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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

mildz

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

:åîò äùòù ìåîâä

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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נקודות משיחות קודש - מזמור קטז מתוך "תהילות מנחם"
יג - כוס ישועות אשא

"כוס ישועות" של דוד המלך
ספר  הוא  המלך  דוד  של  אשא"  ישועות  שה"כוס  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם1  ידוע  א. 

התהלים, שביחד עם זה שהוא מגביה למעלה – "אשא", הוא ממשיך למטה – "ישועות"2. 

כוחם של פסוקי תהלים
ב. ענין נוסף יש בפתגם זה3, כמו ש"כוס" של ברכה נעשה ע"י שמגביהים אותו טפח 
מעל השולחן4, כך גם ה"כוס" של דוד המלך, שהוא ספר התהלים, מגבי' את האדם טפח מעל 
הארץ – "ישועות אשא". היינו, שרואה נסים ונפלאות בענייניו הפרטיים, כידוע כמה סיפורים 

מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק5, שע"י אמירת תהלים נעשו נסים גלויים, ועד"ז הוא בכאו"א6.

 ,)210 )ע'  יצחק  יוסף  אהל  תהלים  בסו"ס  מכתבים  בקובץ  נדפסה   – תרנ"ט  אלול  מח"י  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  רשימת  ראה   )1
ובהוספות לסה"מ תרנ"ט ע' רלג. 

2( משיחת ש"פ בראשית ה'תשי"ג. 
3( ראה ברשימה שם. וכן בקובץ מכתבים שם ע' 191. 

4( טושו"ע או"ח סקפ"ג ס"ד. ומנהגנו )הובא בלקוטי מנהגים שבהגדה )קה"ת נ. י.(, שיהי' גבוה מן השולחן ג' טפחים, ואולי הוא 
לכתחילה ולהידור, ועפ"ז מתיישב בפשיטות מש"כ בזהר )ח"ב קפט, ב( שצ"ל גבוה זרת )שפירש גם כאן ג' טפחים – וכמש"כ בספר 
אור החמה. ודלא כמש"כ בעיטור ספרים(, אם מש"כ בכ"מ, וגם בזהר גופא )ח"ב רמה, א. רעג, ב( איתא שמסלקו טפח. ומה שמיישב 

באוה"ח דוחק, כמובן. ובפרט שהכוס דרז"ל גבוה לערך ג' אצבעות )פסחים קט, א( ולא טפח. ואכ"מ.  
5( ראה בקובץ מכתבים שם ע' 207 ואילך. ועוד. 

6( משיחת יום שמח"ת ה'תשי"ד. 
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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‰‚ÂÓ È˙Ï
ÈÓ בח ּוץ  אמצא א ּמי ׁשדי יֹונק  לי ּכאח  יּתנ ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ג ֹו'  זה 1א ּׁשק ּפס ּוק  על  ה ּדר ּוׁש ויד ּוע  . ְְְֶֶַַַָָָ

ּפר ׁשתנּו ריׁש א ֹור ' ּבהתחלת 2ּב'ת ֹורה  היינּו , ְְְְֵֵַַַָָָָָ

וחמי  מ ֹורי ּכ"ק  ּכל ׁשֹון ּפר ׁשה ', ְְְְִִִִִֶַָָָָה 'חסידיׁשע 

א ֹור ' ה 'ּתֹורה  ׁשּמאמרי ּדֹורנּו, נׂשיא  ְְֲִֵֵֶַַַָָאדמ ֹו"ר 

ּפר ׁשה ' ה 'חסידיׁשע  הם  ּתֹורה ' ְְִִִֵֵֶַַָָָָוה 'ל ּקּוטי

א ֹור '), ׁשּב'ת ֹורה  ה ּדר ּוׁשים  הם  החרף  ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹ(ּובחד ׁשי

וק ׁשר  ׁשּיכ ּות  לזה  ׁשּיׁש ל ֹומר  צרי ֿ זה  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָּולפי

על  ּדנֹוסף  ּתר ּומה ), (ּפר ׁשת  ה ּׁשב ּוע  ְְְַַַַַָָָָָָָלפר ׁשת 

ּבפנים  ּׁשּמבאר  מה  ֿ ּפי על  ּבפ ׁשט ּות , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹה ּקׁשר 

ּתר ּומה 2ה ּדר ּוׁש ּבפר ׁשת  ה ּמבאר  ה ּכר ּובים  ,3ענין ְְְְְְִִַַַַַָָָָֹ

מי  (ה ּפס ּוק  ה ּדר ּוׁש התחלת  ׁשּגם  ל ֹומר  ְְְִִֵֶַַַַַַַָָמס ּתּבר 

ּדה ּנה  ּתר ּומה . ּפר ׁשת  עם  ק ׁשּור  וג ֹו') ְְְְִִִֵֶַָָָָיּתנ

א ּמי  ּבית  אל   אביא  אנהג ה ּוא  ה ּפס ּוק  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָהמ ׁש

ה ּמק ּדׁש ּבית  על  ּדקאי ה ּפס ּוק 4ג ֹו' ּתכן ּוכלל ּות  , ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

היא  ֿ זה  ׁשעל  ק ּים , היה  ה ּמק ּדׁש ׁשּבית  ּבזמן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָקאי

ּגם  (ּכּמבאר  ג ֹו' יּתנ מי ה ּגל ּות  ּבזמן ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹה ּבּקׁשה 

ּׁשּכת ּוב  למה  ה ּקׁשר  וזה ּו ה ּדר ּוׁש), ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָּבהמ ׁש

ּבת ֹוכם ,5ּבפר ׁשתנּו וׁשכנּתי מק ּדׁש לי וע ׂשּו ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָ

וה ּמק ּדׁש. ה ּמׁשּכן ּבנין על  ְְְְִִִִַַַַַָָה ּצּוּוי

ÔÈÚ‰Â ּבזמן ה ּׁשכינה  ה ׁשראת  ּדה ּנה  ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵַַַַָָ

ק ׁשּורה  היתה  ק ּים , היה  ה ּמק ּדׁש ְְְִֵֶַַָָָָָָָׁשּבית 

היא  ּבּמק ּדׁש ה ּׁשכינה  ּדה ׁשראת  ה ּתֹורה . ענין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָעם 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו האר ֹון ענין 6על  ה ּוא  ׁשהאר ֹון ג ֹו', ה ּכּפרת  מעל  ג ֹו'  ל ונֹועד ּתי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה ּברית  ל ּוח ֹות  מ ּנחים  היּו ּבאר ֹון ׁשהרי מ ּנח 7ה ּתֹורה , היה  ֿ ּתֹורה  ה ּספר  וגם  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ּבּגמרא  (ּכּמבאר  האר ֹון ּבצד  א ֹו ה ּוא 8ּבאר ֹון ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ׁשּבזה ). ה ּדע ֹות  ב ' ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ה ּמאמר  ּבהמ ׁש (וכ ּמבאר  ה ּמק ּדׁש ּבית  ׁשחרב  לאחרי ֿ זה 9ּגם   ּדר ֿ ועל  , ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
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א.1) ח , ואילך.2)שה"ש ג ואילך.3)עט , יח  שם.4)כה, תו"א שם. שה"ש ח .5)פרש"י  כב .6)כה, שם, פרשתנו 7)פרשתנו

ובפרש"י . כא כו.8)שם, לא, וילך פרש"י  אֿב . יד, ואילך.9)ב "ב  קפה ע ' ח "ב  כתובים אדה"ז מאמרי  גם וראה שם.

    
א): ח, השירים' (ב'שיר  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש אומרת ישראל  כנסת

EzÈ ÈÓ שתהיה ואזכה ‡Ènהלוואי  È„L ˜BÈ ÈÏ Á‡k ואני ƒƒ∆¿¿»ƒ≈¿≈ƒƒ
'B‚ E˜M‡ ıeÁ E‡ˆÓ‡1Lec‰ Úe„ÈÂ החסידות . ÏÚמאמר  ∆¿»¬«∆»¿¿»««¿«

'B‡ ‰B˙'a ‰Ê ˜eÒt הזקן לאדמו "ר  אור ' 'תורה תחילת LÈספר  »∆¿»≈
e˙Lt2,תרומה ‰eÈÈפרשת »»»≈«¿

ÚLÈ„ÈÒÁ'‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»««¿ƒƒ∆
,'‰Lt,החסידית ÔBLÏkהפרשה »»»ƒ¿

"BÓ„‡ ÈÓÁÂ ÈBÓ ˜"k¿ƒ¿»ƒ«¿
ÈÓ‡nL ,eBc ‡ÈN¿ƒ≈∆«¬»≈

'B‡ ‰Bz'‰ של המאמרים ספר  «»
בראשית  החומשים על  הזקן  אדמו "ר 

Bz‰'ושמות  ÈËewÏ'‰Â ספר ¿«ƒ≈»
על  הזקן  אדמו "ר  של  המאמרים

הם  דברים במדבר  ויקרא, ֵהחומשים

'‰Lt ÚLÈ„ÈÒÁ'‰ הפרשה «¿ƒƒ∆»»»
‰ÛÁהחסידית  ÈL„Áe) בהם ¿»¿≈«…∆

החומשים  של  הפרשיות את קוראים

ושמות  ‰ÌÈLecבראשית Ì‰≈«¿ƒ
‰ÊŒÈÙÏe ,('B‡ ‰B˙'aL∆¿»¿ƒ∆

‰ÊÏ LiL ÓBÏ CÈˆ לתוכן »ƒ«∆≈¿∆
אור ' 'תורה בספר  הזה המאמר 

ÚeM‰ ˙LÙÏ L˜Â ˙eÎiL«»¿∆∆¿»»««»«
ÏÚ ÛÒBc ,(‰Óez ˙Lt)»»«¿»¿»«
‰Ó ÈtŒÏÚ ,˙eËLÙa Lw‰«∆∆¿«¿«ƒ«
Lec‰ ÌÈÙa ‡nM2 ∆¿…»ƒ¿ƒ«¿

המאמר  ‰ÌÈekבאמצע ÔÈÚƒ¿««¿ƒ
‡n‰ בתורה˙LÙa «¿…»¿»»«
‰Óez3ÌbL ÓBÏ azÒÓ , ¿»ƒ¿«≈«∆«

Lec‰ ˙ÏÁ˙‰ המתח ֿ יל הדיבור  «¿»««¿
B‚Â')שלו  EzÈ ÈÓ ˜eÒt‰)«»ƒƒ∆¿¿

,‰Óez ˙Lt ÌÚ eL˜ כפי »ƒ»»«¿»
להלן . שיבואר 

˜eÒt‰ CLÓ‰ ‰p‰c את הפותח ¿ƒ≈∆¿≈«»
וגו ' יתנך " "מי  ‡E‚‰המאמר  ‡e‰∆¿»¿

'B‚ Èn‡ ˙Èa Ï‡ E‡È‡¬ƒ¬∆≈ƒƒ
אמי " "בית ÏÚוהביטוי  È‡˜c¿»≈«

‰Lc˜nאל מתייחס  ˙Èa4, ≈«ƒ¿»
È‡˜ ˜eÒt‰ ÔÎz ˙eÏÏÎe עוסק ¿»…∆«»»≈

‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»»»
‰Lwa‰ ‡È‰ ‰ÊŒÏÚL ,Ìi«̃»∆«∆ƒ««»»
'B‚ EzÈ ÈÓ ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒƒ∆¿
לאלוקות  לקירבה שנזכה הלוואי 

קיים  המקדש שבית בזמן  ‰Lecשהייתה CLÓ‰a Ìb ‡nk)«¿…»«¿∆¿≈«¿
e˙LÙaהמאמר  e˙kM ‰ÓÏ Lw‰ e‰ÊÂ ,(5ÈÏ eNÚÂ ¿∆«∆∆¿«∆»¿»»»≈¿»ƒ

Lc˜n‰Â ÔkLn‰ ÔÈa ÏÚ Èeev‰ ,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»«ƒ«ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿»
אודות  המדבר  המאמר , את הפותח הפסוק תוכן  בין  קשר  שיש אפוא ונמצא

שבית  בזמן  שהייתה לאלוקות הקירבה

והשאיפה  והערגה קיים היה המקדש

בה  השבוע לפרשת הגלות, בזמן  לכך 

המקדש. בית בניית על  הציווי  מופיע

הקירבה  מעלת את ומבאר  והולך 

קיים  היה המקדש שבית בזמן  לאלוקות

כעת, לזה והשאיפה העניין  ומשמעות

הגלות  בזמן 

˙‡L‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿»«
‰ÈÎM‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  «¿ƒ»

בפרט  המקדש ובבית בכלל  בעולם

‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»»»
ÔÈÚ ÌÚ ‰eL˜ ‰˙È‰ ,Ìi«̃»»¿»¿»ƒƒ¿«
‰ÈÎM‰ ˙‡L‰c .‰Bz‰«»¿«¿»««¿ƒ»
BÓk ÔB‡‰ ÏÚ ‡È‰ Lc˜na«ƒ¿»ƒ«»»¿

e˙kL6ÏÚÓ 'B‚ EÏ Èz„ÚBÂ ∆»¿«¿ƒ¿≈«
‡e‰ ÔB‡‰L ,'B‚ ˙tk‰««…∆∆»»
eÈ‰ ÔB‡a È‰L ,‰Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»∆¬≈»»»

˙Èa‰ ˙BÁeÏ ÌÈÁpÓ7 שניתנו À»ƒ«¿ƒ
עשרת  נכתבו  ובהם תורה במתן 

בתורה  עיקרים שהם »¿Ì‚Âהדברות
B‡a ÁpÓ ‰È‰ ‰BzŒÙq‰Ô «≈∆»»»À»»»

‡nk) ÔB‡‰ „ˆa B‡¿«»»«¿…»
‡Óba8‰ÊaL ˙BÚc‰ ' «¿»»«≈∆»∆

בו  "נחלקו  וילך : בפרשת רש"י  ובלשון 

אומרים  יש בתרא, בבבא ישראל  חכמי 

ושם  מבחוץ הארון  מן  בולט היה דף

אומרים  ויש התורה] [ספר  מונח היה

הארון ") בתוך  מונח היה הלוחות .מצד 
ÈÁ‡Ï Ìb ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿«¬≈

Lc˜n‰ ˙Èa ÁL‡nÎÂ) ∆»«≈«ƒ¿»¿«¿…»
Ó‡n‰ CLÓ‰a9,' אור ב'תורה ¿∆¿≈««¬»
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ו   

ֿ זה  ׁשּלאחרי ּבּדֹור ֹות  נׂשיאינּו ר ּבֹותינּו ,10ּבדר ּוׁשי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ

ּכמאמר  נת ּפרסם ), א ֹו נד ּפס  ּכבר  מהם  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשחלק 

ז"ל  ל ֹו11ר ּבֹותינּו אין ה ּמק ּדׁש ּבית  מ ּׁשחרב  ְִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשּמּזה  הלכה , ׁשל  א ּמֹות  ד ' א ּלא  ּבע ֹולמ ֹו ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָלה ּקּב"ה 

ׁשּבּמק ּדׁש ה ּׁשכינה  ה ׁשראת  ׁשענין ּכן ּגם  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמ ּובן

הלכה ), ׁשל  א ּמֹות  (ד ' ה ּתֹורה  ענין עם  ְֲִִֶַַַָָָָק ׁשּור 

ה ּדר ּוׁש ּבהמ ׁש ס ֹוף 12ּכּמבאר  ּבּתניא  ּובאר ּוכה  , ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָֹ

רא ׁשֹון  יׂשראל 13חלק  ּדכנסת  ה ּבּקׁשה  ּתכן וזה ּו . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבית  אל   אביא ג ֹו' לי ּכאח  יּתנ מי ה ּגל ּות  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָּבזמן

ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּתֹורה  זֹו א ּמי ענין 14א ּמי, ׁשּיהיה  , ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָ

הלכה . ׁשל  א ּמֹות  ּבד ' ה ּׁשכינה  ְְְֲִֶַַַַָָָָה ׁשראת 

‰p‰Â ּבא ּבפ ׁשט ּות  הלכה  ׁשל  א ּמֹות  ד ' ענין ¿ƒ≈ְְְֲִֶַַַָָָ

ה ּלֹומד , האדם  ול ּמּוד  יגיעת  ֿ ידי ְְְִִֵֵַַַָָָעל 

ּדהלכתא  א ּליּבא  ׁשמע ּתתא  לאס ּוקי ּכי 15ׁשּלֹומד  , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבא ֹורייתא  רמיזא  ּדלא  מידי ּדליּכא  ,16הגם  ְְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

להיֹות  צריכה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ׁשּבכתב , ְְְִִִִֶַָָָָָּבּתֹורה 

ׁשּבעל ֿ מ ּתֹורה  למע ׂשה  ההלכה  לה ּסיק  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָה ּיגיעה 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּגד ֹול , ר ּבּוי ּבזה  ׁשּיׁש ׁשּׁשים 17ּפה  ְִִִֵֶֶֶֶָָָ

ּוׁשמ ֹונים  מ ּסכ ּתֹות , ׁשּׁשים  ׁשהם  - מלכ ֹות  ְְְִִִֵֵֶֶַָָה ּמה 

- מס ּפר  אין ועלמ ֹות  ּברייּתֹות , א ּלּו - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָּפלג ׁשים 

זה  ּומ ּכל  וכ ּו', ׁשּבּׁש"ס  האמ ֹוראים  מימר ֹות  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָא ּלּו

ׁשּזה ּו ההלכה , לפי ה ּסּוגיא  הסקת  להיֹות  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָצריכה 

א ּמי. ׁשדי יֹונק  ענין ּבּתֹורה , ה ּיגיעה  ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָענין

ההלכה , ּפסק  אל  מ ּגיע  ּכדבעי ה ּיגיעה  ֿ ידי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדעל 

ּכמ ֹות ֹו ׁשהלכה  ע ּמֹו' 'והוי' היינּו18ׁשּנע ׂשה  , ְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָ

ּדכתיב  ּבּמק ּדׁש ּכמ ֹו ה ּׁשכינה , ונֹועד ּתי 6ה ׁשראת  ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָ
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(10.227 ע ' תש"ט  סה"מ  ואילך. א'תנה ע ' תרומה אוה"ת א.11)ראה ח , ואילך.12)ברכות א בהגה"ה 13)פ , (הובא פנ"ג

שם). שם.14)בתו"א א.15)תו"א כו, יומא ז"ח 16)ראה וראה ב . לח , יומא ישנים תוס ' א. ט , תענית ב . רכא, זח "ג ראה

א. שם.17)קה, ושהש"ר ח ֿט  ו, ב .18)שה"ש צג, סנהדרין

    
ŒÈÁ‡lL ˙BBca eÈ‡ÈN eÈ˙Ba ÈLe„a ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿≈«≈¿ƒ≈«∆¿«¬≈

‰Ê10, הזקן אדמו "ר  של  דורו  אחרי  הבאים, kהדורות Ì‰Ó ˜ÏÁL ∆∆≈∆≈∆¿»
,(ÌÒt˙ B‡ Òt„ בעולם והקדושה השכינה השראת עתה, שגם ƒ¿«ƒ¿«¿≈

בתורה  Ï"Êקשורה eÈ˙Ba Ó‡Ók11 בגמרא˙Èa ÁMÓ ¿«¬««≈«ƒ∆»«≈
‰"aw‰Ï BÏ ÔÈ‡ Lc˜n‰«ƒ¿»≈««»»
ÏL ˙Bn‡ '„ ‡l‡ BÓÏBÚa¿»∆»«∆

,‰ÎÏ‰ שבו המקום הם שרק ¬»»
שכינתו  את משרה ֿ הוא ֿ ברוך  ְֶַהקדוש

Ôkבעולם  Ìb ÔeÓ ‰fnL∆ƒ∆»«≈
‰ÈÎM‰ ˙‡L‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»««¿ƒ»
ÔÈÚ ÌÚ eL˜ Lc˜naL∆«ƒ¿»»ƒƒ¿«
,(‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„) ‰Bz‰«»«∆¬»»

Lec‰ CLÓ‰a ‡nk12 «¿…»¿∆¿≈«¿
אור ', Èza‡ב'תורה ‰Îe‡e«¬»««¿»

ÔBL‡ ˜ÏÁ ÛBÒ13 לשון וזה ≈∆ƒ
נג ): (פרק שם בתניא הזקן  רבנו 

היה  שבו  קיים, ראשון  בית "כשהיה

קדשים  קדשי  בבית והלוחות הארון 

דאצילות  מלכות שהיא השכינה הייתה

ברוך  סוף אין  אור  גילוי  בחינת  שהיה

עז  ויתר  שאת ביתר  שם שֹורה ָהוא

וע  רב מגילויה בגילוי  יותר  צום

שלמעלה  קדשים קדשי  בהיכלות

שלא  שני  ובבית עליונים... בעולמות

רבותינו  אמרו  והלוחות הארון  בו  היה

בו , שורה שכינה הייתה שלא ז "ל 

שורה  שהייתה שכינה מדרגת פירוש

השתלשלות  כדרך  שלא ראשון , בבית

שורה  הייתה שני  בבית אלא העולמות,

והתלבשות... השתלשלות כדרך 

 ֿ לקדוש לו  אין  המקדש בית ומשחרב

של  אמות ד ' אלא בעולמו  ֿ הוא ברוך 

שיושב  אחד  ואפילו  בלבד , הלכה

כדרך  עמו ... שכינה בתורה ועוסק

והתלבשות..." ∆¿e‰ÊÂהשתלשלות
Ï‡NÈ ˙ÒÎc ‰Lwa‰ ÔÎz…∆««»»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

'B‚ ÈÏ Á‡k EzÈ ÈÓ ˙eÏb‰ ÔÓÊa,שאתה ואזכה הלוואי  ƒ¿««»ƒƒ∆¿¿»ƒ
ישראל , עם ואני  כאח, לי  תהיה ֿ הוא, ֿ ברוך  ואגלה ‡E‡Èהקדוש אמשיך  ַ¬ƒ¬

ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  קדושתו  Bz‰תוך ‡Ïאת BÊ Èn‡ ,Èn‡ ˙Èa ∆≈ƒƒƒƒ»
‰tŒÏÚaL14 גילוי לידי  באים ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ורצונו  חכמתו  (שבה ∆¿«∆

לגדלות), מקטנות הוולד  את מגדלת שהאם ‰L‡˙כשם ÔÈÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»«
‰ÈÎM‰ והוא הזה בזמן  ‰ÎÏ‰.גם ÏL ˙Bn‡ '„a «¿ƒ»¿«∆¬»»

˙ÚÈ‚È È„ÈŒÏÚ ‡a ˙eËLÙa ‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„ ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««∆¬»»¿«¿»«¿≈¿ƒ«
,„ÓBl‰ Ì„‡‰ „enÏÂ הלכה למסקנה להגיע מנת על  הלימוד  כי  ¿ƒ»»»«≈

ופלפול  עיון  לשם לימוד  מאשר  יותר  מיוחדת ויגיעה מאמץ דורש למעשה

zÚÓL˙‡בעלמא  È˜eÒ‡Ï „ÓBlL הסוגיא את ‡aÈl‡להסיק ∆≈«¬≈¿«¿»»«ƒ»
‡˙ÎÏ‰c15,ההלכה פי  Èkעל  ¿ƒ¿¿»ƒ

‡ÊÈÓ ‡Ïc È„ÈÓ ‡kÈÏc Ì‚‰¬«¿≈»ƒƒ¿…¿ƒ»
‡˙ÈÈB‡a16 נרמז שלא דבר  אין  ¿«¿»

˙ÎaL,בתורה, ‰Bza כן ואם «»∆ƒ¿»
שבכתב, בתורה כלול  כבר  הכל  בעצם

כך  הסוגיא, של  ההלכתית המסקנה גם

משום  אין  הזו  המסקנה שבהסקת

אמיתי  עדיין ÌB˜ÓŒÏkÓחידוש ƒ»»
˜Èq‰Ï ‰ÚÈ‚i‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«ƒ

את  NÚÓÏ‰ולהפיק ‰ÎÏ‰‰«¬»»¿«¬∆
‰Êa LiL ‰tŒÏÚaL ‰BzÓƒ»∆¿«∆∆≈»∆

ÏB„b Èea היא פה שבעל  התורה כי  ƒ»
גדול , e˙kLבריבוי  BÓk17 ב'שיר ¿∆»

BÎÏÓ˙השירים' ‰n‰ ÌÈMLƒƒ≈»¿»
- חז "ל  ÌÈMLודרשו  Ì‰L∆≈ƒƒ

 ÌÈL‚Ït ÌÈBÓLe ,˙BzÎqÓ«∆¿¿ƒƒ«¿ƒ
ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ ,˙BzÈÈa el‡≈¿«¿«¬»≈
˙BÓÈÓ el‡  tÒÓƒ¿»≈≈¿
,'eÎÂ Ò"MaL ÌÈ‡BÓ‡‰»¬»ƒ∆««¿
עצום  לריבוי  מצטרפים יחד  שכולם

˙˜Ò‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆¿ƒ»ƒ¿¬»«
e‰fL ,‰ÎÏ‰‰ ÈÙÏ ‡È‚eq‰«¿»¿ƒ«¬»»∆∆

‰ÚÈ‚i‰ ÔÈÚ המיוחדת‰Bza ƒ¿««¿ƒ»«»
להגיע  מנת על  מהלומד  הנדרשת

("לאסוקי  למעשה הלכה למסקנה

מתוך  דהלכתא") אליבא שמעתתא

שבעל  התורה דברי  של  העצום הריבוי 

‡Ènפה, È„L ˜BÈ ÔÈÚ אשר ƒ¿«≈¿≈ƒƒ
מאימו , החלב את מקבל  שהיונק כשם

מסקנת  את מקבל  ביגיעה הלומד  כך 

פה. שבעל  מהתורה »¿ŒÏÚcההלכה
ÈÚ„k ‰ÚÈ‚i‰ È„È כדרוש ¿≈«¿ƒ»ƒ¿»≈

ÚÈbÓ הלומד‰ÎÏ‰L 'BnÚ 'ÈÂ‰Â' ‰NÚpL ,‰ÎÏ‰‰ ˜Òt Ï‡ «ƒ«∆¿««¬»»∆«¬»«¬»»ƒ∆¬»»
B˙BÓk18,– עמו  ש"וה' היה המלך  דוד  על  דואג  שאמר  השבחים בין  ¿

של  הפנימית שהמשמעות בחסידות ומבואר  מקום", בכל  כמותו  שהלכה

אלא  ובחריפות בלמדנות די  לא הנכון  ההלכה לפסק לכוון  שכדי  היא הדברים

עמו  שה' זה ומושג  דשמיא בסייעתא צורך  ‰ÈÎM‰,יש ˙‡L‰ eÈÈ‰«¿«¿»««¿ƒ»
BÓk שהיתה השכינה להשראת È˙Îcבדומה Lc˜na6 המשכן שעל  ¿«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



ז       

אמנם  וג ֹו', ׁשם   ׁשע ּקר 19ל עסקים  ּבעלי יׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

וכ ּנֹודע  ׁשּבּתֹורה , ּבהלכה  אינֹו ׁשּיׁש20עסקם  ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומארי  חכמים ) (ּתלמידי א ֹורייתא  מארי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָּביׂשראל 

ה ּוא  ּובכלל ּות  עסקים ). (ּבעלי טבין ְְֲֲִִִִֵַָָָע ּובדין

ּדכתיב  לזב ּול ּון, יּׂששכר  ּבין ׂשמח 21ההפר ׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ּדיּׂששכר  ,ּבאהלי ויּׂששכר   ּבצאת 22זב ּול ּון ְְְְְְִִֵֶָָָָָֹ

ּכל  ּבעב ֹודת  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּתֹורה . ׁשל  ּבאהל ּה ְְֲֳֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה 

ׁשל  ּבאהל ּה ׁשהם  ּתֹורה  מארי ׁשּיׁש ְְֳִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָיׂשראל 

ׁשל  א ּמֹות  ּבד ' (א ֹו הלכה  ׁשל  א ּמֹות  ּבד ' ְְֲֶֶַַָָָּתֹורה ,

ּבּדר ּוׁש ּכּמבאר  יֹוצא 23ּתפ ּלה , היה  ּוזב ּול ּון ,( ְְְְִֵַַָָָָֹ

הם 21לח ּוץ  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּבפרקמטיא , לעסק  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹ

ה ּנמצאים  טבין ע ּובדין ּומארי עסקים  ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָּבעלי

ּתפ ּלה , ׁשל  א ּמֹות  וד ' הלכה  ׁשל  א ּמֹות  לד ' ְְְֲִִֶֶַַָָָמח ּוץ 

נאמר  ֿ זה  ּבעלי 24ועל  ּדגם  ּדוקא , ּבח ּוץ   אמצא ְְְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָ

הח ּוץ , אל  יֹוצאים  ׁשהם  ּבח ּוץ , ה ּנמצאים  ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָעסקים 

ּדאף  ,' אמצא' להיֹות  צרי ּבהם  ּגם  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָה ּנה 

ענין  אצלם  להיֹות  צרי ולכן ּבח ּוץ  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנמצאים 

ׁשּיהיה ׁשל  היא  ה ּבּקׁשה  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף  ח ּפּוׂש, ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה ּקּב"ה . את  ימצא ּו ׁשם  ׁשּגם  ּבח ּוץ ,  ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָאמצא

ּדוקא   א ּׁשק נאמר  ֿ זה  על  ּדדוקא 25ואדר ּבה , , ְְְְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּומארי  עסקים  ּבעלי ׁשהם  ּבח ּוץ  ה ּנמצאים  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבא ּלה 

ּבאלק ּות  ההתק ּׁשר ּות  יׁשנּה טבין, ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹע ּובדין

ה ּתֹורה . מ ּלּמּוד  ׁשּלמעלה  ּדוקא  נׁשיקין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּבבחינת 

ׁשּבעל ֿ ות ֹורה  ׁשּבכתב  (ּתֹורה  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ְְְִִִֶֶַַָָָָּכי

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  וכ ּו', ה ּדּבּור  א ֹות ּיֹות  עם  ק ׁשּור  ְִִִֵֵֶֶַַָּפה )

ּכמ ֹו ה ּוא  עסקים  ּבבעלי  ה ּמאיר  הא ֹור  ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָּבחינת 

מחמת  ׁשּנמ ׁשכת  נׁשיקה  ּבבחינת  ה ּבאה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאהבה 

ּבׁשּום  מתל ּבׁשת  ׁשאינּה ׁשּבּלב  האהבה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפנימ ּיּות 

ּבחינת  יׁש ׁשּבכלל ּות  [הגם  וא ֹות ּיֹות  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָּכלים 
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ובכ"מ .19) ואילך. ד מד, שה"ש לקו"ת ואילך. ב  פ , שם ס "ה.20)תו"א יח .21)אגה"ק  לג, שם.22)ברכה ברכה פרש"י 

יג. מט , סע "ב .23)ויחי  פ , שם ועוד.24)ראה שם. תו"א ד.25)ראה פ , שם תו"א

    
עליו  למשה אמר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש כתוב ÂÌLוהמקדש EÏ Èz„ÚB¿«¿ƒ¿»

,'B‚Â להשראת שי מקום היינו  משה, עם בו  להיוועד  קבוע מקום היה ¿
– הגלות בזמן  גם שאפשר ) כמה (עד  השכינה השראת פועלים וכך  השכינה,

פסוקה. הלכה לקביעת עד  ויגיעה בעמל  התורה לימוד  ידי  על 

ÌÓ‡19ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa LÈ »¿»≈«¬≈¬»ƒ
‰ÎÏ‰a BÈ‡ Ì˜ÒÚ wÚL∆ƒ«ƒ¿»≈«¬»»

Ú„BpÎÂ ,‰BzaL20LiL ∆«»¿«»∆≈
‡˙ÈÈB‡ È‡Ó Ï‡NÈa בעלי ¿ƒ¿»≈»≈»¿»

È‡Óeתורה  (ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz)«¿ƒ≈¬»ƒ»≈
ÔÈË ÔÈ„eÚ טובים מעשים בעלי  ¿ƒ»ƒ

˙eÏÏÎe .(ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa)«¬≈¬»ƒƒ¿»
LÙ‰‰ ‡e‰ ההבדלÔÈa «∆¿≈≈

È˙Îc ,ÔeÏeÊÏ Î˘OÈ21 ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ישראל  לשבטי  רבנו  משה בברכת

E˙‡ˆa ÔeÏeÊ ÁÓN למסחר ¿«¿¿≈¿
EÈÏ‰‡a Î˘OÈÂ בישיבתך ¿ƒ»»¿…»∆

התורה, ‰Î˘OÈc22‰Èבאהלי  ¿ƒ»»»»
ŒCcŒÏÚÂ .‰Bz ÏL dÏ‰‡a¿»√»∆»¿«∆∆

‰Ê וזבולון יששכר  שהשבטים כשם ∆
במסחר  עסק שיששכר  כך  התחלקו 

גם  כך  בתורה, עסק »¬»BÚa„˙וזבולון 
Ïk עםLiL Ï‡NÈ מבני כאלה »ƒ¿»≈∆≈

שהינם  Bz‰ישראל  È‡Ó בעלי »≈»
Bz‰,תורה  ÏL dÏ‰‡a Ì‰L∆≈¿»√»∆»

'„a B‡) ‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„a¿«∆¬»»¿
‡nk ,‰lÙz ÏL ˙Bn‡«∆¿ƒ»«¿…»

Leca23,(' אור ב'תורה במאמר  «¿
ıeÁÏ ‡ˆBÈ ‰È‰ ÔeÏeÊe21 ¿»»≈«

‡ÈËÓ˜Ùa ˜ÒÚÏ, מסחרŒÏÚÂ «¬…ƒ¿«¿«¿»¿«
‰ÊŒCc זבולון לשבט ‰Ìבדומה ∆∆∆≈

ÔÈ„eÚ È‡Óe ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa«¬≈¬»ƒ»≈¿ƒ
ÔÈË טובים מעשים ובעלי  »ƒ

˙Bn‡ '„Ï ıeÁÓ ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒƒ¿«
ÏL ˙Bn‡ '„Â ‰ÎÏ‰ ÏL∆¬»»¿«∆

Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,‰lÙz24 ב'שיר ¿ƒ»¿«∆∆¡«
כאן  ıeÁaהשירים' E‡ˆÓ‡∆¿»¬«

ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa Ì‚c ,‡˜Âc«¿»¿««¬≈¬»ƒ
ıeÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ לאהלי מחוץ «ƒ¿»ƒ«

ÌÈ‡ˆBÈהתורה, Ì‰L מבתי ∆≈¿ƒ
המדרשות  ובתי  ‰ıeÁהכנסיות Ï‡, במסחר לעסוק Ì‰aכדי  Ìb ‰p‰ ∆«ƒ≈«»∆

'E‡ˆÓ‡' ˙BÈ‰Ï CÈˆ ֿ הקדוש את 'למצוא' שיזכו  מבקשים הם וגם »ƒƒ¿∆¿»¬
ֿ הוא, ÔÎÏÂברוך  ,ıeÁa ÌÈ‡ˆÓpL Û‡c ֿ הקדוש אל  שלהם הקשר  ¿«∆ƒ¿»ƒ«¿»≈

אלא  מאליו  מובן  אינו  ֿ הוא ÏLברוך  ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿∆¿»ƒ¿»∆
NetÁ, מיוחד ובמאמץ ביגיעה ‰Lwa‰הכרוך  ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ של ƒ««ƒ≈««»»

בחוץ  הנמצאים יהודים ÌLאותם ÌbL ,ıeÁa E‡ˆÓ‡ ‰È‰iL ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆∆¿»¬«∆«»
כנסיות  בתי  בתוך  נמצאים כאשר  רק ולא במסחר , עוסקים והם בחוץ בהיותם

בתפילה  ועוסקים מדרשות ובתי 

‰aw"‰ובתורה  ˙‡ e‡ˆÓÈ ויזכו ƒ¿¿∆«»»
אליו . להתקרב

,‰a„‡Â שגם בלבד  זו  לא ¿«¿«»
אלא  ה', לקרבת זוכים בחוץ הנמצאים

אל  מתקרבים הם דווקא מזו , יתירה

אותו  ו 'מוצאים' ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ולכן  שאת ההתקרבות ÊŒÏÚ‰ביתר  «∆
Âc˜‡שלהם  E˜M‡ Ó‡25, כי ∆¡«∆»¿«¿»

מיוחדת  קירבה של  ביטוי  היא נשיקה

היא  לכך  והסיבה «¿»¿Â„c˜‡במינה
Ì‰L ıeÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ‰l‡a¿≈∆«ƒ¿»ƒ«∆≈
ÔÈ„eÚ È‡Óe ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa«¬≈¬»ƒ»≈¿ƒ

ÔÈË,טובים מעשים dLÈובעלי  »ƒ∆¿»
˙ÈÁa ˙e˜Ï‡a ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿∆¡…ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ‡˜Âc ÔÈ˜ÈL¿ƒƒ«¿»∆¿«¿»

‰Bz‰ „enlÓ כידוע הוא שאף ƒƒ«»
האלוקות  עם הלומד  האדם את מקשר 

של  ההתקשרות לרמת מגיע אינו  אבל 

טובים  מעשים באמצעות ה' עבודת

(Bz‰בחוץ. ‰Bz‰ „enÏ Èkƒƒ«»»
(‰tŒÏÚaL ‰B˙Â ˙ÎaL∆ƒ¿»¿»∆¿«∆

Ú eL˜'eÎÂ eac‰ ˙Bi˙B‡ Ì »ƒƒ«ƒ¿
שכל  לבטא הדיבור  של  בכוחו  שאמנם

מדובר  עדיין  אבל  פנימיים ורגש

ורבדים  מוגבלת, במידה בביטוי 

לא  והרגש השכל  של  מאד  פנימיים

דבר  של  בסופו  שהוא בדיבור  מתגלים

מוגבל , חיצוני  ביטוי  »Œ‰Óאמצעי 
B‡‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡M האלוקי ∆≈≈¿ƒ«»
ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa È‡n‰ שעושים «≈ƒ¿«¬≈¬»ƒ

בעלי  הם זאת ובכל  בחוץ מסחר 

ה' אל  ומתקרבים טובים ‰e‡מעשים
‰‡a‰ ‰‰‡‰ BÓkביטו ּי לידי  ¿»«¬»«»»

˙ÎLÓpL ‰˜ÈL ˙ÈÁƒ¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
ÌeLa ˙LaÏ˙Ó dÈ‡L laL ‰‰‡‰ ˙eiÓÈt ˙ÓÁÓ≈¬«¿ƒƒ»«¬»∆«≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿

ÌÈÏk בכלים התלבשות ידי  על  היא האור  של  ההתגלות שדרך  כידוע ≈ƒ
˙Bi˙B‡Â לידי באה איננה הדיבור וכן  באותיות eÏÏÎaL˙ביטוי  Ì‚‰] ¿ƒ¬«∆ƒ¿»
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ח   

ּגם  נׁשיקין ּבבחינת  ּבר ּוחא  ר ּוחא  ְְְְְִִִִִַַַָָאת ּדּבק ּות 

ּבּתניא  ּכּמבאר  ה ּתֹורה , ].26ּבל ּמּוד  ְְְִַַַַָָָֹ

‰p‰Â ה ּׁשכינה ּדה ׁשראת  ה ּכללי הענין על  נֹוסף  ¿ƒ≈ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָ

ּבּמאמר  מבאר  ּבאר ֹון, ׁשהיה  ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹּבּמק ּדׁש

ה ּכר ּובים 27ׁשם  ענין עם  ק ׁשּורה  זֹו ׁשה ׁשראה  , ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ּדה ּנה  לי). ּכאח  נקראת  (ולכן ה ּכּפרת  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשעל 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ה ּכר ּובים  ּפני 28ּבענין היינּו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָ

וא ּפי  רברבי א ּפי ותרצ ּו אדם , ּפני היינּו ְְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָּכר ּוב 

ׁשם  ּבזה  ּומבאר  ּפני 26זּוטרי, רברבי, א ּפי ּדענין , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ל ֹומר  (ויׁש ׁשּלמעלה  ה ּתֹורה  ענין ה ּוא  ְְְְִֵֶַַַַָָָָאדם 

וענין  אנּפין), ארי ּבחינת  ה ּוא  מ ּזה  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָׁשּלמעלה 

ה ּתֹורה  המ ׁשכת  היא  אנּפין) (זעיר  זּוטרי ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָא ּפי

ב ' יׁש ּגּופא  ּובזה  למ ּטה . ה ּכר ּובים ) ֿ ידי ְְְִֵֵֶַַַָָָ(על 

וגם  ה ּמאמר  ּבהמ ׁש וכ ּמבאר  וכ ּפרת , ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכר ּובים 

(אדמ ּו"ר  ֿ עדן נׁשמת ֹו אדמ ֹו"ר  ֿ יד ֿקד ׁש ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּבכתב 

ּבעצמ ֹו ּבה ּו29ה ּזקן) ּדכתיב  ה ּכר ּובים  ב ' 30ּדענין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָ

מ ּזה , מ ּקצה  אחד  ּוכר ּוב  מ ּזה  מ ּקצה  אחד  ְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָּכר ּוב 

ס ֹוף  ֿ אנּפין,הם  זעיר  ּבחינת  - ֿ ס ֹוף  האין ע ֹולמ ֹות  ְְְִִֵֵֵַַָָ

ספירת  - ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ְְְְֲִִִִִַַָָָָּותח ּלת 

אחת  מק ׁשה  נע ׂשים  יחד  ּוׁשניהם  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָה ּמלכ ּות ,

ל ׁשניהם , אחד  ּכתר  ּבחינת  ׁשהיא  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמה ּכּפֹורת 

מ ּבחינת  נמ ׁשכים  ׁשּׁשניהם  והינּו ח ּפה , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבחינת 

היתה  ׁשּׁשם  מהאר ֹון, ׁשּלמעלה  וה ּכתר  ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה ּכּפרת 

ּכאח  יּתנ מי ענין וזה ּו ּכּנ"ל . ה ּׁשכינה  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָה ׁשראת 

ג ֹו'  א ּׁשק ּבח ּוץ   אמצא א ּמי ׁשדי יֹונק  ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָלי

ּדכנסת  ה ּבּקׁשה  ּדתכן ג ֹו', א ּמי ּבית  אל   ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאביא

יּתנ ׁשּיהיה  ה ּוא  ה ּגל ּות  ּבזמן מה ּקּב"ה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל 

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

ועוד.26) פמ "ו. בהגהה). ג פ , שם בתו"א (הובא ואילך.27)פמ "ה ג ב .28)עט , יג, ואילך.29)חגיגה א פרשתנו 30)פא,

יט . שם,

    
כללי  Áea‡באופן  ‡Áe ˙e˜ac˙‡ ˙ÈÁa LÈ ברוח רוח דבקות ≈¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»

‡Èza ‡nk ,‰Bz‰ „enÏa Ìb ÔÈ˜ÈL ˙ÈÁa26:מה פרק ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»«¿…»««¿»
בבחינת  הוא ברוך  סוף אין  אור  העליון  בייחוד  ישראל ] נשמות [את "ולייחדן 

דהיינו  פיהו  מנשיקות ישקני  שכתוב כמו  ברוחא רוחא אתדבקות שהיא נשיקין 

זו  ה' בדבר  האדם דבור  התקשרות

יש  התורה בלימוד  שגם הרי  הלכה",

בבחינת  פנימית ודבקות התחברות

כללי . באופן  שזהו  אלא נשיקין ,

באופן  קיים הדבר  יותר  ובפרטיות

יותר  טובים, מעשים בבעלי  מיוחד 

העניין  וכהמשך  התורה, בלימוד  מאשר 

הצדקה  מעשה "ובפרט שם: בתניא

וחסד "].

ÈÏÏk‰ ÔÈÚ‰ ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â¿ƒ≈»«»ƒ¿»«¿»ƒ
Lc˜na ‰ÈÎM‰ ˙‡L‰c¿«¿»««¿ƒ»«ƒ¿»

,ÔB‡a ‰È‰L מבואר זה פי  שעל  ∆»»»»
של  ֿ המתחיל  הדיבור  בין  הקשר 

תרומה, לפרשת «…¿‡Óהמאמר 
Ó‡na' אור ,ÌL27ב'תורה ««¬»»

BÊ ‰‡L‰L האלוקות וגילוי  ∆«¿»»
במקדש ÔÈÚשהיה ÌÚ ‰eL¿̃»ƒƒ¿«

ÔÎÏÂ) ˙tk‰ ÏÚL ÌÈek‰«¿ƒ∆«««…∆¿»≈
ÈÏ Á‡k ˙‡˜ הכרובים שהרי  ƒ¿≈¿»ƒ

התורה  כדברי  אחים, כמו  נראו 

אחיו "). אל  איש "ופניהם

eÓ‡ ÌÈek‰ ÔÈÚa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba28בגמראeÈÈ‰ «≈««¿

,Ì„‡ Èt eÈÈ‰ ek Èt¿≈¿«¿¿≈»»
ÈËeÊ Èt‡Â È Èt‡ eˆ˙Â¿≈¿«≈«¿¿≈¿«≈¿≈
לשון  (וזה קטנות ופנים גדולות פנים

כרוב? מאי  חגיגה: במסכת הגמרא

תינוק). (פני  כרביא אבהו : רבי  אמר 

מעתה, אלא לאביי : פפא רב ליה אמר 

השני  ופני  הכרוב פני  האחד  פני  דכתיב

והרביעי  אריה פני  והשלישי  אדם פני 

אדם  פני  היינו  כרוב פני  היינו  נשר , פני 

אדם)? פני  הם כרוב פני  גם (שהרי 

קטן )). פני  והאחד  גדול  פני  (האחד  זוטרי  ואפי  רברבי  אפי  מתרצת: והגמרא

ÌL ‰Êa ‡Óe26,' אור ב'תורה המאמר  ‡Ètבהמשך  ÔÈÚc ¿…»»∆»¿ƒ¿««≈
,È,גדולות ÏÚÓlL‰פנים ‰Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì„‡ Èt כפי «¿¿≈¿≈»»ƒ¿««»∆¿«¿»

העליונים  בעולמות ÈÁa˙שהיא ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓlL ÓBÏ LÈÂ)¿≈«∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«
ÔÈt‡ CÈ‡ למעלה הכתר , בבחינת באלוקות בחינה שהיא ארוכות פנים ¬ƒ«¿ƒ

הספירות), ‡ÔÈt)מעשר  ÈÚÊ) ÈËeÊ Èt‡ ÔÈÚÂ קטנות פנים ¿ƒ¿««≈¿≈¿≈«¿ƒ

העליונות) הספירות עשר  של  למידות כינוי  הם כלל  ‰ÎLÓ˙(שבדרך  ‡È‰ƒ«¿»«
‰hÓÏ (ÌÈek‰ È„ÈŒÏÚ) ‰Bz‰.הזה לעולם «»«¿≈«¿ƒ¿«»

‡Ùeb ‰Êe למטה התורה ב'LÈבהמשכת שונות בחינות ÌÈekכמה »∆»≈¿ƒ
Ó‡n‰ CLÓ‰a ‡nÎÂ ,˙tÎÂ' אור Œ„ÈŒ˙Îaב'תורה Ì‚Â ¿«…∆¿«¿…»¿∆¿≈««¬»¿«ƒ¿«»

Ô„ÚŒB˙ÓL "BÓ„‡ L„…̃∆«¿ƒ¿»≈∆
BÓˆÚa (Ô˜f‰ "eÓ„‡)29 «¿«»≈¿«¿

È˙Îc ÌÈek‰ ' ÔÈÚc¿ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ
e‰a30 בהם ‡Á„שכתוב ek ¿¿∆»

„Á‡ eÎe ‰fÓ ‰ˆwÓƒ»»ƒ∆¿∆»
Ì‰ ,‰fÓ ‰ˆwÓ אחד ÛBÒמצד  ƒ»»ƒ∆≈

הקצה  ‰‡ŒÔÈשל היינו  ˙BÓÏBÚ»»≈
,ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa  ÛBÒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
בעולם  העליונות הספירות של  המידות

שלמעלה  לדרגות שביחס האצילות

לעולמות  ביחס אבל  עולם, נחשב ממנו 

ממש" "אלוקות נקרא ממנו  שלמטה

שני  ומצד  ֿ סוף, האין  לעולמות ושייך 

- הוא האצילות »lÁ˙e¿ƒ˙עולם
‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ  עולם של  ¿ƒ«««¿
עולמות  מתחילים שבה האצילות

שלמטה  ֿ עשייה ֿ יצירה בריאה

ÁÈ„מהאצילות, Ì‰ÈLe שני ¿≈∆««
סוף  האין  של  והקצה הסוף הקצוות,

בי "ע  העולמות של  וההתחלה

˙Á‡ ‰L˜Ó ÌÈNÚ שני כי  «¬ƒƒ¿»««
מתחברים  הללו  ∆»»≈Btk‰Ó˙הקצוות

הכפורת  ÈÁa˙באמצעות ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«
Ì‰ÈLÏ „Á‡ ˙k לשני ∆∆∆»ƒ¿≈∆

יחד ,הכרובים  »ÈÁa¿ƒ˙(הקצוות)
‰tÁ כאחד שניהם מעל  שחופפת À»

שמעל  לחופה (בדומה ביניהם ומחברת

ואיחוד  חיבור  שיוצרת וכלה חתן 

Ì‰ÈMLביניהם), eÈ‰Â הכרוב גם ¿«¿∆¿≈∆
הכרוב  וגם סוף האין  של  הקצה שהוא

שהם  בי "ע עולמות התחלת שהוא

סוף) האין  (לעומת מוגבלים עולמות

ÌML ,ÔB‡‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙k‰Â ˙tk‰ ˙ÈÁaÓ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿ƒ«««…∆¿«∆∆∆¿«¿»≈»¬∆»
.Ï"pk ‰ÈÎM‰ ˙‡L‰ ‰˙È‰»¿»«¿»««¿ƒ»««

e‰ÊÂ של הפנימית È„Lהמשמעות ˜BÈ ÈÏ Á‡k EzÈ ÈÓ ÔÈÚ ¿∆ƒ¿«ƒƒ∆¿¿»ƒ≈¿≈
,'B‚ Èn‡ ˙Èa Ï‡ E‡È‡ 'B‚ E˜M‡ ıeÁa E‡ˆÓ‡ Èn‡ƒƒ∆¿»¬«∆»¿¬ƒ¬∆≈ƒƒ
‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰"aw‰Ó Ï‡NÈ ˙ÒÎc ‰Lwa‰ ÔÎ˙c¿…∆««»»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈«»»ƒ¿««»

מקום  מכל  הגלות, בזמן  וההסתר  ההעלם Á‡kשלמרות EzÈ ‰È‰iL∆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



ט    

ּגם  נׁשיקין ּבבחינת  ּבר ּוחא  ר ּוחא  ְְְְְִִִִִַַַָָאת ּדּבק ּות 

ּבּתניא  ּכּמבאר  ה ּתֹורה , ].26ּבל ּמּוד  ְְְִַַַַָָָֹ

‰p‰Â ה ּׁשכינה ּדה ׁשראת  ה ּכללי הענין על  נֹוסף  ¿ƒ≈ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָ

ּבּמאמר  מבאר  ּבאר ֹון, ׁשהיה  ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹּבּמק ּדׁש

ה ּכר ּובים 27ׁשם  ענין עם  ק ׁשּורה  זֹו ׁשה ׁשראה  , ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ּדה ּנה  לי). ּכאח  נקראת  (ולכן ה ּכּפרת  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשעל 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ה ּכר ּובים  ּפני 28ּבענין היינּו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָ

וא ּפי  רברבי א ּפי ותרצ ּו אדם , ּפני היינּו ְְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָּכר ּוב 

ׁשם  ּבזה  ּומבאר  ּפני 26זּוטרי, רברבי, א ּפי ּדענין , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ל ֹומר  (ויׁש ׁשּלמעלה  ה ּתֹורה  ענין ה ּוא  ְְְְִֵֶַַַַָָָָאדם 

וענין  אנּפין), ארי ּבחינת  ה ּוא  מ ּזה  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָׁשּלמעלה 

ה ּתֹורה  המ ׁשכת  היא  אנּפין) (זעיר  זּוטרי ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָא ּפי

ב ' יׁש ּגּופא  ּובזה  למ ּטה . ה ּכר ּובים ) ֿ ידי ְְְִֵֵֶַַַָָָ(על 

וגם  ה ּמאמר  ּבהמ ׁש וכ ּמבאר  וכ ּפרת , ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכר ּובים 

(אדמ ּו"ר  ֿ עדן נׁשמת ֹו אדמ ֹו"ר  ֿ יד ֿקד ׁש ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּבכתב 

ּבעצמ ֹו ּבה ּו29ה ּזקן) ּדכתיב  ה ּכר ּובים  ב ' 30ּדענין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָ

מ ּזה , מ ּקצה  אחד  ּוכר ּוב  מ ּזה  מ ּקצה  אחד  ְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָּכר ּוב 

ס ֹוף  ֿ אנּפין,הם  זעיר  ּבחינת  - ֿ ס ֹוף  האין ע ֹולמ ֹות  ְְְִִֵֵֵַַָָ

ספירת  - ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ְְְְֲִִִִִַַָָָָּותח ּלת 

אחת  מק ׁשה  נע ׂשים  יחד  ּוׁשניהם  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָה ּמלכ ּות ,

ל ׁשניהם , אחד  ּכתר  ּבחינת  ׁשהיא  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמה ּכּפֹורת 

מ ּבחינת  נמ ׁשכים  ׁשּׁשניהם  והינּו ח ּפה , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבחינת 

היתה  ׁשּׁשם  מהאר ֹון, ׁשּלמעלה  וה ּכתר  ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה ּכּפרת 

ּכאח  יּתנ מי ענין וזה ּו ּכּנ"ל . ה ּׁשכינה  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָה ׁשראת 

ג ֹו'  א ּׁשק ּבח ּוץ   אמצא א ּמי ׁשדי יֹונק  ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָלי

ּדכנסת  ה ּבּקׁשה  ּדתכן ג ֹו', א ּמי ּבית  אל   ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאביא

יּתנ ׁשּיהיה  ה ּוא  ה ּגל ּות  ּבזמן מה ּקּב"ה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל 
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ועוד.26) פמ "ו. בהגהה). ג פ , שם בתו"א (הובא ואילך.27)פמ "ה ג ב .28)עט , יג, ואילך.29)חגיגה א פרשתנו 30)פא,

יט . שם,

    
כללי  Áea‡באופן  ‡Áe ˙e˜ac˙‡ ˙ÈÁa LÈ ברוח רוח דבקות ≈¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»

‡Èza ‡nk ,‰Bz‰ „enÏa Ìb ÔÈ˜ÈL ˙ÈÁa26:מה פרק ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»«¿…»««¿»
בבחינת  הוא ברוך  סוף אין  אור  העליון  בייחוד  ישראל ] נשמות [את "ולייחדן 

דהיינו  פיהו  מנשיקות ישקני  שכתוב כמו  ברוחא רוחא אתדבקות שהיא נשיקין 

זו  ה' בדבר  האדם דבור  התקשרות

יש  התורה בלימוד  שגם הרי  הלכה",

בבחינת  פנימית ודבקות התחברות

כללי . באופן  שזהו  אלא נשיקין ,

באופן  קיים הדבר  יותר  ובפרטיות

יותר  טובים, מעשים בבעלי  מיוחד 

העניין  וכהמשך  התורה, בלימוד  מאשר 

הצדקה  מעשה "ובפרט שם: בתניא

וחסד "].

ÈÏÏk‰ ÔÈÚ‰ ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â¿ƒ≈»«»ƒ¿»«¿»ƒ
Lc˜na ‰ÈÎM‰ ˙‡L‰c¿«¿»««¿ƒ»«ƒ¿»

,ÔB‡a ‰È‰L מבואר זה פי  שעל  ∆»»»»
של  ֿ המתחיל  הדיבור  בין  הקשר 

תרומה, לפרשת «…¿‡Óהמאמר 
Ó‡na' אור ,ÌL27ב'תורה ««¬»»

BÊ ‰‡L‰L האלוקות וגילוי  ∆«¿»»
במקדש ÔÈÚשהיה ÌÚ ‰eL¿̃»ƒƒ¿«

ÔÎÏÂ) ˙tk‰ ÏÚL ÌÈek‰«¿ƒ∆«««…∆¿»≈
ÈÏ Á‡k ˙‡˜ הכרובים שהרי  ƒ¿≈¿»ƒ

התורה  כדברי  אחים, כמו  נראו 

אחיו "). אל  איש "ופניהם

eÓ‡ ÌÈek‰ ÔÈÚa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba28בגמראeÈÈ‰ «≈««¿

,Ì„‡ Èt eÈÈ‰ ek Èt¿≈¿«¿¿≈»»
ÈËeÊ Èt‡Â È Èt‡ eˆ˙Â¿≈¿«≈«¿¿≈¿«≈¿≈
לשון  (וזה קטנות ופנים גדולות פנים

כרוב? מאי  חגיגה: במסכת הגמרא

תינוק). (פני  כרביא אבהו : רבי  אמר 

מעתה, אלא לאביי : פפא רב ליה אמר 

השני  ופני  הכרוב פני  האחד  פני  דכתיב

והרביעי  אריה פני  והשלישי  אדם פני 

אדם  פני  היינו  כרוב פני  היינו  נשר , פני 

אדם)? פני  הם כרוב פני  גם (שהרי 

קטן )). פני  והאחד  גדול  פני  (האחד  זוטרי  ואפי  רברבי  אפי  מתרצת: והגמרא

ÌL ‰Êa ‡Óe26,' אור ב'תורה המאמר  ‡Ètבהמשך  ÔÈÚc ¿…»»∆»¿ƒ¿««≈
,È,גדולות ÏÚÓlL‰פנים ‰Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì„‡ Èt כפי «¿¿≈¿≈»»ƒ¿««»∆¿«¿»

העליונים  בעולמות ÈÁa˙שהיא ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓlL ÓBÏ LÈÂ)¿≈«∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«
ÔÈt‡ CÈ‡ למעלה הכתר , בבחינת באלוקות בחינה שהיא ארוכות פנים ¬ƒ«¿ƒ

הספירות), ‡ÔÈt)מעשר  ÈÚÊ) ÈËeÊ Èt‡ ÔÈÚÂ קטנות פנים ¿ƒ¿««≈¿≈¿≈«¿ƒ

העליונות) הספירות עשר  של  למידות כינוי  הם כלל  ‰ÎLÓ˙(שבדרך  ‡È‰ƒ«¿»«
‰hÓÏ (ÌÈek‰ È„ÈŒÏÚ) ‰Bz‰.הזה לעולם «»«¿≈«¿ƒ¿«»

‡Ùeb ‰Êe למטה התורה ב'LÈבהמשכת שונות בחינות ÌÈekכמה »∆»≈¿ƒ
Ó‡n‰ CLÓ‰a ‡nÎÂ ,˙tÎÂ' אור Œ„ÈŒ˙Îaב'תורה Ì‚Â ¿«…∆¿«¿…»¿∆¿≈««¬»¿«ƒ¿«»

Ô„ÚŒB˙ÓL "BÓ„‡ L„…̃∆«¿ƒ¿»≈∆
BÓˆÚa (Ô˜f‰ "eÓ„‡)29 «¿«»≈¿«¿

È˙Îc ÌÈek‰ ' ÔÈÚc¿ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ
e‰a30 בהם ‡Á„שכתוב ek ¿¿∆»

„Á‡ eÎe ‰fÓ ‰ˆwÓƒ»»ƒ∆¿∆»
Ì‰ ,‰fÓ ‰ˆwÓ אחד ÛBÒמצד  ƒ»»ƒ∆≈

הקצה  ‰‡ŒÔÈשל היינו  ˙BÓÏBÚ»»≈
,ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa  ÛBÒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
בעולם  העליונות הספירות של  המידות

שלמעלה  לדרגות שביחס האצילות

לעולמות  ביחס אבל  עולם, נחשב ממנו 

ממש" "אלוקות נקרא ממנו  שלמטה

שני  ומצד  ֿ סוף, האין  לעולמות ושייך 

- הוא האצילות »lÁ˙e¿ƒ˙עולם
‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ  עולם של  ¿ƒ«««¿
עולמות  מתחילים שבה האצילות

שלמטה  ֿ עשייה ֿ יצירה בריאה

ÁÈ„מהאצילות, Ì‰ÈLe שני ¿≈∆««
סוף  האין  של  והקצה הסוף הקצוות,

בי "ע  העולמות של  וההתחלה

˙Á‡ ‰L˜Ó ÌÈNÚ שני כי  «¬ƒƒ¿»««
מתחברים  הללו  ∆»»≈Btk‰Ó˙הקצוות

הכפורת  ÈÁa˙באמצעות ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«
Ì‰ÈLÏ „Á‡ ˙k לשני ∆∆∆»ƒ¿≈∆

יחד ,הכרובים  »ÈÁa¿ƒ˙(הקצוות)
‰tÁ כאחד שניהם מעל  שחופפת À»

שמעל  לחופה (בדומה ביניהם ומחברת

ואיחוד  חיבור  שיוצרת וכלה חתן 

Ì‰ÈMLביניהם), eÈ‰Â הכרוב גם ¿«¿∆¿≈∆
הכרוב  וגם סוף האין  של  הקצה שהוא

שהם  בי "ע עולמות התחלת שהוא

סוף) האין  (לעומת מוגבלים עולמות

ÌML ,ÔB‡‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙k‰Â ˙tk‰ ˙ÈÁaÓ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿ƒ«««…∆¿«∆∆∆¿«¿»≈»¬∆»
.Ï"pk ‰ÈÎM‰ ˙‡L‰ ‰˙È‰»¿»«¿»««¿ƒ»««

e‰ÊÂ של הפנימית È„Lהמשמעות ˜BÈ ÈÏ Á‡k EzÈ ÈÓ ÔÈÚ ¿∆ƒ¿«ƒƒ∆¿¿»ƒ≈¿≈
,'B‚ Èn‡ ˙Èa Ï‡ E‡È‡ 'B‚ E˜M‡ ıeÁa E‡ˆÓ‡ Èn‡ƒƒ∆¿»¬«∆»¿¬ƒ¬∆≈ƒƒ
‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰"aw‰Ó Ï‡NÈ ˙ÒÎc ‰Lwa‰ ÔÎ˙c¿…∆««»»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈«»»ƒ¿««»

מקום  מכל  הגלות, בזמן  וההסתר  ההעלם Á‡kשלמרות EzÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆¿¿»
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וכ ּו', ׁשּבּכר ּובים  האלק ּות  ּגּלּוי ג ֹו', לי ְְְֱִִִֶַָָֹּכאח 

עסקים  ּובעלי אהל  יֹוׁשבי ּבעב ֹודת  ׁשּימ ׁש ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֻוהינּו

ה ּכר ּובים . ּבב ' ׁשהיה  האלק ּות  ְְֱִִֶַָָָֹּגּלּוי

LÈÂ ל ׁשֹון רק  אינֹו זה  ּפס ּוק  ּדפר ּוׁש ע ֹוד , ל ֹומר  ¿≈ְְֵֵֶַַָ

(ל ׁשֹון  יּתנ מי ׁשּכת ּוב  מה  א ּלא  ְְִִֶֶֶַַָָָָּבּקׁשה ,

'מי', ׁשּמּבחינת  ּבניח ּותא , לפר ׁשֹו יׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּבּקׁשה )

וג ֹו'). לי ּכאח  (ׁשּיהיה  ֿ זה  ׁשּלאחרי הענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻימ ׁש

ּבּמד ּבר  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ה ּמבאר   ּדר ֿ 31ועל  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ה ּפס ּוק  להם 32ּבפר ּוׁש זה  לבבם  והיה  יּתן מי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבניח ּותא , ה ּוא  זה  ּפס ּוק  ׁשּפר ּוׁש א ֹותי, ְְְִִִֵֶֶָָָליראה 

ּכל  ה ּסֹובב  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין ה ּוא  מי ְִִִֵֵַַָָּדבחינת 

לבבם  ׁשּיהיה  יּתן ה ּוא  ּכלל , מ ּׂשג  ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻעלמין

ּגם  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ּדעל  וג ֹו'. א ֹותי ליראה  להם  ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָזה 

מי  ׁשּמּבחינת  ג ֹו'), לי ּכאח  יּתנ (מי זה  ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָּבפס ּוק 

זאת , וע ֹוד  וג ֹו'. לי ּכאח  יּתנ ׁשּיהיה  ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹֻימ ׁש

מי  ה ּנ"ל  ּבּפס ּוק  (ּכמ ֹו נתינה  מ ּלׁשֹון יּתנ ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָּדענין

ּביֹותר , נעלית  המ ׁשכה  על  מ ֹורה  וג ֹו') ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָיּתן

וע ֹוד 33ּכמאמר  נֹותן. ה ּוא  יפה  ּבעין ה ּנֹותן ּכל  ְְְֲִֵֵַַַַָָָ

'ל  ּׁשּכת ּוב  ּדמה  מ ֹורה זאת , לי) ּכאח  יּתנ (מי י' ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ

מי  ה ּנ"ל  ּבּפס ּוק  (ּכמ ֹו נצחית  היא  זֹו ְְְִִִִֶַַַַָָָׁשהמ ׁשכה 

ג ֹו' ה ּימים  ּכל  ּדמס ּיים  ג ֹו', לבבם  והיה  ְְְִִִֵֵַַָָָָָָיּתן

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  מק ֹום 34לע ֹולם ), ּכל  ְְֲֵַַַַָָָ

עם  ּגם  זה  לק ּׁשר  ויׁש לע ֹולם . זז אינֹו לי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר 

מק ּדׁש לי וע ׂשּו ה ּׁשב ּוע , ּבפר ׁשת  ה ּנ"ל  ְְְִִַַַַַַָָָָָָה ּפס ּוק 

זה  ּבפס ּוק  לי ּתבת  ּפר ּוׁש ּדגם  ּבת ֹוכם , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָוׁשכנּתי

לע ֹולם . זז ׁשאינֹו ה ּנצח ּיּות , ענין ְְְִִִֵֶַַָָה ּוא 

ÈtŒÏÚÂ האדם עב ֹודת  ּכלל ּות  ּתכן יּובן זה  ּכל  ¿«ƒְֲֶֶַָָָָָָֹ

ּבכלל ּות  ה ּגל ּות  ּדזמן ה ּגל ּות , ְְְִִִַַַַָָָּבזמן
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CLÓiL eÈ‰Â ,'eÎÂ ÌÈekaL ˙e˜Ï‡‰ Èelb ,'B‚ ÈÏƒƒ»¡…∆«¿ƒ¿¿«¿∆À¿«

Ï‰‡ ÈLBÈ ˙„BÚa( יששכר בבחינת שהם תורה ÈÏÚe(בעלי  «¬«¿≈…∆«¬≈
ÌÈ˜ÒÚ יחד גם בשניהם הנה זבולון ), בבחינת שהם טובים מעשים (בעלי  ¬»ƒ

‰ÌÈekיומשך  'a ‰È‰L ˙e˜Ï‡‰ Èelb,המקדש ובבית במשכן  ƒ»¡…∆»»¿«¿ƒ
הכתר . מבחינת גילוי  כאמור  שהוא

˜eÒt LeÙc ,„BÚ ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»
,‰Lwa ÔBLÏ ˜ BÈ‡ ‰Ê∆≈«¿«»»
EzÈ ÈÓ e˙kL ‰Ó ‡l‡∆»«∆»ƒƒ∆¿
BLÙÏ LÈ (‰Lwa ÔBLÏ)¿«»»≈¿»¿

‡˙eÁÈa וסיפור הודעה של  ,כלשון  ¿ƒ»
ÔÈÚ‰ CLÓÈ ,'ÈÓ' ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«ƒÀ¿«»ƒ¿»
ÈÏ Á‡k ‰È‰iL) ‰ÊŒÈÁ‡lL∆¿«¬≈∆∆ƒ¿∆¿»ƒ
‡n‰ CcŒÏÚÂ .('B‚Â¿¿«∆∆«¿…»

'‰Bz ÈËewÏ'a פרשת ¿ƒ≈»
a„na31˜eÒt‰ LeÙa32 «ƒ¿»¿≈«»

Ì‰Ï ‰Ê ÌÏ ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓƒƒ≈¿»»¿»»∆»∆
˜eÒt LetL ,È˙B‡ ‰‡ÈÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»

‰Ê(רק) ומשאלה אינו  בקשה בלשון  ∆
(גם) הּוא כקביעת eÁÈa˙‡,אלא ¿ƒ»

ההתעוררות  זה", "לבבם שאכן  עובדה

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש אל  ישראל  לבני  שהייתה

למעשה  נמשכה תורה, מתן  בעת הוא

הבאים  בימים ‰e‡גם ÈÓ ˙ÈÁcƒ¿ƒ«ƒ
Bq‰ ‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡≈»«≈

ÔÈÓÏÚ Ïk של האלוקי  האור  »»¿ƒ
בעולמות  שמאיר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

אור  שהוא וכיוון  ו 'מקיף', 'סובב' בדרך 

אחד  בכל  מתלבש איננו  אינסופי 

עניינו  לפי  והנבראים מהעולמות

והאור  'מלמעלה' מאיר  אלא ומהותו 

"מי " נקרא OÓ‚הזה BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈À»
ÏÏk ידועה לא שזהותו  אדם (וכמו  ¿»

אין  ואור  הזה), האיש "מי " ושואלים

"מי "סו  שנקרא זה ÔzÈף ‡e‰ƒ≈
‰Ê ÌÏ ‰È‰iL מתן בעת שהיה ∆ƒ¿∆¿»»∆
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Á‡k EzÈ ÈÓ) ‰Ê ˜eÒÙa Ìb«¿»∆ƒƒ∆¿¿»
,('B‚ ÈÏ ובקשה משאלה רק שאינו  ƒ

("בניחותא") קביעה ÈÓאלא ˙ÈÁanL אכןEzÈ ‰È‰iL CLÓÈ ∆ƒ¿ƒ«ƒÀ¿«∆ƒ¿∆ƒ∆¿
'B‚Â ÈÏ Á‡k בכל ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש ישראל  בני  של  התקרבות ותהיה ¿»ƒ¿

מעשים  בעלי  אצל  והן  תורה לומדי  אצל  (הן  לעיל  המבוארים האופנים

לי " כאח יתנך  "מי  בפסוק נוספים דיוקים ומבאר  הולך  וכעת טובים).

הדברים: פנימיות לפי  ומשמעותם

Ï"p‰ ˜eÒta BÓk) ‰È˙ ÔBLlÓ EzÈ ÔÈÚc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ»¿«»««
תורה במתן  ÈÏÚ˙האמור  ‰ÎLÓ‰ ÏÚ ‰BÓ ('B‚Â ÔzÈ ÈÓƒƒ≈¿∆««¿»»«¬≈
Ó‡Ók ,˙BÈa33Ô˙B ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰ Ïk מתנה לגבי  ¿≈¿«¬«»«≈¿«ƒ»»≈

הדבר  את נתן  האם ספק ויש מתנה נתן  אדם שכאשר  ז "ל  חכמינו  אמרו  גשמית

הייתה  שכוונתו  להניח יש פרטיו , על 

יפה  בעין  הנותן , "כל  כי  הכול  לתת

המשכה  ברוחניות, גם וכך  נותן ". הוא

היא  נתינה בלשון  שבאה כוח ונתינת

"בעין  ניתנת שהיא כיוון  במיוחד  נעלית

יפה".

'ÈÏ' e˙kM ‰Óc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«∆»ƒ
‰BÓ (ÈÏ Á‡k EzÈ ÈÓ)ƒƒ∆¿¿»ƒ∆
˙ÈÁˆ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒƒ¿ƒ

ועד  לעולם  eÒta˜ונמשכת BÓk)¿«»
,'B‚ ÌÏ ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ Ï"p‰««ƒƒ≈¿»»¿»»
ÌÏBÚÏ 'B‚ ÌÈÓi‰ Ïk ÌÈiÒÓcƒ¿«≈»«»ƒ¿»
היא  וההתעוררות שההמשכה היינו 

eÈ˙Baנצחית  Ó‡Ók ,(¿«¬««≈
Ï"Ê34 במדרשÌB˜Ó Ïk «»»

) ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ ÈÏ Ó‡pL וזה ∆∆¡«ƒ≈»¿»
בכל  לי , יקיר  "הבן  המדרש: לשון 

לא  לעולם זז  אינו  לי , שנאמר  מקום

בכהנים, הבא. לעולם ולא הזה בעולם

לי  והיו  כתיב בלויים, לי . וכיהנו  כתיב

בני  לי  כי  כתיב בישראל , הלויים.

לי . ויקחו  כתיב בתרומה, ישראל .

בכור . כל  לי  כי  כתיב בבכורות,

אספה  כתיב איש בסנהדרין , שבעים לי 

כל  לי  כי  ישראל , בארץ ישראל . מזקני 

לי . בחרתי  אשר  העיר  בירושלים הארץ.

לי  בבניו  ראיתי  כי  דוד  בית במלכות

במזבח  מקדש. לי  ועשו  במקדש מלך .

בקרבנות  לי . תעשה אדמה מזבח

המשחה  בשמן  לי . להקריב תשמרו 

בכל  הא לי . זה יהיה קדש משחת שמן 

לעולם  לא זז  אינו  לי , שנאמר  מקום

הבא"). לעולם ולא הזה

‰Ê M˜Ï LÈÂ בכל הנצחיות עניין  ¿≈¿«≈∆
"לי " שנאמר  ‰eÒt˜מקום ÌÚ Ìb«ƒ«»

,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ,ÚeM‰ ˙LÙa Ï"p‰««¿»»««»«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
BÈ‡L ,˙eiÁˆp‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ê ˜eÒÙa ÈÏ ˙z Let Ì‚c¿«≈≈«ƒ¿»∆ƒ¿««ƒ¿ƒ∆≈

ÌÏBÚÏ ÊÊ(המדרש מלשון  לעיל  .(כמובא »¿»
,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ì„‡‰ ˙„BÚ ˙eÏÏk ÔÎz ÔeÈ ‰Ê Ïk ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»∆»…∆¿»¬«»»»ƒ¿««»

˙eÏÏÎa ˙eÏb‰ ÔÓÊc כללי ıeÁa,באופן  E‡ˆÓ‡ ÔÈÚ ‡e‰ ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«∆¿»¬«
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י   

מח ּוץ  יׂשראל  ׁשּנמצאים  ּבח ּוץ ,  אמצא ענין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָה ּוא 

העב ֹודה , א ֹופ ּני ב ' יׁש ּגּופא  ּובזה  וכ ּו', ְְֲִֵֵֶַָָָָָלמק ֹומם 

לי' 'ּכאח  ּבחינת  ּתֹורה , מארי ה ּתֹורה , ל ּמּוד  ְְְִִִִֵַַַָָָָענין

ׁשּבח ּוץ . ח ּוץ  ּבחינת  טבין, ע ּובדין וענין ְְְְִִִִֶֶַַַַָׁשּבח ּוץ ,

ּדתכלית  ּוזב ּול ּון. יּׂששכר  ּבחינת  הם  ְְְְְִִִִֵַַָָָּובכלל ּות 

וכ ּנ"ל , ּבח ּוץ ,  אמצא ענין ה ּוא  ּבזה  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָה ּׁשלמ ּות 

ּדתכלית  וכ ּנֹודע  . א ּׁשק ענין ה ּוא  ּבח ּוץ  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא 

ט ֹובים  ּומע ׂשים  ּתׁשּובה  ענין 35חכמה  וזה ּו . ְְְְֲִִִֶַַָָָ

ח ּוצה  ח ּוצה , ה ּמעינֹות  הפצת  ה ּזה , זמן ְְֲֲֶַַַַַַָָָָעב ֹודת 

ממ ׁשיכים  ּול ׁשם  ּבח ּוץ ,  אמצא ׁשּיהיה  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּדייקא ,

וע ׂשּו ׁשּיהיה  מביא  זה  וענין עצמם . ה ּמעינֹות  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאת 

האמ ּתית  ּבּגא ּלה  ּבת ֹוכם , וׁשכנּתי מק ּדׁש ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֻלי

ּגד ֹול  ּכׁשּקהל  צדקנּו, מ ׁשיח  ֿ ידי על  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָוה ּׁשלמה 

ה ּנה  א ֹופ ּני 36יׁשּוב ּו ּכל  ּכֹולל  ּגד ֹול  ּדקהל  , ְֵֵֵַָָָָָָ

ויֹוסף  יה ּודה  ּוזב ּול ּון, יּׂששכר  ,37העב ֹודה , ְְְֲִֵָָָָָ

ותלמ ּוד  הענין 38מע ׂשה  ׁשלמ ּות  יהיה  ּדאז , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

זז  אינֹו לי  ׁשּנאמר  מק ֹום  ּכל  מק ּדׁש, לי ְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָּדוע ׂשּו

אד ' מק ּדׁש ה ּנצחי, ה ּמק ּדׁש יהיה  אז ּכי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלע ֹולם ,

ידי אחריה 39ּכֹוננּו ׁשאין ה ּנצחית  ּבּגא ּלה  , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

זכר 40ּגל ּות  ל ׁשֹון חד ׁש ׁשיר  לפניו ונאמר  , ְְְִַָָָָָָָֹ

חד ׁשה 41ּדוקא  ּתֹורה  אז ותהיה  וארץ 42, וׁשמים  ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָ

וה ּׁשלמה .43חד ׁשים  האמ ּתית  ּבּגא ּלה  , ְְְֲֳִִִֵַַָָָָֻ
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א.35) יז, ז.36)ברכות לא, וש"נ.37)ירמי ' ואילך. 258 ע ' חכ"ה לקו"ש ויגש. ר"פ  ואוה"ת תו"א שבהערה 38)ראה במקומות ראה

יז.39)הקודמת. טו, ב .40)בשלח  קטז, פסחים – ה"ג שם.41)תוד"ה ג.42)תוס ' פי "ג, ויק "ר כב .43)ראה סו, ישעי ' ראה

    
זה  eÎÂ'במובן  ÌÓB˜ÓÏ ıeÁÓ Ï‡NÈ ÌÈ‡ˆÓpL מקומם שהרי  ∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒƒ¿»¿

שהמקום  ז "ל  חכמינו  (ובלשון  ישראל  בארץ הוא ישראל  בני  של  הטבעי 

אביהם), שולחן  על  הוא בנים של  Ùeb‡הטבעי  ‰Êe של זה בעניין  »∆»
תקופה  שזו  למרות הגלות, בזמן  אליו  והתקרבות ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש 'מציאת'

רוחני  וחושך  והסתר  העלם ≈LÈשל 
,‰„BÚ‰ ÈpÙB‡ '- אחד  אופן  «≈»¬»

È‡Ó ,‰Bz‰ „enÏ ÔÈÚƒ¿«ƒ«»»≈
‰Bz תורה 'Á‡kבעלי  ˙ÈÁa , »¿ƒ«¿»

ıeÁaL 'ÈÏ גם הגלות שבזמן  כיוון  ƒ∆«
קרובים  כללי  שבאופן  התורה בעלי 

נחשבים  ולכן  רוחניים לעניינים יותר 

גם  סוף סוף ֿ הוא, ֿ ברוך  לקדוש "כאח"

הגלות  שהרי  "בחוץ" נמצאים הם

- שני  ואופן  עליהם גם משפיעה

ÔÈË ÔÈ„eÚ ÔÈÚÂ את העובדים ¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ
שזוהי  טובים, מעשים ידי  על  ה'

aL ıeÁ ˙ÈÁa˙eÏÏÎe .ıeÁ ¿ƒ«∆«ƒ¿»
Î˘OÈ ˙ÈÁa Ì‰(תורה (בעלי  ≈¿ƒ«ƒ»»

ÔeÏeÊe(טובים מעשים .(בעלי  ¿
‡e‰ ‰Êa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ«¿≈»∆
,Ï"pÎÂ ,ıeÁa E‡ˆÓ‡ ÔÈÚƒ¿«∆¿»¬«¿««
ÔÈÚ ‡e‰ ıeÁa ‡˜ÂcL∆«¿»«ƒ¿«

Ú„BpÎÂ .E˜M‡ ז "ל מאמר חכמינו  ∆»¿¿«»
‰eLz ‰ÓÎÁ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ»¿»¿»

ÌÈBË ÌÈNÚÓe35 כך על  ומבואר  «¬ƒƒ
התורה  לימוד  שלכאורה שאף בחסידות

ממעשים  יותר  נעלה והשגה בהבנה

על  גם להתבצע שיכולים בפועל  טובים

תכלית  זאת בכל  פשוט, אדם ידי 

דווקא  היא התורה שהיא החכמה

הלב  בהתעוררות התשובה עבודת

את  'תופסים' כך  ידי  על  דווקא כי  המצוות קיום של  בפועל  והמעשה

התורה  לימוד  ואילו  אתו , ומתחברים ומתקשרים בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

אפשרות  שאין  בך " תפיסא מחשבא "לית הנאמר  בכלל  הוא והשגה בהבנה

התשובה  ועבודת והשכל , המחשבה באמצעות ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש את 'לתפוס'

בעלי  נמצאים בו  ה'חוץ' בדוגמת הם בפועל  המעשיות המצוות וקיום

התורה. לומדי  נמצאים בו  ה'פנים' לעומת הטובים ÔÈÚהמעשים e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ,‰f‰ ÔÓÊ ˙„BÚ הבעל שכאשר  כידוע ¬«¿««∆¬»«««¿»»

יבוא  (מתי  מר ?" אתי  קא "אימתי  אותו  ושאל  משיח של  להיכלו  עלה טוב שם

שהעבודה  ומכאן  חוצה, מעינותיך  לכשיפוצו  המשיח: לו  ענה אדוני ?)

של  תורתו  החסידות, תורת של  המעיינות הפצת היא הזה בזמן  המיוחדת

ֿ טוב, ֿ שם ÈÈc˜‡הבעל  ‰ˆeÁ צריכה שההפצה כך  על  ודגש דיוק עם היינו  »»¿»
"חוצה", גם יגיעו  החסידות שמעיינות כך  כדי  עד  ‡E‡ˆÓלהיות ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿»¬

מדובר  עליהם האלוקות ענייני  את היינו  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש את אותך , אמצא

ÌLÏeבחסידות ,ıeÁa"ה"חוצה ‰BÈÚn˙אל  ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ «¿»«¿ƒƒ∆««¿»
ÌÓˆÚ הכי האלוקות ענייני  שגם היינו  מהם, והתפשטות הארה רק ולא «¿»

"חוצה". יגיעו  החסידות בתורת המבוארים עמוקים והכי  פנימיים

‰Ê ÔÈÚÂ תורת של  המעיינות הפצת ¿ƒ¿»∆
"חוצה" לגאולה ÈÓ‡החסידות ≈ƒ

המקדש  בית קיום È‰iL‰ולבניין  ∆ƒ¿∆
ÈzÎLÂהציווי  Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a, בפועל˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ¿»«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
eeLÈ ÏB„b Ï‰wLk ,e˜„ƒ̂¿≈¿∆»»»»

‰p‰36 היעוד גם יקויים כאשר  ≈»
ויבואו  מהגלות ישובו  גדול " ש"קהל 

ישראל , ÏÏBkלארץ ÏB„b Ï‰˜c¿»»»≈
‰„BÚ‰ ÈpÙB‡ Ïk הסוגים כל  של  »«≈»¬»

ישראל , בבני  בעלי Î˘OÈהשונים ƒ»»
טובים,ÔeÏeÊeתורה  מעשים בעלי  ¿

שמסמלים  העבודה אופני  שני  וכן 

ÛÒBÈÂ ‰„e‰È37, שהם‰NÚÓ ¿»¿≈«¬∆
לשון  יהודה, של  עבודתו  עיקר  שהוא

לציוויי  ומסכים שמודה הודאה,

בפועל  אותם ומקיים ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

„eÓÏ˙Â38 של עבודתו  עיקר  שהוא ¿«¿
(ומבואר  ומחדש ומוסיף שלומד  יוסף

ויהודה  יוסף בעבר  שאמנם בחסידות

המעשה  ומעלת ממלכות שתי  היו 

אבל  התלמוד  ממעלת נפרדת הייתה

שתי  הנביא כדברי  כאשר  לבוא, לעתיד 

האופנים  שני  גם יתאחדו , הממלכות

תהיה  ובמעשה יתאחדו  ה' בעבודת

ובתלמוד  התלמוד  מעלת גם ניכרת

המעשה), מעלת גם ניכרת ÈÏתהיה eNÚÂc ÔÈÚ‰ ˙eÓÏL ‰È‰È Ê‡c¿»ƒ¿∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
,Lc˜Ó, לעיל שהובא ז "ל  חכמינו  ‡BÈוכמאמר  ÈÏ Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ƒ¿»»»∆∆¡«ƒ≈

eBk '„‡ Lc˜Ó ,ÈÁˆp‰ Lc˜n‰ ‰È‰È Ê‡ Èk ,ÌÏBÚÏ ÊÊ»¿»ƒ»ƒ¿∆«ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ¿»«¬
EÈ„È39, אבל להיחרב עלול  מוגבלים שהם אדם בני  בידי  שנבנה מקדש כי  »∆

לנצח  קיימים גבול , ובלי  נצחי  עצמו  שהוא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ידיו  מעשה

יהיה הנצחי  eÏb˙והמקדש ‰ÈÁ‡ ÔÈ‡L ˙ÈÁˆp‰ ‰l‡ba40,נוספת «¿À»«ƒ¿ƒ∆≈«¬∆»»
ÂÈÙÏ Ó‡Â לבוא Âc˜‡לעתיד  ÎÊ ÔBLÏ L„Á ÈL41, כמו לא ¿…«¿»»ƒ»»¿»»«¿»

גדלות  הייתה מכן  ולאחר  נקבה לשון  חדשה" "שירה שאמרו  מצרים ביציאת

נצחי  וקיום תוקף תוספת שיש זכר  לשון  חדש" "שיר  אלא ‡Êנוספת ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»
בתורה  הן  התחדשות תהיה אלא השיר  בעניין  רק לא התחדשות לבוא לעתיד 

שתהיה  הנביא כלשון  בעולם, L„Á‰והן  ‰Bz42ı‡Â ÌÈÓLÂ »¬»»¿»«ƒ»»∆
ÌÈL„Á43.‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba , √»ƒ«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»
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יי

.i"gyz'd ,xc` g"xc 'a ,w"yre mei *c"x .c"qa
הגמרא  דברי שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר אשר ע"ד שנאמר 1שאלה: היינו 2"אדר ה'", במרום אדיר

הספיקות  כהתרת שמחה אין והלא זה, בחודש השמחה ריבוי סוד שייך 3דזהו וזה והסתרים, העלמות גילוי ,
השמחה. את להגביר בארץ, אדיר לומר צריך והיה כלל. ספק אין שם כי במרום, ולא בתחתונים, כאן דוקא

ספק  בגימטריא עמלק מחיית ענין טעם 4תשובה: בלא חוצפא (ש)נצטוו 5, מצוות מ"שלש אחת ,
לארץ" כניסתן בשעת רם 6ישראל בגימטריא (עמלק והגיאות הספק את לבטל הוא והיינו 7, בתכלית. (

וכבר  רעות, מדות דז' ואתהפכא אתכפיא  עבודת היתה עממין ז' דמלחמת ממש. בעצם ביטול עלֿידי
הרמב"ם  כפסק ישראל, בני עלֿידי כלל בדרך זה היא 8נשלם עמלק מלחמת אבל זכרם", אבד ד"כבר

גאה" גאה "כי מבחינת מעלה מלמעלה מסתעייא וזה בתכלית. הגיאות את לבטל דור, (כתרגום 9מדור
מבחינת  מלמעלה מסתעייא הנפש במדות העבודה היא). דיליה וגיאותא גיותניא על אתגאי אונקלוס:
מעלה, מלמעלה סיוע צריכה עמלק מלחמת מהֿשאיןֿכן ודעת. טעם להשתלשלות, ששייך 'אריך', גאה,

'עתיק'. גאה", גאה "כי מבחינת

יכול  שלו והביטול עצמות, אנטקעגן זיך ער פארנעמט לזה בעצם, גיאות בחינת היא עמלק ַַקליפת
עצמות. עלֿידי רק גםֿכן להיות

האריז"ל  ובכתבי במרום. אפילו בהשגות, ספיקות יש עדיין המלחמה, נשלמה שלא עוד כל 10ולפיכך,

יוצר  ברכת בסוף הספירות מסדר (כידוע מרום בחינת הוא 'עתיק' והלא ב'עתיק', בהשגה ספיקות מצינו
דאצילות,11אור  דמלכות המשיח, מלך מינוי אחר הימים, באחרית בשלימות תתקיים עמלק מחיית ולכן .(

מאד" "וגבה יהיה שאז נאמר בתכלית.12שעליו בעצם ביטול -

שלם  הכסא אין כס, על יד כי למטה, עד יומשך שהביטול היא העבודה בחינת 13ועיקר עד שיומשך ,
מטה. למטה ועד המלכות), (מדריגת כס

לביטול  מתקרבין אנו ועלֿידיֿזה גאה", ה"גאה עלֿידי הבא במרום", "אדיר גילוי נעשה אדר ובחודש
השמחה. מתרבה ולכן בתכלית, עמלק ולמחיית בעצם
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אדמו"ר  כ"ק ע"י הוגה יאלעס. הכהן רא"א להרה"ג (*
זו  במהדורא ואילך. 312 ע' חי"א בלקו"ש ונדפס שליט"א

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו
סע"ב.1) טו, ביצה
ד.2) צג, תהלים
בתחלתו.3) תרל"ו רבים מים בהמשך הובא – החכם מאמר
סקי"ח.4) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

ועוד. .65 ע' ;40 ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת קפב. ע' עזר"ת סה"מ
ע'5) (לקמן  ואילך פ"ג תצוה דש"פ זכור ד"ה בארוכה ראה

וש"נ. ואילך). 90
מלכים.6) הל' ריש רמב"ם ובכ"מ. ב. כ, סנהדרין

ועוד.7) קנג. ע' תרכ"ט סה"מ
ה"ד.8) מלכים מהל' בפ"ה
א.9) טו, בשלח

עתיק.10) שער ע"ח
במקומו.11) האריז"ל בסידור לעיין
ברמב"ם 12) ומש"כ בסופו. שה"ש לקו"ת וראה יג. נב, ישעי'

תנחומא  עיין – רבינו" למשה "קרוב ה"ב פ"ט תשובה הל'
קה"ר  וראה שאני. נבואה גם שם. בובער ובהערת ס"כ תולדות

ח. יא,
ובפרש"י.13) בשלח ס"פ

.i"gyz'd ,xc` g"xc 'a ,w"yre mei *c"x .c"qa
הגמרא  דברי שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר אשר ע"ד שנאמר 1שאלה: היינו 2"אדר ה'", במרום אדיר

הספיקות  כהתרת שמחה אין והלא זה, בחודש השמחה ריבוי סוד שייך 3דזהו וזה והסתרים, העלמות גילוי ,
השמחה. את להגביר בארץ, אדיר לומר צריך והיה כלל. ספק אין שם כי במרום, ולא בתחתונים, כאן דוקא

ספק  בגימטריא עמלק מחיית ענין טעם 4תשובה: בלא חוצפא (ש)נצטוו 5, מצוות מ"שלש אחת ,
לארץ" כניסתן בשעת רם 6ישראל בגימטריא (עמלק והגיאות הספק את לבטל הוא והיינו 7, בתכלית. (

וכבר  רעות, מדות דז' ואתהפכא אתכפיא  עבודת היתה עממין ז' דמלחמת ממש. בעצם ביטול עלֿידי
הרמב"ם  כפסק ישראל, בני עלֿידי כלל בדרך זה היא 8נשלם עמלק מלחמת אבל זכרם", אבד ד"כבר

גאה" גאה "כי מבחינת מעלה מלמעלה מסתעייא וזה בתכלית. הגיאות את לבטל דור, (כתרגום 9מדור
מבחינת  מלמעלה מסתעייא הנפש במדות העבודה היא). דיליה וגיאותא גיותניא על אתגאי אונקלוס:
מעלה, מלמעלה סיוע צריכה עמלק מלחמת מהֿשאיןֿכן ודעת. טעם להשתלשלות, ששייך 'אריך', גאה,

'עתיק'. גאה", גאה "כי מבחינת

יכול  שלו והביטול עצמות, אנטקעגן זיך ער פארנעמט לזה בעצם, גיאות בחינת היא עמלק ַַקליפת
עצמות. עלֿידי רק גםֿכן להיות

האריז"ל  ובכתבי במרום. אפילו בהשגות, ספיקות יש עדיין המלחמה, נשלמה שלא עוד כל 10ולפיכך,

יוצר  ברכת בסוף הספירות מסדר (כידוע מרום בחינת הוא 'עתיק' והלא ב'עתיק', בהשגה ספיקות מצינו
דאצילות,11אור  דמלכות המשיח, מלך מינוי אחר הימים, באחרית בשלימות תתקיים עמלק מחיית ולכן .(

מאד" "וגבה יהיה שאז נאמר בתכלית.12שעליו בעצם ביטול -

שלם  הכסא אין כס, על יד כי למטה, עד יומשך שהביטול היא העבודה בחינת 13ועיקר עד שיומשך ,
מטה. למטה ועד המלכות), (מדריגת כס

לביטול  מתקרבין אנו ועלֿידיֿזה גאה", ה"גאה עלֿידי הבא במרום", "אדיר גילוי נעשה אדר ובחודש
השמחה. מתרבה ולכן בתכלית, עמלק ולמחיית בעצם
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אדמו"ר  כ"ק ע"י הוגה יאלעס. הכהן רא"א להרה"ג (*
זו  במהדורא ואילך. 312 ע' חי"א בלקו"ש ונדפס שליט"א

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו
סע"ב.1) טו, ביצה
ד.2) צג, תהלים
בתחלתו.3) תרל"ו רבים מים בהמשך הובא – החכם מאמר
סקי"ח.4) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

ועוד. .65 ע' ;40 ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת קפב. ע' עזר"ת סה"מ
ע'5) (לקמן  ואילך פ"ג תצוה דש"פ זכור ד"ה בארוכה ראה

וש"נ. ואילך). 90
מלכים.6) הל' ריש רמב"ם ובכ"מ. ב. כ, סנהדרין

ועוד.7) קנג. ע' תרכ"ט סה"מ
ה"ד.8) מלכים מהל' בפ"ה
א.9) טו, בשלח

עתיק.10) שער ע"ח
במקומו.11) האריז"ל בסידור לעיין
ברמב"ם 12) ומש"כ בסופו. שה"ש לקו"ת וראה יג. נב, ישעי'

תנחומא  עיין – רבינו" למשה "קרוב ה"ב פ"ט תשובה הל'
קה"ר  וראה שאני. נבואה גם שם. בובער ובהערת ס"כ תולדות

ח. יא,
ובפרש"י.13) בשלח ס"פ

לא ייתכן לומר שהעילוי דיום השבת הוא – מה שהאדם אינו עמל ואינו עושה מאומה!...
משיחת שבת פרשת תרומה ה'תשד"מ



יב

    
מוגה  בלתי

בגמרא ‡. כתיב 1איתא  "מעיקרא  כתיב 2: ולבסוף  טוב , ויום  ומשתה  משתה 3שמחה  ימי אותם  לעשות 
עלייהו" קבילו לא  מלאכה  (ביטול ) עלייהו, קבילו ותענית  "הספד  כי, – כתיב " לא  טוב  יום  ואילו ושמחה ,
טוב "). "יום  כמו במלאכה  אסור  יהיה  שפורים  ואסתר  מרדכי של  רצונם  היה  שלכתחילה  ֿ פי ֿ על  (אף 

בחסידות  ועילוי.4ומבואר  מעלה  של  ענין הוא  במלאכה  מותר  שפורים  זה  שענין
שיחת חג הפורים ה 'תשח "י 

.: ובהקדמה

תורה  של  בענינים  אפילו שממעטים  כך , כדי ועד  מלאכה , מביטול  להזהר  יש  במלאכה  שמותר  ביום 
שלא  בכדי במלאכה ), שאסורים  בימים  שמוסיפים  מה  (לגבי נוספות  ותפילות  התורה  קריאת  – ותפילה 

במלאכה  .5למעט 

דכתיב  – הדבר  ז"ל 6וטעם  חכמינו ודרשו תעבוד ", ימים  גם 7"ששת  ומובן ֿ עשה . מצות  שהיא 
יולד " לעמל  "אדם  שהרי – הקשורה 8בפשטות  הרוחנית  למלאכה  בנוגע  הוא  שכן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  .

עבידתיה " עביד  ויומא  יומא  ד "כל  זה , יום  .9עם 

שהאדם  בכך  אלא ) אחרים , בענינים  שמקצרים  בכך  רק  (לא  מתבטא  מלאכה  מביטול  הזהירות  ותוכן
זה . יום  של  ולמלאכה  לעבודה  היום  שבמשך  והרגעים  השעות  כל  את  לנצל  צריך 

בזה :‚ והענין .

בגמרא  איתא  – המלאכה  לענין מלאכה .10בנוגע  הואי חשיבא , במשכן דהואי שמלאכה 

המלאכות  של "ט  מובן הרי המשכן, ממלאכות  למדים  המלאכות  של "ט  מלאכת וכיון עם 
שווה 11המשכן  תיבה  בשניהם  שיש  לפי ֿ ושלום , חס  מקרה  בדרך  אינו בתורה  לימוד  שכל  ידוע  שהרי –

אחד  ענין ללמוד  יכולים  הקב "ה  של  שבעולמו לכך  הסיבה  אלא  בזה ), וכיוצא  מיותרת  תיבה  שיש  (או
ה "למד " אחד , ענין בפנימיותם  הם  וה "למד " שה "מלמד " והיינו, ביניהם , שייכות  שיש  מפני היא , מהשני,
וכיוצא  תיבה , באותה  בתורה  נזכרו ששניהם  ֿ זה  ֿ ידי על  מתגלית  זו ששייכות  (אלא  מה "מלמד " משתלשל 

בזה ).

(א ) בשתים : היא  השייכות  דידן, שכל ובנידון דהיינו המשכן, מלאכות  הוא  המלאכות  ל "ט  של 
גם  ולכן (ב ) המשכן, ממלאכת  משתלשלות  המלאכות   מלאכות גם  המלאכות , כל  של 

שכתוב  כמו משכן, מהן לעשות  – היא  דייקא ,12הרשות , "בתוכם " בתוכם ", ושכנתי מקדש  לי "ועשו
ואחד  אחד  כל  .13בתוך 
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שליט "א  אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – השיחות תוכן (*
ובבטאון  בפ"ע, בקונטרס ונדפס ומ "מ , הערות בתוספת (בלה"ק),
ח "א  שונים: במקומות בלקו"ש (ואח "כ  ואילך  14 ע' חי "ח  חב"ד 
ע' ואילך . 1280 ע' .1274 ע' ח "ד  .14 הערה 916 ע' ח "ג  .193 ע'
ע' חי "ד  ואילך . 324 ע' חי "א ואילך . 228 ע' ח "י  ואילך . 1330
ואריכות  הענינים פרטי  גם ושולבו ניתוספו זו במהדורא – .(224

ֿ הקלטה. סרט  ע"פ הדברים,
אלבאני 585 ֿ ב אשר הגדול  באולם נערכה ההתוועדות (**ַָ

ראוד . לראטלאנד  בסמיכות ַָעוו.
ב.1) ה, מגילה
יט .2) ט , אסתר
כב.3) שם,
ובכ "מ .4) ד . צט , מג "א תו"א ראה
א.5) לג , קידושין ב. כב, מגילה א. טז, ברכות ראה

כא.6) לד , תשא ט . כ , יתרו
וישב,7) פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה – מכילתא

שנצטוו  כשם שם): (יתרו דרשב"י  ובמכילתא בלולה. מנחה ובס'
ועפ"ז  המלאכה. על  נצטוו כך  שבת של  עשה מצות על  ישראל 
עקב  הספרי  על  בזה (ופליג  ה פט "ז, ב"ר מרז"ל  בפשטות מובן
פי "א. אדר"נ ג "כ  וראה לבבכם). בכל  ולעבדו יג ) (יא, עה"פ
לשון  מיושב ועפ"ז – פי "ט . ומעין קונטרס ג . כה, אחרי  רמב"ן

ותוס'). רש"י  שם וראה ב. (נד , בחולין רשאין
ז.8) ה, איוב
רע"ב.9) צד , זח "ג 

וש"נ.10) ב. צו, שבת
(11.84 ע' ח "י  תו"מ  גם ראה
ח .12) כה, תרומה
ועוד .13) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה



יג    

שכתוב  כמו – בזה  ערוך '14והענין ב 'שולחן ֿ דין וכפסק  דעהו", דרכיך  האדם ,15"בכל  עניני שבכל 
בזה  (והפירוש  אביך  אלקי את  "דע  – ד "דעהו" הענין להיות  צריך  בשינתו, ואפילו ובשתייתו באכילתו

בלב  אלא ) בלבד , זו (ולא  ועבדהו בכתוב ) שממשיך  כפי –"16 שכתוב מה  ֿ דרך  על  שזהו "בכל 17,
יצריך " "בשני "בלב 18לבבך ", זה  אין עדיין אחד , יצר  שחסר  זמן כל  כי, ,."

הרי  – יצריך " ל "שני בנוגע  אמורים  הדברים  הרשות ,ואם  לעניני בנוגע  הוא  שכן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על 
בתוכם ". "ושכנתי שיהיה  לאלקות , "כלי" לעשותם  שצריכים 

העולם  בין שהחילוק  כיון – המשכן ממלאכות  הרשות  עולם  של  מלאכות  ללמוד  שיכולים  הטעם  וזהו
כבר  הוא  המשכן ל "פועל ": "כח " בין חילוק  רק  הוא  ("ושכנתי למשכן השכינה  להשראת  "מקדש "

רק  זה  הרי בעולם  ואילו זה בתוכם "), שענין אלא  יתברך , לו דירה  להיות  כדי נברא  העולם  שהרי –
שכתוב  כמו לאדם , "לתקן"19ניתן לעשות ", אלקים  ברא  שהעולם 20"אשר  פועל , לידי הכח  את  להביא  ,

יתברך . לו דירה  בפועל  יהיה 

ד "כל „ הענין שמצד  כך , כדי ועד  הקודש , מלאכת  עם  קשורות  שבעולם  המלאכות  שכל  מובן ומזה  .
בענינים  שהוא  כפי עבידתיה " עביד  ויומא  שבענינים יומא  עבידתיה " ב "עביד  חילוק  נעשה  ,

. זה יום  עם  הקשורות  הגשמיים  למלאכות  ועד  ,

גשמיים , בענינים  החסדים  נמשכו אזי החסד , מדת  בעולם  האירה  שבו הראשון שביום  ֿ דרך  ועל 
השבוע  ימי בשאר  כן וכמו ההפכי, בקו השני ביום  ֿ זה  ֿ דרך  .21ועל 

הם  ה ', בעבודת  ברוחניות , המלאכות  שעניני שכשם  מובן, ומזה   עבודת אופני שהרי ,
את  "ואהבת  שכתוב  כמו המצוות , במנין  שנימנו ֿ עשה  מצוות  הם  יראה , מצד  או אהבה  מצד  עבודה  ה ',

תירא " אלקיך  ה ' ו"את  אלקיך " בכח 22ה ' שיש  הרשות , בעניני המותרות  למלאכות  בנוגע  גם  הוא  כן –
מצוה . עניני – הרשות  מעניני לעשות  עבידתיה ", ה "עביד  את  ֿ ידם  על  למלא 

שיהיה  זו למלאכה  המוקדש  הזמן כל  את  לנצל  צריכים  רוחנית  שבמלאכה  שכשם  מובן, ומזה 
זו, במלאכה 

מלימוד  אחד  רגע  מבטל  אם  שאפילו הוא , זמנו ורגע  רגע  שכל  התורה  ללימוד  בנוגע  שמצינו וכפי –
ז"ל  רבותינו דרשו "עליו וגו'"24כי 23התורה , תכרת  הכרת  וגו' בזה  ה ' –25דבר 

הזמן  כל  את  ולמלא  באמונה  מלאכתו לעשות  שצריך  הרשות , בעניני לעבודה  בנוגע  גם  הוא  כן
כזה  באופן שנברא  אם , כי  "רשות ", של  ענין זה  אין דבר  של  לאמיתתו  שכן, הרשות , למלאכת  המוקדש 
כך  כל  ונזהרים  שמתחשבים  הטעם  וזהו לאלקות . וכלי מצוה  – מ "רשות " ויעשה  וישלים  יתקן שהאדם 

מלאכה . דביטול  בענין

ה "מלאכות "‰ על  לוותר  שאין בזה , מודגש  הרי עלייהו", קבילו לא  מלאכה  "(ביטול ) שבפורים  וכיון .
טוב ". "יום  בשם  הנקראים  ענינים  בשביל  אפילו זה  יום  עם  הקשורות 

ז"ל  רבותינו כמאמר  – היא  דפורים  היום  מלאכת  ידע ".26והנה , דלא  עד  בפוריא  לבסומי איניש  "חייב 

שכתוב  כמו השנה , כל  במשך  להיות  צריכה  – סתם  שמחה  וכפי 27כלומר : בשמחה ", ה ' את  "עבדו
היא  ה ' שעבודת  וכיון דוקא , בשמחה  להיות  צריכה  ה ' שעבודת  לולב  הלכות  בסוף  הרמב "ם  שפוסק 
להיות  זו שמחה  צריכה  דעהו", דרכיך  "בכל  להיות  צריך  שהרי ֿ לעת , המעת  שעות  כ "ד  כל  במשך 
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ו.14) ג , משלי 
סרל "א.15) או"ח 
ט .16) כח , ֿ א הימים דברי 
ה.17) ו, ואתחנן
עה"פ.18) ופרש"י  ספרי  א. נד , ברכות
ג .19) ב, בראשית
ובפרש"י .20) ו פי "א, ב"ר ראה

ובכ "מ .21) א. ל , שה"ש לקו"ת ספ"י . שעהיוה"א תניא ראה
יג .22) ו, ואתחנן
א.23) צט , סנהדרין
לא.24) טו, שלח 
פ"א.25) תניא
ב.26) ז, מגילה
ב.27) ק, תהלים

    
מוגה  בלתי

בגמרא ‡. כתיב 1איתא  "מעיקרא  כתיב 2: ולבסוף  טוב , ויום  ומשתה  משתה 3שמחה  ימי אותם  לעשות 
עלייהו" קבילו לא  מלאכה  (ביטול ) עלייהו, קבילו ותענית  "הספד  כי, – כתיב " לא  טוב  יום  ואילו ושמחה ,
טוב "). "יום  כמו במלאכה  אסור  יהיה  שפורים  ואסתר  מרדכי של  רצונם  היה  שלכתחילה  ֿ פי ֿ על  (אף 

בחסידות  ועילוי.4ומבואר  מעלה  של  ענין הוא  במלאכה  מותר  שפורים  זה  שענין
שיחת חג הפורים ה 'תשח "י 

.: ובהקדמה

תורה  של  בענינים  אפילו שממעטים  כך , כדי ועד  מלאכה , מביטול  להזהר  יש  במלאכה  שמותר  ביום 
שלא  בכדי במלאכה ), שאסורים  בימים  שמוסיפים  מה  (לגבי נוספות  ותפילות  התורה  קריאת  – ותפילה 

במלאכה  .5למעט 

דכתיב  – הדבר  ז"ל 6וטעם  חכמינו ודרשו תעבוד ", ימים  גם 7"ששת  ומובן ֿ עשה . מצות  שהיא 
יולד " לעמל  "אדם  שהרי – הקשורה 8בפשטות  הרוחנית  למלאכה  בנוגע  הוא  שכן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  .

עבידתיה " עביד  ויומא  יומא  ד "כל  זה , יום  .9עם 

שהאדם  בכך  אלא ) אחרים , בענינים  שמקצרים  בכך  רק  (לא  מתבטא  מלאכה  מביטול  הזהירות  ותוכן
זה . יום  של  ולמלאכה  לעבודה  היום  שבמשך  והרגעים  השעות  כל  את  לנצל  צריך 

בזה :‚ והענין .

בגמרא  איתא  – המלאכה  לענין מלאכה .10בנוגע  הואי חשיבא , במשכן דהואי שמלאכה 

המלאכות  של "ט  מובן הרי המשכן, ממלאכות  למדים  המלאכות  של "ט  מלאכת וכיון עם 
שווה 11המשכן  תיבה  בשניהם  שיש  לפי ֿ ושלום , חס  מקרה  בדרך  אינו בתורה  לימוד  שכל  ידוע  שהרי –

אחד  ענין ללמוד  יכולים  הקב "ה  של  שבעולמו לכך  הסיבה  אלא  בזה ), וכיוצא  מיותרת  תיבה  שיש  (או
ה "למד " אחד , ענין בפנימיותם  הם  וה "למד " שה "מלמד " והיינו, ביניהם , שייכות  שיש  מפני היא , מהשני,
וכיוצא  תיבה , באותה  בתורה  נזכרו ששניהם  ֿ זה  ֿ ידי על  מתגלית  זו ששייכות  (אלא  מה "מלמד " משתלשל 

בזה ).

(א ) בשתים : היא  השייכות  דידן, שכל ובנידון דהיינו המשכן, מלאכות  הוא  המלאכות  ל "ט  של 
גם  ולכן (ב ) המשכן, ממלאכת  משתלשלות  המלאכות   מלאכות גם  המלאכות , כל  של 

שכתוב  כמו משכן, מהן לעשות  – היא  דייקא ,12הרשות , "בתוכם " בתוכם ", ושכנתי מקדש  לי "ועשו
ואחד  אחד  כל  .13בתוך 
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שליט "א  אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – השיחות תוכן (*
ובבטאון  בפ"ע, בקונטרס ונדפס ומ "מ , הערות בתוספת (בלה"ק),
ח "א  שונים: במקומות בלקו"ש (ואח "כ  ואילך  14 ע' חי "ח  חב"ד 
ע' ואילך . 1280 ע' .1274 ע' ח "ד  .14 הערה 916 ע' ח "ג  .193 ע'
ע' חי "ד  ואילך . 324 ע' חי "א ואילך . 228 ע' ח "י  ואילך . 1330
ואריכות  הענינים פרטי  גם ושולבו ניתוספו זו במהדורא – .(224

ֿ הקלטה. סרט  ע"פ הדברים,
אלבאני 585 ֿ ב אשר הגדול  באולם נערכה ההתוועדות (**ַָ

ראוד . לראטלאנד  בסמיכות ַָעוו.
ב.1) ה, מגילה
יט .2) ט , אסתר
כב.3) שם,
ובכ "מ .4) ד . צט , מג "א תו"א ראה
א.5) לג , קידושין ב. כב, מגילה א. טז, ברכות ראה

כא.6) לד , תשא ט . כ , יתרו
וישב,7) פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה – מכילתא

שנצטוו  כשם שם): (יתרו דרשב"י  ובמכילתא בלולה. מנחה ובס'
ועפ"ז  המלאכה. על  נצטוו כך  שבת של  עשה מצות על  ישראל 
עקב  הספרי  על  בזה (ופליג  ה פט "ז, ב"ר מרז"ל  בפשטות מובן
פי "א. אדר"נ ג "כ  וראה לבבכם). בכל  ולעבדו יג ) (יא, עה"פ
לשון  מיושב ועפ"ז – פי "ט . ומעין קונטרס ג . כה, אחרי  רמב"ן

ותוס'). רש"י  שם וראה ב. (נד , בחולין רשאין
ז.8) ה, איוב
רע"ב.9) צד , זח "ג 

וש"נ.10) ב. צו, שבת
(11.84 ע' ח "י  תו"מ  גם ראה
ח .12) כה, תרומה
ועוד .13) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה



יד   

 ונתינת וההכשר  הפנימיות  רק  היא  שהשמחה  והיינו, ה ', בעבודת  מכוסה  היא  זו שמחה  אמנם , .
ה '. במצוות  קיום 

לשמחה " "מועדים  ענין שזהו – עבודה  היא  עצמה  שהשמחה  אופן ישנו ֿ עשה 28אך  מצות  ישנה  שאז ,
בחגך " השמחה .29"ושמחת  ענין נעשה  שממנו הסיבה  הוא  שה "חג " היינו, ,

להעמיד  ֿ דין בית  "חייבים  טוב ' ב 'יום  שהרי – גביהם  על  עולה  פורים  ימשכו ושמחת  ולא  כו' שוטרים 
כו'" רש "י 30ביין (כפירוש  ביין – "לבסומי" חיוב  ישנו בפורים  ואילו שמחה 26, דהיינו ידע ", דלא  "עד  – (

גבול . בלי

מ " שנלמד  "לבסומי" שהחיוב  – זאת  הנמשך ועוד  חיוב  הוא  ושמחה " של 31משתה  רגע  כל  על 
פעם 32"ימי" המגילה  את  קרא  וכאשר  החיוב , נמשך  דלא  לומר  יש  דפורים  המצוות  בשאר  ֿ כן מה ֿשאין ,

שכתב  לאביונים  דמתנות  החיוב  ואפילו חובתו. ידי יצא  כבר  לרעהו, מנות  ב ' ושלח  ביום , ופעם  בלילה 
דאינו33הרמב "ם  לומר  יש  בהם , להרבות  היום .שמצוה  כל  בזה 

ד "עד  באופן השמחה  שתהיה  – ברוחניות  ומלאכה  כפשוטה  מלאכה  – הפורים  יום  של  המלאכה  וזוהי
שארור  הוא  יודע  היום  כל  במשך  אחד  רגע  ואם  היום , כל  במשך  מרדכי" לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא 

לבסומי  וחייב  עדיין, חובתו ידי יצא  שלא  לומר  יש  מרדכי, וברוך  .34המן

חידוש : דבר  יש  ובזה 

מיכל  לשורפו עליו מחזר  עצמו ש "הוא  דכיון לאכלו, שיבוא  חוששים  שאין מצינו חמץ  בדיקת  גבי
מיניה " (בתמיה ).35קאכיל 

שהיה  בגלל  בפוריא " "לבסומי החיוב  את  לקיים  כדי יין ששותה  ֿ פי ֿ על  שאף  – הוא  בפורים  והחידוש 
יביא  זה  שענין ממנו נדרש  ֿ מקום , מכל  המן", ו"ארור  מרדכי" ד "ברוך  "עד הענין – הדברים 

."מרדכי לברוך  המן ארור  בין

בפועל  ה "מלאכה " להיות  צריכה  ועכשיו פורים ", "דרשת  כאן עד  שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 
ב  לבסומי איניש  "חייב  – מרדכי".ממש  לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא  עד  פוריא 

(החדש )]. נפשי" לך  "צמאה  הניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

Â פורים של  ההתוועדויות  באחת  אחד ,36. חסיד  היה  הזקן רבינו שבימי אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  סיפר  ,
שבתפילה , הקשים  במקומות  המלות  פירוש  ידע  אם  שספק  עד  ההשכלה ), (בדרגת  ביותר  פשוט  איש 
החול , בימות  גם  אלא  הכיפורים , ויום  ֿ השנה  ראש  טוב ' ו'יום  בשבת  רק  ולא  בתפילה , האריך  ֿ מקום  ומכל 
השפה  מן אינה  שתפילתו היה  וניכר  ערבית , ותפילת  מנחה  בתפילת  גם  אלא  שחרית , בתפילת  רק  ולא 

ז"ל  חכמינו (כלשון התפלל  אלא  הנפש ".37ולחוץ , מיצוי "עד  (

התפילה ?! לאריכות  ער ") קומט  ("ווי הוא  שייך  כיצד  זה : על  התפלאו והחסידים 
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וקידוש.28) יו"ט  תפלת
יד .29) טז, ראה פ'
תקכט .30) סו"ס או"ח  ואדה"ז טושו"ע
שיקיים)31) (או שקיים ע"י  זה מקיים רגע שבכל  אלא

אחת, פעם מינים ד ' דבלקיחת וע"ד  פורים. בסעודת לבסומי 
ב) מו, (סוכה למ "ד  מהיום, רגע בכל  שישנו הלקיחה חיוב מקיים

  פע צפנח  (עיין למצוותו רק ולא להגאון אתקצאי , נח 
רגע  בכל  שישנו ת"ת חיוב וע"ד  .(6 ע' השלמה קונטרס הרגצ'ובי 

א' פרק שלימודו אלא זה.דהיום, רגע על  גם נמשך  כו'

ושמחה"32) משתה מ "ימי  נלמד  שג "ז – הספד  איסור וע"ד 
כולו*. היום כל  בו שאסור –

הי "ז.33) פ"ב מגילה הל '
תרצה.34) ר"ס או"ח  ט "ז עיין
א.35) יא, פסחים
(36.(127 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"ו אטוואצק תרצ"ו,
(37.18 שבהערה ספרי 
ועוד .38) ח . כ , יתרו ופרש"י  מכילתא

     ,   והיפך הסותר             



טו    

בדיבור  ושמור  "זכור  הזקן): לאדמו"ר  (כוונתו מהרבי שמעתי אבל  יודע ... אינני ענה : וכששאלוהו,
ה "אחד ".38אחד " את  ולשמור  לזכור  צריך  דיבור  בכל  –

ביום  ראשון, ביום  בשיחה : אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ובלשון רצופות ; שנה  ארבעים  התפלל  זה  ובפתגם 
חסידים  בא  ווארט  "א  אדמו"ר : מו"ח  כ "ק  אמר  ֿ זה  ועל  בשבת . ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  וכו', ושלישי ַַָשני

פארפאלן". ניט  ַַווערט 

Ê שדורשים כפי התפילה  לעבודת  שייכים  אינם  ומצבם  מעמדם  שמצד  שטוענים  לאלו המענה  גם  וזהו .
כמו  עיקריים , בענינים  אפילו חסר  ולפעמים  לזה , הקודמים  ענינים  אצלם  שחסרים  כיון נשיאינו, רבותינו

הנ"ל ). (כבסיפור  המלות  פירוש 

בשער  כמבואר  פרטית , גם  אלא  כללית , רק  לא  (שהיא  וההתבוננות  העבודה  שישנה  – לזה  והמענה 
בנפעל 39היחוד  הפועל  כח  שהוא  – דיבור  שבכל  דוקא ) פרטי באופן והתבוננות  עבודה  להיות  שצריך 

שכתוב  כמו דבר , כל  נברא  ֿ ידו יהודי 40שעל  של  ועבודתו ה "אחד ". ישנו – נעשו" שמים  הוי' "בדבר 
הזקן רבינו כפתגם  שבו, ה "אחד " את  לידו שבא  דבר  בכל  ולשמור  לזכור  היא   כ "ק ֿ ידי על 

מאתנו. אחד  לכל  שנוגעת  הוראה  ונעשה  אדמו"ר , מו"ח 

ד "זכור  בענין יתבוננו כאשר  הנה  והשגה , בידיעה  הפשוטים  גם  אשר  חותך  מופת  הוא  הנ"ל  וסיפור 
רצופות , שנה  ארבעים  עצמה  זו בהתבוננות  להתפלל  יכולים  אחד ", בדיבור  ושמור 

דרביה " אדעתא  "קאי להיות  שיוכל  המספיק  הזמן שזהו –41– הנשיאים  רבותינו של 

ימות  וכל  שלישי, ויום  שני יום  ראשון, ביום  גם  אלא  ֿ טובים , וימים  בשבתות  רק  לא  שיומשך  ובאופן
טעג "). ("דורכגעדאוונטע  בתפילה  חדורים  שיהיו ַהחול ,

Á: הפורים ימי עם  זה  לקשר  ויש  .

השמימה " מגיע  וראשו ארצה  מוצב  "סולם  – הוא  התפילה  עם 42ענין שלמטה  הענינים  את  לחבר  –
סתם  ממקיפים  למעלה  שזהו ה "א , בתוספת  "השמימה " עד  למעלה , מלמטה  עליה  של  באופן ;43אלקות ,

וההמשכות  ההשפעות  שכל  – ויורדים " גם ) (אלא  עולים  רק ) (לא  אלקים  "מלאכי הנה  זה  וב "סולם "
סתם  מ "ארץ " למטה  שזהו "ארצה ", עד  מ "השמימה " באות  שמגלים 43שלמעלה  – חד  כולא  שנעשה  ועד  ,

סתם . מ "ארץ " שלמטה  לארץ " "מתחת  אפילו ה "אחד " את 

בחסידות  בארוכה  כמבואר  – הפורים  ימי של  הענין גם  טף 44וזהו זקן ועד  "מנער  ישראל , בני שכל  ,
אלא 45ונשים " טוב ', ו'יום  ובשבת  הכיפורים  ויום  ֿ השנה  בראש  רק  לא  ֿ נפש , מסירת  של  בתנועה  עמדו ,

של  בתנועה  עמדו האדם , חיי במשך  להיות  שיכולים  השינויים  שבכל  והיינו, כולה , השנה  כל  במשך 
ודעת , מטעם  שלמעלה  ֿ נפש  מסירת 

באופן  למטה , יומשך  שמשם  מרדכי", ו"ברוך  המן" מ "ארור  שלמעלה  ממקום  המשיכו ֿ זה  ֿ ידי ועל 
ויקר " וששון ושמחה  אורה  היתה  .46ש "ליהודים 

אלקינו"]. "דרכך  הניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

Ë. בפוריא לבסומי אינש  חייב  המתחיל ' 'דיבור  מאמר  ואמר  לנגן צוה  .

***
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פ"ד .39) האמצעי  לאדמו"ר
ו.40) לג , תהלים
רע"ב.41) ה, ע"ז ראה
תקו"ז 42) ב. שו, ח "ג  ב. רסו, ח "א זהר וראה יב. כח , ויצא

א). (פג , תמ "ה

רע"א.43) שיט , ח "ב קונטרסים סה"מ  ראה
ובכ "מ .44) ד . קכ , א. צז, מג "א תו"א ראה
יג .45) ג , אסתר
טז.46) ח , שם

   

 ונתינת וההכשר  הפנימיות  רק  היא  שהשמחה  והיינו, ה ', בעבודת  מכוסה  היא  זו שמחה  אמנם , .
ה '. במצוות  קיום 

לשמחה " "מועדים  ענין שזהו – עבודה  היא  עצמה  שהשמחה  אופן ישנו ֿ עשה 28אך  מצות  ישנה  שאז ,
בחגך " השמחה .29"ושמחת  ענין נעשה  שממנו הסיבה  הוא  שה "חג " היינו, ,

להעמיד  ֿ דין בית  "חייבים  טוב ' ב 'יום  שהרי – גביהם  על  עולה  פורים  ימשכו ושמחת  ולא  כו' שוטרים 
כו'" רש "י 30ביין (כפירוש  ביין – "לבסומי" חיוב  ישנו בפורים  ואילו שמחה 26, דהיינו ידע ", דלא  "עד  – (

גבול . בלי

מ " שנלמד  "לבסומי" שהחיוב  – זאת  הנמשך ועוד  חיוב  הוא  ושמחה " של 31משתה  רגע  כל  על 
פעם 32"ימי" המגילה  את  קרא  וכאשר  החיוב , נמשך  דלא  לומר  יש  דפורים  המצוות  בשאר  ֿ כן מה ֿשאין ,

שכתב  לאביונים  דמתנות  החיוב  ואפילו חובתו. ידי יצא  כבר  לרעהו, מנות  ב ' ושלח  ביום , ופעם  בלילה 
דאינו33הרמב "ם  לומר  יש  בהם , להרבות  היום .שמצוה  כל  בזה 

ד "עד  באופן השמחה  שתהיה  – ברוחניות  ומלאכה  כפשוטה  מלאכה  – הפורים  יום  של  המלאכה  וזוהי
שארור  הוא  יודע  היום  כל  במשך  אחד  רגע  ואם  היום , כל  במשך  מרדכי" לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא 

לבסומי  וחייב  עדיין, חובתו ידי יצא  שלא  לומר  יש  מרדכי, וברוך  .34המן

חידוש : דבר  יש  ובזה 

מיכל  לשורפו עליו מחזר  עצמו ש "הוא  דכיון לאכלו, שיבוא  חוששים  שאין מצינו חמץ  בדיקת  גבי
מיניה " (בתמיה ).35קאכיל 

שהיה  בגלל  בפוריא " "לבסומי החיוב  את  לקיים  כדי יין ששותה  ֿ פי ֿ על  שאף  – הוא  בפורים  והחידוש 
יביא  זה  שענין ממנו נדרש  ֿ מקום , מכל  המן", ו"ארור  מרדכי" ד "ברוך  "עד הענין – הדברים 

."מרדכי לברוך  המן ארור  בין

בפועל  ה "מלאכה " להיות  צריכה  ועכשיו פורים ", "דרשת  כאן עד  שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 
ב  לבסומי איניש  "חייב  – מרדכי".ממש  לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא  עד  פוריא 

(החדש )]. נפשי" לך  "צמאה  הניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

Â פורים של  ההתוועדויות  באחת  אחד ,36. חסיד  היה  הזקן רבינו שבימי אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  סיפר  ,
שבתפילה , הקשים  במקומות  המלות  פירוש  ידע  אם  שספק  עד  ההשכלה ), (בדרגת  ביותר  פשוט  איש 
החול , בימות  גם  אלא  הכיפורים , ויום  ֿ השנה  ראש  טוב ' ו'יום  בשבת  רק  ולא  בתפילה , האריך  ֿ מקום  ומכל 
השפה  מן אינה  שתפילתו היה  וניכר  ערבית , ותפילת  מנחה  בתפילת  גם  אלא  שחרית , בתפילת  רק  ולא 

ז"ל  חכמינו (כלשון התפלל  אלא  הנפש ".37ולחוץ , מיצוי "עד  (

התפילה ?! לאריכות  ער ") קומט  ("ווי הוא  שייך  כיצד  זה : על  התפלאו והחסידים 
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וקידוש.28) יו"ט  תפלת
יד .29) טז, ראה פ'
תקכט .30) סו"ס או"ח  ואדה"ז טושו"ע
שיקיים)31) (או שקיים ע"י  זה מקיים רגע שבכל  אלא

אחת, פעם מינים ד ' דבלקיחת וע"ד  פורים. בסעודת לבסומי 
ב) מו, (סוכה למ "ד  מהיום, רגע בכל  שישנו הלקיחה חיוב מקיים

  פע צפנח  (עיין למצוותו רק ולא להגאון אתקצאי , נח 
רגע  בכל  שישנו ת"ת חיוב וע"ד  .(6 ע' השלמה קונטרס הרגצ'ובי 

א' פרק שלימודו אלא זה.דהיום, רגע על  גם נמשך  כו'

ושמחה"32) משתה מ "ימי  נלמד  שג "ז – הספד  איסור וע"ד 
כולו*. היום כל  בו שאסור –

הי "ז.33) פ"ב מגילה הל '
תרצה.34) ר"ס או"ח  ט "ז עיין
א.35) יא, פסחים
(36.(127 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"ו אטוואצק תרצ"ו,
(37.18 שבהערה ספרי 
ועוד .38) ח . כ , יתרו ופרש"י  מכילתא

     ,   והיפך הסותר             



טז   

È' ה שעבודת  כיון תמידי, ציווי שזהו בשמחה ", ה ' את  "עבדו הציווי אודות  ה ) (סעיף  לעיל  דובר  .
רק  הם  השינויים  שהרי תמידית , מצוה  מצד היא  או המקום  אהבת  מצד  היא  העבודה  אם  העבודה ,

תמיד . להיות  צריכה  עצמה  העבודה  אבל  המקום , יראת 

אפילו  האדם  מעל  יפסק  לא  תמידי, שחיובן מצוות  "ששה  שיש  החינוך ' 'ספר  בהקדמת  שכתוב  וכמו
שש  "סימנם  ומוסיף : ימיו", כל  אחד  לכם ".47רגע  תהיינה  מקלט  ערי

‡È:להבין וצריך  .

תהיינה  מקלט  ערי "שש  בפסוק  הסימן נקט  למה  כן, ואם  בתורה . פעמים  כמה  מופיע  – ששה  המספר 
בשגגה " נפש  "מכה  גבי שנאמר  אחר 48לכם ", פסוק  לבחור  יכול  היה  הרי – פורענות  של  ענין שזהו ,

האחת " האבן על  משמותם  "ששה  הפסוק  ובפרט  ששה , מספר  נזכר  הקשור 49שבו קדושה  של  ענין שזהו ,
ומקדש . המשכן עם 

מצד  רק  לא  היא  זה  דפסוק  שהשייכות  גם  מצד ומה  גם  אלא  ,  ענין שהרי –
ה '" לפני גו' ישראל  לבני "זכרון הוא  האפוד  אבני ובפרט ) "תמיד "50(המשכן, ענין 51, כללות  גם  וזהו ,

יתברך  לו להיות  הקב "ה  שנתאווה  הכוונה  את  משלימים  יתברך , רצונו מילוי ֿ ידי שעל  ומצוות , התורה 
בתחתונים  תמידי.52דירה  ענין המשכן, ענין שזהו ,

ישראל  בני כל  משתווים  שבהם  היינו, תמידי, שחיובן מצוות  ששה  אודות  כשמדובר  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
מק  – המקומות  ובכל  הזמנים  בכל  בהם  חייבים  שכולם  ונשים ") טף  זקן ועד  עם ("מנער  דוקא  זאת  שרים 
בשגגה "! נפש  "מכה  על  תיקון הוא  שענינם  לכם " תהיינה  מקלט  ערי  ד "שש  הענין

È: הנותנת שהיא  – הוא  הענין אך  .

מצוות  – ובכללות  מסויים , ומקום  מסויים  זמן עם  הקשורים  ענינים  ישנם  ומצוות  שבתורה  – ובהקדמה 
המקומות  בכל  שוה  אינו אלו מצוות  של  וענינם  שתוכנם  והיינו, בארץ , התלויות  ומצוות  גרמא , שהזמן
לתקן  שיכולים  ענין כאן שאין היינו, זו, מצוה  חיוב  אין שבו ומקום  זמן שישנו והראיה , הזמנים , ובכל 

זו. מצוה  ֿ ידי על 

– הישראלי איש  שישנו זמן שכל  היינו, זמן, ובכל  מקום  בכל  תמידי שחיובה  במצוה  ֿ כן ֿ שאין מה 
שצריכים  כלל , או פרט  מסויים , ענין שישנו כיון זו, דמצוה  החיוב  ישנו – הם  נצחיים  ישראל  בני והרי

דוקא . כזה  באופן לתקנו

תיקון הוא  תמידי שחיובן המצוות  ששת  של  שענינם  מובן עניןומזה  זמן על  כל  ששייך 
ישנו  לבוא  דלעתיד  לזמן בנוגע  רק  שהרי לבוא , לעתיד  עד  – ומצוות  התורה  ענין קיום  שישנו

ֿ דאמר  היעוד 53מאן יקויים  שאז בטלות ", אז 54ש "מצוות  עד  אבל  הארץ ", מן אעביר  הטומאה  רוח  "את 
של  ענין בה  שיש  כיון – בגוף  נשמה  אצל  המצוות  דקיום  הענין ששת ישנו ֿ ידי על  לתקנו שצריך 

מלכתחילה  שנעשה  חסרון בבריאה , חסרון ונתמלא  נתתקן ֿ ידם  שעל  המצוות  של  ענינם  שזהו המצוות ,
"לתקן". לעשות ", אלקים  ברא  "אשר  שכתוב  כמו יתקנו, שהאדם  כדי הקב "ה  ֿ ידי על 

‚È– תמידי שחיובן המצוות  ֿ ידי על  לתקנו שצריכים  לבוא  לעתיד  עד  תמיד  שישנו החסרון והנה , .
ז"ל  רבותינו כמאמר  הנחש , ֿ ידי על  שנגרם  המיתה  ענין (בעצתו 55הוא  נחש " של  בעטיו מתו "ארבעה 

"אין  הרי צדיק , במדריגת  שהוא  מי שגם  והיינו, חטאו), שלא  אחר , בחטא  ולא  לחוה , שהשיא  נחש  של 
יחטא " לא  גו' אשר  בארץ  (חסרון 56צדיק  "חטא " של  ענין אצלו להיות  מוכרח  "בארץ ", שנמצא  דכיון ,57(

לעולם . מיתה  שהביא  נחש ", של  ד "עטיו הענין ֿ פנים  ֿ כל  על  –
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יג .47) לה, מסעי 
טו.48) שם, שם
יו"ד .49) כח , תצוה
יב.50) שם,
ל .51) שם,
במדב"ר 52) ספ"ג . ב"ר טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא ראה

ובכ "מ . רפל "ו. תניא ו. פי "ג ,
ב.53) סא, נדה
ב.54) יג , זכרי '
וש"נ.55) ב. נה, שבת
כ .56) ז, קהלת
כא.57) א, ֿ א מלכים לט . לא, ויצא פרש"י  ראה



יז    

ז"ל  רבותינו שאמרו כמו 58וזהו המתים ", תחיית  קודם  אחת  "שעה  לעפרם  חוזרים  צדיקים  שאפילו
אחת 59שכתוב  שעה  ובעוד  צדיקים , שהם  כיון מובן: אינו דלכאורה  – תשוב " עפר  ואל  אתה  עפר  "כי

היעוד  יקויים  שאז המתים , תחיית  עוד 60נעשית  יהיה  שלא  כיון פנים ", כל  מעל  דמעה  אלקים  ה ' "ומחה 
"עטיו  היא  לכך  שהסיבה  הוא , הענין אך  – לעפרם ? לחזור  יצטרכו למה  כן, אם  החיים , דהיפך  הענין

תשוב ". עפר  ד "אל  הענין את  לעבור  גמור  צדיק  אפילו צריך  זה  שבגלל  נחש ", של 

„È ענין גם  בזה  יש  אלא  חסרון, של  ענין רק  אינו תשוב " עפר  ד "אל  שהענין היא , שהאמת  ולהעיר , .
לכל  אפשריות  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ֿ הדעת  עץ  חטא  שזהו החטא , לעשיית  שבאפשריות  דכשם  – מעלה  של 

של  ענין יש  דכיסופא החטאים , נהמא  יהיה  שלא  בכדי הבחירה , ענין והוא  שבאה 61, בגזירה  גם  כך  ,
בה  יש  החטא , .בסיבת 

באים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – הענין ונקודת    הכתוב לשון ֿ דרך  על  החושך ",62, מן האור  "כיתרון
התחיה  נעשית  ֿ זה  לאחרי אזי לעפרו, וחוזר  קלה  לשעה  ממדריגתו שיורד  ֿ זה  ֿ ידי על  שדוקא  והיינו,

תשוב ". עפר  ד "אל  הענין לולי מאשר  וקיום , חיּות  וביתר  יותר  גדול  בעילוי

מים " בלי ועיף  ציה  "בארץ  ביותר , וצמא  רעב  תחילה  שהיה  שמי במוחש  שרואים  את 63וכפי מרגיש  ,
והצ  הרעבון במילוי התענוג  בנידון גודל  כן וכמו ועיף ". ציה  "בארץ  היה  לא  פעם  שאף  ממי יותר  מאון

החיים  יוקר  הרגש  ישנו המיתה  מציאות  ֿ ידי שעל  .64דידן,

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  הכתוב 65וכמאמר  –66על  חזיתיך " בקודש  אמרו "כן זה  ענין חזיתיך : בקודש 
יהודה " "במדבר  בהיותו – מישראל  ואחד  אחד  כל  בשם  ישראל , כנסת  בשם  – המלך  במעמד 67דוד  ,

ה '" בנחלת  מהסתפח  היום  ש "גרשוני בשרי 68ומצב  לך  כמה  נפשי לך  ד "צמאה  ההרגש  אצלו היה  שאז ,
בקודש  "הלואי ואמר  התברך  זה  ועל  לה '. אמיתית  וכמיהה  אמיתי צמאון מים ", בלי ועיף  ציה  בארץ 
יהודה ", "במדבר  בהיותו כמו והכמיהה  הצמאון אצלו ישאר  ה '", ל "נחלת  יחזור  כאשר  שגם  – חזיתיך "

גו'". ועיף  ציה  "בארץ 

והסתרים  העלמות  ריבוי לפניה  והעמיד  למטה , הנשמה  את  הוריד  שהקב "ה  כך  על  הטעם  גם  וזהו
דלכאורה , – מבפנים  מלחמות  ואפילו מבחוץ  מלחמות  כמה  ישנם  התורה  ֿ פי על  לחיות  שכדי עד  ונסיונות ,
וכל  עולמות  ש "י ֿ עדן, גן מצוה ", ד "שכר  הענין את  ליתן יכול  היה  הטוב , תכלית  הוא  שהקב "ה  כיון

והחומרי?הענינים , הגשמי הזה  בעולם  הבהמית  ונפש  בגוף  ירידתה  ֿ ידי שעל  הנשמה  של  היגיעה 

הוא  הענין יקבלו 69אך  ישראל  שנשמות  בכך  מסתפק  אינו הטוב , תכלית  הוא  שהקב "ה  שבגלל  –
לבוא  דלעתיד  השכר  וכל  ֿ הבא  ועולם  ֿ עדן גן  שיקבלו רצונו אלא  דכיסופא , נהמא  של  באופן ,

כאשר  דוקא  נרגש  שבדבר , האמיתי שהתענוג  הוא  הבריאה  טבע  שכן, דוקא , ויגיעה  עבודה  ֿ ידי על  זאת 
הנסיונות  ֿ ידי על  מזדככת  הנשמה  כאשר  דוקא  ולכן, ֿ הפחות , לכל  קלה  לשעה  ממנו בריחוק  היו

הוי'" בנועם  ד "לחזות  הענין אצלה  להיות  יכול  אזי וההסתרים , במילואו.70וההעלמות 

ענין  ישנו גמור  צדיק  אצל  שאפילו היינו, אחת , לשעה  לעפרם  חוזרים  צדיקים  שאפילו הטעם  וזהו
של  ענין זה  שאין משום  – נחש " של  "בעטיו של המיתה  ענין אלא  ,  לאחרי שדוקא  כיון ,

השכינה " מזיו ונהנים  בראשיהם  ד "עטרותיהם  הענין אצלם  להיות  יוכל  תשוב ", עפר  ד "אל  (זיו 71הענין
ועבודתם  ובשלימותו.72תורתם  במילואו (
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ב.58) קנב, שבת
יט .59) ג , בראשית
מו"ק.60) סוף משנה וראה ח . כה, ישעי '
ובכ "מ .61) רע"ד . ז, צו לקו"ת ה"ג . פ"א ערלה ירושלמי  ראה
יג .62) ב, קהלת
ב.63) סג , תהלים
שהם 64) נודע לא . . מות לולא בתחלתו: תמורה מדרש ראה

חיים. הי ' לא מות אילולא רפ"ב: ושם חיים.
סס"ד .65) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ.
ג .66) שם,
א.67) שם,
יט .68) כו, ֿ א שמואל 
ע'69) חט "ו לקו"ש .116 ע' חי "ב .73 ע' ח "א תו"מ  גם ראה

ועוד . .95
א).70) (קמט , סכ "ט  אגה"ק תניא וראה ד . כז, תהלים
א.71) יז, ברכות
ב).72) (נב, פל "ט  תניא

   

È' ה שעבודת  כיון תמידי, ציווי שזהו בשמחה ", ה ' את  "עבדו הציווי אודות  ה ) (סעיף  לעיל  דובר  .
רק  הם  השינויים  שהרי תמידית , מצוה  מצד היא  או המקום  אהבת  מצד  היא  העבודה  אם  העבודה ,

תמיד . להיות  צריכה  עצמה  העבודה  אבל  המקום , יראת 

אפילו  האדם  מעל  יפסק  לא  תמידי, שחיובן מצוות  "ששה  שיש  החינוך ' 'ספר  בהקדמת  שכתוב  וכמו
שש  "סימנם  ומוסיף : ימיו", כל  אחד  לכם ".47רגע  תהיינה  מקלט  ערי

‡È:להבין וצריך  .

תהיינה  מקלט  ערי "שש  בפסוק  הסימן נקט  למה  כן, ואם  בתורה . פעמים  כמה  מופיע  – ששה  המספר 
בשגגה " נפש  "מכה  גבי שנאמר  אחר 48לכם ", פסוק  לבחור  יכול  היה  הרי – פורענות  של  ענין שזהו ,

האחת " האבן על  משמותם  "ששה  הפסוק  ובפרט  ששה , מספר  נזכר  הקשור 49שבו קדושה  של  ענין שזהו ,
ומקדש . המשכן עם 

מצד  רק  לא  היא  זה  דפסוק  שהשייכות  גם  מצד ומה  גם  אלא  ,  ענין שהרי –
ה '" לפני גו' ישראל  לבני "זכרון הוא  האפוד  אבני ובפרט ) "תמיד "50(המשכן, ענין 51, כללות  גם  וזהו ,

יתברך  לו להיות  הקב "ה  שנתאווה  הכוונה  את  משלימים  יתברך , רצונו מילוי ֿ ידי שעל  ומצוות , התורה 
בתחתונים  תמידי.52דירה  ענין המשכן, ענין שזהו ,

ישראל  בני כל  משתווים  שבהם  היינו, תמידי, שחיובן מצוות  ששה  אודות  כשמדובר  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
מק  – המקומות  ובכל  הזמנים  בכל  בהם  חייבים  שכולם  ונשים ") טף  זקן ועד  עם ("מנער  דוקא  זאת  שרים 
בשגגה "! נפש  "מכה  על  תיקון הוא  שענינם  לכם " תהיינה  מקלט  ערי  ד "שש  הענין

È: הנותנת שהיא  – הוא  הענין אך  .

מצוות  – ובכללות  מסויים , ומקום  מסויים  זמן עם  הקשורים  ענינים  ישנם  ומצוות  שבתורה  – ובהקדמה 
המקומות  בכל  שוה  אינו אלו מצוות  של  וענינם  שתוכנם  והיינו, בארץ , התלויות  ומצוות  גרמא , שהזמן
לתקן  שיכולים  ענין כאן שאין היינו, זו, מצוה  חיוב  אין שבו ומקום  זמן שישנו והראיה , הזמנים , ובכל 

זו. מצוה  ֿ ידי על 

– הישראלי איש  שישנו זמן שכל  היינו, זמן, ובכל  מקום  בכל  תמידי שחיובה  במצוה  ֿ כן ֿ שאין מה 
שצריכים  כלל , או פרט  מסויים , ענין שישנו כיון זו, דמצוה  החיוב  ישנו – הם  נצחיים  ישראל  בני והרי

דוקא . כזה  באופן לתקנו

תיקון הוא  תמידי שחיובן המצוות  ששת  של  שענינם  מובן עניןומזה  זמן על  כל  ששייך 
ישנו  לבוא  דלעתיד  לזמן בנוגע  רק  שהרי לבוא , לעתיד  עד  – ומצוות  התורה  ענין קיום  שישנו

ֿ דאמר  היעוד 53מאן יקויים  שאז בטלות ", אז 54ש "מצוות  עד  אבל  הארץ ", מן אעביר  הטומאה  רוח  "את 
של  ענין בה  שיש  כיון – בגוף  נשמה  אצל  המצוות  דקיום  הענין ששת ישנו ֿ ידי על  לתקנו שצריך 

מלכתחילה  שנעשה  חסרון בבריאה , חסרון ונתמלא  נתתקן ֿ ידם  שעל  המצוות  של  ענינם  שזהו המצוות ,
"לתקן". לעשות ", אלקים  ברא  "אשר  שכתוב  כמו יתקנו, שהאדם  כדי הקב "ה  ֿ ידי על 

‚È– תמידי שחיובן המצוות  ֿ ידי על  לתקנו שצריכים  לבוא  לעתיד  עד  תמיד  שישנו החסרון והנה , .
ז"ל  רבותינו כמאמר  הנחש , ֿ ידי על  שנגרם  המיתה  ענין (בעצתו 55הוא  נחש " של  בעטיו מתו "ארבעה 

"אין  הרי צדיק , במדריגת  שהוא  מי שגם  והיינו, חטאו), שלא  אחר , בחטא  ולא  לחוה , שהשיא  נחש  של 
יחטא " לא  גו' אשר  בארץ  (חסרון 56צדיק  "חטא " של  ענין אצלו להיות  מוכרח  "בארץ ", שנמצא  דכיון ,57(

לעולם . מיתה  שהביא  נחש ", של  ד "עטיו הענין ֿ פנים  ֿ כל  על  –
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יג .47) לה, מסעי 
טו.48) שם, שם
יו"ד .49) כח , תצוה
יב.50) שם,
ל .51) שם,
במדב"ר 52) ספ"ג . ב"ר טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא ראה

ובכ "מ . רפל "ו. תניא ו. פי "ג ,
ב.53) סא, נדה
ב.54) יג , זכרי '
וש"נ.55) ב. נה, שבת
כ .56) ז, קהלת
כא.57) א, ֿ א מלכים לט . לא, ויצא פרש"י  ראה
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ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  שאמר  מה  יובן אליהו 73ובזה  כמו השמימה  בסערה  לעלות  שיכול  הסתלקותו לפני 
אסור 74הנביא  הרי עונש , שזהו נאמר  דאם  – תשוב " עפר  ואל  אתה  ד "עפר  הענין את  לעבור  שרוצה  אלא  ,

גוף  נזקי בהלכות  הזקן אדמו"ר  שכתב  כמו עצמו, את  להעניש  של 75לאדם  ענין שזהו לומר  ובהכרח  – ?
אגרא " צערא  ד "לפום  באופן שזהו אלא  יוכל 76מעלה , קלה , לשעה  תשוב " עפר  ד "אל  הענין ֿ ידי שעל  ,

גדול . היותר  העילוי ֿ כך  אחר  להיות 

ÂË." נחש של  "עטיו על  תיקון הוא  המצוות  שענין – לעניננו ונחזור  .

הזקן  רבינו בדברי  הביאור  לעתיד 77וזהו בטלות  דמצוות  ז"ל  רבותינו שאמרו ש "מה  נגלה ) ֿ פי (על 
שהאחרון  זמן כל  כי, – בטלים " אין המתים  תחיית  קודם  המשיח  לימות  אבל  המתים , בתחיית  היינו לבוא 
נחש ", של  מ "עטיו מנהו" "שמץ  עדיין ישנו תשוב ", עפר  ד "אל  הענין את  עדיין עבר  לא  ישראל  מבני
נעשה  שהתיקון וכיון נחש ", של  ד "עטיו התיקון ֿ ידי על  אלא  השכר  תכלית  להיות  יכול  לא  ובמילא ,

בטלות . המצוות  שיהיו יתכן לא  המצוות , קיום  ֿ ידי על 

מן הנשמה  עליית  לאחרי ֿ עדן, בגן שייך  אינו המצוות  שקיום  הטעם  גם  שכתוב וזהו כמו 78הגוף ,

חפשי" המצוות ,79"במתים  קיום  שם  שייך  לא  לכן ותשובה , תיקון של  ענין שייך  לא  ֿ עדן שבגן דכיון –
אשר  האלקים  אל  תשוב  "והרוח  – בתשובה  עליון היותר  לאופן עד  ותשובה  תיקון לפעול  שענינם 

.80נתנה "

ÊË הפסוק הוא  תמידי" שחיובן מצוות  ל "ששה  שהסימן החינוך ' ב 'ספר  שכתב  מה  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל  .
"עטיו  תיקון הוא  המצוות  שענין כיון – בשגגה " נפש  "מכה  גבי שנאמר  לכם " תהיינה  מקלט  ערי "שש 

בשגגה ": נפש  "מכה  ענין שזהו החטאים , לכל  המקור  נחש ", של 

התחתון, באדם  כמו – שעה  לפי כביכול , הבורא , מן נפרד  נעשה  הבורא , רצון על  עובר  אדם  כאשר 
לפי  ורבו מאביו נפרד  נעשה  רבו, או אביו רצון על  עובר  שכאשר  קץ , לאין הבדלות  אלפי אלף  להבדיל 

שעה .

שכתוב  כמו בהקב "ה , הדביקות  ֿ ידי על  הוא  החיּות  שענין אלקיכם 81וכיון בה ' הדבקים  "ואתם 
ענין  שזהו החיּות , ענין נחסר  אזי הדביקות , העדר  פירוד , נעשה  שכאשר  מובן, הרי חיים ", ֿ זה ) ֿ ידי (ועל 

נפש ". "מכה 

נפש  ד "מכה  באופן הוא  זה  שענין ":אלא 

ואוכל " השיאני "הנחש  – הצטדקות  מצינו החטאים , כל  מקור  שהוא  ֿ הדעת  עץ  לחטא  היינו,82בנוגע  ,
ֿ ידי על  זה  רצון שהיה  על  לעבור  הדעת  על  עולה  היה  לא  זאת , לולי אבל  הקדמוני, נחש  של 

הבורא .

ד "הנחש  באופן אלא  זה  ואין באמת , מזיד  של  באופן עבירה  של  מציאות  להיות  יכול  לא  יהודי אצל 
ישראל " מאלקי מובדלת  נשמתו ואין ביהדותו עודנו זו שבעבירה  לו "נדמה  שלכן אם 83השיאני", אבל  ,

כאשר  ולכן, העבירה . את  עובר  היה  לא  וחיותו, ממקורו נפרד  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  האמת  את  יודע  היה 
מאמין  ולהשאר  ֿ זרה  עבודה  לעבוד  שיכול  לחשוב  שיטעה  שייך  לא  שאז אמונה , בדבר  נסיון לידי בא 

השם  קידוש  על  נפשו מוסר  אזי – .84בה '
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ֿ ב.73) סש"א בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.

ֿ יא.74) א ב, ֿ ב מלכים
ס"ד .75)
סה"ו.76) פ"ג  ת"ת הל ' רמב"ם וראה מכ "א. פ"ה אבות
סע"א).77) (קמה, סכ "ו אגה"ק תניא
וש"נ.78) א. ל , שבת וראה ו. פח , תהלים
לאדם.79) נח "ר שכר, קבלת ענינם – ועוה"ב ג "ע בכללות:

ונעשה  שאמרתי  להקב"ה, נח "ר לעשותם", "היום ענינו – עוה"ז
ועוד . פי "ב. תרל "ז וככה המשך  ראה רצוני .

האזינו.80) ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
ספל "ד .81) דר"נ אבות וראה ד . ד , ואתחנן
יג .82) ג , בראשית
פי "ד .83) תניא
ֿ יט .84) פי "ח  שם
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אחר  באופן להיות  יכול  שלפעמים  מלכתחילה ,85ומה  משרשו שנפסק  לפי הוא  שהטעם  בזה  מבואר  –
(הרוחני) ש "ראשו" כיון הפנימיים , בכוחותיו חודר  אינו נפרד , יהיה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  בשכלו שמבין מה  ולכן,
בו  נכנס  ֿ כן ֿ אם  אלא  עבירה  עובר  אדם  "אין הכלל  ישנו הרי – זאת  לולי אבל  כו'. אבריו מרמ "ח  נפסק 

שטות " נפש 86רוח  ד "מכה  ענין שזהו ,."

ÊÈ שיומשך ומצוות  התורה  בענין העבודה  ענין כללות  (דהיינו תמידי" שחיובן מצוות  שה "ששה  וזהו .
מכה  כל  שמה  "לנוס  הוא  שענינם  – לכם " תהיינה  מקלט  ערי שש  "סימנם  בטלות ), מצוות  שאין זמן כל 

בשגגה " :52נפש 

כו'" הרע  יצר  הוא  השטן "הוא  כו'", ומרגיז ועולה  ומתעה  ש "יורד  זה  שישנו להיות 87כיון גם  ורוצה  ,
אשר  את  ולתקן תשובה  לעשות  אפשרות  לו תהיה  לא  שאז למיתה , עונשו שיפסקו לאחרי הדם " "גואל 
הדם ", "גואל  של  מות  מעונש  שעה  לפי מצילות  שהם  מקלט ", ערי "שש  ניתנו זה  על  הנה  – ופשע  חטא 

אהבה  ֿ ידי על  ה ' דעבודת  הענין כללות  שזהו תמידי, שחיובן המצוות  ששת  את  לקיים  זמן לו יש  וכך 
התחלקות  עניני מכל  למעלה  שהיא  הוי' אחדות  עם  מתקשר  ֿ זה  ֿ ידי ועל  כו', ויחודו ה ' אמונת  ויראה ,
ֿ ידי  על  ופשעים , חטאים  העבירות  ֿ ידי על  ופשע  ועבר  חסר  אשר  כל  את  ממלא  ֿ זה  ולאחרי פרטים ,

פשע " על  ועובר  עון "נושא  מבחינת  .88ההמשכה 

ÁÈ תהיה שהעבודה  צורך  יש  בהצלחה , העבודה  להיות  שתוכל  בכדי אמנם , . ל שהרי ולי –
מלכי  מלך  רצון על  שעבר  ֿ זה  ֿ ידי על  נפרד  שנעשה  ומצבו מעמדו בזכרו לעבודה , לגשת  יכול  כיצד  זאת ,

בגמרא  איתא  למלך  שבנוגע  ובפרט  הקב "ה , למות ,89המלכים  דינו מלכא  קמי במחוג  דמחוי מאן שאפילו
קל . ציווי אפילו שיהיה , ציווי איזה  המלך , ציווי על  עובר  כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

לזה  העצה  הנה  – שמחה  לידי לבוא  ממעל 90וכדי אלקה  "חלק  שהיא  נשמה  בקרבו שיש  להזכר 
שכן,91ממש " וכיון החסיר , אשר  כל  את  ֿ זה  ֿ ידי על  ולתקן רצונו למלאות  האפשרות  את  לו נתן והקב "ה  ,

אתו  ודר  המתאכסן ודם  בשר  למלך  בהתקרבותו אנשים  ושפל  הדיוט  כ "שמחת  גדולה  שמחה  לך  אין הרי
הקב "ה " המלכים  מלכי מלך  ודירת  לקרבת  קץ  לאין ֿ וחומר  וקל  בביתו, .92עמו

במרירות  לא  ואפילו בעצבות  להיות  זמן זה  שאין מובן בתכלית 90ומזה  ובזוי ושפל  עני היותו מצד 
תהיה  גופא  זו הנהגה  שהרי –  בכך הוא  מראה  ביותר , גדולה  בשמחה  פניו מקבל  שאינו דכיון ,

 !בביתו עמו אתו ודר  המתאכסן למלך  שבהתקרבות  והעילוי החשיבות  את 

ֿ ל  הא  ובאהבת  המצוה  בעשיית  אדם  שישמח  "השמחה  ה ) (סעיף  הנ"ל  הרמב "ם  בדברי נרמז זה  וענין
והכבוד  הגדולה  ואין . . ממנו להפרע  ראוי זו משמחה  עצמו המונע  וכל  היא , גדולה  עבודה  בהן שצוה 

כו'". ה ' לפני לשמוח  אלא 

ËÈ:( ה סעיף  (כנ"ל  דרגות  כמה  ישנם  גופא  השמחה  בענין אמנם , .

(קיום  העבודה  הוא  העיקר  שהרי אליה , וטפלה  בעבודה  מכוסה  זו ששמחה  – בשמחה " ה ' את  "עבדו א )
אלא  אינה  שהשמחה  היינו, בשמחה , להיות  צריכה  שהעבודה  אלא  ומצוות ), מקיימים התורה  שבו

המצוות . את 

אבל  עיקרי. ודבר  מצוה  היא  עצמה  והשמחה  גלויה , היא  ביו"ט  שהשמחה  – לשמחה " "מועדים  ב )
מצוה . של  בענין – החג  שמחת  היא  השמחה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף 

בשמחה " מרבין אדר  "משנכנס  "93ג ) אלא  מצוה , דבר  איזה  בסיבת  מסובבת  אינה  זו ששמחה  –
 בגמרא שהובאה  הדוגמא  ֿ דרך  [על  הרשות  בענין שמחה  גם  שתהיה , שמחה  איזו – של 1" מ "בנין
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(8550 ובהערה 301 ע' חי "ז .113 ע' ח "ט  לקו"ש גם  ראה
שם.

א.86) ג , סוטה
א.87) טז, ב"ב
יח .88) ז, מיכה

ב.89) ה, חגיגה
פל "א.90) תניא גם ראה
רפ"ב.91) שם
פמ "ו.92) גם וראה פל "ג . שם
סע"א.93) כט , תענית

   

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  שאמר  מה  יובן אליהו 73ובזה  כמו השמימה  בסערה  לעלות  שיכול  הסתלקותו לפני 
אסור 74הנביא  הרי עונש , שזהו נאמר  דאם  – תשוב " עפר  ואל  אתה  ד "עפר  הענין את  לעבור  שרוצה  אלא  ,

גוף  נזקי בהלכות  הזקן אדמו"ר  שכתב  כמו עצמו, את  להעניש  של 75לאדם  ענין שזהו לומר  ובהכרח  – ?
אגרא " צערא  ד "לפום  באופן שזהו אלא  יוכל 76מעלה , קלה , לשעה  תשוב " עפר  ד "אל  הענין ֿ ידי שעל  ,

גדול . היותר  העילוי ֿ כך  אחר  להיות 

ÂË." נחש של  "עטיו על  תיקון הוא  המצוות  שענין – לעניננו ונחזור  .

הזקן  רבינו בדברי  הביאור  לעתיד 77וזהו בטלות  דמצוות  ז"ל  רבותינו שאמרו ש "מה  נגלה ) ֿ פי (על 
שהאחרון  זמן כל  כי, – בטלים " אין המתים  תחיית  קודם  המשיח  לימות  אבל  המתים , בתחיית  היינו לבוא 
נחש ", של  מ "עטיו מנהו" "שמץ  עדיין ישנו תשוב ", עפר  ד "אל  הענין את  עדיין עבר  לא  ישראל  מבני
נעשה  שהתיקון וכיון נחש ", של  ד "עטיו התיקון ֿ ידי על  אלא  השכר  תכלית  להיות  יכול  לא  ובמילא ,

בטלות . המצוות  שיהיו יתכן לא  המצוות , קיום  ֿ ידי על 

מן הנשמה  עליית  לאחרי ֿ עדן, בגן שייך  אינו המצוות  שקיום  הטעם  גם  שכתוב וזהו כמו 78הגוף ,

חפשי" המצוות ,79"במתים  קיום  שם  שייך  לא  לכן ותשובה , תיקון של  ענין שייך  לא  ֿ עדן שבגן דכיון –
אשר  האלקים  אל  תשוב  "והרוח  – בתשובה  עליון היותר  לאופן עד  ותשובה  תיקון לפעול  שענינם 

.80נתנה "

ÊË הפסוק הוא  תמידי" שחיובן מצוות  ל "ששה  שהסימן החינוך ' ב 'ספר  שכתב  מה  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל  .
"עטיו  תיקון הוא  המצוות  שענין כיון – בשגגה " נפש  "מכה  גבי שנאמר  לכם " תהיינה  מקלט  ערי "שש 

בשגגה ": נפש  "מכה  ענין שזהו החטאים , לכל  המקור  נחש ", של 

התחתון, באדם  כמו – שעה  לפי כביכול , הבורא , מן נפרד  נעשה  הבורא , רצון על  עובר  אדם  כאשר 
לפי  ורבו מאביו נפרד  נעשה  רבו, או אביו רצון על  עובר  שכאשר  קץ , לאין הבדלות  אלפי אלף  להבדיל 

שעה .

שכתוב  כמו בהקב "ה , הדביקות  ֿ ידי על  הוא  החיּות  שענין אלקיכם 81וכיון בה ' הדבקים  "ואתם 
ענין  שזהו החיּות , ענין נחסר  אזי הדביקות , העדר  פירוד , נעשה  שכאשר  מובן, הרי חיים ", ֿ זה ) ֿ ידי (ועל 

נפש ". "מכה 

נפש  ד "מכה  באופן הוא  זה  שענין ":אלא 

ואוכל " השיאני "הנחש  – הצטדקות  מצינו החטאים , כל  מקור  שהוא  ֿ הדעת  עץ  לחטא  היינו,82בנוגע  ,
ֿ ידי על  זה  רצון שהיה  על  לעבור  הדעת  על  עולה  היה  לא  זאת , לולי אבל  הקדמוני, נחש  של 

הבורא .

ד "הנחש  באופן אלא  זה  ואין באמת , מזיד  של  באופן עבירה  של  מציאות  להיות  יכול  לא  יהודי אצל 
ישראל " מאלקי מובדלת  נשמתו ואין ביהדותו עודנו זו שבעבירה  לו "נדמה  שלכן אם 83השיאני", אבל  ,

כאשר  ולכן, העבירה . את  עובר  היה  לא  וחיותו, ממקורו נפרד  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  האמת  את  יודע  היה 
מאמין  ולהשאר  ֿ זרה  עבודה  לעבוד  שיכול  לחשוב  שיטעה  שייך  לא  שאז אמונה , בדבר  נסיון לידי בא 

השם  קידוש  על  נפשו מוסר  אזי – .84בה '
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ֿ ב.73) סש"א בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.

ֿ יא.74) א ב, ֿ ב מלכים
ס"ד .75)
סה"ו.76) פ"ג  ת"ת הל ' רמב"ם וראה מכ "א. פ"ה אבות
סע"א).77) (קמה, סכ "ו אגה"ק תניא
וש"נ.78) א. ל , שבת וראה ו. פח , תהלים
לאדם.79) נח "ר שכר, קבלת ענינם – ועוה"ב ג "ע בכללות:

ונעשה  שאמרתי  להקב"ה, נח "ר לעשותם", "היום ענינו – עוה"ז
ועוד . פי "ב. תרל "ז וככה המשך  ראה רצוני .

האזינו.80) ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
ספל "ד .81) דר"נ אבות וראה ד . ד , ואתחנן
יג .82) ג , בראשית
פי "ד .83) תניא
ֿ יט .84) פי "ח  שם



כ   

של  נאה ) שצילו (אילן אבורנקי "הנוטע  – שמחה " של  ו"נטיעה  לבנו", חתנות  בית  "הבונה  – שמחה "
היא  העיקר  כי .מלכים "],

בפוריא  לבסומי איניש  "חייב  – פורים  שמחת  ד )  ."מרדכי לברוך  המן ארור  בין

Î: בזה והענין .

הוא " ד "ונהפוך  הענין את  שפעלה  הפנימית  הנקודה  הוא  שפורים  "החודש 94כיון להיות  החודש , בכל 
על  הוספה  איזו להיות  צריכה  עצמו שבפורים  מובן הרי – בשמחה " "מרבין שלכן גו'", נהפך  אשר 

אדר . חודש  שבכל  בשמחה " ה "מרבין

ענין  זהו אלא  דפורים , הנקודה  זו אין – והגבלה  במדידה  תהיה  דפורים  השמחה  אם  הרי שכן, וכיון
שיכולים  ומה  אדר ; חודש  ימי שבכל  בשמחה " ב "מרבין שנכלל  ב "מרבין וחיוב  נכלל  שלא 

" שהיא  שמחה  רק  זו הרי בשמחה ",   הוא עצמה ; השמחה  את  מרגיש  ואינו יודע  שאינו – "
כלל . אותה  מרגיש  שאינו עד  בשמחה  כך  כל  שקוע 

ו"ברוך  המן" "ארור  שנעשה  גו'", נהפך  אשר  ש "החודש  בגלל  היא  אדר  דחודש  שהשמחה  וכיון
להיות  יכולה  החודש , ימי שבכל  השמחה  על  בהוספה  שהיא  דפורים  שהשמחה  ֿ כרחך  על  הרי – מרדכי"

מרדכי"! ו"ברוך  המן" "ארור  על  אפילו ששוכחים  באופן רק 

היא  השמחה  שמצוות  אלא  מצוה , היא  שהשמחה  בלבד  זו שלא  באופן היא  פורים  ששמחת  ונמצא ,
הנ  עצם  מצד  שמחה  האדם , ושכל  והגבלה  ממדידה  שלמעלה  שלכן באופן ודעת , מטעם  שלמעלה  פש 

בידיעה . נרגשת  שאינה  ידע ", "לא  של  באופן היא 

‡Î: האדם ודעת  משכל  למעלה  שהם  ענינים  לגבי אפילו מעלה  יש  זה  ובענין .

בדעתו 95ובהקדמה  שלא  אלא  אינו קיומם  כל  ואדרבה , וידיעה , בשכל  תלויות  שאינן מצוות  שיש  –
שכתוב  כמו שכחה , מצות  כמו לקיים 96דוקא , האדם  יכול  זו שמצוה  בשדה ", עומר  ושכחת  גו' תקצור  "כי

  הוא אם  שהרי זודוקא , אין – העומר  שכחה .אודות  מצות  מקיים  אינו ובמילא , ,

בתוספתא  שמצינו עלי 97וכמו והקריב  צא  לבנו ואמר  שדהו, בתוך  עומר  ששכח  אחד  בחסיד  "מעשה 
אמר  שבתורה , מצוות  מכל  זו מצוה  בשמחת  לשמוח  ראית  מה  אבא , לו, אמר  לשלמים , ופר  לעולה  פר 
לא  המקום , לפני ברצון עשינוהו שאילו לדעתנו, שלא  זו לדעתנו. המקום  נתן שבתורה  מצוות  כל  לו,

ברכה ". הכתוב  לו קבע  . . לידינו זו מצוה  באת 

באופן דוקא  להיות  שצריך  לנשיאות , למינוי בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל    כמאמר ממנו, ובורח 
ז"ל  אחריו.98רבותינו רודף  הכבוד  הכבוד  מן הבורח  כל 

מן  הם  בורחים  ֿ הרע  היצר  תחבולות  שמצד  כאלו ישנם  צחות :) בדרך  אמר  שליט "א  אדמו"ר  [(כ "ק 
עלול  ואז יותר , רחוק  יברח  שמא  אחריהם ... רודף  הכבוד  אם  לראות  לאחוריהם  שמביטים  באופן הכבוד 
"פני  דמשיחא : לעקבתא  בנוגע  סוטה  מסכת  בסוף  ז"ל  חכמינו אמרו זה  ועל  לגמרי... הענין את  לאבד 
לאחוריו  ראשו מחזיר  רגע  בכל  אבל , בעליו, מפני שבורח  כלב  של  שטבעו כיון – הכלב " כפני הדור 

אחריו...]. והולך  אותו רואה  בעליו אם  לראות 

ֿ פנים : ֿ כל  על  שלילה  בדרך  והידיעה , השכל  לענין אחיזה  איזו להיות  צריכה  הנ"ל  בענינים  אמנם ,
דוקא  מין ובאותו בקצירה , ועוסק  בשדה  שנמצא  כשיודע  דוקא  שייכת  – שכחה  ֿ כן 99מצות  ֿ שאין מה  ,

הוא  יודע  – הנשיאות  ובענין שכחה . מצות  קיום  שייך  לא  אזי בשדה  בקצירה  כלל  עוסק  אינו כאשר 
ודעת . בטעם  היא  עצמה  הבריחה  ופעולת  ממנו, שבורח  אלא  הכבוד , מענין
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א.94) ט , אסתר
ואילך .95) ב צט , ברכה לקו"ת ראה – לקמן בהבא
יט .96) כד , תצא

יג .97) פ"ג , פאה
ג .98) ויקרא תנחומא ב. יג , עירובין ראה
ספ"ו.99) פאה



כי    

אחד , בפרט  רק  לא  הוא  ידע " ד "לא  שהענין – הנ"ל  הענינים  לגבי אפילו הוספה  יש  בפורים  ואילו
ידע " ש "לא  באופן במה אלא  כלל  יודע  שאינו היינו, מרדכי", לברוך  המן ארור  בין ידע  "לא  :

לגמרי. ודעת  מטעם  שלמעלה  הנשמה  עצם  שמצד  דפורים  נפש ' ה 'מסירות  ענין והוא  המדובר ...

זהר  בתיקוני כדאיתא  הכיפורים , יום  לגבי אפילו בפורים  מעלה  יש  זה  הוא 100ובענין ֿ הכפורים  שיום 
"' נפש ה 'מסירות  ענין ודעת , מטעם  למעלה  היא  הכיפורים  דיום  העבודה  גם  כי, – הדמיון בכ "ף  פורים ",

אחד " "יום  הוא  (שלכן הנפש  עצם  ולכן 101שמצד  לבלבלו, ויכולים  עדיין מקום  תופסים  עניניו אבל  ,(
שעמדו  השנה  כל  מצבם  – לזה  בגורם  וכמו ידע ", דלא  "עד  היא  פורים  ומעלת  וכו', ושתיה  באכילה  אסור 

וכו'. ושתיה  אכילה  במלאכה , שעסקו אף  נפש ', ב 'מסירות 

Î שיוצא היינו, מרדכי", לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא  "עד  הוא  פורים  של  שענינו ֿ פי ֿ על  אף  והנה , .
במעשיהם  ש "חפץ  באופן תורה , של  שמחה  פועל  זה  הרי – מרדכי" ו"ברוך  המן" ד "ארור  מהענין לגמרי

צדיקים " של 102של  באופן יהיו זה ', 'לעומת  עניני המן, של  שהענינים  ופועל  ממשיך  זה  הרי ובמילא , ,
"ברוך " של  באופן יהיו קדושה , עניני מרדכי, של  והענינים  .103"ארור ",

גדולה  בשמחה  יהיה  בשמחה " ה ' את  ד "עבדו שהענין כולה  השנה  כל  על  ממשיכים  פורים  ומשמחת 
התור  בלימוד  גם  גדולה " "עבודה  נעשית  ֿ זה  ֿ ידי ועל  לעיני ביותר , בגלוי שרואים  ובאופן המצוות , וקיום  ה 

נפל  כי מתיהדים  הארץ  מעמי ש "רבים  ועד  ויקר ", וששון ושמחה  אורה  היתה  ש "ליהודים  העמים  כל 
עליהם " היהודים  .104פחד 

לגאולה " גאולה  "מיסמך  – לגאולה  הכנה  נעשה  זה  שענין פסח ,105ופועלים  לגאולת  פורים  גאולת  ,
נאמר  שעליה  לגאולה  מיד  באים  פורים  שמגאולת  – לעניננו אראנו 106ובנוגע  מצרים  מארץ  צאתך  "כימי

בימינו. במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  נפלאות ",

***

‚Î לבסומי איניש  ש "חייב  ֿ פי ֿ על  שאף  נגלה , ֿ פי על  הדין פשטות  הוא  וכן כב ), (סעיף  לעיל  דובר  .
הוא  פשוט  דבר  ֿ מקום , מכל  מרדכי", לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא  עד  בפוריא   צריכה

ד "ארור ", באופן הם  רע ) (עניני המן שעניני היינו, מרדכי", ו"ברוך  המן" ד "ארור  באופן ההנהגה  להיות 
ברוכים  שהם  ד "ברוך ", באופן הם  טוב ) (עניני מרדכי ועניני בתכלית , מהם  ומתרחק  אצלו מופרכים  שהם 

הידור . מיני בכל  בהם  ומהדר  אחריהם , ורודף  אצלו, ויקרים 

המן  ארור  בין ידע  ד "לא  ומצב  במעמד  להיות  – יחד  הענינים  שני להיות  יכולים  כיצד  ולכאורה :
מרדכי"?! ו"ברוך  המן" ש "ארור  בידעו מצוות , ומקיים  תורה  לומד  להיות  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  מרדכי", ָלברוך 

„Î ההעלמות הנסיונות  בכל  לעמוד  כוחות  לו נותן שהקב "ה  הישראלי, איש  של  מעלתו בהקדים  ויובן .
לכתחילה  זה  הרי שאצלו מי שיש  אלא , מצוות ; ומקיים  תורה  לומד  יהודי להיות  ושיוכל  וההסתרים ,
ממנו  ידח  שלא  הוא  גם  מובטח  ומכל ֿמקום , הדרך , את  ועבר  ופגם  שחטא  שאפשר  מי ויש  הישר , בדרך 

.107נדח 

ש "הקב "ה  מצינו שהרי שבגדולים , לגדול  עד  שבקטנים  מהקטן ישראל , לכל  נוגע  זה  שענין [ולהעיר ,
ה  עם  השערה "מדקדק  כחוט  להיות 108צדיקים  יכול  צדיקים  אצל  השערה " ש "חוט  אלא  עוד  ולא  ,

" העגלה "עבותות  בתשובה 109מאשר  ישובו צדיקים  שגם  להבהיר  צורך  יש  ולכן פשוט , אדם  אצל 
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צט ,100) ואילך . סע"ד  צה, מג "א תו"א וראה ב). (נז, תכ "א
ובכ "מ . ֿ ב. א קכא, ואילך . ד 

ח .101) פ"ג , ב"ר ראה
ספ"ב.102) שם ראה
(103.923 ע' ריש ח "ג  לקו"ש גם ראה
יז.104) ח , אסתר

ב.105) ו, מגילה
טו.106) ז, מיכה
ת"ת 107) הל ' ספל "ט . תניא וראה יד . יד , ֿ ב שמואל  ע"פ

סה"ג . פ"ד  לאדה"ז
ובפרש"י .108) ב קכא, יבמות
א.109) נב, סוכה וראה יח . ה, ישעי '

   

של  נאה ) שצילו (אילן אבורנקי "הנוטע  – שמחה " של  ו"נטיעה  לבנו", חתנות  בית  "הבונה  – שמחה "
היא  העיקר  כי .מלכים "],

בפוריא  לבסומי איניש  "חייב  – פורים  שמחת  ד )  ."מרדכי לברוך  המן ארור  בין

Î: בזה והענין .

הוא " ד "ונהפוך  הענין את  שפעלה  הפנימית  הנקודה  הוא  שפורים  "החודש 94כיון להיות  החודש , בכל 
על  הוספה  איזו להיות  צריכה  עצמו שבפורים  מובן הרי – בשמחה " "מרבין שלכן גו'", נהפך  אשר 

אדר . חודש  שבכל  בשמחה " ה "מרבין

ענין  זהו אלא  דפורים , הנקודה  זו אין – והגבלה  במדידה  תהיה  דפורים  השמחה  אם  הרי שכן, וכיון
שיכולים  ומה  אדר ; חודש  ימי שבכל  בשמחה " ב "מרבין שנכלל  ב "מרבין וחיוב  נכלל  שלא 

" שהיא  שמחה  רק  זו הרי בשמחה ",   הוא עצמה ; השמחה  את  מרגיש  ואינו יודע  שאינו – "
כלל . אותה  מרגיש  שאינו עד  בשמחה  כך  כל  שקוע 

ו"ברוך  המן" "ארור  שנעשה  גו'", נהפך  אשר  ש "החודש  בגלל  היא  אדר  דחודש  שהשמחה  וכיון
להיות  יכולה  החודש , ימי שבכל  השמחה  על  בהוספה  שהיא  דפורים  שהשמחה  ֿ כרחך  על  הרי – מרדכי"

מרדכי"! ו"ברוך  המן" "ארור  על  אפילו ששוכחים  באופן רק 

היא  השמחה  שמצוות  אלא  מצוה , היא  שהשמחה  בלבד  זו שלא  באופן היא  פורים  ששמחת  ונמצא ,
הנ  עצם  מצד  שמחה  האדם , ושכל  והגבלה  ממדידה  שלמעלה  שלכן באופן ודעת , מטעם  שלמעלה  פש 

בידיעה . נרגשת  שאינה  ידע ", "לא  של  באופן היא 

‡Î: האדם ודעת  משכל  למעלה  שהם  ענינים  לגבי אפילו מעלה  יש  זה  ובענין .

בדעתו 95ובהקדמה  שלא  אלא  אינו קיומם  כל  ואדרבה , וידיעה , בשכל  תלויות  שאינן מצוות  שיש  –
שכתוב  כמו שכחה , מצות  כמו לקיים 96דוקא , האדם  יכול  זו שמצוה  בשדה ", עומר  ושכחת  גו' תקצור  "כי

  הוא אם  שהרי זודוקא , אין – העומר  שכחה .אודות  מצות  מקיים  אינו ובמילא , ,

בתוספתא  שמצינו עלי 97וכמו והקריב  צא  לבנו ואמר  שדהו, בתוך  עומר  ששכח  אחד  בחסיד  "מעשה 
אמר  שבתורה , מצוות  מכל  זו מצוה  בשמחת  לשמוח  ראית  מה  אבא , לו, אמר  לשלמים , ופר  לעולה  פר 
לא  המקום , לפני ברצון עשינוהו שאילו לדעתנו, שלא  זו לדעתנו. המקום  נתן שבתורה  מצוות  כל  לו,

ברכה ". הכתוב  לו קבע  . . לידינו זו מצוה  באת 

באופן דוקא  להיות  שצריך  לנשיאות , למינוי בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל    כמאמר ממנו, ובורח 
ז"ל  אחריו.98רבותינו רודף  הכבוד  הכבוד  מן הבורח  כל 

מן  הם  בורחים  ֿ הרע  היצר  תחבולות  שמצד  כאלו ישנם  צחות :) בדרך  אמר  שליט "א  אדמו"ר  [(כ "ק 
עלול  ואז יותר , רחוק  יברח  שמא  אחריהם ... רודף  הכבוד  אם  לראות  לאחוריהם  שמביטים  באופן הכבוד 
"פני  דמשיחא : לעקבתא  בנוגע  סוטה  מסכת  בסוף  ז"ל  חכמינו אמרו זה  ועל  לגמרי... הענין את  לאבד 
לאחוריו  ראשו מחזיר  רגע  בכל  אבל , בעליו, מפני שבורח  כלב  של  שטבעו כיון – הכלב " כפני הדור 

אחריו...]. והולך  אותו רואה  בעליו אם  לראות 

ֿ פנים : ֿ כל  על  שלילה  בדרך  והידיעה , השכל  לענין אחיזה  איזו להיות  צריכה  הנ"ל  בענינים  אמנם ,
דוקא  מין ובאותו בקצירה , ועוסק  בשדה  שנמצא  כשיודע  דוקא  שייכת  – שכחה  ֿ כן 99מצות  ֿ שאין מה  ,

הוא  יודע  – הנשיאות  ובענין שכחה . מצות  קיום  שייך  לא  אזי בשדה  בקצירה  כלל  עוסק  אינו כאשר 
ודעת . בטעם  היא  עצמה  הבריחה  ופעולת  ממנו, שבורח  אלא  הכבוד , מענין
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א.94) ט , אסתר
ואילך .95) ב צט , ברכה לקו"ת ראה – לקמן בהבא
יט .96) כד , תצא

יג .97) פ"ג , פאה
ג .98) ויקרא תנחומא ב. יג , עירובין ראה
ספ"ו.99) פאה



כב   

הצדיקים  של  ומדריגתם  שבערכם  אלא  השערה ", "כחוט  אלא  שאינם  ענינים  על  כו' עצומה  במרירות 
עליהם ]. גם  הקב "ה  מדקדק 

לעיל  כמוזכר  – הדבר  שנאמר 110וטעם  הבא , לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  נצר 111ש "כל  גו' ועמך 
להתפאר " ידי מעשה  הוא "112מטעי ישראל  שחטא  ֿ פי ֿ על  ש "אף  מובן הרי זאת , שיודעים  וכיון כיון 113, ,

בפנימיותו. בו שיש  מה  יתגלה  ואז בתשובה , ישוב  סוף  כל  וסוף  שעה , לפי אלא  אינו זה  שמצב 

גירושין  בהלכות  הרמב "ם  פסק  גם  של 114וזהו ציווי על  במזיד  שעובר  מי אפילו מישראל , אחד  שכל  ,
אנו יודעים  – מזה  ולמעלה  סמוכין ֿ דין בית  אפילו בישראל , ֿ דין הבורא בית  רצון לקיים  רוצה 

אלא  זה  שאין והיינו, שתקפו", הוא  "יצרו אלא  העבירות "), מן ולהתרחק  המצוות  כל  ("לעשות  במילואו
 בו נכנס  ֿ כן ֿ אם  אלא  עבירה  עובר  אדם  ש "אין כיון ֿ דידן, בנידון גם  (ששייך  משוגג  יותר  קל  שהוא  ,

כפרה  צריך  שוגג  שהרי טז)), סעיף  (כנ"ל  שטות " פטריה 115רוח  רחמנא  אונס  ואילו ,116.

‰Î עם קשורה  אינה  הבורא ) רצון לקיים  ישראל  איש  כל  של  הפנימי (רצונו זו "פנימיות " והנה , .

עם  אפילו קשורה  ואינה  ֿ ושלום , חס  מורד  להיות  יכול  השכל  מצד  שהרי –  יכול שהרי –
אחר , במקום  מונחים  שלו והתענוג  שהרצון להיות 

הרצון  מכח  אפילו למעלה  אלא  שבנפש , הפנימיים  מכוחות  רק  לא  למעלה  היא  זו ש "פנימיות " והיינו,
שם  ועל  בשלימות , תמיד  והיא  מישראל , ואחד  אחד  בכל  שישנה  היהדות  נקודת  ענין והוא  התענוג , וכח 

"יהודים " בשם  ישראל  כל  נקראים  בשלימות .117זה  היו"ד  בהם  שיש  כיון ,

ÂÎ,"מרדכי לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא  עד  ד "לבסומי ומצב  במעמד  שאפילו מובן ֿ זה  ֿ פי ועל  .
הרי  – מבוסם  היותו  בגלל  אצלו, פועלים  אינם  והתענוג  הרצון ואפילו אצלו, פועל  אינו ששכלו היינו,

שמצד  הוא כיון מתנהג  הנ"ל ), הרמב "ם  ֿ דין (כפסק  הקב "ה  רצון את  לקיים  רוצה  
העליון. והרצון הכוונה  כפי

ישנו  האדם  ראות  שלפי ֿ פי ֿ על  שאף  במראה , הנראית  אדם  של  מדמותו והדוגמא  המשל  מובא  זה  ועל 
וכפי  עצמם , בפני וכוחות  ועונג  רצון לה  אין שבמראה  שהדמות  היא  האמת  הרי שלם , אדם  של  ציור  כאן

תתנהג שיתנהג  כן במראה , הפנים המביט  ש "כמים  – בנמשל  ודוגמתו במראה . הנראית 
לאדם " (התחתון) האדם  לב  כן האדם 118לפנים  דמות  בדוגמת  אלא  אינו למטה  שהאדם  היינו, (העליון),

במראה . הנראית  העליון

שכתוב  ממה  גם  הצל 119ולהעיר  כביכול  יתברך  הוא  כך  האדם , אחרי פונה  שהוא  "כצל  צלך ", "ה '
לו 120שלך " שאין ממציאותו, מתבטל  שהאדם  ֿ זה  ֿ ידי על  זה  הרי צלך ", "ה ' שיהיה  לפעול  כדי אמנם , .

ז"ל  חכמינו ובלשון (כנ"ל ). הקב "ה  כרצון ממילא  בדרך  ומתנהג  משלו, רצונו"121רצון מפני רצונך  "בטל 
כרצונו"). רצונך  "יעשה  ֿ זה  ֿ ידי (שעל 

בגמרא  שכתוב  מה  כרע 122וזהו הוא  מודים  מטא  הוה  דכד  לראשי, טיבו מחזיק  שאין "אנא  – "
אלא  והעונג , הרצון מצד  לא  ואפילו השכל , מצד  זה   ממעל אלקה  "חלק  להיותו שכן, ,

ה "חלק ". גם  מתנהג  כך  ה "עצם " שמתנהג  כפי הנה  ממש ",

להנהגה  מרדכי", לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא  עד  "לבסומי התביעה  בין סתירה  שאין מובן זה  ומכל 
העליון. רצון ֿ פי על  הענינים  בכל 
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ואילך ).110) ז ע' (לעיל  פ"ג  במאמר
כא.111) ס, שם
חלק.112) ר"פ סנהדרין
רע"א.113) מד , שם
ספ"ב.114)
ה.115) ט , נח  פרש"י  תולה). (ד "ה א ב, שבועות פרש"י 
וש"נ.116) סע"ב. כח , ב"ק

ובכ "מ .117) ד . קכא, א. צט , א. צז, ב. צא, מג "א תו"א ראה
ואילך .118) פמ "ו תניא וראה יט . כז, משלי 
ה.119) קכא, תהלים
(הוצאת 120) טוב שם כתר וראה רע"ג . לו, מקץ תו"א

וש"נ. סע"ח . בהוספות תשנ"ט )
מ "ד .121) פ"ב אבות
סה"ד .122) פ"ב ברכות ירושלמי 



כג    

ÊÎ שהרי הענינים , כפשטות  ויקר ", וששון ושמחה  אורה  היתה  "ליהודים  בפורים  שכתוב  מה  גם  וזהו .
פשוטו" מידי יוצא  מקרא  בגמרא 123"אין פירשו זה  עם  וביחד  ידע "; דלא  "עד  כפשוטה  שמחה  "אורה 124,

– גזר ") אלה  כל  ש "על  רש "י (כפירוש  תפילין" אלו ויקר  מילה , זו ששון טוב , יום  זה  שמחה  תורה , זו
כל  את  לקיים  הוא  יכול  כיצד  לבסומי"), איניש  "חייב  (שהרי שיכור  שהוא  כיון מובן: אינו דלכאורה 

ויקר "? וששון ושמחה  "אורה  על  ז"ל  חכמינו שדרשו הענינים 

מתגלה  פורים  שמחת  בשעת  שהרי סתירה , זו שאין – בזה  ,וההסברה 

של  בתנועה  עמדו ונשים ", טף  זקן ועד  "מנער  ישראל , בני שכל  הפורים , בימי שהיה  כפי –
במדרש  וכמסופר  ֿ נפש , לאכול 125מסירות  וסירבו ומשקה  מאכל  להם  הביאו שאימותיהם  התינוקות  אודות 

ויום " לילה  ימים  ("שלשת  שאפילו 126ולשתות  היינו, למות , אם  לחיים  אם  אנו, רבינו מרדכי עם  באמרם : ,(
ענין  שהוא  בגלוי, נפש ' ה 'מסירות  ענין אצלם  היה  דעה , של  לענין מצוות , לגיל  הגיעו שלא  תינוקות 

– הנפש  פנימיות  התגלות 

שמתנהג  כיון מאומה , להבהיר  צורך  אין ואז " חלק" שהוא  ה "עצם " מצד  המתחייב  כפי
ממנו.

ÁÎ השנה כל  על  יומשך  שענינם  – דפגרא  ויומי המועדים  ככל  – הפורים  ימי של  התכלית  והנה , .
כולה .

דלא  עד  ד "לבסומי ומצב  מהמעמד  כש "יורדים " פורים , לאחרי שגם  – והציווי והבקשה  התביעה  וזוהי
ֿ ידם  שעל  ֿ טובים , הימים  בזמני – טוב " יום  זה  "ושמחה  תורה ", זו ד "אורה  הענינים  בקיומם  ישארו ידע ",
ה 'כריתת  ענין שהוא  – מילה " זו "וששון הזמן, מקדש  הוא  טוב ' 'יום  שהרי הזמנים , שאר  כל  על  נמשך 
כמאמר  המצוות , קיום  ענין כללות  שזהו – תפילין" אלו "ויקר  לאלקות , עניניו כל  של  וההתקשרות  ברית '

ז"ל  בפוריא ",127רבותינו ד "לבסומי מהענין הוא  לזה  הכח  אשר , לתפילין", כולה  התורה  כל  "הוקשה 
ידע ". דלא  ד "עד  ומצב  במעמד  אז שנמצאים  ֿ פי ֿ על  אף 

להוסיף  החלטה  לקבל  צריכים  הפורים  מימי יוצאים  שכאשר  – הוא  כפשוטו האמור  מכל  והמורם 
שתהיה  ובאופן המצוות , כללות  תפילין", אלו "ויקר  עד  תורה " זו ד "אורה  בענינים  השנה  כל  במשך 
שנה  שתהיה  הגשמיים , בענינים  גם  ממשיכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  בשמחה ", ה ' את  "עבדו שמחה , מתוך  עבודה 

כפשוטו. ויקר " וששון ושמחה  "אורה  של 

היה  הנ"ל  ניגון ֿ שחוק : בבת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  אמר  לנגן, שסיימו ולאחרי התוועדות , ניגון [ניגנו
ֿ כך  ואחר  שמח , ניגון וניגנו פורים ! של  ניגון ינגנו ועתה  פורים . בערב  שהוא  אסתר "... "תענית  של  ניגון

גדולה ]. בשמחה  שמח , ניגון בעצמו לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל 

***

ËÎ נאמר פורים  נס  אודות  המגילה  בסיפור  היהודים 104. פחד  נפל  כי מתיהדים  הארץ  מעמי "ורבים  :
עליהם ".

הוא  ֿ דידן) כבנידון שלם , ענין סיפור  שכולל  פסוק  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  במגילה  פסוק  שכל  וכיון
נקראת  ש "מגילה  הגמרא  דברי ֿ פי על  ובפרט  שבתורה , קודש  כתבי מכ "ד  אחד  שהיא  מהמגילה  חלק 

(כדאיתא 128ספר " הוראה  מלשון שהיא  בתורה  חלק  זה  הרי – תורה " של  כאמיתתה  שרטוט  ו"צריכה  ,
מעמי 129בזהר  ("ורבים  זה  פסוק  גם  מהווה  ובמילא  ֿ זה , שלאחרי בשנים  להתנהג  כיצד  ממנה  שלמדים  ,(

שהיא  כולה  התורה  ככל  נצחי, ענין שזהו כיון הזמנים , ולכל  המקומות  לכל  הוראה  גו'") מתיהדים  הארץ 
.130נצחית 
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וש"נ.123) א. סג , שבת
ב.124) טז, מגילה
ד .125) פ"י , ספ"ט . אסת"ר
טז.126) ד , אסתר

וש"נ.127) א. לה, קידושין
א.128) קכד , א. קיט , מג "א תו"א וראה א. יט , מגילה
ב.129) נג , ח "ג 
רפי "ז.130) תניא

   

הצדיקים  של  ומדריגתם  שבערכם  אלא  השערה ", "כחוט  אלא  שאינם  ענינים  על  כו' עצומה  במרירות 
עליהם ]. גם  הקב "ה  מדקדק 

לעיל  כמוזכר  – הדבר  שנאמר 110וטעם  הבא , לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  נצר 111ש "כל  גו' ועמך 
להתפאר " ידי מעשה  הוא "112מטעי ישראל  שחטא  ֿ פי ֿ על  ש "אף  מובן הרי זאת , שיודעים  וכיון כיון 113, ,

בפנימיותו. בו שיש  מה  יתגלה  ואז בתשובה , ישוב  סוף  כל  וסוף  שעה , לפי אלא  אינו זה  שמצב 

גירושין  בהלכות  הרמב "ם  פסק  גם  של 114וזהו ציווי על  במזיד  שעובר  מי אפילו מישראל , אחד  שכל  ,
אנו יודעים  – מזה  ולמעלה  סמוכין ֿ דין בית  אפילו בישראל , ֿ דין הבורא בית  רצון לקיים  רוצה 

אלא  זה  שאין והיינו, שתקפו", הוא  "יצרו אלא  העבירות "), מן ולהתרחק  המצוות  כל  ("לעשות  במילואו
 בו נכנס  ֿ כן ֿ אם  אלא  עבירה  עובר  אדם  ש "אין כיון ֿ דידן, בנידון גם  (ששייך  משוגג  יותר  קל  שהוא  ,

כפרה  צריך  שוגג  שהרי טז)), סעיף  (כנ"ל  שטות " פטריה 115רוח  רחמנא  אונס  ואילו ,116.

‰Î עם קשורה  אינה  הבורא ) רצון לקיים  ישראל  איש  כל  של  הפנימי (רצונו זו "פנימיות " והנה , .

עם  אפילו קשורה  ואינה  ֿ ושלום , חס  מורד  להיות  יכול  השכל  מצד  שהרי –  יכול שהרי –
אחר , במקום  מונחים  שלו והתענוג  שהרצון להיות 

הרצון  מכח  אפילו למעלה  אלא  שבנפש , הפנימיים  מכוחות  רק  לא  למעלה  היא  זו ש "פנימיות " והיינו,
שם  ועל  בשלימות , תמיד  והיא  מישראל , ואחד  אחד  בכל  שישנה  היהדות  נקודת  ענין והוא  התענוג , וכח 

"יהודים " בשם  ישראל  כל  נקראים  בשלימות .117זה  היו"ד  בהם  שיש  כיון ,

ÂÎ,"מרדכי לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא  עד  ד "לבסומי ומצב  במעמד  שאפילו מובן ֿ זה  ֿ פי ועל  .
הרי  – מבוסם  היותו  בגלל  אצלו, פועלים  אינם  והתענוג  הרצון ואפילו אצלו, פועל  אינו ששכלו היינו,

שמצד  הוא כיון מתנהג  הנ"ל ), הרמב "ם  ֿ דין (כפסק  הקב "ה  רצון את  לקיים  רוצה  
העליון. והרצון הכוונה  כפי

ישנו  האדם  ראות  שלפי ֿ פי ֿ על  שאף  במראה , הנראית  אדם  של  מדמותו והדוגמא  המשל  מובא  זה  ועל 
וכפי  עצמם , בפני וכוחות  ועונג  רצון לה  אין שבמראה  שהדמות  היא  האמת  הרי שלם , אדם  של  ציור  כאן

תתנהג שיתנהג  כן במראה , הפנים המביט  ש "כמים  – בנמשל  ודוגמתו במראה . הנראית 
לאדם " (התחתון) האדם  לב  כן האדם 118לפנים  דמות  בדוגמת  אלא  אינו למטה  שהאדם  היינו, (העליון),

במראה . הנראית  העליון

שכתוב  ממה  גם  הצל 119ולהעיר  כביכול  יתברך  הוא  כך  האדם , אחרי פונה  שהוא  "כצל  צלך ", "ה '
לו 120שלך " שאין ממציאותו, מתבטל  שהאדם  ֿ זה  ֿ ידי על  זה  הרי צלך ", "ה ' שיהיה  לפעול  כדי אמנם , .

ז"ל  חכמינו ובלשון (כנ"ל ). הקב "ה  כרצון ממילא  בדרך  ומתנהג  משלו, רצונו"121רצון מפני רצונך  "בטל 
כרצונו"). רצונך  "יעשה  ֿ זה  ֿ ידי (שעל 

בגמרא  שכתוב  מה  כרע 122וזהו הוא  מודים  מטא  הוה  דכד  לראשי, טיבו מחזיק  שאין "אנא  – "
אלא  והעונג , הרצון מצד  לא  ואפילו השכל , מצד  זה   ממעל אלקה  "חלק  להיותו שכן, ,

ה "חלק ". גם  מתנהג  כך  ה "עצם " שמתנהג  כפי הנה  ממש ",

להנהגה  מרדכי", לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא  עד  "לבסומי התביעה  בין סתירה  שאין מובן זה  ומכל 
העליון. רצון ֿ פי על  הענינים  בכל 
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ואילך ).110) ז ע' (לעיל  פ"ג  במאמר
כא.111) ס, שם
חלק.112) ר"פ סנהדרין
רע"א.113) מד , שם
ספ"ב.114)
ה.115) ט , נח  פרש"י  תולה). (ד "ה א ב, שבועות פרש"י 
וש"נ.116) סע"ב. כח , ב"ק

ובכ "מ .117) ד . קכא, א. צט , א. צז, ב. צא, מג "א תו"א ראה
ואילך .118) פמ "ו תניא וראה יט . כז, משלי 
ה.119) קכא, תהלים
(הוצאת 120) טוב שם כתר וראה רע"ג . לו, מקץ תו"א

וש"נ. סע"ח . בהוספות תשנ"ט )
מ "ד .121) פ"ב אבות
סה"ד .122) פ"ב ברכות ירושלמי 



כד   

ז"ל  חכמינו ובלשון אז, שהיה  מה  עתה  ֿ מינה  נפקא  למאי מובן: אינו הוה "?131ולכאורה  דהוה  "מאי

שמפחדים  ממה  שמתפחדים  לומר , "רוצה  כותב : יין, מחיר  הנקרא  למגילה  בפירושו הרמ "א  והנה ,
עתה , ֿ מינה  נפקא  למאי – השאלה  את  מתרץ  זה  אין עדיין אך  עליהם ". שמים  יראת  כי והוא  היהודים ,

הוה ". ֿ זה ) לפני שנים  (ריבוי דהוה  "מאי

בכ "ד  הגדולה ) כנסת  אנשי ֿ ידי (על  שנכלל  דכיון – זמן ובכל  מקום  בכל  נוגע  זה  שענין לומר  ובהכרח 
לדורות " ש "נצרך  ענין זה  הרי קודש , .132כתבי

Ï: בזה והענין .

במדרשים  נקרא 133מבואר  זרה  בעבודה  הכופר  "כל  – "יהודים " היותם  מפני רק  היתה  הגזירה  שכל 
כולה 134יהודי" השנה  כל  במשך  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  הגזירה . מתבטלת  היתה  יהדותם , על  מוותרים  היו ואילו ,

של  בתנועה  ישראל  בני כל  "מנער עמדו ישראל , בני כל  אלא  סנהדראות , ראשי רק  לא  היינו, ,
ֿ השנה  וראש  הכיפורים  ביום  רק  ולא  ובאמונה , בידיעות  והן כפשוטם  הן ונשים ", "טף  ואפילו זקן" ועד 
פרנסה  בעניני שעסקו זמנים  וכמה  כמה  בהם  היו שבודאי החול , בימות  גם  אלא  טובים , וימים  ושבתות 

העולם . ובעניני

אלא  חיצוניים , ענינים  מצד  ולא  מתיהדים ", הארץ  מעמי ש "רבים  עד  כך  כל  פעלה  זו ֿ נפש  ומסירת 
ה '. יראת  של  רגש  אצלם  שנעשה  עליהם ", היהודים  פחד  נפל  "כי

היהודים ", "פחד  כאשר  – היא  ממנו שנדרש  העבודה  אופן על  הבחינה  ליהודי: הוראה  מהווה  זה  וענין
מע  ש "רבים  ענין (שזהו בעולם  ובחלקו אמותיו בד ' בסביבתו, שנמצאים  בענינים  גם  ניכר  ה ', מי יראת 

הסימן זהו עליהם "); היהודים  פחד  נפל  כי מתיהדים  הארץ  .כדבעי הוא 

‡Ï: ובהקדמה – יותר  ובפנימיות  בפרטיות  גו'" מתיהדים  הארץ  ד "עמי הענין לבאר  ויש  .

בתניא  הזקן רבינו שכתב  מה  ולשון"135ידוע  עם  מכל  בחרת  "ובנו החומרי 136בפירוש  הגוף  ש "הוא  ,
העולם ". אומות  לגופי בחומריותו הנדמה 

שנפש  דכיון – ולשון" עם  מכל  בחרת  "ובנו לומר  שייך  לא  האלקית  ונפש  לנשמה  בנוגע  כלומר :
ולשון", עם  "כל  בדוגמת  אינם  ישראל  בני הרי העולם , אומות  אצל  ולא  ישראל , בני אצל  רק  ישנה  אלקית 
ענינים  לשני ביחס  רק  לומר  שייך  הקודש  בלשון זה  ביטוי כי, "בחירה ", הלשון ֿ זה  על  נופל  לא  ובמילא ,

איזה  ביניהם  שיש   לומר שייך  שאז , בחרת ש "ובנו לומר , בהכרח  ולכן, בשני. ולא  באחד 
העולם ". אומות  לגופי בחומריותו "נדמה  בשר  לעיני אשר  החומרי", "הגוף  על  קאי ולשון" עם  מכל 

למטה  חפשית  דבחירה  הענין שיהיה  כדי הוא  מוכרח  – העולם  אומות  לגופי נדמה  שהגוף  זה  [וענין
בשר  לעיני נראה  היה  ישראל  בני גופי של  העילוי אם  שהרי שלמעלה ), הבחירה  ענין הוא  (ששרשו
מצד  אלא  חפשי, רצון מצד  ד "ובחרת " הענין היה  לא  ובמילא  שוים , הצדדים  שני היו לא  אזי ֿ אתר , על 

העולם ]. אומות  לגופי נדמה  כשהגוף  דוקא  שהיא  – שלמעלה  הבחירה  בענין הוא  וכן צדדית . מעלה 

ממש ", ממעל  אלקה  "חלק  שהיא  הנשמה , מצד  רק  לא  היא  הקב "ה  עם  יהודי של  שהתקשרותו ונמצא ,
בו שיש  כיון הנה  – הגוף  מצד  גם  הרמב "ם אלא  שכתב  (כמו חד  כולא  ובחירתו שהוא  137הקב "ה ,

(בגוף ) בו יש  הרי עניניו), ובין בינו להפריד  שייך  לא  יתברך  אצלו שהרי אחד , ורצונו ודעתו שהוא 
 . דוקא ֿ הזה  בעולם  עצמותו דירת  יתברך ,
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ועוד .131) ב. ה, יומא
א.132) יד , מגילה ראה
ע'133) ח "ב תו"מ  גם וראה יג . ג , אסתר סתרים מגילת ראה

וש"נ. .286

א.134) יג , מגילה
פמ "ט .135)
ק"ש.136) ברכות נוסח 
ה"י .137) פ"ב יסוה"ת הל '



כה    

הצלת  בשלמא  דלכאורה : – כולה  התורה  כל  את  דוחה  יהודי של  גופו שהצלת  הטעם  דוחה וזהו
במדרש  כדאיתא  לתורה , קדמו ישראל  שנשמות  לפי – התורה  לכל 138את  קדמה  ישראל  של  שמחשבתן

שבת  דוחה  נפש  שפיקוח  הדין אבל  לתורה ; אפילו לסכנת 139דבר , בנוגע  כדי הוא  שגם  והיינו, ,
שגם  לפי – הדבר  וטעם  שבתורה , הענינים  כל  את  דוחים  בחיים  ישאר  הישראלי שהגוף  איש  של 

התורה  משורש  למעלה  החסידות ) (כלשון יתברך  בעצמותו מכל 140מושרש  בחרת  "ובנו בפירוש  וכנ"ל  ,
משורש  למעלה  יתברך , עצמותו עם  הגוף  מתקשר  זה  שמצד  בגוף , היא  הקב "ה  של  שבחירתו ולשון", עם 

התורה  עניני את  הגוף  הצלת  דוחה  ולכן .141התורה ,

תצוה  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ד .138) פ"א, ב"ר
ב.139) פד , יומא ראה
שאחר 140) כו' קדמה ישראל  של  מחשבתן שם: ב"ר ראה

כו'. עתידין ישראל  דורות כ "ו
יוכל 141) ובינתיים ניגון, שינגנו אמר שליט "א אדמו"ר כ "ק

בפנים. כדלקמן המשיך  הניגון ולאחרי  לנוח *.

                     

   

ז"ל  חכמינו ובלשון אז, שהיה  מה  עתה  ֿ מינה  נפקא  למאי מובן: אינו הוה "?131ולכאורה  דהוה  "מאי

שמפחדים  ממה  שמתפחדים  לומר , "רוצה  כותב : יין, מחיר  הנקרא  למגילה  בפירושו הרמ "א  והנה ,
עתה , ֿ מינה  נפקא  למאי – השאלה  את  מתרץ  זה  אין עדיין אך  עליהם ". שמים  יראת  כי והוא  היהודים ,

הוה ". ֿ זה ) לפני שנים  (ריבוי דהוה  "מאי

בכ "ד  הגדולה ) כנסת  אנשי ֿ ידי (על  שנכלל  דכיון – זמן ובכל  מקום  בכל  נוגע  זה  שענין לומר  ובהכרח 
לדורות " ש "נצרך  ענין זה  הרי קודש , .132כתבי

Ï: בזה והענין .

במדרשים  נקרא 133מבואר  זרה  בעבודה  הכופר  "כל  – "יהודים " היותם  מפני רק  היתה  הגזירה  שכל 
כולה 134יהודי" השנה  כל  במשך  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  הגזירה . מתבטלת  היתה  יהדותם , על  מוותרים  היו ואילו ,

של  בתנועה  ישראל  בני כל  "מנער עמדו ישראל , בני כל  אלא  סנהדראות , ראשי רק  לא  היינו, ,
ֿ השנה  וראש  הכיפורים  ביום  רק  ולא  ובאמונה , בידיעות  והן כפשוטם  הן ונשים ", "טף  ואפילו זקן" ועד 
פרנסה  בעניני שעסקו זמנים  וכמה  כמה  בהם  היו שבודאי החול , בימות  גם  אלא  טובים , וימים  ושבתות 

העולם . ובעניני

אלא  חיצוניים , ענינים  מצד  ולא  מתיהדים ", הארץ  מעמי ש "רבים  עד  כך  כל  פעלה  זו ֿ נפש  ומסירת 
ה '. יראת  של  רגש  אצלם  שנעשה  עליהם ", היהודים  פחד  נפל  "כי

היהודים ", "פחד  כאשר  – היא  ממנו שנדרש  העבודה  אופן על  הבחינה  ליהודי: הוראה  מהווה  זה  וענין
מע  ש "רבים  ענין (שזהו בעולם  ובחלקו אמותיו בד ' בסביבתו, שנמצאים  בענינים  גם  ניכר  ה ', מי יראת 

הסימן זהו עליהם "); היהודים  פחד  נפל  כי מתיהדים  הארץ  .כדבעי הוא 

‡Ï: ובהקדמה – יותר  ובפנימיות  בפרטיות  גו'" מתיהדים  הארץ  ד "עמי הענין לבאר  ויש  .

בתניא  הזקן רבינו שכתב  מה  ולשון"135ידוע  עם  מכל  בחרת  "ובנו החומרי 136בפירוש  הגוף  ש "הוא  ,
העולם ". אומות  לגופי בחומריותו הנדמה 

שנפש  דכיון – ולשון" עם  מכל  בחרת  "ובנו לומר  שייך  לא  האלקית  ונפש  לנשמה  בנוגע  כלומר :
ולשון", עם  "כל  בדוגמת  אינם  ישראל  בני הרי העולם , אומות  אצל  ולא  ישראל , בני אצל  רק  ישנה  אלקית 
ענינים  לשני ביחס  רק  לומר  שייך  הקודש  בלשון זה  ביטוי כי, "בחירה ", הלשון ֿ זה  על  נופל  לא  ובמילא ,

איזה  ביניהם  שיש   לומר שייך  שאז , בחרת ש "ובנו לומר , בהכרח  ולכן, בשני. ולא  באחד 
העולם ". אומות  לגופי בחומריותו "נדמה  בשר  לעיני אשר  החומרי", "הגוף  על  קאי ולשון" עם  מכל 

למטה  חפשית  דבחירה  הענין שיהיה  כדי הוא  מוכרח  – העולם  אומות  לגופי נדמה  שהגוף  זה  [וענין
בשר  לעיני נראה  היה  ישראל  בני גופי של  העילוי אם  שהרי שלמעלה ), הבחירה  ענין הוא  (ששרשו
מצד  אלא  חפשי, רצון מצד  ד "ובחרת " הענין היה  לא  ובמילא  שוים , הצדדים  שני היו לא  אזי ֿ אתר , על 

העולם ]. אומות  לגופי נדמה  כשהגוף  דוקא  שהיא  – שלמעלה  הבחירה  בענין הוא  וכן צדדית . מעלה 

ממש ", ממעל  אלקה  "חלק  שהיא  הנשמה , מצד  רק  לא  היא  הקב "ה  עם  יהודי של  שהתקשרותו ונמצא ,
בו שיש  כיון הנה  – הגוף  מצד  גם  הרמב "ם אלא  שכתב  (כמו חד  כולא  ובחירתו שהוא  137הקב "ה ,

(בגוף ) בו יש  הרי עניניו), ובין בינו להפריד  שייך  לא  יתברך  אצלו שהרי אחד , ורצונו ודעתו שהוא 
 . דוקא ֿ הזה  בעולם  עצמותו דירת  יתברך ,
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ועוד .131) ב. ה, יומא
א.132) יד , מגילה ראה
ע'133) ח "ב תו"מ  גם וראה יג . ג , אסתר סתרים מגילת ראה

וש"נ. .286

א.134) יג , מגילה
פמ "ט .135)
ק"ש.136) ברכות נוסח 
ה"י .137) פ"ב יסוה"ת הל '

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר פרץ שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ז טבת ושלאחריו... יזכהו השי"ת ואותנו בכלל בתוך כל ישראל למלאות 

כאו"א תפקידו בעלמא דין מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף ובהרחבת הדעת, וכבר ידוע פס"ד בי"ד 

של מעלה, אשר בגלל המס"נ של כ"ק רבינו הזקן על תורת החסידות, הנה בכל ענין של תורה יראת 

והערות לתניא  )עיין קיצורים  והולכי בעקבותיו על העליונה  יד מקושריו  ומדות טובות תהי'  שמים 

דף קכ"ב( וא"כ ממך ובך הדבר תלוי, וכפי' הרב המגיד ואדמו"ר הזקן במשנה ששנו חכמים דע מה 

למעלה - ממך.

ובקשר להודעתו ע"ד יום ההולדת שלו, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' לאריכות ימים ושנים טובות 

ויפיץ אור בסביבתו בתוספת מרובה בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

ידוע תורת הבעש"ט בענין השגחה פרטית )אף שלא בכל פעם מבינים רמזי ההשגחה(, וכיון 

שימים אלו קבלתי פוטו ממכתב כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע מ"ש לאחד בענין יום ההולדת דשנת 

הח"ן, הנני מסגירו פה, ובלבד שבדואר החוזר יחזירו לי, מובן שאם ברצונו יכול להעתיקו.

בברכה להצלחה בגשמיות וברוחניות מתוך בריאות הנכונה ובפ"ש כל אנ"ש שיחיו.



כו

g"nyz'd xc` g''xc`l xe` ,hay h"k ,'c mei zgiy .c"qa
- זי''ע נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית דהסתלקות ה'שבעה' סיום אחרי -

- מאידיש תרגום -

חדש ‡ ענין או חדשה תקופה כשמתחילים .
"פותחין  להיות שצריך התורה מצוה - וכיו"ב

ספר 1בברכה" של הרביעי החלק פתיחת היא [וכן
'אגרת  הנקרא הזקן), (מאדמו"ר קדישא תניא
הגאון  בני "הרבנים שסידרו מה (ע"פ הקודש'

נ"ע")]. ז"ל המחבר

היא  החדשה כשהתקופה עלֿאחתֿכמהֿוכמה
ה'שבעה' שנגמרו "לא 2לאחרי ולהבא ומכאן ,

עוד" לדאבה "אך 3יוסיפו הנחמה, ענין רק וישנו ,
וחסד" והנגלה.4טוב הנראה בטוב

הביעו  מישראל" מ"עשרה וכמה שכמה ובפרט
שסיום  הוא, תורה ישראל כמנהג נחמה, של ברכות

"המקום  ברכה, של בנוסח הוא אבלים ינחם 5ניחום
ובפרט  וירושלים", ציון אבלי שאר בתוך אתכם
[ע"פ  ברכה של לשונות עוד הוסיפו וכמה שכמה

ופשטי' ונהרא נהרא השונים, -6המנהגים [

ישנו צריך aeigdהרי ברכה שכשמקבלים ,
בברכה  יהודים 7לענות של לפגישתם בדוגמא -

פני  את מקדם והאחד המשמחים) בענינים (ובפרט
לו  עונה חבירו עליכם", "שלום בברכת חבירו

שלום" "עליכם "שלום"8בברכת לענות והחיוב .
אומרת  שהגמרא כך, כדי עד לו 9הוא נתן ש"אם

הח  ולא שנאמר (שלום) גזלן, נקרא ואתם 10זיר
בבתיכם". העני גזלת הכרם בערתם

ובהקדים:· חידוש. הוא זה שענין ולהעיר , .

אין  משלמו, ואינו חוב לשני חייב אחד כאשר
במקום  רק מתאים "גזילה" הלשון גזילה. נקרא זה

בפועל  השני אצל הי' כבר .11שהדבר

בתורה  נקרא "שלום" איֿעניית שענין מזה
שלום  שברכת מוכח, - העני" "גזילת - גזילה בשם
בלבד, חיוב זה אין שלום לו שנתן לזה לתת שצריך
היא  "שלום") (ברכת שהברכה מזה, יתירה אלא
עונה  כשאינו ולכן לו), שענה לפני (עוד שלו כבר
"גזילת  הברכה, עניית ממנו, וגוזלים לוקחים לו,

עני' מלשון (גם) "העני" -12העני", (מענה)
אליו. כבר השייכת

עניית ‚ - לעניננו בנוגע מובן הנ"ל, כל ע"פ .
צריך  שזה - ומברכים המנחמים לכל ברכה
הראשונה  וההזדמנות האפשרי. בהקדם להעשות
כשנגמרת  מיד - וכו' כללי באופן זאת לעשות
שלאחריֿזה. התקופה ומתחילה ה'שבעה', תקופת

כל  את ולברך לענות ההזדמנות מנצלים ולכן
והמברכים, המנחמים

צריך  לחבירו מתנה "הנותן - להודיע וגם
מו"ח 13להודיעו" כ"ק 'ציון' על היום שבהיותי -

ומשמש, עומד להלן [ש"מה דורנו נשיא אדמו"ר
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(1- בבי"ת מתחילה שהתורה מהטעמים אחד שזהו להעיר

זהר  ה"א. פ"ב חגיגה ירושלמי - ברכה (ר"ת) לשון "בראשית"
חכ"ד  לקו"ש וראה - ועוד. ב. יט, ראה בלקו"ת נת' ויגש. ר"פ

וש"נ. .641 ע'
יו"ד 2) (שו"ע להספד" שבעה לבכי, ימים "שלשה כי

וש"נ). רסשצ"ד.
יא.3) לא, ירמי' - הכתוב לשון
ו.4) כג, תהלים - הכתוב לשון
הטעם 5) המקום) (ד"ה אבילות ענין ח"ב ומצוה נגיד ראה

דוקא. "המקום" שאומרים
א.6) נז, ב. יח, חולין
להרבים 7) (ובירך) שאמר כו' עקיבא דבי מהנהגת להעיר

הזכרת  מבלי ס"א סשפ"ח יו"ד ברמ"א שהובאה - לנחמו שבאו
שכרכם  כו' שמעו ישראל בני "אחינו - רבים" "כבוד ושזהו רע"ק,

ב). כא, (מו"ק לשלום" לבתיכם לכו כפול,
ואילך.8) 165 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
סע"ב.9) ו, ברכות

יא.10) ג, ישעי'
מעות 11) ממנו שלוה זה מצד הוא חוב פריעת חיוב שגם ואף

חוב  רק נשאר ולאח"ז ניתנה, להוצאה מלוה הרי - ברשותו שהיו
בלבד.

אליו  שבא חבירו של חפץ כשמעכב גם מזו: ויתירה
מכיון  מ"מ, הבעלים), של הוא החפץ עכשיו (שגם בשכירות
עושק. אלא גזילה אינה הבעלים, ברצון לידו החפץ בא שבתחילה
פ"א  ואבידה גזילה הל' רמב"ם (ראה עכו"ם לגבי לדינא ונפק"מ
וגניבה  גזילה הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ה"ב. שם  ובכס"מ ה"ד,

ס"ד).
שם.12) יעקב לעין יוסף עץ שם. לברכות יעב"ץ ראה
ב.13) י, שבת



כז g"nyz'd xc` g''xc`l xe` ,hay h"k ,'c mei zgiy

ומשמש" עומד כאן מרעיתו 14אף צאן ],15לכל
מיוסד  וכו', הלכות בפסקי הכתוב על וחזרו הזכירו
המברך  כל את מברך שהשי"ת - תושב"כ על

מברכיך" מתברך 16"ואברכה המברך כל בברכתו 17,
הקדושה  הפתוחה המלאה מידו הקב"ה, של

.18והרחבה 

באופן  היא הקב"ה של ברכתו לזה: ונוסף
העיקר" על מרובה ה"עיק 19ד"תוספתו שגם ר".

לפי  ה"עיקר", לפי להמברכים הקב"ה [ברכת
ולב  נפש "מקרב היו שבוודאי ובפרט ברכותיהם,
ב"תורת  נקרא שזה ועד גדול, בריבוי הוא עמוק"]

" בשם -xwirאמת" "

" שהיא ה"תוספת", מתווספת זה daexnולכל
ריבוי  - (ובעיקר) וגם בכמות, ריבוי - העיקר" על

בערך. שלא ריבוי ועד באיכות,

מעלה  ישנה הקב"ה של שבברכתו ולהוסיף,
הוא" כהן ש"אלקיכם מכיון נוספת: 20נפלאה

הם" זריזין שהברכה 21ו"כהנים לזה נוסף הרי -
קיום  גם - כנ"ל בערך שלא בתוספת היא עצמה
- ועד למטה, הברכה והשפעת (המשכת הברכה
מהרה  "עד גדולה, הכי בזריזות היא ממש) למטה

דברו" אחד 22ירוץ לכל הקב"ה של שברכותיו ,
ובגילוי, מיד, יקויימו והמברכים, מהמנחמים ואחת
באצבעו  ש"מראה לאופן ועד בשר, בעיני שנראה

זה" .23ואומר

המברך „ שכל בתורה הפס"ד - לעיל בהאמור .
ענין: עוד בנידוןֿדידן מיתוסף - מתברך

הוא  בזה) הקשורים (והברכות שהניחום מכיון
רז"ל  מאמר ע"פ ובפרט - דורנו נשיא של בתו 24על

ז.א. נקבה", יולדת תחילה מזריע בת "איש שאצל

בן  אצל מאשר יותר האב כח דורנו 25ישנו שנשיא -
לאדמו"ר  עד שלפניו דהנשיאים ממלאֿמקום הוא

להבעש"ט, ועד הזקן,

הנמשכות  הקב"ה של שבברכותיו מובן, הרי
ניתוסף  זה, אבלים בניחום הקשורות הברכות ע"י
(שהיא  הנפטרת של והכחות הזכויות פעולת גם

שע  הזכויות על נוסף הדור, נשיא של "י בתו
בעצמה). שלה המעש"ט

יבורך" הוא עין ש"טוב בוודאי 26ובפרט הרי -
מלחמו" ("נתן שלה מהזכויות אחד 26שנותנת לכל (

ואחת.

בברכותיו  כביכול גם יותר עוד מיתוסף ועי"ז
בברכות  הן - והמברכים המנחמים לכל הקב"ה של

הברכות, קיום בזריזות והן עצמן,

ואחת  אחד כל של הפרטיים בענינים הן
ועד  והן, ומברכים), מהמנחמים (ובפרט מישראל
ע"י  והשלימה האמיתית הגאולה - הכללי בענין

ממש, בקרוב צדקנו משיח

נשיא  של בתו (כנ"ל) היא שהנפטרת ובפרט
ועד  שלפניו, דהנשיאים הממלאֿמקום שהוא הדור,
המעיינות  שהפצת והבעש"ט, הזקן לאדמו"ר
חסידות  בתורת מבוארים שהם (כפי דהבעש"ט
ממלאיֿמקומו) והנשיאים הזקן דאדמו"ר חב"ד

משיחא  מלכא דא מר" ל"אתי .27מביאה

שלפני  האחרונים האחדים ברגעים ושגם
טוב  "אך מישראל ואחת אחד בכל יהי' הגאולה,
הרוחניים, בענינים הן והנגלה, הנראה בטוב וחסד"

הגשמיים. בענינים והן

היא ‰ מהגלות שהגאולה כשם  ולהוסיף, .
הגוף  לעניני בנוגע הנשמה 28(בעיקר) כי -

נשיא  פתגם כידוע בגלות, הלכה לא מלכתחילה
אדמו"ר 29דורנו  אביו בשם הנפטרת, אבי ,
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לכל 14) בנוגע הוא וכן רבינו, למשה בנוגע סע"ב יג, סוטה
ס"ז). (כדלקמן ודרא דרא שבכל דמשה אתפשטותי' הדור, נשיא

קמא.15) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה
ג.16) יב, לךֿלך
בתוד"ה 17) הובא ספ"ח, ברכות ירושלמי ב. לח, סוטה ראה

א. מט, חולין - ואברכה
דשם 18) אותיות ד' כנגד וי"ל המזון. דברכת השלישית ברכה

.(20 הע' 576 ע' ח"כ לקו"ש (ראה הוי'
יג.19) פ"א, דב"ר ד. פס"א, ב"ר
א.20) לט, סנהדרין
ועוד.21) ה"כ. פ"ג שבת הל' רמב"ם וש"נ. א. כ, שבת
קרח.22) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים
בסופה.23) תענית וראה ספכ"ג. שמו"ר - המדרש ל'
סע"א.24) לא, נדה

אייר.25) כ"ח יום" "היום ראה - בנדו"ד ובפרט
המשך 26) וראה א. קל, (זח"ג שאמרז"ל ולהעיר ט. כב, משלי

על קאי שזה א'לא) ע' ח"ב של sqeiתער"ב (הראשון) שמו –
הנפטרת. אבי דורנו, נשיא

דהבעש"27) הקודש בכתרֿשםֿטוב אגרת נדפסה - הידועה ט
ובכ"מ. בתחילתו.

שהנשמה 28) היא המיתה דענין המתים, לתחיית בנוגע ועד"ז
הגוף.sebdnמסתלקת גם יחי' התחי' ובזמן ,

ח"א 29) קונטרסים בסה"מ נדפסה - תרפ"ז תמוז ג' שיחת
ועוד. קצו. ע' תרפ"ז ב. קעה,
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להשפעת  בנוגע גם הוא עד"ז - נ"ע (מהורש"ב)
(בתור  הגלות של האחרונים ברגעים וחסד הטוב
רק  (לא להיות צריכה שההשפעה לגאולה), הכנה
ואולי  גם אלא הנשמה, של רוחניים לענינים בנוגע

הגוף. של גשמיים לענינים בנוגע בעיקר)

אלא  קדישא" דילהון "נפשא רק שלא ומכיון
קדישא" דילהון "גופא שאומרים 30גם כמו

של  ציון על לשון" ב"מענה הקדוש') (מה'זוהר
בזכות  הבאה שההשפעה מובן, הרי - צדיקים
בנוגע  רק לא היא הדור, נשיא של בתו הנפטרת,

(ואדרבה, גם אלא הנשמה y`xlלעניני lkl31(
הפרטיים, ובענינים הגוף, לעניני בנוגע

יהיו וכאמו  וההשפעות הברכות שכל לעיל, ר
והנגלה, הנראה בטוב טובים לענינים בקשר
באצבעו  "מראה בשר, בעיני אותם שיראו ובאופן

זה". ואומר

***

Â,ומברכים למנחמים ברכה של למענה נוסף .
 ֿ תודה ונתינת יישרֿכח להביע המקום כאן הרי
ואכול, ד"חטוף (באופן שמיהרו אלו לכל חמה,

ואישתי" ב'שבעה',32חטוף עכ"פ ב'שלושה', עוד (
 ֿ גמילות קרנות וייסדו - ה'שלושים' במשך עכ"פ

הנפטרת. לזכר - וכו' מוסדות חסדים,

הנקראת  מיוחדת קרן גם שנתייסדה ולהוסיף,
" y"ngבשם oxw,הנפטרת שם של ראשיֿתיבות – "

g'יnושקאy.ניאורסאהן

לכאורה  כ"כ נוגע אינו המשפחה ששם ואע"פ
הדבר  שלחיזוק וכיו"ב, שטרות בכמה מצינו מ"מ -

המשפחה. שם עם גם העדים חותמים

מודגש  המשפחה שבשם - בנדו"ד ובפרט
הזקן, אדמו"ר - המשפחה מייסד עם הקשר בגלוי

האורות  שני שם [על "שניאור" נגלה 33ששמו
התורה  ופנימיות נשמה 34דתורה שהי' זה על נוסף ,

אבי  של ושיחות ברשימות כמסופר חדשה,
],35הנפטרת 

הוסיפו  המשפחה שבשם הסיום 36ובפרט גם
הזקן o`q"(שניאור) אדמו"ר עם שהקשר המדגיש ,"

מיד  לבן זוכה שהאב ("סאן"), בן של באופן הוא
(בחמשה  כו' יורש 38דברים)37שנולד שבן ועד ,

lkd.

Ê,הנפטרת על בנחמה יותר עוד מוסיף זה וכל .
וירושלים" ציון "נחמת האמיתית לנחמה ועד

עפר" שוכני ורננו "הקיצו יהי' שאז ממש, 39בקרוב

בתוכם. והיא

(נוסף  תהי' וירושלים) ציון (נחמת זו שנחמה
עמי" נחמו "נחמו הנביאים, שע"י הנחמה גם 40על ,

עצמו  הקב"ה ע"י הוא 41ובעיקר) אנכי "אנכי -
שתי 42מנחמכם" אנכי" "אנכי - גופא ובזה ,

שכתוב  במ"ת שהי' מכפי למעלה "אנכי"43פעמים,
אחת  .44פעם

העיקר, על מרובה הקב"ה של שתוספתו ומכיון
מובן, הרי - (כנ"ל) באיןֿערוך מרובה ועד
היא  "אנכי", פעמים שתי לעת"ל בנחמה שההוספה
אחת  פעם "אנכי" מגילוי באיןֿערוך נעלה באופן

במ"ת. שהי'

משה  את ניחם שהקב"ה מהנחמה גם וכמובן
הלוחות  שבירת על "אל 45רבינו בלוחות 46, תצטער

לבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות
הלכות  בהם שיהא לך נותן אני השניים ובלוחות

הה"ד  ואגדות, חכמה 47מדרשות תעלומות לך ויגד
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ב.30) ע, זח"ג
לפני 31) בא קדישא" דילהון "גופא שם שבזוהר מזה להעיר

קדישא". דילהון "נפשא
א.32) נד, עירובין
(3337 ע' ח"ו לקו"ש וראה סכ"ו. פ"ד גיטין יש"ש ראה

וש"נ. ואילך.
שם.34) בלקו"ש בהנסמן גם וראה רע"א. פג, ח"א לקו"ד

ואילך. ריח ע' אגרות – לוי"צ לקוטי

(35.127 ע' תש"ה השיחות ס' ואילך. א תעח, ח"ג, לקו"ד
ובכ"מ. .154 ע' תשי"א סה"מ

הי'36) האמצעי אדמו"ר שבדור ולהעיד הצ"צ. אדמו"ר בדור
ניסן). ז' יום" (היום "שניאורי" - המשפחה כינוי

הנפטרת,37) שם של ר"ת הוא ש"חמש" עכ"פ רמז ובתור
בפנים. כנ"ל

מ"ט.38) פ"ב עדיות
יט.39) כו, ישעי'
א.40) מ, שם
מדרש).41) (בשם וההפטרות הפרשיות בסדר אבודרהם ראה
יב.42) נא, ישעי'
ו.43) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ועוד.44) סע"בֿג. סה, שובה שבת לקו"ת ראה
כשבירת 45) הקב"ה לפני צדיקים של מיתתן שקשה ולהעיר

י. אחרי (באבער) תנחומא ה"א. פ"א יומא (ירושלמי הלוחות
ואילך). 30 ע' חי"ד בלקו"ש נתבאר ו. י, עקב בפרש"י הובא

א.46) פמ"ו, שמו"ר
ו.47) יא, איוב
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ד"כפליים  שהפירוש - לתושיה" כפליים כי
ממה  פעמים) (שתי כפליים רק (לא הוא לתושיה"
שניתוסף  אלא) במ"ת, ראשונות בלוחות שהי'
ועד  ואגדות", מדרשות "הלכות מופלג, ריבוי

שבאיןֿערוך  מופלג ריבוי חכמה", .48ל"תעלומות

רבינו, למשה אמר שהקב"ה הנחמה דברי וע"י
דרא  בכל דמשה ל"אתפשטותי' נמשך הרי"ז

ועד 49ודרא" ודור, דור שבכל ישראל לנשיאי ,
אדמו"ר. מו"ח כ"ק דורנו, לנשיא

זה  על [נוסף ישראל לכל גם - הנשיאים וע"י
משה  מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל

ע"ה" נמשך 50רבינו - ישראל נשיאי ע"י הרי ,
יותר  עוד ],51ונתגלה

אומר  - צער הגורם מאורע קורה שכאשר
תצטער", "אל ע"ז) כח נתינת עם (ביחד הקב"ה
בלתיֿרצוי  שהמאורע וההסברה, הטעם עם ביחד

קטן" "לרגע רק עי"ז 52הוא יתוסף אח"כ אבל ,
הוספה  (כנ"ל) לתושיה", "כפליים - ועד הוספה,

שבאיןֿערוך.

זה  על נוסף ממש, שבקרוב דידן, ובנידון
יקויים  אדרבה, הרי החיים, דהיפך הענין שיתבטל
בשמחה, שיתוסף עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד

יוסיפו  ש"לא בנוסף המתאבלים, אצל גם ועד"ז
עוד" אבלם 53לדאבה "והפכתי - אדרבה הרי ,

dgnyl"54 ל מספדי "הפכת ,legn"55לי.

Á בלשון גם מרומז הנ"ל שענין לומר, ויש .
שבעת 56הרמב"ם  לישראל להם תיקן רבינו "משה :

אחרי  שמיד - המשתה" ימי ושבעת אבילות ימי
זהֿעתה) שסיימו (התקופה אבלות" ימי "שבעת
שמחה, של ענינים המשתה", ימי "שבעת באים
וכלה  חתן שמחת אלא שמחה, סתם רק ולא

גדולה  הכי שמחה שהיא הקשורה 57וכדוגמתם, ,
"חמשה  הקולות 37עם חמשה עם הקשורים קולות"

תורה  במתן הקב"ה 58שהיו של חתונתו יום -
.59וכנס"י 

במדרש  איתא להוסיף: היו 60ויש מ"ת שבזמן ,
לימות  "אבל וכנס"י, הקב"ה של ה"אירוסין"

יהי  נישואין".המשיח ו

מרמז  שהרמב"ם מה שזהו לומר, יש ועפ"ז
המשתה  ימי שבעת באים אבלות ימי שבעת שאחרי
שנישואין  בנישואין, ה"ה המשתה ימי ששבעת -
הנישואין  וכדוגמת קשורים וכלה) (חתן דבנ"י
מזה  גם וכמובן לעת"ל, שיהי' וכנס"י דהקב"ה
ימי  בשבעת (שאומרים ברכות' ה'שבע שבנוסח
שיהיו  קולות" ה"חמשה אודות מדובר המשתה)

-61לעת"ל 

היא  אבלות ימי) (שבעת על העיקרית שהנחמה
שאז  לעת"ל, שיהיו וכנס"י דהקב"ה הנישואין -
שעליו  זה כולל עפר", שוכני ורננו "הקיצו יהי'

מתנחמים.

Ë:ביאור ולתוספת .

והכלה  החתן של שהקשר הוא, הנישואין ענין
כשרוצים  (שלכן, עד עדי בנין נצחי, קשר הוא

דמעות" עליו מוריד ה"מזבח ר"ל, אותו, ).62לכרות
ששניהם  כיֿאם אנשים, שני בין קשר זה שאין ועד

אחד" לבשר "והיו אחד, לדבר .63נעשו
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בענין48) משה של צערו על זו מנחמה אשר ±וי"ל dxezd
המצערים דברים על גם נחמה דאסתכל mleraנמשכת ,

ח"ג  רע"ב. קסא, ח"ב סע"א. קלד, (זח"א עלמא וברא באורייתא
ובכל  הרוחניים צרכיהם בכל דבנ"י נשיא הוא ומשה א). קעח,

הגשמיים. צרכיהם
ועוד.49) תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג
שבו 50) משה שבחי' סע"ב), (ס, ושם בתחילתו. פמ"ב תניא

אלקיך  ה' את "ליראה - שלו ומעשה דיבור במחשבה עליו פועלת
יב). י, (עקב ה'" מצוות את לשמור גו' דרכיו בכל ללכת

(51" רפמ"ב: מתניא okלהעיר lr xzi יורדין ודור דור בכל
.. הדור חכמי של ונפש בגוף ומתלבשין מרע"ה מנשמת נצוצין

העם". את דעת ללמד
ז.52) נד, ישעי' - הכתוב ל'
יא.53) לא, ירמי'
יב.54) שם,
עה"פ,55) לתהלים הצ"צ רשימות וראה יב. ל, תהלים

חשוכא  אתהפכא נעשה שאז בפורים, הי' מספדי" ש"הפכת
בארוכה  (וראה לשמחה" מיגון להם נהפך אשר "החודש לנהורא,
עתיק, מבחי' נמשך שזה אדר), מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת
דש"פ  לגני באתי ד"ה בארוכה (ראה עתיקא בהאי שמאלא דלית

אהפוך  דאז לע"ל, יהי' הגילוי ועיקר וש"נ), שבט. י"א בשלח,
ט). ג, (צפני' גו'

ה"א.56) פ"א כתובות מירושלמי אבל. הל' ריש
ואילך.57) רעט ע' - תת"ז תשמח שמח המשך ראה
ב.58) ו, ברכות
(בסופו).59) ח פי"ב, במדב"ר וראה (במשנה). ב כו, תענית
מח,60) שה"ש  לקו"ת וראה שם. במדב"ר ספט"ו. שמו"ר

אֿב.
א.61) ח, כתובות מהרש"א חדא"ג ראה
בסופה.62) גיטין
כד.63) ב, בראשית
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עפר" שוכני ורננו "הקיצו שבין הקשר וזהו
מציאות  להיות יכולה שעכשיו מה הנישואין: לענין
בה' הדבקים ש"ואתם אע"פ - החיים דהיפך

היום" כולכם חיים זה 64אלקיכם מצד הוא -
(וי"ל  בגלוי אינה עתה וההתקשרות שהדביקות
רק  שהי' מפני הוא להתעלם, אפשרי שהי' שזה
יהי' (שאז לעת"ל משא"כ אירוסין): של באופן

חיים יהיו שהחיים רק לא - אלא miigvpנישואין) ,
שהי' החיות העלם שגם שיתגלה מזה, יתירה

בחיצוניות  ורק שעה, לפי רק הי' ,65לפנ"ז,

ד"והיו הפירוש להוסיף: הוא,xyalויש אחד"
חד  כולא וקוב"ה אורייתא) (ע"י שישראל ,66שזה

הגוף  מצד גם אלא הנשמה, מצד רק זה אין
" לשון", מה"מענה וכנ"ל דילהון teb`והבשר,

קדישא".

וכנס"י,ול  דהקב"ה הנישואין ענין כשיתגלה כן,
אחד" לבשר הפסק 67"והיו שגם איך יראו, אז ,

של בחיצוניות.sebdהחיות רק הוא לפנ"ז) (שהי'

È שכל עי"ז יותר, עוד וממהרים מזרזים זה וכל .
ותחיית  המשיח, בביאת באמונתו מוסיף יהודי

לומר 68המתים  נוהגים וכמה שכמה כמו - וכו'
שלא  אלו וגם כו'". מאמין "אני בגלוי בדיבור
ויום, יום בכל ע"ז חושבים ה"ה בדיבור, אומרים
מהרה  עבדך דוד צמח "את בברכת - ובהדגשה
כל  ובמשך היום", כל קוינו ו"לישועתך תצמיח"
- ויוםֿטוב בשבת וגם הישועה, על מצפים היום
עינינו  "ותחזינה פעמים משלש ויותר מבקשים,

ברחמים", לציון בשובך

דורנו  נשיא 'ציון' על וביקשו הזכירו שגם וכפי
ממש  שבקרוב - המיוחדת הברכה ס"ג) (כנ"ל

עין" כהרף אפילו עיכבן משיח,69("ולא יבוא (
ממש  ומיד עפר",70ותיכף שוכני ורננו "הקיצו -

בראשם. ביתו בני וכל ה'ציון') (בעל והוא

"ארץ  הקדושה, לארצנו יחדיו כולם והולכים
ועד  השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר

שנה"' את 71אחרית אלקיך ה' ד"ירחיב ובאופן ,
,72גבולך"

מלך  "קרית הקודש, עיר בירושלים - גופא ושם
המקדש 73רב" ובבית הקודש, בהר - גופא ושם ,

ידיך'' כוננו אדנֿי "מקדש נצחי 74השלישי, בנין ,75,

רצונך  כמצות לפניך נעשה עבודת 76ושם הן -
במקום  רק לא שהיא התפילה, עבודת הן הקרבנות,

היתה 77קרבנות  הקרבנות הקרבת בעת גם אלא ,
אחיהם  קרבן "על (מעמד) משמר אנשי תפילת

ברצון" ,78שיתקבל

ישראל  כל נכללים שב"אחיהם" לומר ויש
ברכות  שאר וכל שמע את וקורין הדורות. שבכל

.79וכו'

‡È בענין נסיים יותר, עוד כ"ז למהר כדי .
לשליח  אחד כל לעשות לאחרונה, כנהוג הצדקה,
ובמקום  המתאים בזמן לצדקה לתת צדקה, של

משלו. בהוספה - טוב ומה המתאים,

הגאולה" את שמקרבת צדקה ,80ו"גדולה
ממות" תציל (א)81ו"צדקה ענינים: שני כולל שזה ,

ו(ב) מלכתחילה, יהי' שלא כפשוטו, "תציל"
כי  מ"מות", עפר" ה"שוכני את "מצילה" שצדקה
יהי' שאז הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה

עפר". שוכני ורננו "הקיצו

עם  הקב"ה עשה ש"צדקה זה שתמורת ז.א.
האומות" לבין שפיזרן הצדקה 82ישראל תהי' ,

מהגלות, בנ''י את יוציא שהקב''ה הנצחית,

רק  ולא הגאולה, על מבקשים שישראל ובפרט
של  בתוכן גם מתי", "עד צועקים גם אלא מבקשים
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ד.64) ד, ואתחנן
(65.84 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה ראה
ועוד.66) א. מו, נצבים לקו"ת א. עג, זח"ג ראה
שמחה67) (בעיקר) הוא נישואין ששמחת zinybולהעיר

יחוד  הוא זו"נ יחוד כי וכו', חו"כ נמשך iptebוסעודת ועי"ז ,
ואילך. רסו ע' - הנ"ל תשמח שמח המשך - וכו' העצם גילוי

עיקרים.68) מהי"ג והי"ג הי"ב עיקר
מצרים 69) מארץ צאתך וכימי מא. יב, בא ופירש"י מכילתא

צאתך  לכימי בערך אפילו נפלאות טו), ז, (מיכה נפלאות אראנו
שם). עה"פ (אוה"ת מארמ"צ

ומפורש 70) א. קמ, זח"א - מיד לתחי' קמים שצדיקים כידוע

עמהם" ומשה ובניו אהרן לכשיבואו "לעתידֿלבוא – בגמרא גם
הם. זריזין - ומשה (כהנים) ובניו שאהרן ולהעיר ב). ה, (יומא

יב.71) יא, עקב
שם.72) ופירש"י ובספרי ח יט, שופטים כ. יב, ראה
ג.73) מח, תהלים
ובפירש"י.74) יז טו, בשלח
א.75) רכא, זח"ג
מוסף.76) תפלת
ב.77) כו, ברכות
ב.78) כז, תענית
ורפ"ה.79) ספ"ד תמיד
פל"ז.80) תניא וראה א. י, ב"ב
שם.81) ב"ב וראה ד. יא, ב. י, משלי
ב.82) פז, פסחים



לי g"nyz'd xc` g''xc`l xe` ,hay h"k ,'c mei zgiy

הקב"ה  את (כביכול) מחייב זה הרי כביכול, תביעה
שמח  הקב"ה אלא ח"ו, חיוב של באופן ולא -

חז"ל  כמאמר נצחוני jiig"הקב"ה83מזה, ואמר
לבנ"י, שיענה - נצחוני" בני

כל  ש"כלו והכריזה הודיעה כבר והתורה
בתשובה" אלא תלוי הדבר ואין ונשיא 84הקיצין ,

פסק  תשובה 85דורנו היא יהודי של שאנחה
שלימה,

שהעיד  הענינים,86וכמו כל את השלימו שכבר ,
בגדי  של הכפתורים את לצחצח אלא נותר ולא
כל  בזה: הפירוש [שי"ל צבא איש בגד - השרד

בישראל  צבא יוצא הוא וכאשר 87יהודי יוצאים ,
פני  את לקבל ובנותיו) אשתו עם ביחד יהודי (כל

הצבאות" אלקי צריך 88"ה' העתידה, בגאולה
השרד], בגדי לזה, המיוחדים הבגדים את ללבוש

משלושים  יותר שכבר שמכיון בפשטות, ומובן
שהם  בוודאי הרי הכפתורים, את שמצחצחים שנה

השלימות. בתכלית מצוחצחים כבר

העם, את "הקהל בשנת שנמצאים ובפרט

ו"ּתׂשמח" ּתׂשמח" ו"שנת והטף", והנשים ְְִַַַהאנשים
ל"הקהל" מסוגל היותר הזמן הוא עתה א"כ -

הנה" ישובו גדול "קהל ו"תשמח"89אמיתי, ,
ראשם" על עולם "שמחת .90אמיתי,

רמזים  ולחפש זה אודות לדבר יצטרכו ולא
בפועל  ושמחה "הקהל" יהי' אלא פירושים, ולפרש
הקב"ה  ל"עתיד עד גדולה, הכי שמחה ובגילוי,

קשור 91לצדיקים"legnלעשות (ריקוד) ש"מחול" ,
ביותר. גדולה שמחה עם

אחד  ש"כל ועד בשר, לעיני בגלוי יהי' וזה
שנאמר  באצבעו, מראה ההוא 92ואחד ביום ואמר

לו, קוינו ה' זה ויושיענו, לו קוינו זה, אלקינו הנה
בישועתו" ונשמחה "זה"91נגילה פעמים שתי -93,

לתושיה". "כפליים

ותיכף  ממש, בפועל יהי' הנ"ל שכל רצון, ויהי
ובגילוי  עין", כהרף אפילו עיכבן "לא - ממש ומיד
ואומר  באצבעו ש"מראה באופן ממש, בשר לעיני

זה".

של  שטר לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ומה  לצדקה, חילופו) (או אותו לתת עלֿמנת דולר,

משלו]. בהוספה טוב

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 ב.83) נט, ב"מ
ב.84) צז, סנהדרין
סע"א.85) תשכ, ח"ד לקו"ד - מהר"ש אדמו"ר זקנו בשם

תקנא. ס"ע ח"ג שלו קודש אגרות
תרפ"ט.86) תורה שמחת שיחת
ב.87) כו, פינחס מח. ג. א, במדבר
ס"ע 88) ח"כ לקו"ש וראה יד. ו, שם יג. ג, עמוס ו. יב, הושע

וש"נ. ואילך. 446

ז.89) לא, ירמי'
יא.90) נא, י. לה, ישעי'
בסופה.91) תענית
ט.92) כה, ישעי'
ספכ"ג.93) שמו"ר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dxf dcear(ycew zay meil)

caerd ly oiid z` jk lk mirlea mpi` ,l`xyi ly oii dligz
,miakekeäãéc ìáà,miakek icaer ly epiidc ,mdly zecep - £¨¦§

,jqp oii `ed dligza mda rlapy oiidyàìdf xykda mdl ic Ÿ
mpn` .xg` xykd miperh `l` ,iexire ielin lyàúà ékxy`k - ¦£¨

`aøîà ,ïéáømyaãçà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøzecep oia -eðlL ¨¦¨©©¦¦§¤¨¦¤¨¤¨
ãçàåzecep oiae -,íälL.iexire ielin ly xykd ici lr mixzen §¤¨¤¨¤

øîéîì éMà áøc dén÷ àáøc déøa àçà áø øáñax iptl xnel - ¨©©£¨§¥§¨¨©¥§©©¦§¥©
,iy`éléî éðäa `weec liren iexire ielin ly df xykdy -úBãBð ¨¥¦¥

,xern miieyrdíép÷ð÷ ìáàmda rlap oiidy qxgn miieyrd £¨©§©¦
,xer ly zecepn xzeiàìxykd miperh `l` ,df xykda mdl ic Ÿ

.xg`àðL àì ,éMà áø déì øîàa oia dpey oicd oi` -úBãBðly ¨©¥©©¦Ÿ§¨
xeràðL àìåa oiae -íép÷ð÷ici lr `ed mdipy xykde ,qxg ly §Ÿ§¨©§©¦

.mini dyly zrl zrn min iexire ielin
`xnbd d`ian zrk ,xer zecep iabl `ziixa d`aed lirl

:qxg ly mipwpw iabl dnec `ziixaíép÷ð÷ ,ïðaø eðzmiieyrd ¨©¨¨©§©¦
qxgnmdy,íéáëBë éãáBò ìLmd m` ,oii mda mipzepyíéLãç- ¤§¥¨¦£¨¦

mb mde ,mlern oii miakek caerd mda ozp `lyíéãeøb`ll - §¦
,ztf,ïéøzeî.d`pda xq`p epii oi` oii mda ozp l`xyi m` ,epiidc ¨¦

md m`eíéðLéonfl elit` miakek icaer mda eynzyd xaky §¨¦
,hrenïéôteæîe,ztf mkeza epzp miakek icaery e` -,ïéøeñà §¨¦£¦

.d`pda oiid xq`p oii l`xyi mda ozp m` ,epiidc
icaer ly mipwpw xiykdl xyt`y ote` zx`an `ziixad

:mittefn e` mipyi miakekïéé ïëBúì ïúBð íéáëBk ãáBòcaer m` - ¥¨¦¥§¨©¦
,mipwpwd jezl oii ozp miakekíéî ïëBúì ïúBð ìàøNéz` dxrne ¦§¨¥¥§¨©¦

,mini dyly jyna mei lka miycg min ozepe zrl zrn mind
,sqep ote` .mixzen mipwpwdeïéé ïëBúì ïúBð íéáëBk ãáBòm` - ¥¨¦¥§¨©¦

,mipwpwd jezl oii ozp miakek caerøéö ïëBúì ïúBð ìàøNély ¦§¨¥¥§¨¦
mibcñééøeîeoiid z` milkne mitixg mdy ,mibc ly oney e` - §¨

,iexire ielina mipwpwd z` xiykdl jixv epi`e ,mipwpwa rlapy
LLBç Bðéàå.mixzen mipwpwdy iptn ,ely oii mipwpwl qipkdl §¥¥

z` mixiykn qiixene xivy `ziixad ly `tiqa dpc `xnbd
:mipwpwdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§
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לב

dnexz zyxt zegiyÎihewlfh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

„¯Ù ¯·„ Â‡ "‰˘˜Ó" Y ‰¯ÂÓ‰ ˙Â¯

יש  המנורה, של "הנרות" עשיית אופן לגבי
בגמרא  מן 1מחלוקת חלק הנרות היו אחת דעה לפי :

"מקשה" המנורה את לעשות החובה כי ולא 2המנורה,
(ממש)" שניה,3"פרקים דעה לפי הנרות. את כוללת

להדליקם  שכדי אלא המנורה, מן נפרד דבר הנרות היו
הטבתם  וסדר המנורה, קני על אותם מציבים היו

" היה באוהל owlqnוניקויים ומניחן המנורה) (מן
.4ומקנחן..."

אם  הדנה המחלוקת עם זו מחלוקת קשורה בגמרא
המנורה  לגבי את xkk"5הנאמר אותה יעשה טהור זהב

הם  וגם ה"נרות" את גם כולל האלה" הכלים כל
שרק  או "מקשה", היו זה שלפי הככר", מן "באות
ואז  הנרות, ללא הככר", מן "באה עצמה המנורה

"מקשה". אינם הנרות

הרמב"ם  פוסק תהיה 6להלכה זהב הבאה "מנורה :
ככר dizexpכולה mr שהנרות מקשה.. כולה ותהיה

oireaw."הככר מכלל והם במנורה

.·

˙Â˜ÂÏÁÓ‰ È˙˘ ÔÈ· ˙ÂÏ˙ ÔÈ‡ È"˘¯ ÈÙÏ

מפרש  שרש"י כך, על רבות פעמים דובר כבר
דרך לפי התורה על הדברים hytdבפירושו כאשר גם ,

בפירושו  בולטת זו ושיטה להלכה, תואמים אינם
בעניננו.

הנרות  אם המחלוקת בין הגמרא קושרת כאמור,

הככר". מן "באות הם אם המחלוקת לבין "מקשה" הם
הרמב"ן  שאומר דעת7וכפי "על :mlek יבוא לא

עמה  שהוא במה המנורה גוף אלא הככר במשקל
של  בברייתא הדעה, שלפי מסביר, הוא ולכן – מקשה"

המשכן  מן 8מלאכת "באות והמחתות שהמלקחיים ,

המנורה, מן נפרדים" "כלים אינם שאלה יוצא, הככר",
על  שעושין "הם – (מלקחיים המנורה. מן חלק אלא

ספלים  "הם – ומחתות זהב...", של טס הנרות פי

ונר..."), נר כל שתחת

טהור"i"yxואילו זהב "ככר על בפירוש :5אומר,

על משקלה יהיה dilk"שלא lk ולפני ככר...", אלא
"9כן  הם "ומלקחיה מפרש: ...",mizavdהוא

קטנים בזיכים כמין הם –dzegy"ומחתותיה, בהן..."

הכלים שגם יוצא, דעתו המנורה micxtpdלפי מן
בככר  ,10כלולים

הפירוש הוא: לכך שטעמו לומר של:heytd11ויש
הם  בתנ"ך מקומות במספר – ומחתה מלקחיים א)

– לצרכו בהם שמשתמשים הדבר מן נפרדים כלים

המזבח  כל 12כגון את אותה יעשה טהור זהב "ככר ב) .
האלה" "5הכלים ואת – המנורה את – ש"אותה" ,lk

הא  בפסוקים lk–13לה"הכלים המוזכרים –14הכלים
טהור" זהב "ככר מאותו לעשות .15צריך

של  הענין תלוי לא  רש"י שלפי יוצא, זה לפי

כך, ואם טהור", זהב "ככר של המידה בענין "מקשה"
ב"ככר" כלולים להיות צריכים היו שה"נרות" העובדה

עם  "מקשה" היו שהם לכך הוכחה מהווה אינה
המנורה.
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פרשתנו 1) רמב"ן וראה פ"ט. המשכן דמלאכת ברייתא ב. פח, מנחות
לט. .cereכה,

לו.2) לא. כה, פרשתנו
ד"ה 3) פרש"י פרקים. של ד"ה שם מנחות כת"י ורש"י פרש"י ראה

מסלקן.
שם.4) מנחות
לט.5) שם, פרשתנו
ה"ו.6) שם ה"ד. פ"ג ביהב"ח הל'
שם.7) פרשתנו
(8.1 הערה לעיל נסמן
לח.9) שם,

רק 10) היא כלי'" ב"כל רש"י שכוונת – ועוד גו"א ברא"ם,
בסגנון  פירושו כתב רש"י פעמים, כמה כמדובר אבל עיי"ש. ל"נרותי'",

xexa ומכיון כוונתו. מהי לטעות מקום ליתן מבלי למקרא חמש לבן גם

"עם הריlkשכתב ומחתותי'.eheytכלי'", מלקחי' גם – הכל כולל ,
הוא "כן רש"י דמ"ש [ושם, רש"י בכוונת הרמב"ן של eheytוכפי'

לרמב"ן  שמואל נימוקי וראה מ']. פסוק לקמן ראב"ע גם וראה מקרא".
שם.

ד"זהב 11) הפרט שרק י"ל וההלכה הדרש ע"ד בלימוד משא"כ
דמלאכת  וברייתא מנחות ראה – האלה" הכלים כל "את על קאי טהור"

שם. רמב"ן שם. המשכן
ובפרש"י.12) ג כז, פרשתנו ו. ו, ישעי'
(13" "ואת",`zומש"נ כמו הוא האלה" הכלים בויקהל yxetnkeכל
כד. לז,
ט).14) ד, (במדבר שמנה" כלי ל"כל בנוגע ויל"ע
לאחרי 15) הפרשה בסוף רק נאמר ד"ככר" שהציווי מזה מוכח וכן

הכלים. עשיית על הציווי
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שהציווי  סובר שרש"י נראה, ראשון במבט
"מקשה  על ה"נרות": את כולל המנורה לגבי "מקשה"

המנורה" חוליות 16תיעשה יעשנה "שלא רש"י מפרש
יעשה dizexpeולא dipw ואחרֿכך איברים איברים

ומפריד 17ידביקם  אחת... מחתיכה באה כולה אלא ..
mipwd הנרות את לעשות אסור ואם ואילך". אילך

דבר, של פירושו ידביקם" ואחרֿכך איברים "איברים
עם  "מקשה" מלכתחילה לעשותם שצריך לכאורה,

המנורה.

בכך: הכרח שאין רואים, מדוקדק עיון לאחר אך
תיעשה  "מקשה שהקביעה זאת, רק אומר רש"י
תיעשה  שהמנורה האפשרות את שוללת המנורה"

איברים "איברים של mwiaciבאופן jk xg`e היינו ,"
יחד, שדובקו נפרדים מחלקים מורכבת תהיה שהיא
היו  המנורה שקני כשם שבדיוק רש"י אומר כך ועל
כך  ידביקם", כך ואחר איברים "איברים להיות אסורים
תהיה  לא אז כי למנורה, הנרות את "להדביק גם אסור

dxepnd."אחת "מחתיכה

שהנרות  האפשרות אודות מדבר הוא אין אך
micxtp miwlg ex`yii על אותם שמציבים המנורה, מן

"מקשה", היא המנורה כזה באופן והרי הקנים. ראשי
אחת" אינו18"מחתיכה דבר ושום ,weac.אליה

פירושו  בסוף רש"י מזכיר מדוע גם מובן זה לפי
אתmipwdאת .zexpdולא

.„

ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯„ÒÓ Ô·ÂÓ ¯·Ò‰‰

רש"י בפירוש מוצאים שאין את xexiaa19כיון
יודע", "איני כך על אומר אינו והוא זה, בענין דעתו

אחרים  במקומות נוהג שהוא משמעות 20כפי שבהם

דרך שלפי לומר, יש ברורה, אינה hytdהפסוקים
לאמרו  צריך אינו שרש"י עד כך, כל פשוט ההסבר

עצמם. מהפסוקים בבירור ומובן ניכר והוא

הוא: לכך ההסבר

תחילה  הוא: המנורה מלאכת בפרשת 21הסדר

ירכה  מקשה... זהב... מנורת "ועשית הציווי מופיע
ופרחיה כפתוריה גביעיה (ובהמשך dpnnוקנה יהיו"

גביעיה  המנורה, קני את עושים כיצד בתורה מפורט
כולה  יהיו ממנה וקנותם כפתוריהם ובסיום: וכו',

ורק טהור). זהב אחת "ועשית oknÎxg`lמקשה כתוב:
זהב  ככר ומחתותיה... ומלקחיה שבעה... נרותיה את

ויקהל  בפרשת גם (וכך כיצד 22טהור..." מסופר ששם ,
הפרטיםנע  כל כתובים בפועל, המנורה eze`aשתה

סדר).

לאחר  כתוב נרותיה..." את "ועשית שהציווי מזה
המנורה גוף עשיית של רב "כולה xg`leפירוט הציווי

שלפי מובן, אחת...", דרכו eheytמקשה מקרא, של
כלים  הם "נרותיה" התורה, על בפירושו רש"י של

המנורה  מגוף חלק שאינם של 23נפרדים הסוג מן אלא ,
המוזכרים ומחתותיה" "נרותיה".cin"מלקחיה לאחר

.‰

È„Â˜Ù ˙˘¯ÙÓ ˙ÙÒÂ ‰ÁÎÂ‰

מסופר  שבה פקודי, בפרשת לכך: נוספת 24הוכחה

נאמר  משה, אל המשכן את הביאו "את 25כיצד :
שהנרות  נאמר אם – נרותיה..." את הטהורה המנורה

התורה micxtpהיו אותם מונה מדוע מובן מהמנורה,
סדר את בתארה ,d`add26בנפרד

אין  המנורה, עם אחת "מקשה" היו הנרות אם אך
שהביאו  לומר נרותיה,27מקום את וגם המנורה את

כך! בין כך בין הנרות מובאים המנורה בהבאת שהרי
המ  את שהביאו לומר שאין הקנים,z`eורהp(כשם

וכדומה). הגביעים
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לא.16) כה, פרשתנו
ד.17) ח, בהעלותך ספרי שם. המשכן דמלאכת ברייתא ראה
(18"dleke.'קני עם המנורה היינו – אחת" מחתיכה באה
זה19) שיבינו שסומך לומר גדול בסיום ezhnydnדוחק "נרות"

הד"ה.
הא'20) שוה"ג 1 ע' ח"ה בלקו"ש (נסמנו ועוד ה. כח, תולדות

.(2 להערה
ואילך.21) לא שם, פרשתנו
ואילך.22) יז לז,
[ושם:23) לו פסוק לעיל באוה"ח גם אין r"eklcכ"כ שם) (במנחות

כתב  לז: פסוק ובחזקוני בהעלותך, ור"פ ואכ"מ] עיי"ש. מקשה, הנרות

הקנים. מן היו ונדים ונעים לבדם כלים היו שהם ללמדך לנרות עשית
מנורה] של מגופה היו לא הנרות [דלפרש"י בפנים כמבואר ולהעיר:

yxetn אבל – שם) בהעלותך באוה"ח הובא כ. (ד, דה"ב בפרש"י הוא
דה"י שפירוש רש"י) ע' להחיד"א הגדולים (שם מרש"י.`epiי"א

ואילך.24) לג לט,
לז.25) שם,
–dnlוהטעם26) בפנים לקמן מהמבואר מובן – "נרותי'" מפרט
בסופו.

שהוא 27) י"ל – לעשייתם בנוגע יד) (לה, בויקהל בפ"ע שנפרטו מה
ל"וכסו" בנוגע לדחוק יש ועד"ז שם. בפנים כדלקמן חשיבותם מפני

ט). ד, (במדבר
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על  בפירושו רש"י שלדעת לעיל, האמור לפי
יובנו  "מקשה", בציווי נכללים הנרות אין התורה,
ותמיהות  כאן) האמור (לעומת שינויים מספר
כאשר  ויקהל, בפרשת רש"י פירוש על המתעוררות

המשכן: מלאכת על שוב מדובר

הפסוק  ואת 28מן כליה ואת המאור מנורת "ואת
ומפרש: "נרותיה", המילה את רש"י מצטט נרותיה"

נתונין 29"לוציני"ש  והפתילות שהשמן בזיכים בלעז,
בהן".

להבין: וצריך

נרותיה" "את המילים על שבה epzyxta30(א)
כמין  רש"י: מפרש לראשונה, המנורה נרות מוזכרים
הוא  ומדוע – והפתילות השמן בתוכן שנותנין בזיכין
ויקהל, בפרשת שוב "נרות" המילה פירוש על חוזר

בפרשתנו  הוסבר שכבר ?31לאחר

אומר  עצמו רש"י מזה: יותר אף קשה התמיהה (ב)
ויקהל  "כבר 32בפרשת קודםֿלכן: פסוקים מספר ,

צוואתם", במקום ומלאכתו המשכן נדבת פירשתי

זו ומסיבה –oi` עניני רוב את שם מפרש רש"י
שנוסף במקום אלא ומלאכתו, המשכן yecigנדבת

צוואתם" מ"מקום לדעת סומך 33שאיֿאפשר הוא כי ,
כן, לפני פירושו על

ב"מקום  ה"נרות" משמעות את פירש כבר הוא ואם
שנית? כך על חוזר הוא מדוע – צוואתם"

"לוציני"ש  דבריו בתחילת רש"י מוסיף מדוע (ג)

אם  נפשך": "ממה לשאול ניתן לכאורה, והרי, בלעז",
ה"לעז", בידיעת צורך ויש "בזיכין..." בפירוש די אין

כשהוא  הראשונה בפעם זאת לציין רש"י היה צריך
בפרשתנו  "נרות", "כמין 34מפרש ההסבר ואם ,

ויקהל  בפרשת מוסיף הוא מדוע מספיק, הוא בזיכין..."

ה"לעז"? את

.Ê
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בפירוש  נוסף לדיוק לב לשים יש זאת להבין כדי

שכל  כך על רבות פעמים דובר כבר כדלהלן: רש"י,
מדוייקת  היא התורה על רש"י בפירוש ואות מילה

אלא  עצמו, שבפירוש המילים לגבי רק לא וזאת ביותר,

שהוא המילים המתחיל"hhvnגם ב"דבור הפסוק מן
לחלוטין. מדוייקות הן

רש"י  פירוש הוא זה ענין בולט שבו המקומות אחד
כליה  ואת המאור מנורת "ואת – הנ"ל בפסוק דלעיל:

שלושה  רש"י כותב – המאור" שמן ואת נרותיה ואת
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שם.28)
(29– רש"י וכת"י הראשונים  ובדפוסים לפנינו. רש"י בדפוסי כ"ה

במדבר  ז), (ל, תצוה כבפרש"י "לוצי"ש", – מהם ובכמה שינויים. בכמה
נר. ד"ה ב כב, שבת בפרש"י הוא ועד"ז (שם).

של נר שרגא): ד"ה א (כב, ביצה בלעז.qxgובפרש"י קרויזי"ל
ואכ"מ. מקדש. של נר ד"ה שם מנחות פרש"י וראה

כאן 30) רש"י כופל למה (וצ"ע לא פסוק לעיל פרש"י ראה לז. כה,
ואכ"מ). השינויים. טעם – וכן דנרותי'. הפירוש

כו'"31) בלעז לוצי"ש "הנרות, רש"י מפרש (שם) תצוה שבפ' ומה
רש"י כוונת שאין י"ל –yxtlzaiz שנאמר מזה לתרץ: כ"א "הנרות",

הנרות" את "בהטיבו אהרןskizeשם "ובהעלות שלאח"ז `zבפסוק
zexpdעל שקאי משמע, ,"mze` קאי הנרות" את "בהטיבו וקשה: הנרות,

(בהעלותך ilkdעל ע"ד – האור על קאי הנרות" את אהרן ו"ובהעלות ,
"ע"ש הנרות את בהעלותך ובפרש"י) ב (הפתילות)adldyח, – עולה"

– בלעז" "לוצי"ש כמו הוא נרות נק' שהכלי דזה רש"י, ומבאר כו'*?
האור  ע"ש נק' שהכלי והיינו – האור ענין (ושרשה) פירושה זו שתיבה

וראה ס"ט. בפנים כדלקמן שבה, והפתילות) תרמ"ג (השמן נ"ח ת"ר ד"ה
הנר  ע"י הוא האור קיום שעיקר זה לענין אחת כוונה הם ושניהם פ"א:

עיי"ש. כו',
שנותנין  בלע"ז לוצי"ש "נרותי', עוה"פ רש"י מפרש שם במדבר בפ'
– ו"מחתותי'" "מלקחי'" עוה"פ ג"כ שם ומפרש והפתילות". השמן בהן

xg` ote`ae.(לח (כה, בפרשתנו .n"k`eמפירושו
ה.32) לה,
אף 33) המאור, שמן ואת יד: לה, בפרש"י וכמו הפסוק, לתרץ או

כו'. לב חכמי צריך הוא
שהיו  ע"ש פרשתי כבר הפנים, "לחם יג) (שם, רש"י שמפרש ומה
ובפרט  ב) מיותר**. הפירוש א) דלכאורה: – כו'" ולכאן לכאן פנים לו

" ומדגיש מתחיל עצמו izyxtשרש"י xak– "
"לחם דמש"נ הטעות לשלול רש"י שכוונת (בתוספת dי"ל פנים"

פנים" "לחם ל) כה, (פרשתנו צוואתם" "במקום כמש"נ דלא – ה"א***)
תיב"ע, פי' ע"ד ("בפנים"), "לפני" שמניחים לחם פירושו – ה"א) (בלי

שם. תרומה וחזקוני ראב"ע
לו שהיו "ע"ש פירושו ד"הפנים" רש"י מפרש ומ"ש miptולכן כו'",

"d" כי הוא izyxtפנים" xakהיינו) ובמילא xakyכו'" – לעיל מפורש
" נאמר ולכן זה), ע"ד הידיעה.dידוע בה"א פנים"

כאן.34) פרשתנו וכרשב"ם

) "'izexp z` dlrde" (t"kr wgeca) yxtl xyt` ik ,k"k `iyew dpi` ± "'izexp z` dlrde (f"g`l skize) 'eb 'izexp z` ziyre" (fl ,dk) epzyxta p"yn (*`l±
zexpd zniy ± (`"k ,zexpd zwlcdlr"'ipt xar lr xi`de" 'idiy mipwd iy`x.my (m"`xe) i"yxt oiire .my ipewfge m"ayxd 'itk ,

weqtd lr wxy dfn la` ± al inkg f"r jixv dnl i"yxl dywc ,(g"tya f"cre) cecl likyna (**f"g`lyinkg jixv `ed s` (xe`nd ony z`e)" i"yx azek
my cr miaezkdac ,rnyn "'ek al`l.i"yx ziiyew `id ef

.bi ,`l `vie i"yxtn xirdl (***
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" (א) המתחיל": "דבור של שונים dilkקטעים z`e,
" (ב) ומחתות". לוציני"ש...dizexpמלקחים ,

" (ג) xe`nd(כדלעיל)". ony z`e חכמי צריך הוא אף ,
לב...".

הראשון  המתחיל" ב"דבור בולט: שוני כאן ורואים
"ואת", המילה את גם הפסוק מן רש"י מצטט והאחרון
המילה  את מצטט הוא השני המתחיל" ב"דבור ואילו

"ואת".cala,`le"נרותיה" המילה את

.Á

‰¯ÂÓ‰ ÈÏÎÓ Y "‰È˙Â¯"

רש"י שלדעת לעיל, האמור לפי מובן זה l`דבר
ה"מקשה": בכלל הנרות היו

המנורה  מן חלק אינם ה"נרות" שלשיטתו כיון
"(ככר  אומרת התורה שכאשר לומר, צריך עצמה,

milkdאת`dzeיעשה) lk"הנרות 35האלה אין ,
ב" אלא (במנורה), ב"אותה" milkdנכללים lk"האלה

הם –ilkn.המנורה

מנורת  "ואת ויקהל בפרשת נאמר כאשר אבל
השאלה: מתעוררת נרותיה", ואת כליה ואת המאור
בכך, נכללים והנרות כליה", "ואת נאמר כבר הרי

בנפרד? נרותיה" "ואת נאמר ומדוע

– כליה" "ואת רש"י מפרש זאת, לתרץ כדי
מצטט  הוא לאחרֿמכן ומיד ומחתות", "מלקחים

בכך hinyne"נרותיה" בהדגישו "ואת", המילה את
כאילו הפסוק את להבין "ואת"`oiשצריך המילה

זהו "נרותיה" כי "נרותיה", לפני "ואת hxtכתובה של
כלומר,36כליה" .yexit כליה "ואת הוא: הפסוק

נרותיה". מחתות, מלקחים, (שהם)

.Ë

‰¯ÂÓ‰ ¯˜ÈÚ Y ˙Â¯‰

את  התורה מפרידה מדוע אכן, מובן: לא עדיין אך
המנורה? כלי משאר "נרותיה"

ששורש  בלעז", "לוציני"ש – רש"י אומר כך על
נקראים  שהנרות לכך והסיבה אור, הוא בלעז זו מילה
"בזיכים  בהמשך) רש"י שאומר (כפי היא האור עלֿשם
שבהם  מפני כלומר, בהן", נתונין והפתילות שהשמן

אור  יצירת – המנורה תכלית הנרות 37מתבטאת עלֿידי
בהן" נתונין והפתילות .38"שהשמן

מובן  המנורה, של עיקרה כל הם שהנרות וכיון
המנורה  כלי משאר אותם התורה מפרידה .39מדוע

(f"lyz t"wie t"y zgiyn)
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כד.35) לז, ויקהל ח. לא, כז. ל, תשא בפ' ועד"ז
בד"ה 36) "ואת" תיבת רש"י מעתיק שלכן המאור". "שמן משא"כ

" – תיבת z`eשלאח"ז נוגע אין שם פירושו שלגוף אף – המאור" שמן
"ואת".
(37) לאורה צריך שאין מובן,i"yxtואף מ"מ – ב) ח, בהעלותך

מנורת  מוכיח: ושמה למאור, שמן וכמש"נ אור הוא המנורה של שענינה
xe`nd.

ויקהל:38) פ' לגבי בפרשתנו רש"י לשון שינוי ג"כ מתורץ ובזה
ע"ד  (שמדבר והפתילות" השמן בתוכן שנותנין בזיכין "כמין – בפרשתנו

" – האדם והפתילות oipzepyפעולת שהשמן "בזיכים – ויקהל ובפ' כו'"),

" ע"ד (מדבר בהן" zeliztdeנתונין onyd(שהם)oipezp.("בהן
") ותפקידם הנרות צורת מבאר בפרשתנו ובפ'oinkכי כו'"), בזיכין

נתונין  והפתילות "שהשמן (מפני האור ומקום מקור הם שהנרות – ויקהל
בהן").

כו'"39) "בזיכים רש"י מוסיף ויקהל בפ' שדוקא מה מובן ועפ"ז
מבאר  תצוה בפ' :(31 הערה (כנ"ל ה"לעז" מביא שרק תצוה בפ' ולא

האור:daizdפירוש ע"ש שהוא נרות של דה"לעז" הפירוש די ולזה ,
(שלכן  המנורה עיקר הם שהנרות לבאר רש"י שכוונת ויקהל בפ' משא"כ
("שהשמן  האור ענין הם שהנרות איך מסביר ולכן בפ"ע), נפרטו

בהן"). נתונין והפתילות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dxf dcear(iyily meil)

ink zaygp zexry ly zeneb izy dl yiy cg` meie dpy dxyr
el` mipic dyly ,zexry oda oi` m` s` zexry izy d`iady

xn`Bikìî áøoic la` .dad` xa `c` ax myaúéøBìaxn`py ©©§¦§¦
ylyl ribnyk eci z` hney ieb xtqnd l`xyiy ,epziibeqa

oice ,zixeladn zerav`äì÷î øôàsexye ielwy dxik xt` - ¥¤¦§¤
ezexgyy iptn ,d`etx jxevl dkn lr epzil xeq`y ,c`n

,rwrw zaezkk zi`xpäðéáâezepiab lr xeqi` exfby mrhde - §¦¨
oneya dpiabd ipt z` wilgdl mkxcy meyn `edy ,mieb ly

xn` el` mixac dyly ,xifgäikìî áø.dad` xa `c` ax mya ©©§¦¨
:el` zereny oipra ztqep dhiy d`ian `xnbd,àtt áø øîàoi` ¨©©¨¨

exn`py mixacd `l` ,`wi` axc dixa `pipg ax ixack dwelgd
iablàúéðúîe ïéúéðúî,zegty ,epiide ,`ziixa e` dpyn - ©§¦¦©§¦¨

ici lr exn`p ,dpiabe zixela,äikìî áømdy mixacd eli`e ©©§¦¨

àúzòîL,dlwn xt`e zeneb ,cety ,epiide dnvr ipta `xnin - §©§§¨
ici lr exn`pàðîéñå .Bikìî áø`ed ,ef dwelg lyàúéðúî' ©©§¦§¦¨¨©§¦¨

,'àúkìîmiywn ixdy ,zeklnk od dpynd oke `ziixad ,xnelk ©§§¨
exn`py mixacdy ,`ed oniqd xe`iae ,mi`xen` ixac lr odn
in ici lr exn`p ,dawp `idy [dpyne `ziixa iabl] dklnd iabl

.dikln ax epiidc ,dawp oeyll dnec enyy
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîax ly ezwelg oia lcadd edn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .`tt ax ly ezwelgl `pipgeäééðéa àkéàxn` in ¦¨¥©§
a dkldd wqt z`.úBçôL,exn` eikln ax ,`pipg ax zhiyl §¨

exn` dikln ax ,`tt ax zhiyleoic iabl dkld wqt `ed ixdy ,§
`edy dlwn xt`a oicd xn` in welig yi oke .dpyna dpypy
eli`e ,exn` dikln ax `pipg ax itly ,dnvr ipta `xnin

.exn` eikln ax `tt ax zhiyl
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' א



לו

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קכה

ביאור הטעם, דלומדים הדין דכלי עץ וכו' מקבל טומאה, 
רק כשהוא מטלטל מלא וריקן )שבת פג, ב( דומיא ד"שק" 

וכו'

זכוכית פשוטיהן  כלי  כלי עצם,  עור,  כלי  עץ,  כלי1 

טהורין, ומקבליהן טהורין..., השדה, והתבה, והמגדל, 

אלכסנדרית,  ספינה  ובור  הקנים,  וכורת  הקש,  כורת 

שיש להם שולים, והן מחזיקין ארבעים סאה בלח, שהם 

כורים ביבש — הרי אלו טהורין.
כלים פרק טו משנה א

כלי עץ כלי עור עלי עצם, בפרשת מטות כתיב 
)במדבר לא, כ( וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים 

וכל כלי עץ תתחטאו, ומרבינן מוכל מעשה עזים לרבות 

דהיינו  הטלפים,  ומן  הקרנים  מן  העזים  מן  הבא  דבר 

כלי עצם, ואיתקש לכלי עור וכלי עץ. ובפרשת שמיני 

איתקוש כלי עור וכלי עץ לשק, דכתיב )ויקרא יא, לב( 

פשוטיהן  הלכך  שק.  או  עור  או  בגד  או  עץ  כלי  מכל 

טהורים, דבעינן דומיא דשק מיטלטל מלא וריקן )שבת 

פג, ב(.

השידה, כמין ארון.
והתיבה, תיבת השולחנין.

ארמריא"ו,  בלע"ז  עץ.  של  האוצר  בית  והמגדל, 
ובערבי אלמנס"ר.

שעשוי'  לפי  עץ,  ככלי  חשובה  הקש,  וכוורת 
מזנבות השבולין שהן קשין.

טהורין —  זכוכית פשוטיהן  כלי  עצם,  כלי  עור,  כלי  עץ,  כלי   )1

ומקבליהן  טומאה,  מקבלים  אינם  קיבול  בית  להם  שאין  הכלים 

טמאים, והכלים שיש להם בית קיבול מקבלים טומאה. השדה, מין 

אלכסנדרית,  ספינה  ובור  מקנים,  העשוי'  והמגדל,  והתבה,  ארגז, 

מחזיקים  שבו  עץ,  של  גדול  בור  ולה  מאלכסנדרי',  גדולה  ספינה 

לעיל.  שנמנו  הללו  הכלים  לכל  להם,  שיש  לשתי',  מתוקים  מים 

שולים, למטה, והם יושבים עליהם. והן מחזיקין ארבעים סאה בלח, 

בדברים  ביבש,  סאה,  ששים  כורים,  שהם  ליטר(.  )כ־500  במשקים 

יבשים, כגון תבואה ופירות, שכל כלי מחזיק ביבש יותר מאשר בלח 

פי אחד וחצי על ידי הגודש. הרי אלו טהורין, אינם מקבלים טומאה, 

שנאמר )ויקרא יא, לב(: מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי 

אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובא וטמא עד הערב וטהר", ודרשו: 

יצאו  וריקן,  מלא  שמתטלטל  כל  אף  וריקן,  מלא  מתטלטל  שק  מה 

כלים אלו שאינם מתטלטלים ]ע"י אדם אחד[ מלאים מחמת כובדם. 

)משניות קהתי(.

ובור ספינה אלכסנדרית, ספינה גדולה שפורשין 
שאין  לפי  אלכסנדרית,  ספינה  קרוי'  הגדול  לים  בה 

בספינה  אלא  לאכסנדריא  ישראל  מארץ  בים  פורשים 

לשתי',  ראויין  ואין  מלוחים  הים  שמי  ומפני  גדולה. 

עושים בספינות גדולות כעין בור של עץ וממלאין אותו 

מים מתוקין הראויין לשתי'.

שיש להם שולים, שאין תחתיהן חד מלמטה, אלא 
רחב ויושב על הקרקע.

כורים, ששים סאה.
ביבש, כגון תבואה וזרעונים ופירות.

טהורין, דאתקש כלי עץ וכלי עור, לשק המיטלטל 
מלא וריקן, וזה אינו מיטל מלא, לפי שגדול יותר מדאי 

ואם יטלטלוהו מלא ישבר.
פירוש הרע"ב

ועור,  עץ,  )בכלי  טומאה  המקבלים  הכלים  הנה2 

וכדומה( הם כלים המיטלטלין3 ריקנים, ומלאים דוקא.

והוא, מאחר שאדם יכול לטלטל אותם, א"כ יש בהם 

דלתתא  באתערותא  שתלויים  היינו  אדם,  ידי  אחיזת 

מתעלים,  הם  מעשיו  מוכשרין  שאם  האדם,  ועבודת 

ובהיפך יורדין ח"ו. לכן יכול להיות בהם טומאה ח"ו.

בז"א4  דהיינו  תחתונים,  בהז'  הם  הללו  והכלים 

נקראים מטלטלין שהם מטולטלין  ו"ק דז"ק  כי  ומל', 

ומתהפכים מרחמים לדין ומדין לרחמים, כמ"ש בע"ח 

שער הכללים פ"ח ובשער דרושי5 הצלם דרוש ג', ועיין 

במאו"א מע'6 מטלטלין. ומל' פשיטא שהיא מטלטלת 

ועולה  לבי"ע  מאצי'  יורדת  הרי  כי  למקום,  ממקום 

מבי"ע לאצי', ונקראת קרבן עולה ויורד, וכידוע בענין 

מיעוט הירח, שלפעמים היא חסרה ולפעמים מליאה.

2( בסימן זה מבאר:

א( מה הטעם דכלי מטמא רק כשהוא מטלטל מלא וריקן?

ב( מה הטעם דהלימוד שכלי צריך להיות מטלטל מלא וריקן לומדים 

מ"שק" דוקא )ראה הערה 10(?

תיבת  בביאור  שא(  )עמוד  כאן  יצחק  לוי  בתורת  בפנים  ראה   )3

"מטלטלין", שמרומז בו הענין דמלאים וריקנין, ע"ש.

במשל  כמו  בחסידות,  מבואר  והנה  המדות,  היינו  ז"א  פירוש:   )4

באדם, יש שכל ומדות, השכל בכללות שייכת להאדם עצמו, משא"כ 

המדות )אהבה ויראה וכו'( הוא בשייכות בדבר שחוץ ממנו — לזולת 

העולם,  מן  למעלה  הוא  ובינה  חכמה  דבחי'  למעלה  הוא  כן   ,—

משא"כ ז"א — המדות שלמעלה מהן נברא העולם, )כידוע בענין כי 

ששת ימים עשה ה' כנגד הו' מדות וכו'(, וא"כ האדם יש לו אחיזה 

בהם. ויש להאדם בחירה בהם בין טוב ורע, וזהו ענין "מלא וריקן". 

וראה לעיל בההקדמה קודם סימן צז.

5( שער כה.

ומדין  לדין  מרחמין  המטלטלין  דז"א  קצוות  ו'  מטלטלין,  וז"ל:   )6

לרחמים.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לז

וזהו ענין שהכלים מיטלטלין מלאים וריקנים.

מרחמים  ומתהפכים  כשמטלטלין  הוא,  ריקנים, 
מהם  שנסתלקו  אורות,  בלי  ריקנים  הם  שאז  לדין, 

האורות.

כי אורות הם בחי' חסד שם הוי', וכלים הם בחי' דין 

שם אלקים, ועיין בתניא ח"ב7 סופ"ד.

ומליאים, הוא, בהיפך כשמיטלטלין מדין לרחמים 
שאז הם מלאים באורות.

ושרשן של דברים הוא, כי בזו"ן הי' שבירה בתהו 

שנתרוקנו מאורותיהם ונשברו, ואח"כ הי' בהם תיקון, 

יתכן  לכן  וכשרון מעשיו,  תלויים בעבודת האדם  והם 

להיות בהם טומאה ח"ו...

מיטלטל  צ"ל  טומאה  המקבלת  ִלי  ּכְ ׁשֶ על  והלימוד 

ק, מה שק מיטלטל מלא וריקן. מלא וריקן נלמד מׂשַ

הוא, כי שק יש בו ב' דברים הפכים:

והוא  ר"ל,  ואבילות  צרה8  על  מה שחוגרין שק  א', 

שק ריקן.

ב', היפך מזה שבשק ממלאין תבואה, כשיש תבואה 

וכשיש  כמת,  ואבילות, שעני9 חשוב  דצרה  היפך  הוא 

תבואה הוא היפך דמיתה ועניות ר"ל.

זה  ר"ל  ואבילות  צרה  על  שהוא  ריקן  שק  והיינו, 

דקליפה  ש"ק  לבוש  והוא  דתהו,  זו"ן  משבירת  נמשך 

שנמשך משבירת המלכים דתהו, והיינו משבירת הכלים 

דתהו שנתרוקנו מאורותיהם.

וביחוד10 י"ל, ש"ק נמשך מהד' מלכים דתהו שנזכר 

בהם שמות אבותיהם11, הנחלקים לב' בחי', ג' מלכים 

7( וז"ל: הנה כתיב כי שמש ומגן ה' אלקים פי' מגן הוא נרתק לשמש 

מוציא  הקב"ה  לבא  לעתיד  כמארז"ל  לסבלו  הבריות  שיוכלו  להגן 

חמה מנרתקה רשעים נידונין בה כו' וכמו שהנרתק מגין בעד השמש 

כך שם אלקים מגין לשם הוי"ה ב"ה . . והנה בחי' הצמצום והסתר 

החיות נקרא בשם כלים והחיות עצמו נקרא בשם אור שכמו שהכלי 

מכסה על מה שבתוכו כך בחי' הצמצום מכסה ומסתיר האור והחיות 

השופע, ע"ש.

8( ראה בראשית לז, לד. "ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו". 

אסתר ד, א. רש"י בראשית לז, כט. וראה לעיל סימן קכא דכל ענין 

המיתה שרשו מתהו. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן יא. יב.

9( נדרים סד, ב.

10( מבאר: דהלימוד הדין מ"שק" דמלא וריקן, הוא, הן מצד "תוכן" 

ענין ה"שק" דמשתמשים בו "מלא" )מרמז לעולם התיקון כדלקמן(, 

"וריקן" )המרמז לתהו כנ"ל(, והן מרומז ענין זה גם בהאותיות דתיבת 

"שק", ומרומז בו בכמה פרטים ואופנים:

א( הגימטריא בכללותו,

ב( הגימטריא בפרטי האותיות ש"ק.

ג( הגימטריא באחוריים.

ד( בסדר האותיות, מתחלה אות שי"ן ואח"כ אות ק'.

ה( בציור האותיות ש"ק, דיש להם רק רגל אחת.

גם  נזכר  מהם  בארבעה  ורק  דתהו,  אדום  מלכי  ז'  דיש  פירוש:   )11

בלע יובב הדד שנזכר בהם שמות אבותיהם הם בז"א, 

והמלך בעל חנן שנזכר בו שם אביו הוא בחי' מל'.

בהם  שנזכר  ז"א  מלכי  ג'  הוא  דשק12,  ש'  אות  זהו 

שמות אבותיהם.

אות ק' דשק, הוא המלך דמל' שנזכר בו שם אביו.

הוא  תהו  כי  רגל,  חד  רק13  להם  יש  ש"ק  ואותיות 

בחי' קיימא14 דחד סמכא.

ואם כי יש עוד ג' מלכים חשם, שמלה, שאול, הנה 

גם אלו הג' נרמזים בתיבת ש"ק15 באחוריים, שהוא ש' 

ש"ק.

או י"ל, ש' דשק הוא לנגד חג"ת16 דז"א שמהם ירדו 

מל'  לנגד  הוא  דשק  וק'  מ"ה,  ס"ג  דע"ב  הניצוצין17 

זרח,  בן  יובב  )לג(  )פסוק לב( בלע בן בעור,  והם  שמות אבותיהם, 

)לה( הדד בן בדד, )לח( בעל חנן בן עכבור. ראה גם לקמן סימן קכו.

12( דאות "ש" במספר קטן הוא שלשה )ג(, ואות "ק" במספר קטן 

הוא אחד )א(, וזהו ש"ג" מרמז להמלכים שנזכר בהם גם אבותיהם 

בז"א, ו"א" למלך דמלכות.

13( פירוש: הן אות שי"ן יש רגל קצר באמצע למטה, והן אות "ק" 

יש הרגל הארוך.

14( הוא לשון ריש האדרא רבא — זוהר פ' נשא דף קכז, ב: "תניא 

אר"ש עד אימת ניתב בקמייתא דחד סמכא". ופירוש בקול רמה וז"ל 

. . בקיומא דחד סמכא, פשט הדברים הוא מכבר נודע שהעומד על 

רגל א' אינו יכול לעמוד כראוי ולא זמן רב, כי זהו מ"ש )שבת לא, 

א( למדני תורה על רגל אחת ולא רצה שמאי שראה שלא יוכל לעמוד 

על רגל א', ושמאי הוקשה לו מדכתיב )זכרי' יד, ד( ועמדו רגליו ביום 

ההוא, ועמדו רגליו דייקא, כי התיקון לא הי' בחד סמכא אלא בכמה 

סמכין ע"ש.

האד"ר  בפי'  מבואר  וז"ל:  שיג  עמוד  חנוכה  התורה  אור  וראה 

מהאריז"ל בפי' קיימא דחד קיימא דחד סמכא, שהו"ע עולם התהו 

שקודם התקון שהיו הי"ס זו ע"ג זו ונק' רשות הרבים לפי שלא היו 

מתפשטים בדרך קוין שהוא רשות היחיד, והנה אז הי' עמוד א' שהוא 

חד סמכא עכ"ל. נמצא דהיות בחי' חד סמכא שהוא רגל א' הוא ממש 

סיבת רשות הרבים וטורי דפרודא, כי בחי' רשות הרבים היינו שאין 

התכללות ואחדות שהחסד אינו כלול מגבורה רק חסד פשוט, וגבורה 

ולא  זה  תחת  זה  שהיו  מפני  והיינו  כו'  מחסד  כלול  ואינו  גמור  דין 

בציור קוין שהוא התכללות דעולם התיקון כנודע. וזהו בחי' רגל א' 

שאמר הגר וחד סמכא שבאדרא. משא"כ בעולם התיקון שהוא בבחי' 

ציור קוין כתיב ועמדו רגליו כו' ותחת רגליו כו' ולא רגל א' לבד. וזהו 

ג"כ בחי' רשות היחיד שהם בבחי' אחדות והתכללות שהחסד כלול 

מגבורה כמו גשמים שהם חסד ויורדים בגבורה טיפין טיפין משא"כ 

המבול שהי' מבחי' תהו כו', ונק' בחי' רשות היחיד שבטלים ליחידו 

של עולם, ע"ש.

15( פירוש: דאותיות ש"ק באחוריים הוא "ש־שק", אות "ש" )הוא 

במספר קטן(, ואותיות "שק" )הוא ג, א במספר קטן כנ"ל(,  בגי' ג' 

לה"ד"  מרמז  )ג־א(  ש"ק  האותיות  ז'.  מספר  יש  הכל  דבסך  נמצא 

להג'  מרמז  באחוריים  )ג(  ש'  והאות  אבותיהם,  עם  הכתוב  מלכים 

מלכים שאינו נזכר אבותיהם, סך הכל ז' מלכים.

לבר  נקראים  הם  נה"י  ומדות  המדות,  עיקרי  הם  חג"ת  כידוע,   )16

מגופא. ראה לעיל סימן פ הערה 2.

17( ראה ספר המאמרים ה'תרנ"ב עמוד קיז. ע"ש כל הביאור.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לח

שממנה ירדו הניצוצין18 דב"ן. ונה"י אין חושבין, ועיין 

בע"ח שער רפ"ח19 ניצוצין פ"ד ע"ש.

גם י"ל, באות ש' דשק הרומז על מלכי חג"ת נרמז 

שמלה,  ש' ר"ת  גם מלכי נה"י שהם שמלה שאול, כי 

ר"ת שאול.

זהו ששק מיטלטל ריקן, שהוא מה שנתרוקן הכלים 

מהאורות, והוא מה שנתהפך לדין.

זו"ן דתהו  ובר, הוא כשמתקנים  מלא תבואה  ושק 

שנשברו, בתיקון, ונעשים מלאים כל טוב ע"י המלך20 

דתיקון,  הדר  בחי'  יוסף21  שהוא  התיקון,  מקור  הדר 

18( ראה אור התורה ענינים עמוד רנא.

19( שער יח.

20( פירוש: דבז' מלכים בראשית לו, פסוקים לב־לט )שהם כנגד ז' 

מלכין דתוהו( כתוב בכולם "וימלך — וימת", משא"כ במלך השמיני 

לקמן  ראה  דהוא מקור ה"תיקון",  "וימת"  בתורה  כתוב  לא  "הדר" 

סימן קמו. קמז ואילך.

הי'  יוסף  הנה  וז"ל:   2204 עמוד  מקץ  פרשת  התורה  אור  ראה   )21

מבחי' הד"ר שהוא מלך הח' שהוא שרש ומקור עולם התיקון דהיינו 

שהוא המברר הז' מלכים דתהו ומתקנם שיוכללו בבחי' התיקון לזה 

המַצוה למלאות את השקים22 דאחיו בר ומזון.

זהו, שק מלא המיטלטל מדין לרחמים. ושק מקבל 

תוספות  בהם  ויש  שבירה,  הי'  שבזו"ן  מפני  טומאה, 

כלים  ושארי  עץ  לכלי  נלמד  משק  הנה  כנ"ל.  וגירעון 

שצ"ל מיטלטל מלא וריקן.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד ש ואילך

הי' יוסף מלך במצרים על הגוים כי כמ"כ הד"ר הי' לפני מלוך מלך 

לבנ"י והוא למעלה מהתהו והתיקון כו' ולכן הי' יוסף יפה תואר ויפה 

הוא  היופי  עיקר  כי  בהיות  ויופי,  הידור  לשון  הוא  הדר  וכן  מראה 

אבל  והתפארת  היופי  עיקר  נמצא  יחד שאז  גוונין  כמה  מהתכללות 

בגוון א' אין כאן יופי כ"כ, וזה מרמז על בחי' התיקון ששם נעשה 

התכללות ומזיגת הספירות שהתפארת כולל ומזווג חו"ג יחד, ולפי 

שיוכללו  וההתכללות  התיקון  העושה  מקור  הוא  הדר  ובחי'  שיוסף 

מג' גוונין משא"כ בתהו היו בבחי' פירוד זה תחת זה כו' לכך נזכר 

בהם לשון יופי והידור, ע"ש.

ראה גם לקמן סימן קכו. קנו. קנז.

בר  כליהם  את  וימלאו  יוסף  "ויצו  כה(  מב,  )בראשית  כמ"ש   )22

ולהשיב כספיהם איש אל שקו".

ילקוט לוי יצחק על התורה
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לט
כה, י – ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי 

ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו

יב. ענין הארון בעבודת ה':
כל יהודי הוא משכן ומקדש לו ית', כדברי רז"ל1 הידועים 
כשם  הרי  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הכתוב  על 
שבמקדש ישנם “שלשה דיורין" – “עזרה" “קודש" ו"קודש 
הקדשים"2 )שבו נמצא הארון( – כך ישנם שלשה דיורין אלו 

במקדש הפרטי שאצל כל יהודי:
בחינת  בעבודה  הוא  החיצון,  המזבח  עמד  שבה  העזרה 
חיצוניות הלב3: "קודש" שבו נמצא מזבח הפנימי – פנימיות 
פנימיות   – הארון4  נמצא  שבו  הקדשים",  ו"קודש  הלב; 
"בבואה  נאמר  זו  בחי'  שעל  יחידה6;   – הלב5  דפנימיות 
הרבה  מזה  שלמטה  דרגות  על  ואפילו  להו"7,  לית  דבבואה 
שהיא  ית'"8,  אתו  באמנה  היתה  החטא  בשעת  "וגם  נאמר 
)"אויבים"(  שמשהו  שייך  ואין  נצחי(   –( בשלימות  תמיד 

ישלטו עלי' ויגעו בה9.
בדוגמת  ואחד10,  היא ה"משה" שבכל אחד  זו  וי"ל שבחינה 
שהארון )תורה11( הוא ענינו של משה, "זכרו תורת משה עבדי"12.

דלעתיד  וזמן  המשכן  זמן   – הזמנים  שבשני  מובן  בזה 
משה(  בחי'  הלב,  דפנימיות  )פנימיות  הארון  נמצא   – לבוא 
הי'  הדור  כל   – דעה13  דור  הי'  המדבר  דור  ובגלוי:  במקומו 
)כמבואר  העליון  דעת  הוא  שענינו  רבינו  משה  של  בדרגתו 
יקויים  שבו  )בזמן  המשיח  בביאת  וגם  האריז"ל14(;  בכתבי 
מ"ש "ומל ה"א את לבבך"15 – גם הקליפה הדקה16( תתגלה 

"נקודת פנימיות הלב", בחי' משה.
)כל  שני  ומקדש  )בסופו(  ראשון  מקדש  בזמן  משא"כ 

1( ר"ח שער האהבה פ"ו ד"ה ושני. של"ה שער האותיות אות ל' )ועוד(.

2( אור התורה ויקהל עמוד ב'קצה. ד"ה והוא עומד תרס"ג פ"ב. ד"ה כי הוא יברך ה'ש"ת 

בתחילתו. ולהעיר מרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה ה.

3( כידוע דמזבח החיצון ומזבח הפנימי הם חיצוניות ופנימיות הלב – תורת חיים תרומה 

תמג, א ואילך. אור התורה שם עמוד ב'ריג. דרך מצותיך פו, ב ואילך. ועוד.

4( ראה לקוטי שיחות חלק טז עמוד 198 שהוא דרגא רביעית, עיין שם. וראה לקמן הערה 6.

5( ראה לקוטי תורה תצא )לו, א( דגם בפנימיות הלב יש פנימית דפנימית.

ב'רט  )עמוד  אור התורה שם  א(.  )תמח,  חיים שם  )תורת  6( להעיר מהמבואר בכ"מ 

ואילך(. דרך מצותיך שם( דארון הוא )נגד בד שביריעות( בחי' פנימיות הכתר, יחידה. 

וראה גם כן לקוטי תורה נשא )כג, רע"ג( שנשיאת הארון הוא ענין והחמישית לפרעה, 

התגלות עתיק כו'.

7( יבמות קכב, וש"נ. לקוטי תורה תצא לז, ג ובכ"מ.

אהבה  ענין  הוא  שהארון   6 בהערה  שנסמנו  מקומות  וראה  כד.  פרק  סוף  תניא   )8

מסותרת.

 – לעולם  בך  אשתאר  דיוקנא  והכא  הכא  דאזיל  אע"ג  א(  קיד,  )זח"ב  נאמר  דעלי'   )9

סד"ה תקעו עת"ר. עשר תעשר תש"א פ"ה.

בהעלותך"  )“בזהר  פ"א  של"ב  ע"ח  כא.  יא,  בהעלותך  וראה  מב.  פרק  ריש  תניא   )10

וצ"ע(. שם של"ח פ"ו. ובכ"מ. וראה לקוטי תורה פקודי )ה, סע"ד( דניצוץ משה שבכל 

אחד ואחד הוא ענין מסירת נפש דאחד בביטול ממש.

11( דאין בארון רק שני )ה(לוחות גו' – מלכים-א ח, ט. דברי הימים-ב ה, י.

12( מלאכי ג, כב. שבת פט, א.

13( ראה ויק"ר פ"ט, א. במדב"ר פי"ט, ג. ועוד.

14( ע"ח שער הכללים פי"א. של"ב שם. שער הפסוקים ר"פ שמות. ובכ"מ.

15( נצבים ל, ו.

16( אגרת הקודש ס"ד – עיין שם בארוכה.

בידי  נפל  ולא  בשלימות  הארון  הי'  אז  שגם  שאע"פ  זמנו(, 
אויבים ח"ו – הרי הי' אז בהעלם, “גנזו יאשיהו".

יג. עפ"י הנ"ל אפשר גם להסביר, בפנימיות הענינים, מה 
המדבר"  "מקדש   – המשכן  את  לקרוא  מדייק  שהרמב"ם17 
קבלה18  של  ענינים  כמה  בספרו  הרמב"ם  מרמז  כידוע,  )כי, 

– ועד"ז בעניננו(:
בלשון "מקדש המדבר" מרומזת המעלה הנ"ל של המשכן 
)שבו הי' הארון במקומו ובגלוי( – כי פנימיות דפנימיות הלב 
היא בחינת “מדבר" שבנשמה, שהיא למעלה מבחי' “אדם" 
שבנשמה – “לא ישב אדם שם"19 למעליותא, מסירות נפש 

שלמעלה מטעם ודעת20.
מ"אדם":  שלמעלה  "מאד"  בחי'  במשיח  גם  מצינו  ולכן 
"הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד"21 – ש"מאד" )אע"פ 
ש"מאד הוא אותיות אדם"22, אבל זהו בצירוף שהוא( מורה 
אלא   – אדם  מצירוף  למעלה   – כלל"23  גבול  בלי  "בחי'  על 
משיח  ע"י  שיוחזר  הארון,  דרגת  זוהי  כי  דקדושה,  מדבר 

למקומו ובגלוי.
ג' הבחינות מחשבה דיבור  ידוע24 ש"אדם" מורה על  יד. 
ועפי"ז  מעשה(.   – מ'  דיבור,   – ד'  מחשבה,   – )א'  ומעשה 
ההתחלה  אדם,  מציור  שלמעלה  "מאד",  שבצירוף  נמצא, 

היא אות מ' – מעשה.
הביאור בזה: ענין מסירות-נפש בא לידי ביטוי דוקא בענין 
המעשה, דנעוץ תחילתן בסופן דוקא; וע"ד המבואר25 בענין 
לך בעולם הזה", שדוקא בעולם הזה הגשמי בא  "אין ערוך 
לידי ביטוי ה"אין ערוך" שלמעלה – כן הוא גם בנוגע לה"אין 
ערוך" שביהודי, שכח ה'מסירות נפש' של פנימיות דפנימיות 
הלב, ה"אין ערוך" שבנשמה, בא לידי ביטוי דוקא בכח העשי' 

שלו26.
שלישי  ומקדש  שבמשכן  הענינים  שני  בין  הקשר  וזהו 
המשכן  וכלי  חלקי  )ב(  ובגלוי,  במקומו  הוא  שהארון  )א(   –

ומקדש הגשמיים הם נצחיים –
כי ענין הארון – פנימיות דפנימיות הלב – מתבטא דוקא 

בענין העשי'; הנצחיות הגשמית של חלקי וכלי המקדש.
חידושים וביאורים על הרמב"ם הלכות בית הבחירה 

חלק ב שיחה ד', סעיפים יב-יד – לקוטי שיחות חלק טז 

פקודי )ב(

17( הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב.

)שה"ג  הוי'  ר"ת   – החכמות"  ועמוד  היסודות  “יסוד  החזקה  יד  ספרו  וכהתחלת   )18

וראה ספר השיחות  נכדו של הרמב"ם(.  ר' דוד הנגיד,  להחיד"א מע' רמב"ם – בשם 

ה'ש"ת עמוד 41 ובהערה שם. לקוטי שיחות חלק ג עמוד 768 הערה 18.

19( ירמי' ב, ו.

20( ראה לקוטי תורה במדבר ד, ג ואילך. שיר השירים כב, א. כג, סוף עמוד ב ואילך. 

ועוד. ולהעיר מלקוטי תורה נשא )כג, ריש עמוד ג( דנשיאת הארון הוא ענין “העלאת 

בחי' התורה שנק' אדם . . לעצמות אור אין סוף בחי' כי לא אדם הוא כו'".

21( ישעי' נב, יג.

22( תורה אור מו, ד. ע"פ ב"ר פ"ח, ה )ורש"י לב"ר שם(.

23( המשך וככה תרל"ז פ"כ.

24( לקוטי תורה בהעלותך לא, ג.

25( המשך תער"ב חלק ב עמוד א'קנא. א'קנח ספר המאמרים תשי"א סוף עמוד 113 

ואילך. סוף עמוד 117 ואילך. ועוד.

26( ע"ד משנ"ת )קונטרס ענינה של תורת החסידות סי"ח ואילך( לענין גילוי בחי' יחידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תרומה
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נדבה הפר ׁשה . מ ּממ ֹונם  לי BaÏ.יפריׁשּו epcÈ∑ ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒ
ּבלע "ז  פיישנ"ט  ט ֹוב , רצ ֹון ל ׁשֹון וה ּוא  נדבה , .ל ׁשֹון ְְְְְַַָָָ

È˙ÓezŒ˙‡ eÁ˜z∑ ּתר ּומ ֹות ג ' ר ּבֹותינּו: אמר ּו ƒ¿∆¿»ƒְְֵַָ
ּכאן: ׁשּנע ׂשּואמ ּור ֹות  ל ּגל ּגלת , ּבקע  ּתר ּומת  אחת , ְְֲֲֶֶֶַַַַַַָֹֻ

ואחת , פק ּודי". ּב"א ּלה  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו האדנים , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמהם 
מהן  לקנֹות  ל ּקּפֹות , ל ּגל ּגלת  ּבקע  ה ּמזּבח  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֻֻּתר ּומת 
אחד  ּכל  נדבת  ה ּמׁשּכן, ּתר ּומת  ואחת , צ ּבּור . ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָקר ּבנֹות 

ּדברים  י"ג  ה ּוצרכ ּוואחד . ּכּלם  ּבענין, האמ ּורים  ְְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ
ּבהם  ּכׁשּתדק ּדק  ּכה ּנה , לבגדי א ֹו ה ּמׁשּכן .למלאכת  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

         

ררררמהמהמהמה לי לי לי לי   ב )ויקח ויקח ויקח ויקח (כה , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָ
ניה והרמה . הפרה  "רמה ": תיבת  ייר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָני 
ל  לדבר  זהב  ס מ  מפרי  אד אחד : קנה   לי ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָע
מעלה    ת מוג  תמחמר  ת א  מרי ה א  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻקד ה ,

ולקד ה . לרחנת , לגב  ת ְְְְִִַָָָָֻא
לאד מ יע  ר־ית  ה :ק ה נר ל ה ד ע   תְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

רחנת.  מה מ ת ע ה   והאד ְְְִִִֵֶַַַָָָָמ ת,

         

 ל ל ל ל  ב ב ב ב י י י י ב )א א א א רררר (כה , ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶ
ה ב כל זאת תנ קד ה , לדבר נ מ מ ה דב  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻיה די 

 ב י "א ר  ה ב  ל  וע את ל ל ל ל למצא  רק   צריכי ." ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
פי ואחד  אחד  ל תנ ואז ,רר לע ה תאימה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָה י ה 

נח ת. וזה   ס זה  זהב , זה  :ְְְְֶֶֶֶֶֶָָָֹיכל

             

   

ררררמה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקח ויקח ויקח ויקח ־ ־ ־ ־ לי לי לי לי 
למי  – ובפרש"י)לי  ב . (כה , ְִִִ

הרי וק ה , ." מל" כ נה  ה רמה  את לתת  רי ,ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהינ
"ג' רש "י  דפר עסקינ  י ד) ה זח  רמת לגי  י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָה
 רחעל־   ת מה  קחי ה א  ("א אמ רת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָרמ ת
ו אי  רחעל־ ת כ ,(" קלי ה על ני ממ" ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ(הרי 

? מל  מכ ְְִֵֵַָאינ
ה רמה , תנ י אינ  מל ה נה  באמת למר:  ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוי
(ולא  לי "  ח וי" ה תב  וכל ה זר, לקיחת  י ־אְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹ
. מל ת מה לקחת  לכ  צרי ה זר והינ לי "), נ וי"ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
 צרי ה זר ורק   מל ה נה  נגע  אינ תינה   ע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָוה

למר:  י , מל ְִֵַַַָָֹלקחת

ני  צרי , מי נכסי   ב ויח  יק  האד כסי  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻדי 
. מי לנכסי    י להק הדי ט, מרת  להעביר : בריְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

טב ". וע ה  מרע  "ס ר ה תב  ל ְְֲֵֵֶֶַַַָָועל־דר
נתיו  נגע  אינ ההדי ט, רת עדי נמצא  ה בר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוה ה ,
לא  ולזה  ההדי ט, מרת סר ה א  הע ר ,ת ה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹל
נתינת  ולכ .תמר פעל העברה   י ־א נה   ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹצרי
ה רמה  ה א  הע ר י   מל ה נה  נגע  אינ ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָה רמה 

.תמר ְֳֵַָעבר
אז  , מי נכסי  ח ב    החפ את  י להק די  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
תלהעל  צרי א א  ההדי ט מרת הה צאה  מס יק  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא 
לרת  עביר ה זר ולכ נה .    צרי ולזה  , י להקְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

. מל  לכ  צרי  ְְְִִֵֵֶַַָָההק

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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מי               
             

  

ררררמה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקח ויקח ויקח ויקח ־ ־ ־ ־ לי לי לי לי 
למי  – ובפרש"י)לי  ב . (כה , ְִִִ

לכא רה  רמה ", לי   ח וי" נאמר מ ע  ה יא  ְְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָיד עה 
רמה "? לי  נ וי" ְְְְִִֵֵַַָָהוה ־לי ־למימר

ה תב , מיענ מ פא  הא  הרמז, דר על זה  לבאר  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוי
  י ־א "למי " להי ת צריכה  ה דקה  נתינת רק  ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹלא 
ה "ה .  ל להי ת צריכה  ה דקה  לקיחת – לי "  ח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָה "וי
– "למי " צדקה  ל  צרי – הע יר – ת ה זה  ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה ה 
 רכ ה א   ס ה יו מ .ל־  ח אינ ה צוה ,  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָל
,לתלז תנונ  ס מה פרד  הרי  ,יג לה והתי ע  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה רטי ,

"למי ". צדקה  מצות   לק ביל לל) דר) זה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי 
, עצמ  ל  קחל ה א  הרי  ה דקה , את ה קח  העני   ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא

"למי ". נה  זה  היה  א  כ וי ,ית בני   עצמ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפרנס 
ה דקה  את לקחת  צרי העני    ה תב  מיענ מ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוזה 

ה "ה .  ְֵַָָל
סה "ק  ה באר על־י  ועייג "כ וה א  תקעו . ד "ה  תרכ"ח סה "מ  (ראה  ְְִִַַָֹ

(ש תנחומא ה . פל"א, ע למ שמו "ר  את ה "ה  רא   ע הְֶֶַַַַָָָָָ
ה א ,  ירי מהע וקא    ס את  לי מק  יהענ אפְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
 עני  ל ע היה  לא  , לה צר ה ל את   לכ היה   א ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻי 

וה דקה . ְְֶֶַַָָהחסד 
על־ידי ־זה  י  לא  ה דקה , את לק ל העני   צרי זה   לְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ל תנ הע יר דעל־ידי  "למי ", א א  ,רנסת ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיהיה 

. ל ע ה דקה  עני   מתק ְְְִִֵַַַַָָָָָה ע ת

      §ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
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'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ‰Ê∑, ּבנדבה ּבא ּו ּכּלם  »»»∆∆¿…∆¿ְִָָָָֻ
ּבׁשוה , ׁשּבא  ה ּכסף  מן ח ּוץ  ל ּבֹו, ּׁשּנדב ֹו מה  איׁש ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאיׁש
מלאכת  ּבכל  מצינּו ולא  אחד . לכל  ה ּׁשקל  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמחצית 

ׁשּנאמר : יֹותר , ּכסף  ׁשם   ׁשהצר לח)ה ּמׁשּכן (לקמן ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּוׁשאר  וג ֹו'". ל ּגל ּגלת  ּבקע  וג ֹו' העדה  ּפק ּודי ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ"וכסף 

ׁשרת ה ּכסף  לכלי ע ׂשא ּוה  ּבנדבה , ׁשם  .ה ּבא  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

          

נח נח נח נח תתתת וכסוכסוכסוכס ג )זהב זהב זהב זהב  (כה , ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מרז  צדקה , נתני  רגת ל א   ספרי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻנאמר
 ת ה)  ' ס' ריא . ת ה זה   'זהב ' ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָרא י ־ה יב ת:
ה א  רק  צדקה  ת ה)  'נח ת' חד . ס נת  ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹרק )

.'נ אמר ח לה  'נתינת היא ) וז ְְְְִִִֵֶֶַַָָכיב ־מרע ,
ל למר  י ה צת, ל נגד  ק לה  דקה  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמאחר
ה ללית  ליח ת רגת ל  עצ ה ,ל ה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה רגת

ל"ה : ירה   ל הע את לע ת ," מק לי   וע" ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל

מ למת. עב דה  היא   יקי ה עב דת  ריא " ת ה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ"זה 
וההס ר   מההעל מ ע   האד  חד " ס נת "ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
 עצמ את דה  ה דקה  עב דת על־ידי  ורק  , ל עְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ
 "נ אמר ח לה  "נתינת ה לילית. מהה עה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמ חרר
'ח לה '. בר ה א   די  עד   ל מהע מ ע  ת ה  ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמ ב 
מ ראל,  אד וכל צדקה , לתת יכ ל ח לה    ,א ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלמדנ

 מי  היא יהיה  , ה מלאכת   לה יכ ל היה , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
.רית  בל  למכ  ל הע הפיכת ל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהמלאכה 

     §¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
˙ÏÎ˙e∑ ירק וצבע ֹו ח ּלזֹון, ּבדם  צב ּוע  צמר  ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ

מד ) מנחות ד . צבע ∑ÔÓb‡Â.(יבמות מ ּמין צב ּוע  צמר  ¿«¿»»ִִֶֶֶַַָ
אר ּגמן  ּפׁשּתן ∑LLÂ.ׁשּׁשמ ֹו נֹוצה ∑ÌÈfÚÂ.ה ּוא  ְְֶַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒָ

ע ּזים , מן ׁשל  ה ּבא  ּומע ּזי, א ּונקל ֹוס : ּתר ּגם   לכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
- "ע ּזים " ׁשל  ׁשּתר ּגּום  עצמן, ע ּזים  ולא  ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹהע ּזים 

.ע ּזיא  ִַָ

      §Ÿ¸Ÿ¥¦§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«

ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו ע ּבּודן צב ּוע ֹות  .לאחר  ¿»»ƒְְִַַָָָֹ
ÌÈLÁz∑(כח ל ׁשעה ,(שבת א ּלא  היתה  ולא  ח ּיה , מין ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ

ׁשּׂשׂש סס ּגֹונא , מתר ּגם   לכ ל ּה, היּו ּגונים  ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָוהר ּבה 
ׁשּלֹו ּבגונים  ÌÈhL.ּומת ּפאר  ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְִִִֵֶָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

‰c‡ג  ÔB‰pÓ Ôeq˙c ‡˙eLÙ‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ד  ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ ÈÎ„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ



    
     

    
    

    
    



מב              
ּבר ּוח ּבּמד ּבר ? צפה  אבינּו יעקב  ּתנח ּומא : ר ּבי ּפר ׁש ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

והביא  ּבּמד ּבר , מ ׁשּכן לבנֹות  יׂשראל  ׁשעתידין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹה ּקד ׁש
ע ּמהם  ל ּטלם  לבניו וצ ּוה  ּונטעם , למצרים  ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָארזים 

מ ּמצרים  .ּכׁשּיצא ּו ְְְִִִֵֶַ

              

   

:::: י י י י ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֽֽֽֽֽֽֽֽועצי ועצי ועצי ועצי 
אבינ יעקב  נח מא , רי  ר ד ר,  לה היה  מאיְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ד ר,  מ לבנת י ראל עתידי  ד ה רח  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹצפה 
ה ע  לל לבניו  וצה  , נטע  למצרי  ארזי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָוהביא 

 צרי מ  צא.(ובפרש"י ה . (כה , ְְְִִִֵֶַ
לי יכ  הי  ה לבנת  ארזי לה יג די  הרי  , לע  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָי
מיערת    לקח  א הא ת מ רי   תלקנ י ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻני 
ארזי  א להביא  אבינ יעקב  הצר מ ע    וא , כי ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹֻסמ

? מצרי  ת א ולנטע  י ראל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמאר
נח מא " "רי  ר זה  עני ,ר ה דר על למר  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוי

את   לנח די  אבינ יעקב   ע ה  "נחמה ".  מ –ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
. תל מ רת י ראל ְְִִֵֵַָָָָני 

זרת   ע י תר, ק ה  גלת , מצרי י ראל  הי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָכא ר
 ליכ היא רה  ה ד   ה ז"ל ה ה  זה , וכי צא  " ה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

יעקב . טע   הארזי את  רא  נחמת ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהיתה 
עלה "   אעל "אנכי  – ה "ה   לה הבטיח   דע  אְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ד ) מו , י (ויגש ה ה   עיניה  רא לזה  מה  זה  אי ,ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
צרי מ  צא על־מנת רק   מצרי יעקב  טע   ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹארזי

. ה את  ה ויבנ , ה ע  א  ארזי  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָויקח

      ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
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‡nÏ ÔÓL∑ז זית  ּתמיד להעל ֹות ׁשמן .נר  ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ
‰ÁLn‰ ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למ ׁשח ּכלי ׁשּנע ׂשה  ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְֲִֵֶַַָֹ

ּכמ ֹו ּבׂשמים , ל ֹו וה ּוצרכ ּו לק ּדׁשֹו, וה ּמׁשּכן ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָה ּמׁשּכן

ת ּׂשא " ּב"כי ‰ÌÈnq.ׁשּמפר ׁש ˙Ë˜ÏÂ∑ׁשהיּו ְְִִֶָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒֶָ
ּב"וא ּתה  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ּובקר , ערב  ּבכל  ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמקטירין
ע ׁשן  ותמר ֹות  קיט ֹור  העלאת  "קטרת ", ּול ׁשֹון .ּתצ ּוה ". ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

    ©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

Ì‰LŒÈ‡∑, האפ ֹוד  לצר ׁשם  ה ּוצרכ ּו ׁשּתים  «¿≈…«ְְְְִֵֶַָָֹ
ּתצ ּוה " ּב"וא ּתה  ׁשע ֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.האמ ּור  ׁשם  על  ְְְֶַַָָָƒÀƒִֵֶַ

ׁשם  האבן ונֹותנין ּגּמא , ּכמין מ ֹוׁשב  ּבּזהב  ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֻלהם 
ה ּמֹוׁשב  ּומק ֹום  מ ּלאים , אבני קר ּויים  ה ּגּמא , ְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻלמ ּלא ֹות 

מ ׁשּבצ ֹות  ÔLÁÏÂ.קר ּוי „Ù‡Ï∑ לאפד ה ּׁשהם  אבני ְְִָ»≈…¿«…∆ְֵֵַַַָֹֹ
ּב"וא ּתה  מפר ׁשים  ואפ ֹוד  וח ׁשן לח ׁשן. ה ּמּלאים  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻואבני

ּתכ ׁשיט  מיני והם  .ּתצ ּוה ", ְְְִִֵֵֶַַ

    §¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑ ל ׁשמי קד ּׁשה וע ׂשּו .ּבית  ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

ÁLÓÏ‡ו ‡iÓÒea ‡˙e‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e„:‡iÓÒea ˙Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ז ‡˙eÓÏL‡ È‡Â ‡Ïe È‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁe ‡„BÙ‡¿≈»¿¿»

ÈzÎLח  ÈL‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈



    
    

    
     
     
     
    
    

     
    
   
    

    
    
     

     
     
     

       
      

      
     

    
    

     
    

    
     

     
   

    
    
     
     

     



מג               

       §ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥©§¦´©¦§½̈
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E˙B‡ ‰‡Ó È‡ L‡ ÏÎk∑(כט ּכאן.(מנחות ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ָ
˙Èz ˙‡.ÔkLn‰ ל ּמקרא מח ּבר  ה ּזה  ה ּמקרא  ≈«¿ƒ«ƒ¿»ְְְִִֶַַַָָָֻ

אני  א ׁשר  ּככל  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו הימ ּנּו: ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלמעלה 
" א ֹות eNÚz.מראה  ÔÎÂ∑( יד שבועות  טז. לד ֹור ֹות ,(סנהדרין ְְֶַ¿≈«¬ְ

ּבית  ּכלי לי ּכׁשּתע ׂשּו א ֹו ה ּכלים , מן אחד  יאבד  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאם 

ּומכ ֹונֹות  וכ ּיֹור ֹות  ּומנֹור ֹות  ׁשלחנֹות  ּכג ֹון ְְְְְִִָָֻע ֹולמים ,
א ֹותם . ּתע ׂשּו א ּלּו ּכתבנית  ׁשלמה , שבת ׁשע ׂשה  (תוספתא. ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּלמעלה צח) ל ּמקרא  מח ּבר  ה ּמקרא  היה  לא  ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻואם 
'ּכן  א ּלא  ּתע ׂשּו", "וכן לכ ּתב  ל ֹו היה  לא  ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהימ ּנּו,

וכליו  מ ֹועד  אהל  ע ׂשּית  על  מד ּבר  והיה  .ּתע ׂשּו', ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

       §¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
    ̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

ÔB‡ eNÚÂ∑ ׁשּוליו על  יֹוׁשב  איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין אר ּגז, ּכמין ע ׂשּויים  רגלים , ּבלא  ׁשע ֹוׂשים  אר ֹונֹות  .ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

          

וא וא וא וא ה ה ה ה   רח רח רח רח וחצי וחצי וחצי וחצי  וא וא וא וא הההה אראראראר וחצי וחצי וחצי וחצי   תי תי תי תי א א א א ............    אראראראר  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוע וע וע וע
קמתקמתקמתקמת י)וחצי וחצי וחצי וחצי  (כה , ִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ָָָָֹֹ

וה רה  לרה , רמז האר י  חצי ת,   הי האר ְֲִִֵַַָָָָָָָָֻמיד ת

הרגילת  בירת את  רה  ה מד   אד לפעל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹצריכה 
. הרע ת ְִֶַָָוה ת

              

  

 י י י י עצי עצי עצי עצי      אראראראר  י)וע וע וע וע (כה , ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
ע ת  יני  אריכ ת  " הרמ תב  ה חירה  ית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָהלכ ת
וה מיט  זה . וכי צא  לח ה ה זח , ה נרה , , ק ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלי 
ע ת  מנה  ה צת' 'ספר כ  כמ .האר ע ת וצרת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיני 
 ני ד ממצות־ע ה  (חלק  ה צת מני  לי ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָאר

.האר ע ת לל מזיר אינ  א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָית־המקדש ),
 " הרמ נאי ־לי  ארה  זה  וטריא  מנ "ח ו קלא  ועיי) ְְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

ועוד ) נב . פרשה  בסופו  לרס"ג  לסהמ "צ  פערלא הרי"פ פי' צה . .מ "ע
 י חלק   " הרמ לדעת , מח אפ זה  למר  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻוי
 ק ה לי  אר . לי ה אר מע ת האר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָע ת
וכי צא  נרה  ה רת הדלקת , ה העב דה   ל  ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנע
נמנ יר לד רת, מצוה  היא   ה העב דה  מ ני  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָזה ,

ה חירה . ית הלכ ת  יניה  ב ונכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָמצות־ע ה ,
בית  מצא  על־ידי  אלא  לל, עב דה   אי  האר  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא
וה י ה כינה . ה ראת   היה  על זה  הרי   ק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה

תב  כמ ה כינה . ה ראת לפעל די  רק  ה א  ת ע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
האר ע ת רת   ס( כב היה (כה , די  היא  ת ע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

."  ל ְְְִַָ"ונעד י 
ד ר,  ה)  וה  למי ע ית י ח ק  מצינ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָוה ה ,
 ל היה  האר   היה  א  מ ב וכי "ב ). ילה   ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמ

לבד  ד לה " "מה  י מאירי ג וראה  ספי"ג . זבחי (תוספתא ְְִִַָָָ
ב ) ט, ל מגילה  לאחרי    ה ה   למי ע בית ־אימה ־ .ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

קד ת  ת קד הה א    ק כינה  נארה  ,האר   ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֻֻמ
 ל חירה )ע ה ית מהלכת ו ' פרק  בסו " הרמב .(כמ "ש ְְִִֵֵַָָ

 ונק עה   למי ע ית בנה  לאחר למר,  י ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמע ה 
,אר ליה  ה כינה  ה ראת אי מ ילא  , ל לע ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻה ד ה 
לפעל  רק  ה א  ת ע ע ר ל י  .האר ע ת מצוה  ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹואי
ע ת  יני   " הרמ הביא  לא  ולכ "ל. ה כינה  ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹה ראת
 יו מ ה צת מני  מנא ולא  ה חירה , ית הלכ ת ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהאר

וא "ש . לד רת. מצוה  ת ע איְְֲִִֵֶַָָָ

      §¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
    §¨¦¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑( עב אר ֹונֹות ׁשל ׁשה (יומא ƒ«ƒƒ¿«∆ְֲָֹ
ּכתלים  וד ' עץ , ׁשל  וא ' זהב  ׁשל  ב ' ּבצלאל : ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָע ׂשה 
עץ  ׁשל  נתן מלמעלה . ּופת ּוחים  אחד , לכל  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוׁשּולים 
ׂשפת ֹו וח ּפה  עץ , ׁשל  ּבת ֹו זהב  וׁשל  זהב  ׁשל  ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָּבת ֹו

ּומח ּוץ  מ ּבית  מצ ּפה  נמצא  ּבזהב . תנחומא.העליֹונה  (שם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻ

רבה) ‰Ê.שמות Ê∑ למעלה סביב  ל ֹו מ ּקף  ּכתר  ּכמין ≈»»ְְְִִֶֶַָָָֻ
עד  ה ּפנימי, מן ּגב ּה החיצ ֹון האר ֹון ׁשע ׂשה  ְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמ ּׂשפת ֹו,
מ ּׁשה ּו. הימ ּנּו ּולמעלה  ה ּכּפרת  עבי למ ּול  ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלה 
למעלה  ה ּזר  ע ֹולה  ה ּכתלים , עבי על  ׁשֹוכב  ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּוכ ׁשה ּכּפרת 
ּתֹורה  לכתר  סימן וה ּוא  ׁשה ּוא , ּכל  ה ּכּפרת  עבי .מ ּכל  ְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

kLÓ‡ט  ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰BÓ Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

‡ÔÈnי  ÔÈzz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe ‡bÏÙe«¿»≈

aÓe‡יא  ÂbÓ ÈÎc ‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
BÁÒ ‰„c ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:BÁÒ¿



מד              

       §¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
      ©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

 ©©§−©¥¦«
z˜ˆÈÂ∑ּכתר ּגּומ ֹו ה ּתכה , ∑ÂÈ˙ÓÚt.ל ׁשֹון ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»

ל ּכּפרת , סמ ּו העליֹונֹות  ּוב ּזוּיֹות  זוית ּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכתר ּגּומ ֹו:
לרח ּבֹו מ ּכאן ּוׁשּתים  מ ּכאן ׁשּתים  נת ּונים  ׁשל היּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

מפסיק  אר ֹון ׁשל  ואר ּכֹו ּבהם , נת ּונים  וה ּבּדים  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָאר ֹון,
ׁשני  ׁשּיהיּו לבד , ּבד  ּבין וחצי א ּמתים  ה ּבּדים  ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
וכן  ּביניהם , מה ּלכין האר ֹון את  ה ּנֹוׂשאים  אדם  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

ה ּלחם " "ׁשּתי ּבפרק  ּב'מנח ֹות ' ÚaË˙.מפר ׁש ÈzLe ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ¿≈«»…
˙Á‡‰ BÚÏˆ ÏÚ∑ ׁשּבתח ּלת ט ּבע ֹות  הד ' הן הן ««¿»∆»ְִִֵֵֶַַַָ

היא , יתרה  זֹו וה ּוי"ו היּו, היכן  ל ּופר ׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָה ּמקרא ,
ּכן: ליּׁשב ּה  ל ויׁש ט ּבע ֹות ", "ׁשּתי ּכמ ֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַָָּופתר ֹונֹו

האחת  צלע ֹו על  הא ּלּו ה ּטּבע ֹות  מן ∑ˆBÚÏ.ּוׁשּתי ְְִֵֵֶַַַַָָָָ«¿
.צ ּדֹו ִ

      §¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
Èc∑ מ ֹוט ֹות. «≈

     §¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
  ̈¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«

      §©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
epnÓ eÒÈ ‡Ï∑(שם .לע ֹולם (יומא …»Àƒ∆ְָ

       §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
Ô‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבאר ֹון מצ ֹות ה ּתֹורה ,∑‰Ú„˙.ּכמ ֹו: אתכם  ׁשּצּויתי ּוביניכם , ּביני לעד ּות  ׁשהיא  ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה .ה ּכת ּוב ֹות  ְַָ

     

      §¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
  §©¨¬¨¥−¦¨§¨«

˙tÎ∑ מלמ ּפת ּוח  ׁשהיה  האר ֹון, על  עלה ,ּכּסּוי «…∆ְְִִֶַַַָָָָָָ
ּדף  ּכמין עליו ‡dk.ּומ ּניח ֹו ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑ּכאר ּכֹו ְִִַַָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְָ

עבי  על  ּומ ּנחת  אר ֹון, ׁשל  ּכרח ּבֹו ורח ּבּה אר ֹון, ְְְְֳִֶֶַַַָָָָָֻׁשל 

ׁשע ּור  נתן ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  ואף  אר ּבע ּתם . ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹה ּכתלים 
טפח  עביּה ׁשהיה  ר ּבֹותינּו ּפר ׁשּו ה)לעביּה, .(סוכה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ

        

טפח טפח טפח טפח   עבי עבי עבי עבי יז)היההיההיההיה כה , ר"י(רש"י ראה  מה  לאל,  י ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
מ ע :ל הק ה  למר,  וי ה רת. עבי  ער ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻלפר

לעיל י)נאמר אר וע וע וע וע "(פסוק אמר למה  נד  ,"אר ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

"  לי יתיתיתיתה וע וע וע וע ואי טפח , היה  ה רת עבי  , מתר ." ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
רת־מ קל  זהב  חתיכת ולע ת לעבד  אחד   אד ל  כחְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ֶָזה .

ÏÚיב  Ôz˙Â ‰„c Ô˜ÊÚ Úa‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á dËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz˙Â d˙ÈÂÊ Úa‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz dËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡‰c«¬»

ÈËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו ‡Ï ‡iÁÈ‡ ÔB‰È ‡B‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז ÔÈzz ÈÎc ‰„c ‡ztk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«



  
     

     
    

      
    
    
     

  
    

     
  



מה               

      §¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
  ¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

ÌÈk∑ ּפרצ ּוף להם ּדמ ּות  L˜Ó‰.ּתינֹוק  ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»
‰NÚz∑ ּברא ׁשי ּותח ּברם  עצמם  ּבפני ּתע ׂשם  ׁשּלא  «¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּקֹורין  צ ֹורפים , ּכמע ׂשה  ע ׂשּיתם  לאחר  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹה ּכּפרת 
ע ׂשּית  ּבתח ּלת  הר ּבה  זהב  ה ּטל  א ּלא  ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָׁשולדרי"ץ ,

ורא ׁשין  ּבאמצע , ּובקרנס  ּבפ ּטיׁש וה ּכה  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻה ּכּפרת 
קצ ֹותיו  ּבבליטת  ה ּכר ּובים  וצ ּיר  למעלה , .ּבֹולטין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

‰L˜Ó∑ּכמ ֹו ּבלע "ז, ו')בטדי"ץ  ה' לדא (דניאל  "ּדא  ƒ¿»ְְְַַָָ
‰tk˙.נק ׁשן" ˙Bˆ˜∑ ה ּכּפרת .רא ׁשי ְָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

      ©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈
    ¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬

§¨«
‰ˆwÓ „Á‡ ek ‰NÚÂ∑ ׁשני ּתאמר  ׁשּלא  «¬≈¿∆»ƒ»»ְֵֶַֹֹ

"ּכר ּוב  לפר ׁש:  ה ּוצר  לכ וקצה . קצה  לכל  ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָּכר ּובים 
מ ּזה " מ ּקצה  ‰tk˙.אחד  ÔÓ∑ את ּתע ׂשה  עצמ ּה ִִֶֶָָָƒ««…∆ְֲֶֶַַָ

א ֹותם ", ּתע ׂשה  "מק ׁשה  ׁשל  ּפר ּוׁשֹו זה ּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָה ּכר ּובים ,
ל ּכּפרת  ּותח ּברם  עצמם  ּבפני ּתע ׂשם  .ׁשּלא  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

     §¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
     §©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

   ©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
ÌÈÙÎ ÈNt∑, ׁשֹוכבים ּכנפיהם  ּתע ׂשה  ׁשּלא  …¿≈¿»«ƒְְֲִֵֶֶֶַַֹ

ּפר ּוׂשים  ׁשּיהא א ּלא  רא ׁשיהם , אצל  למעלה  ּוגבהים  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּכדאיתא  ל ּכּפרת , ה ּכנפים  ׁשּבין ּבחלל  טפחים  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹע ׂשרה 

ה)ּב"ס ּכה " .(דף  ְָֻ

    §¨«©¨¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
      ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô‡‰ Ï‡Â∑ ל ּמה ידע ּתי לא  ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְִַָָָֹ
העדת "? את  הארן אל  "ונת ּת נאמר : ּכבר  ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכ ּפל ,
ּבלא  לב ּדֹו אר ֹון ׁשּבע ֹוד ֹו לל ּמד  ׁשּבא  ל ֹומר  ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹויׁש
יּתן  ּכ ֿ ואחר  לת ֹוכ ֹו, העדת  את  ּתח ּלה  יּתן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכּפרת ,

המ ׁשּכן  את  ּכׁשהקים  מצינּו, וכן עליו. ה ּכּפרת  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת 
מ)נאמר : ֿ ּכ:(לקמן ואחר  האר ֹון", אל  העד ּות  את  "וּיּתן ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מלמעלה " האר ֹון על  ה ּכּפרת  את  ."וּיּתן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

aÚz„יח  „È‚ ‰„c ÔÈek ÔÈz „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡ztÎ ÈËÒ ÔÈzÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

eÎe‡יט  ‡kÓ ‡ËqÓ „Á ‡ek „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡ztk ÔÓ ‡kÓ ‡ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰BËÒ ÔÈz ÏÚ ‡iek¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈt ‡iek ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡ztk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡ztk Ï˜Ï „Á Ï˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡ieÎ¿«»

lÚÏÓ‡כא  ‡B‡ ÏÚ ‡ztk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B‡e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»



   
  
   
     
      
      

      
      

    
    

    
     
    

    
     
   
     
     
    
   
     
     

     
    

     
    

   
   
   
     
   
     
    

    
    

    
     

     
   



מו              
              

   

  האר האר האר ואל ואל ואל ואל ־ ־ ־ ־ האר מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה  האר האר האר על על על על ־ ־ ־ ־ האר אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההרתרתרתרת ְְְְַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽונתונתונתונתֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֹֹ
:::: אלי אלי אלי אלי      א א א א א א א א רררר כא)אתאתאתאת־ ־ ־ ־ העדתהעדתהעדתהעדת (כה , ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻֻֻֽֽֽֽ

היא  ה רת לר"י  ה רת, גדר " והרמ ר"י   ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹנחלק
 לב אר  ד ע" זה  ס ק  מפר ולכ , פני ־עצמ ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלי 
את   י ואחר־  כלת העד ת ח ה   י רת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא 
,מהאר חלק  היא  ה רת " להרמ אבל עליו ", ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹה רת

עליו " ה רת הי ת   י רא   אר" נוכל אי ש ועיי) ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
הפסוק) .מפרש

  לכ  צריכי  הי ה רת ע ת עת  הא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹונפקא ־מינ
רת. ע ת  ל  א האר ע ת  ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹל

: העניני נימ ת ע "פ זה  לבאר  ְְְְִִִִֵֵֶָָָוי
"ו כני היה  די  היה  , והאר  ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָכלית
   ק וה ני ־י ראל, תככי   י רה '־ית " כתְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

וד רי   ל "ונעד י  ה תב  ל היה  כינה  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָרתה 
ה רת. מעל ," רבי ה ני  י מ ה רת מעל  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹֹֻא

ה כינה  ה ראת את  ייר י ראל ני  די   ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמנ
ה רת  " הרמ מפר ולכ ה רה , ע "י  רק   זה  יניהְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ני  הי   מהאר חלק  היתה  כינה  רתה   ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
את   י ימר ה רה  ע "י  רק  י  ה רה . ה רית, ְְִִִִֶַַַַַָָלח ת

ה כינה . ְְִַַַָָה ראת
מדיל  אינ  א   י ראל בני  רה  ה "ה  אמת  ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא
י ה כינה ), ה ראת את  י ימר  אינ אז א) ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרה 
מה רה , למעלה  ה א  וק ב "ה  י ראל ל ה נימי  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה ר
ר"י מפר ולכ לרה ",  קדמ "י ראל חז"ל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָמאמר
והיא  , פני ־עצמ לי  היא  ה כינה  רתה    ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה רת

ה רה .  ה ח ת  הי   מהאר ְְֵֶַַַָָָָָָלמעלה 

      §«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
      ¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´

     ̈£¤£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«
Èz„ÚBÂ∑א ֹות ֹו ,ע ּמ לד ּבר   ל מ ֹועד  ּכׁשאק ּבע  ¿«¿ƒְְְְְִֵֵֶֶַַ

אלי לד ּבר  ׁשם  ׁשאבא  ל ּמֹועד  אק ּבע  Èza„Â.מק ֹום  ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ
˙tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑: א ֹומר ה ּוא  אחר  (ויקרא ּובמק ֹום  ƒ¿≈«««…∆ְֵֵַָ

ה ּמׁשּכן א) זה  לאמר ", מ ֹועד  מאהל  אליו ה ' ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ויד ּבר 
את  זה  מכחיׁשים  ּכת ּובים  ׁשני נמצא ּו ל ּפרכת . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹמח ּוץ 

ּביניהם : והכריע  ה ּׁשליׁשי ה ּכת ּוב  ּבא  ז)זה . (במדבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מ ּדּבר  ה ּקֹול  את  וּיׁשמע  מ ֹועד  אהל  אל  מ ׁשה  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ"ּובבא 

ל ּמׁשּכן, נכנס  היה  מ ׁשה  וג ֹו'", ה ּכּפרת  מעל  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאליו
לבין  ה ּׁשמים  מן יֹורד  ק ֹול  ה ּפתח , ּבת ֹו ׁשּבא  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיון
מ ֹועד  ּבאהל  למ ׁשה  ונׁשמע  יֹוצא  ּומ ּׁשם  .ה ּכר ּובים , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ L‡ŒÏk ˙‡Â∑ הרי ¿≈»¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵ
יתרה  זֹו וכה וי"ו ּבּמקרא , הר ּבה  וכמ ֹוה ּו ּוטפלה , ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹ

א ׁשר  ּכל  את  ׁשם ", ע ּמ אד ּבר  א ׁשר  "ואת  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּתפ ּתר :
ה ּוא  יׂשראל , ּבני אל   א ֹות .אצ ּוה  ְְְֲִֵֵֶֶַָ

      §¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
   ̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

B˙Ó˜∑ה ּׁשלחן עבי עם  רגליו קט)ּגב ּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡iek ÔÈz ÔÈaÓ ‡ztÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג  ÔÈzz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈



    
      
   
       
     
    
    

  
   

     
      

     
     

     
      

    
    
    
    

     
 

    

    
      

    
     

       
     
   
     
     
    
    



מז               

        §¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

‰Ê Ê∑' מלכים 'ׁשלחן ׁשא ֹומרים : ּכמ ֹו ּוגד ּולה , ע ׁשר  ׁשם  ׁשה ּׁשלחן מלכ ּות , לכתר  .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

      §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¨¥«¨¨²
 §¦§©§−¨¦«

˙bÒÓ∑ חכמי ונחלק ּו ּגדנפא , ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְֵֶַַַָ
סביב  היתה , למעלה  א ֹומרים : יׁש ּבּדבר . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל 
ויׁש ׂשרים . ׁשלחן ׁשּבׂשפת  לבזּבּזין ּכמ ֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻֻל ּׁשלחן,
ּבאר ּבע  לרגל , מרגל  ּתק ּועה  היתה  למ ּטה  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָא ֹומרים 

מס ּגרת  א ֹות ּה על  ׁשֹוכב  ה ּׁשלחן ודף  ה ּׁשלחן, .ר ּוח ֹות  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻֻ
BzbÒÓÏ ‰ÊŒÊ ˙ÈNÚÂ∑, למעלה האמ ּור  זר  ה ּוא  ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְֵַָָָ

היתה  ה ּמס ּגרת  ׁשעל  ּכאן  ל .ּופר ׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

      §¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ
     ©©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

     §ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
 ̈¥−¤©ª§¨«

˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙bÒn‰ ˙nÚÏ∑ ּברגלים ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְִַַָ
ה ּמס ּגרת  רא ׁשי ּכנגד  ÌÈcÏ.ּתק ּוע ֹות  ÌÈzÏ∑ א ֹותן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿»ƒ¿«ƒָ

ה ּבּדים  ּבהן להכניס  ּבּתים  יהיּו ∑ÌÈzÏ.ט ּבע ֹות  ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒ
 ּבּתים לצר.ÌÈcÏ∑ לאריח ּיא לאתרא  .ּכתר ּגּומ ֹו: ְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

     §¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
  ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

ÌŒ‡OÂ∑ ה ּׁשלחן את  ּבם  נּׂשא  יהיה  נפעל , .ל ׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

     §¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬
     ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙Úw ˙ÈNÚÂ∑,ה ּדפ ּוס ,קער ֹותיו זה  ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְֶַָָ
ּכמין  ע ׂשּוי היה  וה ּלחם  ה ּלחם , ּכדפ ּוס  ע ׂשּוי ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה 
וק ֹופל  למ ּטה  ל ֹו ׁשּולים  ר ּוח ֹותיה . מ ּׁשּתי ּפר ּוצה  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּתבה 

ּומ ּכאן קר ּוי מ ּכאן  ּולכ ּכתלים , ּכמין מעלה  ּכל ּפי ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
לצ ּדי  ּולכאן, לכאן ר ֹואין ּפנים  ל ֹו ׁשּיׁש ה ּפנים , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלחם 
ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל  לרח ּבֹו אר ּכֹו נֹותן ּומ ּזה , מ ּזה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻה ּבית 

ה ּׁשלחן, ׂשפת  ּכנגד  זהב זק ּופים  ּדפ ּוס  ל ֹו ע ׂשּוי והיה  ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻ
מן  ּוכ ׁשּמֹוציא ֹו נאפה , ה ּוא  ּברזל  ּבׁשל  ּברזל . ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַּודפ ּוס 
ׁשּמס ּדר ֹו ּבׁשּבת  למחר  עד  זהב  ּבׁשל  נֹותנֹו ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָה ּתּנּור ,

קערה  קר ּוי ּדפ ּוס  וא ֹות ֹו ה ּׁשלחן, הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.על  ְְְְַַָָָָֻ¿«…»ֵ
ק ֹומצי  ל ׁשני היּו ּוׁשּתים  לב ֹונה . ּבהם  ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבזיכין

ׁשּנאמר : ה ּמערכ ֹות , ׁשּתי על  ׁשּנֹותנין כה)לב ֹונה  (ויקרא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
זּכה " לב ֹונה  ה ּמערכת  על  הן ∑ÂÈ˙BN˜e."ונת ּת ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ֵ

ּדּוגמתן  לאר ּכן. ה ּנס ּדקין חל ּולים  קנים  חצאי ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָּכמין
ׁשּיׁשב  לחם  ּכל  רא ׁש על  ׁשל ׁשה  ּומס ּדר  זהב  ׁשל  ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹע ׂשה 
לחם  ּבין ּומב ּדילין ה ּקנים , א ֹותן ּגּבי על  האחד  ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלחם 
יתע ּפׁשּו. ולא  ּביניהם  הר ּוח  ׁשּתּכנס  ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹללחם ,
קסו"א  קר ּוי חל ּול  ּדבר  ּכל  ערבי, .ּובל ׁשֹון ְְִַָָָָָָ

ÈÊכד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:BÁÒ BÁÒ ‰„cƒ¿«¿¿

BÁÒכה  ‡kLt dÓe ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
BÁÒ dÙ„‚Ï ‰„c ÈÊ „aÚ˙Â BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:BÁÒ¿

È˙כו Ôz˙Â ‰„c Ô˜ÊÚ Úa‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«¿ƒ

˙‡Ï‡כז ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊe È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿



    
      

     

    
    
     

      
   
   



מח              
ÂÈ˙iwÓe∑ ּכמין סניפים  הן ּומכילת ּה, ּתר ּגּומ ֹו: ¿«ƒ…»ְְְְִִִִֵֵַָ

מן  למעלה  עד  ּוגב ֹוהים  ּבארץ , ע ֹומדין זהב  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיתד ֹות 
ּומפ ּצלים  ה ּלחם , מערכת  ּגב ּה ּכנגד  הר ּבה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻה ּׁשלחן

) גורס ׁשּׁשה  מ ּזה ,חמ ּׁשה )הרא"ם למעלה  זה  ּפּצּולים  ְְֲִִִִִֶֶַָָָ
א ֹותן  על  סמ ּוכין ללחם , לחם  ׁשּבין ה ּקנים  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָורא ׁשי
על  העליֹונים  ה ּלחם  מ ּׂשא  יכ ּבד  ׁשּלא  ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפּצּולין,
ּכמ ֹו: סבל ֹותיו, מכילת ּה, ּול ׁשֹון ויּׁשבר ּו. ְְְְְְְִִִִֵַַָָָה ּתח ּתֹונים 
אי יֹודע  איני מנּקּיֹות , ל ׁשֹון אבל  הכיל ", ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָ"נלאיתי

א ֹומרים  יׂשראל  מחכמי ויׁש סניפין. על  (מנחות נֹופל  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָ

ּומחזיקים צו) א ֹות ֹו ׁשּמק ּׁשין סניפין א ּלּו ק ׂשֹותיו, :ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
יּׁשבר . ׁשּלא  ׁשּמנּקין ּומנּקּיתיו,א ֹות ֹו ה ּקנים  א ּלּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

מכילת ּה, ׁשּתר ּגם : א ּונקל ֹוס  אבל  יתע ּפׁש, ׁשּלא  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹא ֹות ֹו
סניפין  הן מנּקּיֹות  הא ֹומר : ּכדברי ׁשֹונה  ‡L.היה  ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ¬∆

Ô‰a CqÈ∑: א ֹומר ה ּוא  ק ׂשֹותיו ועל  ּבהן, יכ ּסה  א ׁשר  À«»≈ְְְֲֵֶֶֶַָָֻ
וכ ּסּוי.  סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס ּבמק ֹום "א ׁשר  וכן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ

א ֹומר : ה ּוא  ד )אחר  וזה (במדבר ," ה ּנס ק ׂשֹות  "ואת  ְְְֵֵֵֶֶַַָ
הם  וכ ּסּוי  סכ ל ׁשֹון ," ו"ה ּנס "יּס" .וזה , ְְְְְִֵֶֶַַָָֻ

      §¨«©¨©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

ÌÈt ÌÁÏ∑" ה ּכהנים אל  ּב"אמר  מפר ׁשים  מערכ ֹותיו וסדר  ה ּלחם  ּומנין ׁשּפר ׁשּתי, ּכמ ֹו ּפנים  ל ֹו .ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

     

     §¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
      ©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

¦«§«
‰Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ ח ּוליֹות יע ׂשּנה  ׁשּלא  ƒ¿»≈»∆«¿»ְֲֶֶַָֹ

ּכ ֿ ואחר  אברים , אברים  ונר ֹותיה  קניה  יע ׂשה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא 
ּכּלּה א ּלא  ׁשולדרי"ץ , ׁשּקֹורין ה ּצֹורפין  ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻיד ּביקם 
ּבכלי   וח ֹות ּבקרנס  ּומ ּקיׁש אחת , מחתיכה  ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבאה 

 ואיל  איל ה ּקנים  ּומפריד  ∑L˜Ó‰.הא ּמנּות  ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»
האברים  את  ׁשּממ ׁשי המ ׁשכה , ל ׁשֹון "נגיד ", ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתר ּגּומ ֹו
ּול ׁשֹון  ה ּקרנס . ּבה ּקׁשת  ּולכאן לכאן הע ׁשת  ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻמן

ּכמ ֹו: ּבלע "ז, בטדי"ץ  קרנס , מ ּכת  ה)"מק ׁשה ", (דניאל  ְְְְִַַַַָָֻ
נק ׁשן" לדא  ‰Bn‰."ּדא  ‰NÚÈz∑(תנחומא), מאליה ְְָָָָ≈»∆«¿»ֵֵֶָ

ּבּה, מתק ּׁשה  מ ׁשה  ׁשהיה  ֿ ּבר ּוֿלפי ה ּקד ֹוׁש ל ֹו אמר  ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מ  נע ׂשית  והיא  לא ּור , ה ּכּכר  את   ה ׁשל אליה .ה ּוא : ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

'ּתע ׂשה ' נכ ּתב  לא   כט)לכ הרגל ∑dÎÈ.(מנחות ה ּוא  ְְֲִֶַַָֹ¿≈»ֶֶָ
יֹוצאין  הרגלים  ּוׁשל ׁשה  ּתבה , ּכמין הע ׂשּוי מ ּטה  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשל 

ּולמ ּטה  הע ֹולה ∑d˜Â.הימ ּנה  ׁשּלּה האמצעי ה ּקנה  ְֵֶַָָ¿»»ְִֶֶֶֶַָָָָָ

האמצעי  נר  ועליו מעלה  ּכל ּפי זק ּוף  , ה ּיר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבאמצע 
ה ּפתילה  ולתת  לת ֹוכ ֹו ה ּׁשמן לצ ּוק  ,ּבז ּכמין .ע ׂשּוי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

‰ÈÚÈb∑ אר ּכים מ ּזכ ּוכית , ׁשע ֹוׂשין ּכֹוס ֹות  ּכמין הן ¿ƒ∆»ְְֲִִִִִֵֶֻ
מ ּזהב  ע ׂשּויין וא ּלּו מדירנ"ס , להם  וק ֹורין ְְְֲִִִִֵֶָָָָּוקצרים ,
ּבהם  ׁשּנתן ּכּמנין וקנה  קנה  מ ּכל  ויֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוב ֹולטין

לנֹוי  א ּלא  ב ּה היּו ולא  ּכמין ∑ÈzÙk‰.ה ּכת ּוב , ְְֶַָָָָֹ«¿…∆»ְִ
ה ּקנה  סביב ֹות  ּבֹולטין סביב , עג ּלים  ְְֲִִִִִֶַַָָֻּתּפּוחים ,
ה ּׂשרים , ׁשּלפני ל ּמנֹור ֹות  ׁשע ֹוׂשין  ּכדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהאמצעי
ּבּפר ׁשה : ּכת ּוב  ׁשּלהם  ּומנין פימל "ׁש, להם  ְְִִֶֶֶַָָָָָָָוק ֹורין
ּכפ ּתֹור  ׁשּבין חלק  וכ ּמה  מ ּמּנה , ּבֹולטין ּכפ ּתֹורים  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּמה 

ּפרחים ∑ÈÁÙe‰.לכפ ּתֹור  ּכמין ּבּה ע ׂשּויין .צ ּיּורין ְְַ¿»∆»ְְֲִִִִִָָ
eÈ‰È ‰pnÓ∑, הע ׁשת חתיכת  מ ּתֹו יֹוצא  מק ׁשה , ה ּכל  ƒ∆»ƒ¿ְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

ויד ּביקם  לב ּדם  יע ׂשם  .ולא  ְְְְֲִֵֵַַַָֹ

         

ההההנ נ נ נ רהרהרהרה לא)יע יע יע יע הההה (כה , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
, מתק ה  מ ה  היה  לפי  מאליה , ה נרה : ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיע ה 
מאליה  נע ית והיא  לא ר ה ר את ל ה ה "ה : ל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר

(רש"י)

ע ת  ולא  וקא  ה נרה  ע ת מ ה  נתק ה  ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹמ ע 
? לי ה ְִֵַָאר

, ל הע  ח את להאיר צריכה  היתה  ה נרה  י  ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹא א 
רז"ל כב )כמאמר ה כינה (שבת  ל ע לבאי  היא  "עד ת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

˜„ÈÓל  ‡it‡ ÌÁÏ ‡B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡È„z¿ƒ»

Ú˙z„לא  „È‚ ÈÎc ‰„c ‡zÓ „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰eÊÁ ‡‰„Èlk d˜e dcL ‡zÓ¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿



                 
        



מט               
להאיר  אפר  אי למ ה : ה ק ה  ולכ י ראל". ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹרה 
ה "ה : ל אמר מית? מנרה  על־ידי   ל הע  ח ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאת
ה ר  את ל ה  א , ־אד ל  בכח ה בר אי ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאמת

מנרה . מ ה  אע ה  ואני  , הא ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָלת
לד , רחנת מס ק  איני  : לאד א מר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָה "ה 

 מ ר אני  . ה צת   בק ,תתפ , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָה רה 
תכל  לא   ל א . מק לי  ע ה    מה מ ת  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
את   לי לה רק   עלי זה . את אע ה  אני  ; לב ת ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָלע
האהבה   א רפי   הינ ,ל  הא לת  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה הב 

ַלה '.

      §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
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‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ ּבאלכס ֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְֲַַָָ
ׁשה ּוא  מנֹורה , ׁשל  ּגבה ּה ּכנגד  עד  וע ֹולין ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָנמ ׁשכים 
זה  האמצעי, קנה  מ ּתֹו ויֹוצאין האמצעי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָקנה 
הימ ּנּו קצר  מעלה  וׁשל   אר ה ּתח ּתֹון מ ּזה : ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלמעלה 

ׁשוה  רא ׁשיהן ּגב ּה ׁשהיה  לפי הימ ּנּו, קצר  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהעליֹון
יֹוצאים  ׁשּמּמּנּו ה ּׁשביעי, האמצעי קנה  ׁשל  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלגבה ֹו

קנים  .ה ּׁשּׁשה  ִִַָָ

      §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
       ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ

      ¨¨®©¥§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
ÌÈ„wLÓ∑ ּכדר היּו, מצ ּירים  ּכתר ּגּומ ֹו: ¿À»ƒְְְְִֶֶַָָֻ

ניאל "ר  ׁשּקֹורין וזהב , ּכסף  לכלי LÏLe‰.ׁשע ֹוׂשין ְְִִִֵֶֶֶֶָָ¿…»
ÌÈÚ‚∑ קנ מ ּכל  וקנה ּבֹולטין ÁÙÂ.ה  zÙk∑ היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ָָ

וקנה  קנה  .לכל  ְְֶֶָָָ

             

  

ה חירה  ית סה "י)הלכ ת הרמ "(פ"ג  באר לאחרי  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
צר   י כתב ־היד  ,"רתצ היא  וז"   מס ה נרה , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָצרת
רימצ  ביעי ה , מ בר זה  מצינ ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻה נרה .
ה נרה  צר וכ "ה  למ ה .  פיה למעלה   ליהְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ה ני ת פר  " הרמ כתי "ק   ג צילו ספ"ג . (מנחות ְְְְִֵֶַַַָָ
קאפח) הוצאת בפיה "מ  .ממנה 

( " הרמ (לדעת נרה   ביעי ה  ע נק א אי  עי , ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָוטעמא 
ה ביע לי  הרגיל  עמידת אפ ולא  , כיהפ  הְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

למעלה . פיו  ְְְִַַָָלמ ה 
לה נרה  נגע  חז"ל אמר מה  על־י  זה  פו ,וי "ל (מנחות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

ע לב ) אי  לכל היא  עד ת ' כ  צרי אני  ר לא ְְֲִִִֵֵָָָָָֹ"לא 
 ק ה ית ח נת  הי ולכ י ראל". רה  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָה כינה 

" מיאט  פי ק"( ד ו , מ פני(מ "א  וצרי   ח מ  רחבי ְְְְֲִִִִִִִִַָָ

מהיכל  י צא  ר א הא  "די  ,( רגילי מח נת הפ)ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
" ל לע ש(איר מנחות כת"י רש"י .(ל' ִֶָָָ

ה ח י  תב  כ  מ(לא כה , ה נרה (פרשתנו  לגביעי  נגע  ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ
כל  מרוה ". ()מ קה  "לי  ה א  י  ה א  ביע  ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהרמז

ה פל".  ל לע" להרו ת לה ק ת היא  ה נרה  ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָעני
למ ה , ליו  רגיל אפ ע מד  ביע  דר־לל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוה ה 
לת  יכ ל  האד ואי ה ביע , ת ה קה  נאר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאז
לרת  לת י כל אז ה ביע  את פ ה ורק  .ז דרְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

.נ ְִצמא
נרה   ביעי ה  ע נק לכ למר  י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָועל־י ־זה 
ה ד ה  ה עת אי להרא ת למעלה ,  ליהְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
,  ח לי  "נכת" היא  א א  , ק ה ביל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנרה 

ה פל.  ל הע את מרוה  ְְֵֶַַַָָָָָמ קה 
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ÌÈÚ‚ ‰Úa‡ ‰ne∑ מנֹורה ׁשל  ּבג ּופ ּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְֶָָ
ה ּקנים , מן למ ּטה  ּבּה ּבֹולט  אחד  ּגביעים : אר ּבעה  ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיּו
מ ּצּדיה  ה ּיֹוצאים  ה ּקנים  יציאת  מן למעלה  .וה ׁשל ׁשה  ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

‰ÈÁÙe ‰ÈzÙk ÌÈ„wLÓ∑( נב מחמ ּׁשה (יומא אחד  זה  ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ
ּגביעים  אם  יד ּוע  אין הכרע : להם  ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמקרא ֹות 

ּופרחיה  ּכפ ּתריה  מ ׁשּקדים  א ֹו .מ ׁשּקדים , ְְְְִִֶֶַָָָָָֹֻֻ
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ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.

              
             

   

פרחיהפרחיהפרחיהפרחיה:::: פפפפריהריהריהריה  די די די די מ מ מ מ  גבעי גבעי גבעי גבעי ארארארארעהעהעהעה (כה ,ב ב ב ב נרהנרהנרהנרה ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לד )

א יד ע  אי הכרע ,  לה אי מקרא ת מחמ ה  אחד  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה 
פרחיה  פריה   די מ  א , די מ  ביעי(בפרש"י). ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻֻ

 " הרמ ה "ב )פסק  פ"ג  הבחירה  בית מ (הל'  די מ "וה ל : ְְְְִַַַַָָָֹֻ
ה א  מ נה '  ס' ה תב  ה בר  בטע ."ת ע  קדיְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ה "ל. ספק  ִֵַַַָמ ד 
אי ־אפר  בר לע ת מצה  ה רה  כ י  אי , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותמ
על־ה  רה  א ר ע "ז צ"ל והיה  , מ לק  אי ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָלדעת

ק לה ?  ַָָא
הכרע "  לה אי ה "מקרא ת לאר מה  אינ זה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ(וספק 

.( בית ה בא ר ספק  א א  למע ה  צי   אינְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זה : ה א ר למר  ְֵֵֶַַָוי

ה נרה  לני  א א   הי לא   פרחי  ריפ  ביעי רש"י ה) ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ
ל"א) כ"ה  להבליט פרשתנו  כדי  היא  " די מ"  ת הי וכ נת ,ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָֻ

 לע ת  ר הא נת (כ עלי  , יפי (פיה "מ את ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ספ"ג ) מנחות " תבה להרמב ה רה   א ב מ   וא .(ְְְִֵֶַַָָָָ

,( פרחי  ריפ  א  ביעי =)  מה אחד  רק  " די מ"ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ
נא . מאי  ,  כ  לע ת   י   ל־מק ְְְֲִֵֵַַָָָָֻמ

" די מ" אמר מה  על ה פק  ב מ נמצא  ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻועל־י ־זה 
מה  למר, , בית ה פר ספק  א א  י  ספק  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאינ

. די מ לע ת פר ה רה  ְְְֲִִֵַַָָָֻצתה 

      §©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
      §¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

    §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
ÌÈw‰ ÈL ˙Áz zÙÎÂ∑היּו ה ּכפ ּתֹור  מ ּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְִַַָ

ׁשנינּו ּכ , ואיל  איל צ ּדיה  מ ּׁשני נמ ׁשכים  ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָה ּקנים 
ה ּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת  י"ח (מנחות מנֹורה  ׁשל  ּגבה ּה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

האמ ּור  ה ּפרח  ה ּוא  טפחים , ג ' וה ּפרח  הרגלים  ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָטפחים ,
ׁשּנאמר : , ח)ּבּיר ּוטפחים (במדבר ּפרח ּה", עד  ירכ ּה "עד  ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

וכפ ּתֹור  ּגביעים , מהאר ּבעה  ּגביע  ׁשּבֹו וטפח  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָחלק ,
ּבּמנֹורה  האמ ּורים  ּפרחים  ּוׁשני ּכפ ּתֹורים  מ ּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָופרח 
למדנּו, ּופרחיה ". ּכפ ּתריה  "מ ׁשּקדים  ׁשּנאמר : ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻעצמ ּה,
הג ' מן לבד  ּפרחים , ּוׁשני ּכפ ּתֹורים  ׁשני ּבּקנה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
"וכפ ּתר  ׁשּנאמר : מ ּתֹוכן, נמ ׁשכין ׁשה ּקנים  ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּכפ ּתֹורים 
ּכפ ּתר  וטפח  חלק , ּוטפחים  וג ֹו'", ה ּקנים  ׁשני ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹּתחת 
וע ֹולים  נמ ׁשכים  , ואיל  איל מ ּמּנּו יֹוצאים  קנים  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָּוׁשני
ּוׁשני  ּכפ ּתֹור  וטפח  חלק  טפח  מנֹורה , ׁשל  ּגבה ּה ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד 
ּוׁשני  ּכפ ּתֹור  וטפח  חלק  וטפח  מ ּמּנּו, יֹוצאים  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָקנים 
ׁשל  ּגבה ּה ּכנגד  וע ֹולין ונמ ׁשכים  מ ּמּנּו, יֹוצאים  ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָקנים 

חלק . ּוטפחים  ׁשּבהם מנֹורה , טפחים  ג ' ׁשם  נׁשּתּיר ּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
י"ח  כ "ב : ּגביעים  נמצא ּו ופרח . וכפ ּתֹור  ּגביעים  ְְְְְְִִִִִֶַַָג '
ּבג ּופ ּה ואר ּבעה  ואחד , אחד  לכל  ג ' קנים , ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָל ׁשּׁשה 
ּבׁשׁשת  ו' ּכפ ּתֹורים : ע ׂשר  ואחד  כ "ב , הרי מנֹורה , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשל 
מהם , יֹוצאים  ׁשה ּקנים  מנֹורה  ׁשל  ּבג ּופ ּה וג ' ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָה ּקנים 
"מ ׁשּקדים  ׁשּנאמר : ּבּמנֹורה , נאמר ּו ע ֹוד  ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָֻּוׁשנים 
אצל  למ ּטה  האחד , ׁשנים : ּכפ ּתרים , ּומע ּוט  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכפ ּתריה ",
ה ּגביעים . ג ' עם  העליֹונים  טפחים  ּבג ' והאחד , , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָה ּיר
ׁשּנאמר : ה ּקנים , ל ׁשׁשת  ו' ל ּה: היּו ּפרחים  ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָות ׁשעה 
ׁשּנאמר : ל ּמנֹורה , וג ' ופרח ", ּכפ ּתר  האחד  ְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּבּקנה 
ׁשנים , ּפרחים , ּומע ּוט  ּופרחיה ", ּכפ ּתריה  ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻ"מ ׁשּקדים 

 ּבהעל ֹות" ּבפר ׁשת  האמ ּור  עד ":ואחד  ירכ ּה "עד  ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ
למעלה , ה ּכת ּובה  זֹו ּבמ ׁשנה  ּתדק ּדק  ואם  ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָּפרח ּה".

ּבמק ֹומ ֹו איׁש איׁש ּכמנינם  .ּתמצאם  ְְְְִִִִִֵָָָ
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ני

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv

`ed oke "ayeg dyrn" extqa iwix ig l`epnr iax laewnd oe`bd ex`iay

zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.



נב              
‰È˙Œ˙‡∑ ה ּׁשמן ּבת ֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין ּכמין ∆≈…∆»ְְְִִִִֶֶֶַָָ

Èt‰.וה ּפתיל ֹות  ÚŒÏÚ È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי ע ׂשה  ְְִַ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ
מ ּוס ּבים  מ ּצּדיה , ה ּיֹוצאים  ה ּקנים  ׁשּברא ׁשי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה ּנר ֹות 

מאירים  ּכׁשּתדליקם  ה ּנר ֹות  ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל ּפי
ה ּקנה  ּפני צד  אל  א ֹורם  מ ּוסב  ּפניה ", עבר  ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ"אל 

ה ּמנֹורה  ּגּוף  ׁשה ּוא  .האמצעי, ְְִֶֶַָָָ

         

בעהבעהבעהבעה נרנרנרנרתיהתיהתיהתיה אתאתאתאת לז)וע וע וע וע יתיתיתית חלק (כה ,  הי ה רת י "א  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 מ חלק   הי א  וי "א  אחת"; "מק ה  ה נרה ,   ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמ

ה נרה  על  ת א  מ א א  ב )ה נרה , פח, ונראה ,(מנחות . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
הרי  ,' ה דעה  היא  ה ט, דר ר"י , ((((א א א א ))))יטת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

נאמר ה רת ע ת על אחת",לאחרלאחרלאחרלאחרה י  מק ה  " ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָֻ
פק די ((((ב ב ב ב )))) לז)פרת .(לט, . ה נרה  "את  הביא נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ה נרה  את  הביא למר אי הא ' ה עה  לפי  נרתיה ", ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
 וג וג וג תיה .וגנר את ְְְְֵֶֶַַַַָ

   ©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ּבהם ליּקח  הע ׂשּויין ה ּצבתים  הם  «¿»∆»ְֲִִִֵֶַַָָָ

ה ּנר ֹות , ּבפי ּולמ ׁשכן ליּׁשבן ה ּׁשמן, מ ּתֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָה ּפתילה 
וצביתהא  מלקחים . קר ּויים  ּבהם  ׁשּלֹוקחים  ׁשם  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָועל 
ּבלע "ז  טולייׁש צבת , ל ׁשֹון א ּונקל ֹוס , .ׁשּתר ּגם  ְְְְְְִֵֶַַָ

‰È˙zÁÓe∑ את ּבהן ׁשח ֹותה  קט ּנים  ּבזיכין ּכמין הם  «¿…∆»ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ה ּנר ֹות  את  מטיב  ּכׁשה ּוא  ּבּבקר , ּבּבקר  ׁשּבּנר  ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהאפר 
מח ּתה , ּול ׁשֹון וכב ּו. ה ּלילה  ׁשּדלק ּו ה ּפתיל ֹות  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמאפר 

ּכמ ֹו: ּבלע "ז, ל )פויׁשדי"א  מ ּיק ּוד "(ישעיה א ׁש ."לח ּתֹות  ְְְִֵַַַָ

      ¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
̈¥«¤

B‰Ë ‰Ê kk∑ ּכל עם  מ ׁשקל ּה יהיה  ׁשּלא  ƒ«»»»ְְִִִֶֶָָָֹ
ׁשל  וה ּכּכר  יֹותר , ולא  ּפח ֹות  לא  ּכּכר , א ּלא  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכליה 
מנה , ק "ך  ּכפ ּול , היה  קד ׁש וׁשל  מנה , ׁשּׁשים  ְִִֶֶֶֶָָָָָֹח ֹול 

למ ׁשקל  ּכסף  ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא  ה ּוא  ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָוה ּמנה 
וה ּסלע  סלעים , כ "ה  זה ּובים . ק ' והם  ְְְְְִִֵֶַַָָק ֹול ֹוני"א ,

זה ּובים  .אר ּבעה  ְְִַָָ

          

אתאתאתאת יע יע יע יע הההה טהטהטהטהרררר זהב זהב זהב זהב  לט)רררר (כה , ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ָָָָֹֹ
'מר'.  א ' ר' גימטרא  ְְִִִַַָָָ'ר'

ל  מ ב ־רח   א נמצא ,  האד מ ב  כל : דְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָלל

ב ר  ה א   א ,( ר)  ל הע מעניני  והגהה  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהתנא ת
'מנרה ' מ ה  לע ת עליו   (מר)  ל הע מעניני  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָונד ה 

.רית   ְְִֵֵַָלה

    §¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
 ̈¨«

‰NÚÂ ‰‡e∑ ּבהר ּכאן ׁשאני ראה  ּתבנית  ¿≈«¬≈ְְֲִִֵֶַָָָ
ה ּמנֹורה , ּבמע ׂשה  מ ׁשה  ׁשּנתק ּׁשה  מ ּגיד  . א ֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמראה 
א ׁש ׁשל  מנֹורה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ׁשהראה  .עד  ְְֵֶֶֶַַָָָָ

‰‡Ó ‰z‡ŒL‡∑.' ּבט ּורא מתחזי 'דא ּת ּכתר ּגּומ ֹו: ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִַַָ

א ּתה  ּפתר ֹונֹו: היה  ּבפ ּת"ח , מראה  נק ּוד  היה  ְְְִִֶַַַָָָָָָָא ּלּו
ּפתר ֹונֹו קמץ , חטף  ׁשּנק ּוד  עכ ׁשו לאחרים . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָמראה 
מפריד  (ׁשה ּנּקּוד   ל מראים  ׁשאחרים  מתחזי', ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַ'דא ּת

לנע ׂשה ) ע ֹוׂשה  .ּבין ְֲֵֶֶַ

     §¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
      §¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−
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˙ÚÈÈ NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑ל ֹו להיֹות  ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְִ

ּתל ּויֹות  ׁשה ּיריע ֹות  ל ּקר ׁשים , מח ּוץ  ולמח ּצֹות  ְְְְְְִִִִִֶַַַָלגג 
לכ ּסֹותן  ÔÓb‡Â.מאח ֹוריהן ˙ÏÎ˙e ÊLÓ LL ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»

ÈL ˙ÚÏ˙Â∑, וח ּוט ח ּוט  ּבכל  יחד  מינין אר ּבעה  הרי ¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ

ÈÎc:לח  ‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ‰„c ‡kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡eËa¿»

ÈÊLא  ıec ÔÚÈÈ NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈek ˙eˆ ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „BÚ«√»«¿≈»¿



       
     

     
      

   
     



נג               
וח ּוט  ח ּוט  וכל  צמר , ׁשל  וׁשל ׁשה  ּפׁשּתים  ׁשל  ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹאחד 
כ "ד  יחד , ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד ' הרי ׁשׁשה , ְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכפ ּול 

לח ּוט  המשכן)ּכפלים  דמלאכת LÁ.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈk∑ ְְִָ¿Àƒ«¬≈…≈
ּברקימה  ולא  ּבאריגתן, ּבהם  מצ ּירין היּו ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֻּכר ּובים 

מחט , מע ׂשה  ּכתלים ,ׁשה ּוא  ּבׁשני ּבאריגה  א ּלא  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
זה  מ ּצד  ארי מ ּכאן: אחד  ּופרצ ּוף  מ ּכאן אחד  ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּפרצ ּוף 

זה , מ ּצד  ׁשּקֹורין ונׁשר  מ ׁשי, ׁשל  חג ֹור ֹות  ׁשא ֹורגין ּכמ ֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַ
פייׁשיׁש"א  .ּבלע "ז ְַַ

     ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
      §¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

§¨©§¦«Ÿ

     £¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
    §¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

˙Á ÔÈÈ‰z∑חמ ׁש זֹו, ּבצד  זֹו ּבמחט  ּתֹופרן ƒ¿∆»…¿…ְְְֵַַַָָ
לבד  וחמ ׁש ‡d˙Á‡ŒÏ.לבד  ‰M‡∑ ה ּמקרא  ּדר ּכ ְְְֵַַָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ

ל ׁשֹון  ׁשה ּוא  ּובדבר  נקבה . ל ׁשֹון ׁשה ּוא  ּבדבר  ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָלד ּבר 

ּבּכר ּובים : ׁשּנאמר  ּכמ ֹו אחיו", אל  "איׁש א ֹומר : ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָזכר ,
כה) אחיו"(לעיל  אל  איׁש ."ּופניהם  ְִִֵֶֶָ

      §¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
      ¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈

 ©©§¤−¤©¥¦«
˙‡ÏÏ∑: א ּונקל ֹוס ּתר ּגם  וכן ּבלע "ז, לצול "ׁש À¿…ְְְְְִֵֵַַ

עניבה  ל ׁשֹון Áa˙.ענּובין, ‰ˆwÓ∑ יריעה ּבא ֹות ּה ְֲֲִִָƒ»»«…»∆ְְִָָ
קר ּויה  היריע ֹות  חמ ׁשת  קב ּוצת  הח ּבּור . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָׁשּבס ֹוף 

‰BˆÈw‰.ח ֹוברת  ‰ÚÈÈ‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ ֶֶ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»
˙ÈM‰ ˙aÁna∑, קיצ ֹונה ׁשהיא  יריעה  ּבא ֹות ּה ««¿∆∆«≈ƒְְִִִֶָָָ

הח ֹוברת  לס ֹוף  ּכל ֹומר : קצה , .ל ׁשֹון ְְְֶֶֶַַָ

     £¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
     ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

    ©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑ ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְֹ

מ ּזֹו, זֹו הב ּדלתן מכ ּונת  אחת , ּבמ ּדה  ה ּללאת  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻׁשּתע ׂשה 
ּכׁשּתפר ׂש ּבחבר ּתּה, יהא  ּכן זֹו ּביריעה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוכמ ּדתן
זֹו יריעה  ׁשל  ה ּללא ֹות  יהיּו ח ֹוברת , אצל  ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻח ֹוברת 

זֹו, ׁשל  ל ּולא ֹות  ּכנגד  "מק ּביל ֹות ",מכ ּונֹות  ל ׁשֹון וזה ּו ְְְְְִֶֶֶֶַָָֻ
היריע ֹות  "לקבל ". "ּכנגד " ׁשל  ּתר ּגּומ ֹו זֹו, ּכנגד  ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָזֹו

ּוכ ׁשח ּבר  אר ּבע , ורח ּבן כ "ח  יחד ,אר ּכן יריע ֹות  חמ ׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

אר ּכֹו וה ּמׁשּכן, ה ּׁשנית . הח ֹוברת  וכן כ ' רח ּבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצא 
קר ׁשים  "ע ׂשרים  ׁשּנאמר : ל ּמערב , ה ּמזרח  מן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשל ׁשים 
וחצי  א ּמה  קר ׁש וכל  ל ּצפ ֹון. וכן ּתימנה " נגב  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפאת 
ה ּמׁשּכן  רחב  ל ּמערב . ה ּמזרח  מן ׁשל ׁשים  הרי ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹהא ּמה ,
"ּוליר ּכתי  ׁשּנאמר : א ּמֹות , ע ׂשר  ל ּדר ֹום  ה ּצפ ֹון ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָמן
ע ׂשר . הרי ל ּמקצע ֹות , קר ׁשים  ּוׁשני וג ֹו'" יּמה  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻה ּמׁשּכן
היריע ֹות , נֹותן ה ּלל ּו. ל ּמקרא ֹות  אפר ׁשם  ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּובמק ֹומם 

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈNÚ ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ‡k‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ÔÈn‡ Úa‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈÈ ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈÈ LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈÈ LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

„ÚÈÈ˙‡ד  ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈeÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èc ‡ËÒa ‡˙ÚÈÈ„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

Á„‡ה  ‡˙ÚÈÈa „aÚz ÔÈeÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈÈ„ ‡ËÒa „aÚz ÔÈeÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï˜Ï ‡„Á ‡ieÚ ÔeÎÓ ‡Èz ÈÙBÏ ˙Èc¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»



    
    

      
     

     

    
  

   
     

    

    
     
    
     

  



נד              
לגג אמצע ּיֹות  א ּמֹות  ע ׂשר  מ ׁשּכן: ׁשל  לרח ּבֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאר ּכן
לעבי  מ ּכאן וא ּמה  מ ּכאן וא ּמה  ה ּמׁשּכן, רחב  ְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָָֹחלל 
א ּמה : ט "ז נׁשּתּיר ּו א ּמה . ׁשעבים  ה ּקר ׁשים , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָרא ׁשי
ׁשּגבהן  ה ּקר ׁשים  ק ֹומת  מכ ּסֹות  ל ּדר ֹום  וח ' ל ּצפ ֹון ְְְְִֶַַַַַָָָָָח '
רח ּבן  מג ּלֹות . ה ּתח ּתֹונֹות  א ּמֹות  ׁשּתי נמצא ּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻע ׂשר .
ע ׂשרים  מח ּבר ֹות  ּכׁשהן א ּמה , אר ּבעים  יריע ֹות  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשל 
לאר ּכֹו, ה ּמׁשּכן חלל  לגג  מהן ׁשל ׁשים  לח ֹוברת . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹא ּמה 
וא ּמה  ׁשּבּמערב , ה ּקר ׁשים  רא ׁשי עבי ּכנגד  ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוא ּמה 
קר ׁשים  היּו ׁשּלא  ׁשּבּמזרח , הע ּמּודים  עבי ְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹלכ ּסֹות 

ע ּמּודים , חמ ּׁשה ) יׁשן: (ּבר ׁש"י אר ּבעה  א ּלא  ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָּבּמזרח 
נׁשּתּיר ּו ויל ֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותל ּוי ּפר ּוׂש  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשה ּמס
ּוׁשּתי  ׁשּבּמערב  ה ּמׁשּכן אח ֹורי על  ה ּתל ּויין א ּמֹות  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָח '
דמ ּסכת  ּבבריתא  מצאתי זֹו מג ּלֹות . ה ּתח ּתֹונֹות  ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻא ּמֹות 

ׁשּבת  ּבמ ּסכת  אבל  הזורק )מ ּדֹות . היריע ֹות (פרק  אין : ְְֲִִֵֶֶַַַָָ
אח ֹורי  ּתל ּויֹות  א ּמֹות  וט ' ה ּמזרח  ע ּמּודי את  ְְְְֲִֵֵֶַַַַָמכ ּסֹות 
את  "ונת ּת מס ּיענּו: זֹו ּבפר ׁשה  וה ּכת ּוב  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָה ּמׁשּכן.
ה ּזאת , ה ּבריתא  ּכדברי ואם  – ה ּקרסים " ּתחת  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹה ּפרכת 

מ ׁשּוכה  ּפרכת  א ּמה נמצאת  ול ּמערב  ה ּקרסים  .מן ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

     §¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ
     ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

‰Ê ÈÒ˜∑ ּבּלּולא אחד  ורא ׁשן זֹו ׁשּבח ֹוברת  ּבּלּולא ֹות  אחד  רא ׁשן ּומכניסין ּבלע "ז, ֹות פירמיל "ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומח ּברן זֹו, .ׁשּבח ֹוברת  ְְְֶֶֶֶַָָ

     §¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
   ¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

ÌÈfÚ ˙ÚÈÈ∑ ע ּזים ׁשל  ÔkLn‰ŒÏÚ.מ ּנֹוצה  Ï‰‡Ï∑ ה ּתח ּתֹונֹות היריע ֹות  על  א ֹותן .לפר ׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

     ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
      ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

 ¤§¥−§¦«Ÿ
‰n‡a ÌÈLÏL∑ ה ּמׁשּכן לרחב  אר ּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְִֵֶֶַַָָָֹ

א ּמה  ע ֹודפ ֹות  א ּלּו נמצא ּו הרא ׁשֹונֹות , את  ׁשּנתן ְְְְִִֵֶֶַַָָָּכמ ֹו
א ּמֹות  מה ּׁשּתי אחת  לכ ּסֹות  מ ּכאן, וא ּמה  ְְְִִֵֵַַַַַַָָָמ ּכאן

ׁשל  ה ּתח ּתֹונה  והא ּמה  ה ּקר ׁשים . מן מג ּלֹות  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנׁשאר ּו
הא ּמה  היא  א ֹות ּה, מכ ּסה  היריעה  ׁשאין ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָקר ׁש,

א ּמה  ּגבהן ׁשהאדנים  האדן, ּבנקב  .ה ּתח ּובה  ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

    §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
     ©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−

 §¥¬¨«Ÿ¤
˙ÈMM‰ ‰ÚÈÈ‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ּבא ּלּו הע ֹודפת  ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְֵֶֶָ

ה ּתח ּתֹונֹות  מן יֹותר  ‰‡‰Ï.העליֹונֹות  Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ְְִֵֶַַָ∆¿≈»…∆
ּתל ּוי  היה  רח ּבּה ּכנגד חצי ׁשּבּמזרח   ה ּמס על  וכפ ּול  ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּפניה  על  ּבצעיף  המכ ּסה  צנּועה  לכ ּלה  ּדֹומה  .ה ּפתח , ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

È˙ו ÛÙÏ˙e ‰„c ÔÈÙet ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙeÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈÈ¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡ז ÏÚ ‡ÒÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈÈ „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈÈ ÈÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח  ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ‡k‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ÔÈn‡ Úa‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈÈ ÈÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

ÈL˙ט  ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈÈ LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈÈ ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈÈ¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡kLÓ Èt‡ Ï˜Ï»√≈«≈«¿¿»



     
    
    
      

    

     
     
   

  
   

     
    
   

     
  



נה               

      §¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
      ©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©§©´©§¦½̈

 ©«Ÿ¤−¤©¥¦«

     §¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
     ©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

     §¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
    ̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

Ï‰‡‰ ˙ÚÈÈa Û„Ú‰ ÁÒÂ∑ יריע ֹות על  ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְִַ
ע ּזים , ׁשל  העליֹונֹות  הן האהל  יריע ֹות  ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹה ּמׁשּכן.
על  "לאהל  ּבהן: ׁשּנאמר  ּכמ ֹו אהל , ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּקר ּויים 
ל ׁשֹון  א ּלא  אינֹו ּכאן האמ ּור  "אהל " וכל  ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹה ּמׁשּכן".
היּו והן ה ּתח ּתֹונֹות , על  ּומס ּככ ֹות  ׁשּמאהיל ֹות  ְְְְֲִֵֶַַַַַַָּגג ,
ׁשהחצי  ל ּמערב , היריעה  חצי ה ּתח ּתֹונֹות  על  ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָע ֹודפ ֹות 

מ ּול  אל  נכ ּפל  היה  היתרה , ע ׂשרה  אחת  יריעה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשל 
על  ע ֹודף  חציּה רחב  א ּמֹות  ׁשּתי נׁשאר ּו האהל . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּפני

ה ּתח ּתֹונֹות  ‡Á.רחב  ÏÚ ÁÒzÔkLn‰ È∑ לכ ּסֹות ְַַַֹƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְַ
ּבּקר ׁשים  מג ּלֹות  ׁשהיּו א ּמֹות  ‰ÔkLn.ׁשּתי ÈÁ‡∑ ְְְִֵֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»

ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח  ׁשה ּפתח  לפי מערבי, צד  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה ּוא 
ול ׂשמאל  לימין צדדין קר ּויין ודר ֹום  .וצפ ֹון ְְְְְְְִִִִָָָָֹ

      §¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
      ̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥©¦§¨²¦¤¬¦¤−

§©Ÿ«
‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדר ֹום .לצפ ֹון ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ

Ï‰‡‰ ˙ÚÈÈ C‡a Û„Úa∑ אר על  ע ֹודפ ֹות  ׁשהן »…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ
א ּמֹות  ׁשּתי ה ּמׁשּכן ÈcˆŒÏÚ.יריע ֹות  ÁeÒ ‰È‰È ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈

ÔkLn‰∑. למעלה ׁשּפר ׁשּתי ּכמ ֹו ּולדר ֹום , לצפ ֹון «ƒ¿»ְְְְְְִֵֶַַָָָ
ה ּיפה  על  חס  אדם  ׁשּיהא  ארץ ':  ּדר' ּתֹורה  .ל ּמדה  ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

     §¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
    ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑, ע ּזים יריע ֹות  ׁשל  ּגג  לא ֹות ֹו ƒ¿∆»…∆ְְִִִֶַ
מא ּדמים , אילים  ע ֹור ֹות  ׁשל  אחד  מכסה  ע ֹוד  ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָע ׂשה 

מ ּמּנּו למעלה  וא ֹותן וע ֹוד  ּתח ׁשים , ע ֹור ֹות  מכסה  ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשל ׁשים  אר ּכן ה ּגג : את  א ּלא  מכ ּסין היּו לא  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמכסא ֹות 

ר ּבי  ּולדברי נחמיה , ר ּבי ּדברי א ּלּו ע ׂשר , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָורח ּבן
אילים  ע ֹור ֹות  ׁשל  חציֹו היה . אחד  מכסה  ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָיה ּודה :

ּתח ׁשים  ע ֹור ֹות  ׁשל  וחציֹו .מא ּדמים  ְְְְִִֶֶָָָ

     

    §¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
«Ÿ§¦«

ÌÈLw‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ וע ׂשית' ל ֹומר : ל ֹו היה  ¿»ƒ»∆«¿»ƒְִַָָָָ
ה ּקר ׁשים ? מה ּו ודבר . ּדבר  ּבכל  ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָקר ׁשים ',

נטע  אבינּו יעקב  . לכ ּומיחדין הע ֹומדין ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֻמא ֹותן
ּבמ  ע ּמהם ארזים  להעל ֹותם  לבניו צ ּוה  ּוכ ׁשּמת  צרים , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

„ÚÈÈ˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈeÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈeÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èc ‡˙ÚÈÈ„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙet „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡ieÚa ‡iÙet¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈÈa ‡ÈzÈc ‡ÁÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ ÈÁ‡ ÏÚ ÁÒz ‡ÈzÈc ‡˙ÚÈÈ¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

ÈzÈ„a‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈÒ È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈÈ ‡k‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ ÈËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

„„ÈÎיד  ÈÎLÓ ‡ÒÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»
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נו              
ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשעתיד  להם , ואמר  מ ּמצרים , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּיצא ּו
ׁשּטים : מעצי ּבּמד ּבר  מ ׁשּכן לע ׂשֹות  א ֹותן לצ ּוֹות  ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָה ּוא 
ּבּפּיּוט  ה ּבבלי ׁשיּסד  ה ּוא  ּבידכם ! מזּמנים  ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻרא ּו,
ׁשּנזּדרזּו ארזים , ּבּתינּו ק ֹור ֹות  מזרזים , מ ּטע  טס  ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלֹו:

לכן  מ ּקדם  ּבידם  מ ּוכנים  ÌÈhL.להיֹות  ÈˆÚ ְְִִִֵֶָָָָֹ¬≈ƒƒ

ÌÈ„ÓÚ∑ ה ּקר ׁשים  אר ׁשּיהא  ּבלע "ז, איׁשטנבי"ׁש …¿ƒְְְִִֵֶֶַַַָֹ
ה ּכתלים  ּתע ׂשה  ולא  ה ּמׁשּכן, ּבקיר ֹות  למעלה  ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹזק ּוף 
לגב ּה ה ּקר ׁשים  רחב  להיֹות  ׁשֹוכבים , ְְְְְִִִִִַַַָָֹֹּבקר ׁשים 

קר ׁש על  קר ׁש .ה ּכתלים , ְִֶֶֶֶַַָ

        

 עמדי עמדי עמדי עמדי  י י י י עצי עצי עצי עצי       ל ל ל ל  י י י יררררהההה אתאתאתאת טו )וע וע וע וע יתיתיתית (כו , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹ
(י טה  מע תה  'ה ', ה א  " טי" ה ה  רְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
ה א  בר  י ,הינ לל). דר ה ידה  נטה  ה יטה   ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָע
יטה . נקראת למ ה ,  א למעלה  צד , לאיזה  והה יה  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמצעי ,
" טי" י  נמצא  .ר ת מא היא  'טת' יבת  ְְִִִִִֵֵֶַַָֹא

אחד . ר מ    ְִֶֶָָֹֻטת
ר מ הה יה  וה כל.  י הה ר  היא  ה ע   ר ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוה ה 
והה יה  (קלי ה ), זה ' לע מת 'טת היא   למ ה  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָז

קד ה '. 'טת היא   מעלה  ְְְְִִֵַַָָלי 

לאד ה רמת טת רח  ת א היא  זה ' לע מת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ'טת
רז"ל כמאמר ג )לחטא , עברה (סוטה  ע בר  אד אי" ְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָ

היא  קד ה ' 'טת טת". רח   נכנס  ־ א ־א ְְְְִִִִֵֶַַָָא
ודעת,  ע מ מעלה  פ א ה ' את ע בד  יה די  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָא ר

רז"ל אמר מה  ריז)ועל־ טתי (כתובות  לי "אהני  , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ְַָלס א ".

זה ' לע מת ה 'טת את להפ אפא  היא   האד ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָעב דת
' מדי ע  טי קד ה '.ל'עצי  'טת  ְְְֲִִִִֵַָ

      ¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
  −Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

Lw‰ C‡ ˙Bn‡ NÚ∑ ׁשל ּגבה ֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְֶַָָ
א ּמֹות  ע ׂשר  Á.מ ׁשּכן ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ ְִֶֶַָ¿«»«¬ƒ»«»…«

ׁשהיּו קר ׁשים , לע ׂשרים  מ ׁשּכן ׁשל  אר ּכֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלמדנּו:
א ּמה  ׁשלשים  ל ּמערב , ה ּמזרח  מן ּוב ּדר ֹום , .ּבּצפ ֹון ְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹ

      §¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
     £Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

„Á‡‰ LwÏ ˙B„È ÈzL∑ה ּקר ׁש את  ח ֹורץ  היה  ¿≈»«∆∆»∆»ֵֶֶֶַָָ
רח ּבֹו רביע  ּומ ּניח  א ּמה , ּבגב ּה ּבאמצע ֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹמ ּלמ ּטה 
והחריץ , ה ּיד ֹות . הן והן מ ּכאן, רח ּבֹו ּורביע  ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמ ּכאן
נקרא  קר ׁש, ל ֹומר : (ר ֹוצה  ּבאמצע , ה ּקר ׁש רחב  ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹחצי
נׁשאר  ואז ּומ ּכאן, מ ּכאן ׁשחרץ  לאחר  ּׁשּנׁשאר  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָמה 
ה ּוא  ׁשּבאמצע  ה ּקר ׁש רחב  חצי נמצא , א ּמה . ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹרחב 
"ה ּזֹורק ", ּבפרק  ּבהדיא  ר ׁש"י ּפר ׁש וכן א ּמה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחצי
והיה  א ּמה , חצי רחב  ּבאמצע  ׁשהחריץ  צ "ח , ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָּדף 
רביעית  רחב  היה  יד  וכל  צד , מ ּכל  א ּמה  רביעית  ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹח ֹורץ 
א ּמה , רביעית  רחב  היה  אדן ׂשפת  ּכל  וכן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹא ּמה ,
ּותמיהת ֹו הרמ ּב"ן, ּתל ּונת  סרה  ואז היטב . ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוד ֹוק 
חל ּולים , ׁשהיּו ּבאדנים  מכניס  ה ּיד ֹות , וא ֹותן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻמס ּלקת ).
זה  אר ּבעים  רצ ּופים  ויֹוׁשבים  א ּמה  ּגבהן ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָוהאדנים 
האדנים , ּבחלל  ה ּנכנס ֹות  ה ּקר ׁש ויד ֹות  זה , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאצל 

ׂשפת  ּכעבי החריץ  רחב  צ ּדיהן, מ ּׁשל ֹוׁשה  ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָֹחר ּוצ ֹות 
ה ּקר  ׁשּיכ ּסה  לא האדן, ׁשאם  האדן. רא ׁש ּכל  את  ׁש ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  ׂשפת  ּכעבי לקר ׁש קר ׁש ּבין רוח  נמצא  ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכן,
"ויהיּו ׁשּנאמר : וזה ּו ּביניהם , ׁשּיפסיק ּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהאדנים 
ּכדי  ה ּיד ֹות , צ ּדי את  ׁשּיחרץ  מ ּלמ ּטה " ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹת ֹואמים 

זה  אצל  זה  ה ּקר ׁשים  ע ׂשּויֹות ∑lLÓ˙.ׁשּיתח ּבר ּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ֲ
רא ׁשיהם  ּומ ׁשּפין מ ּזֹו זֹו מב ּדל ֹות  ס ּלם , ׁשליב ֹות  ְְְְִִִִֵֶָָָֻֻֻּכמין
ּבנקב  ה ּנכנסת  ּכׁשליבה  האדן, חלל  ּבת ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלה ּכנס 

ה ּסּלם  ‡d˙Á‡ŒÏ.ע ּמּודי ‰M‡∑ ּכנגד זֹו מכ ּונֹות  ֵַַָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ
ׁשוים  חריציהם  ׁשּיהיּו ׁשּלא זֹו, ּכדי זֹו, ּכמ ּדת  זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

לצד  מ ׁשּוכה  וזֹו ּפנים  לצד  מ ׁשּוכה  זֹו יד ֹות  ׁשּתי ְְְְְְְְִִֵַַָָָיהיּו
"יד ֹות " ׁשל  ותר ּגּום  א ּמה . ׁשה ּוא  ה ּקר ׁש ּבעבי ְְֳִֶֶֶֶַַַָָָח ּוץ 
ּבח ֹורי  ה ּנכנסים  ה ּדלת  לצירי ׁשּדֹומ ֹות  לפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָצירין,

.ה ּמפ ּתן  ְִַָ

    §¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
  ¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

‰ÓÈ˙‰a‚ ˙‡ÙÏ∑' דר ֹומא עבר  'לר ּוח  ּכתר ּגּומ ֹו: ּפאה , קר ּויה  הר ּוח  ּכל  א ּלא  מקצ ֹוע , ל ׁשֹון זֹו "ּפאה " .אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ebÏÙe˙טז ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k‡ ÔÈn‡ NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»
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:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»
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נז               

    §©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
       ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈

      §¥£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«
         

כסכסכסכס אדני אדני אדני אדני   עי עי עי עייט)וארוארוארואר (כו , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
פ ה ה ל לללת", "קע  מ רמת  נע  ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻהאדני

" מ רמ ת  נע וכליו ,  ה ואיל וה . מ ה  פי ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
מ ראל. ואחד  אחד  ל ל "ל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנדבת

? ה לי  מ אר  האדני  ני ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָה 
לח ת   ה ריע ת ,פ ה כח ת לעב דה   מזיר  ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלי 
 א ת) ע ר  ת)  יר וה וענג. רצ , יפי ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה

מ ת. כל ,פ ה ל  י נימ ה ח ת ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלע רה 
, י תר  מ ה החלק   הי , האדני זאת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלע מת

אינ טה ,  מי מלכ ת על ק לת ל לעב דה   מזיְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹר
ק לת־על, העב דה  ,י ־כ־על־ א) ורג כל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנענת
העב דה  רא ית י  , ה מלאכת לכל ה ס ד  היא  ,' אדני'ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ק לת־על). היא   רש ְְִַַָָָֹו
: ה לי  אר מ רמת  האדני רמת נה  ,ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָלכ
אחד וכל ליה די , יה די  י  לי הב  י נימית ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָעב דה 
לי ל ה רמה  לכ וח יו . ח תיו  על־י  ע בד  ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואחד 
ה ס די עני  א . אד ל ל ל נדבת היתה   ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָה

. וי ה ל , אדני  ק לת־על  ֲִִֶַַַָָָֹֹל

      §¤©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤

      §©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©©©¤´¤
     ̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

     §©§§¥¬©¦§−̈¨®¨©«£¤−¦¨¬§¨¦«
È˙kÈÏe∑.' אח ֹורים' וה ּמערב  'ּפנים ' מזרח  קר ּוי ּבּמזרח , ׁשה ּפתח  ּולפי 'ולסיפי'. ּכתר ּגּומ ֹו: ס ֹוף , ל ׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הרא ׁש ה ּוא  ׁשה ּפנים  ס ֹוף , ˜ÌÈL.וזה ּו ‰ML ‰NÚz∑ רחב א ּמֹות  ּתׁשע  .הרי ְִֶֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵֵַַַֹ

     §¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL˜ ÈLe∑ למקצ ֹוע אחד  ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְִֶַָ

ׁשמ ֹונה  ּכל  ּדר ֹומית . למערבית  ואחד  מערבית , ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָצפ ֹונית 
אינן  ה ׁשּתים  ׁשא ּלּו א ּלא  הן, אחד  ּבסדר  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָקר ׁשים 
מ ּזֹו א ּמה  וחצי מ ּזֹו א ּמה  חצי א ּלא  ה ּמׁשּכן ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּבחלל 

רח ּבֹו לה ׁשלים  ּבחלל  מ ּזה נרא ֹות  והא ּמה  לע ׂשר , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ה ּמׁשּכן  קר ׁשי עבי אמ ֹות  ּכנגד  ּבא ֹות  מ ּזה  ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהא ּמה 

ׁשוה  מ ּבח ּוץ  המקצ ֹוע  ׁשּיהא  ּכדי וה ּדר ֹום , .ה ּצפ ֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

      §¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
       Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬

 ©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ ּתֹואמים ה ּקר ׁשים  ּכל  ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְֲִִַָָ

האדנים  ׁשני ׂשפת  עבי יפסיק  ׁשּלא  מ ּלמ ּטה , לזה  ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹזה 
צירי  ׁשּיהיּו ׁשּפר ׁשּתי, ּכמ ֹו מ ּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּביניהם ,

ּבֹולט  ה ּקר ׁש רחב  ׁשּיהא  מ ּצּדיהן, חר ּוצים  ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹה ּיד ֹות 
וכן  האדן, ׂשפת  את  לכ ּסֹות  ה ּקר ׁש, לידי ח ּוץ  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלצ ּדיו,
וקר ׁש לזה , זה  ּתֹואמים  ונמצא ּו ׁשאצל ֹו, ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָה ּקר ׁש

ÔÈÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈz ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈÒÚכ  ‡etˆ ÁeÏ ‡˙Èz ‡kLÓ ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈz ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈeÎÓכד  ÔB‰È ‡„ÁÎÂ ÚlÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ˙Ïƒ¿≈»¿»¿



    
    

     
     

     
     



נח              
ּכנגד  ּבעביֹו, לרח ּבֹו חר ּוץ  ה ּמערב  ׁשּבסדר  ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה ּמקצ ֹוע 
יפריד ּו ׁשּלא  ּכדי וה ּדר ֹומי, ה ּצפ ֹוני קר ׁש צד  ׁשל  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹחריץ 

ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים  eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתא ֹומים .ּכמ ֹו ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ
BL‡ ÏÚ∑קר ׁש ‰‡Á˙.ׁשל  ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל «…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ

חריצין  ׁשני ּברח ּבֹו מלמעלה  חר ּוץ  היה  וקר ׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָקר ׁש
אחת . ּבט ּבעת  ּומכניס ֹו ט ּבעת , עבי ּכדי צ ּדיו ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַַַָּבׁשני
ט ּבע ֹות , א ֹותן אבל  ׁשאצל ֹו, ל ּקר ׁש מתאים  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָנמצא ,

הן, קב ּוע ֹות  אם  ידע ּתי ּוב ּקר ׁשלא  מטלטל ֹות . אם  ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻ
מ ּלֹות  ּכי (נראה , ה ּקר ׁש ּבעבי ט ּבעת  היתה  ְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבּמקצע 

ל ֹומר  ור ֹוצה  קאי, א ּלמ ּטה  וה ּצפ ֹוני' ְְְְְִִִֶַַַַַָָ'ה ּדר ֹומי
ּומה  לת ֹוכ ֹו, נכנס  וכ ּו' ּקר ׁש ורא ׁש וה ּצפ ֹוני ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹׁשה ּדר ֹומי
ּבעבי  ל ֹומר  ר ֹוצה  קר ׁש, ּבעבי ט ּבעת  היתה  ְֳֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּׁשּכתב 
קר ׁש ורא ׁש וה ּצפ ֹוני, ה ּדר ֹומי וד ּו"ק ) ה ּמערבי. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹקר ׁש

נמצא ּו, לת ֹוכ ֹו. נכנס  מערב  ׁשּבסדר  ׁשני ה ּמקצ ֹוע  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
מח ּברים  Ì‰ÈLÏ.ה ּכתלים  ‰È‰È Ôk∑ ל ׁשני ְְִִַָָֻ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְִֵ

ול ּקר ׁש צפ ֹון ׁשּבס ֹוף  ל ּקר ׁש ׁשּבּמקצ ֹוע , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה ּקר ׁשים 
ה ּמקצע ֹות  ל ׁשני וכן .ה ּמערבי ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ

      §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
       £¨¦®§¥´£¨¦À©©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

  ©−©©¤¬¤¨«¤¨«
ÌÈL˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑: למעלה האמ ּור ֹות  הן ¿»¿…»¿»ƒְְֲֵַָָ

ּתע ׂשה  קר ׁשים  ּוׁשני קר ׁשים , ׁשּׁשה  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ"ּתע ׂשה 
ּכ מערבי. ּבסדר  קר ׁשים  ׁשמ ֹונה  נמצא ּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻלמקצעת ".
ּב'מלאכת  ה ּקר ׁשים ' סדר  'מע ׂשה  ּבּמׁשנה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּויה 
את  וח ֹורץ  חל ּולים  האדנים  את  ע ֹוׂשה  היה  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָה ּמׁשּכן':
והחריץ  מ ּכאן, ורביע  מ ּכאן רביע  מ ּלמ ּטה , ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה ּקר ׁש

ּבאמצע , ח ּמּוקין חציֹו ׁשני ּכמין יד ֹות  ׁשּתי ל ֹו וע ׂשה  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשני  ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשה ּגרסא  נראה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ(ולי
ּבחלל  לה ּכנס  ּומ ׁשּפֹות  מ ּזֹו זֹו ה ּמב ּדל ֹות  ס ּלם  ְְְְֲִִִֵַַַָָָֻֻֻׁשליב ֹות 

וה ּוא  ה ּסּלם , ע ּמּודי ּבנקב  ה ּנכנסת  ּכׁשליבה  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהאדן
ּומכניסן  ׁשליבה , ּכמין ע ׂשּויֹות  "מ ׁשּלב ֹות ", ְְְְְֲִִִַָָָֻל ׁשֹון
אדנים ", ׁשני אדנים , "ׁשני ׁשּנאמר : אדנים , ׁשני ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלת ֹו
ואצ ּבע  מ ּכאן אצ ּבע  מלמעלה  ה ּקר ׁש את  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוח ֹורץ 
ׁשּלא  ּכדי זהב , ׁשל  אחת  ט ּבעת  לת ֹו ונֹותנן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ ּכאן,
מ ּלמ ּטה  תאמם  "ויהיּו ׁשּנאמר : מ ּזה , זה  נפרדין ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹיהיּו
למעלה , ה ּצע ּתי ׁשּלּה וה ּפר ּוׁש ה ּמׁשנה , היא  ּכ ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוג ֹו'".

המקרא ֹות  .ּבסדר  ְְִֵֶַָ

     §¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
 ¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

ÌÁÈ∑א ׁשפריׁש ּובלע "ז ע ּברין, .ּכתר ּגּומ ֹו: ¿ƒƒְְְְִַַַַ
ÔkLn‰ŒÚÏˆ ÈL˜Ï ‰MÓÁ∑ א ּלא הן, ג ' ה ', א ּלּו ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

זה  חתיכ ֹות : מ ּׁשּתי ע ׂשּוי וה ּתח ּתֹון העליֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשה ּבריח 
ה ּכתל , חצי עד  מבריח  וזה  ה ּכתל , חצי עד  ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַֹֹמבריח 
מ ּצד  ּבּטּבעת  נכנס  וזה  זה , מ ּצד  ּבּטּבעת  נכנס  ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָזה 
ותח ּתֹון, ׁשעליֹון נמצא , לזה . זה  ׁשּמּגיעין עד  ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָזה ,
ה ּכתל  ּכל  ּכנגד  אר ּכֹו האמצעי אבל  אר ּבע , ׁשהן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשנים 
"וה ּבריח  ׁשּנאמר : קצה ּו, ועד  ה ּכתל  מ ּקצה  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּומבריח 
ׁשהעליֹונים  ֿ ה ּקצה ". אל  ֿ ה ּקצה  מן מברח  וג ֹו' ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה ּתיכ ֹון
לת ֹוכן, לה ּכנס  ּבּקר ׁשים  ט ּבע ֹות  להן היּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוה ּתח ּתֹונים 
א ּמֹות  ע ׂשר  ּבת ֹו מ ׁשּלׁשים  קר ׁש, לכל  ט ּבע ֹות  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
העליֹונה  ה ּטּבעת  מן אחד  חלק  ה ּקר ׁש, ּגב ּה ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשל 

חלק  וכל  ּולמ ּטה , ה ּתח ּתֹונה  מן אחד  וחלק  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּולמעלה ,
ט ּבעת  ּבין חלקים  ּוׁשני ה ּקר ׁש,  אר רביע  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹה ּוא 
זֹו, ּכנגד  זֹו מכ ּונֹות  ה ּטּבע ֹות  ּכל  ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלט ּבעת ,
נק ּובין  ה ּקר ׁשים  א ּלא  ט ּבע ֹות , אין ה ּתיכ ֹון ל ּבריח  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל 
מכ ּונין  ׁשהם  ה ּנקבים   ּדר ּבהם  נכנס  וה ּוא  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבעבין,
ה ּבריחים  ה ּקר ׁשים ". ּבת ֹו" ׁשּנאמר : וזה ּו זה , מ ּול  ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָזה 
אחד  ּכל   אר ּוב ּדר ֹום , ׁשּבּצפ ֹון וה ּתח ּתֹונים  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהעליֹונים 
ה ּקצה  "מן וזה ּו: א ּמה , ל ' אר ּכֹו וה ּתיכ ֹון א ּמה , ְְְִִֶֶַַַַָָָָט "ו
ּבריחים  וה ' ה ּמערב , ועד  ה ּמזרח  מן ה ּקצה ", ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָאל 
א ּמֹות , ו' וה ּתח ּתֹונים  העליֹונים   אר ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבּמערב ,
היא  ּכ קר ׁשים . ח ' רחב  ּכנגד  י"ב  אר ּכֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָֹוה ּתיכ ֹון

ה ּמׁשּכן' ּב'מלאכת  צח)מפר ׁשת  .(שבת ְְְִִֶֶֶֶַָֹ

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈz ÔÈÎÓÒ NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

Èt„Ïכו ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈaÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ËÒ¿««¿¿»»



     
     

    
     

    
   



נט               

    ©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
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̈«¨

     §©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
¤©¨¤«

   §¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ
     ©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−

̈¨«
ÌÁÈaÏ ÌÈza∑יהיּו ּבהן, ׁשּתע ׂשה  ה ּטּבע ֹות  »ƒ«¿ƒƒְֲִֶֶֶַַַָָ

ה ּבריחים  ּבהן להכניס  ‰ÌÁÈa.ּבּתים  ˙‡ ˙ÈtˆÂ ְְְִִִִֶַַָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
‰Ê∑ ׁשאין ה ּבריחים , על  מד ּבק  ה ּזהב  ׁשהיה  לא  »»ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּתי  ּכמין ק ֹובע  היה  ּבּקר ׁש א ּלא  צ ּפּוי, ׁשּום  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם 
וק ֹובען  חל ּול , קנה  סדקי ׁשני ּכמין זהב , ׁשל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּפיפ ּיֹות 

ּולכאן, לכאן ה ּטּבע ֹות  רחב אצל  את  ממ ּלא  אר ּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומ ּמּנה  לכאן ה ּטּבעת  מן נכנס ה ּקר ׁש וה ּבריח  לכאן, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ה ּׁשני. ל ּפה  ה ּטּבעת  ּומן ל ּטּבעת , ּומ ּמּנּו ְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַלת ֹוכ ֹו,
ּבקר ׁשים , ּתח ּובין ּכׁשהן זהב  מצ ּפים  ה ּבריחים , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֻנמצא ּו
וה ּטּבע ֹות  ּבֹולט ֹות , היּו מ ּבח ּוץ  ה ּלל ּו ְְְְִִִַַַַַָָָוה ּבריחים 
ּכל  א ּלא  ה ּמׁשּכן, ּבת ֹו נרא ֹות  היּו לא  ְְְְִִִִֶַַָָָָֹוה ּפיפ ּיֹות 

מ ּבפנים  חלק  .ה ּכתל  ְִִִֶַָָֹ

    ©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
 ̈¨«

ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑, ׁשּיּגמר ‰a.הקימה ּולאחר  ˙È‡‰∑ ּולהרא ֹות  לל ּמד עתיד  ׁשאני לכן, קדם  «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
הקמת ֹו .סדר  ֲֵֶָָ

         

הרהרהרהר הראיתהראיתהראיתהראית א א א א רררר טטטט מ מ מ מ     הההה אתאתאתאת ל)והקמתוהקמתוהקמתוהקמת (כו , ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
 רא)  ה את  להקי א נצטה  ה  למר,  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹי

(ניס  חד לב לב לב לב וזה ס ע . לי  יחיד )..והקמת והקמת והקמת והקמת , ר ר ר ר (ל א א א א ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹ ְֲֲֲֲִֶֶֶֶָָָָָֹֹ
"הראית הראית הראית הראית  ר"י  ל    לד ק   וי מ ה ). אניאניאניאני(רק  ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

 דלל עתיד  הקילהרא להרא להרא להרא ת ת ת ת (יחיד ) ה "ה  :"הקמת סדר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
קדימה  רק  לא  לל 'סדר' (והרי  ביכ ל , עצמ  ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת

ה דה '). 'סדר  כמ כלל, העני רטי    א א  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָואח ר,

     

      §¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
     ̈§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

˙ÎÙ∑: חכמים ּובל ׁשֹון ה ּוא , מח ּצה  ל ׁשֹון »…∆ְְְֲִִִָָ
העם  ּובין  ה ּמל ּבין ה ּמב ּדיל  ּדבר  ÏÎz˙.'ּפר ּגֹוד ', ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈∆

ÔÓb‡Â∑ וח ּוט ח ּוט  ּבכל  ּכפ ּול , היה  ּומין מין ּכל  ¿«¿»»ְְִִָָָָָ
ח ּוטין  LÁ.ו' ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפר ׁשּתי ּכבר  ִ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ

אינן  עבריה  ׁשּמׁשני וה ּציּורין קיר ֹות , ׁשּתי ׁשל  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאריגה 
לזה  זה  יע ׂשה ∑ÌÈk.ּדֹומין ּבר ּיֹות  ׁשל  צ ּיּורין ִֶֶָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ

וא ּונקל ּיֹות  אדנים , ד ' ּבת ֹו ּתק ּועים  ע ּמּודים  ד ' ְְְְְֲִִִִַָָּבּה:
ּכל ֹונס , עליהן לה ֹוׁשיב  למעלה , עק ּמין ּבהן ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֻקב ּועין

Èz˙‡כז ‡kLÓ ËÒ Èt„Ï ÔÈaÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈaÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡iaÚÏ ‡˙‡ ‡‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡‰c ‡iaÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡eËa¿»

Úˆeלא  ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ‡zÎt „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „BÚ ÈÊL ıee ÈB‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈek ˙eˆ«¿ƒ



                
        



ס              
ׁשהרי  ה ּווין, הן והא ּונקל ּיֹות  ּבּה, ּכר ּו ה ּפרכת  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשרא ׁש
לרח ּבֹו א ּמֹות  י' אר ּכּה וה ּפרכת  ע ׂשּויים , הן ווין ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּכמין
קר ׁשים , ׁשל  ּכגבהן א ּמֹות  י' ורח ּבּה מ ׁשּכן, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָׁשל 
ע ׂשר  ולפנים  הימ ּנה  ׁשּיהא  מ ׁשּכן, ׁשל  ּבׁשליׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָּפר ּוסה 
קד ׁשי  ּבית  נמצא , א ּמה . כ ' ּולח ּוץ  והימ ּנה  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָא ּמֹות ,
ה ּפרכת  את  "ונת ּת ׁשּנאמר : ע ׂשר , על  ע ׂשר  ְֱֳִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה ּקד ׁשים 

ׁשל  ח ֹובר ֹות  ׁשּתי את  המח ּברים  ה ּקרסים " ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָּתחת 
ּוכ ׁשּפר ׂשם  א ּמה , כ ' הח ֹובר ֹות  ורחב  המ ׁשּכן ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹיריע ֹות 
ׁשליׁשי  ּבׁשני ּכלתה  ל ּמערב , ה ּפתח  מן ה ּמׁשּכן ּגג  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָעל 
מ ׁשּכן, ׁשל  ׁשליׁשֹו ּכּסתה  ה ּׁשנית  והח ֹוברת  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָה ּמׁשּכן,

ה ּקר ׁשים  את  לכ ּסֹות  לאח ֹוריו, ּתל ּוי .וה ּמֹותר  ְְְֲִֶַַַַָָָָ

         

ההההב ב ב ב יל יל יל יל  ברברברבר .... .... מח מח מח מח הההה      לא)ל ל ל ל כו , הרי(ר "י לאל,  י ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ה ה  למר,  וי ." לכ ה רכת "והב ילה   סמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמפר

ה רכת" את האר על "וס ת ג )תיב  מ , ור"י(פקודי . ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
מח ה  , ברי ני  רכת  נאמר א  , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמח

מח ה  היא   החפצא  א א  ,האר על  מס ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָה ב לת
עלת ורק  ה רכת"), "והב ילה   בית ה )    פטת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

 ל ,האר על "וס ת :  מר"י  להעיר . מס ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹלהי ת
היתה היתה היתה היתה הגנה , מח מח מח מח ה ה ה ה  ".הרי הרי הרי הרי  ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָ

     §¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´
    ̈½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

    §¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
      ̧̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

      ©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

     §¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
©¢¨¦«

    §©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ
       ́Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−

 ©¤¬©¨«
ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑ מן מ ׁשּו ּבּצפ ֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְִַָָָֻ

ּבּדר ֹום , ּומנֹורה  ּומחצה , א ּמֹות  ׁשּתי ה ּצפ ֹוני ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹה ּכתל 
ּומזּבח  ּומחצה , א ּמֹות  ׁשּתי ה ּדר ֹומי ה ּכתל  מן ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹמ ׁשּוכה 
מ ׁשּו למנֹורה , ׁשלחן ׁשּבין אויר  ּכנגד  נת ּון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻה ּזהב 

ה ּמׁשּכן  חצי מן נת ּונים  וכ ּלם  ה ּמזרח , ּכל ּפי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻקמעא 
ע ׂשרים  ל ּפרכת  ה ּפתח  מן ה ּמׁשּכן  אר ּכיצד ? ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולפנים ,
ה ּפתח  מן מ ׁשּוכים  וה ּמנֹורה  וה ּׁשלחן ה ּמזּבח  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻא ּמה .

א ּמֹות  ע ׂשר  מערב  .לצד  ְֲֶֶַַַָ

     §¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¤§©§¨¨²
     §©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑, ה ּפתח ּכנגד   מס ׁשה ּוא  ויל ֹון, ¿»ƒ»»»ְִֶֶֶֶַַָָ
א)ּכמ ֹו: מגין (איוב  ל ׁשֹון ּבעד ֹו", Ì˜."ׂשכ ּת ‰NÚÓ∑ ְְְֲִֵַַָ«¬≈…≈

עבר  ׁשל  ּכפרצ ּוף  מחט , מע ׂשה  ּבֹו ע ׂשּויֹות  ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַה ּצּור ֹות 

זה  עבר  ׁשל  ּפרצ ּוף  ּכ ולא ∑Ì˜.זה , האמן ׁשם  ְֵֶֶֶֶַָ…≈ְֳֵָָֹ
צ ּיּור . ע ֹובד  ולא  צ ּיר , ע ֹובד  ותר ּגּומ ֹו: האמנּות , ְְְֳִֵַַַַָָָֹׁשם 

א ּמֹות  י' על  א ּמֹות  י' ה ּפרכת : ּכמ ּדת   ה ּמס .מ ּדת  ְִִֶַַַַַַַָָָֹ

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa‡ ÏÚ ‡‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙet ˙BÁz ‡zÎt ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B‡ ˙È ‡zÎÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈe ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎt LÙ˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B‡ ÏÚ ‡ztk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה  ‡zÎÙÏ ‡aÓ ‡B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡B˙t Ï˜Ï ‡zÓ¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡B˙Ùe ‡ÓBc»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

ÏÎz‡לו ‡kLÓ Ú˙Ï ‡Òt „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:iˆ „BÚ ÈÊL ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»
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B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»

נט) יֹוסי (זבחים ר ּבי יה ּודה . ר ּבי ּדברי ּככתבן, ְְְְִִִִִִֵַַָָָָּדברים 
"רב ּוע ". ּבּפנימי ונאמר  "רב ּוע ", ּכאן נאמר  ְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָא ֹומר :

ּפי  ּגבה ֹו ּכאן אף  ּכאר ּכֹו, ׁשנים  ּפי ּגבה ֹו ּלה ּלן ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמה 
קמת ֹו"? א ּמֹות  "ׁשל ׁש מק ּים : אני ּומה  ּכאר ּכֹו, ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹׁשנים 

ּולמעלה  ס ֹובב  .מ ּׂשפת  ְְְִֵַַָ

      §¨¦´¨©§ŸÀ̈©©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
   ©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

ÂÈ˙˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויח ּברם  לב ּדם  יע ׂשם  LÁ˙.ׁשּלא  B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑, מצח ע ּזּות  על  לכ ּפר  ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר : נח ּוׁשה "(ישעיה  ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

     §¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
   ©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

ÂÈ˙ÈÒ∑ יֹור ֹות ּדׁשנֹו∑BM„Ï.ּכמין להסיר  ƒ…»ְִ¿«¿ְְִִָ
קטמ ּה, למספי א ּונקל ֹוס : ׁשּתר ּגם  וה ּוא  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶָלת ֹוכ ּה,
– עברית  ּבל ׁשֹון מ ּלֹות  יׁש ּכי לת ֹוכם , ה ּדׁשן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָלס ּפֹות 
ּוסתירה , ּבנין ל ׁשּמׁש ּבּפתר ֹון מתח ּלפת  אחת  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמ ּלה 

פ )ּכמ ֹו: ׁשר ׁשיה ",(תהלים ה)"וּתׁשר ׁש "אויל (איוב  ְְֱִֵֶַָָָָ
וח ּלּופ ֹו: לא)מ ׁשריׁש", ת ׁשר ׁש".(שם ֿ ּתב ּואתי "ּובכל  ְְְְְִִִֵַַָָ

יז)וכמ ֹוה ּו: וח ּלּופ ֹו:(ישעיה ּפר ּיה ", י )"ּבסעפיה  (שם ְְְִִִִֶָָָֹ
וכמ ֹוה ּו: סעיפיה . מפ ּׂשח  ּפארה ", נ)"מסעף  "וזה (ירמיה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻ

וכמ ֹוה ּו: עצמ ֹותיו. ׁשּבר  ע ּצמ ֹו", כא)האחר ֹון א (מלכים ְְְֲִִַַַָָָ
וח ּלּופ ֹו: באבנים ", סב )"וּיסקלה ּו מאבן",(ישעיה "ס ּקל ּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻ

וכן: אבניה , ה)הסיר ּו אף (שם ויס ּקלה ּו". "ויע ּזקה ּו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ
אד ׁשצנדר "יר  ּובלע "ז ּדׁשנֹו, להסיר  לד ּׁשנֹו, .ּכאן ְְְְְִִַַַָָ

ÂÈÚÈÂ∑,ה ּדׁשן את  ּבהם  ׁשּנֹוטל  מגרפ ֹות  ּכתר ּגּומ ֹו: ¿»»ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
יד , ּבית  ול ֹו ּדק , מ ּתכת  ׁשל  הקדרה  ּכּסּוי ּכמין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהן

וודי"ל  ה ּזבחים ∑ÂÈ˙˜ÊÓe.ּובלע "ז ּדם  ּבהם  .לק ּבל  ְַַƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָ
ÂÈ˙‚ÏÊÓe∑ ּבהם ּומ ּכה  ּכפ ּופים , א ּונקל ּיֹות  ּכמין ƒ¿¿…»ְְְְִִִֶֶַָ

ּגחלי  על  ּבהן ּומתה ּפכין ּבם , ונתחבים  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבּבׂשר 
קרוצינ"ׁש, ּובלע "ז ׂשרפתן, ממהר  ׁשּיהא  ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָה ּמערכה 

צ ּנֹור ּיֹות  חכמים  יׁש∑ÂÈ˙zÁÓe.ּובל ׁשֹון ק ּבּול  ּבית  ְֲִִִִָ«¿…»ִֵֵ
מזּבח  על  ל ׂשאתם  ה ּמזּבח  מן ּגחלים  ּבהן ל ּטל  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהם 
מח ּתֹות , קר ּויים  חת ּיתן ׁשם  ועל  ל ּקטרת , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹה ּפנימי

ל )ּכמ ֹו: א ׁש(ישעיה ׁשאיבת  ל ׁשֹון מ ּיק ּוד ", א ׁש "לח ּתת  ְְְְִִֵֵַַָֹ
וכן: ו)מ ּמק ֹומ ּה, ּבחיק ֹו?!"(משלי  א ׁש איׁש ."היח ּתה  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ

ÂÈÏk ÏÎÏ∑:ּכליו ּכמ ֹו .ּכל  ¿»≈»ְֵָָ

      §¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
      ©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«

aÎÓ∑ ּכמין קריבל "ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה , ל ׁשֹון ƒ¿»ְְְִִֶָָ
ר ׁשת . ּכמין ח ֹורין ח ֹורין ע ׂשּוי ל ּמזּבח , ל ֹו ע ׂשּוי ְְְִִִִֵֶֶַַָָלב ּוׁש

מכ ּבר  ל ֹו 'וע ׂשית  ּפתר ֹונֹו: וכה  מסרס , זה  ְְְְְְִִִִֶָָָָָֹֹּומקרא 
ר ׁשת ' מע ׂשה  .נח ׁשת  ְֲֵֶֶֶַֹ

ÔÈhLלז È„enÚ ‡LÓÁ ‡ÒÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È ÚaÓ ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa‡ ÏÚ È‰B˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙ÂzÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙ÈepˆÂ d˙˜ÊÓe d˙ÈÙB‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

„LÁ‡ד  ‡z„ˆÓ „BÚ ‡„Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁc Ô˜ÊÚ Úa‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰BËÒ Úa‡«¿«ƒ¿ƒ
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ÁaÊÓ‰ kk∑ סביב ה ּמּקיף  ּדבר  ּכל  ס ֹובב . «¿…«ƒ¿≈«ִִֵַַָָָָ
ׁשֹוחטין  ּב"ה ּכל  ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ּכר ּכב , קר ּוי ":ּבע ּגּול  ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹ

ּולכר ּכב ', ל ׁשּוף ... ׁשעתיד  ּכל  עץ : ּכלי ּגלמי הן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ'א ּלּו
ה ּתב ֹות  ּדפני ּבקר ׁשי עג ּלין חריצין ׁשע ֹוׂשין ּכמ ֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֻוה ּוא 
והיה  סביב ֹו, חריץ  ע ׂשה  ל ּמזּבח  אף  העץ . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוספסלי

ׁשל ׁש לס ֹוף  וה ּוא  לנֹוי, ּבדפנֹו א ּמה  אחרים רח ּבֹו (ספרים ְְְְְְַָָָָֹ
ׁשנים שש) ּפי 'ּגבה ֹו הא ֹומר : ּכדברי ּגבה ֹו, ׁשל  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָא ּמֹות 

קמת ֹו"? א ּמֹות  "וׁשל ׁש מק ּים : אני מה  הא , ְְְְֲִֵַַָָָָָֹֹּכאר ּכֹו'.
ה ּכהנים  לה ּלּו ס ֹובב  אבל  ּולמעלה , ס ֹובב  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמ ּׂשפת 
לפנים  רא ׁשֹו על  א ּלא  ה ּנח ׁשת , למזּבח  היה  ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלא 
ּבין  ּכר ּכֹוב ? 'איזה ּו ּב'זבחים ': ׁשנינּו וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמ ּקרנֹותיו.
ׁשל  א ּמה  מהן ולפנים  א ּמה , רחב  והיה  לקרן', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקרן
ּכר ּכב . קר ּויים  ה ּלל ּו א ּמֹות  ּוׁשּתי ה ּכהנים , רגלי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹה ּלּו
מ ּלמ ּטה " ה ּמזּבח  ּכר ּכב  "ּתחת  וה ּכתיב : ׁשם , ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹודק ּדקנּו
ּתח ּתיו? ה ּמכ ּבר  ּולב ּוׁש ה ּוא  ּבדפנֹו ׁשה ּכר ּכב  ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָֹלמדנּו,
ּדלא  לכהנים  וחד  לנֹוי חד  הוֹו, 'ּתרי ה ּמתרץ : ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָֹותרץ 
הל ּביׁשּו ּומ ּתח ּתיו היה , לנֹוי ׁשּבּדפן זה  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹיׂשּתרג ּו'.

ׁשה ּמכ ּבר  נמצא , ה ּמזּבח . חצי עד  רח ּבֹו וה ּגיע  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָה ּמכ ּבר 
ּבין  להב ּדיל  ּגבה ֹו, לחצי סימן היה  וה ּוא  א ּמה , ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָרחב 
ע ׂשּוי  ּוכנג ּדֹו ה ּתח ּתֹונים , לדמים  העליֹונים  ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּדמים 

ּבאמצע ֹו.למזּבח  ה ּסקרא  ח ּוט  ּדגמת  ע ֹולמים  ּבית  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּבענין  ּפר ׁשּו ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  אף  ּבֹו, ע ֹולין ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹוכב ׁש
ֿ ּלי" ּתע ׂשה  אדמה  "מזּבח  ּבפר ׁשת  ׁשמענּו ּכבר  ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָזה ,
ּבּכב ׁש מעל ֹות  ל ֹו ּתע ׂשה  לא  במעל ֹות ", תעלה  ְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ולא 
ּכ ּכב ׁש, ל ֹו ׁשהיה  למדנּו, חלק . ּכב ׁש א ּלא  ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּלֹו,
ה ּנח ׁשת  מזּבח  ה ּוא  אדמה , ּומזּבח  ּבמכיל ּתא . ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹׁשנינּו

אדמה  חלל ֹו ממ ּלאין וה ּכב ׁשׁשהיּו חנּיתן, ּבמק ֹום  ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ח ּוט  מלא  ה ּמזּבח  מן מב ּדל  ה ּמזּבח , ּבדר ֹום  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה 
החצר  לקלעי סמ ּו א ּמה  עד  מ ּגיעין ורגליו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה ּׂשערה ,
ּולדברי  ק ֹומת ֹו. א ּמֹות  ע ׂשר  הא ֹומר  ּכדברי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבּדר ֹום ,
לא  ק ֹומת ֹו", א ּמֹות  "וׁשל ׁש ּככתבן: ּדברים  ְְְִִֵַָָָָָָֹֹהא ֹומר :
ּבמ ׁשנת  מצאתי ּכ א ּמֹות , ע ׂשר  א ּלא  ה ּכב ׁש  אר ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה 

וּתשע  ה ּמזּבח אר ּבעים  מן מב ּדל  ׁשהיה  וזה  מ ּדֹות , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ה ּמקרא  מן למדנּוה  זבחים  ּבמ ּסכת  הח ּוט , .מלא  ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

      §¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
 Ÿ−̈§«¤
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˙Úaha∑ ל ּמכ ּבר ׁשּנע ׂשּו ט ּבע ֹות  .ּבאר ּבע  ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

      §¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
   ̈−̈¥¬©«£«

˙ÁÏ e∑ עצי ל ּוח ֹות  ל ּוחי. חליל  ּכתר ּגּומ ֹו: ¿À…ְְֲֲִֵֵַ
עץ  ּכּלֹו יהא  ולא  ּבאמצע , והחלל  צד , מ ּכל  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּטים 

ּכמין  א ּמֹות  חמ ׁש על  א ּמֹות  חמ ׁש עביֹו ׁשּיהא  ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד ,
.ס ּדן  ַָ

ÚlÓה  ‡Áa„Ó ÈBÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»

ÈÚ‡cו ÈÁÈ‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡iÁÈ‡ז ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó ÈËÒ ÔÈz ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡eËa¿»≈«¿¿



    
     
      

    
     

    

    
     

   



סג               

     

     §¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨
       §¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈

̈«¤¨«
ÌÈÚÏ˜∑ נקבים ספינה , קלעי ּכמין ע ׂשּויין ¿»ƒְְְְֲִִִִֵַָָ

ותר ּגּומ ֹו א ֹורג , מע ׂשה  ולא  קליעה  מע ׂשה  ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָֹנקבים ,
ׁשהן  לפי סרדא , המתר ּגם  מכ ּבר , ׁשל  ּכתר ּגּום  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻסרדין

ּככברה  ‰‡Á˙.מנּקבין ‰‡tÏ∑ קר ּוי הר ּוח  ּכל  ְְִִָָָֻ«≈»»∆»ַָָָ
.ּפאה  ֵָ

     §©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥
  ̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

ÌÈNÚ ÂÈ„nÚÂ∑ ע ּמּוד ּבין א ּמֹות  חמ ׁש ¿«À»∆¿ƒֵֵַַָ
הע ּמּודים ∑Ì‰È„‡Â.לע ּמּוד  האדנים ׁשל  נח ׁשת . ְַ¿«¿≈∆ְֲִִֶֶַָָָֹ

היה  לת ֹוכן. ּתק ּועין והע ּמּודים  הארץ  על  ְְְְִִִֶַַָָָָָָיֹוׁשבים 
קנּדסין  ּכמין ׁשׁשה ע ֹוׂשה  אר ּכן פלא "ׁש, ׁשּקֹורין ְְְִִִִֶֶָָָָֻ

ּבֹו קב ּועה  נח ׁשת  וט ּבעת  ׁשל ׁשה , ורח ּבן ְְְְְְְִֶַַַָָָָָֹֹטפחים 
ּכנגד  ּבמיתרים  סביביו ה ּקלע  ׂשפת   וכ ֹור ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמצע ֹו,
ט ּבע ּתֹו  ּדר ה ּקנדס  ות ֹולה  וע ּמּוד , ע ּמּוד  ְְְְֶֶֶַַַַַָָֻּכל 
זק ּוף  רא ׁשֹו וי"ו, ּכמין הע ׂשּוי ׁשּבע ּמּוד  ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבא ּונקל ּיֹות 

ׁשע ֹוׂשין  ּכא ֹותן ּבע ּמּוד , ּתק ּוע  אחד  ורא ׁשֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹלמעלה 
ּתל ּוי  ה ּקלע  ורחב  גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלת ֹות , ְְְִִֶֶַַַַָָֹלה ּציב 

החצר  מח ּצֹות  ק ֹומת  והיא  ‰ÌÈ„nÚ.מ ּלמ ּטה  ÈÂÂ∑ ְְְִִִֵֶַַָָ»≈»«Àƒ
הא ּונקל ּיֹות  הע ּמּודים ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם  היּו מ ּקפין ְְִֵָ«¬À≈∆ִִַָָָֻ

אם  ּכּלן, ּפני על  אם  יֹודע , ואיני סביב , ּכסף  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּבח ּוטי
ל ׁשֹון  ׁשח ּׁשּוק  אני יֹודע   א ּבאמצעם , ואם  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּברא ׁשם 

ּבּגבעה : ּבפ ּלג ׁש מצינּו ׁשּכ יט חג ֹורה , "וע ּמֹו)(שופטים ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָ
ח ׁשּוקים  ּתר ּגּומ ֹו: חב ּוׁשים ", חמ ֹורים  .צמד  ְֲֲֲִִִֶֶַ

         

 רי רי רי רי ע ע ע ע י)וע וע וע וע דיו דיו דיו דיו  ולא (כז, ה תב   ת ד ל,  ע  צרי ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
  הק ה  ראיתי  (ע ה   די הע  נע מ ה  רְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
,רנז א  מה  י תר ע ד   ותמ וע ד ). הריב "א  ְְְְְְִִֵֶַַָָֹתספת

 מביא ור"י  .סינ ה רמז, ת ת ת ת ואפיל ט ט ט ט פ פ פ פמפר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
 ביער ר"י  ראה  לא ! ות פל"ש ", רי סינ ק מי"ְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ

. רי מח  ואינ לע "ז, פל"ו  קונדס , ב : ְְְִֵַַָָֻלד ,

      §¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
     §©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥

  ̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

     §³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
   ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

      §´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
‰ÁÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑, קדם קר ּוי ה ּמזרח  ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְִֵֶֶַָָ

ה ּמזרח  , לפיכ אח ֹורים . ל ׁשֹון אח ֹור , ּפנים . ְְְְֲִִִִַַָָָָל ׁשֹון
דא ּת ּכמה  אח ֹור , קר ּוי ּומערב  ּפנים , ׁשה ּוא  קדם  ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָקר ּוי

יא)אמר : מערבא (דברים יּמא  האחר ֹון", ÌÈMÓÁ."ה ּים  ֲֵַַַַַָָָָָָ¬ƒƒ

ÓBc‡ט  Ú ÁeÏ ‡kLÓ ˙c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡ ‰‡Ó ÈÊL ıec ‡z„Ï ÔÈ„Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ÚÏ ‡k‡À¿»¿≈«»

LÁ‡י  ÔÈNÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈNÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

Ó‡‰יא  ÔÈ„Ò ‡k‡a ‡etˆ ÁeÏ ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈNÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈNÚ È‰B„enÚÂ ‡k‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„Òיב  ‡ÚÓ ÁeÏ ‡z„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡NÚ«¿»

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ ÁeÏ ‡z„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ



  
     

      
    

     
    
    

     

    
  

   
   



סד              
‰n‡∑ ּכּלם סת ּומים  היּו לא  א ּמה  חמ ׁשים  א ֹותן «»ְֲִִִַָָָָֹֻ

קלעים  א ּמה  ט "ו א ּלא  ה ּפתח , ׁשּׁשם  לפי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבקלעים ,
רחב  נׁשאר  ה ּׁשנית . ל ּכתף  וכן מ ּכאן ה ּפתח  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלכתף 

ׁשּנא  וזה ּו א ּמה , ע ׂשרים  ּבינתים  ה ּפתח  מר :חלל  ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכנגד   למס ויל ֹון א ּמה ", ע ׂשרים   מס החצר  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ּול ׁשער 

ה ּפתח  ּכרחב  , אר א ּמה  ע ׂשרים  .ה ּפתח  ְְִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

     ©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
   §½̈§©§¥¤−§¨«

‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ ע ּמּוד ּבין א ּמֹות  חמ ׁש «À≈∆¿…»ֵֵַַָ
ּבמקצ ֹוע  הע ֹומד  ה ּדר ֹום  ׁשּברא ׁש ע ּמּוד  ּבין ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹלע ּמּוד ,
ׁשּבּמזרח  הג ' מן ׁשה ּוא  ע ּמּוד  עד  מזרחית  ְְְִִִִִֶֶַַַַָָּדר ֹומית 

ל ּׁשליׁשי  ה ּׁשני ּומן א ּמֹות , חמ ׁש ל ּׁשני ּומ ּמּנּו א ּמֹות , ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָה '
ע ּמּודים  ואר ּבעה  ה ּׁשנית , ל ּכתף  וכן א ּמֹות , ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָחמ ׁש

ל ּמערב  י' ּכנגד  ל ּמזרח  ע ּמּודים  י' הרי , ל ּמס. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

     §©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
   §½̈§©§¥¤−§¨«

     §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
      §©§¨¹̈§©©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

   ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«

     ̈©¥̧¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−
  ̈®¤§©§¥¤−§«¤

'B‚Â ÈÒ ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑ּפר ׁש ׁשּלא  לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְִֵֶַֹ
אבל  ול ּדר ֹום , ל ּצפ ֹון א ּלא  נח ׁשת  ואדני וח ּׁשּוקים  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹווין

ואדני  וח ּׁשּוקים  ווין, נאמר  לא  ול ּמערב  ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹל ּמזרח 
ּכאן  ול ּמד  ּבא  , לכ .נח ׁשת . ְְְִֵֶָָָֹ

     ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
      ©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

§«¤
ˆÁ‰ C‡∑ ה ּמזרח ׁשּמן וה ּדר ֹום , ה ּצפ ֹון …∆∆»≈ְְִִֶַַַָָָ

ּבא ּמה  מאה  ÌÈMÓÁa.ל ּמערב  ÌÈMÓÁ ÁÂ∑ ֲֵַַַָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒ
חמ ּׁשים  מר ּבעת  היתה  ׁשּבּמזרח  חמ ּׁשים ,חצר  על  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מזרח  העמיד  ע ׂשר . ורח ּבֹו ׁשל ׁשים  אר ּכֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשה ּמׁשּכן
החצר .  אר ׁשל  החיצ ֹונים  חמ ּׁשים  ּבׂשפת  ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹּפתח ֹו
ל '. לס ֹוף  אר ּכֹו וכלה  ה ּפנמ ּיים , ּבחמ ּׁשים  ּכּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנמצא ,
ׁשּבּמערב  ה ּקלעים  ּבין לאח ֹוריו רוח  א ּמה  כ ' ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָנמצא ּו,
ע ׂשר  ה ּמׁשּכן ורחב  ה ּמׁשּכן, אח ֹורי ׁשל  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹליריע ֹות 

א ּמה  ע ׂשרים  ל ֹו, נמצא ּו החצר . רחב  ּבאמצע  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹא ּמֹות 
ה ּמׁשּכן  ליריע ֹות  החצר  קלעי מן ּולדר ֹום  לצפ ֹון ,רוח  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לפניו חצר  חמ ּׁשים , על  וחמ ּׁשים  למערב , (עירובין וכן ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ
‡Bn˙.כג ) LÓÁ ‰Ó˜Â∑ וה ּוא החצר , מח ּצֹות  ּגב ּה ¿…»»≈«ְְִֵֶַָֹ

ה ּקלעים  LÁ˙.רחב  Ì‰È„‡Â∑, ה ּמס אדני להביא  ְִַַָֹ¿«¿≈∆¿…∆ְְִֵַַָָָ
לע ּמּודי  א ּלא  נח ׁשת  אדני נאמר ּו לא  ּתאמר : ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא 
ּכ היּו, אחר  מין ׁשל   ה ּמס אדני אבל  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָה ּקלעים ,

ּוׁשנאן  חזר   ׁשּלכ ּבעיני, .נראה  ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

     §ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
   §¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

ÚÏ‡יד  ÔÈ„Ò ÔÈn‡ ÈNÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„Òטו ÈNÚ LÓÁ ‡Èz ‡ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז ÔÈn‡ ÔÈNÚ ‡Òt ‡zc Ú˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
iˆ „BÚ ÈÊL ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

ÛÒkיז ÔÈLaÎÓ BÁÒ BÁÒ ‡z„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡z„„ ‡k‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıec ÔÈn‡ LÓÁ ‡ÓeÂ ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»



               



סה               
ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑להקמת ֹו צריכין ׁשהיּו ¿…¿≈«ƒ¿»ְֲִִֶַָָָ

מ ּקב ֹות  ּכג ֹון: וע ּמּודים ּולה ֹורדת ֹו, יתד ֹות  .לתקע  ְְְְְִִֵַַַָָָֹ
˙„˙È∑ נגרי האהל ּכמין ליריע ֹות  ע ׂשּויין נח ׁשת  ƒ¿…ְְְֲִִִִִֵֶֶָֹֹ

סביב  סביב  ּבמיתרים  ק ׁשּורים  החצר , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּולקלעי
ואיני  מג ּביהתן. הר ּוח  ּתהא  ׁשּלא  ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשּפּוליהן,

וכבדן  ּותל ּויין, ק ׁשּורין א ֹו ּבארץ , ּתח ּובין אם  ְְְְְִִִִֵֶַָָָָיֹודע 
וא ֹומר  ּבר ּוח . ינּוע ּו ׁשּלא  היריע ֹות  ׁשּפּולי ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמכ ּביד 
 לכ ּבארץ , ּתק ּועין ׁשהם  עליהם  מ ֹוכיח  ׁשּׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאני,

מס ּיעני זה  ּומקרא  יתד ֹות , לג )נקרא ּו "אהל (ישעיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
לנצח ": יתד ֹותיו ֿ יּסע  ּבל  ֿ יצען ְְִִֵֶַַַַָָָּבל 

         

 יי יי יי יי תל תל תל תל  רי רי רי רי ק ק ק ק  א א א א  אר אר אר אר  בי בי בי בי ח ח ח ח  א א א א י י י י דע דע דע דע  (ר "י ואיני ואיני ואיני ואיני  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

יט) מלאכת כז, ה ה , להלכה . נפקא ־מינ    י זה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלספק 
מאחר  קבע , ל בני רק  ה רה  מ ת אס רה  ניְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ה דר  נק ע  , ה מ לאכת נלמד ת ת מלאכ ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָל

ה ד לפי  זה : לפי  . ה ני י  על קבע ' ני' ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָל
וקא  חל ה רה  מ ת אהל נת ל הא ר , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהרא
י ה ני , ה ד  לפי   וא ;'בי ח' ל אפ אהל נת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעל

רח . מתנענע  ואינ חזק  האהל  כְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
.סימ יעי"ו  ,פסוקי תרומה צ "ו  פרשת חסלת
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' א



סו

יום ראשון - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט שבט
מפרק קמ 

עד סוף פרק קמד

יום שני - כ"ז שבט
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - ל' שבט
פרק כ

מפרק קמה
עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ח שבט
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - א' אדר
פרק כ

מפרק א 
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' אדר
פרק כ

מפרק י מתחילת הפרק עד סוף פרק יז

לשבוע פרשת תרומה 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 



סז              

שבט  כ"ו  ראשון  יום 
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ועוד .1. קעא, סי ' טוב שם כתר



סח             

שבט  כ"ז שני יום 
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי  בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל  כתוב, כן, פי  על  אף אלא,
הוכחה  משום בכך  יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של  בעיצומה אך  להיות. שצריך  כמו ה"מתפלל " שאין הוכחה משום
שקוע  כולו המוח  היה לו אחד . אותו הרי  הוא המוח  אך  נפשות, שתי  כאן פועלות אכן שכן, ההתבוננות; של  המלאה אי -ההצלחה על 

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח  אז מקום כל  אין - שבתפילה התבוננות ד .3.באותה כו, משלי 



סט              

שבט  כ"ח שלישי יום 
פרק כט           

     
        

   
   
  
  
 
  
   
  
   

      
       

        
        

   
    
   
  
   
   
  
   
    
        

    

          
         

        

           

   

    

   

   

  

    
   


  

  
 

   
   

  
         

      
      

         
        
          

        
        

        
        

         
       

        
         
          
         
    
   

   
  

   
   

   
  

   
     

    
   
  
   
           
         
        

       
           

         
      

        
        

       
       

      

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

 

 

       
      

       
       

       

       
   

       
       

       
        

       
       

       
      

      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ט .4. לב, יג .1.דברים יא, דברים רש"י  א.2.ספרי , קסח , ג  חלק
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חומריותן 3. מחמת מסיים, הוא כאן ואילו בלבד , בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני  מפי 
לא  במוח  שגם הוכחה להיות, שצריך  כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח ? הלב של  שניהם, של  ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן,
ומדות  ששכל  הידוע, הכלל  כפי  הלב. על  ישפיע שזה ההכרח  ֿ מן כראוי  ההתבוננות את מקבל  המוח  אם כראוי . ההתבוננות נתקבלה
מן  הלב, על  להשפיע השכל  ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך  המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול ", "עילה הם

- אלה דברים על  המוח . וגסות מחומריות נובע וזה עצמו , במוח  כראוי  מאיר אינו שהשכל  לומר, ההכרח    
פי "ז). (עיין כו' ברשותו מוחו תמיד  ובינוני  בבינונים, קאי  בר"פ הנ"ל  על  התירוץ אולי  - המוח ? ע"ד  בר"פ גם אמר לא למה "א"כ 

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן  בנדו"ז )".משא"כ  הביאו שלכן קאי , בבינונים שגם - (אף ד .4.ברשעים טו, 5.תהלים

נשבר. לב נשברה רוח  יט : נא, ב.6.תהלים ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל , ג .8.שמות לד , רבה ויקרא



עי              

שבט  כ"ט  רביעי יום 
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ז.9. כב, יט .10.תהלים יב, ד .11.משלי  מה, דברים תורה א.12.לקוטי  קל , תהלים



עב             

שבט  ל' חמישי יום 
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ה.13. נא, 14.תהלים    נהורא סליק יהא לא ובכ "ז המבדיל , (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה
- ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל  ולבי  שאמר לאחר גם  תמיד , נגדי  וחטאתי  דוד  אמר ולכן מהכתוב זה מכריח  ולכן בהגוף. דנשמתא
שזהו  לומר ומוכרח  פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד  בזכרון אצלו להיות תמיד  צריך  מדוע וא"כ  - פ"א כדלעיל  צדיק, מדרי '

כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי ' עלי ' א.15.בשביל  קעח , זח "ג  כג .16.ראה פרק לעיל  ראה



עג              

אדר  א' שישי יום 
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ו.17. פרק לעיל  ֿ ד .18.ראה ג  כד , א.19.תהלים ה, ה.20.ברכות ד , א.21.תהלים ל , קידושין פ'22.ראה בחיריק, ל ' - לפני 
תרצ"ט . בשנת ושוטרים" "שופטים במאמר נ"ע מוהריי "צ אדמו"ר כ "ק אמר כך  - בצירי  נ' בשבא,



עד              

אדר  ב' קודש  שבת יום 
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ו.23. ג , ז.24.מלאכי  - ו כב.25.פרק ופרק ו פרק



עה               

       
        

    
        

  
  

 
   
  

  
   

 
   

   
    
  
  
  

  
   
  
   

   
    

 
    

   
  

 
   

 
  

   
  

        
        

         
         

        
         
       

         
       

       
       

         

     
      

       
        

   
   
  

  
   
   
   
   
  

   
    
 
  
   

  
  
  
 
  

   
  

   
  
   
   
   
  
   
  
  
        
          
       
          

        
        

       
       

      
        

      
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

 
      
       
       
       
       
          
        
        
        
        
         
          
       
      
       
        
        
         
        
       
      
      
        
        
        
        

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

ד .26. א, לא.27.עובדי ' יג , א.28.במדבר טו, ערכין ב. נג , מנחות א. לה, מ .29.סוטה יד , לא.30.במדבר פסוק מפורטים 31.שם
יב. לה.32.ביהושע כט , כז, פסוקים יד , לט .33.במדבר פסוק שם



עו

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

`l` ,zay axrneléôàl÷çLéîmipnnqd z`Cøc ééeúàå ,úaLa £¦¦§¨§©¨§¨¥¤¤
,øzeî ,íéaøä úeLø.zeytp zpkq dfa yiy oeik §¨©¦¨

:zaya oird z`etx oipra dyrn d`ian `xnbdàøL äãeäé áø©§¨§¨
úaLa àðéò ìçëéîì.d`etxläãeäé øa ìàeîL áø eäì øîà §¦§©¥¨§©¨¨©§©§¥©§¨

,mirneyläãeäéì úééö ïàîlegkie dcedi ax ixacl rnyiy in - ©¨¥¦¨
,d`etxl zaya epiréaL ìéçî.df dyrna zayd z` llgi - ©¦©¥

óBñì,onf xg`l -Lçileg ly yegin dcedi xa l`eny ax §¨
déðéòa.ef d`etxl jxvede ,epira -déì çìLdcedi xa l`eny ax §¥¥¨©¥

,dcedi ax z` le`yløéñà Bà éøLoird z` legkl xzen m`d - ¨¥£¦
.xeq` e` zayadéì çìL,dcedi xa l`eny axl dcedi axéleëì ¨©¥§¥

éøL àîìò,d`etxl zaya oird z` legkl xzen mlerd lkl - ¨§¨¨¥
e`mløéñà Cãéãìlr zxrxre zwlgy meyn legkl xeq` jl - §¦¨£¦

,ezaeyza dcedi ax siqede .legkl zxq`e ixacéëåizxzdy dn §¦
,oird z` legklàeä éãécîixde ,icbpk zigny izxn` izrcn - ¦¦¦

ezrc,àéä ìàeîL øîca dyrn did ixdy ,df izcnl epnneàéää §©§¥¦©¦
ìàeîL øî éa éàåäc àúîàxn ziaa dzidy dgty dze` - ©§¨©£©¥©§¥

,l`enyàðéò dì àçã÷cmegn zgcew dpir dzidy -,àúaLa §¨§¨¨¥¨§©§¨
àçååö,da`k zngn dgtyd dwrv -da çbLàc àkéìå`le - ¨§¨§¥¨§©§©¨

,dpir z` legkl dl xizdl da`kl eail mye gibydy in did
seqaleàðéò àò÷t.dxeerzde dpir drwazp -÷ôð ,øçîì[`vi-] ¨§¨¥¨§¨¨¨©

Løãå ìàeîL øî,miaxl.úaLa dìçBëì øzeî äãønL ïéò ©§¥§¨©©¦¤¨§¨¨§£¨§©¨
:`xnbd zl`eyàîòè éàîllgl xizd l`enyy mrhd dn - ©©£¨

meyn :`xnbd daiyn .oexeir zpkqa zayàðéòc éðééøeLcxe`n - §§¨¥§¥¨
,oirdeìz àaéìc àzðáBàa[mexw-] oneye oteca feg`e xaegn - §©§¨§¦¨¨

xzen jk meyne ,zeytp zpkq mb yi oexeir zpkq lkae ,ald

.oexeir zpkq zngn zayd z` llgl
:`xnbd zl`ey .zay millgn oira ileg dfi` lr zxxan `xnbd

éàî ïBâkeg dfi` lr -daiyn .zayd z` millgny xn`p oira il §©
:`xnbdàøéø ïBâk ,äãeäé áø øîàe` ,xix cinz zthep epir m` - ¨©©§¨§¦¨

àöéce` ,daigze dvirp ly a`k epira ygy -àîcmc yiy - ¦¨¨¨
e` ,epiraàúòîéc,zernc cinz zthep epir m` -åel yiy in ok ¦§¨¨§

àçcé÷:`xnbd zniiqne .oira zening -åwx `ed d`etxd xzid ¦§¨§
a `ed m`àìëeà úlçú`ed df llke .ilegd -é÷etàì`ivedl - §¦©§¨§©¥

ay in z` df llkn,àìëeà óBñoiicr la` `txzn xaky ,xnelk §¨
,hrn gcewåz` `ivedl okàðéò éçevôaihidl wx dvexy in - §©¥¥¨
,ezii`x z`àìcoi`y meyn zayd z` llgl xeq` el` lry - §Ÿ

.dpkq dfa
:odize`etx z`e zelgn dnk zx`an `xnbd,äãeäé áø øîàin ¨©©§¨

ezkypyàøeaéæ,drxv -åin okàåléñ déæøçãuew agzpy - ¦¨§§©§¥¦§¨
,exyaaåel yiy in okàèîñ,zegitp -åin okàðéò déì áéàëã- §¦§¨§§¨¦¥¥¨

,epir el za`ekyåc in okàúLéà déåléò éúàileg eilr `ay - §¨¥¦¨¥¦¨¨
,dngd,eälekl f` qpki m`éðá éa,ugxnd zia -mda yi.àzðkñ §¥¨¥©©§¨

:od el` mixacl ze`etxdeäîçliren ,oepv -ìd ilegå ,änçeli` ¨¨§©¨§
à÷ìéñmiliren ,oicxz -àpéöì.xew ly ilegl -àzðkñ àôeléçå ¦§¨§¦¨§¦¨©©§¨

oepv lk`i xewd ileg el yiy ine ,ze`etxd etlgei m` la` -
oicxz lk`i megd ileg el yiy in m` e` ,xew eilr siqeny

oke .zeytp zpkql df ici lr `eal xyt` ,meg mitiqendéîéîç£¦¥
àáø÷òì,oinga ezkn dxWi axwr ekypy in -àøeaéæì éøéø÷e- §©§§¨©§§¦¥§¦¨

,mixw mina ezkn dxWi drxv ezkypy ine.àzðkñ àôeléçåoke ©§§¦¨©©§¨
àåléñì éîéîç,oinga ezkn dxWi uew ea qpkpy in -éøéø÷e £¦¥§¦§¨©§§¦¥
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' ב
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ט .34. פרק סוף לעיל  גם ראה א. קסג , תמוז.35.ח "ב  טו יום, היום
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ט .34. פרק סוף לעיל  גם ראה א. קסג , תמוז.35.ח "ב  טו יום, היום



עז היום יום . . . 

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם 
מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. 
עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז 

העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.

יָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ְוַהחּוט  ּבֵ ר ֲחִסיִדים  ֵ ַקּשׁ ַהּמְ ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות, ַהחּוט  ּבַ ים  ַהַחּיִ ַאֲהָבה ִהיא רּוַח 
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ּבְ ְוֵהן  ר",  ָיׁשָ ֶדֶרְך "אֹור  ּבְ י. ֵהן  ָהַרּבִ ַוֲחִסיִדים ִעם  י ִעם ֲחִסיִדים  ַרּבִ ר  ֵ ַהְמַקּשׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ם,  ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ִביַרת  ה ׁשְ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – לֹא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ל ּדָ ּכָ ׁשֶ

ֲאָוה. ַהּתַ

ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם־טֹוב: ַעל־ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ

 – ׂשֹוַנֲאָך   – ְרֶאה  ּתִ ַהּגּוף,  הּוא  ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ַהֹחֶמר  ּבְ טֹוב  ִעּיּון  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ  – ֲחמֹור  ִתְרֶאה  י  ּכִ
אֹו  ַחת ַמּשָׂ הּוא – רֹוֵבץ ּתַ ְרֶאה, ׁשֶ ֲעַגַעת ֶלֱאלֹקּות ְורּוָחִנּיּות. ְועֹוד ּתִ ְתּגַ ָמה ַהּמִ ׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּנְ ׁשֶ
ְואּוַלי  ִקּיּוָמם.  ּבְ ל  ִמְתַעּצֵ ְוַהּגּוף  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ְך  ְזַדּכֵ ּיִ ׁשֶ ְלַהּגּוף  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ַתן  ּנָ ׁשֶ  –
ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ ִסּגּוִפים  ּבְ ְתִחיל  ּתַ י־ִאם  ּכִ ִליחּותֹו,  ׁשְ ם  ְלַקּיֵ ּיּוַכל  ׁשֶ  – לֹו  ֵמֲעזֹוב  ְוָחַדְלּתָ   – ְלָבְבָך  ּבִ ַיֲעֶלה 
ַהּגּוף  ֶאת  ְלָבֵרר   – ִעמֹו  ֲעזֹוב  ּתַ ָעזֹוב   – י־ִאם  ּכִ ַהּתֹוָרה,  אֹור  ּכֹן  ִיׁשְ ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  ּבְ לֹא  ה  ִהּנֵ ַהָחְמִרּיּות, 

ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ כֹו ְולֹא ְלׁשָ ּוְלַזּכְ

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

יינה של תורה,  דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט: פירש"י אויף חומש איז 
פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף גמרא איז פותח המוח ומגלה 

שכל עצמי.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עח

ה ַאֲהָבה  ב ּוְמַגּלֶ ל ּתֹוָרה, ּפֹוֵתַח ַהּלֵ ׁש הּוא ֵייָנּה ׁשֶ "י ַעל ֻחּמָ רּוׁש ַרׁשִ ַעם: ּפֵ ֵקן ָאַמר ּפַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא, ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

"ץ ]=ָהַרב  ּבַ ֶהם. מֹוִרי ָהַרׁשְ ּלָ ֶדת ׁשֶ בּו יֹום ּבֹוָאם ִלְליּוּבַאִוויְטׁש ְליֹום ֻהּלֶ ְ ה ֲחִסיִדים ִחּשׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ַנת תר"ח,  ׁשְ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  אֹור  ִלְליּוּבַאִוויְטׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ א  ּבָ ַצְלֵאל[  ּבְ מּוֵאל  ׁשְ

ַמח  ְלַה"ּצֶ ִנְכַנס  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ּה  ּבָ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ן  ּוְמַכּוֵ ְיָלה,  ַהּלַ אֹותֹו  ל  ּכָ ֵער  ָהָיה  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל 
ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ֶצֶדק" ּבַ

ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ְמִסיַרת  "ּבִ  – ַאַחר"  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ָלה",  ּכֵ ְמׁשַ ִתְהֶיה  "לֹא  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ ֶנֶפׁש בפ"ע". ּפֵ

ָלּה  ֵיׁש  ה,  ְלַמּטָ יִריָדָתּה  ּבִ ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ָעֶרב".  ֲעֵדי  ְוַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָפֳעלֹו,  ָאָדם  "ֵיֵצא  ִתיב:  ּכְ
רּום  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ֵמֲעִמיָדָתּה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ יִציַאת  ּדִ ְלָפֳעלֹו",  ָאָדם  "ֵיֵצא  ְוֶזהּו  ּוְפָרִטּיֹות,  ָלִלּיֹות  ּכְ ְמָלאכֹות 
ֲהִמית, הּוא  ְבִעית ְוַהּבַ גּוף ְוֶנֶפׁש ַהּטִ ׁש ּבְ א ַעד ּבֹוָאּה ְלִהְתַלּבֵ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ מֹות ִויִריָדָתּה ִמּדַ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ּבְ
אֹור  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ָלאכֹות ַהּכְ ּמְ ִביל "ָאָדם ְלָפֳעלֹו" - ּבַ ׁשְ ּבִ
ּמִֹחין  ָרִטית ּבַ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ָכל ְנׁשָ ָרִטית, ּדְ ִהיא ְמָלאָכה ַהּפְ ּתֹוָרה ְוֵנר ִמְצָוה, "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" - ׁשֶ
ַלֲעׂשָֹתם".  תּוב "ַהּיֹום  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלֲעׂשֹות,  ְזַמן  ֵיׁש  עֹוד  ּבְ ָעֶרב" –  ְוִעְנָיָנּה.. "ֲעֵדי  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּדֹות  ּוַבּמִ
ה  ָמה ְלַמּטָ ׁשָ ה ַעל ְיֵדי ְיִריַדת ַהּנְ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ אּור ַהּכָ ּוְבֹעֶמק ָהִעְנָין, ּבֵ
א  עֹוָלם ַהּבָ ּגּוף, "ְלָפֳעלֹו", ִהיא עֹוֶסֶקת ּבָ ת ּבַ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ָמה ִמְהיֹוָתּה ְלַמּטָ ׁשָ "ֵיֵצא ָאָדם", ְדַבֲעלֹות ַהּנְ ּדְ
ָאֳהֵלי ּתֹוָרה.  ם ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבְ ם ׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ּגַ ה, ְוִאם ָהָיה קֹוֵבַע ִעּתִ עֹוָלם ַהּזֶ קּוָתּה ּבָ ֹאֶפן ִהְתַעּסְ ּבְ
ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי ַעד  עֹוֶלה ּבְ תֹו "ֲעֵדי ָעֶרב", ׁשֶ ה ֲעִלּיָ ָראּוי, ָאז ִהּנֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכָ "ְוַלֲעבֹוָדתֹו", ִאם ָעַסק ּבַ

רּוְך־הּוא. ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ּבָ ַהּנַֹעם ְוָהֲעֵרבּות ּדְ

ה'תש"גא אדר שני, ר"חיום שני

חומש: פקודי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומשחרב . . . 86 ה' לו.

י"ת ְרפּוָיה. ה - ּוָפְקֵדנּו בֹו - ּבֵ גּוׁשָ י"ת ּדְ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא: ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ּבֹו - ּבֵ ּבְ

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר 
כל תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



עט היום יום . . . 
ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה 
שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי 
בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א 

פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א 

רבוי און פארשטיין - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ׂש ֶאת  ּמַֹח ּוְלַחּפֵ "ד[ ָהֲעבֹוָדה ּבַ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ר ִלְפֵני ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ֵקן – ִסּדֵ דֹול – ַהּזָ נּו ַהּגָ ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה. ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ

ְסָלִעים,  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ָהִרים  ְלָפֵרק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  מּור,  ּגָ ָטעּות  ֶזה  ּבָ ּטֹוִעים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאיָנּה  זֹו  ַוֲעבֹוָדה 
י  ית – ּדַ ָנה ֲאִמּתִ ַכּוָ ְהיּו, ּבְ ּיִ ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ֵאיֶזה ׁשֶ ר ּכָ מּור הּוא, ֲאׁשֶ 'ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם'. ָהֱאֶמת ַהּגָ
ׁש  סּוק ֻחּמָ ה עֹוֵמד, ּפָ ב ּוִביִדיָעה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ֲהָכַנת ַהּלֵ ָראּוי ּבַ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ָנה, ִמּלָ ַכּוָ ָרָכה ּבְ יק: ּבְ ּוַמְסּפִ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ַבר ה', ּפָ הּוא ּדְ יִדיָעה ׁשֶ ּבִ

ה ּוְלָהִבין –  ׁשּוט ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ה ַוֲעצּוָמה, ּפָ יַע ָלֶזה ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרּבָ ְכֵדי ְלַהּגִ ר ּבִ ָבר, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ
ִפי ָהֱאֶמת. ְהֶיה ּכְ ּיִ ֶעְזרֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ ּכָ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ַהּיֹוֶרה  אֹו  ּוְזרּוָעה,  ה  ֲחרּוׁשָ ֶדה  ׂשָ ַעל   – ָטר  ַהּמָ ּוְכמֹו  ּבֹו,  ָאֵחז  ּתֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלֵאיֶזה  ְצִריָכה  ָרָכה  ַהּבְ
יֹוֶרה  ָטר  ַהּמָ ֵאין  ְזרּוָעה,  ְולֹא  ה  ֲחרּוׁשָ לֹא  ּבּור  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲאָבל  ֶרם.  ְוַהּכֶ ֶדה  ַהּשָׂ בּוַאת  ּתְ ַעל   – ּוַמְלקֹוׁש 

ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים ּתֹוֶעֶלת.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dxf dcear(oey`x meil)

àøîâ
xkfedy zeytp ietixl oenn ietix oia weligd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dpynaïBîî éetéø éàîxzeny dpyna xkfedy ©¦¨
,mieb ici lr ze`txzdlúBLôð éetéø éàîedpyna xkfedy ©¦§¨

.mci lr ze`txzdl xeq`y,àîéìéàyïBîî éetéø`ed xzend ¦¥¨¦¨
aiebl mlyny ote`øëNeli`e ,d`etxd lrúBLôð éetéøxeq`d §¨¨¦§¨

dyer iebdyk `edípçaoic xn`p recn ,ok m` ,xky lawn epi`e §¦¨
,'zeytp ietix `l la` oenn ietix odn oi`txzn' oeyla dféðúéì¦§¥

,zepyl `pzl did -,'ípça àì ìáà øëNa ïäî ïéàtøúî'edfy ¦§©§¦¥¤§¨¨£¨Ÿ§¦¨
lka xn`py oeyld edfe ,xeq`d ietixl xzend ietixd oia weligd

.mewnàlà,dpynd oeyl z` x`al yi jk jgxk lrïBîî éetéø ¤¨¦¨
a `ed ,xzendðkñ Ba ïéàL øácä`eal lkeiy yyg oi`y ileg - ¨¨¤¥©¨¨

d`etxd ziiyr ici lry oenn yyg wx `l` ,dpkq icil epnn
oennd z`veda zeaxdl el mexbie ea`kl siqedl iebd lkei

eli`e ,a`kd z`etx jxevlúBLôð éetéøa `ed ,xeq`dLiL øác ¦§¨¨¨¤¤
Bayyg.äðkñ,ok x`al ozip ji` :`xnbd dgec,äãeäé áø øîàäå ©¨¨§¨¨©©§¨

àúìéñeëc àãáéø eléôàzfwd zngn `ad mitzka a`k elit` - £¦¦§¨§¦§¨
,l`xyi one` ici lr mceäééðéî ïðéqzî àìlr ze`txzdl oi` - Ÿ¦©¦©¦©§

oi`y eixacn gkene ,dpkq ea oi`y a`k `edy it lr s` mieb ici
zpkq ea oi`y ilega mieb ici lr ze`txzdl xzedy yxtl

.zeytp
àlà:dpynd zpeek z` dpey ote`a `xnbd zx`anïBîî éetéø ¤¨¦¨

ly ietix `ed ,xzend,Bzîäaeli`eúBLôð éetéø`ed xeq`d §¤§¦§¨
a ietix,déôeb,dpkq ea oi`y xaca elit`e,äãeäé áø øîàc eðééäå ¥§©§§¨©©§¨

àúìéñeëc àãáéø eléôàa`k zxard jxevl d`etx elit` - £¦¦§¨§¦§¨
ef d`etx ici lry yeygl oi`y ,mc zfwd zngn `ad mitzka

,iebd edbxdi,eäéépéî ïðéqzî àìyie eteba ietix `edy oeik Ÿ¦©¦©¦©§
.l`xyid z` wifiy yeygl

:mieb ici lr ze`txzdl xzeny ote` d`ian `xnbdáø øîà̈©©
àá÷eò øî øîà àcñç,l`xyil xeq`y minkg exn`y dn ¦§¨¨©©§¨

d`etxd z` dyer iebdy ote`a `ed ,ieb ici lr ze`txzdl
,l`xyilíà ìáàe ,ez`etx dn iebd z` l`y wx l`xyidøîà £¨¦¨©

Bì,`texdBì äôé éðBìt íñel xn`y e` ,dleglBì òø éðBìt íñ ©§¦¨¤©§¦©
,dlegløzeîzngny oeik ,eit lr zeyrle el renyl l`xyil ¨

zeyrl dn el`y wx `l` eci lr ze`txzdl ywia `ly
,ez`etxl

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

המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום ראשון עמ' א



v"ndqeפ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  שבט כ"ו ראשון יום הבעלים  ברשות שאינם רבעי פירות פדיית

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰òèð Bì äéäL éî¦¤¨¨¤©
éøö ¯ äåL ìkä ãiL ,ähîMä úðLa éòáøúBææB÷a Bðiöì C §¨¦¦§©©§¦¨¤©©Ÿ¨¨¨¦§©§§§

ïéçépî eéä ïéòeðväå ...epnî eìëàé àìå ,Ba eøékiL éãk ,äîãà£¨¨§¥¤©¦§ŸŸ§¦¤§©§¦¨©¦¦
éòáø úBøtî è÷ìpä ìk' :ïéøîBàå ,ähîMä úðLa úBònä úà¤©¨¦§©©§¦¨§§¦¨©¦§¨¦¥§¨¦
BúBcôì øLôà éà éøäL ¯ 'elàä úBònä ìò ìlçî ,elà¥§ª¨©©¨¨¥¤£¥¦¤§¨¦§

.øaçîa¦§ª¨
מ"א)ה 'צנועים ' פ"ה מע"ש פיה"מ – בדת" עצמם על שיש("המדקדקים

לפדות  מנת  על  מעות מניחים  היו  רבעי, נטע  בהן('לחלל')להם 

מהם  לאכול  יוכלו  דרכים שעוברי  הפירות השמיטה את  (בשנת

הפקר) "כל שהפירות ואומרים  רבעי . אכילת באיסור  יכשלו ולא  ,

האלו" המעות  על מחולל אלו רבעי  מפירות  עבר)הנלקט  (בלשון

הפירות  את  פודים  ehwlpyכי ixg`שהרי" לקיטתם  לפני ולא 

במחובר " לפדותו אפשר .(רדב"ז)אי 

הרמב "ן משנה)והקשה  בכסף :(הובא

הכ"ד)הרמב"ם  פ"ו ערכין אדם(הל' שאין  יוחנן כרבי  פסק 

ממנו שנגנב חפץ  להקדיש  בעליו)יכול עדיין שהוא משום(אף

אתezeyxaשאינו  לפדות  הצנועים  יכולים  איך  כן, ואם  .

ברשותו ? אינם וכבר  שנלקטו  הפירות

הכרי' ה 'תרומת שנד)ומבאר :(סי'

בשנת היתה הצנועים שפעולת  וכתב דייק הרמב "ם 

גמליאל בן שמעון רבי כדעת  א)השמיטה  סט, שיש(ב"ק שמי 

ולא בו  שיכירו כדי  אדמה  בקוזזות  לציינו "צריך רבעי  נטע  לו

השמיטה  בשנת רק  וזהו ממנו ", ללוקטם)יאכלו אדם לכל (שמותר

למנוע חייב  אינו הפקר , אינם שהפירות  השנים בשאר אבל 

'הלעיטהו אלא  רבעי  יאכלו  שלא  הפירות  את  לגזול מהבאים

למנוע רוצים  שהצנועים  יתכן הרי  לתמוה : ויש  וימות'. לרשע 

וגם רשע, הוא  אם  אף  איסור , לידי יבוא  שלא  אדם  מכל 

הפירות ? את  בהם לפדות  כדי  מעות  מניחים  היו השנים  בשאר

גם הפירות  את לפדות יכולים  הצנועים  לכאורה  והביאור :

בפניו' שלא  לאדם  ו'זכין  זכות  זו  כי  ברשותם , אינם  כאשר

הוא) ד"ה ב סח, ב"ק התוס' שליחות(וכ"כ מטעם שזכיה וכיון ,

השנים , בכל  הרי  המלקט, של כשלוחו הם  והבעלים 

אינם הפירות  כי לפדות יכול אינו  עצמו  והוא  גזלן  כשהמלקט

יכול  אינו  שלוחו גם  – יכול שלו אינו לעשותו, יכול שאינו דבר (כי

ב) יב, נזיר – שליח עליו מצד למנות לפדות יכולים  הצנועים  אין  ולכן

המלקט  ויכול  הפקר  שהפירות  בשמיטה אבל  לאדם ...', 'זכין

שליחות . בתורת  לפדות  יכולים הבעלים  גם  – לפדותם

הפירות  את  פדו הצנועים  אזwxולכן  כי השמיטה , בשנת 

שלא לאדם  'זכין ומדין שליחות בתורת לפדות  יכולים  הם 

כשליח  להתמנות  יכולים אינם  השנים  בשאר ואילו  בפניו ',

המלקטים . של

יכול  אדם אין אמנם  כי  הרמב "ן  קושיית  גם ומתורצת 

פודים הצנועים  בשמיטה  אבל ברשותו, שאינם  פירות  לפדות

המלקט. עבור  זכיה  מדין 

ה'תשע"ח  שבט כ"ז שני יום ? ממון - הנאה טובת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰åéúBøt eéäL éî¦¤¨¥¨
,úBðznì íL àøB÷ äæ éøä ¯ øeòaä íBé òébäå ,epnî ïé÷Bçø§¦¦¤§¦¦©©¦£¥¤¥¥©©¨

.ò÷ø÷ áb ìò ïäéìòáì ïäa äkæîe§©¤¨¤§©£¥¤©©©§©
ומעשר)השל "ה  צדקה עניני מגילה, מחלוקת(מס' את פירש 

ב)האמוראים  יא, מציעא היינו(בבא ממון ', - הנאה  'טובת  בענין 

הבית בעל  אך לוי , שבט של ממון  שהן  ומעשרות  תרומות 

הנאה ' 'טובת  וזוהי  שירצה ללוי או כהן  לאיזה  לתת יכול 

יכול  אינו כממונו נחשבת  אינה  הנאה שטובת  להאומר  שלו:

אגב ' ב'קנין  ללוי מעשר  או  לכהן תרומה  פירות  (הקנאה להקנות 

למטלטלין) 'משיכה' קנין נעשה שלא אף הקרקע אגב מטלטלים ב 'קניןשל כי ,

בעלות למקנה  שתהא  וצריך המקנה  מכוח  בא  הקנין אגב '

להאומר ואילו הנאה . בטובת די  ולא  המטלטלין  על  ממונית 

והמעשר התרומה  פירות  נחשבים ממון' - הנאה ש 'טובת 

אגב '. ב 'קנין להקנותם  ויכול כממונו

לתמוה : ויש 

מגרנו שהפריש  בתרומה  שקידש  ש "ישראל פוסק  הרמב "ם 

מקודשת " ה"ו)אינה  פ"ה אישות הנאה(הל' 'טובת  שלדעתו הרי ,

לכהן להקנות יכולים  שהבעלים  כאן  פסק  ומדוע ממון' אינה

בהן ("ומזכה  אגב ' ב'קנין  והמעשר  התרומה  את  וללוי 

קרקע ")? גב  על לבעליהן

אפרים ' ה'מחנה א):ומבאר סי' הנאה טובת (הל'

של  הזכות  ממון, אינה  הנאה  טובת  הרמב"ם  שלדעת  אף 

כדבר נחשבת שירצה  כהן לכל המתנות את  לתת  הבעלים 

יכולים ולכן כלשהו', 'קנין בזה  להם  ויש  ממש ' בו 'שיש 

אגב '. ב 'קנין וללוי לכהן להקנותם 

זו בהנאה  האשה  את  לקדש  יכול  ישראל אין  ֿ מקום  ומכל 

ובמעשר בתרומה  כי שירצה, כהן  לכל ליתנם  שיכול לו  שיש 

שהוא  כל קנין לבעלים  onvrיש zepzna,וללוי לכהן שנותן

להקנות יכול אינו אבל אגב , בקנין להקנותן ביכולתו  ולכן

שירצה , לוי  או  כהן  לכל המתנות  את שיתן כדי  אחר לישראל 

dnvrכי d`pdd zaehלקדש יכול אינו ולכן, ממש . בה  אין 

זו. הנאה  בטובת  אשה 

ה'תשע"ח  שבט כ"ח שלישי יום חלה  הפרשת שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Léøôäì äNò úåöî¦§©£¥§©§¦
.äøBzä ïî øeòL dì ïéà ,Bæ úéLàøå ...ïäkì äqòä ïî äîeøz§¨¦¨¦¨©Ÿ¥§¥¦¥¨¦¦©¨

לחלה כלל שיעור  אין התורה  שמן  משמע  הרמב"ם  מדברי 

הספרי מדברי כ)ומקורו  טו, מהפסוק(במדבר זאת  הלומד  ,
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שיעור אין שלתרומה כשם – אותה " תרימו כן גורן "כתרומת 

גם כך  התבואה, כל  את  פוטרת אחת  חיטה  ואפילו  מהתורה

חלה .

הספרי לדברי בסתירה עומדים הדברים  לכאורה  אך

אחר  כא)במקום  כדי(שם, בה  שיהיה  עד – תרומה לה ' "תתנו  :

הבית בעל של  חלה  שיעור  אומר אתה  מכאן  לכהן. מתנה 

מהתורה ! שיעור לחלה  שיש  הרי  וארבע ...", מעשרים  אחד 

"מדברי הבאה : בהלכה  זאת  מביא  עצמו  והרמב "ם

לו תתן שנאמר  ועשרים ... מארבעה אחד  שמפרישים  סופרים 

נראה מדבריו ואמנם  מתנה ". לתנו  הראוי  דבר  לו תן  –

מדרבנן הוא  זה  שדין סופרים')לכאורה הדבר('מדברי הרי אבל  ,

מהכתוב ? נלמד 

מהתורה חובה  ידי יוצאים  בדיעבד  אמנם  הרדב"ז: ומפרש 

המובחר מן מצוה  לקיים  כדי לכתחילה , אך כלשהו , בשיעור 

ומה מתנה ". ליתנו הראוי "דבר  – חשוב שיעור  לתת  צריך

כוונתו סופרים' 'מדברי הוא  זה  ששיעור  הרמב "ם  שכתב

הם  מעשריםexriyyשחז"ל  אחד היינו נתינה ' ש 'כדי

מהכתוב . זאת  שלמדו וכפי מהתורה  הוא  הדין  אך  וארבעה ,

ביהודה ' רא)(מהדו"וה'נודע  סי' יו"ד במצותת כי  מפרש 

מאיסור העיסה  את  להתיר א . עניינים : שני יש  חלה  הפרשת 

די כי שדרשו ומה  לכהן. נתינה  מצות  לקיים  ב. טבל .

טבל  איסור הפקעת  לעניין רק  היינו כלשהו, בהפרשה 

שיעור בנתינת  רק  מתקיימת  לכהן נתינה  מצות  אך מהעיסה,

התורה . מן שיעור  לחלה שיש  נאמר כך  ועל חשוב ,

ה'תשע"ח  שבט כ"ט רביעי יום שני  מעשר על האדם בעלות

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰éðL øNòî ìL äqò¦¨¤©£¥¥¦
.älça ïéáiç ...úéòéáL úqòå ,íéìLeøéa¦¨©¦§¦©§¦¦©¨¦§©¨

א)בגמרא  לז, שני:(פסחים מעשר  של בעיסה תנאים נחלקו 

החלה מן  ופטורה  גבוה ממון שני מעשר  מאיר  רבי  לדברי

כ)שנאמר  טו, ודרשו(במדבר תרימו " חלה  עריסותיכם  "ראשית 

לדברי ואילו גבוה , של  עיסה  ולא  משלכם " - "עריסותיכם

בחלה . חייבת  זו ועיסה  הדיוט ממון שני מעשר חכמים 

האחרונים ועוד):ותמהו ה"ח פ"ו חו"מ הל' המלך שער משנה, (כסף

שני  מעשר  בהלכות  פסק  הי"ט)הרמב"ם  ממון(פ"ז שני שמעשר

בחלה ? חייבת  שני  מעשר  שעיסת  כאן  פסק  איך כן , ואם גבוה 

פוסק שהרמב"ם  קורקוס , הר"י בשם  משנה ' ה'כסף  וביאר 

אבין  בר חייא  א)כרב לה, מאיר(סוכה רבי  לדעת  שגם  הסובר 

נחשבת שני מעשר עיסת  גבוה , ממון שני שמעשר

לו שיש  כיון עליה, ממונית בעלות  לו שאין  אף  'עריסותיכם ',

לולב  בהלכות פסק  זה ומטעם  אכילה . היתר  ה"ב)בה  (פ"ח

נאמר מינים  שבד' (אף  כשר שני מעשר  של שאתרוג

בבעלות צורך  אין  שם  גם כי 'משלכם '), - לכם " "ולקחתם 

בה . לו שיש  האכילה  בהיתר  די אלא  ממונית 

להבין: צריך ועדיין 

היתר לו שיש  מה הרי גבוה , ממון  הוא  שני שמעשר כיון 

נחשיבו ואיך גבוה ' מ'שולחן לאכול זכות  הוא  אכילה

ל 'עריסותיכם'?

והביאור :

לבעלים שניתנה  הזכות  גבוה , ממון הוא  שני  מעשר אם  גם 

גמורה בעלות  לו נתנה  שהתורה  משמעה  בירושלים  לאכלו

ו 'לכם ' חלה , לענין  'עריסותיכם ' נחשבת  זו והרי זה , לענין 

אתרוג פט"ז)לענין  ש"ו יושר .(שערי

ה'תשע"ח  שבט ל' חמישי יום הבן? פדיון דמי את להחזיר הכהן על האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Bì ïúðå ,Løt íà¦¥¥§¨©
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הגמרא ב)למסקנת  ו, חמש(קדושין או  תרומה  לכהן  הנותן  ,

חובת ידי יצא  להחזיר ' מנת  על  ב 'מתנה  הבן לפדיון  סלעים

לכתחילה אבל המקבל, הכהן  של כממונו נחשבים  כי  נתינה 

הגרנות " בבית  המסייע ככהן "שנראה  מפני זאת  לעשות אסור 

לו התרומה את  שיתן  כדי בגורן השדה לבעל המסייע וכהן

נראית לא  הנתינה כי  התרומה  את  מחלל אחר, לכהן ולא 

כקניה  אלא  ואסור)כמתנה ד"ה שם מחזיר(רש"י הכהן  כאשר כי  .

דווקא תרומותיו שאר  את לתת  יעדיף  הישראל התרומה , את 

לו.

הרמב "ם כאן הזכיר  לא  מדוע  משנה ': ה 'כסף ותמה

המגיה  הרב  וכתב  כן ? לעשות  אסור (בדפוס שלכתחילה 

פרנקל) במהדורת הליקוטים' ב'ספר הובא הגמראאמסטרדם, שמדברי ,

לענין  שרק  כיdnexzמשמע  להחזיר' מנת  על 'מתנה נאסרה

לתת  מותר אבל  הגרנות  בבית  המסייע ככהן oeictנראה  inc
להח  מנת  חדש 'על ה 'פרי לדעת  אך חיים)זיר . מים גם(בספר ,

להחזיר , מנת על פדיון דמי  לתת  לכתחילה  אוסר  הרמב "ם

בהלכות שכתב  מה  על הסתמך  כי כאן האיסור  את  הזכיר ולא 

הי"ט)תרומות על (פי"ב 'מתנה  לכהן  לתת  אסור שלכתחילה  ,

להחזיר '. מנת 

ערוך ' ב 'שלחן פסק  גמורה  ס"ח)ובנתינה  ש"ה סי' "אם(יו"ד :

רגיל  הכהן יהא  "לא  אך יחזיר ", – להחזיר אח"כ הכהן  רצה 

יתנו לא כך שמתוך  כהנים , לשאר  להפסיד שלא  לכל, להחזיר 

לו". אלא  בכוריהם  פדיוני  הכל 

יעב "ץ ' קנ"ה)וב 'שאילת  שהכהנים(סי' הזה  שבזמן  חידש 

את לתת צריך  לכתחילה חזקה ', 'כהני  אלא מיוחסים  אינם

דמי את יחזיר  והכהן  להחזיר ', מנת  על 'מתנה  הפדיון  דמי

שמצות והוסיף  כהן. אינו שמא גזל, ספק  מחשש  הפדיון 

שאין משום  בזמננו  הכהנים ידי  על מתקיימת  הבן  פדיון 

כך. משום  מספק  האב ממון להוציא  אין אבל אחרת , אפשרות

מהרש "א ' ב 'גליון  שם)אך על (שו"ע "הפריז  שהיעב"ץ  כתב

בנו את  הפודה  הישראל שהרי  גזל  חשש  כאן  ואין  המדה ",

ורוצה כדין , כהן הוא  אולי  כי שלם  בלב  הפדיון  דמי נתן 
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הספק . ידי  לצאת 

סופר ' ה 'חתם ב)גם  כה, הכהנים(כתובות אם  שגם  כתב 

כי הבן , פדיון לענין הם  גמורים  כהנים  מיוחסים , אינם  בימינו

פריש", כשרים  "מרוב  – הבן את  לפדות  ובא  שפרש  זה  כהן

כהלכה . הבכור את  לפדות  הוא  וראוי 

ה'תשע"ח  אדר א' שישי יום אסורה  מכירה של תוקפה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰BøBîç øaò øëBnä©¥ª©£
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א)בגמרא  ד, קניין(תמורה העושה בדין אמוראים נחלקו

לא , או  תקף  המעשה  האם  – התורה ציווי כנגד וכדומה 

להבין יש  זה, ולפי תקף . איננו  שהמעשה  נפסק  ולהלכה 

הרי לגוי, הבהמה  את  למכור  ואסור מאחר זו : בהלכה 

מהבכורה ? נפטרת  הבהמה  ומדוע  חלה  אינה  המכירה 

לומר : ויש 

בגמרא ב)מבואר  טז, מן(בכורות תיפטר שהבהמה  כדי  כי

אם אף  אלא  הגוי, של גמורה  בבעלות  צורך אין  הבכורה 

ובאפשרותו לגוי משועבדת  היא  אך לישראל שייכת  הבהמה 

מן פטורה היא  הרי חובו, עבור כמשכון  אותה  לתפוס

שנעשתה משום  חלה  לא  המכירה  אם  גם  כן, ואם הבכורה .

לתפוס יוכל  הוא  הבהמה על שילם והגוי  מאחר  באיסור ,

מן נפטרת היא  כך  ומשום  כספו  עבור כמשכון  אותה 

הבכורה .

אחר : באופן גם  לבאר ויש 

בטל  באיסור , הנעשה  המקח מהאחרונים  חלק דעת לפי

אך  הקונה , על והן  המוכר  על הן  מוטל האיסור  כאשר רק

כי בטל , המקח אין בלבד המוכר  על הוא  האיסור  כאשר

הדין והוא  המוכר . של  ולאיסורו  לי מה  לטעון  יכול הלוקח

על  לא אך היהודי , על  חל המכירה  שאיסור  דידן בנידון

בטל  המקח אין ולכן הגוי  א)הקונה  ב, בכורות למורא .(שי

הט"ז דעת  פי על לפרש  יש  א)ועוד רח, סי' שהמקח (חו"מ

עצם מצד  הוא האיסור  כאשר  רק  מתבטל באיסור הנעשה 

ומכר , ועבר  למכור שלא הנשבע  אדם  אך המכירה , מעשה

מחמת אלא  המכירה  עצם  מצד אינו האיסור  כי המכירה  חלה

השבועה . על  שעובר 

עצם מצד אינו האיסור  לגוי, בהמה  במכירת גם  וכך 

אותה מפקיע הוא  כך  ידי שעל משום  אלא  המכירה  פעולת

כך  משום  מתבטל המכר  ואין  הבכורה , בכורות מקדושת  זיו (שערי

א) כח, .סי'

ה'תשע"ח  אדר ב' קודש שבת בהמה  במאכל שביעית קדושת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰BðéàL ìëå§Ÿ¤¥
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אין ולכן  לבהמה , המיוחד במאכל נוהגת  שביעית קדושת 

ממנו עושים  אבל לבהמה , (רפואה ) 'מלוגמא ' ממנו עושים

לכם הארץ  שבת  "והיתה  מהפסוק כי  לאדם, 'מלוגמא '

אדם למאכל דהיינו לכם , מיוחד  שהוא  "מה  למדים לאכלה "

לכם  מיוחד  שאינו  מה  אבל למלוגמא , ולא  לאכלה  (מאכל יהיה

למלוגמא "בהמה) בין  לאכלה  בין  מ"א).יהיה פ"ח שביעית (רע"ב

שהוא מפני שביעית  של  וקש  תבן שורפין "אין זה  ומטעם 

בהמה " למאכל הי"ט)ראוי .(להלן

שביעית של  וקש  בתבן  שהוסקה  "מרחץ מדוע  כן , ואם 

בשכר " בו  לרחוץ ה"כ)מותר  וקש(להלן תבן שורפים  אין והרי ,

שביעית ? של 

אופנים : בשני משנה ' ה 'כסף מבאר 

את הסיקו אם  בדיעבד, אך  שורפים , לא  אכן לכתחילה א.

מותר לכתחילה  גם  ב. בו . לרחוץ  מותר  וקש , בתבן המרחץ 

שהתירו כמו הוא , אדם  שצורך כיון המרחץ את  בהם  להסיק

לאדם  'מלוגמא ' בהמה  ממאכל "מותר לעשות  הרמב"ם שכתב (ומה

איסור  משום נאסר שלא להשמיענו בשכר, אפילו היינו, - בשכר" בו לרחוץ

לאכילה) הראוי בדבר רק הוא סחורה איסור כי .סחורה,

בתבן שהסיקוהו  בתנור  ולבשל לאפות אסור כן  אם  ולמה 

שביעית  של  הכ"ג)וקש  צורך (להלן הם ובישול  אפיה  והרי  ,

אדם ?

לבאר : ויש 

זה והרי  העצים  מחמימות  נהנה האדם גוף  במרחץ , א.

גוף אין ובישול לאפיה התנור בהסקת  ואילו למלוגמא , דומה 

עצמם  מהעצים  נהנה  .(רדב"ז)האדם 

ואינה ממש  בה  אין  המרחץ  מהסקת  כתוצאה  ההנאה ב.

לבישול  שהסיקוהו תנור  אבל מותרת , ולכן  לעין נראית 

ניכר עצים  "שבח כי נראית  התנור  מחום  ההנאה  ולאפיה ,

דבר הוכשר  שביעית  של  וקש  תבן  ידי על כי ובתבשיל, בפת

כן ועל מבושל " ועכשיו חי היה  מתחילה  כי לאכילה ... זה

קורקוס)אסורה  .(מהר"י

עיקר התפילה היא קריאת שמע, ובקריאת שמע ישנם ב' העניינים דקבלת עול מלכות שמים, וקבלת עול מצוות.
ממאמר פרשת תרומה ה'תשד"מ
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והלוקח 1) תגר. שאינו ממי  לשלמים בהמה הלוקח  יבאר
יין  לו שהיה מי  כך. להמכר שדרכן במקום סתומות יין כדי 
שלקחו  צבי  מעשר. לאותו קנקניו והשאיל שני  מעשר של
כנגדו  אוכל להיות מעשר דינר והמניח  ומת. מעשר בכסף 
הפירות  ומשך מעשר של פירות הלוקח  לחולין. שיצא עד
חולין  פירות לו שהיו מי  שהוקרו. עד הסלע  נתן ולא
מעשר  לחלל מותר אם ממנה. חוץ  מעשר ומעות בירושלים
שהיו  וטהורים טמאים מעותיו. על או ע "ה פירות על שני 

בירושלים. כאחד שותים או אוכלים
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עשה.2) וכתורה "אמר 3)וכדין א: הלכה שם ירושלמי 
לחולין) והקנקן העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי 
חושב  אינו כי  בסחורה, יודע  (שאינו הדיוט  המוכר כשהיה
העור  על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא  שמכר,
מעשר  במעות קנאם שלא לפי  לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן.
הבשר  דמי  שיודע  (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני ).
(ולא  עצמו בפני  וזה עצמו בפני  זה כמוכר נעשה והעור),

לחולין)". העור.4)יצאו על מקפיד אינו כלומר,
לפי5) בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין כלומר,

כמתנה  הוא שהרי  שני , מעשר בקדושת כלל נתקדש שלא
העור  ודין כך, על מקפיד המוכר שאין הלוקח , בידי 

סתומות. חביות כדין הבהמה, לגוף  שנבלעים 6)המחובר
הבשר. בדמי  העור וקרקעות 7)דמי  עבדים כלוקח  ודינו

טמאה. ובהמה
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לחולין.8) הקנקן יצא לא פתוחות, הלוקח 9)אבל אבל
לחולין. הקנקן יצא לא פתוחות, להימכר שדרכם במקום

שבתוכו.10) היין אגב  בחינם ונותנו עליו, מקפיד אינו שאז
ומכר 11) תגר, אינו המוכר שאם שאמרנו לפי  כלומר,

הקנקנים  יצאו סתומות, להימכר שדרכם ובמקום סתומות
שאמרו:12)לחולין. הלל כבית יג. משנה ג פרק  שם

שמאי כבית ולא לערות", צריך ואינו (=פותח ), "מפתח 
היין. את לערות גם שדרכה 13)שהצריכו במקום ומדובר

הוא  פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר
בכסף  משלם והלוקח  עליהם, מקפיד שהוא דעתו מגלה

הכדים. עבור גם שיתרבה 14)המעשר כדי  זה וכל
שהוא  ונראה הקנקן, כנגד בקדושה יאכל שהרי  המעשר,
בפני העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין

לחולין. יצא שלא כדי  תגר.15)עצמו, שאינו המוכר
להונות 16) יבוא שלא כדי  בדיוק , היין את למדוד כלומר,

פחות  לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את
עבורו. משלם שהוא ממה פותח 17)יין שהוא פי  על אף 

אין  זה שבנידון היין, את למדוד כדי  הכדים ראשי  את
הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך הוכחה הכדים ראשי  פתיחת

.‚˙BÁe˙t ÔÁ˜Ï18˙BÓe˙Ò B‡19ÔkcL ÌB˜Óa ¿»»¿¿¿»∆«¿»
˙BÁe˙t În‰Ï20˜c˜„nL bz‰ ÔÓ Á˜lL B‡ , ¿ƒ»≈¿∆»«ƒ««»∆¿«¿≈

ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡Ï  B˙ÈÎÓa21ÌÈ‡z ÈlÒ Á˜Ï . ƒ¿ƒ»…»»««¿«¿Àƒ»««≈¿≈ƒ
ÈÏk‰ ÌÚ ÌÈÚÂ22ÔÈlÁÏ ÈÏk‰ ÈÓ„ e‡ˆÈ ‡Ï 23. «¬»ƒƒ«¿ƒ…»¿¿≈«¿ƒ¿Àƒ

לחוד.18) הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו והמוכר
בפני20) אחד כל שמוכרין הוכחה היא פתוחות, שמכירתן

עבור 21)עצמו. גם המעשר בכסף  הלוקח  ששילם ונמצא
בירושלים. כנגדו לאכול וצריך שמניחים 22)הקנקן,

בתוכו. אף 23)הסלים עצמו בפני  הכלי  הוא מוכר שוודאי 
הסלים  אבל פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי  תגר, אינו אם

תגר. הוא אם אף  עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו

.„Ô˙tÏ˜ e‡ˆÈ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ Á˜Ï»«¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆»¿¿ƒ»»
ÔÈlÁÏ24Ï˙BÁ Á˜Ï .25Ï˙BÁ‰ ‡ˆÈ  ÌÈÓz ÏL ¿Àƒ»«»∆¿»ƒ»»«»
ÔÈlÁÏ26˙BÒec Ì‡ ,ÌÈÓz ÏL ‰t˜ .27e‡ˆÈ  ¿ÀƒÀ»∆¿»ƒƒ¿»¿

˙Btw‰28ÔÈlÁÏ29ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï  Â‡Ï Ì‡Â ,30. «À¿Àƒ¿ƒ»…»¿¿Àƒ

תגר.24) הוא אם אף  עליהם, מקפיד המוכר אין שוודאי 
כסלי26)סל.25) הוא והרי  עליו, מקפיד המוכר שאין

וענבים. מחמת 27)תאנים לקופה מחוברות הן שאז
לו. וצריכות בלשון 28)דריכתן, וסיים יחיד בלשון פתח 

מקפיד 29)רבים. המוכר ואין לתמרים, הקופות שטפלות
בסוף 30)עליהן. הנזכר התאנים סלי  של הכלי  כדין ודינן

הקודמת. ההלכה

.‰ÔÈÈ BÏ ‰È‰L ÈÓ31ÈL OÚÓ ÏL32ÏÈ‡L‰Â , ƒ∆»»«ƒ∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
OÚÓ B˙B‡Ï ÂÈp˜˜33Ì‰Èt ˙‡ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ ,34 «¿«»¿«¬≈««ƒ∆»«∆ƒ∆

ÌÈp˜w‰ ˙‡ OÚÓ ‰˜ ‡Ï 35ÔÈi‰ Òk .36ÔÎB˙Ï …»»«¬≈∆««¿«ƒ»«««ƒ¿»
Ì˙Ò37OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡˜ Ì‡ ,38Ì˙Ò ‡lL „Ú ¿»ƒ»»≈¿»»«¬≈«∆…»«

ÌÈp˜w‰ ˙‡ OÚÓ ‰˜ ‡Ï  Ì‰Èt ˙‡39Ì‡Â ; ∆ƒ∆…»»«¬≈∆««¿«ƒ¿ƒ
OÚÓ ‰˜  OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡˜ Ô‰Èt Ì˙qMÓƒ∆»«ƒ∆»»≈¿»»«¬≈»»«¬≈

Ô˜w‰ ˙‡40ÔÈlÁ ˙ÈÚÈ Ô˜w‰ CB˙Ï „È˜Ù‰ .41B‡ , ∆««¿«ƒ¿ƒ¿««¿«¿ƒƒÀƒ
ÒkL42ÔÓL ÔÎB˙Ï34Èˆ B‡ ıÓÁ B‡44ÏL L„ B‡ ∆»«¿»∆∆…∆ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÈL OÚÓ45ÔÈa ,46Ì˙qMÓ47‡lL „Ú ÔÈa «¬≈≈ƒ¿»≈ƒ∆»«≈«∆…
ÌÈp˜w‰ ˙‡ OÚÓ ‰˜ ‡Ï  Ì˙Ò48. »«…»»«¬≈∆««¿«ƒ
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יין.31) אחר.32)דווקא יין על שני  מעשר שעשאו
שני .33) מעשר בהם להוליך מושאלים שהם במפורש אמר
אם 34) שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, של

הקנקנים. משאילם,35)ייפתחו רק  שהוא שפירש כיוון
ואחר  קליפתם, בלי  פירות מעשר כמפריש הוא שהרי  ועוד
הפרי כנגד אלא פודה אינו שבוודאי  לקליפתם, הכניסם כך

לגריעותא. תרתי  כאן והרי  יין 36)גרידא עתה שהוא
שני . ולא 37)מעשר הקנקנים, משאיל שהוא פירש שלא

שני . למעשר טבול כשהוא כנסו אלא עדיין, שם לו קרא
אחר.38) יין היין 39)על צריך הסתימה שלאחר אף 

מש  אלא שאינו פירש שלא ואף  בכל לקנקן, הקנקנים, איל
מעשר  כמפריש הוא שהרי  הקנקן את מעשר קנה לא זאת
לקליפתם. מכניסם כך ואחר קליפתם, בלי  פירות

רמון 40) כמפריש הוא הרי  לקנקן, היין שצריך שכיוון
הוא  פשוט  אבל הקליפה. עם הפרי  כל את שפודה בקליפתו,
שלאחר  אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס  הקנקן שאין
מקליפות  הוא עדיף  שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית

הפירות. מן יפריש 41)שנקלפו (שלבסוף  טבל כלומר,
הוסיף  זו רביעית ועל אחר), ממקום ומעשרות תרומות עליה
הקנקן, פי  שסתם לאחר מעשר ועשאו שם קרא ואפילו יין,
טבל  יין רביעית לו שיש שכיוון הקנקן, את המעשר קנה לא
המעשר. לגבי  הקנקן בטל לא המעשר, מן חוץ 

את 42) המעשר (שקנה אמורים דברים "במי  שם: בתוספתא
ציר, של אבל כנ"ל) לקנקן, צריך (שהיין יין בשל הקנקן),
שלא  בין גפם בין דבש, של שמן, של מוריס , של חומץ , של

מעשר". קנה בלי43)גפם "רימון אמרו: קח : בכתובות
קנקנים". בלא מינטר שמן נשמר), (אינו מינטר לא קליפתו

נזכר 44) ולא במעשר, כלל חייב  ואינו דגים. שמן הוא
(תוספתא  שם א מפרק  באשגרה אלא שם בתוספתא

זית. שמן בו שעירבו או שהוא 45)כפשוטה). פירש שלא
עדיין. שם קרא ולא הקנקנים שם.46)משאיל שקרא

הקנקנים.47) פי  הצריך 48)את כיין אינם  אלו שכל
בקליפתו. פרי  כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן,

.ÂBÁ˜lL Èˆ49wÈ  ˙ÓÂ OÚÓ ÛÒÎa ¿ƒ∆¿»¿∆∆«¬≈»≈ƒ»≈
BBÚa50BËÁLe ÈÁ BÁ˜Ï .51‰Ê È‰  ‡ÓËÂ ¿¿»«¿»¿ƒ¿»¬≈∆

e‡ÓËpL ˙Bt ‡Lk ‰„tÈ52OÚÓ Èc ÁÈpn‰ . ƒ»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿¿««ƒ«ƒ»«¬≈
Bc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÈL53ÔÈlÁÏ ‡ˆiL „Ú54, ≈ƒƒ¿≈¿∆¿«∆≈≈¿Àƒ

‰ÚÓ ÌÈOÚa ‡ˆBÈ Èc‰ ‰È‰Â55ÂÈÏÚ ÏÎ‡ , ¿»»«ƒ»≈¿∆¿ƒ»»»«»»
‰ÚÓ OÚa56eÏÊe‰Â57È‰Â ÔÓÊ Á‡Ï ˙BÚn‰ ¿∆∆»»¿¿«»¿««¿««¬≈

‰ÚÓ ÌÈÚa‡a ‡ˆBÈ Èc‰58ÏÎ‡Ï CÈˆ 59 «ƒ»≈¿«¿»ƒ»»»ƒ∆¡…
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ‰ÚÓ ÌÈOÚa ÂÈÏÚ60. »»¿∆¿ƒ»»¿««»≈≈¿Àƒ

 ÔÈÚÓ OÚa ‡ˆBÈ Èc‰ È‰Â ˙BÚn‰ e˜e‰¿«»«¬≈«ƒ»≈¿∆∆»ƒ
ÔÈÚÓ LÓÁa ÂÈÏÚ ÏÎB‡61.ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ≈»»¿»≈»ƒ¿««»≈≈¿Àƒ

תאווה.49) הקדשים 50)לבשר את פודין "שאין
פי על ואף  "קדש". קרוי  שני  ומעשר לכלבים", להאכילם
ממי תאווה לבשר חיה שהלוקח  א, בהלכה רבינו שכתב 
כשרה  כשהיא אלא אינו זה לחולין, העור יצא תגר, שאינו
כשמת, אבל לבשר, אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה,
ולכן  בעור, עיניו נתן כאילו זה הרי  לאכילה, ראוי  שאינו

עורו. עם לקברו פודה 51)החמירו ואינו לאכילה, שראוי 

שחוט . כשלקחו וחומר וקל לכלבים. שהם 52)להאכיל
מחלל 53)נפדים. בירושלים פירות שכשקונה כלומר,

הפירות. על שבדינר המעשר כשיאכל 54)מעות כלומר,
הדינר. כל של בשוויו עשרים 55)פירות היו כלומר,

בדינר. חולין.56)מעות וחציו מעשר הדינר חצי  ונמצא
אכל  אם אבל הדינר, של חציו כנגד אלא אכל כשלא ודווקא
כנגדו. לאכול יכול אינו ושוב  נתחלל, הרי  כולו, כנגד

ששם 57) ולפי  וכו'". אחר למקום "והלך שם: במשנה
רבינו  דברי  ואילו לירושלים, וחוץ  חולין של באיסור מדובר
זו  בבא השמיט  ולפיכך בירושלים, שני  מעשר של בדינר

ירושלים. לחומת חוץ  להוציאו אסור והשאלה 58)שהרי 
וכפי בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק  יאכל  אם היא

עליו שחלל לפני  שווה שיאכל שהיה או המעשר, פירות את
המעשר  ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי  מעות, כ' כנגד

חולין.59)נפסד. בתורת מעשר מוציא יהא כן לא שאם
אחר 60) הולכין כן הפדייה, מקום אחר שהולכין שכשם

הפדייה. "צריך",61)זמן רבינו כתב  לא וכאן יותר, ולא
מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון

מעשר. בתורת חולין שאכל יימצא שאז

.ÊÁ˜Bl‰62˙Bt63CLÓe ,OÚÓ ÛÒk ÏL ÚÏÒa «≈«≈¿∆«∆∆∆«¬≈»«
˙Bt‰64‰ ‡ÏÂÚÏq‰ ÔzÏ ˜ÈtÒ65e˜e‰L „Ú «≈¿…ƒ¿ƒƒ≈«∆««∆¿

ÚÏÒ Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ ‰Ê È‰  ÌÈzLa e„ÓÚÂ ˙Bt‰«≈¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆«
„Ïa66˙È˙a  BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ«

‰B˜ ÛÒk‰67OÚnÏ ÎO‰Â ,68. «∆∆∆¿«»»««¬≈

בירושלים.62) בלוקח  דעת 63)והמדובר על חולין של
שבידו. שני  מעשר של סלע  עליהם לא 64)לחלל ואילו

כדין  במשיכה אותם קונה היה לחלל, דעת על משך
דעת  על שמשך כיוון אבל במשיכה, הנקנים מטלטלין
הכסף . בנתינת אלא החילול, לגבי  נגמר הקניין אין לפדות,

בקדושת 65) הפירות אז ונתפסו מייד, הסלע  נתן ואילו
שני . למעשר נתייקרו נתייקרו, שאם ספק  כל אין המעשר,

מקח 66) דין שגבי  לפי  בלבד, סלע  למוכר נותן כלומר,
ובזה  המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר,
שהם  פי  על אף  הפירות, כל על הסלע  קדושת נתפסה
אין  המעשר קדושת שלגבי  לפי  סלעים, שני  עתה שווים

בכסף . אלא נגמר, המחלל) (שהוא קידושין 67)המקח 
כמותו. והלכה גבוה, ממון שני  שמעשר מאיר לרבי  נד:

נתפסים 68) סלעים, שני  עתה ששווים הפירות, כל כלומר,
המעשר. בקדושת

.ÁÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ˙Bt CLÓ»«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈
BÈ‡  ÚÏÒa e„ÓÚÂ ˙Bt‰ eÏÊe‰L „Ú ˙BÚn‰«»«∆¿«≈¿»¿¿∆«≈

Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ69ÚÏÒ ‡l‡ ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ «¿ƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«
˙Á‡70ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰iL ÚÏÒ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓe ,71Ô˙BÂ ««ƒ»∆»∆«¿ƒ»ƒ«Àƒ¿≈

ÎBnÏ72ı‡‰ ÌÚ ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â .73‰Ê È‰  «≈¿ƒ»»«≈«»»∆¬≈∆
ÏL ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ‰iL ÚÏÒ ÔzÏ zÓ74 À»ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc75BÏ Ô˙ .76˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,OÚÓ ÏL ÚÏÒ ¿«»«∆«∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó  ÌÈzLa e„ÓÚL „Ú ˙Bt‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿«ƒ«∆»»

‰„t77Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,78. »»¿«ƒ≈≈∆

עליהם.69) מחלל אינו בשעת 70)כלומר, עתה, שהרי 
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אחד. סלע  אלא שווים הפירות אין לא 71)החילול אבל
אחד  סלע  אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי  המעשר, מן
ששוויו  מעשר ולא חולין לקבל צריך המוכר והרי  בלבד,

חולין. של משוויו וממכר 72)פחות מקח  לעניין שהרי 
סלעים. שני  שווים היו ואז במשיכה, אבל 73)קנה

יכול  אינו דמאי , של שני  מעשר בקדושת הנזהר לחבר
שנתחייב . כפי  בחולין, אלא בדמאי  עצמו לפטור

וחזקתו 74) המכשול, בזה ברוב  נופל הארץ  שעם "לפי 
[כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי , משמש שהוא
שהוא  וכיוון מספק , דמאי  של מעשר מעות מחלל אינו
לו  נמציא אם כלום בכך אין בדמאי , מזלזל וכה כה בין
אלא  הארץ , לעם דמאי  למכור אסרו ולא דמאי ]". מעות

במעות. לא אבל עצמן, לא,75)בפירות וודאי  של אבל
הארץ . לעם וודאי  של שני  מעשר מעות מוסרין שאין לפי 

למוכר.76) כי77)הלוקח  למעשר, השכר כלומר,
מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע , אז שווים שהיו הפירות
בו. לחזור המוכר שיכול אף  משיכתו, היא מעשר שפדיית

כמו 78) היא ההלכה הרי  הפירות, קניין לעניין כלומר,
ואם  במשיכה, אלא נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין
את  ללוקח  לו מחזיר שפרע ", "מי  לקבל רוצה המוכר
של  בשווי  מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע 
הממון  בקנייני  קשור המעשר פדיון שאין סלעים, שני 

הרגילים.

.Ë˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,OÚÓ ÏL ÌÈzL ÌÈÚÏÒ BÏ Ô˙»«¿»ƒ¿«ƒ∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó  ÚÏÒa ˙BÈ‰Ï eÊÁL „Ú ˙Bt‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿¿∆««∆»»

‰„t79t  ÈL OÚn‰L .Ì‰ÈÈa ÔÈc‰ ˙cÓe ,B˙i„ »»ƒ««ƒ≈≈∆∆««¬≈≈ƒ¿ƒ»
B˙ÎÈLÓ ‡È‰80. ƒ¿ƒ»

שווים 79) שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים כלומר,
המעשר. והפסיד מעשר, פירות הם אחד, סלע 

המשיכה 80) כמו קונה, שני  במעשר הכסף  נתינת כלומר:
בחולין.

.È˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,ÌÈÏLeÈa ÔÈlÁ ˙Bt BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»≈Àƒƒ»«ƒ¿»¿
ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÈL OÚÓ81˙BÚn‰ È‰ :ÓB‡  «¬≈≈ƒƒ»«ƒ≈¬≈«»

ÌL ÌÏÎ‡ÈÂ ;el‡‰ ˙Bt‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ Ì‰‰82 »≈¿À»ƒ««≈»≈¿…¿≈»
ÔÓB˜Óa ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ e‡ˆÈÂ ,‰‰Ëa83. ¿»√»¿≈¿»«»¿Àƒƒ¿»

ופירש 81) במדינה". ומעות בירושלים "פירות במשנה:
ארץ  ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו

מירושלים". לבד אנו 83)בירושלים.82)ישראל שאין
בשעת  אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים

החילול.

.‡ÈBÏ LÈÂ ,ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰»¿«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿≈
˙Bt84ÓB‡  ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ85el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ : ≈ƒ»«ƒ≈¬≈«»»≈

eÏÚÈÂ ,ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ;Ì‰‰ ˙Bt ÏÚ ÔÈÏlÁÓ¿À»ƒ«≈»≈¿≈¿«»¿Àƒ¿«¬
ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ ˙Bt‰86˙BÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡L . «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ∆≈»ƒƒ¿

.ÏelÁ‰ ˙ÚLa „Á‡ ÌB˜Óa ˙Bt‰Â ˙BÚn‰«»¿«≈¿»∆»ƒ¿««ƒ

הלכה 85)חולין.84) ד בפרק  למעלה רבינו שכתב  ומה
חולין  של פירות על שני  מעשר מעות מחללין שאין ו,
מעשר  של המעות שגם באופן אלא זה אין לירושלים, חוץ 

כן  ולמדו לירושלים, מחוץ  חולין של הפירות וגם שני 
את  ונתת וגו' המקום אל "והלכת שנאמר ממה בירושלמי 
מקום  בקירוב  אלא שאינו ובצאן", בבקר וגו' הכסף 
מעשר  מעות אם אבל מקום. בריחוק  ולא (=בירושלים)
- לה מחוצה חולין שפירות פי  על אף  בירושלים, שני 
מחוץ  שני  מעשר המעות אם שמחללים כשם מחללים,

בירושלים. חולין ופירות כשפירות 86)לירושלים ודווקא
פירות  אם אבל בירושלים, שני  מעשר מעות או חולין
מעות  על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני  מעשר

לה. שמחוצה ולא שבירושלים חולין

.ÈCÈˆÂ ÌÈÏLeÈa OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï87ÔÈlÁ ˙Bt BÁÏ LÈÂ ,88ÔÏÎ‡Ï ‰ˆBL89 »∆¿≈«¬≈≈Àƒ∆∆¿»¿»

ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ :BÁÏ ÓB‡ ≈«¬≈¬≈«»»≈¿À»ƒ«
ÛÒÎa ˙BÁe˜Ï ˙Bt‰ Ì˙B‡ e‡ˆÓÂ .EÈ˙Bt≈∆¿ƒ¿¿»«≈¿¿∆∆

‰‰Ëa BÁ Ì˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ,OÚÓ90„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ «¬≈¿…«»¬≈¿»√»¿…ƒ¿ƒ
ÌeÏk91.ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ , ¿¿≈¿«»¿Àƒ

שאסור 87) וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם לדברים
שני . מעשר מעות עבורם ובין 88)להוציא בירושלים בין

לה. אחרים,89)מחוצה דברים בהם ולקנות למכרם ולא
שאינו  שני  מעשר בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם

לאכילה. אלא מעשר 90)עומד בכסף  שנקנו פירות כדין
שאף 91)שני . שני , מעשר לשם טבילה אלא הפירות, בעל

טבל  אם אלא שני , במעשר אוכל אינו לחולין, שטבל פי  על
שני . מעשר לשם

.‚ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na92ÏÚa BÁ ‰È‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬≈««
Á ˙Bt‰93ÈL OÚÓ ÏL ˙Bt ÔÈÒBÓ ÔÈ‡L ; «≈»≈∆≈¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

ÁÏ ‡l‡ È‡cÂ ÏL94CÎÈÙÏ .95ÏL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆««∆»¿»≈¿ƒ»ƒ»«»∆
ı‡‰ ÌÚÏ Û‡ Ôk ÓB‡  È‡Óc96ÏlÁÏ zÓe . ¿«≈≈«¿«»»∆À»¿«≈

ÈL OÚÓ97˙Bt ÏÚ98ÂÈ˙BÚÓ ÏÚÂ ı‡‰ ÌÚ99, «¬≈≈ƒ«≈«»»∆¿«¿»
Ì‰ ÈL OÚÓ ÏL ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â100. ¿≈¿ƒ»∆∆»∆«¬≈≈ƒ≈

של 92) חולין פירות על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו
של 93)חבירו. שני  במעשר ליתן אסור הארץ  לעם אבל
טומאה.94)וודאי . בחזקת שהוא הארץ , לעם לא אבל

של 95) כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא לפי 
וודאי . פירותיו.96)מעשר על מחלל פירות 97)כלומר,

דמאי . של שני  מעשר ד 98)ומעות פרק  למעלה ראה
ב  פירות.הלכה על פירות מחללים רבינו שלדעת

(מעות 99) מחללין אומרים, היו "בראשונה שם: במשנה
על  אף  לומר, חזרו הארץ . עם פירות על דמאי ) מעשר של

קודש".100)מעותיו". פודה קודש "ואין

.„ÈBc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï OÚÓ ÏL Èc ÁÈpn‰101 ««ƒ«ƒ»∆«¬≈ƒ¿≈¿∆¿
‡l‡ epnÓ ‡L ‡lL „Ú ÂÈÏÚ ÏÎ‡L ÔÂÈk  CÏB‰Â¿≈≈»∆»«»»«∆…ƒ¿«ƒ∆∆»
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‰ËetÓ ˙BÁt»ƒ¿»»»¿Àƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

È‡Óc ÏLa102„Ú ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï  È‡cÂ ÏLa Ï‡ ; ¿∆¿«¬»¿∆««…»»¿Àƒ«
ÔÈÙÈÒBnL Á‡ ‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁt epnÓ ‡MiL∆ƒ»≈ƒ∆»ƒ»∆¿»««∆ƒƒ
‰Úa‡Ó ˙BÁt epnÓ ‡LpL ÔB‚k ,LÓÁ‰ ˙‡∆«…∆¿∆ƒ¿«ƒ∆»≈«¿»»

‰Ëet ‰ÂL ÈLÓÁ103. À¿≈»∆¿»
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פו                
         

שם.101) ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו כלומר,
חומש.102) עליו מוסיף  בו 103)שאינו יש אם אבל

פירות  עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה חומשי  ארבעה
שהוא  מלבר, חומש עליו מוסיף  הוא שהרי  פרוטה, בשיווי 

שלמה. פרוטה ביחד, הכל והרי  מלגיו, רובע 

.ÂËÔÈ˙BL B‡ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÔÈB‰Ëe ÔÈ‡ÓË104 ¿≈ƒ¿ƒ∆»¿ƒƒ
ÔÈÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÔÈB‰h‰ eˆÂ ,ÌÈÏLeÈa „Á‡k¿∆»ƒ»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ
ÈL OÚÓ ÏL ÚÏÒ ÔÈÁÈpÓ  Ì‰lL ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»∆«ƒƒ∆«∆«¬≈≈ƒ
BÊ ÚÏÒ  ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡ ÌÈB‰h‰L Ïk :ÔÈÓB‡Â¿¿ƒ…∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆«
e˙LÂ eÏÎ‡ È‰L ,ÔÈlÁÏ ÚÏq‰ ‡ˆ˙Â .ÂÈÏÚ ÏlÁÓ¿À»»»¿≈≈«∆«¿Àƒ∆¬≈»¿¿»

‰‰Ëa dÈÂLa105ÌÈ‡Óh‰ eÚbÈ ‡lL „Ïe . ¿»¿»¿»√»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿≈ƒ
.e‰e‡nËÈ ‡lL ,ÏÎ‡na¿«¬»∆…¿«¿

מקבל 104) שאינו חרס , של בכד כשהמעשר המדובר
שמטמאים  זבים היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה
מערה  מהם אחד וכל מת. טמאי  אלא בהיסט  חרס  כלי  גם
אל  הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי  אל מהכד
או  אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי 
ביחד  לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים אינם

טמאים]. חולין וזה טהור, שני  מעשר [מכאן 105)זה
שאם  טמאים, פירות על שני  מעשר של מעות חילל שאם
מעשר  כדין באכילה, אסורים יהיו מעשר בקדושת יתפשו
טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה הרי  - טמא שני 

למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם

   1 
ואם 1) להאכל, דינו והיכן קודש, הוא רבעי  שנטע  יבאר

ואם  מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים
כרם  מעלים יום שמהלך ומעשרות. תרומה ממנו מפרישין
רבעי נטע  לו שהיה מי  אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי 
לערלה  ר"ה הוא אימתי  הערלה. בשני  או השמיטה בשנת
אם  והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי  ולרבעי ,

וברבעי . בערלה מותרין

.‡ÈÚ ÚË2‰Me :Ó‡pL ;L„˜ ‡e‰ È‰  ∆«¿»ƒ¬≈…∆∆∆¡««»»
BÈ„Â .ÈÈÏ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈt Ïk ‰È‰È ˙ÚÈ‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«»¿ƒ

ÌÈÏLeÈa ÏÎ‡‰Ï3ÂÈÏÚÏ4ÈL OÚÓk ,5ÌLÎe . ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿≈
‡ÈeÒa ÈL OÚÓ ÔÈ‡L6ÈÚ ÚË ÔÈ‡ Ck , ∆≈«¬≈≈ƒ¿¿»»≈∆«¿»ƒ

‡ÈeÒa7ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :ÓB‡ ‡e‰ ÈÚ ÚËe . ¿¿»¿∆«¿»ƒ≈¿ƒ∆√»»
‰Bza BÈc Lt˙ ‡lL L„˜ EÏ ÔÈ‡L ;eÈ‰È BÏƒ¿∆≈¿…∆∆…ƒ¿»≈ƒ«»

‡e‰L ÈÓÏ8ÈÚ ÚËpÓ ıeÁ9. ¿ƒ∆ƒ∆«¿»ƒ

לה.2) ובברכות א). משנה פ "א (פרה שנים ארבע  בת נטיעה
וחד  רבעי , כרם תני  חד ברבי : שמעון ורבי  חייא "רבי  אמרו:
ופסק  רש"י ) - רבעי  בתורת האילן פירות (כל רבעי  נטע  תני 
הפנים  במראה וראה רבעי ". "נטע  כמאןֿדאמר רבינו

חייא. רבי  ד"ה פ "ו ראש פרשת 3)לברכות, בספרי  הוא כן
ב . משנה פ "ה שני  במעשר וראה י ), ה, (לבמדבר נשא

ג 4) פרשה קדושים פרשת ובספרא שם, בספרי  הוא כן
קיט . עשה המצוות, בספר וראה ט . פ "ב 5)הלכה למעלה

שם. בספרי  הוא כן א. הלכה 6)הלכה פ "א למעלה ראה
הלכה 7)יד. פ "ז פאה (ירושלמי  שני  למעשר הוקש שהרי 

ב ). הלכה פ "ה שני  ומעשר צריך 8)ה, שהוא למי  כלומר,
ספרי ,9)להנתן. "ולשון רבינו: כתב  שם, המצוות בספר

ונתנם  הקדשים כל הכתוב  משך יהיו, לו קדשיו את ואיש
ומעשר  ופסח  ושלמים תודה אלא מהם שייר ולא לכהן,

לבעלים". שיהיו רבעי , ונטע  שני  ומעשר בהמה

.OÚÓk ,e‰„Bt  ÈÚ ÚË ˙BcÙÏ ‰ˆB‰»∆ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿«¬≈
ÈL10LÓÁ ÛÈÒBÓ  BÓˆÚÏ e‰„t Ì‡Â .11ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ…∆¿≈

ÔÈ„Bt12:Ó‡pL ;OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ƒ«∆«ƒ«¿«««¬≈∆∆¡«
ÔÈ‡Â .‰‡ez ‰OÚiL „Ú  B˙‡ez ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»«∆≈»∆¿»¿≈

aÁÓa B˙B‡ ÔÈ„Bt13ÈL OÚÓk ,14‡e‰ È‰Â . ƒƒ¿À»¿«¬≈≈ƒ«¬≈
dBb ÔBÓÓ15OÚÓk ,16CÎÈÙÏ .17‰˜ BÈ‡ »»«¿«¬≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

‰zÓa18Òa B˙ Ì‡ ‡l‡ ,19ÌÈc‰ ‡La BÈ„Â . ¿«»»∆»ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿»«¿»ƒ
OÚÓk  ‰i„Ùe ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ 20. ¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿«¬≈

שם.10) כביתֿהלל 11)ספרי  ג, משנה פ "ה שני  מעשר
א. הלכה בפ "ה למעלה וראה כביתֿשמאי . ספרא 12)ולא

תבואה. אלא נפדין שאין מלמד "תבואתו, י : הלכה שם
לעונת  שיבוא עד הרבעי  את פודין אין אמרו מכאן
גֿה. הלכות מעשר מהלכות פ "ב  למעלה וראה המעשרות".
ואין  פודה, אתה פרי  "תני , א: פרק  סוף  ערלה ובירושלמי 
שאין  ענבים הם ובוסר פגים". ולא בוסר לא פודה אתה
'תוספות  - שם (למעלה מבחוץ  נראה שלהם החרצן
זמן  כל או דבריו). בסוף  ה משנה שם, שני  מעשר יוםֿטוב '
בפ "ה  וראה דבריו, בתחילת (שם הלבן לכפול הגיעו שלא

יד). הלכה כלאים פ "ה 13)מהלכות שני  מעשר תוספתא
שאין  וביתֿהלל), (ביתֿשמאי  מודים "הכל יט : הלכה סוף 
בירושלמי משמע  וכן לקרקע ". במחובר רבעי ) (נטע  פודין

ב . הלכה פ "א 14)שם בתרומות כמפורש במחובר, שאינו
בדיעבד  אפילו כן, ואם ד. משנה פ "ב  ובביכורים ה, משנה
ה. משנה שם שני  במעשר הר"ש כדעת ולא פדוי , אינו

כביתֿהלל.15) שם, הלכה 16)מע "ש פ "ג למעלה ראה
גבוה.17)יז. ממון שהוא לפי  למעלה 18)כלומר, ראה

שלו 19)שם. רבעי  נטע  הפודה שמע , "תא נד: בקידושין
מני , במתנה. לו שניתן בין משלו בין חמישיתו, עליו מוסיף 
מי הוא), גבוה ממון שני  מעשר (הסובר, מאיר רבי  אילימא
ממעשר, קודש קודש גמרי  והא (במתנה), ליה יהיה מצי 
דיהיב  כגון עסקינן, במאי  והכא מאיר, רבי  לעולם וכו'.
- הפרח  שנפל לאחר ניכרים, (כשהענבים סמדר כשהוא
גדול  שהוא בוסר אבל פרי , אינו סמדר שרק  הרי  רש"י )".
והספרא  הירושלמי  על סמך ורבינו פרי . הוא הרי  מסמדר
מאירי ועיין וצ "ע . יג הלכה להלן וראה למעלה. שהובאו
וחזוןֿאיש. ובכסף ֿמשנה (862 (עמ ' שם לקידושין

כנ"ל.20) לזה, זה הוקשו שהרי 

.‚‰„Bt‰Â21ÌÈÚ e‰„Bt ‰ˆ  ÈÚ Ìk22‰ˆ , ¿«∆∆∆¿»ƒ»»≈¬»ƒ»»
ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .ÔÈÈ e‰„Bt23Ï‡ .24ÔÈ‡  ˙Bt‰ ‡L ≈«ƒ¿≈«≈ƒ¬»¿»«≈≈

Ô˙iaÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ25. ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»»

שם.21) שני  מעשר ֿ 22)תוספתא כבית ולא כביתֿהלל,
שומת  שגם יין, אלא ענבים אותו פודים שאין שמאי ,
וראה  שלהם. בשומא לזלזל יבואו ולא ידועה, הענבים

כפשוטה. מזיתים,23)בתוספתא לעשות מותר שהרי 
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ג. משנה פי "א בתרומות כמפורש שם.24)שמן, תרומות
של 25) אוכל כשהאוכל משקה, האוכל להחזיר לו "שאסור

שני , מעשר של או ב ) הלכה תרומות מהלכות (פי "א תרומה
חלב  כל יתברך, השם למאמר בלבד, והענבים הזיתים אלא
השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ויצהר. תירוש דגן
וחייב  ראשית הביכורים שקרא כמו ראשית, הכתוב  וקראו
בין  משקה מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה
ולמדו  שם). המשנה (פירוש שני " מעשר או תרומה שיהיו

כנ"ל. בגזירהֿשוה, שני  ממעשר רבעי  נטע 

.„ÈÚ Ìk26‰ÁÎL ‡Ï BÏ ÔÈ‡ 27‰‡t ‡ÏÂ28 ∆∆¿»ƒ≈…ƒ¿»¿…≈»
Ët ‡ÏÂ29˙BÏÏBÚ ‡ÏÂ30epnÓ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿…≈¿≈«¿ƒƒƒ∆

˙BOÚÓe ‰Óez31OÚnÓ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»««¿¿≈∆≈«¿ƒƒƒ«¬≈
ÈL32eÏÚÈÂ ‰cÙ B‡ ,ÌÈÏLeÈÏ ‰ÏBÚ Blk ‡l‡ ; ≈ƒ∆»À∆ƒ»«ƒƒ¿∆¿«¬

.OÚÓk ,ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ ÌÈÓc‰«»ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈

ולא 26) כביתֿהלל ו, משנה פ "ז ופאה שם, שני  מעשר
עניים.27)כביתֿשמאי . מתנות מהלכות בפ "ה ראה

פ "א.28) שם טו.29)ראה הלכה פ "ד שם 30)שם
ארבע  ישנן שבכרם מפני  רבעי ", "כרם רבינו ונקט  יז. הלכה

ז. הלכה פ "א שם ראה לעניים, אלו "לפי31)מתנות
שם  בירושלמי  וראה המשנה). (פירוש גבוה" ממון שהוא
(לכרם  לו יש אומרים "ביתֿשמאי  ובמשנה: ב , הלכה סוף 
הלל  ובית לעצמן. פודין והעניים עוללות, לו ויש פרט  רבעי )
אלא  במשנה נזכר שלא ואף ֿעלֿפי  לגת". כולו אומרים,
ביתֿהלל: שאמרו כיון ועוללות, מפרט  פטור רבעי  שכרם
שני כמעשר המתנות מכל שפטור משמע  לגת", "כולו

שם). לפאה שם, אנשי  בשבלים 32)(תוספות שהקדימו
לתרומות  בר"ש ראה המעשרות, ומן התרומות מן שפטור

ה. משנה פ "א

.‰ÌÈÚ33 Ìk ÏLÈÚ34ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ 35, ¬»ƒ∆∆∆¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈÏBÚ eÈ‰iL36È„k ,„ˆ ÏÎÏ ÌBÈ CÏ‰Ó ÌÈÏLeÈÏ ∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ«¬«¿»«¿≈

hÚÏ37˙BÙa ÌÈÏLeÈ È˜eL38˙Èa ÁMÓe . ¿«≈≈¿»«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
Lc˜n‰39Ïk ‡Le .‰ÓBÁÏ CeÓÒ elÙ‡ ‰cÙ  «ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ»«»¿»»
˙Bt‰40CeÓÒ ÔÈcÙ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÓÊa elÙ‡  «≈¬ƒƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.‰ÓBÁÏ«»

רבינו 33) והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב , משנה שם
בסוף  להלן ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני  "ענבים",

שני ,34)ההלכה. במעשר ולא ברבעי  אלא התקינו לא
ההלכה. בסוף  להלן רבעי35)ראה כרם "והא ה: בביצה

רש"י )". - עצמן הפירות להעלות שהוצרך (זה דרבנן
במעות.36) יפדם ולא עצמם, ותוספתא 37)הפירות שם.

שם. שני  החנויות 38)מעשר לבעלי  אותם ימכרו כלומר,
אסור  שני  שמעשר ואף ֿעלֿפי  בשוק . אותם ימכרו והם
(וכן  לרבעי  והואֿהדין יז) הלכה פ "ג (למעלה במכירה
במשנה  וראה אסור, במתנה שאפילו נד: בקידושין מפורש
אבל  בקדושתם, למכרם אלא אינו זה כל - שם) ראשונה
ראה  מדרבנן. איסור אלא אינו חולין ולעשותם לפדותם
עיטור  ומשום דרבנן". - לקלוט  ש"מחיצה נג: מציעא בבבא
כפשוטה). (תוספתא חכמים התירו בפירות, ירושלים שוקי 

שם. רע "ב  לא 39)ועיין - האויבים ביד ניתנה והעיר

במשנה: והנה המשנה). (פירוש בפירות לעטרה חששו
סמוך  נפדה שיהא התקינו (בירושלים) הפירות "ומשרבו
צורך  שאין לקדמותו, הדין את החזירו (כלומר, לחומה
אומר, יוסי  רבי  וכו'. לירושלים) עצמם הפירות להעלות
רבינו  והביא וכו'". הזה התנאי  היה המקדש בית משחרב 
יוםֿטוב  תוספות ועיין תנאֿקמא, דברי  והשמיט  יוסי  כרבי 
כרם. ד"ה ב  הלכה שם לירושלמי  הפנים ומראה שם,

האילן,40) כל "ושאר ידֿטו): הלכות פ "ה (שם בתוספתא
רבעי נטע  האילן כל ושאר - לחומה סמוך נפדה זה הרי 
לענבים, הפירות שאר בין החילוק  וטעם שני ". כמעשר
עושין  היו בראשונה הילא, רב  "אמר שם: בירושלמי  מצאנו
שיהו  התקינו מצויות, ענבים היו ולא לנסכים, בטהרה יין
הרי וכו'". צד לכל יום מהלך לירושלים (הענבים) עולין
כן, ואם הנסכים. מחמת היה בירושלים, הפירות שמיעוט 
התקינו  שלא ומה הפירות. בשאר ולא בענבים אלא זה אין
עומדים  שסתמם שענבים מפני  הוא, שני , במעשר גם כן
אלא  לכתחילה, ומעשרות, תרומות מהם מפרישים אין ליין,
פ "ה  למעלה (ראה מלאכתם ותיגמר יין שייעשו לאחר
שוקי עיטור ואין יח ). ו, ד, הלכות תרומות, מהלכות

שם. לביצה צל"ח  ראה ביין, ולא בפירות, אלא ירושלים

.Â„ˆÈk41Ïq‰ ˙‡ ÁÈpÓ ?ÈÚ ÚË ÔÈ„Bt42Èt ÏÚ ≈«ƒ∆«¿»ƒ«ƒ«∆«««ƒ
‰LÏL43ÔÈ„ÓB‡Â ,44‰nk45BÏ ˙BcÙÏ ‰ˆB Ì„‡ ¿»¿¿ƒ«»»»∆ƒ¿
ÚÏÒa46ÌÈÓBM‰ ˙B‡ÈˆÈ ‡ÈˆBiL ˙Ó ÏÚ ¿∆««¿»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

˙‡ ÔÈˆBwL Á‡Â .B˙ÈaÓ ÌÈÏÚBt‰Â ÌÈnÁ‰Â¿««»ƒ¿«¬ƒƒ≈¿««∆¿ƒ∆
ÚM‰47Ë˜Ïp‰ Ïk :ÓB‡Â ˙BÚn‰ ˙‡ ÁÈpÓ , ««««ƒ«∆«»¿≈»«ƒ¿»
‰fÓ48el‡ ˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ49ÌÈlÒ CÎÂ Ck ÚMÓ ƒ∆¿À»««»≈ƒ««»»»«ƒ

ÚÏÒa50˙ÈÚÈMe .51e‰„Bt52BÈÂLa53ÌL ÔÈ‡L , ¿∆««¿ƒƒ≈¿»¿∆≈»
ÌÈÏÚBt ‡ÏÂ ÌÈÓBL ‡Ï54Ì‡Â .55˜Ù‰ ‰È‰56 …¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ»»∆¿≈

.„Ïa ‰ËÈ˜Ï ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡≈∆»¿«¿ƒ»ƒ¿«

ד.41) משנה כדלהלן.42)שם בו, לשער רבעי , פירות עם
אם  שוה, הוא כמה פי  על ומשערים ריק , סל מפרשים ויש

ישראל). (תפארת מלא בשומא.43)הוא הבקיאים אנשים,
ואחד  תגרים שלשה על סומכים אין זה שבענין אומרים ויש
הלכה  פ "ד למעלה ראה שני , במעשר שאמרו כמו וכו', גוי 
ידועים  הפירות דמי  אם בין רבינו חלק  ולא קורקוס ). (ר"י  כ
שני . מעשר לענין שם למעלה שחילק  כמו ידועים, אינם או
אותו  מפרישין שאין כיון שני  שמעשר הוא, הדבר וטעם
פני ראה אלאֿאםֿכן חל חיובו אין בתלוש ואף  במחובר,
והפועלים, החמרים השומרים, על ההוצאות כל ולכן הבית,
נטע  פירות אבל כב , הלכה שם המעשר, חשבון על אינם
על  ההוצאות אין באילן מחוברים בעודם שקדושים רבעי ,
(ראה  כדלהלן הפירות, חשבון על אלא המלקט , חשבון
ומה  ראשונה). ומשנה יוםֿטוב  תוספות קורקוס , בר"י 
שאין  שני  ומעשר רבעי  "נטע  ב .): (סנהדרין במשנה שאמרו
אלא  ידועים") דמיו "אין =) הזה התנאי  אין - ידועים" דמיו
ד"ה  יד: שם תוספות (ועיין רבעי  בנטע  ולא שני , במעשר
דמיו" "שאין שאמרו: המשנה לשון מוכיח  וכן נטע ).
גרס  ב . שם ורש"י  דמיהם". "שאין ולא: יחיד), (בלשון

דמיהן". שם 44)"שאין ובמשנה "ואומרין", רומי : בדפוס 
שם. ראשונה" ב "משנה ראה כמה 45)"ואומר". כלומר,
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פירות. עם את 46)סלים פודה אדם היה אלו כלומר,
את  עליהם שהוציאו לפני  מחוברים, כשהם הפירות
עם  בהתחשב  פודה, היה פירות כמה דלהלן, ההוצאות

(שם). להוציא שעליו הפירות 47)ההוצאות כמות כלומר,
אחד. סלע  זו.48)עבור שם:49)משדה במשנה

לכל 50)"האלו". כן אחד, לסלע  מתחילה שאמדו כפי 
שישנם. הסלים כמספר וסלע , ה,51)סלע  משנה שם

שם). המשנה (פירוש נשמרת ואינה נעבדת אינה שהארץ 
הפירות,52) של הרביעית השנה חלה אם הרבעי , נטע  את

הנ"ל.53)בשביעית. ההוצאות ניכוי  בלי  כלומר,
השנים,54) כל שקוצרין כדרך בשביעית קוצרין אין שהרי 

שמיטה  מהלכות (פ "ד ואוכל וחובט  מעט  מעט  קוצר אלא
מלקט  אחד שכל לפי  כאן, אין לקיטה שכר וגם א). הלכה
שם. ראשונה במשנה וראה שם). המשנה (פירוש לעצמו
נטע  שהרי  הקדש, של בפירות נוהגת ששביעית [ומכאן
בתוספתא  הוא וכן ב ) הלכה (למעלה גבוה ממון הוא רבעי 
להקדש  שהנוטע  ז הלכה פ "ז שם ובירושלמי  פ "ג, פאה
שומרי ]. ד"ה פד. מנחות בתוספות וראה בשביעית. חייב 

(לא 56)שם.55) השנים שבשאר רבעי  פירות כלומר:
הפקר. שהיו השמיטה) בשנת

.ÊBÏ ‰È‰L ÈÓ57ÈÚ ÚË58‰hÓM‰ ˙La59„iL , ƒ∆»»∆«¿»ƒƒ¿««¿ƒ»∆«
‰ÂL Ïk‰60BiˆÏ CÈˆ 61‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a62È„k , «…»»»ƒ¿«¿¿¿¬»»¿≈

ecÙiL „Ú epnÓ eÏÎ‡È ‡ÏÂ Ba eÈkiL63‰È‰ Ì‡Â .64 ∆«ƒ¿……¿ƒ∆«∆ƒ¿¿ƒ»»
‰ÏÚ ÈL CB˙a65ÌÈÒÁa B˙B‡ ÔÈiˆÓ 66È„k , ¿¿≈»¿»¿«¿ƒ«¬»ƒ¿≈

epnÓ eLÙiL67‡nL ,‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a Biˆ Ì‡L . ∆ƒ¿¿ƒ∆∆ƒƒ¿¿¿¬»»∆»
et˙È68‡È‰L ,‡e‰ eÓÁ ‰ÏÚ eq‡L ;69‰eÒ‡ ƒ¿»¿∆ƒ»¿»»∆ƒ¬»
‰È‰a70ÔÈÚev‰Â .71˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰72˙La «¬»»¿«¿ƒ»«ƒƒ∆«»ƒ¿«
‰hÓL73Ë˜Ïp‰ Ïk :ÔÈÓB‡Â74el‡ ÈÚ ˙BtÓ ¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈
ÏlÁÓ75B˙BcÙÏ LÙ‡ È‡ È‰L ;el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ¿À»««»»≈∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿

e‡aL BÓk ,aÁÓa76. ƒ¿À»¿∆≈«¿

א.57) משנה פסק 58)שם, ורבינו רבעי ", "כרם במשנה:
רבעי ". "נטע  כמאןֿדאמר א) הלכה שם,59)(למעלה

גמליאל. בן שמעון אבל 60)כרבן הפקר. הפירות שכל
צורך  אין גזלן, הוא הפירות מן שהנוטל השנים, בשאר
סט .), קמא (בבא וימות" לרשע  "הלעיטהו אלא לציין,
לידי יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "אין כלומר:
המשנה). (פירוש גדול" יותר הגזלנות שעוון לפי  מכשול,

האדמה"62)לסמנו.61) מן עפר] של [גושים "תלותיות
המשנה). ֿ 63)(פירוש אף  באכילה, הוא אסור אז שעד

הלכה  פ "ב  למעלה ראה לירושלים, נכנס  לא שעוד עלֿפי 
גם  שעבר אומרים ושיש מרדות, מכת זה על שלוקה ו,

הראשונות 65)שם.64)בעשה. השנים  בשלש
המשנה).66)לנטיעות. (פירוש השרוף " הטיט  "הוא

הערלה.67) נטע  מן (מעשר 68)כלומר, בירושלמי  [מקורו
אדמה  בקזוזות אותו מציינים רבע  "כרם א) הלכה פ "ה שני 
שהוא  לשעה, אלא אינו שהציון רבינו (ומפרש לשעה שהוא
יותר  שהוא בחיוורא בחרסית ערלה ושל להתפרר), עשוי 
במפרשים]. וראה יותר), מחזיק  הזה הציון (כלומר, מיכן"
מציינין  היו רבעי  "כרם בזה: אמרו סט . קמא בבא ובבבלי 
איכא  אדמה מה אדמה, כי  סימנא אדמה. בקזוזות אותו

מינה". לאיתהנויי  שרי  מפרקא כי  נמי  האי  אף  מינה, הנאה
היא  הוספה אלא הגמרא, מגוף  זה אין כי  אומרים יש אבל
פרשת  לשאילתות שאלה (העמק  גדולות הלכות מבעל

טז). אות ק  שאילתא הערלה.69)קדושים כלומר,
ולהלן 70) י , הלכה אסורות מאכלות מהלכות פ "י  למעלה

למעט  ורוצה כ. הלכה ממנו,פ "י  קל שהוא רבעי  נטע  איסור
בפירוש  (כמפורש בהנאה ולא באכילה אלא אסור שאינו
להלכות  המלך שער - ח  משנה פ "א לערלה המשנה
התוספות  שכתבו [ומה טז). הלכה שם אסורות מאכלות
אינו  - בהנאה אסור שרבעי  והואֿהדין) ד"ה לח . (קידושין
אבל  באכילה אלא אסור שאינו חדש, לאיסור ביחס  אלא
שדינו  רבעי , ואילו שבעולם. ההנאות בכל הוא מותר
צרכיו, בשאר להוציאו אסור א), הלכה (למעלה שני  כמעשר
במעשר  שאסור כשם ועבדים, ובגדים כלים בו ליקח  כגון
נמצא  אם בין בזה הבדל ואין י ), הלכה פ "ג (למעלה שני 
שם, המלך בשער וראה לה. חוצה הוא אם ובין בירושלים

שם). שאלה שהם 71)ובהעמק  אדם "בני  והם שם. משנה
המשנה). (פירוש בדת" עצמם על כלומר,72)מדקדקים

שמא  - אדמה בקזוזות מסתפקין היו ולא חולין. מעות
-73)יתפררו. שבוע  שני  בשאר אבל שוה, הכל שיד

בתוס ' שם קמא בבבא וראה כנ"ל, וימות", לרשע  "הלעיטהו
והצנועין. הווה 74)ד"ה גם מתפרש שהוא נפעל, בינוני 

מה  כל כלומר, עתיד. הפירוש, וכאן עבר. וגם עתיד גם
אפשטיין  להרי "נ המשנה לנוסח  במבוא וראה שיילקט .

.145 לדין 75)עמוד ענין שום לזה אין ולפיכך כשיתלקט .
(רדב "ז). למפרע  הדבר לברר אלא שאינו "ברירה",

גזל 76) יוחנן, רבי  "אמר אמרו: שם קמא ובבבא ב . בהלכה
לפי זה להקדיש, יכולים אינם שניהם הבעלים, נתייאשו ולא
יוחנן  רבי  אמר ומי  ברשותו. שאינו לפי  וזה שלו, שאינו
רבעי כרם ותנן, משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי  והאמר הכי ,
הפירות  את מחללים הצנועין והרי  משנתנו. (כלומר, וכו'
אחרינא  סתמא יוחנן ורבי  ברשותם), אינם אז לכשילקטו,
רבינו  שסמך ונראה משנתנו)". נגד עליה, (וסמך וכו' אשכח 
יוחנן  רבי  דאמר לאו אי  רבא, "אמר שם: שאמרו מה על
אמר  לאו היא, מאיר רבי  צנועין תנא מאן אמינא, הוא וכו'
פדייה  לעניין הכי  ואפילו הוא, גבוה ממון מעשר מאיר רבי 

ל  אדם (שיכול ברשותיה רחמנא שניאוקמיה מעשר פדות
אע "ג  וכו', ממעשר קדש קדש גמר נמי  רבעי  כרם וכו', שלו)
שאינו  דבר (לחלל אחולי  לענין הוא דידיה ממון דלאו
דהא  ברשותיה, רחמנא אוקמיה הנ"ל) בצנועין כמו ברשותו,
ממון  (שהרי  הוא דידיה לאו הא נמי  ברשותיה, איתיה כי 
אחיל  מצי  הכי  משום אחיל, מצי  והא כמעשר) הוא, גבוה
אלמלא  אלא רבא כן אמר שלא ואף  ברשותו)". כשאינו (אף 
ר' של לכבודו אלא כן אמר לא כי  יתכן יוחנן, רבי  דברי 
וראיה  יוחנן. ר' על הוא חולק  דבר של לאמיתו אבל יוחנן,
של  כסברא אמרו שם שגם שם, שני  מעשר מירושלמי  לכך
לחילול  הבעלים, נתייאשו שלא גזל בין לחלק  שיש רבא,
"אמר  א: הלכה סוף  שם הירושלמי  לשון וזה רבעי . כרם
(כלומר, בשחרית דאמר למאן לי , מקשי  דאת עד ירמיה, רבי 
שהפירות  אף  בשחרית, מיד חל הצנועין של שחילולם
(לכשילקטו, ערב  לעיתותי  דאמר למאן קשייתה מחוברים)
ליה  דאית מאן ליה, אמר ברשותם). הפירות אין הרי 
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הפירות  אין שהרי  קשייתא" לאילין ליה לית ערב , לעיתותי 
להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק  ויש מחוברים,
פודין  אין הרי  להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול

ובחזוןֿאיש. בכסף ֿמשנה, וראה משה). פני  - במחובר

.Á„Á‡a77‰ÏÚÏ ‰M‰ L‡ ÈL˙a78ÈÚÏÂ79. ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe80‰ÚÈË ˙ÚMÓ ?81‰BÓ BÈ‡Â . ≈≈»«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆

‰M‰ L‡Ï ‰M‰ L‡Ó82‡ ,‡l83ÌBÈ ÌÈLÏL ≈…«»»¿…«»»∆»¿ƒ
Ì„˜ ‰ÚÈËp‰ ËÏwzL ‡e‰Â .‰L ÔÈeLÁ ‰La84 ¿»»¬ƒ»»¿∆ƒ»≈«¿ƒ»…∆

Ì˙Ò ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL85ÏÎÏ ‰ËÈÏw‰ ¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ»¿»
˙B˙aL ÈzL ?˙BÏÈ‡‰86. »ƒ»¿≈«»

וכו'77) השנה ראש בתשרי  "באחד ב . השנה בראש משנה
לרבעי , והואֿהדין (רש"י ). ערלה" שני  "למנין - לנטיעה"
הוא  בשבט  "טו שאמרו: ומה הערלה. שנות לאחר מיד  שבא
אלא  זה אין - ב ) הלכה פ "א (למעלה לאילנות" השנה ראש
י .). שם (רש"י  נטיעות אלא אינן ואלו באילנות,

השנה 78) מראש אותן שמונים הערלה, שנות לשלש
י ֿיא. בהלכות כדלהלן מסוימים, לשנה 79)במקרים

לאחריהן. הבאה כשנוהגים 80)רביעית הערלה, לשנות
יב . בהלכה כדלהלן שלמות, שנים תוספתא 81)שלש

בתוספתא  ראה ווין, כ"י  (לפי  ערלה מסכת בתחילת
ללמד  ובא ג. הלכה ג פרשה קדושים פ ' וספרא כפשוטה)
(רבינו  פירות שמוציא משעה ולא נטיעה משעת שמונין
אב  נתן רב  כתב  וכן קלז, סימן פריימן הוצאת בתשובה,

כב ). עמ ' בשביעית אומרים 82)הישיבה אין כלומר,
מראש  שלמות שנים שלש ימנה השנה, מאמצע  שהנוטע 

הבא. הנוטע 83)השנה אחד רבנן, "תנו ט : השנה ראש
(למנין  שנה לו עלתה השנה, ראש לפני  יום שלשים וכו'

רש"י )". - ערלה לה,84)שני  עולין אין הקליטה "וימי 
בבית), הנטיעה מונחת (כאילו דמיא בביתא דמנח  דכמאן
שלשים). ד"ה י : שם (רש"י  קלטה" שלא זמן כל

רוקח ).85) (מעשה "זמן" שבועות 86)בכ"י : שני  כלומר,
ש  יום. עשר ארבעה שאינה = הרכבה כל אומר, "ר"י  י : ם

שמעון  ורבי  יוסי  רבי  קולטת. אינה שוב  ימים, בג' קולטת
לדברי וכו', אבוה בר נחמן רב  ואמר שבתות. שתי  אומרים,
שנה, לנטיעה שתעלה (כדי  צריך שבתות, שתי  האומר
פג. וביבמות יום". ושלשים (לקליטה) שבתות שתי  כנ"ל),
באנדרוגינוס  יוסי  כרבי  הלכה דרב , משמיה רב  בי  "אמרי 
היינו  ובהרכבה ובהרכבה". כד) הלכה אישות מהלכות (פ "ב 
ובראש  לדברי , ד"ה שם (תוספות שלפנינו הרכבה לענין
ר' דברי  שלכאורה ואף ֿעלֿפי  שלשים). ד"ה שם השנה
שאין  רבינו, סובר - בהרכבה שם, יהודה ר' כדברי  יוסי ,
להגרמי "ל  "זמנים" בספר וראה לנטיעה, הרכבה בין לחלק 

ואילך. קט  מע ' זק "ש

.Ë„ÓÏ ˙‡ˆÓ87ÌBÈ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡ ÚËBp‰L ,88 ƒ¿≈»»≈∆«≈««¿»»¿«¿»ƒ
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰L BÏ ‰˙ÏÚ  ‰M‰ L‡ Ì„…̃∆…«»»»¿»»»¿««ƒ≈

ÔÈ‡89˙‡f‰ ‰ÚÈËp‰ ˙Bt90‰ÏÚa ˙BzÓ91‡l‡ ≈≈«¿ƒ»«…À»¿»¿»∆»
˙ÈÚÈ92ËLa OÚ ‰MÓÁ „Ú93L‡ ‡e‰L , ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»»»ƒ¿»∆…

˙BÏÈ‡Ï ‰M‰94. «»»»ƒ»

כשנה.87) חשובים בשנה יום ששלשים הנ"ל, מההלכה

של 88) ושלשים קליטה של שבתות שתי  היינו: לעת. מעת
יום  מד עד בשבט  מטו כשנטע  והואֿהדין ראשונה. שנה
בביאור  רצד, סימן יו"ד בשו"ע  וראה השנה. ראש קודם

יג. אות זו 89)הגר"א נטיעה "ופירות שם. השנה ראש
ערלה, ערלה) שני  (בתוך לערלה אם בשבט , טו עד אסורין
אבא  בא חייא ר' אמר מילי , הני  מנא רבעי . - לרבעי  אם
מוסיף  (וי "ו הרביעית ובשנה קרא, אמר וכו', יוחנן, ר' אמר
- רביעית שנה בתוך אף  ערלים, לכם יהיה ראשון, ענין על
ענין  על מוסיף  וי "ו כאן (אף  החמישית ובשנה רש"י )
משום  אסורה ועדיין שברביעית פעמים שם), ראה ראשון,
רבעי ". משום אסורה ועדיין בחמישית ופעמים ערלה,

מיד,90) המותרת אחרת נטיעה שישנה לפי  זאת, דווקא
כדלה  השנה, יא.בראש הלכה ערלה.91)לן מאיסור

וטעות 92) ברבעי ". "אלא רומי : ובדפוס  ברביעית. בשנה
(ראה  ברבעי " לאלא) נשתבשה זו (תיבה "או וצ "ל: היא,
"וברבעי " ובכתב ֿיד: אחרים). ספרים בשם הרמב "ם בגליון
מדברי נראה וכן שם, בברייתא הוא וכן רוקח ). (מעשה

להלן. בהלכה 93)רבינו (ראה נחנטו אם כלומר,
ואילך. בכלל) בשבט  (וטו בשבט  מטו הסמוכה)

נטיעתו 94) שבתחילת ואף ֿעלֿפי  ב . הלכה פ "א למעלה
כאילן  הוא הרי  שגדל כיון בתשרי , אחד אחר בו הלכו
הלכה  פ "א השנה ראש ובירושלמי  שם). השנה בראש (רש"י 
רב  אמר בשבט ). טו עד אסרו למה (כלומר, כדון "מאי  ב 
מטו  (שהיא אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא,

שנתו". משלים בשבט ), לטו בשבט 

.È„ˆÈk95ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ ?96OÚ ‰MÓÁa ≈««≈«ƒ««¬»«¬ƒ»»»
‡a97‡e‰ È‰  ÏBia ˙ÈÈOÚ ‰MÓ98ÈL CB˙a ¿»ƒ»»¬ƒƒ«≈¬≈¿¿≈

,‰OÚ LÏL ˙MÓ ËLa OÚ ‰MÓÁ „Ú ‰ÏÚ»¿»«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈
‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ99‡e‰ È‰  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÔÏÈ‡‰ ¿»«∆ƒ»ƒ»¿¿«∆¬≈

‰ÏÚ100eÓ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,101ÌÈÓÈ ‰nk Á‡Ï102. »¿»««ƒ∆ƒ¿¿¿«««»»ƒ
ËLa OÚ ‰MÓÁÓe103ÏBia ‰OÚ LÏL ˙MÓ ≈¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈«≈

‡e‰  ‰OÚ Úa‡ ˙MÓ ËLa OÚ ‰MÓÁ „Ú«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿««¿«∆¿≈
ÈÚ ÚË104‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ ,105È‰  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ∆«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿¿«∆¬≈

Ì‡Â .ÔBÈ„t CÈˆÂ ÈÚ ‡e‰106 ‰M‰ ‰aÚ˙ ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿«¿»«»»
‰ÏÚÏ ‰aÚ˙107.ÈÚÏ B‡ ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ

כנ"ל.95) בשבט , טו עד הן אסורות אופן באיזה כלומר,
מאכל 96) עץ  כל "ונטעתם כג): יט , (ויקרא שנאמר כמו

הרביעית  ובשנה וגו' שנים שלש פריו, את ערלתו וערלתם
ב ). הלכה פ "י  (להלן למאכל שייטע  גם וצריך קודש". וגו'
ט . הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ "י  וראה

וארבעה 97) ארבעים שישנם היום, בסוף  אפילו כלומר,
יום  ושלשים לקליטה, יום עשר ארבעה =) לעת מעת ימים
טו  מסוף  היינו בתשרי , האחד לפני  כנ"ל) שנה, שיחשבו
וכן  ימים, שני  - יז סוף  עד אחד , יום בו, טז סוף  עד באב 
סוף  עד כח , כז, כו, כה, כד, כג, כב , כא, כ, יט , יח , הלאה:
אב  (שחודש באב  ל סוף  עד לקליטה. עשר ארבעה הרי  כט ,
ד, ג, ב , באלול, א אחד, הרי  יום) שלשים = מלא לעולם
כא, כ, יט , יח , יז, טז, טו, יד, יג, יב , יא, י , ט , ח , ז, ו, ה,
אלול  חודש (שהרי  כט  סוף  עד כח , כז, כו, כה, כד, כג, כב ,
הרי ימים), ותשעה עשרים אלא בו ואין חסר, לעולם
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סימן  ליורהֿדעה ש"ך (ועיין השנה ראש לפני  יום שלושים
ח ). קטן סעיף  הפירות 99)האילן.98)רצד, שהגיעו

מעשר  (לענין ב  הלכה בפ "א למעלה וכן המעשרות. לעונת
(לענין  ט  הלכה שמיטה בהלכות בפ "ד ולהלן שני ),

ל  הפירות כשהגיעו היא, שחנטה רבינו פירש עונת שביעית),
צ "ע . כאן החזוןֿאיש ודברי  להלן. וראה המעשרות,

שם).100) אסורות מאכלות (הלכות לעולם בהנאה ואסור
המעשרות.101) לעונת טו 102)שהגיעו לאחר כלומר,

בשבט .103)בשבט . מטו האילן שיוציא מה כלומר,
צא.104) הערה למעלה לעונת 105)ראה שיגיעו כלומר,

ובמעשר  שני , למעשר הוקש רבעי  נטע  שהרי  המעשרות,
כנ"ל. המעשרות עונת פירושה, חנטה ירושלמי106)שני ,

שלשים  נטעו ואפילו כיני , ואין ליה "אמר שם: השנה ראש
ראש  לפני  יום שלשים עד אסור יהא השנה, ראש לפני  יום
שלש  אין והרי  שלמות, שנים שלש לאחר (כלומר, השנה
פ "ב  ביכורים ובירושלמי  ביניהן)". מעוברת שנה שאין שנים
(כפי שנים של כסדרן יונתן, לרבי  שאל יוחנן "רבי  ה"ד:
של  כסדרן ליה אמר תקופות. של כסדרן או מונים) שאנו
בפני ֿמשה. וראה מעוברת". שנה ואפילו שנים,

חדש 107) כולל שלמות, שנים משלש נגרע  אין כלומר,
העיבור.

.‡ÈBÚË108OÚ ˙MÓ ‡a OÚ ‰MLa109‡Ï  ¿»¿ƒ»»»¿»ƒ¿«∆∆…
OÚ ˙L BÏ ‰˙ÏÚ110˙L ‰ÏÚ ‡e‰ È‰ ‡l‡ , »¿»¿«∆∆∆»¬≈»¿»¿«

dlk ‰OÚ LÏLe ‰OÚ ÌÈzLe ‰OÚ ˙Á‡111; ««∆¿≈¿≈∆¿≈¿∆¿≈À»
Úa‡ ˙L ÏL ‰M‰ L‡Ó ÈÚ ÚË ‡e‰ È‰Â«¬≈∆«¿»ƒ≈…«»»∆¿««¿«

.dÙBÒ „Ú ‰OÚ∆¿≈«»

המאכל.108) אילן כנ"ל.109)את שהרי110)ביובל,
גידול  של יום שלשים ישארו לא קליטה, של יום יד לאחר

זו. השנה 111)בשנה ראש מירושלמי  רבינו זאת למד
זעירא, רבי  לפני ) =) קומי  ממל בר בא רבי  "אמר שם:
בשנטע  בשבט ), טו עד אסורים (שהפירות דברים נראים
משלשים  פחות נטע  אם אבל השנה, ראש לפני  יום שלשים
(כגירסת  לו" מונין שלימה שנה השנה, ראש לפני  יום
אין  שלמות, שנים שלש שכשמונה זה, לפי  ונמצא הראב "ד.
סימן  ביו"ד הגר"א בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין

רבינו. לדברי  נוספות ראיות בראב "ד וראה יג). אות רצד

.È‰MÓÁ „Ú ÈLz L„Á L‡Ó ‰ÚÈËp‰ ÚË»««¿ƒ»≈……∆ƒ¿≈«¬ƒ»
ÌBÈÏ ÌBiÓ ÌÈL LÏL dÏ ‰BÓ  ËLa OÚ112 »»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿
ÌÈB‡‚Ï È˙È‡Â .ÈÚÏ ÌBÈÏ ÌBiÓe ,‰ÏÚÏ113 ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ

CÈ‡‰Ï Èe‡ ÔÈ‡ ,ÈÚe ‰ÏÚ ÔBaLÁa ÌÈc¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ
˙Ó‡‰Â ,Ì‰ ÌÈÙBÒ ˙eÚË È‡cÂe ,Ô‰ÈÏÚ ÈL‰Ïe¿»ƒ¬≈∆¿««»¿ƒ≈¿»¡∆

.dk„ e‡a k¿»≈«¿«¿»

למעלה 112) וראה הקליטה. קודם אף  ממש, הנטיעה משעת
הוא  "מאימתי  כהנים: בתורת הוא וכן ובהערות. ח  בהלכה
פ "א  ערלה בירושלמי  הוא וכן נטיעתו", משעת לו, מונה
אלא  קליטה ימי  מחסרין ואין יג). א, אות שם הגר"א (ביאור
שבהלכה  וצ "ע , י . בהלכה כנ"ל לשנה, יום ל כשחושבין
שנים  ג' מונים אבל לשנה, יום חושבין כשאין הקודמת,
בחזוןֿאיש. וראה ליום. מיום מונים אין מדוע  שלמות,

בה"ג 113) בשם ופירות, ד"ה י . השנה ראש בתוס ' ראה
הלכות  אסורות מאכלות מהלכות בפ "י  וראה (כסף ֿמשנה).

יח . טו,

.‚ÈÔÈÏÚ‰114ÔÈÏel‰Â115ÌÈÙ‚ ÈÓe116„Óq‰Â117 ∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«
ÈÚe ‰ÏÚa ÔÈzÓ118ÌÈÚ‰Â .119ÌÙOL À»ƒ¿»¿»»¿»ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»

ÌÈ„w‰120Ô„ÈÒÙ‰Â121ÌÈpˆÁ‰Â ,122ÔÈbf‰Â123„Óz‰Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««¿«ƒ¿««ƒ¿«∆∆
Ô‰lL124ÔBn ÈtÏ˜e ,125ıp‰Â126ÈtÏ˜e ,BlL ∆»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈
ÌÈÊB‚‡127ÌÈÈÚb‰Â128‰ÏÚa ÔÈeÒ‡ 129ÔÈzÓe , ¡ƒ¿««¿ƒƒ¬ƒ¿»¿»À»ƒ

ÈÚa130˙BÏBp‰Â .131˙BeÒ‡ Ôlk 132. ƒ¿»ƒ¿«¿À»¬

ז.114) משנה פ "א הרכים 115)ערלה הענפים "הם
(פירוש  מאד" רכים והם הקשים, הבדים בראשי  היוצאים

שם). כשפוצעין 116)המשנה הגפנים מן היוצאים "המים
(שם). ניסן" בימי  הזמורות או הגפן "הוא 117)וחותכין

כרבי ולא כתנאֿקמא רבינו (ופסק  הפרי  יהיה שממנו הפרח 
אמר  יתברך והשם אסור, שהוא חולק  אין בבוסר אבל יוסי ),
בספרא: ואמר פריו, את ערלתו וערלתם כג) יט , (ויקרא
פרי " ("שאינם וסמדר גפנים ומי  ולולבים לעלים פרט  פריו,
מפירושו  רבינו בו שחזר ונראה שם). המשנה פירוש -
וכתב  ב ), בהלכה (כנ"ל פרי  אינו בוסר שאף  ודעתו למשנה,
המשנה. לשון שנקט  משום "בוסר", ולא "סמדר", כאן:
אבל  פרי , קרוי  סמדר אף  יוסי  שלרבי  לחדש רצו ובמשנה
כנ"ל. פרי , אינו בוסר אף  שלתנאֿקמא, נמי  הכי  אין

בלא 118) רבעי  מנטע  הדברים אלו כל לאכול "שמותר
קודש  פריו כל יהיה (שם): בו אמר שהשם לפי  פדיון,

(שם). פרי " אינם ואלו לה', א:119)הולולים משנה שם
ענבים  רב , בשם וכו' זעירא "רבי  ובירושלמי : "ענקוקלות".
אמר  שם) רבינו פירש (וכן שליש הביאו שלא עד שלקו,
שליש". משהביאו לקו אפילו בון, רבי  בי  יוסי  רבי 

האילנות.120) את המפסדת מזרחית קודם 121)רוח  בין
בירושלמי יוסי  כרבי  מכן, לאחר ובין שליש שהביאו

להלן 122)(רדב "ז). וראה הענבים, (של הגרעינים" "הם
המשנה). פירוש גרגירי123)- על שהם "הקליפות

וראה  א. משנה פ "ו בנזיר יוסי  כרבי  ופסק  (שם). הענבים"
שם. ובהערות ב , הלכה נזירות מהלכות בפ "ה

(שם).124) במים" והזגים החרצנים "השריית
(שם).125) החיצונה" "קליפתו אפילו כלומר,
(שם).126) לפי127)"הפרח " שלהם", "והנץ  כתב : ולא

ובביאור  א, סעיף  שם יו"ד בשו"ע  וראה פרח . להם שאין
ג. אות וש"ך ד, אות מכל 128)הגר"א הפרי , "שבתוך

והאפרסקים  והזיתים התמרים כגון גרעינים, לו שיש דבר
את  רבינו הזכיר ולמעלה שם). המשנה (פירוש ודומיהן"
הגרעינים, כל בכלל כללם ולא עצמם. בפני  הענבים גרעיני 

בכלל. והתמד הזגים אף  שבענבים "וטעם 129)כיון
שהם  מפני  לא וכו', בערלה וכו', הדברים אלו כל איסור
ראויים  שאינם (ואלו לצבוע  ראויים שהם לפי  אלא פרי ,
ואמר  בערלה, לצבוע  ואסור אחרת), להנאה ראויים לצביעה,
יצבע  שלא מנין יאכל, שלא אלא לי  אין יאכל, "לא בספרי :
את  לרבות ערלים, ערלתו וערלתם לומר, תלמוד יהנה, ולא
שנאמר: הנ"ל, הקליפות כל של איסורם וטעם (שם). כולם"
הטפל  לרבות "את, ודרשו: פריו", את ערלתו "וערלתם
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הקליפות. כלומר, אינו 130)לפרי ", רבעי  שנטע  "לפי 
וכו', לבעליו, ונאכל שני  כמעשר הוא אבל בהנאה, אסור
(שם). לאכילה" הראוי  פרי  אלא בו יתקדש ולא

שיגמר 131) קודם הפרי , מן האילנות "מן הנופלות כלומר,
המלה  בביאור ז, משנה סוף  שם וראה (שם). בישולו"

ח . הלכה ברכות מהלכות ובפ "ח  "אסורות 132)"פגין",
המשנה  (פירוש וכו'" וברבעי  בערלה לומר, רצונו בכל,
לא  שעדיין אף  פרי , נקראים שהם לפי  הדבר, וטעם שם).
אות  ובש"ך ט , אות שם הגר"א בביאור וראה בישולם. נגמר

ה.

   1 
אילן 1) הנוטע  רבעי . לו יש בערלה חייב  שהוא שכל יבאר

הנוטע  למאכל. עליו וחשב  לסייג נטעו או לסייג מאכל
שנטעו. גזלן או ונכרי  בר"ה. והנוטע  שדהו, בתוך לרבים
גוי איפכא. או נטעו, ואח "כ הקדישו או למצוה , הנוטע 
או  גרעינה הנוטע  סרק . אילן גבי  על מאכל אילן שהרכיב 
מטפח . פחותה ילדה ערלה. לעניין ממקומו האילן מן ייחור
ונטע  עבר ודין ערלה. אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין

ערלה. של אגוז

.‡Ïk2iÁ ‡e‰L3ÈÚ BÏ LÈ  ‰ÏÚa4ÏÎÂ , …∆«»¿»¿»≈¿»ƒ¿…
ÈÚa iÁ BÈ‡  ‰ÏÚ‰ ÔÓ eËtL5Ó‡pL ;6: ∆»ƒ»»¿»≈«»ƒ¿»ƒ∆∆¡«

‰Me ,ÓB‚Â ÌÈÏÚ ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿≈«»»
.˙ÚÈ‰»¿ƒƒ

רבי2) דברי  יוחנן, רבי  "אמר ה"א: פ "א ערלה 'ירושלמי '
רבעי ". לו אין ערלה לו שאין כל כל 3)ישמעאל, כלומר,

רבינו  כוונת אין אבל רבעי . לו יש בערלה, שחייב  אילן
ערלה  שהרי  ברבעי , חייב  בערלה שחייב  מקום שכל לומר,
ורבעי מסיני , למשה הלכה עלֿפי  לארץ  בחוץ  אף  נוהגת
וט "ו). ה"י  אסורות מאכלות מהל' (פ "י  כלל שם נוהג אינו
ברבעי , אסור בערלה, האסור שכל לומר, כוונתו אין וכן
בערלה  שאסורים דברים נזכרו הי "ג, בפ "ט  למעלה שהרי 

ברבעי . שרבעי4)ומותרים רבעי , לו יש ממילא כלומר,
שדיניהם  אלא הערלה, שנות לשלש המשך אלא אינו
נאכל  או נפדה ורבעי  בהנאה, אסורה ערלה שונים:

למעלה:5)בירושלים. וכן מרבעי ", "פטור רבינו כתב  לא
אלא  מערלה, נפרד דין רבעי  שאין כיון ברבעי ", "חייב 
דין  כאן יש ממילא בערלה חייב  אם ולכן כנ"ל, לו המשך
כלל. רבעי  חיוב  שייך לא מערלה פטור אם וכן רבעי ,

הפסוק .6) מן זאת למדו לא שם ב 'ירושלמי '

.ÚËBp‰7ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡8ÂÈÏÚ BzÚ„Â9‚ÈÒ ‰È‰iL «≈«ƒ««¬»¿«¿»»∆ƒ¿∆¿»
BÚËpL B‡ ,‰È‚Ï10‰Ê È‰  ˙BÙÏ ‡Ï ˙BB˜Ï ¿ƒ»∆¿»¿…¿≈¬≈∆

BÚË .‰ÏÚ‰ ÔÓ eËt11ÊÁÂ ‚ÈÒÏ12ÂÈÏÚ LÁÂ »ƒ»»¿»¿»ƒ¿»¿»«¿»«»»
‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ LÁÂ ÊÁÂ ÏÎ‡ÓÏ BÚËpL B‡ ,ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»∆¿»¿«¬»¿»«¿»«»»ƒ¿»

ÔÂÈk 13Ba ÚL14iÁ eiÁ ˙LÁÓ15BÚË .16 ≈»∆≈≈«¬∆∆ƒ«»¿»
ÏÎ‡ÓÏ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,‚ÈÒÏ ÌÈL LÏL17BÏ ÔÈ‡  »»ƒƒ¿»ƒ»¿≈≈¿«¬»≈

ÈÚ18‰ÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÏkL ;19ÈÚ BÏ ÔÈ‡ 20. ¿»ƒ∆…∆≈»¿»≈¿»ƒ

יתברך,7) השם "אמר שם: רבינו ופירש מ "א. פ "א ערלה
כשנתכוון  ולפיכך, ערלתו. וערלתם מאכל, עץ  כל ונטעתם

בשעת  נתכוון אם אבל בערלה, יתחייב  אז לאכילה, בנטיעתו
קורות  ממנו ליקח  או לגינה), (גדר סייג שיהיה האילן נטיעת
חייב  אינו טוב '), יום 'תוספות – (להסקה עצים או (לבנין)

שם. ב 'ירושלמי ' זה וכל נוהגת 8)בערלה". ערלה שאין
אל  תבואו "וכי  כג) יט , (ויקרא שנאמר מאכל, באילנות אלא
פריו". את ערלתו וערלתם מאכל, עץ  כל ונטעתם הארץ 

ה"ט . שם אסורות מאכלות בהל' נטיעה,9)וראה בשעת
אכילת 10)כנ"ל. בשביל נטיעתו עיקר היתה לא כלומר,

('בית  חייב  - לעצים גם חישב  אם אף  כזה שבאופן הפירות,
מאכל). עץ  הנוטע  ד"ה רצד, סי ' יורהֿדעה ל'טור' יוסף '

ה'ירושלמי '. בדברי  ה"ז להלן שם.11)וראה 'ירושלמי '
לנטיעתו.12) שנים שלש תוך זמן, שם.13)לאחר
('ספרא'15)באילן.14) נטיעתו משעת לו ומונה בערלה.

שלש  תוך למאכל שחשב  שכיון ה"ג), פ "ג קדושים פ '
נטיעה  בשעת למפרע  הערלה חיוב  חל הראשונות, השנים
ב 'חזון  וראה כג. סעיף  שם יו"ד בשו"ע  המחבר בלשון (ועי '

שם.16)איש'). שלש 17)'ירושלמי ' ולאחר כלומר,
איש'). ('חזון כנ"ל למאכל, עליו וחישב  חזר שנים

שלש 18) בתוך למאכל עליו חשב  אם אבל הרביעית. בשנה
למפרע  שמתחייב  אז אומרים אנו שהרי  רבעי , לו יש שנים,

שם. וראה כנ"ל, נטיעה, החיוב 19)משעת מחשבת שהרי 
מה  על ערלה לחיוב  ואין ראשונות, שנים שלש לאחר באה

שם. המחבר בלשון ועי ' ההלכה 20)לחול. בראש כנ"ל,
הקודמת.

.‚ÚË21BlL ÈÓÈt‰ „v‰ ‰È‰iL LÁÂ ÔÏÈ‡ »«ƒ»¿»«∆ƒ¿∆«««¿ƒƒ∆
ÏÎ‡ÓÏ22‰È‰iL B‡ ,‚ÈÒÏ ÔBˆÈÁ‰Â23ÔBzÁz‰ „v‰ ¿«¬»¿«ƒƒ¿»∆ƒ¿∆««««¿
ÏÎ‡ÓÏ24 ‚ÈÒÏ ÔBÈÏÚ‰ÂÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ LÁL ‰Ê ¿«¬»¿»∆¿ƒ¿»∆∆»«»»¿«¬»

ÌÈˆÚÏ B‡ ‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ LÁL ‰ÊÂ ,‰ÏÚa iÁ«»¿»¿»¿∆∆»«»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÛÏv‰Â .ÚËB ÏL BzÚ„a ÈeÏz c‰L ;eËt25 »∆«»»»¿«¿∆≈«¿«»»

˙BBi‡‰ ‰ÏÚa iÁ26ÔÈÒÈÙw‰ Ï‡ ,„Ïa27 «»¿»¿»»¬ƒƒ¿«¬»««¿ƒƒ
˙BzÓ28. À»

שבא 21) המשנה, מלשון שנראה ואף  יוסי . כרבי  שם, משנה
ששקלוֿוטרו  כיון כמותו, רבינו פסק  חכמים, על לחלוק 
וברדב "ז, משנה' ב 'כסף  וראה שם. ב 'ירושלמי ' בדבריו
טוב ' יום וב 'תוספות נט , אות שם ליו"ד הגר"א ובביאור
"ואין  שם: שכתב  למשנה, מפירושו רבינו בו וחזר שם.

יוסי ". כרבי  לסייג 22)הלכה שהחיצוני  להיפך, והואֿהדין
בשו"ע  וראה כן. לעשות דרך שאין אלא למאכל, והפנימי 

רבי23)שם. קומי  בעא יקים, בן "ר"ש שם: 'ירושלמי '
התחתון  צד למאכל, והעליון לסייג תחתון צד נטעו יוחנן,
הדא  היא הדא היא ליה, אמר לסייג. והעליון למאכל
למאכל  הפנימי  צד וחשב  הנוטע  כדין זה דין (כלומר,
זעירא: ר' הקשה ששם ואף  וכו'". הנ"ל לסייג, והחיצוני 

ג  לסייג, והעליון למאכל תחתון ואת "צד איסור, מתוך דל
עלו  שלא כיון יוחנן, כרבי  רבינו פסק  וכו'", הכין אמרת
ד"ה  - ב  נב , בבאֿבתרא ברשב "ם וראה בתיובתא. דבריו
כלאים  מהל' שבפ "ה ואף  ס . אות שם הגר"א ובביאור ופסק ,
הרי מאיסור, הגדל שהיתר רבינו כתב  הט "ז, ולהלן ה"ד,
שייך  והולך שגדל שמה במקום אלא אינו זה – איסור הוא
אילן  ואינו לסייג עשוי  שיגדל שמה כאן אבל  האיסור, בו
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יוחנן  שרבי  לדבר, וראיה ערלה. איסור בו שייך לא מאכל,
שכתב  המימרא בעל הוא זו, הלכה של המימרא בעל שהוא

איש'). ('חזון בהט "ז להלן אפילו 24)רבינו כלומר,
מן  גדל שההיתר כיון לאסור, מקום שיש שכזה באופן
יודע  הוא "כיצד שם: וב 'ירושלמי ' למעלה ראה האסור,
זמורה  מביא יונה, רבי  אמר התחתון), מסתיים (היכן

למאכל". ואילך מכאן לסייג, כאן עד עץ .25)ומסיים, מין
ויש 26) קפריסין, הנקרא והוא עלין ממנו יש וכו' "הצלף 

אביונות" הנקרא והוא וכו' צרכו כל מבושל פרי  ממנו
מ "ו). פ "ד מעשרות המשנה, כנ"ל.27)(פירוש עלין,

הי "ג. בפ "ח  ולא 28)וראה עקיבא כרבי  שם, מעשרות
עקיבא  כרבי  רב  פסק  - א לו, שבברכות ואף  אליעזר. כרבי 
בחוץ ֿלארץ , כמותו הלכה בארץ  שהמיקל בחוץ ֿלארץ , רק 
רב  בר כמר פסק  רבינו - אסורות הקפריסין אף  בארץ  אבל
וראה  בארץ . אף  עקיבא כרבי  כסובר שנראה שם, אשי 

יא. אות הגר"א ובביאור ס "ג שם בשו"ע 

.„ÚËBp‰29ÌÈaÏ30e‰„O CB˙a31;‰ÏÚa iÁ  «≈«¿«ƒ¿»≈«»¿»¿»
ÌÈaÏ elÙ‡  ÌzÚËe :Ó‡pL32ÌÈc ‰na . ∆∆¡«¿«¿∆¬ƒ»«ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡33 ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡ ;Ï‡OÈ ı‡a ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»»»∆
eËt34. »

יהודה.29) כרבי  ולא כחכמים מ "ב , פ "א "ענינו 30)ערלה
כוונתו  אלא לעצמו, ולא שלו בתוך אילנות נוטע  אדם שיהא
הצומח  הפרי  אותו הפקיר וכאילו כולם, אדם בני  שיאכלוהו

שם). המשנה, (פירוש שנטע " אילן 'ירושלמי '31)באותו
בנוטע  אבל שלו". בתוך בנוטע  חייב , לרבים "הנוטע  שם:
כדלהלן. מערלה, פטור לחכמים אף  הרבים, ברשות לרבים

"לכם"32) מהמילה כן למדו - א כג, ודף  ב  כב , בפסחים
משמע  ליחיד "ונטעתם, שם: אמרו שכן ערלים), לכם (יהיה
כתב  משמע . לא לרבים רש"י ), - לנטוע  רבים דרך (שאין
ב 'ספרא' הוא וכן לרבים". הנטוע  את לרבות "לכם", רחמנא

המשנה. בפירוש וראה ה"ד). (פ "ג קדושים שחייב 33)פ '
ישראל 34)בערלה. בארץ  גם פוטר יהודה רבי  שהרי 

בחוץ ֿלארץ " כמותו הלכה בארץ , המיקל "וכל שם), (משנה
שכנים  הל' שמח ' וב 'אור איש' ב 'חזון וראה לו.). (ברכות
ההלכה  בסוף  וראה שם. לפסחים ב 'מאירי ' הוא וכן פ "ד,

הקודמת.

.‰ÚËBp‰35ÌÈa‰ ˙eLa36‰ÈÙÒa B‡37‰ÏBÚ‰Â , «≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»¿»∆
ÂÈÏ‡Ó38„ÈÁi‰ ˙eLa39ÔÈa ,ÚËpL ÌÈÎBk „BÚÂ , ≈≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆»«≈

BÓˆÚÏ ÔÈa Ï‡OÈÏ40ÚËpL ÔÏÊb‰Â ,41ÔÈiÁ  ¿ƒ¿»≈≈¿«¿¿««¿»∆»««»ƒ
.ÈÚe ‰ÏÚa¿»¿»ƒ¿»ƒ

שם.35) הרבים 36)משנה, לצורך אבל עצמו. לצורך
הקודמת. בהלכה וראה כן. לנטוע  דרך שאין מערלה, פטור

כדין 37) דינה זרעים שלענין בקרקע , גוששת שאינה אף 
לענין  - הכ"ג) תרומות מהל' בפ "א (ראה נקוב  שאינו עציץ 

ה"ח . כדלהלן נקוב , כעציץ  היא הרי  "הצומח 38)אילן,
המשנה). (פירוש אדם" שום נטעו שלא שאז 39)מאליו,

הרבים, ברשות מאליו העולה אבל השדה, בעל של האילן
כוונת  וזוהי  בערלה. חייב  אינו שהפקר מערלה, פטור
היינו  מאליו", לעולה פרט  "ונטעתם, (ה"ב ): שם ה'ספרא'

שם, בתוספתא וראה (כסף ֿמשנה). כנ"ל הרבים, ברשות
כפשוטה'. פטרו 40)וב 'תוספתא לא שם, בערלה שהרי 

ישראל  שנכנסו לפני  גויים ידי  על שניטעו אילנות אלא
חייב  לארץ , משבאו הגויים שנטעו שמה משמע  לארץ ,
פ "ג  (שם ב 'ירושלמי ' מפורש וכן ה"ט , להלן וראה בערלה.
אף  תנינן לא ולמה יוסי , רבי  קומי  בעי  יונה "רבי  ה"ז):
בחוץ  שנוהגים וכלאים ערלה עם (כלומר, עמהן החלה
נוהג  שהוא דבר אלא מתניתא אתינן לא ליה אמר לארץ ),
גויים. בשל גם נוהגת שערלה הרי  וכו'". ובגויים בישראל
ב 'תוספתא  וראה הי "ג). פ "ב  (תרומות בתוספתא הוא וכן
אות  שם הגר"א ובביאור ס "ח , שם ובשו"ע  שם, כפשוטה'
בפירוש  שכתב  ממה רבינו בו וחזר איש'. וב 'חזון לא,

פטור. לעצמו שנטע  שגוי  נתייאשו 41)המשנה, אם בין
נתייאשו, לא אם ובין שלו, שהוא שגזל, השתיל מן הבעלים

הבעלים. של שהוא

.Â‰ÏBÚ‰42ÌÈLË ÌB˜Óa ÂÈÏ‡Ó43eËt 44elÙ‡ . »∆≈≈»ƒ¿¿»ƒ»¬ƒ
ÚËBp‰45eMÈ BÈ‡L ÌB˜Óa46‡lL ‡e‰Â .eËt  «≈«¿»∆≈ƒ»¿∆…
‰È‰È47‰OBÚ48ÏetË È„k49Ú ÂÈ˙BÙa ÏtËnL„ ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿«≈¿≈»«
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שמעון 42) רבי  בשם יוחנן "רבי  ה"א: פ "א ערלה 'ירושלמי '
גרס  רבינו כי  (ויתכן חורשין במקום שעלתה גפן יוצדק , בן
רבי אמר הערלה. מן פטורה קורקוס ), ר"י  - "טרשין" שם
תמן  בערלה, חייב  מאליו העולה והתנינן, נטעה. אפילו יוסי ,
חורשין. במקום שנוטעה הכא ברם יישוב , במקום בשנטעה
טפילתה, כדי  עושה כשאינה דתימר, הדא ליעזר, רבי  אמר
להלן. וראה חייבת". טפילתה, כפי  עושה היתה אם אבל

שאילו 43) שלו. שהמקום אף  ישוב , בו שאין במקום כלומר,
מקום  הוא אם אפילו מאליו, העולה פטור - הרבים ברשות
רבינו  בלשון הביא משנה' וה'כסף  (רדב "ז). כנ"ל ישוב ,
למעלה  וראה רדב "ז. הגיה וכן יערות. היינו "חורשין",

ה'ירושלמי '. אין 44)בלשון טובה, הקרקע  שאין שכיון
להתעסק  כדאי  שאין מועטים פירות אלא מגדלים האילנות
איש'). ('חזון למאכל שאינו אילן כנוטע  הוא והרי  בהם,

שם.45) או 46)'ירושלמי ' טרשים, במקום כלומר,
כנ"ל. כלומר,49)פירות.48)האילן.47)חורשין,

בו. לטפל כדאי  גם 50)שיהא מתעסק  שהנוטע  ואף 
ואין  אדם, כל אצל דעתו בטלה שגדלו, המועטים בפירות

מאכל. אילן קרוי  זה אילן

.ÊÚËBp‰51‚B˙‡ ÚËpL ÔB‚k ,‰ÂˆÓÏ52ÏeÏÏ53B‡ «≈«¿ƒ¿»¿∆»«∆¿¿»
˙ÈÊ54‰BnÏ55‰ÏÚa iÁ 56LÈc˜‰ .57Ck Á‡Â «ƒ«¿»«»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»

‰ÏÚ‰ ÔÓ eËt  ÚË58 LÈc˜‰ Ck Á‡Â ÚË ; »«»ƒ»»¿»»«¿««»ƒ¿ƒ
‰ÏÚa iÁ59. «»¿»¿»

שנטעו 51) אתרוג ואמר, הונא רב  "חזר שם: 'ירושלמי '
לעצים  פירותיו למשמר בינו מה וכו', בערלה חייב  למצוותו
הוא  כך בפריו, רוצה שהוא כשם בערלה), חייב  (שאינו
בשביל  נטיעתו עיקר אין (כלומר: [בעצו] (בעצמו) רוצה
בפריו  הוא רוצה הכא ברם ה"ב ), למעלה ראה הפירות,
עיקר  (כלומר, [בעצו]" (בעצמו) רוצה ואינו (האתרוג),
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הפירות). בשביל אתרוג.52)נטיעתו עץ  כלומר,
העיקר 53) שהלולב  המינים, ארבעת של לאגודה כלומר,

"על  עליהם מברכים שכן שמו, על נקראים וכולם שבהם
פ "א) ערלה (הלכות [והרא"ש לז:). (סוכה לולב " נטילת
גרס  כן כי  ויתכן חייב " ולאתרוג, ללולב  למצוה "נטעו כתב :
[ל]אתרוג  שנטע  כגון למצוה, "הנוטע  רבינו: בדברי 
סוכה  (ראה כעץ  אלא אינו שהלולב  ואף ֿעלֿפי  [ו]לולב ".
חובתו  ידי  יוצא אדם אין שהרי  לעצים, כנוטע  אינו מ .),
(ויקרא  שנאמר משום פירות, עושה הדקל אם אלא בלולב 
(פ "ז  ה'צפנתֿפענח ' שכתב  כמו תמרים", "כפות מ ) כג,
ולפירות, עצים כנוטע  הוא הרי  כן ואם ה"א), לולב  מהל'
- שם) למעלה (ראה חייב  אינו זה באופן שגם ואף ֿעלֿפי 
זה  הרי  המצוה, לקיום כתנאי  הם האלו שהפירות כיון
ו"אור  עה, עמ ' "זמנים" בספרי  מש"כ ראה לפירות. כעיקרו

.[31ֿ21 עמ ' א' חוברת ב  שנה 'ירושלמי '54)המזרח "
המקדש.55)שם. בבית המנורה  שאינו 56)לשמן אף 

שעיקר  כיון השמן, את שותה ואינו האתרוג את אוכל
חייב  לאכלו, רוצה שאינו אף  לעצים, ולא לפרי  נטיעתו

ה"ד.57)בערלה. פ "א שם ותוספתא ה"ג, שם 'ירושלמי '
כג)58) יט , (שם שנאמר משום בערלה, חייב  אינו שהקדש

קורקוס ). (ר"י  "לכם" אינו והקדש ערלים", לכם "יהיה
בשעת 59) שחל הערלה חיוב  להפקיע  בהקדש כח  שאין

שמח ' וב 'אור ה"ג, שחיטה מהל' בפי "ד וראה הנטיעה.
כפשוטה'. ו'תוספתא

.ÁÚËBp‰60Û‡ .‰ÏÚa iÁ  e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa «≈«¿»ƒ∆≈»«»¿»¿»«
ÌÈÚÊÏ ı‡k BÈ‡L Èt ÏÚ61ı‡k ‡e‰ È‰ , «ƒ∆≈»»∆ƒ¿»ƒ¬≈»»∆
˙BÏÈ‡Ï62. ¿ƒ»

ה"ב .60) סוף  שם לינוק 61)'ירושלמי ' בכוחם שאין
נקוב . בעציץ  אלא מפני62)מהארץ  אמר, יוסי  "רבי  שם:

מן  יונקים שהאילנות והכוונה, אותו". מפעפעין שהשרשין
ספינה. לענין בה"ה, למעלה וכן הארץ .

.ËÔÏÈ‡63‰Ê .‰ÏÚa iÁ  ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL64 ƒ»∆¿»¿««ƒ«»¿»¿»∆
ı‡Ï eÈ˙B‡ e‡a ‡lL „Ú ÌÈÎBk È„BÚ eÚËpL∆»¿¿≈»ƒ«∆…»¬≈»»∆

eËt 65ı‡Ï e‡aMÓ Ï‡ ;66eÚËpM ‰Ó Û‡ , »¬»ƒ∆»»»∆««∆»¿
iÁ  ÌÈÎBk È„BÚ67ı‡‰ Ï‡ e‡˙ Èk :Ó‡pL ; ¿≈»ƒ«»∆∆¡«ƒ»…∆»»∆

‰‡Èa ˙ÚMÓ  ÌzÚËe68. ¿«¿∆ƒ¿«ƒ»

שנטעו 63) אילן ינאי , רבי  בשם יוחנן "רבי  שם: 'ירושלמי '
עשר  דכתיב , המעשרות. מן ופטור בערלה, חייב  הבית בתוך
לא  בערלה [אבל השדה היוצא זרעך תבואת כל את תעשר
בפ "א  וראה חייב ]". בבית הנטוע  אף  ולכן כלל, "שדה" נזכר

ה"י . מעשר מ "ב .64)מהל' פ "א [ונפקאֿמינה 65)שם
לארץ  ויבואו ישראל גליות כל שכשיתקבצו בדורנו, גם
חייב  אינו כולם, ביאת לפני  מקודם, נטוע  וימצאו ישראל
תרומות  מהל' (בפ "א רבינו דעת כן כי  התורה, מן בערלה
ל"ביאת  הכוונה תבואו", "כי  שנאמר שבמקום הכ"ו),
חייב , אינו מסיני  למשה מהלכה גם כי  ויתכן כולכם".
מסיני למשה מהלכה בערלה חייב  לארץ  שחוצה אף ֿעלֿפי 
לארץ  חוצה כי  שיתכן ה"י ), אסורות מאכלות מהל' (פ "י 
מן  חייבת ישראל כשארץ  אלא ההלכה, מצד חייבת אינה

אינה  ישראל שארץ  כולכם ביאת לפני  כן ואם  התורה,
גם  מההלכה, חייבת אינה לארץ  וחוצה התורה, מן חייבת
חינוך' 'מנחת וראה מדרבנן. אלא חייבת אינה ישראל ארץ 

כאן]. ישראל' וב 'תפארת ח , אות רמו אפילו 66)מצוה
וחילקו. שכבשו בה"ה.67)קודם למעלה ועל 68)ראה

שבאו  לאחר שנטעו גויים על גם מדבר שהפסוק  כרחנו
למה  שנטע , ישראל אלא לחייב  בא לא שאם לארץ , ישראל
שיבואו? קודם יטעו איך וכי  תבואו", "כי  לכתוב  הוצרך
דרשו: ה"ב ) פ "ג קדושים (פ ' וב 'ספרא' שם). אליהו' ('שנות
יכול  או לארץ . באו שלא עד גויים לשנטען פרט  "ונטעתם,
לומר, תלמוד לארץ . משבאו גוים שנטעו את מוציא  שאני 
ומצאו  לארץ  אבותינו שבאו [עת] (עד) אמרו: מכאן עץ , כל

חייב ". - כיבשו שלא אף ֿעלֿפי  נטעו פטור, - נטוע 

.ÈÌÈÎBk „BÚ69ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ Èk‰L ≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ««¬»««≈ƒ«
˜Ò70‰ÏÚa iÁ 71LÈÂ .72ÚË ÌÈÎBk „BÚÏ73 ¿»«»¿»¿»¿≈¿≈»ƒ∆«
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Ú ÚËkÈ75.Ï‡OÈ ÏL ¿∆«¿»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.69) שייך 70)'ירושלמי ' לא מאכל, על בסרק  אבל
פירות. לו אין סרק  שהרי  הי "ד,71)ערלה, להלן כמבואר

אמרו: שם ב 'ירושלמי ' והנה חדשה. כנטיעה היא שהרכבה
שאין  אף ֿעלֿפי  סרק , אילן גבי  על מאכל אילן שהרכיב  "גוי 
השמיט  ורבינו בערלה", חייב  - כן לעשות ראוי  ישראל
מאכל  אילן הרכבת איסור כתב  ולא ה"ה) (פ "א כלאים בהל'
הרכבת  אלא שם, ב 'ירושלמי ' הנאמר בישראל, סרק , באילן
(פ "א  כלאים ב 'ירושלמי ' הנאמר מאכל, באילן סרק  אילן
כאן  שכתב  שמה הרי  אלה, בשני  להיתר דעתו ואם ה"ז),

נקט . ה'ירושלמי ' ולשון דוקא, לאו הוא תרומות 72)"גוי "
יהודה. כרבי  ולא כחכמים מ "ט , "כרם 73)פ "ג שם:

(למעלה  שפסק  כיון המשנה, מלשון רבינו ושינה רבעי ".
רבעי ". "נטע  ה"א) ה"י .74)פ "ט  מלכים מהל' בפ "י  ראה

ה"א).75) (למעלה רבעי  לו יש בערלה, חייב  שהוא שכל

.‡È‰ÈÚb ÚËBp‰ „Á‡76eÁÈ B‡77B‡ ,ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»«≈««¿ƒ»ƒƒ»ƒ»
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‰ÏÚa iÁ ‰Ê È‰ 80.B˙ÚÈË ˙ÚMÓ ‰BÓe . ¬≈∆«»¿»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»
BÚÊÚÊ81B˜Ú ‡ÏÂ82ÙÚ ÂÈ˙BÈÒ ‡lÓ Ck Á‡Â83: ƒ¿¿¿…¬»¿««»ƒ≈¿ƒ»»»

‰Ê È‰  ÂÈ˙BÈÒ ‡lÓ ‡Ï el‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿ƒ…ƒ≈¿ƒ»¬≈∆
eËt84.iÁÂ ,ÚËÂ ˜ÚL BÓk ‰Ê È‰  Â‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ«¬≈∆¿∆»«¿»«¿«»

שלש 76) בתוך פרי  שעושה החמות, בארצות ומדובר גרעין.
(רדב "ז). אלא 77)שנים לי  "אין שם: וב 'ספרא' ענף .

עץ ". כל תלמודֿלומר: מנין, ייחור נטע  ושקד, אגוז שנטע 
לקרקע ,78) מחובר אחד שורש אפילו ממנו נשאר ולא

שם. כדלהלן הסלע , אתו נשאר וכשלא הסמוכה, כבהלכה
וראה 79) כדלהלן. חייב , במקומו, נטעו אם  אף  הרי  צ "ע ,

מ "ג. פ "א ערלה ראשונה' כנטיעה 80)ב 'משנה שהיא
המשנה.81)חדשה. בסוף  פשוט 82)שם עקרו, שאם

כנ"ל. ונטעו, חזר אם בערלה, שחייב  לכסות 83)הוא כדי 
הזעזוע . מן שנוצרו לא 84)הבקעים כאילו הוא שהרי 

כשהיה. נטוע  אלא כלל, זעזעו

.ÈÔÎÂ85,„Á‡ LL epnÓ ‡LÂ ˜ÚpL ÔÏÈ‡ ¿≈ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆…∆∆»
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ËÁÓk elÙ‡86,ÈM‰ ˙‡ ÔÈÓ˜B‰ ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ¬ƒ¿««∆¿«¿ƒ»»»¿ƒ∆«»ƒ
ÏBÎiL ÈtÓ ,eËt  BÚËe BÓB˜ÓÏ BÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒƒ¿¿»»ƒ¿≈∆»

˙BÈÁÏ87˜Ú .88ÚÏq‰ ‰˜ÚÂ Blk89da ÂÈLML ƒ¿∆¡«À¿∆∆¿»«∆«∆»»»»
‡e‰L ‰Ók BÚËe ÊÁÂ ,BnÚ90‰Ó„‡‰ ÏÎa ƒ¿»«¿»¿»∆¿»»¬»»

d˙B‡Ó ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :ÂÈLL ˙BÈqL∆¿ƒ»»»ƒ»»»ƒ¿≈»
ÚË ‡Ï el‡ ‰Ó„‡91˜Ú ‡lL ÈÓk ‡e‰ È‰ 92; ¬»»ƒ…»«¬≈¿ƒ∆…∆¡«

.iÁ  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«»

מ "ד.85) מיתון".86)שם, של "כמחט  שם: במשנה,
קצותיו  בשתי  עץ , או קנה האורגים "אצל שם: רבינו ופירש
דקים  שניים כמו מהם אחד לכל ויש ארוכים, ברזלים שני 
וכו'". אותו כשאורגין הבגד רוחב  בו ומותחין כמחט ,

נוטעו.87) היה לא אם מ "ג.88)אף  "העפר 89)שם,
זה  קראו והם סלע , אותו קורין האילן, עיקר על המתעבה
לחפור, אדם שמעמיק  אחר היוצא הקשה שהעפר לפי  השם,
שרשיהם  שיימשכו האילנות וממנהג אצלם, סלע  נקרא
האילן  סביב  שיהיה עד העפר, עליהם ויתעבה הרבה, בארץ 
שם). המשנה, (פירוש עקירתו" אחר אפילו האבן, כמו

בעפר.90) סביבותיו למלא בלא לא 91)כלומר, כלומר,
ונטע . ופטור.92)חזר

.‚ÈÔÏÈ‡93ÛÈÏÁ‰Â ı‡‰ ÌÚÓ BˆvwL94iÁ  ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»»∆¿∆¡ƒ«»
‰ÏÚa95‰ˆÈˆ˜ ˙ÚMÓ BÏ ÔÈBÓe .96. ¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»

בר 93) שמואל רבי  "דאמר פ "א: סוף  שביעית 'ירושלמי '
את  (הקוצץ ) הגומם יעקב , בן אליעזר רבי  בשם וכו' נחמן
מפני בערלה, חייב  כך), נשתייר (אם מטפח  פחות כרמו,
עד  אומרים) וחכמים (כלומר, חכמים דברי  העין. מראית
חוששין  אין הקרקע , פני  עד (כלומר, הארץ  מעם שיגום
כחכמים. רבינו ופסק  מערלה)". ופטור העין למראית

וגדל.94) האילן מחדש.95)שחזר כנטוע  הוא שהרי 
בהי "ט . כדלהלן השרשים, מן החדש האילן ביוצא ומדובר

ה"ח ,96) שמיטה מהל' שבפ "ג ואף ֿעלֿפי  כנטיעתו. שהיא
נשתייר  אם שאף  שם, בשביעית שמעון כרבי  רבינו פסק 
כיון  שביעית, לענין שם - כנטיעה הוא הרי  מטפח  פחות
כנטיעה  דינו נטיעה, ונקרא קציצה לאחר מאד נמוך שהוא
לענין  אבל אילן. שם עליו ואין בשביעית, חרישה לגבי 
ונטיעה  חדשה, נטיעה היא אלאֿאםֿכן לחייב  אין ערלה
שם, ה'ירושלמי ' על הש"ס  בגליון וראה אינה. - חדשה

שם. שמיטה להל' איש' וב 'חזון

.„È„Á‡97 Èkn‰ „Á‡Â CÈn‰ „Á‡Â ÚËBp‰ ∆»«≈«¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ
„a C˙ÁLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .iÁ98ÔÓ „Á‡ «»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««∆»ƒ

Ï‡ ;Á‡ ÔÏÈ‡ BÈk‰ B‡ ı‡a BÎÈ‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¬»
Á˙Ó Ì‡99ı‡a CÈ‰Â Ô˜f‰ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ „a ƒ»««∆»ƒ»ƒ»«»≈¿ƒ¿ƒ»»∆

ÔÏÈ‡a ‰ÚÓ „a‰ wÚÂ ,Á‡ ÔÏÈ‡a BÈk‰ B‡ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ«««¿…∆»ƒ»
eËt ‰Ê È‰  Ô˜f‰100. «»≈¬≈∆»

הנוטע 97) אחד רבנן, "תנו ב : ט , השנה בראש הוא כן
בעפר  ומכסהו בארץ  הזמורות את (כופף  המבריך ואחד
שלשים  בחבירו), (אילן המרכיב  ואחר בארץ ) משריש והוא
ערלה)". שנת (כלומר שנה לו עלתה השנה, ראש לפני  יום

על 99)ענף .98) וסיפוק  הגפנים, "סיפוק  מ "ה: פ "א ערלה
פטור  (כלומר, מותר בארץ , שהבריכן אף ֿעלֿפי  סיפוק , גבי 
מזו  ענף  אדם שיקח  "הוא, שם: רבינו ופירש מערלה)".
בה. קצתו וירכיב  אחרת, בגפן שיגיע  עד אותו וימתח  הגפן,
וטמנו  הענף  לקח  אפילו לומר, רצונו בארץ , הטמינו אפילו
זה  ענף  קצת שירכיב  הוא סיפוק  גבי  על וסיפוק  בארץ .
האילן, בזה האילן זה ענף  וקצץ  האחר, האילן בזה האילן
ונטעתם, ב 'ספרא': ואמר הערלה. מן פטור הענין זה וכל
וכו', הגפנים סיפוק  אמרו, מכאן וכו', ולמרכיב  למבריך פרט 
חייבין  שאין ב 'ספרא', שזכר וההרכבה ההברכה וזו מותר.
הטמינו  או באילן והרכיבו ענף  פסק  אם אבל וכו'. בערלה
שם, השנה לראש בר"ן וראה בערלה". חייב  זה הרי  בארץ ,

מח . אות רצד סי ' ליו"ד הגר"א שכיון 100)ובביאור
חדשה. נטיעה זו אין הזקן, לאילן מחובר שהוא

.ÂËÏ„b101„Ïi‰ ‰Ê102Á‡Â ,˙Bt ‰OÚÂ CÈ‰L »«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿««
‰BÓ  Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰ÚÓ ‡e‰L BwÚ ˜Òt Ck»»«ƒ»∆¿…∆»ƒ»«»≈∆

˜ÒÙpL ‰ÚMÓ103ÈtÓ ,ÔÈzÓ  ˙Bt‰ Ô˙B‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«¿»«≈À»ƒƒ¿≈
z‰a eÏ„bL104Ì‡Â .105wÚ‰ ˜ÒÙpL Á‡ ÔÁÈp‰ ∆»¿¿∆≈¿ƒƒƒ»««∆ƒ¿«»ƒ»

ÌÈ˙‡Óa eÙÈÒB‰L „Ú106ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ 107. «∆ƒ¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ

בקרקע )101) שהבריך (ענף  בריכה "וכן שם: ערלה
חוזר  "וזהו פירות". מלאה והיא הזקן), האילן (מן שנפסקה
(פירוש  שנפסקה" משעה מונה ההלכה בתחילת מאמרם על

שם). שכתבו 102)המשנה, הזה, האילן מן שמתח  הבד
בתורה  נקרא הוא [וכן הקודמת. ההלכה בסוף  רבינו
ראה  וגו'", פורה "ענף  - יוסף " פורת "בן כב ) מט , (בראשית

רצב ]. סי ' שם שלמה' נטעו 103)ב 'תורה שלא אף ֿעלֿפי 
עצמו, בפני  לאילן זו פסיקה ידי  על שעשאו כיון עכשיו,

בהי "ז. להלן וראה חדשה, כנטיעה הוא בהיותם 104)הרי 
הזקן. לאילן חלק 106)שם.105)מחוברים כלומר,

העיקר, פסיקת בשעת הפירות שהיו ממה ממאתיים אחד
זה. שיעור משערין כיצד הכ"ב , כלאים מהל' בפ "ה וראה

אבל 107) בטיל. ראשון) (ראשון, קמא קמא אומרים: ואין
מאכלות  מהל' בפט "ו ראה נאסר, לא ממאתיים בפחות

בערלה. האוסר שיעור שזהו הי "ד, אסורות

.ÊË‰cÏÈ108dÎaqL109‰˜Êa110˙Bt eÈ‰Â ,111 «¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈
eÙÈÒB‰ elÙ‡ ,‰cÏia112ÌÈ˙‡Ó113˙Bt‰ el‡ È‰  ««¿»¬ƒƒ»«ƒ¬≈≈«≈

ÔÈeÒ‡ ‰cÏÈ ÏL114˙‡ ÔÈÏÚÓ z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L , ∆«¿»¬ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆
eÒ‡‰ wÚ‰115. »ƒ»»»

ב .108) נז, בנדרים יוחנן רבי  בשם אבהו רבי  של מימרא
שנים. שלש לה מלאו לא שעדיין והכוונה

שנים.110)שהרכיבה.109) שלש לה של 111)שמלאו
הזקנה, לגבי  היא בטילה פירות, בה היו לא אם אבל ערלה.

להלן. שסיבכוה.הפיר 112)ראה לאחר שבילדה, ות
הפירות 113) שהיו מה כנגד מאתיים יש שעתה כלומר,

הילדה. את שסיבכו מתבטלת 114)בשעה הערלה ואין
ב : מג, בסוטה אבהו רבי  שאמר ומה תמיד. כמו במאתיים,
דין  בה ואין בזקינה, ילדה בטלה בזקינה, שסיבכה "ילדה
שם). (ר"ן כלל פירות בילדה שאין המדובר ערלה",

וטפל 115) עיקר שאין תערובת בכל אבל עיקר. שהוא כיון
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בפ "ו  וראה ממאתיים. באחד הערלה מתבטלת בה, שייך
ובהערות. הכ"א תרומות מהל' ובפי "א ה"ו, מעשר מהל'

.ÊÈÔÏÈ‡116˜Ú Ck Á‡Â ,ı‡a „a epnÓ CÈ‰L ƒ»∆ƒ¿ƒƒ∆«»»∆¿««»∆¡«
 ı‡a CÈ‰L „a‰ ÔÓ ÈÁ ‡e‰ È‰Â Blk ÔÏÈ‡‰»ƒ»À«¬≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»»∆

‰ÏÚa iÁÂ ,Úh ‰zÚ el‡k ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OÚ117. «¬»ƒ»¿ƒ«»ƒ«¿«»¿»¿»
‰BÓe118vM ‰ÓÏe ÔÏÈ‡Ï‰ÚMÓ ‰Î‰‰ ÔÓ ÁÓ ∆»ƒ»¿«∆»«ƒ««¿»»ƒ»»

.˜ÚpL∆∆¡«

מ "ה.116) פ "א שכתב 117)ערלה מה לגבי  כאן והחידוש
בפני אילן האילן, היה שנעקר לפני  שגם שאף  בהט "ו,
והבד  לו, טפל הוא הרי  הבד, מן חי  הוא שעתה כיון עצמו,

שם. כנ"ל מחדש, כנטוע  הוא ערלה.118)הרי  שנות שלש

.ÁÈÈ‰119„a CÈ‰Â ,ÁÓˆÂ ı‡a „a CÈ‰L ¬≈∆ƒ¿ƒ«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«
ÔÓ CÈ‰Â ÊÁÂ ,ÁÓˆÂ ı‡a ÁÓvM ‰nÓ „Á‡∆»ƒ«∆»«»»∆¿»«¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‰Ê ÔÈÚÓ [‰‡Ó] Ô‰ elÙ‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¬ƒ≈≈»¿…ƒ∆»∆ƒ

zÓ Ïk‰  ÔBL‡‰ wÚ‰ ÔÓ e˜ÒÙ ‡ÏÂ120Ì‡Â .121 ¿…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ«…À»¿ƒ
.˜ÒÙpL ‰ÚMÓ ÏkÏ ‰BÓ  ÔBL‡‰ wÚ ˜ÒÙƒ¿«ƒ«»ƒ∆«…ƒ»»∆ƒ¿«

הבדים 120)שם.119) הם שרבים כיון אומרים: ואין
וימנה  לאילן, טפלים יהיו לא שוב  זה, אחר זה שהבריכו
מותר. הכל אלא ממנו, שנפסקו קודם אף  ערלה שנות

שם.121)

.ËÈÔÏÈ‡122ÚÊb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰123ÔÓ eËt  ƒ»«≈ƒ«∆«»ƒ
‰ÏÚ‰124iÁ  ÌÈLM‰ ÔÓ ;125‰cÏÈ .126‰˙eÁt »»¿»ƒ«»»ƒ«»«¿»¿»
ÁÙhÓ127‰È˙BL Ïk ‰ÏÚa ˙iÁ 128ÈtÓ , ƒ∆««∆∆¿»¿»»¿∆»ƒ¿≈

d˙L ˙ ‰ÚÈËk ˙È‡pL129ÌÈc ‰na . ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿»»«∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡130˙Á‡ ‰ÚÈËa131ÌÈzL „‚k ÌÈzL B‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ

Ê ‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â132˙BÁt Blk Ìk‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿««¿»»»¬»ƒ»»«∆∆À»
ÏB˜ BÏ LÈ ‰Ê È‰  ÁÙhÓ133ÔÈBnL C„k ÔÈBÓe , ƒ∆«¬≈∆≈ƒ¿∆∆∆ƒ

.˙BÏÈ‡‰ ‡LÏƒ¿»»ƒ»

כרבי122) קיט .), בבבאֿמציעא (הובאה ערלה תוספתא
מאיר. כרבי  ולא "היכי123)יהודה א: פב , בבבאֿבתרא

כל  יוחנן, רבי  אמר השרשין. מן דמי  והיכי  הגזע , מן דמי 
- הקרקע  מן חוץ  האילן כל (היינו, חמה פני  שרואה
מתחת  (היינו, חמה פני  רואה ושאינו הגזע . מן זהו רשב "ם),
עברו  שכבר באילן ומדובר השרשין", מן זהו שם) - לקרקע 
בהי "ג. כנ"ל לקרקע . עד ונקצץ  ערלה, שנות עליו

מן 124) כהמשך הוא הרי  הגזע , מן יוצא שהוא שכיון
כנ"ל. ערלה, שנות עליו עברו שכבר הקודם, האילן

כנ"ל.125) חדשה, כנטיעה  הוא שם,סו 126)שהרי  טה
יעקב . בן אליעזר רבי  קומה,127)בשם שפל[ת] "שהיא

שם). (רש"י  טפח " עד לעולם תגבה מדרבנן.128)ולא
(שם). הערלה שנוח  עליה שעברו "והרואה 129)אף 

(שם). מותרין" ערלה שפירות אומר פירותיה, שאוכלין
שם.130) כרם.131)סוטה, בתוך או עצמה, בפני 
זנב 132) יוצאה ואחת שתים כנגד שתים מילי , "והני  שם:

כרם  כולו אבל ה"ז), כלאים מהל' פ "ז - קטן כרם (שהוא
רש"י הוכרח  הגמרא דברי  פשטות ולפי  ליה". אית קלא
לה.) (ברכות רבעי  נטע  ולא רבעי  כרם שלמאןֿדאמר לפרש,

רבינו  אבל אחת, בנטיעה ולא בכרם אלא נוהגת ערלה אין
שתים  או אחת בנטיעה אמורים, דברים "במה וכתב : הוסיף 
שתים", כנגד "שתים שאמרו מה ולפי "ז וכו'", שתים כנגד
מראית  משום איסור יש קטן בכרם שגם חידוש, להשמיענו

אחת. בנטיעה וכלֿשכן כרם 133)העין, אומרים, "הכל
(רש"י זקינה" שהיא ויודעין הכרמים מכל משונה לפלוני  יש

שם).

.ÎÔÈÚËB134eÁÈ135‰ÏÚ ÏL136ÔÈÚËB ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ∆»¿»¿≈¿ƒ
ÊB‚‡137tÓ ,‰ÏÚ ÏL‰ÏÚ ˙BÙe ,Èt ‡e‰L È ¡∆»¿»ƒ¿≈∆¿ƒ≈»¿»

‰‡‰a ÔÈeÒ‡138Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¬ƒ«¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
˙BÏÎ‡Ó139ÚËÂ Ú Ì‡Â .140È‰  ‰ÏÚ ÏL ÊB‚‡ «¬»¿ƒ»«¿»«¡∆»¿»¬≈

zÓ ÁÓBv‰141˙BÏÈ‡‰ ‡Lk142. «≈«À»ƒ¿»»ƒ»

שם.134) ותוספתא מ "ט , פ "א ענף .135)ערלה
והטעם:136) שנים. שלש לו מלאו לא שעדיין אילן של

(פירוש  העץ " לא הפרי , אלא בהנאה אסור שאינו "לפי 
שם). האגוז.137)המשנה, האגוז 138)פרי  יטע  ואם

זרה  בעבודה וראה האגוז. מן נהנה נמצא פירות, ויצמיח 
ד"ה  מה: שם ורש"י  ב , נטע  שאם ד"ה תוספות - א מט ,

נטע . ה"ט .139)שאם שם 140)בפ "י  זרה בעבודה
שם  ב 'תוספות' וראה מותר, בדיעבד יוסי , לרבי  שאף  הסיקו,

כפשוטה'. וב 'תוספתא ואין, באכילה.141)ד"ה אף 
כבסוף 142) מותר, גורם וזה שזה כיון דבר, של וטעמו

הסמוכה. ההלכה

.‡ÎÔÎÂ143˙BiÙk ÔÈÈkÓ ÔÈ‡144‰ÏÚ ÏL ¿≈≈«¿ƒƒ«¿ƒ∆»¿»
ÈÙk Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈÏ˜„a145.zÓ  Èk‰Â Ú . ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒÀ»

c ÏkL146„Á‡Â eÒ‡ „Á‡ ,ÔÈÓB‚ ÈL BÏ LiL ∆»»»∆≈¿≈¿ƒ∆»»¿∆»
ÁÓBv‰ ,CÎÈÙÏ .zÓ Ì‰ÈMÓ Ì‚p‰ ‰Ê È‰  zÓÀ»¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈∆À»¿ƒ»«≈«

‰ÏÚ ˙BtÓ147Èt‰ ÁenvÏ Ì‚ È‰L ,zÓ  ƒ≈»¿»À»∆¬≈»««ƒ««¿ƒ
.˙zn‰ ı‡‰Â eÒ‡‰»»¿»»∆«À∆∆

שם.143) ותוספתא (פירוש 144)משנה תמרים" "לולבי 
מאן 145)המשנה). שאל, יצחק  "רבי  שם: וב 'ירושלמי '

יוסי רבי  [ומתרץ ], ערלה של כפניות מרכיבין אין תנא
שרבינו  ואף  פרי ]". משום אסור שסמדר מ "ז, בפ "א [הסובר
הי "ג, בפ "ט  כנ"ל מותר, סמדר אלא יוסי , כרבי  שלא  פוסק 
יוסי , כרבי  שמשנתנו יצחק  כרבי  סובר רבינו שאין נראה
ואף  כך). הסוברים שם ב 'ירושלמי ' (ויש עלמא ככולי  אלא
שכיון  לכתחילה, החמירו בהרכבה בערלה, מותר שסמדר
הפנים' ('מראה ערלה כנוטע  הוא הרי  מאד, ניכר שהדבר

שם.146)שם). זרה, שעבר 147)עבודה מאגוז כלומר,
הקודמת. ההלכה כסוף  ונטעו,

ה'תשע"ח  שבט  כ"ז שני יום 

   1 
ואם 1) הוידוי . הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי  מהו יבאר

ישאר  שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה
שצריך  נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות. אחת אצלו
טבלו  נשרף  יתודה. ואח "כ הסדר, על המתנות כל  להפריש
אלא  לו שאין מי  מתודה. אם לכהן ראשון מעשר נתן אם או
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צו                
         

פסוקי מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או ביכורים
הוידוי .

.‡˙BcÂ˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈ‡ÈˆBnL Á‡ ÈÈ ÈÙÏ3 ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»««∆ƒƒ
˙Bzn‰ Ïk4ı‡‰ ÚÊaL5‡˜p‰ e‰ÊÂ .6ÈecÂ »««»∆¿∆«»»∆¿∆«ƒ¿»ƒ

OÚÓ7. «¬≈

חטא 2) אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
כאן  ואף  ישראל", בני  עוונות כל את עליו "והתוודה עליה",
הוסרה  אבותינו ובעוונות בחטאינו כי  על מתוודה הוא
ומעשרות  תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה
רחם" פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא כאמרו
לקרוא  הוא: והוידוי  ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי  וזהו
וגו' הבית מן הקודש "בערתי  בדברים: התורה פסוקי  את
אומר  ואינו ודבש". חלב  זבת ארץ  לאבותינו נשבעת כאשר

שני . שבמעשר מרשותו:3)הדרשות מוציאין כלומר,
ללויים, לכהנים, - ופאה שכחה ולקט  ומעשרות, תרומות
זריקה  ידי  על מבער הוא רבעי  ונטע  שני  ומעשר ולעניים,

באש. שריפה או ולוייה 4)לים כהונה מתנות היינו
שנאמר  לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני  מעשר ואף  ועניים.
קודש  הוא לה' העץ  מפרי  הארץ  מזרע  הארץ  מעשר "וכל

גבוה. ממון והוא ומעשרות 5)לה'", תרומות היינו
ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי  עניים, ומתנות

הוידוי . עם קשר כל להן חכמים.6)שאין אף 7)בלשון
הארץ , שבזרע  המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי  פי  על
במעשר  הוא הוידוי  שעיקר מפני  מעשר", "וידוי  קראוהו

שני .

.ÔÈLÈÙnL ‰M‰ Á‡ ‡l‡ ‰Ê ÈecÂ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«ƒƒ∆∆»«««»»∆«¿ƒƒ
ÈÚ OÚÓ da8OÚÏ ‰lÎ˙ Èk :Ó‡pL ;9zÓ‡Â10 »«¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆«¿≈¿»«¿»

.˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ ÈzÚa EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ

השלישית 8) השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית כלומר,
עני . מעשר שנות שהן כל 9)והשישית, "את וגומר:

עני . מעשר אף  היינו וכו', תבואתך" היא 10)מעשר וזו
מעשר. וידוי  מצוות

.‚‰ÁÓa ?ÔÈcÂ˙Ó È˙ÓÈ‡11ÏL ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈa ≈»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¬∆
ÁÒt12‰lÎ˙ Èk :Ó‡pL .˙ÈÚÈL ÏLÂ ˙ÈÚÈ ÏL ∆«∆¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ∆∆¡«ƒ¿«∆

Ba ÌÈÏk ˙BOÚn‰ ÏkL Ï‚a  OÚÏ13ÔÈ‡Â ; «¿≈»∆∆∆»«««¿»ƒ¿≈
ÁÒt‰14Ïk ‡l‡ ˙ÈÚÈ ‰MÓ ÚÈbÓ15˙Bt «∆««ƒ«ƒ»»¿ƒƒ∆»»≈

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÔÈa ,eOÚ˙ ˙ÈLÈÏL16˙Bt ÔÈa ¿ƒƒƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈≈
.ı‡‰»»∆

לוידוי11) איחרוהו - לוידוי " כשר היום ש"כל פי  על ואף 
אלא  טוב  ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל

כדי12)מנחה. - פסח  של ראשון טוב  ביום "ויתוודה
ונטע  שני  מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה
מערב  ביער שכבר פי  על שאף  לבעלים, נאכלים שהם רבעי 
טוב , יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב , יום
ויתוודה  הבית") מן הקודש "ביערתי  לומר יכול ואינו
של  שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית
טוב , ביום אינה שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב  יום

במנחה)". מתוודה כבר 13)ולכן בא כשהרגל כלומר,

הקודמת. השנה של הפירות כל את לעשר הספיק 
כל 14) את לעשר מכלה הוא "אימתי  ג: הלכה שם ירושלמי 

שישית  של הדין והוא רביעית", של בפסח  הפירות,
כ 15)בשביעית. גם 16)שכל.כלומר, רבינו לדעת

התורה. מן מתעשרים האילן פירות

.„ÌBia ‡l‡ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡17ÌBi‰ ÏÎÂ ,18ÈecÂÏ Lk ≈ƒ¿«ƒ∆»«¿»«»≈¿ƒ
 ˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈe ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈe .OÚn‰««¬≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

˙BcÂ˙‰Ïe ÚÏ iÁ19. «»¿«≈¿ƒ¿«

בלילה.17) שמצוותו 18)ולא דבר הכלל, שם:"זה משנה
היום". כל כשר מצוה 19)ביום, הבית שבפני  אלא

בפני שאף  וכיוון ה', לפני  שנאמר: במקדש, להתוודות
מתוודה  לכן בדיעבד, יצא, מקום בכל התוודה אם הבית,
זה  הרי  מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני  שלא אף 
נש  בר "חד ד: הלכה א פרק  תענית ובירושלמי  כדיעבד.
מעשרותיו  (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק  הווה
מן  הקודש ביערתי  אמור: קום מנא, רבי  ליה אמר כתיקונן),
חולק  והראב "ד הבית. בפני  שלא אף  שמתוודין הרי  הבית".

במקדש. אלא מעשר וידוי  שאין וסובר

.‰‰Ê ÈecÂ20ÔBLÏ ÏÎa Ó‡21zÓ‡Â :Ó‡pL ; ƒ∆∆¡«¿»»∆∆¡«¿»«¿»
„Á‡ ÏÎÂ .ÓB‡ ‰z‡L ÔBLÏ ÏÎa  EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆¿»»∆«»≈¿»∆»

BÓˆÚ ÈÙa BÓB‡ „Á‡Â22˙BcÂ˙‰Ï ÌÈa eˆ Ì‡Â , ¿∆»¿ƒ¿≈«¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«
„Á‡k23.ÔÈcÂ˙Ó  ¿∆»ƒ¿«ƒ

הקודש.20) בלשון אלא אינו בכורים וידוי  אבל
וידוי21) וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב . סוטה במשנה

ד' לפני  "ואמרת דכתיב , "מנלן, שם: ובגמרא מעשר".
אמירה  (=לומד) ויליף  הבית", מן הקודש ביערתי  אלוקיך

אומר". שהוא לשון בכל שניים 22)מסוטה, שיתוודו ולא
יחיד, בלשון הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת

ז"ל. חכמינו בדברי  רבינו כן מצא אחד 23)ואולי  כלומר,
שומעים. וכולם אומר

.ÂB˙ÂˆÓe24‰cÂ˙‰ Ì‡Â ;ÈÈ ÈÙÏ :Ó‡pL ,Lc˜na ƒ¿»«ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«»
ÌB˜Ó ÏÎa25‡ˆÈ 26. ¿»»»»

לכתחילה.24) הוידוי , הבית.25)של בזמן אפילו
מעשר 26) שוידוי  בירושלמי , שאמרו ממה רבינו, כן למד

יצא  הבית בזמן שאף  משמע  הבית, בפני  שלא אף  נוהג
למקדש. חוץ  התוודה אם בדיעבד

.ÊMÈ ‡lL „Ú ‰cÂ˙Ó BÈ‡ÔÓ ˙Á‡ BÏˆ‡ ‡ ≈ƒ¿«∆«∆…ƒ»≈∆¿««ƒ
ÔÓ L„w‰ ÈzÚa :Èecea ÓB‡ ‡e‰ ÔkL ,˙Bzn‰««»∆≈≈«ƒƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰27ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈ ÚÂ .28eÚa‰ ‰È‰29, ««ƒ¿∆∆»«¬»»«ƒ
.ÔÈcÂ˙Ó ÁÓÏe¿»»ƒ¿«ƒ

משקר.27) הוא הרי  מתנות, בידו נשתיירו של 28)ואם
לא 29)פסח . עדיין שאם עצמו, טוב  ביום מבער ואינו

בחג. להפריש אסור הפריש

.Á˙Óe˙e ‰Óez BÏˆ‡ ‡L Ì‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk≈«∆ƒƒ¿«∆¿¿»¿«
ÈÂlÏ B˙B  ÔBL‡ OÚÓ ;Ô‰kÏ d˙B  OÚÓ30; «¬≈¿»«…≈«¬≈ƒ¿«≈ƒ

OÚÓ ˙Bt BÏˆ‡ e‡L .ÌÈiÚÏ B˙B  ÈÚ OÚÓ«¿«»ƒ¿»¬ƒƒƒ¿¬∆¿≈«¬≈
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צז                 
         

Ô˙i„t ˙BÚÓ B‡ ÈÚ ÚË B‡ È‡cÂ ÏL ÈL31È‰  ≈ƒ∆««∆«¿»ƒ»¿ƒ»»¬≈
OÚÓ BÏˆ‡ ‡L .ÛBO B‡ ÌiÏ CÈÏLÓe ÔÚÓ ‰Ê∆¿«¬»«¿ƒ«»≈ƒ¿«∆¿«¬≈

BÚÏ iÁ BÈ‡  È‡Óc ÏL ÈL32BÏˆ‡ ‡L . ≈ƒ∆¿«≈«»¿«¬ƒ¿«∆¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÚa˙Ó Ô‰ È‰  ÌÈeka33. ƒƒ¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿»»

אלא 30) ראשון, מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס  שלא
נטע 31)בזמנו. או שני  מעשר עליהן שחילל מעת כלומר,
לו 32)רבעי . ואין וכו' "הדמאי  ב : משנה א פרק  דמאי 

דמאי של מעשר ותרומת שני , במעשר שם והמדובר ביעור.
ומעשר  לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו
נותנם  אינו בתחילה שאף  דמאי , של עני  ומעשר ראשון

נותנם. אינו הביעור בשעת גם אף 33)לכהן, כלומר,
בכל  לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה שמצוות

הביעור. זמן כשמגיע  מקום

.ËÚÓe ÛBOL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na34e‡LpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈¿∆ƒ¿¬
˙Bt BÏˆ‡35ÌBÈ ÒkiL Ì„˜ Ôlk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ∆¿≈∆≈»∆¡…À»…∆∆ƒ»≈

ÚËÂ ÈL OÚÓ ÏL ÏÈLz ‡L Ì‡ Ï‡ ;BË¬»ƒƒ¿««¿ƒ∆«¬≈≈ƒ¿∆«
ÚÓk ÏÈLz‰L ,BÚÏ CÈˆ BÈ‡  ÈÚ36ÔÎÂ .37 ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆««¿ƒƒ¿…»¿≈

ÔÈÚÓk Ô‰ È‰  ÔÈÏ˙Â ÔÈÈ38. «ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ

לבער.34) שחייב  מבושלים.35)כלומר, ולא חיים כשהם
יפסיד".36) התבשיל), (את וישהה יישאר שאם "לפי 
צריך 37) שהוא ושמן בפת מודים "הכל שם: ירושלמי 

במים  לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער
[=במה  פליגין מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא

בתבשיל". והתבלין,38)נחלקו] יחמיץ  ישהה אם שהיין
טעמו. יפוג

.È˙ÚLa ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ ‡lL ˙Bt≈∆…ƒƒ¿««««¿ƒ¿«
eÚa‰39iÁ BÈ‡Â ,˙BcÂ˙‰Ï B˙B‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡  «ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»

.ÔÚÏ¿«¬»

פסח .39) של אחרון טוב  יום בערב  כלומר,

.‡ÈÂÈ˙Bt eÈ‰L ÈÓ40ÌBÈ ÚÈb‰Â epnÓ ÔÈ˜BÁ ƒ∆»≈»¿ƒƒ∆¿ƒƒ«
ÌL ‡B˜ ‰Ê È‰  eÚa‰41Ô‰Ï ‰kÊÓe ,˙BznÏ «ƒ¬≈∆≈≈««»¿«∆»∆

Ú˜˜ b ÏÚ Ô‰ÈÏÚÏ42Ô‰Ï ‰ÎBfL ÈÓÏ B‡43 ¿«¿≈∆«««¿«¿ƒ∆∆»∆
ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ˙È˙pL .ÁÓÏ ‰cÂ˙Óe ,Ô‰ÈÏÚÏ¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿»»∆¿ƒ««ƒ«¿¿ƒ«

˜efÁ da LiL ‰zÓ ‡l‡ dÈ‡ Ú˜˜ Èab44Ï‡ . «≈«¿«≈»∆»«»»∆≈»ƒ¬»
ÈtÓ ,ÔÈÙÈÏÁa OÚn‰ Ì‰Ï ˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿»∆««¬≈«¬ƒƒƒ¿≈

˙BOÚn‰Â ,‰ÈÎÓk ‰‡pL45˙Bzn‰Â ˙BÓez‰Â46 ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«««¿¿«¿¿««»
‰È˙ Ô‰a Ó‡ 47.‰ÈÎÓ ‡Ï , ∆¡«»∆¿ƒ»…¿ƒ»

טבל.40) בכרי :41)שהם המתנות מקום לציין וצריך
כלום. אמר לא מקום ציון בלי  אבל בדרומו". או "בצפונו

רבן 42) מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא בבבא
להם". הקנה קרקע  אגב  מטלטלי  שזיכה 43)גמליאל, כמו
יוסף . בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל אף 44)רבן כלומר,

אינן  המתנות, כמכר זה והרי  בכסף , נקנית עצמה שהקרקע 
תמורת  הקרקע  עם יחד נקנו ולא הקרקע , אגב  מתנה אלא

מעשר.45)הכסף . ותרומת גדולה תרומה ראשון, מעשר
עניים.46) "זה 47)מתנות ללוי " "נתתיו במעשרות:

ותרומת  תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי ". מעשר
"זה  ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות מעשר".

והפאה". והשכחה הלקט  עני , מעשר

.ÈÏk ‡ÈˆBiL „Ú ˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ¿««∆ƒ»
L„w‰ .˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ ÈzÚa :Ó‡pL ?˙Bzn‰««»∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ«…∆
˙Èa‰ ÔÓ .L„˜ Èew‰ ,ÈÚ ÚËÂ ÈL OÚÓ ‰Ê ∆«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ«»…∆ƒ««ƒ
ÂÈz˙ .˙Èaa ÌÈ‰k ÏL ‰zn‰ ‡È‰L ,‰lÁ BÊ «»∆ƒ««»»∆…¬ƒ««ƒ¿«ƒ
ÏÏkÓ  ÂÈz˙ Ì‚Â .ÔBL‡ OÚÓ ‰Ê  ÈÂlÏ«≈ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»

˙Á‡ ‰zÓ ezÓ„wL48‰ÏB„‚ ‰Óez ‡È‰Â , ∆¿»««»»«∆∆¿ƒ¿»¿»
OÚÓ ˙Óe˙e49OÚÓ ‰Ê  ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ bÏ . ¿««¬≈«≈«»¿»«¿»»∆«¿«

ÈÚ50‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜ÏÂ51Ë˜Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»««ƒ∆≈∆∆
Èece‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ‰‡Ùe ‰ÁÎL52. ƒ¿»≈»¿«¿ƒ∆«ƒ

קדמה 48) שניה מעלה על יורה ללוי , נתתיו וגם "ואמרו:
כמו  תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי  ראשון], [למעשר לו

עליו". מדבר 49)הנוסף  נתתיו" ש"וגם לומר הכוונה אין
הפרשת  חלה שבדיעבד פי  על אף  שהרי  מעשר, תרומת על
הרי אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני  מעשר תרומת
תרומת  שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה

גדולה. מתרומה הבית.50)מעשר בתוך [המתחלק 
זה. פסוק  בכלל אינו בגורן המתחלק  עני  מעשר אבל

"עזיבה"51) שהרי  נתינה, מצוות בהם שאין פי  על [אף 
שלא  לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה - בהם נאמר
עני מעשר גם כן ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה
אף  עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק 

מדרבנן]. זה, בכלל "נתינה",52)הוא נאמרה שלא כיוון
בפרשת  האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא

הוידוי .

.‚ÈCk Á‡Â „q‰ ÏÚ ˙Bzn‰ LÈÙ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««»««≈∆¿««»
Ì‡ ‡‰ ;È˙Èeˆ L‡ E˙ÂˆÓ ÏÎk :Ó‡pL .‰cÂ˙Èƒ¿«∆∆∆¡«¿»ƒ¿»¿¬∆ƒƒ»ƒ»ƒ

ÔBL‡Ï ÈL OÚÓ ÌÈc˜‰53ÏBÎÈ BÈ‡  ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ≈»
˙BcÂ˙‰Ï54,˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  BÏË ÛO . ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«

ÔÓfe .Ô‰ÈÏÚÏ Ô˙ ‡ÏÂ ˙BzÓ LÈÙ‰ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«»¿…¿»»¿«¿≈∆«¿«
ÌÈ‰kÏ ÔBL‡ OÚÓ ÔÈ˙B eÈ‰L55eÈ‰ ‡Ï  ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«…¬ƒ…»

ÈÂlÏ ÂÈz˙ Ì‚Â :Ó‡pL ;ÔÈcÂ˙Ó56. ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿«¿«ƒ«≈ƒ

תעשה.53) לא על "עשיתי54)שעבר לומר: יכול שאינו
צויתני ". אשר עזרא.55)ככל של בזמנו היינו

לכהן.56) נותנו הוא שהרי 

.„È;‰cÂ˙Ó  „Ïa ÈL OÚÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆»«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«∆
‡e‰ OÚÓa Èece‰ wÚL57BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ¿«¬≈¿≈ƒ…»»

‰cÂ˙Ó  „Ïa ÌÈeka ‡l‡58ÈzÚa :Ó‡pL ; ∆»ƒƒƒ¿«ƒ¿«∆∆∆¡«ƒ«¿ƒ
ÔBL‡‰ L„w‰  L„w‰59ÈÓ Ï‡ .ÌÈeka‰ ‡e‰L , «…∆«…∆»ƒ∆«ƒƒ¬»ƒ

;‰cÂ˙Ó BÈ‡  dÓˆÚ ÈÙa ‰Óez ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»¿»ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿«∆
‡L ÏÏÎa ‡l‡ ÈecÂ ‰eÚË ‰Óez‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»¿»ƒ∆»ƒ¿«¿»

˙Bzn‰60. ««»

מכולן.57) יותר בו שייך "ביערתי ", ולשון אותו, ששורפין
מתבערים.58) ביכורים מפרישים 59)שאף  שהביכורים
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צח               
         

לכל. תחילה מעשר 60)אותם לו היה אם שאף  ונראה
נותנן  המתנות שכל הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון
"ביערתי עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם

הבית". מן הקודש

.ÂËÏÚ ÔÈnÓ LÈÙ‰ ‡lL  EÈ˙BˆnÓ ÈzÚ ‡Ï…»«¿ƒƒƒ¿∆∆…ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÓ ‡ÏÂ ,aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,BÈÓ BÈ‡L∆≈ƒ¿…ƒ«»««¿À»¿…ƒ
‡ÏÂ ,ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ aÁÓ‰«¿À»««»¿…ƒ∆»»««»»¿…
ÁÎL ‡lL  ÈzÁÎL ‡ÏÂ .L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ61 ƒ«»»«∆»»¿…»»¿ƒ∆…»«

BÎlÓ62BÓL ÈkÊ‰lÓe63ÂÈÏÚ64È‡ ÈzÏÎ‡ ‡Ï . ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿…ƒ
‰cÂ˙Ó BÈ‡  ‰È‡a BÏÎ‡ Ì‡ ‡‰ .epnÓ65‡ÏÂ . ƒ∆»ƒ¬»«¬ƒ»≈ƒ¿«∆¿…

‰‡ÓËa BLÈÙ‰ Ì‡ ‡‰ .‡ÓËa epnÓ ÈzÚ66 ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿À¿»
Á˜Ï ‡lL  ˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ .‰cÂ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆¿…»«ƒƒ∆¿≈∆…»«

ÌÈÁ‡ ÌÈB‡Ï B˙ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÈÎ˙Â ÔB‡ epnÓ67. ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿…¿»¿¿ƒ¬≈ƒ
‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ B‡È‰L  È‰Ï‡ ÈÈ ÏB˜a ÈzÚÓL68. »«¿ƒ¿¿»¡…»∆¡ƒ¿≈«¿ƒ»

ÁÓOL  È˙Èeˆ L‡ ÏÎk È˙ÈOÚ69Ba ÁnOÂ70; »ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒ∆»«¿ƒ«
.Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»«

פושע .61) להיות הוא קרוב  ולפיכך לשכוח , לו היה ולא
המזון,62) שלאחר המזון לברכת הכוונה כי  אומרים יש

התורה. מן ברכה 63)שהיא שכל הקב "ה, של מלכותו וכן
ברכה. אינה ומלכות, השם הזכרת בה על 64)שאין

לבעלים. שהם רבעי  ונטע  שני  מעשר כגון שאכל, הפירות
מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא ומכיוון
אין  אלה שבכל לפי  הוידוי , את מעכבים שאינם נראה
קלקל  לא כן ואם מעשר, מעשרותיו ואין תרומה תרומתו

כלום. עצמם עצמה,65)במתנות במתנה שקלקל כיוון
כדין. שלא "דבר 66)שאכלה כד: הלכה שם, [בתוספתא

הבית  מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי  אחר
הבית  מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת לו", זקוק  אתה אין

ביעורו. הבית זו מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו
שני מעשר שנתן או לתיתן, שחייב  למי  המתנות ונתן
שהיו  או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו
בטומאה  המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות

לזה]. שגרם הוא הבית מן להם,67)והמפרישן נתן שאם
ו  באנינות. באכילה הכשילם מה הרי  עבר אם כאן נאמר לא

לא. או מתוודה אם אבל 68)דינו: הביכורים. כלומר,
החומה. מן לפנים הביאו אם דיו שני , בין 69)מעשר

ובין  וביתך" אתה "ושמחת בו שנאמר שני  במעשר
הטוב ". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים

אתה 70) וגו' הטוב  בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
בקרבך". אשר והגר והלוי 

.ÊËL‡k „Ú ,ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ««¬∆
‰Lwa BÊ  L„e ÏÁ ˙Ê ı‡ eÈ˙‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬…≈∆∆»«»»¿»«»»

ÔziL71˙Bta ÌÚË72. ∆ƒ≈«««≈

הטעם.72)הקב "ה.71) וטובות שמנות שיהיו "עניינו,
מלה  הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה
יודיענו  אבל הוידוי , בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה
בשעת  אבל הפרשה, זאת ענייני  הפירוש דרך על בכאן
על  שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה

רבינו  השמיט  למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא  ידי 
ישראל  עמך את "וברך שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר
(רדב "ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים

.ÊÈÌÈÊÓÓe Ï‡OÈ73ÌÈ‚ ‡Ï Ï‡ ,ÌÈcÂ˙Ó  ƒ¿»≈«¿≈ƒƒ¿«ƒ¬»…≈ƒ
,ı‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈÁLÓ ÌÈ„ÚÂ«¬»ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆≈∆»»∆
ÌÈ‰k .eÏ z˙ L‡ ‰Ó„‡‰ ˙‡Â :ÓB‡ ‡e‰ È‰Â«¬≈≈¿≈»¬»»¬∆»«»»…¬ƒ
˜ÏÁ eÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈcÂ˙Ó  ÌÈiÂÏe¿ƒƒƒ¿«ƒ∆««ƒ∆…»¿≈∆

.L‚Ó ÈÚ Ì‰Ï LÈ ,ı‡a»»∆≈»∆»≈ƒ¿»

זרע 73) הוא שאין כיוון נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה
את  אחריך ולזרעך לך "ונתתי  הכתוב : בכלל הוא אין כשר,
הרי אלא אחריך", המיוחס  "זרע  בו: שדרשו מגוריך", ארץ 

דבר. לכל כבנו הוא

ÈÚ ÚËÂ ÈL OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ

   
  

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ‰BÓL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈¿««
ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓÌÈeka LÈÙ‰Ï (‡ :ÔËÙ e‰ ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒƒƒ

ÌÈeka Ô‰k‰ ÏÎ‡È ‡lL ( .Lc˜na Ô˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»«ƒ¿»∆……««…≈ƒƒ
‰lÁ LÈÙ‰Ï („ .Ô‰ÈÏÚ ˙B˜Ï (‚ .ÌÈÏLeÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿¬≈∆¿«¿ƒ«»
ÔzÏ (Â .‰˜Â ÌÈÈÁÏe ÚBÊ Ô‰kÏ ˙˙Ï (‰ .Ô‰kÏ«…≈»≈«…≈¿«¿»«ƒ¿≈»ƒ≈
BBÈ„t ÔzÏÂ Ôa‰ BÎa ˙BcÙÏ (Ê .Êb‰ ˙ÈL‡ BÏ≈ƒ«≈ƒ¿¿«≈¿ƒ≈ƒ¿
(Ë .Ô‰kÏ BBÈ„t ÔzÏÂ BÓÁ Ët ˙BcÙÏ (Á .Ô‰kÏ«…≈ƒ¿∆∆¬¿ƒ≈ƒ¿«…≈

.B˙BcÙÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡ BÓÁ Ët ÛÚÏ«¬…∆∆¬ƒ…»»ƒ¿
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1



מודה 1) שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר

מברך. מאי  מהן והאוכל בהן.

.‡ÌÈOÚ2ÔlÎÂ ,ÌÈ‰kÏ ez ˙BzÓ Úa‡Â ∆¿ƒ¿«¿««»ƒ¿«…¬ƒ¿À»
‰Bza ÔÈLÙÓ3Ô‰‡Ï ˙Èa ‰˙Î Ôlk ÏÚÂ ,4ÏÎÂ . ¿…»ƒ«»¿«À»ƒ¿¿»¿ƒ¿«¬…¿»

Ô‰k5ÌÈ‰ka ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  Ô‰a ‰„BÓ BÈ‡L6ÔÈ‡Â , …≈∆≈∆»∆≈≈∆«…¬ƒ¿≈
Ô‰Ó ‰zÓ BÏ ÔÈ˙B7. ¿ƒ«»»≈∆

ובבבא 2) קלג: בחולין הובאה ח , הלכה פ "ב  חלה תוספתא
כתב  מדוע  טעם ליתן כדי  זה, פרק  רבינו והקדים קי :. קמא
ופטר  הבן ופדיון הגז וראשית ומתנות וחלה ביכורים הלכות

(רדב "ז). כאחד וארבע 3)חמור, "עשרים שם: בתוספתא
מלח ". ובברית ובפרט  בכלל ובניו לאהרן כהונה מתנות
יח , (במדבר שנאמר בכללן, בתורה שנתפרשו היינו "בכלל"
היינו  "ובפרט ", נתתים". לך ישראל, בני  קדשי  "לכל ח )
שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה ומתנה מתנה שכל

גאון). חנינאי  רב  "כל 4)בשם יט ) (שם, שנאמר כמו
היא". עולם מלח  ברית וגו' הקדשים בחולין 5)תרומות

שאינו  כהן כל כהונה, מתנות כ"ד חסדא, רב  "ואמר קלב :
וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה. לו נותנין אין בהן, בקי 
בכהונה. חלק  לו אין (בעבודה), בה מודה שאינו כהן וכל
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צט                
         

בקי דאינו אף ֿעלֿגב  בה מודה הא בה, מודה דאינו טעמא,
במתנות)". בבקיאות הדבר שתלה חסדא לרב  (וקשה בהן
אלא  חסדא לרב  קשה היה שלא נראה, הגמרא ומדברי 
חסדא  רב  היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות, הדבר שתלה משום
מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל מתנות כ"ד אומר,
בעבודה, מודה שאינו מי  רק  שלא הרי  כלום. קשה היה לא
במתנות. מודה שאינו מי  אף  אלא בכהונה, חלק  לו אין

ובמעשהֿרוקח . בכסף ֿמשנה נותנים 6)וראה אין כלומר,
שהקשו  הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה. לעבוד לו

חסדא. רב  על הנ"ל.7)ממנה חסדא כרב 

.‰M„˜ da LiL ‰zÓ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ8L‡ :CÓ  ¿»»≈«»»∆≈»¿À»¿»≈¬∆
.CÎÂ Ck ÏÎ‡Ï eeˆÂ Ô‰‡ ÏL B˙M„˜a eLcƒ̃¿»ƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»∆¡…»»»

תרומות 8) מהלכות (פ "ז קודש שהן וחלה תרומה כמו
בה, וכיוצא הגז ראשית לא אבל ו). הלכה ולהלן א, הלכה
מצוה, שאכילתן וֿז), הלכות (להלן קודש קרויים שאינם
מהלכות  ובפ "י  כב , הלכה תרומות מהלכות בפט "ו ראה

ואילך. א הלכה הקרבנות מעשה

.‚‰ÓL9Ì‰Ó ˙BzÓ10Ô˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ¿…∆«»≈∆≈¿ƒ»
Lc˜na ‡l‡ ÌÈ‰k‰11‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ12. «…¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»¬»»

LÓÁÂ13ÌÈÏLeÈa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ˙BzÓ ¿»≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ
ÈÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ14LÓÁÂ .15ÔÈÎBÊ ÔÈ‡  ˙BzÓ ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»≈«»≈ƒ

Ô‰a16‰Bz‰ ÔÓ17.„Ïa Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ »∆ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«
LÓÁÂ18‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa Ô‰a ÔÈÎBÊ  ˙BzÓ ¿»≈«»ƒ»∆≈»»∆≈¿»

˙Á‡ ‰zÓe .ı‡Ï19.Lc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBÊ  »»∆«»»««ƒ»ƒ«ƒ¿»

וכתבו 9) אחר, באופן המתנות את חלקו שם, בתוספתא
יב . בהלכה להלן הנ"ל.10)רבינו המתנות מכ"ד

העיר.11) בכל נשים.12)ולא עזרת ולא ישראל עזרת
לאכול  אין שלכתחילה שם, הקרבנות מעשה בהלכות וראה

ה.13)בהיכל. בהלכה להלן ועובי14)ראה והחלונות
הלכה  סוף  שם הקרבנות מעשה (הלכות כלפנים - החומה

ו.15)ה). הלכה להלן דקדק 17)הכהנים.16)ראה
וחלה, מעשר ותרומת תרומה משום התורה", "מן לכתוב 
אף  מדרבנן ונוהגות שם), (להלן הנ"ל המתנות מחמש שהן
הלכות  תרומות מהלכות פ "א למעלה ראה לארץ , בחוצה

ז.18)דֿו. הלכה להלן ח .19)ראה הלכה להלן ראה

.„?Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰ÓM‰ Ô‰ ‰Ó»≈«¿…∆∆≈∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
˙‡hÁ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ „Á‡ ,˙‡hÁ‰ Oa¿«««»∆»««»¿∆»««

‰Ó‰a‰20È‡cÂ ÔÈa ÈeÏz ÔÈa ,ÌL‡‰ Oe ;21; «¿≈»¿«»»»≈»≈««
Âeaˆ ÈÓÏL ÈÁÊ22ÓÚ‰ ˙BÓe ;23ÈÈLe ; ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«»…∆¿»≈

˙BÁÓ24Ï‡OÈ25ÌÁl‰ ÈzLe ;26ÌÁÏÂ ; ƒ¿ƒ¿»≈¿≈«∆∆¿∆∆
ÌÈt‰27ÔÓL ‚ÏÂ ;28ÔÈ‡ el‡ .ÚˆÓ ÏL «»ƒ¿…∆∆∆¿…»≈≈»

.Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»

(לבמדבר 20) קרח  לפרשת ובספרי  שם, בתוספתא הוא כן
בשתים. מנאן יג בהלכה להלן אבל כ). כנ"ל.21)יח ,

ובפ "י22) ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ "א ראה
ג. הלכה סוף  הקמיצה 23)שם לאחר הנשאר כלומר,

יב . הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז וראה וההקטרה,

כנ"ל.24) וההקטרה, הקמיצה אחר אבל 25)הנשאר
(פי "ב  כולה נשרפת אלא נקמצת, אינה כהנים מנחת

ט ). הלכה הקרבנות מעשה בפ "ח 26)מהלכות ראה
הי "א. ומוספין תמידין ט .27)מהלכות הלכה פ "ד שם

ג.28) הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות בפ "ד ראה

.‰?ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ29;‰„Bz‰ ÔÓ Ìen‰Â ; »∆»∆¿»ƒ¿«»ƒ«»

ÈÊ ÏÈ‡Ó Ìen‰Â30‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎe ;31; ¿«»≈≈»ƒ¿¿≈»¿»
ÌÈeka‰Â32.ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡ . ¿«ƒƒ≈≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ

דֿה.29) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות בפ "י  ראה
שם.30) הקרבנות מעשה מהלכות 31)הלכות בפ "א ראה

ב . הלכה ג.32)בכורות הלכה פ "ג להלן

.Â,‰Óez‰ ?Ï‡OÈ ı‡aL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
‰lÁ‰Â ,OÚÓ ˙Óe˙e33L„˜ ÔzLÏLe .34. ¿««¬≈¿««»¿»¿»…∆

Êb‰ ˙ÈL‡Â35‰fÁ‡ ‰„Oe ,36ÔÈlÁ Ô‰ÈLe .37. ¿≈ƒ«≈¿≈¬À»¿≈∆Àƒ
ı‡a ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ el‡≈≈»ƒ»∆ƒ«»∆»¿∆∆

Ï‡OÈ38ı‡ ÏL ˙BlÁÂ ˙BÓez ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿¿«∆∆∆
Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ Ï‡OÈ39. ƒ¿»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈

יג.33) הלכה בפ "ה כדלהלן תרומה, ראה 34)שנקראת
כ. הלכה שם ופט "ו א, הלכה תרומות מהלכות בפ "ז

א.35) הלכה פ "י  ערכין,36)להלן מהלכות בפ "ד ראה
יט . אֿב , הוא,37)הלכות חולין אחוזה שהרישדה

הגז, ראשית ולענין יט ). הלכה (שם אותו פודין הכהנים
יז. הלכה פ "י  להלן ג.38)ראה בהלכה למעלה ראה

(פ "ב 39) מיד נטמאו - לשם שכשיצאו בחוצהֿלארץ , ולא
יז). הלכה תרומות מהלכות

.ÊÏÎa ÌÈ‰k‰ Ô‰a ÔÈÎBfL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆ƒ»∆«…¬ƒ¿»
ÌB˜Ó40˙Bzn‰ ?41Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,42BÓÁ ËÙe ,43, »««»ƒ¿«≈∆∆¬

b‰ ÏÊ‚Â44ÌÈÓÁ‰Â ,45c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÔzLÓÁÂ .46. ¿∆∆«≈¿«¬»ƒ«¬ƒ¿»Àƒ¿»»»

  

 שפודי הוא  חמור פטר פדיו שגדר משמע , פשט פי  על
מיד לכה שיי חמור שפטר היינו  ,הכה מ החמור את
"כל  קורח  בפרשת  הכתובי מפשטות כדמוכח  כשנולד ,
יהיה  ובבהמה   באד לה ' יקריבו  אשר בשר לכל  רח פטר
בהמה  ופטר  אד פטר הכתוב  ממעט שאח "כ  אלא  "..ל
ונמצא  . פדיונ רק  אלא  לכה  ניתני  אינ  עצמ  שה
לו  ששיי הכה מיד  החמור פדיית הוא  חמור פטר שגדר
הל' בצפע "נ אבל אלגאזי . במהרי "ט וכ "כ  כשנולד , מיד 
רק  חל לא  כהונה  מתנות "דמצות : כתב  ד ) (יט,  כלאיי

."פדיו לאחר
 בה שזוכי "החמש  כא  " הרמב לשו דיוק  זהו  ואולי 
נקט  ולא  חמור" ופטר הב ופדיו כו '  מקו בכל  הכהני
על  שחל הוא  כהונה  מתנות גדר כי  חמור", פטר פדיו"
.(הכה מיד  אותו  לפדות  שחייבי (אלא  עצמו  חמור פטר
        

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



ק               
         

בחוץ ֿלארץ .40) בין בארץ  וקיבה 41)בין לחיים זרוע 
מקום  בכל הנקראות והן טהורה. בהמה זובח  כל שנותן

א). הלכה פ "ט  (להלן ומצות 42)מתנות פי "א. להלן
א). הלכה פי "ב  (להלן בחוץ ֿלארץ  אף  נוהגת הבן פדיון

שם.43) מההלכה 44)להלן גזילה, מהלכות בפ "ח  ראה
ואילך. מהלכות 45)ה בפ "ו וראה כהנים. חרמי  כלומר,

ואילך. ד מהלכה כ,46)ערכין, הלכה פ "ט  להלן ראה
שם  ערכין ובהלכות ח , הלכה ראש שם גזילה ובהלכות

ה. הלכה

.ÁLc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBfL ‰zn‰Â47˙BBÚ ‡e‰ ¿««»»∆ƒ»ƒ«ƒ¿»
˙BÏBÚ‰48ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙BBÚ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »¿«ƒƒ¿»»¿≈«√»ƒ

ÌÈ‰kÏ Ôlk 49. À»«…¬ƒ

מן 47) חלקם נוטלין אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,
קדשים.48)המקדש. קדשי  בפ "ה 49)שהן ראה

יט . הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

.Ë˙BzÓ ‰ÓM‰50 Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L «¿…∆«»∆≈»∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
ÈÎÊÏ ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔlkÀ»»¿≈»»ƒ≈¿≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿≈

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,‰p‰k51ÎÊ Ïk :Ó‡ Ô‰e . ¿À»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆¡«»»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka52.ÓB‚Â «…¬ƒ…«…¿≈

ד.50) בהלכה שם 51)הנ"ל הקרבנות מעשה הלכות ראה
ה"ג. ופי "ב  ה"ג, פ "י  ה"א, פ "ט  ג. אותה.52)הלכה צ "ל:

.ÈÌÈÏLeÈaL LÓÁ‰53ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰  ∆»≈∆ƒ»«ƒ≈»»ƒ«ƒ¿∆¡»ƒ
˙B˜ÏÂ ÌÈÎÊÏ54EÈÏe ÌÈz˙ EÏ :Ó‡ Ô‰e . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»∆∆¡«¿¿«ƒ¿»∆

ÌÏBÚ ˜ÁÏ Ez‡ EÈ˙ÏÂ55ÔÈz ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿…∆ƒ¿¿»»¿««ƒ≈≈ƒ»ƒ
Ô‰ ÓLÓ ÈL‡Ï È‰L ,‰p‰k ÈÎÊÏ ‡l‡56. ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆¬≈¿«¿≈ƒ¿»≈

BÎa‰Â57‡l‡ BÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,BÓ„Â BaÏÁ ÔÈÈ˜Ó  ¿«¿«¿ƒƒ∆¿¿»¿≈«¿ƒ∆»
LÈ‡58ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙BBÚ ÔÎÂ .59‰fÁ‡ ‰„Oe ,60, ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¿≈¬À»

ÌÈÓÁ‰Â61b‰ ÏÊ‚Â ,62ÈL‡ ‡l‡ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡  ¿«¬»ƒ¿∆∆«≈≈ƒ»∆∆»«¿≈
‡a˙iL BÓk ,ÓLÓ63ÈÎÊÏ  Ôa‰ ÔBÈ„t ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

ÂÈÏe Ô‰‡Ï ÛÒk‰ z˙Â :Ba Ó‡ ÔkL ;‰p‰k64. ¿À»∆≈∆¡«¿»«»«∆∆¿«¬…¿»»
Ôlk ˙BBÎa‰ ÔÈcL ;‰p‰k ÈÎÊÏ  BÓÁ ËÙe∆∆¬¿ƒ¿≈¿À»∆ƒ«¿À»

‰ÂL65.˙B˜Ï ‡ÏÂ ÌÈÎÊÏ : »∆ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿≈

ה.53) בהלכה דֿה.54)הנ"ל  הלכות  שם בפ "י ראה
ד).55) הלכה (שם שלמים של ושוק  בחזה נאמר זה פסוק 

"כל  יט ) יח , (במדבר נאמר נזיר ואיל מתודה ובמורם
לך  נתתי  לה' ישראל בני  ירימו אשר הקדשים תרומות
יזֿיח ) (שם, נאמר ובבכור ד). הלכה (שם ולבנותיך" ולבניך
וכשוק  התנופה כחזה לך, יהיה ובשרם וגו' שור בכור "אך
"ביכורי יג) (שם, נאמר ובביכורים ה). הלכה (שם הימין"
טהור" ו"כל יאכלנו" בביתך טהור כל וגו' בארצם אשר כל

פד: מנחות ראה אשתו, פ "ג 56)לרבות להלן כמפורש
אותם  "נותנין ביכורים: סוף  במשנה הוא וכן א, הלכה
והם  המקדש", כקדשי  ביניהם מחלקין והם משמר, לאנשי 

בחזוןֿאיש. וראה לנשים. גם אותם שאינו 57)נותנים
וראה  טו). הלכה בכורות מהלכות (פ "א משמר לאנשי  ניתן

ט . משנה פ "ד לחלה המשנה את 58)בפירוש נותנים ולכן
לכהנות  יתנוהו ירצו אם והללו בלבד, כהונה לזכרי  הבכור

(רדב "ז). הקרבנות 59)לאכלו מעשה מהלכות בפ "ה ראה
יט ֿכ. בפ "ד 60)הלכות וראה ד. הלכה פ "ד חלה ירושלמי 

כד. הלכה ערכין והלכות 61)מהלכות שם, ירושלמי 
שם. ה.62)ערכין הלכה גזילה מהלכות בפ "ב  ראה

הנ"ל.63) רבי :64)במקומות ליה "אמר קלב . ובחולין
כהן  מנחת רק  (ולכן בפרשה כתובין ובניו אהרן  מטונך,
כן  רבינו וכדעת נאכלת)". כהנת מנחת אבל כולה, קרבה
התוספות  אבל (משנהֿלמלך), והרשב "א הרא"ש דעת
וסוברים  חולקים מקומות, ובעוד אמר ד"ה מט : בפסחים

לכהנות. אף  ניתן הבן ד.65)שפדיום בבכורות הוא כן
אדם. לבכור הוקשה טמאה בהמה שבכור

.‡ÈÌÈÎÊk ˙B˜Ï ÔÈzpL ˙Bzn‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆««»∆ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
OÚÓ ˙Óe˙e ,‰Óez :˙BzÓ LÓÁ 66‰lÁÂ ,67, »≈«»¿»¿««¬≈¿«»

‰Ó‰a ˙BzÓe68Êb‰ ˙ÈL‡Â ,69ÓB‡ ‰z‡ ÔÈpÓe . «¿¿≈»¿≈ƒ«≈ƒ«ƒ«»≈
E‚c ˙ÈL‡ :Ó‡pL ?˙B‰ÎÏ ˙z Êb‰ ˙ÈL‡L∆≈ƒ«≈ƒ∆∆¿…¬∆∆¡«≈ƒ¿»¿
‰Ó ;BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡Â C‰ˆÈÂ ELÈzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈ƒ≈…¿ƒ∆»

ÌÈÎÊk ˙B˜Ï ˙z Ô‚c ˙ÈL‡70˙ÈL‡ Û‡ , ≈ƒ»»ƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈ƒ
Êb‰71. «≈

א.66) הלכה תרומות מהלכות בפ "ו היא 67)ראה
יג. הלכה בפ "ה כדלהלן הלכה 68)כתרומה, פ "ט  להלן

יז.69)כ. הלכה פ "י  תרומות 70)להלן בהלכות כנ"ל
כחולין,71)שם. שהיא הגז שראשית שם, פ "י  להלן ראה

ואילו  לישראל, נשואה שהיא אף ֿעלֿפי  לכהנת ניתנת
לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה
משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות באכילה

.ÈÌÈÓÎÁ eÓ72:eÓ‡Â ˙Á‡ Cc ÏÚ el‡ ˙BzÓ »¬»ƒ«»≈«∆∆«∆∆¿»¿
:Ô‰ el‡Â ,Ô‰‡Ï ez ‰p‰k ˙BzÓ Úa‡Â ÌÈOÚ∆¿ƒ¿«¿««¿¿À»ƒ¿¿«¬…¿≈≈

Lc˜na OÚ73ÔÈÏeba OÚÂ ,ÌÈÏLeÈa Úa‡ ,74. ∆∆«ƒ¿»«¿«ƒ»«ƒ¿∆∆«¿ƒ

ז.72) הלכה פ "ב  חלה שאין 73)בתוספתא כלומר,
ד. בהלכה כנ"ל במקדש, אלא מחוץ 74)נאכלים

לה. מחוצה אף  ומהן ישראל, ארץ  בתוך מהן לירושלים.

.‚ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ,‰Ó‰a ˙‡hÁ :Lc˜na OÚ75, ∆∆«ƒ¿»««¿≈»¿««»
ÈeÏz ÌL‡Â ,ÌL‡76ÔÓL ‚ÏÂ ,eaˆ ÈÓÏL ÈÁÊ , »»¿»»»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿…∆∆

,˙BÁÓ ÈÈL ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ,ÌÁl‰ ÈzL ,ÚˆÓ ÏL∆¿…»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿»≈¿»
.ÓÚ‰ ˙BÓe«»…∆

שתי75) רבינו מנה שם, ולמעלה בתוספתא. הוא כן
כאחת. מנאן 76)החטאות שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן

כאחת. רבינו

.„ÈÌeÓe ,ÌÈeka‰Â ,BÎa‰ :ÌÈÏLeÈa Úa‡77 «¿«ƒ»«ƒ«¿¿«ƒƒ»
ÌÈL„˜ ˙BBÚÂ ,ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„BzÓ78. ƒ»¿≈»ƒ¿»»ƒ

טו.77) הלכה להלן בעורות 78)ראה זוכין שכהנים אף 
מקום  בכל דמיהן את ואוכלים ח ), בהלכה (כנ"ל המקדש מן
שדרך  כיון שבירושלים, המתנות בין רבינו מנאן שירצו,
בירושלים  דמיהם ולאכול העורות למכור היתה הכהנים
ד"ה  קלג: חולין בתוספות וראה ג). בהלכה למעלה (רדב "ז

קי : קמא לבבא וברש"י  ועורות,
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.ÂË,‰lÁÂ ,OÚÓ ˙Óe˙e ,‰Óez :ÔÈÏeba OÚ∆∆«¿ƒ¿»¿««¬≈¿«»
Ët ÔBÈ„Ùe ,Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,˙Bzn‰Â ,Êb‰ ˙ÈL‡Â¿≈ƒ«≈¿««»ƒ¿«≈ƒ¿∆∆
ÈÙÏe .b‰ ÏÊ‚Â ,‰fÁ‡ ‰„Oe ,ÌÈÓÁ ‰„O ,BÓÁ¬¿≈¬»ƒ¿≈¬À»¿∆∆«≈¿ƒ
‰zÓ ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ Ìen‰ Ïk LÁ ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»«»«»ƒ»»ƒ«ƒ«»»
ÌÚ ,ÌÈÓÏL ÁÊ ÏkÓ Ìen‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ :Ô‰Â .˙Á‡««»≈»∆»«»ƒ»∆«¿»ƒƒ

Ì‰nÚ Ìen‰ ÌÁl‰79‰È‰ Ì‡]80ÚBf‰ ÌÚ ,‰„Bz «∆∆«»ƒ»∆ƒ»»»ƒ«¿«
[dnÚ Ìen‰ ÌÁl‰ ÌÚ ÈÊ ÏÈ‡Ó ˙Óen‰81ÌÚ «∆∆≈≈»ƒƒ«∆∆«»ƒ»ƒ

˜BLÂ ‰ÊÁ82ÏÈ‡B‰ .83ÔzLÏLe84eLÁ ,Ô‰ ÌÈÓÏL »∆»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»
Ì‰Ó Ìen‰85.˙Á‡ ‰zÓ «»≈∆«»»««

והשוק .79) החזה עם ופיסקא 80)כלומר, השלמים. זבח 
ראשונים. בדפוסים ישנה אבל רומי , בדפוס  איננה זו

הזרוע .81) הנזיר.82)עם מאיל הזרוע , עם המורמים
להו 83) חשיב  להדדי , דדמיין "כיון שם: בחולין הוא כן

נזיר.84)כחדא". ואיל תודה משלמים,85)שלמים,
נזיר. ואיל ותודה,

.ÊËÏk ‡a˙z  ˙Ba˜a ˙BÈeÏz Ô‰L ˙Bzn‰ Ïk»««»∆≈¿¿»¿»ƒ¿»≈»
˙Ba˜ ˙BÎÏ‰a dÓB˜Óa ˙Á‡Â ˙Á‡86ÏÊb ÔÎÂ . ««¿««ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿≈∆∆

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ‡a˙È b‰87‰„O ÔÈc e‡a Îe . «≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿»≈«¿ƒ¿≈
‰Óez ÔÈ„Â ,ÔÈÎÚ ˙BÎÏ‰a ÌÈÓÁ‰ ÔÈ„Â ‰fÁ‡¬À»¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿»
el‡ ˙BÎÏ‰e .˙BÓez ˙BÎÏ‰a  OÚÓ ˙Óe˙e¿««¬≈¿ƒ¿¿«¬»≈
:Ô‰Â ,˙Ba˜a ÔÈÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bzn‰ ÈËtLÓ ‡‡¬»≈ƒ¿¿≈««»∆≈¿ƒ¿»¿»¿≈

‰lÁ‰Â ,ÌÈeka‰88˙Bzn‰Â ,89Êb‰ ˙ÈL‡Â ,90, «ƒƒ¿««»¿««»¿≈ƒ«≈
Ôa‰ ÔBÈ„Ùe91BÓÁ ËÙe ,92. ƒ¿«≈∆∆¬

גֿה.86) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ח 87)פ "י  פרק 
ואילך. ה ואילך.88)הלכה ה פרק  פרק 89)להלן להלן

י .90)ט . פרק  יא.91)להלן פרק  פרק 92)להלן להלן
יב .

   1 
והיכן 1) למקדש, ביכורים להביא שמצותֿעשה יבאר

ואם  המינין. משבעת אלא ביכורים מביאין אין נוהגין.
מביאין  ואם הביכורים. מביאין אימתי  משקין. אותה מביאין
והנוטע  נקוב  בעציץ  הגדל להיפך. או החדש על הישן מן
ובעלי האריסין חבירו. שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך אילן
בתוך  אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע 
המוכר  הקרקע . ולקח  תלושין פירות הלוקח  או חבירו שדה
הביכורים  שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי  שדהו
והוסיף  ביכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן יש אם
כולם. הפירות נטמאו אם הביכורים מפרישין וכיצד עליהן.
ביכוריו  המפריש נבוזו. או ונמוחו ביכוריו הפריש ואם

לירושלים. בידו להעלותן

.‡ÌÈ‡Â ,Lc˜nÏ ÌÈeka ‡È‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈»
˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B2„Ïa Ï‡OÈ ı‡e3; ¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

E˙Ó„‡ Èeka ˙ÈL‡ :Ó‡pL4ÈÈ ˙Èa ‡Èz ∆∆¡«≈ƒƒ≈«¿»¿»ƒ≈¿»
EÈ‰Ï‡5ÔÈ‡ÈÓe .6Ì‰Èc ÏL ÌÈeka7ÔBÁÈÒ ÈÚÓ ¡…∆¿ƒƒƒƒ∆ƒ¿≈∆≈»≈ƒ
‚BÚÂ8‡ÈeqÓe9‰Bw‰L ;10‰B˜k  ‡ÈeÒa »ƒ¿»∆«∆¿¿»¿∆

ÌÈÏLeÈa11Ï‡] .12‡BÓe ÔBnÚ13[Ïe14ÏÚ Û‡ , ƒ»«ƒ¬»«»»∆««
Ì‰ÈcÓ ˙BOÚÓe ‰Óe˙a ÔÈiÁ Ô‰L Èt15ÔÈ‡  ƒ∆≈«»ƒƒ¿»¿««¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈ‡ÈÓ16ÌÈeka Ô‰Ó17ıeÁÓ ÌÈeka ‡È‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿ƒ≈ƒƒƒƒ
ÌÈeka ÔÈ‡  ı‡Ï18. »»∆≈»ƒƒ

פרשת 2) ו'ספרי ' פ "ג, שם ותוספתא מ "ח , פ "ח  שקלים
ד). כו, (דברים קלו,3)כי ֿתבוא וחולין מ "ו, פ "א כלים

חוצהֿלארץ 4)א. יצאה לגוי . ולא לך המיוחדת משמע ,
ושם  ארצך). ד"ה שם, חולין ברש"י  (ראה לגוי  גם שהיא
וכן  מארצך". תביא "אשר ב ) (שם, שנאמר ממה כן למדו

שם. לכלים המשנה בפירוש רבינו הוא 5)הביא כן
שנאמר  ממה כן למדו שם ב 'ספרי ' אבל שם. בתוספתא
לך  שיש זמן "כל - אלקיך" ה' מזבח  לפני  "והניחו (שם):
לך  אין מזבח  לך שאין זמן וכל ביכורים, לך יש מזבח 
ה"א. שני  מעשר מהל' פ "ב  למעלה וראה ביכורים".

חובה.6) בתורת סופרים.7)לכתחילה שלא 8)דברי 
בבל  עולי  וגם מצרים עולי  גם וכבשון ומואב , עמון של  היו
בביכורים  שאמרו ומה עמון). ד"ה טז. יבמות ('תוספות'
יוסי רבי  הירדן, מעבר וכו' וקורין "מביאין מ "י : פ "א
ארץ  שאינה הירדן, מעבר ביכורים מביאין אין אומר הגלילי 
אלא  חכמים חייבו שלא רבינו סובר - ודבש" חלב  זבת
שלמה' ו'מלאכת (כסף ֿמשנה ב 'ספרי ' נראה וכן מדרבנן.
מפירוש  אבל נב ). עמוד "זמנים" בספר וראה מהרי "ק , בשם
המצוות' וב 'ספר התורה. מן שחייבים נראה שם, המשנה
שערי מפורש נראה צא), (מצוה ב 'חינוך' וכן קכה) (עשה
ל'ספר  בהערות וראה התורה, מן חייבין וסוריא ועוג סיחון
 ֿ משנה ובהערות קוק ), הרב  מוסד (הוצאת שם המצוות'

שם. ה'חינוך' על וראה 9)למלך מ "יא, סוף  פ "ד חלה
איש'. וב 'חזון שם, המשנה בפ "א 10)בפירוש וראה שם.

וט "ו. ה"ד תרומות כנ"ל.11)מהל' מדבריהם, זה וכל
רומי .12) בדפוס  אינן המוקפות שטהרו 13)המלים

כבשוה  ולא מ "ג) פ "ד לידים המשנה בפירוש (ראה בסיחון
אחרת  ובנוסחא שם. יבמות ב 'תוספות' ראה בבל, עולי 

רוקח '). ('מעשה "ומצרים" לא 14)נוסף : בתוספתא
לדין  שוה דינה שלעולם מדעתו, רבנו וכתבה "בבל", נזכרה

ומואב . שכתב 15)עמון ושנער ה"א. שם תרומות הל'
בבל. היא שם, ה"ז.16)רבינו פ "א ביכורים תוספתא

אלא 17) נאכלים אינם טהורים ביכורים גם [שהרי 
ה"גֿד), פ "ג (להלן בעזרה ההנחה אחרי  בירושלים,
באכילה  ואסורים העמים, ארץ  מחמת טמאים אלה וביכורים
ביכורים  להפריש חכמים חייבו לא ולפיכך בירושלים, גם
להביאן  צורך שאין וחלה תרומה ורק  לארץ , בחוצה
להפריש, חכמים חייבו - במקומן נאכלות והן לירושלים
טמאות  שהן אף ֿעלֿפי  נאכלות, הן בחוצהֿלארץ  שהרי 
ולהלן  ה"ח , תרומות מהל' פ "ז ראה העמים, ארץ  בטומאת
על  ולא גושה על אלא טומאה גזרו שלא וסוריא ה"י . פ "ה
טמאים, אינם שבה שהביכורים יתכן ח :), (גיטין אוירה
שתרומה  ואף ֿעלֿפי  כנ"ל. ביכורים, ממנה מביאים ולפיכך
אין  הי "ז), תרומות מהל' (פ "ב  מסוריא אפילו מביאים אין

אח  הכהנים ירדפו שמא גזירה, משום אלא וייצאו זה ריה
להביא, הבעלים על שהחיוב  ביכורים, אבל לארץ . לחוצה
דשביעית]. פ "ו סוף  ב 'ירושלמי ' ראה זה, חשש אין

ביכורים 18) חכמים תיקנו שלא למעלה, [כמבואר
לשריפה].
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קב               
         

.ÔÈ‡19ÔÈÈn‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ≈¿ƒƒƒƒ∆»ƒƒ¿««ƒƒ
‡‰ÌÈeÓ20ÌÈhÁ‰ :Ì‰Â ,ı‡‰ ÁLa21, »¬ƒ¿∆«»»∆»≈«ƒƒ

,ÌÈBn‰Â ,ÌÈ‡z‰Â ,ÌÈÚ‰Â ,ÌÈBÚO‰Â¿«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
ÌÈÓz‰Â ,ÌÈ˙Èf‰Â22‡È‰ Ì‡Â .23˙ÚMÓ ıeÁ ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿«

.eLc˜˙ ‡Ï  ÔÈÈn‰«ƒƒ…ƒ¿«¿

ומ "י .19) מ "ג פ "א של 20)ביכורים וטעמו ח . ח , בדברים
פרי כל "מראשית ה"ג), (שם ב 'ירושלמי ' אמרו דבר,
שנאמר  "ארץ ", אף  וכו', ראשית כל ולא מראשית, האדמה,

מדבר". הכתוב  המינים בשבעת ֿ 21)כאן, אף ֿעל וכוסמין
יהושע ' ('פני  המינים שבעת בכלל אינן חיטים, מין שהן פי 
ברכות  בתוספתא הוא [וכן בשמו). הגרע "א - ב  לו, בפסחים

שבעה"]. ממין אינן "וכוסמין נאמר:22)פ "ד: שם בפסוק 
דבש  יכול התמרים. אלו "ודבש, שם: וב 'ירושלמי ' "ודבש".
ובפירוש  ה"ד, להלן וראה התמרים". אלו אלא וכו', ממש

וצ "ע . ג, למשנה שם "פשיטא 23)המשנה שם: 'ירושלמי '
חוץ  ביכורים הפריש זה), דבר הוא פשוט  =) מילתא הדא

קדשו". לא המינים, משבעת

.‚ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡24ÌÈ‰aL ÌÈÓzÓ ‡Ï25‡ÏÂ , ≈¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÔÓ ÔÈ‡L ÔÓL È˙ÈfÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜ÓÚaL ˙BtÓƒ≈∆»¬»ƒ¿…ƒ≈≈∆∆∆≈»ƒ

Án‰26‡l‡ ;27˙BtÓe ÌÈ˜ÓÚaL ÌÈÓzÓ «À¿»∆»ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ≈
‡È‰ Ì‡Â] .Án‰ ÔÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÌÈ‰aL28‡lL ∆∆»ƒ¿ƒ∆≈ƒ«À¿»¿ƒ≈ƒ∆…

˙BeÒ ÌÈ‡˙e ,ÌÈ‰aL ÌÈÓz ÔB‚k ,[Án‰ ÔÓƒ«À¿»¿¿»ƒ∆∆»ƒ¿≈ƒ
˙BwÓe29˙BMÚÓe ˙B˜a‡Ó ÌÈÚÂ ,30‡Ï  ¿À»«¬»ƒ¿À»¿À»…

eLc˜˙31. ƒ¿«¿

מ "ג.24) בהרים.25)שם, ב 'ירושלמי '26)שגדלים
נקרא  ולמה וכו'. אגורי  זה בכתוב ), (הנזכר שמן זית שם:
מאבדין  הזיתים וכל לתוכו, שמנו אוגר שהוא אגורי , שמו
במשנהֿלמלך. וראה מביכורים. פטורין אלו וכל שמנן.

מ "י .27) ונוסף 28)שם, רומי , בדפוס  אינו המוקף 
הביא  וכן (משנהֿלמלך). להיות צריך וכן אחרים, בדפוסים
"בתמרים  שם: וב 'ירושלמי ' אחר. נוסח  בשם רוקח ' 'מעשה
קדשו, לא אמר יוחנן רבי  וכו', שבעמקים ובפירות שבהרים
ולמד  יוחנן, כרבי  והלכה קדשו". אמר לקיש בן שמעון ורבי 
ארצך". כל ולא - "מארצך" שנאמר "ממה פד:) (מנחות כן

שם. עולא אמר סוכות 29)וכן "תאנים שם: [ב 'ירושלמי '
וזה מ "ה,מנוקבות", (פ "ב  בשביעית המשנה פי  על מתפרש

הפגין  את "סכין ה"ה) שמיטה מהל' פ "א להלן והובאה
בשמן  מושחין "סכין, שם: רבינו ופירש אותם". ומנקבים
מנהג  וכן נקבים, בתאנים עושין ומנקבין, בישולן. למהר
שימשחו  עד מתבשלין שאינן אצלנו מקומות בקצת התאנים
ובדפוס  מהם". תאנה כל מקצת בו ונוקבין דק  עץ  בשמן
רוקח ' 'מעשה הביא וכן ומנוקבות", סוכות "ותאנים רומי 

הנ"ל]. כב 'ירושלמי ' וצ "ל אחר, נוסח  'ירושלמי '30)בשם
"מאבקין, מ "ב ) (שם, המשנה עלֿפי  מתפרש זה ואף  שם.
שמפזרים  היינו ו"מאבקין" שם). להלן (והובא מעשנין"
עשן  תחתיהם שעושים היינו ו"מעשנין" האבק , עליהם

שם). המשנה, (פירוש התולעים ב 'ירושלמי '31)להרוג
ומזה  שבהרים, בתמרים כן אמרו שם מנחות מס ' ובבבלי 

(כסף ֿמשנה). סורות לתאנים רבינו למד

.„ÔÈ‡32ÔÈ˜LÓ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ33ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ , ≈¿ƒƒƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ
Èt :Ó‡pL ;„Ïa ÌÈÚÂ34‡ÏÂ]  ‰Ó„‡‰ «¬»ƒƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»»¿…

[‰˜LÓ35‡È‰ Ì‡Â .36.epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÔÈ˜LÓ «¿∆¿ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆

ולא 32) ב . קכ, חולין הבבלי  וכדעת מ "ג. פי "א תרומות
המשנה  בפירוש וראה ה"ג). שם (תרומות ה'ירושלמי ' כדעת

מי "א. פ "ד ביכורים 33)לחלה פירות מפריש כלומר,
המשקה. ומביא רבי34)וסוחטם, "דתני  שם: בחולין

הביא  משקה. מביא אתה ואי  מביא, אתה פרי  "פרי ", יוסף 
מזיתים  היוצאים שמשקין מנין (כלומר, מנין ודרכן, ענבים
=) תביא לומר: תלמוד ביכורים), אותם מביאים וענבים
רש"י )". - מארצך אשר לכתוב : לו והיה מארצך. תביא אשר

אלו.35) תיבות ליתא רומי , "יוסף 36)בדפוס  שם: בחלה
שרבינו  ואף  ממנו". קיבלו ולא ושמן יין ביכורי  הביא הכהן
רבינו  למד - ושמן יין שמביאין הנ"ל, תרומות כמשנת פסק 

(כסף ֿמשנה). אותם מקבלין אין משקין ששאר מכאן

.‰ÌÈBw‰37ÌÈÚÂ ÌÈ‡z ÔÈ‡ÈÓ ÌÈÏLeÈÏ «¿ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
ÌÈÁÏ38Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ˜BÁ‰Â ,39˙B‚Bb40 «ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ»¿»

ÔÈ˜enˆÂ41. ¿ƒƒ

מ "ג.37) פ "ג הגרוגרות 38)ביכורים מן יפים שהם
והענבים.39)והצימוקים. התאנים תאנים 40)את

בדרך 41)יבשות. יותר מתקיימים שהם מיובשים ענבים
גרוגרות  הקרובים הביאו שאם רבינו מדברי  ונראה הרחוקה.
אותם  מביאים הרחוקים שהרי  - מהם שמקבלים וצימוקים,

לכתחילה.

.ÂÔÈ‡42‚ÁÂ :Ó‡pL ;˙ˆÚÏ Ì„˜ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ≈¿ƒƒƒƒ…∆«¬∆∆∆∆¡«¿«
Èˆw‰43EÈOÚÓ Èeka44‡È‰ Ì‡Â .45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  «»ƒƒ≈«¬∆¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒ

‡l‡ ,epnÓ46ÌL ÌÁÈpÈ47‡˜ÈÂ ˙ˆÚ ‡BzL „Ú ƒ∆∆»«ƒ≈»«∆»¬∆∆¿ƒ¿»
Ô‰ÈÏÚ48ÔÎÂ .49‰kÁ Á‡ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡50, ¬≈∆¿≈≈¿ƒƒƒƒ««¬À»

‰MÓ ÔÈeLÁ Ô‰ ‰kÁ Á‡ ekaL ÌÈeka‰L∆«ƒƒ∆ƒ¿««¬À»≈¬ƒƒ»»
‰‡a‰51ÌÁÈpÈÂ ,52„Ú53.˙ˆÚ Á‡ «»»¿«ƒ≈«««¬∆∆

מ "י .42) פ "ד וחלה מ "ג, פ "א חג 43)ביכורים הוא
לך  תעשה שבועות "וחג כב ) לד, (שמות שנאמר השבועות,

חטים". קציר ביום 44)ביכורי  בו הקרבים הלחם שתי  הן
הלחם  שתי  כלומר, בשדה". תזרע  "אשר וגו': יז) כג, (ויקרא
בשדה, תזרע  אשר לביכורים קודמין והם מעשיך, ביכורי  הם

להלן. צבועים 45)וראה הר "אנשי  שם: וחלה ביכורים
מהם". קיבלו ולא לעצרת, קודם ביכוריהם הביאו

(כסף ֿמשנה).ת 46) ה"א פ "א ביכורים כלומר,47)וספתא
סח :, (מנחות חובתו ידי  יצא - הביאם שכבר שכיון בעזרה,

הי "ז). ומוספין תמידין מהל' אינו 48)ופ "ז לכן וקודם
- למעלה) (ראה יצא שבדיעבד אף ֿעלֿפי  עליהן, קורא
קודם  ביכורים להביא לחובה הדבר יקבעו שמא חששו

חלה). סוף  ('ירושלמי ' מ "ו:49)לעצרת שם בביכורים
החג  מן וקורא. מביא הסוכות), חג =) החג ועד "מעצרת
- ואילך שמחנוכה משמע  קורא". ואינו מביא חנוכה, ועד

(כסף ֿמשנה). מביא לפני50)אינו שביכרו אלו ואילו
כלל, יביאם ולא לגמרי , נדחו להבא, ראויים והיו חנוכה,
ועבר  לחנוכה, קודם "הפרישן שם: ב 'ירושלמי ' אמרו וכן
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והכוונה, המדוייקת. הגירסא היא (כן ירקבו חנוכה, עליהן
ראויים  שהיו בזמן חנוכה קודם שהפרישם כיון שנתקדשו
(כלומר  חנוכה לאחר להביאם). שאסרו אלא להבאה,
לא  חנוכה) קודם שביכרו אף ֿעלֿפי  החנוכה, אחר הפרישם
חג  שבין הזמן את חכמים שקבעו דבר, של וטעמו קדשו".
בכלל: הוא הזה שהזמן לפי  להבאה, לחנוכה השבועות
לאחר  אבל בשדה, מצויין פירות שעדיין כיון הקציר", "וחג
כלל. מביאין אין בשדה, מצויין הפירות אין ששוב  חנוכה,

שם. ברע "ב  עתה 51)וראה להביאם שאין זה לענין
אבל  לצמוח . שהקדימו השנה כפירות הם והרי  למקדש,
שחנטו  פירות על כביכורים אותם מביאין שאין הוא פשוט 
להלן. ראה החדש, על הישן מן הוא שזה בשבט , טו לאחר

הפנים'.52) ב 'מראה וראה שם, ב 'ירושלמי ' והוא כנ"ל.
לא  חנוכה לאחר שביכרו שהפירות וסובר חולק  והראב "ד
תאנים  כדין ודינם בלבד, פסולת שהם כיון כלל, נתקדשו

בה"ג. הנ"ל ליתא.53)סורות זו תיבה רומי , בדפוס 

.ÊÔÈ‡54i‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡Ï ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ‡ÏÂ ÔL ≈¿ƒƒƒƒ…ƒ∆»»««»»¿…
L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ55˙BtÓ ‡ÈÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ƒ«»»«∆»»≈«…»ƒƒ≈

eËÁL ˙Bt ÏÚ ËLa OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eËÁL∆»¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»«≈∆»¿
Ba OÚ ‰MÓÁ Á‡56ÚeËp‰ „Á‡ .57‰ÏBÚ‰ „Á‡Â ««¬ƒ»»»∆»«»«¿∆»»∆

.Ìˆ‡a L‡ Ïk Èeka :Ó‡pL ;ÂÈÏ‡Ó≈≈»∆∆¡«ƒ≈»¬∆¿«¿»

שם.54) כב )55)'ירושלמי ' יד, (דברים במעשר שנאמר
מעשרין  שאין שנה", שנה השדה היוצא וגו', תעשר "עשר
(תרומות  החדש על הישן מן ולא הישן על החדש מן לא
עג:). (יבמות למעשר הוקשו וביכורים מ "ה), פ "א

שם).56) ('ירושלמי ' להיפך וכן החדש, על ישן הוא שזה
(פ "ה  בשבט  בטו שלהם השנה שראש האילן בפירות זה וכל
אבל  ה"ב ), שני  מעשר מהל' ופ "א הי "א, תרומות  מהל'
(שם  בתשרי  באחד שלהן השנה ראש - בהן וכיוצא תבואות

רדב "ז. ועי ' אלא 57)ושם). לי  "ואין פד: במנחות
טז) כג, (שמות לומר תלמוד מנין, מאליהן עלו שתזרע ,
אלא  לי  ואין מאליו). בשדה הצומח  (כלומר, "בשדה"
לומר  תלמוד וכו' ושבחרובה שבגג לרבות מנין בשדה,
הביא  ורבינו בארצם". אשר כל בכורי  יג) יח , (במדבר
כולל  שהוא מאליו, עולה לגבי  גם בארצם" "אשר הפסוק 

(רדב "ז). הכל

.Á˙BÙe58ÔÈÙzL ÏL59:Ó‡pL ;ÌÈeka ÔÈiÁ  ≈∆À»ƒ«»ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
.[e‡ÈÈ L‡] Ìˆ‡a L‡ Ïk Èekaƒ≈»¬∆¿«¿»¬∆»ƒ

כו,58) (דברים דכתיב  אף ֿעלֿגב  "ביכורים, א: קלו, בחולין
כתב  לא, דשותפות אין, דידך יחיד) (בלשון [מ ]ארצך ב )
לרבות  רבים, (לשון בארצם אשר כל בכורי  רחמנא:

שאין 59)שותפים)". לפי  וגוי , ישראל שותפות אפילו
פ "א  (למעלה מקדושתה להפקיעה ישראל, בארץ  לגוי  קנין
בחולין  מעטו לא ולכן הט "ו). ולהלן ה"י , תרומות מהל'
ועוד  בכור לענין שם שמעטו כדרך גוי , עם שותפות שם,

רוקח '). 'מעשה כתב  וכן שמח ', ('אור דברים

.ËÏ„b‰60e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÈˆÚa61Ï„b‰Â , «»≈¿»ƒ««ƒ∆»¿«»≈
‰ÈÙÒa62:Ó‡pL ;wÚ Ïk epnÓ ‡ÈÓ BÈ‡  ƒ¿ƒ»≈≈ƒƒ∆»ƒ»∆∆¡«
Ìˆ‡a63‡ÈÓ Ï‡ .64‰aÁa B‡ ‚‚a Ï„b‰ ÔÓ65. ¿«¿»¬»≈ƒƒ«»≈¿«¿»¿»

א.60) פה, מנחות ריש 61)ברייתא שלדעת אף ֿעלֿפי 
סתירה  פי  על נקוב , לאינו נקוב  בין פד:) (שם חילקו לקיש,
"מביא  שבעציץ  אומרת שהאחת ברייתות, שתי  שבין
הברייתא  לפי  - קורא" ואינו "מביא אומרת והאחת וקורא",
האומרת  יוחנן, רבי  סמך שעליה פה.), (שם האחרונה
"מביא  ובחורבה ובגג עיקר", כל מביא "אינו שבעציץ 
"שאינו  נקוב , אינו בין גופו בעציץ  מחלקת ואינה וקורא",
מפורש, נראה - וקורא" ש"מביא נקוב  לבין עיקר" כל מביא
וראה  קורקוס ). (ר"י  עיקר כל מביא אינו נקוב  בעציץ  שאף 

רוקח '. וב 'מעשה ספר' הספינה 62)ב 'קרית סוגי  כל
נלמד  זה ואף  בארץ . גוששת עץ , ושל חרס  של למיניה:
כל  מביא אינו "ושבספינה וכתבה שסתמה הנ"ל, מהברייתא
ריש  לדעת פד: שם (למעלה הגמרא כסוגיית ולא עיקר"
ספינה  בין המחלקת ברייתות) שתי  שבין הסתירה ע "פ  לקיש
ואינו  שמביא עץ  של ספינה לבין וקורא, שמביא חרס , של

וראה 63)קורא. בארצכם), =) בארצכ' רומי : בדפוס 
במנחות  שהוא כמו "מארצך", שצ "ל ונראה רוקח '. ב 'מעשה
שלא  למעט  ארצך", כל ולא "מארצך, יוחנן: רבי  לדעת שם
ובספינה  בעציץ  הגדל ואף  ה"ג), למעלה (ראה המובחר מן

שם. במנחות ראה המובחר, מן כמפורש 64)אינו וקורא.
הי "ג. ובפ "ד הי "ג, סוף  להלן וראה שם. אף 65)בברייתא

חורבה  ובין בית, של לגג מערה של גג בין חילוק  אין כאן
שם  שחילקו כמו ולא עבודה, שאינה לחורבה עבודה
(ר"י ביניהם מחלקת אינה הנ"ל הברייתא שהרי  בגמרא,

קורקוס ).

.ÈÚËBp‰66BÎÈ‰Â e‰„O CB˙a ÔÏÈ‡67‰„O CB˙Ï «≈«ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈
BÁ68ÌÈa‰ ˙eLÏ B‡69‰„Oa ÚËB ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ¿»«ƒ∆»»≈«ƒ¿≈

B‡ ,e‰„O CB˙a BÎÈ‰Â ÌÈa‰ ˙eLa B‡ BÁ¬≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ˆ˜ CÈ‰Â e‰„O CB˙a BwÚ ‰È‰Le‰„O CB˙a B˙ ∆»»ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈
˙˜ÒÙÓ „ÈÁi‰ C„ B‡ ÌÈa‰ C„Â70ÔÈa ÚˆÓ‡a ¿∆∆»«ƒ∆∆«»ƒ«¿∆∆»∆¿«≈

‰nÓ ‡Ï ÌÈeka ‡ÈÓ BÈ‡  Cn‰ „v‰Â wÚ‰71 »ƒ»¿«««À¿»≈≈ƒƒƒ…ƒ«
BÊ ˙eLa ‡ÈˆB‰M72˙eLaL „v‰ ÔÓ ‡ÏÂ ∆ƒƒ¿¿…ƒ««∆ƒ¿

ÔBÁ‡‰73Ïk eÈ‰iL „Ú  E˙Ó„‡ Èeka :Ó‡pL ; »«¬∆∆¡«ƒ≈«¿»¿«∆ƒ¿»
E˙Ó„‡Ó ÔÈÏecb‰74. «ƒƒ≈«¿»¿

  

       

בכיבוש  תלוי  החיוב  חלות , באר התלויות המצוות ברוב 
משא "כ המצוה . חיוב  את  הגורמי  שה ובחלוקתה ,  האר
בלבד ,  לאר בביאה  תלוי  החיוב  חלות  ביכורי לגבי 
אלא  החיוב  חלות  גור אינו  בה " וישבת "וירשתה  והתנאי 
המצוה   קיו כי  עליה ", דרביע  "ארי  כהסרת רק  שהוא 
את  "הבאתי  שאומר כמו  שדה ,  לאד כשיש  רק  אפשרי 
ירושה  לאחר היינו  ה '", לי  נתת אשר האדמה  פרי  ראשית
החיוב חלות אבל , באר מבורר חלק  לו  כשיש  שלו  וישיבה 

וישיבה . בירושה  תלוי  ואינו   לאר בביאה  מיד  הוא 
     

מ "א.66) פ "א אילן 67)ביכורים של יחור הטמין כלומר,
הרבים. ברשות והוציאו שדהו ברשות.68)בתוך שלא
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הסמוכה. בהלכה כן.69)וראה לעשות רשאי  שאינו
היחיד 70) שדרך באופן כן לעשות רשאי  שאינו שכשם

מפסקת, הרבים שדרך באופן כן לעשות אסור כן באמצע ,
ה"א, ('ירושלמי ' הרבים רשות תחת חלל עושין אין שהרי 
כרבי ולא הכ"ג) ממון נזקי  מהל' בפי "ג רבינו פסק  וכן
סבר  שהוא לפי  מביא", "כזה שאמר שם) (במשנה יהודה

שם). ('ירושלמי ' הרבים רשות תחת חלל שם.71)עושין
העיקר.72) מן שיצאו הפירות מן מן 73)כלומר, כלומר,

מ "ב .74)המוברך. שם,

.‡ÈÔ˙75BÁ BÏ76CÈ‰Ï ˙eL77,BlL CB˙a »«¬≈¿¿«¿ƒ¿∆
‰ÚLÏ elÙ‡78ÌÈeka ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 79Ì‡Â .80‰È‰ ¬ƒ¿»»¬≈∆≈ƒƒƒ¿ƒ»»

BÁ ˆÓÏ CeÓÒ ÔÏÈ‡‰81,BÁ ‰„OÏ ‰ËB B‡ »ƒ»»¿∆∆¬≈∆ƒ¿≈¬≈
˜ÈÁ‰Ï iÁL Èt ÏÚ Û‡82epnÓ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ««ƒ∆«»¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒƒ∆

Ôk ˙Ó ÏÚL ;‡B˜Â83ı‡‰ ˙‡ ÚLB‰È ÏÈÁ‰84. ¿≈∆«¿»≈ƒ¿ƒ¿À«∆»»∆

שם.75) מועילה 76)'ירושלמי ' לא הרבים ברשות [אבל
=) העיר טובי  ששבעת כו.) (מגילה אמרו שלא  רשות,
בית  למכור רשות להם יש העיר אנשי  במעמד העיר) נבחרי 
שאינו  בכרכים אבל בכפרים, אלא - (שם) רבים של הכנסת
למכור  הכרך לבני  רשות אין - ישראל לכל אלא הכפר של
ברשב "א  (הובא חננאל רבינו וכדעת (שם). הכנסת בית
למחול. רשאים אינם הרבים רשות שבני  ס .) בבאֿבתרא
רשות  בני  אחיל "אחולי  כג.) (בבאֿבתרא שאמרו ומה
אינו  וכן ברא"ש, ולא ברי "ף  לא אינו זה גביה", הרבים
לומר  יש נוסחתנו ולפי  שם). (דק "ס  שם כתבי ֿיד בשני 
ד"ה  שם ב 'תוספות' ועי ' כנ"ל. בכרך, ולא בכפר שמדובר

שנטילת 77)אחולי ]. [ונראה שם. ב 'ירושלמי ' הוא כן
בתוך  לנטיעה לא אבל להברכה, אלא מועילה אינה רשות

בהי "ג]. להלן הראב "ד דעת וכן חבירו. כלומר,78)של
שם. יונה רבי  וכדעת מסוימת. מן 79)לתקופה אפילו

הרי רשות, לו שנתן שכיון חבירו. ברשות שגדלו הפירות
קורא, וגם מביא שהוא ופשוט  אדמתך". "ביכורי  בכלל: זה
השגת  בשם קורקוס  בר"י  (ועי ' שם ב 'ירושלמי ' מפורש וכן
הי "ג: בפ "ד להלן שכתב  מה על סמך ורבינו כ"י ). הראב "ד
עוד  וראה וקורין". מביאין - מאלו חוץ  המביאין "ושאר

קורקוס ). (ר"י  הי "ג בשם 80)להלן - ב  כז, בבאֿבתרא
יוחנן. אמות.81)רבי  ד' בתוך כמפורש 82)כלומר,

(וראה  א. כו, שם משנה וכסתם ה"ח . שכנים מהל' בפ "י 
כז, ושם גזלן) ד"ה כו: ושם אומר, ד"ה ב . שם ב 'תוספות'

יחשב 83)ב . ולא עליהם, ולקרוא ביכורים להביא שיוכל
עשרה 84)כגזלן. רבינו מנה ה"ג, ממון נזקי  מהל' בפ "ה

שם  מנה ולא הארץ , את שחלק  בשעה יהושע  שהתנה תנאים
תנאי נמנה לא מדוע  הקשו - א פב , ובבבאֿקמא זו. תקנה
כן, ואם בדבר. היא שמחלוקת ותירצו התנאים, בכלל זה
שמח ' וב 'אור (משנהֿלמלך). צריכיםֿעיון רבינו דברי 
אלו  תנאים עשרה הרי  נכון: על יישב  שם) (בבאֿקמא
אינה  זו תקנה ואילו ה"ה), (שם בחוצהֿלארץ  גם נוהגים

ישראל. בארץ  אלא ואינה ביכורים, מצות משום אלא

.ÈÔÈÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ‡‰85ÚBÊ ÈÏÚe ,86˙‡ ÔÈÒB‡L »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈¿«∆¿ƒ∆
˙BÁÙa Ì˙Bˆ‡ Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÈÏÚa‰87ÔÈÏÊb‰Â ,88 «¿»ƒ¿¿ƒ≈∆«¿»¿»¿««¿»ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ 89ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙90; ≈»¿ƒƒƒƒ«¬ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
Ó„‡ Èeka :Ó‡pLE˙91. ∆∆¡«ƒ≈«¿»¿

מי "א).85) שם יהודה, כרבי  (ודלא מ "ב  פ "ב  ביכורים
או  מחצה תמורת אחרים בשדה העובדים הם האריסים
השדה  החוכרים הם והחכירין התבואה. מן רביע  או שליש
מעשר  מהל' בפ "ו וראה תבואה. של קצוב  סכום תמורת
וצ "ע . להיפך, פירש שם המשנה ובפירוש הי "ג.

והסיקריקון.86) שאנסוהו 87)במשנה: שמי אמרו ולא
המקח , דמי  כשלקח  אלא ממכר, ממכרו שדהו, שמכר עד

ה"א. מכירה מהל' בפ "י  וראה פחות. שגוזלים 88)ולא
כלל. כסף  נותנים שם.89)ואינם 'ירושלמי '

ברשות 90) אלא לגזלן, לעולם נקנית אינה ש"הקרקע 
מהל' (פ "ח  הבעלים" ונתייאשו וכו' ואפילו עומדת, בעליה

הי "ד). (משנה,91)גזילה שלהם הקרקע  אין אלו, וכל
שם).

.‚È‰Bw‰92,‡ÈÓ BÈ‡  BÁ ‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ «∆ƒ»¿¿≈¬≈≈≈ƒ
Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ93‰LÏL .94Ú˜˜ BÏ LÈ 95. ¿ƒ∆≈«¿«¿»≈«¿«

„Ïa ˙BÏÈ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â96‡e‰ È‰ , ¿««ƒ∆≈∆»ƒ»ƒ¿«¬≈
Ú˜˜ ‰wL ÈÓk97‰˜ .98BÚ˜˜Â „Á‡ ÔÏÈ‡99 ¿ƒ∆»»«¿«»»ƒ»∆»¿«¿»

‡ÈÓ ‰Ê È‰100. ¬≈∆≈ƒ

כרבי92) ולא חכמים (כדעת ה"ב  פ "א ביכורים תוספתא
ה"ו. שם ו'ירושלמי ' שאין 93)מאיר), הדבר ברור כלומר,

- אילנות שני  שבקונה ה"ד, פ "ד להלן (וראה קרקע  לו
שימוש  זכות שום לו שאין לומר ורוצה בספק ), הדבר
זה  אין ולכן חבירו, בקרקע  האילן יניקת מעצם חוץ  בקרקע 

"אדמתך". בתוך 94)בכלל אילנות שלשה קנה כלומר,
חבירו. הראוי95)שדה קרקע  כלומר, מי "א. פ "א שם

השימוש  זכות והיא ה"אֿב ). מכירה מהל' (פכ"ד להם
בזה  וכיוצא פירות לשטוח  האילנות, שבסביבות בקרקע 
הסתם  מן אילנות, שלשה לו שמכר שכיון כג), הערה (שם,
האילנות. שסביב  בשטח  השימוש זכות את גם מכר

זכות 96) אלא הקרקע , בגוף  בעלות קנין לו שאין כלומר,
ראב "ד). ועי ' (רדב "ז. בלבד בכלל 97)שימוש זה והרי 

וקורא. ומביא שם.98)"אדמתך", כלומר,99)משנה,

הקנייה. בשעת כן לו 100)התנה יש שהרי  קורא, וגם
שכתב  מה על סמך ורבינו וכסף ֿמשנה). קורקוס  (ר"י  קרקע 

עח . הערה למעלה וראה הי "ג, פ "ד להלן

.„ÈÁ˜Bl‰101ÔÈLeÏz ˙Bt102Ú˜w‰ Á˜ÏÂ103 «≈«≈¿ƒ¿»«««¿«
ÌÈeka ‡ÈÓ ‰Ê È‰104BÏ LÈ È‰L ,105Ú˜˜ ¬≈∆≈ƒƒƒ∆¬≈≈«¿«

BÏ ÎÓ .‰È˙BÙe106Ú˜w‰ ÔÓ ıeÁ ˙Bt107elÙ‡ , ≈∆»»«≈ƒ««¿«¬ƒ
ÌÈaÁÓ108;˙Bt BÏ ÔÈ‡ È‰L ,‡ÈÓ BÈ‡ ÎBÓ  ¿À»ƒ≈≈≈ƒ∆¬≈≈≈

‡ÈÓ BÈ‡ Á˜BÏÂ109ÊÁ .Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡ È‰L , ¿≈«≈≈ƒ∆¬≈≈«¿«»«
,‡ÈÓ ‰Ê È‰  Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Bt‰ Á˜ÏÂ ÎBn‰«≈¿»««≈ƒ«≈«¬≈∆≈ƒ

˜ BÏ LÈ È‰L‰È˙BÙe Ú˜110. ∆¬≈≈«¿«≈∆»

קומי101) בעי  כהנא, בר בון "רבי  ה"ח : פ "א שם 'ירושלמי '
מהו  לקרקע ) (המחוברת בקמתה שדה לו מכר אילא, רבי 
לחה, כדון עד לאו. למה ליה אמר ביכורים, ממנה שיביא
אפילו  יבישה, אפילו ליה, אמר (בתמיה), יבישה אפילו
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חיטים, אפילו מעתה תלושה), שתבואתה (כלומר, קצורה
כלומר: ביכורים". מביא השוק  מן הלוקח  אומרים אנו כך
מביא  זה הרי  - הקרקע  גם קנה ושוב  השוק , מן פירות קנה

ורדב "ז). קורקוס  (ר"י  אפילו 102)ביכורים כלומר,
למעלה.103)תלושין. ראה הפירות, שלקח  אחר אפילו

עח .104) הערה למעלה ראה הבאת 105)וקורא. בשעת
לו 106)הביכורים. ושייר פירות לו "מכר שם: 'ירושלמי '

הדא  וכו' פירות לו שאין להביא יכול אינו המוכר קרקע ,
מביא". ממנו, ולקחן חזר הוא 107)אמרה, דין כי 

שלא  אילן מקונה קלֿוחומר קרקע . קנה לא פירות, שהקונה
הי "ג). (למעלה קרקע  לגבי108)קנה הוא בזה החידוש

מביא. אינו מחוברים, שהפירות שאף ֿעלֿפי  הלוקח ,
ומקורה 109) שם, ב 'ירושלמי ' אינה לוקח , של זו בבא

מן  פירות שהלוקח  שם שאמרו - א פא, בבאֿבתרא בבבלי 
ביכורים. מביא אינו חזר 110)השוק , אם כאן כתב  ולא

למעלה  כן כתב  שכבר דינו, מה הקרקע  ולקח  הלוקח 
ההלכה. בתחילת

.ÂËÎBn‰111dÁ˜Ïe ÊÁÂ ÌÈÎBk „BÚÏ e‰„O «≈»≈¿≈»ƒ¿»«¿»»
epnÓ112‰Bz‰ ÔÓ ÌÈeka ‰pnÓ ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 113; ƒ∆¬≈∆≈ƒƒ∆»ƒƒƒ«»

ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ˜a ‰Âˆn‰ ÔÓ ˙Ú˜Ù dÈ‡L114, ∆≈»ƒ¿««ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»ƒ
e‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

לגוי ,111) שדהו "המוכר שם: וגרס  א. מז, גיטין משנה,
וכן  ביכורים". ממנו מביא הלוקח  ישראל, ממנו ולקחה וחזר

שם. במשניות את 112)הוא ממנו וקנה חזר כלומר,
קנה  לא [שאם ה"י . תרומות מהל' בפ "א כתב  וכן השדה,
בהלכה  ראה קרקע . לו אין שהרי  מביא, אינו - השדה

אבל 113)הקודמת]. העולם". תיקון "מפני  שם: במשנה
אלא  התורה, מן חייב  הוא שבאמת ביארו, (שם:) בגמרא
בכורים  יביא שלא תיקנו מתחילה היו: תקנות ששתי 
לגוי ), קנין שאין לפי  הוא, חייב  התורה שמן (אף ֿעלֿפי 

שיביא. ותיקנו חזרו קנין 114)ואחרֿכך לו יש שאם
זה  הרי  ממנו, וקנה שחזר אף ֿעלֿפי  – ישראל בארץ 

שם). תרומות (הל' יחיד ר"י115)ככיבוש וכתב  שם.
נתמרח  אם ומעשרות, שבתרומות שכשם שאפשר קורקוס 
לענין  כן כמו הי "א), (שם ומעשרות מתרומות פטור גוי , ביד
והראב "ד  מביכורים. פטורים - גוי  ביד ביכרו אם  ביכורים,
מדרבנן. לחייב  [וכוונתו גוי ". ברשות שביכרו "אע "פ  כתב :
מרחו  אם מדרבנן, חייב  במעשרות שגם לשיטתו, הולך והוא

הראב "ד]. בהשגת הט "ו מעשר מהל' פי "א ראה הגוי ,

.ÊË‰L‡116dÏhaL117‰pnÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡  ¬≈»∆ƒ¿»≈¿ƒƒƒ∆»
ÌÈeka118Ô‰ Lc˜Ó ÈL„˜k ÌÈeka‰L ;119. ƒƒ∆«ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

ה"ב .116) פ "א ביכורים באשירה 117)'ירושלמי ' מדובר
י ֿיא) ה"ח , זרה עבודה מהל' פ "ח  (ראה שביטלה גוי  של
אבל  הקודמת), בהלכה (ראה ממנו ולקחה ישראל וחזר
עבודה  (הלכות עולמית בטילה אינה ישראל של אשירה

ה"ט ). שם אחר 118)זרה, הפירות שחנטו אף ֿעלֿפי 
אסור  שבנעבד כשם ביכורים, ממנה מביאין אין שנתבטלה,
חפירות  אולם, הי "ב ֿיג). מזבח  איסורי  מהל' (פ "ג העובר גם
שכשר  שנעבדה, אחר לנתעברה דומים הבאה השנה של

רדב "ז. ועי ' הי "ג). (שם לקרבן להלן 119)הוולד ראה
ה"א. פ "ג

.ÊÈÌÈeka‰120Ï‡ ,‰Bz‰ ÔÓ eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ «ƒƒ≈»∆ƒƒ«»¬»
Ì‰ÈcÓ121‰ˆB‰Â .ÌÈMMÓ „Á‡ LÈÙ‰Ï CÈˆ122 ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒƒƒ¿»∆

e‰OBÚ  ÌÈeka e‰„O Ïk ˙BOÚÏ123. «¬»»≈ƒƒ≈

מ "א.120) פ "א פ "ב 121)פאה (שם שבמשנה אף ֿעלֿפי 
וכו' שיעור להם ויש וכו' והמעשר "שהתרומה אמרו: מ "ג)
אינו  גדולה שבתרומה השיעור והרי  בביכורים", שאין מה
ביכורים  כן, ואם ה"אֿב ), תרומות מהל' (פ "ג מדרבנן אלא
המשניות  בפירוש (וראה מדרבנן אפילו שיעור להם אין
ביכורים  ב 'ירושלמי ' כברייתא רבינו פסק  - שם) וברע "ב 
חגיגה, 'מאירי ' ועי ' מ "ג). בפ "ב  שלמה' ('מלאכת ה"א פ "ג
שם  זק "ש ניסן הרב  ובהערת יא, עמוד "מוריה" הוצאת

סא. מ "ד.122)עמוד פ "א ב 'ירושלמי '123)ביכורים
הכל  אם (אף  כל" בכורי  כל וראשית "דכתיב , ה"ג: שם

ביכורים).

.ÁÈLÈÙ‰124ÊÁÂ ÂÈeka125B‡ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Â ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ¬≈∆
ÔhÚ126ÌÈekk ˙ÙÒBz‰ È‰ 127ÌÈc ‰na . ƒ¿»¬≈«∆∆¿ƒƒ«∆¿»ƒ

Ï‡OÈ ı‡Ó ‡È‰Lk ?ÌÈeÓ‡128‡ ;‡È‰ Ì‡ Ï ¬ƒ¿∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ≈ƒ
‡ÈeqÓ B‡ Ôci‰ ÚÓ129Û‡Â .ÌÈekk dÈ‡  ≈≈∆««¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿«

‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡ ,ÌÈekk dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿ƒƒ≈»∆¡∆∆∆»
‰‰Ëa130ÔÈ‡Â .131ÏÎa ÌÈeka‰ ˙‡ ÔÈhÚÓ ¿»√»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿»

ÌB˜Ó132.ÌÈÈn‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ »∆»ƒƒ¿««ƒƒ

מי "א.124) פ "ג או 125)שם להוסיף  שנמלך כלומר,
הביכורים  על להוסיף  לא חייב  שאינו הוא ופשוט  לעטר.
ב 'תוספות  וראה מצוה, הידור אלא זה ואין לעטרם, ולא

שם. מ "י  שם' הביכורים,126)אנשי  "תוספת : מ "י  שם,
ועיטור  ביכורים). שמביא פירות מאותן (שמוסיף  במינו מין
כדלהלן)". המינים משבעת =) מינו בשאינו מין הביכורים,

נאכלת 127) - במינו מין הביכורים "תוספת שם: במשנה,
מין  ביכורים: עיטור אבל הדמאי ", מן ופטורה - בטהרה
עיטור  בדין להלן וראה עיי "ש. בדמאי , וחייב  מינו בשאינו

בטהרה. אכילה לענין שם.128)ביכורים משנה,
(למעלה 129) מדבריהם אלא מהם ביכורים מביאים שאין

ההבאה 130)ה"א). את במשנה מיעטו לא [שהרי 
(וראה  העיטור מדין ולא התוספת, מדין אלא מחוצהֿלארץ 
כמו  בטהרה נאכל שהעיטור נראה שם ובמשנה להלן),
(וראה  דמאי  מפטור אלא שם מיעטוהו לא שהרי  התוספת,
לא  שבחוצהֿלארץ  העיטור ואם שם), טוב ' יום ב 'תוספות
שלא  שבחו"ל לתוספת קלֿוחומר בטהרה, מאכילה נתמעט 
שאמרו  מה רבינו שלדעת הרדב "ז שכתב  ומה נתמעטה.
 ֿ בחוצה היינו בטהרה", נאכלת הביכורים "תוספת (מ "י )
הדמאי ", מן "פטורה אמרו בסיפא שהרי  תמוה - לארץ 
כמפורש  הדמאי , על כלל גזרו לא בחוצהֿלארץ  ואילו

קורקוס ]. בר"י  ועי ' ה"ג. מעשר מהל' שם 131)בפי "ג
עקיבא. כרבי  הביאם 132)מ "ט , אם אפילו כלומר,

אלא  סוריא לבין ישראל ארץ  בין חילוק  [שאין מסוריא.
למעלה]. ראה העיטור, לענין ולא התוספת, לענין

.ËÈ„ˆÈk133„BÈ ?ÌÈeka‰ ÔÈLÈÙÓ134CB˙Ï Ì„‡ ≈««¿ƒƒ«ƒƒ≈»»¿
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e‰„O135‰kaL ‰‡z ‰‡BÂ136ÌÈÚ ÏBkL‡ , »≈¿∆¿≈»∆ƒ¿»∆¿¬»ƒ
ÈÓ‚a ÔLB˜  kaL ÔBn ,ekaL137È‰ :ÓB‡Â ∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿»¿∆ƒ¿≈¬≈

aÁÓa ÌÈeka ÌÈOÚ Ì‰Â .ÌÈeka el‡138‡wMÓ ≈ƒƒ¿≈«¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ∆»»
ÌL Ô‰Ï139Èt ÏÚ Û‡Â ,140Ïk eÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL »∆≈¿««ƒ∆¬«ƒ…»¿»

CÈˆ BÈ‡  Ú˜w‰ ÔÓ ÌLÏ˙ÈÂ eÓbiMÓe .Ôkˆ141 »¿»ƒ∆ƒ»¿¿ƒ¿¿≈ƒ««¿«≈»ƒ
aÁÓa ÔLÈÙ‰ ‡Ï .ÌL Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ ÊÁÏ142‡ÏÂ «¬…¿ƒ¿»∆≈…ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿…

ÌL Ì‰Ï ‡˜143Á‡ ÌLÈÙÓ ‰Ê È‰  ÌLÏ˙e »»»∆≈¿»»¬≈∆«¿ƒ»««
eLÏ˙pL144BÈ‡  Ôlk ˙Bt‰ e‡ÓË Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿«≈À»≈
LÈÙÓ145LÈÙÓ ‡l‡ ,‰‡ÓËa ÌÈeka146ÔÓ «¿ƒƒƒ¿À¿»∆»«¿ƒƒ
B‰h‰147˙Bt BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ «»««»≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈≈
˙BÁ‡148LÈÙÓ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È  Ô‰Ó LÈÙ‰Ï ¬≈¿«¿ƒ≈∆≈»∆ƒ∆≈«¿ƒ

„ea‡Ï ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËa149ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ .150, ¿À¿»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»∆ƒ
epz‰ Ô‰a ˜ÈqÓ BÈ‡  e‡ÓËpL ÌÈeka‰L151 ∆«ƒƒ∆ƒ¿¿≈«ƒ»∆««

‰‡ÓË ‰Óe˙k152Lc˜Ó ÈL„˜k Ô‰L ÈtÓ ,153. ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆≈¿»¿≈ƒ¿»

מ "א.133) פ "ג ולקרוא 134)שם להקדים חייב  כלומר,
בבבאֿבתרא  ב 'תוספות' וראה באילן. בעודם שם, לפירות

שם. למשנה שם' אנשי  וב 'תוספות א. כלומר,135)פא,
הי "ד). למעלה (ראה שלו והפירות כשהקרקע 

כדלהלן.136) צרכה, כל בשלה לא אם ואף  שבשלה,
המשנה 137) (פירוש ג ב , שבשמות עשב ) (מין גומא הוא

ראה  במחובר, הביכורים הפרשת וזוהי  מ "ב ). פ "ח  לשבת
ולא 138)להלן. חכמים כדעת שם, ופ "ג מ "ד. פ "ב  שם,

שמעון. הפירות 139)כרבי  אין שם, קריאת בלי  אבל
ביכורים. "מה 140)נעשים ה"א: פ "ג שם 'ירושלמי '

האדמה, פרי  ראשית את הבאתי  הנה ועתה דרבנין, טעמא
כל  מבושל פרי  שיהא צריך (כלומר, פרי  הבאה, בשעת
פגין". אפילו בוסר, אפילו הפרשה, בשעת הא צרכו).

שמעון.141) כרבי  ולא כתנאֿקמא שם, פ "ג משנה
כנ"ל.142) בגמי , קשרן אלו 143)שלא הרי  אמר: שלא

כנ"ל. "הפריש 144)ביכורים, ה"ה: פ "א פאה ב 'ירושלמי '
'קרית  בתלוש. הוא (ומרוח  וכו'" ממורח  מכרי  ביכורים
הפירות  "נטמאו להלן: רבינו שכתב  ממה נראה וכן מלך').
אלא  אינה וטומאה בטומאה", ביכורים מפריש אינו כולן,
וראה  ה"א). אוכלין טומאת מהל' (פ "ב  במחובר ולא בתלוש
אומרים, אנו ואין מ "ה. פ "ב  ביכורים המשנה בפירוש
ולא  במחובר דוקא הוא להפריש החיוב  חכמים שלדעת
אלא  - בתלוש דוקא הוא החיוב  שמעון רבי  ולדעת בתלוש,
להפריש, יכול במחובר שאפילו הוא, החידוש שלתנאֿקמא

בתלוש. גם להפריש שאפשר הם מודים דבר 145)אבל
שוה  מעשר "תרומת שם: במשנה שאמרו ממה נלמד זה
הטמא". על הטהור מן ניטלת וכו' דרכים בשתי  לביכורים
וטעמו  (כסף ֿמשנה). מפריש אינו עצמו הטמא שמן משמע 

להלן. ראה דבר, הנ"ל.146)של במשנה הוא כן
טהורים.147) א.149)טהורים.148)מפירות י , מעילה

הטמא  מן מפרישים שני  ומעשר תרומה אבל א. עד, ומנחות
מעשר  מהל' ופ "ג הי "דֿטו, תרומות מהל' (פ "ב  הטמא על
טמאה  תרומה שהרי  לאיבוד, הפרשתם שאין לפי  ה"ג), שני 
שם), תרומות, (הל' שריפתה בשעת בה ליהנות לכהן ניתנת
ואילו  שם), שני , מעשר (הל' לפדיון ניתן שני  ומעשר

וראה  נפדים. ואינם כדלהלן, להנות, ניתנים אינם ביכורים
להלן.150)להלן. ו'ירושלמי '151)ראה א. עג, יבמות

ה"א. פ "ב  ופי "א 152)ביכורים שם, תרומות בהל' ראה
(שם  כתרומה שהביכורים אע "פ  לומר: ורוצה ה"א. שם
כתרומה, אינם זה לענין - ה"אֿה) פ "ג ולהלן ה"כ, פט "ו

אסור 153)כדלהלן. למה הטעם נתבאר לא שם, ביבמות
שני , למעשר שהוקשו מפני  אם בטומאה, ביכורים לבער
החולק  שמעון כרבי  ולא חכמים, לדעת אלא זה אין כן ואם
(ביכורים  המקדש כקדשי  שהם מפני  או (שם:) זה היקש על
אסור  וקודש יהודה), כרבי  ולא חכמים כדעת מי "ב , פ "ג
גם  כי  יתכן זה ולפי  שם), ביבמות (עי' בטומאה בו לבער
אסור  (שם), שני  למעשר ביכורים מקיש שאינו שמעון לרבי 
מפורש: שם ב 'ירושלמי ' אבל בטומאה. ביכורים להבעיר
דברי שנטמאו, בביכורים אף ) = ) אוף  יהודה, רבי  "אמר
ביכורים  המקישים לחכמים בין היינו לבער)", אסור =) הכל
לבער  אסור מקיש, שאינו שמעון לרבי  ובין שני , למעשר
רבינו  שכתב  ומה המקדש. כקדשי  שהם מפני  בטומאה, בהם
שהן  "מפני  טעמה: על אלא ההלכה גוף  על אינו לי " "יראה
למחוק  שיש כתב  שמח ' ו'אור (כסף ֿמשנה). מקדש" כקדשי 

לי ". יראה "וכן המילים

.ÎLÈÙn‰154ewÓÂ ÂÈeka155eÊÊ B‡156e„‡ B‡ ««¿ƒƒ»¿»«ƒ¿¿»¿
e‡ÓËpL B‡ e‚pL B‡157ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Ï iÁ  ∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿«»¿«¿ƒ¬≈ƒ

Ì‰ÈzÁz158Ó‡pL ;159 EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡Èz : «¿≈∆∆∆¡«»ƒ≈¿»¡…∆
Ô˙eÈÁ‡a iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ160‰Ï Ì‡ÈiL „Ú ¿«≈∆«»¿«¬»»«∆¿ƒ≈¿«

˙Èa‰161. ««ƒ

מ "ח .154) פ "א בשרו 155)ביכורים המק  נמסו. "כמו
רבים" ואחרים לט ), כו, (ויקרא ימקו אתם יב ), יד, (זכריה
ה"ג. למעלה רקובים, פירות מביא ואינו המשנה). (פירוש

שנסמך 156) ב 'ירושלמי ' המשנה וכגירסת נגזלו. כלומר,
טוב '. יום 'תוספות ועי ' ואבדו, לנגנבו "נבזזו"

הם 157) והרי  ה"ה) פ "ג (להלן לאכילה ראויים [שאינם
(למעלה  שבהרים ובתמרים שם) (למעלה מרוקבות כתאנים
תביא  "אשר ב ) כו, (דברים הפסוק  מן שנתמעטו ה"ב ),

במ  כמפורש ארצך", כל ולא "מארצך, - פד,מארצך" נחות
ה"ט ).158)ב ]. פ "ד (להלן קורא ואינו ומביאם

מ "ט .159) להעמיד 160)שם, חייב  מהבאה, יפסלו שאם
כנ"ל. תחתיהם, אלא 161)אחרים דוקא, לאו הבית הר

 ֿ יום ('תוספות ה"י  שם להלן נראה וכן לעזרה, הכוונה
טוב ').

.‡ÎLÈÙn‰162 ÌÈÏLeÈÏ B„Èa Ô˙BÏÚ‰Ï ÂÈeka ««¿ƒƒ»¿«¬»¿»ƒ»«ƒ
ÁÈÏL „Èa ÌÁÏLÈ ‡Ï163ÏÚ ‰lÁzÓ ÔËwÏ Ì‡Â . …¿¿»≈¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»«

ÌÁlLÏ zÓ ‰Ê È‰  ÁÈÏL „Èa ÌÁlLÏ ˙Ó164. ¿»¿«¿»¿«»ƒ«¬≈∆À»¿«¿»

יוחנן.162) רבי  בשם ה"ה, פ "א ביכורים 'ירושלמי '
אותם 163) להתיר =) ליתור שנראו הביכורים "שכל שם:

שליח  שהרי  בקרייה", אלא ניתרים אינם בקרייה, באכילה)
שהפירות  וכיון ה"ד), סוף  שם (להלן קורא ואינו מביא
יהיו  לא שוב  - בעצמו הוא להעלותם דעת על הופרשו
ביכורים. פרשת עליהם משיקרא אלא באכילה, מותרים

בקריאה.164) נתחייבו לא הפרשתם שבשעת
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קז                
         

ה'תשע"ח  שבט  כ"ח שלישי יום 

   1 
ושהם 1) משמר, לאנשי  אותם נותנין שהביכורים יבאר

אחרי לירושלים, חוץ  ביכורים שאכל כהן תרומה. קרויין
מעכבת  הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי  לחומה. שנכנסו
בין  ומה וחזרו. למחיצתן חוץ  שיצאו ביכורים אכילתן.
ושלא  כלי , טעונין שהביכורים לתרומה. ביכורים אכילת
יונה  ובני  תורים לכהן. הוא הכלי  ואם בערבוביא. יביאם
לאדם  יש אם עליהם. ושיתודה הביכורים. עם שמביאין
אם  התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הביכורים ליתן רשות

לינה. טעונים הביכורים

.‡ÓLÓ ÈL‡Ï [Ô˙B‡] ÔÈ˙B ÌÈeka‰2Ô‰Â «ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ ÈL„˜k ,Ô‰ÈÈa Ô˙B‡ ÌÈ˜lÁÓ3Îe . ¿«¿ƒ»≈≈∆¿»¿≈«ƒ¿»¿»
Ê ,CÎÈÙÏe .‰Óez ÔÈÈe˜ Ô‰L e‡a4ÏÎ‡L ≈«¿∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»«

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈeka5ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁ 6‡e‰Â . ƒƒ¿»»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿
.ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ eÒÎpL Á‡Ó ÌÏÎ‡iL∆…¿≈≈««∆ƒ¿¿¿«¿»«ƒ

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים כלומר,
בפני3) ואחד אחד כל של ביכורים לחלק  באו אם כלומר,

אין  - שני  של ביכורים כנגד אחד של ביכורים אבל עצמם,
כהן.4)מחלקים. שאינו בעזרה,5)מי  כלומר:

להן. וחוצה כתרומה.6)בירושלים

.Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰7ÌÈÙa8ÌÈÙaL ‰Ê :ıeÁa Ô˙ˆ˜Óe »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»«∆∆ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈiÁ 9Lc˜‰ ‡e‰ È‰Â ,‰˙ÈÓ10;ÂÈc ÏÎÏ «»ƒ»»ƒ»«¬≈∆¿≈¿»¿»»

.ÂÈc ÏÎÏ ÔÈlÁ ‡e‰ È‰  ıeÁaL ‰ÊÂ¿∆∆«¬≈Àƒ¿»¿»»

הביכורים.7) פירות החומה.8)של זרים 9)בתוך
מלקות. אלא עליו חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים

שהרי10) ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם שהרי 
המקדש. כקדשי  הם

.‚Ô‰k11Á‡Ó ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈeka ÏÎ‡L …≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ≈««
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ eÒÎpL12.‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»∆ƒ«»

˙Óe˙e ÓB‚Â EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆¿≈¿«
.‰Óez ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,ÌÈeka‰ Ì‰Â ;E„È»∆¿≈«ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ÔÎÂ13‰ÊÚa ‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLeÈa Ô‰k‰ ÔÏÎ‡ Ì‡ ¿≈ƒ¬»»«…≈ƒ»«ƒ…∆«»»»¬»»
Ô‰L ÈÙÏ ;ıeÁa ÔÏÎ‡L ÈÓk ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ∆ƒ«»¿ƒ∆¬»»«¿ƒ∆≈
ÁaÊÓ ÈÙÏ BzÁp‰Â :Ó‡pL ,‰ÊÚa ‰Áp‰ ÔÈeÚË¿ƒ«»»»¬»»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«

.EÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…∆

אין 11) וחומר) קל (=מדין הדין מן עונשין שאין ולפי 
המפורש  מן אלא שני , ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו

כחולין.12)בפסוק . הם לכן קודם משנה 13)שהרי 
וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל שם: במכות
רבי דברי  זו יוחנן רבי  "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה
הנחה  ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא
רבינו  שינה ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת

בעזרה". הנחה "קודם וכתב  המשנה מלשון

.„ÏÚ Û‡Â Ô‰kÏ ez‰ ‰ÊÚa Ì‡Èn‰ ÌÁÈpiMÓeƒ∆«ƒ≈«¿ƒ»»¬»»À¿«…≈¿««
˙kÚÓ ‰‡Èw‰ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«»¬≈∆∆≈«¿ƒ»¿«∆∆

Ô˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ÌÈeke .Ô˙ÏÈÎ‡14eÊÁÂ15 ¬ƒ»»ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»¿»¿
‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ16. À»ƒ«¬ƒ»

אכילתם.14) מקום שהיא לירושלים, בחוץ 15)חוץ  אבל
פי 16)אסורים. על הם,ואף  מקדש כקדשי  שביכורים

התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם
דלא  הוא "בשעריך משמע : בשעריך" לאכול תוכל "לא

מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ  יצאו אבל תיכול,

.‰.ÂÈc ÏÎÏ ‰Óez ˙ÏÈÎ‡k  ÌÈeka ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«ƒƒ«¬ƒ«¿»¿»¿»»
ÌÈekaa ˙È17Ô‰L :18ÔÈeÚËe ,ÔB‡Ï ÔÈeÒ‡ »≈«ƒƒ∆≈¬ƒ¿≈¿ƒ
ÌB˜Ó ˙‡‰19Ô‰ÎÂ ,20ÌÈ‡ÓË ÌÈeka ÏÎ‡L B‰Ë ¬»«»¿…≈»∆»«ƒƒ¿≈ƒ

ÌLk ,‰˜BÏ 21OÚÓ ÏÎ‡L B‰Ë Ï‡OÈ ‰˜BlL ∆¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆»««¬≈
‰Óeza Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‡ÓËpL ÈL22. ≈ƒ∆ƒ¿»«∆≈≈«¿»

התרומה.17) "ושמת 19)הביכורים.18)על שנאמר
ה'". יבחר אשר המקום אל והלכת עג:20)בטנא ביבמות

ואילו  וכו', בתרומה כן שאין מה וביכורים במעשר "יש
(שהאדם  עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור
קתני , לא בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור
ביכורים  האוכל שזר לפי  "כהן" וכתב  ושייר". תני  אלמא
טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי  מיתה חייב  טמאים

שני .21) למעשר ביכורים הוקשו אסורה 22)שהרי  שאינה
טמאה, תרומה שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן
ביכורים  שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו

לוקה. הוא בתרומה גם שהרי  לוקה, שהוא טהורים,

.ÂÓ‡ È‰L ?ÔB‡Ï ÔÈeÒ‡ ÌÈeka‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«ƒƒ¬ƒ¿≈∆¬≈∆¡«
ÔÏÎ‡Ï iÁ ‡e‰L ÏÏkÓ ;Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ô‰a»∆¿»«¿»¿»«ƒ¿»∆«»¿»¿»

‰ÁÓOa23˙eÈ‡a ‡Ï ,24ÔÈkÓ  ˙eÈ‡a ÔÏÎB‡‰Â . ¿ƒ¿»…«¬ƒ¿»¿»«¬ƒ«ƒ
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡25. «««¿

בהיקש 23) כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים הוא כן
התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני . ממעשר

שני . במעשר תורה.24)כמו של אנינות אפילו
שדינו 25) עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין כיוון

כעשה.

.Ê.‡h zÓOÂ :Ó‡pL ,ÈÏk ÔÈeÚË ÌÈeka‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»«∆∆
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‡È‰Ï Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe26ÈÙa ÈÏÎa ƒ¿»ƒ«À¿»¿»ƒ»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ27Ì‡ÈÈ ‡ÏÂ .‡ˆÈ  „Á‡ ÈÏÎa Ì‡È‰ Ì‡Â ; «¿¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»»»¿…¿ƒ≈
eaÚa28‰hÓlÓ ÌÈBÚO ‡l‡ ,29ÏÚ ÌÈhÁÂ , ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«

,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÓ˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ˙ÈÊÂ ,Ô‰Èab«≈∆¿≈ƒ««≈∆¿»ƒ««≈∆
‰È‰ÈÂ .Ïk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈBnÂ¿ƒƒ««≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ»…¿ƒ¿∆

ÔÈˆe‰ ÔB‚k ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ „Á‡ „30ÛÏÁÂ31 »»∆»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏL ˙BÏBkL‡ ÌÈ‡zÏ ÛÈwÓe .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏÚ B‡»ƒ¿«≈»∆«ƒ«¿≈ƒ∆¿∆

ıeÁaÓ ÌÈÚ32. ¬»ƒƒ«

בביכורים.26) שחייבים המינים בתוספתא 27)משבעת
לו  כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם:

המינים. שבעת מכל יחד.28)ביכורים המינים כל
(=אינו 29) הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

למעלה. ניתן נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל)
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דקל.30) מחצלאות.31)עלי  ממנו עושים שהיו בר, עשב 
מנה 32) לא עדיין (שהרי  מהמינים אחד בתורת כלומר,

ענבים).

.ÁÌ‡È‰33ÌÈeka‰ Ô‰k‰ ÏËB  ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¡ƒ»ƒ¿ƒ«»≈«…≈«ƒƒ
ÂÈÏÚÏ ÈÏk‰ ÊBÁÂ34‰Ú ÈÏÎa Ì‡È‰ Ì‡Â . ¿≈«¿ƒƒ¿»»¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ¬»»

ÌÈlq‰Â ÌÈeka‰ È‰  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÛÏÁÂ¿≈∆¿«≈»∆¬≈«ƒƒ¿««ƒ
ÌÈ‰kÏ35e‡ÓË Ì‡Â .36ÌÈeka‰37ÌÈlq‰ ÔÈ‡ 38 «…¬ƒ¿ƒƒ¿¿«ƒƒ≈««ƒ

ÌÈ‰kÏ39. «…¬ƒ

ביכוריהם 33) מביאים "העשירים ח : משנה שם בביכורים
בסלי אותם מביאים והעניים וכו', כסף  של (סלים) בקלתות
ובבבא  לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', נצרים
אזלא  ענייא בתר אינשי , דאמרי  מילתא הא "מנא צב . קמא
וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא,
לכהן  קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י 
ולא  אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו (כלומר,
וזהב  כסף  שסלי  דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים
אגב  בטלים נצרים סלי  אבל לביכורים, טפלים אינם
הטנא  הכהן "ולקח  הפסוק  מן כן שלמדו ויש הביכורים.
את  גם נוטל הכהן הרי  נצרים, של סל הוא וטנא מידך",
לא  כסף  ובכלי  זהב  בכלי  ואילו הטנא את וגם הביכורים
הטנא  הכהן "ולקח  שם: בספרי  שאמרו מה וזהו כן. נאמר
ניתנים  וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך,

מחמת 34)לכהנים". הביכורים, אגב  בטל שאינו כיוון
ד 35)יקרו. שבפרק  ואף  הביכורים. אגב  בטלים שהסלים

עשירים  חכמים שהשוו רבינו, כתב  א הלכה אבל מהלכות
תקנו  לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים
יפים). בסלים יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני  כן,
הוא  כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד,

"נטמאו 36)לעניים. ז: הלכה א פרק  ביכורים בירושלמי 
הטנא  הכהן ולקח  דכתיב : לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים,
לכהנים". ניתנים הסלים "אין גרס  שרבינו ונראה מידך".

נופצם.37) שהם 38)שהוא וחלף , מערבה העשויים
נתינת 39)לכהנים. אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון

כן: הוא הירושלמי  דברי  וביאור לביכורים. טפל שהם סלים,
ה', לפני  כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח 
הכהן  אין מניף , שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, הוא לוקח  אז

הטנא. לוקח 

.ËÌ„Èa ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ,ÌÈeka‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰Lk¿∆»¿ƒƒ∆«ƒƒ»¿ƒƒ¿»»
‰BÈ Èe ÔÈBz40ÌÈlq‰ ÈcvÓ ÔÈÏBz eÈ‰ ÔÎÂ .41 ƒ¿≈»¿≈»ƒƒƒ≈««ƒ

ÌÚL el‡ .ÌÈeka‰ ˙‡ hÚÏ È„k ,‰BÈ Èe ÔÈBzƒ¿≈»¿≈¿«≈∆«ƒƒ≈∆ƒ
˙BÏBÚ ÌÈ˜ eÈ‰ ÌÈlq‰42ÔÈz eÈ‰ Ô‰È„ÈaL el‡Â , ««ƒ»¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈∆»ƒ»ƒ

ÌÈ‰kÏ43. «…¬ƒ

מצוה.40) גבי41)להידור על אותן נותנין היו ולא
הביכורים. ינבלו שלא אינה 42)הסלין, עוף  נדבת שהרי 

עולה. אלא בעזרה,43)באה חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין כיוון

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ44˙BcÂ˙‰Ï45ÌÈeka‰ ÏÚ Lc˜na ƒ¿«¬≈¿ƒ¿««ƒ¿»««ƒƒ
Èz„b‰ :‡B˜Â ÏÈÁ˙Ó .Ì‡ÈnL ‰ÚLa46ÈÈÏ ÌBi‰ ¿»»∆¿ƒ»«¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ««»

Èn‡ .ÓB‚Â ı‡‰ Ï‡ È˙‡ Èk EÈ‰Ï‡47.È‡ „‡ ¡…∆ƒ»ƒ∆»»∆¿≈¬«ƒ…≈»ƒ
ÈÈ Èl z˙ L‡ „Ú ‰Lt‰ Ïk Ó‚iL „Ú48ÔÈ‡Â .49 «∆ƒ¿…»«»»»«¬∆»«»ƒ¿»¿≈

˙ÈÚÂ :Ó‡pL ;L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈB˜ƒ»∆»ƒ¿«…∆∆∆¡«¿»ƒ»
˙‡f‰ ÔBLla  zÓ‡Â50. ¿»«¿»«»«…

וענית 44) וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר
אלוקיך". ה' לפני  לה'.45)ואמרת להודות היינו

שכתוב 46) שמה מתחילתו, ולא הפסוק  מאמצע  מתחיל
אלא  אינו ההם", בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם:

לפני47)ציווי . ואמרת "וענית הכתוב : על שמדלג דהיינו,
ציווי . אלא אינו הוא שאף  אלוקיך", מסיים 48)ה' ואינו

אלא  אינו הוא שאף  וגו'", אלוקיך ה' לפני  "והנחתו הפסוק :
בלשון 49)ציווי . נאמרים "ואלו לב . בסוטה משנה

לומדים  היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים מקרא הקודש,
וענו  אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני  ואמרת וענית זאת),
אף  הקודש, בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים

הקודש". בלשון זאת 50)כאן למדו לג. שם בגמרא
בברכות  ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה
שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות
ידבר  "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר
כאן  אף  הקודש בלשון להלן מה בקול" יעננו  והאלוקים

הקודש". בלשון

.‡È˙B˜Ï Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ Ïk ,‰BL‡a51,‡B˜  »ƒ»»ƒ∆»»≈«ƒ¿≈
˙B˜Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ52eÚÓ .B˙B‡ ÔÈ˜Ó  ¿»ƒ∆≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿¿

‡È‰lÓ ˙B˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L el‡53‡lL È„k , ≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆…
‡e‰L ÈÓ ˙‡ ÔÈ˜Ó eÈ‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ .eÓÏkÈƒ»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆

.Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓk Ú„BÈ≈«¿ƒ∆≈≈«

הקודש.51) בלשון ביכורים בני52)פרשת שכל "מפני 
יודעים) היו אדם בני  כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם

הקודש. ביכורים.53)לשון

.ÈÌzÏ ˙eL BÏ LÈ  ÌÈeka‰ ˙‡ ‡Èn‰«≈ƒ∆«ƒƒ≈¿ƒ¿≈
Cc‰ ÏÎa BB˜e BcÚÏ54.˙Èa‰ ‰Ï ÚÈbnL „Ú ¿«¿¿¿»«∆∆«∆«ƒ«¿«««ƒ

‡e‰ BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ ÏËB  ˙Èa‰ ‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿«««ƒ≈«««¿≈
BÓˆÚ55Ï‡OÈaL ÏB„b CÏÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,56, ¿«¿«¬ƒ»»∆∆»∆¿ƒ¿»≈
ÒÎÂ57ÏÚ Ïq‰ e‰„BÚÂ ‡B˜Â ,‰ÊÚÏ ÚÈbnL „Ú ¿ƒ¿»«∆«ƒ«»¬»»¿≈¿≈«««

ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÌBi‰ Èz„b‰ :BÙ˙k58Ïq‰ „ÈBÓe , ¿≈ƒ«¿ƒ««»¡…∆¿≈ƒ««
ÂÈzÁz B„È ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÂÈ˙ÙO BÊÁB‡Â BÙ˙k ÏÚÓ≈«¿≈¿¬ƒ¿»»¿«…≈«ƒ«»«¿»

‡B˜Â ,ÛÈÓe59‰ÓÈˆÓ „iÂ È‡ „‡ Èn‡ : ≈ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»
ÁaÊn‰ „ˆa BÁÈpÓe ,‰Lt‰ Ïk ÓBbL „Ú ,ÓB‚Â¿≈«∆≈»«»»»«ƒ¿««ƒ¿≈«

,Ô˜ ÏL dÓB„a ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜a‰ÂÁzLÈÂ60 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆∆¿ƒ¿«¬∆
Ô‰L ÔÈpÓe .‡ˆÈÂ61Á˜ÏÂ :Ó‡pL ?‰Ùez ÔÈeÚË ¿≈≈ƒ«ƒ∆≈¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«

E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰62ÌÈeka‰ ˙‡ ˙BaÏ  «…≈«∆∆ƒ»∆¿«∆«ƒƒ
Ôa˜ ÔÈeÚË Ck ,‰Ùez ÔÈeÚhL ÌLÎe .‰Ùe˙Ïƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿»»¿ƒ»¿«
,Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ô‰a Ó‡pL .[ÈLÂ] ÌÈÓÏL¿»ƒ»ƒ∆∆¡«»∆¿»«¿»¿»«
‚Á‰ ˙ÁÓO ‰Ó ;EbÁa zÁÓOÂ :ÓB‡ ÌÈÏ‚e»¿»ƒ≈¿»«¿»¿«∆«ƒ¿«∆»

ÌÈÓÏLa 63Ôaw‰ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏLa  Ô‡k Û‡ , ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈«»¿»
.kÚÓ¿«≈

פרשת 54) מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל
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אין שאם אמרו שלא והבאתם ביכורים. הביכורים לקיחת
על  לשליח  כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי  על
יביאם  אם אפילו שאז השליח , ומת לעזרה, שיביאם מנת
ידי על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי  קורא, אינו בעצמו,
משאו, על להקל כדי  לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד.
באחד. והבאה לקיחה זו והרי  כלל, לקיחה זו אין

הביכורים 55) נושא בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
הטנא  הכהן ולקח  יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן

אגריפס 56)מידך". רבינו: ופירש המלך, אגריפס  אפילו
רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני , בית ממלכי  המלך

הבית.57) לנו".58)להר "לתת הפסוק : סוף  עד
"והשתח 60)הבעלים.59) אלוקיך".שנאמר: ה ' לפני  וית
"ידֿיד"62)הביכורים.61) שווה בגזירה (שם) ולמדו

הטוב ,63)משלמים. בכל כאן, "נאמר שם: למדו ושיר
נגן". ומיטיב  וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר

.‚ÈeÚÈbiMÓ ?Ô‰ÈÏÚ ÈLa ÔÈB˜ È˙ÓÈ‡Â64‰ÊÚÏ ¿≈»«ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ∆«ƒ»¬»»
eÈ‰ ÌiÂÏ‰65Èk ÈÈ EÓÓB‡ :ÔÈB˜Â ÔÈÏÈÁ˙Ó «¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒ

È˙Èl„66. ƒƒ»ƒ

הביכורים.64) זה 66)הלויים.65)מביאי  מזמור
כדרך  חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו

תודה. של בשיר שאמרוהו

.„ÈÂÈeka ‡È‰ ?„ˆÈk .‰ÈÏ ÌÈeÚË ÌÈeka‰«ƒƒ¿ƒƒ»≈«≈ƒƒ»
ÂÈÓÏL È˜‰Â ‡˜Â Lc˜nÏ67B˙B‡a ‡ˆÈ ‡Ï  «ƒ¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»…≈≈¿

ÊÁÈÂ ÌL ÔÈÏÈ ‡l‡ ,BÓB˜ÓÏ ÊÁÏ ÌÈÏLeÈÓ ÌBi‰«ƒ»«ƒ«¬…ƒ¿∆»»ƒ»¿«¬…
EÈÏ‰‡Ï zÎÏ‰Â ˜a ˙ÈÙe :Ó‡pL ;BÈÚÏ ÁÓÏ¿»»¿ƒ∆∆¡«»ƒ»«…∆¿»«¿»¿…»∆
BÏ ‡BzLÎÏ Lc˜n‰ ÔÓ ‰Bt ‰z‡L ˙BBt Ïk 68 »∆«»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»

˜aa ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï69ÌÈeka‰L ,ÓB‡ ˙‡ˆÓ . …ƒ¿∆»«…∆ƒ¿≈»≈∆«ƒƒ
,‰‡È˜e ,ÈÏÎe ,ÌB˜Ó ˙‡‰ :ÌÈ„ ‰ÚL ÔÈeÚË¿ƒƒ¿»¿»ƒ¬»«»¿ƒ¿ƒ»

.‰ÈÏÂ ,‰Ùe˙e ,ÈLÂ ,Ôa˜Â¿»¿»¿ƒ¿»¿ƒ»

אם 67) אלא בלינה חייב  שאינו לומר, רבינו כוונת אין
קרבן, הביא לא שאם בירושלמי  מפורש שהרי  קרבנו, הקריב 
של  הדברים סדר כתב  אלא הביכורים, משום לינה טעון
שאינם  לפי  ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא
ותנופה  בלויים, שיר אלא הביכורים, מביא של חובותיו
שאינם  לפי  העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן.

הביכורים. את לעטר כדי  מנהג אלא אליו.68)חובה,
לינה.69) שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב  וזהו

   1 
קורא,1) ואינו מביא ושיש בכל, שוה אינו שהוידוי  יבאר

המוכר  או חבירו, שדה בתוך אילנות שני  הקונה הוא. ומי 
הבאת  וזמן כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו
נכסי הם אם והביכורים והחלה התרומות ודין הביכורים.
מעלין  וכיצד שהן. בכל אוסרין אם הביכורים ממש. כהן

לירושלים. אותם

.‡‡Èn‰ Ïk2ÈLÂ Ôa˜ ÔeÚË ÌÈeka3‰Ùe˙e4 »«≈ƒƒƒ»»¿»¿ƒ¿»
‰ÈÏÂ5LiL ÈÙÏ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡ Èece‰ Ï‡ ,6 ¿ƒ»¬»«ƒ≈»∆«…¿ƒ∆≈

.Ì‰ÈÏÚ ÔÈB˜ ÔÈ‡Â ÌÈeka ‡È‰Ï ÔÈiÁL∆«»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»ƒ¬≈∆

על 2) עוד לדבר אין כן ואם בעזרה, הביא כשכבר המדובר
כלי " "טעונין ועל ה) הלכה פ "ג (למעלה מקום" "הבאת

קיימן. כבר שהרי  ז), הלכה יב ֿיד.3)(שם הלכות שם
ביכורים,4) ואנדרוגינוס  טומטום אשה, של ביכוריהם ואף 

מעשה  מהלכות בפ "ט  ראה להניף , יכולות אינן עצמן שהן
כהן  עלֿידי  תנופה טעון קרבנן – טז הלכה הקרבנות

שם). הקרבנות מעשה והלכות סא: כן 5)(מנחות למד
ששנינו  ממה הנ"ל), הדברים טעונים הביכורים (שכל רבינו
מביאין  (ויש) וקורין, מביאים "יש א): משנה פ "א (ביכורים
קריאה  לענין שרק  הרי  וכו'". מביאין שאינן ויש קורין, ולא
לא  – טעונים שהביכורים דברים בשאר אבל חילוק , יש

שם.6)חלקו. משנה

.‰M‡‰ :ÔÈB˜ ‡ÏÂ ÔÈ‡ÈÓ el‡Â7ÌeËÓh‰Â8 ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ»ƒ»¿«À¿
ÒBÈ‚Bc‡‰Â9‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ ,10ÔÈ‡Â , ¿»«¿¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ»¿≈»

ÈÈ Èl z˙ L‡ :ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ11ÔÎÂ . ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
ÔÈÙBËBt‡‰12„Ú‰Â13ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈÏM‰Â »«¿ƒ¿»∆∆¿«»ƒ«¿ƒ∆≈»

ÈÈ Èl z˙ L‡ :ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ14. ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»

וקורא,7) אשתו מנכסי  הבעל מביא אבל ה. משנה שם
ו. הלכה (פירוש 8)כדלהלן נקבה" או זכר אם ניכר "אינו

לזכר 9)המשנה). הידועים הזרע  אברי  לו שיש "מי 
(שם). מסופק " והוא וכו' מהלכות 10)ולנקבה בפ "ב  ראה

שם. הראב "ד ובהשגות ב , הלכה שארץ 11)שופר "לפי 
השם  שאמר והוא וכו' לזכרים אלא נתחלקה לא ישראל
(פירוש  ינחלו" אבותם מטות לשמות נה) כו, (במדבר יתברך
לא  הבאה שלענין מביאות, הן [ואף ֿעלֿפי ֿכן המשנה).
בכורי "ראשית יט ) כג, (שמות אלא ה'" נתן "אשר נאמר
בבא  ותוספות רשב "ם (ועיין אלקיך" ה' בית תביא אדמתך
ה'", לי  נתת אשר "האדמה והפסוק  מביא), ד"ה קלו: בתרא
אם  מספיק  שבזה הפירות, הביא שממנה לקרקע  מכוון אינו
מקום  בכל ישראל בארץ  לחלקו הכוונה אלא אותה, קנה
שזוהי ביכורים מביאה קרקע , שקנתה האשה ולפיכך שהוא.

ש  קוראה ואינה ה'"."אדמתך", לי  נתת "אשר כאן אין
קנה  אם ספק  שהדבר חבירו, של בתוך אילנות שני  והקונה
מביא  ישראל, בארץ  חלק  לו שיש אף ֿעלֿפי  לא, או קרקע 
לי " נתת אשר "האדמה לומר יכול שאינו קורא, ואינו
כמשקר, נראה כלומר, פב .) בתרא (בבא כשיקרא" "דמיחזי 
ישראל  יצאו שממנה האדמה, על אומר כאילו שנראה
למה  טורי ֿאבן בשם שהביא הגרע "א בתוספות וראה כנ"ל].
גרמא, שהזמן מצותֿעשה משום מהבאה, גם פטורה אינה

שם. על 12)עיין שממנים "הממונים והם שם. משנה
ביתֿדין" או היתומים אבי  אותם שמינה בין היתומים,
טומטום  אשה חוברו שם במשנה [והנה המשנה). (פירוש
ורבינו  ושליח , עבד אפוטרופסין עם אחת בבבא ואנדרוגינוס 
נתמעטו  הראשונות שלוש שוה: טעמם שאין לפי  חילקם,
בארץ . חלק  להם שאין לפי  ה'", לי  נתת אשר "האדמה מן
לא  – בארץ  חלק  להם שיש והשליח , האפוטרופסים ואילו
אינו  שהפרי  ה'", לי  נתת אשר האדמה מ "פרי  אלא נתמעטו
עבד  וגם אחרים, בשביל שלוחים אלא אינם שהרי  שלהם,
ויהיה  גר יהיה כשישתחרר שהרי  מ "פרי ", אלא נתמעט  לא

הסמוכה]. בהלכה ראה בארץ , חלק  כנעני13)לו [עבד
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למעלה). (ראה מ "פרי " ונתמעט  רבו, של ביכורים המביא
קנה  עבד שקנה מה שהרי  יתכן, לא שלו, מקרקע  ולהביא
ולדעת  יג. הלכה ומתנה זכיה מהלכות בפ "ג ראה רבו,
מביא  – כג:) (קידושין רבו קנה שלא מציאות שיש הסובר
הסמוכה]. בהלכה גר, כמו וקורא, ביכורים הוא

למעלה.14) כמבואר שלהם, אינם הפירות כלומר,

.‚b‰15ÔBÓ‰ ‡ :Ì‰‡Ï Ó‡pL .‡B˜Â ‡ÈÓ  «≈≈ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»»«¬
ÔÈÒÎpL Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ ‡e‰ È‰  EÈz˙ ÌÈBbƒ¿«ƒ¬≈«»»»À∆ƒ¿»ƒ

‰ÈÎL ÈÙk ˙Áz16‰ÚeM‰ ‰˙È‰ Ì‰‡Ïe ; «««¿≈¿ƒ»¿«¿»»»¿»«¿»
‰lÁz17ÔÎÂ .ı‡‰ ˙‡ ÂÈa eLÈiL18ÌiÂÏe ÌÈ‰k ¿ƒ»∆ƒ¿»»∆»»∆¿≈…¬ƒ¿ƒƒ

L‚Ó ÈÚ Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,ÔÈB˜Â ÔÈ‡ÈÓ 19. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»≈ƒ¿»

  

     

הוא  להקב "ה  אבינו   אברה של קירובו  והתחלת יסוד 
לא  שעדיי בשעה  כו '", וממולדת מארצ ־לל" הציווי 
בעבודת  גדול עיקר הוא  כי  האחרות, מעלותיו  כלל נודעו 
מוחלט  ציות על־ידי  היא  הקב "ה   ע לחיבור שהדר ה '

פשוטה . עול וקבלת באמונה  לציוויו 
קירובו  כי  , לגרי אב  הוא  אבינו   אברה מדוע  יוב ולכ
זה , לפני  הקדמה   שו בלי  חדשה  כמציאות הוא  להקב "ה 

להתגייר. שבא  גר וכמו 
       

  

        
         



חלק  היותו  מצד  לא  קורא  שהגר לומר, יש  דבריו  ובביאור
בבעלות  כי  אביו . את שיורש  ב מגדר אלא  ישראל, מכלל
בעלות  : פרטי שני   ישנ ישראל  אר על ישראל  ע
כולו . ישראל  לע  האר כל שייכת שבגללה  כללית
פרטי חלק  לו  יש  מישראל ואחד  אחד  שכל פרטית ובעלות

אליו . רק  השיי , באר
הבעלות  : שוני  אופני בשני  בפועל באו  אלו   קנייני שני 
ירושה  על־ידי  והפרטית יהושע , על־ידי  בכיבוש  הכללית

בחלקו . אחד  כל של פרטית וחזקה 
בפרשת  אבינו   לאברה הובטחו  אלו , בעלות אופני  שני 
מדבר  הזאת"  האר את את לזרע" הפסוק  .־לל
ואילו  ישראל.  אר על ישראל  ע של הכללית בבעלות
אברה כי  הפרטית. בבעלות מדובר אתננה " ל" בפסוק 
כראש   ג היינו  , האופני בשני   האר את קיבל אבינו 
אחד כל של כאב   וג ישראל,  ע כל את הכוללת האומה 

פרטי . באופ מישראל ואחד 
 ולכ ישראל,  באר חלק  הגר יורש  זה  שמגדר לומר, ויש 

מאביו . יורש  בתור וקורא   ביכורי מביא 
      

ולא 15) מביא הגר קורין, ולא מביאין "אלו ד: משנה שם
לנו". לתת לאבותינו ה' נשבע  אשר לומר יכול שאינו קורא,
מביא  עצמו גר יהודה, רבי  בשם "תני  שם: ובירושלמי 
אב  היית לשעבר נתתיך, גויים המון אב  כי  טעם, מה  וקורא.
רבי גויים. להמון אב  אתה ואילך מכאן ועכשיו לארם,
רבינו  פסק  וכן יהודה". כרבי  הלכה אמר, לוי  בן יהושע 

בעיניים וראה מב ). סימן פריימן (הוצאת למשפט בתשובה
ובמשנהֿלמלך. יט . למכות אריאלי  יכול 16)להגר"י  ולכן

"לתת  לומר: ויכול לאבותינו", ה' נשבע  "אשר לומר: הוא
כמפורש  בארץ , חלק  הגרים יקבלו שלעתידֿלבוא לנו",
תמרים). כפות בשם במשנהֿלמלך (הגהה כב  מז, ביחזקאל
שהבטיח  כיון לי ", נתת אשר "האדמה אומר: שהוא [ומה
הבטיח  שלא נשים אבל נתן, כבר כאילו זה הרי  הקב "ה,

זה]. בכלל אינן ליצחק 17)להן, שנשבע  לפני  כלומר,
לאברהם, הכוונה לאבותינו" "נשבעת כן ואם וליעקב .
סימן  אריה (שאגת וליעקב  ליצחק  ולא לגרים, אב  שהוא

יוסי .18)מט ). כרבי  ב , הלכה פ "א ביכורים תוספתא
שנתנו 19) כיון המגרש, ערי  את לכהנים נתנו שישראל ואף 

(רדב "ז). ה'" לי  נתת "אשר בכלל: זה הרי  ה', צווי  עלֿפי 
שם. כפשוטה בתוספתא וראה

.„‰Bw‰20 BÁ ÏL [‰„O] CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿»∆∆¬≈
ÈÙÏ ,‡B˜ BÈ‡Â ‡ÈÓ21BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ c‰L ≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»»≈ƒ≈

BÏ ÔÈ‡ B‡ Ú˜˜22LÈc˜Ó ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .23Ì˙B‡ «¿«≈¿≈«∆«¿ƒ»
‰lÁz24˙Èa‰ ˜„Ï25ÔÈ‡Â ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒ»¿∆∆««ƒƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈

‰ÊÚÏ ÔÈlÁ ÔÈÒÈÎÓ26„iÓ Ô˙B‡ ‰„Bt Ô‰k‰Â , «¿ƒƒÀƒ»¬»»¿«…≈∆»ƒ«
LÈÙÓe .ÔÏÎB‡ Ck Á‡Â Lc˜‰‰27‰Óez Ô‰Ó «∆¿≈¿««»¿»«¿ƒ≈∆¿»

ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,OÚÓe28˙BOÚn‰ Ô˙BÂ .29 «¬≈ƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈«««¿
ÌÈ‰kÏ Ô‰lL30ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡Â Ì‰ ÌÈeka ‡nL ,31. ∆»∆«…¬ƒ∆»ƒƒ≈«¬ƒ¿»ƒ

ÁÈÏL „Èa ÔÁlLÓ ‡l‡ ,BÓˆÚa Ô˙B‡ ‡ÈÓ BÈ‡Â32, ¿≈≈ƒ»¿«¿∆»¿«¿»¿«»ƒ«
Ô˙B‡ kÚz ‡lL È„k33ÏkL ;ÔÏÎ‡lÓ ‰‡Èw‰34 ¿≈∆…¿«≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆…

L˙kÚÓ ‰‡Èw‰  ˜Ùq‰ ÈtÓ ‰‡ÈwÏ Èe‡ BÈ‡∆≈»«¿ƒ»ƒ¿≈«»≈«¿ƒ»¿«∆∆
.Ba

מאיר.20) כרבי  ולא כחכמים ו, משנה פ "א ביכורים
פא:21) בתרא אין 22)בבא אם שהרי  קורא, אינו ולכן

"מכדי פב . שם ושאלו כלל. בביכורים חייב  אינו קרקע , לו
הפסוקים  את יקרא אם בכך מה (כלומר, ליקרי  נינהו, פסוקי 
=) כשיקרא דמיחזי  משום ליה, אמר ביכורים). פרשת של
(וראה  לי ") נתת אשר "האדמה שאומר כמשקר נראה
דלמא  אמר, חייא דרב  בריה משרשיא רב  א). הלכה למעלה
הם  שהביכורים (יחשוב  ומעשר מתרומה לאפקועי  אתי 
כדלהלן). כן, הדבר ואין ומעשר, מתרומה ופטורים ודאי ,
פא. שם (משנה קרקע  קנה לא למעשה הרי  עיון: צריך אבל
אמרו: ספק , שהדבר שכיון ו), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ד
אין  הרי  להביא, חייב  ולמה הראיה" עליו מחבירו "המוציא
שם, ראשונה במשנה ראה אדמתך", ביכורי  "ראשית כאן

יג. הלכה לפ "ב  שמביא 24)שם.23)ובאורֿשמח  קודם
אם 25)למקדש. אבל הם. חולין שמא מספק , וקדושתם

אדם  ואין כהן, ממון הם שהרי  קודש, אינם הם, ביכורים
הלכה  וחרמין ערכין מהלכות (פ "ו שלו שאינו דבר מקדיש

שם). ורדב "ז הלכה 26)טז שחיטה מהלכות בפ "ב  ראה
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דילמא. ד"ה שם: בתרא בבא וברשב "ם כלומר,27)ג,
(שם). הפירות ביכ 28)מביא מתרומות אבל פטורים ורים

שהפרשת  כג, הלכה תרומות מהלכות בפ "ג ראה ומעשרות,
חיובי מכל פטורים הם כן, ואם לכל. קודמת ביכורים

שאחריהם. והמעשרות אפילו 29)התרומות כלומר,
ללוי . שהוא ראשון ומעשר לבעלים, תמיד שהוא שני  מעשר

לכהנים. שניתנות הוא פשוט  תרומות, בבא 30)אבל
ניתן  ראשון שמעשר עזריה, בן אלעזר כרבי  שם, בתרא
הלכה  מעשר, מהלכות בפ "א וראה לכהן. אף  הדין, מעיקר

א.31)ד. הלכה בפ "ג קורא,32)כנ"ל אינו והשליח 
ב . בהלכה הביכורים.33)כנ"ל שם:34)את בתרא בבא

כל  זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה
לבילה  ראוי  ושאינו בו. מעכבת בילה אין לבילה, הראוי 

בו". מעכבת בילה הספק ), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו

.‰LÈÙ‰35‡ÈÓ  e‰„O ÎÓe ÂÈeka36BÈ‡Â ƒ¿ƒƒ»»«»≈≈ƒ¿≈
ÈÈ Èl z˙ L‡ :ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;‡B˜37È‰L , ≈∆≈»«¬∆»«»ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÔÈ‡38Á˜Bl‰Â .39ÌÈeka LÈÙ‰Ï iÁ BÈ‡ ≈¿«≈«≈«»¿«¿ƒƒƒ
;ÎBn‰ epnÓ LÈÙ‰ kL ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌÈÁ‡¬≈ƒ≈«ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ∆«≈

‡ÈÓ  LÈÙ‰ Ì‡Â40‡B˜ BÈ‡Â41Á‡ ÔÈnÓ Ï‡ . ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«≈
‡B˜Â ‡ÈÓe LÈÙÓ 42. «¿ƒ≈ƒ¿≈

ובירושלמי35) ג. הלכה ותוספתא ז, משנה שם, ביכורים
למכור  דעת על כשהפריש משנתנו העמידו ה הלכה שם
מתחילה  אם אבל בקריאה. נתחייבו לא שמתחילה שדהו,
אחרי מקריאה אחרֿכך שנדחו כיון – בקריאה נתחייבו
יגֿיד. בהלכות להלן וראה שיירקבו. דינם שדהו, שמכר

וראה 37)המוכר.36) בידי . ישנה ועדיין לי , נתת כלומר,
על  אלא זו, קרקע  על לא זה פסוק  שעיקר ב , הלכה למעלה
שהוא  הכוונה כאן גם כי  לפרש צריך ואםֿכן בארץ , חלקו

הקודמת. בהלכה וראה כמשקר. ואף ֿעלֿפי ֿכן 38)נראה
נפטר. אינו שוב  נתחייב  שכיון מביא, שם,39)הוא

דרבינן  טעמון "מה ובירושלמי : יהודה. כרבי  ולא כחכמים
ואינו  מגיד הוא אחת פעם היום, הגדתי  מביא), השני  (שאין
ואינו  מביא הוא אחת פעם הבאתי , הנה שניה. פעם מגיד
ופירושו, הגר"א). גירסת היא (כן שנית" פעם מביא
מהם  שהביאו לאחר שניה, מהבאה נפטרו עצמם שהפירות

אחת. למעלה)40)פעם (ראה בירושלמי  כן למדו שהרי 
למ  זה ומתוך היום", "הגדתי  שנאמר שלא ממה רבינו ד

כן  וכמו אנשי ֿשם). (תוספות ההגדה אלא ההבאה, נתמעטה
ביכוריו  – אחר ממין עצמו הוא והביא וחזר ביכורים המביא
יא  הלכה להלן כמפורש קורא, שאינו אלא ביכורים,
ובתוספות  המשנה בפירוש וראה כפשוטה). (תוספתא

כן 41)הגרע "א. ואם כנ"ל, קרא, לא שהמוכר אף ֿעלֿפי 
קורא  אינו מכלֿמקום כלל, זו שזה פירות על קראו לא עדיין
האדמה", פרי  ראשית את הבאתי  "הנה לומר: יכול שאינו
ברדב "ז. וראה ט . בהלכה כדלהלן ראשית, שאינם לפי 

את 42) פוטרים אינם המוכר, שהביא אחד, מין שביכורי 
ביכורים. מהפרשת השני  המין

.ÂÎBn‰43˙BÙÏ e‰„O44BÈ‡Â ‡ÈÓ Á˜Bl‰  «≈»≈¿≈«≈«≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙Bt ÔÈwL ;‡B˜45Ï‡ .46‡ÈÓ ≈∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««¬»≈ƒ

BzL‡ ÈÒÎpÓ Ì„‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡B˜Â ÌÈeka »»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈««ƒ∆≈

EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÏ Ô˙ L‡ :Ó‡pL ;Ú˜w‰ Ûe‚ BÏ««¿«∆∆¡«¬∆»«¿¿»¡…∆
E˙ÈÏe48‰˙nL Èt ÏÚ Û‡ .49LÈÙ‰L Á‡ BzL‡ ¿≈∆««ƒ∆≈»ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

Cca ‡e‰Â50‡B˜Â ‡ÈÓ 51. ¿«∆∆≈ƒ¿≈

אומר 43) שרבא כיון יוחנן, כרבי  ולא לקיש כריש מז: גיטין
וכו'" לקיש לריש ליה מסייעי  ומתניתא "קרא מח . שם

מוכר 44)(רדב "ז). שאינו ופירש נוהג. היובל שאין בזמן
השדה. לגוף  גם כוונתו סתם, מכר אם אבל לפירות, אלא

הסמוכה. בהלכה שאינו 45)וראה קורא, אינו ולפיכך
גם  נתן הקב "ה [שהרי  לי " נתת אשר "האדמה לומר יכול
"ביכורי אלא נאמר שלא הבאה, לענין אבל הגוף , קנין
ועיין  מביא. הוא הרי  פירות קנין לו שיש כיון אדמתך",
הפסוק  הרי  שצ "ע  אלא מביא. ד"ה קלו: בתרא בבא תוספות
זו  לקרקע  מכוון אינו ה'") לי  נתת אשר  האדמה =) הזה
ראה  ישראל, בארץ  לחלקו אלא הפירות, יצאו שממנה

ב ]. הלכה שם.46)למעלה מלוג,47)ברייתא נכסי 
אישות  מהלכות בפי "ב  וראה פירות. אלא בהם לו שאין

ג. שאוכל 48)הלכה הפירות אכילת שאין ואף ֿעלֿפי 
שכך  כיון מכלֿמקום שם), (כנ"ל מדבריהם אלא הבעל
(בראשית  ומתן מהר לתת הראשונים, דורות של דרכם היתה
(מאירי וקורא שמביא התורה חידשה לכן פ ), פרשה רבה
ולביתך. ד"ה שם תוספות ועיין .(205 עמ ' לגיטין

שם.49) לעלות 50)ברייתא כדי  מביתו יצא שכבר
כדלהלן.לירושלים, בדרך, שהוא בכהאי ֿגוונא ודוקא

אמרו 51) בזה, והחידוש הקרקע . גוף  גם לו יש שהרי 
יוסי דרבי  משום ליגזור אמינא, דעתך "סלקא שם: בגיטין
שליח  ומת שליח  ביד ושגרן בדרך וכו', דאמר חנינא בר
ואינו  מביא בדרך") "והוא למעלה: רבינו נקט  (ולכן בדרך
כלומר: לן". משמע  קא וכו', ח ) הלכה להלן (ראה קורא
ולאחר  פירות, רק  לו היו הבית מן לקיחה שבשעת כיון
שאין  לטעות מקום היה הקרקע , גוף  גם לו יש אשתו מיתת
רבינו, שדעת ואף ֿעלֿפי  כאחת". והבאה "לקיחה זה
נחלות  מהלכות (פ "ו מדבריהם אלא אינה הבעל שירושת
שכיון  קורא, מכלֿמקום שם), אישות והלכות ח , הלכה
ביתֿדין  "הפקר מדין לבעל, האשה ירושת חכמים שתיקנו
הפקר", ביתֿדין ש"הפקר התורה. מן שלו היא הרי  הפקר",
סימן  קידושין להלכות באבני ֿמילואים וראה תורה. דין הוא

לג. את כח 

.ÊÎBn‰52e‰„O53ÎnL B‡54ÔÚ˜˜Â ˙BÏÈ‡55 «≈»≈∆»«ƒ»¿«¿»»
ÏBÈa ‡B˜Â ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«≈≈¬≈∆≈ƒ¿≈¿≈

„Ïa ÔBL‡56ÎBÓ ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ƒƒ¿«∆¬«ƒ…»¿»«¿∆≈
Ú˜w‰ BÏ ÊÁzL57ÏBÈa dÎÓe ÊÁ Ì‡ Ï‡ . ∆«¬…««¿«¬»ƒ»«¿»»¿≈

ÈL58‡B˜ BÈ‡Â ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 59‰ÎÓÒ È‰L ; ≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿≈≈∆¬≈»¿»
BzÚ„60ÔÈ˜k BÈ‡ ˙Bt ÔÈ˜Â ,˙Bt‰ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L «¿∆≈∆»«≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿«

Ûeb‰61. «

שם.52) ובין 53)גיטין לקרקע  בין הכוונה שאז סתם,
הקודמת. בהלכה וראה מח .54)לפירות. שם

שהוא 55) ופירש אילנות, שני  או אחר אילן מכר כלומר,
עמהם. הקרקע  גם חסדא.56)מוכר כרב  כיון 57)שם,

גם  לו מכר ולכן ביובל, השדות להחזיר עדיין הורגלו שלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



קיב               
         

מן  השדה את הפקיעה שהתורה אלא הקרקע , גוף  את
שמיטה  מהלכות בפי "א וראה למוכר. והחזירתו הלוקח 

א. הלכה שדותיהם 58)ויובל להחזיר הורגלו שכבר
הראשון. יוחנן.59)ביובל כרבי  ולא לקיש כריש שם,

המוכר.60) הקודמת.61)של כבהלכה

.ÁLÈÙ‰62ÔkÒÓ ‡e‰ È‰Â ‰ÏÁÂ ÂÈeka63‰Ê  ƒ¿ƒƒ»¿»»«¬≈¿À»∆
‡ÈÓ BLÈÏ Èe‡L64‡B˜ BÈ‡Â65LÈÙ‰ .66 ∆»¿»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ

ÏÚ Û‡ ,Cca ÁÈÏM‰ ˙Óe ,Á‡ „Èa ÔÁlLÂ ÂÈekaƒ»¿ƒ¿»¿««≈≈«»ƒ««∆∆««
‡e‰ ÊÁL Èt67:Ó‡pL ;‡B˜ BÈ‡  Ô‡È‰Â ƒ∆»«∆¡ƒ»≈≈∆∆¡«

‰ÁÈ˜Ï ‰È‰zL „Ú  ˙‡e zÁ˜ÏÂ68.˙Á‡k ‰‡‰Â ¿»«¿»»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬»»¿««

יוחנן.62) רבי  בשם ה, הלכה פ "א ביכורים ירושלמי 
גרס :63) ורבינו מסוכן". או "חולה בירושלמי : לפנינו

(כסף ֿמשנה). ומסוכן" רצונו 64)"חולה הסתם שמן
ולכן  הביכורים. להבאת שלוחו ליורשו, הראוי  הקרוב  שיהא
והוא  חלה אם אבל דלהלן. שליח  לדין זה דין רבינו סמך
במפורש. שליח  שיעשה עד ביכוריו להביא אין מסוכן, אינו

בזה 65) והשמיענו ב . בהלכה למעלה הנזכר שליח  כדין
היורש  מביא ההפרשה, אחר המשלח  מת שאם שאף ֿעלֿפי 
שהוא  אף ֿעלֿפי  מת, שלא זמן כל – שלו שהם וקורא,
החולה  מת ואם שם). (ירושלמי  כשליח  אלא אינו מסוכן,
היא  הלקיחה שהרי  קורא, אינו כן גם השליח , שיצא אחר
יורשו, הוא שהרי  בעלים בתורת וההבאה שליח , בתורת

כדלהלן. כאחת", והבאה "לקיחה זה של 66)ואין מימרא
מז: בגיטין חנינא בר יוסי  בעל 67)ר' המשלח , כלומר,

שם,68)הפירות. תם כרבינו הבית. מן לקיחה כלומר,
כרשב "ם. ולא בצרן ד"ה בתוס '

.ËLÈÙ‰69e„‡Â ÂÈeka70,˙Èa‰ ‰Ï ÚÈbiL Ì„˜ ƒ¿ƒƒ»¿»¿…∆∆«ƒ«¿«««ƒ
Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Â71BÈ‡Â ÌÈiM‰ ‡ÈÓ  ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈ƒ«¿ƒƒ¿≈

Èt Ïk ˙ÈL‡ ˙‡ :ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ;‡B˜≈¿ƒ∆≈»«∆≈ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡  ÌÈiM‰ el‡Â .˙ÈL‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ≈

ÌÈekk LÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈiÁ72. «»ƒ¬≈∆…∆¿ƒƒ

ח .69) משנה פ "א וכיוצא 70)ביכורים נבזזו או נמקו או
על  (המגיה כאן רבינו וקיצר כ, הלכה פ "ב  למעלה בזה,

שם. יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה רבינו). כיון 71)גליון
שם. כנ"ל באחריותם, חייב  כתרומה 72)שהוא שדינם

חומש  מוסיף  בשוגג תרומה והאוכל ה), הלכה פ "ג (למעלה
ועיין  שם, במשנה הוא כן ו). הלכה תרומות מהלכות (פ "ו

ברע "ב . שם

.È‡È‰73‰ÊÚa e‡ÓËÂ ÂÈeka74ÌˆÙB 75ÌL ≈ƒƒ»¿ƒ¿¿»¬»»¿»»
‡B˜ BÈ‡Â76. ¿≈≈

שם.73) באחריותם,74)ביכורים חייב  אינו ששוב 
שם. עיין שם, ב  פרק  הסל,75)למעלה מן מריקם  [כלומר

ג  פרק  (למעלה לכהנים הסל אין – שנטמאו זה שבאופן
תרומה  כדין נשרפים, הם כן שלאחר ונראה ח ). הלכה
מהם  ליהנות שאסור אלא כה.) (שבת שנטמאו וקדשים
למעלה  כמפורש שמים, כקדשי  שדינם לפי  שריפה, בשעת
סובר  שם), (למעלה והראב "ד ראשונה). (משנה ג הלכה שם
כאן  לפרש הוכרח  ולכן לכהנים, ניתן הכל זה באופן שאף 

ועיין  שיתמסמסו". עד או שירקבו עד "יניחו – "נופצם"
קורקוס ]. (להלן 76)ר"י  שמחה בשעת אלא קריאה שאין

שם). (הר"ש שמחה כאן אין שנטמאו וכיון יג), הלכה

.‡È‡È‰77ÌÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ó ÂÈeka78ÊÁÂ ,‡˜Â ≈ƒƒ»≈∆»ƒ«ƒƒ¿»»¿»«
;Ô‰ÈÏÚ ‡B˜ BÈ‡  Á‡ ÔÈnÓ ÌÈeka ‡È‰Â¿≈ƒƒƒƒƒ«≈≈≈¬≈∆
,„ÈbÓ ‡e‰ ‰Ma ˙Á‡ ÌÚt  ÌBi‰ Èz„b‰ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««««««»»«ƒ

ÌÈzL ‡ÏÂ79. ¿…¿«ƒ

ט .77) משנה סוף  המינים.78)שם משבעת כלומר,
ובתוספתא 79) ה"ד פ "א בתוספתא וראה ה"ז. שם ירושלמי 

שם. כפשוטה

.ÈLÈÙ‰80ÂÈeka81ÔÈÚn‰ LÈÂ82ıˆ˜pL B‡ ƒ¿ƒƒ»¿»≈««¿»∆ƒ¿«
ÔÏÈ‡‰83‡ÈÓ 84ÔÈ‡L ÈÓk ‰fL ÈÙÏ ;‡B˜ BÈ‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆∆¿ƒ∆≈

Ú˜˜ BÏ85‰„‡ È‰L ,86. «¿«∆¬≈»¿»

שבברכות 80) ואע "פ  יהודה. כרבי  ולא כחכמים מ "ו, שם
משנתנו  על רבינו סמך – יהודה כרבי  משנה סתם העמיד מ .
כסתם  זה (והרי  רבים. כנגד הוא יחיד יהודה שרבי  כאן,
ר"י בתוספות וראה כסתם). הלכה שאין מחלוקת, ואחרֿכך
שם, לברכות ובשיטהֿמקובצת הרא"ש ובתוספות שירליאו

יהודה. כרבי  העמידו 81)שפסקו ה, הלכה שם בירושלמי 
כן, לא שאם ביכוריו, שהפריש קודם המעיין שיבש משנתנו
(ראה  וירקבו נדחו שכן, וכיון לקריאה. נראו כבר הרי 
הסמוכה. בהלכה וראה שם). ראשונה" ב "משנה

המשנה).82) (פירוש שדהו" משקה היה "שממנו
ביכוריו.83) הביא ההפרשה,84)שממנו שבשעת כיון

יד. הלכה ובפ "ב  ה הלכה למעלה וראה קרקע . לו היתה
על 85) ברך אם ברכות, שלענין שם בברכות אמרו זה לפי 

מתאים  וזה יצא. לא – האדמה" פרי  "בורא העץ  פרי 
שם  ועיין ה"י , ברכות מהלכות פ "ח  רבינו בדברי  לנוסחא

קרקע 86)בכסף ֿמשנה. קרויה שאינה הקרקע . כלומר,
ולכן  בה. גדלים ואילנות המשקה מעיין לה יש אלאֿאםֿכן
בה"ה, למעלה כמבואר ה'", לי  נתת "אשר לומר: יכול אינו

שם. לברכות ברש"י  ועיין שם. עי '

.‚È‡Èn‰87‰kÁ „ÚÂ ˙Bkq‰ ‚Á Á‡Ó ÌÈeka88, «≈ƒƒƒ≈««««À¿«¬À»
‚Á‰ Ì„˜ ÔLÈÙ‰L Èt ÏÚ Û‡89‡ÈÓ 90BÈ‡Â ««ƒ∆ƒ¿ƒ»…∆∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ;Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ó‡pL .‡B˜91‰‡È˜ ≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿≈¿ƒ»
˙BÚeM‰ ‚ÁÓ  ‰ÁÓO ˙ÚLa ‡l‡92ÛBÒ „Ú ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈««»«

‚Á‰93el‡Ó ıeÁ ÔÈ‡Èn‰ ‡Le .94ÔÈ‡ÈÓ  ∆»¿»«¿ƒƒ≈≈¿ƒƒ
.ÔÈB˜Â¿ƒ

בתירא.87) בן יהודה כרבי  ולא כחכמים שם, משנה
כנ"ל.88) ביכורים, מביאין אין חנוכה לאחר שהרי 
קריאה.89) זמן הוא שאז הסוכות ואף ֿעלֿפי90)חג

הושעיא, רבי  אמר אלעזר רבי  אמר יח : הפריש שבמכות
שהיו  כיון ירקבו, החג, עליהן ועבר לחג קודם ביכורים
לבילה, ראוי  שאינו שכל זירא, וכרבי  ונדחו, לקריאה ראויים
שמביא. כאן רבינו כתב  מדוע  כן, ואם בו. מעכבת בילה
רבינו  (כתבו מז: בגיטין שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה,
אחר  ביד ושלחן ביכורים הפריש שאם ח ), בהלכה למעלה
הפריש  בין חילקו ולא קורא, שאינו והביאן, הוא וחזר ומת
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שאז  לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על
סוברת  אינה שם שהגמרא הרי  לקריאה, הביכורים נראו כבר
ה  הלכה למעלה וראה (כסף ֿמשנה). שם במכות כהגמרא

הקודמת. הוא 91)וההלכה וכן כי ֿתבוא. לפרשת ספרי 
"אמר  ז: הלכה סוף  פ "א ביכורים ובירושלמי  לו: בפסחים
"ושמחת", "ואמרת", כן, יוחאי  בן שמעון רבי  תני  יונתן רבי 
באורֿשמח . וראה השמחה". על ביכורים) (וידוי  אומר הוי 

"ושמחת 92) בהם: ונאמר ביכורים, בו להביא שמתחילין
הטוב ". לפני93)בכל "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג

המשנה. בפירוש וראה אלהיכם". בפרק 94)ה' שהזכרנו
יג. הלכה סוף  פ "ב  למעלה וראה זה.

.„ÈÌÈeka‰95˙BÓez‰Â96‰lÁ‰Â97Ôw‰Â «ƒƒ¿«¿¿««»¿«∆∆
LÓÁ‰Â98‰Ó‰a ˙BzÓe99BÏ LÈ .Ô‰k ÈÒÎ Ì‰100 ¿«…∆«¿¿≈»≈ƒ¿≈…≈≈

‰‡ÓË ‰Ó‰e ˙BÚ˜˜Â ÌÈ„Ú Ô‰Ó ˙B˜Ï101ÏÚe , ƒ¿≈∆¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»««
Ô‰a ‰B˜Â ,d˙a˙Îa ‰M‡‰Â ,BBÁa ÔÏËB BÁ¿»¿¿»ƒ»ƒ¿À»»¿∆»∆

‰Bz ÙÒ102. ≈∆»

א.95) משנה פ "ב  ותרומת 96)ביכורים גדולה תרומה 
ט .97)מעשר. משנה פ "א האוכל 98)חלה זר שמשלם

תרומות  מהלכות (פ "י  כתרומה שדינם בשגגה, תרומות
קלא. חולין – טו) וקיבה 99)הלכה ולחיים זרוע  הם

יב .100)(שם). משנה פ "ג מהֿשאיןֿכן 101)ביכורים
מעשר  מהלכות בפ "ג כנ"ל גבוה, ממון שהוא שני , במעשר

י ֿיז. הלכות וקרקעות 102)שני  עבדים רק  לא כלומר:
צרכי בדמיהם ולקנות שוב  למכרם שאפשר טמאה, ובהמה
שאסור  תורה ספר אפילו אלא בהם, לקנות מותר אכילה,
זאת  בכל ב ), הלכה תורה ספר מהלכות (פ "י  אותו למכור

רוקח ). (מעשה לקנותו מותר

.ÂËÈeka‰L Èt ÏÚ Û‡eÒ‡ ˙BÓez‰Â Ì103 ««ƒ∆«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÊÏ ÏÎ‡‰Ï104ÔÈÏBÚ ÌÈeka‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈»≈¿»ƒ¿««ƒ∆«ƒƒƒ
‰‡Óe „Á‡a105‰Óe˙k106eÚ˙ Ì‡ ,107ÔÈlÁa ¿∆»≈»ƒ¿»ƒƒ¿»¿¿Àƒ

Ô‰L ÏÎa ÔÈeÒ‡  ÌÈÏLeÈa108ÌÈÓa109OÚÓk , ƒ»«ƒ¬ƒ¿»∆≈¿ƒ»¿«¬≈
ÈL110ÈtÓ .111Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó ‡e‰L112Ìe‡OÚ ,113 ≈ƒƒ¿≈∆¿¬ƒ»»¬»

ÔÈÈzÓ BÏ LiL „k114ÌÈeka‰L Èt ÏÚ Û‡Â ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿««ƒ∆«ƒƒ
ÌÈÏLeÈa Û‡ ÌÈÊÏ ÌÈeÒ‡115ÔÈÒB‡ Ô‰ È‰  ¬ƒ¿»ƒ«ƒ»«ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰L ÏÎa116ÌÈeka‰ ÚÊ elÙ‡ .117eÒÎpL Á‡ ¿»∆≈¬ƒ»««ƒƒ««∆ƒ¿¿
Ô‰L ÏÎa ÔÈÒB‡Â ,ÔÈeÒ‡ ÔÈÏecb‰ È‰  ÌÈÏLeÈÏƒ»«ƒ¬≈«ƒƒ¬ƒ¿¿ƒ¿»∆≈

eÚ˙ Ì‡118ÌÈÏLeÈa119ÌÈeka ÚBf‰ Ï‡ ; ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬»«≈«ƒƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰  ÌÈÏLeÈÏ eÒkiL Ì„˜120. …∆∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒƒÀƒ

אסורים.103) וראה 104)צ "ל: א, משנה פ "ב  ביכורים
הלכות 105)להלן. תרומות מהלכות בפט "ו וראה שם.
מתרומה,106)כֿכא. נלמד ומאה" "אחד דין [שעיקר

למדו  ומזה ממנו", מקדשו "את כט ) יח , (במדבר בה שנאמר
מרים  שאתה "דבר ו) הלכה פ "ד תרומות (ירושלמי  חז"ל

מקדשו"]. לתוכו נפל אם ב ,107)ממנו, משנה שם,
שמעון. כרבי  ולא אסורים 108)כחכמים לזרים כלומר:

בקדושה  לאכלם חייבים וכהנים כביכורים, באכילה,
אם 109)(רדב "ז). אפילו בטל, מינו בשאינו מין שהרי 

מהלכות  בפט "ו שכתב  כמו מתירין, לו שיש דבר הוא

(כסף ֿמשנה). י  הלכה אסורות בפ "ו 110)מאכלות ראה
ובהערות. ידֿטו, הלכות שני  מעשר מהלכות

שם.111) לכהנים.112)ירושלמי  חכמים.113)כלומר,
(הלכות 114) בטל" אינו אלפים בכמה אחד "שאפילו

שיכולים  כהנים, שלגבי  כיון י ). הלכה שם, אסורות מאכלות
מתירין. לו שיש דבר הם בקדושה, כנ"ל 115)לאכלם

לו  שאין דבר הם הרי  כן ואם כלומר, א. הלכה בפ "ב 
בתערובת. להתבטל להם והיה שהם 116)מתירין, כיון

שם. המשנה בפירוש וראה כנ"ל. לכהן, מותרים
המעשר 117) (של וגידוליהן שם: ביכורים במשנת

פ "ט  ובתרומות וכו'. בירושלים מלאכול אסורים והביכורים)
בירושלמי והקשו חולין". גידוליהן "והביכורים ד משנה
ותירצו: הנ"ל, ביכורים משנת על זו ממשנה שם ביכורים
איסור  אסורים, גידוליהן שאמרו) מה = ) דתימר "הן
דתימר  והן ירושלים), מחיצת בתוך (שזרעם מחיצה
לחומה). מחוץ  (שזרעם זרות" היתר מותרים, גידוליהן

בירושלים 118) מלאכול אסורים "וגידוליהן שם: במשנה
בתרומה". מהֿשאיןֿכן וביכורים, במעשר אלו הרי  וכו'
גידוליה  תרומה גם שהרי  יוםֿטוב ', ה'תוספות זה על (ותמה
בתוספות  וראה כא). הלכה תרומות מהלכות (פי "א אסורים
והרע "ב  (הר"מ ) פירשוה זו תמיהה שליישב  שכתב , חדשים
מותרים  תרומה גידולי  זה שבאופן תערובתם, בזרע  שם
גידוליהן  וכו' "והמדומע  הכ"ב  שם תרומות (הלכות
שנתערבו. בגידולין להיפך: רבינו פירשה וכאן מותרין").
(הלכות  גידולין גידולי  אסרו שלא שכשם רבינו וסובר
תרומה, תערובת גידולי  אסרו שלא וכשם שם) תרומות

גידולים). תערובת אסרו לא כנ"ל.119)כמו"כ
חכמים 120) גזרו שבתרומה שאע "פ  שם. בתרומות משנה

לזרעה, אותה ישהה שמא כהן, ביד טמאה תרומה משום
בביכורים  – הכ"א) שם תרומות (הלכות לאכלה ויבוא
בשבעת  אלא נוהגים אינם שהרי  כך, כל שכיחים שאינם
מהלכות  בפ "ו וראה שם). בתרומות (רע "ב  גזרו לא המינים,

טו. הלכה שני  מעשר

.ÊË„ˆÈk121˙BÈÚ‰ Ïk ?ÌÈeka‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ≈««¬ƒ∆«ƒƒ»»¬»
„ÓÚnaL122È„k ,„ÓÚÓ ÏL BÈÚÏ ˙BÒpk˙Ó123 ∆««¬»ƒ¿«¿¿ƒ∆«¬»¿≈

.CÏÓ ˙„‰ ÌÚ a :Ó‡pL ;ÌÈ„ÈÁÈ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒƒ∆∆¡«¿»»«¿«∆∆
eÒkÈ ‡ÏÂ .ÈÚ ÏL dBÁa ÌÈÏÂ ÌÈ‡e124,ÌÈzaÏ »ƒ¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿…ƒ»¿«»ƒ

‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ125eÓe˜ :ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ÁMe . ƒ¿≈…∆«À¿»««««¿À∆≈
eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ÔBiˆ ‰ÏÚÂ126BM‰Â .127CÏB‰ ¿«¬∆ƒ∆¿»¡…≈¿«≈

,BL‡a ˙ÈÊ ÏL ‰ËÚÂ ,‰Ê ÔÈtˆÓ ÂÈ˜Â ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿»¿Àƒ»»«¬»»∆«ƒ¿…
ÚÈ„B‰Ï128ÔÈÈn‰ ˙ÚMÓ ÌÈeka‰L129ÏÈÏÁ‰Â . ¿ƒ«∆«ƒƒƒƒ¿««ƒƒ¿∆»ƒ

.ÌÈÏLeÈÏ B˜ ÔÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ»ƒ»«ƒ
ÈÏ ÌÈÓ‡a ÈzÁÓO :ÔÈB˜Â Cc‰ ÏÎa ÔÈÎÏB‰ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿»«∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿…¿ƒƒ

CÏ ÈÈ ˙Èa130eÈ‰ ‡ÏÂ .131ÌBia ÔÈÎl‰Ó132ÈzL ‡l‡ ≈¿»≈≈¿…»¿«¿ƒ«∆»¿≈
˙B„È133eÁÏL ,ÌÈÏLeÈÏ B˜ eÚÈb‰ .„Ïa »ƒ¿«ƒƒ»ƒ»«ƒ»¿

ehÚÂ ,ÌÈÏLeÈ ÈL‡Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÁeÏL Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ«¿«¿≈¿»«ƒ¿ƒ¿
eÒkÙe Ì‰Èeka ˙‡134ÁÏ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ô˙B‡ ∆ƒ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»∆«

Ál‰ ˙‡ ÔÈ‡Ó  LÈÂ135˙BÁt‰Â .‰ÏÚÓÏÓ136 ¿»≈«¿ƒ∆««ƒ¿«¿»¿««
ÌÈ‚q‰Â137ÌÈaÊb‰Â138.ÌÈÏLeÈÓ Ô˙‡˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ»«ƒ

ÌÈ‡a‰ ÈÙÏ139 ‰a‰ ÌÈL‡ e‡a Ì‡ .ÔÈ‡ˆBÈ Ì‰ ¿ƒ«»ƒ≈¿ƒƒ»¬»ƒ«¿≈
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.ËÚÓ  ËÚÓ Ì‡Â ,ÌÈa Ô˙‡˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿«
eÒkiMÓe140:˙B˜Ï eÏÈÁ˙È ÌÈÏLeÈ ÈÚLa Ôlk ƒ∆ƒ»¿À»¿«¬≈¿»«ƒ«¿ƒƒ¿

.ÌÈÏLeÈ CÈÚLa eÈÏ‚ eÈ‰ ˙B„ÓÚ…¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ

ח .121) הלכה פ "ב  שם ותוספתא ב , משנה פ "ג ביכורים
ה"א.122) המקדש כלי  מהלכות בפ "ו להלן ראה
שם.123) שם.124)תוספתא ירושלמי125)משנה

מת  עם שיהיו עלֿידי  יטמאו שלא כלומר, שם . ותוספתא
שיטמאו  ועוד, לעזרה. להכנס  יוכלו ולא אחד, אהל תחת

בית 126)הביכורים. "אל במשנה: ה. לא, בירמיה כ"ה
המקרא. לפי  תיקן שם, ובמלא"ש אלהינו". שם 127)ה'

שם.128)מ "ג. באילנות 129)ירושלמי  שאין "ולפי 
ל  הזית מענפי  העטרה עושין היו הזית, כמו (פירוש נאה בד"

ב .130)המשנה). הלכה שם תוספתא 131)ירושלמי 
היום".132)שם. "כל שם שני133)בתוספתא כלומר,

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. למעלה 134)שלישי  ראה
ט . הלכה לו 135)בפ "ג שהיו מי  תני , ובירושלמי :

מעטרן  היה וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים
היבש. מן יותר ומהודר נאה שהלח  דבר, של וטעמו ענבים.

ה. הלכה בפ "ב  למעלה וראה 136)וראה הכהנים. סגני 
כג. נא, יו"ט ).137)בירמיהו (תוס ' הלויים סגני 

(פירוש 138) נכסיו ועל ההקדש עסקי  על הממונים הם
יוצאים".139)המשנה). היו הנכנסים כבוד "לפי  במשנה:

הגר"א), גורס  (כן בישראל גדול קטן יש "וכי  ובירושלמי :
יוצאין". היו הנכנסים, רוב  לפי  וכו' ירושלמי140)אלא

ב . הלכה שם

.ÊÈÈÏÚa Ïk141ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏLeÈaL ˙Bin‡ »«¬≈À»ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ
Ì‰ÈtÓ142ÌB˜Ó ÈL‡ ,eÈÁ‡ :ÔÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ƒ¿≈∆¿¬ƒƒ¿»«≈«¿≈¿

ÌÈÏLeÈ CB˙a ÔÈÎl‰Ó Ì‰Â .ÌBÏLa ÌÎ‡Ba ,ÈBÏt¿ƒ¬∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿¿»«ƒ
ÏÈÏÁ‰Â143‰Ï ÌÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ ¿∆»ƒ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ¿«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏËB ,˙Èa‰ ‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰144BlÒ ««ƒƒƒ¿«««ƒ≈»∆»¿∆»«
ÔÈÓB‡Â BÙ˙k ÏÚ145'eÎÂ BL„˜a Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : «¿≈¿¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿¿
‰ÓLp‰ Ïk „Ú146ÌÈÎl‰Ó Ì‰Â .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «…«¿»»¿«≈»«¿»¿≈¿«¿ƒ

eÚÈb‰ .‰ÊÚÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ,ÔÈ‡B˜Â ˙Èa‰ ‰a¿«««ƒ¿¿ƒ«∆«ƒƒ»¬»»ƒƒ
ÌiÂÏ‰ eac ,‰ÊÚÏ147È˙Èl„ Èk ÈÈ EÓÓB‡ :ÈLa »¬»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒƒƒ»ƒ

.ÓB‚Â¿≈

שם.141) כמה 142)משנה וראה "בא לג. בקידושין
מפניהם  שהרי  בשעתה, ביכורים) הבאת (של מצוה חביבה
אינם  חכמים תלמידי  מפני  עומדים, הביכורים) מביאי  (של
מהלכות  פ "ו – במלאכתם עוסקין שהם (בשעה עומדים"

ב ). הלכה תורה ד.143)תלמוד משנה אפילו 144)שם,
יב . הלכה בפ "ג למעלה מלך, שם.145)היה ירושלמי 

שם 146) בירושלמי  אבל בכלל. וכו'" הנשמה ו"כל כלומר,
הנשמה". כל אומרים היו "בעזרה ראה 147)אמרו:

יג. הלכה שם למעלה

   1 
וליתנה 1) העיסה מן חלה להפריש שמצותֿעשה יבאר

באונס . או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן,
דינין  שלשה להיפך. או לארץ  שנכנסו לארץ  חוצה ופירות

ורצה  לארץ  בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה
הערומה  ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש
חלה  ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת
תחילה  לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ . בחוצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח "כ

.‡‰qÚ‰ ÔÓ ‰Óez LÈÙ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ3, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»«…≈
ÌÎ˙ÒÚ ˙ÈL‡ :Ó‡pL4.‰Óe˙ eÓÈz ‰lÁ ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

‰Bz‰ ÔÓ eÚL dÏ ÔÈ‡ BÊ ˙ÈL‡Â5LÈÙ‰ elÙ‡ . ¿≈ƒ≈»ƒƒ«»¬ƒƒ¿ƒ
‰BÚOk6‰OBÚ‰Â .‰qÚ‰ ˙‡ Ët 7‰lÁ B˙qÚ Ïk ƒ¿»»«∆»ƒ»¿»∆»ƒ»«»

B˙ˆ˜Ó iLiL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 8. …»»¿«∆¿«≈ƒ¿»

ה"ב ).2) פ "ו (להלן דגן מיני  חמשת לתתה 3)של מנת על 
רבינו  שכתב  כמו הן, אחת מצוה והנתינה וההפרשה לכהן.
ולדעת  א). הערה מד עמוד (עיי "ש יב  כלל המצוות' ב 'ספר

מצוות. שתי  הן שם, תרומות 4)הרמב "ן מהל' בפ "ג ראה
דגנך". "ראשית שנאמר ממה כן למדו שם שגם ה"א,

גדולה.5) מתרומה כן למדו ושם שלח . לפרשת 'ספרי '
(שם).6) "חיטה" רבינו כתב  גדולה, חלה 7)בתרומה

מ "ט . כלום 8)פ "א עשה שלא "מניין : שם ב 'ירושלמי '
כל  ולא מראשית, תלמודֿלומר: מקצת, שישייר עד
כתב  ביכורים ובענין ה"ה. שם תרומות בהל' וראה ראשית",
ולמדו  שדהו, כל אדם שעושה הי "ז), פ "ב  (למעלה רבינו
הערה  שם וראה כל", בכורי  כל "וראשית שנאמר ממה כן

קכב .

.‰Úa‡Ó „Á‡ ÔÈLÈÙnL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»≈«¿»»
ÌÈOÚÂ9È„k ,‰qÚ‰ ÔÓ10‰zÓ È„k da ‰È‰iL ¿∆¿ƒƒ»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈«»»

Ó‡pL ;Ô‰kÏ11BÏ Ôzz :12BzÏ Èe‡‰ c BÏ Ôz  «…≈∆∆¡«ƒ∆≈»»»»ƒ¿
„Á‡ LÈÙÓ  ˜eMa kÓÏ ‰OBÚ‰ ÌBzÁp‰Â .‰zÓ«»»¿««¿»∆ƒ¿…««¿ƒ∆»

‰aÓ B˙qÚL ÈÙÏ ;ÌÈÚa‡Â ‰BÓMÓ13eÚLa LÈ , ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ»¿À»≈¿ƒ
.‰zÓ È„k ‰Ê∆¿≈«»»

מ "ז.9) פ "ב  שם 10)שם, ובתוספתא שם, ב 'ירושלמי '
מתנה  כדי  בה ואין מעוטה, עיסתו הבית "בעל : ה"ז פ "א
עיסתו  נחתום מכ"ד), אחד יפריש (אלאֿאםֿכן לכהן
אחד  רק  מפריש אם (אפילו לכהן מתנה כדי  בה ויש  מרובה,
אמרו  יהודה לרבי  אבל לחכמים, הוא זה וטעם ממ "ח )".
כפשוטה' וב 'תוספתא המשנה, בפירוש וראה אחר. טעם שם

שלח .11)שם. פרשת שם:12)'ספרי ' ב 'ספרי '
לה'". תתנו עריסותיכם סי '13)"מראשית בש"ך ראה

ב . ס "ק  ס "א שכב 

.‚‰OBÚ‰14‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰zLÓÏ ‰qÚ »∆ƒ»¿ƒ¿≈¿««ƒ∆ƒ
‰aÓ15‡lL ;‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡ LÈÙÓ  ¿À»«¿ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»∆…
˜lÁÏ16‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁp‰Â .˙Èa‰ ÏÚa ˙qÚa ¿«≈¿ƒ«««««ƒ¿««¿∆»»ƒ»
‰pË˜17˜lÁÏ ‡lL ;‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡ 18 ¿«»∆»≈«¿»ƒ¿»∆…¿«≈

.ÌBzÁp‰ ˙qÚa¿ƒ«««¿

שם.14) מתנה.15)משנה, כדי  ממ "ח , באחד ויש
שם.16) עושה 17)'ירושלמי ' שהיא האשה וכן במשנה:

בשוק . וראה 18)למכור הגר"א. לגירסת שם 'ירושלמי '
ברידב "ז.
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.„˙‡ÓË19‰qÚ‰20„Á‡ LÈÙÓ  Ò‡a B‡ ‚‚BLa ƒ¿»»ƒ»¿≈¿…∆«¿ƒ∆»
‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó21LÈÙÓ  ÔB„Êa d‡nË Ì‡Â . ≈«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

‡ËBÁ ‰È‰È ‡lL È„k ,‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈∆…ƒ¿∆≈
kO22,‰˜q‰Ï (Ô‰kÏ) [˙zeÓ] ‰‡ÓË ‰lÁÂ . ƒ¿»¿«»¿≈»∆∆«…≈¿«»»

‰‡ÓË ‰Óe˙k23. ƒ¿»¿≈»

שם.19) הבית.20)משנה, בעל שאינה 21)של כיון
- כדלהלן בלבד, בה להסיק  אלא לכהן, לאכילה ראויה

בשיעורה. החוטא 22)הקילו ירויח  שלא "פירוש,
עבר  לא אילו מוציא שהיה ממה פחות ויוציא שטימאה,

המשנה). (פירוש בפ 23)וטימאה" תרומות ראה מהל' י "א
הי "ג). (להלן תרומה נקראת וחלה ה"א,

.‰ÔÈ‡24Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ ‰lÁa ÔÈiÁ ≈«»ƒ¿«»ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
;ÓB‚Â ı‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â :Ó‡pL ,„Ïaƒ¿«∆∆¡«¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈

ÔÓÊe25˙‡Èa  ÌÎ‡a :Ó‡pL ,ÌL Ï‡OÈ ÏkL ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«¿…¬∆ƒ«
,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ ,CÎÈÙÏ .ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èa ‡ÏÂ ,ÌÎlkÀ¿∆¿…ƒ«ƒ¿«¿∆¿ƒ»«»«¿««∆
‡l‡ dÈ‡ ,Ï‡OÈ ı‡a ‡ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡¬ƒƒ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»

Ì‰ÈcÓ26‰Óe˙a e‡aL BÓk ,27. ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿ƒ¿»

ה"א.24) תרומות מהל' בפ "א וראה שם. ב 'ספרי ' הוא כן
שם.25) ובראב "ד הכ"ו, שם למעלה וראה א. כה, כתובות
שם).26) (גמרא מקצתם אלא עלו שלא שם.27)כיון

.Âı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Bt28ı‡Ï eÒÎpL29ÔÈiÁ  ≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆«»ƒ
ı‡‰ ˙BÙe ,‰lÁa30ı‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL31 ¿«»≈»»∆∆»¿»»»∆

ÔÈeËt32 ‰nL ÌÎ˙‡ ‡ÈÓ È‡ L‡ :Ó‡pL ; ¿ƒ∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»
˙Bt ÏÚ ÔÈa ı‡‰ ˙Bt ÏÚ ÔÈa ÔÈiÁ Ìz‡ ‰nL»»«∆«»ƒ≈«≈»»∆≈«≈

.ı‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆

מ "א.28) פ "ב  בשעת 29)חלה שהיא חלה, חיוב  ושעת
הל' ובמשנהֿלמלך ברדב "ז, וראה בארץ . היתה לישה,
למשנה  איגר' עקיבא רבי  וב 'תוספות הכ"ב , שם תרומות

אליעזר.30)שם. כרבי  ולא עקיבא כרבי  שם,
הנ"ל).31) (המפרשים שם הראב "ד 32)ונילושו לדעת

תרומות  ובהל' כאן, משנה' 'כסף  ועי ' מדרבנן, הם חייבים
שם.

.ÊÔÈLÈÙÓ33ı‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ34,ÌÈÙBÒ ÈcÓ «¿ƒƒ«»¿»»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .Ï‡OiÓ ‰lÁ ˙Bz ÁkzLz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈¿≈

ÔÈ‡ÈÓ35ÔÈ‡L ÌLk ,ı‡Ï ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙BlÁ ¿ƒƒ«»»»∆»»∆¿≈∆≈
‰Óez ÔÈ‡ÈÓ36ÌÈeke37 ‡È‰ Ì‡Â .ÌMÓ ¿ƒƒ¿»ƒƒƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Óe˙k ,ÛO˙Â ÁÒt‰ Ú „Ú dÁÈpÓ38. «ƒ»«∆∆«∆«¿ƒ»≈ƒ¿»

א.33) כז, שכיחה 34)בכורות שחלה הארצות, בכל היינו
שאינה  מבתרומה, יותר גזרו ולכן עיסה, העושה אדם בכל
אלא  הארצות, כל על גזרו לא ולפיכך שדות, בבעלי  אלא
וראה  ה"ו). שם תרומות הל' (ראה ובבל מצרים על
ה'תוספות'. בשם מ "ח , פ "ד חלה יוםֿטוב ' ב 'תוספות

חלותיהן 35) הביאו אלכסנדריה "אנשי  : מ "י  שם
שנטמאו  משום והיינו מהן". קיבלו ולא מאלכסנדריה

העמים. ארץ  בטומאת תרומות 36)החלות מהל' פ "ב 
העמים. ארץ  בטומאת טמאה היא שהרי  למעלה 37)הי "ז.

ביכורים  מפרישים שאין הטעם עיקר שכל [עיי "ש, ה"א פ "ב 
לארץ  טמאה תרומה מביאים שאין משום הוא לארץ , בחוצה

באכילה]. שם אסורה הביאה ואם 'ירושלמי '38)ישראל,
שם. חלה,

.Á‰LÏL39ı‡‰ Ïk :˙Bˆ‡ LÏLa ‰lÁÏ ÔÈÈ„ ¿»ƒƒ¿«»¿»¬»»»»∆
Ïa ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L40ÈÊk „Ú41da ÔÈLÈÙÓ  ∆∆¡ƒ»≈»∆«¿ƒ«¿ƒƒ»

˙Á‡ ‰lÁ42eÚMk43‡Le .ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ‡È‰Â , «»«««ƒ¿ƒ∆¡∆∆«…¬ƒ¿»
È ı‡ÈÏBÚ ‡ÏÂ ÌÈˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡O ∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿…≈

‰Ó‡ „ÚÂ ÈÊkÓ ‡È‰L ,Ïa44ÈzL da ÔÈLÈtÓ  »∆∆ƒƒ¿ƒ¿«¬»»«¿ƒƒ»¿≈
‰Ó ÈtÓe .˙ÏÎ‡ ˙Á‡‰Â ,˙ÙO ˙Á‡‰ :˙BlÁ«»««ƒ¿∆∆¿»««∆¡∆∆ƒ¿≈»
‰BL‡‰ ‰lÁ‰L ÈtÓ ?˙BlÁ ÈzL da ÔÈLÈÙÓ«¿ƒƒ»¿≈«ƒ¿≈∆««»»ƒ»

‰‡ÓË45ÈÓÈa ı‡‰ d˙B‡ ‰Lc˜˙ ‡Ï È‰L , ¿≈»∆¬≈…ƒ¿«¿»»»»∆ƒ≈
‡ÊÚ46eÏbMÓ ‰ÏËa ‰BL‡ ‰M„˜e ,47ÏÈ‡B‰Â ; ∆¿»¿À»ƒ»»¿»ƒ∆»¿ƒ

Ï‡OÈ ı‡ ‡È‰Â48„Á‡ ‰lÁ da ÔÈLÈÙÓ  ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ»«»∆»
‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó49ÔÈLÈÙÓe ;d˙B‡ ÔÈÙBOÂ ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»«¿ƒƒ

‡lL È„k ,dÏÎ‡Ï Ô‰kÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ ‰iL ‰lÁ«»¿ƒ»¿¿ƒ»«…≈¿»¿»¿≈∆…
eÓ‡È50‰ÙO È‰L ,˙ÙO ‰B‰Ë ‰Óez : …¿¿»¿»ƒ¿∆∆∆¬≈ƒ¿¿»

‰Úe„È ‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰BL‡‰»ƒ»««ƒ∆…ƒ¿¿»À¿»¿»
ÏkÏ51‰ˆBL Ïk ‡l‡ ,eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰iL BÊÂ . «…¿¿ƒ»≈»ƒ∆»…∆∆

LÈÙÓ52Ì‰ÈcÓ ‡È‰L ÈtÓ ,53ı‡‰ ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈∆¿»»»∆
ıeÁÏÂ ‰Ó‡Ó54‡ÈeÒa ÔÈa ,55˙Bˆ‡‰ ‡La ÔÈa ≈¬»»¿«≈¿¿»≈ƒ¿»»¬»

‡lL È„k ,‰ÙOÏ ˙Á‡ :˙BlÁ ÈzL ÔÈLÈÙÓ «¿ƒƒ¿≈«««ƒ¿≈»¿≈∆…
‰‡ÓË ‰Óez eÈ‡ :eÓ‡È56˙Á‡Â ;˙ÏÎ‡ …¿»ƒ¿»¿≈»∆¡∆∆¿««

‰lÁ ˙Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,‰ÏÈÎ‡Ï57.Ï‡OiÓ «¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈
ÏÈ‡B‰Â58Ì‰ÈcÓ BÊÂ BÊÂ59.˙ÏÎ‡pa ˙BaÏ ËeÓ , ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»¿««∆¡∆∆

Ïk ‡l‡ ,eÚL dÏ ÔÈ‡  ‰ÙO ÏL :CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¿≈»≈»ƒ∆»»
‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡  ‰ÏÈÎ‡ ÏLÂ ;‡e‰L60. ∆¿∆¬ƒ»∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÊÏ ˙zÓe61‡LÏ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙BÊÏe À∆∆¿»ƒ¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË62. ¿≈ƒ

מ "ח .39) עזרא.בזמ 40)שם, לא 41)ן עצמה וכזיב 
ה"ח ). תרומות מהל' (פ "א בה פעם 42)החזיקו כלומר,

ה"ב ).43)אחת. (למעלה ממ "ח  או מכ"ד ראה 44)אחד
ה"ז. שם תרומות ראה 45)בהל' העמים. ארץ  בטומאת

ה"א. מת טומאת מהל' ה"ה.46)בפי "א שם.47)שם
העמים. ארץ  כעל טומאה עליה גזרו כלומר,48)ולפיכך

חייבת  והיתה ישראל, ארץ  היתה מצרים עולי  בה כשהחזיקו
ה"ד). שם ('ירושלמי ' התורה מן בחלה עיסה 49)אז כדין

וברע "ב  המשנה בפירוש וראה בה"ד. כנ"ל שנטמאת,
שם. שם.50)ותוי "ט  טמאה 51)'ירושלמי ' אינה שהרי 

ארץ  פעם שהיתה ובארץ  העמים, ארץ  בטומאת אלא
ידועה. זו טומאה ממש, שבחוצהֿלארץ  להלן וראה ישראל.

להלן.52) וראה נאכלת, שהיא 'ירושלמי '53)אף ֿעלֿפי 
"שלא  אלא נתקנה שלא מדבריהם, עיקרה כלומר שם.
שהיא  אף ֿעלֿפי  הזה, בזמן חלה אבל כנ"ל. יאמרו",
התורה. מן עיקר לה שיש כיון שיעור, לה יש מדבריהם,

רבינו 54) שלפני  וכנראה ולפנים". אמנה "ועד שם: במשנה,
בשם  שם שלמה' ב 'מלאכת ועי ' כנ"ל. הגירסא היתה

אליעזר.55)הרשב "א. כרבי  ולא גמליאל כרבן מ "ז, שם
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חוצהֿלארץ 56) שהיא שכיון כנ"ל. העמים, ארץ  בטומאת
להלן. ראה לכל, טומאתה ידועה - כז,57)ממש בכורות

נשרפת, טהורה תרומה יאמרו שמא לגזור, שייך לא וכאן א.
לפי - (למעלה) מצרים עולי  שכבשוה בארץ  שגזרו כמו
שם). שם', אנשי  ('תוספות ידועה טומאתה שחוצהֿלארץ 

שם.58) התורה.59)'ירושלמי ', מן עיקר להן שאין
וב 'ירושלמי '60) המשנה, בפירוש וראה הקודמת, כבהלכה

משה'. ה'פני  וכפירוש "ואסורה 61)שם, שם: במשנה,
שם  גרס  שרבינו ונראה וליולדת". לנדה ולזבות, לזבים
שאמרו  מה אלא בהלכה, מחלוקת כאן אין כי  ויתכן כנ"ל.
שהיא  הנשרפת בחלה היינו וכו'", לזבות "אסורות
"מותרת  רבינו שאמר ומה בה, החמירו ולכן הראשונה,
שהיא  כיון בה שהקילו הנאכלת, בחלה מדובר וכו'", לזבים
וראה  ד. אות שכב  סי ' ליו"ד הגר"א וביאור (רדב "ז שניה

ה"ח ). תרומות מהל' הטומאה,62)בפ "ז במגע  שנטמאו
וראה  מגופם, יוצאת שהיא אלו, מטומאת קלה שטומאתם

שם. בבכורות

.Ë˙‡ÓË ÈtÓ ‰B‰Ë ‰qÚ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»ƒ»¿»ƒ¿≈À¿«
˙n‰63Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ˙Á‡ ‰lÁ ÔÈLÈÙÓ 64 «≈«¿ƒƒ«»««¿»∆∆ƒ¿»≈

‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡65ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈÙBOÂ ∆»≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰Bz‰ ÔÓ ÌL dÏ LÈÂ ‰‡ÓË ‡È‰L66„Ú ÈÊkÓe . ∆ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ«»ƒ¿ƒ«

‰Ó‡67dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰kÏ ‰iL ÔÈLÈÙÓ  ¬»»«¿ƒƒ¿ƒ»«…≈«¬ƒ»¿≈»
Ì„wÓ c‰ ‰È‰Lk ,eÚL68. ƒ¿∆»»«»»ƒ…∆

אדומה 63) פרה אפר בידינו ואין מתים, טמאי  שכולנו
עלינו. עולי64)להזות בה שהחזיקו בארץ  אף  כלומר,

ה"ד.65)בבל. למעלה באונס , שנטמאה חלה כדין
מן 66) בחלה חייבים עליה ישראל שכל בזמן כלומר,

ויש  כשיעור. הזה בזמן אף  מפרישים ולפיכך התורה,
יוסף ' ('ברכי  כלשהו אלא מפרישים אין הזה שבזמן אומרים

ס "ד). שם עולי67)ליו"ד בו שהחזיקו במקום כלומר,
בבל. עולי  בו החזיקו ולא אף ֿעלֿפי68)מצרים כלומר,

שייך  ולא לכל. הידועה מת טומאת טמאה היא שעתה
בהלכה  (ראה נשרפת טהורה תרומה יאמרו שמא לחשוש
ובכל  שניה, הפרשה להצריך שלא הדין מן והיה הקודמת),

שהיה. כפי  הדבר השאירו זאת

.Èı‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁ69‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,70, ««»»»∆««ƒ∆ƒ¿≈»
Ì‰ÈcÓ deiÁ wÚÂ ÏÈ‡B‰71‰eÒ‡ dÈ‡  ƒ¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆≈»¬»

‰ÏÈÎ‡a72ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰k ÏÚ ‡l‡ «¬ƒ»∆»«…≈∆À¿»¿»»»
BÙebÓ73˙BcÂ ˙BÊÂ ÌÈÊÂ ÔÈÈ˜ ÈÏÚa :Ì‰Â , ƒ»≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÚˆÓe ˙B„ÏBÈÂ74‡L ÚbÓa ÌÈ‡Óh‰ ‡L Ï‡ ; ¿¿¿…»ƒ¬»¿»«¿≈ƒ¿««¿»
dÏÎ‡Ï ÌÈzÓ  ˙Ó È‡ÓË elÙ‡ ,˙B‡Óh‰75. «À¿¬ƒ¿≈≈≈À»ƒ¿»¿»

ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ76ÔÈa ,ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔË˜ Ô‰k ¿ƒ»ƒ»»»…≈»»¿»»»∆≈
‡ÈeÒa77‰lÁ LÈÙ‰Ï ‰ˆÂ ,˙Bˆ‡ ‡La ÔÈa ¿¿»≈ƒ¿»¬»¿»»¿«¿ƒ«»

˙ÏÎ‡Â ,‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡ LÈÙÓ  ˙Á‡«««¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆¡∆∆
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰pË˜Ï B‡ È˜ ‰‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜Ï¿»»∆¬«ƒ…»»∆ƒƒ¿«»∆¬«ƒ…

‰c ‰˙‡78‰iL LÈÙ‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â ,79. »¬»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ומדובר 69) ה"ח . כנ"ל ולחוץ , מאמנה הארץ  כל כלומר,
למעלה. ראה ראשונה. המופרשת בחלה בטומאת 70)כאן

טומאת  מפני  התורה, מן טמאה היא הזה ובזמן העמים. ארץ 
כנ"ל. מן 71)המת, שם חלה חיוב  אין שלעולם כלומר,

שטומאה 72)התורה. למי  אפילו מותר בנגיעה אבל
שם). (בכורות, מגופו תרומות 73)יוצאה בהל' וראה שם.

לארץ 74)שם. חוץ  שחלת ה"ח , בסוף  רבינו שכתב  ומה
ס . בהערה ראה השניה, החלה היינו וזבות, לזבים מותרת

תרומת 75) ואוכל שיטבול מהו מת טמא : שם בבכורות,
בתרומת  ואוכל טובל מת טמא רב , אמר וכו'. חוצהֿלארץ 
טבילה). בלא אוכל (אלא כוותיה הלכתא ולית לארץ , חוצה

שם. תרומות בהל' לארץ .76)וראה שאינה 77)בחוץ 
בה"ח . כנ"ל חלה, לענין לארץ  שלא 78)כחוץ  שחזקתן

בלא  תמיד אוכלים הם ולכן עליהם, עדיין טומאה יצאה
שם). תרומות, (הל' נאכלת,79)בדיקה שהראשונה שכיון

ראינו  יאמרו שמא חששו ולא חלה, תורת תשתכח  לא שוב 
נאכלת. טמאה תרומה

.‡ÈÔÎÂ80ÌL ‰È‰ Ì‡81ÏB„b Ô‰k82˙ÎMÓ ÏhL ¿≈ƒ»»»…≈»∆»«ƒƒ¿«
B˙ÈfÓ B‡ BÚÊ83ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,84,BLÓL «¿ƒƒ»««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

˙Ó ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â85ÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ¿««ƒ∆¿≈≈¬≈∆À»∆¡…
‰BL‡‰ ‰lÁ‰86‰iL LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡Â ,87 ««»»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ı‡Ï ‰ˆeÁa88LÈÙn‰ Ïk .89‰lÁ90CÓ 91 ¿»»»∆»««¿ƒ«»¿»≈
‰lÁz92LÈÙ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ : ¿ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ
‰lÁ93ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa .94ÌLÎe .95 «»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈

.‰‡Óh‰ ÏÚ CÓ Ck ,‰B‰h‰ ÏÚ CnL∆¿»≈««¿»»¿»≈««¿≈»
CÎÈÙÏ96ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰lÁ LÈÙÓ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»ƒ»…«¿ƒ«»∆≈»
CÏ97Ï‡ .98‰LiL ‰nÚ‰ ‰M‡‰99‰Èt ÏÎÂ100 ¿»≈¬»»ƒ»»¬À»∆»¿»¿»»∆»

˙BÁeË101‰lÁ ˙LÙÓe ˙ÎÓ  Ú˜wa102. ««¿«¿»∆∆«¿∆∆«»

חלה 80) המפריש "כל להלן: מתחילה י "א שהלכה נראה
כאן. ציינוה ובטעות לארץ .81)וכו'", בחוץ 

קרי .82) עוד ראה שלא לקטן ביחס  כלומר,83)כלומר,
כנ"ל. מגופו, עליו שיצאה טמאים 84)מטומאה ואין

(הל' שמשן שיעריב  עד כתרומה) - (וחלה בתרומה אוכלים
ה"ב ). שם היום 85)תרומות לו ואי ֿאפשר הזאה, וטעון

אוכלה".86)להטהר. יום "וטבול מ "ח  פ "ד בחלה
טמאי שהרי  וטבל, מגופו טומאה עליו שיצאה למי  והכוונה

כנ"ל. כלל, טבילה טעונים אינם כנ"ל.87)מגע ,
כנ"ל.88) מדבריהם, אלא אינו בה חלה חיוב  שעיקר

שזבים  וסובר - חולק  ה"ח , שם תרומות בהל' והראב "ד
ביו"ד  וראה טבילה. לאחר אף  חלה באכילת אסורים וזבות

שם. הגר"א וביאור וט "ז ובש"ך ס "ה, שכב  נראה 89)סי '
עט . הערה ראה כאן, מתחילה י "א כלומר,90)שהלכה

כנ"ל  טומאתו, מחמת לאכלה לו שאסור אותו אפילו
הסמוכה. ההלכה בראש ח "א 91)וכדלהלן זרוע ' ה'אור

ה'ירושלמי ' בשם כן הביאו רל, סי ' והריקנטי  רכה, סי '
ה"ג. פ "ט  עובר 92)בברכות המצוות על שמברכין כדרך

הט "ז. מעשר מהל' בפ "א וראה סי '93)לעשייתן. ביו"ד
ו"חלה" הכתוב , לשון הוא שכן תרומה, להפריש ס "א: שכח 
על  להקפיד שאין כתב  הסמ "ק  אבל העוגה. שם אלא אינו
עמ ' פ "ו ברכות כפשוטה' ב 'תוספתא וראה (כסף ֿמשנה). כך

.52 הערה אלא 94)116 שם חלה חיוב  שאין אף ֿעלֿפי 
(שבת  דרבנן מצוות כל על שמברך כדרך מברך מדבריהם,
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לפרשת  (שאילתות גאון אחאי  רב  בשם כתב  והראב "ד כג.).
ונראה  לחלה. שם לקרוא חייב  הברכה שמלבד עג), צו,
קורקוס ). (ר"י  שם קריאת היא עצמה שהברכה רבינו שדעת

טמאה 95) בין הבדל שאין מ "ג, פ "ב  בחלה נראה כן
(כסף ֿמשנה). על 96)לטהורה לברך שחייב  לפי  כלומר,

חלה. ברכות 97)הפרשת מהל' ופ "א מ "ו, פ "א תרומות
שם.98)ה"ט . המצוות 99)חלה, שברכת אף ֿעלֿפי 

אבל  המצוה, לעשות כשחייב  אלא אינו זה במעומד, היא
(גליון  גרידא אכילה הכשר אלא החלה הפרשת אין כאן

אברהם'). 'מגן בשם שם, ליו"ד בברכות 100)מהרש"א
משום  בהם אין אחוריים) =) עגבות הונא רב  "דאמר א. כד,
ראה  "לימא", רבינו: גורס  אינו הגר"א (לדעת לימא ערוה.
חלתה  לה וקוצה יושבת האשה הונא, לרב  ליה מסייע  להלן)
האיש. לא אבל בקרקע , פניה לכסות שיכולה מפני  ערומה

כגון יצחק , בר נחמן רב  בקרקע ".תרגמה טוחות פניה שהיו
באו"ח  אברהם' ה'מגן לדעת רבינו. בדעת אחרונים ונחלקו
רב  דחה שהרי  הונא, כרב  שלא רבינו פוסק  ה, ס "ק  רו סי '
בהם  יש עגבות אף  כן ואם ראייתו, את יצחק  בר נחמן
בקרקע ". טוחות פניה "וכל רבינו: כתב  ולכן ערוה, משום
כרב  רבינו פוסק  ג, אות שם ליו"ד בביאוריו הגר"א ולדעת
כן  ואם "לימא". המילה: את שם בברכות גורס  ואינו הונא,
ענין  הם שם נחמן רב  ודברי  הונא. לרב  ראיה הגמרא הביאה
בהל' רבינו ולשון הונא. רב  לדברי  דחיה ואינם עצמו, בפני 

הגר"א. לדעת נוטה שם ומכוסות.101)ברכות דבוקות
לברך 102) לו אסור האיש אבל מברכת, כשהיא זה וכל

ערוה. באשה טפח  שהרי  ערומה, אשה כנגד

.Èda ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰103˙lÁ ˙LÙÓe ˙ÎÓ  «ƒ»¿«≈»¿»∆∆«¿∆∆««
ı‡Ï ‰ˆeÁ104˙‰ÊÓ dÈ‡L ;105‡l‡ ,dÚbÓ ÏÚ »»»∆∆≈»À¿∆∆««»»∆»

,ÏhL Ô‰k B‡ ÔË˜ Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡Â .d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ«¬ƒ»»¿ƒ»»»…≈»»…≈∆»«
e‡aL BÓk ‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ˙zÓ ‡È‰L106‰Ê È‰  ∆ƒÀ∆∆«¬ƒ»¿∆≈«¿¬≈∆

dÏÎ‡Ï zÓ107f‰ ÌÚ108ÈÙÏ ,„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ À»¿»¿»ƒ«»«À¿»∆»¿ƒ
˙Ún„Ó dÈ‡L109‰ÂLa ‰ÂL ‰Ú˙ elÙ‡Â110. ∆≈»¿««««¬ƒƒ¿»¿»»∆¿»∆

ÔÈ˙BÂ111ı‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ d˙B‡112‡È‰L ÈtÓ , ¿¿ƒ»¿…≈«»»∆ƒ¿≈∆ƒ
ÔÈ‡Â] .ÌÈnÚ‰ ı‡ ÈÂ‡a ‰‡ÓË113Ô‰k ÌeMÓ da ¿≈»«¬ƒ∆∆»«ƒ¿≈»ƒ…≈

ÚiÒÓ‰114‰ˆ Ì‡Â .eÒ‡ ‡e‰L ÂÈ˙BzÓa115ÏÎ‡Ï «¿«≈«¿«¿»∆»¿ƒ»»∆¡…
;zÓ  ı‡Ï ıeÁa ‰lÁ‰ LÈÙÈ Ck Á‡Â [‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ««»¿»»∆À»

.Ì‰ÈcÓ ‡l‡ dwÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ»»∆»ƒƒ¿≈∆

מגופם,103) עליהם היוצאת בטומאה הטמאים שאר כלומר,
ה"י . אבל 104)כנ"ל העמים. ארץ  בטומאת טמאה שהיא

נדה  במגע  אפילו אסורה הזה, בזמן אפילו ישראל, ארץ  חלת
בה. א.105)וכיוצא כז, בה"י .106)בכורות

וראה 107) ראשונה. המופרשת החלה את אפילו כלומר,
ה"ח . מ "ח .108)בסוף  סוף  פ "ד חלה וראה כהן. שאינו

ואם 109) ישראל. ארץ  כחלת תערובתה אוסרת אינה כלומר,
"חד  הכהן של החלה עם הזר של לחמו יתערב  אם אף  כן,

ייאסר. לא - ברוב .110)בחד" נתערבה אם וכלֿשכן
מתניתא  זעירא, רבי  "אמר שם: ב 'ירושלמי ' זה דין ומקור
החלה  נתערבה אפילו (כלומר, באחד" אחד אפילו אמרה
שמואל, אמר שם: בבכורות, שאמרו ומה בשוה). שוה
בידיים, כשמבטל הכוונה ברוב , בטילה חוצהֿלארץ  תרומת

בשוה  שוה אפילו מעצמו, בנתערב  אבל שם, רש"י  וכפירוש
ב ). אות שכג סי ' ליו"ד הגר"א וביאור (כסף ֿמשנה,

שם.111) לתרומת 112)משנה, בניגוד שם. 'ירושלמי '
יטמאנה  שמא עםֿהארץ  לכהן ניתנת שאינה ישראל ארץ 

והואֿהדין  ה"ב ), תרומות מהל' ישראל.(פ "ו ארץ  לחלת
משנה'.113) ה'כסף  ע "פ  נוסף  בסוגריים, המוקף  כל
(114 ֿ (משנה הי "ט  תרומות מהל' בפי "ב  וראה שם. בכורות,

א.115)למלך). ט , ביצה

.‚È‰Óez ˙‡˜ ‰lÁ‰116˙Ïh dÈ‡ CÎÈÙÏ .117 ««»ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈»ƒ∆∆
‰Óe˙k ,Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡118B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh dÈ‡Â ; ∆»ƒ«À»ƒ¿»¿≈»ƒ∆∆ƒ«»
‡Óh‰ ÏÚ119‰lÁzÎÏ120. ««»≈¿«¿ƒ»

תרומה 116) מדוע  (כלומר, טעמא "מאי  ב : טו, במעילה
חולין  של עיסה לאסור זה עם זה מצטרפים וחלה וכו'
כתיב : חלה גבי  תרומה, איקרו כולהו לתוכה), שנפלו
וראה  וגו'". תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית

פ "ב . תחילת ערלה, מ "ט .117)ב 'ירושלמי ' פ "א חלה
פ "ג 118) מעשר, כתרומת ולא גדולה, כתרומה כלומר:

ה"כ. ועיי "ש הי "ז. תרומות גדולה 119)מהל' כתרומה
מ "ח , ובפ "ב  שם, משנה ה"ז). פ "ה (שם מעשר כתרומת ולא

אליעזר. כרבי  ולא חלתו 120)כחכמים בדיעבד אבל
שם. למעלה ראה בתרומה, כמו חלה,

.„È Ìz Ì‡Â ,Ì˙È ‡Ï :‰Óe˙a eÓ‡L ÏÎÂ¿…∆»«¿ƒ¿»…ƒ¿…¿ƒ»«
‰Óez dÈ‡121‰lÁa Ck ,122eÓ‡L ÏÎÂ . ≈»¿»»¿«»¿…∆»«¿

‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì˙È ‡Ï :‰Óe˙a123ÏÎÂ .‰lÁa Ck , ƒ¿»…ƒ¿…ƒ∆«∆»¿«»¿…
‰Óez ÏÎB‡ BÈ‡L124ÏÎÂ ;‰lÁ ÏÎB‡ BÈ‡  ∆≈≈¿»≈≈«»¿»

‰Óez ÏÎB‡‰125.‰lÁ ÏÎB‡  »≈¿»≈«»

ה"ב ),121) פ "ד (שם בהם וכיוצא וקטן שוטה חרש כגון
ה"ב ). פ "ה (שם מינו שאינו על ממין שנקראת 122)או

כנ"ל. דבר 123)תרומה, על מלאכתו שנגמרה מדבר כגון
ה"ד). פ "ד (שם מלאכתו נגמרה (שם 124)שלא זר כגון

ה"א). פ "ז (שם טמא או ה"ה), שם.125)פ "ו

.ÂËBkM‰Â ‡Óeq‰126;‰lÁzÎÏ ‰lÁ ÔÈLÈÙÓ «»¿«ƒ«¿ƒƒ«»¿«¿ƒ»
ÔÓ eLÙÈÂ eeÎiL È„k ‰ÙÈÂ Ú ‰qÚa ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»«¿»∆¿≈∆¿«¿¿ƒ¿¿ƒ

‰Ùi‰127. «»∆

יכולים 126) שאינם מפני  גדולה, תרומה מפרישים שאינם
בשיכור  ומדובר ה"ד). פ "ד (שם היפה את ולהפריש לכוון
כשוטה  הוא הרי  - הגיע  שאם לוט , של לשכרותו הגיע  שלא

הי "ח ). מכירה מהל' (פכ"ט  דבריו ראה 127)לכל
שם. ובמפרשים ה"ג, פ "ד חלה ב 'ירושלמי '

ה'תשע"ח  שבט  כ"ט  רביעי יום 

   1 
מינים 1) וכמה בחלה. חייב  הנחתום מן שהלוקח  יבאר

הביאה  שלא ותבואה ופאה שכחה לקט  בחלה. חייבים
ועיסת  נזיר ורקיקי  תודה חלות בחלה. חייבין אם שליש
כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין.
ואורז, חטים קמח  המערב  בה. שותפין וגוי  שישראל ועיסה
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העשוי ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה
לעשות  אסור בחלה. החייבת העיסה שיעור וכמה לכותח .
קמח  בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו

בצק . לחלקה עיסה והעושה שלו. בסובין שלשו

.‡ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰2ÔÓ LÈÙÓe .‰lÁa iÁ  «≈«ƒ««¿«»¿«»«¿ƒƒ
‰nÁ‰3˙Bv‰ ÏÚ4elÙ‡ ,‰nÁ‰ ÏÚ ˙Bv‰ ÔÓe ««»««∆∆ƒ«∆∆«««»¬ƒ

ÔÈÒeÙcÓ5.‰a‰ ƒ¿ƒ«¿≈

חבר.2) החם".3)שהוא הלחם הלחם 4)"הוא "הוא
בין 5)הקר". ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות

על  החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות
הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן.
נוטל  אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי  זה  שאין
מעשרין  שאין החמירו מעשר לגבי  ורק  ואופה. חדשה חיטה
שמעשר  כיוון אחד, בדפוס  אפילו הצוננת על החמה  מן
בידו  שיהיו הדבר מצוי  ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך
לא  ולכן הרבה, אדם מבני  קונה שהרי  ישנים, גם חדשים
אחד, בדפוס  ואפילו מנחתום בלוקח  גם והחמירו חילקו
חששו. לא - מנחתום בלוקח  אלא שייכת שאינה בחלה אבל

.,„Ïa ‰‡ez ÈÈÓ ‰MÓÁ ‡l‡ ‰lÁa ÔÈiÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»∆»¬ƒ»ƒ≈¿»ƒ¿«
,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈÓqk‰Â ,ÌÈBÚO‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ì‰Â»≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ¿ƒ…∆»

ı‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a :Ó‡pL ;ÔBÙÈM‰Â6ÔÈ‡Â , ¿«ƒ∆∆¡««¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈
˙t ‰OBÚ‰ Ï‡ .el‡Ó ˙ÈOÚp‰ ˙t ‡l‡ ÌÁÏ Èe»̃∆∆∆»«««¬≈≈≈¬»»∆«
ÔÈiÁ ÔÈ‡  ˙BiËw‰ ÔÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÁ„ B‡ Ê‡…∆…«¿«≈»∆ƒ«ƒ¿ƒ≈»«»ƒ

.ÏÏk ‰lÁa¿«»¿»

לחם 6) ונאמר עוני ), (לחם בפסח  לחם "נאמר שם: ירושלמי 
מצה  לידי  בא שהוא דבר בפסח  שנאמר לחם מה בחלה,
מצה  לידי  בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף  וחמץ ,
אלא  וחמץ  מצה לידי  בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ ,
לידי באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה

סירחון". לידי  אלא וחמץ , מצה

.‚‡lL ‰‡e˙e ˜Ù‰‰Â ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆¿≈¿»∆…
‰Óez‰ ÔÓ ÔÈeËt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÈÏL ‰‡È‰7 ≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«¿»

‰lÁa ÔÈiÁ 8eÓÈc˜‰L ÔBL‡ OÚÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿«»¿≈«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ
B˙Óez ‰ÏhpL ÌÈÏaMa9˜ÏÁ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ√ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆≈≈∆

‰ÏB„‚ ‰Óez10ÈL OÚÓe ,11,ecÙpL Lc˜‰Â ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
ÓÚ‰ ˙BÓe12ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzLe13e„tiLk «»…∆¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿∆ƒ»

‰lÁa ÔÈiÁ Ïk‰  ˙B˙Bn‰ Ô˙B‡ Ïk14. »»«»«…«»ƒ¿«»

חלק 7) לו אין כי  הלוי  ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
יצא  לו ליתן חייב  אתה לו ואין לך שיש מה עימך. ונחלה
פאה  היא שכחה היא לקט  היא בו, שווין וידו שידך הבקר
משום  פטרוה שליש הביאה שלא ותבואה הבקר". היא
נתינת  לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה
היה  אם אבל בחלה, חייב  כשיבלים, דינה שאז בקמח , המים

החלה. מן גם פטור בהפקר שבשעת 8)הגלגול כיוון
יכולה  שליש הביאה שלא אף  ותבואה הפקר. היו לא גלגול

בחלה. חייבת ולכן חמץ  לידי  מעשר.9)לבוא תרומת
מלהפרישה.10) הלוי  את 11)שפטור העמידו בירושלמי 

אלא  אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני  במעשר המשנה
שום  אין כן לא שאם הדיוט , ממון שני  מעשר להאומר:
מעשר  הפוסק : לרבינו אבל בחלה, שחייב  לדבריו חידוש
בשיבלים  הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני 
ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף  בחלה שחייב  הוא חידוש
הוא  שאילו לירושלים, מחוץ  שהוא שני  במעשר והמדובר

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב  כי12)בירושלים
שנשאר  עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו
היה  זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון

אדם. לכל ונאכל שלא 13)נפדה עד כשנטמאו המדובר
עוד  חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי  קדשו
ולפיכך  תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף , קדושת עליהם

הפנים". ולחם הלחם שתי  "מותר להם כיוון 14)קורא
הייתה  חלה, חיוב  שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שבשעת  כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה

הקדש. התבואה הייתה מירוח 

.„ÈL OÚÓ ÏL ‰qÚ15˙qÚÂ ,ÌÈÏLeÈa ƒ»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÚÈL16Ún„Ó ˜ÙÒe ,17Ï‡ .‰lÁa ÔÈiÁ  ¿ƒƒ¿≈¿À»«»ƒ¿«»¬»

Ún„Ó‰18‰lÁ‰ ÔÓ eËt 19. «¿À»»ƒ««»

ממון 15) שני  שמעשר מאיר, כר' פוסק  שרבינו פי  על אף 
אפילו  שני  מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה
מנוח  רבינו ותירצו בחלה? חייב  מדוע  כן ואם בירושלים,
לה. בסוכה חייא כר' פוסק  שרבינו כאן, קורקוס  ומהר"י 
שיהא  אלא בחלה, חייב  שיהא כדי  ממונו שיהיה צורך שאין
לאכול  לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה היתר לו
הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף  בחלה, חייב  שני , מעשר

הפקר.16) של עיסה כדין זו עיסה שדין הדבר, וטעם
חולין 17) של ואחת תרומה של אחת קופות שתי  כגון

שאנו  נפלה, לאיזו ידוע  ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה
מותרת  חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים

בחלה. היא תרומה 18)וחייבת של סאה כשנפלה והיינו
זה  שדימוע  פי  על ואף  נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות
גם  שהרי  חלה, מחיוב  הוא מפקיע  מדרבנן, אלא אוסר אינו

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה תרימו 19)חלה שנאמר:
נתרמה. שכבר ולא תרומה,

.‰ÈÊ È˜È˜e ‰„Bz ˙BlÁ20 BÓˆÚÏ Ô‡OÚ : «»¿ƒ≈»ƒ¬»»¿«¿
˘„˜ Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈeËt21˜eMa ÔÎÓÏ ; ¿ƒƒ««»ƒ¿≈∆≈…∆¿»¿»«

ÈÙÏ ,‰lÁa ÔÈiÁ  ‰„Bz ÈÈ˜ÓÏe ÌÈÈÊÏƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»«»ƒ¿«»¿ƒ
.‰pÏÎ‡È  Înz ‡Ï Ì‡L ,BzÚ„aL∆¿«¿∆ƒ…ƒ»≈…¿∆»

חלות 20) מיני  שני  שישנם כיוון "חלות" לשון תפסו בתודה
מין  אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות

"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של פי21)אחד על אף 
שחיטת  בשעת אלא הגוף , קדושת מתקדשות החלות שאין

מיד. בהן יש דמים קדושת - הקרבן

.ÂÔÈÙzM‰ ˙qÚ22ÌÈaÏ ‰qÚ ‰OBÚ‰Â23˙iÁ  ƒ««À»ƒ¿»∆ƒ»»«ƒ«∆∆
‰lÁa24. ¿«»

ואחד 22) אחד לכל שאין פי  על שאף  בזה והחידוש
כשלא  והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים
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בדעתם  היה שאם אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה
החלה. מן פטורה זו הרי  בצק , נותן 23)לחלקה כלומר,

מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות
פטורה 24) שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין

הפקירה. לא שהרי  - מחלה,

.ÊÏh‰ ÔÓ ‰qÚ ‰OBÚ‰25‰lÁ ÌÈc˜‰L ÔÈa , »∆ƒ»ƒ«∆∆≈∆ƒ¿ƒ«»
‰lÁÏ ‰Óez ÌÈc˜‰L ÔÈa ‰Óe˙Ï26‰OÚM ‰Ó  ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«»«∆»»

ÈeOÚ27„Ú ÏÎ‡z ‡Ï  ‰lÁz ‰lÁ‰ LÈÙ‰ Ì‡Â . »¿ƒƒ¿ƒ««»¿ƒ»…≈»≈«
LÈÙ‰ Ì‡Â ;OÚÓ ˙Óe˙e ‰Óez ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL∆ƒ»∆»¿»¿««¬≈¿ƒƒ¿ƒ
.‰lÁ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï  ‰Óez ‰lÁz¿ƒ»¿»…≈»≈«∆ƒ»∆»«»

תרומות 25) מהן הוציאו לא שעדיין מחיטים כלומר,
שבזה 26)ומעשרות. וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא

אין  - החלה מן פטור שמדומע  פי  על שאף  השמיעונו
הייתה  לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה
שני במעשר אבל פקע , לא ושוב  בחלה, ונתחייבה תרומה,
בחלה]. חייב  בירושלים שני  מעשר שהרי  חידוש, שום אין

שכבר 27) תרומה, להקדים שצריך פי  על אף  כלומר:
בשעת  עתה זה בה שמתחייב  לחלה, מקודם, בה נתחייב 

הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול,

Á.‰OBÚ‰28dlL ˙t‰ ÏÈÎ‡‰Ï ‰qÚ29B‡ ‰Ó‰Ï »∆ƒ»¿«¬ƒ««∆»ƒ¿≈»
ÌÈÚB‰L ÔÓÊa ,ÌÈÏk‰ ˙qÚ .‰eËt  ‰iÁÏ¿«»¿»ƒ««¿»ƒƒ¿«∆»ƒ

‰lÁa ˙iÁ  ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡30ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙qÚ . ¿ƒƒ∆»«∆∆¿«»ƒ«»≈»ƒ
‰eËt 31. ¿»

חייבת,28) שלכם "עריסותיכם, שלח : לפרשת זוטא בספרי 
חייבת". אינה חיה כדרך 29)של נאפתה הפת אם אפילו

אדם. לבני  אוכלים 30)שאופים הרועים אין אם אבל
- יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי  על אף  ממנה,

מחלה. "עריסותיכם"31)פטורה שנאמר: ממה כן למדו
ישראל. עשאה ואפילו גוי ", של ולא "עריסותיכם -

.ËÌ‡ ,‰qÚa ÔÈÙzL ÌÈÎBk „BÚÂ Ï‡OÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿≈»ƒÀ»ƒ¿ƒ»ƒ
È‰  ‰lÁa ˙iÁ‰ ‰qÚ eÚL Ï‡OÈ ˜ÏÁa ‰È‰»»¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ»««∆∆¿«»¬≈

BÊ32‰lÁa ˙iÁ33. «∆∆¿«»

שיש 32) כיוון הגוי , חלק  אף  כולה העיסה כל כלומר,
כולה. העיסה בכל של 33)לישראל בחלקו אין אם אבל

מחלה. פטורה היא הרי  עיסה, שיעור ישראל,

.È‰lÁ LÈÙ‰L ÌÈÎBk „BÚ34ı‡a elÙ‡ , ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆
Ï‡OÈ35‰lÁ dÈ‡ 36BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ‡l‡ ; ƒ¿»≈≈»«»∆»ƒƒ∆≈
CÈˆ37ÊÏ ÏÎ‡˙Â ,38dÏ eLLÁ ‡Ï ‰nÏÂ .39‡nL »ƒ¿≈»≈¿»¿»»…»«¿»∆»

„BÚ „Èa d˙B‡ ‰Ï˙Â ‡È‰ Ï‡OÈ ÏL ‰qÚƒ»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿«≈
ÌÈÎBk40dËÙÏ È„k41ËÙÈ  Ï‡OÈ ‰ˆÈ Ì‡L ? »ƒ¿≈¿»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿…

‰lÁ eÚMÓ ˙BÁt B˙qÚ Ï‡OÈ ‰OÚÈÂ BÓˆÚ42. «¿¿«¬∆ƒ¿»≈ƒ»»ƒƒ«»

שברשותו.34) מן 35)מעיסה בחלה בה חייב  שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שהרי 

יחשוד 37) שלא כדי  זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו ואף 38)באלו

המצוות, מן להפקיע  ישראל בארץ  לגוי  קניין שאין פי  על

לא  ברשותו, היה החיוב , שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון
שמירוח  ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב  חל

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי  לעיסה.39)של
אותה.40) ללוש לו נתנה זה 41)כלומר, וישראל כלומר,

זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב  חלה הלכות יודע  אינו
פטורה  גוי  שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל
כן  כמו גוי , של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו

גוי . לשה אפילו חייבת ישראל פי42)עיסת על ואף 
שאין  כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור
יודע . אינו זה דין אף  כנ"ל, חלה, הלכות יודע  הישראל
ידי על החלה מן להפקיע  שאסור כשם כי  עוד [וייתכן
(=כפי החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה

לגוי ]. מסירה ידי  על טעותו)

.‡ÈÔÈhÁ ÁÓ˜ ÚÓ‰43Ê‡ ÁÓ˜Â44Ô‰Ó ‰OÚÂ «¿»≈∆«ƒƒ¿∆«…∆¿»»≈∆
Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :‰qÚ45‰lÁa ˙iÁ 46Ì‡Â , ƒ»ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

ÌÈhÁ B‡O‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰eËt  Â‡Ï47˙qÚ CB˙Ï «¿»¬ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒ«
Ê‡48‰lÁa ˙iÁ  Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :49Ì‡Â , …∆ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

.‰eËt  Â‡Ï«¿»

בחלה.43) החייבים דגן מיני  מחמשת שאינו 44)שהם
המינים. חיטים.45)מחמשת טעם  על 46)כלומר, אף 

לבד  בחיטים שאין פי  על ואף  אורז, רוב  בעיסה שיש פי 
את  גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי 
"חיטים  המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז
אחריהן  גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז"

האורז. חלה.47)את ממנה הורמה לא שעדיין
אורז.48) עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל כלומר,
בשאינו 49) שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. בנותן מינו

.È‰qÚ50L„ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa ‰LBlpL51ÌÈÓ B‡ ƒ»∆ƒ»¿«ƒ∆∆¿««ƒ
ÌÈÁ˙B52ÔÈÏz dÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,53ÁÈz‰ B‡ , ¿ƒ∆»«¿»¿»ƒƒ¿ƒ«

d‡Ù‡ Ì‡ ,BLÏÂ BÎB˙Ï ÁÓw‰ CÈÏL‰Â ÌÈn‰54 ««ƒ¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿»ƒ¬»»
epza ÔÈa55Ú˜wa ÔÈa ,56˙Án‰ ÏÚ ÔÈa , ≈««≈««¿«≈«««¬«

˙Ána ˜ˆa‰ ˙‡ ˜Èa„‰L ÔÈa ,˙LÁn‰Â¿««¿∆∆≈∆ƒ¿ƒ∆«»≈««¬«
ÔÁÈz‰ Ck Á‡Â ˙LÁne57‰hÓlÓ L‡a58„Ú ««¿∆∆¿««»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«»«

˜Èa„‰ Ck Á‡Â dÁÈz‰L ÔÈa ,˙t‰ ˙Ù‡pL∆∆¡»««≈∆ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ
˜ˆa‰59‰qÚ ‰OBÚ‰ Ï‡ .‰lÁa ÔÈiÁ el‡ Ïk  «»≈»≈«»ƒ¿«»¬»»∆ƒ»

‰nÁa dLaÈÏ60‰„˜a dÏMÏ B‡ ,„Ïa61È‰  ¿«¿»««»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿≈»¬≈
ÔÈa .ÌÁÏ ‰nÁ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ÔÓ ‰eËt ‡È‰ƒ¿»ƒ««»∆≈«¬≈«»∆∆≈

ÔÈ˜LÓ ‡La dLlL ÔÈa ,ÌÈÓa dLlL62ÈÏ˜ ÔÎÂ .63 ∆»»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
L„a B‡ ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈLlL64‡Ïa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ∆»ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…

‰iÙ‡65dÙBqL ‰qÚ ‡l‡ ˙iÁ ÔÈ‡L .eËt  ¬ƒ»»∆≈«∆∆∆»ƒ»∆»
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÌÁÏ ˙BÙ‡‰Ï66. ¿≈»∆∆¿«¬«»»

חוץ 50) המשקין בכל (כלומר, פירות במי  שנילושה "עיסה
מים) וכו' טל חלב  שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת

בחלה". המשקים,51)חייבת משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב . ואינו פירות מי  אלא אינו תמרים דבש אבל

ולשו.52) לקמח  המים שפך מב .53)כלומר, בברכות
תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו
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זו  שפת הרי  עליה. סעודתו קבע  אם המוציא עליה מברך
רבינו  שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם
החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם
במינים  אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם
בפירושו, רבינו שם שהוסיף  כמו האפייה". ממיני  משונים
הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי  העיסה ואילו

מחלה.54) פטור אפייה בלא שאופים 55)אבל כדרך
יוחנן,56)לחם. ר' אמר רבין אתא "כי  לז: בברכות

כובא  אביי  אמר טרוקנין מאי  בחלה. חייבין טרוקנין
בה). ואופים בקרקע  חפירה (שעושין כלומר,57)דארעא"

מדביקים  מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא
-58)הבצק . בתנור כמו הצד מן אף  מהלכת האש ואם

בחלה. שחייב  מודה לקיש ריש ריש 59)אף  שאף 
בזה. מודה שפטור 60)לקיש בזה, מודה יוחנן ר' שגם

אותה.61)מחלה. לאפות  שם 62)ולא חלה ירושלמי 
מהלך  שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי  ג: הלכה
אמר  וכו' בחלה חייב  אינו במחבת), נאפה (כלומר, תחתיו
את  שמבשל (כלומר, משקה ידי  על ובלבד יוחנן, ר' ליה

אותה)". אופה ואינו הלכה 63)העיסה סוף  שם בירושלמי 
רבי בשם יוסי  רבי  בחלה. חייב  בצק  שעשאו קלי  "קמח  ד:
פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן,

לש 64) אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת שהם
אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות לש 65)במי  כלומר,

לחם. יאפהו שלא כן, דעת דעת 66)על על לש כלומר,
אותה. אפה לא שלמעשה פי  על אף  כן,

.‚ÈdLlL ‰qÚ67‰lÁz68‰nÁ ‰OÚÓ d˙BOÚÏ69 ƒ»∆»»¿ƒ»«¬»«¬≈«»
dÓÈÏL‰Â70˙t ˙BOÚÏ71d˙BÙ‡Ï da ÏÈÁ˙‰L B‡ , ¿ƒ¿ƒ»«¬«∆ƒ¿ƒ»∆¡»

˙t72BLlL ÈÏ˜ ÔÎÂ ,‰nÁ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ dÓÈÏL‰Â «¿ƒ¿ƒ»«¬«¬≈«»¿≈»ƒ∆»
.‰lÁa ÔÈiÁ  ˙t B˙BÙ‡Ï∆¡««»ƒ¿«»

עבה.67) עיסה אותה אותה.68)עשה ללוש התחיל
מחלה.69) פטורה  היא רבינו 70)שאז פירש שכן [כנראה

וכו' עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה
סופגנין  לעשותה חשב  הלישה שבתחילת היינו חייבת".
פי על אף  חייבת, עיסה, לעשותה חשב  הלישה ובסוף 

פת]. עשאה לא שתחילתה 71)שלמעשה "עיסה זו והרי 
עשאה  בסוף  אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין
וסופה  סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי  חמה מעשה
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין,
עשה  אם ולפיכך מחייב , העיסה מעשה אלא תלוי , הדבר
ועשאה  סופגנין, לעשותה דעת על חשב  אפילו עיסה,
זה  והרי  בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין
אותה  לש לא אם ורק  סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה
אותם  אפה ולבסוף  רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא כעיסה,

פטורים. הם אז וסופה 72)כסופגנין, עיסה "תחילתה זהו
שחייבת. סופגנין",

.„ÈÁ˙eÎÏ ÈeOÚ‰ ÌÁÏ73:‰ÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ‰ÈOÚÓ  ∆∆∆»¿»«¬∆»ƒƒ»∆»
ÔÈÎÚk d‡OÚ74‰lÁa ˙iÁ 75ÔÈ„enÏk d‡OÚ ;76 ¬»»¿»ƒ«∆∆¿«»¬»»¿ƒƒ

‰lÁ‰ ÔÓ ‰eËt 77. ¿»ƒ««»

שבחלב 73) (=השיריים דחלבא נסיובי  של תערובת הוא

מנת  על אותו ואופה לחם. ופירורי  החמאה) עשיית לאחר
כותח . ממנו ולעשות דקות.74)לשוחקו עוגות

לכותח .75) ולא ללחם שעשאה בזה דעתו שגילה
נראה 76) ובזה קצתן, אל קצתן בצק  חתיכות שחיבר כלומר,

ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שאינה 77)שהוא
לחם. נקראת

.ÂËÓÚ‰ ‡ÏÓ ?‰lÁa ˙iÁL ‰qÚ‰ eÚL ‰nk78 «»ƒ»ƒ»∆«∆∆¿«»¿…»…∆
 ÔzLÓÁÓ ÔÈa ÌÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡Ó ÔÈa .ÁÓ∆̃«≈≈∆»≈¬ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ¿»

Ìlk79?ÓÚ‰ eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .eÚMÏ ÔÈÙËˆÓ À»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ»…∆
LÓÁ ˙BÁt ÔÈa˜ ÈL80‚l‰Â ,ÔÈbÏ ‰Úa‡  w‰Â . ¿≈«ƒ»…∆¿«««¿»»Àƒ¿«…

ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡  ˙ÈÚÈ‰Â ,˙BiÚÈ Úa‡ «¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ
Úaˆ‡ LÓÁÂ Úaˆ‡ ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ ÌBa81ÏÎÂ , ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ∆¿«¿…∆∆¿«¿»

„È ÏL Ï„eb Á Ì‰ ˙BÚaˆ‡‰82,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆¿»≈…«»∆»ƒ¿≈»»≈
˙BÚaˆ‡ OÚ ÏÚ ˙BÚaˆ‡ OÚ da LiL ‰cn‰L∆«ƒ»∆≈»∆∆∆¿»«∆∆∆¿»

e˜a Úaˆ‡ ÚÈL˙e ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌBa83‡e‰  ¿»∆¿»¿ƒ«∆¿«¿≈
ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ ÚL da LiL ‰cÓ ÔÎÂ .ÓÚ‰»…∆¿≈ƒ»∆≈»∆«∆¿»»¿≈
ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ ÚL ÏÚ Úaˆ‡ ÈÚÈLz¿ƒ≈∆¿««∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈
Úaˆ‡ ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ ÚL ÌBa Úaˆ‡∆¿«¿∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿«

ÓÚ‰ ˙cÓ ‡È‰ 84Ì‰ „Á‡k ˙Bcn‰ ÈzLe . ƒƒ«»…∆¿≈«ƒ¿∆»≈
ÌÈÏBÚ85LÏLÂ ÌÈÚa‡ BÓk ?BÊ ‰cÓ ‰ÏÈÎÓ ‰nÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‰ˆÈa LÓÁÂ ˙BiBÈa ÌÈˆÈa86‰ML Ï˜LÓ Ì‰Â . ≈ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿≈ƒ¿«ƒ»
ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ÚÏÒ ÈLÈÏL ÈLe ÌÈÚÏÒ ÌÈBÓLe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ∆««ƒƒ
ÊeÊ ÌÈOÚÂ ˙B‡Ó LÓÁ Ï˜LÓ Ì‰L ,ÌÈˆÓaL87 ∆¿ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¬≈≈¿∆¿ƒ

Ï˜Lnk ‰ÏÈÎnL ‰cÓe .‰f‰ ÔÓfa ÌÈˆÓ ÈÊefÓƒ≈ƒ¿«ƒ«¿««∆ƒ»∆¿ƒ»«ƒ¿»
ÏÎa ‰lÁÏ ÔÈ„„BÓ da  ‰f‰ ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ‰f‰«∆ƒ∆««ƒƒ«∆»¿ƒ¿«»¿»

.ÌB˜Ó»

חלה 78) עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה כן למדו
לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי  היינו תרימו",

האיפה. עשירית יחד,79)והעומר כשנילושו המדובר
מצטרפים. כולם אין לחוד, נשיכה ידי  על שהרי80)אבל

ועשירית  קבים, עשר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה
ארבע  שהן עשיריות, ושמונה קב  כלומר .1,8 היא מזה

מעוקבות.81)חמישיות. אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
אחד 82) שאמרו אצבע  תנא, אמרו: לט : במנחות שהרי 

האדם. כל של בטפח  פחות,83)מארבעה מעט  כלומר,
ואילו  מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח  שהרי 

.311,1 זו: 84.310,11)מדה זו: מדה שהרי  בערך.
כנ"ל.85) 866)בערך, - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי 

432 איפה בכל הרי  ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב  קבים,
- האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים,

ביצים. ולפי87)43,2 דרהם. ועשרים מאות חמש הם
אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה
עמודים  נאה חיים להרב  תורה" "שיעורי  בספר וראה

קע ֿקעג.

.ÊË˙BÁt ˙BÁt B˙qÚ ˙BOÚÏ Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»«¬ƒ»»»
‰lÁ‰ ÔÓ dËÙÏ È„k ,eÚMkÓ88‰lÁ LÈÙn‰Â . ƒ«ƒ¿≈¿»¿»ƒ««»¿««¿ƒ«»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L ‰qÚÓ89, ≈ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒ…»»¿
‡È‰ È‰Â90‰˙eÁt ‰qÚ ‰OÚ .‰˙È‰Lk ÔÈlÁ «¬≈ƒÀƒ¿∆»¿»»»ƒ»¿»
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˙t ‰Ù‡Â ÊÁÂ ,ÏqÏ ˙t‰ Ô˙Â d‡Ù‡Â eÚMkÓƒ«ƒ«¬»»¿»«««««¿»«¿»»«
Ïq‰  ‰lÁ eÚL Ïqa ıa˜˙ Ì‡ ,ÏqÏ Ô˙Â ˙Á‡«∆∆¿»«««ƒƒ¿«≈««ƒ«»««

‰lÁÏ ÔÙˆÓ91:Ó‡pL .˙t‰ ÔÓ ‰lÁ‰ LÈÙÓe , ¿»¿»««»«¿ƒ««»ƒ««∆∆¡«
LÈÙÓ ‡e‰L ,„nÏÓ  ı‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿«≈∆«¿ƒ

epz‰ ÔÈ‡Â .ÈeÙ‡‰ ÔÓ92‰lÁÏ ÔÙˆÓ93. ƒ»»¿≈««¿»¿»¿«»

לפטור 88) רוצה והוא חלה, שיעור כדי  לו יש כלומר,
אלא  חלה, חיוב  להפקיע  כדי  כן עושה אינו אם אבל עצמו,

שמותר. הוא פשוט  קטנה, עיסה אלא לו שאם 89)שאין
בהפרשה  נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף  כך אחר הוסיף 

מחדש. חלה להפריש וחייב  החלה 90)ראשונה,
לא 91)שהפריש. (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי  על אף 

בעיסה. בעודם רבי92)נדבקו) חולקים שם, בפסחים
מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע , ורבי  אליעזר

מצרפן. התנור יהושע , ר' דבר,93)ולדעת של וטעמו
כבר  "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי  אינו עדיין שבתנור

בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף  ואינו יצא,

.ÊÈ˙Bkk‰ eÈ‰94BÊa BÊ ˙BÎLB95Ïk‰ ÔÓ ıa˜˙Â »«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ«…
‰lÁa ÔÈiÁ  ‰lÁ eÚL96.ÏÒa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ«»«»ƒ¿«»««ƒ∆≈»¿«

ËÚÓ ËÚÓ ‰Ù‡97CBz BÏ ÔÈ‡L ÁeÏ ÏÚ Ïk‰ ıa˜Â »»¿«¿«¿ƒ≈«…««∆≈
˜ÙÒ ‰Ê È‰ 98Ì‰Èc ÏL ‰lÁ Ì‡Â .99 ‡È‰ ¬≈∆»≈¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆ƒ

BÏ LiL ÈÏk B˙B‡ ÛˆiL „Ú LÈÙ‰Ï iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«∆¿»≈¿ƒ∆≈
CBz100.

חלה.94) שיעור לבד, מהם אחד בכל בעודן 95)שאין
אמרו: ב  הלכה א פרק  טהרות בתוספתא והנה עיסה.
אפשר  אי  כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו

השני . מן קצת שיתלוש מבלי  פי96)שיפרידם על ואף 
הייתה  חלה, חיוב  שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שעת  אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה
היא  כן פי  על ואף  חלה. שיעור בעיסה כשיש אלא הגלגול

ליי שעשאה כגון צדדית, מסיבה וכיוצא פטורה, בחמה בשה
לכלל  באה לא הרי  חלה, שיעור בעיסה כשאין אבל בזה.
בעיסה  כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב 
בחלה. עכשיו נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת

חלה.97) מכשיעור והא 98)פחות בעינן כלי  תוך שם:
איכא. והא בעינן כלי  אוויר דילמא או כמו 99)ליכא,

הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן שספק 

.ÁÈÏÈ‡B‰ ,BlL ÔÈaqa BLÏ ‡l‡ B„w ‡lL ÁÓ∆̃«∆…ƒ¿∆»»«Àƒ∆ƒ
ÓÚ ÁÓw‰ ÏÎa LÈÂ101ÏË Ì‡ Ï‡ .‰lÁa iÁ  ¿≈¿»«∆«…∆«»¿«»¬»ƒ»«

ÔÒn‰102‰qÚ‰ eÚL ÌÈÏL‰Â ÊÁÂ ÁÓw‰ ÔÓ «À¿»ƒ«∆«¿»«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»
‰lÁa iÁ BÈ‡  ÁÓwÏ BÈÊÁ‰L ÔÒna103. «À¿»∆∆¡ƒ«∆«≈«»¿«»

חלה.101) שיעור דווקא 102)שהוא אם עיון, צריך
- דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן

דווקא. לאו או חייב 103)חייב , אינו שהמורסן "לפי 
עיסה  דרך יוחנן, רבי  "אמר ג הלכה שם ובירושלמי  בחלה".
לתוכן  וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו

עיסה". דרך זה אין

.ËÈ‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁ104B‡O d˙BOÚÏ105 «¿∆»»ƒ»«¬»¿

d˜lÁÏ106‰pOÚÈ ,Înz ‡Ï Ì‡L ;‰lÁa ˙iÁ  ¿«¿»«∆∆¿«»∆ƒ…ƒ»≈«¬∆»
˙t107‰OBÚ‰ Ï‡ .108˜ˆa d˜lÁÏ ‰qÚ109 «¬»»∆ƒ»¿«¿»»≈

‰eËt110. ¿»

חלה.104) שיעור בה דעתו 105)שיש אפילו כלומר,
לאפותה. חפץ  שאינו לבצק , ולא אם 106)לשאור ואפילו

חלה. כשיעור השאור מחלקי  אחד בכל יהא והרי107)לא
כך. לשם גלגלה כאילו נחתום.108)זה שאינו מי  כלומר,

שיעור 109) יהיה לא וחלק  חלק  שבכל באופן אנשים, לכמה
עיסה 110)חלה. אותה לעשות יימלך שמא חוששין ואין
אחת.

.Î,B‡O Ì‰Ï ˙BOÚÏ ÌBzÁÏ ÁÓ˜ e˙pL ÌÈL»ƒ∆»¿∆«¿«¿«¬»∆¿
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏLa ÔÈ‡ Ì‡111LiL Èt ÏÚ Û‡ ,eÚMk ƒ≈¿∆««≈∆«ƒ««ƒ∆≈

‰eËt  eÚMk ÔÏÏÎa112. ƒ¿»»«ƒ¿»

מהן.111) באחת אף  כעושה 112)כלומר, הוא שהרי 
מחייבת  הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
שהרי הבעלים, מדעת שלא שערבה פי  על אף  בחלה,
טבלו  אלו הרי  וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר

למעשר".

   1 
באחת 1) ולא חלה חיוב  בשתיהן שיש עיסות שתי  יבאר

מין  עם מצטרפת אם אחד מין עיסת מצטרפות. אם מהן,
ועיסה  מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר,
שעשו  גויים שני  באמצע . ואחרת מכאן מכשיעור פחותה
מעיסה  שאור הנוטל נתגיירו. ואח "כ וחלקוה כשיעור עיסה
כחולין  היא ואם לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא

טומאה. לעניין

.‡˙BqÚ ÈzL2Ô‰ÈzLa LiL3‰lÁa iÁ‰ eÚL4, ¿≈ƒ∆≈ƒ¿≈∆ƒ««»¿«»
eÎLÂ BÊ BÊ eÚ‚Â ,eÚMk Ô‰Ó ˙Á‡a ÔÈ‡Â5˙‡ BÊ ¿≈¿««≈∆«ƒ¿»¿¿¿»¿∆

„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ :BÊ6 ƒ»∆¿«ƒ¬ƒ≈ƒƒ∆»
Ì˙qL ;‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈeËt7Ì‡Â .ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈL ¿ƒƒ««»∆¿»¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

el‡ È‰  ˙BqÚ‰ eÚ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈»«¿ƒƒ«≈»ƒ¬≈≈
˙BÙËˆÓ8. ƒ¿»¿

א.2) משנה פ "ד בפ "ו 4)ביחד.3)חלה למעלה ראה
טו. מצטרפות 5)הלכה אחד, אדם של היו אם זה שבאופן

יז). הלכה ג.6)(שם הלכה להלן שם.7)ראה ירושלמי 
אחת.8) כאשה אותן עשו מקפידות, שאינן נשים שתי  שם:

להלן. וראה

.Ô‰ÈzL eÈ‰9„Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ Ì‡ :„Á‡ LÈ‡ ÏL10 »¿≈∆∆ƒ∆»ƒ»ƒƒ∆»
ÔÈÙËˆÓ 11 eÈ‰ ÔÈÈÓ ÈMÓ Ì‡Â ,‰lÁa ˙BiÁÂ ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«»¿ƒƒ¿≈ƒƒ»

Ì˙qL ;ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡12„Èt˜Ó BÈ‡ „Á‡13Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»∆»≈«¿ƒ¿ƒ
„Èt˜Ó ‰È‰14Ú˙z ‡ÏÂ BÊ BÊ ‰qÚ Úbz ‡lL »»«¿ƒ∆…ƒ«ƒ»¿¿…ƒ¿»≈

˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  „Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ elÙ‡ ,dnÚ15. ƒ»¬ƒ»ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿

שם.9) הסמוכה.10)משנה בהלכה והמדובר 11)ראה
למעלה  ראה אדם, בני  לכמה העיסה לחלק  בדעתו כשאין

יט . הלכה שם.12)שם ולכן 13)ירושלמי  כלומר,
אחד. ממין היו אם העיסות ידוע 14)מצטרפות כלומר,
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מקפיד. עשו 15)שהוא מקפדת, שהיא אחת אשה שם:
נשים. כשתי  אותה

.‚˙BÙËˆÓ „ˆÈÎÂ16„Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡17ÔÈnÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆»ƒƒ
‰Ú‚pL ÌÈhÁ‰ ˙qÚ ?„Á‡18 ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ∆»ƒ««ƒƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒ

˙BÙËˆÓ19˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  ÔÈÈn‰ ‡La ‰Ú‚ ;20. ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ‰Ú‚pL ÔÈBÚO ˙qÚ ÔÎÂ21˙ÏaL B‡ ¿≈ƒ«¿ƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ…∆

ÔÈÓqk ˙qÚ ÔÎÂ ,ÔBÙÈL B‡ ÏÚeL22˙ÏaL ÏLÂ »ƒ¿≈ƒ«À¿ƒ¿∆ƒ…∆
k ‰Ú‚pL ÔBÙÈL ÏLÂ ÏÚeLÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ï »¿∆ƒ∆»¿»»««ƒ¿»¿»

˙BÙËˆÓ el‡ È‰  dzÁa23. «¬∆¿»¬≈≈ƒ¿»¿

ב .16) משנה א.17)שם, בהלכה למעלה ראה
שם.18) כנ"ל ונשכה, נגעה אף ֿעלֿפי19)כלומר,

כלאים  מהלכות בפ "ג (ראה אחד מין אינם כלאים שלענין
שהעיסות  לפי  אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה
ולא  א). משנה פ "א בכלאים ורע "ב  ר"ש (עיין דומות שלהם
אין  ובאמת זה, על מזה לתרום יבואו שמא חכמים גזרו
בהלכות  ראה בזה, זה כלאים שהם כיון זה, על מזה תורמין
שהכל  - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ "ה שם, כלאים
חלה  (ירושלמי  מינו שאינו על ממין תורמין שאין יודעים
וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב ). הלכה פ "ד

קמח 20) הבולל אבל זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
ההלכה  כבסוף  מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה

מין 21)הסמוכה. "כוסמין ע .) (מנחות שאמרו וממה
ד. הלכה פ "ח  להלן ראה כרבי22)חיטין", שם, משנה

בן  יוחנן רבי  על תנאֿקמא נחלק  שלא ויתכן נורי . בן יוחנן
שכד  סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסף ֿמשנה, זה בענין נורי 

י ). מין 23)אות וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין
שעורים.

.„L„Á ˙qÚ24˙ÙËˆÓ dÈ‡ 25ÔLÈ ÏLÏ26Û‡ , ƒ«»»≈»ƒ¿»∆∆¿∆»»«
eÓ‡È ‡lL È„k ;„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰L Èt ÏÚ27: «ƒ∆≈ƒƒ∆»¿≈∆……¿

ÔÈÓBz28ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ29Ì˙È ‡ÏÂ .30ÚˆÓ‡Ó ¿ƒƒ∆»»««»»¿…ƒ¿…≈∆¿«
Ô‰ÈzL31‡ÈÈ ‡l‡ ,32ÔLÈ B‡ L„Á ˙Á‡ ‰qÚ ¿≈∆∆»»ƒƒ»«∆∆»»»»

eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï Ì‰Ï ÛËˆÈÂ33ÌÈc ‰na . ¿ƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡34‰Ú‚pL ‰qÚa35Ï‡ ;˙Á‡ ‰qÚa ¬ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»«∆∆¬»

˙Á‡ ‰qÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁ ÁÓ˜ ÏÏBa‰«≈∆«¬≈∆«ƒƒ¿∆≈∆ƒ»««
BÓk ,‰lÁ ˙qÚ eÚLÏ ÔÈÙËˆÓ ÔzLÓÁ È‰ ¬≈¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ««»¿

e‡aL36. ∆≈«¿

זו.24) שנה של וקב 25)מתבואה חדש "קב  ד: משנה שם
האמצע  מן יטול אומר ישמעאל רבי  בזה, זה שנשכו ישן
- משתיהן מפריש ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום
לדברי זה, על מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע "ב ),

אפשר. אי  הקודמת.26)שניהם, השנה של מתבואה
שם.27) גדולה.28)ירושלמי  הוא 29)תרומה דין והלא

הלכה  תרומות מהלכות בפ "ה ראה זה, על מזה תורמין שאין
ישמעאל.30)יא. כרבי  ולא הנ"ל, שגם 31)כחכמים

על  החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש, יש זה באופן
(של 32)הישן. זו עיסה נתחייבה התורה שמן כיון כלומר,

עיסות. שתי  ולעשותה להפרידה אין בחלה, וישן) חדש
מכאן,33) וחדש שחדש נצא חדש, עיסת יביא אם כלומר,

ה"ו. בסוף  כדלהלן להיפך, וכן מצרפם, והוא באמצע , וישן
כזה, שבאופן כיון העיסה, כל על מפריש מפריש, וכשהוא
שבני הישן, על החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש אין
אלא  מתקן שאינו וחושבים נוספת, עיסה שצירף  רואים אדם

ברדב "ז. ועיין ישן. על ומישן חדש על שאין 34)מחדש
הקודמת). (הלכה בלבד הכוסמין עם אלא מצטרפים חיטים

א.35) הלכה פ "א חלה ירושלמי  כנ"ל. ונשכה,
כאן,36) רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה ראש בפ "ו למעלה

ועיסת  חדש עיסת שאפילו נראה הקודמת, הלכה בסוף  ולא
ו"משנה  קורקוס  ר"י  ועיין יחד. נילושו אם מצטרפות, ישן,

שם. ראשונה"

.‰‰qÚ37Ô‡kÓ eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L38‰qÚÂ , ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»
‰lÁa ˙iÁ dÈ‡L ‰qÚÂ ,Ô‡kÓ eÚMkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»∆≈»«∆∆¿«»

Ê‡ ˙qÚ ÔB‚k ,ÚˆÓ‡a39‰Óez ˙qÚ B‡40B‡ »∆¿«¿ƒ«…∆ƒ«¿»
Ún„Ó41ÌÈÎBk „BÚ ˙qÚ B‡42Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«≈»ƒ««ƒ

˙BÚ‚BpL43„ È‰L ;˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  BÊa BÊ ∆¿»≈»ƒ¿»¿∆¬≈»»
ÚˆÓ‡a ÏÈcÓ ‰lÁ‰ ÔÓ eËt‰44. «»ƒ««»«¿ƒ»∆¿«

ג.37) משנה פ "ד אחד.38)חלה ממין ושתיהן
ב .39) הלכה בפ "ו למעלה ראה בחלה, חייבת שאינה
והתרומה 40) תרומה. של מקמח  העשויה עיסה כלומר,

שכבר  ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה
ד. הלכה סוף  שם למעלה וראה שם 41)נתרמה. ירושלמי 

פטור  הוא שהרי  ד. הלכה פ "ב  שם ותוספתא ג, הלכה
שם. למעלה ראה שפטורה 42)מחלה, שם. ירושלמי 

ח . הלכה סוף  שם למעלה ראה וראה 43)מחלה, ונושכות.
ז, הלכה סוף  להלן וברדב "ז ובהערות, יז, הלכה שם

ג. והלכה א הלכה כשהעיסות 44)ולמעלה זה וכל
החייבות  בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות
חייבות  שאינן העיסות אין בחלה, החייב  כשיעור בחלה
ט , הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב  את מעכבות בחלה

יג. ס "ק  שם הגר"א ובביאור ואילך, ו סעיף  שם וביו"ד

.Â‰È‰45;˙BÙËˆÓ  d˙lÁ ‰Óe‰L ‰qÚ ÚˆÓ‡a »»»∆¿«ƒ»∆¿»«»»ƒ¿»¿
‰lÁa ˙iÁÓ ‰˙È‰ k Ô‰ÈÈaL ‰qÚ‰L46ÔÎÂ .47 ∆»ƒ»∆≈≈∆¿»»¿»¿À∆∆¿«»¿≈

ÈtÓ ;˙BÙËˆÓ  Lc˜‰ ˙qÚ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆ƒ«∆¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰lÁa iÁ˙˙Â d˙BcÙÏ Èe‡L48ÔÎÂ .49‰˙È‰ Ì‡ ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«»¿≈ƒ»¿»

Á‡ ÔÈÓ ˙qÚ Ô‰ÈÈa50˙qÚ B‡ Á‡ LÈ‡ ˙qÚ B‡ ≈≈∆ƒ«ƒ«≈ƒ«ƒ«≈ƒ«
˙BÙËˆÓ ÔÈ„„vaL ˙BqÚ‰ ÈzL È‰  L„Á»»¬≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒƒ¿»¿

‰lÁÏ51. ¿«»

שם.45) "תרימו 46)משנה מהכתוב : מיעטו ולא
עתה  שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה, שכבר ולא תרומה",
חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב 
לאחר  שנפטרה אלא חלה, לחיוב  עכשיו גם שייכת

ממנה. שם.47)שהפרישו "קב 48)ירושלמי  שם:
לפדותו  ראוי  הקדש וכו' מצרף  אינו חלה קב  מצרף , הקדש
[והוצרכו  ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו,
לאחר  הקדישוה שוודאי  אף ֿעלֿפי  בהקדש, זו לסברא
מן  פטורה והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול,
היתה  "כבר הרי  ואםֿכן ז), הלכה פ "ח  (להלן החלה
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חלתה  שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה" מחוייבת
לה  ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין -
זיקה  לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה כלל, לחלה זיקה
החלה, על להשאל שיכול ואף ֿעלֿפי  להלן. וראה לחלה,
בחלה  שאלה לדמות אין - התרומה על להשאל שיכול כדרך
לפדותו  הוא שחייב  הקדש, לפדיון להשאל, חייב  שאינו
תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט . בנדרים ראה הבית, בדק  לטובת
מחוייבת  היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב "ז
(ראה  כן אמרו חלתה שהורמה בעיסה שרק  בחלה",
אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה),
שכשם  אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי  העיסה, את אלא
עוד  חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה

חלה]. להפרשת זיקה לה ואין ירושלמי49)בחלה,
שם. שאין 50)ותוספתא ואף ֿעלֿפי  המינים. מחמשת

(אם  חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת
עיסת  אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד, בללן לא
אחת  בכל שאין חיטים עיסות שתי  בין מפסיקה השעורים
עיסות  שתי  שיצטרפו שכדי  דבר, של וטעמו כשיעור. מהן
בת  האמצעית שתהא די  תפסיק , לא שביניהן ושהשלישית
כנ"ל, בעצמה, להצטרף  יכולה שאינה אף ֿעלֿפי  חלה, חיוב 

כפשוטה. בתוספתא איש 51)וראה עיסת שאין אף ֿעלֿפי 
- אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, מצטרפות חדש ועיסת אחד

כנ"ל. מפסיקות, אינן

.Ê˙BqÚ ÈzL52,eÚMkÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL , ¿≈ƒ∆»««≈∆¿»ƒ«ƒ
eÚ‚Â eÊÁÂ ,BfÓ ‰lÁÂ BfÓ ‰lÁ LÈÙ‰L53BÊa BÊ ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿«»ƒ¿»¿¿»¿»

Ô‰Ó LÈÙ‰Ï ÔÈiÁ  eÚMk Ì‰ÈzLa È‰Â;‰lÁ «¬≈ƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈∆«»
ÌeÏk ÔÈ‡ ˙BBL‡‰ ˙BlÁ‰L54. ∆««»ƒ≈»¿

עקיבא.52) כרבי  ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם
כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי 

.ÁÈL55eÚMk ‰qÚ eOÚL ÌÈÎBk È„BÚ56 ¿≈¿≈»ƒ∆»ƒ»«ƒ
‰e˜lÁÂ57eib˙ Ck Á‡Â ,58ÏÚ „Á‡ Ïk ÛÈÒB‰Â , ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿«¿¿ƒ»∆»«

eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú ib˙pL Á‡ B˜ÏÁ59BÊ È‰  ∆¿««∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«ƒ¬≈
dÏ ‰˙È‰ ‡lL ;˙iÁ60È„BÚ eÈ‰Lk ‰BÁ ˙ÚL «∆∆∆…»¿»»¿«»¿∆»¿≈

„Á‡ Ïk „Èa ‰È‰ eÚMkÓ ˙BÁÙ È‰L ,ÌÈÎBk»ƒ∆¬≈»ƒ«ƒ»»¿«»∆»
Ô‰Ó61. ≈∆

ד.55) הלכה פ "ג חלה שותפין 56)ירושלמי  [שעיסת
פ "ו  (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים
גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף  כאן שיש לפי  ו), הלכה
אינה  בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין
שגלגלו  ישראלים שני  כעיסת ולפוטרה להקל גם מצטרפת

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת שהמדובר 57)על כנראה
הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על זו עיסה  כשעשו
שפטור  לחלק  עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני  כאן וישנם
(שם  החלה מן הפוטר גוי  גלגול ב . יט ): הלכה שם (למעלה

ח ). בעיסה.58)הלכה שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
אחר  שהוסיפו אף ֿעלֿפי  חלקו, ואחרֿכך נתגיירו אם אבל
כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי  מחלה, פטורים כך,
לפי אז, הם פטורים זאת ובכל לחיוב  לצרפה בדין והיה
ישראלים  שני  של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול

לעולם]. פוטרה פטור של שגלגול הסמוכה) (בהלכה
כן,59) לא שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,

ט . הלכה שם כנ"ל חייבת, לעיסה.60)בוודאי 
כשיעור,61) שהיה באופן אלא פוטר, הגוי  גלגול (ואין

לחלק  עלֿמנת הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי  על ונפקע 
שאין  בגוי  כאן אבל המחייב , שיעור כשיש אלא פוטר,
קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב , מצטרפת עיסתם

כנ"ל).

.ËÌÈÏ‡OÈ ÈL Ï‡62Ck eOÚL63„Á‡ Ïk ÊÁÂ , ¬»¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆»»¿»«»∆»
eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈÒB‰Â e˜ÏÁL Á‡««∆»¿¿ƒ«∆¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰BÁ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰ kL ;‰eËt BÊ È‰ 64Ô‰Â , ¬≈¿»∆¿»»¿»»¿«»¿≈
˜lÁÏ ‰e‡OÚL ÈtÓ ‰ÚL d˙B‡a ÔÈeËt eÈ‰65. »¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆¬»»¿«≈

שם.62) בצק .63)ירושלמי  לחלקה בשעת 64)עלֿמנת
ישראל. עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי  ראה 65)לישה,

יט . הלכה בפ "ו למעלה

.È‰˙È‰66Ï‡Oi‰Â ÌÈÎBk „BÚ‰ „Èa ‰qÚ‰ »¿»»ƒ»¿«»≈»ƒ¿«ƒ¿»≈
˙eÙzLa67,ÌÈÎBk „BÚ‰ ib˙ Ck Á‡Â ,e˜lÁÂ ¿À»¿ƒ¿¿««»ƒ¿«≈»≈»ƒ

„Ú [BlL ÏÚ Ï‡OÈÂ] BlL ÏÚ b‰ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«≈«∆¿ƒ¿»≈«∆«
Ï‡OÈ ÏL  eÚMÏ B˙qÚ „Á‡ Ïk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈

˙iÁ68‰eËt ÌÈÎBk „BÚ ÏLÂ ,69. «∆∆¿∆≈»ƒ¿»

שם.66) על 67)ירושלמי  שלא שלשוה משמע , זה מלשון
ו, סעיף  של סימן וביו"ד בכסף ֿמשנה ראה לחלקה, דעת

ז. אות שם הגר"א הישראל 68)ובביאור של בחלקו שהרי 
א). סעיף  שם (יו"ד פוטר הגוי  גלגול עיון,69)אין צריך

היתה  מכשיעור פחות שהרי  חובה, שעת לה היתה לא הרי 
רק  כי  [ויתכן בראב "ד. וראה ח . הלכה למעלה ראה בידו,
לחלק , עלֿמנת גלגול פטורים: שני  שישנם שם, למעלה
גלגול  כלומר: לשני , סותר מהם אחד וכל גוי , של וגלגול
שעת  לה היתה שלא החיוב , מפקיע  אינו לחלק  עלֿמנת
אינו  גוי  של וגלגול גוי , של גלגול כאן שיש כיון חובה
עלֿמנת  הגלגול מצד חובה שעת לה היתה שלא מפקיע ,
למעלה), (ראה לחלק  עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק .
לא  בלבד הגוי  של שבחלקו אף ֿעלֿפי  מפקיע , הגוי  גלגול
שהעיכוב  נראה שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה
לחלק ]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא

.‡ÈÏËBp‰70d˙lÁ ‰Óe‰ ‡lL ‰qÚÓ B‡O71 «≈¿≈ƒ»∆…¿»«»»
d˙lÁ ‰Óe‰L ‰qÚ CB˙Ï B˙e72‡ÈÓ ‰Ê È‰  ¿»¿ƒ»∆¿»«»»¬≈∆≈ƒ

‰iL ‰qÚ73‰qÚ eÚL ‰Ê B‡O ÌÚ da ‰È‰iL , ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»
‰qÚ‰ CB˙a d˙BÂ ,‰lÁa ˙iÁL74‰Óe‰L ∆«∆∆¿«»¿¿»¿»ƒ»∆¿»

‰ÈÏÚ ‰lÁ eÚL ‰iM‰ ‰qÚ‰ ÔÓ LÈÙÓe ,d˙lÁ«»»«¿ƒƒ»ƒ»«¿ƒ»ƒ«»»∆»
ÏhiL È„k ,B‡O‰ ÏÚÂ75BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ûwn‰ ÔÓ ¿««¿¿≈∆ƒ…ƒ«À»¿ƒ≈

ÏÚ ‰lÁ LÈÙÓe ÏË dlk BÊ ˙ÈOÚ  ‰iL ‰qÚƒ»¿ƒ»«¬≈À»∆∆«¿ƒ«»«
‡e‰L ÏÎa ÒB‡ BÈÓa Ïh‰L ;Ïk‰76. «…∆«∆∆¿ƒ≈¿»∆

ב .70) הלכה פ "ב  שם, ותוספתא ח , משנה פ "ג חלה
לחלה.71) טבל השאור כן, הוא 72)ואם תורה ודין

ראה  בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב , שתיבטל
אפשר 73)להלן. אי  חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה
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בחלה  מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי  שנתערב , זה על להפריש
מדרבנן. אלא חייב  אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה. מן
הנ"ל, השאור בלי  כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל

ראשונה). (משנה להפריש מערבבה 74)יכול כלומר,
החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה,
שתי בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה שאף ֿעלֿפי 
(למעלה  מצרפתן היא הרי  כשיעור, אחת בכל שאין עיסות
שיש  אחת כעיסה העיסות שתהיינה לענין זה כל ו), הלכה
מפסקת. העיסה המוקף , מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה
העתיק  זה וכעין קורקוס , (ר"י  לעיסה" "סמוך מוגה: ובספר
מצרפת  חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי  קמא). עשין הסמ "ג
כלל  הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף , מן שיחשב  לענין אף 
"כדי רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי  אלא ב . סימן ב 
את  להסמיך צריך מוקף , מדין חוץ  הרי  המוקף ", מן שיטול
כשיעור  יחד ויהיו לשאור שתצטרף  כדי  השניה העיסה

שם). 21 בהערה וראה כפשוטה, כלומר,75)(תוספתא
די ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב : למה הטעם זהו

כנ"ל. לה, סמוך השנייה העיסה שכיון 76)בנתינת
באלף  ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי  לתקנו, שאפשר
ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט "ו וראה בטל. אינו

.È‰lÁk dÈ‡  ‰lÁÏ ‰Ïeh‰ ‰qÚ77‡È‰ È‰Â , ƒ»«¿»¿«»≈»¿«»«¬≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰ ÔÈ‡L ,‰‡Óh‰ ÔÈÚÏ ÔÈlÁk¿Àƒ¿ƒ¿««À¿»∆≈«≈ƒ∆¿ƒƒ

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ÔÈlÁa78zÓe .79Ì‚Ï ¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿À»ƒ¿…
ÓËÔÈlÁÏ ‰‡80ÈzL ,CÎÈÙÏ .Ï‡OÈ ı‡aL À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈

˙BqÚ81‰‡ÓË ˙Á‡ ,82‰B‰Ë ˙Á‡Â83È„k ÏËB  ƒ««¿≈»¿««¿»≈¿≈
d˙lÁ ‰Óe‰ ‡lL ‰qÚÓ Ì‰ÈzL ˙lÁ84B˙BÂ ««¿≈∆≈ƒ»∆…¿»«»»¿¿

‰B‰h‰ ‰qÚÏ CeÓÒ ÚˆÓ‡a85CLBÓe ,86ÔÓ »∆¿«»»ƒ»«¿»≈ƒ
‰ˆÈa È„k ‰B‰hÏ ‰‡Óh‰87ÔÓ Ì˙Ï È„k , «¿≈»«¿»¿≈≈»¿≈ƒ¿…ƒ

Ûwn‰88. «À»

ל:77) בסוטה הגמרא מסקנת היא מהלכות 78)כן בפי "א
טו. ב , הלכות הטומאות זרה 79)אבות ועבודה שם, סוטה

ט . הלכה פט "ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו.
מתוקנים,80) חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,

שם. כנ"ל בידים, גם לטמא ח ,81)מותר משנה פ "ב  חלה
כחכמים. ולא כמותו, בירושלמי  שפסקו אליעזר כרבי 

שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה לא 83)כלומר, ועדיין
מהן. חלה שם 84)הורמה ופירש שם. במשנה הוא כן

שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית בספר
לא  למה וצ "ע  אנשי ֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא

שם. רע "ב  ועיין הטהורה, עיסה מאותה ונוגע 85)יפריש
נגיעה  צריך שאין ואף ֿעלֿפי  המוקף . מן שיתרום כדי בה
תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר דינם וטהור טמא - במוקף 
ראה  נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס ). (ר"י  נגיעה וצריך

במשנה 86)להלן. ועיין להלן. וראה "ומנשך", [צ "ל
כגוף  הכל נעשה נשיכה שעלֿידי  ואף ֿעלֿפי  שם. ראשונה
(פ "ו  לטומאה כראשון מעשה בעת טמאים וכולם אחד
לא  שפירשו לאחר - יח ) הלכה אוכלין טומאת מהלכות
שם]. כמפורש בלבד, מגע  טומאת אלא בהם נשאר

כדי87) כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדי ֿביצה"
ועם  ה"כדי ֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה

ורק  אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידי ֿזה ה"כדי ֿחלה",
על  הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף  כשהכל זה, באופן
ז, הלכה תרומות מהלכות בפ "ה למעלה כמפורש הטמא,
וראה  יג. הלכה פ "ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל
ונותן  אמרו, שם שבמשנה ואף ֿעלֿפי  ראשונה. במשנה
שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק  - באמצע " מכביצה פחות
שלישי עושה שני  שאין מפני : באמצע , כביצה שנותן
כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין,
טומאה  לגרום מותר וגם כנ"ל, בהם שלישי  אין ולפיכך
אלא  "גורם", זה שאין שצ "ע  (אלא ישראל שבארץ  לחולין
שאף ֿעלֿפי ביצה, כדי  לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא
אף  שני , ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע  זה ש"כדי ֿביצה"
 ֿ ה"כדי  את מטמא הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר
חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה חלה",

לעיסה 88) סמוך באמצע  "ונותנו שכתב  למה טעם [זהו
שהכביצה  שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",
להתיר  בכך די  הטמאה, לעיסה כולם נשוכים וה"כדי ֿחלה"

הטמא]. על הטהור מן לתרום

.‚ÈÌ„‡ ‰OBÚ89‰B‰Ë ‰qÚ90LÈÙÓ BÈ‡Â ∆»»ƒ»¿»¿≈«¿ƒ
LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï d˙ˆ˜Ó ÁÈpÓ B‡ dÁÈpÓe ,d˙lÁ«»»«ƒ»«ƒ«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ
e‡ÓË elÙ‡Â ˙BÁ‡ ˙BqÚ ÏL ˙BlÁ CÏB‰Â ‰ÈÏÚ»∆»¿≈«∆ƒ¬≈«¬ƒƒ¿¿

˙BqÚ‰91‰lÁ dlk ÁÈp‰L ‰qÚ‰ ‰OÚzL „Ú , »ƒ«∆≈»∆»ƒ»∆ƒƒ«À»«»
Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÏÒtz ‡lL ‡e‰Â .Ô‰kÏ ‰pzÈÂ92Ï‡ ; ¿ƒ¿∆»«…≈¿∆…ƒ»≈≈…∆»»¬»

ÁÒzMÓ93ÌÈc ‰na .‰ÈÏÚ LÈÙÓ BÈ‡ ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»«∆¿»ƒ
˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ LÈÙnL ˙BqÚ‰ Ì˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»»ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»≈

‰Óe‰ ‡Ï B‡ Ô‰Ó ‰lÁ ‰Óe‰ Ì‡94˙lÁL ; ƒ¿»«»≈∆…¿»∆««
È‡Óc95‡lLÂ ‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh ¿«ƒ∆∆ƒ«»««»≈¿«¿ƒ»¿∆…

.Ûwn‰ ÔÓƒ«À»

ו.89) משנה פ "ד שיפריש,90)חלה החלה שתהא כדי 
מן 91)טהורה. שמפריש ריעותות: שתי  כאן שיש כלומר,

(רדב "ז). המוקף  מן ושלא הטמא, על הטהור
שם.92) שם.93)ירושלמי  עדים 94)משנה ששני  כגון

אין  אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים
מפרישין  הארץ  עמי  שהרי  הארץ , מעם שלקחה הכוונה
וראה  ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם חלה,

שלקחו 95)באורֿשמח . ולא ספק , פירושו, "דמאי " כאן
כנ"ל  הארץ , א,מעם הלכה מעשר מהלכות בפ "ט  וראה .

שם. ובמשנהֿלמלך

   1 
מפרישין 1) ואימתי  חלה. היא אם קמח  חלתו המפריש יבאר

בחטים  נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב  מאימתי  חלה.
לשין  אם בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה
לו  ואמר בסוריא עםֿהארץ  מנחתום הלוקח  עמה. ועורכין
מבעל  או מנחתום לארץ  בחוצה והלוקח  חלה. הפרשתי 

הבית.

.‡LÈÙn‰2‰lÁ dÈ‡  ÁÓ˜ B˙lÁ3„Èa ÏÊ‚Â , ««¿ƒ«»∆«≈»«»¿»≈¿«
Ô‰k4‰lÁa ˙iÁ ‰qÚ‰ ‡Le ,5ÁÓw‰ B˙B‡Â . …≈¿»»ƒ»«∆∆¿«»¿«∆«

ÓÚ Ba LÈ Ì‡ ,‰lÁ ÌLÏ LÈÙ‰L6‰qÚ e‰OBÚÂ7 ∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ≈…∆¿≈ƒ»
ÔÈlÁ ÁÓ˜ Ïk ‡Lk ,‰lÁ epnÓ LÈÙÓ ‰Ê È‰ 8. ¬≈∆«¿ƒƒ∆«»ƒ¿»»∆«Àƒ
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מ "ה.2) פ "ב  רחמנא 3)חלה אמר "עריסותיכם" שהרי 
.(231 עמ ' קידושין, לבעל 4)('מאירי ' להחזיר וחייב 

שאין  ויודע  חכם, תלמיד שהוא ואף ֿעלֿפי  הקמח .
גזרו  - מתנה בתורת לו נתן ובוודאי  קמח , חלה מפרישים
שאין  יודעים שאינם אלה מחמת בידו, גזל שתהא חכמים
שנתקנה  יחשבו כהן ביד תשאר ואם קמח , חלה מפרישים
בקידושין  הגמרא ע "פ  א, ס "ק  שכז סי ' ליו"ד (ט "ז עיסתם

כיון 5)מו:). בחלה, חייבת אינה העיסה זו נאמר: "ולא
המשנה). (פירוש הכוונה" בו היתה חלה שלה שהקמח 

הט "ו).6) פ "ו (למעלה חלה שיעור בעודו 7)שהוא אבל
כנ"ל. חלה, חלתו אין אסורה 8)קמח  זו וחלה כלומר,

לא  הקמח  מן הראשונה שהפרשתו כיון התורה, מן לזרים
(רדב "ז). כלום היתה

.?‰lÁ ÔÈLÈÙÓ È˙ÓÈ‡9ÌÈn‰ ˙‡ ÔziLk10 ≈»««¿ƒƒ«»¿∆ƒ≈∆««ƒ
c ˙lÁzÓ ‰lÁ‰ LÈÙÓ ,ÌÈna ÁÓw‰ Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»»

LBlpL11ÌÎ˙ÒÚ ˙ÈL‡ :Ó‡pL ;12‡lL ‡e‰Â . ∆ƒ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆¿∆…
eÚL ÌÈna Ú˙ ‡lL ÁÓ˜ ‰Úa ÌL ‡MÈƒ»≈»»¬≈»∆«∆…ƒ¿»≈««ƒƒ

ÓÚ13Ó‡ Ì‡Â .14‰lÁ BÊ È‰ :15‰qÚ‰ ÏÚ16ÏÚÂ …∆¿ƒ»«¬≈«»«»ƒ»¿«
Â B‡O‰‰qÚ dlk ‰OÚzLÎÏÂ ,izLpL ÁÓw‰ ÏÚ «¿¿««∆«∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈»∆À»ƒ»

˙Á‡17B„ÈaL BÊ Lc˜˙z18‰Ê È‰  ‰lÁ ÌLÏ ««ƒ¿«≈∆¿»¿≈«»¬≈∆
zÓ19. À»

בון,9) רבי  בי  יוסי  רבי  "אמר ה"ג: פ "ג פסחים ב 'ירושלמי '
בסוף  אלא חלתה יפריש שלא טהורה בעיסה היה בדין
תקנה  - בה"ד) כדלהלן אחד, גוף  העיסה כשתעשה (כלומר,
העיסה". את תטמא שלא תחילה, שיפרישנה בה תיקנו
החלה  שחובת לומר כאן רבינו כוונת ואין הי "א. להלן וראה
תתחייב  מאימתי  (ה"ד) להלן כתב  שהרי  עכשיו, באה
חושש  הוא אם אלא אחד, גוף  משתעשה בחלה, העיסה
(כסף ֿמשנה  הלישה בתחילת מפריש - העיסה תיטמא שמא

מ "א.10)ורדב "ז). סוף  פ "ג מתחילת 11)חלה כלומר,
נתערב  לא שעדיין הקמח  ממעט  יפריש לא אבל הלישה.

להלן. וראה ה"א.12)במים. שם שכיון 13)'ירושלמי '
עצמו, בפני  נחשב  הוא אין חלה, שיעור במשוייר שאין
בכלל  והכל במים, נתערב  שכבר לקמח  ומצטרף 
שיהא  "ובלבד שם: במשנה אחרים, ובספרים "עריסותיכם".
רבינו  נוסחת ולפי  במעורב . כלומר, קמח ", רבעי  חמשה שם
שיעור  במעורב  אין אם שאף  יתכן וכו'", יהא שלא "ובלבד
בקמח  ואין ללוש, התחילה ומכלֿמקום "הואיל חלה
עמ ' שם, חלה ('מאירי ' כנילוש" נידון - חלה כדי  הנשאר

בעריבה 14)27). כשנשאר אפילו ומדובר שם. 'ירושלמי '
במים. נתערב  שלא עומר שיעור ומדובר 15)קמח ,

שנשתייר, ממה ולא במים, שנתערב  הקמח  מן שהפריש
במים.16)כנ"ל. המעורב  הקמח  על כלומר,

כנ"ל.17) במים, הקמח  כל לכשיתערב  כלומר,
יכול 18) אינו מדוע  וצ "ע , אחת. בבת החלה כל כלומר,

היתר  ועל מיד, יחול במים, נתערב  שכבר החלק  שעל לומר,
עיסה. כולה לכשתעשה על 19)יחול כמפריש זה ואין

הקמח  לערב  הדבר שבידו שכיון לעולם, בא שלא דבר
מהל' בפ "ה כנ"ל לעולם, כבא זה הרי  בחלה, ולחייבו במים
רי "ד' וב 'תוספות ב . סב , לקידושין בר"ן וראה ה"ט . תרומות

על  איגר' עקיבא רבי  וב 'תוספות שם, ה'ירושלמי ' על
רבינו: כתב  שם, תרומות שבהל' ואף ֿעלֿפי  שם. המשנה
שלא  בערוגה - שאמר" בעת שליש שתיהן שיביאו "והוא
אבל  שליש. הבאת לידי  להביאה בידו זה אין שליש, הביאה

הוא. בידו במים, הקמח  עירוב 

.‚ÁÈp‰20Ck Á‡Â dÚÂ Ïk‰ LlL „Ú ‰qÚ‰ ƒƒ«»ƒ»«∆»«…¿≈¿»¿««»
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  LÈÙ‰21‰lÁ‰ LÈÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿ƒ≈¿»¿¿ƒ…ƒ¿ƒ««»

,˙t‰ ÔÓ LÈÙÓ ‰Ê È‰  Ïk‰ ‰Ù‡ ‡l‡ ,˜ˆa»≈∆»»»«…¬≈∆«¿ƒƒ««
e‡aL BÓk22. ¿∆≈«¿

קי .20) פיסקה שלח , פרשת חלה 21)'ספרי ' חלתו כלומר,
עם  מיד להפריש שתיקנו חכמים, תקנת על שעבר אף ֿעלֿפי 

כנ"ל. לקמח , המים הט "ז.22)נתינת סוף  פ "ו, למעלה

.„È˙ÓÈ‡Ó23‰qÚ‰ iÁ˙z24ÏbÏ‚zMÓ ?‰lÁa25 ≈≈»«ƒ¿«≈»ƒ»¿«»ƒ∆¿«¿≈
ÌÈna ÁÓw‰ Ú˙ÈÂ ÌÈhÁa26ÌËÓËzL B‡ ,27 ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ∆ƒ«¿≈

È‡Ú ÔÈÏÎB‡Â .„Á‡ Ûeb dlk ‰OÚ˙Â ÌÈBÚOa28ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈»∆À»∆»¿¿ƒ¬«ƒ
.ÌÈBÚOa ÌËÓh˙Â ÌÈhÁa ÏbÏb˙zL „Ú ‰qÚ‰»ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈhÁk  ÔÈÓqk‰Â29 ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ , ¿«À¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
.ÌÈBÚOkƒ¿ƒ

שם.23) מעיקר 24)חלה, חלה חיוב  חל מאימתי  כלומר,
המים  נתינת עם מיד להפריש התקנה שנתקנה קודם הדין,
אפילו  לאסור והיינו ובהערות, ה"ב  למעלה ראה בקמח ,

כדלהלן. עראי , וראה 25)אכילת רומי . בדפוס  הוא כן
שם'. אנשי  יישאר 26)ב 'תוספות ולא הקמח , כל כלומר,

שם. למעלה ראה מעורב , בלתי  "פירוש,27)קמח 
"שעיסת  המשנה). (פירוש בקצתם" קצתם חלקם שידבקו
תטמטם, להכי  נסדקת, אלא יפה נגבלת אינה שעורים
סדקיה" יסתמו) יאטמו, (כלומר, שיטמטמו עד שמגבלה
טם  ערך ב 'ערוך' וראה שם). ל'ספרי ' בפירושו הלל (רבינו

.800 עמ ' פ "א, חלה כפשוטה' וב 'תוספתא משנה,28)ב ,
א  נותנת שהיא משעה אסורה קבע  אכילת ואילו ת שם.

גמר  לפני  הותרה לא ומעשרות תרומות לענין גם וכן המים.
מהל' פ "ג למעלה ראה בלבד, עראי  אכילת אלא מלאכה

שם. ראשונה' 'משנה ועי ' ה"א. א:29)מעשר ע , במנחות
מין  ושיפון שועל שבולת חיטים, מין כוסמין "תנא,
צירוף , לענין ולא לישה, לענין רבינו ומפרשה שעורים".
הובא  מ "ב , פ "ד בחלה שנאמר ממה לנו יקשה שלא בכדי 
ה"א) פ "ג (שם שב 'ירושלמי ' ואף ֿעלֿפי  ה"ג. פ "ז למעלה
הטימטום", אחר בהן מהלך את דברים, כל "ושאר  אמרו:
סי ' יו"ד יוסף ' ('בית הנ"ל במנחות כהברייתא רבינו פסק 

שכז).

.‰‰ÏbÏb˙30ÏÎB‡‰ ,ÌÈBÚOa ‰ÓËÓhÂ ÌÈhÁa ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈
‰˙ÈÓ iÁ  ‰lÁ ˙LÙ‰ Ì„˜ ‰pnÓ31‡È‰L ÈtÓ , ƒ∆»…∆«¿»««»«»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ

ÏË32ÔÓ ‰lÁa ˙iÁ ‰qÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»«∆∆¿«»ƒ
‰˜BÏ  ‰pnÓ ÏÎB‡‰ ,‰Bz‰33ÏË ÏÎB‡ ÏÎk ,34; «»»≈ƒ∆»∆¿»≈∆∆

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  Ì‰ÈcÓ ˙iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«∆∆ƒƒ¿≈∆«ƒ««
.˙ecÓ«¿

שם.30) בפ "ג, -31)משנה בו התרו ואם שמים. בידי 
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כדלהלן. פ "ה 32)לוקה, כנ"ל כתרומה, דינה חלה שהרי 
מן  האוכל אולם, ה"ה. מעשר מהל' בפ "א וראה הי "ג.
אף ֿעלֿפי מיתה, חייב  אינו וטמטום, גלגול לפני  העיסה
זה  שאין ה"ב ), (למעלה להפריש ואפשר המים את שנתנו
מלאכתה  נגמרה שלא מתבואה כאוכל אלא טבל, כאוכל

שלמה'. ו'מלאכת רדב "ז ועי ' שם 33)למעשר, 'ירושלמי '
תורה". דבר חלתן על שלוקין אומרת, "זאת ה"ב : פ "א

הֿו.34) אותיות ה"ב  סנהדרין מהל' ופי "ט  א. יג, מכות

.Â‰qÚ35‰ÚÓ„pL36‰eËt  ÏbÏb˙z ‡lL „Ú37; ƒ»∆ƒ¿¿»«∆…ƒ¿«¿≈¿»
˙iÁ  ÏbÏb˙zMÓ38LÈc˜n‰ ÔÎÂ .39B‡ B˙qÚ ƒ∆ƒ¿«¿≈«∆∆¿≈««¿ƒƒ»

d˙B‡ È˜Ùn‰40‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Ì„˜ ««¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»
dÏbÏb Ck Á‡Â d41d˙B‡ È˜Ù‰ B‡ dLÈc˜‰ B‡ , »¿««»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

˙iÁ BÊ È‰  da ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Á‡««∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¬≈«∆∆
‰lÁa42. ¿«»

ב 'אור 35) ראה בקמח , המים נתינת לאחר ומדובר מ "ב . שם,
תרומה.36)שמח '. בה פטור 37)שנתערבה שהמדומע 

בזמן  בחלה ומדובר ה"ד. סוף  פ "ו למעלה ראה החלה, מן
ב 'תוספות  ועי ' כג, בהערה (שם מדרבנן אלא שאינה הזה,

איגר'). עקיבא גלגול,38)רבי  בשעת שנתחייבה שכיון
נפטרת. אינה מ "ג.39)שוב  נזכר 40)שם, לא הפקר דין

מ "ג  שם שבפ "א כיון הקדש, מדין רבינו ולמדו שם, במשנה
ה"ג, שם למעלה וראה חלה. חיוב  לענין כאחד שניהם נזכרו

שם. הגר"א ובביאור ס "ז, של סי ' אם 41)וביו"ד אבל
פטורה, זו הרי  הקדש, או הפקר העיסה היתה גלגול בשעת
חינוך' ב 'מנחת וראה הסמוכה. בהלכה הנזכר הטעם מן
וב 'תרומת  ,800 עמ ' חלה כפשוטה' ב 'תוספתא שפה, מצוה
שבפ "ב  ואף ֿעלֿפי  ואילך. ז עמ ' אליעזרי  להר"ש חלה'
וזכה  שבלים הפקיר "אם רבינו: כתב  הי "ב , תרומה מהל'
נראה  תרומה", אינה - תרומה מהן והפריש ועבר בהן
הכ"ב , בפ "א שם שהרי  זה, לענין וחלה תרומה שחלוקים
חייבין  לארץ , שנכנסו חוצהֿלארץ  פירות "וכן : רבינו כתב 
היה  העיסה כשגלגול התורה, מן (כלומר, וכו' בחלה
לארץ  שנכנסו אחר ישראל ביד למעשר נקבעו ואם בארץ ),
בפירוש  כסף ֿמשנה (לפי  מדבריהם" במעשרות חייבין -
חובת  עם שייכות לעיסה לה אין גלגול שלפני  הרי  אחד),
ב 'אור  (ראה חלה חלתו - חלה הפריש שאם לזה פרט  חלה,

חובת 42)שמח '). את מפקיעים וההפקר ההקדש ואין
כנ"ל. להם, שקדם הגלגול בשעת שחלה החלה,

.ÊdLÈc˜‰43„Èa ‰ÏbÏb˙Â ,ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿«
‰eËt  d‡„t Ck Á‡Â Lc˜‰‰44˙ÚLaL ; «∆¿≈¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

.‰eËt ‰˙È‰ d˙BÁ»»»¿»¿»

שם.43) ממה 44)משנה, זאת למדו - א סז, במנחות
וכן  הקדש. עיסת ולא גוי  עיסת ולא "עריסותיכם", שנאמר
אדם  שיגלגל מצוי  זה שאין אלא כנ"ל, הפקר לענין הדין
הקדישה  : רבינו כתב  לא ולכן בה, יזכה ולא הפקר עיסת
יו"ד  בשו"ע  אבל הקודמת. בהלכה כמו וכו', הפקירה או
חובה, בשעת פטור של דין להשמיענו "הפקר", כתב  שם,

הזה. בזמן נוהג שאינו כיון כתב , לא "הקדש" דין ואילו

.ÁÌÈÎBk „BÚ ÔÎÂ45BÏ ˙BOÚÏ Ï‡OÈÏ Ô˙pL ¿≈≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈«¬

zÓa BÏ d˙e ,‰qÚ˙iÁ  dÏbÏ‚ ‡lL „Ú ‰46; ƒ»¿»»¿«»»«∆…ƒ¿¿»«∆∆
‰eËt  dÏbÏbMÓe47. ƒ∆ƒ¿¿»¿»

עיסת 45) כדין גוי  עיסת שדין רבינו, וכוונת מ "ה. שם,
שנאמר  ממה שם, במנחות נתמעטו ושניהם הקדש,

כנ"ל. היתה 46)"עריסותיכם", גלגול שבשעת כיון
ישראל. של העיסה 47)העיסה היתה גלגול שבשעת כיון

והחידוש  ה"ה. סוף  פ "ו כנ"ל פטורה. גוי  ועיסת גוי , של
ולא  לחיוב  לא המגלגל, אחר חלה לענין הולכים שאין בזה,
יו"ד  (ש"ך גלגול בשעת שלו שהעיסה מי  אחר אלא לפטור,

ה"י ). שם למעלה וראה ב , אות שם

.Ëb48‡lL „Ú ‰ÏbÏb˙ :‰qÚ BÏ ‰˙È‰Â ib˙pL ≈∆ƒ¿«≈¿»¿»ƒ»ƒ¿«¿¿»«∆…
‰eËt  ib˙49˜ÙÒ Ì‡Â .˙iÁ  ib˙pMÓ Ì‡Â ; ƒ¿«≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«∆∆¿ƒ»≈

ÈÙÏ ,‰lÁa ˙iÁ 50ÏÎ‡L ÊÂ .‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L «∆∆¿«»¿ƒ∆¬ƒ»¿»∆»«
.LÓÁ ‰ÈÏÚ iÁ ÔÈ‡  da ‡ˆBiÎÂ BÊ ˜ÙÒ ˙lÁ««»≈¿«≈»≈«»»∆»…∆

מ "ו.48) כנ"ל.49)שם, פטורה, גוי  שעיסת
שם 50) וברש"י  א. קלד, בחולין וראה ה"ד. שם 'ירושלמי '

מתנות, לענין הי "ג, בפ "ט  שלהלן ואף ֿעלֿפי  חלה. ד"ה
קודם  הבהמה נשחטה אם הוא ספק  שאם רבינו כתב 
עליו  מחבירו והמוציא פטור שנתגייר, אחר או שנתגייר
ספק  בין הבדל שיש ותירצו זאת, הקשו שם בגמרא הראיה,
לבין  לחומרא, שהוא קדושה) שהיא חלה (כלומר, איסורא
שהוא  ה"ז) בפ "א כנ"ל חולין, שהן (מתנות ממון ספק 
חייב  הגר שאין נראה, רבינו ומלשון שם). (חולין, לקולא
אצלו  להשהותה הוא יכול אלא לכהן, הספק  חלת את לתת
תרומת  שלגבי  ואף ֿעלֿפי  שם). ('ירושלמי ' לכהן למכרה או
ה"ה): מעשר מהל' (פ "ט  רבינו כתב  דמאי , של מעשר
יבא  שלא חכמים שהחמירו הוא, הטעם שם לכהן", "ונותנה
ראשון  מעשר אוכל שהוא כדרך אצלו, ישהנה אם לאכלה
שהם  וישכח  ה"ב ), (שם ולעני  ללוי  נותנם שאינו עני  ומעשר
ויש  שם). (משנהֿלמלך תרומה ולא לזרים, מותרים
אברהם' ו'יד שם, ה'ירושלמי ' על הפנים' ('מראה אחרונים
הי "ז) תרומות מהל' פ "ז המשנהֿלמלך ע "פ  של, סי' יו"ד
מספק  החלה את שמפריש היא, רבינו שדעת שסוברים
בה  שיש שכיון ודאי , בחלת נוהג שהוא כדרך לכהן, ונותנה
לא  שם), (חולין שבבבלי  וכיון בה. החמירו מיתה, עון
על  בזה סומכים אין לכהן, למכרה שמותר הזכירו
אות  שם ליו"ד בש"ך וראה כן. לעשות שהתיר ה'ירושלמי '

ח .

.È‰qÚ51‰‡ÓË ˜ÙÒ da „ÏBpL52 ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ»∆«»¿≈À¿»…∆∆ƒ¿«¿≈
‰‡ÓËa ‰pOÚÈ53ı‡aL ÔÈlÁ ‡nËÏ znL ÈÙÏ , «¬∆»¿À¿»¿ƒ∆À»¿«≈Àƒ∆¿∆∆

Ï‡OÈ54d˙lÁ ÛO˙Â ,55‰ÏbÏb˙pL Á‡ dÏ „ÏB . ƒ¿»≈¿ƒ»≈«»»«»««∆ƒ¿«¿¿»
ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ‰‡ÓË ˜ÙÒ56‰Bz‰ ÔÓ ¿≈À¿»∆«»»¿«≈∆«Àƒƒ«»

ÏkL ;‰‰Ëa ‰pÓ‚È 57ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ƒ¿¿∆»¿»√»∆…∆«»»¿«≈∆«Àƒ
e‡nËÈ ‡lL ‰lÁÏ ÌÈÏeh‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ eÊb »¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆…¿«¿

‰È‰˙Â .‰lÁÏ eÏaËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡58,‰ÈeÏz ‰lÁ‰ »ƒ¿ƒ¿¿¿«»¿ƒ¿∆««»¿»
˙ÏÎ‡ ‡Ï59˙ÙO ‡ÏÂ60. …∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

פ "א.51) סוף  שם ותוספתא מ "ב , שהעיסה 52)שם כיון
על  להלן, כמבואר כחולין, דינה שנתגלגלה, קודם הזו,
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קכז                
         

ספק  ואילו חולין, אפילו שמטמא כזה בספק  שמדובר כרחנו
לעשותה  הותר לא חולין, ולא תרומה אלא מטמא שאינו
שרק  בידים, לטמאה ואסור כלל, נטמאו לא שהרי  בטומאה,
ובפט "ז  הי "ב , פ "ז למעלה כמבואר מותר, טומאה לה לגרום
בדברי להלן וראה (רדב "ז). ה"ט  אוכלין טומאת מהל'

דוד'. שנולד 53)'חסדי  שכיון גלגול, לאחר אפילו כלומר,
מותר  - למעלה כמבואר חולין, גם המטמא טומאה ספק  בה
אסור  טומאה ספק  בהם שנולד ותרומה חלה שרק  לטמאה,

אבל ה"ג), תרומות מהל' (פי "ב  הטבולים לטמאן חולין לא
להלן. וראה לחלה,54)לחלה. טבולים שהם אף ֿעלֿפי 

כנ"ל. מספק , שטמאה (למעלה 55)כיון טמאה חלה כדין
ה"ד). את 56)פ "ה מטמא ודאה רק  כלומר, א. לז, נדה

ולפיכך  החולין, את מטמא אינה ספיקה אבל החולין,
מפני אלא אינה זו עיסה טומאת כל שהרי  בטהרה, יגמרנה
ולפיכך  כחלה, הם הרי  לחלה הטבולין חולין אומרים: שאנו
שנולד  שאף ֿעלֿפי  ממש, בחלה כמו בהם להחמיר עלינו
תרומות  מהל' בפי "ב  כמבואר לטמאה, אין טומאה, ספק  בה
טומאה  ספק  בה נולד אם אבל למעלה), (ראה ה"ג
כמו  בטהרה לעשותה להחמיר אין החולין, את גם שמטמאה
חולקה  למה היטב  מתבאר זה, [ולפי  שם). דוד' ('חסדי  חלה
ספק  לה "נולד אחת: לבבא ולא בבות לשתי  זו הלכה
ומשגלגלה  בטומאה, תעשה גלגלה שלא עד - טומאה
מותר  הגלגול, לפני  שנולד שבספק  לפי  בטהרה", תעשה

כנ"ל]. הגלגול, לאחר גם בטומאה א.57)לעשותה ז, שם
עובר 59)שם.58) האוכלה וכהן טמאה, היא שמא

ה"ג. תרומות מהל' בפ "ז כנ"ל טהורה 60)בעשה, שמא
היא.

.‡È‰OÚÈ ‡Ï61‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ‰‡ÓËa B˙qÚ Ì„‡ …«¬∆»»ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ»∆»
‰fÈ62ÏczLÈÂ63‰hÈÂ64LÈÙ‰Ï È„k ,ÂÈÏÎÂ ‡e‰ ƒ»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿≈»¿≈¿«¿ƒ

‰È‰ .‰B‰Ë ‰lÁ65ÌÈn‰ ÔÈe BÈa66ÏÚ ˙È «»¿»»»≈≈««ƒ»≈«
ÔÈÏÈÓ ‰Úa‡67‰‡ÓËa ‰pOÚÈ 68‰lÁ LÈÙÈÂ «¿»»ƒƒ«¬∆»¿À¿»¿«¿ƒ«»

‰‡ÓË69. ¿≈»

בטהרה,61) עיסתו לעשות יכול שאינו "מי  מ "ג: פ "ב  בחלה
יעשנה  אומר עקיבא ורבי  בטומאה, יעשנה ואל קבין יעשנה
יעשנה  לא בטהרה, לעשות יכול שאם הרי  וכו'". בטומאה

הכל. לדברי  לטומאה.62)בטומאה, יתקרב  שלא
אליו.63) הקרבה מטומאה אם 64)להתרחק  כלומר,

ה"ב .65)נטמא. שם, המקוה 66)'ירושלמי ' בין כלומר,
בה. להטהר רוצה מילין 67)שהוא "ד' ב : קכב , בחולין

ידיים  ולנטילת ולתפלה בטהרה), עיסה לגבל (כלומר, לגבל
מיל  אפילו לאחריו אבל לפניו, אלא שנו לא וכו'. מילין, ד'
על  קאי  לא שזה היא רבינו שדעת ונראה חוזר". אינו אחד
 ֿ (כסף  שם רש"י  כדעת בלבד, היתר על אלא "לגבל",
בין  חילקו שלא שם ה'ירושלמי ' מלשון נראה וכן משנה),
בפ "ד  וראה ה"א). סוף  הפנים' ('מראה לאחריו ובין לפניו

ה"ב ֿג. תפילה עקיבא 68)מהל' כרבי  שם, חלה משנה,
בטומאה", יעשנה ואל קבין "יעשנה שאמרו כחכמים ולא
ספק  בה "נולד ה"י ) למעלה והובאה מ "ב , (פ "ג ששנינו כיון
אמרו: ולא בטומאה", יעשנה גלגלה שלא עד טומאה

וב 'חזון  שמח ' ב 'אור וראה ראשונה'. ('משנה קבין" "יעשנה
ה"ד.69)איש'). פ "ה כנ"ל ויסיקנה, לכהן ותנתן

.ÈÌÈOBÚ ÔÈ‡70ı‡‰ ÌÚ ˙lÁ71Ï‡ ,‰‰Ëa ≈ƒ«««»»∆¿»√»¬»
‰Ê ‰qÚ‰ Ïa‚Ó ?„ˆÈk .‰‰Ëa ÔÈlÁ ˙qÚ ÌÈOBÚƒƒ«Àƒ¿»√»≈«¿«≈»ƒ»∆
ÈÏÎa dÁÈpÓe ,d˙lÁ È„k ‰pnÓ LÈÙÓe ,Á‰∆»≈«¿ƒƒ∆»¿≈«»»«ƒ»ƒ¿≈

‰Ó„‡ ÈÏÎa B‡ ÌÈ‡ ÈÏÎ B‡ ÌÈÏÏ‚72ÔÈ‡L ¿»ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈¬»»∆≈
˙‡ ÏËB  ı‡‰ ÌÚ ‡BiLÎe ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«»»∆≈∆
‰f‰ :BÏ ÌÈÓB‡Â ,‰lÁ‰ ˙‡Â ‰qÚ‰ ˙‡ ,Ô‰ÈzL¿≈∆∆»ƒ»¿∆««»¿¿ƒƒ»≈

dÏËÏ ÊÁ˙ ‡nL ,‰lÁa Úbz ‡lL73‰Ó ÈtÓe . ∆…ƒ«««»∆»«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈»
?‰Ê BÏ eÈz‰74Ïab ÏL ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ75. ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆«»

א.70) סב , בגיטין הובאה פ "ג, דמאי  כלומר,71)תוספתא
שיוכל  כדי  עםֿהארץ , בשביל שלמה עיסה לגבל אסור
שלו  העיסות שאר על חלה כולה את לעשות עםֿהארץ 
וראה  פירושו. את הראשונים רוב  וקיבלו חננאל, (רבינו
של  וטעמו כפשוטה'). וב 'תוספתא שם, ו'תוספות' ברש"י 
שהחבר  נמצא ויטמאה, חלה יפריש שעםֿהארץ  שכיון דבר,

לחלה. טומאה מקבלים 72)גורם אינם האלה הכלים שכל
ה"ו). כלים מהל' (פ "א תחבולה 73)טומאה אלא זו אין

שהרי בחלה, מליגע  שיפחד עםֿהארץ  על שוא של ואיום
נטמאה. אם אפילו לטבלה חוזרת אינה דבר של לאמיתו

והזהיר 74) החלה, את החבר שהפריש באופן דוקא כלומר,
גורם  אלא הוא אין שאז כנ"ל, בה, יגע  לבל עםֿהארץ  את

הי "ב . בפ "ז כנ"ל מותר, זה ודבר חולין, שאם 75)לטמא
פרנסתו  נמצאת עמי ֿהארץ , עיסות לגבל עליו נאסור

מקופחת.

.‚ÈÁ ˙L‡76ÌÚ ˙L‡ ÌÚ ˙Be ˙„wÓ ≈∆»≈¿«∆∆∆∆ƒ≈∆«
ı‡‰77‰qÚa ÌÈÓ ÏÈËzMÓ Ï‡ ;78ÚiÒz ‡Ï »»∆¬»ƒ∆«ƒ«ƒ»ƒ»…¿««

‰‡ÓËa d˙qÚ ‰OBÚ ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡79ÔÎÂ . »ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»»¿À¿»¿≈
ÌBzÁp‰80‰‡ÓËa ‰OBÚL81ÔÈÎBÚ ‡ÏÂ ÔÈLÏ ‡Ï  ««¿∆∆¿À¿»…»ƒ¿…¿ƒ

BnÚ82‰Ú ÈBÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ,83Ï‡ ; ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈¿≈¬≈»¬»
ËÏtÏ ˙t BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ84. ƒƒƒ«««¿»

א.76) סא, וגיטין מ "ט , פ "ה שם 77)שביעית במשנה
זאת  התירו ולא שלום". דרכי  מפני  אלא אמרו "לא ושם:

שרוב  כיון עםֿהארץ , באשת הן אלא מעשרין עמי ֿהארץ 
החשודה  באשה לא אבל ה"א), מעשר מהל' בפ "ט  (ראה
ה"ז). ויובל שמיטה מהל' בפ "ח  להלן (ראה השביעית על

המשנה).78) (פירוש טומאה" העיסה תקבל "שאז
מהל'79) בפ "י  וראה בהי "א. כנ"ל כן, לעשות ואסור

ה"א. ומושב  משכב  ב .80)מטמאי  נה, זרה עבודה
כנ"ל.81) עםֿהארץ , שהוא ובוררין 82)כיון מרקדין אבל

עםֿהארץ . אשת עם כמו שלום, דרכי  מפני  כנ"ל 83)עמו
י "א. אצלו 84)בהלכה מוליך שהנחתום למי  כלומר,

לאופה, פת עמו מוליכים אין אבל שימכרום. כדי  ככרותיו
אבל, ד"ה שם ה'תוספות' (כפירוש הלישה סוף  היא שאפיה

פ "ח . שם בתוספתא מפורש וכן שם). רש"י  כפירוש ולא

.„ÈÁ˜Bl‰85Ó‡Â ,‡ÈeÒa ı‡‰ ÌÚ ÌBzÁpÓ «≈«ƒ«¿«»»∆¿¿»¿»«
BÏ86‰lÁ LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡  ‰lÁ ÈzLÙ‰ :ƒ¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿«¿ƒ«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קכח               
         

ÏÚ ı‡a Ï‡OÈ Ïk e„LÁ ‡lL ÌLk .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆…∆¿¿»ƒ¿»≈»»∆«
‰ÏB„‚ ‰Óez87‰lÁ‰ ÏÚ ‡ÈeÒa e„LÁ ‡Ï Ck ,88. ¿»¿»»…∆¿¿¿¿»«««»

ה"ו,85) פ "ב  שם ותוספתא ה"ד, פ "ד חלה 'ירושלמי '
גמליאל. כרבן ולא לו 86)כחכמים אמר לא שאם

טמאה  חלה כדין חלה, להפריש הלוקח  חייב  שהפריש,
סוריא  על טומאה חכמים גזרו שהרי  ה"א), פ "ו (למעלה

ה"ו). מת טומאת מהל' מהל'87)(פי "א פ "ט  למעלה ראה
ה"א. וכלֿשכן 88)מעשר התורה. מן שיעור לה שאין

כמו  מיתה בה יש שהרי  עליה, נחשדו לא ישראל שבארץ 
לא  עור "ולפני  של לאו על נחשדו ולא (רדב "ז). בתרומה

מכשול". תתן

.ÂËÁ˜Bl‰89ı‡Ï ‰ˆeÁa90ÌBzÁp‰ ÔÓ91CÈˆ  «≈«¿»»»∆ƒ««¿»ƒ
LÈÙ‰Ï92˙Èa‰ ÏÚaÓ Á˜Bl‰ Ï‡ .˜ÙqÓ ‰lÁ93, ¿«¿ƒ«»ƒ»≈¬»«≈«ƒ««««ƒ

ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â94BÏˆ‡ Á‡˙n‰95CÈˆ BÈ‡  ¿≈»ƒ««ƒ¿»≈«∆¿≈»ƒ
˜ÙqÓ ‰lÁ LÈÙ‰Ï96. ¿«¿ƒ«»ƒ»≈

ה"ח .89) פ "א שם ותוספתא שם, שם,90)'ירושלמי '
החלה, על נחשדו לא ישראל ובארץ  בסוריא אבל מנא. כרבי 

הפרשתי92)עםֿהארץ .91)כנ"ל. הנחתום אמר ואפילו
וכן  (רדב "ז). עור" "ולפני  של לאו על חשודים שהם חלה,
בשבת  אלא שהפריש, לומר נאמן אינו במעשרות גם

ה"א. מעשר מהל' בפי "ב  כנ"ל עליו, ֿ 93)שאימתה עם
נתארח 94)הארץ . "אם ב : לט , זרה בעבודה בברייתא

לוי , בן יהושע  לרבי  ליה מסייע  מותר. - הבית בעל אצל
- לביתו הבית בעל לו שגר לוי , בן יהושע  רבי  דאמר
על  להוסיף  בא לוי  בן יהושע  שרבי  משמע  מותר".
צריך  ואין מותר, הבית בעל אצל הלוקח  שאפילו הברייתא,

אצלו. המתארח  הבית.95)לומר בעל ואפילו 96)אצל
אינו  והוא אוכל, שהוא ממה לו נתן שוודאי  בחוץ ֿלארץ .
מפני להפריש צריך הנחתום מן לוקח  אבל החלה. על חשוד
לא  עור "ולפני  של ללאו חש ואינו להכשילו, חשוד שהוא

כנ"ל. מכשול", תתן

ה'תשע"ח  שבט  ל' חמישי יום 

   1 
לכהן.1) והקיבה והלחיים הזרוע  ליתן שמצותֿעשה יבאר

או  כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע  מום שקדם הקדשים
כהנים  של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
שנתגייר  גר הכהן. עם והמשתתף  ולכהן, לגוי  השוחט  ולוים.
מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו והייתה
כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח 
לחיים  זרוע  ואיזהו כהנים, לשני  המתנות ליתן הרוצה
אותם  מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי  וקיבה.
בפיו. לישראל ישאל או המנות, הכהן יחטוף  אם לישראל.

.‡Ô‰kÏ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÁBÊ Ïk ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ≈»≈«¿≈»¿»«…≈
ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ :Ó‡pL ,‰w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚBf‰«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»∆∆¡«¿∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙BzÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ el‡Â .ÌÈ‰k‰3. «…¬ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»»«»

‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,„ÈÓz ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆»ƒ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…

˙Èa‰ ÈÙa4‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎe ; ƒ¿≈««ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï‡ ,ÔÈlÁe ;ı‡Ï5. »»∆¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ

נותנין 2) שאין יונתן רבי  אמר קל: שבחולין פי  על אף 
שהן  המשנה כדברי  רבינו סתם - הארץ  עם לכהן מתנה

כהן. לכל לכהן 3)ניתנות "ונתן הפסוק : לפי  כן נקראות
(רדב "ז). והקיבה" והלחיים בהם 4)הזרוע  נזכר לא שהרי 
בביכורים. שנזכר כמו בית תלמוד 5)בתורה שם: במשנה

הכהן  לאהרן שלמים) של ושוק  (חזה אותם "ואתן לומר:
בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק  ולבניו

וקיבה. ולחיים זרוע  ולא ושוק , חזה רק  כלומר:

.ÔLc˜‰Ï Úe˜ ÌeÓ Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk6ecÙÂ »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
˙BzÓa ÔÈiÁ 7ÔLc˜‰Ï BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â ;8, «»ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿∆¿≈»

ÌeÓ Ì‰a „ÏB Ck Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡9, ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«»∆
˙Bzn‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ È‰  ecÙÂ10. ¿ƒ¿¬≈≈¿ƒƒ««»

נתפסה 6) שלא קבוע , מום בהם היה כשהקדישם כלומר,
דמים. קדושת אלא הגוף , קדושת שלא 7)בהם שכיוון

כחולין  הם הרי  שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי  שדינם 8)גמורים,
פדיונם. לאחר אף  ועבודה בגיזה קבוע .9)להיאסר

בהם 10) נותר שנפדו לאחר ואף  חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. גיזה איסור

.‚BÎa ˜ÙÒ11„ˆ ÏkÓ ˙BzÓa iÁ 12Ì‡L : »≈¿«»¿«»ƒ»«∆ƒ
ÂÈ˙BzÓ  BÎa BÈ‡ Ì‡Â ,Ô‰kÏ Blk  ‡e‰ BÎa¿À«…≈¿ƒ≈¿«¿»

ÌÈLa ˜tzÒ Ì‡Â .Ô‰kÏ13„Á‡‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ , «…≈¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»««…≈»∆»
ÈÓk e‰e‡OÚ ;˙Bzn‰ ÔÓ eËt ÈM‰ È‰  ˜ÙqÓƒ»≈¬≈«≈ƒ»ƒ««»¬»¿ƒ

B˙e Ô‰k‰ Ba ‰ÎfL14ÂÈÏÚÏ BÓeÓa15˜ÙÒ Ï‡ . ∆»»«…≈¿»¿ƒ¿»»¬»¿≈
OÚÓ16ÌB˜Ó ÏkÓ eËt 17BÁÓ ‡ÈˆBn‰L , «¬≈»ƒ»»∆«ƒ≈¬≈

‰È‡‰ ÂÈÏÚ18. »»»¿»»

ולא 11) ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי  ממה 12)ידוע  כלומר,

קדם 13)נפשך. שלא אפשר שאי  זכרים שני  שילדה וכגון
הכהן  ראשון, יצא מהם איזה ידוע  ואין והואיל מהם. אחד

בכור. ספק  והשני  הכחוש, את שהכהן 14)נוטל שכיוון
הראשון. כחליפי  השני  את עשו מספק , אחד לקח 

מתנותיו 15) בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין
איננו  לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני  הצד אבל לכהן",

לישראל. שמכרו כיוון לכהן 16)כאן, שאין בהמה מעשר
לבעליו. כולו אלא בו באחד 17)חלק  נסתפק  בין כלומר,

בשניים. נסתפק  שאם 18)ובין צד, מכל לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר

.„dÓeÓa ‰ÏÒÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a19˙iÁ dÈ‡Â ∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿≈»«∆∆
˙Á‡ elÙ‡ ,˙BÁ‡ ˙BÓ‰a ‰Ú˙pL ˙BzÓa¿«»∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬ƒ««

Á‡Ï Ô‰Ó ‰Ó‰a ÏkL ÔÓÊa ,‰‡Óa20Ôlk  ¿≈»ƒ¿«∆»¿≈»≈∆¿«≈À»
ÔÈeËt21BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ; ¿ƒ∆»∆»¿∆»»≈¿«ƒ≈¬≈

 Ìlk ˙‡ ËÁBM‰ ‡e‰ „Á‡ ‰È‰ .‰È‡‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»»»∆»«≈∆À»
„Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙BzÓ ËBt22. ≈«¿««≈∆ƒ¿«
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קכט                
         

שהקדישה.19) לאחר מום בה שנולד כלומר,20)כלומר,
אחר. לאדם שייכת בהמה לבוא 21)שכל יכול הכהן שאין

בבהמת  לכהן אין שהרי  בבכור, כמו צדדין משני  עליו
כלום. בהמת 22)קדשים (היא הבהמות מן אחת שהרי 

פטורה. הנ"ל) הקדשים

.‰‰Ó‰a ‡l‡ ˙BzÓa iÁ ÔÈ‡23‰B‰Ë24 ≈«»¿«»∆»¿≈»¿»
‰O Ì‡ BL Ì‡ :Ó‡pL ;„Ïa25‡a‰ ÌÈ‡Ïk . ƒ¿«∆∆¡«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ«»

ÊÚÂ OkÓ26˙BzÓa iÁ 27ÈBk‰Â .28Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆∆»≈«»¿«»¿«««ƒ
epnÓ ÔÈLÈÙÓ  ˜ÙÒ ‡e‰L29˙Bzn‰ Ïk30. ∆»≈«¿ƒƒƒ∆»««»

Èˆ31ÊÚ‰ ÏÚ ‡a‰32ÈˆÁa iÁ „Ïe‰  ‰„ÏÈÂ ¿ƒ«»«»≈¿»¿»«»»«»«¬ƒ
˙BzÓ33.‰O ˙ˆ˜Ó elÙ‡  ‰O Ì‡ :Ó‡pL ; «»∆∆¡«ƒ∆¬ƒƒ¿»∆

˙Bzn‰ ÔÓ eËt „Ïe‰  ‰iv‰ ÏÚ ‡a‰ LÈz34. «ƒ«»««¿ƒ»«»»»ƒ««»

עוף .23) ולא חיה טמאה.24)ולא זה 25)ולא אין
הבא  שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש
פטורה  שחיה הרי  המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן

המתנות. שני26)מן שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
והלחיים 27)מינים. הזרוע  רבנן, "תנו שם: ברייתא

שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי ". בכלאיים נוהגים והקיבה
ולא  בתורה כתוב  להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא,
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר),

ברייה 28) שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק  חיה ספק  שהוא
עצמה. לכהן.29)בפני  ונותנים מפרישים כלומר,

חציין.30) טהורה.31)ולא חיה שהיא 32)שהוא
טהורה. האב 33)בהמה לזרע  חוששין אם הוא ספק  שהרי 

חוששין  אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד
במתנות. וחייב  בהמה אלא הוא ואין האם כרב 34)לזרע 

לזרע  חוששין אם ספק  שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא.
חיה  כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב 
הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו,

.Â˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ÌÈÎBk „BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï ËÁBM‰ „Á‡∆»«≈«¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«
‰‡eÙÏ B‡ ÌÈÏk35˙Bzna iÁ 36. ¿»ƒƒ¿»«»««»

לאכילה.35) שוחט  נקרא זה פי36)שאין על שאף 
שנאמר  משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט 
כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן
חייב  לרפואה, או לכלבים או לגוי  להאכילה שנתכוון אלא

במתנות. הוא

.Ê.Áf‰ ÈÁÊ :Ó‡pL ;˙iÁ  ÔÈÙzL ˙Ó‰a∆¡«À»ƒ«∆∆∆∆¡«…¿≈«∆«

.Á˙BzÓa iÁ  ˙ÈÚÈL ˙BtÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰37. «≈«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ«»¿«»
ÌÈ‰k38ÌiÂÏe39:Ó‡pL ;˙Bzn‰ ÔÓ ÌÈeËt  …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««»∆∆¡«

B‡ ÌÚ‰ ÏÏÎa Ì‰ Ì‡ ÌiÂÏ‰ Ì‰ ˜ÙÒÂ .ÌÚ‰ ˙‡Ó≈≈»»¿»≈≈«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«»»
Ô‰k‰ ÏË Ì‡Â ,Ì‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‡Ï40‡Ï  …¿ƒ»≈¿ƒ≈∆¿ƒ»««…≈…

ÈÊÁÈ41. «¬ƒ

תהא 37) שאם שלקח , הבהמה פטורה הבכורה מן אבל
מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת
משתכר  אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל

שביעית. "מאת 38)בפירות רבא דרש קלב : בחולין

הכהנים. מאת ולא ליואה 39)העם", "ההוא קלא. שם
להו, אמר לרב . ליה אמרו אתו מתנתא, חטף  דהווה (=לוי )
נמי מיחטף  אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
"עם". איקרו לא אי  "עם", אקרו אי  ליה מספקא וכו', חטף ,

דרב ". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: לוי40)- אבל
משפט  יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין

לאחר 41)הכהנים". אפילו מועילה שתפיסה רבינו דעת
הספק . שנולד

.ËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na42BÓˆÚÏ ËÁBLa ?43Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿«¿¬»
ÁaË Ô‰k44ËÁBML45BÏ ÔÈÈzÓÓ  ˜eMa ÎBÓe …≈«»∆≈≈««¿ƒƒ

˙B˙aL LÏLÂ ÌÈzL46epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÏÈ‡Â ÔkÓ , ¿«ƒ¿»«»ƒ»¿≈»ƒƒƒ∆
ÌÈÁ‡ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ˙BzÓ47Ú˜ Ì‡Â . «»¿¿ƒ»¿…¬ƒ¬≈ƒ¿ƒ»«

‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡  kÓÏ ÌÈÁaËÓ ˙Èa≈ƒ¿»«ƒƒ¿…≈«¿ƒƒ∆»
„iÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ48ÔzlÓ ÚÓ Ì‡Â .49ÔÈcÓ  ƒƒƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ

.ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈

ממתנות.42) פטורים שלו.43)שכהנים בהמה כלומר,
שחייב  הוא פשוט  ישראל, בהמת לעצמו שוחט  אם אבל

ישראל. של שהבהמה כיוון "דרש 44)במתנות, קלב : שם
אומר, הוי  הזבח ", זובחי  "מאת אומר כשהוא וכו', רבא,
היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע ". כהן טבח  אפילו

ומוכרן, שלו בהמות שלו.45)בשוחט  בהמות
כרב ,46) ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

שמעון  כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק , פעמים שבשתי 
כאן  גם כי  וייתכן הוחזק , פעמים שבשלוש גמליאל, בן
פעמים  כמה תלוי  והדבר גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה
ו  יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי  בשוק , למכור שחט 
השבת, יום לצורך פעמים שלוש לשחוט  שהספיק  השני ,
אז  שרק  השלישי , א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש
אין  השני , א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו

פעמים. שלוש שכיוון 47)שם לעצמו, נוטלו הכהן ואין
כישראל  המתנות לעניין דינו בשוק , המוכר טבח  שהוא

לשחוט 48)גמור. מיד, מוחזק  שהוא בזה דעתו שגילה
בשוק . למכור מנת ושלוש49)על שתיים שבתות,לאחר

ומיד. מטבחיים, בית הקובע  או

.ÈËÁBM‰50Ô‰ÎÏe ÌÈÎBk „BÚÏ51ÔÓ eËt  «≈¿≈»ƒ¿…≈»ƒ
˙Bzn‰52ÛzzLn‰Â .53ÌLiL CÈˆ  Ô‰k‰ ÌÚ ««»¿«ƒ¿«≈ƒ«…≈»ƒ∆ƒ¿…

B˜ÏÁ54Ô‰k‰ ˜ÏÁa ˙Bzn‰ ÁÈpiL È„k ,55Ì‡L ; ∆¿¿≈∆«ƒ«««»¿≈∆«…≈∆ƒ
˙BzÓa iÁ  B˜ÏÁ Ôiˆ ‡Ï56Ïk‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , …ƒ≈∆¿«»¿«»ƒ¿≈∆≈«…

Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ÛzL Ô‰k‰L ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«…≈À»¿ƒ»ƒ»»«…≈
CÈˆ BÈ‡  BnÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ÌÈÁaËna BnÚ „ÓBÚ≈ƒ«ƒ¿»«ƒ¿≈¿≈ƒ≈»ƒ
CÈˆ BÈ‡  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ÛzzLn‰Â .ÌLÏƒ¿…¿«ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ≈»ƒ

ÌLÏ57ÚÈ„BÓe ÌÈ„ ‰aÓ ÌÈÎBk „BÚ Ì˙qL ; ƒ¿…∆¿»≈»ƒ«¿∆¿»ƒƒ«
˙ÚLa BnÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÛzL ‡e‰L ÏkÏ«…∆À»¿««ƒ∆≈ƒƒ¿«

.‰ÈÎÓ¿ƒ»

ישראל.50) בשוחט  שכולה 51)ומדובר בהמה כלומר,
כהן. של או גוי  אלא 52)של בשוחט  תלוי  הדבר שאין

הדין  והוא פטורה. היא הרי  כהן של שהיא וכיוון בבהמה,
מספק . פטור שהוא לוי  של בהמה שוחט  הוא אם
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מן 53) פטור ולנכרי  לכהן "השוחט  קלב . שם במשנה
הגמרא  ובמסקנת שירשום". צריך עמהן והמשתתף  המתנות,
שותף )" שהוא לכל (=מודיע  פעי  מפעא עכו"ם "סתם קלג.
המטבחיים  בבית עומד באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש
של  שותפו שהוא ידוע  כן פי  על ואף  ונותן, נושא ואינו
במתנות  חייב  שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל,
ברבים  מודיע  ואינו הוא שצנוע  כהן אבל נותנן, ואינו
את  לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא
שם  במשנה שאמרו מה זה, ולפי  העין. מראית מפני  חלקו,
הכהנים, עם הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף 

לרשום. צריך אינו פעם אף  הגוי , עם שיסמן 54)אבל
העין. מראית מפני  חשד.55)חלקו, לידי  יבוא ולא

הכהן 56) עם שותף  שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
ממתנות. פטור הוא הרי  הגוי , עם שהכל 57)או כיוון

בישראל. חושדים ואין שותף  שהוא יודעים

.‡ÈBnÚ Ô‰k‰ ‰˙‰58˙Bzn‰ ÔÓ ıeÁ ÛzL ‡e‰L ƒ¿»«…≈ƒ∆À»ƒ««»
È‰  ıeÁ BÏ Ó‡L ÔÂÈk ;Ô‰kÏ ˙Bzn‰ È‰ ¬≈««»«…≈≈»∆»«¬≈

˙Bzna ˜ÏÁ Ô‰k‰ BÏ iL59BlL Ì‰ CÎÈÙÏe ,60. ƒ≈«…≈≈∆««»¿ƒ»≈∆
ÈlL ˙Bzn‰L ˙Ó ÏÚ :Ô‰k‰ BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡61 ¬»ƒ»««…≈«¿»∆««»∆ƒ

‰Ê Ï‡OÈ ÏL ˙Bzn‰ È‰ 62Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ , ¬≈««»∆ƒ¿»≈∆¿¿»¿»…≈
‡Ï  BlL Ô‰L BnÚ ‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰ˆiL∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ∆≈∆…

˙Bzn‰ ÔÓ ËÙ63BÏ iL ‡Ï  ˙Ó ÏÚ ÓB‡‰L . ƒ¿«ƒ««»∆»≈«¿»…ƒ≈
Ô‰k BÏ iL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ .ÌeÏk ˙BzÓ ÏL ÔÓˆÚa¿«¿»∆«»¿ƒ¿…ƒ≈…≈

˙eÙzL64.‰Ê È‡˙a Ô‡˜ ‡Ï  À»…¿»»ƒ¿«∆

הישראל.58) המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
לאו 60)לחלקו. מנת, על שיורא. "חוץ , קלד. שם

מנת 61)שיורא". על הבהמה את לך מוכר הריני  כלומר,
שלי . שלו.62)שהמתנות שהכהן 63)רק  פי  על ואף 

המקח  היה כן ואם זה, בתנאי  השותפות או המקח  את התנה
בטלים, השותפות או המקח  אין מקום מכל להתבטל, צריך
הרשתו  שהתורה בתורה, שכתוב  מה על מתנה הוא שהרי 

בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל בכל 64)ליתנם כמו
הבהמה.

.ÈL‡a ÛzL Ô‰k‰ ‰È‰65;ÈÁl‰ ÔÓ eËt  »»«…≈À»»…»ƒ«∆ƒ
 ÌÈÚÓ Èa ÛzL ;ÚBf‰ ÔÓ eËt  „ia ÛzLÀ»«»»ƒ«¿«À»ƒ¿≈≈«ƒ
dlk ‰Ó‰a‰ È‰ :Ô‰k‰ BÏ Ó‡ .‰w‰ ÔÓ eËt»ƒ«≈»»««…≈¬≈«¿≈»À»
È‰ iÁ‰ c‰L ;ÈÁla iÁ  ElL L‡‰Â ÈlL∆ƒ¿»…∆¿«»«∆ƒ∆«»»««»¬≈

Ï‡OÈ ÏL ‡e‰66. ∆ƒ¿»≈

בלבד.65) הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. של
הכהן.66) של הבהמה שעיקר פי  על אף 

.‚ÈÌ‡ :‰ËeÁL ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰Â ib˙pL b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿≈»¿»ƒ
eËt  ib˙ ‡lL „Ú ‰ËÁL67ib˙pL Á‡ Ì‡Â , ƒ¿¬»«∆…ƒ¿«≈»¿ƒ««∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,eËt  ˜ÙÒ Ì‡Â .iÁ «»¿ƒ»≈»∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡‰»¿»»

מן 67) ופטורה גוי , של הבהמה הייתה שחיטה בשעת שהרי 
המתנות.

.„ÈÏÎ‡Ï zÓ  ‰È˙BzÓ eÓe‰ ‡lL ‰Ó‰a¿≈»∆…¿«¿∆»À»∆¡…

ÏËÏ ‰ÓBc dÈ‡L .‰pnÓ68‰p‰k ˙BzÓ È‰L , ƒ∆»∆≈»»¿∆∆∆¬≈«¿¿À»
ÔÏÎ‡Ï Ï‡OÈÏ eÒ‡  ÔÓˆÚ ˙Bzn‰Â .ÔÈÏcÓÀ¿»ƒ¿««»«¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿»

Ô‰k ˙eLa ‡l‡69ÔÏÎ‡Â Ú .70ÔÎÓ B‡ Ô˜Èf‰ B‡ ∆»ƒ¿…≈»«««»»ƒƒ»¿»»
ÌlLÏ iÁ BÈ‡ 71BÏ ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ≈«»¿«≈ƒ¿≈∆»∆≈

Úe„È ÚBz72BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì˙B‡ ‰Bw‰Â . ≈«»«¿«∆»««ƒ∆≈
È‡M73‰p‰k ˙BznL ÈtÓ ,ÔÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ««¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈∆«¿¿À»

.˙BÏÊ‚ƒ¿»

הפירות.68) מן בחלק  ומובדל מסויים שהרי69)שאינו
לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו

כהונה. ממכירי  איננו חסדא,70)אם רב  "אמר קל: חולין
מלשלם". פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק 

חייב .71) שמים בדיני  אבל אדם, בדיני  חייב  אינו כלומר,
אתננו.72) לאחר לומר: יכול כהן שלכל כיוון
לקנותן.73)

.ÂËeÈ‰Â ,‰t ÏL ‰ÈÚÓ Èa ÈÏ ÎÓ :ÁaËÏ Ó‡»«¿«»¿…ƒ¿≈≈∆»∆»»¿»
˙BzÓ da74Ô˙B 75BÏ ‰kÓ BÈ‡Â Ô‰kÏ76ÔÓ »«»¿»«…≈¿≈¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰77Ï˜LÓa epnÓ ÌÁ˜Ï .78Ô‰kÏ Ì˙B  «»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿»¿»«…≈
ÁahÏ ‰kÓe79.ÌÈÓc‰ ÔÓ ¿«∆««»ƒ«»ƒ

הקיבה.74) הטבח .76)הלוקח .75)כלומר,
שילם 77) לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח  ידע  שהרי 

הבשר. שאר עבור אלא הקיבה, לו 78)עבור נתן והטבח 
הקיבה. את בני79)גם בין שהקיבה ידע  לא שהרי 

שלו. שאינו דבר הטבח  לו שמכר ונמצא המעיים,

.ÊËa eÈ‰Â BÁÏ Oa ÁlLÓ‰d80˙BzÓ81BÈ‡  «¿«≈«»»«¬≈¿»»«»≈
ÔÏÊ‚e ‰Ê Ú ‡nL LLBÁ82 Ô‰k Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó . ≈∆»»«∆¿»»»∆≈…≈

‰ÏÚÓ83Ô‰k „ÒÙ‰ ÈtÓ ,ÔÏÎB‡Â ÌÈÓ„a ˙Bzn‰84, «¬∆««»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿≈…≈
.‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ ÌÈÓc‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«»ƒ¿»…≈∆ƒ¿∆

לו.80) ששלח  וקיבה.81)במתנה לחיים ואם 82)זרוע 
המתנות  את שקנה להניח  יש אלא, לקבלם, רשאי  אינו כן
המתנות  והעלה במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן

את 83)בדמים. ומניח  בשוויין המתנות את שם כלומר,
שלושה  של דין בית בפני  לשומן שצריך ואפשר דמיהן.

בשומא. היודעים יתקלקלו 84)נאמנים - יניחם אם
וייפסדו.

.ÊÈÌ‡Â .Ô˙B  „Á‡ Ô‰ÎÏ ˙Bzn‰ ÔzÏ ‰ˆB‰»∆ƒ≈««»¿…≈∆»≈¿ƒ
ÈˆÁ B‡ „Á‡Ï ‰˜ ÈˆÁ ÔzÈ ‡Ï  Ô˙B‡ ˜ÏÁÏ ‰ˆ»»«¬…»…ƒ≈¬ƒ≈»¿∆»¬ƒ
ÌÈÈÁÏe ,„Á‡Ï ‰˜Â ,„Á‡Ï ÚBÊ ‡l‡ ,ÚBÊ¿«∆»¿«¿∆»¿≈»¿∆»¿»«ƒ

ÌÈLÏ85È„k da ‰È‰iL  BÏ Ôzz :Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆»¿≈
‰zÓ86BL ÏL eÈ‰ Ì‡Â .87;˙BÎÈ˙Á Ô˙B‡ ˜ÏBÁ  «»»¿ƒ»∆≈»¬ƒ

.‰zÓ È„k ‰ÎÈ˙Á ÏÎa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»¬ƒ»¿≈«»»

כהן.85) לכל אחד לחי  מן 86)כלומר, הוא זה ודין
הזרוע 87)התורה. אף  ביותר, גדול שהוא כיוון ושור

נתינה. כדי  מהן בחלק  אף  ויש גדולים, והקיבה והלחיים

.ÁÈÔÈÓÈ ÏL ÚBÊ ?ÚBf‰ e‰Ê È‡88ÏL ˜t‰ ÔÓ , ≈∆«¿«¿«∆»ƒƒ«∆∆∆
‰aÎ‡89B„È ÏL Ûk „Ú90ÌÈÈ‡ ÈL Ô‰L ,91‰Ê «¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ∆

‰˜Èt „ÚÂ ÈÁÏ ÏL ˜t‰ ÔÓ  ÌÈÈÁl‰Â .‰Êa ‰ÚÓ¿…∆»∆¿«¿»«ƒƒ«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ»
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˙bb ÏL92‰ÏB„b ˙ÚaË ,93,Ô‰ÈÈaL ÔBLl‰ ÌÚ ∆«¿∆∆«««¿»ƒ«»∆≈≈∆
.Ô‰kÏ Ïk‰«…«…≈

תלמודא,88) מאי  וכו', ימין, זרוע  זה הזרוע , רבנן, תנו
"הזרוע " נמי  הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר

שבזרוע . הפרסות.89)המיומן שבו התחתון החלק  הוא
כתף .90) של רחב  המתחילה 91)עצם השוק  היינו,

עד  הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק 
זרוע . בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף ,

בגרון.92) הבולטת ובית 93)הבליטה נוטלה שם:
יותר  באלכסון הצוואר בעומק  תופס  (כלומר, עמה שחיטה

הפיקה). מן

.ËÈÔ˙B‡ ÔÈ‚ÏBÓ ÔÈ‡94‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡Â ≈¿ƒ»¿≈«¿ƒƒ»∆»
‰w‰Â ,ÔÓˆe ÔBÚa BÏ ezÈ95‰ÈÏÚL ÏÁa ƒ¿¿»¿«¿»¿«≈»«≈∆∆»∆»

ÏÁ ÁÈp‰Ï ÌÈ‰k‰ e‚‰ Îe .dÎB˙aL ÏÁe«≈∆∆¿»¿»»¬«…¬ƒ¿«ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ ‰w‰96. «≈»«¿»ƒ

נתרבו 94) שלא פי  על ואף  הלחיים. ואת הזרוע  את כלומר,
סמיכותם  מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק  מהכתוב ,

חלב 95)בכתוב . להביא אתא, למאי  "והקיבה", שם:
הקיבה. שבתוך וחלב  הקיבה גבי  שכיוון 96)שעל

הישראל. אצל להניח  רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות

.Î˙ÏÎB‡ ˙‰k‰97‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bzn‰ «…∆∆∆∆««»««ƒ∆ƒ
‰‡eO98Ï‡OÈÏ99‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,100. ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈»∆¿À»

˙BzÓ ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ101ÏÏ‚a ¿…∆»«««≈«»ƒ¿«
‰ÏÏÁ Ï‡ .BzL‡102ÔÈ‡L ,˙ÏÎB‡ dÈ‡  ƒ¿¬»¬»»≈»∆∆∆≈
ÌÈ‰k ÏÏÎa ÌÈÏÏÁ103‰ˆ Ì‡Â .104kÓÏ Ô‰k‰ ¬»ƒƒ¿«…¬ƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…

,ÌÈÎBk „BÚÏ elÙ‡ ,‰zÓa ÔzÏ B‡ ˙Bzn‰««»ƒ¿»¿«»»¬ƒ¿≈»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡L ,ÌÏÈÎ‡Ó  ÌÈÏkÏ ÌÏÈÎ‡‰Ï B‡¿«¬ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»∆≈»∆

.ÏÏk ‰M„¿̃À»¿»

(ומה 97) לכהנתא" מתנתא יהיב  הוה "עולא קלא: שם
רש"י ). - במשמע  כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב :

כל 98) אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי 
אוכלת. עצמה שהיא כהונה,99)שכן קדושת בה ואין

ותרומה  לעולם, קדשים של ושוק  חזה לאכול אסורה שהרי 
זר. אשת אין 100)בהיותה כהונה שקדושת פי  על שאף 

לה. יש כהנת דין - כנ"ל כהנא 101)בה, "רב  קלב . שם
עשו  וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל
היא  שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים  עוד
בזה  קיים אותן לו שנתן ומי  אשתו במקום מתנות שקיבל
לקבל  הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות

המתנות. קדושת 102)את ופקעה לה, לאסור שנבעלה
דבר. לכל כזרה היא והרי  ממנה, עד:103)כהונה ביבמות

דאי כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה
חומש  משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל
מפני אלא כהנת דין לה שיש מפני  זה אין תרומה, אכלה אם

מתחילתה. זרה פרק 104)שאינה תחילת חולין תוספתא
לעובד  מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט :
כהונה  מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני  נותנן אפילו כוכבים

ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד"

.‡ÎÔ‰k105˙Bzn‰ BÏ ÌÈ˙BpL ÌÈÁ BÏ eÈ‰L106, …≈∆»¬≈ƒ∆¿ƒ««»
‰kÊÓ ‰Ê È‰  BÁ Ï‡OÈÏ Ô‰a ˙BkÊÏ ‰ˆ Ì‡ƒ»»¿«»∆¿ƒ¿»≈¬≈¬≈∆¿«∆
ÌÈÁ‰ Ì˙B‡ eÈ‰ÈÂ ,B„ÈÏ e‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â BÏ¿««ƒ∆…»¿»¿ƒ¿»«¬≈ƒ
.Ô‰a ‰ÎfL Ï‡Oi‰ ‰ÊÏ ˙Bzn‰ ÔÈ˙BÂ ÌÈÁBÊ¿ƒ¿¿ƒ««»¿∆«ƒ¿»≈∆»»»∆

˜Á„a ‰Ê Ï‡Oi‰ ‰È‰iL ‡e‰Â107˙B˜Ï BÏ ÔÈ‡Â ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»≈∆¿…«¿≈ƒ¿
BÁ BÏ ‰ÎfL Ô‰k‰ ‰È‰ÈÂ ,Oa108‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; »»¿ƒ¿∆«…≈∆»»¬≈¬»ƒ»»

‰Ê Ï‡OÈ ÏL BLnL Ô‰k‰109BËÈ˜Ï B‡ BÈÎO B‡ «…≈«»∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ‰kÊÈ ‡nL ,B„ÈÏ e‡BiL „Ú BÏ ‰kÊÓ BÈ‡ ≈¿«∆«∆»¿»∆»¿«∆¿«

BÁk110. »¿

יו 105) רב  "אמר קלג. צורבא שם ליה דאית כהנא האי  סף ,
ליזכי מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן
כהונה  במכרי  לידיה אתי  דלא גב  על ואף  מתנתא ליה
אותו  אוהבים אדם בני  ורוב  בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה"

המתנות). לו שבעולם 106)ונותנין הכהנים כל ולכן
אין  שהרי  שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים

בלבד. הנאה טובת אם כי  במתנותיו חולין 107)לישראל
שהוא  רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם.

דווקא. שמשו.108)לאו ורב 109)ולא "רבא שם:
וכו', אדא, בר חנא דרב  בריה יוחנא מר לבי  איקלעו ספרא
(כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד
לתת  רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש
אכל  רבא וכו', מתנתא, לן זכי  רבו), של לשמשו מתנותיו
ספרא), לרב  יוסף  (רב  ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב 
וכו'". מזכי , כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי  כי 

ליד 110) המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא
שלו, לבעלים אף  לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן,

הטוב . ברצונו אלא

.ÎÛËÁÈ ‡Ï111,ÂÈÙa Ï‡LÈ ‡ÏÂ ˙Bzn‰ Ô‰k‰ …«¿…«…≈««»¿…ƒ¿«¿ƒ
Ì‰L ÔÓÊe .ÏËB  „BÎa BÏ ÔÈ˙B Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆≈
,Ì‰È„È ÔÈÎLBÓ ÌÈÚev‰  ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÌÈa«ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Úeˆ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏËB ÌÈbb‰Â112ÔÈ‡Â ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»…≈»¿≈
Ú„eiL È„k ,ÏËB ‰Ê È‰  Ô‰k ‡e‰L B˙B‡ ÔÈÈkÓ«ƒƒ∆…≈¬≈∆≈¿≈∆ƒ»«
‡l‡ ˙Bzn‰ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .Ô‰k ‡e‰L ÏkÏ«…∆…≈¿≈«…¬ƒ¿ƒ««»∆»

Ó‡pL ;ÏcÁa ÈÏˆ‰ÁLÓÏ 113ÌÈÏÎB‡L Cck  »ƒ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»¿∆∆∆¿ƒ
ÌÈÎÏn‰114. «¿»ƒ

אביי ,111) אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
מחביבנא  קא חבובי  אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש
מיחטף  בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה.
להא  דשמענא כיוון לי , הבו אמרי  מימר חטיפנא , לא
חלקם  שמואל בני  אומר, מאיר ר' הבצע . אחרי  ויטו דתניא:
שקילנא  לי  יהבו ואי  אמינא. לא נמי  מימר בפיהם, שאלו
כיוון  המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר,
ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא
ממעלי לבר שקילנא, לא נמי  משקל חולקים, והגרגרנים
ומצוה  טוב  יום שהוא כיפור, יום (=בערב  דכפורי  יומי 
ואם  מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול
נפשאי לאחזוקי  שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא

שהובאו 112)בכהני ". אביי , מדברי  רבינו כן למד
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קלב               
         

להחזיק  בכדי  הכיפורים יום בערב  מתנות שנטל למעלה,
ומכאן לכהן, לקחת עצמו לו מותר ידוע , ואינו צנוע  שכהן

עצמו  להחזיק  כדי  הכיפורים, יום מערב  חוץ  אחר בזמן גם
כהונה,113)לכהן. במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק 

"כל  - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל
לגדולה". לך נתתי  בכהונתך, לך שנתתי  מתנות

הקדשים),114) בכל (כלומר, "ובכולן צ : בזבחים משנה
ושלוקין  צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין הכהנים
"למשחה, קרא אמר טעמא, מאי  ובגמרא: וכו'". ומבושלין,
התוספות  כתבו זה ולפי  אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה,
כשנהנה  אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם
נהנה  אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי  מאכילת

לו. שטוב  כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר

   1 
לו 1) יש ואם הגז, ראשית לכהן ליתן שמצותֿעשה יבאר

הצמר  היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור.
נוהג  ואם בידו. רחלים צמר התולש שחור. או אדום או קשה
של  צאנו גז הלוקח  באחריותו. חייב  אם ובטרפה. בכלאים
שנתגייר  וגר חבירו. של צאנו גז הלוקח  הגוי . שגזזן אחר גוי 
הגז. בראשית חייב  ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו
מפרישין  ואם בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן
הוא  ואם לכהנים. גיזותיו לחלק  הרוצה ישן. על  מחדש

דבר. לכל חולין

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ ÔzÏ3:Ó‡pL ,Êb‰ ˙ÈL‡ ƒ¿«¬≈ƒ≈«…≈≈ƒ«≈∆∆¡«
Ï‡OÈ ÏÏÎa ÌiÂÏe .BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡Â4 ¿≈ƒ≈…¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈

‰ÂˆÓa¿ƒ¿»

קלז.2) ובחולין קמד), (עשה המצוות בספר ראה
בספר 3) וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,

שם. ומצותֿעשה יב , כלל "ושאר 4)המצוות קלא: שם
מוציאין  אין והקיבה, והלחיים הזרוע  כגון כהונה, מתנות
לכהן  מלוי  הא ללוי . מלוי  ולא לכהן מכהן לא אותן
ומאי וכו', זרוע , ולא הזרוע  כגון עם, איקרו אלמא מוציאין,
שדין  שאף ֿעלֿפי  דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו,
יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית
שנאמר  משום פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל
והמוציא  עם, בכלל הם אם הוא וספק  העם", "מאת בהם
– כלל "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו

ורדב "ז). (כסף ֿמשנה חייבים

‰Bz‰ ÔÓ eÚL BÊ Êb‰ ˙ÈL‡Ï ÔÈ‡Â .BÊ5ÈcÓe . ¿≈¿≈ƒ«≈ƒƒ«»ƒƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,ÌÈÙBÒ6˙‚‰B dÈ‡Â . ¿ƒ∆…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ¿≈»∆∆

ı‡a ‡l‡7˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,8,˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ∆»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ
Ô‚c‰ ˙ÈL‡k9‡Ï Ï‡ ,ÔÈlÁa ˙‚‰BÂ . ¿≈ƒ«»»¿∆∆¿Àƒ¬»…

ÔÈLc˜Ó10. «À¿»ƒ

אין 5) ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית", בה שנאמר כיון
ולמעלה  א, הלכה תרומות מהלכות בפ "ג ראה שיעור, בו

א. הלכה תרווייהו,6)בפ "ה דאמרי  ושמואל רב  קלז: שם
לו, תתן כאן: שנאמר משום כן ותיקנו בששים. הגז ראשית
טז. הלכה בסוף  כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי  דבר לו תן

יז. הלכה ופ "ט  ב , הלכה פ "ה למעלה קלו:7)וראה שם

כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק , בר נחמן רב  "אמר
הגז  ראשית אומר, אילעאי  רבי  דתניא, הגז. בראשית אלעאי 
(שם.): אמרו אלעאי  ר' של וטעמו בארץ ". אלא נוהג אינו
בארץ  תרומה מה מתרומה, נתינה נתינה יליף  רבא, "אמר
בחוצה  אין, בארץ  הגז, ראשית אף  לא. לארץ  בחוצה אין,
זרוע , אבל הגז, בראשית אלא כן נהגו ולא לא". לארץ 
(למעלה  לארץ  בחוצה ובין בארץ  בין נוהגות וקיבה לחיים
כמו  שדינה ומכיון ו). בהערה שם עיין א, הלכה פ "ט 
כשבאו  אלא נוהגת אינה שתרומה שכשם יתכן, תרומה,
אין  כן כמו כו), הלכה פ "א תרומות (הלכות לארץ  כולם
אלא  אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו אלא נוהגת הגז ראשית

תקח ). מצוה (מנחתֿחינוך קלה.8)מדרבנן שם משנה
כו.9) והלכה א הלכה שם תרומות בהלכות ראה

א.10) הלכה פ "ט  למעלה וראה שם. משנה

.?„ˆÈk11LÈc˜‰L È‰12˙Èa‰ ˜„Ï ˙BÓ‰a13 ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈¿∆∆««ƒ
˙BcÙÏ iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ ,ÔÊÊ‚e14B‡ ?Ô‰kÏ ÔzÏÂ ¿»»»ƒ¿∆«»ƒ¿¿ƒ≈«…≈

‰Ó‰a LÈc˜‰15d˙fbÓ ıeÁ16iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ , ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»»ƒ¿∆«»
.B‡ˆ el‡ ÔÈ‡  E‡ˆ :ÓBÏ „eÓÏz ?Êb‰ ˙ÈL‡a¿≈ƒ«≈«¿«…¿≈≈…

במוקדשין.11) נוהגת הגז ראשית אין כיצד כלומר,
שם.12) אלא 13)חולין ועבודה בגיזה אסורים שאינם

אבל  "צאנך", הפסוק  מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן.
פטורים  התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח  קדשי 
(שם). גיזה בני  שאינם אחר: מטעם הגז מראשית

הבית 14) בדק  קדשי  שסובר שלמי  אמרו, שם בגמרא
בפ "ה  רבינו פסק  (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים
"צאנך", הפסוק  בלי  אפילו – יב ) ה, הלכות ערכין מהלכות
הגז  להעמיד יכול אינו שהרי  הגז, מראשית פטור הוא
שם, במנחתֿחינוך וראה (מהרי "ק ). ולפדותו ולהעריכו

שם).15)ובחזוןֿאיש. (חולין הבית בגמרא 16)לבדק 
הניטלת שם הגיזה (וברש"י : כחשו נמי  הבית בדק  הקשו:

וכחשה. מגיזה חוץ  דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת
 ֿ סלקא עצמה, גיזה במקדיש אמר, רבא שם: אמרו ועוד
צאנך  גז קרא אמר ליה, וליתיב  ולפרוק  ליגזוז דעתךֿאמינא
זה  יצא ונתינה, גזיזה אלא מחוסר שאינו מי  לו, תתן
וראה  זאת. כל השמיט  ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר

ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך

.‚ÌÈL„w‰ Ïk17ecÙÂ ÔLc˜‰Ï Úe˜ ÌeÓ Ì„wL »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
a ÔÈiÁ ˙‡ ÔLc˜‰ Ì„˜ Ì‡ Ï‡ ;Êb‰ ˙ÈL‡ «»ƒ¿≈ƒ«≈¬»ƒ»«∆¿≈»∆

„ÏB Ck Á‡Â ÔLc˜‰Ï BÚ ÌeÓ Ì„wL B‡ ,ÔÓeÓ»∆»«≈¿∆¿≈»¿««»«
Êb‰ ˙ÈL‡Ó ÌÈeËt  ecÙÂ ,Úe˜ ÌeÓ Ô‰Ï18. »∆»«¿ƒ¿¿ƒ≈≈ƒ«≈

הגליון).17) על (הגהה פ "י  חולין ראה 18)תוספתא
שם. ובהערות ב  הלכה בפ "ט 

.„„Ïa ÌÈOk‰ ‡l‡ Êb‰ ˙ÈL‡a ÔÈiÁ ÔÈ‡19, ≈«»ƒ¿≈ƒ«≈∆»«¿»ƒƒ¿«
˙B˜k ÌÈÎÊ20Èe‡‰ ‡e‰ Ô‰lL Óv‰L , ¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆∆»∆»»

ÌÈ„‚Ï21‰L˜ ÔÓˆ ‰È‰ .22 ‰LÈÏÏ Èe‡ BÈ‡Â ƒ¿»ƒ»»«¿»»∆¿≈»ƒ¿ƒ»
È„k ‡l‡ Ô‰kÏ BÊ ‰zÓ ÔÈ‡L ;Êb‰ ˙ÈL‡Ó ÔÈeËt¿ƒ≈≈ƒ«≈∆≈«»»«…≈∆»¿≈

‰pnÓ LaÏÏ23. ƒ¿ƒ∆»

"לעמוד 19) במסקנא: קלז. שם ובגמרא שם. בחולין משנה
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שאינם  כהונה, בגדי  היינו לשירות". הראוי  דבר לשרת,
פ "ח  (להלן בלבד ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים

יב ). הלכה המקדש כלי  וכו',20)מהלכות לו, מכר שם:
לעצמו. נותן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים

קורקוס ).21) (מהר"י  כנ"ל כהונה, לבגדי  כלומר,
שצמרן 22) "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי  תנא של ברייתא

כבשי ומגז כ) לא, (איוב  שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
"גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם".
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי  "גז", –

ממה 23) כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,
למעלה. ראה יתחמם", כבשי  "ומגז שנאמר

.‰Ô‰L ,˙BÓeza ‡e‰ Cea LB„w‰ BÏ ‰kfL ÔÂÈk≈»∆ƒ»«»»«¿∆≈
BÈÈÂ BÓÁÏ24‰Ó‰a ˙BzÓa BÏ ‰kÊÂ ,25ÈL„˜Â «¿¿≈¿ƒ»¿«¿¿≈»¿»¿≈

Lc˜Ó26Êb‰ ˙ÈL‡a BÏ ‰kÊ  BlL Oa‰ Ô‰L , ƒ¿»∆≈«»»∆ƒ»¿≈ƒ«≈
b‰ ÏÊ‚e ,BLeÏÏ27ÔBÈ„Ùe ‰fÁ‡ ‰„Oe ÌÈÓÁ‰Â ƒ¿¿∆∆«≈¿«¬»ƒ¿≈¬À»ƒ¿

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ È‰L ;ÂÈÎˆ ‡Le ÂÈ˙B‡ˆB‰Ï ˙BBÎa¿¿»»¿»¿»»∆¬≈≈≈∆
‰fae ‰ÏÁpa28. ««¬»«ƒ»

לכם 24) "ונחשב  כז) יח , (במדבר הכתוב  לשון תפס 
שמן  גם אבל היקב ". מן וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם
ד) יח , (דברים אחר בפסוק  כמפורש בתרומות, חייב 
רבינו  ולדעת לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית
מעשר  מהלכות ופ "א ט , הלכה מעשר מהלכות פ "א (למעלה
בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני 

הלכה 25) פ "ט  (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים זרוע 
קלים.26)א). קדשים מבהמת ושוק  כל 27)חזה

י . הלכה פ "א למעלה נזכרו האלו, בדברים 28)המתנות
ונחלה  חלק  לוי  שבט  כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם,
נחלת  זו ונחלה, ביזה. זו "חלק , שם: ובספרי  ישראל". עם

פי "ג  להלן וראה י .הארץ ". הלכה ויובל שמיטה מהלכות

.Â ÌeÁL B‡ BÁL B‡ Ì„‡ Ô‰lL Óv‰ ‰È‰»»«∆∆∆»∆»…»»
Êb‰ ˙ÈL‡a ˙BiÁ29ÊÊb Ì‡ Ï‡ .30BÚˆe Óv‰ «»¿≈ƒ«≈¬»ƒ»««∆∆¿»

Êb‰ ˙ÈL‡Ó ËÙ  ÔziL Ì„˜31Ì„˜ BÈaÏ‰ . …∆∆ƒ≈ƒ¿«≈≈ƒ«≈ƒ¿ƒ…∆
LÈÙ‰Ï iÁ  ÔziL32LÏBz‰ .BalL Á‡33Óˆ ∆ƒ≈«»¿«¿ƒ««∆ƒ¿«≈∆∆

.Êb‰ ˙ÈL‡a iÁ  ÊÊ‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏÁ¿≈ƒ¿»¿…»««»¿≈ƒ«≈

להלן.29) קלה.30)ראה שם שכיון 31)במשנה
פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי  בשינוי , שקנאו

שם. שינוי .32)וברש"י  זה כרבנן 33)שאין קלז. חולין
ב , הלכה עניים מתנות מהלכות בפ "ד וראה יוסי . כר' ולא

שם. ובכסף ֿמשנה ו הלכה פ "ב  ושם

.ÊÌÈ‡ÏÎa ‚‰B Êb‰ ˙ÈL‡34ÈBÎe35‰ÙËe36; ≈ƒ«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»
‰˙n‰ ˙‡ ÊÊBb‰ Ï‡37.eËt  ¬»«≈∆«≈»»

ועז.34) מכבש הבא בכלאיים ומדובר פ "י . חולין תוספתא
בחצי אפילו חייב  הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי  אבל
ה) הלכה פ "ט  (למעלה במתנות שאמרו שמה הגז, ראשית
אפילו  שה, "אם מיוחד: מפסוק  הוא מתנות, בחצי  שחייב 

שה". ובהערות.35)מקצת שם למעלה וראה שם.
הגז 36) בראשית חומר "וליתני  קלו: ובחולין שם. תוספתא

"ונתן  (שנאמר במתנות מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג

מני הא רבינא, אמר שם). רש"י  – לכלבו ולא לו, – לכהן"
הטריפות  את פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר'
שלא  היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק  הגז". מראשית
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא
(כסף ֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, שמחלוקת

באורֿשמח . דבר,37)וראה של וטעמו שם. תוספתא
וכסף ֿמשנה). קורקוס  (ר"י  "צאנך" ולא "גז" נקרא זה שאין
(פ "ט  חייב  המת מן שהגוזז רבינו, פסק  שבת [ולענין
פ "ט ), תחילת שבת התוספתא ע "פ  ז הלכה שבת מהלכות

עיון]. וצריך

.ÁLÈÙn‰38„‡Â Êb‰ ˙ÈL‡39Ô˙eÈÁ‡a iÁ  ««¿ƒ≈ƒ«≈¿»««»¿«¬»»
Ô‰kÏ ÔziL „Ú40ÓB‡‰ .41 ˙ÈL‡ È˙Bfb Ïk : «∆ƒ≈«…≈»≈»ƒ«≈ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈc42. ¿»»«»ƒ

שם.38) שאר 39)תוספתא אבל שהפריש, מה כלומר,
קיים. שלא 40)הגז הגז משאר שנית שיפריש כלומר,

מסוים, חלק  להפריש החיוב  שאין הגז בראשית ודוקא אבד.
כיון  דוקא, וקיבה ולחיים זרוע  הוא שהחיוב  במתנות אבל
אותו  מחייבים ואין באחריותן, חייב  אינו שוב  שאבדו
בפ "ט  (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא מפני  לשלם,
אבד  אם אבל הגז, ראשית רק  כשאבדה זה וכל יד). הלכה
(משנה  כהונה במתנות כמו באחריותו, חייב  אינו הגז, כל
שם. רע "ק  ובחידושי  ה, סעיף  שלג סימן ביו"ד וראה למלך).

להלן.41) וראה אלעאי , כרבי  ולא כחכמים קלו: חולין
גיזיי42) כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי  הביאו שם

קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר לא הגז ראשית
אלעאי ר' לדעת ורבנן: אלעאי  ר' בפלוגתת זאת ותלו
כן  ולמדו ישראל, בארץ  אלא נוהגת אינה הגז שראשית
אמר  לא הגז ראשית גיזיי  כל שהאומר הואֿהדין מתרומה,
אמר  לא תרומה גרני  כל שהאומר בתרומה, כמו כלום,
לארץ  בחוץ  גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום.
דבריו  הגז ראשית גיזיי  כל אמר אם – מתרומה למדו ולא
רבינו  פסק  לארץ , וחוצה ארץ  שלענין ואף ֿעלֿפי  קיימין.
נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי  כר' א) הלכה (למעלה
(חולין  העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ , אלא
מנהג  לנו שאין הגז" ראשית גיזיי  "כל לענין אבל שם).
שם  ביו"ד והגר"א קורקוס  (ר"י  כרבנן הלכה בזה  העולם,

ד). ס "ק 

.ËÁ˜Bl‰43ÔÊÊbL Á‡ ÌÈÎBk „BÚ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆≈»ƒ««∆¿»»
Êb‰ ˙ÈL‡Ó eËt  ÌÈÎÎBk „BÚ‰44Ô‡v‰ Á˜Ï . »≈»ƒ»≈≈ƒ«≈»««…

iÁ  Ô˙f‚Ï45˙eLa ‰fb‰ ‰Ï„bL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»«»««ƒ∆»¿»«ƒ»ƒ¿
ÈÎBk „BÚ‰46„BÚÏ Ô‡v‰ ÔÈÊBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì »≈»ƒ¿««ƒ∆¿ƒ«…»≈

˙BÊÈÊb‰Â Ï‡OÈ ÊÊBb‰Â ÏÈ‡B‰ .‰ÊÈÊb Á‡ ÌÈÎBk»ƒ««¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
BlL47.‰fb‰ ˙ÚLa ‡l‡ eiÁ‰ ÔÈ‡L ;iÁ  ∆«»∆≈«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

קלה.43) שם שעת 44)משנה (שהיא הגיזה שבשעת כיון
הגוי . של הגז היה להלן), ראה כר'45)החיוב , קלח . שם

הגוי ששייר ואף ֿעלֿפי  אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא
החזקה: שאין להפריש, הלוקח  חייב  להגזז, מצאנו מעט 
להלן  וראה בגוי , שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין
הצאן  גוף  את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
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קלד               
         

את  הגוי  לו שנתן אף ֿעלֿפי  אלא שם), רש"י  (כדעת לגיזתו
שיש  שכיון דבר, של וטעמו חייב . אותן, לגזוז כדי  רק  הצאן
אבל  "צאנך". בכלל זה הרי  הצאן, את לגזוז רשות לו
שלא  כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ  בהמה המקדיש

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו קלו.46)ניתנה שם
בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי  הכי  תימא "וכי 
הא  הגז, מראשית פטור גוי , צאן גז הלוקח  והתנן, פטור),
אצל  בפטור, שגדל אף ֿעלֿפי  (כלומר, חייב  לגזוז צאנו
כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי ". כר' דלא מתניתין הגוי ),
בארץ . רק  נוהגת הגז שראשית זה לענין אלא אלעאי 

סעיף 47) שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף  לא אבל
שם. וש"ך הגר"א ובביאור ז,

.ÈÁ˜Bl‰48ÎBn‰ iL Ì‡ :BÁ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆¬≈ƒƒ≈«≈
ËÚÓ49ÔÓ LÈÙ‰Ï iÁ ÎBn‰  ÊÊb‰Ï B‡vÓ ¿«ƒ…¿ƒ»≈«≈«»¿«¿ƒƒ

ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïk‰ ÏÚ ‡LÓ‰«¿…»««…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«≈
ÊÊ‚Ï50‰˜ÊÁ .51Ì‡Â .‰p‰k ˙BzÓ ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ƒ¿…¬»»≈»»≈«¿¿À»¿ƒ

LÈÙ‰Ï iÁ Á˜Bl‰  ÌeÏk iL ‡Ï52. …ƒ≈¿«≈««»¿«¿ƒ

שם.48) כשיעור 49)משנה מעט  באותו ויש כלומר,
יג. הלכה להלן ראה הגז, "וכי50)ראשית קלח . שם

(כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי , הכא תימא
דאתחיל  מעידנא כתיב , ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה),
דאתחיל  מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה מיחייב  לקצור
מתחייב  ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב  לא למיגז
אחת  בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר אלא הגיזה בתחילת
אם  בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע , יב  משקל מהן

התחיל. לא אם לבין לגזוז המוכר שם:51)התחיל
מתנה  לוקח , ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות
למכרן  הוא שאיסור דבר, של וטעמו היא". גבך דכהן
פ "ט  למעלה וראה כך. ידי  על כהונה ממתנות ולהפטר

יד. לא 52)הלכה דכהן מתנה מוכר, ליה "דאמר שם:
שם, ובמפרשים ח  סעיף  שם ביו"ד וראה לך". זבני 

ובאורֿשמח .

.‡È‰f‚ ÈÈÓ ÈL eÈ‰53‰f‚Â ‰Ï ‰fb ÔB‚k , »¿≈ƒ≈ƒ»¿ƒ»¿»»¿ƒ»
‰ÓeÁL54‰Ê ÔÈÓ ÎÓe ,˙B˜ ˙f‚Â ÌÈÎÊ ˙f‚ B‡ , ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ∆

Ô˙B ‰ÊÂ ,BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê  Á‡‰ ÔÈn‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ»«≈∆≈¿«¿¿∆≈
Ô˙B ‰ÊÂ ,Á˜lM ‰Ó ÏÚ  [BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê] .BÓˆÚÏ¿«¿∆≈¿«¿««∆»«¿∆≈

iMM ‰Ó ÏÚ  BÓˆÚÏ55. ¿«¿««∆ƒ≈

שם.53) "שחופות".54)משנה שם: ובמשנה אדומה.
(רש"י ). לבן ולא שחור לא אף ֿעלֿפי55)כלומר,

כדלהלן  מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין
אף ֿעלֿפי עליו, מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה
ששייר  המוכר, של חיובו שהרי  אחר. מין לעצמו ששייר
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט  לעצמו
כשמכר  דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
ובוודאי כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו

דמים הלוקח  מן אבל לקח  חלקו. שכנגד המתנות עבור
וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר
יקבל  שהכהן המוכר רוצה שהרי  לוקח , ביד שהמתנות ודאי 
המתנות  וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב . היפה מן גם

מצמר  לכהן ולתת להפסיד רוצה המוכר שאין לוקח , ביד
והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות הלבנות
אלא  למוכר דמים הלוקח  יתן לא שהרי  יותר, זולים שהם
הוא  והרי  לו, שיש הצמר ולפי  חלקו, שכנגד המתנות בעד

ואורֿשמח . ברדב "ז וראה יותר. זול

.Èib˙pL b56„Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙Bf‚ BÏ eÈ‰Â ≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»«ƒ«
eÊÊ‚ ib˙ ‡lL57,eËÙ ‰Ê È‰  ib˙pMÓ B‡ ∆…ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆»

‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â58. ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

קלד:56) קלד. שעת 57)חולין שהיא הגזיזה והיתה
ופטור. גוי  בהיותו ט ), הלכה (למעלה בחולין 58)החיוב 

רב  דאמר לקולא, ממונא ספק  לחומרא, איסורא "ספק  שם:
ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני  וכן חסדא
וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע  לחיוב 

יג. הלכה בפ "ט  למעלה וראה לפטור".

.‚È?Êb‰ ˙ÈL‡a ˙BiÁ eÈ‰ÈÂ BÏ ‰È‰È Ô‡ˆ ‰nk«»…ƒ¿∆¿ƒ¿«»¿≈ƒ«≈
LÓÁÓ ˙BÁt ÔÈ‡59ÔÈ‡ Ô‰lL ‰fba ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»≈»≈¿∆ƒ¿∆«ƒ»∆»∆≈

ÚÏÒ ÌÈML Ï˜LnÓ ˙BÁt60˙Á‡ Ïk ˙f‚ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆ƒ«»««
ÔzLÓÁÓ61.ÚÏÒ ‰OÚ ÌÈzL Ï˜LnÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ≈¬ƒ¿»≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿≈∆«

,ÚÏÒ ‰OÚ ÌÈzLÓ ˙BÁt ˙ÊÊBb Ì‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆∆»ƒ¿≈∆¿≈∆«
 ˙È B‡ ÚÏÒ ÌÈML ˙BÊÊBb ÔzLÓÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬ƒ¿»¿ƒƒ∆«»≈

.Êb‰ ˙ÈL‡Ó ÔÈeËt el‡ È‰¬≈≈¿ƒ≈≈ƒ«≈

וחכמים,59) דוסא ורבי  כביתֿהלל קלה. שם משנה
ורבי כביתֿשמאי  ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית
הגר"א. ובביאור שם ביו"ד וראה ורבי . יוסי  בר' ישמעאל

סלע 60) כל שלנו: המשקל לפי  ושיעורם כשמואל. שם,
בכסף ֿמשנה) טו, הלכה פ "ו (למעלה דרהמים ששה הוא
מאות  שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו
ק "ג). 1,200 =) גרמים ומאתיים אלף  שהם דרהמים וששים

הגיזות)61) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב , אמר שם:
וראה  (כסף ֿמשנה. זה בדין רב  על חולק  ואין מחומשות.

יב ). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור

.„ÈÔÈiÁ  ÔÈÙzM‰62‰È‰iL ‡e‰Â .Êb‰ ˙ÈL‡a «À»ƒ«»ƒ¿≈ƒ«≈¿∆ƒ¿∆
„Ïa Ô‡ˆ LÓÁ Ï‡ ;eÚMk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˜ÏÁa¿≈∆»∆»≈∆«ƒ¬»»≈…ƒ¿«

.ÔÈeËt  ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ¿ƒ

בראשית 62) חייב (ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא
קרא  אמר אלעאי , דר' טעמא מאי  פוטר. אלעאי  ור' הגז,
ור' גוי . שותפות למעוטי  ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך"
דקרא  מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי  שותפות אלעאי 
אלעאי , כר' רבינו ופסק  גוי ". שותפות ולא דגנך", "ראשית
יש  אם ורק  גוי , עם ובין ישראל עם בין פטורה, שהשותפות
וגוי שישראל בעיסה הוא וכן חייב . – חלק  בכל שיעור
מצוה  (מנחתֿחינוך ט  הלכה פ "ו למעלה ראה בה, שותפין

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח  תקח ,

.ÂËÊb‰ ˙ÈL‡63‰lÁza d˙ÂˆÓ64LÈÙ‰ Ì‡Â ; ≈ƒ«≈ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ
eÈ‰ .‡ˆÈ  ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa65Ô‡ˆ LÓÁ BÏ ≈»∆¿«≈«»»»»≈…

‰iL ÊÊb Ck Á‡Â ,d˙fb ÎÓe „Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ÊÊ‚Â¿»«««≈∆ƒ¿«»«ƒ»»¿««»»«¿ƒ»
 d˙fb ÎÓe ˙ÈLÈÏL ÊÊb Ck Á‡Â ,d˙fb ÎÓe»«ƒ»»¿««»»«¿ƒƒ»«ƒ»»
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Êb‰ ˙ÈL‡Ï ˙BÙËˆÓ Ïk‰66Á‡Ï elÙ‡ iÁÂ , «…ƒ¿»¿¿≈ƒ«≈¿«»¬ƒ¿««
ÌÈL ‰nk67ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ LÈÙ‰Ï BÏ LÈÂ .68, «»»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ∆»»««»»

‰Ê ÏÚ ‰fÓe69˙Á‡ ÏÁ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ .70dÊÊ‚e ƒ∆«∆¬»ƒ»¿»»≈««¿»»
d˙fb ÁÈp‰Â dÊÊ‚e ‰iL ‰˜ Ck Á‡Â ,d˙fb ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ»»¿««»»»¿ƒ»¿»»¿ƒƒ«ƒ»»

˙BÙËˆÓ ÔÈ‡ 71. ≈»ƒ¿»¿

(63.(35 511 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "י  חולין תוספתא
צאנך".64) גז "ראשית חסדא 65)שנאמר: כרב  קלח . שם

נתן  כר' אושעיא.ולא התחלת 66)בר שבשעת כיון
צאן. חמש לו היו הגיזה 67)הגיזה, מן המוכר ומפריש

כל  על סלע , ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה,
הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
חייב  הגיזה, מן מעט  לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן.
מוכר  אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש, הלוקח 
ובביאור  שם ביו"ד וראה י . בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות
מהחמש  אחת גזז אם שהואֿהדין ונראה טו. אות הגר"א
כל  את שגזז לאחר שחייב  הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש
הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת כיון החמש,
הקשו  שהרי  שם). רש"י  פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל,
גוי של צאנו גז הלוקח  תנינן אושעיא: בו נתן ר' על שם
וחד  חד כל אמאי , חייב . לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור
לו  שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה נפקא גיזה בתר
לא  חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש
לאחר  מהן אחת כל מכר אם שלדבריו משמע  משם, הקשו
לומר  אחר, באופן כתב  ורבינו הגז. בראשית חייב  גיזתה,
בכסף ֿמשנה. וראה הצאן. או הגיזות מכר אם חילוק  שאין

אלעאי .68) כר' ולא כחכמים קלו. בספרים 69)שם
שם: בחולין והוא אחר". מין על גיזה "ומן אחרים:
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים.

והניח ,70) גזז והניח  גזז צאן, שתי  לו "היו שם: תוספתא
ביו"ד  וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף  שעתיד אע "פ 

הגר"א. ובביאור יב , סעיף  גיזה 71)שם שבתחילת כיון
חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק  לו היתה לא

שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ72‰ˆBÂ Êb‰ ˙ÈL‡ ÏL ˙Ba ˙Bf‚ ƒ∆»ƒ«∆≈ƒ«≈¿∆
ÌÈ‰kÏ ˜lÁÏ73˙BÁt „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzÈ ‡Ï  ¿«≈«…¬ƒ…ƒ≈¿»∆»¿∆»»

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ï˜LnÓ74ÔË˜ „‚a È„k ,ÔaÏÓ75‡Ï . ƒƒ¿«»≈¿»ƒ¿À»¿≈∆∆»»…
BaÏiL76‰fb‰ ÓvÓ BÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÏ ÔzÈ Ck Á‡Â ∆¿«¿¿««»ƒ≈∆»ƒ≈ƒ∆∆«ƒ»

È‡Bˆ ‡e‰Lk77LÓÁ Ôeal‰ Á‡ Ba ‰È‰iL È„k ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«««ƒ»≈
È„k Ba ‰È‰iL  BÏ Ôzz :Ó‡pL .˙È B‡ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ»≈∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆¿≈

.˙ÏÚBn‰ ‰zÓ«»»«∆∆

סלעים 72) חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם במשנה
כדי צואי  ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה,
כדי בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן. בגד ממנו לעשות
תרוייהו, דאמרי  ושמואל "רב  קלז: שם ובגמרא מתנה".
לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן, הרבה גיזין לו שיש בישראל
סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן,

פ "ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו הלכה שהרי 
ראה 74)יז). גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו

נט . הערה ר'75)למעלה אמר מילי, הני  "מנא קלח . שם

ראוי שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי , בן יהושע 
בכהנים  מדובר הנ"ל בפסוק  אבנט ". ניהו, מאי  לשירות.
אלא  צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם,
ופ "ח  יב : ביומא רבי  (כדעת כלאים שהוא לבד, באבנט 
וידוע  בכסף ֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי  מהלכות
צמר  כלאים, שהוא לאבנט  הדרוש הצמר כי  לחכמים היה
גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים
צורך  שאין [ומכאן ניהו. מאי  ד"ה שם בחולין רש"י  ראה
הרלב "ג  כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני  בשלשה
אחרת, שם). המקדש כלי  בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה
לאבנט  יספיק  בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא
(שם  אצבעות כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו
טז]. אות פי "א לחולין ישראל בתפארת וראה יט ). הלכה

שם).76) (ברייתא הצמר ללבן מחויב  הישראל אין כלומר,
מלובן.77) בלתי 

.ÊÈc ÏÎÏ ÔÈlÁ  Êb‰ ˙ÈL‡78È‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒ«≈Àƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙‰ÎÏ B˙B‡ ÌÈ˙BpL ,ÓB‡≈∆¿ƒ¿…∆∆««ƒ∆ƒ

‰Ó‰a ˙BzÓk ,Ï‡OÈÏ ‰‡eO79ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»¿≈»∆ƒ∆ƒ
‡e‰ „Á‡ Ô‰ÈL80. ¿≈∆∆»

לגירסת 78) קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי  הוא כן
כא. אות שם, ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א

כ.79) הלכה פ "ט  למעלה אינה 80)ראה הגז שראשית
נוהגות  מתנות ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ  אלא נוהגת
נא. בנדה וראה א). הלכה בפ "ט  (למעלה לארץ  בחוצה אף 

   1 
ואם 1) בנו. מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

עצמו, את לפדות הבן חייב  ואם בנה. בפדיון חייבת האשה
שהוא  לכהן האב  כתב  אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם
סלעים. חמש בשוק  שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב 
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן
פטר  שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב  הוא מי  הפדיון.
חייב  אם ספק  שהוא ומי  בפדיון. יתחייב  מאימתי  רחם.
או  זכרים שני  וילדו ביכרו שלא נשים שתי  לאו. אם בפדיון
ב ' וילדו ביכרה לא ואחת ביכרה אחת נשים ב ' ונקבה. זכר
שלשה  בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים
נקבות  שתי  או וזכר נקבות שתי  ילדו ואם וילדה. חדשים

זכרים. ושני 

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ï‡OiÓ LÈ‡ Ïk ˙BcÙÏ3Ba4 ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿»≈¿
Bn‡Ï BÎa ‡e‰L5˙ÈÏ‡Oi‰6Ët Ïk :Ó‡pL . ∆¿¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆∆¡«»∆∆

ÈÏ ÌÁ7Ì„‡‰ BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :Ó‡Â ;8. ∆∆ƒ¿∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»

פ .2) עשה המצוות' ב 'ספר וראה א. כט , קידושין משנה,
הסמוכה.3) כבהלכה בנה, את מלפדות פטורה אשה אבל

ה"ט . כדלהלן בניהם. מלפדות פטורים ולויים כהנים וכן
ולא 4) בניך תפדה, בניך בכור כל קרא, "דאמר בתו. ולא

שם). (בגמרא לאביו,5)בנותיך" בכור שאינו אף ֿעלֿפי 
הכ"א. להלן פטור,6)ראה - לויה או כהנת היא אם אבל

ה"י . לפדותו.7)כדלהלן צריך - לה' שייך שהוא וכיון
לא 8) שם, בקידושין אבל שם. המצוות' ב 'ספר הוא כן

כ) לד, (שמות מהפסוק  אלא זה מפסוק  פדיה מצות למדו
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דרשו  תפדה" "פדה הפסוק  ומן תפדה", בניך בכור "כל
את  האב  פדה לא שאם - "תפדה" בנו, את לפדות "פדה"
כבהלכה  לכשיגדל, עצמו את לפדות הוא חייב  - בנו

הסמוכה.

.ÔÈ‡Â9‰M‡‰10iÁ‰L ;da ˙‡ ˙BcÙÏ ˙iÁ ¿≈»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿»∆««»
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ11Ba ˙‡ ˙BcÙÏ iÁL ‡e‰ 12. ƒ¿∆«¿∆«»ƒ¿∆¿

‡‰ Ú13Ïc‚iLk  e‰„t ‡ÏÂ14BÓˆÚ ˙‡ ‰cÙÈ15. »«»»¿…»»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«¿

שם.9) וגמרא, הישראלית.10)משנה אפילו כלומר,
פדאו 11) לא אם עצמו, את שפודה האיש כלומר, שם.

כדלהלן. את 12)אביו, לפדות חייבת אינה האשה אבל
את  לפדות מצווה - לפדותו מצווים שאחרים ש"כל עצמה,
לפדות  מצווה אין - לפדותו מצווים אחרים שאין וכל עצמו,
בהלכה  כמבואר לפדותה, חייב  אביה אין ואשה עצמו", את

שם). (קידושין, מצותֿעשה 13)הקודמת בטל כלומר,
עליו. החלה אחד.14)הנ"ל, ויום שנים יג בן שיהיה

כה, אות תשובה' וב 'פתחי  סט "ו, שה סי ' ביו"ד וראה
שצב . מצוה חינוך' שם.15)וב 'מנחת קידושין,

.‚‰È‰16˙BcÙÏ ‡e‰17˙BcÙÏ Be18BÓˆÚ ‰cÙÈ  »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿∆«¿
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba Ck Á‡Â ‰lÁz19ÔBÈ„t È„k ‡l‡ ¿ƒ»¿««»¿¿ƒ≈∆»¿≈ƒ¿

.BÓˆÚ ‰cÙÈ  „Á‡∆»ƒ¿∆«¿

ולא 16) קודמת, גופו שעל שמצוה כחכמים, שם, ברייתא
יהודה. אביו.17)כרבי  פדאו לו 18)שלא ויש כלומר,

שניהם. פדיון מודין 19)כדי  הכל ירמיה, רבי  אמר שם:
חמש  אלא דליכא היכא כל יהודה), רבי  אפילו (כלומר,
עדיפא  דגופיה מצוה טעמא מאי  לבנו, קודם הוא  סלעים,
על  פדיונו מצות - שהאב  קודמו, בנו אומרים: ואין (כלומר,

האב ). על פדיונו מצות - והבן אביו,

.„Ba ‰È‰20ÔÈ‡Â ,Ï‚Ï ˙BÏÚÏ ˙Ú ÚÈb‰Â ˙BcÙÏ »»¿ƒ¿¿ƒƒ«≈«¬¿∆∆¿≈
‰ÏBÚ Ck Á‡Â Ba ˙‡ ‰„Bt  ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ È„k BÏ¿≈»∆¿»∆∆∆¿¿««»∆

Ï‚Ï21:Ck Á‡Â ,‰cÙz EÈa BÎa Ïk :Ó‡pL ; ¿∆∆∆∆¡«…¿»∆ƒ¿∆¿««»
Ì˜È ÈÙ e‡È ‡ÏÂ22. ¿…≈»»«≈»

וקלֿוחומר 20) יהודה. כרבי  ולא כחכמים שם: ברייתא,
פדיונו  שהרי  קודם, שפדיונו לפדות, הוא היה שאם הוא,
פ "ו  בכורות בתוספתא הוא וכן כנ"ל. בנו, לשל קודם
שם. דוד' 'חסדי  ועי ' .(540 38 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת

ובהלכה 21) לרגל. עליה הוצאת אחר לחזור ישתדל כלומר,
שניהם. פדיון כדי  לו כשיש זה, לשון רבינו תפס  הקודמת
של  זה מלשון דייק  (176 (עמוד שם לקידושין וה'מאירי '
לעלות, יוכל לא יפדה שאם בוודאי  יודע  ש"אם הברייתא

שעליה 22)עולה". שאף ֿעלֿפי  התורה חידשה כלומר,
(ראה  עוברת מצוה אינה הבן ופדיון עוברת, מצוה היא לרגל
כאן  קודמת, עוברת מצוה מקום, ובכל הי "ז), בסוף  להלן

ו  לרגל. לעליה הבן פדיון שאין יקדים רבינו מדברי  נראה
כשיש  אבל ולזה. לזה כדי  לו כשאין אלא אמורים הדברים
וראה  בנו. את יפדה ואחרֿכך לרגל יעלה ולזה, לזה כדי  לו
ובהערות  עג) (עמוד שם לקדושין למי , נודע  לא בשיטה

שם.

.‰‰„Bt‰23ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :CÓ  Ba ˙‡ «∆∆¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

Ôa‰ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ24eÈÁ‰L CÓe ÊBÁÂ ,25, ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿»≈∆∆¡»
Ô˙B Ck Á‡Â26BÓˆÚ ‰„t Ì‡Â .Ô‰kÏ ÔBÈ„t‰27 ¿««»≈«ƒ¿«…≈¿ƒ»»«¿

BÎa‰ ˙BcÙÏ CÓ28.eÈÁ‰L CÓe , ¿»≈ƒ¿«¿¿»≈∆∆¡»

ב .23) קכא, בפי "א 24)פסחים והנה שם. מפורש  כן
אם  וכו', מצוה העושה "כל רבינו כתב  הי "א, ברכות מהל'
לאחרים, אותה עשה לעשות. מברך: לעצמו, אותה עשה
וכן  בהי "ב , שם שהרי  צריךֿעיון, אבל העשיה". על מברך
מברך: בנו את שהמל רבינו, כתב  ה"א מילה מהל' בפ "ג
ז:), בפסחים מפורש (וכן המילה על ולא הבן, את למול
זה  הרי  כט .), (קידושין עליו מוטלת בנו שמילת מכיון הרי 
את  לפדות מברך: אינו מדוע  כן ואם לעצמו, מצוה כעושה
בה"א. כנ"ל מוטל, הדבר עליו הרי  פודהו, כשהוא הבן,
ס "ב , רסה ובסי ' הגר"א, ובביאור ס "י , שה סי ' ביו"ד וראה
ולומר  לחלק  שיש [ונראה שצב . מצוה חינוך' וב 'מנחת
לקיימו  יכול שאינו שכיון אלא הבן, על עיקרו - הבן שפדיון
הפדיון  אותו שהרי  האב , על התורה אותו הטילה בקטנותו,
ביום  שמצוותה מילה אבל כשגדל. הבן מבצע  הרב , שמבצע 
על  עיקרה אלא הבן, על שעיקרה לומר מקום אין השמיני ,
ולכשיגדל  זו, מצוה ביטל בשמיני , האב  מל לא ואם האב ,

עצמו, את למול חייב  אינו הבן בשמיני  מילה מצות אבל
ועל  העבדים על אינה שבוודאי  וגרים עבדים ומילת מקיים.
"למול" מברך ביתֿהדין, על או הרב  על אלא עצמם, הגרים
הדברים  אין זו, סברא שלפי  אלא ה"דֿה). שם מילה (הל'
יום  לאחר בנו מל אם אבל בשמיני , במילה אלא אמורים

וצ "ע ]. המילה", "על אלא מברך אינו פסחים 25)השמיני ,
הוא  הרי  בנו, את לפדות מוטל שעליו שכיון ב . קכא,

ה"י . שם ברכות בהל' וראה לעצמו. מצוה כדי26)כעושה
בפ "א  שם וראה המצוה. לעשיית קודמת הברכה שתהא

הט "ז. מעשר מהל' ובפ "א אביו.27)ה"ג. פדאו כשלא
ה"ב . מהל'28)כנ"ל (פי "א לעצמו מצוה העושה כדין

שם). ברכות

.ÂÌB˜Ó ÏÎa ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓ29ÔÓÊ ÏÎe30‰nÎe . ƒ¿»∆∆¿»»¿»¿«¿«»
ÌÈÚÏÒ LÓÁa ?e‰„Bt31L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :Ó‡pL ; ≈¿»≈¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆

‰cÙz32ÛÒk ‰ÂLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa .33ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ƒ¿∆≈¿∆∆≈¿»∆∆∆ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ÔÈÚk ,ÔBÓÓ ÔÙebL34ÔÈ„Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»»¿ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ

˙BÚ˜˜a35˙BÚ˜˜k Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„Úa ‡ÏÂ ;36; ¿«¿»¿…«¬»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿»
˙BËLa ‡ÏÂ37ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,38e‰„t Ì‡Â . ¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈»»¿ƒ»»

Èe„t BÈ‡  Ô‰a39. »∆≈»

שהוא 29) ו"כל הגוף , חובת היא הבן פדיון מצות שהרי 
(קידושין  בחוץ ֿלארץ " בין בארץ  בין נוהגת הגוף , חובת
לרב  זוזי  שבסר ליה שדר אשי  "רב  א: נ, ובבכורות לז.).

דר  בריה בבבל.אחא היה הרי  אשי  ורב  הבן", בפדיון בינא
ה"ז. פ "א למעלה הבית.30)וראה בפני  שלא אפילו

ב .31) מט , בכורות :32)משנה, כתוב  מכן ולאחר
מקום  "כל א: נא, ושם שקלים". חמשת כסף  "בערכך
פרט  הטל לזה, זה הסמוכים כללות שתי  מוצא שאתה
כלל. חודש, מבן "ופדויו : ושם ופרט ". בכלל ודונם ביניהם
פרט  שהטיל לאחר (כלומר, וכלל חזר תפדה, פרט . בערך,
דן  אתה אי  וכלל, ופרט  כלל כנ"ל). הסמוכים, הכללות בין
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קלז                
         

וגופו  המיטלטל דבר מפורש הפרט  מה הפרט , כעין אלא
ממון, וגופו המיטלטל דבר כל אף  כסף ), שוה (כלומר, ממון

שם.33)וכו'". השקל,34)משנה, על חכמים שהוסיפו
ה"ד, ערכין מהל' בפ "א וראה סלע . כמשקל משקלו ועשו

ה"ב . שקלים מהל' שם.35)ובפ "א שהרי36)משנה,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא בהם נאמר

כב :). (קידושין אחוזה" לרשת כלומר,37)אחריכם
לכהן. לתתם ורוצה אחרים, על לו שיש חוב  בשטרי 

מטלטלין.38) שהם תורה 39)אף ֿעלֿפי  אמרה שהרי 
שם. ברש"י  וראה כנ"ל. כסף , ובשוה בכסף  רק  נפדה שהבן

.Ê˙k40ÏÒ LÓÁ BÏ iÁ ‡e‰L Ô‰kÏ ‡‰ ÌÈÚ »«»»«…≈∆«»»≈¿»ƒ
BÏ ÔzÏ iÁ41Èe„t BÈ‡ Be ,42BÏ Ô˙ .43BÈ‡L ÈÏk «»ƒ≈¿≈»»«¿ƒ∆≈

ÌÈÚÏÒ LÓÁa Ô‰k‰ BÏa˜Â ÌÈÚÏÒ LÓÁ ˜eMa ‰ÂL»∆«»≈¿»ƒ¿ƒ¿«…≈¿»≈¿»ƒ
Ô˙ .Èe„t Ba È‰ 44‰OÚÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ ¬≈¿»»«»≈¿»ƒ«¬»»

ÌÈ‰k45˙Á‡ ˙a ÔÈa ,46‰Ê Á‡ ‰Êa ÔÈa47‡ˆÈ 48. …¬ƒ≈¿«««≈»∆««∆»»

שם.40) בכורות בשטר 41)משנה, לחבירו הכותב  כדין
שם  שאין ואף ֿעלֿפי  לו, הוא חייב  מנה, לך חייב  הריני 
הט "ו). מכירה מהל' ופי "א קא: (כתובות עדים

פדוי42) בנו נחמן, דרב  קמיה תנא "תני  שם: בכורות
אבל  וכו', יוסי , רבי  דברי  זו נחמן, רב  ליה אמר לכשיתן.
פדוי בנו אין והלכתא: פדוי . בנו אין אומרים, חכמים
אלא  זו שאין דבר, של וטעמו לכשיתן)". אפילו (כלומר,
פדיון  בכסף  שמדובר בה נזכר לא שהרי  חדשה, התחייבות
עבור  נוספים סלעים חמשה לכהן לתת צריך ולכן הבן.

בנו. לפדיון 43)פדיון זה "עגל אמרו: - א ח , בקידושין
לפדיון  סלעים בחמשה זה עגל כלום. אמר לא וכו', בני ,
שוי דלא אילימא דמי , היכי  פדיון האי  פדוי . בנו וכו', בני ,
דשוי , אף ֿעלֿגב  לאו אלא כמיניה. כל סלעים), (חמשה
ורישא  שוי , דלא לעולם רבא אמר לא. - קייצי  דלא וכיון
כהנא  דרב  הא כי  עילויה. כהן דקבלי  וסיפא הבן, אבי  דאמר
בסודר  בנו את פדה כלומר, - בה"ג (כנוסחת בסודרא פריק 
שאמרו  ומה סלעים". חמשה שוה לדידי  אמר, מאד). יקר
פדיון  לדין ענין אינו וכו'", כהנא רב  אלא אמרן "לא שם
והגר"א  ה, ס "ק  שה סי ' ליו"ד (ש"ך אונאה לדין אלא  הבן

הבה"ג). לגירסת ח  ס "ק  שם,44)שם בבכורות ברייתא,
כהן.45)ב . לכל סלע  חצי  הנותן 46)כלומר, שמצד

שמצד  אף ֿעלֿפי  סלעים, חמשה של נתינה כאן היתה
אחד. לכל סלע  חצי  של קבלה אלא היתה לא המקבלים

סלעים.47) חמשה של נתינה היתה לא הנותן מצד שאף 
יצא,48) בדיעבד שרק  משמע , "יצא" שמהלשון אף ֿעלֿפי 

כהונה  ממתנות וראיה כן, לעשות יכול לכתחילה שאף  נראה
כדי אחד לכל נותן אם לחלקם, שאפשר הגז ומראשית
תשובה' ב 'פתחי  ראה הט "ז), ופ "י  הי "ז, פ "א (למעלה נתינה
שם, מהברייתא נראה וכן אדם'. 'חכמת בשם י  ס "ק  שם
יצא", - לו והחזירו "נטלו : עוד נאמר הנ"ל, הדין שאחרי 
"אם  מפורש: (שם.) במשנה שהרי  דוקא, לאו בוודאי  וזה
לכתחילה  שגם הרי  רשאי ", - במתנה לו ליתן הכהן רצה
הברייתא  בראש שנאמר למה והואֿהדין כן, לעשות מותר
לאו  "יצא" כן שגם וכו'" יצא כהנים, לעשרה "נתנו הנ"ל

לכתחילה. הואֿהדין אלא דוקא,

.Á‰ˆ49ÈÊÁÓ  ÔBÈ„t‰ BÏ ÈÊÁ‰Ï Ô‰k‰50‡ÏÂ ; »»«…≈¿«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ¿…
‡e‰ BÏ ÔzÈ51ÈÊÁ‰Â Ôk ‰OÚ Ì‡Â .ÈÊÁiL BzÚ„Â ƒ≈¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ»»≈¿∆¡ƒ

Èe„t Ba ÔÈ‡  BÏ52‰zÓ BÏ ÔzÏ BaÏa Ó‚iL „Ú , ≈¿»«∆ƒ¿…¿ƒƒ≈«»»
ÈÊÁ‰Ï Ck Á‡ Ô‰k‰ ‰ˆ Ì‡Â ;‰eÓ‚53.ÈÊÁÈ  ¿»¿ƒ»»«…≈««»¿«¬ƒ«¬ƒ

Ba È‰  ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ BÏ Ô˙Â Lt Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈≈¿»««¿»¿«¬ƒ¬≈¿
Èe„t54. »

רשאי ".49) - במתנה לו ליתן הכהן רצה "אם שם: במשנה,
בנו.50) נפדה - במתנה לכהן הפדיון שנתן שכיון
ושקיל 51) רגיל היה חנינא "רבי  ושם: הבן. אבי  כלומר,

(שנתן  גברא לההוא חזייה ומחזירו). הפדיון (=נוטל ומהדר
לא  ליה, אמר קמיה. ואתי  אזיל קא דהוה בנו), פדיון לו
בנו  אין הילכך ביש), עסק  =) ביש מידעם ויהייבת, גמרת

עלֿמנת 52)פדוי ". לו נותן שהוא פירש שלא שכיון
במתנה  הפדיון את לתת בדעתו גמר לא כדלהלן, שיחזיר,
לו, החזיר לא אם אבל לו, החזיר אם ודווקא כנ"ל. גמורה,
במתנה  הכסף  לתת בדעתו גומר הוא שעתה פדוי , בנו הרי 
וראה  הראשון. הלשון לפי  שם רש"י  שכתב  וכמו גמורה.

ובש"ך. ס "ח  שם ב .53)ביו"ד ו, כיון 54)קידושין
לו  שיחזיר שהתנה אלא גמורה, מתנה לו לתת בלבו שגמר
מפני כן, לעשות "ואסור : אמרו שם ובגמרא מכן. לאחר
זה, השמיט  ורבינו הגרנות", בבית המסייע  ככהן שנראה
בלבד, בתרומה אלא אמורים הדברים שאין שסובר מפני 

יב . ס "ק  שם ליו"ד הגר"א ובביאור בכסף ֿמשנה, ראה

.ËÌÈ‰k55ÌiÂÏe56ÏwÓ Ôa‰ ÔBÈ„tÓ ÌÈeËt  …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ«
Ï‡OÈ ÏL eËt Ì‡ :ÓÁÂ57‡e‰ ÔÈc ,a„na »…∆ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÔÓˆÚ eËÙiL58. ∆ƒ¿¿«¿»

ב .55) ג, בכורות תלוי56)משנה, הדבר "שאין אף ֿעלֿפי 
פטור  זאת בכל הסמוכה, כבהלכה באם", אלא באב 

כדלהלן. קדושת 57)מקלֿוחומר, הפקיעה אם כלומר,
הבכורה, מן שפטרום ישראל, בכורי  קדושת את הלויים
בבני בכור כל תחת הלויים את "קח  מה) ג, (במדבר שנאמר

שם. המשנה, בפירוש וראה ד,58)ישראל". שם ובגמרא
בן  יהושע  רבי  דאמר לוי , בן יהושע  כרבי  מנלן, "כהנים א:
מהן, אחד וזה לויים, כהנים נקראו מקומות בכ"ד לוי ,
 ֿ מהקל (שהרי  מנלן ולדורות צדוק . בני  הלויים והכהנים
במדבר) אלא והלויים, הכהנים את לפטור אין הנ"ל וחומר

יהו". בהוייתן הלויים, לי  והיו קרא, אמר

.È‰iÂl‰ ÔÓe ˙‰k‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡OÈ59eËt 60. ƒ¿»≈«»ƒ«…∆∆ƒ«¿ƒ»»
Ët :Ó‡pL ;Ì‡a ‡l‡ ,‡a ÈeÏz c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»»»∆»»≈∆∆¡«∆∆

Ï‡OÈa ÌÁ61. ∆∆¿ƒ¿»≈

ישראל.59) בנו גם ואםֿכן ישראל, א.60)והאב  מז, שם
דרב  בריה מר של כפירושו אהבה בר אדא רב  של מימרא
בר  אדא רב  של כמימרתו פסקו - א קלב , ובחולין יוסף .

מר. ד"ה ב 'תוספות' שם בבכורות וראה ראה 61)אהבה.
עד. הערה להלן

.‡È‰iÂÏ62eËt da  ÌÈÎBk „BÚÓ ˙aÚÓ‰63. ¿ƒ»«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»»
˙‰ÎÂ64Ó ˙aÚÓ‰iÁ da  ÌÈÎBk „BÚ65; ¿…∆∆«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»«»
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‰p‰k‰ ÔÓ Bn‡ ‰ÏÒÙ È‰L66„BÚ‰ ˙ÏÈÚa ∆¬≈ƒ¿¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿ƒ«»≈
ÌÈÎBk67. »ƒ

אהב 62) בר אדא כרב  פפא.שם, רב  של לפירושו ה,
את 63) מזהמין אין דמאןֿדאמר אליבא תימא ולא שם:

אחר  אלא הגוי , האב  אחר הולך הוולד אין (כלו', הוולד
ביאה  איסורי  מהל' בפט "ו רבינו פסק  וכן הוא, וכשר האם
פסול  לוי  הוולד, את מזהמין למאןֿדאמר אפילו אלא ה"ג),
כיון  האם, מן פוקעת לויה קדושת שאין (כלומר, מיקרי 

כלֿכך). חמורה עצמו 65)שם.64)שאינה הוא כלומר,
חייבת  אמו אין שהרי  לכשיגדיל, עצמו את לפדות חייב 
נתעברה  ולא לגוי , נבעלה ואם בה"ב . למעלה לפדותו,
ליו"ד  (ש"ך לפדותו חייב  הישראל - לישראל ונשאה ממנו,

כב ). ס "ק  שה קיימא,66)סי ' בקדושתה "לוייה : שם
למעלה  וראה זרה". הויא דאיבעלה כיון כהנת, אלא וכו'.

ה"ב . מעשר מהל' ובפ "א ה"כ, חללה.67)בפ "ט  ונעשתה
ב ]. נט , בגיטין [וראה בה אין לויה דין ואפילו

.ÈÔ‰k68ÏÏÁ Ôa BÏ „ÏBpL69CB˙a ‡‰ ˙Ó : …≈∆«≈»»≈»»¿
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰  ÌBÈ ÌÈLÏL70‡lL , ¿ƒ«≈«»ƒ¿∆«¿∆…

BBÈ„Ùa ‡‰ ‰ÎÊ71ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ˙Ó ;BÈ‡  »»»»¿ƒ¿≈««¿ƒ≈
‡‰ ‰ÎÊ È‰L ,BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ Ôa‰ iÁ«»«≈ƒ¿∆«¿∆¬≈»»»»

BBÈ„Ùa72. ¿ƒ¿

שם.68) על 69)בכורות, או הגרושה על הכהן שבא
(ראה  לוי  ולא ישראל הוא שהרי  ממנה זה ונולד החללה,
ביאה  איסורי  מהל' בפי "ט  וראה כהן. ולא הקודמת), בהלכה

הונא.70)ה"ג. רב  בר כרבה ולא חסדא כרב  שם,
יום,71) שלשים משישלים רק  חלה הבן פדיון חובת שהרי 

הוא, חייב ) (שהבן דבר של וטעמו בהי "ז. כדלהלן
בלבד, הוא חובתו זו הרי  הבן, על פדיון חובת שמשחלה
שאביו  כיון לומר יכול אינו ולפיכך אביו, מכח  בא הוא ואין

יפטר. הוא אף  חי , היה אילו פטור הוא 72)היה שהרי 
בכך, המצוה וקיים לעצמו בנו פדיון שנתן ונמצא כהן,
ביו"ד  וראה שלו. הוא והרי  לבנו, הכסף  את הוריש ומשמת

שם. הגר"א ובביאור סי "ט , שם

.‚È‰ÁÙM‰73Ô‰Lk ‰ib˙pL ˙È˙eÎÂ ‰ÁzLpL «ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆≈
‰M„˜ ‡lL B˙B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e„ÏÈÂ ˙BaÚÓ74, ¿À»¿»¿««ƒ∆»∆…ƒ¿À»

iÁ  ‰M„˜a „ÏBÂ ÏÈ‡B‰75ÌÁ Ët :Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ¿À»«»∆∆¡«∆∆∆∆
Ï‡OÈa76ÌÁÂ Ët È‰Â ,77Úe„È ÔÈ‡ .Ï‡OÈa78 ¿ƒ¿»≈«¬≈∆∆»∆∆¿ƒ¿»≈≈»«

‰„ÏÈ ‰ib˙pL Ì„˜ Ì‡79‰„ÏÈ ‰ib˙pL Á‡ B‡ ƒ…∆∆ƒ¿«¿»»¿»««∆ƒ¿«¿»»¿»
.‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰ «ƒ≈¬≈»»»¿»»

נשתחררה 73) מעוברת, "נתגיירה א: מו, שם משנה,
לכהן". בכור וכו' רחם 74)מעוברת "פטר נאמר שהרי 

ישראל. בכלל אינן והן חייב כ 75)בישראל", לומר,
רגמ "ה  בפירוש וראה בה"ב . כנ"ל כשיגדל, עצמו לפדות

כזה 76)שם. פסוק  אין אבל שם. המשנה, לשון הוא כן
בבני רחם כל "פטר נאמר: ב  יג, בשמות שהרי  התורה , בכל
ישראל. מבני  רחם "פטר נאמר: יב  ג, ובבמדבר ישראל",

רחם".77) "פטרו ס "כ: שם ממה 78)ביו"ד רבינו למדו
ופ "י הי "ג, פ "ט  למעלה (הובא א. קלד, בחולין שאמרו

פטור, ממון שספק  הגז, וראשית כהונה מתנות לענין הי "ב ),
הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא ופטור 79)משום

הביא: שם, ביו"ד ה'טור' "בישראל". זה שאין מפדיון,
- לאו אם ונתגיירה, שנשתחררה קודם ילדו אם "ספק 

פטור".

.„È˙È˙ek‰80eib˙ Ck Á‡Â ,e„ÏiL ‰ÁÙM‰Â «ƒ¿«ƒ¿»∆»¿¿««»ƒ¿«¿
:Ó‡pL ;eËt ‰Ê È‰  Á‡ „ÏÂ e„ÏÈÂ eÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿¿»¿»»«≈¬≈∆»∆∆¡«

ÌÁ Ët ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌÁ Ët81Á‡ ‡a‰ ÔÎÂ . ∆∆∆∆¿≈∆∆∆∆∆¿≈«»««
ÌÈÏÙp‰82ÏÙ Ïk :83‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡L84‡a‰  «¿»ƒ»≈∆∆ƒ¿≈»≈»«»

ÌÁ Ët BÈ‡ ÂÈÁ‡85‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡L ÏÙ ÏÎÂ ; «¬»≈∆∆∆∆¿»≈∆∆≈ƒ¿≈»
ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚c ÔÈÓk ˙Ïtn‰ BÓk ,‰„Ï86˙Ïtn‰ B‡ ≈»¿««∆∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ««∆∆

ÌÈÚa‡ ÌBÈ87Ô‰a ‡ˆBiÎÂ88BÎa ÂÈÁ‡ ‡a‰  «¿»ƒ¿«≈»∆«»«¬»¿
˙BcÙÏ iÁÂ Ô‰kÏ89. «…≈¿«»ƒ¿

הגלילי .80) יוסי  כרבי  ולא כחכמים שם, שהרי81)משנה
ובעבודתה. בגויותה לידתה עלֿידי  רחמה נפטר כבר

שנולד 82) והכוונה מאיר. כרבי  ולא כחכמים שם, משנה
אמו. שהפילה יוצא 83)לאחר בדין הט "ז, להלן ראה

גופו 84)דופן. ששאר אף ֿעלֿפי  אדם, פני  כצורת כשפניו
איסורי מהל' בפ "י  וראה עוף . או חיה או בהמה כצורת

ח . ה"א, נפטר 85)ביאה וכבר לידה, נקראת כזאת הפלה
ב .86)רחמה. מז, שם לו 87)משנה, מלאו שלא שכל

איסורי בהל' וראה צורתו. נגמרה לא שלמים, יום ארבעים
ה"א. שם ה"ד.88)ביאה שם שההפלה 89)ראה

בדין  הט "ז להלן וראה לידה. בכלל אינה לוולד שקדמה
דופן. יוצא

.ÂËC˙Á90‡a‰  ‡ ‡ B‡ÈˆB‰Â ‰ÈÚÓa aÚ‰ »«»À»¿≈∆»¿ƒ≈∆≈∆«»
ÌÁ Ët BÈ‡ ÂÈÁ‡91‰ÓL Ôa .92‡ÈˆB‰L ÌÈL„Á «¬»≈∆∆∆∆∆¿…»√»ƒ∆ƒ

ÈÁ ‡e‰Â BL‡93˙nL ‰ÚLz Ôa ÔÎÂ ,˙ÓÂ BÈÊÁ‰Â94 …¿«¿∆¡ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»∆≈
‰„ÏÈÂ ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ,BÈÊÁ‰Â BL‡ ‡ˆÈÂ95 ¿»»…¿∆¡ƒ¿««»»»»ƒ¿»¿»

ÏL BL‡a ËÙ È‰L ,ÌÁ Ët BÈ‡ ‰„ÏiL ‰Ê∆∆»¿»≈∆∆∆∆∆¬≈ƒ¿«¿…∆
ÔBL‡96BzÁct ‡ˆzMÓe .97.ÂÈÁ‡ ‡a‰ ËBt ƒƒ∆≈≈««¿≈«»«¬»

א.90) מו, שם לאחר 91)משנה, לידה טמאה שאמו כיון
ה"ו). שם ביאה איסורי  (הל' החתוך העובר הוצאת

לכהן,92) בכור ואינו לנחלה בכור "איזהו שם: במשנה,
ט ' ובן חי , ראשו את שיצא אף ֿעלֿפי  נפלים אחר הבא

להלן. וראה מת", ראשו רבינו,93)שיצא מלשון משמע 
הבא  את פוטר זה אין מת, והוא ראשו ח ' בן הוציא שאם
באות  שם והגר"א סכ"ג. שם ביו"ד הוא וכן מפדיון, אחריו
חי כשהוא ראשו הוציא בין הבדל שאין וסובר - חולק  לט ,
בין  - ב  מז, שם במשנה נמנה לא ולכן מת. כשהוא או
גם  הבן, מפדיון אחריהם הבא את פוטרים שאינם הנפלים
בזה. שהאריך ועיי "ש מת. והוא ראשו שהוציא ח ' בן

חי .94) הוא אם וכלֿשכן שמת, אף ֿעלֿפי  כלומר,
אחיו.95) כמו חזר לא ומאי96)כלומר, ב : מו, שם

וראה  לידה. הוה רישיה, ליה דמפיק  דכיון קאֿמשמע ֿלן,
הט "ו. סוף  אסורות, מאכלות מהל' נדה 97)בפ "ה משנה,

"משתצא  רבינו: כתב  ה"ו, שם ביאה איסורי  ובהל' א. כח ,
מצא  שם, משנה' ה'כסף  אבל כילוד". זה הרי  פדחתו, רוב 

"רוב ". תיבת בו שנמחקה מוגה, רבינו בספר
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קלט                
         

.ÊËÔÙ„ ‡ˆBÈ98Bk„k ÂÈÁ‡ ‡a‰Â99Ì‰ÈL  ≈…∆¿«»«¬»¿«¿¿≈∆
ÌÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ÈÙÏ  ÔBL‡‰ :ÌÈeËt100, ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆…»»ƒ»∆∆

Á‡ BÓ„wL ÈtÓ  ÈM‰Â101. ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»«≈

ושם 98) שמעון. כרבי  ולא כחכמים - ב  מז, בכורות משנה,
דרך  יצא שלא ולד הוא דופן", ו"יוצא עקיבא. כרבי  - א יט ,
פתיחתה. עלֿידי  אמו בטן מדופן הוצא אלא הרחם,

הרחם.99) דרך (גמרא,100)כלומר, בעינן" רחם ו"פטר
מז). זה 101)שם (כגון אחד לדבר בכור "קסבר, שם:

שהרי לוולדות בכור ואינו הרחם, מן ליציאה בכור שהוא
ואף ֿעלֿפי בכור. הוי  לא שם), רש"י  ראה לו, קודם ולד היה
שם  ביאה איסורי  (הל' לידה טמאה אמו אין דופן שיוצא
שמי י "ד, בהלכה רבינו כתב  שלא כלום, בכך אין ה"ה),
בנפל  אלא לפדות חייב  אחריו הבא לידה טמאה אמו שאין

קיימא. בבר ולא בלבד,

.ÊÈiÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó102ÌÈÏLiMÓ ?ÔBÈ„Ùa103ÌÈLÏL ≈≈»«ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ
ÌBÈ104Ôa‰ ˙Ó .‰cÙz L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :Ó‡pL ;105 ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆ƒ¿∆≈«≈

ÌÈLÏL ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÈLÏL CB˙a106‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ , ¿¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ«¬»
ÙË‰107ÌÈc˜‰ Ì‡Â .ÌÈÚÏÒ LÓÁa iÁ BÈ‡ 108 ¿≈»≈«»¿»≈¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰kÏ Ô˙Â109˙Ó Ì‡Â] .ÔBÈ„t‰ BÏ ÈÊÁÈ 110Á‡ ¿»««…≈«¬ƒ«ƒ¿¿ƒ≈««
.ÔzÈ  Ô˙ ‡Ï Ì‡Â [;ÔBÈ„Ùa iÁ  ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«»¿ƒ¿¿ƒ…»«ƒ≈

ובפדיון 103)האב .102) בערכין "אין יב : שם ברייתא,
(כלומר, עולם" עד ומוסיפין יום, משלשים פחות וכו', הבן
בחיובו  אלא חיובו, פקע  לא ל"א, ביום בנו את פדה לא אם
ובביאור  סי "א, שה סי ' ביו"ד וראה לעולם). עומד הוא

ל"א.104)הגר"א. ליום משיכנס  משנה,105)כלומר,
א. מט , הסובר 106)שם עקיבא כרבי  ולא כחכמים שם,

לא  נתן לא ואם יטול, לא נתן אם שלשים, ביום מת שאם
"חודש" גמרי  דרבנן, טעמייהו מאי  : שם ובגמרא  יתן.
"חודש" הבן) בפדיון האמור תפדה" חודש "מבן (כלומר,
ומעלה", חודש "מבן (כלומר, "ומעלה" התם מה ממדבר,

"ומעלה". נמי  הכא אף  ממש), חודש בן ֿ 107)ולא בבא
אין  שנטרף  בכור אלעזר, רבי  אמר עולא "ואמר ב : יא, קמא
כלומר, טריפה, נעשה "שנטרף ", מפרש ורבינו אותו". פודין
יב  בתוך למות שסופו בזה, וכיוצא ריאתו או מוחו שניקב 
כרש"י . ולא שם, ב 'תוספות' פירשו וכן חודש,

הכסף 108) את לכהן שנתן והכוונה שם. בכורות, משנה,
פדוי , בני  יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים, בתוך

בהי "ח . שלשים.109)כדלהלן בתוך הבן ומת
שם.110)

.ÁÈ‰„tL ÈÓ111ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ba112Ó‡ Ì‡ : ƒ∆»»¿¿¿ƒƒ»«
BÏ113ÂÈLÎÚÓ114Èe„t Ba ÔÈ‡ 115BÏ Ó‡ Ì‡Â ; ≈«¿»≈¿»¿ƒ»«

ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï116ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Èe„t Ba  ¿««¿ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰117. «»«»ƒ¿««¿ƒ

הקודמת.112)שם.111) כבהלכה ל, ביום וכן
הפדיון.114)לכהן.113) יחול עכשיו כלומר,
יח ),115) ס "ק  שם ליו"ד (ש"ך קיימין שהמעות אף ֿעלֿפי 

נחלקו  לא ובזה ואילך. ל"א מיום אלא פדיון חובת שאין
להלן. וראה שם. ושמואל יחול 116)רב  אז כלומר,

כרב 117)הפדיון. שהלכה כשמואל, ולא כרב  שם,
דקיימאֿלן  "ואף ֿעלֿגב  : שם בגמרא שאמרו ומה באיסורי .
כוותיה  הלכתא הכא בדיני , וכשמואל באיסורי  כרב  הלכתא
כתב  וכן (כסף ֿמשנה), כן גרס  לא שרבינו כנראה דשמואל",

כי  שם, מקובצת' ושכן ב 'שיטה זה, אין ישנים, ספרים בקצת
יב  שם שהקשו ממה נראה וכן הרא"ש'. מ 'תוספות משמע 

כמותו. שהלכה משמע  נחמן, רב  על מרב  :

.ËÈ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ118È‰  ‡Ï B‡ ÔBÈ„Ùa iÁ Ì‡ ƒ∆»≈ƒ«»¿ƒ¿…¬≈
eËt ‰Ê119˙Ó .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ∆»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»≈

‡‰120‡lL ˙˜ÊÁa Ôa‰ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a »»¿¿ƒ¬≈«≈¿∆¿«∆…
‰cÙ121Ì„˜ e‰„tL ÂÈ‡Ó ‰È‡ ‡ÈiL „Ú , ƒ¿»«∆»ƒ¿»»≈»ƒ∆»»…∆

˙eÓiL122‡e‰ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ‡‰ ˙Ó ; ∆»≈»»¿««¿ƒ¬≈
Èe„t ˙˜ÊÁa123.‰cÙ ‡lL e‰eÚÈ„BiL „Ú , ¿∆¿«»«∆ƒ∆…ƒ¿»

עו.118) ובהערה הי "ג בסוף  למעלה וראה א. קלד, חולין
הסלעים,119) חמשה את הכהן, תפס  אם שגם אומרים ויש

בכור  ספק  שתפס  לכהן דומה זה ואין מידו, אותם מוציאים
(פ "ה  מידו אותו מוציאין שאין היא, רבינו שדעת בהמה,
אבל  הספק . שבו הבכור, את תפס  ששם ה"ג), בכורות מהל'
על  הוא הספק  כי  כלל, ספק  אין ובו הכסף  את תפס  כאן
לחובותיו, ערב  אלא אינו והכסף  חייב , הוא אם האדם
שתפס  ונמצא ערב , נעשה הכסף  אין - בחוב  ספק  וכשיש
זכיה  הל' אפרים' וב 'מחנה ברדב "ז, ראה אחר, של כספו

ח . סי ' שם.120)ומתנה בכורות, שאין 121)משנה,
וראה  חיובו. זמן קודם שלשים, תוך לפדות עשוי  אדם

וברדב "ז. שם פדוי122)ברש"י  בני  הרי  לכהן: שאמר
הקודמת. כבהלכה יום, ל' פדה 123)לאחר הסתם שמן

וראה  המצוה, את השהה ולא כדינו, ל"א ביום מיד בנו את
יח . אות סוף  הגר"א ובביאור סי "א, שם ביו"ד

.ÎÈÓ124BzL‡ ‰ka ‡lL125ÔÈ‡Â ‰˜e ÎÊ ‰„ÏÈÂ ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿»¿»»»¿≈»¿≈
Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡  ÔBL‡ ‡ˆÈ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆»»ƒ≈»«…≈

ÌeÏk126ÌÈÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .127Úe„È ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»¿»¿≈¿»ƒ««ƒ∆≈»«
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B  BÎa‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡128˙Ó . ≈∆≈∆«¿≈»≈¿»ƒ«…≈≈

Ô‰Ó „Á‡129eËt  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a130‡ÈˆBn‰L , ∆»≈∆¿¿ƒ»∆«ƒ
‡‰ ˙Ó .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ131ÌÈLÏL CB˙a ÔÈa , ≈¬≈»»»¿»»≈»»≈¿¿ƒ

ÌBÈ132ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ÔÈa133e˜ÏÁ ‡lL ÔÈa , ≈««¿ƒ≈∆…»¿
e˜ÏÁL ÔÈa ÌÈÁ‡‰134LÓÁ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ  »«ƒ≈∆»¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÒÎp‰ eiÁ˙ kL ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ«…≈∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

א.124) מח , שם בכור.125)משנה, ילדה לא עוד כלומר,
שמא 126) כשיגדל, עצמו מלפדות פטור הבן אף  כלומר,

(למעלה  מפדיון פטורה הרי  והיא ראשונה, יצאה הנקבה
והמוציא  בכור, אינו אחריה שבא שהזכר ונמצא ה"א),

הכ"ז. להלן וראה הראיה. עליו שם.127)מחבירו
הוא,128) והחידוש בכור. ודאי  הוא משניהם אחד שהרי 

(רדב "ז). הבכור הוא מי  ידוע  שיהא צורך שם.129)שאין
הבכור. מהן איזה ידוע  שאין מאלה אחד כלומר,

כנ"ל 130) מלפדותו, פטור והאב  שמת, הוא הבכור שמא
האב  פטור ספק  ומחמת בכור, אינו החי  שהשני  ונמצא הי "ז,

מאיר.131)לגמרי . כרבי  ולא יהודה כרבי  שם,
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האב ,132) שהוריש הנכסים יתחייבו ל"א יום שמשיגיע 
כהלשון  ולא שם, הראשון וכהלשון לכהן. סלעים בחמשה

ורדב "ז). (כסף ֿמשנה כרבי134)כנ"ל.133)השני 
כנ"ל. יהודה,

.‡ÎÂÈL ÈzL135ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ eka ‡lL136 ¿≈»»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ OÚ Ô˙B137CB˙a Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆∆¿»ƒ«…≈≈∆»≈∆¿

ÌBÈ ÌÈLÏL138 „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡ :Ô˙139BÏ ÈÊÁÈ  ¿ƒƒ¿…≈∆»»««¬ƒ
ÌÈÚÏÒ LÓÁ140Ô˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡Â ;141BÈ‡  »≈¿»ƒ¿ƒƒ¿≈…¬ƒ»«≈

Ôa ÏÚ ‰Ê ÔBÈ„t Ôiˆ ‡Ï È‰L ;Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ≈∆∆¬≈…ƒ≈ƒ¿∆«≈
ÈÁÓ ÊÁ‰ :ÓBÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê142. ∆¿»∆»≈∆»««¬≈≈¬≈ƒ

שם.135) זכר.136)משנה, אחת כל שילדה כלומר,
אין 137) לאביו, בכור הוא משניהם אחד שרק  אף ֿעלֿפי 

ה"י ), למעלה (ראה האם אחר אלא האב , אחר הולכים אנו
אמותיהם. רחם את פטרו פטור 138)ושניהם שאביו

הי "ז. כנ"ל בתוך 139)מלפדותו, הסלעים עשרת את
כנ"ל  פדוי , בני  יהא יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים,

שלשים.140)הי "ח . בתוך שמת זה עבור שקיבל
בן 141) על זה פדיון : ציין ולא סלעים, חמשה אחד לכל

להלן. ראה זה, על זה ופדיון לו 142)זה, שנתן שהפדיון
בפדיון  חייב  אם שבספק  ואף ֿעלֿפי  שמת. הזכר עבור הוא
בתחילת  למעלה (ראה מידו מוציאים כהן תפס  אם הבן,
שידוע  תפס  אחד כשכהן אלא אינו זה קיז), ובהערה הט "ו,
בתורת  לכהן נתן שמתחילה כאן אבל להוציא, וממי  תפס  מי 
היה  לא שאם נתברר שאחרֿכך אף ֿעלֿפי  כהונה, מתנות
היו  נוטל היה (ואם עתה ליטול ראוי  היה לא לו, נותן
ב 'תוספות' (שם, מידו מוציאין אין זאת בכל מידו), מוציאין

ואם). ד"ה

.ÎÂÈL ÈzL143B‡ ,‰˜e ÎÊ e„ÏiL eka ‡lL ¿≈»»∆…ƒ¿∆»¿»»¿≈»
‰˜e ÌÈÎÊ ÈL144È‡L ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B  ¿≈¿»ƒ¿≈»≈»≈¿»ƒ«…≈∆ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÎÊ ‰È‰È ‡lL LÙ‡145.ÌÁ Ët ∆¿»∆…ƒ¿∆»»∆»≈∆∆∆∆∆

שם.143) ראשון.144)משנה, יצא מי  ידוע  ולא כלומר,
שם. ברש"י  הזכרים 145)וראה משני  אחד כלומר,

הדבר  ברור ונקבה, זכר שילדו הראשון ובאופן שנולדו.
ואף  הוא. אשה איזו של ידוע  שלא אלא בכור, הוא שהזכר
וראה  ידוע . להיות צריך הבכור שאין הוא החידוש כאן

קכו. ובהערה בה"כ למעלה

.‚ÎÎÊÂ ˙B˜ ÈzL e„ÏÈ146ÈzLe ÌÈÎÊ ÈL B‡ , »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
Ô‡k ÔÈ‡  ÔBL‡ „ÏB ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙B˜¿≈¿≈»«≈∆«ƒ≈»

ÌeÏk Ô‰kÏ147‰lÁz ‰„ÏB ‰˜ :ÓB‡ È‡L ; «…≈¿∆¬ƒ≈¿≈»¿»¿ƒ»
ÎÊ ‰ÈÁ‡Â148. ¿«¬∆»»»

לכשיגדל,147)שם.146) עצמו מלפדות פטור הבן שאף 
באופן 148)כנ"ל. זהו נקבה, ילדה והשניה כלומר,

זכר  ילדה ואחת אחת שכל ייתכן השני , ובאופן הראשון.
הזכרים, ואחריהן תחילה, יצאו הנקבות ושתי  ונקבה,

הראיה. עליו מחבירו והמוציא

.„ÎÂÈL ÈzL149‰ka ˙Á‡ ,150,‰ka ‡Ï ˙Á‡Â ¿≈»»««ƒ¿»¿««…ƒ¿»
ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B  eÚ˙Â ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»≈¿»ƒ

Ô‰kÏ151‡‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . «…≈≈∆»≈∆¿¿ƒ»»
eËt152‡‰ ˙Ó .153ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ 154LÓÁ »≈»»ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÚÏÒ¿»ƒ

בת.150)שם.149) או בן בכור, כבר ילדה כלומר,
בכור.151) כאן שיש ברור מת.152)שהרי  הבכור שמא
והבנים 153) שלשים, לאחר ובין יום שלשים בתוך בין

כרבי154)קיימים. חילקו, שלא ובין הנכסים שחילקו בין
הערה  למעלה וראה נכסים". "נתחייבו שאמר: שם יהודה

קל.

.‰Îe„ÏÈ155‰˜e ÌÈÎÊ ÈL B‡ ‰˜e ÎÊ156 »¿»»¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈»
‰ka ‡lL BÊ :ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…≈¿∆¬ƒ≈∆…ƒ¿»

ÎÊ ‰ÈÁ‡Â ‰lÁz ‰˜ ‰„ÏÈ157‰„ÏÈ ‰kaL BÊÂ , »¿»¿≈»¿ƒ»¿«¬∆»»»¿∆ƒ¿»»¿»
.ÎÊ»»

שם.155) משנה, ביכרה. לא ואחת ביכרה שאחת נשיו שתי 
ונקבה,156) זכרים שני  הונא, רב  "תנא א: מט , שם בגמרא

כלום". לכהן כאן ובאופן 157)אין השני , באופן הוא כן
שביכרה  וזו נקבה, ילדה ביכרה שלא זו אומר, אני  הראשון
אלא  נפטר האיש אין כאן גם הרי  עיון , וצריך זכר. ילדה
חייב , בלבד זכר ילדה ביכרה שלא אשתו אם ספיקות, בשני 
נקבה  ילדה אלאֿאםֿכן חייב , ונקבה זכר ילדה היא ואם
בנו, פדיון לתת לו היה רחוק  והדבר והואיל תחילה,
באיש  מדובר אם בין לחלק  יש סברא ומה ה"ל . כדלהלן
ולדעת  נשים. ושתי  אנשים שני  לבין נשים, ושתי  אחד
חייב  נשים, ושתי  אחד באיש : להיפך הוא הדין הראב "ד
נשים  ושתי  אנשים ובשני  לכהן, סלעים חמשה לשלם האיש
שם. בגמרא הנוסחא בקביעות תלוי  וזה כלום. לכהן אין
שם  וביו"ד למלך' ב 'משנה ברדב "ז, משנה', ב 'כסף  ועי '

שם. הגר"א וביאור וט "ז כח ֿלא, סעיפים

.ÂÎÌÈL ÈzL158e„ÏÈÂ ,eka ‡lL ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆…ƒ¿¿»¿
‰ÊÂ ,ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê  eÚ˙Â ÌÈÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆≈»≈¿»ƒ¿∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B159e˙ .160ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck Á‡Â ≈»≈¿»ƒ»¿¿««»≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ÌÈa‰161e˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡ :162 «»ƒ¿¿ƒƒƒ¿≈…¬ƒ»¿

Ô„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ 163e˙ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿…≈∆»»¿
Ô‰Ó „Á‡ ˙Bk 164‰‡L‰ BÁÏ165‰Ê CÏÈÂ , ≈∆»≈∆«¬≈«¿»»¿≈≈∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô‰k‰ ÔÓ ÈÊÁÈÂ ‰‡L‰a166. ««¿»»¿«¬ƒƒ«…≈»≈¿»ƒ

שם.158) ששניהם 159)משנה, הדבר ברור שהרי 
של  אמו ומי  זה של אמו מי  ידוע  שלא ואף ֿעלֿפי  בכורים,

כֿכד. בהלכות למעלה וראה יום,160)זה, שלשים בתוך
הי "ח . הנ"ל כנ"ל 161)ובאופן מלפדותו, פטור שאביו

האבות  שנתנו, קודם הבנים מן אחד מת אם אבל הי "ז.
חייב  הבן אבל מת. שלי  לומר: יכול אחד שכל פטורים,
(תוספתא  בכור ודאי  הוא שהרי  לכשיגדל, עצמו, לפדות

הסמוכה). בהלכה וראה ה"ג. פ "ו כלומר,162)בכורות
אחר. לכהן בנו פדיון נתן אחד ידחה 163)שכל כהן שכל

עבור  הם שקיבלתי  הסלעים חמשה : ויאמר השני  אצל אותו
הראיה. עליו מחבירו והמוציא החי , גמרא 164)הבכור

כשמואל. א. מט , והוצא 165)שם וזכה דון לו: וכותב 
ואף ֿעלֿפי גמורה. הקנאה בה שיש אחרת לשון או לעצמך,
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קמי                
         

שלוחין  מהל' בפ "ג וראה שליח , אלא אינו כן, לו שכתב 
חמשה  בקבלת כופר הכהן כשאין זה וכל ה"א. ושותפין
עליו, הרשאה לכתוב  יכול אינו כופר הוא אם אבל הסלעים,
אחד, לכהן כשנתנו אלא מועילה הרשאה ואין ה"ו. שם
חמשה  להם: לומר כהן כל יכול כהנים לשני  נתנו אבל
שם. גרשום' ב 'רבינו וראה החי . עבור שקבלתי , הסלעים

(166- המת הוא בני  אם ממהֿנפשך, לו: יאמר כלומר,
מורשה  אני  הרי  שמת, הוא חבירי  בן ואם הכסף , לי  החזר
ביניהם. וחולקים הכסף  ונוטל עבורו, הכסף  לקחת ידו על
באו  כשלא זה וכל מת. ד"ה שם, במשנה ברש"י  וראה
לתבוע  יחד שניהם באו אם אבל ממנו, לתבוע  יחד שניהם
שם  ('תוספות' בהרשאה צורך אין כנ"ל, "ממהֿנפשך" ממנו
וב 'חזון  ובש"ך, סכ"ט  שם ביו"ד וראה מילי . הני  ד"ה

איש').

.ÊÎe„ÏÈ167ÔÈeËt ˙B‡‰  eÚ˙Â ‰˜e ÎÊ168, »¿»»¿≈»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰Â169˙kÓ ÔÎÂ .170‡lL ¿«≈«»ƒ¿∆«¿¿≈¿«∆∆∆…

ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa Á‡ ‰˙‰L171ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ »¬»«««¿»¿»√»ƒ¿»¿»¿≈
‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È172ÔBL‡Ï173‰ÚL Ôa B‡ »«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»

ÔÈeËt Ô‰ÈL  ÔBÁ‡Ï174˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰Â , »«¬¿≈∆¿ƒ¿«≈«»ƒ¿∆
BÓˆÚ175. «¿

שם.167) משנה ביכרו, שלא אנשים, שני  של נשים שתי 
שלי .168) הנקבה לומר, יכול מהם אחד שכל
בכור.169) שהוא ודאי  שהרי  ה"ב , כנ"ל לכשיגדל,
וראה 170) ה"ג. פ "ו שם תוספתא בכור. ילדה עתה שזה

א. מו, בבכורות המשנה זרעו 171)בסוף  בין להבחין כדי 
הי "ח . גירושין מהל' בפי "א וראה שני . של לזרעו ראשון של

הריון.172) חדשי  תשעה אחר חייב 173)שנולד והראשון
חבירו.174)לפדותו. אל הכהן את לדחות יכול אחד שכל

ודאי .175) בכור הוא שהרי 

.ÁÎe„ÏÈ176ÈLe ˙B˜ ÈzL B‡ ÎÊÂ ˙B˜ ÈzL »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿≈¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡  ÌÈÎÊ177. ¿»ƒ≈»«…≈¿

הגר"א.176) ובביאור ס "ל, שה סי ' ביו"ד וראה שם. משנה,
וטעמו 177) עצמו. את לפדות חייב  אינו הבן אף  כלומר,

למספר  שווה החיוב  אפשרויות שמספר כיון דבר, של
שני אשתו ילדה שמא א. לחיוב : הן ואלו הפטור. אפשרויות
נקבות; שתי  ילדה שמא א. ולפטור: ונקבה. זכר ב . זכרים;
המוחזק . מיד מוציאין אין ספק , שהדבר וכיון וזכר. נקבה ב .

שם. ובהערות כהֿל, בהלכות וראה

.ËÎÌÈL ÈzL178‰ka ˙Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ««ƒ¿»
‰ka ‡lL ‰Ê  ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ ,‰ka ‡Ï ˙Á‡Â¿««…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆…ƒ¿»

Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B BzL‡179‰˜e ÎÊ e„ÏÈ . ƒ¿≈»≈¿»ƒ«…≈»¿»»¿≈»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ 180. ≈»«…≈¿

שם.178) הוא 179)משנה, אחד שזכר הוא שוודאי 
כנ"ל. ידוע , שאינו אף ֿעלֿפי  פטור 180)בכורו, הבן שאף 

לאשה  נולד שמא הוא, ספק  שהרי  כנ"ל, עצמו את מלפדות
שביכרה.

.Ïe„ÏÈ181‰ka ‡lL ‰Ê  ‰˜e ÌÈÎÊ ÈL »¿¿≈¿»ƒ¿≈»∆∆…ƒ¿»

BzL‡182ÈLa ‡l‡ ËÙ ‡lL .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ƒ¿≈»≈¿»ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒ¿≈
„Ïa ÎÊ ‰„ÏÈ BzL‡ Ì‡ :˙B˜ÙÒ183Ì‡Â ,iÁ  ¿≈ƒƒ¿»¿»»»ƒ¿««»¿ƒ

‰„ÏÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,iÁ  ‰˜p‰Â Îf‰ ‰„ÏÈ ‡È‰ƒ»¿»«»»¿«¿≈»«»∆»ƒ≈»¿»
BBÈ„t ÔzÈ  ˜BÁ c‰Â ÏÈ‡B‰Â ;‰lÁz ‰˜184. ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ¿

ביכרה,181) שלא ואחת ביכרה שאחת הנ"ל, הנשים שתי 
אנשים. שני  של גירסת 182)והן לפי  א. מט , שם גמרא

קנה. בהערה למעלה וראה נקבה 183)רבינו. ולא כלומר,
זכרים. שני  ילדה אם הואֿהדין אבל כלומר,184)בלבד,

שלא  זו שילדה א. שלפנינו: במקרה אפשרויות חמש ישנן
ד. נקבה; ואחריו זכר ג. זכרים; שני  ב . אחד; זכר ביכרה,
האפשרויות, שרוב  וכיון זכר. ואחריה נקבה ה. בלבד; נקבה
בעלה  חייב  לחיוב , הן הראשונות, האפשרויות שלש כלומר,
וחזקה, ו"רובא הבעל, חזקת נגד כרוב  זה שהרי  הבן, בפדיון
הראב "ד  ולדעת קנה. בהערה למעלה וראה עדיף ". רובא

חייב . - כה בהלכה ולמעלה פטור, כאן להיפך: הדבר

ה'תשע"ח  אדר א' שישי יום 

   1 
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי  בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי  השה. באחריות חייב  אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי  של חמורו עובר הלוקח  בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי , חמור המקבל ודין שותף . הגוי  היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי 
זכרים  בשני  שיש הספיקות זכרים. ב ' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי  עשרה לו שהיה ומי  נקבות, ושתי 

.‡Ï‡OiÓ Ì„‡ Ïk ˙BcÙÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ët ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒƒ¿»≈∆∆
BÓÁ3‰Oa4ÙÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ  B˙Bc ¬¿∆¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¬≈
BÙÚÏ5‡Ï Ì‡Â ,‰O ‰cÙz BÓÁ ËÙe :Ó‡pL . ¿»¿∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆¿∆¿ƒ…

el‡ ˙BˆÓ ÈzLe .BzÙÚÂ ‰cÙ˙6ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B7 ƒ¿∆«¬«¿¿≈ƒ¿≈¬¿»»
ÔÓÊ ÏÎe8‰ÙÈÚ ˙ÂˆÓÏ ˙Ó„B˜ ‰i„t ˙ÂˆÓe .9. ¿»¿«ƒ¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

כתב 2) הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
כיוון  מישראל", איש "כל א: הלכה י "א בפרק  למעלה רבינו

בנה. את לפדות חייבת אינה חמור 3)שאשה של בכור
בלבד.4)בלבד. חיים ועיזים כבשים אלא שה, קרוי  ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, פודהו - שה לו אין למד 5)ואם
קודמת  הפדייה "מצות שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן
שאמרו  ומה מצוה. היא עריפה שגם הרי  עריפה", למצות
ונתנו  בשה פדהו שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא
אלא  זה אין עריפה), ידי  (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן),

העריפה. למצות כתב 6)טעם פב ) (עשה המצוות בספר
ע  להקשות למקשה "אפשר אתה רבינו: מדוע  ולומר, לי 

ואינך  מצוות, כשתי  ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה
כמו  המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה
על  המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי  בכלל שביארת
"מצות  יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי  היותן
למצות  קודמת ייבום ומצות עריפה למצות קודמת פדייה
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קמב               
         

או  לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה".
בפני מצוה והחליצה שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה,
וזו  לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר  כך עצמה,

שאמרו". כמו מצוה וזו לז.7)מצוה בקידושין מפורש כן
בין  ונוהגין ביאה, בהן דכתיב  חמור ופטר תפילין "והרי 

לארץ ". בחוץ  בין הבית.8)בארץ  בפני  שלא גם
וערפתו".9) תפדה לא ואם "שנאמר

.Ô‰kÏ B˙B Ba ÔÈ„BtL ‰O‰10Ët Ïk :Ó‡pL , «∆∆ƒ¿«…≈∆∆¡«»∆∆
ÓB‚Â ÌÁ11. ∆∆¿≈

לכהן.10) דמיו נותן בשוויו, פדאו אם בשר 11)וכן "לכל
לכהן), (כלומר, לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר
הטמאה  הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך
אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב  הקיש הרי  תפדה",
פדיון  כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם לך לומר

טמאה. בהמה בכור

.‚‰‡ÓË ‰Ó‰a .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆¿≈»¿≈»
„Ïa BÓÁ‰ ‡È‰ Ô‡k ‰eÓ‡‰12. »¬»»ƒ«¬ƒ¿«

[תפדה 12) חמור פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי  ולא לך אמרתי  חמור פטר בשה],

.„BÎÓ Ì‡Â ;‰„tiL „Ú ‰‡‰a eÒ‡ BÓÁ Ët∆∆¬»«¬»»«∆ƒ»∆¿ƒ¿»
ÌÈeÒ‡ ÂÈÓc  ÔBÈ„t Ì„˜13˙Ó Ì‡Â .14ÔBÈ„t Ì„˜ …∆ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ≈…∆ƒ¿

Û‡ ‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ;wÈ  BÙÚL B‡∆¬»ƒ»≈ƒ¿≈∆»«¬»»«
CÎÈÙÏ .‰cÙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÙÈÚ Á‡Ï15‡Ï Ì‡ , ¿««¬ƒ»ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ…

Ô‰kÏ eÒ‡  Ô‰kÏ BÓˆÚa BÓÁ‰ Ët Ô˙Â e‰„t»»¿»«∆∆«¬¿«¿«…≈»«…≈
,BÓˆÚÏ ‰O‰ ÁwÈÂ ,‰Oa e‰cÙiL „Ú Ba LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈¿∆¿ƒ««∆¿«¿

ÌÈ‰k‰Â .wÈÂ epÙÚÈ B‡16.‰Ê c ÏÚ ÌÈ„eLÁ ««¿∆¿ƒ»≈¿«…¬ƒ¬ƒ«»»∆
‡l‡ ,Ô‰kÏ BÓÁ Ët ÔzÏ Ï‡OÈÏ eÒ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆¬«…≈∆»

ÂÈÙa Ô‰k‰ e‰„t Ôk Ì‡17. ƒ≈»»«…≈¿»»

החמור),13) פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות
יהודה  רבי  אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
הוא, יהודה רבי  של וטעמו מתיר. שמעון ורבי  בהנאה,
שקיבל  כסף  אלא פדיון, כסף  שבידו הכסף  שאין שכיוון
תופס  ההנאה איסור שאין פי  על אף  לכן הנאה, איסור עבור
שהוא  שנמצא מהם, ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את
אחר  אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה
בכמה  שם, בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר -
בדמיהן  וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים
אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי  מקודשת"

שהפריש 14) (לאחר חמור פטר "מת יב : בבכורות משנה
וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי  לכהן), ליתנו הספיק  ולא טלה
אלא  נחלקו ולא להיקבר", צריך אין אומרים וחכמים
הפרשת  עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר
לדברי ייקבר פדיון, קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה,

עד 15)הכל. בהנאה אסור חמור שפטר לפי  כלומר,
שהוא 16)שייפדה. לפדותו, מבלי  חמור בפטר להשתמש

הוא  תחתיו שאפריש השה הרי  באמרו: לעצמו היתר מורה
לפדותו. לי  ולמה בפניו.17)שלי , ערפו או

.‰epziL Ì„˜ ‰O‰ ˙Óe BÓÁ Ët ÔBÈ„t LÈÙ‰ƒ¿ƒƒ¿∆∆¬≈«∆…∆∆ƒ¿∆
B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡  Ô‰kÏ18Ô‰kÏ ‰Ïp‰ ÔzÈÂ ,19 «…≈≈«»¿«¬»¿ƒ≈«¿≈»«…≈

של 18) וטעמו קאי ". דכהן ברשותיה דאפרשיה "דמעידנא
פטר  קדושת פוקעת השה הפרשת ידי  שעל שכיוון דבר,
ונמצא  הכהן, של השה הרי  הפרשתו עם מיד לכן החמור,
משעת  שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל

מת.19)הפרשה. הכהן של השה שהרי 

da ˙B‰Ï20ÔzÈ  e‰„tL Á‡ BÓÁ‰ Ët ˙Ó . ≈»»≈∆∆«¬««∆»»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰Ïh‰21B˙È‰a zÓe ,22.‰cÙ kL , «»∆«…≈À»«¬»»∆¿»ƒ¿»

בעלים 20) בי  דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם שם,
קאי ". דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה

שלו.21) הוא החמור.22)שהרי  פטר של

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó23ÌÈLÏL „ÚÂ „ÏeiMÓ ?B˙BcÙÏ iÁ ≈≈»««»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿ƒ
BÙÚÏ ‰ˆ Ì‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Óe .ÌBÈ24 ≈««¿ƒƒ»»¿»¿

‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‰„Bt  B˙BcÙÏ ‰ˆ Ì‡ ;BÙBÚ¿ƒ»»ƒ¿∆¿≈»∆»
„Ïa ekÚ ˙ÂˆÓ25. ƒ¿«ƒƒ¿«

(בכור 23) של "מצוותו חמא בר רמי  שהביא כברייתא
או  פודהו או ואילך מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה
ש"מצוותו", ששת, רב  לדעת שם שאמרו וכמו עורפו",
שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו
בהמה  בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים שלרבנן
יום. שלושים לאחר אף  עובר אינו אדם לבכור טמאה

ראוי24) אינו יום שלושים שתוך נראה, הלשון [מפשטות
עיון]. וצריך אף 25)לעריפה. עליו עובר אינו כלומר,

חכמים: שאמרו אלא יום, שלושים עליו שעברו לאחר
את  לעכב  לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה

הפדיון.

.ÊıÈÙB˜a BÙBÚ  B˙BcÙÏ ‰ˆ ‡Ï26ÂÈBÁ‡Ó27; …»»ƒ¿¿¿ƒ≈¬»
BzÙÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â :Ó‡pL28ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒƒ
Â ‰˜a ‡ÏÂ ÏwÓa ‡Ï B˙B‡Ìc˜a ‡Ï29‡ÏÂ …¿«≈¿…¿»∆¿…¿À¿…¿…

‰‚Óa30ıÈÙB˜ ‡l‡ ,31ÏÚÈÂ „ÁÏ epÒÈÎÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈»∆»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿∆∆¿ƒ¿«
BzÙÚÂ :Ó‡pL ;˙eÓiL „Ú ÂÈÙa ˙Ïc‰32. «∆∆¿»»«∆»∆∆¡««¬«¿

הבשר".26) בו חותכים שהקצבים גרזן כמין גדול, "סכין
ערפו.27) מותר 28)מצד שאין מעורף , נגזר הזה "והפועל

ערפו". ממול ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו
בו.30)גרזן.29) לנסר משנן להב  בעלת "שכן 31)סכין

עריפה". דווקא.32)דרך בעריפה לך: לומר

.Á‰Oa ‡ÏÂ ,‰iÁa ‡ÏÂ ,Ï‚Úa ‡Ï ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ…¿≈∆¿…¿«»¿…¿∆
‰ÙËa ‡ÏÂ ,ËeÁL33ÌÈ‡ÏÎa ‡ÏÂ ,34ÈBÎa ‡ÏÂ ,35; »¿…ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿«ƒ¿…¿

ÌÈOk ‡l‡ ‰O Èe˜ ÔÈ‡Â ,‰O ‰cÙz :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿∆¿∆¿≈»∆∆»¿»ƒ
„Ïa ÌÈiÁ ÌÈfÚÂ36. ¿ƒƒ«ƒƒ¿«

חיה.33) דבר,34)שאינה של וטעמו העז. על הבא כבש
שכתב  ומה מינים. שני  של תערובת אלא "שה", זה שאין
ועז  מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט  בפרק  למעלה רבינו
שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב 

שה". מקצת "אפילו מכאן ספק 35)ולמדו חיה ספק 
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קמג                
         

כשהוא  זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני  ברייה שהוא בהמה,
שאמרה  שה במקום אלא שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא
דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל  התורה,

בג 36) בן דתניא היא, בג בג בן מני , "מתניתין שם: בגמרא
מה  "שה", (בפסח ) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג
השמות  לכל פרט  כאן אף  הללו, השמות לכל פרט  להלן
גזירה  סובר אינו בתרא שהוא אשי  שרב  סובר, ורבינו הללו".
זוטרא  למר אשי  רב  ליה "אמר שם: אמרו שהרי  זו, שווה
למד  לא עצמו אשי  שרב  הרי  - מפסח " דילפת דעתיך מאי 

זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח ,

.ËÁ‡Ï ‰ÓBc‰ ‰Oa ÔÈ„Bt ÔÈ‡37 ‰„t Ì‡Â ; ≈ƒ¿∆«∆¿«≈¿ƒ»»
Èe„t38ÈÏeÒÙa ‡Ï Ï‡ ,‰Úe˜t Ôa ÔÈ„BÙe . »ƒ¿∆¿»¬»…ƒ¿≈

Èv ‰Ó ;Ïi‡ÎÂ Èvk :Ô‰a Ó‡ È‰L .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ∆¬≈∆¡«»∆«¿ƒ¿»«»«¿ƒ
ÔÈ„Bt ÔÈ‡ ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt Û‡ ,Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡  Ïi‡Â¿«»≈ƒ«¿≈«À¿»ƒ≈ƒ

.Ì‰a»∆

המדובר 37) כי  אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
כשל  סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין

בו. פודין נסתפקו 38)רחל, שלא היא, רבינו שדעת נראה
אלא  אחר), למין הדומה (=שה ב "נדמה" פודין אם שם
הוא  שהרי  בו, שפודין הוא פשוט  מדאורייתא אבל מדרבנן,
אחר. למין אלא אמו למין דומה אינו אם בכך ומה "שה",

.ÈÌÈÓÈÓz ÔÈa ,˙B˜ ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ‰Oa ÔÈ„Btƒ¿∆≈¿»ƒ≈¿≈≈¿ƒƒ
.ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa≈«¬≈ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ

.‡È˙‡ Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÈÓcÓ BÁ˜lL ‰O∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆
‰O BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .˜Ùq‰ ˙‡ Ba ÔÈ„Bt Ï‡ ,È‡ce‰«««¬»ƒ∆«»≈ƒ≈∆
‰Ó‡ ‡Ï .Ô‰kÏ ÂÈÓc Ô˙BÂ BÈÂLa e‰„Bt  B˙BcÙÏƒ¿≈¿»¿¿≈»»«…≈…»¿»
‰È‰ Ì‡L ;ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÈÓÁ‰Ï ‰O ‰Bz»∆¿«¿ƒ»»∆»¿»≈»»∆ƒ»»
B˙BcÙÏ BÏ LÈ  ÌÈÚÏÒ OÚ ‰ÂML BÓÁ Ët BÏ∆∆¬∆»∆∆∆¿»ƒ≈ƒ¿
,Lc˜‰‰ ÔÓ eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡ÏÂ .È„ ‰ÂL ‰Oa¿∆»∆ƒ»¿…ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

.BÈÂLa ÛÒÎa ‰cÙpL∆ƒ¿∆¿∆∆¿»¿

.ÈBÓÁ Ët ÈÓ„ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆∆¬
˙BÁt ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓƒ¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»»»»

‰O ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓ39B‡ ƒ¿»ƒ≈ƒ∆»¿∆
‰Ú ÔÈÚÂ ,ÚÏqÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï ‰ÙÈ ÔÈÚÂ .ÌÈÊeÊ ‰LÏLaƒ¿»ƒ¿«ƒ»»…ƒ¿…ƒ∆«¿«ƒ»»

.ÌÈÊeÊ ‰LÏLa  ˙ÈBÈe ,ÚÏÒ ÈˆÁa «¬ƒ∆«≈ƒƒ¿»ƒ

שהוא.39) כל שווה אפילו

.‚ÈBÁ ÏL BÓÁ Ët ‰„Bt‰Â40Èe„t ‰Ê È‰ 41, ¿«∆∆∆¬∆¬≈¬≈∆»
ÂÈÏÚÏ BÓÁ‰Â42. ¿«¬ƒ¿»»

החמור.40) פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה בין
החמור 41) פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר שפדיון

ולכן  בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד,
ולכן  פדוי , זה הרי  ישראל של חמור פטר פדה גוי  אם אף 
שפדה". "ישראל כתב : ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב 

ואף 42) הבעלים. כממון נחשב  חמור שפטר דבר, של וטעמו
שלו  להיות ראוי  הוא הרי  עתה, בהנאה אסור שהוא פי  על

שלו  הוא הרי  חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר
ההנאה. איסור שפקע  אלא החמור), בעל (=של

.„È:Ó‡pL .BÓÁ ËtÓ ÔÈeËt  ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¬∆∆¡«
Ïk ;‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ BÎa ˙‡Â Ì„‡‰ BÎa¿»»»¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆…
,‰‡ÓË ‰Ó‰a BÎa BLÈ  Ì„‡ BÎa BLiL∆∆¿ƒ¿»»∆¿ƒ¿¿≈»¿≈»

‰‡ÓË ‰Ó‰a BÎaÓ eËt  Ì„‡ BÎaÓ eËt‰Â43. ¿«»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈»¿≈»

פטורים 43) לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון
והלויים  הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון אף  הם
- הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון
ישראל  של טמאות בהמות ולויים כהנים שפטרו מצינו שלא

מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר,

.ÂËBBÓÁ aÚ Á˜Bl‰44B‡ ,ÌÈÎBk „BÚ ÏL «≈«À«¬∆≈»ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÎBk „BÚÏ BBÓÁ aÚ ÎBn‰«≈À«¬¿≈»ƒ««ƒ∆≈

È‡M45‰BÎa‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰ 46ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â , ««¬≈∆»ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰Ê c ÏÚ B˙B‡47Ì‡a ÛzL ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰È‰ . «»»∆»»»≈»ƒÀ»»≈

Ba ÛÏ‡Ó „Á‡ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,BÎaa B‡48 «¿¬ƒ…»»∆»∆»≈∆∆
eËt ‰Ê È‰ 49BÏ ‰È‰ .50„Á‡ ‡ Bn‡a B‡ Ba51, ¬≈∆»»»¿ƒ≈∆∆»

BÊ‡ elÙ‡ ,BÏ‚ B‡ B„È ÔB‚k52C˙ÁÈ el‡L Ïk : ¿»«¿¬ƒ»¿…∆ƒ≈»≈
eËt ‰Ê È‰  ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È53Ì‡Â ;‰BÎa‰ ÔÓ ƒ¿∆««¬≈∆»ƒ«¿»¿ƒ

ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È ‡Ï ÌÈÎBk „BÚ‰ ˜ÏÁ C˙ÁiLk¿∆≈»≈≈∆»≈»ƒ…ƒ¿∆««
ÁaÊnÏ54iÁ ‰Ê È‰ 55ÔÓ BÓÁ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ . «ƒ¿≈«¬≈∆«»¿≈«¿«≈¬ƒ

ÎBk „BÚ‰Ì‰ÈÈa „Ïe‰Â da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈ56, »≈»ƒƒ¿ƒ«≈»¿«»»≈≈∆
ÔÓ eËt Ïk‰  Ï‡OiÓ ÏawL ÌÈÎBk „BÚ B‡≈»ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈«…»ƒ

‰BÎa‰57Ì„‡a Ï‡OÈ Èa ÌÁ Ët :Ó‡pL . «¿»∆∆¡«∆∆∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»
.Ï‡OÈa Ïk‰ ‰È‰iL „Ú  ‰Ó‰ae«¿≈»«∆ƒ¿∆«…¿ƒ¿»≈

לעולם,44) בא שלא דבר לוקח  זה ואין בכור. הוא והעובר
קיים. העובר לגוי ,45)שהרי  חמורו עובר למכור כלומר,

הוא  פטור שהרי  הכהן, מן העובר את מפקיע  הוא שהרי 
השה. את מפסיד הכהן ונמצא פטר 46)מלפדותו, מפדיון

הגוי , של היא האם גוי , של חמורו עובר בלוקח  שהרי  חמור,
חיוב  ואין הגוי , של הוא העובר חמורו, עובר לו ובמוכר
ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון

דקא 47) משום אמינא הוה לוקח , תנא דאי  "צריכי , שם:
מקדושה, לה מפקע  דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי 

לן". משמע  קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה או 48)אימא
שאסור 49)באמו. פי  על ואף  פוטרת. גוי  ששותפות כיוון

קנסוהו. לא  הגוי  עם ומלבד 51)לגוי .50)להשתתף 
כלום. לו אין - קטן.52)האבר אבר שם:53)שהוא

מן  פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה
אמר  הכי  ליה אמר וכו', אזנו, אפילו הונא רב  אמר הבכורה,
אחד  אבר לגוי  יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר'
זה  הרי  טריפה, או נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם
כל  לגוי  שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב  וכו', פטור),
ייחתך  שאם האבר, מן חלק  רק  לו יש אם אפילו אלא האבר,

פטור. זה הרי  מום בעל בבהמה 54)יהא הדבר היה אם
חשובה.55)טהורה. שותפותו של 56)שאין כלומר,

הטיפול. בשכר הישראל.57)שניהם, של חציו אף 

.ÊË˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ib˙pL b‰„ÏÈ ib ≈∆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



קמד               
         

BBÓÁ58ib˙pL Á‡ B‡59ÛÚÏ iÁ ‰Ê È‰ 60 ¬««∆ƒ¿«≈¬≈∆«»«¬…
˙BcÙÏ B‡61‰Oa ‰„t Ì‡Â .62,b ÏL ‰O‰  ƒ¿¿ƒ»»¿∆«∆∆≈

‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L63. ∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

"בבני58) זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון ופטור
בכור 59)ישראל". נעשה שהעובר כיוון חייב , הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה בחולין 61)ולקבור.60)משעת
וארבע  לחיוב  ארבע  בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד.
שפטר  (שכיוון לחיוב  וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור,
לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק , בהנאה אסור החמור
לפטור  חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע  כדי  ופודהו

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא בכסף ,62)(כלומר, או
פקע 63)בשוויו. כבר שהרי  איסור, ספק  זה שאין כיוון

כלל, קדושה בו אין הרי  והשה החמור, פטר של איסורו
זה. הוא ממון ספק  אלא

.ÊÈBÓÁ Ët LÈÙ‰L ÌÈÎBk „BÚ64ÔÈÚÈ„BÓ  ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¬ƒƒ
iÁ BÈ‡L B˙B‡65zÓ ‡e‰ È‰Â ,66‰„BÚÂ ‰f‚a67. ∆≈«»«¬≈À»¿ƒ»«¬»

בפדיון 64) ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות לדעת
השה. שהוא חמור אסור 65)פטר ואינו חמור. בפטר

שהם  בישראל הגוי  יחשוד שלא כדי  היא זו והודעה בהנאה.
בקדשים. שהודיעוהו.66)מזלזלים ואין 67)לאחר

כדרך  הפרשתו, ידי  על החמור פטר על חל הנאה איסור
מתנדבים. שגויים ונדבות בנדרים חל שהוא

.ÁÈBÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰t68‰„ÏiL BÓÁ B‡ , »»∆»¿»¿ƒ¬¬∆»¿»
ÒeÒ ÔÈÓk69eËt 70‰cÙz BÓÁ ËÙe :Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆

„ÏBi‰ ‰È‰iL „Ú  ÌÈÓÚt ÈzL ,BÓÁ ËÙe ‰O¿∆∆∆¬¿≈¿»ƒ«∆ƒ¿∆«≈
Ba LÈ Ì‡Â .BÓÁ „ÏBp‰Â BÓÁ71ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ¬¿«»¬¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈
‰BÎaa iÁ  BÓÁ72. ¬«»«¿»

לחמור.68) הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני  בו ואין
ששניהם 70) וחמור, לפרה משותף  דבר שיש פי  על אף 

מינים  ששניהם וסוס , לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים
החמור.71)טמאים. מן שנולד חמור.72)בסוס  בפטר

הוא  הרי  פרה, סימני  מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור
לכהן. לתיתו וחייב  טהורה, בהמה בכור

.ËÈÔ˙B  ÌÈÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ ‰ka ‡lL BBÓÁ¬∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰ÏË73,„Á‡ ‰ÏË LÈÙÓ  ‰˜e ÎÊ ‰„ÏÈ . »∆«…≈»¿»»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»

‰M„˜ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k74,‰È‰a zÓ ‰È‰iL „Ú epnÓ ¿≈¿«¿ƒ«¿À»ƒ∆«∆ƒ¿∆À»«¬»»
‰lÁz „ÏB Îf‰ ‡nL75 LÈÙ‰L ‰Ê ‰ÏËÂ ; ∆»«»»«¿ƒ»¿»∆∆∆ƒ¿ƒ

ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡‰»¿»»

חמור.73) פטר הוא הזכרים משני  שאחד הוא ברור שהרי 
ההנאה,74) איסור כלומר, מיניה, לאיסורא לאפקועי  שם:

שצריך  דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת
בשה. חמור.75)לפדותו פטר הוא והרי 

.ÎÔ˙B  ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ eka ‡lL ÂÈBÓÁ ÈzL¿≈¬»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ÌÈ‡ÏË ÈL76ÌÈÎÊ ÈL B‡ ‰˜e ÎÊ . ¿≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»¿≈¿»ƒ

Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B  ‰˜e77. ¿≈»≈»∆∆»«…≈

פי76) על אף  חמורים, פטרי  ששניהם הדבר ברור שהרי 
השני . וכן אמו היא מי  זה זכר ידוע  הדבר שהרי77)שאין

באופן  וכן חמור, פטר הוא שהזכר ברור הראשון באופן
פי על אף  חמור, פטר הזכרים משני  שאחד ברור השני ,

הוא. מי  ידוע  שאין

.‡ÎÈzLe ÌÈÎÊ ÈL B‡ ,ÎÊÂ ˙B˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡  ˙B˜78LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡Â . ¿≈≈»«…≈¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ

‡nL :‰a‰ ˙B˜ÙÒ Ô‡k LiL ÈÙÏ ,BÓˆÚÏ ‰ÏË»∆¿«¿¿ƒ∆≈»¿≈«¿≈∆»
B‡ ,˙B˜ ÈzL ‰„ÏÈ ‰iM‰Â ÎÊ ‰„ÏÈ ˙Á‡‰»««»¿»»»¿«¿ƒ»»¿»¿≈¿≈
B‡ ‰˜ ÂÈÁ‡Â ÎÊ ˙Á‡‰Â ‰˜ ‰„ÏÈ BÊ ‡nL∆»»¿»¿≈»¿»«∆∆»»¿«¬»¿≈»

ÎÊ ‰ÈÁ‡Â ‰˜79ÈLa LÈ ‰a‰ ˙B˜ÙÒ ÔÎÂ . ¿≈»¿«¬∆»»»¿≈¿≈«¿≈≈ƒ¿≈
,‰ka ‡lL ˙Á‡Â ‰ka ˙Á‡ .˙B˜ ÈzLe ÌÈÎÊ¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿««∆…ƒ¿»
.Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B  eÚ˙Â ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»∆∆»«…≈
B˙B BÈ‡Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ ‰ÏË LÈÙÓ  ‰˜e ÎÊ»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»¿«¿¿≈¿

Â ,˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰kÏÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰ «…≈ƒ¿≈∆»≈¿«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡‰»¿»»

פטר 78) כאן ואין ראשון הזכר היה שלא אפשר שהרי 
כאן 79)חמור. אין הרי  הוולד על נדון שאם פי  על אף 

פטר  הוא והרי  ראשון נולד הזכר שמא אחד, ספק  אלא
צריך  אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור,
לו. שיש מהזכרים אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש
החמורות  מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו
זכר  ילדה לא שמא ספיקא, ספק  הוא שהדבר יימצא שילדו,
שנולדה  לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל,
הקיים  השקול הספק  את מכריע  זה דבר שכן, וכיוון הנקבה.

הוולד. על דנים כשאנו

.ÎÚe„È ÔÈ‡Â ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ BÓÁ Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬ƒ»≈»ƒ¿≈»«
B˙B‡ ‰„Bt  ÎÊ ‰„ÏÈÂ ‰ka ‡Ï B‡ ‰ka Ì‡ƒƒ¿»…ƒ¿»¿»¿»»»∆

‰Oa80.˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ‡e‰Â ¿∆¿«¿»ƒƒ¿≈∆»≈

קדושה.80) ממנו להפקיע  כדי 

.‚ÎBÏ eÈ‰L ÈÓ81Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ‡ÏË ‰OÚ ƒ∆»¬»»¿»ƒ»∆»≈∆
BÓÁ Ët ˜ÙÒ ÏÚ BLÈÙ‰82ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È‰  ƒ¿ƒ«¿≈∆∆¬¬≈≈¿Àƒ¿»

‰Ó‰a‰ ‡Lk ÔÈOÚ˙Óe ,c83„Á‡ LÈÙÓe . »»ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿≈»«¿ƒ∆»
OÚÓ Ô‰Ó84eÈ‰Lk BlL ‡M‰Â ,85. ≈∆«¬≈¿«¿»∆¿∆»

לדיר 81) חמור) פטר (=פדיון "נכנס  ט . בבכורות משנה
שהפרישו  רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו להתעשר".
במתנה  לו ושניתן הלקוח  שנינו שהרי  לכהן), ונתנו ישראל
ספק  עשרה לו שהיו בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור
שיין  עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי 

שלו". והן לכהן 82)ומעשרן נותנם ואינו שלו, שהם
וודאי , חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב  ולפיכך
ושניתן  הלקוח  שהרי  בהמה. במעשר לחייב  אין לכהן, שהוא
החזירו  הכהן אם ואף  בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו
בכלל  הוא הישראל שאף  במעשר, יתחייב  לא לישראל

מתנה. מוקדשים 83)מקבל ואילו חולין, שהם מפני 
בהמה. ממעשר גבי84)פטורים על אימורין ומקטיר

ממש.85)המזבח . חולין
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.„ÎÏ‡OÈ86ÔÈ‡cÂ ÌÈBÓÁ ÈËt ‰OÚ BÏ eÈ‰L87 ƒ¿»≈∆»¬»»ƒ¿≈¬ƒ«»ƒ
BÏ eÏÙpL B˙Èa CB˙a88Ô‰k Bn‡ È‡ ˙ÈaÓ89B˙B‡Â , ¿≈∆»¿ƒ≈¬ƒƒ…≈¿

Ï‡OÈ Bn‡ È‡ ˙ÈaÓ BÏ eÏÙ Ô‰k‰ Bn‡ È‡90 ¬ƒƒ«…≈»¿ƒ≈¬ƒƒƒ¿»≈
BlL Ô‰Â ÔÈÈO ‰OÚ Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ ‰Ê È‰91, ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆¬»»≈ƒ¿≈∆

OÚÓa ÔÈiÁÂ92. ¿«»ƒ¿«¬≈

אבהו,86) בר רבה בשם נחמן רב  של מימרא שם. בכורות
כי ייתכן וודאי , חמור פטר בפדיון שאף  בזה, והשמיעונו

בהמה. במעשר ויתחייב  הישראל, של כלומר,87)יהיה
וודאין. שלא 89).בירושה 88)אפילו כיוון זה, וירשם

לאמו. אחים בירושה,90)היו הכהן ליד נפלו לא שאם
בפדיון. חייבים אינם ברשותו, נולדו חייב 91)אלא שאינו

וטעמו  בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם
אותו. שירש הכהן מכח  בא זה שישראל כיוון דבר, של
החמורים  פטרי  את לפדות חייב  שהיה פי  על אף  והכהן
אף  ולכן שלו, הן השיין הרי  בשיין, הישראל מן שירש

לכהן. נותנם אינו דבר.92)הישראל לכל חולין הם שהרי 

ÌÈeka ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
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חובת  היא  ששמיטה  משמע , " האר "שתשבות מלשונו 
חובת  ולא  השביעית, בשנה  שתיעבד  שאסור הקרקע 
הא ונפק "מ  בשביעית. הקרקע  במלאכת שאסור ה 'גברא '
שא גוי , על־ידי  יהודי  של בקרקע  העבודה  לעשות מותר

ב 'גברא ' די הוא   וא גוי , על־ידי   א אסור בקרקע  די הוא 
השמיטה . על מצווה  אינו  הגוי  שהרי  גוי  על־ידי  מותר

     

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
האילן 1) ועבודת הארץ  מעבודת לשבות שמצותֿעשה יבאר

ואם  התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה
בשביעית  הזרעים שורין אם סרק . אילן בשביעית נוטעין
מותר  אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים
או  לפת הטומן או מארצו קוצים המעביר בשביעית. לזרוע 
עצים  ללקוט  אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף  או צנון
שרשיו  להוציא מותר אם אילן הקוצץ  השדה. מתוך ואבנים

בשביעית. שקמה בתולת קוצצין ואם מהארץ .

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aLÏ3˙„BÚÂ ı‡‰ ˙„BÚÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿…≈¬«»»∆«¬«
ÔÏÈ‡‰4˙aL ı‡‰ ‰˙LÂ :Ó‡pL ,˙ÈÚÈL ‰La »ƒ»¿»»¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»»∆«»

Ó‡Â ;ÈÈÏ5LÈÁa :6Èˆwe7‰OBÚ‰ ÏÎÂ .˙aLz «»¿∆¡«∆»ƒ«»ƒƒ¿…¿»»∆
‰Î‡ÏÓ8ı‡‰ ˙„BÚÓ9 BÊ ‰La ˙BÏÈ‡‰ B‡ ¿»»≈¬«»»∆»ƒ»¿»»

:Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆∆∆¡«
ÚÊ˙ ‡Ï E„O10ÓÊ˙ ‡Ï EÓÎÂ11. »¿…ƒ¿»¿«¿¿…ƒ¿…

קלה.2) עשה המצוות, בספר כאן 3)ראה רבינו מלשון
ישבות, שהאדם היא שהמצוה נראה, שם המצוות ובספר
לעבוד  לגוי  מותר זה, ולפי  שתשבות. הארץ  על המצוה ואין
אבל  נב ). סימן ב  חלק  (מהרי "ט  התורה מן ישראל באדמת
בשביעית  הארץ  "שתשבות רבינו: כתב  כאן המצוות במנין
ההלכות. סדר על המצוות במנין כתב  וכן ממלאכתה",
שביתת  מצות וכדוגמת הארץ , על היא שהמצוה משמע 
שהמצוה  ונראה קיב ). מצוה (מנחתֿחינוך בשבת בהמתו
אלא  אינו שביתתה שביטול אלא תשבות, שהארץ  היא:
לשבת  אחרון בקונטרס  וראה אותה. העובד ישראל עלֿידי 
ואילך. פז מעמוד ב , מהדורה זצ "ל קוק  להראי "ה הארץ 

הנעשית 4) בצירה וגם ההלכה, בסוף  כדלהלן זמירה, היא
בכלל  הן ואף  כב ), הלכה פ "ד להלן (ראה האילן לעבודת
הנ"ל  הפסוקים באותם שהרי  הנ"ל, הארץ " "ושבתה

תבצור". לא וגו' תזמור "לא גם נאמר וגם 5)שלאחריה,
סדר  שעל המצוות ובמנין שם) (עשה המצוות בספר
ואף ֿעלֿפי שביעית. לענין זה פסוק  רבינו הביא ההלכות,
ר' דברי  שלפי  יוצא ד.) קטן (מועד הבבלי  דברי  שלפי 
כמותו  פוסקים שאנו השביעית), תוספת (בענין ישמעאל
שביעית  לענין נאמר לא זה פסוק  א), הלכה פ "ג להלן (ראה
פ "א  (שביעית הירושלמי  על רבינו סמך – שבת לענין אלא
נאמר, שביעית לענין זה פסוק  ישמעאל לר' שגם ג), הלכה
ראה  הישיבה. אב  נתן ורבינו צדק , מלכי  בן ר"י  פירשו וכן

תקצג. נוספת הערה שם, המצוות הנאמר 6)בספר לפי 
לפי לוקה, ואינו בעשה, עובר בשביעית שהחורש יוצא כאן

י . והלכה ד הלכה להלן וראה לאו, בה הכוונה 7)שאין
א), הלכה פ "ד להלן (ראה קרקע  לעבודת שהוא לקציר
בו  אין – בלבד הפירות לאסיפת אלא שאינו קציר שאילו

"תשבות". הנשים 8)משום שגם רבינו, מלשון משמע 
אברהם  רבינו כתב  (וכן שביעית. של במצוותֿעשה חייבות
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קמו                
         

כספים  שמיטת לענין ו) עמוד יד כרך ("סיני " רבינו של בנו
מצוות  בחינוך וראה לגברים"). כמו לנשים שמיטה ש"דין

שם. ובמנחתֿחינוך קיב , בסוף 9)פד, כדלהלן זריעה, היא
בשבת  (ועיין הארץ  לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה,
א), הלכה פ "ד להלן וראה נוטע , גם שהוא קוצר שיש עג:
בפירוש  רבינו כתב  וכן הארץ ", "ושבתה בכלל ושתיהן
אחריה  שם נאמר שהרי  ב , משנה פ "א קטן למועד המשנה
שבת  השביעית ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע  שנים "שש
הרי תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע  לא וגו' שבתון

ז  בכלל שגם הן הארץ ) לעבודת (כשהיא קצירה וגם ריעה
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ . הארץ .10)שבת עבודת זו

שלאחריו:11) לפסוק  גם רבינו [וכוונת אילנות. עבודת זו
תבצור, לא נזירך ענבי  ואת תקצור לא קצירך ספיח  "את
וגו' המלה כאן חסרה ואולי  לארץ ". יהיה שבתון שנת
מן  לוקה "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי  (וגומר),
דיבר  שכבר הרי  וכו'". הקצירה ועל הזמירה על אלא התורה
"או  שם: בפ "ד להלן גם כוונתו וזוהי  הקצירה. על מקודם

שביארנו"). כמו הארץ  לעבודת שקצר

.ÏÚ B‡ ‰ÚÈf‰ ÏÚ ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ«»∆»««¿ƒ»«
Ìk‰ „Á‡Â .‰Èˆa‰ ÏÚ B‡ ‰Èˆw‰ ÏÚÂ ,‰ÈÓf‰«¿ƒ»¿««¿ƒ»««¿ƒ»¿∆»«∆∆

˙BÏÈ‡‰ ‡L „Á‡Â12. ¿∆»¿»»ƒ»

בשאר 12) אף  אסורה שזמירה לומר, רבינו כוונת אין
פ "ב  לשבעית המשנה בפירוש כתב  שהרי  התורה, מן אילנות
מפורש  אמרו ד. קטן ובמועד זימור, הוא שזירוד ג, משנה
בצירה, לענין כוונתו אלא מדרבנן. אלא אינו זירוד שאיסור
וראה  (חזוןֿאיש. התורה מן אסורה אילנות בשאר שאף 
 ֿ יום ה'תוספות אבל תקצב ). ובהערה שם, המצוות בספר
(שם  ראשונה" וה"משנה ד, משנה פ "ד לשביעית טוב '
רבינו, דברי  את ביארו טו, להלכה והאורֿשמח  ה) משנה
להלן  וראה התורה. מן אילנות בשאר אף  אסורה שזמירה
משקין  מסכת לפירוש ותיקונים ובהוספות כאֿכב . הלכות

ה. לעמ ' זק "ש) הגרמי "ל (הוצאת

.‚‰ÈÓÊe13.‰Èˆ˜ ÏÏÎa ‰Èˆe ,‰ÚÈÊ ÏÏÎa ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»
˙B„ÏBz ÈzL ÏÚ :CÏ ÓBÏ ?e˙k‰ ÔËt ‰nÏÂ¿»»≈¿»«»«»«¿≈»

iÁ ‡e‰ „Ïa el‡14˙„BÚaL ˙B„ÏBz‰ ‡L ÏÚÂ , ≈ƒ¿««»¿«¿»«»∆«¬«
ı‡‰15 ‰Ê ÔÈÚa eLt˙ ‡lL ˙B‡‰ ‡L ÌÚ »»∆ƒ¿»»»∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿»∆

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ .Ô‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡16. ≈∆¬≈∆¬»«ƒ«««¿

כאביי .13) ולא כרבא שם, קטן משום 14)מועד מלקות,
הנ"ל. כבהלכה 15)הלאו זה, בכלל האילן ועבודת

הסמוכה.16)הסמוכה. בהלכה ראה מדרבנן,

.„ÙBÁ‰ ?„ˆÈk17LBÁ‰ B‡18Ú˜w‰ CˆÏ19B‡ ≈««≈«≈¿…∆««¿«
ÏwÒÓ‰20ÏaÊÓ‰ B‡21˙„BÚ ‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈«¿«≈¿«≈»∆ƒ¿»¬«

ÚËBp‰ B‡ Èkn‰ B‡ CÈn‰ ÔÎÂ ,ı‡‰22‡ˆBiÎÂ »»∆¿≈««¿ƒ««¿ƒ«≈«¿«≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙BÏÈ‡‰ ˙„BÚÓ Ô‰a»∆≈¬«»ƒ»«ƒ«««¿

Ô‰ÈcÓ23. ƒƒ¿≈∆

לניכוש 17) מנין וזימור, זירוע  אלא לי  אין שם: קטן במועד
הכוונה  ש"עידור" רבינו ומפרש וכו' ולכיסום, ולעידור
שבשדה  מלאכה היא שאז לצרכה, הקרקע  בכל לחופר

תחת  לעדור שמותר להלן, שם כשאמרו ולכן ושבכרם.
בקשקוש, שהקשו כדרך הנ"ל, מהעידור הקשו לא הגפנים,
בלבד  הגפנים תחת מעידור הקרקע  בכל עידור שחלוק  כיון
שם  הארץ ' ב 'שבת וראה ב ). אות כ סימן השולחן (פאת

קב . כמבואר 18)עמוד בו, יש עשה אבל לאו, בו שאין
א. הלכה ולא 19)למעלה ושבכרם, שבשדה מלאכה היא

ז. בהלכה להלן וראה כנ"ל. בלבד, הגפנים תחת
והמדובר 20) שם. קטן במועד וראה השדה. מן אבנים

נוגעות  אינן אם אפילו אסור ואז השדה, לצורך כשעושה
ראה  האבנים, לצורך אפילו אסור בארץ  נוגעות ואם בארץ ,

י . הלכה פ "ב  כדי21)להלן זריעתה, קודם הקרקע  את
מזבלין. ד"ה שם ברש"י  וראה אב 22)להשביחה. שהוא

נג: ובגיטין ג) הלכה שבת מהלכות (פ "ז שבת לענין
בין  ובשביעית יעקר, במזיד וכו' בשבת, הנוטע  "דתניא,
והא  דאורייתא הא מכדי  וכו', יעקר, במזיד בין בשוגג
שנטיעה  הרי  שביעית". שנא ומאי  שבת שנת מאי  דאורייתא,
זו  סוגיא רבינו שדחה ונראה התורה. מן אסורה בשביעית
מן  חייבין שאין בה שאמרו הנ"ל קטן במועד הסוגיא מפני 
שם  השולחן (פאת הנ"ל המלאכות ארבע  על אלא  התורה
קוק  להגרא"י  שם) לונץ  (הוצאת וביאורים ובהגהות ד). אות
וזוהי התורה, מן זריעה שהיא גרעין, זריעת בין חילק  -
אלא  שאינו שתיל, נוטע  לבין שם, בגיטין הגמרא  כוונת

טייב 23)מדרבנן. על ב , הלכה פ "ד שביעית בירושלמי 
שמיע  "ולא שם): המשנה פירוש – אותה (=חרש שדהו
שם). (מפרשים מרדות מכת היינו לוקה", שהוא ירמיה רבי 

.‰ÔÈ‡24˜Ò ÔÏÈ‡ elÙ‡ ˙ÈÚÈMa ÔÈÚËB25‡ÏÂ . ≈¿ƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ«¿»¿…
CzÁÈ26˜ÙÈ ‡ÏÂ .˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ˙Ïai‰27ÔÈÏÚ‰ «¿…«¿…∆ƒ»ƒ»¿…¿»≈∆»ƒ

ÌÈca‰Â28˜a‡È ‡ÏÂ .ÌÈLÈ‰29Bznˆ ˙‡30.˜‡a ¿««ƒ«¿≈ƒ¿…¿«≈∆««¿¿»»
ÔMÚÈ ‡ÏÂ31˙ÚÏBz‰ ˙eÓiL È„k ÂÈzÁz32‡ÏÂ . ¿…¿«≈«¿»¿≈∆»«««¿…

CeÒÈ33‡lL È„k ,‡Ó‰Ê BÏ LiL „a ˙BÚÈËp‰ ˙‡ »∆«¿ƒ¿»»∆≈À¬»¿≈∆…
C ‡e‰Lk ÛBÚ‰ B˙B‡ ÏÎ‡È34CeÒÈ ‡ÏÂ .35˙‡ …«»¿∆«¿…»∆

ÔÈbt‰36Ô˙B‡ ˜È ‡ÏÂ ,37CÎÈ ‡ÏÂ .38˙‡ ««ƒ¿…ƒ¿…»¿…ƒ¿…∆
˙BÚÈËp‰39ÌË˜È ‡ÏÂ ,40‚qÙÈ ‡ÏÂ .Ì˙B‡41˙‡ «¿ƒ¿…ƒ¿…»¿…¿«≈∆

‰OÚ Ì‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙„BÚ Ïk ‡L ÔÎÂ .˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿≈¿»»¬«»ƒ»¿ƒ»»
.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙ÈÚÈMa el‡Ó ˙Á‡««≈≈«¿ƒƒ«ƒ«««¿

יט 24) הלכה פ "ג שם ובתוספתא ד, הלכה שם בירושלמי 
סרק  אילן נוטעין אומר גמליאל בן שמעון רבן "היה אמרו:
אוסרים, חכמים ואילו מתיר, הוא שרק  נראה בשביעית",
קטן  למועד הרא"ש ותוספות (כסף ֿמשנה). כרבים והלכה
בשם  שם במאירי  וראה מיבלין", "אין שם בגמרא גרס  ג.

פירות.25)הירושלמי . עושה פ "ב 26)שאינו שביעית
עד  וכו' מהאילנות) יבלות כורתים =) "מיבלין ב : משנה

אסור. – השנה ראש שאחרי  הרי  השנה". יסיר 27)ראש
שם. קטן מועד המשנה). שם 29)ענפים.28)(פירוש

מאבקין". "מאבקין"30)"ואין מפרשים ויש האילן. ראש
באבק . המגולים השרשים הדביקה 32)שם.31)לכרות

שם). המשנה (פירוש פריו ואוכלת שביעית 33)באילן
– כן שאחר הרי  השנה", ראש עד "מזהמין ד: משנה שם,

"תרי34)אסור. נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,
כלומר, להעמידו, =) אילני  לאוקומי  חד הוי , זוהמומי 
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קמז                 
         

להברותו, =) לאברויי  וחד ושרי , בלבד) היזק  ממנו למנוע 
אכילת  כשעלֿידי  כאן והמדובר ואסור". אילני  להועילו)
את  המונע  שהזיהום נמצא האילן, גידול רק  מתעכב  העוף 
וראה  "לאברויי ". זה והרי  האילן לגידול גורם העוף , אכילת
קז  עמוד שם בשבתֿהארץ  יא, אות שם בפאתֿהשולחן

הפגים 35)ובחזוןֿאיש. את "סכין ה: משנה שם בשמן.
השנה". ראש עד צרכן.36)– כל נגמרו שלא "תאנים

שם). המשנה (פירוש בישולן" למהר כדי  כן ועושים
שאינן 37) אצלנו מקומות בקצת התאנים מנהג "כן

תאנה  כל בו ונוקבים דק , עץ  בשמן ימשחו עד מתבשלין
(שם). (=את 38)מהם" אותן "וכורכין שם משנה

השנה". ראש עד – הענפים 39)הנטיעות) שיקבץ  "הוא
על  ינטו ולא במישור למעלה שיעלו כדי  ויקשרם והפארות

שם). המשנה (פירוש והיינו 40)הארץ " שם. משנה
(שם). לזה כשנצרך קצתם "ואין 41)לכרות ג. קטן מועד

צעיר  שהוא אילן בעצים, יסמוך לא כלומר, באילן", מפסגין
שם. ברש"י  וראה מדי .

.ÂÔÈ˙ÈvÓ ÔÈ‡42ÌÈw‰ ˙LÈ‡a e‡‰ ˙‡43ÈtÓ , ≈«ƒƒ∆»¿ƒ««»ƒƒ¿≈
Ú˜˜ ˙„BÚ ‡È‰L44ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡Â .45‰t‰ ˙‡ ∆ƒ¬««¿«¿≈¿«¿ƒ∆«»»
ÏBÁa ‡l‡ LÁÏ46ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .47ÌÈÚf‰ ˙‡ «¬∆»¿¿≈¿ƒ∆«¿»ƒ
ÙÚ ‡ÏÓ ıÈˆÚa48‡ÏÓ ıÈˆÚa Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ï‡ , ¿»ƒ»≈»»¬»¿ƒ»¿»ƒ»≈

ÌÈÏÏ‚49ÔÈBLÂ .50ÔÚÊÏ È„k ,˙ÈÚÈMa ÌÈÚf‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿»¿»
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa51ÈÈBÏ‡‰ ÔÈÓi˜Óe .52,‚b‰ L‡a ¿»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈¿…«»

B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï‡53. ¬»≈«¿ƒ

יט .42) הלכה פ "ג שם ותוספתא ד, הלכה פ "ד שם ירושלמי 
ובתרגום 43) הקנים. סבך כלומר, הקנים. ברחישת כמו:

בסבך", "נאחז מתרגם יג) כב , (בראשית ליונתן המיוחס 
בפאת  וראה כפשוטה). (תוספתא דאילנא ברחישותא אחיד

שם. הקרקע 44)השולחן את לייפות כדי  כן שעושה
(שם). לזריעה שם.45)ולהכינה ותוספתא ירושלמי 

ולנטיעה.46) לזריעה ראוי  שאינו חולות, במקום כלומר,
 ֿ אף ֿעל הפרה, את ללמד אסור לזריעה, הראוי  במקום אבל

ממש. חורש שאינו בתוספתא 47)פי  ועיין שם. ירושלמי 
זרעים  של דוגמא שלוקח  הוא הבדיקה ועניין פ "א. סוף 

כפשוטה). (תוספתא צומחים הם אם וכן 48)לראות
כזורע  נראה שהוא לפי  (רדב "ז). הקרקע  על בגללים

שאינו 49)בשביעית. לעציץ  והכוונה בו. לזרוע  דרך שאין
רדב "ז). ועיין בכסף ", "נחפה בשם רוקח  (מעשה נקוב 
שאינו  בעציץ  אפילו הזורע  חייב  שבת, שלענין ואף ֿעלֿפי 
לספר  רבינו ובתשובות שד, עמ ' יח  כרך ב "סיני " (ראה נקוב 
זריעה  אין בשביעית – (10 והערה 4 עמ ' א חלק  "זמנים"

להלן. וראה בארץ , והראב "ד 50)אלא במים. כלומר, שם.
בתוספתא  וראה שם. בתוספתא הגירסא וכן ומשיירין. גורס :

תזרע ",51)כפשוטה. לא "שדך בכלל לא זו זריעה שאין
שם). ("סיני " הארץ " "ושבתה בכלל כלומר,52)ולא

והם  ריח , הנותן עץ  הוא ו"אלוי " המזיקו. דבר ממנו מונעים
עליו  וחלה יד), (ד, בשירֿהשירים הנזכרות ה"אהלות"
מקום  והיה יט . הלכה פ "ז להלן כמבואר שביעית, קדושת
חשד  ויש ואדום, רך שלו שהגזע  מאחר קיומו, לאסור
פ "ד  (להלן רכים ירקות לקיים אסרו שכן בשביעית, שנטעו

על  שהוא כיון גזרו, לא שבאילוי  בזה והשמיענו יח ), הלכה
תוספתא  ועיין (כסף ֿמשנה). שם לזרוע  דרך ואין הגג
י ֿיא, הלכות מעשר מהלכות פ "א למעלה [וראה כפשוטה.

שדך]. בכלל אינו להשקות 53)שגג אסור שהרי 
וראה  ומשביחו. העץ  את כמברה שהוא כיון בשביעית,

ח . הלכה להלן

.ÊÔÈ˜BÒ54ÔÏÈ‡‰ ˙‡55‡˜Òa56B˙B‡ ÔÈÚBËÂ , ¿ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»¿¬ƒ
ÌÈ‡a57ÔÈ„BÚÂ .58ÌÈÙb‰ ˙Áz59L˜L˜Ó‰Â . «¬»ƒ¿¿ƒ«««¿»ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈ˙ÈÊa60˙B‰Ï Ì‡ :61Ì‡Â ,eÒ‡  ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¿≈ƒƒ¿«¿∆»ƒ»»¿ƒ

ÌÈÓÈˆt‰ ˙‡ ÌzÒÏ62zÓ 63. ƒ¿…∆«¿ƒƒÀ»

י .54) הלכה שם ותוספתא שם, המשיר 55)ירושלמי 
זמנו. קודם אדום 56)פירותיו בצבע  אותו צובעים כלומר,

שם). ובהערות א, הלכה גירושין מהלכות בפ "ד (ראה
אינשי , דליחזיה היכי  כי  – בסיקרא "סוקרו עח . ובחולין
רחמים  ויבקשו אנשים שיראוהו =) עלויה" רחמי  וליבעי 
קרקע . עבודת זו שאין הוא ופשוט  פירותיו). ישיר שלא עליו

את 57) משיר הוא שהרי  חיליה". דניכחוש היכי  "כי  שם:
כוחו. את מחלישים ולפיכך ושומן, כוח  מרוב  פירותיו
אדרבה  אלא אילן, את מברה שאינו כיון כן לעשות והתירו

כפשוטה). (תוספתא כוחו את ג.58)מחליש קטן מועד
בלבד 59) בכרם אלא ובכרם, שבשדה עבודה זו שאין כיון

טז. בהערה למעלה וראה מסיר 60)(שם). כלומר, שם.
מפרשים  ויש נ:). זרה לעבודה (ר"ח  האילן מן פסולת מיני 
בגפנים  וזה בזיתים שזה אלא עידור, כמו הוא שקשקוש

רש"י ). בשם ולהשביח .61)(כסף ֿמשנה להועיל כלומר,
ואין 63)הסדקים.62) האילן, מן היזק  מונע  אלא זה שאין

הֿו. להלכות בהערות וראה לגידולו. מועיל זה דבר

.ÁÔÈ˜LÓ64˙ÈÚÈMa ÔÈÁÏM‰ ˙Èa65‰„O ‡È‰Â , «¿ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
˙BÈa ‰‡ÓvL ‰ÚÈf‰66˙BÏÈ‡‰ ‰„O ÔÎÂ .67Ì‡ , «¿ƒ»∆¿≈»¿≈¿≈¿≈»ƒ»ƒ

‰‡Ò ˙ÈÏ OÚÓ ˙È ‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜ÁÓ eÈ‰68 »¿À»ƒ∆ƒ∆»≈≈∆∆¿≈¿»
e˜LÈ ‡Ï Ï‡ ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ69˙‡ ¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»¿ƒ»¬»…«¿∆

‰‡Ò ˙ÈÏ OÚ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˜Ó eÈ‰ Ì‡Â ;‰„O‰ Ïk»«»∆¿ƒ»¿…»ƒ∆»∆∆∆¿≈¿»
‰„O‰ Ïk ÔÈ˜LÓ ÔÏÈLa70Ôl‰ ÙÚ ÔÎÂ .71 «¿ƒ»«»∆ƒ¿ƒ»¿≈»»«»»

‡lL ˙BÏÈ‡‰ ÏÈLa ,˙ÈÚÈMa ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈˆÈaÓ«¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»∆…
.e„ÒtÈƒ»≈

במועד 64) השלחין בית "משקין ב . קטן במועד משנה
שבה,65)ובשביעית". עץ  כל ימות ישקה, לא שאם

ממי המסתפקת שדה משקין אין אבל י . בהלכה כדלהלן
מרביצין. ד"ה בתוספות ו: שם ועין שם:66)גשמים.

דכתיב  היא, דצחותא לישנא השלחין בית דהאי  משמע  ומאי 
ונראה  ולאי . משלהי  ואת ומתרגמינן, ויגע . עיף  ואתה
הקילון, וממי  הגשמים ממי  שאפילו רבינו, דברי  מסתימת
משקין  אין "אבל שם: במשנה שאמרו ומה להשקות, מותר
במועד  אלא זה אין הקילון", ממי  ולא הגשמים ממי  לא
מחמת  ואסרום ב ), הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ז (ראה
אלא  נאסרה לא בשביעית אבל ד.), (שם יתירה טירחא
הראשונים  רוב  כתבו וכן יתירה, טירחא ולא הארץ  עבודת

ועיי ד, עמ ' שם מפריש ר"י  לתלמיד בשיטה שם (ראה ן
הירושלמי ). בשם כן "רבי67)שהביא ו: שם משנה
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לאילן, מאילן המים את מושכין אומר, יעקב  בן אליעזר
מתירין". וחכמים וכו', השדה כל את ישקה שלא ובלבד
רבי דברי  לבן, בעפר "ומרביצין י : משנה פ "ב  ובשביעית
שם, בירושלמי  ואמרו אוסר". יעקב  בן אליעזר רבי  שמעון.
כל  השקאת כדין לבן, עפר הרבצת שדין במסקנא, ושם
אלא  אליעזר ורבי  שמעון רבי  נחלקו ולא השדה.
אילנות  מעשר פחות שישנם דהיינו מרוחקין, כשהאילנות
ורבי השדה, כל להשקות מתיר שמעון שרבי  סאה, בבית
אף  סאה, בבית אילנות עשרה כשישנם אבל אוסר. אליעזר
לשביעית  המשנה בפירוש וראה שמותר, מודה אליעזר רבי 
ונקי , קב  שמשנתו יעקב , בן אליעזר כרבי  רבינו ופסק  שם.
לרש"ש, הרמב "ם במקורי  וראה ס . (יבמות רבים כנגד אף 
ניאפולי לדפוס  כ"י  בהגהות הוא וכן הרכבי ). הוצאת
ליברמן  הגר"ש של במבואו (ראה שם המשנה בפירוש

ז). עמוד להרמב "ם הירושלמי  יותר 68)להלכות כלומר,
והיינו, סאה, בבית עשרה כשהם האילנות שבין המרחק  מן

סאה. מבית ביותר אילנות עשרה שאף 69)כשהם כיון
האילנות. יפסדו לא זו, השקאה יפסדו,70)בלי  שלא

כמו 71)כדלהלן. שהמדובר נראה "וכן", שכתב  מזה
אלא  סאה. לבית עשר לזה זה מקורבין כשהאילנות למעלה
שונה  סאה, לבית אילנות עשרה בו הנטועים לבן, שעפר
אלא  התירו לא אחר אילן שבשדה בזה אחר, אילן משדה
השקאה  בין להרביץ  גם התירו לבן בעפר ואילו להשקות,
בלי שאף  בשבילם, מרביצין אין המרוחקין, אבל להשקאה.
וכרבי הנ"ל, השדה כל בהשקאת כמו יפסדו, לא ההרבצה
שם). השולחן (פאת שם שביעית במשנה יעקב  בן אליעזר

שם. ובהערות ג הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ח  וראה

.ËÔÈOBÚÂ72˙Bi‚eÚ73ÌÈÙbÏ74ÔÈOBÚÂ .75˙n‡ ˙‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ∆««
‰lÁza ÌÈn‰76ÔÈ‡ÏÓÓe .77ÌÈÚ˜p‰ ˙‡78.ÌÈÓ ««ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«ƒ

ג.72) קטן במועד עיקרי73)ברייתא סביב  שיחפור "הוא
המשנה  (פירוש המים" שם יתקבצו קטנות חפירות האילנות

לתקן 74)שם). רק  התירו ובחולֿהמועד להשקותם. כדי 
מתחילה  לעשותן לא אבל שנתקלקלו, עשויות עוגיות
הקודמת. להלכה בהערות וראה שם). יוםֿטוב  (הלכות

עזריה,75) בן אלעזר כרבי  ולא כחכמים ב . שם משנה
אגפיה  שמכשיר מפני  או כעוזר שנראה משום האוסר

לתקנה 76)לזריעה. אלא התירו לא ובחולֿהמועד שם.
שם). יוםֿטוב  (הלכות ג.77)כשנתקלקלה שם ברייתא

האילנות.78) סביבות אשר העוגיות את המחברת תעלה

.È?‰l‡ Ïk eÈz‰ ‰Ó ÈtÓe79 ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L ƒ¿≈»ƒƒ»≈∆∆ƒ…«¿∆
‰ÁÏÓ ı‡‰ ‰OÚz80daL ıÚ Ïk ˙eÓÈÂ81ÏÈ‡B‰Â ; ≈»∆»»∆¿≈»¿»»≈∆»¿ƒ

‡Ï ,Ì‰ÈcÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈc‰ eq‡Â¿ƒ«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆…
ÈL Ô˙B‡ ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ÔÈ‡L .el‡ ÏÚ eÊ‚»¿«≈∆≈ƒƒ«»∆»»¿≈

e‡aL BÓk ,Ì‰lL ˙B„ÏBz ÈzLe ˙B‡82. »¿≈»∆»∆¿∆≈«¿

למעלה.79) הנזכרות מה 80)ההשקאות על מוסב  זה
שלחין. שדה להשקות שדה 81)שהתירו על מוסב  זה

(חזוןֿאיש). למעלה 82)האילנות וראה ב ֿג. בהלכות
אלא  התורה, מן אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה

וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין

.‡ÈeÏÈh‰Â ÔÈÒ‡‰ eaMÓ83ÌÈÎBk È„BÚ ÈÎÏÓ ƒ∆«»¬»ƒ¿ƒƒ«¿≈¿≈»ƒ
˙BÁÓ ˙BOÚÏ Ï‡OÈ ÏÚ84eÈz‰ ,Ô‰È˙BÏÈÁÏ85 «ƒ¿»≈«¬«¬¿≈≈∆ƒƒ

ÚÊÏ86È„Ú Ì‰Ï ÔÈÎÈvL ÌÈc ˙ÈÚÈMa ƒ¿…««¿ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆«¿≈
„Ïa CÏn‰87Òp‡ B‡ÙkL ÈÓ ÔÎÂ .88ÚÏ˙BO «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»«»«¬

ÌpÁa ˙ÈÚÈLa89Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ˙„BÚ BÓk , «¿ƒƒ¿ƒ»¿¬««∆∆¿«≈»∆
‰OBÚ ‰Ê È‰ 90. ¬≈∆∆

ארנונא"83) נינהו ומאי  האנסים, "משרבו כו. בסנהדרין
רש"י ). – התבואות מן המלך שגובה בהגהה 84)(=מס 

נראה  וכן "מזונות". אחרים: ספרים בשם הגליון, שעל
ברדב "ז. וראה כד: שם המשנה שם:85)מפירוש

ארנונא. משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי , ר' כדמכריז
ב .86) בהלכה כנ"ל התורה, מן היא שזריעה אף ֿעלֿפי 
הזה 87) בזמן בארץ  ששביעית שאף ֿעלֿפי  דבר, של וטעמו

ה, הלכה לפ "ד הכסף ֿמשנה שכתב  כמו התורה, מן היא
נפש, פיקוח  משום בשביעית לעבוד התירו – ט  הלכה ולפ "י 
ד"ה  שם (תוספות ה הלכה פ "ג סנהדרין בירושלמי  הוא וכן
אלא  בשביעית לזרוע  התירו שלא הראב "ד, ודעת משרבו).
שביעית  היתה ולא בבל, עולי  בהם החזיקו שלא במקומות
תרומות  מהלכות בפ "א כנ"ל מדרבנן, אלא בהם נוהגת
מפירות  חומש נוטל שהמלך זה הוא ו"ארנונא" ה. הלכה
מאירי וראה הימנו. אותה גוזלין עובדה שאינו ומי  הארץ ,

.88 עמוד (כסף ֿמשנה 88)שם מלך שאינו אף ֿעלֿפי 
בחזוןֿאיש. וראה שמא 89)ורדב "ז), בשכר, לא אבל

כופים  אנסים כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו
אם 90)(כסף ֿמשנה). לי  מה הוא, נפש שפיקוח  שכיון

של  ומקורו (רדב "ז). כופה אנס  סתם אם או כופה, המלך
גברא  לההוא לקיש) (ריש חזייה שם: שאמרו ממה רבינו
כהן  להן: אמר בשביעית). כלומר (=חורש, כריב  דקא
יכול  יהוצדק ), בן שמעון ורבי  חייא (ר' לו אמרו וחורש.
בעל  הגוי  שאנסני  רבינו: (ומפרש בתוכה אני  אגיסטון לומר
כ  סימן בפאתֿהשולחן וראה בשביעית). לו לעבוד השדה

לב . אות

È.ÚËBp‰91 „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙ÈÚÈMa «≈««¿ƒƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈtÓ .˜ÚÈ92˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ï‡OiL93Ì‡ , «¬…ƒ¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ««¿ƒƒƒ

.È˙ÈÈ‰ ‚‚BL „ÈÊn‰ Ó‡È  Ìi˜È ‚‚BLa Ó‡z…«¿≈¿«≈…««≈ƒ≈»ƒƒ

ג.91) משנה פ "ב  בגיטין 92)תרומות וכן שם, ירושלמי 
בשבת 93)נד. נטע  אם ולכן (שם). השבתות על לא אבל

במוצאי יאכל בשוגג, בשבת בישל אם וכן יקיים, בשוגג
בהלכה  וראה כג). הלכה שבת מהלכות (פ "ו מיד שבת

לג. אות שם ובפאתֿהשולחן הסמוכה,

.‚ÈLBÁ‰94d B‡ e‰„O ˙‡95dÏaÊ B‡96 «≈∆»≈»»ƒ¿»
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ‰ÚÈÊÏ ‰ÙÈ ‰È‰zL È„k ˙ÈÚÈMa«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ 97ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ‰pÚÊÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆»¿»≈¿ƒƒ¿≈
ÔÈÎBÁ98dÚÊÏ È„k epnÓ d˙B‡99‰ea È‰z ‡l‡ , ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿»∆»¿ƒ»

˙Ó Ì‡Â .ÂÈÙÏ100.Ba ‰pÚÊÈ  ¿»»¿ƒ≈ƒ¿»∆»¿

(=חידשו 94) שנטייבה וכו', "שדה ב : משנה פ "ד שביעית
לא  וכו' המשנה) פירוש – היטב  אותה והפכו היטב , אותה

שביעית". במוצאי  ויש 95)תיזרע  "כרה", רומי : בדפוס 
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של  דיר שעשה והיינו (חזוןֿאיש). "דרה" שצ "ל אומרים
מה  וזהו ד), הלכה פ "ב  להלן (ראה כדין שלא בהמות
הר"ש  פירשו וכן שנידיירה". "או שם במשנה שאמרו

שם. שם.96)והרא"ש "נידיירה" מדין כיון 97)נלמד
להלן. וראה לד), אות שם (פאתֿהשולחן לזריעה שהכינה

ג.98) משנה שעבדוה 99)שם, מפני  להם קנס  "להיות
המשנה). (פירוש בשביעית" מד:100)והפכוה בגיטין

זורעה. בנו ומת, הטיבה נקטינן, חנינא: בר יוסי  ר' "ואמר
פ "ג  להלן וראה רבנן". קנסו לא לבריה רבנן, קנסו לדידיה

יא. הלכה סוף 

.„ÈÈÚn‰101ÌÈˆB˜102È„k ˙ÈÚÈMa Bˆ‡Ó ««¬ƒƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈
ÌÈ‡ ‰pnÓ ÏwqL B‡ ,˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ dw˙Ï103, ¿«¿»¿»≈¿ƒƒ∆ƒ≈ƒ∆»¬»ƒ

È‡M BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104Ò˜ ‡Ï B˙B‡ e105zÓe , ««ƒ∆≈««…»¿À»
.˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa dÚÊÏ BÏ¿»¿»¿»≈¿ƒƒ

במוצאי101) תזרע  שנתקוצה, "שדה ב : משנה שם.
שנתקווצה.102)שביעית". ד"ה שם גיטין תוספות ראה

הקודם,103) מהדין רבינו ולמדו שם, במשנה נמצא לא זה
לזריעה. מוכן שדהו אין עדיין בשניהם שהרי 

שם).104) (פאתֿהשולחן טז בהלכה כיון 105)כדלהלן
(שם). לזריעה מוכן שדהו אין שעדיין

.ÂËÔÓBh‰106:˙ÈÚÈMa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BBˆe ˙ÙÏ «≈∆∆¿¿«≈»∆«¿ƒƒ
LLBÁ BÈ‡  ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡107Ì‡Â , ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ≈≈¿ƒ

eÒ‡  Â‡Ï108ÔÓBh‰ .109Ûel‰ ˙‡110Ba ‡ˆBiÎÂ111 «»«≈∆«¿«≈
ÌÈa˜ ‰Úa‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï 112ÁÙËÂ ,ÁÙË db ÏÚ …ƒ¿…≈«¿»»«ƒ«…«∆«¿∆«

ÂÈab ÏÚ ÙÚ113È„k ,Ì„‡‰ ˙ÒÈc ÌB˜Óa BÓBËÂ . »»««»¿¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿≈
ÁÓˆÈ ‡lL114zÓe .115ÒÓÏ116˙ÈÚÈMa Ê‡a117, ∆…ƒ¿«À»¿»≈»…∆«¿ƒƒ

ÁÒÎÈ ‡Ï Ï‡118. ¬»…ƒ¿«

ט .106) משנה פ "א תזרע ",107)כלאים לא "שדך משום
וגם  המשנה) (פירוש בקרקע " מחובר צמח  שאינם "מפני 
יא). הלכה כלאים מהלכות (פ "ב  בהשרשתם רוצה אינו

משרישים 108) הם זה שבאופן בשביעית, זורע  משום
בהשרשתם. רוצה והוא משנה 109)בקרקע , פ "ה שביעית
מאיר. כרבי  ולא כחכמים הבצלים"110)ב , "ממיני 

המשנה). בפירוש 111)(פירוש הוא כן בצלים. כגון
שם. בירושלמי  יונה ר' וכדעת שם, כלומר,112)המשנה

למעלה  ראה שלנו, המדות לפי  ושיעורו לוף . קבים מארבעת
להטמין  לו מותר ו"אינו טו. הלכה ביכורים מהלכות פ "ו
הוא  וכאילו לזרע  שדומה מפני  מזה), (=פחות מועט  שיעור
שם). המשנה (פירוש טומנו" שהוא נראה ואינו זורעו,

עליו 113) מקצת שאין [וכנראה כזורע . ולא כטומן שנראה
ואף ֿעלֿפי ֿכן  וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין

ראשונה  "משנה ועיין כשיעור, הטמין אם שם).מותר, "
בשביעית.114) שזרע  נמצא יצמח  אם שהרי  כלומר,
דברי115) לפרש שבא שמעון, כרבי  י , משנה פ "ב  שם

 ֿ (כסף  שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק . ולא חכמים
בעפר.116)משנה). המים ולערבב  האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ "ד ביומא כדי117)וראה
שלא  בשביל לבן עפר שמרביצין כדרך האורז, יפסד שלא

ח . הלכה בסוף  כנ"ל האילנות, הוא,118)יפסידו כסוח 

לא  תזמור, לא תרגם, ואונקלוס  היוצאות. הנטיעות כריתת
האורז. יפסד לא כן בלא שגם כיון כן, לעשות ואסרו תכסח .
אסור  וזימור זימור, הוא שכיסוח  שכיון מפרש, והאורֿשמח 
להתירו. חכמים יכלו לא לכן האילנות, בשאר אף  התורה מן

שם. ובהערות ב  בהלכה למעלה וראה

.ÊË‰BL‡a119ÌÈˆÚ Ì„‡ ËwÏÓ :ÌÈÓB‡ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ¿«≈»»≈ƒ
e‰„O CBzÓ ÌÈOÚÂ ÌÈ‡Â120Òb‰ ÏhiL ‡e‰Â , «¬»ƒ«¬»ƒƒ»≈¿∆ƒ…««

Òb‰121ı‡‰ ˙BwÏ Ôek˙È ‡lL È„k ,122Ï‡ ; ««¿≈∆…ƒ¿«≈¿«»»∆¬»
Òb ÔÈa ˜c ÔÈa ÏËB  BÁ ‰„OÓ123eaMÓ . ƒ¿≈¬≈≈≈«≈«ƒ∆«

Òb‰ Òb‰ :ÔÈÓB‡Â ˙BwÏ ÔÈek˙nL ,‰Ú ÈBÚ¿≈¬≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ««««
e‰„OÓ Ì„‡ ÏhÏ eÒ‡  ÔÈÏËB e‡124CBzÓ ‡l‡ , »¿ƒ»¿ƒ…»»ƒ»≈∆»ƒ

BÁ ‰„O125Ó‡È ‡lL ;‰BËa ËwÏÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿≈¬≈¿∆…¿«≈¿»∆……«
,EÏ È˙ÈOÚ BË ‰nk ‰‡ :BÏE„O È˙Èw È‰L126. ¿≈«»»ƒƒ¿∆¬≈ƒ≈ƒ»¿

שם.119) בירושלמי  יונה רבי  וכפירוש מ "א, פ "ד שביעית
המשנה. בפירוש לצורך 120)וראה במלקט  המדובר

והעשבים. האבנים הקטנים.121)העצים, הדקים, ולא
הלכה 122) למעלה כמפורש ואסור, שדהו את מסקל ונמצא

ולפיכך 123)ד. חבירו, שדה לנקות שיתכוין חשש שאין
הדק . גם ליטול הגס .124)מותר הגס  בין 125)אפילו

בגס . אלא התירו לא הרדב "ז, ולדעת כנ"ל. גס , בין דק 
שדהו.126) לנקות חבירו יבוא כן, לו יאמר שאם

.ÊÈ‰˙È‰127ËwÏÓ  e‰„O CB˙a ˙„ÓBÚ BzÓ‰a128 »¿»¿∆¿∆∆¿»≈¿«≈
‰ÈÙÏ ‡ÈÓe129ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ BzÓ‰aL ;130Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»∆»∆¿∆¿««»»¿≈ƒ

Ïk‰ ËwÏÓ  B˙Èk ÌL ‰˙È‰131B˙ÈkL ;˜ÈÏ„Óe »¿»»ƒ»¿«≈«…«¿ƒ∆ƒ»
ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ132. ««»»

שם.127) להלן.128)ירושלמי  וראה הגס . ובין הדק  בין
ֿ 130)לאכילה.129) ואף ֿעל הארץ . לנקות מתכוין שאינו

מלאכה  אלא אינו שמסקל כיון – רישיה" "פסיק  שהוא פי 
"פסיק  אסרו לא ד), הלכה (למעלה בשביעית דרבנן
דבריהם  (הובאו והתרומתֿהדשן התוספות כדעת רישיה",

ה). ס "ק  שיד, סימן הגס ,131)במגןֿאברהם ובין הדק  בין
מה,132)כנ"ל. אות כ סימן בפאתֿהשולחן וראה כנ"ל.

וברדב "ז.

.ÁÈıˆBw‰133zÓ ‰Ê È‰  ÌÈˆÚÏ ÌÈL B‡ ÔÏÈ‡ «≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ¬≈∆À»
ÔLLÏ134‡Ï  ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙È B‡ ‰LÏL ıv˜ . ¿»¿»ƒ≈¿»»≈∆¿«∆…

ı‡‰ ˙‡ Ôw˙Ó È‰L ,LLÈ135ÏÚÓ ıˆB˜ ‡l‡ ; ¿»≈∆¬≈¿«≈∆»»∆∆»≈≈«
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ı‡a ÂÈLL ÁÈpÓe ,ı‡‰»»∆«ƒ«»»»»»∆«∆¿»ƒ¬ƒ

LLÏ zÓ  BÁ ‰„OÓ Ï‡ ;BlL CBzÓ136. ƒ∆¬»ƒ¿≈¬≈À»¿»≈

כביתֿהלל.133) ד, משנה השרשים.134)שם, עם לעקרן
הקרקע  ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידי ֿזה ואף ֿעלֿפי 
לא  בו, לזרוע  דרך שאין כזה קטן במקום – לזריעה מוכנה
שמצד  הקודמת הלכה וראה לעצים. קוצץ  שהוא כיון אסרו,

כאן. נאסר לא רישיה" מקום 135)"פסיק  שהוא "מפני 
להחזירם  אילנות עוקר כאילו ויהיה בו, לזרוע  ומותקן גדול
המשנה). (פירוש הארץ " עבודת זה וכל הלבן, לשדה
למעלה  וראה לזריעה. לתקן שיתכוין חשש יש כלומר,

טז. וכאן 136)הלכה זה. בצד זה יותר, או שלשה אפילו
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לך", עשיתי  טובה כמה ראה לו, יאמר "שלא רבינו כתב  לא
רוצה  חבירו אם ידוע  לא שכאן טז, הלכה בסוף  כמו

(רדב "ז). לו היא טובה ואם האילנות, בעקירת

.ËÈ˙Èfa ÚwÓ‰137ÌB˜Ó ‰tÁÈ ‡Ï  ÌÈˆÚ ÏhÏ «¿«≈«««ƒƒ…≈ƒ…¿«∆¿
‰„BÚ ‡È‰L ÈtÓ ,ÙÚa Úewa‰138‰qÎÓ Ï‡ . «ƒ«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¬»¬»¿«∆

L˜a B‡ ÌÈ‡a139. «¬»ƒ¿«

ה.137) משנה שם הזית, מעץ  ענפים כלומר,138)הכורת
האילן. משביח  שעלֿידי ֿזה האילן, שהרי139)עבודת

דווקא, לאו וזית (רע "ב ). ייבש שלא שומר כמושיב  הוא
אבל  בעפר, יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ  שנינו שהרי 

רדב "ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה

.ÎpÊÓ‰140ıˆB˜ ‰Ê È‰  ÌÈ˜ ıˆBw‰Â ÌÈÙ‚a «¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈»ƒ¬≈∆≈
Bk„k141.‰ˆiM ‰Ó ÏÎe ‰‚ne Ïbne Ìc˜a ¿«¿«À¿…««»«¿≈»¿»«∆ƒ¿∆

ולא 140) עקיבא כרבי  ו, משנה שם הענפים. מן קצת הכורת
הגלילי . יוסי  וזה 141)כרבי  בכרתו, שינוי  צריך "שאין

דומה  הזינוב  ואין המשנה), (פירוש לזמור" נתכוין כשלא
ואילו  הגזע . ראש חותך שהזומר התורה, מן האסור לזימור
(תפארת  מדרבנן אלא אסור ואינו הצד מן חותך מזנב ,
רישיה", "פסיק  בו נאסר לא ולפיכך ל). אות שם ישראל
שמא  במזנב , חשש שאין וכנראה .129 הערה למעלה ראה
במלקט  שאסרו כדרך כאן, אסרו לא ולכן לומר, יתכוין

טז. בהלכה למעלה שדהו מתוך ואבנים עצים

.‡ÎÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡142˙Ïe˙a143‰Ó˜L144˙ÈÚÈMa ≈¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ
d˙ˆÈˆwL ÈtÓ ,ÌÈM‰ ‡La ÔÈˆˆBwL C„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

Ïc‚z BÊ ‰ˆÈˆ˜aL ,ÔÏÈ‡ ˙„BÚÛÈÒB˙Â145Ì‡Â . ¬«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
d˙„BÚ C„k ‡lL d˙B‡ ıˆB˜  ‰ÈˆÚÏ CÈˆ146. »ƒ¿≈∆»≈»∆…¿∆∆¬»»

ה.142) משנה (תוספתא 143)שם, מימיה" נקצצה  "שלא
שם). כפשוטה בתוספתא וראה טו, הלכה פ "ג שם

המשנה).144) (פירוש התאנים" ממיני  "מין
הזמיר 145) כמו לרוב , בעתו פריו ויתן כחו "שיתחזק 

להלכה  ובהערות ראשונה", ב "משנה וראה (שם). לכרמים"
וב  הסמוכה.ב , רבינו 146)הלכה ודעת יהודה. כרבי  שם,

חכמים  דברי  לפרש אלא לחלוק  יהודה רבי  בא שלא היא,
(כסף ֿמשנה).

.Î„ˆÈk147?dˆˆB˜148ı‡‰ ÌÚÓ149‰ÏÚÓÏ B‡ ≈«¿»≈ƒ»»∆¿«¿»
ÌÈÁÙË ‰OÚÓ150ÔÏÈ‡ .151ÁLÙpL152ÔÈLB˜  ≈¬»»¿»ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÚiL ‡Ï ;˙ÈÚÈMa B˙B‡153ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l‡ ,154. «¿ƒƒ…∆«¬∆∆»∆…ƒ

שם.147) כנ"ל.148)משנה עבודתה, כדרך שלא כלומר,
לקרקע .149) (מן 150)סמוך ואילך מכאן פ : בתרא בבבא

עלויי ולאו לה, קשי  מקשי  לא טפחים), עשרה עד הקרקע 
– לו מועיל אינו ספק  לאילן, מועיל ספק  (כלומר, לה מעלי 
(כיון  לה קשי  דודאי  מידי  עבדינן שביעית גבי  שם), תוספות
מן  היא אילנות בשאר שזמירה דאורייתא, ספק  שהוא
עשרה  בתוך קוצץ  אינו ולכן ב , בהלכה כנ"ל התורה,
אף ֿעלֿפי טפחים, עשרה בתוך לקצוץ  התירו ולא טפחים)".
שהדבר  שכיון לאילן, להועיל ולא לעצים מתכוין שהוא
טז. בהלכה כנ"ל לכך, להתכוין יבא לאילן מועיל

ו.151) משנה (שמואלֿא 152)שם, וישסף  תרגום "נבקע .
המשנה). (פירוש ופשח " לג), ויהיה 153)טו, "שיתחבר

אילנא". "לאברויי  זהו ואז כלומר, (שם). ונקשר" נדבק 
אילנא".154) "לאוקומי  זה והרי  (שם). "להבקע "

   1 
שדהו 1) בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר

וכמה  בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי  בשביעית.
צאן  של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם האשפה. שיעור
מחצב  אדם יפתח  אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך

עשרה  גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. ואם לתוך .
גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא

.‡‡ÈˆBÈ ‡Ï2BˆÁÓ ÌÈÏÊ Ì„‡3e‰„O CB˙a ÔzÈÂ4 …ƒ»»¿»ƒ≈¬≈¿ƒ≈¿»≈
e‰„O ÏaÊÓk ‰‡pL ÈtÓ ,˙ÈÚÈLa5‰ÙÈ ‰È‰zL ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»≈∆ƒ¿∆»»

‰ÚÈÊÏ6‡ÈˆB‰ Ì‡Â .7‰tL‡ epnÓ „ÈÓÚ‰Â8 ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆¡ƒƒ∆«¿»
zÓ9‰OÚÈ ‡ÏÂ .10ÚiL „Ú e‰„O CB˙a ‰tL‡ À»¿…«¬∆«¿»¿»≈«∆«¬…

Ba ÔÈÏaÊnL ÔÓÊ11ı‡‰ ˙„BÚÏ12‡e‰Â , ¿«∆¿«¿ƒ«¬«»»∆¿
L˜iMÓ13˜B˙n‰14‰OÚÈ ‡ÏÂ .15‰˙eÁt ‰tL‡ ƒ∆ƒ¿…«»¿…«¬∆«¿»¿»

‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰‡nÓ16˙k ‰È‰zL È„k ,ÏÊ ÏL ƒ≈»«¬ƒƒ¿»∆∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆
‰tL‡ ‡È‰L17‰ˆÈ Ì‡Â .18ÛÈÒB‰Ï19ÛÈÒBÓ 20. ∆ƒ«¿»¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ

BÏ ‰È‰21ËÚeÓ „22CÏB‰Â ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ 23‡ÏÂ . »»»»»ƒ»»¿≈¿…
‰OÚÈ24˙BztL‡ LÏMÓ ˙È ‰‡Ò ˙Èa ÏÎa25. «¬∆¿»≈¿»»≈ƒ»«¿«

מ "א.2) פ "ג בכדי3)שביעית שאין מעט , מעט  אפילו
להלן. וראה לזבל. כדי  אחת בפעם מוציא שהוא הכמות

אחת.4) בערימה ולא מקומות, בכמה וזיבול 5)כלומר,
ה"ד. בפ "א כנ"ל מדרבנן, אסור במוצאי6)בשביעית

הזבל.7)שביעית. כדי8)את שדהו בתוך מקום שייחד
הזבל. את לזבל 9)לאסוף  מתכוון שאינו הדבר שניכר

שם). (משנה, שם.10)עכשיו שנים.11)משנה, בשאר
אין 12) כך שלשם לזריעה. יפה השדה שתהיה כלומר,

אף  תמיד, עושים אשפתות אבל ידוע . זמן עד אלא מזבלין
שמזבלין  הזמן שעבר שכיון דבר, של וטעמו מזבלין. כשאין
הבאה. לשנה אשפה כעושה אלא כמזבל נראה אינו בו,

יוסי13) ש"רבי  יהודה, ורבי  מאיר רבי  נגד יוסי  כרבי  שם,
(רדב "ז). עמו" נימוקו המתוק ,14)- : שם ב 'ירושלמי '

כמו  מר, שהוא אף ֿעלֿפי  מתוק  ונקרא מר, פרי  (הוא פקועה
משיקשור, וכו', המשנה), פירוש - סגי ֿנהור לעיור שיקראו

קשרים. קשרים מ "ב .15)משיעשה שם:16)שם,
פירוש  - הזבל בו שנושאין הכלי  (הוא משפלות "עשר
שהוא  כור, חצי  הוא (=לתך לתך לתך של המשנה)
לתכים  ועשרה סאה), שלשים הכור (שהרי  סאה חמשֿעשרה

סאה). וחמשים מאה את 17)הם עתה לזבל כדי  ולא
ממאה 19)שם.18)השדה. יותר שתהיה האשפה על

סאה. ניכר 20)וחמשים יותר, גדולה שהאשפה מה שכל
מתכוון. שדהו לזבל ולא אשפה, של אוצר שעושה יותר

עזריה.21) בן אלעזר כרבי  ולא כחכמים מ "ג, סוף  שם,
מועט 22) זבל שביעית מערב  שדהו בתוך לו שהיה כלומר,

הפירוש  לפי  שם ב 'ירושלמי ' הוא וכן המשנה, (פירוש
יאמר 23)הראשון). שמא חשש ואין (שם). מעט " "מעט 

לו  היה שכבר כיון מתכוון, הוא הארץ  שלעבודת הרואה
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קני                 
         

להוציא  להתחיל אבל שביעית, מערב  בשדה זבל מעט 
אסור. - מעט  מעט  כחכמים 24)בשביעת מ "ב , סוף  שם,

שמעון. כרבי  לזבל 25)ולא כרוצה נראה הוא שאז
על  הזבל פיזר ולא באשפתות שאסף  אף ֿעלֿפי  בשביעית,
- האשפתות מן שלפחות רבינו, מדברי  ונראה השדה. פני 
פ "ב , שם ובתוספתא ראשונה', ב 'משנה וראה מותר.

.508 עמוד כפשוטה' וב 'תוספתא

.‰ˆB‰Â26˙BztL‡ LÏL LÏL e‰„O Ïk ˙BOÚÏ ¿»∆«¬»»≈»»«¿«
‰OBÚ  ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï27‰ˆB‰Â .28BÏÊ ˙BOÚÏ ¿≈¿»∆¿»∆«¬ƒ¿

ˆB‡29‰OBÚ 30. »∆

מ "ג.26) כל 27)שם, את הרואה יאמר שמא חושש ואינו
וראה  כן. עושה הוא אותה שלזבל אשפתות, מלאה שדהו

שם. אחת 29)שם.28)ב 'ירושלמי ' אשפה כלומר,
אחת  כל סאה ק "נ בנות אשפתות מג' יותר ובה גדולה,

כשם 30)(רע "ב ). אחת אשפה כמות על שמוסיפין
הקודמת), (בהלכה אשפתות שלש כמות על שמוסיפין
אשפתות. שלש על נוספת אשפה מוסיפין שאין אף ֿעלֿפי 

.‚‰È‰31ÚÏq‰ ÏÚ Ïf‰ „ÈÓÚÓ32˜ÈÓÚ‰L B‡ , »»«¬ƒ«∆∆««∆«∆∆¡ƒ
ÌÈÚ‰Â ÌÈÁÙË ‰LÏL ı‡a33ÏÚ ‰aL B‡ ,Ïf‰ »»∆¿»¿»ƒ¿∆¡ƒ«∆∆∆»»«

db ı‡‰34CÈˆ BÈ‡  Ïf‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰Â ‰LÏL »»∆…«¿»¿∆¡ƒ»»«∆∆≈»ƒ
˙BztL‡ ‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ .eÚL35˙Èa CB˙Ï ƒ¬ƒ»»≈«»«¿«¿≈

˙BpË˜ ÔÈa ˙BÏB„b ÔÈa ,‰‡Ò36c‰ È‰L .zÓ  ¿»≈¿≈¿«À»∆¬≈«»»
Ïf‰ ˙ÒÈÎÏ ‡l‡ ,ı‡‰ ˙„BÚÏ ÔÈ‡L k37. ƒ»∆≈»«¬«»»∆∆»ƒ¿ƒ««∆∆

אשפתות 31) מג' יותר (כלומר, מכאן "יתר שם: במשנה
עד  אוסרין וחכמים שמעון. רבי  דברי  מותר, סאה ) לבית
"היה  : שם ולהלן שלשה". שיגביה עד או שלשה, שיעמיק 
עזריה  בן אלעזר רבי  והולך. עליו מוסיף  מועט , דבר לו
שיתן  עד או שלשה שיגביה עד או שלשה שיעמיק  עד אוסר
לתת  יכול הנ"ל, לחכמים שאף  רבינו וסובר הסלע ". על
סוף  שם ב 'ירושלמי ' הוא וכן (כסף ֿמשנה). הסלע  על הזבל
צרורות  או סיד (בשדה) שם לו היה שאם מודים הכל ה"ב :

השולחן'). ('פאת מותר - גפסוס  אבנים אף ֿעלֿפי32)או
זה  שאין הדבר שניכר כיון טפחים, ג' גבוהה שאינה
וב 'תוספות  משנה' ב 'כסף  וראה כדלהלן. הארץ , לעבודת

הגליון).33)יוםֿטוב '. על (הגהה ערימה עשהו
וראה 35)טפחים.34) סאה. לבית משלש יותר כלומר,

ה"א. בסוף  וחמשים 36)למעלה ממאה פחותות כלומר,
הוא  וכן שם. למעלה וראה אחת. באשפה זבל של סאה
שרבי כלומר, האשפלות. מן בפוחת כאן שם: ב 'ירושלמי '
לאשפה  זבל סאה וחמשים ממאה לפחות גם מתיר שמעון
('פאת  הגביה או העמיק  אלאֿאםֿכן אוסרים, וחכמים אחת.

לאחר 37)השולחן'). בו להשתמש כדי  הזבל, לאסיפת
המשנה. בפירוש וראה שביעית.

.„zÓ38‰q‰ ÔÓ ÏÊ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡Ï39Ô‡ˆ ÏL À»¿»»¿ƒ∆∆ƒ«««∆…
ÏÊ ÈÒÈÎÓ Ïk C„k ,e‰„O CB˙Ï Ô˙BÂ40. ¿≈¿»≈¿∆∆»«¿ƒ≈∆∆

‰OBÚ‰Â41È„42e‰OÚÈ ‡Ï  ˙ÈÚÈMa e‰„O CB˙a ¿»∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ…«¬≈
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ˙È43,BÎB˙Ï Ô‡v‰ ÒÈÎÈÂ , »≈«≈»«ƒ¿«¿ƒ«…¿

ÈÙcÓ „Á‡ ÔÙc ÁÈpÓ  Èc‰ Ïk ˙‡ eÏaÊiLÎe¿∆¿«¿∆»«ƒ«ƒ«…∆∆»ƒ»¿≈

Bcˆa Á‡ È„ ‰OBÚÂ ,Èc‰44CB˙a ÏaÊÓ ‡ˆÓ . «ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒƒ¿»¿«≈¿
ÔÈ‡Ò ˙Úa‡ ˙Èa e‰„O45. »≈≈«¿««¿ƒ

בסוף ,38) זו פיסקא כתובה שם ובמשנה מ "ד. סוף  שם,
ושלאחריה. זו בהלכה כאן רבינו שכתב  מה כל לאחר
עצמו, בפני  דבר שהיא להדגיש כדי  זו פיסקא רבינו והקדים

למ  שנאמר למה קשור ב 'כסף ואינו וראה הימנה. עלה
מז. בהערה ולהלן ששם 39)משנה', צאן, גדרות "הוא

מלשון  הוא כי  ויתכן המשנה). (פירוש הצאן" יאספו
('מלאכת  ובמכלאות בגדרות כלואים שהצאן "ביתֿסוהר",

האשפתות,40)שלמה'). בעשיית שהתנה מה "כפי 
ממאה  פחות (=לא ושיעורם" סאה), לבית (שלש במניינם
המשנה). פירוש - ה"א כנ"ל אשפה, לכל זבל סאה וחמשים
ביתו  מתוך זבל שמוציא אלא השמיענו לא בה"א ולמעלה
ואינו  הנקיון מחמת הזבל מן אותם לפנות שדרכו חצירו, או
מגדרות  אף  שמוציא נתחדש וכאן שדהו, כמזבל נראה
ו'תוספתא  ראשונה' ('משנה העין למראית חשש ואין הצאן,

.(53 הערה 509 עמוד שם:42)שם.41)כפשוטה'
ו"דיר", בתוכו, כלואים כשהצאן הוא ש"סהר" וכנראה סהר.

בתוכו. אינם חמשים 43)כשעדיין על אמה מאה הוא
שדהו  לזבל כי  הרואים יחשדוהו יותר, עושהו ואם אמה.

כן. השני44)עשה לצדו הדפנות שלש את מעביר כלומר,
הראשון. כדוגמת חדש דיר שם ובונה הרביעי , הדופן של

המשנה. בפירוש כרבן 45)וראה ולא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון

.‰‰˙È‰46iLÓ  ÔÈ‡Ò ˙Úa‡ ˙Èa e‰„O Ïk »¿»»»≈≈«¿««¿ƒ¿«≈
˙ˆ˜Ó ‰pnÓ47Ïk‰ eÚ„iL È„k ;ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ , ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿≈∆≈¿«…

Ïk ‰Ê ÏaÊ :eÓ‡È ‡ÏÂ ,‰icÂ da eÏÈË‰ Ô‡v‰L∆«…≈ƒ»¿ƒ«¿»¿……¿ƒ≈∆»
˙ÈÚÈMa e‰„O48. »≈«¿ƒƒ

שם.46) מבית 47)משנה, קטן הדיר את שעושה כלומר,
המשנה. בפירוש וראה היה 48)סאתיים. שאם כלומר,

וב 'ירושלמי ' כלום. ממנה משייר היה לא בידיים, מזבלה
שנדיירה  וכו', שדה מ "ב ): (פ "ד תנינן "תמן ה"ג): (שם
ומדוע  (כלומר, שביעית למוצאי  תזרע  לא (=שנזדבלה),
כיני יונה, רבי  אמר כנ"ל), דיר, לעשות כאן לו התירו
בית  סהר עושה שדהו בתוך צאן להעמיד הרוצה מתינתין,
את  מעמיד אלא בידיים מזבל אינו כאן כלומר, סאתיים".
תזרע  שלא קנסוהו לא ולכן השדה, את מזבלים והם הצאן
את  שזבל מדובר שם במשנה אבל שביעית, במוצאי  השדה
קנסוהו  ולכן הי "ג, בפ "א רבינו שכתב  כמו בידיו, השדה
את  ומפרשים חולקים והר"ש והראב "ד יוםֿטוב '). ('תוספות
צאן  של הסהר מן זבל להוציא שאסור הנ"ל, ה'ירושלמי '
בתוך  דיר לעשות אסור וכן בה"א, כנזכר אשפתות, ולעשות
ואם  הנ"ל), רבינו (כדעת במקומו הזבל את ולהשאיר השדה
כנ"ל. קנס  משום שביעית, במוצאי  שדהו תזרע  לא כן, עשה
להעמיד  הרוצה מתניתין, "כיני  ב 'ירושלמי ': שאמרו ומה
לחלוב  צאנו שם להעמיד פירושו וכו'", שדהו בתוך צאן
ועושה  לשדה מוציאו זבל הסהר וכשיתמלא ולגזוז,
מ "ג: בסוף  שם שאמרו מה זה, ולפי  בה"א. כמו אשפתות,
זה  אין המזבלין, כדרך שדהו לתוך ונותן הסהר מן ומוציא
הזבל  שנוטל שלמעלה, למה המשך אלא עצמו, בפני  דבר
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ממנו  ועושה הצאן, את בו וגזזו שחלבו המקום מן
לדעת  נוטים הט "ו, פ "ב  שם התוספתא ודברי  אשפתות.

שם. כפשוטה' ב 'תוספתא וראה רבינו.

.ÂÁzÙÈ ‡Ï49ˆÁÓ Ì„‡50‰lÁza51e‰„O CB˙Ï52 …ƒ¿«»»«¬≈«¿ƒ»¿»≈
ÈÒiL ,Ôek˙ e‰„O Ôw˙Ï :eÓ‡È ‡nL ,˙ÈÚÈMa«¿ƒƒ∆»…¿¿«≈»≈ƒ¿«≈∆»ƒ

ÚÏq‰ ‰pnÓ53ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .54ÏvÙe ,˙ÈÚÈL Ì„wÓ ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒƒ≈
‰pnÓ55LÏL Úeaa ÌÈ‡ ÌÈOÚÂ ÚL56ÏÚ ƒ∆»∆«¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«»«

‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ô‰Ó Ô‡ Ïk ,LÏL Ìe ÏÚ LÏL»«»»∆∆≈∆«»««»
wÏ zÓ ‰Ê È‰  BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ‰n‡ Ìea¿«»¿ƒ¬≈∆À»¿«≈

epnÓ57‰ˆiM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈMa58. ƒ∆«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆

ה"א.49) שם ותוספתא מ "ה, בתוך 50)שם, "מקום
המשנה). (פירוש האבנים" ממנו יחצוב  שדהו,

בחציבה.51) מתחיל הוא בשביעית, שעתה כלומר,
כיון 52) בשביעית, בתחילה מחצב  עושה חבירו בשדה אבל

למעלה  וראה ראשונה'). ('משנה יאמרו" "שמא חשש שאין
ה"ח . סוף  ולהלן הט "זֿיח , לארץ 53)בפ "א יפה "שהוא

המשנה). (פירוש הסלע " ממנו שם 54)כשמסיר הוא כן
משנתנו. על אף  עולה וזה מ "ו, הפריד 55)בסוף  כלומר,

כח . ל, בראשית ראה הסלע , לחצב 57)אמות.56)מן
הסלע . נראה 58)מן שביעית, מערב  שהתחיל שכיון

לא  אם זה וכל שדהו. את לייפות ולא לאבנים, צריך שהוא
("אף ֿעלֿפי אסור - נתכוון אם אבל שדהו, לתקן נתכוון
ברדב "ז  וראה המשנה). פירוש - כוונתו" יודע  הרואה שאין

כפשוטה'. וב 'תוספתא ה"ד, שם וב 'ירושלמי '

.Ê„b59B‡ ÌÈÁÙË ‰OÚ B‰‚a LiL ÌÈ‡ ÏL »≈∆¬»ƒ∆≈¿»¿¬»»¿»ƒ
ÂÈ‡ Ïk ÏhÏ ‰ˆÂ ,˙È60ÌÈ‡ OÚ Ba eÈ‰ Ì‡ : »≈¿»»ƒ…»¬»»ƒ»∆∆¬»ƒ

ÌÈL ÈBOÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ,˙È B‡61BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ »≈»««≈∆«¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÌÈ‡‰ CˆlL Ú„BÈ ‰‡B‰L ;ÏËB ‰Ê È‰ ¬≈∆≈∆»∆≈«∆¿…∆»¬»ƒ

ÏËB62‰È‰ .63‰OÚÓ ˙BÁt64˙BÁt eÈ‰L B‡ , ≈»»»≈¬»»∆»»
ÌÈL ÈBOnÓ ˙BpË˜ ÂÈ‡ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ‡ OÚÓ≈∆∆¬»ƒ∆»¬»»¿«ƒ«¿«ƒ

ı‡Ï CeÓÒ ÁÙË ÁÈpiL „Ú ÏËB 65. ≈«∆«ƒ«∆«»»»∆

פ "ג.59) שם ותוספתא מ "ו. הקטנות,60)שם, גם היינו
אבני אותן ליטול אלא התירו לא הכתף , באבני  הי "ב  ולהלן
אין  וגם יוםֿטוב '). ('תוספות התירו לא הקטנות אבל הכתף ,
ומדובר  להלן). (ראה לארץ  הסמוך טפח  להניח  צורך
'משנה  ר"ש, (ועי ' ה"ח  להלן ראה שדהו, לתקן כשנתכוון

כפשוטה'). ו'תוספתא בני61)ראשונה' שני  משוי  כלומר,
כזה,62)אדם. ובמשא אבנים של כזה במספר ודוקא

כן, לעשות לו מותר ולכן לבנין. שמשתמשים אפשר
מוצאי שלצורך כיון שדהו, לייפות מתכוון שהוא אף ֿעלֿפי 

זאת. עושה הוא שביעית) לצורך (ולא גובה 63)שביעית
שאינו 65)טפחים.64)הגדר. הרואה, שידע  כדי 

את  נוטל היה לכך, מתכוון היה שאם שדהו, לנקות מתכוון
טפח . משייר היה ולא האבנים כל

.Á?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na66Ôek˙pLa67Ôw˙Ï «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«≈
e‰„O68ÏÈÁ˙‰L (B‡) ,69Ì‡ Ï‡ ;˙ÈÚÈMa ÏhÏ »≈∆ƒ¿ƒƒ…«¿ƒƒ¬»ƒ

e‰„O Ôw˙Ï Ôek˙ ‡Ï70Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰L B‡ , …ƒ¿«≈¿«≈»≈∆ƒ¿ƒƒ…∆
˙ÈÚÈL71‰ˆiM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈMa ÏËB 72ÏkÓ ¿ƒƒ≈«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»

ÌB˜Ó73ÌÓB‚Â74ı‡Ï „Ú75ÔÎÂ .76ÏËB ‰È‰ Ì‡ »¿≈«»»∆¿≈ƒ»»≈
ÔÏa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÁ ‰„OÓ77„Ú ÌÓB‚  ƒ¿≈¬≈««ƒ∆«¿»≈«

ı‡Ï78. »»∆

כנ"ל.66) לארץ , סמוך טפח  להניח  תוספתא 67)שצריך
שם) ב 'ירושלמי ' כמותו, הורה יוסי  (שרבי  יהודה כרבי  שם,

כרשב "ג. כנ"ל.68)ולא שביעית, מוצאי  לצורך
וצ "ל 69) ליתא), "או" (ותיבת "שהתחיל" רומי : בדפוס 

ריעותות: שתי  כשישנן אלא אסרו לא כן, ואם "והתחיל".
וראה  בשביעית. ליטול התחיל וגם שדהו, לייפות נתכוון גם

שם. ראשונה' ליטול 70)ב 'משנה שהתחיל אף ֿעלֿפי 
שלא  מעשיו, מתוך ניכרת כשמחשבתו ומדובר בשביעית.
עליו  מוכיח  ובניינו בנין, לו שיש כגון שדהו, לייפות נתכוון

כפשוטה'. ב 'תוספתא וראה אף ֿעלֿפי71)(רדב "ז).
ה"ב ) (פ "ב  ב 'ירושלמי ' וראה כנ"ל. שדהו, לייפות שמתכוון
ה"י . להלן וראה תלושות. באבנים אלא התירו שלא שנראה

קטנות.72) אבנים אפילו שאינו 73)כלומר, מגדר אפילו
טפחים. עשרה רוקח '.74)גבוה 'מעשה בכת"י  הוא כן

"גוהם" ובס "א: "גודר". רומי : ובדפוס  נוטל. ופירושו:
רוקח '). טפח .75)('מעשה להשאיר משנה,76)בלי 

(רדב "ז).77)שם. הי "ב  סוף  להלן כיון 78)ראה
נוטל, הוא אבנים שלצורך יודע  אבנים, נוטל אותו שהרואה
ובהתחיל  ה"ו. לתחילת בהערות וראה הקרקע . לייפות ולא
כיון  שדהו, לתקן במתכוון אפילו אסרו לא שביעית מערב 

הקרקע . מן תלושות שהן

.Ë‡ÌÈ79‰LÁn‰ Ô˙B‡ ÚÊÚÊzL ˙BÈe‡L80B‡ , ¬»ƒ∆¿∆¿«¬≈»««¬≈»
˙BqÎÓ eÈ‰L81elb˙Â82ÏL ÌÈzL Ô‰a LÈ Ì‡ : ∆»¿À¿ƒ¿«ƒ≈»∆¿«ƒ∆

ÌÈL ÌÈL ÈBOÓ83Ô˙B‡ ÏhÏ zÓ ‰Ê È‰ 84eÈ‰ ; «¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»ƒ…»»
eÏËpÈ ‡Ï  ‰fÓ ˙BpË˜85. ¿«ƒ∆…ƒ»¿

וכו'.79) המחרישה, שזעזעתן אבנים מ "ז: שם,
אלא  המחרישה, בשזעזעתן דבר סוף  לא וב 'ירושלמי ':

לזעזען. עתידה מחרישה שאינן 80)אפילו כלומר,
היה  אסור היטב , מחוברות היו אם אבל לגמרי . מחוברות

הסמוכה. כבהלכה קיימות.81)לסקלן, שהן ידע  שלא
המחרישה.82) אותן שתזעזע  ראויות שאינן ואף ֿעלֿפי 
אדם,83) בני  משוי  מהן אחת בכל שיש אבנים שתי  כלומר,

לבניין. ראויות הן שתי84)ואז אותן אגב  כולן את
ואינו  נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע  שהרואה האבנים,
עשר  שתהיינה הזקיקו לא וכאן שדהו. לייפות מתכוון
הנזכר  אבנים של בגדר כמו שנים, שנים משוי  של אבנים
של  בגדר אבל בשדהו, מפוזרות האבנים שכאן כיון בה"ז,
גדולה  העין מראית אחד, במקום מרוכזות שהן אבנים
הוא  ולא בשדה מעצמן מונחות האבנים שכאן ועוד, ביותר.
הגדר, את בנה שהוא אבנים, של בגדר אבל שם. הניחן
הוא  שדהו שלצורך הרואה יאמר אותו, מפנה הוא ועתה

טו). אות כא סי ' השולחן' ('פאת כן לא 85)עושה וכאן
מדובר  שהרי  לארץ , סמוך טפח  שיניח  באופן להתיר שייך
בגדר. או בגל ולא לקרקע , ומחוברות מפוזרות באבנים
ליטלן  מותר יהיה כאן שאף  ומסתבר הסמוכה. בהלכה וראה
וראה  ח . ו, בהלכות כמו שביעית, מלפני  ליטול התחיל אם

כפשוטה'. וב 'תוספתא ה"ד, פ "ג שם בתוספתא
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.ÈÏwÒÓ‰86e‰„O87CÈˆ ‡e‰L ÈtÓ ˙ÈÚÈMa «¿«≈»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ
ÌÈ‡Ï88˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB 89˙BÚ‚Bp‰ ˙‡ ÁÈpÓe »¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆«¿
ı‡a90bb e‰„Oa BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .91˙BBˆ ÏL »»∆¿≈ƒ»»¿»≈«¿«∆¿

˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB  ÌÈ‡ ÏL Ï‚ B‡«∆¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆
ı‡a ˙BÚ‚Bp‰92Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .93 L˜ B‡ ÚÏÒ «¿»»∆¿ƒ≈«¿≈∆∆««

Ôlk ˙‡ ÏhÈ94. ƒ…∆À»

שם.86) בסוף 87)משנה, כנ"ל מותר, חבירו שדה אבל
אסור 88)ה"ח . שדהו, לייפות מתכוון הוא אם אבל

(רדב "ז). כן התלושות.89)לעשות האבנים את כלומר,
ה"ב ).90) פ "ב  שם ('ירושלמי ' לקרקע  המחוברות כלומר,

ה"ד. פ "א למעלה (פירוש 91)וראה גל והוא שם. משנה,
למעלה.92)המשנה). כמבואר במחוברות, כאן אף 

הצרורות.93) או האבנים שלצורך 94)תחת ניכר שהדבר
הקש, את אף  נוטל היה כן, שאלמלא נוטל, הוא האבנים

הסלע . את ועוקר

.‡È‡lÓÈ ‡Ï95ÙÚ ‡Èb Ì„‡96,ÙÚa epw˙È B‡ …¿«≈»»«¿»»¿«¿∆¿»»
ı‡‰ ˙‡ Ôw˙nL ÈtÓ97ıÈÁ ‡e‰ ‰OBÚ Ï‡ .98 ƒ¿≈∆¿«≈∆»»∆¬»∆«ƒ

‡Èb‰ Èt ÏÚ99B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎiL Ô‡ ÏÎÂ , «¿≈««¿¿»∆∆∆»ƒ¿…∆»
‡Èb‰ ˙ÙO ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â dÏhÏÂ100BÊ È‰  ¿ƒ¿»¿≈«¿«««¿¬≈

ÏËpz101. ƒ»≈

ערב 95) הגאיות פי  על מדריגות בונין "אין במ "ח : שם
על  (מדריגות הוא בונה אבל ה"י ), פ "ג (להלן וכו' שביעית
שהוא  מפני  הגשמים, משיפסקו בשביעית הגאיות) פי 
הוא  עושה אבל בעפר, יסמוך ולא שביעית. למוצאי  מתקנן
זו  הרי  וליטלה, ידו את לפשוט  יכול שהוא אבן כל חייץ .
יסמוך  "ולא שם: שאמרו שמה היא, רבינו ודעת  תנטל".
פיהן, שעל במדריגות ולא עצמן, בגאיות היינו וכו'" בעפר
זה, על חולק  והראב "ד שם. המשנה בפירוש כתב  וכן

במדריגות. הגומות.96)ופירשה את להשוות כדי 
בשביעית.97) אסורה הארץ  מחיצה.98)ועבודת
המשנה).99) (פירוש השדה" מכל הגיא אותו "להבדיל

כנ"ל.100) לשדה, הגיא  אפשר 101)בין שלא "ומה
מפני לקחתם, לו מותר אינו בגיא, שירד עד לקחתם
[נ]אמר  אותם, לקחת עצמו ישלשל או יורד אותו שכשנראה

שם). המשנה (פירוש נתכוון" שדהו לתקן שהוא

.ÈÛ˙k È‡102Ì‰Â ,103ÏÚ LÏL ÌÈzL ˙BÏhp‰ «¿≈»≈¿≈«ƒ»¿«ƒ»«
ÌB˜Ó ÏkÓ Ô‡È‰Ï zÓ  Û˙k‰104‰„OÓ ÔÈa , «»≈À»«¬ƒ»ƒ»»≈ƒ¿≈

BÁ105e‰„OÓ ÔÈa106ÔÏaw‰ ÔÎÂ .107ÏkÓ ‡ÈÓ ¬≈≈ƒ»≈¿≈««¿»≈ƒƒ»
[˙BpË˜] ˙BÏB„b ÌÈ‡ elÙ‡Â ÌB˜Ó108‰„OÓ ÔÈa , »«¬ƒ¬»ƒ¿¿«≈ƒ»∆

dÏawL109.dÏa˜ ‡lL ‰„OÓ ÔÈa ∆ƒ¿»≈ƒ»∆∆…ƒ¿»

מ "ט .102) מאיר.103)שם, כרבי  ולא יוסי  כרבי  שם,
שם.104) שם.105)משנה, שהרואה 106)'ירושלמי ',

ולייפות  לסקל כדי  ולא נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע 
על  ג' מב ' יותר וניטלות קטנות הן אם אבל שדהו. את
כנ"ל  חבירו, משדה רק  אלא משדהו, להביאן אסור - הכתף 

ה"ח . לעבוד 107)בסוף  הארץ  שוכר הוא "וקבלן שם.
המשנה). (פירוש (גליון 108)אותה" להיות צריך כן

('מעשה  מג"ע  ובדפוס  רומי  בדפוס  הוא וכן הרמב "ם).

ראב "ד. ועי ' קורקוס , בר"י  הוא וכן "כדין 109)רוקח '),
אין  שהרי  שם), המשנה, (פירוש חבירו" של מתוך מביא

ראב "ד. ועי ' בתוכה. אריס  אלא הוא ואין שלו, השדה

.‚È‰ˆt110‰‚eÒ ‡È‰L111˙ÏLÎÓ dÈ‡ Ì‡ :ÙÚa ƒ¿»∆ƒ»¿»»ƒ≈»«¿∆∆
d˙BÏ eÒ‡  ÌÈa‰ ˙‡112˙ÏLÎÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ∆»«ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿»«¿∆∆

‰Áe˙t ‡l‡ ÙÚa ‰‚eÒ ‰˙È‰ ‡lL B‡ ,ÌÈa‰ ˙‡∆»«ƒ∆…»¿»»¿»»∆»¿»
d˙BÏ zÓ  ÌÈa‰ ˙eLÏ113. ƒ¿»«ƒÀ»ƒ¿»

ופירושו:110) ה"ד. פ "א קטן ומועד ה"ז, שם 'ירושלמי '
הרבים. רשות לבין שבינו בגדר מלשון 111)פרצה

באבנים, ולא בעפר, וסתומה גדורה היתה כלומר, "סייג",
להיות. שצריך לזורעה 112)כדרך כדי  אומר: שהרואה

הסמוכה) (בהלכה שהתירו ומה הפרצה. את סותם הוא
למראית  חששו ולא הרבים, רשות לבין בינו גדר לבנות
זה  אין הרבים, לרשות סמוך לזרוע  דרך שאין כיון העין,
שפרצתו  כאן אבל הרבים, לרשות פתוחה כששדהו אלא
לו  היה לא שדהו, לזרוע  רוצה הוא אלמלא בעפר, מסוייגת

בהערות. להלן וראה שהוא 113)לגודרה. יודע  שהרואה
של  מכשול שבמקום (או הרבים מן מכשול למנוע  כדי  בונה
פרצתו  לסתום כדי  או העין), למראית חששו לא רבים
ב : ו, קטן במועד ששנו ממה השיג והראב "ד הפתוחה.
אם  בין חילקו ולא כדרכו. הפרצה) (את בונה ובשביעית
זה  ואין מכשלת. אינה אם ובין הרבים את הפרצה מכשלת
את  העמידו שם ב 'ירושלמי ' שהרי  רבינו, לדעת קשה
ב 'פאת  וראה הרבים. את מכשלת כשהפרצה המשנה

יט . אות כא סי ' השולחן'

.„ÈBÏ eÒ‡114e‰„O ÔÈa ˙ÈÚÈMa „b ˙BÏ »ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈»≈
BÁ ‰„OÏ115‰Ba Ï‡ ;116BÈa „‚117˙eL ÔÈe ƒ¿≈¬≈¬»∆»≈≈≈¿

ÌÈa‰118ÚÏq‰ „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï zÓe ,119˙‡ ‡ÈˆBÓe . »«ƒÀ»¿«¬ƒ««∆«ƒ∆
e‰„O CB˙a BBˆÂ ÙÚ‰120ÔÈ„ÈÓÚÓ Ïk C„k , ∆»»¿¿¿»≈¿∆∆»«¬ƒƒ

ÏÊ121˙ÈÚÈMa ‰ÚÓe ÁÈLÂ Ba ÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .122 ∆∆¿≈ƒ»«¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ
‰„O CB˙a ÙÚ‰ Bˆ e123ÌÈÙBÁ‰ Ïk C„k ,124. ≈∆»»¿»≈¿∆∆»«¿ƒ

שם.114) לזרוע 115)'ירושלמי ' כדי  : אומר שהרואה
שדהו  לזרוע  יבא באמת שמא ועוד, כן. עושה הוא שדהו

ורדב "ז). מ "י .116)(ר"ש  שדהו.117)שם, בין
(שם).118) הרבים לרשות סמוך לזרוע  דרך שאין כיון
המשנה).119) מן נראה (כן הנ"ל הגדר את בונה כשהוא

שהרי לזרוע , כדי  חופר שאינו שמוכח  הסלע ", "עד ודוקא
- הסלע  עד חופר אינו אם אבל הסלע , גבי  על אי ֿאפשר
וראה  שם. לזרוע  יבוא שמא וכן העין, מראית מפני  אסור,

יהושע .120)בר"ש. כרבי  ולא עקיבא, כרבי 
אינה 121) אשפה וכל סאה, בית לכל אשפתות שלש כלומר,

ו'פאת  (רע "ב  ה"א כנ"ל סאה, וחמשים ממאה פחותה
ראשונה'. ב 'משנה וראה כב ), אות שם השולחן'

עוסקת 122) במשנה הזאת שהפיסקא מפרש רבינו
השנה, ימות בשאר שמדובר ומפרש חולק  והר"ש בשביעית,
העפר  את להוציא מותר אם עקיבא, ורבי  יהושע  רבי  ונחלקו
מכן. לאחר לתקנה עלֿמנת ולקלקלה, הרבים לרשות

עקיבא.123) רשאים 124)כרבי  שאינם השנה, כל כלומר,
לתקנה. עלֿמנת ולקלקלה הרבים לרשות העפר את להוציא
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המעמידים  כדרך צוברו ברשותו, העפר את צובר וכשהוא
כנ"ל. זבל,

ה'תשע"ח  אדר ב' ש "ק יום 

   1 
אילן 1) שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ  שעבודת יבאר

אם  מותרין. אימתי  עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות לזבל מותר

.‡ı‡‰ ˙„BÚ2CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈML ‰La ¬«»»∆¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡e‰L ÈtÓ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰eÒ‡  ˙ÈÚÈLÏƒ¿ƒƒ¬»¬»»¿∆ƒƒ«ƒ¿≈∆

˙ÈÚÈLÏ dw˙Ó3Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰Ê „Â . ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡lL ,ÌÈÓÎÁ eÊ‚Â .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ò‡pL ‡e‰ Ìi«̃»∆∆¡«ƒƒ«¿»¿»¿¬»ƒ∆…
ÔÓÊa ˙ÈÚÈL Ú ÔÏÈ‡‰ ‰„O ÌÈLBÁ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ»∆∆¿ƒƒƒ¿«

˙ˆÚ‰ „Ú ‡l‡ Lc˜n‰4.ÁÒt‰ „Ú  Ôl‰ ‰„Oe , «ƒ¿»∆»«»¬∆∆¿≈«»»««∆«
ÔÈzÓ  Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊe5„Ú ı‡‰ ˙„BÚa ƒ¿«∆≈ƒ¿»À»ƒ«¬«»»∆«

.‰Bz ÔÈ„k ,‰M‰ L‡…«»»¿ƒ»

עשה 2) "מצות על רבינו דיבר א פרק  בתחילת למעלה
השמיט  כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ  מעבודת לשבות
ובית  גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת
השנה", ראש עד הארץ  בעבודת מותרין שיהו התקינו  דינו
על  ואף  בלבד. הארץ ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי 
חכמים  כי  ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה  שמן פי 
זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו
איבוק  ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי 

מדרבנן. אלא אסורים שאינם עשר 3)ועישון שהרי 
עד  עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות
שביעית  לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני  השנה, ראש

הנטיעות. את לחזק  השבועות.4)אלא כרבן 5)חג
חרישה  שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל
מהלכה  נלמדה אלא בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב 
מסיני למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני . למשה
למדים  המים, וניסוך ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת
המקדש  שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו,

אינו  נטיעות עשר דין גם כן המקדש קיים, שבית בזמן אלא
קיים.

.ÔÏÈ‡‰ ‰„O ‡È‰ BÊ È‡6˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ?7 ≈ƒ¿≈»ƒ»»¿»ƒ»
‰‡Ò ˙ÈÏ8˜Ò ÔÏÈ‡ „Á‡ ,9,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ „Á‡Â ¿≈¿»∆»ƒ«¿»¿∆»ƒ««¬»

ÌÈL‡ ‰LÏL ÏL Ô‰ elÙ‡Â10el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B  «¬ƒ≈∆¿»¬»ƒƒ»¿ƒ
ÌÈ‡z Ì‰11ÔÈÈe‡ Ì‡ ;12‰Ïc kk ˙BOÚÏ13ÏL ≈¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«¿≈»∆

ÌÏÈLa ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈLBÁ  ‰Ó ÌÈML14‡e‰Â . ƒƒ»∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿
˜a‰ ‰È‰iL È„k „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ˜eÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ≈»∆»¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«»»

ÂÈÏÎa ÚÏ ÏBÎÈ15. »«¬…¿≈»

העצרת.6) עד שביעית ערב  בה פחות,7)שחורשין ולא
עבורם. חורשים - משלושה יותר היו והיא 8)אבל

אמה. חמישים על שאינו 9)חמישים הוא, סרק  "אילן
ודומיהן". ותרזה הארז כגון פרי  "היינו 10)עושה

אילנו  סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים

שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא
ידי11) על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם בירושלמי 

הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן ג'12)(=מכיוון) כל
כאחד. שהן 13)האילנות התאנים מן המחובר "הגוף 

לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו עד 14)נקבצים
הם 15)עצרת. יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע  הוא

להיעקר. עומדים

.‚,‰LÏL eÈ‰L B‡ ;‰‡Ò ˙ÈÏ ‰LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰»»ƒ¿»¿≈¿»∆»¿»
ÔÈ‡ ÌÈM‰Â ,˙È B‡ ‰Ó ÌÈML ˙BOÚÏ Èe‡ „Á‡Â¿∆»»«¬ƒƒ»∆»≈¿«¿«ƒ≈»
‰‡Ó elÙ‡ ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡ ÌÈL B‡ ;˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¿ƒ«¬¿«ƒ¿ƒ«¬¬ƒ≈»

‰Ó16‡l‡ Ô‰Ï ÔÈLBÁ ÔÈ‡  ‰OBÚ BÈ‡ „Á‡Â , »∆¿∆»≈∆≈¿ƒ»∆∆»
BÏ ‰ˆeÁ BlÒÂ ‰B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰Â ,ÌkˆÏ17. ¿»¿»¿¿…»∆¿«»

כשרק 16) זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף  זו "לא זה ולפי 
עושים  מהם כששניים זו אף  אלא השלושה, מן אחד אילן
כשהאילן  רק  ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות.

ק . עושים כששניהם אף  אלא מנה, ס  כלומר,17)עשה
העץ . מן הלאה

.„‰ÚLz „ÚÂ ‰LÏMÓ eÈ‰18ÌÈML ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡e »ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÏÈLa ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈLBÁ  ‰Ó19Èt ÏÚ Û‡Â »∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿««ƒ

˙BOÚÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÓ Ì‰a LiL20. ∆≈»∆ƒ∆≈»«¬

סאה.18) לבית אילנות תשעה עד עצרת.19)כלומר, עד
"ובלבד 20) חנינא רבי  בשם שם בירושלמי  שאמר ביבי  כרב 

ראויים  יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא
ואף  פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות

לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי  על

.‰˙È B‡ ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰OÚ eÈ‰21ÔÈa , »¬»»ƒ»¿≈¿»»≈≈
ÔÈOBÚ22‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈLBÁ  ÔÈOBÚ ÌÈ‡ ÔÈa ƒ≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»

ÔÏÈLa23‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BfÙÓ ˙BÚÈË OÚ .24 ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿À»¿≈¿»
ÔÈLBÁ25.‰M‰ L‡ „Ú ÔÏÈLa ‰‡Ò ˙Èa Ïk ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»«…«»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â26. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

סאה.21) לבית אילנות מעשרה יותר שישים 22)כלומר,
עצרת.23)מנה. מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

הזקיקו  גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי  מפוזרות, שתהיינה
(עד  עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל
ביניהם  שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי  על אף  עצרת)

אמות. הבית.25)ארבע  בזמן של 26)אפילו וטעמה
נמצא  חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה
טעונים  שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו
לשביעית. הקרקע  את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה
אילנות  כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם

עצרת. עד עבורם שחורשים

.Â˙BÈeOÚ eÈ‰27˙Á‡ ‰eL28 ‰ËÚ ˙BÙwÓ (B‡) »¬»««À»¬»»
Ôkˆ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈLBÁ ÔÈ‡29.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ≈¿ƒ»∆∆»»¿»¿»««¿««

eÏc‰ÂÔÈÚ30.‰OÚÏ ˙BÙËˆÓ ˙BÚÈËp‰ ÌÚ ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿«¬»»

[אחד]".28)הנטיעות.27) (אחת) קו ונראה 29)"על
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השנה. ראש עד שחורש הלשון מלשון 30)מפשטות שינה
בכדי - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה
רבות  נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי  שנאמר למה לרמז

רוב . הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על

.Ê‰ÚÈË ‡È‰ BÊ È‡31ÔÓÊ Ïk ,ÔËw‰ ÔÏÈ‡‰ ‰Ê ? ≈ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«»»»¿«
.‰ÚÈË BÏ ÔÈ‡BwL∆¿ƒ¿ƒ»

עשר 31) בשביל שחורשין מסיני  למשה הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן,

.ÁÁÙhÓ ıˆ˜ Ì‡ :ÔÈÙÈÏÁ ‡ÈˆB‰Â ıˆ˜pL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒƒƒƒ¿«ƒ∆«
ÔÏÈ‡k ‡e‰ È‰  ‰ÏÚÓÏe32È‰  ‰hÓÏe ÁÙhÓ ; ¿«¿»¬≈»ƒ»ƒ∆«¿«»¬≈

‰ÚÈËpk ‡e‰33. «¿ƒ»

אילן.32) לו שקוראים לו 33)כיוון שקוראים כיוון
ערלה  לעניין אבל בשם. תלוי  הדבר שביעית ולגבי  נטיעה,
שבערלה  הארץ , מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק 
הארץ  על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי  הדבר

נטיעה. זו אין

.ËBÓk ,Lc˜n‰ ÔÓÊa  el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»¿
ı‡‰ ˙„BÚa ÔÈzÓ  ‰f‰ ÔÓfa Ï‡ ;eÓ‡L∆»«¿¬»«¿««∆À»ƒ«¬«»»∆
ÂÏwÒÏ zÓ Lc˜n‰ ÔÓÊa Û‡ .‰M‰ L‡ „Ú34 «…«»»«ƒ¿««ƒ¿»À»¿«≈

cÚÏÂ ˙B„O‰ ÏaÊÏe35˙B‡L˜n‰36˙BÚÏ„n‰Â37 ¿«≈«»¿«¿…«ƒ¿»¿«ƒ¿»
ÔÈ˜ÙÓe ÔÈÏaÊÓe .‰M‰ L‡ „Ú ÔÈÁÏM‰ ˙Èe38, ≈«¿»ƒ«…«»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓÒ˜Óe ,ÔÈMÚÓe ÔÈ˜a‡Óe39ÔÈ„ÊÓe40 ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏqÙÓe41ÔÈÓËB˜Â ÔÈÎBÎÂ ˙BÚÈËp‰ ˙‡ ÔÈÓ‰ÊÓe , ¿«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈza Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ ,Ô˙B‡42ÔÈ˜LÓe43ÔÈÎÒÂ ,Ì˙B‡ »¿ƒ»∆»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
ÈwÓe ÔÈbt‰ ˙‡˙BzÓ el‡ ˙B„BÚ Ïk .Ô˙B‡ Ô ∆««ƒ¿«¿ƒ»»¬≈À»

elÙ‡Â ˙ÈÚÈL ÏL ‰M‰ L‡ „Ú ˙ÈÚÈL Úa¿∆∆¿ƒƒ«…«»»∆¿ƒƒ«¬ƒ
.Lc˜n‰ ÔÓÊaƒ¿««ƒ¿»

בשביעית 34) אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל
בערב  בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה

מן 35)שביעית. (האסור חריש בכלל אינו שעידור
אמרו  שם ובירושלמי  מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
ורבינו  ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא

זאת. הקישואים.36)השמיט  זריעת מקום 37)מקום
ומדלעות  למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת
לא  אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן
החמירו  התורה, מן אסור אינו שעידור פי  על ואף  התירו,

הקרקע . בגוף  שהוא כיוון חכמים ואילך 38)בו מכאן
נאמרה  שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה
בעבודת  אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני  למשה הלכה

בלבד. ולהניח 39)הארץ  ביד השיבולת לכרות ופירושו:
מכרסמין. כמו והוא הענפים 40)התבן, "לכרות

בעת  הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים
נפסד.41)הזמיר". שהוא הענפים, מן שיבש מה "לכרות

פסולת". מן מן 42)גזור להסך צללים להם "עושים
יזיקום". שלא והשמש שהמדובר 43)הגשם נראה

השלחין  בית בשדה שהרי  גשמים, במי  המסתפקות בנטיעות
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר

.È˙ÈÚÈMÏ eÒÎpL ˙ÈÚÈL Ú Èbt44ÏLÂ , «≈∆∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒƒ¿∆
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ˙ÈÚÈL45‡ÏÂ ÔÈÎÒ ‡Ï  ¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ…»ƒ¿…

ÔÈwÓ46Èt ÏÚ ˙B‚„Ó ÔÈBa ÔÈ‡ Lc˜n‰ ÔÓÊe . ¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿»≈ƒ«¿≈«¿≈
ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ e˜ÒtiMÓ ˙ÈÚÈL Ú ˙BÈ‡b‰«≈»∆∆¿ƒƒƒ∆ƒ»¿«¿»ƒƒ¿≈

Ôw˙Ó ‡e‰L47.˙ÈÚÈMÏ ∆¿«¿»«¿ƒƒ

שהרי44) השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו
דבר. לכל שישית כפירות לעונת 45)הן יגיעו ואפילו

כפירות  שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי  המעשרות
לסוך 46)שמינית. שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו

ש  לסוך נהגו שלא במקום של ובין וטעמו עבודה. זו אין שם
מראית  מפני  שהוא נראה, שביעית), ערב  (בפגי  זה איסור
בשביעית, שביעית פגי  ונוקב  סך פלוני  יאמרו: שלא העין,
שביעית, מוצאי  של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי 
אפילו  אסור וזה שביעית, פגי  ומנקב  סך שהוא שיאמרו:
האילן  עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר

שביעית. של השנה ראש אבל 47)לאחר הגיאיות, את
מתקנה  הוא שהרי  כן, לעשות מותר עצמה בשביעית

שביעית. למוצאי 

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa Û‡48ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡ ««¿««∆≈¿ƒƒ»¿≈
ÔÈÈkÓ49ÔÈÎÈÓ ÔÈ‡Â50È„k ‡l‡ ˙ÈÚÈL Ú «¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆∆¿ƒƒ∆»¿≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ËÈÏw‰ Á‡ ‰‰L˙Â ‰ÚÈËp‰ ËÏ˜zL∆ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ¿∆«««¿ƒ»¿ƒ
ÚÈL ÏL ‰M‰ L‡ Ì„˜ÈzL  ‰ËÈÏ˜ Ì˙Òe .˙È …∆…«»»∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈

˙B˙aL51˙È‡Ó ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ eÒ‡ ‰Ê „Â . «»¿»»∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ
˙‡ˆÓ .eÚË ˙ÈÚÈMa :‰‡B‰ Ó‡È ‡nL ;ÔÈÚ‰»«ƒ∆»…«»∆«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»
Ú Èkn‰ B‡ CÈn‰ B‡ ÚËBp‰L ,ÓB‡≈∆«≈«««¿ƒ««¿ƒ∆∆
 ÌBÈ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡a ‰M‰ L‡ Ì„˜ ˙ÈÚÈL¿ƒƒ…∆…«»»¿«¿»»¿«¿»ƒ
˙Bt‰  ˜Ú ‡Ï Ì‡Â .˜ÚÈ  ÔkÓ ˙BÁt ;Ìi˜È¿«≈»ƒ≈«¬…¿ƒ…»««≈
LBi‰ ˙‡ ÔÈiÁÓ  ˜ÚiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .ÔÈzÓÀ»ƒ¿ƒ≈…∆∆«¬…¿«¿ƒ∆«≈

˜ÚÏ52. «¬…

מבריכין 48) ואין נוטעין "אין ו: משנה ב  פרק  בשביעית
וסבור  השנה". ראש לפני  כו' שביעית ערב  מרכיבין ואין
דינו  ובית גמליאל שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי  רבינו
המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו
בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן
ולהבריך  לנטוע  אסרו כן פי  על ואף  המקדש, בית חורבן
לא  למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו',
החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני  גם אסרו

ומהעצרת. אחר 49)מהפסח  אילן על אחד מאילן ענף 
מינו. שם 50)שהוא נקלט  והוא האדמה, בתוך אילן ענף 

שני . אילן שבועות.51)ומצמיח  מפני52)שני  והטעם:
יג  הלכה א בפרק  ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו
שאסור  שביעית, במוצאי  לזרעה בשביעית שדהו בחורש
חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי  לזרעה
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס , אלא

   1 
שקוצר 1) כדרך יקצור ושלא ספיח . הנקרא הוא מה יבאר

וספיחים  אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל
ופירות  שביעית ספיחי  אסורין. מתי  עד בור בשדה העולין
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קנו                
         

לירק . או לזרע  שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית
ערב  של ולוף  ר"ה. קודם והוקשו לזרע  שקיימם הדברים
יאספו  איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית.
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט  מצותֿעשה אותם.
בא"י קרקע  שקנה וגוי  נוהגת. היכן השביעית בשביעית.

בשביעית. וזרעה

.‡Úf‰ ÔÓ ÔÈa  ˙ÈÚÈL ‰La ı‡‰ ‡ÈˆBzL Ïk…∆ƒ»»∆¿»»¿ƒƒ≈ƒ«∆«
ÏÙpL2Ì„wÓ da3eˆ˜pL ÌÈwÚ‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈÚÈL ∆»«»ƒ…∆¿ƒƒ≈ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿¿

ÔÓ ÔÈa ,ÁÈÙÒ e‡˜ Ì‰ÈLe ,eOÚÂ eÊÁÂ Ì„wÓƒ…∆¿»¿¿»¿≈∆ƒ¿¿»ƒ«≈ƒ
Ú‰Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ˙B˜È‰Â ÌÈO4 ÚÊ Ô‰Ï ÔÈ‡Â »¬»ƒ¿«¿»∆»≈≈≈∆¿≈»∆∆«

‰Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï zÓ Ïk‰5˙aL ‰˙È‰Â :Ó‡pL ; «…À»¿»¿ƒ«»∆∆¡«¿»¿»««
‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı‡‰6‰ihpL ‰„O elÙ‡Â .7˙ÈÚÈMa »»∆»∆¿»¿»«¬ƒ»∆∆ƒ«¿»«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ ‰È˙Bt  ‰ÁnˆÂ8˙‡ :Ó‡pL ‰ÊÂ . ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒ«¬ƒ»¿∆∆∆¡«≈
ˆ˜˙ ‡Ï EÈˆ˜ ÁÈÙÒ9ˆ˜È ‡lL 10ˆBwL C„k ¿ƒ«¿ƒ¿…ƒ¿…∆…ƒ¿…¿∆∆∆≈

‰˜BÏ  ÔÈˆBw‰ C„k ˆ˜ Ì‡Â .‰L ÏÎa11ÔB‚k . ¿»»»¿ƒ»«¿∆∆«¿ƒ∆¿
ˆwL B‡ ,˜aa L„Â Èk „ÈÓÚ‰Â ‰„O‰ Ïk ˆwL∆»«»«»∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«»»∆»«

ı‡‰ ˙„BÚÏ12e‡aL BÓk ,13ËÚÓ ˆB˜ ‡l‡ . «¬«»»∆¿∆≈«¿∆»≈¿«
ËÚÓ14ÏÎB‡Â ËBÁÂ15. ¿«¿≈¿≈

לאחר 3)מאליו.2) המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני 
המעשרות  לעונת באו אם אבל ט ), הלכה (להלן השנה ראש
אפילו  ספיחין באיסור אסורים אינם – השנה ראש קודם

הסמוכה. בהלכה ראה בירושלמי4)מדרבנן, בשביעית.
תקצור. לא קצירך ספיח  (ו)את "כתיב  ו: הלכה פ "ח  שביעית
מנא, רבי  אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא
ועלו  הואיל תאמר שלא מאליהן, כשעלו נצרכה, לכך
כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן

הקוצרים. ה:5)כדרך במנחות דגמרא סתמא הוא כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ומה 6)ודלא

"מן  ה) פסקא א (פרשה בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו
במצב  אלא עבודה ידי  על צמח  שלא (כלומר, בארץ  השבות
השמור" מן אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של
המיוחס  בפירוש וראה הארץ . שנעבדה ידי  על (כלומר,
שם  אמרו שכן ביתֿשמאי , לדעת אלא אינו משנ"ץ ), לר"ש
ביתֿשמאי שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך
אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים

להלן. כהנים 8)שנחרשה.7)וראה בתורת כביתֿהלל,
ספיחין, גזירת לפני  זה וכל ב . משנה פ "ד  ובשביעית שם,
ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ "א לשביעית בר"ש וראה
הלכה  להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
"לא  ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו.
"כל  קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל תאכל
ונזרעו  נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי  לך שתיעבתי 
ואפילו  תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא מאיליהם
ד"ה  ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם
יג]. ס "ק  קמא סימן המשפט  לחושן בפרישה ועיין רבא.

באכילה.9) שאסורים הכוונה שביעית 10)אין ירושלמי 
תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת שאמרו ומה שם.
אם  בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן
[ונראה  עקיבא. רבי  לדעת אלא זה אין התורה, מן זהו

גם  (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי 
פירש  ו) משנה פ "ה (לשביעית והר"ש כב ֿכג). הלכות להלן
מן  תבצור, לא נזירך ענבי  "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי 
המבוצר  מן בוצר אתה אבל בוצר, אתה אי  בארץ  השמור
תאנים  אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר),
הסיפא  שגם במוקצה", אותה קוצרים אין שביעית של
דברי מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת
ואילו  הבוצרים. כדרך לבצור אלא אסרו שלא הרישא,
התוספות  ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר,
באכילה, אפילו אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט . השנה (ראש

ולהצריך וזוהי באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
שאמרו  מה רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו
שניה  דיעה זוהי  וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת
שהביא  ב ) משנה (פ "ו לשביעית מלכי ֿצדק  בן ר"י  בפירוש
מן  תבצור, לא נזירך ענבי  "ואת התורתֿכהנים בלשון
המבוקר  מן אתה בוצר בוצר, אתה אי  בארץ  השמור
הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר).
אין  שניה לדיעה כן ואם מז. פרק  ופרח  בכפתור הוא וכן
ולעולם  באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל
הראשונה  כדיעה הלכה ואין הבצירה. מדרך לשנות צריך
קעג  עמוד יז כרך ב "סיני " וראה באכילה. משומר האוסרת

שיש 11)בהערות]. שבתורה, לאֿתעשה על עובר כל כדין
קט . אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי "ט  וראה מעשה, בו

נכלל 12) זה ואף  מכן. לאחר טוב  יותר שתצמיח  כדי  כלומר,
לעבודת  שהיא זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו
לא. או הקוצרים כדרך קצר אם בין הבדל אין הארץ ,

אֿב ).13) הלכות פ "א למעלה רבינו 14)(ראה שכתב  כמו
בצירה. לענין כב ֿכג) (הלכות להלן כתב  בקצירה, כאן

לביתו 15) מביא וגם מעט , מעט  בקוצר אלא הותר שלא
מעט  מעט  שקוצר או הרבה, קוצר אם אבל מעט , מעט 
הלכה  להלן וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא

ג. הלכה ופ "ח  כד,

.ÌÈÙBÒ ÈcÓe16ÔÈeÒ‡ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk eÈ‰iL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒ
‰Ú ÈBÚ ÈtÓ ?Ì‰ÈÏÚ eÊ‚ ‰nÏÂ .‰ÏÈÎ‡a17. «¬ƒ»¿»»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿≈¬≈»

CB˙a ‰p‚ ÈBÚÊÂ ˙BiË˜Â ‰‡ez ÚÊÈÂ CÏÈ ‡lL∆…≈≈¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈ƒ»¿
e‰„O18:Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ó ÏÎ‡È  ÁÓˆiLÎe ,˙qa »≈«≈∆¿∆ƒ¿«…«≈∆¿…«

ÌÈÁÓBv‰ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ô‰ ÌÈÁÈÙÒ¿ƒƒ≈¿ƒ»»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ
.˙ÈÚÈMa«¿ƒƒ

כחכמים.16) א, משנה  פ "ט  שם:17)שביעית במשנה
עליהן  נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי  אומר, יהודה "רבי 
כדעת  אלא כדבריו, הלכה שאין ואף ֿעלֿפי  עבירה". עוברי 
מדברי ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים
שנחשדו  הוא, חכמים של שטעמם לרבנן, גם יהודה ר'
(כסף ֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי 

בשביעית.18)

.‚z„ÓÏ ‡‰19˙ÈÚÈL ˙BtÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ,20‡l‡ »»«¿»∆≈¿ƒƒ≈¿ƒƒ∆»
˙BÏÈ‡‰ ˙Bt21Ì˙B‡ ÔÈÚBÊ ÔÈ‡L ÌÈOÚ‰Â22 ≈»ƒ»¿»¬»ƒ∆≈¿ƒ»…

Ì‚Èt‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰23ÌÈËBM‰ ÔÈÊeai‰Â24ÏÎÂ »»»¿«≈»¿««¿ƒ«ƒ¿…
Ô‰a ‡ˆBik25ÌÚÊÏ Ì„‡‰  CcL ˙B˜È‰ Ï‡ . «≈»∆¬»«¿»∆∆∆…»»»¿»¿»
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eÒ‡ Ô‰Ó ÁÓBv‰ Ïk  ˙BiË˜Â ‰‡ez ÈÈÓe ˙Bpba«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ»«≈«≈∆»
Ì‰ÈcÓ26ÔËwÏÓ‰Â ,27.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ƒƒ¿≈∆¿«¿«¿»«ƒ«««¿

הספיחין.19) על שגזרו הנ"ל כלומר,20)מהטעם
אומר,21)ספיחין. גמליאל בן שמעון "רבן יט : בתענית

על  ומתפללים בשופר תוקעים =) מתריעין האילנות על אף 
פרנסה  בהן שיש מפני  בשביעית, הספיחין על הגשמים)

שם. ותוספות ברש"י  וראה שם.22)לעניים". שביעית
שם.23) במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין "הם 24)הוא

איספרגוס  והוא המשנה). (פירוש רחבים" עלים להם שיש
ישראל). (תפארת חשש 25)מדברי  אין אלה שבכל

בסתר. אדם בני  הקודמת.26)שיזרעום כן 27)כבהלכה
וחמי בשמיטתא עבר הוה יוחי  בן ר"ש שם: בירושלמי  הוא
אמר  א] הלכה פ "א בברכות שם הוא כן [ספיחי , מלקט  חד
את  גם שאסרו הרי  – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה
דרכם  – בצפיפות עולים אינם שספיחין שכיון הלקיטה,
א), הלכה (למעלה ואסור קצירתם, דרך וזוהי  ביד. להתלש

ה. הלכה להלן וראה

.„ÌÈÁÈÙÒ28ea ‰„Oa ÌÈÏBÚ‰29È ‰„Oe30 ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
ÈtÓe .‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ  ÚÊ ‰„Oe Ìk ‰„Oeƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆«À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈
˙BÓB˜Ó ÚBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?Ì‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï ‰Ó»…»¿¬≈∆¿ƒ∆≈»»≈«¿

el‡31ÌLÏ ‰Ù Ì„‡ ÔÈ‡  ea ‰„O :32‰„Oe ; ≈¿≈≈»»ƒ¿∆¿»¿≈
dew˙a ‡e‰ ‰ˆB  È33k ‰„Oe ;Ì34BÈ‡  ƒ∆¿ƒ»¿≈∆∆≈

BÓk ÒB‡35ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈÁÈÙq‰  ÚÊ ‰„Oe ; ≈«¿¿≈∆««¿ƒƒ«¿ƒƒ
Ôz‰ ÔÎÂ .d˙B‡36,ÌB˜Ó ÏÎa zÓ  ˙ÈÚÈL ÏL »¿≈«∆∆∆¿ƒƒÀ»¿»»

ÂÈÏÚ eÊ‚ ‡ÏÂ37. ¿…»¿»»

(כסף ֿמשנה).28) א הלכה פ "ה בתרא בבא ירושלמי 
עליהן  שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי  והמדובר

כנ"ל. ספיחין, כלום.29)גזירת בה זורעים שאין
לחרישה.30) יזרע 31)העומדת שמא חשש ואין

בסתר. בשביעית אלו מתעניין 32)במקומות אינו כלומר,
עתה.33)בה. לזרעה עומד ואינו בחרישתה, כלומר,
לא 34) ועוד כרם, בו לנטוע  שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. וראה בו, ידי35)נטע  על ייאסר לכשייטענו
א. הלכה כלאים מהלכות בפ "ו וראה הזרעים.

שביעית 36) של "תבן ה: הלכה פ "ט  שביעית בירושלמי 
בר  בא לרבי  שאל לוי  רבי  ספיחין, משום אסור שיהא מהו

ושרי ". איסור 37)זבדי , עליו גזרו "לא הראב "ד: כתב 
אסור  לאבדה בה, יש ודאי  שביעית קדושת אבל ספיחין,
ראה  בזה, לו מודה רבינו ואף  סחורה". בה לעשות ושלא
וכסף ֿמשנה). קורקוס  (מהר"י  ואילך יט  מהלכה פ "ה להלן

.‰ÔÈÁÈÙÒ38e‡ˆiL ˙ÈÚÈL ÏL39˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ ¿ƒƒ∆¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ 40„ia Ô˙B‡ ÔÈLÏBz ÔÈ‡Â ,41‡l‡ , ¬ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ»«»∆»
Bk„k LBÁ42dk„k ‰ÚB ‰Ó‰e ,43. ≈¿«¿¿≈»»¿«¿»

כג.38) הלכה פ "ה שביעית כן 39)תוספתא פירש רבינו
בשביעית  ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי 

ורדב "ז). ספיחי40)(כסף ֿמשנה מתירין היו שאם
לחשוש  יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית
ספיחין  ויאמרו בסתר, שביעית בסוף  שיזרעו עבירה לעוברי 

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו כדי  כיון 41)הם
ביד  להתלש דרכם הרי  בצפיפות, עולים אינם שספיחין
(תוספתא  א הלכה למעלה ראה ואסור, קצירתם, דרך וזוהי 

ג. הלכה למעלה עוד ועיין חושש 42)כפשוטה). ואינו
ע "י שדהו לזיבול חושש אינו וכן לאכלם, יבא שמא
בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין,

נראה 43) עצמה ובשביעית כנ"ל. הנאה, איסור בהם שאין
עבירה  לעוברי  לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין

כפשוטה. בתוספתא וראה לבהמתם. שיזרעו

.ÂÔÈeÒ‡ È˙Ó „ÚÂ44È‡ˆBÓa ˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒ ¿«»«¬ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
CÏÈ‡Â ‰kÁÓe .‰kÁ „ÚÂ ‰M‰ L‡Ó ?˙ÈÚÈL¿ƒƒ≈…«»»¿«¬À»≈¬À»¿≈»

ÔÈzÓ Ô‰ 45ÚBf‰Â .46Á‡ ˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒ ≈À»ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿ƒƒ««
ÔÈzÓ ÔÈÏecb‰  ˙ÈÚÈL47. ¿ƒƒ«ƒƒÀ»ƒ

מראש 44) ספיחין "ולענין א: הלכה פ "ב  דמאי  בירושלמי 
היתר  עצרת עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה
ספק )". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין,
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל
השנה  ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה
וכסף ֿמשנה. ראב "ד ועיין רבינו. גורס  וכן ספיחין", היתר

שמינית)45) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
רבי כדברי  שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה

שם. ד.46)זעירא משנה פ "ט  שדבר 47)תרומות שכל
מקום  בכל מותר זה הרי  (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור
זרע  הרי  וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות (פ "ז
לגידולים  גורמים היתר של והקרקע  איסור של הספיחין
שבגידולי ואף ֿעלֿפי  (רדב "ז). מותרים הם ולכן שיגדלו,
(למעלה  תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה
לא  שביעית בספיחי  – כא) הלכה תרומות מהלכות פי "א
תמיד  מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי  גזרו,
(אור  עליהם אין שביעית קדושת שגם שכתבו ויש (רע "ב ).

שמח ).

.ÊÌÈÏˆa48˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ ˙ÈÚÈMÓ e‡ˆiL49Ì‡ : ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ
eOÚ50Ô‰a ‡ˆBik51ÔÈzÓ 52ÔÈeÒ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,53. »«≈»∆À»ƒ¿ƒ»¬ƒ

˙Bt‰ ‡L ÔÎÂ54Ì˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ 55È‡ˆBÓa ¿≈¿»«≈≈¿ƒ»¿»≈
È‡ˆBÓ ˙BtÓ Ô‰a ‡ˆBik eOÚiMÓ ‡l‡ ˙ÈÚÈL¿ƒƒ∆»ƒ∆«¬«≈»∆ƒ≈»≈

˙ÈÚÈL56‰OÚ .57Èka‰58ÏÈÙ‡‰ z‰ 59zÓe .60 ¿ƒƒ»»««ƒÀ«»»ƒÀ»
.„iÓ ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ˜È ÁwÏƒ«»»¿»≈¿ƒƒƒ»

יג.48) הלכה פ "ד שביעית במוצאי49)תוספתא ונלקטו
הולכים  בירק  שהרי  מותרים, הם הדין לפי  כן ואם שביעית,

יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה גדלו 50)אחר כלומר,
שביעית. הגודל.51)במוצאי באותו שאין 52)כלומר,

יאמרו  אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן
להלן. וראה שביעית. במוצאי  שיאמרו:53)שנלקטו

שביעית, ספיחי  כדין אסורים הם והרי  נלקטו, בשביעית
 ֿ בפאת ראה העין, מראית משום חכמים אסרום ולפיכך

עונת 54)השולחן. אחר בהם שהולכים אלו הן
(להלן  פרי  גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות,

להלן. וראה יג), על 55)הלכה נאמן שאינו ממי 
לעונת 56)השביעית. באו שאם אף ֿעלֿפי  כלומר,
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קנח                
         

מותרים  הם הרי  שביעית, במוצאי  פרי  לגמר או המעשרות
בשנת  נגמרו או המעשרות לעונת באו שמא חששו –
שבאו  מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית
בשלו  כבר שביעית, במוצאי  נגמרו או המעשרות לעונת
רבינו  כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה
(כסף ֿמשנה). להלן ראה חכמים, לדעת ירק  מדין

ד.57) משנה פ "ו לצאת 58)שביעית הממהר "הוא
המשנה). (פירוש שביעית" מוצאי  "הוא 59)בתחילת

(שם). שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר,
משמע 60) שם ובירושלמי  כתנאֿקמא. ולא כרבי  שם,

ירק שהלכה  להביא רגילים שהיו מפני  ההיתר, וטעם כמותו.
(רדב "ז). לארץ  מחוצה

.ÁÈ˙ÓÈ‡Ó61ÛeÏ ÁwÏ Ì„‡ zÓ62È‡ˆBÓa ≈≈»«À»»»ƒ«¿»≈
?˙ÈÚÈL63‰aiMÓ64L„Á‰65. ¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆∆»»

יהודה.61) כרבי  ולא כחכמים ה, משנה פ "ה ממי62)שם
השביעית. על נאמן אחר 63)שאינו לעקרו היה דרכם

נלקט  שמא חשש יש הפסח  ולפני  להלן, ראה הפסח ,
(רבינו 64)בשביעית. הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,

אין  ולפי "ז בשמו). יוםֿטוב ' 'תוספות – מלונדריש אליהו
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב  שיהיה צורך

הפסח 65) מן והיינו שביעית, במוצאי  שנלקט  זה כלומר,
רדב "ז. ועיין שם). (ירושלמי  ואילך

.ËÈL˙a „Á‡a66ÔÈhÓLÏ ‰M‰ L‡  ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»ƒ¿ƒƒ
˙ÈML ˙Bt .˙BÏBÈÏe67eÈ‰ Ì‡ :˙ÈÚÈLÏ eÒÎpL ¿¿≈ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt B‡ ˙BiË˜ B‡ ‰‡ez68˙BÚÏ eÚÈb‰Â , ¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ»¿ƒƒ¿«
˙BOÚn‰69‰M‰ L‡ Ì„˜70.ÔÈzÓ el‡ È‰  «««¿…∆…«»»¬≈≈À»ƒ

˙BÙk Ô‰ È‰  ˙ÈÚÈMa Ì˙B‡ ÛÒB‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«¿ƒƒ¬≈≈¿≈
c ÏÎÏ ˙ÈML71˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . ƒƒ¿»»»¿ƒ…»¿««««¿

:˙ÈÚÈL ˙BÙk Ô‰ È‰  ‰M‰ L‡ Á‡ ‡l‡∆»««…«»»¬≈≈¿≈¿ƒƒ

ד.66) הלכה בפ "י  להלן וראה ב . השנה בראש משנה
וקטנית.67) תבואה לענין יג. הלכה פ "ב  שביעית תוספתא

שהביאה  לתבואה "מניין ב : הלכה פ "ה מעשרות ובירושלמי 
השנה, ראש לפני  כדלהלן), המעשרות, עונת (היא שליש
בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין
להלן  וראה בשביעית". תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד

יג:68)שם. השנה מהלכות 69)ראש בפ "ב  ראה
ואילך. ה מהלכה הגליון 70)מעשר, שעל בהגהה

האילן  שבפירות השל"ה, בשם כתוב  חדשים בדפוסים
בפ "א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט  לטו הכוונה
טו:) (שם הר"ח  דעת וכן ב . הלכה שני  מעשר מהלכות
בא"י הישיבה אב  נתן ורבינו שוח ), בנות (ערך והערוך
ויש  .65 והערה כב  עמ ' שם ועיין פ "א. סוף  בשביעית
אחד  הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים
מעשר  בהלכות ועיין וברדב "ז. בפאתֿהשולחן ראה בתשרי ,

שם. ספיחין,71)שני  בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה שביעית, קדושת בהם אין וגם

.È‰‡ez‰72Î‡a ÔÈeÒ‡  ˙BiËw‰ÂÌeMÓ ‰ÏÈ «¿»¿«ƒ¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ73ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe ,74˙M„˜a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡  ¿ƒƒ≈»ƒ»¿ƒ»ƒ¿À«

˙ÈÚÈL75. ¿ƒƒ

שביעית",72) כפירות הן "הרי  מהו לבאר באה זו הלכה
הקודמת. ההלכה בסוף  עוברי73)שנאמר גזירת מפני 

ב . בהלכה כנ"ל, כנ"ל 74)עבירה, בהן, הגזירה שאין
ג. קדושת 75)בהלכה מהי  הֿו, בפרקים להלן וראה

שביעית.

.‡ÈÊ‡‰76ÏÙe ÔÈÓLÓM‰Â ÌÈ‚t‰Â ÔÁc‰Â »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ…
Èˆn‰77BÚfL78Ób Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰  ÚÊÏ «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«¿ƒ»∆««¿«

Èt79el‡ È‰  ‰M‰ L‡ Ì„˜ ÌÈt Ó‚ Ì‡ : ¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»…∆…«»»¬≈≈
Á‡ eÓ‚ Ì‡Â ;˙ÈML ˙BÙk ˙ÈÚÈMa ÔÈzÓÀ»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿««

eLÈL‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‰ L‡80L‡ Ì„˜ …«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆…
.ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÌÈeÒ‡ el‡ È‰  ‰M‰«»»¬≈≈¬ƒƒ¿ƒƒ

אחר 76) בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה  פ "ב  שביעית
(למעלה  וקטנית כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת
אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי  ט ), הלכה
לפי הסמוכה), (בהלכה כירק  לקיטה אחר בהם הולכים ואין
ה"ח . שם שני  מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם

שזורי .77) ר"ש בשם מ "ח  שם "לוביא". צ "ל 78)ונקרא
הי "ג. להלן וראה נקלטים 79)"שזרען". שאינם כיון

הי "ד) (להלן כירק  לקיטה אחר הלכו – לירק  וכזרען כאחת,
שזורי ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל, והיינו
ואף ֿעלֿפי השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות
שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר ששמואל
שנה  של פרי  הוא הרי  הפרי  שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי 
שם. שני  מעשר בהלכות וראה (כסף ֿמשנה). הקודמת

אחר 80) שהולכים שזורי , שמעון ורבי  כחכמים ולא
השרשה.

.È˜i‰81‰È‰ elÙ‡ ,‚B˙‡‰Â .B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa  «»»ƒ¿«¿ƒ»¿»∆¿¬ƒ»»
ÏBÙÎ82kkÎ ‰OÚÂ ‰M‰ L‡ Ì„˜83 ˙ÈÚÈMa «…∆…«»»¿«¬»«ƒ»«¿ƒƒ

˙ÈML ˙BÙk ˙BOÚÓa iÁ84kkÎ ‰È‰ elÙ‡Â ;85 «»¿««¿¿≈ƒƒ«¬ƒ»»«ƒ»
˙BÙk ‡e‰ È‰  ˙ÈÚÈMa Ë˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈMMa«ƒƒƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ¬≈¿≈

˙ÈÚÈL86ÈÓÁ‰Ï ˙ÈML ˙BÙk OÚ˙Óe ,87. ¿ƒƒƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ

לענין 81) והואֿהדין מעשר, לענין שם, השנה ראש
כנ"ל. המעשרות 82)שביעית, לעונת והגיע  נחנט  כלומר,

כתב  ו, הלכה שם שני  מעשר בהלכות ולמעלה בששית.
בדפוסים  הרמב "ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו:

הרי83)חדשים. שביעית שלענין בשביעית, ונלקט  שנגמר
ולגבי ספיחין אכילת איסור לגבי  שביעית כפירות ודאי  הוא

כדלהלן. שביעית, בקדושת חומרא 84)אכילתו שלענין
טו: השנה בראש יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת "שאתרוג
שני מעשר בהלכות וראה טבל". משום עליה חייבין  ככר

הפרי .85)שם. אחר 86)שנגמר הולכין שלחומרא
לקיש  וריש יוחנן ור' באושא רבותינו כדעת כירק , לקיטתו
אליעזר  ור' גמליאל כרבנן ולא שם) השנה (בראש
שם). השנה (בראש זקנים וחמשה ו) משנה פ "ב  (בביכורים

בכסף ֿמשנה. וראה 87)וראה כנ"ל, חנטה, אחר ללכת
שם. שני  מעשר בהלכות

.‚ÈÔÎÂ88˙ÈÚÈL ˙Bt89:˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ¿≈≈¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
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קנט                 
         

˙BÚ Á‡ ÔÈÎÏB‰  ˙BÏÈ‡Â ˙BiË˜Â ‰‡e˙aƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«««
ÏBÙe ÔÁc‰Â Ê‡‰Â ÔÈÓLÓM‰Â ÔÈ‚t‰Â ;˙BOÚn‰«««¿¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ¿»…∆¿«…«

BÚfL Èˆn‰90ÈÙ‰ Ób Á‡  ÚÊÏ91 ˜i‰Â ; «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«««¿««∆ƒ¿«»»
B˙ËÈ˜Ï Á‡92. ««¿ƒ»

הולכים 88) לשביעית שנכנסו ששית שפירות כשם כלומר:
כמו  ט , הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר בהם
(כסף ֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית בפירות כן

(זוהי89) שליש שהביאה תבואה "כל יב : השנה בראש
ה) הלכה מעשר מהלכות בפ "ב  ראה שלה, המעשרות עונת
בו  נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני  בשביעית

בשמינית". שביעית למעלה 90)מנהג וראה שזרען. צ "ל:
בהי "א.91)הי "א. ולא 92)כנ"ל הקודמת. כבהלכה

שלענין  הוא, שפשוט  כיון אתרוג, של דינו רבינו הזכיר
להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית
כאן  כן ואם לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל,
נמצא  שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים

דבר. לכל ירק  כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי 

.„ÈÏBt93BÈt Ó‚Â ˙ÈMMa ÚÊÏ BÚfL Èˆn‰94 «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿
ÔÈa BlL ˜È ÔÈa  ˙ÈÚÈL ÏL ‰M‰ L‡ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ≈»»∆≈

˙ÈÚÈMa zÓ BlL ÚÊ95˜ÈÏ ÚÊ Ì‡Â .96‰ÒÎÂ ∆«∆À»«¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÏÚ97ÈÁÈÙÒk eÒ‡ BÚÊ ÔÈa B˜È ÔÈa  ˙ÈÚÈL »»¿ƒƒ≈¿»≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙ÈÚÈL98eÒ‡  ˜ÈÏe ÚÊÏ BÚÊ Ì‡ ÔÎÂ .99. ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆«¿»»»

ה.93) הלכה סוף  פ "ב  שביעית למעלה 94)ירושלמי  ראה
יא. הירק 95)בהלכה ואף  פריו. גמר אחר שהולכין כיון

לזרע . רק  היתה שהמחשבה כיון פריו 96)מותר, ונגמר
כנ"ל. לקיטה.97)בששית, קודם מחובר כשהוא כלומר,

והזרע 98) שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים כיון
לירק . רק  היתה שהמחשבה כיון לירק , בטל

השנה 99) ראש לפני  ולירק  לזרע  "זרעו שם: בירושלמי 
מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית,
מותר. שאול בן חלפתא רבי  תני  אסור, חייא רבי  תני 
מראית  מפני  אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר
וירקו  מותר, זרעו לכתוב : לרבינו היה זה, ולפי  העין".
ירקו  "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני  ונראה אסור.
אסור. זרעו שאף  חייא, כרבי  רבינו ופסק  מהו". זרעו אסור,
הרואה  יאמר ירק , להיות סופו שהזרע  כיון דבר, של וטעמו
להחמיר. ירק  דין לזרע  חכמים נתנו ולכן בירק , שהקלו

ובאורֿשמח . הסמוכה בהלכה וראה

.ÂËÚ100BÚÊe101˙ÈÚÈMa102:˙ÈÈÓMÏ ‡ˆÈÂ »«¿»«¿ƒƒ¿»»«¿ƒƒ
ÚÊÏ BÚÊ Ì‡103È‡ˆBÓa eÒ‡ B˜È ÔÈa BÚÊ ÔÈa  ƒ¿»¿∆«≈«¿≈¿»»¿»≈

ÌÈÁÈÙq‰ ‡Lk ˙ÈÚÈL104ÏÈ‡B‰ ,˜ÈÏ BÚÊ Ì‡Â ; ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ
zÓ BÚÊ ÔÈa B˜È ÔÈa  ˙ÈÈÓMa Ë˜ÏÂ105BÚÊ ; ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈¿»≈«¿À»¿»
ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ eÒ‡ BÚÊ  ˜ÈÏe ÚÊÏ106B˜ÈÂ , ¿∆«¿»»«¿»ƒ¿ƒƒƒ»

zÓ107. À»

שם.100) המצרי .101)ירושלמי  הפול ונגמר 102)את
כנ"ל. בשביעית, פרי103)פריו גמר אחר בו שהולכים

יא). הלכה להלן.104)(למעלה למעלה 105)ראה ראה
מן  אסור אינו בשביעית, וזרע  וחרש עבר שאם א) (הלכה

בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה
שאמרו  ומה מותרים. הם הרי  ספיחין, איסור כאן שאין
זה  אין יב ), הלכה פ "א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע 
אינם  – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל לכתחילה. אלא
רבינו  כתב  וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים
 ֿ שאף ֿעל יא) הלכה פ "ג (למעלה שביעית ערב  נוטע  לענין
ועיין  מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו פי 

חנטה.106)כסף ֿמשנה. אחר בו הולכים שהרי 
(בהלכה 107) ירק  שהוא בזרע  לטעות שאפשר שאף ֿעלֿפי 

בו. גזרו לא ולכן זרע , שהוא בירק  לטעות אין – הקודמת)
י . הלכה שני  מעשר מהלכות בפ "א וראה

.ÊËÁeL ˙Ba108LÏL Á‡Ï ˙BÓ‚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿««»
˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ,ÌÈL109‰M‰ L‡ Ì„˜ »ƒƒ»¿««««¿…∆…«»»

ÔÓ ‰iL ‰La ˙BÏÎ‡ Ô‰ È‰  ˙ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬≈≈∆¡»¿»»¿ƒ»ƒ
ÚeM‰110˙ÈÚÈL ˙B˙a111. «»«¿«¿ƒƒ

יהודה.108) כרבי  ולא כחכמים א, משנה פ "ה שביעית
עלֿפי שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח  ובנות
הישיבה  אב  נתן רב  בפירוש וראה יד.). זרה עבודה

.1 הערה 48 עמוד שם, אחריה 109)לשביעית שהולכין
ט . בהלכה כנ"ל היא 110)באילן, השמיטה, מן כלומר,

השוח . בנות לגידול שלישית בקדושת 111)שנה כלומר,
קודם  אבל השבוע . של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות
פירות  קדושת עליהן חלה לא בישולן, נגמר לא שעדיין לכן,

ראשונה). (משנה שביעית

.ÊÈÌÈÏˆa‰112ÌÈÒÈq‰113Èˆn‰ ÏBÙe114ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿ƒ∆»«
ÏÚa ÏLÂ ,‰M‰ L‡ Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó≈∆«ƒ¿ƒ…∆…«»»¿∆««

˙BBÚ LÏL Ì‰Ó ÚnL115È‰  ‰M‰ L‡ ÈÙÏ ∆»«≈∆»ƒ¿≈…«»»¬≈
˙ÈML ˙BtÓ el‡116ÈÁÈÙÒk Ì‰ È‰  ÔkÓ ˙BÁt ; ≈ƒ≈ƒƒ»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ≈

.˙ÈÚÈL¿ƒƒ

ט .112) משנה פ "ב  כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
פרחים  ויוציאו יצמחו הארץ , מן אותם שיעקרו אחר לחות
בצלים  נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים.
המין  יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס  אותם המשילו סריסים,
בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני  משקה, במקום אלא הזה

המשנה). אחר 114)(פירוש בו שהולכים לזרע . שזרעו בין
בו  שהולכים לירק  שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי  גמר
ראשונה"). "משנה – יד הלכה (למעלה לקיטה אחר

ידועים.115) לימים אותם שישקו מפני  השקאות. שלש
שם. לקיטה 116)וראה אחר הלכו שבבצלים שאף ֿעלֿפי 

פריו, גמר אחר הלכו לזרע  שנטעו המצרי  ובפול כירק ,
צריכים  שהם כיון – הלקיטה אחר בו הלכו לירק  וכשנטעו
שהלכו  וקיטנית כתבואה הם הרי  מהם, ומנע  מים הרבה
ראשונה  (משנה ט  הלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר בהם

ישראל). ותפארת

.ÁÈÔÈÚeÏc‰117ÚÊÏ ÔÓiwL118eL˜‰ Ì‡ :119ÈÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»¿∆«ƒÀ¿ƒ¿≈
ÔÓi˜Ï zÓ  Ì„‡ ÏÎ‡lÓ eÏÒÙÂ ‰M‰ L‡…«»»¿ƒ¿¿ƒ∆¡…»»À»¿«¿»

˙ÈÚÈMa120Â‡Ï Ì‡Â ;˙ÈML ˙BtÓ Ô‰L ,121 «¿ƒƒ∆≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈeÒ‡122˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒk123˙B˜È‰ ÔÎÂ .124Ôlk ¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈«¿»À»
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קס                
         

ÔÓi˜Ï zÓ  ‰M‰ L‡ ÈÙÏ eL˜‰L∆À¿ƒ¿≈…«»»À»¿«¿»
˙ÈÚÈMa125ÌeMÓ ÔÓi˜Ï eÒ‡  ÌÈk eÈ‰ Ì‡Â ; «¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ»¿«¿»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ126ÔÈ‡ .127LLÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ128˙‡ ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»≈∆

Ûel‰129ÁÓˆ Ì‡ ;‡e‰L ˙BÓk ı‡a BÁÈpÓ ‡l‡ , «∆»«ƒ»»∆¿∆ƒ»«
zÓ  ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ130ÔÈ‡Â .131B˙B‡ ÔÈiÁÓ ¿»≈¿ƒƒÀ»¿≈¿«¿ƒ

Òcw‰ ˙‡ LLÏ132ÔÈÏÚa ÊÊB‚ ‡l‡ ,133Ì‡Â ; ¿»≈∆«ƒ¿≈∆»≈∆»ƒ¿ƒ
zÓ  ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ ÁÓˆ134. »«¿»≈¿ƒƒÀ»

י .117) משנה כך 118)שם שמשום כיון כן, רבינו כתב 
לירק , זרען אם הואֿהדין אבל קושי , לידי  הדלועין באו

ראשונה). (משנה המשנה).119)והוקשו (פירוש יבשו
"לאכלה 120) של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם

שם, המשנה פירוש (ע "פ  שביעית כבפירות לזריעה" ולא
להלן  ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ ). שבת ועיין

ישראל). (תפארת הוקשו.121)שם שלא כלומר,
ב ),123)באכילה.122) הלכה (למעלה באכילה שאסורים

מותרים  הם התורה מן שהרי  זריעה, איסור גם בהם ויש
ראה  לזריעה", ולא "לאכלה בהם: קורא ואני  באכילה,

יא.124)למעלה. הלכה פ "ב  שם ומה 125)תוספתא
זהו  לקיטה, אחר הולכים שבירק  יב ) הלכה (למעלה שאמרנו

שביעית. קודם הוקשה לקיימן 126)כשלא אסור [כלומר,
כמבואר  בזריעה, שאסורים שביעית ספיחי  שהם מפני  לזרע ,
העין", מראית מפני  לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה].
ספיחי משום לקיימן אסור הכסף ֿמשנה: פירש ועפ "ז
לקיימן  שמותר לומר ראוי  שהיה אף ֿעלֿפי  כלומר, שביעית,
מראית  מפני  לקיימן אסור – הספיחין לקיים שמותר כמו
בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין,
מוכיחה  הלוף " את לשרש מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא

שם.127)כפירושו. לפי129)לעקור.128)תוספתא
משנה  פ "ב  (כלאים שנים שלש בקרקע  לגדל לוף  של שדרכו

כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין כיון 130)ה),
ולמעלה  כא, הלכה סוף  להלן וראה היתר. רוב  בו שיש

כפשוטה. ובתוספתא ח , הלכה 131)בהלכה שם תוספתא
(רע "ב 132)יב . והדרדרים הקוצים ממיני  מין הוא

פ "ג  לעוקצין יוםֿטוב ' ו'תוספות ח  משנה פ "ה לכלאים
שמגדל  אלא בארץ  זמן הרבה מתקיים הוא ואף  ב ). משנה

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל העלין 133)עלים שהרי 
שצמחו  אף ֿעלֿפי  העין, מראית מפני  לקיימן ואסור רכין
טמון  אלא גלוי  אינו המותר שהדבר כיון היתר, של מדבר

(שם). כנ"ל.134)בארץ 

.ËÈÛeÏ135˙ÈÚÈL Ú ÏL136Ú ÏL ÌÈÏˆa ÔÎÂ ∆∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆∆∆
ÌÈBˆÈw‰ ˙ÈÚÈL137‰‡eÙe138ÈÙÏ eÓ‚pL ¿ƒƒ«≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿≈

ÏL ˙Bnc˜a ˙ÈÚÈMa Ô˜ÚÏ zÓ  ˙ÈÚÈL¿ƒƒÀ»¿»¿»«¿ƒƒ¿«¿À∆
ı‡‰ ˙„BÚ ÌeMÓ ‰Êa ÔÈ‡Â ,˙ÎzÓ139. «∆∆¿≈»∆ƒ¬«»»∆

כביתֿשמאי .135) ולא כביתֿהלל ד, משנה פ "ה שביעית
נשאר 136) ולא שביעית קודם הלוף  כשישלם הדבר, "זה

המשנה). (פירוש הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו
(שם).137) הקיץ " לזמן אדום 138)"מיוחדות עץ  הוא

הפואה  כלומר עידית, של פואה ובין אדום. צבע  בו צובעים
שינוי , ידי  על אלא לעקרה ביתֿשמאי  התירו שלא הטובה,

הארץ  בעומק  והיא צלעות, לה שיש צלעות, של פואה ובין
בה  ומודים בברזל, אלא עץ  בכלי  אותם לעקור ואי ֿאפשר

הארץ 139)ביתֿשמאי . לעבודת כוונתו שאין שמוכח  כיון
ראשונה). (משנה

.ÎÌÈÏˆa‰140˙ÈÚÈMa ÌÈÓLb Ì‰ÈÏÚ e„iL «¿»ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ«¿ƒƒ
el‡ È‰  ÔÈwÈ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÔÓÊ Ïk :eÁÓˆÂ¿»¿»¿«∆∆»ƒ∆»∆¿Àƒ¬≈≈

ÔÈzÓ141,ı‡a ÔÈÚeËk Ô‰ È‰  eÈÁL‰ Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»»∆
ÔÈe Ck ÔÈe .ÔÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÔÈeÒ‡ ÔÈÏÚ‰ Ô˙B‡Â¿»∆»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ≈»≈

ÔÈ„ÓBÚ Ôz‰a ÔÓˆÚ ÌÈÏˆa‰  Ck142. »«¿»ƒ«¿»¿∆≈»¿ƒ

בן 140) חנינא כרבי  ולא כחכמים ג, משנה פ "ו שם
ודרכם  שביעית. מערב  תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס .
עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של

ראשונה. במשנה כאילו 141)וראה ירוקין, שהן זמן "כל
המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי  מן הם

וירוקין 142) אסורין שחורין מתניתין, כיני  שם: בירושלמי 
עולה  במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין.
נט : ובנדרים (רדב "ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על
הבצלים), על (כלומר, קתני  עיקר על סברת מי  ליה, "אמר
 ֿ בפאת וראה העלים). על (כלומר, אסורין קתני  אתוספת

השולחן.

.‡ÎÏˆa143eaÂ ˙ÈÈÓM BÚËe ˙ÈÚÈMa B˜ÚL »»∆¬»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿«
z‰Â BwÚ ˙‡ ÂÈÏec‚ eÏÚ‰  BwÚ ÏÚ ÂÈÏec‚ƒ»«ƒ»∆¡ƒ»∆ƒ»¿À«

Ú˜˜ È„È ÏÚ ‰eÒ‡ ˙ÈÚÈLe ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰144Ck , «…ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈«¿«»
d˙ÏÈË145Ú˜˜ È„È ÏÚ146. ¿ƒ»»«¿≈«¿«

בצל 143) שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
על  (היתר) גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו
מעלין  היתר דגידולי  "למימרא נח : שם ולהלן וכו'", עיקרו
את  ודכו שטחנו (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את
הבצלים  בלאוֿהכי  אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים,
את  טחן לא (וממילא קתני  השביעית על חשוד אסורים),
רבי אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים,

קרקע , ע "י  ואסורה הואיל שביעית, שניא בטילתה יצחק ,
שהבצלים  היא, הגמרא שמסקנת ומשמע  קרקע ". ע "י  נמי 
בירושלמי הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף  בגידוליהם, בטלים
ושתלו  (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ "ו שביעית
חדש  עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי  וכו', (בשמינית),
אמרו  תרוויהון אימי  ורבי  לא רבי  מותר. הגידולים) (כלומר,
בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי  וכו'. אסור
אמר  עלוי , סמיכין חמתון וכו', זעירא דר' הדא להון והורי 
בבבלי "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי  לא אני  לון,
כד  וסופה, ראשה ידע  אנא פזי , בן יהודה רבי  אמר הנ"ל),
(ואוסרים  פליגין אימי  ורבי  לא רבי  אבהו) (רבי  דשמע 
מתיר  לעולם אבל מהיתרו. (הסתייג מינה שרע  הבצלים),
את  והתיר השיג והראב "ד מדוכנין)". בשאינם אף  אבהו רבי 
ורדב "ז. בכסף ֿמשנה וראה מדוכנים. כשהם רק  הבצלים

הארץ .144) ושבתה שם:145)שנאמר: בנדרים
רבינו. בדברי  גם כן לגרוס  יש ושמא "בטילתה",

(פ "י146) בזמן תלוי  שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
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תלוי שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני  מעשר מהלכות
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים מהלכות (פ "ה בתערובת

.Î˙ÈÚÈMa ÔÏÈ‡‰ ‡ÈˆBiL ˙Bt‰147ÌÙÒ‡È ‡Ï  «≈∆ƒ»ƒ»«¿ƒƒ…««¿≈
‰L ÏÎa ÛÒB‡L C„k148EÈÊ ÈpÚ ˙‡Â :Ó‡pL ; ¿∆∆∆≈¿»»»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈¿ƒ∆

ˆ˙ ‡Ï149ˆaL B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙„BÚÏ ˆa Ì‡Â . …ƒ¿…¿ƒ»««¬«»ƒ»∆»«
‰˜BÏ  ÌÈˆBa‰ C„k150. ¿∆∆«¿ƒ∆

למעלה 147) ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל בלי 
א. בשינוי .148)בהלכה שלא 149)אלא  הכוונה שאין

לכם  הארץ  שבת "והיתה נאמר: שהרי  כלל, יבצרנו
פירות  שבוצרים כדרך תבצרנו לא הכוונה, אלא לאכלה",
א  פרק  בהר בתורתֿכהנים השניה וכהדיעה שנים. שאר

ט . הערה למעלה ראה ג, שם.150)הלכה למעלה ראה

.‚Î?‰OBÚ „ˆÈÎÂ151ÌÈ‡z152ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÏL ¿≈«∆¿≈ƒ∆¿ƒƒ≈
ÔÈˆB˜153‰ˆ˜na Ô˙B‡154‰aÁa ÔLaÈÓ Ï‡ ,155. ƒ»«À¿∆¬»¿«¿»¿»¿»

˙ba ÌÈÚ C„È ‡ÏÂ156‰Úa ‡e‰ CBc Ï‡ ,157. ¿…ƒ¿…¬»ƒ««¬»≈«¬≈»
‰OÚÈ ‡ÏÂ158„a‰ ˙Èa ÌÈ˙ÈÊ159‡e‰ L˙Bk Ï‡ ,160 ¿…«¬∆≈ƒ¿≈««¬»≈

˙BÈa ÔË˜ „a CB˙Ï ÒÈÎÓe161„a‰ ˙Èa ÔÁBËÂ ,162 «¿ƒ¿«»»¿≈¿≈¿≈««
Ë˜e163‰pË˜ „Ï ÒÈÎÓe164,ÌÈc‰ ‡La ÔÎÂ . ¿…∆«¿ƒ¿«¿«»¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

.‰pLÓ  ˙BpLÏ ÏBÎiL Ïk…∆»¿«¿«∆

הבוצרים.151) מדרך  משנה כיצד שביעית 152)כלומר,
ו. משנה לייבש.153)פ "ח  מקום 154)שוטחים שם

(פירוש  והענבים התאנים שטחי  עליו שוטחין ששם
לדעת 155)המשנה). שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156)רבינו). העיסה בו שלשין כלי 
שלמה).158) ומלאכת יו"ט  שדורכים 159)(תוספות יקב 

בבד  זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם). הזיתים בו
[ולדעת  כסף ֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב  ובקוטב "
"ובקוטב " כאן רבינו בדברי  להוסיף  יש איש" ה"חזון
בירושלמי שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה
ורבותינו  ובקוטבי , בבד זיתים עושין "ואין ו) הלכה (שם
תנאֿקמא  לדברי  הכוונה אין בקוטבי ", לעשות התירו
ר' בדברי  המשנה לסוף  אלא בתחילה, הזיתים בעשיית

להלן]. ראה או 160)שמעון, הבד בבית במכתשת,
למעלה. ראה (כסף ֿמשנה)161)בקוטב , "הבודידה" היא

ומכניס  הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת
מן  וגדול קטן, בד שהוא בקוטב , להכניס  (אבל לבודידה"

כנ"ל). אסור, – במשנה 162)הבודידה שמעון רבי  כדעת
פסקו  וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף  שאמר: שם,
שכבר  אחר לטוחן שהכוונה להלן [וראה שם בירושלמי 

והשני ]. הראשון השמן והוציא זו 163)נכבש, תיבה
 ֿ וכסף  קורקוס  מהר"י  לפני  היתה ולא רומי , בדפוס  איננה
למעלה  שכתבנו מה [ולפי  בפאתֿהשולחן. וראה משנה,
מסוף  בטעות לכאן שנשתרבבה נראה איש" "חזון בשם
ושם  הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה

אמרו 164)מקומה]. וכן (כסף ֿמשנה). הקוטב  [הוא
רבי דבית לאילין (=הורה) הורי  יוחנן "רבי  שם: בירושלמי 
שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי 
שהתירו  שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי  ולעשות
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי , לעשות

הזיתים  את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
אותם  טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם
טוחנם  כך ואחר שני , שמן להוציא הבד בית קורת תחת
שלישי שמן מהן להוציא הבד לבית שוב  ומכניסם בריחיים
שאחר  השני  השמן תפוקת כי  ומסתבר פו.). במנחות (משנה
שלאחר  השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה,
לעשות  הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים, הטחינה
אין  קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב , וגם בבד  גם
"כותש  ולפיכך בקוטב . ולא הבד בבית אלא אותה  עושים
בה  שרק  הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס  הוא
בריחיים  הטחינה לאחר אבל הבוצרים, מדרך משנה הוא
מדרך  משנה הוא בו שגם (=קוטב ), קטן בד לתוך גם מכניס 
הבד, בבית רק  זו שלישית דריכה לעשות הנוהגים הבוצרים,
קורקוס , בר"י  וראה נכון. על רבינו דברי  מבוארים ובזה

ובחזוןֿאיש). בפאתֿהשולחן בכסף ֿמשנה,

.„Î‰OÚ ˙ÂˆÓ165ËÈÓL‰Ï166‡ÈˆBzM ‰Ó Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«∆ƒ
‰pËÓLz ˙ÈÚÈM‰Â :Ó‡pL ,˙ÈÚÈMa ı‡‰»»∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»

‚Ò B‡ BÓk ÏÚBp‰ ÏÎÂ .dzLËe167˙ÈÚÈMa e‰„O ¿«¿»¿»«≈«¿»»≈«¿ƒƒ
ÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha 168CB˙Ï ÂÈ˙Bt Ïk ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»«»≈»¿

ÔÈÂL Ïk‰ „ÈÂ Ïk‰ È˜ÙÈ ‡l‡ .B˙Èa169ÏÎa ≈∆»«¿ƒ«…¿««…»ƒ¿»
ÌB˜Ó170BÏ LÈÂ .EnÚ ÈÈ‡ eÏÎ‡Â :Ó‡pL , »∆∆¡«¿»¿∆¿…≈«∆¿≈
‡È‰Ï171ÔÓ ÔÈ‡ÈnL C„k ,ËÚÓ B˙Èa CB˙Ï ¿»ƒ¿≈¿«¿∆∆∆¿ƒƒƒ

ÔÈÈ Èck ‰OÚ LÓÁ ,ÔÓL Èck LÓÁ  ˜Ù‰‰172. «∆¿≈»≈«≈∆∆¬≈∆¿≈«≈«ƒ
zÓ  ‰fÓ ˙È ‡È‰ Ì‡Â173. ¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆À»

  

בשביעית,  האר שתוציא  מה  כל להשמיט "מצות־עשה 
המצוות  ובספר ונטשתה ". תשמטנה  והשביעית שנאמר
כי שתצמח ". מה  כל להפקיר "שציונו  כתב : קלד ) (מ "ע 
האר שתוציא  מה  כל להשמיט החיוב   " הרמב לדעת
דמלכא ", "אפקעתא  ולא  הקרקע  בעל על הוא  בשביעית
למי ונפק "מ  בשמיטה . שדהו  את הפקירה  שהתורה  היינו 
דמלכא " "אפקעתא  הוא   א בשמיטה , שדהו  הפקיר שלא 
התורה  שהרי  הפירות ולקחת לשדהו  להיכנס  מותר
הרי הקרקע , בעל על חיוב  הוא   א אבל הפקר. עשאת
לשדהו , להיכנס  אסור עדיי המצוה  וביטל הפקיר לא   שא

הפקר. אינה  שהרי 
     

קלד.165) עשה המצוות, בספר להפקיר.166)ראה
קט .167) הערה פ "ב  למעלה וראה סייג. מלשון גדר,
אמרה 168) מה מפני  וכי  תאמר, "שלא שם: במכילתא

ומחלקה  מכניסה אני  הרי  עניים, אותה שיאכלו לא תורה,
שהוא  מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים.
שם  סיימו שבסוף  אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ 
תיקון  מפני  יפרוץ ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון
אבל  רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב  (שלא העולם"
אסור. – לאסוף  כן, וכמו (רדב "ז). שאסור בוודאי  לגדור

א,169) הלכה פ "ו פאה (ירושלמי  עשירים ובין עניים בין
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ו). הלכה שם (אם 170)ושביעית בבית ובין בשדה בין
לשם). למעלה 171)אספם וראה ז. משנה פ "ה שביעית

ג. הלכה פ "ח  ולהלן א, הלכה כי172)סוף  חכמים שיערו
ביתו. בני  למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך

למאכל 173) יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, שם. משנה
ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי 

.‰ÎÏ‡OÈ ı‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙ÈÚÈL ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„Ïa174.ÓB‚Â ı‡‰ Ï‡ e‡˙ Èk :Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰BÂ175. ¿∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

שהיא 174) מצוה ש"כל הסמוכה). הלכה (וראה התורה מן
לו:). (קידושין בארץ " אלא נוהגת אינה בארץ , תלויה

בזמן 175) אולם, המקדש. בבית תלויה אינה השביעית כי 
בזמן  גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין
להלן  וראה התורה, מן אז נוהגת אינה כי  יתכן השני , הבית
(פ "א  רבינו כתב  ומעשרות, תרומות גבי  וכן ט . הלכה פ "י 
ובין  הבית בפני  בין שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות
כו) הלכה (שם כתב  ואף ֿעלֿפי ֿכן הבית, בפני  שלא
באו  שלא לפי  מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי  שאפילו

ובפאתֿהשולחן. בכסף ֿמשנה וראה ישראל, לארץ  כולם

.ÂÎÏk176ÈÊk „Ú Ïa ÈÏBÚ Ba e˜ÈÊÁ‰L177eÒ‡  …∆∆¡ƒ≈»∆«¿ƒ»
ÔÈeÒ‡ Ba ÔÈÁÓBvL ÔÈÁÈÙq‰ ÏÎÂ ,‰„BÚa«¬»¿»«¿ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈˆÓ ÈÏBÚ ‡l‡ Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÏÎÂ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿…∆…∆¡ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

‰p‰ „ÚÂ ÈÊkÓ ‡e‰L ,„Ïa178‰Ó‡ „ÚÂ179Û‡ , ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««»»¿«¬»»«
‰„BÚa eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ180ÔÈÁÈÙq‰  ˙ÈÚÈMa «ƒ∆»«¬»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÌÈzÓ Ba ÔÈÁÓBvL181‰Ó‡Óe ‰p‰Óe . ∆¿ƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈«»»≈¬»»
‰„BÚa zÓ  ‰‡Ï‰Â182.˙ÈÚÈMa »»¿»À»«¬»«¿ƒƒ

א.176) משנה פ "ו לא 177)שביעית עצמה וכזיב 
בבל  עולי  בו שהחזיקו למקום כחוץ  ודינה בה, החזיקו
הלכה  מעשר מהלכות ופי "ג ח , הלכה שם תרומות (הלכות

שם).178)ג). תרומות (הלכות מצרים נחל והוא
(שם).179) אמנום כבהלכה 180)והוא מדרבנן,

"נאכל 181)הקודמת. שם: ששנינו מה רבינו מפרש כן
שאין  שכיון המשנה), בפירוש שם (ועיין נעבד" לא אבל
הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן, אלא שם נוהגת שביעית

מדרבנן.182) אפילו

.ÊÎ‡ÈeÒ183da ˙‚‰B ˙ÈÚÈL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»
‰Bz‰ ÔÓ184‰„BÚa ‰eÒ‡ ‰È‰zL ‰ÈÏÚ eÊb ,185 ƒ«»»¿»∆»∆ƒ¿∆¬»«¬»

È„k ,Ï‡OÈ ı‡k ˙ÈÚÈMa186ı‡ eÁÈpÈ ‡lL «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆…«ƒ∆∆
‡BÓe ÔBnÚ Ï‡ .ÌL eÚwzLÈÂ eÎÏÈÂ Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈¿¿ƒ¿«¿»¬»«»
˙BOÚÓa ˙BiÁ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLÂ ÌÈˆÓeƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈«»¿««¿

Ì‰ÈcÓ187Ô‰a ˙‚‰B ˙ÈÚÈL ÔÈ‡ 188. ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ∆∆»∆

בהלכות 183) וראה עקיבא, וכרבי  כחכמים ב , משנה שם
סוריא. היא איזו ט , הלכה שם בפני184)תרומות אפילו

שלא  ישראל בארץ  למקומות בניגוד זמן, בשום הבית
התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל עולי  כבשום

מצרים. עולי  בה שהחזיקו לקרקע 185)בשעה במחובר
ט ). הלכה פ "ח  להלן וראה שם, ירושלמי186)(משנה

א.187)שם. הלכה שם תרומות בהלכות כנ"ל
שרוב 188) כיון דבר, של וטעמו ג. משנה פ "ד ידים

אבל  במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין ישראל
לא  כנ"ל, שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש בשביעית

לארץ , חוץ  מכלל שיצאה בסוריא, אלא אף ֿעלֿפיחששו
אבל  ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל כארץ  שלהיות
לארץ  כחוץ  שהן (=בבל) ושנער ומצרים ומואב  בעמון

שם. ישתקעו שמא חשש אין (שם), דבר לכל

.ÁÎÔci‰ Ú189da ˙‚‰B ˙ÈÚÈL  ≈∆««¿≈¿ƒƒ∆∆»
Ì‰ÈcÓ190ÔÈzÓ  Ôci‰ ÚÂ ‡ÈeÒ ÈÁÈÙÒe . ƒƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»¿≈∆««¿≈À»ƒ

Ï‡OÈ ı‡Ó ÔÈeÓÁ el‡ ˙Bˆ‡ eÈ‰È ‡Ï ;‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»…ƒ¿¬»≈¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
ÌÈˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L191. ∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

ועוג.189) סיחון ארץ  טעם 190)היא מה עיון, צריך
שביעית. בה שם,191)הנהיגו נוהגת ששביעית כלומר,

כו. בהלכה למעלה מותרים, וספיחין

.ËÎÏ‡OÈ ı‡a Ú˜˜ ‰wL ÌÈÎBk „BÚ192 ≈»ƒ∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈzÓ ‰È˙Bt  ˙ÈÚÈMa dÚÊe193eÊ‚ ‡lL ;ÏÚ ¿»»«¿ƒƒ≈∆»À»ƒ∆…»¿«

‰Ú ÈBÚ ÈtÓ ‡l‡ ÔÈÁÈÙq‰194È„BÚ‰Â , «¿ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈»¿»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ Ê‚pL È„k ˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈ‡ ÌÈÎBk»ƒ≈»¿Àƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆

של 192) שספיחין בבל, עולי  בו שהחזיקו במקום אפילו
שם). (למעלה בו אסורים ראיה 193)ישראל שמביאים יש

ישראל  עם לדון שבאו כנען בבני  שאמרו צא. מסנהדרין
בארץ  היו ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו
 ֿ כסף  – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל

ופרח ). כפתור בשם אבל 194)משנה ב . בהלכה כנ"ל
ישראל  בארץ  לגוי  קנין אין שהרי  בהם, יש שביעית קדושת
שם  תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי  להפקיעה

בהערות). שם ועיין י , הלכה

.Ï˙BÈÚ195ÙqÏ ˙BÎeÓq‰ Ï‡OÈ ı‡196 «»∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
È„BÚ eˆeÙÈ ‡lL È„k ,ÔÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈLBÓƒƒ¬≈∆∆¡»¿≈∆…»¿≈

˙ÈÚÈL ˙Bt efÈÂ ÌÈÎBk197. »ƒ¿»…≈¿ƒƒ

ח .195) הלכה פ "ד שביעית לגבול.196)תוספתא
שביעית 197) פירות לגוי  מאכילין שאין שנינו והרי  כלומר,

לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ "ה (להלן
ובמקומות  ו). הלכה א פרק  בהר פר' (ספרא לאחרים ולא
לא  - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם

(רדב "ז). למיעוט  חששו

   1 
שלא 1) מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר

ואם  לחו"ל, אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה
ואם  שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי . מאכילין
לאכול  מותר מאימתי  ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין
האילן. קוצצין אין מאימתי  שביעית. בשדה האילן פירות
ודין  שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ  לרחוץ  מותר ואם
תבלין  הצורר לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של

.‡˙ÈÚÈL ˙Bt2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ez3 ≈¿ƒƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
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קסג                 
         

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ÚÈˆÏÂ p‰ ˙˜Ï„‰Ïe4: ¿«¿»««≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿
‰È‰z5.Úˆ da ÚaˆÏÂ  ˙˜Ï„‰Ï Û‡  ƒ¿∆«¿«¿»«≈¿ƒ¿…«»∆«

מ "ב .2) פ "ח  והיתה 3)שביעית ו): כה , (ויקרא שנאמר
בכלל  ושתיה כשתיה, וסיכה לאכלה, לכם הארץ  שבת
ה"ב  בפ "י  שם וראה ה"א). תרומות מהל' (פי "א אכילה
וראה  התורה. מן כשתיה, שסיכה רבינו שדעת שם, ובהערות

בהי "א. ה"י .4)להלן פ "א בהר פרשת כל 5)'ספרא'
ז). (שם, לאכול" תבואתה כל "תהיה הפסוק :

.ÏÎ‡Ï ?„ˆÈk ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï6BkcL c «¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈«∆¡…»»∆«¿
˙BzLÏÂ ,ÏÎ‡Ï7‰Óez ÔÈ„k ,˙BzLÏ BkcL c8 ∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿¿ƒ¿»

ÈL OÚÓe9. «¬≈≈ƒ

שם.6) ה"א.7)משנה, פ "ו שם בהל'8)תוספתא ראה
שם. הי "א.9)תרומות, שני  מעשר מהל' בפ "ג ראה

.‚‰pLÓ BÈ‡L C„k ,Ô˙iaÓ ˙Bt ‰pLÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆≈ƒ¿ƒ»»¿∆∆∆≈¿«∆
ÈL OÚÓe ‰Óe˙a10c .11 ÈÁ ÏÎ‡Ï BkcL ƒ¿»«¬≈≈ƒ»»∆«¿≈»≈«

 ÏMÓ ÏÎ‡‰Ï BkcL „Â ,ÏMÓ epÏÎ‡È ‡Ï……¿∆¿À»¿»»∆«¿¿≈»≈¿À»
CÎÈÙÏ .ÈÁ B˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡12ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡13ÈÏÎ‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ»¿≈

ÏthÓ BÈ‡Â .‰Ó‰a14˙t‰Â „ÒÙpL ÏÈLz ÏÎ‡Ï ¿≈»¿≈ƒ«≈∆¡…«¿ƒ∆ƒ¿«¿««
OÚÓe ‰Óe˙a ÏÎB‡ BÈ‡L C„k ,‰LtÚL15. ∆ƒ¿»¿∆∆∆≈≈ƒ¿»«¬≈

שם.10) שני , מעשר ובהל' תרומות בהל' כנ"ל
או 11) חיין תרדין לוכל "שביקש ה"ב : שם ב 'ירושלמי '

להאכל  שדרכו דבר הם אלו (ודברים חיות חיטין לכוס 
לאכול  שדרכו "דבר שכתב : ומה לו". שומעין אין מבושל),
מאכל  שולקין שאין ממה נלמד מבושל", יאכלנו לא חי ,

דלהלן. פירות 12)בהמה משנים שאין לפי  כלומר,
כנ"ל. מברייתם, וראה 13)שביעית ה"א. שם 'ירושלמי '

הי "א. בסוף  ה"ב .14)להלן שם בהל'15)'ירושלמי '
 ֿ אף ֿעל בתרומה אבל הי "א), (פ "ג רבינו הביאו שני , מעשר
בדברי זה אין ה"י ), (פ "ט  תרומות בתוספתא הוא שכן פי 

תרומות. בהל' רבינו

.„ÔÈÏMÓ ÔÈ‡Â16,‰Óez ÔÓLa ˙ÈÚÈL ÏL ˜È ¿≈¿«¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿∆∆¿»
ÏeÒt È„ÈÏ ep‡ÈÈ ‡lL17ÏMa Ì‡Â .18BÏÎ‡Â ËÚÓ ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿ƒƒ≈¿««¬»

Ï ‡BÏ È„k ÔÁÈp‰ ‡Ï È‰L ,zÓ  „iÓ.ÏeÒt È„È ƒ»À»∆¬≈…ƒƒ»¿≈»ƒ≈¿

שנראה 16) כמו מאיר, רבי  (הוא כתנאֿקמא מ "ז, שם
שב 'ירושלמי ' ואף ֿעלֿפי  שמעון. כרבי  ולא צ :), בזבחים
דעת  על רבינו סמך - שמעון כרבי  פסקו שם) (שביעית
מאיר  רבי  בפלוגתת הכריעו שלא - ב  מו, בעירובין הבבלי 
במשנתנו  כאן והרי  (כסף ֿמשנה), כמי  הלכה שמעון, ורבי 
שם. רידב "ז ועי ' משנה, כסתם זה והרי  מאיר, רבי  נזכר לא

התרומה 17) לשרוף  ויצטרך התבשיל יטמא אם כלומר,
ונמצא  השמן, את גם לשרוף  יצטרך טמאה) תרומה (כדין
נראה  וכן המשנה). (פירוש שביעית לפירות הפסד גורם
זה  ובפרק  שמיטה, בהל' זו הלכה שהביא כאן, רבינו מדברי 
יפסיד  שמא הוא שהחשש הרי  שביעית, פירות באכילת הדן
לידי תבוא שהתרומה מפרש, הר"ש אבל שביעית, פירות
וראה  א. עו, בזבחים נראה וכן הביעור, זמן אחר פסול

ואילך. פט  מעמ ' "אמנה" שם.18)בקובץ  'ירושלמי '

כן  לעשות לו מותר מעט , לבשל רצה שאם לומר רוצה
טומאה. לידי  שיבוא חשש אין שבמעט  (כסף ֿמשנה).

.‰˙Bt19ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡  Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ≈«¿À»ƒ¿«¬«»»≈«¬ƒƒ
‰ÈÏ‡Ó ‰Ó‰a‰ ‰ÎÏ‰ .˙BÙBÚÏÂ ‰iÁÏ ‰Ó‰aÏ Ô˙B‡»«¿≈»««»¿»»¿»«¿≈»≈≈∆»
;dÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ‰ÏÎ‡Â ‰‡z‰ ˙Á˙Ï¿«««¿≈»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
ÏÎ ‰È‰z Eˆ‡a L‡ ‰iÁÏÂ EzÓ‰ÏÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»

d˙‡ez20.ÏÎ‡Ï ¿»»∆¡…

ה"ז.19) שם ב 'ספרא' הוא וכן ה"כ. פ "ה שם תוספתא
נה.20) בנדרים [וראה אדם. למאכל המיוחד אף  כלומר,

אדם, במאכל שמדובר הרי  דגן, מיני  מחמשת היא שתבואה
ה"א]. פ "ז להלן עוד וראה

.ÂCeÒÏ ?„ˆÈk ‰ÎÈÒÏ21CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ BkcL c ¿ƒ»≈«»»»∆«¿»…»
ÌhÙÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ22˙‡ «ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…¿«≈∆

CeÒÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰23ıÁna24ıeÁaÓ ‡e‰ CÒ Ï‡ , «∆∆¿…»«∆¿»¬»»ƒ«
ÒÎÂ25. ¿ƒ¿»

מ "ב .21) שם, שם 22)שביעית ותוספתא שם, 'ירושלמי '
והם  בשמים. שרשי  בשמן ששמים הוא, ופיטום הי "ג. פ "ו
משחה  לשמן אותו ועושים מאכל מכלל אותו מוציאים

ה"ג). תרומות מהל' ה"ב .23)(פי "א סוף  שם 'ירושלמי '
(משנהֿלמלך). פ "א סוף  דמאי  בתוספתא שזה 24)וראה

שביעית. לפירות ונבלע 25)בזיון השמן את שסך שכיון
בזיון. כאן אין שוב  בגופו,

.ÊÔÓL26ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÏL27epz Ba ∆∆∆¿ƒƒ≈¿ƒ«
B˙B‡ ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈÈÎÂ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿≈»ƒ

˙B‡ÓË ÌÈ„Èa28ÏÙ .29BÙLÙLÓ  BOa ÏÚ30 ¿»«ƒ¿≈»««¿»¿«¿¿
ÏÚn‰ CB˙a BÏ‚ CeÒÈ ‡ÏÂ .˙B‡ÓË ÌÈ„Èa31Ï‡ , ¿»«ƒ¿≈¿…»«¿¿«ƒ¿»¬»

ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb CÒÂ .ÏÚn‰ LBÏÂ BÏ‚ ‡e‰ CÒ»«¿¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈«
‡ÈÏË˜ Èab32. «≈»»»¿»

ה"י .26) שם בו 27)תוספתא ומקשין סותמין אין כלומר,
אדם  לסיכת אלא שביעית של שמן ניתן שלא התנור, סדקי 

תחילה),28)בלבד. ידים נטילת (בלי  ידים בסתם [כלומר,
ה"ח ), הטומאות אבות מהל' (פ "ח  לטומאה שניות שהן
(שם  לטומאה ראשון אותו עושים במשקה נוגעות שכשהן
חולין  האוכלים שהרי  השמן, באוכלי  ממעט  ונמצא ה"י ),
ישתו  ולא יאכלו לא הקודש, טהרת על או תרומה טהרת על

בידים  שנטמא זה, שאין שמן בתרומה אמרו וכן טמאות,
פי "א מבשלי (תרומות ממעיטו שהוא מפני  תרומה של יין ם

יין  שותים הכל שאין ה"ד), תרומות מהל' ופי"א מ "א,
ועי ' שם, ('ירושלמי ' משותיו ממעטו הוא והרי  מבושל
יתכן  לא זה ודין כנ"ל. לשביעית, והואֿהדין שם), רדב "ז
והכלי בידיו, בו נוגע  אינו שהרי  שביעית, של אחר במשקה
פירות  וכשאוכל נב .), (ברכות בו הידים בנגיעת טמא אינו
שני "אין שהרי  טמאים, אינם טמאות בידים שביעית של
שביעית  של שמן הסך אבל (שם), בחולין" שלישי  עושה
שאמרו  ומה כנ"ל. לטומאה, ראשון הוא הרי  טמאות, בידים
לו  נותן בשביעית מחבירו לולב  "הלוקח  (לט .) בסוכה
מפני שביעית, של אתרוג ליטול אסרו ולא במתנה", אתרוג
(שם  טהורה תרומה של אתרוג שאסרו כשם מכשירו, שהוא
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טומאה, שגורם משום אלא אינו הכשרה שאיסור – ( לה:
אבל  "משמרת", בה שכתוב  בתרומה אלא אינו וזה
הפסד  גרם אסרו ולא "משמרת" נאמר לא בשביעית
שגרם  רבינו שדעת נחליט  אם ואם פג), סי ' ח "א (מהרי "ט 
בלשון  בה נאמר שלא משום אסור, שביעית בפירות הפסד
"לאכלה" 'עשה' בלשון אלא ( קכ: בשבת (ראה לאֿתעשה
לומר  מקום יש שם), וב "אמנה" טז, הערה למעלה (ראה
על  לגמרי  שנפסדת בתרומה אלא בהכשרה, החמירו שלא
הטומאה, ידי  על נפסדת שאינה בשביעית אבל הטומאה, ידי 
לא  – בטהרה הנזהרים אוכלים מכמה מתמעטת אלא
שם]. הארץ , לשבת בקונטרס ֿאחרון וראה כך. כל החמירו

שם.29) מפני30)תוספתא, כרגיל, אותו, סך כלומר,
ה"ז. שם תרומות בהל' וראה השמן. נתחלל שכבר

פירות 31) מאבד ונמצא הנעל, על השמן מן ישפך שמא
ה"ו. שם וראה שיש.32)שביעית. של טבלא היא

התעגלותו  אגב  שמא חושש אינו חדשה, שהיא ואף ֿעלֿפי 
על  השמן מן יתן לא אבל השיש. על השמן מן מעט  נסוך

שם. ראה עליו, להתעמל כדי  השיש

.ÁÔÓLa p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„nL ?„ˆÈk p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈≈«∆«¿ƒ∆«≈¿∆∆
BÎÓ .BÓˆÚ ˙ÈÚÈL33Ba Á˜ÏÂ34B‡ Á‡ ÔÓL ¿ƒƒ«¿¿»¿»«∆∆«≈

ÛÈÏÁ‰L35;‰˜Ï„‰a ÌÈeÒ‡ Ì‰ÈL  ÔÓLa ÔÓL ∆∆¡ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆¬ƒ¿«¿»»
˙ÈÚÈL ÈÓ„a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L36ÔzÈ ‡ÏÂ .37ÔÓM‰ ∆≈«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ≈«∆∆

‰e„n‰ CB˙Ï38.a B˜ÈÏ„Ó ‡l‡ , ¿«¿»∆»«¿ƒ¿≈

הי "ד.33) שם שמכר.34)תוספתא, השמן בדמי 
ה"א.35) פ "ז שם מותר 36)'ירושלמי ' בשמן רק  שהרי 

שהוא  לפי  אחרים להדליק , באוכלין אבל להדלקה, עומד
נתפסים  אינם שביעית ודמי  להדליק , אסור שביעית, של
גם  בה שיש סתם, שביעית בקדושת אלא השמן, בקדושת

בהדלקה. שאסורים שם.37)דברים כיון 38)תוספתא,
בפירות  משתמשין אין והרי  בשמן, מדורה להסיק  דרך שאין

כנ"ל. כדרכן, שלא שביעית

.ËÌÈc ?„ˆÈk ‰ÚÈˆÏ39Û‡ ,Ô‰a ÚaˆÏ ÔkcL ƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ¿…«»∆«
Ì„‡Ï Ô‰a ÔÈÚBˆ  Ì„‡ ÈÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ40Ï‡ . «ƒ∆≈««¿≈»»¿ƒ»∆¿»»¬»

ÈÏÎ‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈL ˙BtÓ ‰Ó‰aÏ ÔÈÚBˆ ÔÈ‡≈¿ƒ«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ¬ƒ««¿≈
ÈÚˆ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈL ˙M„˜ ÔÈ‡L ;‰Ó‰¿≈»∆≈¿À«¿ƒƒ»»«ƒ¿≈

‰Ó‰41. ¿≈»

ה"א.39) פ "ח  שביעית אדם.40)'ירושלמי ' בן לצורך
ניתנים 41) שביעית שפירות השמועה מפי  שכשלמדו

ולא  אדם, לצבעי  אלא למדו לא ה"א), (כנ"ל לצביעה
קדושת  חלה אוכלין שלענין ואף ֿעלֿפי  בהמה, לצבעי 
(כסף ֿמשנה). בהי "א כדלהלן בהמה, אוכלי  על אף  שביעית

.ÈÌÈÒeaÎ ÈÈÓ42Ï‰‡Â ˙ÈBa ÔB‚k ,43˙M„˜  ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»»¿À«
˙ÈÚÈL44:Ó‡pL ;Ô‰a ÔÈÒaÎÓe Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ¿ƒƒ»»¬≈∆¿«¿ƒ»∆∆∆¡«

È‰ÂÌÎÈÎˆ ÏÎÏ  ÌÎÏ ı‡‰ ˙aL ‰˙45ÔÈ‡ Ï‡ . ¿»¿»««»»∆»∆¿»»¿≈∆¬»≈
ÔÈÒaÎÓ46ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈL ˙BÙa47Ì‰Ó ¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆
‡Ó‚eÏÓ48‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â :Ó‡pL ; ¿¿»∆∆¡«¿»¿»««»»∆»∆¿»¿»

‡È˜‰Ï ‡ÏÂ ,ÛelÊÏ ‡ÏÂ ,‡Ó‚eÏÓÏ ‡ÏÂ 49‡ÏÂ , ¿…ƒ¿¿»¿…¿ƒ¿…¿»ƒ¿…
‰LÓÏ50.‰ÒÈÎÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»

להלן.42) וראה לאכילה. ראויים ואינם בהם, שמכבסים
(43.550 עמוד כפשוטה' ב 'תוספתא וראה צמחים. מיני 
בשם 44) הוגה הרמב "ם, ובגליון ה"א. פ "ז שם 'ירושלמי '

בכל  אבל עליהן", חלה שביעית קדושת "אין אחר נוסח 
שלפנינו  כמו הגירסא כתבי ֿיד, ובחמשה הישנים הדפוסים

.(17 הערה שם כפשוטה' רבינו 45)('תוספתא דעת
מתקלקלים  שאינם שווה, וביעורם הנאתם ואהל שבורית

השולחן'). ('פאת הכ"ה,46)מיד פ "ו שביעית תוספתא
יוסי . כרבי  ולא א.47)כחכמים קב , בבאֿקמא ברייתא

אפיקטוזין".49)רפואה.48) ממנה "לעשות שם:
שם:50) ובגמרא שביעית. של ביין פשתן להשרות כלומר,

לא ומדוע  (כלומר, לכם הכתיב : נמי  משרה ורבנן התירו
וביעורו  שהנאתו במי  ד"לאכלה", דומיא "לכם" וכבוסה),
וראה  ביעורן. אחר שהנאתן וכבוסה משרה יצאו שוין,

ואהל. בבורית למעלה

.‡ÈÏB„b ÏÏk51‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈL ˙BÙa eÓ‡ ¿»»»¿¿≈¿ƒƒ…∆
ÌÈÚÂ ÌÈ‡z ÌÈhÁ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ¿À»¿«¬«»»¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
‰iË B‡ ‡Ó‚eÏÓ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒƒ∆¿¿»¿ƒ»
Ïk  ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :Ó‡pL ;Ì„‡Ï elÙ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¬ƒ¿»»∆∆¡«»∆¿»¿»…

‰‡eÙÏ ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ „ÁÈÓ ‡e‰L52ÏÎÂ . ∆¿À»»∆ƒ¿∆¿»¿»¿…ƒ¿»¿…
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L53ÔÈc„Â ÔÈˆB˜ ÔB‚k ,54 ∆≈¿À»¿«¬«»»¿ƒ¿«¿»ƒ

Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ  ÌÈk‰55‡Ï Ï‡ , »«ƒƒ≈∆¿¿»¿»»¬»…
‰Ó‰aÏ56‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .57, «¿≈»¿…∆≈¿À»…»∆¿…»∆

ÈeÏz ‡e‰ È‰  ˙ÈBw‰Â BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ ÔB‚k¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ¬≈»
ÌÈˆÚk ‡e‰ È‰  ÌÈˆÚÏ ÂÈÏÚ LÁ :BzLÁÓa58; ¿«¬«¿»«»»¿≈ƒ¬≈»≈ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï59˙BÙk ‡e‰ È‰ 60Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ . «¬ƒ»¬≈«≈¿«¬«»»
,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÈÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B  ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏe¿«¬«¿≈»¿ƒ»»À¿≈«¬«»»

‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L61,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ÈÓÁÂ , ∆≈ƒ≈∆¿¿»¿À¿≈«¬«¿≈»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡L62. ∆≈¿ƒ

מ "א.51) פ "ח  הקודמת.52)שביעית הלכה כבסוף 
בהמה.53) למאכל הי "ח .54)אלא פ "ד למעלה ראה
לכם 55) שיהיה הוא לכם המיוחד לאכלה, לכם "שנאמר

לכם  מיוחד (שאינו וזולתו למלוגמא), (ולא בלבד לאכלה
המשנה). (פירוש ולמלוגמא" לאכלה לבהמה) אלא

כל 56) תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך שנאמר:
מלוגמא  לה לעשות ולא לבהמה לאכול - לאכול תבואתה

בהמה.57)(רע "ב ). למאכל ולא אדם למאכל לא כלומר,
כלל.58) שביעית קדושת עליהם חלה אדם.59)ולא של
שביעית.60) קדושת  בהם שם.61)שיש 'ירושלמי '
אבל 62) אחר, בענין פירש שם המשנה ובפירוש ה"ג. כנ"ל

במבוא  ליברמן הר"ש (ראה כלפנינו - שם בתרא במהדורה
ניו  כת"י  הגהות בשם ז עמ ' להרמב "ם ה'ירושלמי ' להלכות
כת"י המשנה בפירוש הוא וכן ניאפולי . דפוס  למשניות יורק 
עליהם  חשב  לא שאם הי "ד, בפ "ז להלן וראה ירושלים).
שביעית, קדושת עליהם חלה כעצים, שאינם כיון כלל,

משנה'. ב 'כסף  ועיי "ש

.ÈzÓ63kÓÏ64ÁwÏÂ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡Â Ì„‡ ÈÏÎ‡ À»ƒ¿…»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¿ƒ«
ÁwÏ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡ Ï‡ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ì‰a»∆»¿≈»»¬»≈¿ƒ»¿≈¿≈»ƒ«

˙Á‡ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a65ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , »∆»¿≈¿≈»«∆∆¿≈»ƒ«∆≈
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Ì‡Â .‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a ÁwÏ Ì„‡ ÈÏÎ‡ ÔÈÎBÓ¿ƒ»¿≈»»ƒ«»∆»¿≈¿≈»¿ƒ
Á˜Ï66‰Ó‰a ÈÏÎ‡a Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰a ÛÈÏÁ‰ B‡ Ô‰a »«»∆∆¡ƒ»∆»¿≈»»¿»¿≈¿≈»

‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L Ì„‡ ÈÏÎ‡k Ô‰ È‰ ¬≈≈¿»¿≈»»∆≈ƒ≈∆¿¿»
Ì„‡Ï67. »»»

ה"א.63) פ "ז שם ו'ירושלמי ' הי "ט , פ "ה שם תוספתא
ה"א.64) בפ "ו כדלהלן מעט , פירות 65)מעט  שדמי  לפי 

אלא  בו, שלקחו הדבר אותו בקדושת נתפסים אינם שביעית
אדם, מאכל שהיא סתם שביעית קדושת עליהם חלה
ה"ח ). למעלה וראה כפשוטה', ('תוספתא שם כדלהלן

שם.66) למעלה וראה שם. כבראש 67)'ירושלמי '
בדמי בהמה אוכלי  לקח  אם והואֿהדין הקודמת. ההלכה
ואין  למעלה, כמבואר אדם, כאוכלי  הן שהרי  בהמה, אוכלי 

לאדם. מלוגמא מהם עושים

.‚È˙Bt68ı‡‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ≈¿ƒƒ≈ƒƒ»≈»»∆
‡ÈeÒÏ elÙ‡Â ,ı‡Ï ‰ˆeÁÏ69ÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â .ÔÈ70 ¿»»»∆«¬ƒ¿¿»¿≈«¬ƒƒ

ÌÈÎBk „BÚÏ ‡Ï Ô˙B‡71ÈÎOÏ ‡ÏÂ72‰È‰ Ì‡Â . »…¿≈»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒ»»
˙aL ÈÎO73B‡ ,L„Á ÈÎO B‡ ‰L ÈÎO B‡ ¿ƒ«»¿ƒ»»¿ƒ…∆

ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ıvwL74B˙Èa ÈL‡k ‡e‰ È‰  ∆ƒ≈¿»»»¬≈¿«¿≈≈
‡ÈÒÎ‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe75˙Bt «¬ƒƒ«¬ƒƒ∆»«¿«¿»≈

˙ÈÚÈL76. ¿ƒƒ

מ "ה.68) פ "ו שמעון.69)שם כרבי  ולא כתנאֿקמא שם,
ה"כ.70) שם לכם 71)תוספתא לאכלה, לכם  שנאמר:

וראה  ה"ו). פ "א בהר פרשת ('ספרא' לאחרים ולא
כפשוטה'. כמשלם 72)ב 'תוספתא נראה שהוא יום. שכיר

בבית, קצר זמן אותו שהרואה לפי  שביעית, מפירות חובו
משלם  הבית ובעל הבית, מאנשי  זה אין אומר: הבית בעל
בפ "ו  כדלהלן כן, לעשות ואסור שביעית, בפירות שכירותו

שנים.73)ה"י . שבע  שכיר ב 'תוספתא 74)כלומר, ראה
שם. היהודים 75)כפשוטה' בבתי  גרים שהיו המלך חיל

היהודים. עם כהדא 76)יחד ה"א: פ "ג דמאי  וב 'ירושלמי '
אומר, לעזר רבי  האכסניא. את לרבות עמכם" "הגרים דתני ,
גויים. שהם אף  אותם מאכילין ולכן גוי . של אכסניא זו

כפשוטה'. ב 'תוספתא וראה

.„ÈÔÈ‡77˙ÈÚÈL ˙Bt ‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa78, ≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ
˙Bf Ï‡ ;˙ÈÚÈL ˙BtÓ BÁ ÌlLÓk ‰fL ÈtÓƒ¿≈∆∆ƒ¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¬»ƒ∆

‡È‰79dÏÚa ÏMÓ80. ƒƒ∆«¿»

הכ"ב .77) שם אינו 78)תוספתא כשבעלה במזונותיה,
את 80)עצמה.79)לפנינו. שמשלם מי  כאן אין שהרי 

ניזונת  שהיא עלֿידי ֿזה מעצמו משתלם החוב  אלא החוב ,
בעצמה.

.ÂËÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡81Òa Ô‰Lk ˙ÈÚÈL ˙Bt82; ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆≈…∆
eÏÎ‡z :Ó‡pL83„Ú ˙ÏÎ‡ dÈ‡  d˙‡ez ˙‡ ∆∆¡«…¿∆¿»»≈»∆¡∆∆«
‰‡ez ‰OÚzL84‰„Oa ËÚÓ Ô‰Ó ÏÎB‡ Ï‡ .85 ∆≈»∆¿»¬»≈≈∆¿««»∆

ÔÈbt Ì‰Lk86C„k ,87.ÚeL ÈL ‡La ÏÎB‡L ¿∆≈«ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»«
˙BÚÏ eÚÈbiL „Ú B˙Èa CB˙a ÏÎ‡Ï ÒÈÎÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ∆¡…¿≈«∆«ƒ¿«

˙BOÚn‰88. «««¿

ה"י .81) שם המעשרות,82)'ספרא' לעונת שהגיעו לפני 

כל 83)כדלהלן. תהיה הכתוב : מן זאת למדו שם
לאכול. המעשרות,84)תבואתה לעונת משיגיעו והיינו,

אכילתן. דרך הוא וזה אדם 85)כדלהלן. בני  שמנהג "כמו
בישל  שלא הפרי  לאכול כן כמו ומנהגם פירותיהם, לאכול
(פירוש  להם" שיזדמן דרך על מעט , קשה ועודנו צרכו, כל

המעשרות.86)המשנה). לעונת שהגיעו קודם היינו,
כדלהלן.87) פתו, בהן שאוכל הם 88)כלומר, שאז

ה"ג. מעשרות מהל' פ "ב  למעלה וראה "תבואה", קרויים

.ÊËÈ˙ÓÈ‡Óe89‰„Oa ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÏÎ‡Ï zÓ ‰È‰È ≈≈»«ƒ¿∆À»∆¡…≈»ƒ»«»∆
?˙ÈÚÈMa90eÁÈÊiMÓ  ÌÈ‡z ÏL ÔÈbt‰91ÏÎB‡ «¿ƒƒ««ƒ∆¿≈ƒƒ∆«¿ƒ≈

Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa Bzt Ô‰a92Òa‰ .93 »∆ƒ«»∆¿≈…«≈»∆«…∆
BÏÎB‡Â ÌÈÓ ‡ÈˆBiMÓ94.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa ƒ∆ƒ«ƒ¿¿«»∆¿≈…«≈

ÌÈ˙Èf‰95eÒÈÎiMÓ 96˙ÈÚÈ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ‰‡Ò97 «≈ƒƒ∆«¿ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒƒ
ÏÎB‡Â ÚˆBt ÔÓL98L˙Bk  ‚Ï ÈˆÁ eÒÈÎ‰ .‰„Oa ∆∆≈«¿≈«»∆ƒ¿ƒ¬ƒ…≈

CÒÂ99LÈÏL eÒÈÎ‰ .‰„Oa100ÒÈÎ‰Ï zÓ  ¿»«»∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ»¿«¿ƒ
.˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ È‰L ,B˙ÈÏ¿≈∆¬≈ƒƒ¿««««¿

מ "ז.89) פ "ד לאכלם 90)שביעית דרך שמאז כלומר,
כנ"ל. שבוע , שני  בשאר גופם 91)מעט  וישוב  "יבהיקו,

המים  להכנס  כשיתחיל הפגים, התאנים דרך וכן חלק .
המשנה). (פירוש מפרש 92)בתוכם" שרבינו נראה

לענין  למעלה שכתוב  מה על עולה במשנה זו שפיסקא
שם. דלהלן מעשר על ולא מ "ח .93)שביעית, שם

פתו.94) בו אוכל מ "ט .95)שם: לומר:96)שם, צריך
לסוך 98)הלוג.97)משיכניסו. ראוי  השמן אין שעדיין

בשמן.99)בו. אחד 100)גופו עושים שהזיתים כלומר,
שליש  וזה כשיגמרו, לעשות ראויין שהן ממה מתשעה

ה"ה). מעשר מהל' (פ "ב  שלהן

.ÊÈzÓ101Ì„˜ ˙ÈÚÈMa ÌÈˆÚÏ ˙BÏÈ‡ ı˜Ï À»»…ƒ»¿≈ƒ«¿ƒƒ…∆
Èt Ô‰a ‰È‰iL102ÏÈÁ˙iMÓ Ï‡ .103 Èt ˙BOÚÏ ∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¬»ƒ∆«¿ƒ«¬¿ƒ

„ÈÒÙÓ È‰L ;B˙B‡ ı˜È ‡Ï104ÌÎÏ :Ó‡Â ,ÏÎ‡‰ …»…∆¬≈«¿ƒ»…∆¿∆¡«»∆
‡ÈˆB‰ Ì‡Â .„ÈÒÙ‰Ï ‡ÏÂ  ‰ÏÎ‡Ï105eÚÈb‰Â ˙Bt ¿»¿»¿…¿«¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ

‡ÈˆB‰ È‰L ;B˙B‡ ı˜Ï zÓ  ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿À»»…∆¬≈ƒ
.epnÓ ˙ÈÚÈL ÔÈc ÏËe ,ÂÈ˙Bt≈»»«ƒ¿ƒƒƒ∆

בשביעית.101) המשנה מן להלן שכתב  ממה משמע  כן
כשדמי102) אלא השחתה, דרך קוצץ  שאינו באופן ומדובר

בשאר  אפילו לעולם לקצוץ  אסור כן לא שאם יקרים, האילן
המשנה. פירוש - ה"ח ) מלכים מהל' בפ "ו (ראה שנים

הסמוכה.103) בפירוש 104)כבהלכה וראה ב . נב , פסחים
מ "י . שם לשביעית שם.105)המשנה שביעית משנה,

.ÁÈÈ˙ÓÈ‡Óe106?˙ÈÚÈMa ÔÏÈ‡‰ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡107 ≈≈»«≈¿ƒ»ƒ»«¿ƒƒ
eÏLÏLiMÓ  ÔÈeÁ‰108eÚ‚iMÓ  ÌÈÙb‰Â ,109, ∆»ƒƒ∆¿«¿¿¿«¿»ƒƒ∆¿»¿
eˆiMÓ  ÌÈ˙Èf‰Â110 ˙BÏÈ‡‰ Ïk ‡Le , ¿«≈ƒƒ∆»≈¿»»»ƒ»

ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡Â .Òa e‡ÈˆBiMÓ111˙BiÙk‰ ˙‡112 ƒ∆ƒ…∆¿≈¿ƒ∆««¿ƒ
Èt „ÒÙ‰ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈMa113ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒƒƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿ƒ≈

Ôkc114ıÈˆÈL ‡l‡ ÌÈÓz ˙BOÚ‰Ï115ı˜Ï zÓ  «¿»¿≈»¿»ƒ∆»ƒƒÀ»»…
˙BiÙk Ô˙B‡116. »«¿ƒ

פרי .107)שם.106) עשיית התחלת היא מאימתי  כלומר,
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"משעה 108) ופירושו שמאי . כבית ולא הלל כבית שם,
המשנה). (פירוש וגדלים" נמשכים שהענפים

(שם).109) הגרעינין" להם "משעה 110)"משיעשו
(שם). הנצנים" בהם שם.111)שיראו פסחים,

(רש"י ).112) בשלו" שלא קטנים שהרי113)"תמרים
לגדול. רבי114)סופו של מעשה א. נג, ב . נב , שם

(עיי "ש 115)אילעא. "שיצין" העתיק  קורקוס  [ר"י 
שם). הארץ ' ב 'שבת (וראה שם בפסחים ונזכרו בדבריו).
התשובות  חלק  שם, פסחים הגאונים' ('אוצר המכבדות והם
('ערוך' התמרים תלויים שבהם האשכולות כלומר: ,(73 עמ '
אינו  הללו האילנות של קיומם שכל באופן מכבד). ערך
בשביל  אלא שהם, כמו לעולם שיישארו הכפניות, בשביל

המכבדות]. כלומר, פרי ,116)השיצין, אינם עתה שהרי 
לגדול. סופם אין וגם

.ËÈÔÈ‡117ÈtÓ ,˙ÈÚÈL ÏL L˜Â Ôz ÔÈÙBO ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒƒ¿≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡ ‡e‰L118Ï‡ .119˙Ù‚a ÔÈ˜ÈqÓ ∆»¿«¬«¿≈»¬»«ƒƒ¿∆∆

˙ÈÚÈL ÏL ÔÈbÊe120. ¿«ƒ∆¿ƒƒ

בתבן 117) ושורפין נהנין מאימתי  מ "ז: פ "ט  בשביעית
הכ"ג), להלן (ראה שניה רביעה משתרד שביעית, של ובקש
(כסף ֿמשנה). אותם שורפין אין לכן שקודם משמע 

כנ"ל 118) שביעית קדושת עליהם חלה בהמה אוכלי  ואף 
לסחורה. ולא לאכלה, תורה: אמרה עליהם ואף  וט '. ה"ג,
לעוברי חששו שלא ספיחים, משום התבן על גזרו לא אבל
למעלה  ראה בהמה. באוכלי  ולא אדם באוכלי  אלא עבירה

וברדב "ז. שם, ובהערות ה"ד פ "ו 119)פ "ד שם תוספתא
שאין 120)הט "ז. כעצים, הם והרי  כלל, אוכל שאינם

שביעית. קדושת בהם

.ÎıÁÓ121‰˜q‰L122 ˙ÈÚÈL ÏL L˜e Ô˙a ∆¿»∆À¿»¿∆∆¿«∆¿ƒƒ
da ıÁÏ zÓ123ÎOa124 ‡e‰ eLÁ Ì„‡ Ì‡Â . À»ƒ¿…»¿»»¿ƒ»»»

ÌÈÁ‡ ÌÈc da e˜ÈqÈ ‡nL ;eÒ‡125È„k BÏÈLa »∆»«ƒ»¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ¿≈
.˙ÈÚÈL ˙Bt ÔÈ„ÈÒÙÓ e‡ˆÓÂ ,Û„B dÁÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ≈¿ƒƒ

מי "א.121) פ "ח  תבן 122)שם שורפין אין שהרי  בדיעבד,
(כסף ֿמשנה). כנ"ל שביעית, של בדיעבד.123)וקש

שישרפו  לחשוש ואין (שם), והקש התבן נשרפו כבר שהרי 
שמותר 124)עוד. וכלֿשכן כסחורה, שנראה אף ֿעלֿפי 

מן  בשכר, אפילו שמדובר כן ולמד ראב "ד. ועי ' בחינם,
ומסתבר  וכו', יסיקו שמא חשוב , אדם שאסרו הסיפא,

קורקוס ). (ר"י  כן יעשו לא אוכלי125)שבחינם כלומר,
לאדם  מלוגמא לעשות מותר בהמה מאוכלי  אבל אדם.

שווה. וביעורו הנאתו זה והרי  הי "א), (למעלה

.‡ÎÌÈfÏ ‰Óe˙a ÔÈznL ÔÈÈÚb‰Â ÔÈtÏw‰126 «¿ƒƒ¿««¿ƒƒ∆À»ƒƒ¿»«»ƒ
,ÌÈˆÚk Ô‰ È‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈL ˙M„˜ ÔÈ‡ ≈¿À«¿ƒƒ»»¬≈∆«¬≈≈¿≈ƒ

‰ÚÈˆÏ ÔÈÈe‡ Ôk Ì‡ ‡l‡127Bw‰Â .128˙M„˜  ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿À«
.ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈL¿ƒƒ»»»»

ה"י ֿיא.126) תרומות מהל' בפי "א תוספתא 127)ראה
לאבדם  אסור לצביעה, ראויים שהם שכיון הט "ז. שם
ב 'תוספתא  וראה בהם. להסיק  שרגילים אף ֿעלֿפי  בהסקה

ראש 128)כפשוטה'. והוא ה"ו. סוף  פ "ד שם 'ירושלמי '
מהל' ופ "ח  לו. (ברכות אותו אוכלים רך וכשהוא הדקל,

ה"ו). ברכות

.ÎBv‰129CB˙Ï Ô˙BÂ ˙ÈÚÈL ÏL ÔÈÏz «≈¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿
ÏÈLz‰130ÏÎÏ ÔÈzÓ el‡ È‰  ÔÓÚË ÏËa Ì‡ : ««¿ƒƒ»««¿»¬≈≈À»ƒ¿»

c131˙M„˜a Ì‰ ÔÈ„Ú  ÌÚË Ô‰a ‡L Ì‡Â ; »»¿ƒƒ¿«»∆««¬«ƒ≈ƒ¿À«
.˙ÈÚÈL¿ƒƒ

ה"ז.129) שם, ונתנו 130)תוספתא בשקיק  צררו כלומר,
התבשיל. כעצים.131)לתוך הם שהרי 

.‚ÎÔÈ‡132CB˙Ï ‡Ï ˙ÈÚÈL ÏL L˜Â Ôz ÔÈ˙B ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒ…¿
ËÈh‰ CB˙Ï ‡ÏÂ k‰133Ô˙ Ì‡Â .134‰Ê È‰  ««¿…¿«ƒ¿ƒ»«¬≈∆

ÚÓk135epz .136e‰e˜Èq‰L137ÏL L˜e Ô˙a ƒ¿…»«∆ƒƒ¿∆∆¿«∆
ÔˆeÈ  ˙ÈÚÈL138„zMÓe .139È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ ¿ƒƒ«ƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈

ÔÈÙBOÂ ÔÈ‰ ˙ÈÚÈL140.˙ÈÚÈL ÏL Lwe Ôza ¿ƒƒ∆¡ƒ¿¿ƒ«∆∆¿«∆¿ƒƒ

הי "ח .132) פ "ה שם, ראוי133)תוספתא שהוא מפני 
בהי "ט . כנ"ל בהמה, נתן 134)למאכל אם אפילו משמע 

נתן  שאם משמע  אחרים", נתנוהו "אם שם: ובתוספתא הוא.
כפשוטה'). ('תוספתא התירו לא ֿ 135)בעצמו על ובטל

התירו  לא וב 'ירושלמי ' בהמה. מאכל מלהיות ידי ֿזה
פסק  ורבינו בטיט , וגבל הכר גבי  על ישן אלאֿאםֿכן

(רדב "ז). כן התנו שלא הנ"ל, תוספתא 136)כתוספתא
הי "ט . לעשות 137)שם, אסור לכתחילה שהרי  בדיעבד,

בהי "ט . כנ"ל כיון 138)כן, לחם, בו יאפו ולא כלומר,
שלא  לחם, בו ואפו עברו שאם ונראה באיסור. שהסיקוהו
לרחוץ  מותר זה ומטעם לאכלו. ומותר כך, כל קנסוהו
שחממו  שהמים ה"כ), (למעלה באיסור שהוסק  במרחץ 
משנה'. 'כסף  ועי ' בתנור. שנאפה כלחם הם הרי  אותם

מ "ז.139) פ "ט  שנייה,140)שביעית רביעה שמשירדה
מהשנה  וקש ותבן הבהמות, לאכילת חדשים זרעים צמחו
קדושתם  ובטלה בהמה למאכל עומדים אינם שוב  הקודמת
מה  שתסרח  "מכיון : אמרו שם וב 'ירושלמי ' שמח '). ('אור

שבבית". מה הותר שבשדה,
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עמל המביא לידי תועלת – הנה לא זו בלבד שאין כל חיסרון בדבר, אלא אדרבה – זוהי תכלית ומטרת בריאת האדם: "אדם לעמל 
יולד"!

משיחת שבת פרשת תרומה ה'תשד"מ
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ה'תשע"ח  שבט  כ"ו  ראשון  יום 


 

    
והדברים 1) הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי  בו נתבארו

ונסתיימו  ועינוגו. השבת כבוד מפני  מלעשותם המוזהרים
חמורה  מצוה והיותו השבת מצוות מעלת בהפלגת ההלכות
ומכופל. צב .) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד

.‡‰Bz‰ ÔÓ ÌÈL ,˙aLa eÓ‡ ÌÈ„ ‰Úa‡«¿»»¿»ƒ∆∆¿¿«»¿«ƒƒ«»
È„È ÏÚ ÔÈLÙÓ Ô‰Â ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÌÈLe¿«ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿…»ƒ«¿≈

BÓLÂ BÎÊ  ‰BzaL .ÌÈ‡Èp‰2ÏÚ eLt˙pLÂ ; «¿ƒƒ∆«»»¿»¿∆ƒ¿»¿«
„Bk  ÌÈ‡Èp‰ È„È3‚ÚÂ4˙aMÏ ˙‡˜Â :Ó‡pL , ¿≈«¿ƒƒ»»…∆∆∆¡«¿»»»««»

'‰ LB„˜ÏÂ ,‚Ú5.„aÎÓ …∆¿ƒ¿¿À»

והיא 2) ח ') פסוק  כ' פרק  (שמות הראשונות בדברות זכור
בדברות  ושמור א') הלכה כ"ט  פרק  (למעלה קידוש מצות
"לא  מצות והיא י "ב ) פסוק  ה', פרק  (דברים האחרונות

מלאכה". כל השבת 3)תעשה קודם השייכים הענינים הם
כתב  וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין

תקכ"ט . חיים באורח  מוילנה אליהו רבינו ענינים 4)הגאון
רבינו  שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים

שם. מוילנה הגאון כתב  וכן כמו 5)בסמוך השבת הוא
יום  את אלקים "ויברך ג') פסוק  ב ' פרק  (בראשית שנאמר

אותו". ויקדש השביעי 

.ÏÚ ‰ÂˆnL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰Ê ?„Bk e‰ÊÈ‡≈∆»∆∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿»«
,˙aL Úa ÔÈnÁa ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁÏ Ì„‡»»ƒ¿…»»»»¿«¿»¿«ƒ¿∆∆«»

˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙Óe .˙aM‰ „Bk ÈtÓ6„Îa LBÈÂ , ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿…∆
‡ˆBÈ ‡e‰L BÓk ,˙aM‰ Èt ˙Ïa˜‰Ï ÏÁÈÓ ,L‡…¿«≈¿«¿»«¿≈««»¿∆≈
ÔÈˆa˜Ó eÈ‰ ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁÂ .CÏn‰ ˙‡˜Ïƒ¿««∆∆«¬»ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
e‡Ba :ÌÈÓB‡Â ÌÈÙhÚ˙Óe ,˙aL Úa Ô‰È„ÈÓÏz«¿ƒ≈∆¿∆∆«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ

CÏn‰ ˙aL ˙‡˜Ï ‡ˆÂ7. ¿≈≈ƒ¿««»«∆∆

לו 6) מביאים אלעאי , בר' יהודה רבי  של מנהגו היה "כך
ורגליו, ידיו פניו ורוחץ  חמים) (=מים חמין מליאה עריבה
צבאות" ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין ויושב  ומתעטף 

ב '). עמוד כ"ה דף  שבת קי "ט 7)(מסכת דף  שבת מסכת
אבל  המלכה" שבת לקראת ונצא "בואו כתוב : ושם א'. עמוד
הוא  (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד

.‚‰È‰È ‡ÏÂ .‰i˜ ˙eÒk LaÏiL  ˙aM‰ „BkÓeƒ¿««»∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙aM‰ LeaÏÓk ÏÁ‰ LeaÏÓ8ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿«…¿«¿««»¿ƒ≈¿«¬ƒ

B˙ÈlË ÏLÏLÓ 9LeaÏÓk BLeaÏÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿«¿≈«ƒ¿≈∆…¿≈«¿¿«¿
Ôwz ‡ÊÚÂ .ÏÁ‰10ÈLÈÓÁa ÌÈÒaÎÓ ÌÚ‰ e‰iL ,11, «…¿∆¿»ƒ≈∆¿»»¿«¿ƒ«¬ƒƒ

.˙aM‰ „Bk ÈtÓƒ¿≈¿««»

במלבושים 8) "וכבדתו ב ') פרק  (בראשית תנחומא במדרש

דף  ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים
שבת  של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א'. עמוד קי "ג
לה  שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך
הלכה  ח ' פרק  פאה מסכת (ירושלמי  לשבת מיוחדים בגדים

היושבים 9)ז'). העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו
בשביל  הארץ  מן בגדיהם לסלק  צריכים ואינם בביתם
שם). שבת במסכת (רש"י  הוא" שבת וכבוד מלאכה,

ב '.10) עמוד פ "ב  דף  קמא בבא בערב 11)מסכת ולא
אברהם). (מגן שבת בצרכי  להתעסק  פנויים שיהיו כדי  שבת,
ג' עמ ' ב ' חלק  קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה

.[10 הערה

.„‰zLÓe ‰cÚÒ Úa˜Ï eÒ‡12ÈtÓ ,˙aL Úa »ƒ¿…«¿À»ƒ¿∆¿∆∆«»ƒ¿≈
˙aM‰ „Bk13;CLÁzL „Ú ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï zÓe . ¿««»À»∆¡…¿ƒ¿«∆∆¿«

ÔÓ Ì„‡ ÚniL ˙aM‰ „BkÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ¿««»∆ƒ»«»»ƒ
‰cÚÒ Úa˜lÓ ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰14˙aMÏ ÒkiL È„k , «ƒ¿»¿«¿»ƒƒ¿…«¿À»¿≈∆ƒ»≈««»

ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡e‰Lk15. ¿∆ƒ¿«∆∆¡…

סעודת 12) כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה משתה
א'). הלכה א' פרק  כתובות מסכת (ירושלמי  ודומיהן אירוסין

רבי13) "אמר – שבת. סעודת צרכי  מהכנת יתבטל שלא
סעודתה  קבעה אחת בירושלים, היו משפחות שתי  יוחנן,
יושבים  והם בשבת לרבים דרשות דורש (כשהחכם בשבת
קבעה  ואחת לאחר) או הסעודה להקדים להם והיה בסעודה,
ל"ח  דף  גיטין (מסכת נעקרו" ושתיהן שבת. בערב  סעודתה

ב '). (וראה 14)עמוד חול בימות בה שנוהג רגילה
והכוונה 15)למעלה). ב ' עמוד צ "ט  דף  פסחים מסכת

מה  (ראה ולמעלה ומחצה שעות מתשע  שהוא קטנה, למנחה
המגיד). הרב  ג'. פרק  תפילה בהלכות רבינו שכתב 

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL Úa BÁÏL Ì„‡ cÒÓ¿«≈»»À¿»¿∆∆«»¿««ƒ
˙ÈÊÎÏ ‡l‡ CÈˆ BÈ‡L16BÁÏL cÒÓ ÔÎÂ ; ∆≈»ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈¿«≈À¿»

‡l‡ CÈˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»¿««ƒ∆≈»ƒ∆»
˙ÈÊÎÏ17CÈˆÂ .B˙‡ÈˆÈe B˙ÒÈÎa B„aÎÏ È„k ; ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿»ƒ

˙aM‰ „Bk ÈtÓ ,ÌBÈ „BÚaÓ B˙Èa Ôw˙Ï18‰È‰ÈÂ . ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿≈¿««»¿ƒ¿∆
ÏkL ;˙ÚvÓ ‰hÓe ,ÏÎ‡Ï CeÚ ÔÁÏLÂ ,˜eÏc ≈»¿À¿»»∆¡…ƒ»À««∆»

Ô‰ ˙aL „BÎÏ el‡19. ≈ƒ¿«»≈

ב '.16) עמוד קי "ט  דף  שבת שם.17)מסכת שבת מסכת
הוא  שבת שמכבוד מלכה", "מלוה סעודת הנקראת והיא
המלך  את המלווה כאדם כבוד, דרך ביציאתה ללוותה

(רש"י ). העיר מן ומסודר 18)בצאתו ערוך שימצאנו כדי 
רסב ). (או"ח  הכנסת מבית יהודה 19)בבואו בר' יוסי  "רבי 

מבית  שבת בערב  לאדם לו מלוין השרת מלאכי  שני  אומר,
נר  ומצא לביתו, וכשבא רע , ואחד טוב  אחד לביתו, הכנסת
רצון  יהי  אומר: טוב  מלאך מוצעת, ומטה ערוך ושלחן דלוק 
כרחו" על אמן עונה רע  ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא
שיושבים  המטה היינו מוצעת "ומטה שם). שבת (מסכת
הקדמונים. בימים מנהגם היה שכך הסעודה, בשעת עליה
מוצעת  תהיה עליה ששוכב  המטה שגם כתב  (רסב ) והב "ח 
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לאכול  ערוך "ושלחן כתב  שהרי  רבינו מדברי  נראה [וכן
ולא  לאכול הוא הערוך השלחן שרק  משמע  – מוצעת" ומטה
ג' הלכה אישות מהלכות י "ג בפרק  וראה המוצעת. המטה

המאירי ]. בשם שם שכתבנו ומה

.ÂBkc ÔÈ‡Â ,˙BÈa eLÁ Ì„‡ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»»»¿≈¿≈«¿
˙BÎ‡ÏÓa ˜qÚ˙‰Ï ‡ÏÂ ˜eM‰ ÔÓ ÌÈc ÁwÏƒ«¿»ƒƒ«¿…¿ƒ¿«≈ƒ¿»
˙aM‰ CˆÏ Ô‰L ÌÈc ˙BNÚÏ iÁ  ˙ÈaaL∆««ƒ«»«¬¿»ƒ∆≈¿…∆««»
Ì‰Ó  ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ .B„Bk ‡e‰ ‰fL ,BÙe‚a¿∆∆¿¬»ƒ»ƒƒ≈∆
‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;Ô‰a ÏMÏ ÌÈˆÚ‰ ÏvÙÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈»≈ƒ¿«≈»∆≈∆ƒ∆»»
˜ÈÏ„Ó B‡ ,˙BÏÈ˙t Ï„Bb B‡ ,Na ÁÏBÓ B‡ ,ÏMÓ¿«≈≈«»»≈¿ƒ«¿ƒ
CˆÏ Ô‰L ÌÈ„ ‰B˜Â ‡ˆBÈ ‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;˙B≈≈∆ƒ∆»»≈¿∆¿»ƒ∆≈¿…∆
Îa Bkc ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓe ÏÎ‡nÓ ˙aM‰.C ««»ƒ«¬»«¿∆««ƒ∆≈«¿¿»

ÁaLÓ ‰Ê È‰  ‰Ê „a ‰an‰ ÏÎÂ20. ¿»««¿∆¿»»∆¬≈∆¿À»

עוסק 20) (שאם מבשלוחו" יותר בו מצוה יוסף  רב  "אמר
ב '). עמוד מ "א דף  קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו

.ÊÌÈÓÎÁ eÓ‡L e‰Ê ?‚Ú e‰ÊÈ‡21Ôw˙Ï CÈvL , ≈∆…∆∆∆»¿¬»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÓL ÏÈLz22Ïk‰  ˙aLÏ ÌNÓ ‰˜LÓe ˙BÈa «¿ƒ»≈¿≈«¿∆¿À»¿«»«…

˙aL ˙‡ˆB‰a ‰an‰ ÏÎÂ .Ì„‡ ÏL BBÓÓ ÈÙÏ¿ƒ»∆»»¿»««¿∆¿»««»
ÁaLÓ ‰Ê È‰  ÌÈBËÂ ÌÈa ÌÈÏÎ‡Ó Ôew˙e23. ¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»

˜ÏL ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï elÙ‡  ˙‚NÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆¬ƒ…»»∆»∆∆
˙aL ‚Ú ‰Ê È‰ ,˙aL „Bk ÌeMÓ Ba ‡ˆBiÎÂ24. ¿«≈ƒ¿«»¬≈∆…∆«»

È„k ÌÈÁ‡Ó Ï‡LÏÂ BÓˆÚÏ ˆ‰Ï iÁ BÈ‡Â¿≈«»¿»≈¿«¿¿ƒ¿…≈¬≈ƒ¿≈
˙aLa ÏÎ‡Óa ˙Ba‰Ï25ÌÈÓÎÁ eÓ‡ . ¿«¿¿«¬»¿«»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡‰26ÏÁ EzaL ‰NÚ :27CËˆz Ï‡Â , »ƒƒ¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˙BiaÏ28. «¿ƒ

ב '.21) עמוד קי "ח  דף  שבת רב 22)מסכת בדברי  הוא [כן
ברכות:"ואכילת  למסכת המפתח  לספר בהקדמתו גאון נסים
רז"ה  כתב  וכן מהנשים". אפילו נעלם לא והאליה הטמון
את  ולענג ולהטמין, לבשל "ולהזמין, דשבת: ג' בפרק 

ולהשמין"]. לו 23)השבת קצובין אדם של מזונותיו "כל
בניו  והוצאת טוב , ויום שבת מהוצאת חוץ  השנה, מראש
מוסיפין  הוסיף  ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד

א'). עמוד ט "ז דף  ביצה (מסכת דף 24)לו" שבת מסכת
ב '. עמוד (נחמה 25)קי "ח  "כתוב  חכמים שאמרו ומה

ושלחו  ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו י ') פסוק  ח ' פרק 
כי תעצבו ואל לאדוננו, היום קדוש כי  לו נכון לאין מנות
בני , לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר מעוזכם, היא ה' חדות
היינו  - פורע ", ואני  בי  והאמינו היום קדושת וקדשו עלי  לוו
ידו  תחת כסף  לו שאין רק  חובו, לפרוע  משכנות לו כשיש
חייב  כן פי  על ואף  ב '). עמוד ט "ו דף  ביצה (תוספות
השבת  את לכבד כדי  החול ימות בשאר אכילתו לצמצם

תבשילין. א'.26)בתוספת עמוד קי "ב  דף  פסחים מסכת
כמו 27) סעודות בשתי  ודיו בצמצום סעודותיו שיאכל

החול. מי28)בימות אבל צדקה. של מקופה ליטול
גבאי על חובה מוטלת אז החול, ימות כל גם לקופה שנצרך
או"ח  (טור החול מבימות יותר בשבת לפרנסו הצדקה

ט '. הלכה להלן וראה רמ "ב ),

.Á ˙aLk ÂÈÓÈ Ïk È‰Â ,ÈLÚÂ ‚Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»…¿»ƒ«¬≈»»»¿«»

È‡ Ì‡Â .ÏÁ‰ ÏÎ‡nÓ ˙aL ÏÎ‡Ó ˙BpLÏ CÈ»̂ƒ¿««¬««»ƒ«¬««…¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡‰ ÔÓÊ ‰pLÓ  ˙BpLÏ LÙ‡29ÏÈ‚ ‰È‰ Ì‡ : ∆¿»¿«¿«∆¿«»¬ƒ»ƒ»»»ƒ

Á‡Ó  ÌÈc˜‰Ï30.ÌÈc˜Ó  Á‡Ï ÏÈ‚ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ»»»ƒ¿«≈«¿ƒ

היכר 29) שיהא כדי  א'. עמוד קי "ט  קף  שבת מסכת
השבת. לכבוד שהוא מדאי30)בסעודתו יותר לא אבל

רפ "ח ). סימן או"ח  (שו"ע  שבת מעונג ויתבטל ירעב  שלא

.Ë˙aLa ˙BcÚÒ LÏL ÏÎ‡Ï Ì„‡ iÁ31˙Á‡ : «»»»∆¡…»¿À¿«»««
‰ÁÓa ˙Á‡Â ,˙ÈÁL ˙Á‡Â ,˙ÈÚ32CÈˆÂ . «¿ƒ¿«««¬ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ

.ÏÏk Ô‰Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,el‡ ˙BcÚÒ LÏLa ‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»¿À≈∆…ƒ¿…≈∆¿»
LÏL „ÚBÒ ,‰˜„v‰ ÔÓ Òt˙n‰ ,ÈÚ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»≈»

˙BcÚÒ33‰È‰L B‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ Ó ‰ÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿ƒ»»∆≈…»¬ƒ»∆»»
‰pÚ˙Ó34„ÈÓz35˙BcÚÒ LÏMÓ eËt 36CÈˆÂ . ƒ¿«∆»ƒ»ƒ»¿À¿»ƒ

ÔÈi‰ ÏÚ ÔzLÏMÓ ‰cÚÒ Ïk Úa˜Ï37ÏÚ ÚˆÏÂ , ƒ¿…«»¿À»ƒ¿»¿»«««ƒ¿ƒ¿…««
˙Bkk ÈzL38ÌÈBË ÌÈÓÈa ÔÎÂ .39. ¿≈ƒ»¿≈¿»ƒƒ

בשבת,31) סעודות שלש לאכול אדם חייב  רבנן, "תנו
שבת  כי  היום, "אכלוהו כ"ה) פסוק  ט "ז פרק  (שמות שנאמר
היום, פעמים שלש – בשדה" תמצאוהו לא היום לה', היום
עמוד  קי "ז דף  שבת (מסכת בשבת" סעודות לשלש מכאן
ארבע  שהצריך חידקא רבי  על החולקים רבנן לדעת ב '

הללו,32)סעודות). בזמנים חיוב  שאין אומרים ויש
המגיד). (הרב  סעודות שלש בשבת לאכול רק  והעיקר

ז'.33) הלכה למעלה וראה ז' משנה ח ' פרק  פאה מסכת
ולהלן 34) תענית) מהלכות א' בפרק  (ראה חלום תענית כגון

י "ב . בכסף 35)בהלכה וראה "תמיד" תיבת חסרה בכ"י 
שישתה 36)משנה. והיינו ב ' עמוד מ "ב  דף  ברכות מסכת

אינה  היין על קידוש חובת אבל שלישית. בסעודה גם יין
(כ"מ ). ובלילה ביום עמוד 37)אלא מ "ב  דף  ברכות מסכת

חובת  אבל שלישית. בסעודה גם יין שישתה והיינו ב '
(כ"מ ). ובלילה ביום אלא אינה היין על "אמר 38)קידוש

דכתיב  בשבת, ככרות שתי  על לבצוע  אדם חייב  אבא רבי 
אשי : רב  ואמר משנה", "לחם כ"ב ) פסוק  ט "ז פרק  (שמות
אחד  ובצע  הברכה בשעת ככרות שתי  שאחז לרב  ראיתי 
ב '). עמוד קי "ז דף  שבת (מסכת כתיב  "לקטו" אמר: מהם,
לחם  צריך אין שלישית שבסעודה כתב  הלקט  שבלי  ובס '
בתשובת  וכתב  כן. הכריעו לא הפוסקים כל אבל משנה,
די ככר וחצי  אחד שלם ככר רק  לו יש שאם יעקב , שבות
משמורה  ב ') עמוד ג' דף  ברכות (מסכת שמבואר בזה,
נחשבים  וחצי  ככר כן כמו להו, חשיב  משמורות תרי  ופלגא

טוב 39)לשתים. יום ובערב  המן ירד לא טוב  ביום שגם
ב ' עמוד ב ' דף  ביצה מסכת (תוספות משנה לחם להם היה

בשלח ). המכילתא מדברי 

.ÈBÏ ‡e‰ ‚Ú  ˙aLa ÔÈÈ ˙i˙Le Na ˙ÏÈÎ‡40. ¬ƒ«»»¿ƒ««ƒ¿«»…∆
˙‚NÓ B„È ‰˙È‰L ,‡e‰Â41ÏÚ ‰cÚÒ Úa˜Ï eÒ‡Â . »∆»¿»»«∆∆¿»ƒ¿…«¿À»«

L„n‰ ˙Èa ˙ÚLa ÌÈBË ÌÈÓÈe ˙aLa ÔÈi‰42. ««ƒ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈«ƒ¿»
Ïlt˙Ó :ÌÈBL‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ck ‡l‡∆»»»»ƒ¿«««ƒƒ»ƒƒƒ¿«≈
‡BÈÂ ,˙Òk‰ ˙Èa ÛÒeÓe ˙ÈÁL ˙aLa Ì„‡»»¿«»«¬ƒ»¿≈«¿∆∆¿»
‡˜È ,L„n‰ ˙ÈÏ CÏÈÂ ,‰iL ‰cÚÒ „ÚÒÈÂ B˙ÈÏ¿≈¿ƒ¿…¿À»¿ƒ»¿≈≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
Úa˜È Ck Á‡Â ,‰ÁÓ Ïlt˙ÈÂ ,‰Án‰ „Ú ‰LÈÂ¿ƒ¿∆««ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿««»ƒ¿«
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קסט                
         

È‡ˆBÓ „Ú ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒ¿À»¿ƒƒ«««ƒ¿…«¿ƒ¿∆«»≈
.˙aL«»

(40– עונג שהוא שכיון א'. עמוד קי "ט  דף  שבת מסכת
פסוק  נ"ח  פרק  (ישעיה נאמר שהרי  בשבת, לעשותו מצוה
א'. בהלכה למעלה וראה עונג". לשבת "וקראת י "ג):

ז'.41) הלכה למעלה עמוד 42)ראה ל"ח  דף  גיטין מסכת
ד'. בהלכה למעלה והובאה ב '

.‡È˙BÈ ˙B˙aL ÈÚa Cl‰iL Ì„‡Ï BÏ eÒ‡»»»»∆¿«≈¿«¿≈«»≈
˙B‡Òt LÏMÓ43B˙ÈÏ ÚÈbiL È„k ,ÌBi‰ ˙lÁzÓ44 ƒ»«¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆«ƒ«¿≈

˙aLÏ ‰cÚÒ ÔÈÎÈÂ , ÌBi‰ „BÚÂ45ÔÈ‡ È‰L ; ¿««¿»ƒ¿À»¿«»∆¬≈≈
‡ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈÎ‰Ï È„k ‡BÈ ÌBi‰L ÔÈÚ„BÈ B˙Èa ÈL «¿≈≈¿ƒ∆«»¿≈¿»ƒ¿≈

‡e‰L ;ÌÈÁ‡ Ïˆ‡ Á‡˙Ó ‰È‰ Ì‡ ÓBÏ CÈ»̂ƒ«ƒ»»ƒ¿»≈«≈∆¬≈ƒ∆
.ÔÈÁB‡Ï Èe‡‰ c Ô‰Ï eÈÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔLiÓ¿«¿»ƒ¿≈∆…≈ƒ»∆»»»»¿¿ƒ

ארבעה 43) – פרסה וכל ב ' עמוד מ "ד דף  סוכה מסכת
אמה. אלפים שמונת שהן או 44)מילין, בעגלה וכשמהלך

שלש  הילוך זמן משך בה שיש דרך לנסוע  אסור ברכבת
רמט ). (ב "ח  ברגל ס "ח 45)פרסאות דף  פסחים מסכת

ב '. עמוד ל"א דף  ברכות ומסכת ב ' עמוד

.È˙BpÚ˙‰Ï eÒ‡46LwÏe ÔpÁ˙‰Ïe ˜ÚÊÏÂ »¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿«≈
eav‰L ,˙Bv‰ ÔÓ ‰ˆa elÙ‡Â .˙aLa ÌÈÓÁ«¬ƒ¿«»«¬ƒ¿»»ƒ«»∆«ƒ
ÔÈÚÈ˙Ó ‡ÏÂ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡  Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ¿…«¿ƒƒ

˙aLa47ıeÁ ;ÌÈBË ÌÈÓÈa ‡ÏÂ ,48‰eÙÈw‰L ÈÚÓ ¿«»¿…¿»ƒƒ≈ƒ∆ƒƒ»
˙Ùhn‰ ‰ÈÙÒ B‡ ,‰ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk È„BÚ49 ¿≈»ƒ«»»»¿ƒ»«ƒ»∆∆

Ìia50ÔÊÚÏ ˙aLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ˙nL 51ÔÈpÁ˙Óe , «»∆«¿ƒƒ¬≈∆¿«»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈL˜Óe¿«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ

על 46) בחצוצרות ולהריע  לזעוק  התורה מן עשה ש"מצות
סופרים  מדברי  ומצוה . . . הצבור על תבא שלא צרה כל
מהלכות  א' בפרק  (רבינו ". . . צרה כל על להתענות

לענין 47)תענית). אבל ותרועות, תענית לענין זה וכל
בפני העומד דבר לך שאין ב ') (פרק  רבינו כתב  כבר הצלה,
מישראל. יחיד אפילו להציל שבת ומחללין נפש, פקוח 

א'.48) עמוד י "ט  דף  תענית במסכת שהסער 49)משנה
להשתבר. וקרובה ואילך ב '50)טורפה פרק  למעלה ראה

כ"ד. ו'51)הלכה הלכה תענית מהלכות א' בפרק  [ראה
יש  וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב :

כאן]. לפרש

.‚È˙BÏfÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ˙BÈÚ ÏÚ ÔÈˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬»∆¿≈»ƒ«»
˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt52MÈ˙zL È„k ; »ƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈

ÌÈÏ‰Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ˙Úc«««¿≈«ƒ¿»»¬≈∆¿…ƒ¿¿…»ƒ
ÔÈ‚ÈÏÙÓ ÔÈ‡ .˙aLa ÌÈ„eËe53˙BÁt ‰ÈÙÒa ¿ƒ¿«»≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»»

BzÚc MÈ˙zL È„k ;˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈«¿
ÈcÓ ˙BÈ ÚËˆÈ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜ ÂÈÏÚ54„ÏÂ . »»…∆««»¿…ƒ¿«≈≈ƒ«¿ƒ¿«

˜ÒBÙe .˙aL Úa elÙ‡ Ìia ‚ÈÏÙÓ  ‰ÂˆÓ55BnÚ ƒ¿»«¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆«»≈ƒ
˙BL BÈ‡Â ,˙aLÏ56ÔB„ÈˆÏ vÓe .57 Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿…¿≈≈ƒ…¿ƒ¿«≈»∆

.˙aL Úa ‚ÈÏÙ‰Ï zÓ ˙eL‰ „Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«»¿À»¿«¿ƒ¿∆∆«»
ÔÈ‡  ÏÏk ˙aL Úa ‚ÈÏÙÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬∆…«¿ƒ¿∆∆«»¿»≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ58. «¿ƒƒ

מלחמה 52) עמהן "ועושין א'. עמוד י "ט  דף  שבת מסכת
פסוק  כ' פרק  (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל
מלחמת  בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ')

מלכים). מהלכות ו' פרק  (רבינו שבת 53)הרשות" מסכת
מפליגין". אין זה "ומפני  הגירסא ובכ"י  לפי54)שם.

ימים  בג' להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל
מנענוע  משתבר וגופם וסת ושנוי  ובלבול צער הראשונים

ימים. שלשה עד חוזרת רוחם ואין ומתנה 55)הספינה,
בשבת. שישבות הנכרי  ישבות 56)עם לא כך אחר אם

אחד.57)הגוי . יום מהלך אלא ביניהן מסכת 58)שאין
אסור  זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב ' עמוד נ' דף  פסחים
מוסר  בני  "שמע  ח ') פסוק  א' פרק  (משלי  שנאמר לבטלו,

אמך". תורת תטוש ואל אביך

.„È‡e‰ ˙aL ‚ÚÓ  ‰hn‰ LÈÓLz59˙BÚ CÎÈÙÏ . «¿ƒ«ƒ»≈…∆«»¿ƒ»«
˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈLnLÓ ,ÌÈ‡Èa‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ≈≈«»

˙aL ÈÏÈÏÏ60,˙aLa ‰lÁzÎÏ ‰Ïe˙a ÏÚÏ zÓe . ¿≈≈«»À»ƒ¿…¿»¿«¿ƒ»¿«»
dÏ Úˆ ÌeMÓ ‡ÏÂ ÏBÁ ÌeMÓ ‡Ï ‰Êa ÔÈ‡Â61. ¿≈»∆…ƒ≈¿…ƒ««»

ב '.59) עמוד ס "ב  דף  כתובות על 60)מסכת דרשו חכמים
זה  בעתו" יתן פריו "אשר ג') פסוק  א' פרק  (תהילים הכתוב 
ושביתה  תענוג ליל שהוא שבת, בליל חכמים תלמידי  עונת

(רש"י ). הגוף  א'.61)והנאת עמוד ז' דף  כתובות מסכת
אלא  הרחם, בית בכותלי  מובלע  אינו הבתולים שדם מפני 
שיצא  פתחו וזה הכלי , בתוך ומוצנע  כמופקד שם הוא כנוס 

חבורה. עושה ואינו מתוכו, הדם

.ÂË˙Á‡ Ïk  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÂ ˙aM‰««»«¬«»ƒ«»»««
‰Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ‡L „‚k ‰Ïe˜L Ô‰ÈzLÓ62. ƒ¿≈∆¿»¿∆∆¿»»ƒ¿«»

eÈe ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈaL ˙B‡‰ ‡È‰ ˙aM‰Â¿««»ƒ»∆≈«»»≈≈
È‰  ˙Bˆn‰ ‡L ÏÚ BÚ‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ»»»≈«¿»«ƒ¿¬≈
˙aL ÏlÁÓ‰ Ï‡ ;Ï‡NÈ ÈÚL ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿«≈«»
,˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚk ‡e‰ È‰  ‡ÈÒ‰Ùa¿«¿∆¿»¬≈¿≈¬«»ƒ«»
.Ì‰Èc ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk È„BÚk Ì‰ÈLe¿≈∆¿¿≈»ƒ«»¿»ƒ¿≈∆
‰NÚÈ LB‡ ÈL‡ :ÓB‡Â ‡Èp‰ ÁaLÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«≈««»ƒ¿≈«¿≈¡«¬∆
.ÓB‚Â BÏlÁÓ ˙aL ÓL ,da ˜ÈÊÁÈ Ì„‡ŒÔe ,˙‡f…∆»»«¬ƒ»…≈«»≈«¿¿≈
d‚pÚÓe d„aÎÓe ,d˙ÎÏ‰k ˙aM‰ ˙‡ ÓBM‰ ÏÎÂ¿»«≈∆««»¿ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

Ó k  BÁk ÈÙk‰f‰ ÌÏBÚa BÎN ‰Ïawa LÙ ¿ƒ…¿»¿…»««»»¿»»»«∆
Ê‡ :Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ÔeÙv‰ ÎN‰ ÏÚ ˙È»≈««»»«»»»«»∆∆¡«»
EÈzÏÎ‡‰Â ,ı‡ È˙Óa ÏÚ EÈzk‰Â ,'‰ ÏÚ ‚pÚ˙zƒ¿«««ƒƒ¿«¿ƒ«»√≈»∆¿«¬«¿ƒ

.ac '‰ Èt Èk ,EÈ‡ ˜ÚÈ ˙ÏÁ«¬««¬…»ƒƒƒƒ≈

סיני62) הר "ועל י "גֿי "ד) פסוקים ט ' פרק  (נחמיה שנאמר
ישרים  משפטים להם ותתן משמים, עמהם ודבר ירדת
הודעת  קדשך שבת ואת טובים, ומצות חוקים אמת ותורות
עבדך" משה ביד להם צוית ותורה וחוקים ומצוות להם
שהשבת  הרי  ט '), הלכה ג' פרק  נדרים מסכת (ירושלמי 
א'. עמוד ה' דף  בחולין הוא וכן המצוות. כל כנגד שקולה
"וכי כ"ב ) פסוק  ט "ו פרק  (במדבר שנאמר זרה, ועבודה
ביד  ה' דבר אשר האלה המצות כל את  תעשו ולא תשגו
א') עמוד ח ' דף  הוריות (מסכת חכמים ואמרו משה"

מדבר. הכתוב  זרה עבודה שבעובד
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ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓÔÓ dÈ‡Â , ƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ
ÔÈn‰.


«ƒ¿»

:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ e‡e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
הימיםֿא 1) דברי  ראה סופרים, נקראים הראשונים חכמים

למה  ה"א) (פ "ה שקלים ב 'ירושלמי ' ועיין ו. ז, ועזרא נה. ב ,
סופרים. הראשונים חכמים מצוות 2)נקראו תרי "ג של

'הלכות  לבעל בניגוד כג:). (מכות בסיני  למשה שנאמרו
דרבנן. מצוות כמה גם המצוות תרי "ג בין שמנה גדולות'
אסתר' ו'מגילת וברמב "ן ראשון, שרש המצוות' ב 'ספר וראה

שם.

ה'תשע"ח  שבט  כ"ז שני יום 

  
זה 3) ומאי  הוא, וכיצד מהו, העירוב  עניין בכלל, בו נתבאר

העושהו. הוא ומי  עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר
המבואות. ושיתוף  החצרות עירובי  בעניין זה כל ונתבאר

.‡ÌÈÎL da LiL ˆÁÌ‰Ó „Á‡ Ïk ,‰a‰ »≈∆≈»¿≈ƒ«¿≈»∆»≈∆
ÔÈzÓ Ôlk eÈ‰iL ,‡e‰ ‰Bz ÔÈc  BÓˆÚÏ ˙Èa¿«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿À»À»ƒ
ˆÁ‰Óe ,ˆÁÏ ÌÈzaÓe ,ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿»∆»≈ƒ»ƒ∆»≈≈∆»≈
zÓe ,˙Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL ˆÁ‰ ÏkL ÈtÓ ;ÌÈzaÏ«»ƒƒ¿≈∆»∆»≈¿«»ƒ««À»

ÈBÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .dlÎa ÏËÏËÏB‡ ÈÁÏ BÏ LiL ¿«¿≈¿À»¿≈«ƒ¿»∆≈¿ƒ
‰B˜,BlÎa ÏËÏËÏ ÌÈzÓ ÈBn‰ Èa Ïk eÈ‰iL , »∆ƒ¿»¿≈«»À»ƒ¿«¿≈¿À

ÈBn‰ ÏkL ;˙BˆÁÏ ÈBnÓe ,ÈBnÏ ˙BˆÁÓe≈¬≈«»ƒ»«¬≈∆»«»
„ÈÁi‰ ˙eL˙ÙwÓ ‡È‰L ‰È„Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‡e‰ ¿«»ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»∆ƒÀ∆∆

˙B˙Ïc dÏ LiL ,ÌÈÁÙË ‰NÚ ‰‰Bb ‰ÓBÁ»¿»¬»»¿»ƒ∆≈»¿»
˙BÏÚÂ‡e‰ ‰Ê .‡È‰ „ÈÁi‰ ˙eL dlkL ,‰ÏÈla ¿ƒ¿»««¿»∆À»¿«»ƒƒ∆

.‰Bz ÔÈcƒ»

חצר.4) אותה בתוך הגרים בנויים 5)דיירים היו הבתים
ריוח  לאותו ופתוחים חצר, של רוחות לשלש סביב 
שנקרא  לרחוב  נכנסים החצר ומן 'חצר'. שנקרא שבאמצע 
מפני מבוי , ונקרא למבוי . פתוחות חצרות והרבה 'מבוי ',
מבוא  את נא "הראנו מלשון והוא לחצרות, באים שעלֿידו

כד). א, (שופטים מהלכות 6)העיר" (פי "ז רבינו לשון זה
רוחותיו], [משלש הסתום מבוי  מתירים "היאך ה"ב ): שבת
כמחיצה  (שהוא אחד (קרש) לחי  רביעית ברוח  לו עושה
היכר, יהיה (שעלֿידי ֿזה קורה עליו עושה או רביעית) ברוח 
שלא  וגם גמורה, הרבים ברשות ולטלטל לטעות יבואו שלא
או  קורה אותה ותחשב  ודיו, ולחוץ ) משם לטלטל יבואו
היחיד  רשות ויעשה רביעית, רוח  סתם כאילו לחי  אותו

מחיצות וי בשלש - תורה שדין בכולו, לטלטל מותר היה
הרביעית, הרוח  היא סופרים ומדברי  לטלטל, מותר בלבד

קורה". או בלחי  לה די  "רשות 7)ולפיכך הגירסא: בכת"י 
ב 'מגיד 8)אחת". הוא וכן "ננעלות", הגירסא: בכת"י 

שבת  מהל' בפי "ז רבינו שכתב  למה מתאים וזה משנה'.
שיהיו  צריך אבל בלילה, הדלתות לנעול צריך "ואינו ה"י :
נעולות  שיהיו שצריך נראה נוסחתנו, ולפי  להנעל". ראויות

הרשב "א). בשם שם פי "ז כסף ֿמשנה (ועיין

.ÏËÏËÏ ÌÈÎLÏ eÒ‡ ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈
eÚiL „Ú ,ÔÈBÈ„a ‰wÏÁ da LiL „ÈÁi‰ ˙eLa ƒ¿«»ƒ∆≈»¬À»¿¿ƒ«∆¿»¿
„Á‡Â ,ˆÁ „Á‡ .˙aL ÚÓ Ôlk ÌÈÎM‰ Ïk»«¿≈ƒÀ»≈∆∆«»∆»»≈¿∆»
˙Èe ‰ÓÏL ˙wz ‰Ê „Â .‰È„n‰ „Á‡Â ,ÈBÓ»¿∆»«¿ƒ»¿»»∆«»«¿……≈

BÈc. ƒ

חצרות.9) אמר 10)עירובי  יהודה רב  "אמר כא: בעירובין
בתֿקול  יצתה - עירובין שלמה שתיקן בשעה שמואל,
אני גם לבי  ישמח  לבך, חכם אם בני  טו) כג, (משלי  ואמרה
היו  כי  העירוב , ענין נתקן לא המלך שלמה "ועד וכו'".
מלחמה  ובמחנה האויבים, עם במלחמות אז עד שרויים
נתן  ובימיו שלמה, שבא עד בסמוך) (ראה מלערב  פטורין
בתשובה  גאון האי  (רב  בארץ " שלום הקדושֿברוךֿהוא

עירובין). הלכות תחילת בסמ "ג המובאה

.‚ÔÎÂÌÈÏ‰‡ ÈLBÈ‰ÁÓ B‡ ˙BkÒ B‡ ¿≈¿≈…»ƒÀ«¬∆
„Ú Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡  ‰vÁÓ e‰eÙÈw‰L∆ƒƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆«

ÚiLÔlk e‡iL Ï‡ .ÔÈ‡  ‰vÁÓ ‰ÙÈw‰L ∆¿»¿À»¬»«»»∆ƒƒ»¿ƒ»≈
‡Ïa Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÚÏ ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ¿»≈∆»ƒƒ≈…∆¿…∆¿…
ÌÈÏ‰‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈÚÓ Ôlk Ô‰L ÈÙÏ ;eÚ≈¿ƒ∆≈À»¿…»ƒ¿≈»…»ƒ

.Ô‰Ï ÔÈÚe¿̃ƒ»∆

ה"י ).11) פ "א (עירובין ֿ 12)'ירושלמי ' (מגיד הקבועים
אבל 13)משנה). להילחם, שלא אנשים שם שחונים

מלכים  (הל' רבינו שכתב  כמו מלערב , פטורין מלחמה במחנה
שפטורים  מהם ואחד במחנה, פטרו דברים ארבעה הי "ג) פ "ו
לאוהל  מאוהל מטלטלין אלא במחנה, חצרות עירובי  מלערב 

לסוכה. כל 14)ומסוכה ולפיכך הם, קבועים אלו שכל לפי 
לעצמו. רשות הוא ואחד ואין 15)אחד לדרכה שהולכת

משנה'. 'מגיד ועיין אחת, כרשות כולם - קבועים האהלים
מעירובין: ראשון פרק  סוף  ב 'ירושלמי ' רבינו דברי  ומקור
אינן  - שבשיירה אהלים עירוב , צריכין - שבמחנה "אהלים
וכן  להיפך. הגירסא ב , פרק  בתוספתא אבל עירוב ", צריכין

הריטב "א. נוסחת לפי  ב 'ירושלמי ' הוא

.„eÚËÈ ‡lL È„k ?‰Ê c ‰ÓÏL Ôwz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ≈¿……»»∆¿≈∆…ƒ¿
˙BˆÁ‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï znL ÌLk :eÓ‡ÈÂ ÌÚ‰»»¿…¿¿≈∆À»¿ƒƒ«¬≈

‰È„n‰ ˙BBÁÏ,˙BˆÁÏ Ì‰Ó ÒÈÎ‰Ïe ‰È˜ÂLe ƒ¿«¿ƒ»¿»∆»¿«¿ƒ≈∆«¬≈
‰„NÏ ‰È„n‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï zÓ CkÔÓ ÒÈÎ‰Ïe »À»¿ƒƒ«¿ƒ»«»∆¿«¿ƒƒ

 ˙BBÁ‰Â ÌÈ˜ÂM‰L ,eLÁÈÂ ;‰È„nÏ ‰„N‰«»∆«¿ƒ»¿«¿¿∆«¿»ƒ¿»¿
˙eL Ô‰Â ÏÈ‡B‰˙Ba„nÎÂ ˙B„Nk Ô‰ È‰ ,ÏkÏ; ƒ¿≈¿«…¬≈≈«»¿«ƒ¿»

,en„ÈÂ ;„ÈÁi‰ ˙eL Ô‰ „Ïa ˙BˆÁ‰L ,eÓ‡ÈÂ¿…¿∆«¬≈ƒ¿«≈¿«»ƒƒ«
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï znLÂ ‰Î‡ÏÓ ‰‡ˆB‰‰ ÔÈ‡L∆≈«»»¿»»¿∆À»¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈa‰ ˙eLÏ „ÈÁi‰ ˙eLÓ. ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

(למעלה 16) טפחים עשרה גבוהה חומה מוקפת כשהיא
הוא 17)ה"א). שדה שהרי  עיון, צריכים אלו [דברים

המדינה  "מן לכתוב  לו והיה ה"ד), משבת (פי "ד כרמלית
הרבים"]. ה"א.18)לרשות שבת מהלכות פי "ד ראה

הם 19) שהשווקים שיחשבו מבואות שיתופי  לענין זה כל
שגם  שיחשבו חצרות עירובי  גם תיקן ושוב  הרבים, רשות
ה'. בהלכה בסמוך שכתב  וכמו הרבים, רשות כמו היא החצר
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.‰,ÔÈBÈ„a ˜ÏÁzL „ÈÁi‰ ˙eL ÏkL ,Ôwz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈∆»¿«»ƒ∆≈»≈¿¿ƒ
‡MÈÂ ,BÓˆÚÏ ˙eL da „Á‡Â „Á‡ Ïk ÊÁ‡ÈÂ¿…«»∆»¿∆»»¿¿«¿¿ƒ»≈

Ôlk ˙eLa ÌB˜Ó ‰pnÓÔB‚k ,Ba ‰ÂL Ôlk „ÈÂ ƒ∆»»ƒ¿À»¿«À»»»¿
‰ÂL Ôlk „iL ÌB˜n‰ B˙B‡ LÁpL  ÌÈzaÏ ˆÁ»≈«»ƒ∆«¿…«»∆«À»»»
ÌB˜Ó Ïk LÁÂ ,ÌÈaÏ ˙eL ‡e‰ el‡k Ba¿ƒ¿»«ƒ¿∆¿»»»
,BÓˆÚÏ B˜ÏÁÂ ÌÈÎM‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ÊÁ‡L ,ÌB˜Óe»∆»«»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»¿«¿
‡ÈˆB‰Ï eÒ‡ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL „Ïa ‡e‰L∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
,Ba ‰ÂL Ìlk „iL ˙eLÏ BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eLÓ≈¿∆»«¿«¿ƒ¿∆«À»»»
;ÌÈa‰ ˙eLÏ „ÈÁi‰ ˙eLÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L BÓk¿∆≈ƒƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
,„Ïa BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eLa „Á‡ Ïk LnzLÈ ‡l‡∆»ƒ¿«≈»∆»»¿∆»«¿«¿ƒ¿«
.„ÈÁi‰ ˙eL Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôlk eÚiL „Ú«∆¿»¿À»««ƒ∆«…¿«»ƒ

חצר 20) להם שיש בבתים רק  עירוב  תיקנו שלא רבינו דעת
(במסכת  והגמרא המשנה מדברי  נראה וכן משותפת,
או  חצרות" "עירובי  אלא מקום בכל הוזכר שלא עירובין)
('תפארת  בתים" "עירובי  מצינו ולא מבואות", "שיתופי 
(שם) טוב ' יום ה'תוספות אבל ז), פרק  עירובין ישראל'
דין  יש משותפת חצר בלי  בדירות שגם המשנה, מן הוכיח 

עליו. חולקים הפוסקים אבל עירוב ,

.Â‰ÓeÏÎ‡Óa eÚ˙iL ‡e‰ ?‰f‰ eÚ‰ ‡e‰ «»≈«∆∆ƒ¿»¿¿«¬»
elkL ,ÓBÏk .˙aL ÚÓ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,„Á‡∆»∆«ƒƒ≈∆∆«»¿«∆À»
˜ÏBÁ epnÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ,elÎÏ „Á‡ ÏÎ‡Â ÔÈÚÓ¿…»ƒ¿…∆∆»¿À»¿≈»∆»ƒ∆≈
‰Ê ÌB˜Óa ‰ÂL elk „iL ÌLk ‡l‡ ,BÁÓ ˙eL¿≈¬≈∆»¿≈∆«À»»»¿»∆
ÊÁ‡iL ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÂL elk „È Ck ,elÎÏ ‡LpL∆ƒ¿«¿À»»«À»»»¿»»∆…«
‰NÚne .„Á‡ ˙eL elk È‰Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk»∆»¿«¿«¬≈À»¿∆»««¬∆
‡ÈˆB‰Ï znL ,˙Bn„Ïe ˙BÚËÏ e‡BÈ ‡Ï ‰f‰«∆…»ƒ¿¿«∆À»¿ƒ

.ÌÈa‰ ˙eLÏ „ÈÁi‰ ˙eLÓ ÒÈÎ‰Ïe¿«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

א.21) מט , עירובין

.Ê‡e‰  ‰Ê ÌÚ ‰Ê ˆÁ‰ Èa ÌÈNBÚL eÚ‰»≈∆ƒ¿≈∆»≈∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÈBÓ ÈL‡ ÔÈNBÚLÂ ;˙BˆÁ ÈeÚ ‡˜p‰«ƒ¿»≈≈¬≈¿∆ƒ«¿≈»∆ƒ

ÛezL ‡˜p‰ ‡e‰  ‰È„n‰ Èa Ïk B‡ ‰Ê. ∆»¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

.ÁÔÈ‡‰ÓÏL ˙Ùa ‡l‡ ˙BˆÁa ÔÈÚÓ.„Ïa ≈¿»¿ƒ«¬≈∆»¿«¿≈»ƒ¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ‰ÒeÙ ‡È‰Â ‰‡Ò ‰Ù‡Ó kk elÙ‡¬ƒƒ»«¬≈¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ

q‡k ‡È‰Â ‰ÓÏL ‰˙È‰ ;daÌLÎe .da ÔÈÚÓ  »»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈
Ê‡ ˙Ùa ÔÈÚÓ Ck ,‰‡ez ˙Ùa ÔÈÚnL˙Ùe ∆¿»¿ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ¿«…∆¿«

ÔÁc ˙Ùa ‡Ï Ï‡ ;ÌÈL„ÚÛezLÂ .˙Ùa ÔÈa  ¬»ƒ¬»…¿«…«¿ƒ≈¿«
ÔÈÙzzLÓ ÏÎ‡ ÏÎa .ÌÈÏÎ‡ ‡La ÔÈaÔÓ ıeÁ , ≈ƒ¿»√»ƒ¿»…∆ƒ¿«¿ƒƒ
BÓˆÚ ÈÙa ÁÏÓ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈn‰ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ««ƒƒ¿≈«¿»∆«ƒ¿≈«¿¿≈¿≈ƒ

ÔÈeLÁ ÔÈ‡L ,Ô‰a ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡  ˙BiËÙeƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆≈»¬ƒ
ÌÈÏÎ‡kÒÈeÓk ‰NÚ  ÁÏÓ ÌÚ ÌÈÓ Ú . »√»ƒ≈««ƒƒ∆««¬»¿¿»

.ÔÈÙzzLÓeƒ¿«¿ƒ

ב .22) פ , בעירובין שלימה 23)משנה, אחת חלה "שגובין
שיבואו  איבה" "משום טז) הלכה (להלן ובית" בית  מכל
פרוסה?" וחברי  שלמה נותן "אני  שיאמר: מחלוקת, לידי 

פא.). "איסר 24)(עירובין התלמוד בלשון הנקרא
שם), (רש"י  כסף  של מטבע  והוא ב .), (קידושין האיטלקי "

4 ומשקלו נא:), (בבאֿמציעא בדינר וארבעה מעשרים אחד
פ "ט ). מקוואות המשניות בפירוש (רבינו שעורות

הדין 25) והוא יהונתן'), ('רבינו לחם מהם לאפות שדרך
פת 26)עדשים. ממנו לעשות דרך שאין "הירזע ", שנקרא

ה"י ). ברכות בפ "ג למעלה זה 27)(ראה מבוי , אנשי  של
זה. ב .28)עם כו, בעירובין חשוב 29)משנה שאינו

כז.). (שם בביאוריו 30)מאכל מוילנה אליהו רבינו הגאון
כמהין  הלא זה, על תמה סקט "ז) שפו (סי ' או"ח  לשו"ע 
כי הגאון, החליט  ולכן אוכלים? הם מבושלים, ופטריות
כי בדפוס , חסרון ע "י  הגמרא דברי  בהבנת כאן נפלה טעות
ומן  המים מן חוץ  - ומשתתפין מערבין "בכל אמרו במשנה
והמלח ", המים מן חוץ  - מעשר בכסף  ניקח  והכל המלח ,
(הלא  איכא והוא ליכא? "ותו בתלמוד שם שאלו זה ועל
מן  למדין אין שמע ֿמינה אלא ופטריות? כמהין יש)
במשנה  וכשאמרו חוץ ", בו שנאמר במקום אפילו הכללות
ופטריות, כמהין גם הכוונה המלח ", ומן המים מן "חוץ 
המוזכר  הראשון הדין על סובב  שזה התלמוד מפרשי  וחשבו
שכאן  היא האמת אבל ומשתתפין", מערבין "בכל במשנה

הענין  וכל "וכו'", התיבה של חסרה השני  הדין על סובב 
דבר  רק  ניקח  מעשר בכסף  כי  מעשר", בכסף  ניקח  "הכל
האויר, מן גדלים ופטריות וכמהין קרקע ", "גידולי  שהוא
קרקע , גידולי  להיות צריך שאין מבואות, שיתופי  לענין אבל
ופטריות. בכמהין גם להשתמש אפשר מאכל, דבר רק 

לחם.31) עם לאכלו וראוי  מלוחים, דגים של ציר

.Ë‰nÎÂ˙‚B‚k ?Ba ÔÈÙzzLnL ÏÎ‡‰ eÚL ¿«»ƒ»…∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
.‰È„n‰ ÈaÓ B‡ ÈBn‰ ÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿≈«¿ƒ»

‡e‰Â‰NÚ ‰BÓL eÈ‰iL ,Ï‡ .˙BÁt B‡Ì‡ »∆ƒ¿¿∆∆¿≈»¬»ƒ
Ô‰L ,˙BcÚÒ ÈzL BeÚL  ‰Ê ÏÚ ÌÈaÓ eÈ‰»¿Àƒ«∆ƒ¿≈¿À∆≈
ÌÈˆÈa LLk Ô‰L ,˙B‚Bb ‰NÚ ‰BÓLkƒ¿∆∆¿≈¿»∆≈¿≈≈ƒ

˙Be ÌÈÙÏ‡ ÔÈÙzzLn‰ eÈ‰ elÙ‡ .˙BiBÈa ≈ƒ¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»
.ÔlÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿À»

ב .32) פב , עירובין לפי33)משנה, ושיעורה יבשה, תאנה
דצי ֿליטר. שישית היום הנהוגה משנה,34)המדה

ב . פ , כגרוגרת.35)עירובין שיעור אחד לכל מגיע  שאז
שם.36) עירובין שם.37)משנה, עירובין,

.ÈÏÎ‡ Ïk˙t ÔB‚k ,‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ ‡e‰L »…∆∆∆¡»¿∆¿«
Ô‚„ ÈÈÓeÔBÊÓ BeÚL  Ba eÙzzL Ì‡ ,ÈÁ Ne ƒ≈»»»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔzÙÏ ‡e‰L ÏÎÂ ;˙BcÚÒ ÈzLÏÎ‡Ï ÌÚ‰ C„Â ¿≈¿À¿…∆ƒ¿»¿∆∆»»∆¡…
,ÒÈeÓe ,ıÓÁÂ ,ÈÏˆ Ne ,ÏMÓ ÔÈÈ ÔB‚k ,Ôzt Baƒ»¿«ƒ¿À»»»»ƒ¿…∆¿»
Ba ÏÎ‡Ï È„k BeÚL  ÌÈÏˆa ÏL ˙B‰n‡Â ,ÌÈ˙ÈÊÂ¿≈ƒ¿ƒ»∆¿»ƒƒ¿≈∆¡…

˙BcÚÒ ÈzL. ¿≈¿À

א.38) כט , ('מעשה 39)עירובין, "דגים" אחרת: נוסחא
לחם.40)רוקח '). עמו שאוכלים תבשיל קדירה, מעשה

סעודות.41) שתי  שיעור בעצמו מזה צריך ואין

.‡ÈeÙzzLÈÁ ÔÈÈa˙BiÚÈ ÈzL BeÚL  ƒ¿«¿¿«ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ
ÎLa ÔÎÂ .ÔlÎÏ;ÌÈzL  ÌÈˆÈa .˙BiÚÈ ÈzL  ¿À»¿≈¿≈»¿≈¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ

˙BiÁ Ô‰ elÙ‡Â Ô‰a ÔÈÙzzLÓe.ÌÈL  ÌÈBnÂ . ƒ¿«¿ƒ»∆«¬ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒ
‰MÓÁ .„Á‡  ‚B˙‡ÌÈ˜ÒÙ‡ ‰MÓÁ .ÌÈÊB‚‡. ∆¿∆»¬ƒ»¡ƒ¬ƒ»¬«¿¿ƒ
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‡ËÈÏÏÈLa ‰È‰ Ì‡Â .˜eÏL ÔÈa ÈÁ ÔÈa ,˜È ÏL ƒ¿»∆»»≈«≈»¿ƒ»»»ƒ
Ba ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ÏÈLa ‡ÏÂÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿…»ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ∆≈»

‡ÏÎeÚ .‰ÏÈÎ‡Ï˜ .ÔÈÏz˜ .ÌÈÓz «¬ƒ»¿»¿»ƒ«¿»ƒ«
˙B‚Bb‰Ïc ‰Ó .˙eLk .ÔÈÁetz ˜ . ¿»»∆¿≈»««ƒ¿

ÊÈÊÁ .„i‰ ‡ÏÓk  ÔÈÁÏ ÔÈÏBt .„i‰ ‡ÏÓk ƒ¿…«»ƒ«ƒƒ¿…«»»ƒ
ÔÈÚÓe ˜i‰ ÏÏÎa Ô‰ È‰  ÔÈ„z‰Â .‡ËÈÏƒ¿»¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿««»»¿»¿ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ÌÈÏˆa ÈÏÚ .Ô‰a»∆¬≈¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆∆»ƒ
˙BÁt Ï‡ ;˙Ê Ô‰Ó ‰ÏÚ Ïk C‡ ‰NÚÂ eÏÈˆ‰ƒ¿ƒ¿«¬»…∆»»∆≈∆∆∆¬»»
 ÔÈeÓ‡‰ ÌÈc‰ el‡ ÏÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡ Ô‡kÓƒ»≈…∆¿»≈«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÎÂ ;el‡ ÔÈeÚL Ô‰a e˙ CÎÈÙÏe ,Ô‰ ÔzÙÏk¿ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»∆ƒƒ≈¿…

ÛezM‰ eÚLÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBik. «≈»∆¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ

שם.42) שתי43)עירובין, מזון שיעורו - מבושל יין אבל
י . בהלכה כמבואר רביעית 44)סעודות, היא רביעית

הנהוגה  המדה ולפי  ומחצה, ביצה שיעור שהיא הלוג,
דצי ֿליטר. רבעי  שלושת היא בכל 45)בזמננו הדין והוא

שפו). סי ' או"ח  (שו"ע  המים מן חוץ  המשקין שאר
בישול.46) בלי  אותה אוכלים לפעמים בכת"י :47)כי 

ו  בגמרא. הוא וכן משנה'."עשרה", ב 'מגיד הם 48)ראה
אגוזים. עשרה כמו הוא מהם וחמשה שם 49)גדולים,

זו. שלאחר בהלכה ראה כט ,50)משקל, עירובין בגמרא
לשאר  שהואֿהדין רבינו וסובר תרדין, לענין כן אמרו א

עליו. חולק  והראב "ד המבואר 51)ירקות, משקל שם
זו. שלאחר יג.52)בהלכה בהלכה שיבואר מדה שם

יבשות.53) אותן 54)תאנים כותשים לחות תאנים
פת  כעיגולי  מהן ועושים בידים אותן ומעמלין במכתשת,

צמח .55)(הערוך). "חזרת".56)מין הגירסא: בכת"י 
ירק  כשהוא תבואה של שחת והיא "חזיז", ב  כח , ובעירובין

כח .). שם (רש"י  אותו ואוכלין א:57)וגוזזין כט , עירובין
לעירוב ", סעודות שתי  במזון . . . מצטרפין האוכלין "כל
מדין  מדברת שם המשנה כי  זה, דין על חולק  והראב "ד
בשיתופי אבל אחד. לכל זה שיעור ששם תחומין, עירובי 
הרבה. מינים מצטרפין אין - הרבה לאנשים שהם מבואות

.È‡ËÈÏÈzL ‡ÏÓ  ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ ƒ¿»»¬»¿»»¿…¿≈
‰eÓ‡‰ ‰Óe .˙ÈÚÈ ÈˆÁ  ‡ÏÎeÚÂ .˙BiÚÈ¿ƒƒ¿¿»¬ƒ¿ƒƒ»∆»¬»
‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL  Èc‰Â .Èc ‰‡Ó  ÌB˜Ó ÏÎa¿»»≈»ƒ»¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»
‰Úa‡  ÚÏq‰Â .˙BBÚN ‰NÚ LL Ï˜LÓ ƒ¿«≈∆¿≈¿¿«∆««¿»»
ÔÈi‰ ÔÓ B‡ ÌÈn‰ ÔÓ ˙˜ÊÁÓ ˙ÈÚÈ‰Â .ÔÈÈcƒ»ƒ¿»¿ƒƒ«¬∆∆ƒ««ƒƒ««ƒ
:‡ˆÓ .e˜a È„ ÈˆÁÂ ÔÈÈc NÚ ‰ÚL Ï˜LÓƒ¿«ƒ¿»»»ƒ»ƒ«¬ƒƒ»¿≈ƒ¿»
‡ÏÎeÚ‰Â ,Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ Ï˜LÓ  ‡ËÈl‰«ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒƒ»¿»¿»

.ÚÈ ˙BÁt ÔÈÈ„ ‰ÚLz Ï˜LÓ ƒ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿ƒ«

בדברי58) מקורם זו, בהלכה האמורים השיעורים כל
היה  רבינו ואף  ומדדו, ושקלו מדעתם בזה שדקדקו הגאונים
המשנה  פירוש בהקדמת זאת והזכיר המדקדקים, מן

(מגידֿמשנה). למנחות

.‚ÈÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ ‰‡Òw‰Â .ÔÈa˜ ˙LL  ¿»»¬»¿»»≈∆«ƒ¿««
e‡a Îe .˙BiÚÈ Úa‡  ‚l‰Â .ÔÈbÏ ‰Úa‡ «¿»»Àƒ¿«…«¿«¿ƒƒ¿»≈«¿

CÈˆ Ì„‡L ÔÈeÚM‰ el‡Â .dÏ˜LÓe ˙ÈÚÈ‰ ˙cÓƒ«»¿ƒƒƒ¿»»¿≈«ƒƒ∆»»»ƒ
.„ÈÓz Ô˙B‡ kÊÏƒ¿…»»ƒ

חכמים.59) ובדברי  בתורה שהוזכרה

.„ÈÏÎ‡‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a zÓ ‡e‰L …∆∆À»«¬ƒ»««ƒ∆
Ba ÚÓ ‰Ê È‰  ÚÓ‰ ‰ÊÏ eÒ‡ÛzzLÓe »»∆«¿»≈¬≈∆¿»≈ƒ¿«≈

 Ï‡NÈÂ ,ÔÈÈa ÈÊp‰ ÛzzLÓ ?„ˆÈk .Ba≈«ƒ¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‰Óe˙a‡lL ÚaLpL B‡ ‰Ê ÏÎ‡Ó „Bp‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈«≈≈…∆∆∆ƒ¿«∆…

Èe‡ BÈ‡ Ì‡L ;Ba ÛzzLÓe Ba ÚÓ  epÏÎ‡È…¿∆¿»≈ƒ¿«≈∆ƒ≈»
.Á‡Ï Èe‡ ‡e‰ È‰ ,‰ÊÏ»∆¬≈»¿«≈

ב .60) כו, עירובין שהרי61)משנה, תחומין, עירובי 
בפת. אלא אינם חצרות שהיא 62)עירובי  טהורה כשהיא

אפר  ואין מתים, טמאי  שהכהנים הזה ובזמן לכהן, מותרת
('קובץ '). א"י  בתרומת מערבין אין להזאה, פרה

.ÂËÏ‡ÏË ÔB‚k ,ÏkÏ eÒ‡‰ cÏË elÙ‡ , ¬»»»»»«…¿∆∆¬ƒ∆∆
ÌÈÙBÒ Èc ÏL‰Ïh ‡lL ÔBL‡ NÚÓ ÔÎÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈ƒ∆…ƒ¿»

Ô‚‰k B˙ÓezecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL NÚÓ ÔÎÂ , ¿»«…∆¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
‰ÎÏ‰kÔÈÚÓ ÔÈ‡ Ï‡ .Ô‰a ÔÈÙzzLÓe «¬»»≈¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆¬»

È‡Ó„a ÔÈÙzzLÓe ÔÈÚÓ;ÌÈiÚÏ Èe‡L ÈtÓ , ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ
B˙Óez ‰ÏhpL ÔBL‡ NÚÓeÈL NÚÓe ; ¿«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ecÙpL Lc˜‰Â,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆«…∆
ÔÈÚÓe .kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡LÈL NÚÓa ∆≈«…∆¿«≈¿»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ

‡Ï Ï‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÌL Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒƒ¿≈∆»»«¬ƒ»¬»…
ÔÈÏe‚a. ƒ¿ƒ

א.63) לא, עירובין הפרישו 64)משנה, שלא תבואה
לאכול  טוב  לא לא, - "טב  ומעשרות, תרומות ממנה
פ "ז). ברכות המשניות בפירוש (רבינו זו" מתבואה

חכמים.65) מדברי  רק  הוא שלה ומעשרות תרומה שחיוב 
מהתבואה 66) שהפרישו לפני  שלו המעשר את לקח  שהלוי 

גדולה. שאין 67)תרומה מטבע  על שני  מעשר שפדה כגון
קרקע . על שפדאו והקדש צורה, חצרות 68)עליו עירובי 

הפריש 69)ותחומין. שלא לחשוש שיש עםֿהארץ  פירות
זה. מה יודעין אנו אין דאֿמאי , 'דמאי ' מעשר. ממנה

תרומה 70) ממנו ניטלה שלא אף ֿעלֿפי  מעשר תרומת
עוד  היתה כשהתבואה שלו המעשר את לקח  שהלוי  גדולה,
בפרק  למעלה וראה גדולה, בתרומה חייבת שאינה בשבלים,

וה"כ. הי "ט  ברכות מהל' הקרן.)71א' תוספתא 72)רק 
ולא  העיר, בתוך שהם חצירות עירובי  והיינו פ "ב . בעירובין

לעיר. מחוץ  שהם תחומין לירושלים.73)עירובי  חוץ 

.ÊË„ˆÈk˙Á‡ ‰lÁ ÔÈBb ?˙BˆÁa ÔÈÚÓ ≈«¿»¿ƒ«¬≈ƒ«»««
˙Èe ˙Èa ÏkÓ ‰ÓÏL„Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÔÈÁÈpÓe , ¿≈»ƒ»«ƒ«ƒ«ƒƒ«…ƒ¿ƒ∆»

„Á‡ ˙Èa˙Èa B‡ Ôz‰ ˙Èa elÙ‡ ,ˆÁ‰ ÈzaÓ ¿«ƒ∆»ƒ»≈∆»≈¬ƒ¿≈«∆∆¿≈
ˆB‡‰ ˙Èa B‡ ˜a‰ÚL ˙Èa B˙ Ì‡ Ï‡ ., «»»¿≈»»¬»ƒ¿»¿≈««

˙ÒtÓa B‡ ‰„ÒÎ‡a B‡ ,„ÈÁÈ ÏL ÚL ˙Èa elÙ‡¬ƒ≈««∆»ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa B‡ ¿«ƒ∆≈«¿««««¿««

eÚ BÈ‡eÚ‰ ıa˜nLÎe .‰z‡ Cea :CÓ ≈≈¿∆¿«≈»≈¿»≈»«»
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קעג                
         

ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
eeˆÂ‰È‰È ‰Ê eÚa :ÓB‡Â .eÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆ƒ¿∆

˙ÈÏ ˙ÈaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ zÓ À»¿»¿≈∆»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ
˙BˆÁ ÈeÚ ˙Ba‚Ï ÔË˜Ï LÈÂ .˙aLa˙Èe . ¿«»¿≈¿»»ƒ¿≈≈¬≈«ƒ

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈˆ BÈ‡ ,eÚ Ba ÔÈÁÈpnLÌ‡Â . ∆«ƒƒ≈≈»ƒƒ≈∆««¿ƒ
ÈÎc ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡  Ba ÁÈp‰Ï ÔÈÏÈ‚ eÈ‰»¿ƒƒ¿«ƒ«≈¿«ƒƒ¿≈«¿≈

ÌBÏL. »

ב .74) סה, עירובין צורך 75)משנה, שאין הראב "ד ודעת
מכל  קמח  גובים אלא ובית בית מכל שלימה חלה לגבות
(מגידֿמשנה). לכולם אחת שלימה חלה ועושים אחד

(ראה 76) זה בבית דרים כולם כאילו נחשב  ועלֿידי ֿזה
ו). לדירה.77)בהלכה ראויים שהם ששם כ 78)כיון יון

דירה. חשוב  לא החצר, בני  לכל הרגל סוכה 79)דריסת
בתוכו. לדור ראוי  שאינו ב . הזה 80)ג, בזמן "והמנהג

אף ֿעלֿפי הקדמונים, נהגו וכן הכנסת, בבית העירוב  להניח 
לאכול  שאסור קדושתו, מפני  לדירה ראוי  אינו הכנסת שבית
מבואות, שיתופי  דין להם יש שלנו העירובין בתוכו, ולישון
וראה  שסו, סי ' או"ח  (רמ "א דירה" בבית להניחו צריך שאין

יז). המצוות 81)בהלכה כל על כי  במקומו, שמניחו לפני 
ז:). (פסחים לעשייתן (לפני ) עובר - לברך אף 82)צריכים

- התורה מן ולא המלך שלמה מתקנת הוא עירוב  שמצות
יא) יז, (דברים בתורה צונו ה' כי  "וצונו", מברך זאת בכל
לך  יאמרו אשר המשפט  ועל יורוך אשר התורה פי  "על
ושמאל", ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה,
חכמים  שאמרו והמנהגות התקנות הגזירות הם זה ובכלל

פ "א). ממרים בהל' (רבינו ויניציא,83)לעשות בדפוס 

לבית". ומחצר לחצר "ומבית א.84)נוסף  לא, עירובין
כאילו 85) שייחשב  דירה", משום "עירוב  כי  א. מט , עירובין

ובעל  מאכלם, שם ששמים עלֿידי  בית באותו גרים כולם
שם. ממילא גר "מערבין 86)הבית א: נט , גיטין משנה,

אמרו: (ס :) שם ובתלמוד שלום". דרכי  מפני  - ישן בבית
והורגל  "הואיל רש"י  ופירש חשדא", מפני  - טעמא? "מאי 
הנכנסין  מקומו, את לשנות באת אם בית, באותו העירוב 
החצר  בני  את יחשדו העירוב  את שם יראו ולא בית לאותו
יאמרו  "שלא מפרש ורבינוֿתם עירוב ", בלא שמטלטלין
עירוב , של הפת את שגונב  הבית בעל את שחושדים  מפני 
המשניות: בפירוש מפרש ורבינו שם", אותו מניחין אין
העירוב  בו שמניחים שהבית הנאה, בזה להם שיש "לפי 

כאן. מדבריו נראה וכן הפת", את ליתן צריך אינו

.ÊÈ„ˆÈÎÂBb ?ÈBÓa ÔÈÙzzLÓ˙‚B‚k ÏÎ‡ ‰ ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¿»∆…∆ƒ¿∆∆
eÈ‰ Ì‡ ˙‚B‚kÓ ˙BÁt B‡ ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»»ƒƒ¿∆∆ƒ»
ÈBn‰ ˙BˆÁÓ ˆÁa „Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÁÈpÓe ,ÔÈaÓ¿Àƒ«ƒ««…ƒ¿ƒ∆»¿»≈≈«¿«»

ÔË˜ ˙Èa elÙ‡ .ÌÈza‰ ÔÓ ˙Èa B‡‰„ÒÎ‡ B‡ ¿«ƒƒ«»ƒ¬ƒ«ƒ»»«¿«¿»
ÈÂ‡a BÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ .ÛezL ‰Ê È‰  ˙ÒtÓ B‡ƒ¿∆∆¬≈∆ƒ¬»ƒƒƒ«¬ƒ

Ì‡Â .ÛezL BÈ‡  ÈBÓˆÁa ÈÏk‰ ÁÈp‰CÈˆ , »≈ƒ¿ƒƒƒ««¿ƒ¿»≈»ƒ
k ‰È‰iL È„k ,ÁÙË Ú˜w‰ ÔÓ ÈÏk‰ dÈa‚‰Ï. ¿«¿ƒ««¿ƒƒ««¿«∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ»

eÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ :CÓe‰È‰È ÛezM‰ ‰Êa :ÓB‡Â . ¿»≈«ƒ¿«≈¿≈¿∆«ƒƒ¿∆
ÈBn‰ Èa ÏÎÏ zÓ˙BˆÁÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï À»¿»¿≈«»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬≈

.˙aLa ÈBnÏ«»¿«»

ב .87) פה, ארבע 88)עירובין על אמות ארבע  בו שאין
ג.). (סוכה ב .89)אמות עט , אם 90)עירובין הואֿהדין

(כסף ֿמשנה). בבית פירשו 91)הניחו וכן לעירוב . שהוא
לזכות  צריך אין אם אפילו זה, ולפי  (רשב "א). הגאונים
מפרשים  ויש המבוי . בני  מכל אוכל שגבו כגון בשבילם,
ועוד). (רש"י  משלו להם במזכה אלא להגביה צריך שאין

ומשותפין 92) שמעורבין עירוב , לשון שייך שיתוף  על שגם
שצו). סי ' ברורה' ('משנה יחד שבמבוי  החצירות כל

יאמרו 93) עירוב , במקום שיתוף  על לסמוך רוצים ואם
שצו). סי ' (רמ "א להם" ומבתים לבתים "ומהם

.ÁÈÈt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ˙‡ B‡ eÚ‰ ˙‡ e˜ÏÁ»¿∆»≈∆«ƒ««ƒ
eÚ BÈ‡  „Á‡ ˙Èa ‡e‰L˙‡ e‡ÏÓ Ì‡ Ï‡ . ∆¿«ƒ∆»≈≈¬»ƒƒ¿∆

ÈÏÎa e‰eÁÈp‰Â ËÚÓ epnÓ ‡LÂ eÚ‰ ÔÓ ÈÏk‰«¿ƒƒ»≈¿ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒƒƒ¿ƒ
zÓ  Á‡. «≈À»

מחולק .94) ולא מעורב  שיהיה מט .) (עירובין שמו" "עירוב 
בבית 95) הכלים שני  אם ודוקא בכוונה. חלקוהו שלא כיון

(מגידֿמשנה). אחד

.ËÈÔÈÙzzLn‰˙BˆÁa ÚÏ ÌÈÎÈˆ ÈBÓa, «ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈«¬≈
ÔÈ‡ È‰L ;eÚ ˙Bz ˙B˜BÈz‰ eÁkLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿«ƒ«≈∆¬≈≈

ÈBna ‰NÚp ‰Ó ÔÈÈkÓ ˙B˜BÈz‰Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«ƒƒ««¬∆«»¿ƒ»ƒ
˙Ùa ÈBna eÙzzLÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ƒ¿«¿«»¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒƒ

˙Ùa ÔÈÈkÓ ˙B˜BÈz‰ È‰L ;˙BˆÁa ÚÏ. ¿»≈«¬≈∆¬≈«ƒ«ƒƒ¿«
Èa‰eÁÔÈaÒÓ eÈ‰LÌBi‰ Ô‰ÈÏÚ L„˜Â ¿≈¬»∆»¿Àƒ¿»«¬≈∆«

ÔÁÏM‰ ÏÚL ˙t ÈeÚ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ «∆««À¿»¿ƒ»∆»ƒ≈≈
 ÛezL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ CÓÒÏ eˆ Ì‡Â .˙BˆÁ¬≈¿ƒ»ƒ¿…»∆»ƒƒ

.ˆÁa ÔÈaÒÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««ƒ∆≈¿Àƒ∆»≈

ב .96) עא, הבתים.97)עירובין -98)עם ויאמרו
עירבו. לא שבחצר,99)אבותינו בבית שלימה פת שהניחו

חצירות. עירובי  לפיכך 100)כדין האדם, חיי  שהפת מתוך
יוסף ').מכירים ('בית בו כשמשתתפים עירובין 101)בו
ב . מבוי .102)פה, בין 103)מאותו שבת ערב  בבית,

לא 104)השמשות. והרי  סעודתם, באמצע  השבת נכנסה
ביניהם. אם 105)עירבו אף  הרשב "א ולדעת המשותף ,

ושיתוף , עירוב  משום עליו סומכים הבית בעל של הוא הפת
ונעשה  בפת חלק  להם הקנה לאכול, שהזמינם בזה כי 

שלהם.

.ÎÁ˜ÏBÊ È‰ :Ó‡Â ˙Á‡ ˙t ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡ »«∆»ƒ¿≈∆»≈«««¿»«¬≈
,˙BcÚÒ ÈzLk ÏÎ‡ ‡e‰L B‡ ;ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ¿»¿≈∆»≈∆…∆ƒ¿≈¿À
˙Ba‚Ï CÈˆ BÈ‡  ÈBn‰ Èa ÏÎÏ ‰Ê È‰ :Ó‡Â¿»«¬≈∆¿»¿≈«»≈»ƒƒ¿
È„È ÏÚ Ba Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈˆ Ï‡ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¬»»ƒƒ«»∆«¿≈

Á‡,ÌÈÏB„b‰ Bze Ba È„È ÏÚ ˙BkÊÏ BÏ LÈÂ . «≈¿≈ƒ««¿≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÚ ‡Ï Ï‡ ;BzL‡ È„È ÏÚÂ ,ÈÚ‰ BcÚ È„È ÏÚÂ¿«¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿¬»…«
B˙ÁÙLÂ BcÚ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ Bze B È„È¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»

B„Èk Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰Ô‰Ï ˙BkÊÏ BÏ LÈ ÔÎÂ . «¿«¬ƒƒ¿≈∆»»¿»¿≈≈ƒ«»∆
B˙ÁÙL È„È ÏÚ;‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚ‰ «¿≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿«»

ÈcÓ ‡e‰L „a ÌÈÁ‡Ï ‰ÎBÊ ÔËw‰L∆«»»∆«¬≈ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈
ÌÈÙBÒÈÏ B‡ ˆÁ‰ ÈÏ ÚÈ„B‰Ï CÈˆ BÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆»≈ƒ¿≈
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‡È‰ ˙eÎfL ;Ô‰ÈÏÚ ÚÂ Ô‰Ï ‰kÊ È‰L ÈBn‰«»∆¬≈ƒ»»∆¿≈≈¬≈∆∆¿ƒ
Ô‰Ï.ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï BÏ ÔÈÎÊÂ , »∆¿»ƒ»»»∆…¿»»

ב .106) עט , עירובין זה 107)משנה, פת קיבל לו שיאמר
לזכות, יכול אינו עצמו ידי  ועל החצר. בני  לכל בו וזכה

מרשותו. יצא לא בידו שהוא זמן הפת 108)שכל יצא ולא
אלא 109)מרשותו. תורה מדברי  אינו עירוב  ענין כל כי 

ה"ב ). (למעלה המלך שלמה מותר 110)תקנת שיהיה
החצר. בכל לטלטל

.‡Î„BÚaÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈÙzzLÓ ‡ÏÂ ÔÈÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«»∆»ƒ¿
ÌBÈ˙BˆÁ ÈeÚ ÔÈÚÓe .˙B‡BÓ ÈÙezLÂ ¿»¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ≈¿

˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»««ƒ∆»≈ƒ«»≈
ÛezM‰ B‡ eÚ‰ ‡‰iL CÈˆ ÌÏBÚÏe .‰ÏÈl‰ ÔÓƒ««¿»¿»»ƒ∆¿≈»≈«ƒ

CÎÈÙÏ .˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk BÏÎ‡Ï LÙ‡Â ÈeˆÓ, »¿∆¿»¿»¿»≈«¿»¿ƒ»
Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡‡ B‡ ,‰È‰L B‡ ,ÛN B‡ ,„ ƒ»«»»«»«ƒ¿«∆»»

,eÚ BÈ‡  ÌBÈ „BÚaÓ :˙‡ÓËÂ ‰Óez¿»¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈
‰ÎLÁMÓ˜ÙÒ Ì‡Â .eÚ ‰Ê È‰ ‰Ê È‰  ƒ∆»≈»¬≈∆≈¿ƒ»≈¬≈∆

.Lk  eÚ‰ ˜ÙqL ;eÚ≈∆¿≈»≈»≈

א.111) לד, שבת עירוב 112)משנה, אלא שאינם
(שבת  אסור בית כקנין שהם תחומין עירובי  אבל רשויות.

להר"ן). המיוחסים בחידושים ועיי "ש משנה,113)שם,
א. לה, אבנים.114)עירובין קדש 115)של שכבר

ויש 116)השבת. שבת, לפני  שם הניחו שבוודאי  היינו
את  מעמידים השבת, כניסת בעת קיים היה העירוב  אם ספק 
שם  הניחו אם ספק  יש אם אבל וכשר, בחזקתו העירוב 

שצד). סי ' או"ח  (שו"ע  אסור - העירוב  את בכלל

.ÎÔ˙Ïc‚Óa ÛezM‰ B‡ eÚ‰,ÂÈÏÚ ÏÚÂ »«»≈«ƒ¿ƒ¿»¿»«»»
BÏ LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰ÎLÁL Ì„˜ ÁzÙn‰ „‡Â¿»«««¿≈«…∆∆»≈»ƒƒ∆¿»

‰Î‡ÏÓ ‰NÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ eÚ‰ ‡ÈˆB‰ÏÔÈa ¿ƒ»≈∆»ƒ≈»»¿»»≈
È‰L ;eÚ BÈ‡Â ,„‡L ÈÓk ‰Ê È‰  ˙BLÓM‰«¿»¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈≈∆¬≈

LÈÙ‰ .BÏÎ‡Ï LÙ‡ È‡B‡ NÚÓ ˙Óez ƒ∆¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿««¬≈
„Ú ‰Óez ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ‰ÏB„‚ ‰Óez¿»¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk ÏË ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;da ÔÈÚÓ ÔÈ‡  CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬«ƒƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡‰ ‰cÚÒ ‰È‰zL CÈˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»¿»ƒ¿

ב .117) לד, עירובין לסתרו 118)משנה, שאסור בנין, של
בהל'119)בשבת. (ראה התורה מן שאסורה גמורה,

על  משם להוציאו אפשר אם אבל ואילך). ז מפרק  שבת,
"כל  שסובר רבי  כדעת עירוב , עירובו - דרבנן איסור ידי 
השמשות". בין עליו גזרו לא - שבות משום שהוא דבר

א.120) לו, עירובין

ה'תשע"ח  שבט  כ"ח שלישי יום 

    
בחצרות,1) העירוב  עשיית חיסרון דיני  רבינו בו כלל

מהיעדרו, המגיע  האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר
הרשות  ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר, שיש והתקנה
תקנה  או ושעירוב  עירוב , הצריכין הם ומי  מהם. לאחד

- האסור לביטול שצריכין הוא ומי  להם. מועילה הנזכרת
מקום. שכירות במקומו שצריך כגוי  רצונוֿלומר, אחר, דבר

הפרק .ו  נסתיים בזה

.‡ˆÁ‰ ÈL‡‡lL Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ ,Ôlk eÚL «¿≈∆»≈∆≈¿À»≈∆»≈∆∆…
„ÈÊÓ ÔÈa ,Ô‰nÚ ÚÒB‡ ‰Ê È‰  ÁÎBL ÔÈa ≈«ƒ»∆≈≈ƒ≈≈«¬≈∆≈

Ô‰ÈÏÚB‡ ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔlÎÏ eÒ‡Â , ¬≈∆¿»¿À»¿ƒƒ»≈∆∆»≈
BˆÁ ˙eL Ú ‡lL ‰Ê Ô‰Ï Ïha .Ô‰ÈzÏ ˆÁÓ≈»≈¿»≈∆ƒ≈»∆∆∆…≈«¿¬≈

„ÏaÔ‰ÈzaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈzÓ el‡ È‰  ƒ¿«¬≈≈À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆
Ïha .eÒ‡  B˙ÈÏ Ï‡ ;Ô‰ÈzÏ ˆÁÓe ˆÁÏ∆»≈≈»≈¿»≈∆¬»¿≈»ƒ≈
,Ô‰ .ÔÈzÓ Ìlk È‰  BˆÁ ˙eLe B˙Èa ˙eL Ô‰Ï»∆¿≈¿¬≈¬≈À»À»ƒ≈

ÈtÓ;BˆÁÂ B˙Èa ˙eL Ô‰Ï Ïha È‰Â ,eÚL ƒ¿≈∆≈¿«¬≈ƒ≈»∆¿≈«¬≈
‡e‰ È‰Â ,˙eL BÏ ‡L ‡lL ÈtÓ ,zÓ ‡e‰ Ì‚Â¿«À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿«¬≈

ÁB‡kÒB‡ BÈ‡ ÁB‡‰Â ,ÌÏˆ‡. ¿≈«∆¿»¿»≈«≈≈

ב .2) סט , עירובין שנאמר 3)משנה, ומה לערב , רצה שלא
חצר "אנשי  ֿ ˘˘ÁÎבמשנה: הוא עירב ", ולא מהם אחד

החצר, בני  עם לערב  רגיל אחד שכל ומשום במזיד, הדין
"שכח ". נאמר - החצר תשמישי  על להקל לפי4)כדי 

עירב . שלא לאחד רשות יש החצר, מן חלק  שבכל
(או"ח 5) מרשותו ומסתלק  לכם", מבוטלת "רשותי  שאומר

על  לאסור שלא כדי  חצרו, רשות לבטל מצוי , וכך שפ ). סי '
חכמים: שלמדונו כמו ביתו, רשות לבטל ולא האחרים,

ישראל'). ('תפארת ביתך" מתוך רבים בנוסח 6)"מנע 
התימנים). (כת"י  מפני " מותרין הן מותרין, "כולם אחר:

לא 7) אם עצמו, בפני  בבית נתארח  אפילו בחצר. "המתארח 
אוסר  אינו פחות, או יום לשלושים אלא קבע  דרך נתארח 
בביתם, בין בביתו בין מותרים והם והוא החצר, בני  על
יש  אם אבל אחד. הבית ובעל רבים האורחים אם ואפילו
אוסרים  ביניהם, אחד הבית בעל אף  שאין בלבד, אורחים

עו). סי ' הדשן' ('תרומת זה" על "אינו 8)זה אחר: בנוסח 
רוקח '). ('מעשה נאסר"

.ÏhÓ‰Ì˙Ò B˙eL˙eL ,Ïha BˆÁ ˙eL  «¿«≈¿¿»¿¬≈ƒ≈¿
Ïha ‡Ï B˙ÈaCÈˆ ,ˆÁ ÈÏ B˙eL ÏhÓ‰Â . ≈…ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ¿≈»≈»ƒ

Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÏhÏÈ˙eL :ÓB‡Â ,LeÙa „ ¿«≈¿»∆»¿∆»¿≈¿≈¿ƒ
EÏe EÏe EÏ ˙ÏhÓ˙eL ÏhÓ LBi‰Â .Û‡ ¿À∆∆¿¿¿¿«≈¿«≈¿«

˙Áz Ì˜ LBi‰L ;˙aLa BLÈBÓ ˙nL Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ¿«»∆«≈»««
zÓ  ˙aLa ˙eL Ïehe .c ÏÎÏ BLÈBÓƒ¿»»»ƒ¿¿«»À»

‰lÁzÎÏ. ¿«¿ƒ»

ב .9) סט , אלא 10)עירובין מבטל, הוא מה פירש שלא
מבוטלת. רשותי  הקודמת.11)אמר: בהלכה כמבואר

"רשותי12) אומר אם מספיק  רש"י , ולדעת א. ע , עירובין
ככולו", "רובו שלפעמים רבינו ודעת לכולכם", מבוטלת
וזה  הרוב , אל אלא נתכוון לא אולי  "כולכם" אומר אם לכן

על "מלוך ראשֿהשנה בתפלת אומרים שאנו ÏÎהטעם
(ט "ז ÂÏÂÎהעולם רובו על נפרש שלא לשון, כפל בכבודך"

שפ ). סי ' ב .13)או"ח  ע , עירובין 14)עירובין משנה,
מבעוד  אומרים שמאי  בית רשות? נותנין "מאימתי  ב : סט ,
קנין  לעשות ואסור רשות, הקנאת הוא רשות ביטול (כי  יום
בשבת, אף  (מותר משחשיכה אומרים הלל ובית בשבת).
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הקנאה). ולא רשות סילוק  רק  אם שזהו מקום שבכל ואף 
אם  כאן - השבת לכל אסור שבת למקצת נאסר
(עירובין  בשבת לטלטל מותר בשבת, רשותו ביטל

ע :).

.‚eÏha Ú ‡lL ‰ÊÏ Ô˙eL ÔÈÚÓ‰ el‡ ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»»∆∆…≈«
Ó ‡e‰‡lL ,ÔÈeÒ‡ Ì‰Â ;BcÏ ‡L È‰L ,zÀ»∆¬≈ƒ¿»¿«¿≈¬ƒ∆…

ÌÈÁB‡k eÈ‰È :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â .˙eL Ô‰Ï ‡Lƒ¿«»∆¿¿≈¿ƒƒ¿¿¿ƒ
BÏˆ‡„Á‡ Ïˆ‡ ÔÈÁB‡ ÌÈa ÔÈ‡L ;. ∆¿∆≈«ƒ¿ƒ≈∆∆»

ב .15) סט , עירובין הבדל 16)משנה, אין ממש באורחים
אין  - יחיד אצל מתארחים רבים אם ואף  ליחיד, רבים בין
שייכים  והבתים החצר באמת הרי  כאן אבל עליו, אוסרים
('חיי מרשותם נסתלקו - לטלטל מותר שיהא כדי  אלא להם

היחיד 17)אדם'). אצל אורח  היחיד שאין והואֿהדין
(רשב "א).

.„eÈ‰eÏha Ì‡ ,˙È B‡ ÌÈL eÚ ‡lL el‡ »≈∆…≈¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿
‡lL el‡Â ,ÔÈzÓ ÔÈÚÓ‰  ÔÈÚÓÏ Ì˙eL¿»«¿»¿ƒ«¿»¿ƒÀ»ƒ¿≈∆…

ÔÈeÒ‡ eÚÌ˙eL ÏhÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈÚÓ‰ ÔÈ‡Â . ≈¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»
ÏÚ ÒB‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;eÚ ‡lL ÌÈMÏ«¿«ƒ∆…≈¿∆»∆»≈∆≈«

BÁB˙eL Ïhe Ú ‡lL „Á‡‰ ÊÁ elÙ‡Â . ¬≈«¬ƒ»«»∆»∆…≈«ƒ≈¿
Ú ‡lL ÈMÏeÏhaL ‰ÚLaL ;ÒB‡ ‰Ê È‰  «≈ƒ∆…≈«¬≈∆≈∆¿»»∆ƒ¿

ÚL „Á‡ .‰È‰ eÒ‡ ÔÈÚÓ‰ BÏÏhÓ BÈ‡ «¿»¿ƒ»»»∆»∆≈«≈¿«≈
Ú ‡lL „Á‡‰ Ï‡ ,Ú ‡lL „Á‡Ï B˙eL¿¿∆»∆…≈«¬»»∆»∆…≈«

.ÚL „Á‡Ï B˙eL ÏhÓ¿«≈¿¿∆»∆≈«

ב .18) סט , אורחים 19)עירובין נעשים הרבים שאין
רשותם 20)(רשב "א). את ביטלו שהמערבים אחרי  גם

שפ ). סי ' (או"ח  המערבים.21)להם שביטלו אחרי 
עירב 22) לא והשלישי  יחד עירבו כששנים מדובר כאן

השנים  מותרים - רשותו מבטל השלישי  אם לכן עמהם,
אינו  שעירבו, מהשנים אחד - שעירב " "אחד אבל בטלטול.
שנים  נשארים שעדיין מפני  לשלישי , רשותו לבטל יכול
לאחד  רשותו "מבטל רבינו ודברי  זה, עם זה עירבו שלא
ויש  חי , כשהוא אבל מהשנים, אחד כשמת כוונתו - שעירב "
כמבואר  ואחד אחד לכל לבטל צריך עירבו, שלא שנים

וראב "ד). (מגידֿמשנה למעלה

.‰ÌLka‰ ÏÚÏ B˙eL ÏhÓ ‰Ê ˙Èa‰ ÏÚaL˙È ¿≈∆««««ƒ∆¿«≈¿¿««««ƒ
ˆÁÏ ˆÁÓ ÔÈÏhÓ Ck ,˙Á‡ ˆÁa ‰ÊÔÈÏhÓe . ∆¿»≈««»¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿«¿ƒ

„ˆÈk .ÔÈÏhÓe ÔÈÊBÁÂ,ˆÁa ÌÈÈeML ÌÈL ? ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿«ƒ∆¿ƒ¿»≈
‡ˆÓÂ ,ÈMÏ B˙eL ÏhÓ  Ô‰Ó „Á‡ Ú ‡ÏÂ¿…≈«∆»≈∆¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ¿»
‰NÚiL „Ú BÁ BÏ ÏhaL B˙eLa ÏËÏËÓ ÈM‰«≈ƒ¿«¿≈ƒ¿∆ƒ≈¬≈«∆«¬∆

ÂÈÎˆ,ÔBL‡Ï B˙eL ÏhÓe ÈM‰ ÊBÁÂ ; ¿»»¿≈«≈ƒ¿«≈¿»ƒ
‰nk ÔÎÂ .BÏ ÏhaL B˙eLa ÔBL‡‰ ÏËÏËÓe¿«¿≈»ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈«»

‰aÁa ˙eL Ïeha LÈÂ .ÌÈÓÚt‡e‰L C„k ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿»¿∆∆∆
ˆÁa. ¿»≈

ב .23) סו, לזו 24)עירובין זו פתוחות חצרות "ששתי 
על  אוסרת אחת שאין אף ֿעלֿפי  הרבים, לרשות ופתוחות
היא  - השניה אצל רשותה לבטל האחת רצתה אם חברתה,

(מגידֿמשנה). מותרת" וחברתה וחוזר 25)אסורה מבטל
ורשותו.26)ומבטל. בחצרו זכה שוב  שאין 27)ובזה

על  זה ואוסרים לתוכה פתוחים בתים ושני  בתוכה, דיירים
שמועיל  כדרך ביניהם מועיל והביטול עירבו, לא אם זה

(מגידֿמשנה). אינו 28)בחצר רשות שביטול אומרים ואין
אדם  בני  של תשמישם עיקר ששם בחצר אלא  מועיל

שפא). סי ' או"ח  ברורה' ('משנה

.ÂÈÓ:ÏhaL B˙eLa ÏËÏËÂ ÊÁÂ B˙eL ÏhaL ƒ∆ƒ≈¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ≈
‡Ï È‰L ,Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  ‡ÈˆB‰ „ÈÊÓa Ì‡ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆≈¬≈∆∆¬≈…

BÏeha „ÓÚ,ÒB‡ BÈ‡  ‡ÈˆB‰ ‚‚BLa Ì‡Â ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈≈
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .BÏeha „ÓBÚ ‡e‰ È‰L∆¬≈≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÓ„˜ Ì‡ Ï‡ ;Ô‰Ï ÏhaL el‡ e˜ÈÊÁ‰Â eÓ„˜ ‡lL∆…»¿¿∆¡ƒ≈∆ƒ≈»∆¬»ƒ»¿
‚‚BLa ÔÈa ,‡ÈˆB‰Â ‡e‰ ÊÁ Ì‡ ,e‡ÈˆB‰Â e˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿≈

Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  „ÈÊÓa ÔÈa. ≈¿≈ƒ≈≈¬≈∆

ב .29) סט , עירובין מעשיו"30)משנה, ביטל "שהרי 
המשניות). רבן 31)(פירוש "אמר ב : סא, עירובין משנה,

במבוי עמנו דר שהיה אחד בצדוקי  מעשה גמליאל,
מהרו  אבא: לנו ואמר רשותו). להם (וביטל בירושלים
אין  ברשותו, החזקתם אם (כי  למבוי  הכלים את והוציאו
עליכם  ויאסור יוציא שלא עד מביטולו), לחזור יכול הצדוקי 

שביטל)". ברשותו ויזכה (שיחזור

.ÊÈLÌeÙÈw‰Â ,ÌÈa‰ ˙eL Ècˆ ÈLa ÌÈza ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
‰vÁÓ ÌÈÎÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏhÓ ÔÈ‡  ˙aLa »¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«¿ƒ∆»∆ƒ

LÓ‡Ó ÚÏ Ì‰Ï LÙ‡ È‡ÂˆÁ ÈaÓ „Á‡ . ¿ƒ∆¿»»∆¿»≈≈∆∆∆»ƒ¿≈»≈
˙nL˜eM‰ ÔÓ „Á‡Ï B˙eL ÁÈp‰Â˙Ó Ì‡ : ∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ«ƒ≈

ÌBÈ „BÚaÓÒB‡ ˆÁ‰ ÈaÓ BÈ‡L LBi‰ È‰  ƒ¿¬≈«≈∆≈ƒ¿≈∆»≈≈
Ì‰ÈÏÚ.Ì‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  ‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ; ¬≈∆¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈≈¬≈∆

˜eM‰ ÔÓ „Á‡ÂÈaÓ „Á‡Ï B˙eL ÁÈp‰Â ˙nL ¿∆»ƒ«∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ¿≈
,Ì‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  ˙Ó ÌBÈ „BÚaÓ Ì‡ :ˆÁ‰∆»≈ƒƒ¿≈≈≈¬≈∆

‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ;ÌÈÚÓ Ôlk È‰LÒB‡  ∆¬≈À»¿…»ƒ¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈
.Ô‰Ï BLÈBÓ ˙eL ÏhiL „Ú ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«∆¿«≈¿ƒ»∆

ב .32) ע , פתוחים 33)עירובין בתים ששני  כחצר ונעשו
זה. על זה ואוסרים למקצת 34)לתוכה, שנאסרו וכיון
השבת. לכל נאסרו החצר.35)השבת, בני  עם שעירב 

חצר.36) באותה ביתו מבני  נשאר רשותו 37)ולא שנפלה 
לגור  בשבת בא והוא אחר, במקום הגר מבניו לאחד בירושה

(מגידֿמשנה). המת של ביתו כניסת 38)בתוך לפני 
לכל 39)השבת. הותר - שבת למקצת שהותר שכיון
בחצר.40)השבת. דירה לו יכול 41)שהיתה שאינו

עוד. לערב 

.ÁÏ‡NÈ‰ÚÓa ÌÈÈeML ‚Â˙Óe ,˙Á‡ ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒƒ¿»»««≈
b‰Ï‡NÈ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ «≈ƒ¿««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»≈

ÂÈÒÎa Á‡˜ÈÊÁn‰ ‰Ê È‰  ‰ÎLÁL „ÚÒB‡ «≈ƒ¿»»«∆»≈»¬≈∆««¬ƒ≈
LBÈk ‡e‰ È‰L ;ÏhiL „Úb‰ ˙Ó Ì‡Â . «∆¿«≈∆¬≈¿≈¿ƒ≈«≈

‰ÎLÁMÓÁ‡ Ï‡NÈ ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆»≈»««ƒ∆∆¡ƒƒ¿»≈«≈
‡e‰ ÔBL‡‰ Bz‰a ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  ÂÈÒÎaƒ¿»»≈≈»»∆»¿∆≈»ƒ
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ב .42) ע , "בחצר 43)עירובין אחר: ובנוסח  יחד. ועירבו
ומבאר  אחת", "במגורה ובברייתא: רוקח '). ('מעשה אחת"
פתחו  אחד לכל והיה לחדרים, וחלוק  גורן "כמין רש"י :

זה". על זה ואוסרים הוליד 44)בחצר ולא שמת "וגר
הקודם  כל אלא יורשים, לו אין שנתגייר, אחר ישראל
ה"ו). ומתנה זכיה מהל' בפ "א (רבינו זכה" - בנכסיו והחזיק 

הגר.45) בנכסי  השבת,46)שזכה שבכניסת אף ֿעלֿפי 
 ֿ אף ֿעלֿפי  – אוסרת היתה ולא בעלים בלא זו דירה היתה
הותרה  - השבת בכניסת שהותרה "כיון בה: אומרים אין כן
הישראל  בה שיחזיק  ראויה והיתה הואיל השבת", לכל

יום. כניסת 47)מבעוד שעם אף ֿעלֿפי  לבטל יכול ויורש
ז). הלכה (למעלה חי  מורישו היה קנה 48)השבת שכבר

השבת. בכניסת -49)העירוב  שבת למקצת שהותר כיון
לכולה. הותר

.ËÏ‡NÈÌÚ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ c‰ ƒ¿»≈«»ƒ»≈»ƒ«»ƒ
LBz b„BÚ‰ ˙ÈcL ;ÂÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  ˆÁa ≈»¿»≈≈≈»»∆ƒ«»≈

‡e‰ ‰Ó‰k ‡l‡ ,‰Èc dÈ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»≈»ƒ»∆»ƒ¿≈»
eLÁ„BÚÂ ˙È B‡ ÌÈÏ‡NÈ ÈL eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿≈ƒ¿¿≈ƒ»≈¿≈

.Ì‰ÈÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  Ô‰nÚ ÔÎL ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»»≈ƒ»∆¬≈∆≈¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ eÈkLÈ ‡lL ,‰Êb ‰Ê „Â¿»»∆¿≈»∆…«¿ƒ≈»ƒ«»
eÊ‚ ‡Ï ‰nÏÂ .ÂÈNÚnÓ e„ÓÏÈ ‡lL ,Ô‰nÚƒ»∆∆…ƒ¿¿ƒ«¬»¿»»…»¿
ÈtÓ ?„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ „Á‡ Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿≈»ƒ«»∆»ƒ¿≈
BnÚ „ÁÈ˙È ‡nL „ÁÙÈ È‰L ,ÈeˆÓ c BÈ‡L∆≈»»»∆¬≈ƒ¿«∆»ƒ¿«≈ƒ
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï eÒ‡ Îe ;ep‚‰ÈÂ¿««¿∆¿»»¿¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ

˙BÏfÓe. «»

ב .50) סא, עירובין פ "ו 51)משנה, עירובין 'ירושלמי '
לעבוד  שלא עליו שקיבל אלא נתגייר שלא נכרי  והוא ה"ב .

אדם 52)עבודהֿזרה. מרעיתי , צאן צאני  "ואתן שנאמר:
עכו"ם  ואין אדם קרוים אתם לא) לד, (יחזקאל אתם"
זה  לענין כגוי  דינו תושב , וגר סא.). (יבמות אדם קרויים

'ירושלמי '). בשם עם 53)(מגידֿמשנה מתייחדים "אין
אמר  ולכן דמים, שפיכות על חשודים שמקצתם מפני  הגוים,
שהיהודי עליו, אוסר אינו - ישראל ואחד גוי  אחד כשיהיה
שפיכות  על חשוד שהוא לפי  לו, ולהשכיר אתו לגור ימנע 
להתייחד  להם שמותר ישראלים, שני  היו אם אבל דמים,
ילמד  שמא גזירה עמו, ידור שלא כדי  אסור, נאמר אז עמו,

המשניות). (פירוש ממעשיו"

.ÈÈL,„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ ÌÈÏ‡NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»∆»
 ÔÓˆÚÏ ÌÈÏ‡Ni‰ eÚÂ ,˙Á‡ ˆÁa ÌÈÎBM‰«¿ƒ¿»≈««¿≈¿«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»
ÌÈÎBk „BÚÏ eÏha Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk eÏÈÚB‰ ‡Ï…ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏ‡Ni‰ eÏha B‡ ,Ô‰Ï Ïha B‡ ˙BÏfÓe«»ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ∆»∆
‡Ï  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ „ÈÁÈk eNÚÂ¿«¬¿»ƒƒ»≈»ƒ«»…
„BÚ ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ eÚ ÔÈ‡L ;ÌeÏk eÏÈÚB‰ƒ¿∆≈≈ƒƒ¿≈
ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ˙eL Ïeha ÔÈ‡Â ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿
‡l‡ ,‰wz Ô‰Ï ÔÈ‡Â .˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»¿≈»∆«»»∆»
ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰NÚÈÂ ,B˙eL epnÓ ekNiL∆ƒ¿¿ƒ∆¿¿«¬∆»≈»ƒ

Ô‰nÚ ÁB‡ ‡e‰ el‡k ˙BÏfÓeÈ„BÚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿ƒ≈«ƒ»∆¿≈ƒ»¿≈
Ì˙eL ÔÈÈkNÓ  ÌÈa ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»«ƒ«¿ƒƒ¿»

Ï‡NÈÂ .ÔÈzÓe ÔÈÚÓ ÌÈÏ‡Ni‰Â ,ÌÈÏ‡NÈÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÚ ÚÓ  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ÎNL „Á‡∆»∆»«ƒ»≈»ƒ«»¿»≈ƒ
CÈˆ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ;Ìlk ezÈÂ ÌÈÏ‡Ni‰ ‡L¿»«ƒ¿¿≈ƒ¿À¿À»¿≈»∆»»ƒ

.˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ kNÏƒ¿…ƒ»≈»ƒ«»

א.54) סב , מפני55)עירובין בזה והטעם א. סו, עירובין
החמירו  לכן הגוים, מן ישראל דירת להרחיק  חכמים שרצו
אינו  שהגוי  ומאחר רשות, ממנו שישכור עד תקנה לו שאין
שלא  כדי  עמו מלדור הישראל ימנע  להשכיר, בקלות רוצה

בשבת. הטלטול את עליו יאסור

.‡ÈÈzLBfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙BˆÁ„BÚÂ Ï‡NÈÂ , ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
Á‡ Ï‡NÈÂ ,˙ÈÓÈta ÌÈc ˙BÏfÓe ÌÈÎBk »ƒ«»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«≈

˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ Ï‡NÈ ‰È‰L B‡ ;‰BˆÈÁa«ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿≈»ƒ«»
ÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  ˙ÈÓÈta Á‡ Ï‡NÈÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿ƒ¿»≈«≈«¿ƒƒ¬≈∆≈«

epnÓ kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰ÈL ÈÏ‚ È‰L , «ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆∆¬≈«¿≈¿≈
;ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ ÌÈÏ‡NÈƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»¿ƒ»

˙ÈÓÈta zÓ ÈÓÈt‰Â. ¿«¿ƒƒÀ»«¿ƒƒ

ב .56) סה, צריכים 57)עירובין הפנימית החצר ודיירי 
החיצונה. החצר דרך "אחד"58)לצאת אחר: בנוסח 

התימנים). החיצונה,59)(כת"י  דרך הולכים שכולם כיון
ביחד  דרים וגוי  ישראלים שני  והרי  שם, דרים כאילו נחשב 

ה"י ). (כדלעיל עליהם בחיצונה 60)שאוסר גר הגוי  שהרי 
או  לבדו ישראל בה היה אם בין הפנימית, על אוסר ואינו

ה"ט ). (כדלעיל וגוי  ישראל

.ÈÔÈÎBNelÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¬ƒ
˙aLadÈ‡L ;‡È‰ ˙eL Ïehk ˙eÈÎN‰L , ¿«»∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»

„Ïa k‰ ‡l‡ ,˙È‡cÂ ˙eÈÎNÔÈÎBN ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«»ƒ∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
‰ÂMÓ ˙BÁÙa elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓƒ»≈»ƒ«»¬ƒ¿»ƒ»∆

‰Ëet˙kNÓ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ ÏL BzL‡Â , ¿»¿ƒ¿∆≈»ƒ«»«¿∆∆
BzÚ„Ï ‡lL‡lL ÔÈÈkNÓ BLnLÂ BÈÎN ÔÎÂ , ∆…¿«¿¿≈¿ƒ¿«»«¿ƒƒ∆…

È‰  ÈÏ‡NÈ BLnL B‡ BÈÎN ‰È‰ elÙ‡Â ;BzÚ„Ï¿«¿«¬ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¬≈
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Ï‡L .BzÚ„Ï ‡lL ÈkNÓ ‰Ê∆«¿ƒ∆…¿«¿»«ƒ»≈»ƒ
È‰  BÏÈ‡L‰Â ,ÂÈˆÙÁ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó ˙BÏfÓe«»»¿«ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈
eÈ‰ .BzÚ„Ï ‡lL ÈkNÓe ,B˙eLa BnÚ ÛzzLƒ¿«≈ƒƒ¿«¿ƒ∆…¿«¿»
B‡ ÌÈLnL B‡ ÌÈÈÎN ‰Ê ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÏ¿≈»ƒ«»∆¿ƒƒ«»ƒ

Bic  Ô‰Ó „Á‡ ÈkN‰ Ì‡ ,ÌÈa ÌÈL. »ƒ«ƒƒƒ¿ƒ∆»≈∆«

ב .61) סה, עבור 62)עירובין מאכל דבר לו ונותנים
הטלטול  להתיר כדי  שהוא לו לפרש צריך ואין השכירות,
סי ' (או"ח  השכירות על כתב  לעשות הגוי  צריך ואין בשבת,

למקח 63)שפב ). דומה זה ואין בחצר, טלטול להתיר
בשבת. שאסור פחות 64)וממכר גם נחשב  גוי , שלגבי 

ט ). הלכה פ "ט  מלכים בהל' (רבינו ממון פרוטה משוה
מועילה 65) להשכיר, הנכרי  מסרב  אם ואפילו א. ס , עירובין

(מגידֿמשנה). מאשתו א.66)שכירות סו, עירובין

.‚ÈÈLÌÈc‰ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ ÌÈÏ‡NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»«»ƒ
˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ eÎNÂ ,˙Á‡ ˆÁa¿»≈««¿»¿ƒ»≈»ƒ«»

„Á‡‰ ÊBÁ  ˙aLaÈMÏ B˙eL ÏhÓe, ¿«»≈»∆»¿«≈¿«≈ƒ
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zÓe˙aLa ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ≈»≈»ƒ«»¿«»
Á‡‰ Ï‡NÈÏ ÈÏ‡Ni‰ ÏhÓ zÓ ‰È‰ÈÂ , ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»≈»«≈¿ƒ¿∆À»

.ÏËÏËÏ¿«¿≈

ב .67) סח , שעשו,69)הישראלי .68)עירובין שהעירוב 
ביניהם. גוי  שהיה כיון - הועיל לבטל 70)לא שמותר

ב . הלכה למעלה שכתב  כמו בשבת, שמת 71)רשות כיון
בכניסת  חי  שהיה אף  חצר, באותה רשותו בטלה הגוי ,

השבת.

.„È˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÌÈÎBk „BÚÏ ÈkN‰L ≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
„BÚ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔBL‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ :˙BÏfÓe«»ƒ≈»ƒ»¿ƒ»≈
 B˙eÈÎN ÔÓÊ ÌÈÏLiL „Ú ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»«≈ƒ«∆«¿ƒ¿«¿ƒ
È‰L ,ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰fÓ ÔÈÎBN¿ƒƒ∆»≈»ƒ«»«≈ƒ∆¬≈
‡ÈˆB‰Ï ÔBL‡Ï ˙eL LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ ˙Áz ÒÎƒ¿««««¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

ÎBk „BÚ‰˙Ú ÏÎa epnÓ ÎBN‰ ˙BÏfÓe ÌÈ »≈»ƒ«»«≈ƒ∆¿»≈
‰ˆiL„ÓBÚ ÈM‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,eÎNÂ , ∆ƒ¿∆ƒ…»»«≈ƒ≈¿»¿

.ÔÈzÓ el‡ È‰  ÔBL‡‰ ÔÓ ÌÈÏ‡Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ»ƒ¬≈≈À»ƒ

חנינא,72) דרבי  ותלמידי  לקיש "ריש ב : סה, עירובין
והוה  שוכר הוה ולא (מלון), פונדק  לההוא (נזדמנו) איקלעי 
לשכור  מועיל (האם מיניה? למיגר מהו אמרו: משכיר,
(כשאין  ליה מסלק  מצי  דלא היכא כל - מהמשכיר) רשות
לא  מדירה) השוכר את עכשיו להוציא יכול המשכיר
רשות), ממנו לשכור שאין (ברור אגרינא דלא לך תיבעיא
כיון  - מאי ? ליה, מסלק  (כשיכול) דמצי  היכא תיבעיא כי 
השתא  דילמא או (שוכרים), אגרינא ליה מסלק  דמצי 
נשכור, לקיש: ריש להן אמר סלקיה, לא מיהא (עכשיו)
שיילו  אתו להן, נשאל שבדרום רבותינו אצל ולכשנגיע 
עשיתם  יפה להן: אמר אפס , לרבי  ליה ושאלו) (באו

שהשכירו.73)ששכרתם". בשעה כן אתו שהתנה כגון
לפנינו 74) השוכר אם אבל שוכר". הוה "ולא הגמרא כלשון

שפב . סי ' יוסף ' ב 'בית וראה ממנו, אלא לשכור אין -

.ÂËˆÁ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ ÌÈÏ‡NiL »≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»
da ÔÈÈeL‰Ê ÈÏ‡NÈ ˙ÈaÓ ˙BÁe˙t ˙BBlÁ eÈ‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ∆

ÏÚ Û‡  ˙BBlÁ Cc eÚ eNÚÂ ,‰Ê ÈÏ‡NÈ ˙ÈÏ¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»≈∆∆«««
˙BBlÁ Cc ˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈzÓ Ô‰L Èt, ƒ∆≈À»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆«
ÌÈÁ˙t Cc ˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈeÒ‡ Ô‰ È‰, ¬≈≈¬ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿»ƒ

ÔÈ‡L ;ÈkNiL „Ú ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÈtÓƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆«¿ƒ∆≈
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌB˜Óa „ÈÁÈk eÚa ÌÈNÚ ÌÈa«ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»≈»ƒ

˙BÏfÓe. «»

ב .75) עד, לחצר.ופת 76)עירובין פתוחים חיהם
אין 77) ששם שעשו, העירוב  חל שביניהם חלונות שעלֿידי 

מפסקת. הנכרי  בין 78)רשות מפסיק  החצר אויר אם
ביניהם 79)הפתחים. שעירבו שכיון נוטה שהדעת אף 

הנכרי אין בחצר הנכרי  עם הדר ויחיד כאחד, כולם נעשו
שלא  ממש ליחיד דומה אינו - ט ) הלכה (לעיל עליו אוסר
להתייחד  שיפחד אתו, שידור שכיח  שלא מפני  עליו גזרו
ואין  זה, טעם אין יותר או בשנים אבל יהרגנו, שמא אתו

ביניהם. עירבו אם אפילו כאחד לחשבם

.ÊË‡e‰L B‡ ,‡ÈÒ‰Ùa ˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L Ï‡NÈƒ¿»≈∆¿«≈«»¿«¿∆¿»∆
„BÚk ‡e‰ È‰  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈¿≈
BÈ‡Â ,BnÚ ÔÈÚÓ ÔÈ‡Â .ÂÈc ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»¿»¿»»¿≈¿»¿ƒƒ¿≈
ÌÈÎBk „BÚk ,epnÓ ÔÈÎBN ‡l‡ ,˙eL ÏhÓ¿«≈¿∆»¿ƒƒ∆¿≈»ƒ

˙BÏfÓeÔÈ‡L ÔÈÒB˜Èt‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . «»¬»ƒ»»ƒ»∆ƒ¿ƒ∆≈
,˙aL ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ÔÈ„BÚ¿ƒ¬«»ƒ«»¿≈¿«¿ƒ«»

ÔÈÒBzÈe ÔÈ˜B„ˆ ÔB‚kÏÚaL ‰Bza ÌÈÙBk‰ ÏÎÂ ¿»ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ«»∆¿«
˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ Ïk :c ÏL BÏÏk ,‰t∆¿»∆»»»ƒ∆≈∆¿ƒ¿«
;eÚa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,BnÚ ÔÈÚÓ ÔÈ‡  eÚ≈≈¿»¿ƒƒ¿ƒ∆≈∆¿≈
ÌÈÎBk „BÚk BÈ‡L ÈÙÏ ,epnÓ ÔÈÎBN ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ∆≈¿≈»ƒ

Lk‰ Ï‡NÈÏ B˙eL ‡e‰ ÏhÓ Ï‡ ;˙BÏfÓe, «»¬»¿«≈¿¿ƒ¿»≈«»≈
‰ÊÂ Lk „Á‡ Ï‡NÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙wz ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«»»¿≈ƒ»»ƒ¿»≈∆»»≈¿∆
BÏ ÏhiL „Ú ÂÈÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  ˆÁa È˜B„v‰«¿ƒ¿»≈¬≈∆≈»»«∆¿«≈

.B˙eL¿

בשוק 80) שבתו משמר מומר, "ישראל ב : סט , בעירובין
שבתו  משמר שאינו רשות. מבטל - בצנעא) שמחלל (אף 
רשות, מבטל אינו - בפרהסיא) אף  שבת (שמחלל בשוק 
עד  ובנכרי  רשות, ונותן רשות נוטל ישראל שאמרו: מפני 

שמוצאם 81)שישכיר". הכלל, מן שיצאו הרעות "כתות
בפירוש  שטעו סוכו, איש אנטיגנוס  תלמידי  ובייתוס  מצדוק 
ולפרש  רבותינו, של הקבלה על להשיב  התחילו רבם, דברי 
כלל, לחכם שישמעו מבלתי  להם, שיראה כמו הפסוקים את
יורוך  אשר התורה פי  על יא): יז, (דברים יתברך אמרו היפך
הדבר  מן תסור לא תעשה, לך יאמרו אשר המשפט  ועל
המשניות  בפירוש (רבינו ושמאל" ימין לך יגידו אשר
בתשובה, רבינו השיב  הקראים, ולענין מ "ג). א פרק  לאבות
בחיוב  מודים בלתי  להיותם מנין, בהם להשלים ראוי  שאין
מודה  שאינו מי  כי  אמרו שג"כ מעירוב , ראיה והביא הזה.
פריימן  הרמב "ם (תשובות עמו מערבים אין עירוב  במצות

ה"ג. פ "ג ממרים הל' ועי ' יד) אחר:82)סי ' בנוסח 
רוקח '). ('מעשה הכשר" "כישראל

ה'תשע"ח  שבט  כ"ט  רביעי יום 

    
שיש 1) רצונוֿלומר המעורבות, החצרות רבינו בו ביאר

דין  מהו זו, אצל זו שרויות והן חלון, או פתח  ביניהן
להם  הכרח  או ביחד, שתיהן לערב  צריכין אם בהם, העירוב 
הצדדין  אלו כל כי  בידם, הרשות או בעצמה, אחת כל לערב 
עם  אלו החצרות ענייני  ביאור לזה ונמשך בהם נמצאים הם

הן. מה עירוב  בלא אלו

.‡ÔBlÁ2‰Úa‡ Ba LÈ Ì‡ ,˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL «∆≈¿≈¬≈ƒ≈«¿»»
‰È‰Â ,‰Ê ÏÚ ˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«∆¿»»

ÌÈÁÙË ‰NÚ CB˙a ı‡‰ ÔÓ B˜3elÙ‡ 4Blk »ƒ»»∆¿¬»»¿»ƒ¬ƒÀ
CB˙a Blk B‡ ,‰NÚ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰NÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»ƒ¿»¿¬»»À¿
ÈzL ÈLBÈ eˆ Ì‡ ‰NÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰NÚ¬»»ƒ¿»¿«¿»≈¬»»ƒ»¿≈¿≈
,Ô„Èa ˙eL‰  „Á‡ eÚ Ôlk ÚÏ ˙BˆÁ‰«¬≈¿»≈À»≈∆»»¿¿»»

BÊÏ BfÓ eÏËÏËÈÂ ˙Á‡ ˆÁk eNÚÈÂ5 eˆ Ì‡Â ; ¿≈»¿»≈««ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ»
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קעח               
         

‰È‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈¿«¿»»»
‰Úa‡Ó ˙BÁt ÔBlÁ‰6‰ÏÚÓÏ Blk ‰È‰L B‡ , ««»≈«¿»»∆»»À¿«¿»

‰NÚÓ7el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ  ≈¬»»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈
.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

ב '.2) עמוד ע "ו דף  עירובין במסכת שאין 3)משנה
בהלכות  (כמבואר טפחים עשרה מגובה פחותה מחיצה
אחת, כחצר שתיהן וחשובות א'), הלכה י "ד פרק  שבת

מפסקת. מחיצה ביניהן אפילו"4)שאין "או בנ"א:
החצרות.5)(מער"ק ). שתי  בין כפתח  נחשב  החלון כי 

בלבד.6) כחור אלא כפתח  נחשב  תחתיו 7)אינו שיש
החצרות. את המחלקת גמורה מחיצה

.;˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL ÔBlÁa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«∆≈¿≈¬≈
ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï‡8,‰NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ elÙ‡ , ¬»∆≈¿≈»ƒ¬ƒ»»¿«¿»≈¬»»

eÚ ÔÈÚÓ ,eˆ Ì‡  ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ÔÎÂ¿≈«∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈
ÌlÒ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L elÙ‡ ,„Á‡9Ba ‰È‰iL ,‡e‰Â .10 ∆»¬ƒ∆≈≈≈∆À»»∆ƒ¿∆

È„k Ba LÈ Ì‡ ,Ï‚Ú ÔBlÁ ‰È‰ .‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡«¿»»««¿»»»»«»…ƒ≈¿≈
‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡ Ba ÚaÏ11.ÚaÓk ‡e‰ È‰  ¿«≈««¿»»««¿»»¬≈ƒ¿À»

עמוד 8) ע "ו דף  עירובין (מסכת דמי " דמליא כמאן "ביתא
למעלה  החלון אם וגם כמלא, הוא הרי  גג לו שיש כיון ב ')

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב  טפחים, לעלות 9)מעשרה
אחד. כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי  למעלה

ארבעה 11)בחלון.10) של רבוע  בחללו להכניס  שאפשר
עשר  שבעה העיגול היקף  שאם מובא ובגמרא ארבעה, על
על  ד' של מרובע  מתוכו לרבע  אפשר חומש, פחות טפחים

הרשב "א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד'

.‚Ï˙k12L ÔÈaL Ôa˙Ó B‡ ˙BˆÁ ÈzL ÔÈaLÈz …∆∆≈¿≈¬≈«¿≈∆≈¿≈
˙BˆÁ13ÌÈÁÙË ‰NÚÓ ˙BÁt14eÚ ÔÈÚÓ  ¬≈»≈¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈

‰NÚ dB‚ ‰È‰ ;ÌÈL ÔÈÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡15˙È B‡ ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ»»»«¬»»»≈
el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ  Ôk ÏÚ«≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈
 Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ ÌlÒ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ»»≈≈∆À»ƒ»¿À»ƒ»

Á˙Ùk Ô‰ È‰16elÙ‡Â .„Á‡ ÔÈÚÓ ,eˆ Ì‡Â ; ¬≈≈¿∆«¿ƒ»¿»¿ƒ∆»«¬ƒ
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È‰L ,Ï˙kÏ CeÓÒÂ Ûe˜Ê Ìlq‰ ‰È‰»»«À»»¿»«…∆∆¬≈≈¿ƒ
 Ï˙k‰ ÔÓ ÂÈzÁzÓ ˜Á˙ÈÂ CLniL „Ú Ba ˙BÏÚÏ«¬«∆ƒ»≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿»ƒ«…∆
Ìlq‰ L‡ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡Â .ÈzÓ ‰Ê È‰¬≈∆«ƒ«¬ƒ…»»«ƒ«…«À»

‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‡L Ì‡ ,Ï˙k‰ L‡Ï17 ¿…«…∆ƒƒ¿«≈≈∆»ƒ¿»
.eˆ Ì‡ „Á‡ ÔÈÚÓe ,ÈzÓ ‰Ê È‰¬≈∆«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ»

שם.12) עירובין במסכת במסכת 13)משנה משנה
על  ביניהן מפסיק  תבן של גדיש א' עמוד ע "ט  דף  עירובין

החצר. רוחב  כל אינה 14)פני  מעשרה פחותה שמחיצה
לאחת. נחשבות החצרות ושתי  מחיצה, אפילו 15)נקראת

משנה). מגיד (ראה ארבעה רחב  שאפשר 16)אינו מכיון
הסולם. דרך ביניהן משלשה 17)להשתמש פחות "שכל

ז' דף  סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי " כלבוד טפחים
א'). עמוד

.„‰È‰18‰Úa‡ Á Ï˙k‰19ÌlÒ eNÚÂ ,20Ô‡kÓ »»«…∆»»«¿»»¿»À»ƒ»
‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜ÁÓ ˙BÓlq‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡kÓ ÌlÒÂ¿À»ƒ»««ƒ∆«À»¿À»ƒ∆ƒ∆

:‰Úa‡ Ï˙k‰ Áa ÔÈ‡ .„Á‡ ÔÈÚÓ ,eˆ Ì‡ ƒ»¿»¿ƒ∆»≈¿…««…∆«¿»»
‰È‰ ;„Á‡ ÔÈÚÓ  ‰LÏL ˙BÓlq‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«À»¿»¿»¿ƒ∆»»»

ÌÈL ÔÈÚÓ  ‰LÏL Ì‰ÈÈa21. ≈≈∆¿»¿»¿ƒ¿«ƒ

ב '.18) עמוד ע "ז דף  עירובין ארבעה 19)מסכת היינו
הכותל. על ללכת אפשר ובקלות שם 20)טפחים בגמרא

(מגיד  רבינו הזכירו ולא טפחים ארבעה רחב  שהסולם אמרו
החצרות.21)משנה). בין מפסיק  שהכותל

.‰‰vÓ ‰a22Ï˙k‰ „ˆa ‰vÓ Èab ÏÚ23LÈ Ì‡ : »»«≈»««≈«≈»¿««…∆ƒ≈
ËÚÓÓ  ‰Úa‡ ‰BzÁza24‰Úa‡ ‰BzÁza ÔÈ‡ ; ««¿»«¿»»¿«≈≈««¿»«¿»»
‰BÈÏÚ‰ ÔÈÏ dÈa ÔÈ‡Â25‰LÏL26Ì‡Â ,ËÚÓÓ  ¿≈≈»¿≈»∆¿»¿»¿«≈¿ƒ

ıÚ ÏL ˙B‚„Óa ÔÎÂ .„Á‡ ÔÈÚÓ  eˆ27ÔÎÓqL »¿»¿ƒ∆»¿≈¿«¿≈∆≈∆¿»»
.Ï˙kÏ«…∆

שבת 22) מערב  בנה כלומר ב ' עמוד כ"ז דף  עירובין מסכת
ובלשון  בשבת. משם ליטלה אפשר ואי  בקרקע , וקבעה

אבן. של ספסל כעין והוא "איצטבא", ומן 23)הגמרא

טפחים. עשרה אין הכותל לראש עד את 24)המצבה
מחיצה  כאן אין כאילו וחשוב  הטפחים, עשרת שיעור

רחבה 25)עשרה. שאם ארבעה, רחבה אינה היא ואף 
ביאור  – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה
מ "מ ). ועיין י "א, סעיף  שע "ב  סימן ברורה למשנה הלכה

הוא.26) (כמחובר) כלבוד שלושה תוך מסכת 27)וכל
"סולם  אבוה בר רבה אמר נחמן רב  בשם שם עירובין

וכו'". פורחות ששליבותיו

.ÂÏ˙k28dBb29ÊÈÊÂ ˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL30‡ˆBÈ …∆»«∆≈¿≈¬≈¿ƒ≈
˙BÁt Ï˙k‰ L‡ „Ú ÊÈf‰ ÔÓ ‡L Ì‡ ,B˙ÈÚˆÓ‡a¿∆¿»ƒƒƒ¿«ƒ«ƒ«…«…∆»

ÊÈf‰ ÈÙÏ ÌlÒ ÁÈpÓ  ‰NÚÓ31Ì‡ „Á‡ ÔÈÚÓe , ≈¬»»«ƒ«À»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ
eˆ32.ËÚÓÓ BÈ‡  ÊÈf‰ „ˆa Ìlq‰ ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ ; »¬»ƒƒƒ««À»¿««ƒ≈¿«≈

ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ  ÌÈÁÙË NÚ ‰ÚLz dBb Ï˙k‰ ‰È‰»»«…∆»«ƒ¿»»»¿»ƒƒƒ
ÊÈf‰ ÔÓ È‰L ;eˆ Ì‡ „Á‡ ÔÈÚÓe ,ÚˆÓ‡a „Á‡∆»»∆¿«¿»¿ƒ∆»ƒ»∆¬≈ƒ«ƒ
L‡ „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÓe ,‰NÚÓ ˙BÁt ı‡‰ „Ú«»»∆»≈¬»»ƒ«ƒ»∆¿«…
ÌÈNÚ dBb Ï˙k‰ ‰È‰ .‰NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰«…∆»≈¬»»»»«…∆»«∆¿ƒ

ÔÈÊÈÊ ÈL CÈˆ  ÌÈÁÙË33„Ú ,‰Ê „‚k ‡lL ‰Ê ¿»ƒ»ƒ¿≈ƒƒ∆∆…¿∆∆∆«
,‰NÚÓ ˙BÁt ı‡‰ ÔÈe ÔBzÁz‰ ÊÈf‰ ÔÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«ƒ««¿≈»»∆»≈¬»»
,‰NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰ L‡ ÔÈe ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÈe≈«ƒ»∆¿≈…«…∆»≈¬»»

.eˆ Ì‡ „Á‡ ÔÈÚÓe¿»¿ƒ∆»ƒ»

א'.28) עמוד ע "ח  דף  עירובין מעשרה 29)מסכת יותר
הכותל.30)טפחים. מן יוצאת שיסמוך 31)בליטה

הסולם  נחשב  זה ידי  ועל בזיז, הסולם של העליון ראשו
לזיז. בגמרא 32)כמדרגה אחרת שיטה לו יש הראב "ד

על  ארבעה בו שיש בזיז הוא שהמדובר נוסחתו, לפי 
הכותל  יחשב  שלא עשרה משיעור הממעט  ארבעה,
יכול  אינו הזיז, לאותו הסולם את הסמיך אם אולם למחיצה,
את  למעט  ראוי  אינו שהסולם כוחו, ומיעט  בזיז להשתמש
לפי ראוי  אינו והזיז צרכו, כל רחב  שאינו לפי  הכותל
החצרות, שתי  בין מחיצה כאן ויש עליו, סמוך שהסולם
משנה"). ("מגיד אחד מערבין ואין שתים מערבים ולכן

בתוך 33) למעלה הימנו ואחד תחתונים, עשרה קודם אחד
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קעט                
         

לקבוע  שיוכל כדי  זה, כנגד שלא זה ויעמידם עליונים עשרה
(רש"י ). לשני  מאחד סולם

.Ê ı‡‰ ÏÚÂ Ï˙k‰ L‡ ÏÚ BÎÓÒe BÎ˙ÁL Ï˜c∆∆∆¬»¿»«…«…∆¿«»»∆
„Á‡ ÔÈÚÓ34.ÔÈaa BÚ˜Ï CÈˆ BÈ‡Â ,eˆ Ì‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»

ÔÎÂ35BaÁÏ CÈˆ BÈ‡Â ,BÚB˜ B„k  Ìlq‰ ¿≈«À»»¿¿¿≈»ƒ¿«¿
ÌlÒÂ ,˙BˆÁ‰ ÈzL ÔÈa ÔÈÏÈcÓ ÔÈM˜ eÈ‰ .ÔÈaa«ƒ¿»»«ƒ«¿ƒƒ≈¿≈«¬≈¿À»

Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ36ÔÈ‡ È‰L ;„Á‡ ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ƒ»¿À»ƒ»≈¿»¿ƒ∆»∆¬≈≈
‰Ó ÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ìlqa ‰ÏBÚ Ï‚‰ Ûk«»∆∆∆«À»¿ƒ∆≈««

CÓÒiM37ÔÈM˜Â Ô‡kÓ ÔÈM˜Â ,ÚˆÓ‡a ÌlÒ ‰È‰ . ∆ƒ¿…»»À»»∆¿«¿«ƒƒ»¿«ƒ
Ô‡kÓ38ÌÈL ÔÈÚÓ ,eˆ Ì‡ 39. ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«ƒ

אינן 34) שבבבל "דקלים א'. עמוד ע "ח  דף  עירובין במסכת
שיש  פי  על ואף  קובעתן" כבידן טעמא? מאי  קבע , צריכין
ונקבעו. נוטלם, אדם אין כבדם מפני  – כלי  תורת עליהם

שם.35) עירובין "שהמחיצה 36)מסכת לאמר רוצה
והסולמות  קשין של היא החצרות] שתי  [בין החוצצת
להרב  הבחירה (בית מכאן וזה מכאן זה עליהם סמוכים

שם). תתמוטט .37)המאירי  "שהמחיצה 38)שהמחיצה
חזק  בנין באמצעה שיש אלא קש, של – ארכה כל פני  על
הבחירה  (בית הסולמות" ראשי  קביעות למקום עמוד כעין

אחד,39)שם). מערבין רצו שאם הוא כאן החידוש עיקר
החצרות  שתי  מצרף  הסולם בסולם, להשתמש שיכול כיון
מערבין  רצו "[אם אריה: בן בהגהות הגיה ולכן אחת, להיות

שנים". מערבין רצו אם אחד],

.Á‰È‰40Ì‡  Ï˙kÏ ÌlÒ e‰NÚÂ ,Ï˙k‰ „ˆa ÔÏÈ‡ »»ƒ»¿««…∆¿»»À»«…∆ƒ
˙eL eq‡Â ÏÈ‡B‰ ;„Á‡ ÔÈÚÓ ,eˆ41‡e‰ »¿»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿

ÔÏÈ‡a ‰ÏÚÈ ‡lL BÏ ÌbL42‰L‡ ‰NÚ .43ÌlÒ ∆»«∆…«¬∆»ƒ»»»¬≈»À»
˙BÏÚÏ eÒ‡L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈÚÓ ÔÈ‡  Ï˙kÏ«…∆≈¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬

.‰È‰a ‰eÒ‡ ‡È‰ È‰L ,‰Bz‰ ÔÓ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«»∆¬≈ƒ¬»«¬»»

ב '.40) עמוד ע "ח  דף  עירובין אסרו 41)מסכת חכמים
שבת  בהלכות (כמבואר שבות משום בשבת באילן לעלות

א'). הלכה כ"א עליו 42)פרק  גזרו "לא כאן: נוסף  בנ"א:
משום  שהוא דבר "שכל רוקח ), (מעשה השמשות" בין
מהלכות  כ"ד (פרק  השמשות" בין עליו גזרו לא – שבות
ידי על לאחת מצורפות החצרות שתי  הרי  י '). הלכה שבת
(למעלה  השמשות בין דהיינו העירוב , דין שחל בזמן האילן,

כ"א). הלכה א' זרה 43)פרק  לעבודה שעבדוהו אילן
ג') פסוק  י "ב  פרק  (דברים אמרה שהתורה בהנאה, אסור

באש". תשרפון "ואשריהם

.ËÏ˙k44BËÚÓÏ ‡e ,‰NÚ dBbL45ÚÏ È„k …∆∆»«¬»»»¿«¬¿≈¿»≈
‰Úa‡ ËeÚn‰ C‡a LÈ Ì‡ ,„Á‡ eÚ46ÌÈÁÙË ≈∆»ƒ≈¿…∆«ƒ«¿»»¿»ƒ

Ï˙k‰ ˙ˆ˜Ó ˙Ò .„Á‡ ÔÈÚÓ 47ËÚÓ˙pL „Ú ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»«…∆«∆ƒ¿«≈
BÊ ˆÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ˆw‰ Bcˆ  ‰NÚÓ48‡Le , ≈¬»»ƒ«»»¿ƒ¿»≈¿»
.˙BˆÁ‰ ÈzL ÔÈÏ dBb‰ Ï˙k‰«…∆«»«¿≈¿≈«¬≈

א'.44) עמוד ע "ז דף  עירובין עפר 45)מסכת תל שעשה
מעשרה, פחות שיהיה כדי  לכותל, סמוך בקרקע  למטה

לאחת. החצרות שתי  לפני46)לצרף  שהיה בנוסח 
המגיד  הרב  מצא (וכן טפחים" "עשרה כתוב  היה הראב "ד

בשיעור  שמספיק  ודעתו רבנו, על השיג לכן בספריו),
"ארבעה  כלפנינו ספרים במקצת אבל טפחים. ארבעה
האמיתית  הנוסחא היא וכן שם בגמרא וכמפורש טפחים"

משנה). שבצד 47)(מגיד עד הכותל, עובי  מקצת כלומר
משנה). (לחם מעשרה הכותל נתמעט  החצירות אחת

עשרה.48) הכותל גובה אין החצר אותה בצד כי 

.ÈıÙ49‰˙È‰ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL dBb‰ Ï˙k‰ ƒ¿««…∆«»«∆≈≈∆ƒ»¿»
‰ˆt‰50˙Bn‡ NÚ „Ú51;ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ  «ƒ¿»«∆∆«¿»¿ƒ¿≈≈ƒ

‰˙È‰ ;Á˙Ùk ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈÚÓ  eˆ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»¿»
‰NÚÓ ˙È52‡Â „Á‡ eÚ ÔÈÚÓ ÔÈÚÓ ÔÈ »≈≈¬»»¿»¿ƒ≈∆»¿≈¿»¿ƒ

.ÔÈeÚ ÈL¿≈≈ƒ

ב '.49) עמוד ע "ו דף  עירובין במסכת ברוחב .50)משנה
לפתח .51) נחשב  הצדדים משני  הכותל מן משהו ונשאר
מחיצה,52) זו אין הכותל, ברוחב  מאד הרבה נשאר אפילו

בהלכות  (כמבואר אמות עשר על יתרה פרצה שיש כיון
ט "ז). הלכה ט "ז פרק  שבת

.‡È‰˙È‰53dÓÈÏL‰Ï ‡e ,NÚÓ ‰˙eÁt ‰ˆt‰ »¿»«ƒ¿»¿»≈∆∆»¿«¿ƒ»
NÚÓ ˙ÈÏ54ÌÈÁÙË ‰NÚ db Ï˙ka ˜˜BÁ 55, ¿»≈≈∆∆≈«…∆…«¬»»¿»ƒ

‰lÁzÎÏ ıÙÏ ‡a Ì‡Â .„Á‡ eÚ ÔÈÚÓe56 ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ»ƒ¿…¿«¿ƒ»
db ˙BÈ‰Ï CÈˆ  Ï˙k‰ ÏÎa NÚÓ ˙È ‰ˆtƒ¿»»≈≈∆∆¿»«…∆»ƒƒ¿…«

B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ‰ˆt‰57. «ƒ¿»¿…»

בכותל 53) להשלים "חקק  ב ' עמוד ע "ח  דף  עירובין מסכת
כאן. וראב "ד שם רש"י  ועיין משתי54)וכו'" לעשות כדי 

אחת. חצר להשלים 55)החצרות צריך שהוא הרוחב  אותו
מהקרקע , טפחים עשרה של בגובה יחקוק  אמות, לעשר
שאינו  ואף  ומצרפתן, לפתח  הפרצה נחשבה זה ידי  שעל
ידי על הדבר ניכר בקלות, הפתח  אותו דרך לעבור יכול
כדי יחד, החצרות שתי  לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה

אחד. פתח .56)לערב  בו לעשות ובא סתום, כותל שהיה
בלא 57) לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

סילוק  כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק ,
השניה  החצר בני  עם להשתמש שברצונו אלא המחיצה,

משנה"). ("מגיד בלבד"

.ÈıÈÁ58ÁÂ ‰NÚ ˜ÓÚ :˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL »ƒ∆≈¿≈¬≈»…¬»»¿»»
‰Úa‡59Ô‡kÓ ˙BÁt ;ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ  ˙È B‡ «¿»»»≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ»ƒ»

B˜ÓÚ ËÚÓ Ì‡Â .ÌÈL ÔÈÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈÚÓ ¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»¿
ÔÈÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈÚÓ  ˙BBˆa B‡ ÙÚa¿»»ƒ¿¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ

Ô‰ ÔÈÏhÓ ıÈÁa ˙BBˆe ÙÚ Ì˙qL ;ÌÈL60. ¿«ƒ∆¿»»»¿¿»ƒ¿À»ƒ≈
L˜ B‡ Ôz e‰‡ÏÓ Ì‡ Ï‡61ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ 62„Ú ¬»ƒƒ¿»∆∆«≈¿«¬ƒ«
ÏhiL63. ∆¿«≈

ב '.58) עמוד ע "ח  דף  עירובין במסכת כי59)משנה
שבת  בהלכות (כמבואר בגובה כמו בעומק  המחיצות שיעור

כ"ג). הלכה י "ד החצרות.60)פרק  שתי  בין מחיצה ואין
בהמה.61) למאכל משם 62)הראויים לקחתם שיכול לפי 

שם.63)בשבת. להשאירם בלבו יסכים

.‚ÈÔÎÂ64BaÁ ËÚÓ Ì‡65‰˜a B‡ ÁeÏa66, ¿≈ƒƒ≈»¿¿«¿»∆
ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈÚÓ  ıÈÁ‰ Ïk C‡a BËÈLB‰L∆ƒ¿…∆»∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿≈
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ÈL ÔÈÚÓÏq‰ ÔB‚k ,˙aLa Ïhp‰ c ÏÎÂ .Ì ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»»«ƒ»¿«»¿««
Ba ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,ÏÙq‰Â67ı‡a BaÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«≈∆≈¿«¬ƒ∆»ƒ≈ƒ¿»»∆

˜ca tÁiL „Ú BËÓLÏ LÙ‡ È‡L eaÁ68. ƒ∆ƒ∆¿»¿»¿«∆«¿…¿∆∆

א'.64) עמוד ע "ט  דף  עירובין במסכת משנה
טפחים.65) מארבעה דברים 66)והפחיתו שם שהניח 

ומיעטו  שם נקבעו כאילו ונחשב  בשבת, לטלטל האסורים
המחיצה. ותשאר 67)משיעור בשבת, משם ינטלו שאולי 

שהיתה. כמו כיון 68)המחיצה לקבוע , נחשב  וזה מעדר,

בשבת. לחפור שאסור

.„ÈÔ˙69Á ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÁL ÁeÏ »««∆»»«¿»»¿»ƒ«…«
ıÈÁ‰70ÈL ÔÈÚÓ  eˆ Ì‡Â ;„Á‡ ÔÈÚÓ  ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

˙B‡ËÊÊ‚ ÈzL ÔÎÂ .ÔÈeÚ71ËÈLB‰ Ì‡ ,BÊ „‚k BÊ ≈ƒ¿≈¿≈¿À¿¿»¿∆∆ƒƒ
eÚ ÔÈÚÓ  BÊÏ BfÓ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÁL ÁeÏ«∆»»«¿»»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈
ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ  eˆ Ì‡Â ;„Á‡∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»
˙Á‡ ‡l‡ ,‰ÂLa ÔÈ‡Â BÊ „ˆa BÊ eÈ‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â¿≈¿«¿»»¿«¿≈»¿»∆∆»««
‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ :dzÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬∆¿»ƒ≈≈≈∆»ƒ¿»

‡ËˆˆÎk Ô‰ È‰  ÌÈÁÙË72˙Á‡73;˙Á‡ ÔÈÚÓe ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿¿»««¿»¿ƒ««
ÌÈL ÔÈÚÓ  ˙È B‡ ‰LÏL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡Â74, ¿ƒ≈≈≈∆¿»»≈¿»¿ƒ¿«ƒ

.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡≈¿«¿»¿≈¿«¿»

ב '.69) עמוד ע "ח  דף  בעירובין גשר 70)משנה כעין
עליו. דיירים.71)לעבור שני  של עליות שתי  של

ע "ט 73)כגזוזטרא.72) דף  עירובין (מסכת עקומה והיא
א'). ולחשבו 74)עמוד לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן

שמתייראים  ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח  כי  כפתח ,
במדרון. שהוא הגשר על לעבור

.ÂËÏ˙k75‰Úa‡ Á ‡e‰L ,˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL76, …∆∆≈¿≈¬≈∆»»«¿»»
Ú˜˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ˆÁÓ ÌÈÁÙË ‰NÚ dB‚ ‰È‰Â¿»»»«¬»»¿»ƒ≈»≈¿»∆¿«¿«

‰iL ˆÁ77‰ÂL ‡e‰L ˆÁ‰ ÈÏ BaÁ ÔÈ˙B  »≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»≈∆»∆
ÔˆÁÓ LÁÈÂ Ô‰Ï78el‡Ï ˙Áa BLÈÓL˙Â ÏÈ‡B‰ ; »∆¿≈»≈≈¬≈»ƒ¿«¿ƒ¿««¿≈

el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,el‡Ï ‰L˜a BLÈÓL˙Â¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒ¿≈
,˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL ıÈÁ ÔÎÂ .˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««¿≈»ƒ∆≈¿≈¬≈
ˆÁ Ú˜˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ˆÁ „vÓ ÌÈÁÙË ‰NÚ ˜ÓÚ»…¬»»¿»ƒƒ«»≈¿»∆¿«¿«»≈
ÈtÓ ;dÏ ‰ÂL ‡e‰L ˆÁÏ BaÁ ÔÈ˙B  ‰iL¿ƒ»¿ƒ»¿∆»≈∆»»»ƒ¿≈
el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,‰ÊÏ ‰L˜Â ‰ÊÏ ˙Á BLÈÓLzL∆«¿ƒ««»∆¿»∆»∆¿ƒ¿≈

.˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««

א'.75) עמוד ע "ז דף  עירובין רחב 76)מסכת אינו שאם
וממנו  בו, לטלטל ומותר פטור מקום הוא – טפחים ארבעה
משנה. מגיד – י "אֿי "ב ) הלכה שבת מהלכות י "ד (פרק 

שהיתה 77) ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע 
שאינו  אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ , ממש שוה

רוקח "). ("מעשה טפחים עשרה מותרים 78)גבוה והם
בשבת. בהם לטלטל

.ÊË‰È‰79ˆÁÓ CeÓ ˙BˆÁ‰ ÈzL ÔÈaL Ï˙k‰ »»«…∆∆≈¿≈«¬≈»≈»≈
‰BzÁz‰ ˆÁÓ dB‚Â ‰BÈÏÚ‰80Èa e‡ˆÓpL , »∆¿»¿»«≈»≈««¿»∆ƒ¿¿¿≈

BÈÚa ÔÈLnzLÓ ‰BÈÏÚ‰81ÏeLÏL È„È ÏÚ82Èe , »∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿¿≈
‰˜ÈÊ È„È ÏÚ BÈÚa ÔÈLnzLÓ ‰BzÁz‰83Ô‰ÈL  ««¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈¿ƒ»¿≈∆

Ì‡ Ï‡ ;„Á‡ eÚ Ô‰ÈzL eÚiL „Ú ,Ba ÔÈeÒ‡¬ƒ«∆¿»¿¿≈∆≈∆»¬»ƒ
ÌÈzaÏ ‰Ê Ï˙k ÈÚÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡  eÚ ‡Ï84, …≈¿≈«¿ƒƒ≈√ƒ…∆∆«»ƒ

.BÈÚÏ ÌÈza‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ≈«»ƒ¿»¿

ב '.79) עמוד פ "ג דף  עירובין הן 80)מסכת שהחצירות
ההר. הכותל.81)בשיפוע  ידי82)בגג על בהורדה

משלשול.83)חבל. לשימוש אבל 84)הקשה
וכן  הכותל מעובי  להכניס  לשתיהן מותר לחצרותיהן

י "ח ֿי "ט . הלכה להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא

.ÊÈÈL85‰aÁ Ô‰ÈÈaL ÌÈza86˙eL ‡È‰L ¿≈»ƒ∆≈≈∆À¿»∆ƒ¿
È„È ÏÚ ‰aÁa LnzL‰Ï Ì‰ÈL ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈«À¿»«¿≈

‰˜ÈÊ87dLÈÓLz ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÒB‡  ¿ƒ»¿ƒ∆«∆¿ƒ»»«¿ƒ»
‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ˜ÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Á‡‰Â ,˙Áa ‰ÊÏ»∆¿««¿»«≈≈»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
da LnzLÓ ˙Áa BÏ ‡È‰L ‰Ê È‰  ‰pnÓ ‰wÓÚ¬À»ƒ∆»¬≈∆∆ƒ¿««ƒ¿«≈»

‰˜ÈÊ È„È ÏÚ88. «¿≈¿ƒ»

א'.85) עמוד פ "ה דף  עירובין הרוס .86)מסכת בית
החלון 87) שדרך אלא החורבה, לצד פתח  להם שאין

לתוכו. בה.88)זורקים להשתמש אסור והשני 

.ÁÈÈÚ‰ ˙Bbb Ïk89‰ÊÂ dBb ‰fL Èt ÏÚ Û‡ , »«»ƒ««ƒ∆∆»«¿∆
˙BÙÈtw‰ Ïk ÌÚÂ ˙BˆÁ‰ Ïk ÌÚ ,CeÓ90eÙw‰L »ƒ»«¬≈¿ƒ»««¿≈∆À¿

˙Èa ÏÚ ˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ,‰Èc ÌLÏ ‡lL∆…¿≈ƒ»∆≈¿»∆»≈∆»≈«≈
ÌÈ˙‡Ò91ÌÚ ,˙BˆÁ‰ ÔÈaL ÌÈÏ˙k‰ ÈÚ ÌÚ , »«ƒƒ√ƒ«¿»ƒ∆≈«¬≈ƒ

˙Á‡ ˙eL Ôlk  ‰B˜ B‡ ÈÁÏ Ô‰Ï LiL ˙B‡Bn‰«¿∆≈»∆¿ƒ»À»¿««
e˙ML ÌÈÏk eÚ ‡Ïa ÔlÎa ÔÈÏËÏËÓe ,Ô‰≈¿«¿¿ƒ¿À»¿…≈≈ƒ∆»¿

ÔÎB˙a92‡l‡ ,˙Èa‰ CB˙a e˙ML ÌÈÏk ‡Ï Ï‡ ; ¿»¬»…≈ƒ∆»¿¿««ƒ∆»
eÚ Ôk Ì‡93. ƒ≈≈¿

א'.89) עמוד פ "ט  דף  עירובין במסכת מקום 90)משנה
בתוכו  לשים אלא דירה, לשם שלא גדר המוקף  נרחב 

כ"ג 91)סחורה. דף  עירובין (מסכת המשכן חצר כשיעור
פרק  (שמות חמישים רוחב  על אמה מאה אורך ב ') עמוד
אמה  אלפים חמשת של שטח  שהוא ט 'ֿי "ב ), פסוקים כ"ז

ג'). הלכה שבת מהלכות ט "ז (פרק  שהיו 92)מרובעות
בפרוטרוט ). השניה בהלכה (כמבואר בשבת בתוכם

ולטלטל 93) הבית מתוך כלים להוציא אסור עירבו לא ואם
בהם.

.ËÈ?„ˆÈk94eÚ ÔÈa ,ˆÁ‰ CB˙a ˙ML ÈÏk ≈«¿ƒ∆»«¿∆»≈≈≈¿
ˆÁ‰ ÈL‡95zÓ  eÚ ‡Ï ÔÈa96ÔÓ B˙BÏÚ‰Ï «¿≈∆»≈≈…≈¿À»¿«¬ƒ

Á‡ ‚‚Ï ‚b‰ ÔÓe ,Ï˙k‰ L‡Ï B‡ ‚bÏ ˆÁ‰∆»≈«»¿…«…∆ƒ«»¿««≈
B‡ ‡e‰L Ïk epnÓ dB‚ ‰È‰ elÙ‡ ,BÏ CeÓq‰«»¬ƒ»»»«ƒ∆»∆
‰iL ˆÁÓe ,‰iL ˆÁÏ Á‡‰ ‚b‰ ÔÓe ,CeÓ»ƒ«»»«≈¿»≈¿ƒ»≈»≈¿ƒ»
,ÈBÓÏ ÈLÈÏL ‚bÓe ,˙ÈLÈÏL ˆÁ ÏL ÈLÈÏL ‚‚Ï¿«¿ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿»
‰È„n‰ Ïk epÈÚiL „Ú ,ÈÚÈ ‚‚Ï ÈBn‰ ÔÓeƒ«»¿«¿ƒƒ«∆«¬ƒ∆»«¿ƒ»
B‡ ,˙BÙÈt˜Â ˙Bbb Cc B‡ ,˙BˆÁÂ ˙Bbb Cc dlÎÀ»∆∆««¬≈∆∆«¿«¿ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ÔzLÏL Cc B‡ ,˙BÙÈt˜Â ˙BˆÁ Cc∆∆¬≈¿«¿ƒ∆∆¿»¿»ƒ∆»∆
ÔÓ ˙ÈÏ ‰Ê ÈÏÎa ÒkÈ ‡lL „Ïe ;‰ÊÏ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿«ƒƒ
el‡‰ ˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈza‰«»ƒ∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿»≈

.„Á‡ eÚ≈∆»
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קפי                
         

והחצרות 94) הגגות בכל כלי  לטלטל מותר כיצד כלומר:
(כ"י95)והקרפיפות? המקומות" "אנשי  בנ"א:

אצל 96)התימנים). תורה לומדים כשהיינו רבי : "אמר
מגג  (מגבת) ואלונטית שמן מעלים היינו בתקוע , שמעון רבי 
ומקרפף  לקרפף  ומחצר לחצר ומחצר לחצר, ומגג לגג
שהיינו  המעיין אצל מגיעים שהיינו עד אחר, לקרפף 
והיינו  הסכנה בשעת מעשה יהודה: רבי  אמר בו; רוחצים
לקרפף  ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר תורה ספר מעלים

א'). עמוד צ "א דף  עירובין (מסכת בו" לקרות

.Î‡Ï  ˆÁÏ B‡ÈˆB‰Â ˙Èaa ÈÏk‰ ˙L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈…
˙Á‡ ˆÁÏ epÈÚÈ97Ï˙k‰ L‡Ï B‡ Á‡ ‚‚Ï B‡ «¬ƒ∆¿»≈«∆∆¿««≈¿…«…∆

˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ût˜Ï B‡¿«¿≈∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿
.„Á‡ eÚ ‰Ê ÈÏk Ô‰a ÔÈÈÚnL∆«¬ƒƒ»∆¿ƒ∆≈∆»

בבית.97) ששבת כיון

.‡ÎBa98˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL99epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡  ∆≈¿≈¬≈≈¿«¿ƒƒ∆
˙aLa100‰NÚ ‰‰Bb ‰vÁÓ BÏ eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«»∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»
ÌÈÁÙË101.B˙eLÓ ‰ÏBc „Á‡ Ïk ‰È‰iL È„k , ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»∆≈¿

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡ ?‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÈ‰Â¿≈»«¬ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿»ƒ
CB˙a „BÈ ‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈˆ  ÌÈn‰««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»≈¿
CÈˆ  ÌÈn‰ CB˙a dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»¿««ƒ»ƒ
È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈¿«¿»ƒ««ƒ¿≈

‰Ê ˙eLÓ ‰Ê ˙eL ˙k ‰È‰zL102. ∆ƒ¿∆ƒ∆∆¿∆≈¿∆

א'.98) עמוד פ "ו דף  עירובין במסכת ולא 99)משנה
ביניהם. מרשות 100)עירבו ממלא אחד כל שנמצא

הרשויות.101)חבירו. בין ישאב 102)שתפסיק  שלא
חבירו. מרשות בדלי 

.ÎÔÎÂ103‰Á ‰B˜ Ba‰ Èt ÏÚ eNÚ Ì‡104 ¿≈ƒ»«ƒ«»¿»»
‡lÓÓ ‰ÊÂ ,‰Bw‰ „vÓ ‡lÓÓ ‰Ê  ÌÈÁÙË ‰Úa‡«¿»»¿»ƒ∆¿«≈ƒ««»¿∆¿«≈
.‰Ê ˜ÏÁÓ ‰Ê ˜ÏÁ ‰ÏÈc‰ el‡Îe ,Á‡‰ dcvÓƒƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈∆∆≈≈∆∆
el˜‰L ‡e‰ Ï˜ ,‰hÓlÓ ÔÈÚÓ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««ƒ¿…»ƒƒ¿«»«∆≈≈

ÌÈÓa ÌÈÓÎÁ105. ¬»ƒ¿«ƒ

ב '.103) עמוד פ "ו דף  עירובין בדפוס 104)מסכת כן
הקרקע 105)רומי . עד להגיע  צריכה מחיצה שכל ואף 

להתיר  במים חכמים הקילו – מועילה אינה תלויה ומחיצה
המים  (כי  מדבריהם במים טלטול "שאיסור תלויה, מחיצה
לעשות  כדי  אלא שאינה במחיצה והקילו כרמלית), הם
ורואים  י "ג). הלכה ט "ו פרק  שבת בהלכות (כמבואר היכר"
רשות  כל וחולק  המים עד ויורד נמשך זה קרש כאילו אנו
שאין  לפי  חבירו, מרשות שידלה לחשוש אין וכאן לעצמו,

טפ  מארבעה יותר מהלך חים.דלי 

.‚Î‡a106ÏÈM‰ ÚˆÓ‡aL107ÈÏ˙k ÈL ÔÈa ¿≈∆¿∆¿««¿ƒ≈¿≈»¿≈
˙‚ÏÙÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ108‰Ê Ï˙kÓ ¬≈««ƒ∆ƒÀ¿∆∆ƒ…∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ‰Ê Ï˙kÓe ÌÈÁÙË ‰Úa‡109 «¿»»¿»ƒƒ…∆∆«¿»»¿»ƒ
ÔÈÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‰ÈL110 ¿≈∆¿«¿ƒƒ∆»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒƒ

ÔÈ‡L ;dab ÏÚÈÂ‡ Cc BÁ ÏÚ ÒB‡ Ì„‡111. ««»∆≈»»≈«¬≈∆∆¬ƒ

א'.106) עמוד פ "ה דף  עירובין מבוי107)מסכת שיש 

ומן  באמצע , ובאר לשתיהן, השייך החצרות שתי  בין קטן
מים. לשאוב  בחבל הדלי  את מורידים החלון

מותר 109)מרוחקת.108) בודאי  מארבעה ובפחות
מים. משם היכר.110)לשאוב  לשם קטנה בליטתֿקרש

אוסר 111) חבירו אויר אין החלון, דרך הוא שתשמישם כיון
עליו.

.„ÎˆÁ112d‡BÏÓa ‰ˆÙpL ‰pË˜113‰ÏB„b ˆÁÏ »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¿»
ÌBÈ „BÚaÓ114‰ÏB„‚ ÈL‡ 115ÔÓˆÚÏ ÔÈÚÓ ƒ¿«¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔÈÓÈvt Ô‰Ï ‡L È‰L ,ÌÈzÓe116;Ô‡kÓe Ô‡kÓ À»ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆«ƒƒƒ»ƒ»
,Ô‰lL ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈeÒ‡ ‰pË˜ ÈL‡Â¿«¿≈¿«»¬ƒ¿ƒƒ»≈∆∆»≈∆»∆
ÔÈBÈcL ;„Á‡ eÚ ‰ÏB„b‰ Èa ÌÚ eÚiL „Ú«∆¿»¿ƒ¿≈«¿»≈∆»∆»ƒ

‰pË˜k ÔÈeLÁ ‰ÏB„b ÏL117‰pË˜ ÈBÈc ÔÈ‡Â , ∆¿»¬ƒƒ¿«»¿≈»≈¿«»
.‰ÏB„‚k ÔÈeLÁ¬ƒƒ¿»

ב '.112) עמוד צ "ג דף  עירובין רוחב 113)מסכת כל
כלום. ממנו נשאר ולא בשבת 114)הכותל, נפרצה שאם

לכולה  הותרה שבת למקצת והותרה "הואיל אומרים:
שם). עירובין החצר 115)(מסכת שבתוך הדיירים

המתירות 116)הגדולה. מחיצות בה נשארו שהרי  קרשים.
(מער"ק ). "פסים" ובנ"א: הטלטול. שחצרם 117)את

הגדולה. עם כאחת – גדולה" של "כפתחה נחשבת

.‰ÎÈzL118Á˙t‰ Cc „Á‡ eÚ eÚL ˙BˆÁ ¿≈¬≈∆≈¿≈∆»∆∆«∆«
Á˙t‰ ÌzÒÂ ,ÔBlÁ‰ Cc B‡ Ô‰ÈÈaL119ÔBlÁ‰ B‡ ∆≈≈∆∆∆««¿ƒ¿««∆«««

dÓˆÚÏ ˙zÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk  ˙aLa120ÏÈ‡B‰ ; ¿«»»««¿««À∆∆¿«¿»ƒ
˙aL ˙ˆ˜Ó ‰z‰Â121˙BˆÁ ÈzL ÔÎÂ .dlk ‰z‰  ¿À¿»ƒ¿»«»À¿»À»¿≈¿≈¬≈

Ï˙k‰ ÏÙÂ ,dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰ÚL∆≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿»««…∆
Ô‰ÈÈaL122ÔÈ‡ÈˆBÓe ,ÔÓˆÚÏ ÌÈzÓ el‡  ˙aLa ∆≈≈∆¿«»≈À»ƒ¿«¿»ƒƒ

ÔÈÏËÏËÓ el‡Â ,‰vÁn‰ wÚ „Ú ÔÈÏËÏËÓe Ô‰ÈzaÓƒ»≈∆¿«¿¿ƒ«ƒ««¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ
 ˙aL ˙ˆ˜Ó ‰z‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰vÁn‰ wÚ „Ú Ôk≈«ƒ««¿ƒ»ƒ¿À¿»ƒ¿»«»
ÔÈBÈc‰L ,ÔÈBÈc‰ eÙÒBzpL Èt ÏÚ Û‡Â .dlÎ ‰z‰À¿»À»¿««ƒ∆ƒ¿«»ƒ∆«»ƒ
‰NÚÂ ÔBlÁ‰ ÁzÙ .ÔÈÒB‡ ÔÈ‡ ˙aLa ÔÈ‡a‰«»ƒ¿«»≈»¿ƒƒ¿«««¿«¬»

ÔzÚ„Ï ÌÈÎ eNÚL B‡ ,‰‚‚La Á˙t‰123eÊÁ  «∆«ƒ¿»»∆»»¿ƒ¿«¿»»¿
Ôz‰Ï124ÔÎÂ .125,BÊa BÊ ˙BeL˜ eÈ‰L ˙BÈÙÒ ÈzL ¿∆≈»¿≈¿≈¿ƒ∆»¿»
eÚÂ126elÙ‡Â ,BÊÏ BfÓ ÏËÏËÏ eÒ‡  e˜ÒÙÂ , ¿≈¿¿ƒ¿¿»¿«¿≈ƒ»«¬ƒ

‰vÁÓ ˙BÙwÓ eÈ‰127eÊÁ  ‚‚BLa eL˜Â eÊÁ . »À»¿ƒ»»¿¿ƒ¿¿¿≈»¿
Ôz‰Ï128. ¿∆≈»

ב '.118) עמוד צ "ג דף  עירובין שנפלה 119)מסכת
(רש"י ). נגדו מונח 120)מפולת שהעירוב  פי  על ואף 

לטלטל  אבל (מ "מ ). משם להוציאו אפשר ואי  האחרת בחצר
ועיין  להלן, ספינות בשתי  כמו התירו, לא לחצר מחצר

השמשות.121)ראב "ד. יתרה 122)בין כשהפרצה
לפתח . נחשבת אינה אמות, עצמם.123)מעשר מדעת

לחצר.124) מחצר עמוד 125)לטלטל ק ' דף  שבת מסכת
מאחת 126)ב '. לטלטל ומותר אחת כחצר נחשבות

(פירוש 127)לשניה. ביניהן מיריעות מחיצה שהקיף 
נקראת 128)המשניות). בשבת שנעשתה מחיצה "שכל

שלא  חכמים קנסוהו במזיד עשאה שאם אלא מחיצה",
מעשיו. יועילו
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קפב               
         

ה'תשע"ח  שבט  ל' חמישי יום 

    
חלוקי1) הנקראים הם מי  החצרות, בדירת רבינו בו ביאר

זמן. זה ובאי  ויאסור, שם, ידור מקום זה ובאי  הדירה,
ונמשך  החצירות. שתי  ובדין בעצמה אחת החצר זה וביאור
מה  ולעליות. תחתיים לבתים החלוקה החצר ביאור זה אחר
אחרת  חצר הימנה לפנים שיש החצר וכן אלו, עם אלו הם
ביאור  לזה ונמשך משפטן. מה עלייה דרך העוברת
דינן  מה החצרות, מן יוצאות כשהן והדיוטות הגזוזטראות

אלו. עם אלו

.‡ÈL‡„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ Ìlk eÈ‰L ˆÁ, «¿≈»≈∆»À»¿ƒ«À¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆»¿∆»≈«ƒƒ¿≈«¿
„Á‡ ˙Èa ÈL‡k Ô‰L ÈtÓ ,eÚ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ . ≈¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«ƒ∆»

B˙È Èe Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ÌLÎeÂÈ„ÚÂ ¿≈∆≈ƒ¿∆»»¿≈≈«¬»»
el‡ Ck ;Ô‰nÚ ÚÏ CÈˆ BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÒB‡¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»≈ƒ»∆»≈
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»≈ƒ¿≈∆≈À»¿ƒ«

.„Á‡ ÔÁÏLÀ¿»∆»

היא 2) שם - אוכל שהוא הפת שמקום א. עג, עירובין
שולחנות,3)דירתו. שני  על אוכלים אם אפילו הואֿהדין

ואף ֿעלֿפי (כסף ֿמשנה). אחד בבית אוכלים שהם מכיון
(שם). במאכלם מעורבים ואינם עצמו, משל אוכל אחד שכל
ב 'מגיד  וכ"ה תמיד", אחד שולחן "על תימן: ובכת"י 

אדם 4)משנה'. של דירתו עיקר - גורם" פיתא "מקום
למעלה. כנזכר אוכל, שהוא "ובניו 5)במקום אחר: בנוסח 

(שונצינו). ביתו" ובני 

.ˆÁ ÈL‡ ÌÚ eÚ ˙BNÚÏ eÎˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒÀ¿¿«¬≈ƒ«¿≈»≈
ÔÈÎÈÏBÓ „Ïa ˙Á‡ ˙Ùe ,ÔlÎÏ „Á‡ eÚ  ˙Á‡«∆∆≈∆»¿À»«««ƒ¿«ƒƒ
‡a eÚ‰ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ÔÈÚnL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ»»»≈»

ÔÏˆ‡Ba ÔÈÁÈpnL ˙Èa‰ BÓk ,ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ∆¿»≈»¿ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆«ƒƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈˆ BÈ‡L eÚ‰kL ;ÌÈza‰ el‡ Ï »≈∆≈»ƒƒ≈∆««∆»≈«»ƒ

.ÔÈeLÁ Ô‰ „Á‡ ˙Èk¿«ƒ∆»≈¬ƒ

זו.6) בחצר העירוב  את מניחים האחרת החצר שאנשי 
הט "ז.7) בפ "א כמבואר

.‚ÔÎÂ.„Á‡ ˙Èk Ôlk eNÚ  eÚL ˆÁ ÈL‡ ¿≈«¿≈»≈∆≈¿«¬À»¿«ƒ∆»
„Á‡ kk  ‰iL ˆÁ ÌÚ ÚÏ eÎˆ‰ Ì‡Â„Ïa ¿ƒÀ¿¿¿»≈ƒ»≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿«

.Ba ÔÈÚnL ÌB˜nÏ Ôlk È„È ÏÚ ÔÈÎÈÏBnL ‡e‰∆ƒƒ«¿≈À»«»∆¿»¿ƒ
.˙t ÔzÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ÔÏˆ‡ ‡a eÚ‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈»∆¿»≈»¿ƒƒƒ≈«

שם.8) מערבין 9)עירובין, "כיצד הט "ז: בפ "א כמבואר
ובית". בית מכל שלימה אחת חלה גובין - בחצירות?

אחד. כבית נחשבים ביניהם, שעשו העירוב  ועלֿידי 

.„‰MÓÁeÚ‰ ˙‡ ebLÌB˜nÏ BÎÈÏB‰Ï ¬ƒ»∆»∆»≈¿ƒ«»
eÚ‰ Ba ÔÈÁÈpnLÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ,ÔÈÎÈÏBÓ Ì‰Lk  ∆«ƒƒ»≈¿∆≈ƒƒ≈»¿ƒƒ

ÔÂÈkL ;˙Á‡ kk ‡l‡ ÔzLÓÁ È„È ÏÚ CÈÏB‰Ï¿ƒ«¿≈¬ƒ¿»∆»ƒ»««∆≈»
.„Á‡ ˙Èa ÈL‡k eNÚ ,Ôlk ebL∆»À»«¬¿«¿≈«ƒ∆»

שם.10) החצר.11)עירובין, אותה בני  שרוצים 12)של
אחרת. חצר בני  עם גם לערב 

.‰‡‰BeˆÁa ÔÈÈeL Ô‰L B„ÈÓÏ˙Â ‰Â »»¿¿»«¿«¿ƒ∆≈¿ƒ¿»≈
ÏÚ Û‡Â .„Á‡ ˙Èk Ô‰L ÈtÓ ,ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈¿«ƒ∆»¿««
ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙe „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÓÚtL Ètƒ∆¿»ƒ¿ƒ«À¿»∆»¿»ƒ≈»

.„Á‡ ˙Èk Ô‰ È‰ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¬≈≈¿«ƒ∆»

שם.13) אביו.14)עירובין, שולחן על "רבי15)האוכל
לערב , צריכין אנו אין אמר: (בישיבה), רבי  בי  (שהיה) חייא
והמדובר  רבי ". של שולחנו על (אוכלים) סומכין אנו שהרי 

שם). (גמרא, בחצר אחרים דיירים כשאין

.ÂÌÈÁ‡‰,BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL »«ƒ∆»∆»≈∆«ƒƒ¿≈«¿
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ÂB‡ ÌÈLp‰ ÔÎÂ ;Ô‰È‡ ÔÁÏL ÏÚ ¿≈»¿ƒ«À¿«¬ƒ∆¿≈«»ƒ

ÌÈ„Ú‰Ôa B‡ Ô‰ÈÏÚa ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L »¬»ƒ∆≈»¿ƒ«À¿««¿≈∆«»
„ÈÓz‰Î‡ÏÓ ÎNa BÁÏL ÏÚ Ì‰ ÔÈÏÎB‡ Ï‡ , »ƒ¬»¿ƒ≈«À¿»ƒ¿«¿»»

„ÚBqL ÈÓk ,ÔÈÚe„È ÌÈÓÈ ‰BËa B‡ BÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈
ÔÈBÈc Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ :L„Á B‡ ÚeL BÁ Ïˆ‡≈∆¬≈»«…∆ƒ≈ƒ»∆»ƒ

ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ˆÁa ÌÈÁ‡ÌÚ eÚ Ì‡Â , ¬≈ƒ∆»≈≈»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
eÚ‰ ‡a Ì‡Â ,ÔlÎÏ „Á‡ eÚ  ˙Á‡ ˆÁ»≈«∆∆≈∆»¿À»¿ƒ»»≈
ˆÁa Ô‰nÚ ÔÈBÈc eÈ‰ Ì‡Â ;˙t ÔÈ˙B ÔÈ‡  ÔÏˆ‡∆¿»≈¿ƒ«¿ƒ»»ƒƒ»∆∆»≈

ˆÁ‰ ÈL‡ ‡Lk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙t ÔÈÎÈˆ , ¿ƒƒ«¿»∆»¿∆»ƒ¿»«¿≈∆»≈
.„ÈÓz „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ«À¿»∆»»ƒ

שם.16) ('מעשה 17)עירובין, "אוכלין" אחר: בנוסח 
בתירא,18)רוקח '). בן יהודה רבי  בין מחלוקת בזה יש

בבא, בן יהודה רבי  לבין בעבדים, ואוסר בנשים המתיר
להקל, שניהם כדברי  והלכה בנשים, ואוסר בעבדים המתיר

מו.). (עירובין בעירוב " המיקל כדברי  "הלכה זהו 19)כי 
שאין  פרס ", "מקבלי  בתלמוד: שאמרו למה רבינו פירוש
זמן  אצלו סועדים לפעמים אלא אביהם, אצל תמיד אוכלים
מפרשים  ורש"י  הראב "ד אבל חודש, או שבוע  ממושך
(בלחם  פרנסתם להם נותן שהאב  - פרס " "מקבלי  אחרת:
ממקור  שניזונים וכיון בבתיהם, אוכלים והם בכסף ), או

במקצ  חלוקים הם בבתיהם, ואוכלים ומאוחדים אחד ת
עירוב . לענין אחד.20)במקצת כבית שנחשבים

כחלוקים 21) ונחשבים עליהם, אוסרים האחרים שהדיורים
בדירותיהם.

.ÊLÓÁe˙ML ˙BeÁÔÈÏ˜ËaÌ‡ :„Á‡ »≈¬∆»¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ
˙Úbn‰ ‰ˆÈÁÓ ‰eÁÂ ‰eÁ Ïk ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰»»«¿ƒ≈»¬»«¬»¿ƒ»««««

‰˜zÏ„Áa ‡È‰ el‡k Ô‰Ó ‰eÁ Ïk È‰  «ƒ¿»¬≈»¬»≈∆¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈÎÈˆ CÎÈÙÏ ,dÓˆÚ ÈÙa ‰iÏÚa B‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»¿ƒƒ
‰˜zÏ ˙BÚÈbÓ ˙BˆÈÁn‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰eÁ ÏkÓ ˙t«ƒ»¬»¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ÔlÎÏ „Á‡ kk .ÔÈeLÁ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k ÔlkL , ƒ»∆»¿À»∆À»¿«¿≈«ƒ∆»¬ƒ

א.22) עב , עירובין בשבת.23)משנה, אולם 24)גרו
הרבה. חדרים וסביבו שלשה 25)גדול, לתקרה סמוך או

למעלה. עד וסתום כ'לבוד' נחשב  שאז לפי  טפחים,
כלל 26) עירוב  צריכים אינם - בחצר אחרים דיירים אין ואם

ס "ג). שע , סי ' או"ח  (שו"ע 

.ÁÈÓÚL ˙Èa BÁ ˆÁa BÏ LiLÌÈaL ƒ∆≈«¬«¬≈≈««∆«ƒ
‰„ÒÎ‡ B‡ Ba ÔÈÒBc˙ÒtÓ B‡˙Èa B‡ ¿ƒ«¿«¿»ƒ¿∆∆≈

˜a‰ÌÈˆÚ‰ ˙Èa B‡ Ôz‰ ˙Èa B‡ˆB‡ B‡ «»»≈«∆∆≈»≈ƒ»
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ÂÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê È‰ˆÁa BnÚ BÏ ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆≈≈»»«∆ƒ¿∆ƒ∆»≈
Bzt Ba ÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Èc ÌB˜ÓÁ‡Â , ¿ƒ»∆≈»»∆¡…ƒ¿««

ÌB˜Ó Ï‡ .BnÚ ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÒB‡ ‰È‰È Ck»ƒ¿∆≈»»«∆¿»≈ƒ¬»¿
CÎÈÙÏ .ÒB‡ BÈ‡ ‰ÈÏÏÎ‡Ï ÌB˜Ó BÏ Ú˜ Ì‡ , ƒ»≈≈¿ƒ»ƒ»«»∆¡…

ÒB‡ BÈ‡  ˙ÒtÓe ‰„ÒÎ‡a B‡ ÚL ˙Èa Ba¿≈««¿«¿«¿»ƒ¿∆∆≈≈
.‰Èc ÌB˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆≈¿ƒ»

ב .27) עב , יושב 28)עירובין ובו השער, יד שעל חדר
הבית. עמודים 29)שומר על נשענת שתקרתו מקורה חדר
קירות. מדרגות 30)בלי  ובו הבית, בחצר גבוה מקום

פג:). לעירובין המשניות (פירוש לעליות בהם עולין
הבית.32)רפת.31) לחימום העצים צבור 33)מחסן

סחורות. מיני  כל דירה.34)של חשובים אף 35)שאינם
שם. ישן פה:36)שאינו עירובין משנה,

.Ë‰NÚ‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈzaÈÓÈt‰ ˙Èa‰  ¬»»»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆««ƒ«¿ƒƒ
ÌÈza ‰BÓM‰Â ,eÚ‰ ˙‡ ÔÈ˙BpL Ì‰ BÏ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈∆¿ƒ∆»≈¿«¿»»ƒ
ÌÈaÂ ÏÈ‡B‰ ;eÚ‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ≈»¿ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒBcÚL ˙Èa c‰Â ,ÚL ˙Èk Ô‰ È‰  Ô‰a ¿ƒ»∆¬≈≈¿≈««¿«»¿≈««
‡l‡ ÌÈa Ba ÔÈÒBc ÔÈ‡  ÈÚÈLz‰ Ï‡ .ÒB‡ BÈ‡≈≈¬»«¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ∆»

„ÈÁÈBeÚ ÔziL „Ú ÒB‡ CÎÈÙÏ ,. »ƒ¿ƒ»≈«∆ƒ≈≈

ב .37) עח , יוצאים 38)עירובין הפנימיים החדרים ודיירי 
החיצוניים. החדרים דרך לחצר.39)לחצר דרכם עוברים

('מעשה 40) יחיד" "אלא המלים: חסרות אחר, בנוסח 
יוצא 41)רוקח '). אחד כשדייר חדרים, בשני  הדין וכן

ז). שע , סי ' ברורה' ('משנה לחצר השני  החדר דרך

.ÈÈzL‰Ê ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰LÏL Ô‰ÈÈe ˙BˆÁ ¿≈¬≈≈≈∆¿»»ƒ¿ƒ∆
ÔeÚ BÊ ˆÁ Èa e‡È‰Â ,˙BˆÁÏ ÌÈÁe˙Ùe ‰ÊÏ»∆¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿≈»≈≈»

ˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙Èa‰ CcÔÎÂ ,ÈÚ ∆∆««ƒ«»«»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ¿≈
Áe˙t‰ [˙Èa‰] Cc ÔeÚ ˙Á‡‰ ˆÁ‰ Èa e‡È‰≈ƒ¿≈∆»≈»«∆∆≈»∆∆««ƒ«»«
ÌÈza ‰LÏM‰ Ô˙B‡  ÈÚˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ»«¿»»ƒ

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ÈtÓ  ÈÚˆÓ‡‰ . ≈»¿ƒƒƒ≈∆««»∆¿»ƒƒ¿≈
ÏkL ÈtÓ  ÂÈ„„ˆnL ÌÈM‰Â ,eÚ‰ Ba eÁÈp‰L∆ƒƒ»≈¿«¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆»

ÚL ˙Èa Ô‰Ó „Á‡.ˆÁ ÈL‡Ï ∆»≈∆≈««¿«¿≈»≈

שם.42) (פ "א 43)עירובין, למעלה רבינו שכתב  כמו
את  ליתן צריך אינו העירוב , בו שמניחין "בית הט "ז):

לחצר.44)הפת". משום שעוברים כיון

.‡ÈÈzL‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÁe˙t ÌÈza ÈLe ˙BˆÁ ¿≈¬≈¿≈»ƒ¿ƒ∆»∆
Ô‰ÈÈaÈa‰ Cc ÔeÚ el‡ e‡È‰Â ,,Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙ ≈≈∆¿≈ƒ≈≈»∆∆««ƒ«»«»∆

e‡È‰Â ,˙Á‡‰ ˆÁÏ CeÓq‰ ÈM‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ«≈ƒ«»∆»≈»«∆∆¿≈ƒ
˙Èaa e‰eÁÈp‰Â ,Ô‰Ï CeÓq‰ Á˙t‰ Cc ÔeÚ el‡≈≈»∆∆«∆««»»∆¿ƒƒ««ƒ
ÁÈp‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;eÚ e˜ ‡Ï Ô‰ÈzL  Á‡‰»«≈¿≈∆…»≈∆»∆»≈∆ƒƒ«

ÚL ˙Èa BeÚ.˙Á‡ ˆÁ ÏL ≈¿≈««∆»≈«∆∆

א.45) עו, אחת 46)עירובין כל אלא יחד, עירבו ולא
דירה,47)לעצמה. במקום העירוב  להניח  צריך והרי 

הט "ז. בפ "א כמבואר

.È„Á‡ÒÒB‚ ‰È‰L ˆÁ‰ ÈaÓÈt ÏÚ Û‡ , ∆»ƒ¿≈∆»≈∆»»≈««ƒ

Èa ÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  ÌBia Ba ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«¬≈∆≈«¿≈
,ÔË˜ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ eÚÈÂ ˙Ùa BÏ ekÊiL „Ú ,ˆÁ‰∆»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿»»¿≈»»
ÒB‡ ‰Ê È‰  ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»∆¡…««ƒ¬≈∆≈

ÌÏBÚÏ ÒB‡ BÈ‡ ÁB‡‰ Ï‡ .ÂÈÏÚ eÚiL „Ú, «∆¿»¿»»¬»»≈«≈≈¿»
e‡aL BÓk. ¿∆≈«¿

ה.48) פרק  עירובין כחי49)'תוספתא' ודינו למות, נוטה
דבריו. שבא 50)לכל (מושל) "קסדור שם: ב 'תוספתא'

אוסר  זה הרי  יום), ל' שם לשהות (שדעתו יום ל' עד לעיר,
בית  לו ייחדו לא דירה. בית לו שייחדו בזמן - אימתי  מיד,
אוסר". אינו לעולם - (אורח ) אכסנאי  אוסר; אין - דירה

ה"א.51) פ "ב  למעלה

.‚È„Á‡B˙Èa ÁÈp‰L ˆÁ ÈaÓ˙LÂ CÏ‰Â ∆»ƒ¿≈»≈∆ƒƒ«≈¿»«¿»«
Ì‡ ,BˆÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙Á‡ ˆÁa¿»≈«∆∆¬ƒ»¿»¿»«¬≈ƒ

ÚÈq‰È‰  ˙aLa B˙ÈÏ ÊÁÏ BzÚc ÔÈ‡Â BalÓ ƒƒ«ƒƒ¿≈«¿«¬…¿≈¿«»¬≈
Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ∆≈≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡NÈa˙aLÏ CÏ‰ elÙ‡ ,ÌÈÎBk „BÚ Ï‡ ; ¿ƒ¿»≈¬»≈»ƒ¬ƒ»«ƒ¿…
epnÓ ekNiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÒB‡  ˙Á‡ ÈÚa¿ƒ«∆∆≈¬≈∆«∆ƒ¿¿ƒ∆

˙aLa ‡BiL LÙ‡ È‰L ,BÓB˜Ó. ¿∆¬≈∆¿»∆»¿«»

א.52) פו, עירובין השבת.53)משנה, הרחיק .54)לפני 
דירה.55) שמה לא בעלים, בלי  דירה דרך 56)כי  שאין

שהותרה  כיון במקרה, יבוא אם ואף  בשבת, לבוא ישראל
(מגידֿמשנה). לכולה הותרה - שבת ודוקא 57)למקצת

לבוא  שיכול אחד, יום מהלך דהיינו קרוב , במקום הוא אם
אוסר  אינו - רחוקה לדרך הלך אם אבל יום. באותו

(מגידֿמשנה).

.„È,ÌÈÁ‡Ï BˆÁ ÈzaÓ ÈkN‰L ˆÁ‰ ÏÚa««∆»≈∆ƒ¿ƒƒ»≈¬≈«¬≈ƒ
Ô‰Ó ˙Èe ˙Èa ÏÎa ‰BÁÒ ÈÈÓ B‡ ÌÈÏk BÏ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«≈ƒƒ≈¿»¿»«ƒ«ƒ≈∆
ÏÎa „È ˙ÒÈÙz BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏÚ ÔÈÒB‡ ÔÈ‡ ≈»¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»

BÏˆ‡ ÔÈÁB‡k Ïk‰ eNÚ ,Ô‰Ó ˙ÈaÌÈc ‰na . «ƒ≈∆«¬«…¿¿ƒ∆¿«∆¿»ƒ
,˙aLa BÏËÏËÏ eÒ‡L c ÌL ÁÈp‰La ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆ƒƒ«»»»∆»¿«¿¿¿«»

˙BiLLÚÂ ÏË ÔB‚k˙Èa ÏÎa BÏ ‡L Ì‡ Ï‡ ; ¿∆∆«¬»ƒ¬»ƒƒ¿«¿»«ƒ
LÙ‡Â ÏÈ‡B‰  ÔÏËÏËÏ znL ÌÈÏk Ô‰Ó≈∆≈ƒ∆À»¿«¿¿»ƒ¿∆¿»
È‰ ,„È ˙ÒÈÙz ÌL BÏ ‡MÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ Ì‡ÈˆBiL∆ƒ≈«¿…ƒ»≈»¿ƒ«»¬≈

.eÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÔÈÒB‡ el‡≈¿ƒ»»«∆¿»¿

ב .58) פה, בעירובין יהודה של 59)כרבי  עבות חתיכות
פו.). (עירובין בשבת בטלטול ואסורות כלים שאינן מתכת,

.ÂËˆÁ‰ ÈL‡ÔÈ‡  eÚ ‡ÏÂ eÁÎML «¿≈∆»≈∆»¿¿…≈¿≈
Ï‡ .ÌÈzÏ ˆÁÓ ‡ÏÂ ˆÁÏ ÌÈzaÓ ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»ƒ¿»≈¿…≈»≈¿»ƒ¬»

ˆÁa e˙ML ÌÈÏk Ô‰ ÔÈÏËÏËÓÏÎe ˆÁ‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ∆»¿∆»≈¿»∆»≈¿»
Ì‡Â .ˆÁ‰ ÌÚ LÁp‰B‡ ˙ÒtÓ ÌM ‰˙È‰ «∆¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿»»ƒ¿∆∆

˙Òtn‰ ÈL‡Â ÔÓˆÚÏ ˆÁ‰ ÈL‡ eÚÂ ,‰iÏÚ¬ƒ»¿≈¿«¿≈∆»≈¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿∆∆
ÔÈÏËÏËÓ ‰iÏÚ‰ ÈL‡ B‡ ˙Òtn‰ ÈL‡  ÔÓˆÚÏ¿«¿»«¿≈«ƒ¿∆∆«¿≈»¬ƒ»¿«¿¿ƒ
LÁp‰ ÏÎe ˙Òtn‰ ÏÎa Ô‰Èza e˙ML ÌÈÏk≈ƒ∆»¿¿»≈∆¿»«ƒ¿∆∆¿»«∆¿»
ÈL‡Â ,dnÚ LÁp‰ ÏÎe ‰iÏÚ‰ Á ÏÎa B‡ dnÚƒ»¿»…«»¬ƒ»¿»«∆¿»ƒ»¿«¿≈
ÔÎÂ .dnÚ LÁp‰ ÏÎe ˆÁ‰ ÏÎa ÔÈÏËÏËÓ ˆÁ‰∆»≈¿«¿¿ƒ¿»∆»≈¿»«∆¿»ƒ»¿≈
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eÁÎLÂ ,‰iÏÚa c „ÈÁÈÂ ˆÁa c „ÈÁÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ»¿»≈¿»ƒ»«¬ƒ»¿»¿
,dnÚ LÁp‰Â ‰iÏÚ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰Ê  eÚ ‡ÏÂ¿…≈¿∆¿«¿≈¿»»¬ƒ»¿«∆¿»ƒ»

.dnÚ LÁp‰Â ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰ÊÂ¿∆¿«¿≈¿»∆»≈¿«∆¿»ƒ»

א.60) וצא, א. פט , השבת.61)עירובין כניסת בתחילת
ב .62) פג, עירובין משנה,

.ÊË„ˆÈkCB˙aL Ba ‡ˆBiÎÂ Ïz B‡ ÚÏq‰ ? ≈««∆«≈¿«≈∆¿
ˆÁ‰el‡ È‰  ÌÈÁÙË ‰NÚ ÔÈ‰Bb ÔÈ‡ Ì‡ : ∆»≈ƒ≈»¿ƒ¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙Òtn‰ ÔÈe ˆÁ‰ ÔÈa ÔÈLÁÔÈeÒ‡ Ô‰ÈLe , ∆¿»ƒ≈∆»≈≈«ƒ¿∆∆¿≈∆¬ƒ
,‰NÚ ÔÈ‰Bb Ì‡Â ;ÌÈzaaL ÌÈÏk ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË ‰Úa‡Ó ˙BÁt ˙Òtn‰ ÔÈe Ô‰ÈÈa ‰È‰Â¿»»≈≈∆≈«ƒ¿∆∆»≈«¿»»¿»ƒ
,dÏ ÔÈÂL Ô‰ È‰L ,˙Òtn‰ ÌÚ ÔÈLÁ el‡ È‰ ¬≈≈∆¿»ƒƒ«ƒ¿∆∆∆¬≈≈»ƒ»

Ì‰a ÔÈzÓ ˙ÒtÓ ÈeÔÓ ÔÈ˜BÁ eÈ‰ Ì‡Â ; ¿≈ƒ¿∆∆À»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚ ˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ˙Òtn‰«ƒ¿∆∆«¿»»¿»ƒ»≈«≈««ƒ
,˙Òtn‰Â ˆÁ‰ ÏÏÎa el‡ È‰  ‰NÚ ÔÈ‰BbL∆¿ƒ¬»»¬≈≈ƒ¿«∆»≈¿«ƒ¿∆∆
,‰˜ÈÊ È„È ÏÚ Ô‰a LnzL‰Ï LÙ‡ Ô‰ÈML ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈∆∆¿»¿ƒ¿«≈»∆«¿≈¿ƒ»

ÌÈza‰ ÈÏk ÌLÏ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL CÎÈÙÏ„Ú ¿ƒ»¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ«
‰˙È‰ .eÚiL‰vÓÈÙÏ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ‰Á ∆¿»¿»¿»«≈»¿»»«¿»»¿»ƒƒ¿≈

,ˆÁ‰ Èa ÏÚ ˙ÒB‡ ˙Òtn‰ ÔÈ‡  ˙Òtn‰«ƒ¿∆∆≈«ƒ¿∆∆∆∆«¿≈∆»≈
Ô‰Ó ‰˜ÏÁ È‰L. ∆¬≈∆¿¿»≈∆

שם.63) ולמרפסת.64)משנה, לחצר ומשותף 
המרפסת".65) ועם החצר עם "נחשבין אחר: בנוסח 
החצר.66) לבני  מאשר בסלע  להשתמש יותר נוח  שלהם
השבת.67) כניסת בשעת בבתים א.68)שהיו ס , עירובין
מחיצה.69) כעין והפסק 70)עמוד מחיצה שעשו ידי  על

החצר. מן להסתלק  שרוצים דעתם גילו לפניהם,

.ÊÈÔÈÊÈÊ‰hÓÏ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ…∆¿«»
LÁ ‰Ê È‰  ÌÈÁÙË ‰NÚÓˆÁ‰ ÔÓ Èe , ≈¬»»¿»ƒ¬≈∆∆¿»ƒ∆»≈¿≈

‰NÚ CB˙a ‡e‰L ÏÎÂ ;Ba ÔÈLnzLÓ ˆÁ‰∆»≈ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿¬»»
‰iÏÚ ÈL‡  ‰iÏÚÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ»«¿≈¬ƒ»
„Ú ÌÈBzÁz‰ ‰NÚ ÔÈa ‡Lp‰Â ;Ba ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»««¿ƒ«
 ÌL ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÊÈf‰ ÔÓ ÌÈBÈÏÚ‰ ‰NÚ ˙lÁz¿ƒ«¬»»»∆¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ»
ÌÈÏÎa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,Ba ÔÈeÒ‡ Ì‰ÈL¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ

.eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈzaaL∆«»ƒ∆»ƒ≈≈¿

הקירות.71) מן היוצאות בליטות והן א. פד, עירובין
ולא 72) לעצמם, העליה ובני  לעצמם החצר בני  כשעירבו

שעה). סי ' (או"ח  יחד שניהם עירבו

.ÁÈBaÌÈÏË ˙Bt ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ :ˆÁaL ∆¿»≈ƒ»»»≈≈¿»ƒ
‡e‰ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙aLa ÔÏËÏËÏ eÒ‡L∆»¿«¿¿»¿«»¿«≈»∆¬≈

B˙ÈÏÁÂdBb ‰È‰ Ì‡ :ˆÁaL Ïz B‡ ÚÏÒk ¿À¿»¿∆«≈∆¿»≈ƒ»»»«
ÌÚ LÁ ‡e‰ È‰  ˙ÒtnÏ CeÓÒ ‰NÚ¬»»»«ƒ¿∆∆¬≈∆¿»ƒ
ˆÁ Èa ÔÈ‡  ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;˙Òtn‰«ƒ¿∆∆¬»ƒ»»»≈«ƒ≈¿≈»≈

eÚiL „Ú ÌÈzaÏ epnÓ ÔÈÒÈÎÓ ˙ÒtÓ Èa ‡ÏÂ. ¿…¿≈ƒ¿∆∆«¿ƒƒƒ∆«»ƒ«∆¿»¿

א.73) פ , תרומות 74)עירובין מהם הפרישו שלא פירות
באכילה. ואסורים מסביב 75)ומעשרות אשר העפר צבור

הבור. מים,76)לשפת מלא בור על חכמים שגזרו

לבתים  משם להכניס  ויבואו ממנו, חסרים המים שלפעמים
שם). (עירובין

.ËÈÈzL˙BˆÁ˙ÈÓÈt‰ ÈL‡Â ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒƒ
‰Ú :‰BˆÈÁ‰ ÏÚ ÔÈBÚÂ ÔÈÒÎÂ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈¿»

˙zÓ ˙ÈÓÈt‰  ‰BˆÈÁ‰ ‰Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰, «¿ƒƒ¿…≈¿»«ƒ»«¿ƒƒÀ∆∆
‰eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰Â‰Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ‰Ú ; ¿«ƒ»¬»≈¿»«ƒ»¿…≈¿»

˙BeÒ‡ Ô‰ÈzL  ˙ÈÓÈt‰‡lL ÈtÓ  ˙ÈÓÈt‰ : «¿ƒƒ¿≈∆¬«¿ƒƒƒ¿≈∆…
ÔÈBÚL eÚ ‡lL el‡ ÈtÓ  ‰BˆÈÁ‰Â ,‰Ú≈¿»¿«ƒ»ƒ¿≈≈∆…≈¿∆¿ƒ
ÈÙa ˙zÓ BÊ  dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ eÚ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿¿«¿»¿¿«¿»À∆∆ƒ¿≈
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Ï‡ ,dÓˆÚ ÈÙa ˙zÓ BÊÂ dÓˆÚ«¿»¿À∆∆ƒ¿≈«¿»¬»≈¿«¿¿ƒ

.BÊÏ BfÓƒ»

א.77) עה, עירובין דיירים 78)משנה, יש אחת שבכל
בחצרה.79)קבועים. לפנימית 80)לטלטל שיש לפי 

עליה. ואוסרת החיצונה דרך הרגל שהפנימית 81)דריסת
הכלל, "זה החיצונה. על רגלה בדריסת אוסרת עירבה, שלא
המותרת  ורגל במקומה. שלא אוסרת במקומה, האסורה רגל
שעוברת  מפני  במקומה שלא אוסרת אינה - במקומה

כג). בהלכה להלן (רבינו עליהן"

.ÎÁÎL˙ÈÓÈt‰  Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡ »«∆»ƒ«ƒ»¿…≈««¿ƒƒ
˙„ÓBÚ dz‰a‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ Èa ÔÓ „Á‡ ÁÎL . ¿∆≈»∆∆»«∆»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿…

Èa el‡ ÈtÓ ,‰eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰ Û‡  Ô‰nÚ Ú≈«ƒ»∆««ƒ»¬»ƒ¿≈≈¿≈
.Ô‰ÈÏÚ ÔÈBÚ Ô‰L ,eÚ Ô‰Ï ‰ÏÚ ‡lL ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆…»»»∆≈∆≈¿ƒ¬≈∆

לא 82) משנה' ה'מגיד שלפני  ובספר א. עה, עירובין משנה,
עיי "ש. עומדת", וכו' החיצונה מן אחד "שכח  זו בבא היתה

שתאסור 83) הפנימית של הרגל דריסת לחיצונה אין כי 
עליה.

.‡ÎeNÚe‰eÁÈp‰ Ì‡ :„Á‡ eÚ Ô‰ÈzL »¿≈∆≈∆»ƒƒƒ
‰È‰L ÔÈa ,Ú ‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿»«∆»≈∆¿…≈«≈∆»»
Ô‰ÈzL  ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓ ÔÈa ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓƒ¿≈«ƒ»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆

˙BeÒ‡Ô‰Ï ÏhiL „Úe‡a È‰L , ¬«∆¿«≈»∆∆¬≈≈«¿
,˙ÈÓÈta ÔeÚ eÁÈp‰ Ì‡Â ;ˆÁÏ ˆÁÓ ÔÈÏhnL∆¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿ƒƒƒ≈»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰  Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎLÂ¿»«∆»ƒ¿≈«ƒ»¿…≈««ƒ»

‰eÒ‡˙zÓ ˙ÈÓÈÙe ,dÓB˜Óa„Á‡ ÁÎL ; ¬»¿ƒƒÀ∆∆ƒ¿»»«∆»
„Ú ˙BeÒ‡ Ô‰ÈzL  Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓƒ¿≈«¿ƒƒ¿…≈«¿≈∆¬«

.Ô‰Ï ÏhiL∆¿«≈»∆

א.84) עה, עירובין דרים 85)משנה, כאילו הם שהרי 
עליהם. אוסר עירב  שלא ואחד אחת, בחצר כולם

ה"ה.87)רשותו.86) לא 88)פ "ב  מהם אחד שהרי 
שהשתתפו 89)עירב . ואף  לעצמה, רשותה חולקת שהיא

לא  החיצוניים מן כשאחד עכשיו הרי  - ביחד לערב  מקודם
ולא  שדרתיך "לתקוני  להגיד: הפנימית יכולה עירב ,
- שקלקלת ועכשיו לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן לעוותי "

(גמרא). בשיתוף  רוצה המלה 90)איני  חסרה אחר, בנוסח 
(ויניציאה). "במקומה"

.Î‰È‰ BÊ ˆÁa c „Á‡Â BÊ ˆÁa c „Á‡ »»∆»»¿»≈¿∆»»¿»≈
ÏÎa LnzLÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡≈»¿ƒƒ¿»≈∆»»∆»≈∆ƒ¿«≈¿»
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קפה                
         

BˆÁ˙ÈÓÈta ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ ‰È‰ Ì‡Â ., ¬≈¿ƒ»»≈»ƒ«»«¿ƒƒ
ÏÚ ÒB‡Â ,ÌÈak ‡e‰ È‰  „Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆»¬≈¿«ƒ¿≈«

BÓB˜Ó ekNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰. «ƒ»«∆ƒ¿¿¿

שם.91) עירובין אוסר 92)משנה, שבפנימית היחיד שאין
(מגידֿמשנה). רבים בה שיש ואף ֿעלֿפי  החיצונה, על
למעלה  כמבואר הפנימית, על אוסרת אינה והחיצונה

יט . כפי93)בהלכה ישראלים, שני  דרים ובחיצונה
('מעשה  רבים לשון שישכרו" "עד מהמילה: שמוכח 

הי "ב .94)רוקח '). בפ "ה כמבואר

.‚ÎLÏLBÊÏ BÊ ˙BÁe˙t‰ ˙BˆÁÏÎa ÌÈaÂ , »¬≈«¿»¿«ƒ¿»
 ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÌÚ ˙BBˆÈÁ‰ ÌÈzL eÚ ,Ô‰Ó ˆÁ»≈≈∆≈¿¿«ƒ«ƒƒ»∆¿»ƒ

‡È‰ÌÈzLe ,dnÚ ˙BzÓ Ô‰Â ,Ô‰nÚ ˙zÓ ƒÀ∆∆ƒ»∆¿≈À»ƒ»¿«ƒ
BÊ ÌÚ BÊ ˙BeÒ‡ ˙BBˆÈÁ‰ÔzLÏL eNÚiL „Ú «ƒ¬ƒ«∆«¬¿»¿»

‰È‰ .„Á‡ eÚÈt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ Ô‰Ó ˆÁ ÏÎa ≈∆»»»¿»»≈≈∆∆»««ƒ
‰BˆÈÁa ÔÈÒBc ÌÈaL;ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ∆«ƒ¿ƒ«ƒ»≈»¿ƒƒ¿»≈

 ˙ÈÓÈta ÌÈL eÈ‰ .BÓB˜Óa zÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆À»ƒ¿»¿«ƒ«¿ƒƒ
Ô‰ È‰ ,eÚiL „Ú ÔÓB˜Óa ÔÈeÒ‡ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒƒ¿»«∆¿»¿¬≈≈
„Ú ‰BˆÈÁaLÂ ˙ÈÚˆÓ‡aL ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÈÒB‡¿ƒ««¿ƒƒ∆»∆¿»ƒ¿∆«ƒ»«
‰eÒ‡‰ Ï‚ :ÏÏk‰ ‰Ê .˙ÈÓÈtaL ÌÈL eÚiL∆¿»¿¿«ƒ∆«¿ƒƒ∆«¿»∆∆»¬»

dÓB˜Óa˙zn‰ Ï‚Â ;dÓB˜Óa ‡lL ˙ÒB‡  ƒ¿»∆∆∆…ƒ¿»¿∆∆«À∆∆
ÈtÓ ,dÓB˜Óa ‡lL ˙ÒB‡ dÈ‡  dÓB˜Óaƒ¿»≈»∆∆∆…ƒ¿»ƒ¿≈

.Ô‰ÈÏÚ ˙BÚL∆∆∆¬≈∆

ב .95) מה, עירובין לרשום 96)משנה, אחת  כל ופתוחות
זו  רגל דריסת להם ואין לעצמה רשות אחת שכל  הרבים,

(רש"י ). זו עמה.97)בתוך עירבו ששתיהן האמצעית
ביניהן.98) עירבו לא החיצונות שתי  עירובין 99)שהרי 

ב . לפנים 100)עה, זו חצרות בשלש מדובר זו בהלכה
הרבים, לרשות פתוחה בלבד והחיצונה הפנימית מזו, ורגלי 

(מגידֿמשנה). החיצונה בפנימית 101)דרך השנים כמו
עירבו. שלא מכיון במקומם, האסורים

.„Î˙BiËˆˆk ÈzL‰ÏÚÓÏ Ô‰L ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿À¿¿ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿«¿»
ÌÈn‰ ÔÓÔ‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰˙NÚL Èt ÏÚ Û‡  ƒ««ƒ««ƒ∆»¿»»««≈∆

˙„BÈ ÌÈÁÙË ‰NÚ ‰‰Bb ‰vÁÓ˙Á‡ ÏkÓ ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ∆∆ƒ»««
‰NÚ CB˙a ˙BiËˆˆk‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ ,˙Á‡Â¿««ƒ»¿≈«¿À¿¿ƒ¿¬»»
eÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ÌÈÁÙË¿»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«…«∆¿»¿

„Á‡ eÚ Ô‰ÈzL.˙Á‡ ‡ËˆˆÎk Ô‰L ÈtÓ , ¿≈∆≈∆»ƒ¿≈∆≈ƒ¿À¿¿»««
‰NÚ ÏÚ ˙BÈ ‰BzÁz‰Â ‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈»∆¿»¿««¿»≈«¬»»

ÌÈÁÙËÔ‰ÈzL  dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰ÚÂ , ¿»ƒ¿≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿≈∆
˙‡lÓÏ ˙BzÓ. À»¿«…

"גזוזטראות"102) אחר: ובנוסח  ב . פז, עירובין משנה,
רוקח '). היוצא 103)('מעשה מקורה במקום המדובר

כמו  ונהר, מעין על או הרבים רשות על היחיד רשות מכותל
המעין  מן הנקב  אותו דרך וממלאים נקב  בו ונוקבים - זיז

המשניות). (פירוש הנהר שהמחיצה 104)או אומרים ואנו
המים. עד למטה הגיעה זה.105)כאילו על זה ואוסרים

לעצמן.106) רשויות רבינו 107)שחולקות שכתב  באופן

עשרה  גבוהה מחיצה "לעשות הט "ו): פט "ו שבת (בהל'
תהיה  או שבגזוזטרא, החלון כנגד המים גבי  על טפחים
אותה  ורואין המים, כנגד הגזוזטרא מן יורדת המחיצה

המים". עד ונגעה ירדה כאילו

.‰Î‡ÏÓ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ‰˙NÚÂ ,‰vÁ …»¿»»∆¿»¿ƒ»¿»¿»
ÈÏc ÈtÓ ,˙‡lÓÏ ‰eÒ‡ ‰BzÁz‰ Û‡  ‰BzÁz‰««¿»«««¿»¬»¿«…ƒ¿≈¿ƒ
.‰ÈÏÚ BÚL ,ÔÈeÒ‡ Ô‰L ,‰BÈÏÚ‰ Èa ÏL∆¿≈»∆¿»∆≈¬ƒ∆≈»∆»
 ‰BzÁz‰ ‰˙NÚ ‡ÏÂ ,‰vÁÓ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ»¿»»∆¿»¿ƒ»¿…»¿»««¿»
Ì‡Â .‰eÒ‡ ‰BzÁz‰Â ,˙‡lÓÏ ˙zÓ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»À∆∆¿«…¿««¿»¬»¿ƒ
‰vÁna ‰BÈÏÚ‰ Èa ÌÚ ‰BzÁz‰ Èa eÙzzLƒ¿«¿¿≈««¿»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ»
eÚ eÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ˙BeÒ‡ Ô‰ÈzL  eNÚL∆»¿≈∆¬¿«…«∆¿»¿≈

.„Á‡∆»

ב .108) פז, עירובין משנה,

.ÂÎLÏL˙BË‡Èc‰BÈÏÚ ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »¿»¿«¿»ƒ∆¿»
‡Ï  „Á‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡Â ,„Á‡ ÏL ‰BzÁ˙Â¿«¿»∆∆»¿∆¿»ƒ∆∆»…

ÏLÏLÈ;˙ÈÚˆÓ‡ Cc ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆∆∆¿»ƒ
Á‡ ˙eL Cc ˙eLÏ ˙eLÓ ÔÈÏLÏLÓ ÔÈ‡L. ∆≈¿«¿¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆¿«≈

Cc ‡lL ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ‡e‰ ÏLÏLÓ Ï‡¬»¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆…∆∆
.˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ

ה.109) פרק  עירובין עליות.110)'תוספתא'
וכן 112)יוריד.111) "אחר", המילה חסרה אחר, בנוסח 

בתוספתא.

.ÊÎÈzL˙Á‡ ˆÁÂ ,BÊ „‚k BÊ ˙BË‡È„ ¿≈¿»¿∆∆¿»≈««
Ô‰ÈzÁzeÎtLÈ ‡Ï  ÌÈn‰ dÎB˙Ï ÔÈÎÙBML «¿≈∆∆¿ƒ¿»««ƒ…ƒ¿¿

Ô˙ˆ˜Ó eNÚ .„Á‡ eÚ Ô‰ÈzL eÚiL „Ú dÎB˙Ï¿»«∆¿»¿¿≈∆≈∆»»ƒ¿»»
‰˜eÚ eNÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óe ,ÌÈn‰ da CtLÏ ˆÁa »∆»≈ƒ¿…»««ƒƒ¿»»…»

eNÚ ‡lL el‡Â ,Ô‰lL ‰˜eÚÏ ÌÈÎÙBL eNÚL el‡≈∆»¿ƒ»»∆»∆¿≈∆…»
‰˜eÚ el‡ eNÚ Ì‡Â .eÚiL „Ú ˆÁÏ eÎtLÈ ‡Ï…ƒ¿¿∆»≈«∆¿»¿¿ƒ»≈»
‰˜eÚÏ ˙ÎÙBL Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk  ‰˜eÚ el‡Â¿≈»»««ƒ¿≈∆∆∆»»

.eÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆…≈¿

ב .113) פח , עירובין אמות 114)משנה, ארבע  בה שיש
מועיל  עירוב  אין מכן בפחות אבל יותר, או אמות ארבע  על
שופכים  אין אמות מד' פחותה "חצר כי  (גומא), עוקה בלי 
(הל' הרבים" לרשות יוצאים שהם מפני  בשבת, מים בתוכה

הט "ז). פט "ו (כת"י115)שבת "ביניהן" אחר: בנוסח 
בהל'116)התימנים). זו הלכה פרטי  וראה בורֿשופכין.

וי "ז. הט "ז טו פרק  שבת

ה'תשע"ח  אדר א' שישי יום 

    
כל 1) בו ונתבארו המבוי , שיתוף  עניין רבינו בו כלל

רצונוֿלומר  הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים
ד'. ופרק  ג' פרק  ב ', פרק 

.‡ÈL‡ÈBÓ„Á‡ ÏÎ‡Óa ÛezL Ô‰ÈÈa ‰È‰L «¿≈»∆»»≈≈∆ƒ¿«¬»∆»
ÏB‡ ÔÓL B‡ ˙eÙzLa ÔÈÈ ewL ÔB‚k ,‰BÁÒ ÔÈÚ¿ƒ¿«¿»¿∆»«ƒ¿À»∆∆
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קפו               
         

ÔÈÚÏ Á‡ ÛezL ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Lc¿«¿«≈»∆≈»¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿«
,‡e‰Â .‰BÁÒ ÏL ÛezL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡l‡ ,˙aL«»∆»¿ƒ«ƒ∆¿»»
„Á‡ ÈÏÎe „Á‡ ÔÈÓ Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÔÈn‰ ‰È‰iL; ∆ƒ¿∆«ƒ∆≈À»ƒƒ∆»ƒ¿ƒ∆»

Á‡Ïe ÔÈÈa ‰ÊÏ ÛzL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»∆»≈∆À»»∆¿«ƒ¿«≈
È‰  ÌÈÏk ÈLa ‰È‰Â ÔÈÈ Ïk‰ ‰È‰L B‡ ,ÔÓLa¿∆∆∆»»«…«ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈

.˙aL ÔÈÚÏ Á‡ ÛezL ÔÈÎÈˆ el‡≈¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿««»

א.2) עא, עירובין הרבה 3)משנה, לתוכו שפתוחות
החצרות  דיירי  שיעשו עד במבוי  לטלטל ואסור חצירות,
ובין  בפת בין אותם ועושים "שיתופי ֿמבואות". ביניהם
עושים  שאין חצרות בעירובי  מהֿשאיןֿכן אוכלים, בשאר
מגידֿמשנה). ועיין ה"ז, פ "א (למעלה בפת אלא אותם

ביין 4) לזה שותפין היו שאם שפו) סי ' (או"ח  ה'טור' דעת
(וכ"ה  שיתוף  כן גם נקרא אחד, בכלי  והם בשמן ולזה

בהג"ה). ס "ג שסו סי ' או"ח  בשו"ע 

.„Á‡ÔÓL B‡ ÔÈÈ BÁÓ LwaL ÈBn‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆ƒ≈≈¬≈«ƒ∆∆
ÛezM‰ ÏËa  BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜‰lb È‰L ; …∆««»¿…»«»≈«ƒ∆¬≈ƒ»

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ÔÈÙzLk Ôlk ÔÈ‡L ,BzÚ„«¿∆≈»À»¿À»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆«∆
„Á‡,ÈBn‰ Èa ÌÚ ÛzzL‰Ï ÏÈ‚L ÈBn‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

ÛzzL ‡ÏÂepnÓ ÔÈÏËBÂ B˙ÈÏ ÔÈÒÎ ÈBÓ Èa  ¿…ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿¿ƒƒ∆
BÁk ÏÚa ÛezL„Á‡Â .BÈ‡L ÈBn‰ ÈaÓ ƒ¿«»¿¿∆»ƒ¿≈«»∆≈

ÏÏk ÛzzL‰Ï ‰ˆBB˙B‡ ÔÈÙBk  ÈBn‰ Èa ÌÚ ∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈«»ƒ
.Ô‰nÚ ÛzzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆

א.5) סח , לשיתוף .6)עירובין כיון 7)המיוחדים
"שכולנו  לומר: הוא והשיתוף  העירוב  של טעמו שעיקר
חולק  מאתנו אחד כל ואין לכולנו, אחד ואוכל מעורבין
בטלים  זה, על זה מקפידים אם - ה"ו) (פ "א מחבירו" רשות
אלא  זה דין נאמר לא הראב "ד ולדעת והשיתוף . העירוב 
נותן  הוא אם אבל אחר, ידי  על העירוב  את לו כשמזכים
מבטלת  הקפדתו אין שם, מונח  וחלקו השיתוף , בתוך חלקו

השיתוף . א.8)את פ , הטלטול 9)עירובין את ואוסר
המבוי . בני  שהוא 10)לכל אלא לטובתו, גם שהדבר כיון

עם  נפשי  "תמות בבחינת לאחרים, צער לגרום רוצה
יהונתן'). ('רבינו בבאֿבתרא 11)פלשתים" 'ירושלמי '

ה"ה. המבוי .12)פ "א בני  עם השתתף  לא פעם שאף 
בעל 13) ממנו ליטול רשות אין ליחידים (אבל דין, בית

'מדת  הוא חסר" לא וזה נהנה ש"זה בדבר שעיכוב  כרחו).
פי "ב  שכנים (הל' סדום' 'מדת על כופין וביתֿדין סדום',

ה"א).

.‚„Á‡B‡ ÔÈÈ ÏL ˆB‡ BÏ ‰È‰L ÈBn‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»»»∆«ƒ
ÏÎÏ ËÚÓ epnÓ ‰kÊÓ ‰Ê È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÓL∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿«∆ƒ∆¿«¿»

ÈBn‰ ÈaÛ‡Â .Ì‰ÈÏÚ Ba ÚÓe ,Ba ÛzzL‰Ï ¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»≈¬≈∆¿«
B„ÁÈ ‡ÏÂ BLÈÙ‰ ‡lL Èt ÏÚ‡e‰ È‰ ‡l‡ , «ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬∆»¬≈

.ÛezL ‰Ê È‰  ˆB‡a ÚÓ¿…»»»¬≈∆ƒ

א.14) סח , בו.15)עירובין חלק  אחד לכל שיהיה
לשיתוף .16) שישמש החלק  את ייחד שלא

.„ˆÁÌ‡ ,˙B‡BÓ ÈLÏ ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL »≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈM‰ ÈBna ‰Ò‡  „Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰ÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿«∆∆¿»«»«≈ƒ

Ba ‰ÒÈÎÓe ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡Â„Á‡ ‰kÊ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ»∆»
ÚÈ„B‰Ï CÈˆ ,Ô‰ÈÏÚ ÛzLÂ ÈBn‰ Èa ÏÎÏ ÛezMa«ƒ¿»¿≈«»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ¿ƒ«
;ÔzÚcÓ ‡l‡ ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ,BÊ ˆÁ‰ ÈL‡Ï¿«¿≈∆»≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÌÈˆB ÈM‰ ÈBna ‡nL ,Ô‰Ï ˙eÎÊ dÈ‡L∆≈»¿»∆∆»«»«≈ƒƒ

‰Êa ‡ÏÂ ÛzzL‰Ï. ¿ƒ¿«≈¿…»∆

ב .17) פ , אתו.18)עירובין שיתוף  לה שאין כיון
המבואות 19) שני  עם להשתתף  יכולה שהיא ואף ֿעלֿפי 

זו  אין כן ואם הכ"ג), פ "ד למעלה (ראה בשניהם ולטלטל
(פ "א  למעלה רבינו שכתב  שיתוף  בכל כמו זכות, אלא חובה
רוצה  שאינו יתכן - (ראב "ד) להודיע  צריך שאינו ה"כ)
כליהם, שם וישימו חצר באותה ישתמשו רבים שאנשים
דרך  יציאה לה יש שהרי  מבוי , לאותו זקוקה שאינה בשעה

(מגידֿמשנה). האחר המבוי 

.‰BzÚcÓ ‡lL BÏ ˙ÚÓ Ì„‡ ÏL BzL‡,‡e‰Â . ƒ¿∆»»¿»∆∆∆…ƒ«¿»
ÎL ÏÚ BÒ‡È ‡lLdÈ‡  ÒB‡ Ì‡ Ï‡ ;ÂÈ ∆…««¿«¿≈»¬»ƒ≈≈»

„ˆÈk .BzÚcÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˙ÙzzLÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙ÚÓ¿»∆∆»»¿…ƒ¿«∆∆»»∆»ƒ«¿≈«
ÈÈ‡ :B‡ ,ÌÎnÚ ÚÓ ÈÈ‡ :Ó‡L ÔB‚k ?ÒB‡≈¿∆»«≈ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

ÌÎnÚ ÛzzLÓ. ƒ¿«≈ƒ»∆

הנשק 20) (שומר טרזינא "ההוא אמרו: א פ , בעירובין
דרבי (בשכנותו) בשבבותיה דהוה היה) נכרי  העיר, לשמירת
אוגר  לא רשותך! לנו) (השכיר לן אוגיר ליה: אמרו זירא,
אמרו  זירא, דרבי  לקמיה (באו) אתו להם), השכיר (לא להו
רשותו  את לשכור מספיק  (האם מדביתהו למיגר מהו ליה:
משמיה  לקיש ריש אמר (כך) הכי  להו: אמר מאשתו)?
חנינא: רבי  (ומיהו) ומנו גדול) אדם (בשם רבה דגברא

מדעתו". שלא מערבת אדם, של בעירובין,21)אשתו
אין  - בעליהן מדעת שלא ונשתתפו שעירבו "נשים  שם:
בגמרא: שם ומחלקים שיתוף ", שיתופן ואין עירוב  עירובן
בפירוש  והראב "ד רש"י  ודעת אסר". דלא והא דאסר, "הא
העירוב  מן הימנעותו אם - דאסר" "הא להיפך: הסוגיא
לערב  אשתו יכולה אצלם, מלהשתמש המבוי  בני  על תאסור
עליהם  אוסר אינו הוא אם אסר", דלא "הא מדעתו, שלא
להשתתף  לאשתו רשות אין מלהשתתף , הימנעותו ידי  על

בעלה. הסכמת בלי 

.ÂeÙzzLÈMÓ „Á‡ ÌÚ BÊ ˆÁ ÈL‡ ƒ¿«¿«¿≈»≈ƒ∆»ƒ¿≈
B˙B‡ ‰Ïk elÙ‡ ,eÙzzL „Á‡ ÔÈÓa Ì‡ :˙B‡Bn‰«¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¿¬ƒ»»
BÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰kÊÓe Á‡ ÛezL ‰NBÚ ‰Ê È‰  ÔÈn‰«ƒ¬≈∆∆ƒ«≈¿«∆»∆¿≈

ÌÚÈ„B‰Ï CÈˆÔÈÈÓ ÈLa Ì‡Â ;‰iL ÌÚt »ƒ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒƒ
eÙzzLÏÎ‡‰ ËÚÓ˙Â ,BÈ‡Â ,‰kÊÓe ÛÈÒBÓ  ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»…∆ƒ¿«∆¿≈

ÔÚÈ„B‰Ï CÈˆCÈˆÂ ,Ì‰Ï ‰kÊÓ  eÏk Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«∆»∆¿»ƒ
ÌÚÈ„B‰ÏÌÈÎL eÙÒBz .,Ì‰Ï ‰kÊÓ  ‰Ê ˆÁa ¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈∆¿«∆»∆

.ÌÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿ƒ»

ב .22) פ , עירובין מסכימים 23)משנה, אם לשאלם
חזקתם  על אותם מעמידים כי  שניה, פעם להשתתף 
('לבוש'). הקודמת בפעם כמו יסכימו שבוודאי 

מצטרפין 24) האוכלין שכל הי "א פ "א למעלה כדעתו
וכאן. שם עליו חולק  והראב "ד שיתוף . מן 25)לשיעור
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קפז                
         

ה"ט . בפ "א המבואר יסכימו 26)השיעור שבוודאי 
העירוב . את מבוי27)להשלים איזה עם יודעים אנו שאין

צריך  אין אחד למבוי  הפתוח  חצר אבל להשתתף , רוצה הוא
ז  שהרי  יוכל לשאלו, השיתוף  ידי  שעל - לו היא כות

א  בפרק  כמבואר בפניו, שלא לאדם וזכים שם, להשתמש
כ. (משנה,28)הלכה השיתוף  הנחת בשעת היו שלא

שם).

.Ê‰ÙzzLBÊ ˆÁ,‰Ê Á˙tÓ ‰Ê ÈBn‰ Èa ÌÚ ƒ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»∆ƒ∆«∆
ÌÚ ˙zÓ  Á‡‰ Á˙t‰ ÔÓ ÈM‰ ÈBn‰ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈«»«≈ƒƒ«∆«»«≈À∆∆ƒ

Ô‰ÈL˙B‡Bn‰ ÈLe ,dnÚ ÔÈzÓ Ô‰Â ,ÔÈeÒ‡ ¿≈∆¿≈À»ƒƒ»¿≈«¿¬ƒ
Ì‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰Ú ‡Ï .‰Ê ÌÚ ‰ÊÏÚ ˙ÒB‡  ∆ƒ∆…≈¿»ƒ∆»≈∆∆∆«

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.29) מט , לשני30)עירובין פתחים שני  לה שיש
ֿ 31)מבואות. (מגיד כשמואל ולא - שם רב , כדעת
ביניהם.32)משנה). השתתפו אחד 33)שלא אף  עם

זה. עם ולא זה עם לא כלומר מהם,

.Á‰˙È‰„Á‡ Á˙Ùa ‰ÏÈ‚ BÊ ˆÁÁ˙t‰Â , »¿»»≈¿ƒ»¿∆«∆»¿«∆«
Ba ˙‡ˆÏÂ Òk‰Ï ‰ÏÈ‚L ‰Ê  ‰ÏÈ‚ dÈ‡ ÈM‰«≈ƒ≈»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈¿»≈

ÒB‡ÌÚ ‰Ú .ÒB‡ BÈ‡ Ba ‰ÏÈ‚ dÈ‡LÂ , ≈¿∆≈»¿ƒ»≈≈≈¿»ƒ
Á‡‰ ÈBn‰ z‰  Ba ‰ÏÈ‚ dÈ‡L ÈBÓ»∆≈»¿ƒ»À««»»«≈

BÓˆÚÏ.dnÚ ÚÏ CÈˆ BÈ‡Â , ¿«¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ»

שם.34) שם.35)עירובין, דרך ולבוא לצאת בחול
עמו.36) עירבה לא מן 37)אם בזה הסתלקה שהרי 

בו. רגילה אינה וכאילו בו, רגילה שהיא המבוי 

.ËeÚ‡È‰Â ,ÔÓˆÚÏ Ba ‰ÏÈ‚ ‡È‰L ÈBn‰ Èa ≈¿¿≈«»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
dÈ‡L Á‡‰ ÈBn‰ Èa ÌÚ ‡ÏÂ BnÚ ‰Ú ‡Ï…≈¿»ƒ¿…ƒ¿≈«»»«≈∆≈»
‰ÏÈ‚ dÈ‡L ÈBn‰ Èa eÚ ‡Ï Ì‚Â ,Ba ‰ÏÈ‚¿ƒ»¿«…≈¿¿≈«»∆≈»¿ƒ»

‡ ÔÈÁBc  Ba‰ÏÈ‚ dÈ‡L ÈBn‰ ‰Ê Ïˆ‡ d˙B, ƒ»≈∆∆«»∆≈»¿ƒ»
‡Ï ‡e‰Â ‰Ú ‡Ï ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .Ú ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…≈«ƒ¿ƒ…≈¿»¿…
ÈBÓ ÏÚ Ò‡z ‡lL È„k ,BÏˆ‡ d˙B‡ ÔÈÁBc ,Ú≈«ƒ»∆¿¿≈∆…∆¡…«»

.BÓˆÚÏ ÚL ‰Ê∆∆≈«¿«¿

שם.38) שיהא 39)עירובין, כדי  שרגילה, מאותו ותסתלק 
לא  שהרי  בדבר, מפסדת אינה שהיא כיון מותר, המבוי 
בהסתלקותה, לאחרים רווח  ויש המבוי , בני  עם שיתפה
כופין  - חסר לא וזה נהנה "זה מותרים, יהיו שעלֿידי ֿזה

שפו). סי ' (או"ח  סדום" מדת על

.ÈˆÁ‰Ú˜Ï Á‡ Á˙Ùe ÈBÓÏ Á˙t dÏ LiL »≈∆≈»∆«¿»∆««≈¿ƒ¿»
Ût˜Ï B‡ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ˙ÈeÒ‡Â ÏÈ‡B‰  ¿«¿≈»≈ƒ≈»«ƒƒ¿»

ÏÚ ‡l‡ CÓBÒ BÈ‡ ,Ûtw‰ B˙B‡Ï ˆÁÓ ÏËÏËÏ¿«¿≈≈»≈¿««¿≈≈≈∆»«
„Ú ÈBn‰ Èa ÏÚ ÒB‡ CÎÈÙÏ ,ÈBÓ ÏL Á˙t∆«∆»¿ƒ»≈«¿≈«»«
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ûtw‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .Ô‰nÚ ÛzzLiL∆ƒ¿«≈ƒ»∆¬»ƒ»»««¿≈≈»«ƒ

˙BÁt B‡Á˙t‰ ÏÚL ;ÈBn‰ Èa ÏÚ ÒB‡ BÈ‡  »≈≈«¿≈«»∆««∆«
BÏ „ÁÈÓ‰ÏÎa ÏËÏËÏ zÓe ÏÈ‡B‰ ,CÓBÒ «¿À»≈ƒÀ»¿«¿≈¿»

.Ûtw‰««¿≈

ב .40) סז, מחיצות.41)עירובין לה מקום 42)שאין

המחיצות  אין דירה, בית בתוכו ואין מחיצות לו שיש נרחב 
ה"א). פט "ז שבת בהל' (רבינו בתוכו לטלטל מועילות

מאה 43) שארכו המשכן, חצר כשיעור הוא סאתים שיעור
אמה  אלפים חמשת של שטח  שהוא חמישים, ורחבו אמה

ה"ג). פט "ז שבת (הל' היה 44)מרובעות אם והואֿהדין
(רש"י ). דירה לשם ומוקף  סאתים, מבית ואין 45)יותר

בו. הרגל דריסת לאחרים

.‡È„Á‡˙aLÏ CÏ‰L ÈBÓ ÈaÓ Á‡ ÈBÓa ∆»ƒ¿≈»∆»«ƒ¿…¿»«≈
Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡ÔÎÂ .‰aL ÈBÓ ÈaÓ „Á‡ ≈≈¬≈∆¿≈∆»ƒ¿≈»∆»»

‰vÓBÈ‡  BÁ˙t ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ‰Á «≈»¿»»«¿»»¿»ƒ«ƒ¿≈
˜ÏÁÂ ,Ô‰Ó BÓˆÚ LÈÙ‰ È‰L ;Ô‰ÈÏÚ ÒB‡≈¬≈∆∆¬≈ƒ¿ƒ«¿≈∆¿»«

.B˙eL¿

א.46) פו, עירובין באותה 47)משנה, לחזור דעתו ואין
החצר. מבני  אחד לענין הי "ג, ד' בפרק  כמבואר שבת,

בעלים 48) בלא שדירה מפני  מהם, שהלך מבוי  אותו בני  על
לאסור. יכולה ואינה דירה ב .49)אינה נט , עירובין

עמוד.50)

.ÈÈBÓ ÈL‡Ô˙ˆ˜Ó eÁÎLÂ ,Ô˙ˆ˜Ó eÙzzLpL «¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»
.eÙzzLpL el‡Ï Ô˙eL ÔÈÏhÓ  eÙzzL ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿
ÁÎML ˆÁ ÈL‡ ÔÈ„k  ˙eL Ïeha ÔÈÚÏ ÌÈ„Â¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈»≈∆»«

eÚ ‡ÏÂ ÌÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡eÓ‡ Îe .ÏkL , ∆»≈∆¿«ƒ¿…≈¿¿»»«¿∆»
LÈ‡k  BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ B˙Èa ÈL‡ ÌÚ Ì„‡»»ƒ«¿≈≈«¿ƒ«À¿»¿ƒ
ÈÙezLÏ ÔÈa ˙BˆÁ ÈeÚÏ ÔÈa ,ÔÈeLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ≈¿≈≈¬≈≈¿ƒ≈

.˙B‡BÓ¿

ב .51) עג, ה"א.52)עירובין בפ "ב  בפ "ד 53)המבואר
ה"א.

.‚ÈÈBÓˆÁÂ ˆÁ Ïk ,BaL ˙BˆÁ Ïk eÚL »∆≈¿»¬≈∆»»≈¿»≈
lk eÙzzL Ck Á‡Â ,dÓˆÚ ÈÙaÁÎL ,ÈBna Ô ƒ¿≈«¿»¿««»ƒ¿«¿À»«»»«

‡Ï  BˆÁ Èa ÌÚ Ú ‡ÏÂ ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆»≈¿…≈«ƒ¿≈¬≈…
ÛezM‰ ÏÚÂ ,eÙzzL Ìlk È‰L ;ÌeÏk „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ¿∆¬≈À»ƒ¿«¿¿««ƒ
ÛezM‰ ÌÚ ˙BˆÁa ÚÏ eÎÈˆ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ«ƒ

eÚ ˙Bz ˙B˜BÈzÏ ÁkLÏ ‡lL ‡l‡eÚ È‰Â , ∆»∆…¿«≈««ƒ«≈«¬≈≈¿
˙BˆÁa‡ÏÂ ÈBn‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎL Ì‡ Ï‡ . «¬≈¬»ƒ»«∆»ƒ¿≈«»¿…

ˆÁ Èa Ïk ÔÈzÓe ,ÈBna ÌÈeÒ‡  ÛzzLƒ¿«≈¬ƒ«»À»ƒ»¿≈»≈
ÌÈzaÏ ˆÁk ˙BˆÁÏ ÈBn‰L ;ÔˆÁa ÏËÏËÏ. ¿«¿≈«¬≈»∆«»«¬≈¿»≈«»ƒ

ב .54) עג, עירובין יודעים 55)משנה, התינוקות אין שהרי 
עירבו. לא אבותינו ויאמרו: במבוי , שנעשה ודעת 56)מה

השיתוף  מלבד לערב  שההלכה שפז) סי ' (או"ח  הרמ "א
אלא  לשיתוף , נתנו לא החצר שבני  התלמוד, בזמן רק  היתה
נכון  יותר אבל לשיתוף , נתן החצר מבני  ואחד יחד עירבו
ושיתוף  לעירוב  יהיה וזה בו, ישתתף  החצר מבני  אחד שכל

שם). ברורה' ('משנה מן 57)יחד להוציא שאסור כשם
למבוי החצר מן להוציא אסור כך עירוב , בלי  לחצר הבתים

(רש"י ). שיתוף  בלא

.„ÈeÙzzL,˙BˆÁa ÚÏ Ôlk eÁÎLÂ ,ÈBna ƒ¿«¿«»¿»¿À»¿»≈«¬≈
Ô˙Òet ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ Ì‡ÛezM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ƒ≈«¿ƒƒ«¿»»¿ƒ««ƒ
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‰Ê c Ô‰Ï ÔÈÈzÓ ÔÈ‡Â .„Ïa ‰BL‡‰ ˙aMa««»»ƒ»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»∆»»∆
˜ÁcÓ ‡l‡. ∆»ƒ…«

ה"ח .58) פ "ו עירובין שאוכלים.59)'ירושלמי ' הלחם על
בשם  בון רבי  בי  יוסה "רבי  הנוסח : שלפנינו, וב 'ירושלמי '
על  מקפידין שאינן דליה בר אנשי  (כגון) כדון יהודה, רב 
זה. על זה מקפידים ואין שותפים שהם פרוטתן",

עירובי60) גם לעשות צריכים לכתחילה אבל הדחק , בשעת
התינוקות, מן עירוב  תורת תשתכח  שלא כדי  חצירות,

הקודמת. בהלכה כמבואר

.ÂËÈBÓÌÚ ˙BˆÁ eÚ Ì‡ ,Ba eÙzzL ‡lL »∆…ƒ¿«¿ƒ≈¿¬≈ƒ
˙Bn‡ Úa‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡  ÌÈza‰«»ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
‰NÚ ,ÌÈza‰ ÌÚ ˙BˆÁ eÚL Á‡Ó .˙ÈÏÓÎk¿«¿¿ƒ≈««∆≈¿¬≈ƒ«»ƒ«¬»
‡Ïa „Ïa ÌÈza ‡l‡ BÏ Áe˙t BÈ‡ el‡k ÈBn‰«»¿ƒ≈»«∆»»ƒƒ¿«¿…

˙BˆÁBlÎa ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿À¿ƒ…
BlÎa ÔÈÏËÏËÓ  ˙BˆÁ‰ ÈL‡ eÚÌÈÏk ≈¿«¿≈«¬≈¿«¿¿ƒ¿À≈ƒ

e˙MLda eÚ ‡lL ˆÁk ,BÎB˙a. ∆»¿¿¿»≈∆…≈¿»

ב .61) קל, ה"ח ,62)שבת פי "ז שבת הל' למעלה ראה
וחצרות  בתים שיהיו עד וקורה בלחי  ניתר המבוי  שאין
דברי על חולקים הפוסקים וכל והראב "ד לתוכו. פתוחים
לכלים  הם אחת רשות ומבוי  שחצר ודעתם אלו, רבינו

בתוכם. "בכולו".63)ששבתו בתוכו 64)צ "ל שהיו
השבת. ואחד 65)בכניסת גגות אחד אומר, שמעון "רבי 

ששבתו  לכלים הן אחד רשות כולן קרפיפות, ואחד חצירות
פ "ד  למעלה וראה הבית". בתוך ששבתו לכלים ולא בתוכן

הט "ו.

.ÊËÌÈÎBk „BÚÈBÓaL ˆÁa ÈeM‰ È˜B„ˆ B‡ ≈»ƒ»ƒ«»¿»≈∆¿»
ˆÁ‰ Èa ÌÚ BÈ„k ÈBn‰ Èa ÌÚ BÈc , ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ¿≈∆»≈

B˙È ÈaÓ „Á‡Ó B‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ÌÈÎBNL∆¿ƒƒ»≈»ƒ≈∆»ƒ¿≈≈
‰È‰ Ì‡Â .È˜B„v‰ Ô‰Ï ÏhÓ B‡ ,ÈBnaL B˙eL¿∆«»¿«≈»∆«»ƒ¿ƒ»»
CÈˆ BÈ‡  „Á‡ Ï‡NÈÂ ÌÈÎBk „BÚ ÈBna«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈»ƒ

ÛezLÔÈÎÓBÒ Ô‰L ÌÈa ÔÈ„Â „Á‡ Ï‡NÈ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈc  „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ. «À¿»∆»ƒ∆»

ב .66) סא, עירובין הט "ז.67)משנה, בפ "ב  כמבואר
אתו,68) להתייחד אסור שהרי  מצוי , דבר שאינו "מפני 

ה"ט ). בפ "ב  (כמבואר יהרגנו" בפ "ד 69)שמא כמבואר
ט . הלכה ב  בפרק  המגיד' 'הרב  שכתב  מה וראה ה"א.

.ÊÈÌÈÎBk „BÚBÏ LÈ Ì‡  ÈBna „ ‰È‰L ≈»ƒ∆»»»¿»ƒ≈
Á˙t BˆÁa‰Ú˜Ï „Á‡Èa ÏÚ ÒB‡ BÈ‡ , «¬≈∆«∆»¿ƒ¿»≈≈«¿≈

,‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡ ÔË˜ Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â ;ÈBn‰«»«¬ƒ»»∆«»»«¿»»««¿»»
Á˙t‰ Cc ˙BB˜e ÌÈlÓb ‡ÈˆBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«∆«
ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡L ;Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  ÈBnaL∆«»≈≈¬≈∆∆≈«¿∆»«
Áe˙t ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú˜aÏ ‡e‰L ,BÏ „ÁÈÓ‰ Á˙t∆««¿À»∆«ƒ¿»¿≈ƒ»»»«

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ˙È ‡e‰L Ût˜ÏÁe˙Ùk ‰Ê È‰  ¿«¿≈∆»≈«≈»«ƒ¬≈∆¿»«
B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡Â ,‰Ú˜Ï¿ƒ¿»¿≈≈¬≈∆»»≈»«ƒ

˙BÁt„Ú Ô‰ÈÏÚ ÒB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡  »≈≈¬≈∆¿≈¬≈∆«
.epnÓ ekNiL∆ƒ¿¿ƒ∆

א.70) סז, שפט ).71)עירובין סי ' (או"ח  חלון או
הצר 72) בפתח  להשתמש לו ונוח  טוב . אויר שם שיש

הבקעה. לעבר י .73)המוביל בהלכה למעלה מבואר
הפתוח 74) בפתח  גם ומשתמש לו, נוח  ואינו קטן המקום

למבוי .

.ÁÈÈBÓ„Á‡ BcˆÂ ÌÈÎBk „BÚ „Á‡ BcvL »∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
ÌÈÏ‡NÈ˙BBlÁ eÈ‰Â ,ÏL ˆÁÏ ˆÁÓ ˙BÁe˙t ƒ¿¿≈ƒ¿»«¿≈»≈¿»≈∆

eNÚpL Èt ÏÚ Û‡  ˙BBlÁ Cc Ôlk eÚÂ ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈¿À»∆∆«««ƒ∆«¬
Cc ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈzÓe „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
Cc ÈBna LnzL‰Ï ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ ,˙BBlÁ«¬≈≈¬ƒ¿ƒ¿«≈«»∆∆

ÌÈÁ˙tÔÈ‡L ;ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ekNiL „Ú ¿»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ»≈»ƒ∆≈
ÌÈÎBk „BÚ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ÌÈNÚ. «¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ

ב .75) עד, למבוי .76)עירובין פתוחות וחצרותיהם
לחצר.77) מחצר פתוחים פתחים הפתוחים 78)או

הט "ו.79)למבוי . בפ "ב  למעלה חצר, לגבי  כמבואר

.ËÈ„ˆÈk?‰È„Óa ÔÈÙzzLÓˆÁÂ ˆÁ Ïk ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»≈
dÓˆÚÏ ˙ÚÓ˙B˜BÈz‰ ÁkLÏ ‡lL ,Á‡Â , ¿»∆∆¿«¿»∆…¿«≈««ƒ¿««

ÔÈÙzzLnL C„k ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÔÈÙzzLÓ Ck»ƒ¿«¿ƒ»«¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÈBÓaelÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔÈ˜ ‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¬ƒ

„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ  ÌÈa ÏL ˙ÈNÚ, «¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»
LÈÂ ,ÌÈa ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„n‰ ÏÎa eÏËÏËÈÂƒ«¿¿¿»«¿ƒ»¿≈ƒ»¿»∆«ƒ¿≈

„Á‡ Á˙t dÏ.„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ  »∆«∆»ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»

א.80) נט , עירובין גבוהה 81)משנה, חומה המוקפת עיר
בפ "א  (כמבואר היחיד כרשות דלתות לה ויש טפחים, עשרה
היחיד  רשות העיר שכל לחצאין, אותה מערבים "ואין ה"א)
מבוי " חצי  מערבים ואין אחד כמבוי  הוא והרי  גמורה,

חצרות.82)(מגידֿמשנה). שהיתר 83)עירובי  שידעו
העירוב . מסיבת הוא החצרות 84)הטלטול ואותן

ואלו  זו, עם זו לטלטל מותרות - המבואות עם שהשתתפו
אסורות. - השתתפו קנין 85)שלא תחילה שהיה כיון

יחד. לערב  החצר בני  כל וצריכים דומה, אחת כחצר יחיד,
פתח 86) אותו דרך ורק  הצדדים, מכל סתומה שהיא

כולה. את ומערבים כחצר, דינה יוצאים,

.ÎÏ‡,ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LÈÂ ,ÌÈa ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ¬»ƒ»¿»∆«ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ
ÏL ˙ÈNÚ elÙ‡  ‰Êa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Êa ÔÈÒÎ ÌÚ‰L∆»»ƒ¿»ƒ»∆¿¿ƒ»∆¬ƒ«¬≈∆

„ÈÁÈdlk ˙‡ ÔÈÚÓ ÔÈ‡ ,‰pnÓ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ; »ƒ≈¿»¿ƒ∆À»∆»«ƒƒƒ∆»
ÔÈÙzzLÓe ,˙Á‡ ˆÁa „Á‡ ˙Èa elÙ‡ ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒ«ƒ∆»¿»≈««ƒ¿«¿ƒ

‡M‰ÏÎa ÔÈzÓ Ôlk ÔÈÙzzLn‰ el‡ eÈ‰ÈÂ . «¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒÀ»À»ƒ¿»
Ô˙B‡ eÈ‰ÈÂ .eiML ÌB˜Ó B˙B‡Ó ıeÁ ,‰È„n‰«¿ƒ»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿»
,ÔÓˆÚÏ ÔÈNBÚL ÛezMa ÔÓB˜Óa ÔÈzÓ ÌÈ‡Lp‰«ƒ¿»ƒÀ»ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»
Ïk ‡La ÏËÏËÏ ÔÈeÒ‡Â ,ÌÈa ÌÈ‡Lp‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿»ƒ«ƒ«¬ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

.‰È„n‰«¿ƒ»

א.87) נט , לו.88)עירובין שמא 89)שמכרוה גזירה
בשבת; לטלטל כן גם ויקלו הרבים, רשות ותעשה תחזור
ואפשר  רבים, של בעיר אפילו בזה, להזהר נוהגים ואין
שבת  בהל' (כמבואר ו'תוספות' רש"י  דעת על שסומכים
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ששים  שם יש אם אלא הרבים רשות שאין ה"א), פי "ד
ברורה' ו'משנה אברהם' ('מגן שכיח  אינו זה ודבר רבוא,

שצב ). סי ' רבים 90)או"ח  של עיר כי  אצלנו: "העיקר
אחרת, ברשותֿהרבים אדם בני  יכנסו שערים, שני  לה כשיש
התשמיש  להם שהתיר הוא העירוב  כי  יודעים אינם והם
כדי עירוב  בלי  שיור ממנה להניח  חובה ולפיכך בתוכה,
הוא  העירוב  כי  להודיע  המדינה עם שיור אותו ישתמש שלא
לכן  מקודם העיר כשהיתה וגם בתוכה, התשמיש לנו שהתיר
לשיור  צריכה שהיא יחיד, של היום היא אפילו רבים של

המשניות). (פירוש עלֿכלֿפנים"

.‡ÎeÚ‰L eÚ„iL È„k ,‡e‰ k‰ ÌeMÓ ‰Ê „Â¿»»∆ƒ∆≈¿≈∆≈¿∆»≈
BÊ ‰È„Óa ÏËÏËÏ Ô‰Ï Èz‰;da ÔÈÚ˜Ba ÌÈaL ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡  Ô‰nÚ ÛzzL ‡ÏÂ ‡LpL ÌB˜n‰ È‰L∆¬≈«»∆ƒ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ»∆≈
.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÏËÏËÓ¿«¿¿ƒ∆»≈¿«¿»¿≈¿«¿»

תורת 91) ותשתכח  העירוב  ישתכח  שיור, יעשו לא ואם
הרבים  לרשות הדומה בעיר טלטול ידי  על הרבים, רשות

שצב ). סי ' או"ח  ברורה' ('משנה

.Î‰È„ÓÌlÒÂ „Á‡ Á˙t dÏ LiL ÌÈa ÏL ¿ƒ»∆«ƒ∆≈»∆«∆»¿À»
Á‡ ÌB˜Óadlk ˙‡ ÔÈÚÓ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â , ¿»«≈¿»¿ƒ∆À»¿≈»¿ƒ»

Á˙Ùk eLÁ ‰ÓBÁaL Ìlq‰ ÔÈ‡L ;eiL. ƒ∆≈«À»∆«»»¿∆«
ÌÈza‰ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,eiL B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «»ƒ∆«ƒƒƒ««ƒ∆≈»

 ıeÁÏ Ì‰ÈÙe ÈÚÏ Ô‰ÈBÁ‡ ‡l‡ ,ÈÚÏ ÔÈÁe˙t¿ƒ»ƒ∆»¬≈∆»ƒ¿≈∆«
eiL B˙B‡ ÔÈNBÚ.‡M‰ ˙‡ ÔÈÚÓe , ƒƒ¿»¿ƒ∆«¿»

ב .92) נט , יורדים 93)עירובין הסולם ודרך השני , בצד
לחומה. אחד.94)מעבר פתח  לה שיש עיר כדין

נוח .95) אינו הסולם, דרך א:96)שההילוך ס , בעירובין
לן  הב  ליה: אמרו יוסף , דרב  לקמיה (שבאו) דאתי  "הנהו
לעירנו), עירוב  שיתקן אדם לנו (תן מאתין לן דליערב  גברא
בבי עלה מצווחא דלא וחזי  להו, ערב  זיל לאביי : ליה אמר
חזא  אזל, המדרש), בבית זה על יתנגדו שלא (ראה מדרשא
אחורי שפתחיהם בתים (ראה לנהרא דפתיחי  בתי  להנהו
יהיו  (אלה למתא שיור ליהוי  הני  אמר: הנהר), לצד העיר
יחיד  של ונעשית רבים של בעיר מדובר ושם לעיר)" שיור

שיור. בית 97)הצריכה אפילו אחד, בית רק  הוא ואפילו
גרים  אין אם לעירוב  צריכים שאינם התבן, בית או הבקר

שצב ). סי ' (או"ח  שיור אותם עושים בהם, ואוכלים

.‚ÎÔlk eÚ Ì‡ ,‰È„n‰ ÈÏ ÛezLa ‰kÊÓ‰ «¿«∆¿ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ≈¿À»
„Á‡ eÚ‡e‰ ˙eÎfL ;ÔÚÈ„B‰Ï CÈˆ BÈ‡  ≈∆»≈»ƒ¿ƒ»∆¿

Ô‰ÏÈa ÌÚ ÛzzL ‡ÏÂ ÁÎML ÈÓ ÔÈ„Â . »∆¿ƒƒ∆»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈
„BÚ B‡ ,˙Á‡ ÈÚa ˙aLÏ CÏ‰L ÈÓ B‡ ,‰È„n‰«¿ƒ»ƒ∆»«ƒ¿…¿ƒ«∆∆≈
ÌÈ„k Ïk‰ ÔÈc  ‰È„na Ô‰nÚ ‰È‰L ÌÈÎBk»ƒ∆»»ƒ»∆«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»

ÈBÓe ˆÁa. ¿»≈»

לכולן".98) עירב  "אם צ "ל: משנה', ה'מגיד לדעת
זכות.99) אינו אחד עירוב  לכולן, עירב  לא אם אבל

בפניו.100) שלא לאדם בחצר,101)וזכין שכח  דין
בפ "ד  - אחרת בעיר לשבות הלך ודין ה"א. בפ "ב  מבואר

הי "ג. ובפ "ד ה"ט  בפ "ב  - גוי  ודין הי "ג.

.„Î‰È„ÓÈBnÓ ıeÁ ‰ÈLBÈ Ïk eÙzzLpL ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»
‰vÓ ea Ì‡Â .Ôlk ÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  „Á‡ÏÚ ∆»¬≈∆≈«À»¿ƒ»«≈»«

ÒB‡ BÈ‡  ÈBn‰ Á˙tÔÈÚÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆««»≈≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ
ÈBÓ ÈBÓ B‡ dlk B‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡ˆÁÏ ‰È„Ó. ¿ƒ»«¬»ƒ∆»À»»»

‰ˆ Ì‡ ,BÁ˙t ÏÚ ‰vÓ ÈBÓe ÈBÓ Ïk ‰Be∆»»»«≈»«ƒ¿ƒ»»
‡L ÏÚ Ò‡È ‡lL È„k ,Ô‰Ó B˙eL ˜ÏÁÏ«¬…¿≈∆¿≈∆…∆¡…«¿»

.˙B‡Bn‰«¿

כולה 102) את שמערבים יחיד, של שהיתה עיר נט : עירובין
שיור. צריכה ארבעה 103)ואינה רחב  שהוא עמוד

הט "ז. פ "ד למעלה וראה מפרידה 104)טפחים, שהמצבה
המדינה. משאר המבוי  על 105)את זה יאסרו שלא כדי 

זה.

ה'תשע"ח  אדר ב' ש "ק יום 

    
וכיצד 1) מהו, בפת, תחומין עירוב  עניין בכלל בו נתבאר

ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי  הוא,
עירוב  בעניין ראשון בפרק  שנתבאר כמו העושהו, הוא

החצרות.

.‡ÈÓ2‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆiL3ÔBÊÓ ÁÈp‰Â ,˙aL Úa ƒ∆»»ƒ«¿ƒ»¿∆∆«»¿ƒƒ«¿
˙BcÚÒ ÈzL4ÌeÁz‰ CB˙a ‰È„n‰ ÔÓ ˜BÁ5Ú˜Â , ¿≈¿À»ƒ«¿ƒ»¿«¿¿»«
ÌL B˙˙ÈL6‰È„nÏ ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,7B˙Èa ÔÏÂ ¿ƒ»»««ƒ∆»««¿ƒ»¿»¿≈

ÈzL Ba ÁÈp‰L ÌB˜na ˙L el‡k B˙B‡ LÁ ∆¿»¿ƒ»««»∆ƒƒ«¿≈
ÔÈÓeÁz ÈeÚ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙BcÚq‰8. «¿À¿∆«ƒ¿»≈≈¿ƒ

א'.2) עמוד ס ' דף  עירובין במסכת שגר 3)משנה עיר
כשש 4)בתוכה. שהן גרוגרות, עשרה "כשמונה שהן

ט '). הלכה א' בפרק  למעלה (כמבואר בינוניות" ביצים
ברורה 5) (משנה מביתו מתחום יותר שהוא אף  העיר, של

ת"ח ). סימן חיים המזון 6)אורח  את שם שהניח  בזה
שביתה. שם לקנות שאם 7)בכוונה השבת, כניסת לפני 

קנה  שהרי  עירוב , להניח  צריך אינו השבת, עד שם נשאר
א'). הלכה ז' פרק  להלן (ראה בעצמו נקרא 8)שביתה

בו  ללכת יכול היה שלא תחום מערב  שהוא לפי  – "עירוב "
בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה

.‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÁÓÏ BeÚ ÌB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈÂ9 ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»»«¿«ƒ«»
BeÚ ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡e‰Lk ,CÎÈÙÏ .Áe ÏÎÏ¿»«¿ƒ»¿∆¿«≈ƒ¿≈

‰È„n‰ „‚k ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÁÓÏ10Cl‰Ó BÈ‡ , ¿»»«¿«ƒ«»¿∆∆«¿ƒ»≈¿«≈
B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na11‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»∆»«ƒ»¿ƒ»¿»«¿ƒ»

B˙cÓ CB˙a ˙ÚÏÓ12Úa‡k dlk ‰È„n‰ LÁz  À¿««¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»¿«¿«
.dl ‰ˆeÁ B˙cÓ ÌÈÏLÈÂ ,˙Bn‡«¿«¿ƒƒ»»»

בשבת 9) תחומין מהלכות כדין כ"ז בפרק  רבינו שכתב  וכמו
לעיר  חוץ  אדם יצא שלא סופרים "מדברי  א': הלכה שבת
אסור, אמה לאלפים חוץ  אבל אמה, אלפים עד אלא
– אמה אלפים ושיעור העיר" מגרש הוא אמה שאלפים

בערך. מטרים בה.10)1516 גר שהוא העיר לצד
יותר.11) להלך לו אסור העיר, באמצע  כלתה מדתו ואם
ב '.12) בהלכה יבואר
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.‚?„ˆÈk13‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁa BeÚ ˙‡ ÁÈp‰L È‰ ≈«¬≈∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆∆«»
ÁÓÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ  ÁÊÓ ÁeÏ ‰È„naL B˙ÈaÓƒ≈∆«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«≈¿»»
ÌB˜nÓ Cl‰Óe ,ÁÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BeÚ ÌB˜nÓƒ¿≈«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿
„Ú eÚ‰ ÔnL ÛÏ‡ :ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BeÚ≈«¿«ƒ«»¿«¬»∆∆∆ƒ»≈«
Cl‰Ó BÈ‡Â ,‰È„n‰ CB˙a B˙ÈaÓ ‰n‡ ÛÏ‡Â ,B˙Èa≈¿∆∆«»ƒ≈¿«¿ƒ»¿≈¿«≈
ÛBÒ „Ú B˙ÈaÓ ‰È‰ .ÛÏ‡‰ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na«¿ƒ»∆»«»∆∆»»ƒ≈«
˙‡ˆÓpL ,˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÛÏ‡Ó ˙BÁt ‰È„n‰«¿ƒ»»≈∆∆¬ƒ«»««∆ƒ¿≈

‰È„nÏ ıeÁ ‰˙Ïk B˙cÓ14dlk ‰È„n‰ LÁz  ƒ»»¿»«¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»
LL ˙B‡Ó ÚLz dl ‰ˆeÁ Cl‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa‡k¿«¿««ƒ«≈»»¿«≈≈

.ÌÈtÏ‡‰ ÌeÏLz ,‰n‡ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿»«¿«ƒ

שם.13) עירובין במסכת של 14)משנה מדתו שכלתה או
העיר  כל נחשבת כן גם העיר, מדת עם בשווה אמה אלפים
לעיר  מחוץ  אמה אלפים למנות ומתחיל אמות, כארבע 

המשניות). (פירוש

.„CÎÈÙÏ15‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁa BeÚ ÁÈp‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
dlk ‰È„n‰ Ïk ˙‡ „ÈÒÙ‰  ‰È„naL B˙ÈaÓ16; ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ»À»

,‰n‡ ÌÈtÏ‡ BeÚ „Ú B˙ÈaÓ Cl‰Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«≈ƒ≈«≈«¿«ƒ«»
ÁeÏ ‰È„na B˙ÈaÓ Cl‰Ó BÈ‡Â ,ÌÈtÏ‡ BeÚÓe≈≈«¿«ƒ¿≈¿«≈ƒ≈«¿ƒ»¿«

ÁÈpn‰ .˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ÚÓ17˙eLa BeÚ «¬»¬ƒ«»∆»««ƒ«≈ƒ¿
„ÈÁi‰18‰ÂÈk ‰ÏB„‚ ‰È„Ó ‰˙È‰ elÙ‡ 19, «»ƒ¬ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

‰Á ÈÚ elÙ‡Â20ÔÈBÈ„Ï ‰Èe‡‰ ‰ÚÓ B‡21 «¬ƒƒ¬≈»¿»»»¿»¿»ƒ
.Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ dlk ˙‡ Cl‰Ó¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«

שם.15) עירובין במסכת ההליכה 16)משנה לו אסורה 
ללכת  לו מותר לעירוב  בכיוון ורק  כולה משנה 17).בעיר

א'. עמוד ס "א דף  עירובין המוקף 18)במסכת מקום
אחר. במקום עכשיו ושביתתו נקראת 19)מחיצות. שכן

לאלהים". גדולה "עיר ג'): פסוק  ג' פרק  (יונה הנביא בדברי 
נשארו.20) המחיצות אבל דיירים בה במסכת 21)שאין

כמערת  (גדולה) היא "אפילו ב ' עמוד ס "א דף  עירובין
(רש"י ). יהודה" מלך צדקיהו

.‰ÁÈpn‰22‡Ï  da ˙ML ‰È„n‰ CB˙a BeÚ ««ƒ«≈¿«¿ƒ»∆»«»…
ÌeÏk ‰NÚ23‡l‡ ,BeÚ ÌB˜nÓ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â , »»¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ï LiL ,Ôlk ‰È„n‰ Èk ‡e‰ È‰¬≈ƒ¿≈«¿ƒ»À»∆≈»∆«¿«ƒ«»
˙BÓB˜na BeÚ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„nÏ ıeÁ Áe ÏÎÏ¿»««¿ƒ»¿≈ƒ»«≈«¿

ÈÚÏ ÔÈÙËˆn‰24 Ì‰Ó ıeÁ ÌeÁz‰ ÔÈ„„BnL , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«¿≈∆
ÌeÁzÏ ıeÁ BeÚ Ô˙ .ÈÚ‰ CB˙a B˙Bk ‰Ê È‰¬≈∆¿¿¿»ƒ»«≈«¿

eÚ BÈ‡ 25. ≈≈

א'.22) עמוד ס ' דף  עירובין במסכת בלא 23)משנה שהרי 
וכל  רוח , לכל אמה אלפים העיר מן לו יש כן גם עירוב 

(רש"י ). בשבילו אמות כארבע  "עיבורה 24)העיר היינו
(כמבואר  אמה שלישי  ושני  אמה שבעים שהוא עיר", של

וב '). א' הלכה כ"ח  פרק  שבת שאי25)בהלכות מכיון
העירוב , קניית זמן השבת, בכניסת לשם להגיע  לו אפשר

(רש"י ). לתחום חוץ  שהוא מפני 

.Â‰ÂˆÓ „Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz ÈeÚ ÔÈÚÓ ÔÈ‡26, ≈¿»¿ƒ≈≈¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»
ÏL ‰zLÓÏ B‡ Ï‡‰ ˙ÈÏ CÏÈÏ ‰ˆB ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»∆≈≈¿≈»≈∆¿ƒ¿∆∆

Ba Èt ÏÈa˜‰Ï B‡ ,ÔÈ‡eN27BÁ B‡28ÔÓ ‡aL ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«¬≈∆»ƒ
‰È‰L ÔB‚k ,‰‡i‰ ÈtÓ B‡ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ,Cc‰«∆∆¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿∆»»
ÌÈËÒl‰ ÔÓ B‡ ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÁÏ ‰ˆB∆ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿ƒ
‡l‡ ,el‡ ÏkÓ „Á‡Ï ‡lL Ú Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ≈«∆…¿∆»ƒ»≈∆»

eÚ ‰Ê È‰  ˙eL‰ È„Ï29. ¿ƒ¿≈»¿¬≈∆≈

חכמים 26) התירו ש"לא א' עמוד פ "ב  דף  עירובין מסכת
(רש"י ). עירוב " ידי  על לתחום חוץ  משנה 27)לצאת

ב '. עמוד ל"ו דף  עירובין לומד 28)במסכת שהוא חכם
שם: עירובין במסכת הדבר ומקור תט "ו). סימן (ב "י  ממנו
(הגר"א). טפי " בחבריה ליה דניחא זימנין "ורבנן

"ולשבות 29) א' עמוד מ "ט  דף  פסחים במסכת משנה
לקנות  התחום על להחשיך הולך "שהיה – הרשות" שביתת
לילך  אמה אלפים ולהלן משם לו שיהא כדי  שם, שביתה
הרמב "ם  [ובספרי  (הגר"א). רש"י  – הרשות" לדבר
במסכת  מאירי  עירוב ". אינו זה "הרי  כתוב  המדוייקים
מ "ט  דף  פסחים ובמסכת 120 עמ ' א' עמוד פ "ב  דף  עירובין

.[70 עמ ' א' עמוד

.ÊÔÈÓeÁz ÈeÚ Ba ÔÈÚÓ  Ba ÔÈÙzzLnL Ïk30, …∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ
.ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÚÓ ÔÈ‡  Ba ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈ƒ¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ
ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ?ÔÈÓeÁz ÈeÚ eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ≈≈¿ƒ¿¿≈¿À¿»

„Á‡Â „Á‡31ÔzÙÏ ‰È‰ Ì‡Â ;32ÈzL Ba ÏÎ‡Ï È„k  ∆»¿∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿≈∆¡…¿≈
ÛezM‰ BÓk .˙BcÚÒ33. ¿À¿«ƒ

מערבין 30) "בכל ב ' עמוד כ"ו דף  עירובין במסכת משנה
שם. בתוספות ועיין במסכת 31)ומשתתפין" משנה

א'. בהלכה כמבואר ב ' עמוד פ "ב  דף  מסכת 32)עירובין
הפת. עם לאכול שרגילים דבר ב ' עמוד כ"ט  דף  עירובין

י '.33) הלכה א' פרק  למעלה

.ÁCÈˆÂ34È„k ,„Á‡ ÌB˜Óa BeÚÂ ‡e‰ ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»¿≈
˙BLÓM‰ ÔÈa BÏÎ‡Ï BÏ LÙ‡ ‰È‰iL35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆∆¿»¿»¿≈«¿»¿ƒ»ƒ

˙eLa BeÚ ÁÈp‰Â ,ÌÈa‰ ˙eLa ˙aLÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eLa BeÚ ÁÈp‰Â ,„ÈÁi‰ ˙eLa B‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eLÓ ‡ÈˆB‰Ï BÏ LÙ‡ È‡L ;eÚ BÈ‡  ÌÈa‰»«ƒ≈≈∆ƒ∆¿»¿ƒ≈¿
.‰Úa ‡l‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÌÈa‰ ˙eLÏ „ÈÁi‰«»ƒƒ¿»«ƒ≈«¿»∆»«¬≈»

ב '.34) עמוד ל"ב  דף  עירובין במסכת זמן 35)משנה הוא
ואז  ד'). הלכה ה' פרק  שבת בהלכות (כמבואר השבת כניסת

העירוב . ידי  על שביתה קניית זמן –

.ËÏ‡36˙eLa B‡ „ÈÁi‰ ˙eLa ˙aLÏ Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿«»ƒƒ¿
˙ÈÏÓÎa BeÚ ÁÈp‰Â ,ÌÈa‰37˙aLÏ Ôek˙pL B‡ , »«ƒ¿ƒƒ«≈¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…

˙eLa B‡ „ÈÁi‰ ˙eLa BeÚ ÁÈp‰Â ,˙ÈÏÓÎa¿«¿¿ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿«»ƒƒ¿
‡e‰L ,eÚ‰ ˙i˜ ˙ÚLaL ;eÚ ‰Ê È‰  ÌÈa‰»«ƒ¬≈∆≈∆ƒ¿«¿ƒ«»≈∆
˙Á‡ ÏkÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï zÓ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»À»¿ƒ¿«¿ƒƒ»««
c ÏkL ;‰ÂˆÓ „Ï ˙ÈÏÓÎÏ ˙BiL‰ È˙MÓƒ¿≈»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆»»»
˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡e‰L∆ƒƒ¿≈¿ƒ…»¿»»≈«¿»

˜Ác‰ ˙ÚLa B‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa38. ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿»

ב '.36) עמוד ל"ב  דף  עירובין במסכת משנה
אלא 37) אינו ממנה, ולהוציא אליה להכניס  שהאיסור
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קצי                
         

י "ד). פרק  שבת בהלכות (כמבואר מפורש 38)מדרבנן וכן
י '. הלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק 

.ÈB˙39ÏBÎÈ Ì‡ ,ÁzÙn‰ „‡Â ,ÏÚÂ Ïc‚Óa ¿»¿ƒ¿»¿»«¿»«««¿≈«ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï40ÔÈ‡L ;eÚ ‰Ê È‰  ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆≈∆≈

‡l‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙BNÚÏ eÒ‡»«¬≈«¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Òcw‰ B‡ ‰w‰ L‡a B˙ .‰Î‡ÏÓ41ÔÓ ÔÈÁÓBv‰ ¿»»¿»¿…«»∆«À¿»«¿ƒƒ

LÏ˙È ‡nL ‰Êb ;eÚ BÈ‡  ı‡‰42eÈ‰ Ì‡Â . »»∆≈≈¿≈»∆»ƒ¿¿ƒ»
.eÚ ‰Ê È‰  ÔÈˆeÚe ÔÈLeÏz¿ƒ¿ƒ¬≈∆≈

ב '.39) עמוד ל"ד דף  עירובין במסכת האסורה 40)משנה
התורה. הרמחים.41)מן ממנו שעושין דק  שבט 

מחובר 42) לו יתחלף  בתלוש, בו להשתמש שרגילים כיון
בין  גם זה על גזרו לכן שיתלוש, לודאי  וקרוב  בתלוש,

משנה"). ("מגיד השמשות

.‡ÈÚa‡ BeÚ ÌB˜Óa BÏ LÈ ,BeÚ ÁÈpn‰ Ïk»««ƒ«≈≈ƒ¿≈«¿«
˙Bn‡43CÎÈÙÏ .44ÛBÒa BlL ÔÈÓeÁz ÈeÚ ÁÈpn‰ , «¿ƒ»««ƒ«≈≈¿ƒ∆¿

ÏbÏb˙Â ,ÌeÁz‰45CB˙a ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ eÚ‰ «¿¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»«¿¿
˙Bn‡ ÈzL46‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe ,eÚ ‰Ê È‰  ¿≈«¬≈∆≈¿ƒ…»»

;eÚ BÈ‡  ˙Bn‡ ÈzLÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â .BÓB˜nÓƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈«≈≈
ıeÁ BeÚ ÁÈpn‰Â ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‰NÚ È‰L∆¬≈«¬»«¿¿««ƒ«≈

ÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,eÚ BÈ‡  ÌeÁzÏÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏB «¿≈≈ƒ¿≈∆≈»¿«ƒ«∆
.BeÚ≈

עירובו 43) מקום כלומר: א'. עמוד ל"ה דף  עירובין מסכת
שנותנים  אמה מאלפים (חוץ  סביבותיו אמות ארבע  לו קונה
אמות  ושתי  זה מצד אמות שתי  לומר, רוצה רוח ), לכל לו
חולקים  שיש להלן וראה אמות. ארבע  הם שביחד זה מצד

רבינו. שם.44)על עירובין במסכת בין 45)משנה לפני 
צד 46)השמשות. מכל אמות ארבע  לו שיש סוברים ויש

אורח  ערוך בשולחן פסק  וכן אמות שמונה הם שביחד וצד,
ה'. סעיף  ת"ט  סימן חיים

.ÈÏbÏb˙47,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Bn‡ ÈzL ‡ˆÈÂ eÚ‰ ƒ¿«¿≈»≈¿»»¿≈««¿
˙‡ÓËÂ ‰Óez ‰È‰L B‡ ,ÛN B‡ „‡ B‡48: »«ƒ¿«∆»»¿»¿ƒ¿≈

;eÚ ‰Ê È‰  ‰ÎLÁMÓ ;eÚ BÈ‡  ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈≈ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˜ÙÒ Ì‡Â .˙BLÓM‰ ÔÈa eÚ‰ ˙iwL49‰Ê È‰  ∆¿ƒ«»≈≈«¿»¿ƒ»≈¬≈∆

Lk  eÚ‰ ˜ÙqL ;eÚ50ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .51 ≈∆¿≈»≈»≈¿ƒ»ƒ∆¡«
˙BLÓM‰ ÔÈa eÚ‰52.eÚ ‰Ê È‰  »≈≈«¿»¬≈∆≈

שם.47) עירובין במסכת לא 48)משנה ראויה שאינה
לישראל. ולא נטמא 49)לכהן או נשרף  או אבד אם

משחשיכה. – או יום, את 50)מבעוד מעמידים שאנו
שחשכה. לאחרי  נתקלקל כי  ותולים חזקתו על העירוב 

נטמא.51) או נשרף  לילה.52)או ספק  יום ספק 

.‚ÈBÏ eÓ‡53eÈÏÚ ÚÂ ‡ˆ :ÌÈL54„Á‡ ,55Ú »¿¿«ƒ≈¿»≈»≈∆»≈«
„Á‡Â ,ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ56,˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ Ú »»ƒ¿¿∆»≈«»»≈«¿»

ÔÈa BeÚ ÏÎ‡ ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ÚL ‰ÊÂ¿∆∆≈«»»ƒ¿∆¡«≈≈
ÏÎ‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ÚL ‰ÊÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿∆∆≈«»»≈«¿»∆¡«
ÔÈaL ;eÚ e˜ Ì‰ÈL  ‰ÎLÁMÓ BeÚ≈ƒ∆»≈»¿≈∆»≈∆≈

Lk  eÚ‰ ˜ÙÒe ,‡e‰ ˜ÙÒ ˙BLÓM‰57ÏÚ Û‡ . «¿»»≈¿≈»≈»≈««

ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ‰ÎLÁ ‡Ï ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ ,ÔÎ Ètƒ≈»≈»≈»»≈…»≈»≈¿»¿ƒ
‰lÁzÎÏ ÔÈÓeÁz ÈeÚ58.eÚ ‰Ê È‰  Ú Ì‡Â ; ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈«¬≈∆≈

א'.53) עמוד ל"ד דף  שבת שליח 54)מסכת שעשאוהו
בשבילם. אחד.55)לערב  אחד.56)בשביל ובשביל

סותרים 57) והעירובין לשניהם, נעשה הזה שהשליח  ואף 
מועיל  אינו ליום, השמשות בין נחשוב  שאם זה, את זה
נחשוב  ואם השמשות, בין עירובו שנאכל זה של העירוב 
עירובו  את שהניח  זה של העירוב  מועיל אינו ללילה, אותו
להקל, ספקו מדרבנן, הוא שעירוב  כיון – השמשות בין
ללילה, אותו נחשוב  השמשות, בין עירובו שנאכל ולאותו
ליום. נחשבהו השמשות, בין עירובו שהניח  ולאותו

שעירובי58) פי  על ואף  שם. שבת במסכת וגמרא משנה
הלכה  א' פרק  (למעלה השמשות בין לעשות מותר חצרות
המשניות  (פירוש חמור יותר תחומין עירובי  דין – כ"א)

שם). שבת במסכת

.„ÈÏÙ59Ïb eÚ‰ ÏÚ60ÏBÎÈ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ »««»≈«ƒ¿ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï61;Lk ‰Ê È‰  ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆»≈
˙BLÓM‰ ÔÈa B‡ÈˆB‰Ï znL62˙i˜ ˙ÚL ‡È‰L , ∆À»¿ƒ≈«¿»∆ƒ¿«¿ƒ«

,eÚ ‰Ê È‰  ‰ÎLÁMÓ Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡Â .eÚ‰»≈¿ƒ»«»»«ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˙iNÚa ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ∆¿»¿ƒ∆»«¬ƒ«

‰Î‡ÏÓ63È‰  ‰ÎLÁMÓ B‡ ÏÙ ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÙÒ . ¿»»»≈ƒ¿»«ƒ∆»≈»¬≈
.Lk  eÚ‰ ˜ÙqL ;Lk ‰Ê∆»≈∆¿≈»≈»≈

א'.59) עמוד ל"ה דף  עירובין במסכת של 60)משנה
מוקצה. איסור משום מדרבנן בשבת לטלטל שאסור אבנים,

התורה.61) מן משום 62)האסורה האסור דבר שכל
ט '). הלכה (למעלה השמשות בין עליו גזרו לא שבות

בו.63) להשתמש אפשר היה העירוב , קניית בשעת שהרי 

.ÂËÏ‡64 ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Óe˙a Ú Ì‡ ¬»ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈»
‰Èe‡‰ ‰cÚÒ dÈ‡L ;eÚ BÈ‡65eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈∆≈»¿À»»¿»¿≈ƒ»

˙Á‡Â ‰B‰Ë ˙Á‡ ,‰Óez ÏL ˙Bkk ÈzL ÂÈÙÏ¿»»¿≈ƒ»∆¿»««¿»¿««
:Ó‡Â ,Ô‰ÈzLÓ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿≈≈«≈ƒƒ¿≈∆¿»«
;eÚ BÈ‡  ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ‰B‰ha ÈeÚ≈ƒ«¿»¿»»∆≈≈

.‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡‰ ‰cÚÒ Ô‡k ÔÈ‡L∆≈»¿À»»¿»«¬ƒ»

א'.64) עמוד ל"ו דף  עירובין אסורה 65)מסכת שהרי 
ספק  כאן, לומר אפשר ואי  טומאה. ספק  מחמת באכילה
לעירוב  היתה שם כי  י "ב , בהלכה למעלה כמו כשר, עירוב 
דבר  קרה כך שאחר אלא שם, שהניחו בשעה היתר חזקת
את  מעמידים ואנו העירוב , נתקלקל אם בו מסופקים שאנו
כשרות  חזקת היתה לא כאן, אבל כשר, בחזקת העירוב 

(רש"י ). מעולם זה לעירוב 

.ÊËÓ‡66ÚÂ ,L„˜ ÁÓÏe ÏÁ ÌBi‰ BÊ kk : »«ƒ»«…¿»»…∆¿≈«
‡Ï ÔÈ„Ú ˙BLÓM‰ ÔÈaL ;eÚ ‰Ê È‰  da»¬≈∆≈∆≈«¿»¬«ƒ…
Ì‡ Ï‡ .ÌBÈ „BÚaÓ ‰˙È‰ ‰Èe‡e ,È‡cÂ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»««¿»»¿»ƒ¿¬»ƒ
;da ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ÏÁ ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ :Ó‡»««…∆¿»»…≈¿»¿ƒ»

CLÁzL „Ú ‰Èe‡ dÈ‡L67LÈÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»¿»«∆∆¿«¿≈ƒƒ¿ƒ
„Ú ‰Óez ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ,‰Óez¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
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קצב               
         

ÔÈa Ïk ÏË ‡È‰ È‰L ;da ÔÈÚÓ ÔÈ‡  CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬≈ƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡ ‰cÚq‰ ‰È‰zL CÈˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»ƒ¿

א'.66) עמוד ל"ו דף  עירובין עירובין 67)מסכת במסכת
ההבדל  (מה שנא מאי  נחמן: לרב  רבא לו "אמר שם:
(ירדה) נחתא לא קדש, ולמחר חול היום לו: אמר ביניהם)?
בין  העירוב  חל ולכן (מספק , מספיקא קדושה ליה
פקעא  לא מספיקא חול, ולמחר קדש היום השמשות),
ולכן  אותו, עוזבת הקדושה אין – (מספק  מיניה קדושתיה

השמשות)". בין העירוב  חל לא

.ÊÈÔ˙Bp‰68ÈÙÏ ;eÚ BÈ‡  ˙Bw‰ ˙Èa BeÚ «≈≈¿≈«¿»≈≈¿ƒ
aL‰È‰a eÒ‡ ˙Bw‰ ˙È69Ìei˜a ‰ˆBL ÔÂÈÎÂ , ∆≈«¿»»«¬»»¿≈»∆∆¿ƒ

‰i˜ Á‡ ÌL eÚ‰70Ba ‰‰ È‰ 71˙Èa B˙ . »≈»««¿ƒ»¬≈∆¡∆¿»¿≈
Òt‰72eÚ ‰Ê È‰ 73ÈtÓ ;Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â , «¿»¬≈∆≈«¬ƒ»»…≈ƒ¿≈

ÁBt‰ Ïc‚Óa ÌL ÒkÏ ÏBÎiL74ÁtiL B‡ ∆»ƒ»≈»¿ƒ¿»«≈«∆¿«≈«
CÏB‰Â75. ¿≈

ל"א 68) דף  ושם ב ' עמוד כ"ו דף  עירובין במסכת משנה
בגמרא. ב ' כיצד?69)עמוד בהנאה, אסורים קברות "בתי 

בהם  עושין ואין בהם שותין ואין בהם אוכלין אין –
י "ג). הלכה י "ד פרק  אבל (הלכות ועצם 70)מלאכה"

לדבר  אלא מערבין שאין לפי  הנאה אינה העירוב  הנחת
(גמרא  ניתנו ליהנות לאו ומצוות ו') הלכה (למעלה מצוה
מן  יהנה שלא כדי  העירוב , את שם לתת ואסור שם).

איגר). (ר"ע  אינו 71)האיסור באיסור עירובו שהניח  וכיון
מילתא  ש"כל מפני  עביד עירוב  אי  תעביד, לא רחמנא דאמר

מסכת  ובועז' ב 'יכין ראה ב ') עמוד ד' דף  (תמורה מהני " לא
לשו"ע  הגרע "א ובהגהות ג' אות א' משנה ג' פרק  עירובין

א'. סעיף  ת"ט  סימן קבר,72)או"ח  בו שנחרש "מקום
בכל  ונתפזרו העפר, בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי 
בהלכות  (רבינו השדה" כל על טומאה חכמים וגזרו השדה,

א'). הלכה י ' פרק  מת חכמים 73)טומאת בו גזרו שלא
גזרו. לא הנאה איסור אבל טומאה איסור באויר,74)אלא

בטומאה. נוגע  נמצאת 75)ואינו אם ובודק  העפר את
כן, לעשות חכמים לו והתירו המטמאו. כשעורה עצם בתוכו
קרבן  ולענין מצוה. לדבר שהוא כיון נטמא, שהוא פי  על אף 
פסח , קרבן לעשות לו ומותר כלל טומאה עליו גזרו לא פסח 
כרת  חיוב  בו שיש במקום גזרותיהם חכמים העמידו שלא
בפרק  רבינו שכתב  כמו כרת) יתחייב  פסח  יעשה לא (שאם
כ"ט  דף  בכורות תוס ' (ועיין ח ' הלכה פסח  קרבן מהלכות ו'

היכי ). ד"ה א' עמוד

.ÁÈÌÈa76 ÔÈÓeÁz ÈeÚa ÛzzL‰Ï eˆL «ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ,ÔeÚ Ôlk ÔÈˆa˜Ó77, ¿«¿ƒÀ»≈»¿≈¿À¿»∆»¿∆»

‰NÚ Ì‡Â .eˆiL ÌB˜Óa „Á‡ ÈÏÎa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿¿ƒ»»
È„È ÏÚ Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈˆ  Ôlk È„È ÏÚ eÚ „Á‡∆»≈«¿≈À»»ƒƒ«»∆«¿≈

Á‡78Ì„‡Ï BÏ ÔÈÚÓ ÔÈ‡L ;ÌÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ . «≈¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»¿ƒ»»»
BzÚ„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz ÈeÚ79ÚÏ ‰ˆB BÈ‡ ‡nL , ≈≈¿ƒ∆»¿«¿∆»≈∆¿»≈

Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ BÚÈ„B‰ Ì‡Â .‰Ê ‰ˆL Áe‰ d˙B‡a¿»»«∆»»∆¿ƒƒƒ¿«
Ì‡Â .eÚ ‰Ê È‰  CLÁzMÓ ‡l‡ ‰ˆ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»∆»ƒ∆∆¿«¬≈∆≈¿ƒ

ÔÈ‡L ;Ba ‡ˆBÈ BÈ‡  ‰ÎLÁL „Ú BÚÈ„B‰ ‡Ï…ƒ«∆»¿»≈≈∆≈
.CLÁzMÓ ÔÈÚÓ¿»¿ƒƒ∆∆¿«

א'.76) עמוד פ "ב  דף  עירובין במסכת "הצריכו 77)משנה
הוא, תחומין עירובי  שענין לפי  אחד, לכל סעודות שתי  מזון
אליו  הצריך מזונו שם ויניח  מקום באותו שביתתו שיתן

המשניות). (פירוש פת 78)לשבת" קבל לאחר: שיאמר
אינו  עצמו ידי  ועל בו. לזכות הרוצים אלה לכל בה וזכה זה
מרשותו, יצא לא בידו שהעירוב  זמן שכל להם, לזכות יכול

בו. לזכות יכולים האחרים לצד 79)ואין עירוב  המניח  כי 
אם  לשאול צריך ולכן השני , לצד אמה אלפים מפסיד אחד,

זה. בצד לזכות כדי  זה בצד להפסיד הוא מסכים

.ËÈ‰ÎBf‰ Ïk80˙BˆÁ ÈeÚa81B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ  »«∆¿≈≈¬≈¿«ƒ«»
‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÓeÁz ÈeÚaÈeÚ B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ«»≈≈

.ÔÈÓeÁz ÈeÚ B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡  ˙BˆÁ¬≈≈¿«ƒ«»≈≈¿ƒ

ב '.80) עמוד פ ' דף  עירובין א'81)מסכת בפרק  כמבואר
כ'. הלכה

.ÎÔ˙B82˙Èa‰ ÏÚÏ ‰ÚÓ Ì„‡83BÏ ÁwiL È„k , ≈»»»»¿««««ƒ¿≈∆ƒ«
ÈÂÁÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡ .ÔÈÓeÁz ÈeÚ da BÏ ÚÈÂ ˙t«ƒ»≈»≈≈¿ƒ¬»ƒ»«¿∆¿»ƒ

ÌBzÁÏ B‡84BÈ‡  BÊ ‰ÚÓa ÈÏ ‰ÎÊ :BÏ Ó‡Â , ¿«¿¿»«¿≈ƒ¿»»≈
‰Ê È‰  BÊ ‰ÚÓa ÈÏÚ Ú :BÏ Ó‡ Ì‡Â .eÚ≈¿ƒ»«»≈»«¿»»¬≈∆

ÂÈÏÚ ÚÓe ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ÏÎ‡ B‡ ˙t da Á˜BÏ85. ≈«»«…∆ƒ»√»ƒ¿»≈»»
ÈÏ ‰ÎÊe ÏÎ‡ ‰Êa ÈÏ Ôz :BÏ Ó‡Â ÈÏk BÏ Ô˙ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«≈ƒ»∆…∆¿≈ƒ

ÏÚ ÚÓe ÏÎ‡ Á˜BÏ ‰Ê È‰  BaBa ÂÈ86. ¬≈∆≈«…∆¿»≈»»

ב '.82) עמוד פ "א דף  עירובין במסכת אף 83)משנה
שנתן  כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם שמטלטלין
נתכוון  שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל

עליו. לערב  שליח  לעשותו אלא פת, ממנו כיון 84)לקנות
אינן  ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן

ימשוך. עד – עירוב 85)קונות לעשות שליח  שעשאו
חזקה  אומרים: שאנו עליו, ומערב  מאחר פת וקונה עבורו

לדעתו. ומערב  שליחותו עושה הוא 86)שליח  הדין כי 
כלי קנה לו: ואומר שהוא כל כלי  למקנה הקונה נותן "אם
וקנהו, הכלי  את המוכר שהגביה כיון . . . מטלטלין חלף  זה
הדמים  נתן לא שעדיין אע "פ  המטלטלין את הלוקח  קנה
חליפין  קנין הנקרא והוא לחזור" יכול אינו מהם ואחד

ה'). הלכה ה' פרק  מכירה בהל' (רבינו

.‡ÎÚÓ87Bze Ba È„È ÏÚ ÔÈÓeÁz ÈeÚ Ì„‡ ¿»≈»»≈≈¿ƒ«¿≈¿ƒ
ÌÈpËw‰88ÔÈa ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ BcÚ È„È ÏÚÂ , «¿«ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈

ÔzÚcÓ ‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ89Ô‰ÈÏÚ Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿»≈∆…ƒ«¿»¿ƒ»ƒ≈«¬≈∆
ÚÓ BÈ‡ Ï‡ .Ôa ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ  ÔÓˆÚÏ eÚÂ¿≈¿¿«¿»¿ƒ¿∆«»¬»≈¿»≈
BcÚ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏB„b‰ Bze Ba È„È ÏÚ ‡Ï…«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿…«¿≈«¿
,ÔzÚcÓ ‡l‡ ,BzL‡ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÚ‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…«¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»
Ú Ì‡Â .BÁÏL ÏÚ BÏˆ‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ∆¿«À¿»¿ƒ≈«
.BeÚa ÔÈ‡ˆBÈ  eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙LÂ eÚÓLÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿≈
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡  ÔÓˆÚÏ Ô‰ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ Ú≈««∆»≈∆¿≈¿≈¿«¿»≈¿∆»»

ÔÓˆÚ eÚa ÔÈ‡ˆBÈÂ ,BfÓ ‰ÏB„b90LL Ôa ÔË˜ . ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«¿»»»∆≈
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קצג         
  

Bn‡ eÚa ‡ˆBÈ  ˙BÁt B‡ ÌÈL91CÈˆ ÔÈ‡Â , »ƒ»≈¿≈ƒ¿≈»ƒ
.BÓˆÚÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«»»¿¿≈¿À¿«¿

ב '.87) עמוד פ "ב  דף  עירובין עד 88)מסכת שש מגיל
תי "ד). סימן חיים אורח  ברורה (משנה עשרה שלש

מצוה,89) לדבר אלא תחומין עירובי  מערבין שאין כיון
(הרא"ש). במצוות לחנכם כדי  ידיעתם בלי  עליהם מערב 

שעירבו.90) צד לאותו הוא 91)והולכים שש גיל שעד
אמו. אחרי  כרוך

.ÎBÏ BÁÈp‰Ï Á‡ „Èa BeÚ ÁlLÏ ‰ˆB‰»∆¿«≈«≈¿««≈¿«ƒ
˙eL‰  ÌL B˙˙ÈL Úa˜Ï ‰ˆB ‡e‰L ÌB˜na«»∆∆ƒ¿…«¿ƒ»»»¿

B„Èa92LÁ „Èa BÁlLÓ BÈ‡  BÁlLÓ ‡e‰LÎe . ¿»¿∆¿«¿≈¿«¿¿«≈≈
ÔË˜Â ‰ËBL93˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ „Èa ‡ÏÂ , ∆¿»»¿…¿«ƒ∆≈∆¿ƒ¿«

eÚ94„Èa BÁlL Ì‡Â .eÚ BÈ‡  ÁlL Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«≈≈¿ƒƒ¿¿«
È„k ,Lk Ì„‡Ï BÎÈÏB‰Ï ÔÈÏeÒt‰ el‡Ó „Á‡∆»≈≈«¿ƒ¿ƒ¿»»»≈¿≈
‰Ê È‰  eÚ‰ ÌB˜Óa BÁÈpÈÂ Lk‰ BÎÈÏBiL∆ƒ«»≈¿«ƒƒ¿»≈¬≈∆

Lk95ÏÈt‰ ÏÚ B‡ ÛBw‰ ÏÚ BÁlL elÙ‡Â .96,‡e‰Â . »≈«¬ƒƒ¿««««ƒ»
B‡ ÏeÒt‰ ‰Ê ‰‡iL „Ú ,˜BÁÓ „ÓBÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈»«∆ƒ¿∆∆«»
˙‡ CÈÏB‰Ï BÏ Ó‡L Lk‰ Ïˆ‡ eÚÈb‰L ‰Ó‰a‰«¿≈»∆ƒƒ≈∆«»≈∆»«¿ƒ∆

ÔÎÂ .„ˆeÚ‰97ÔÈÓeÁz ÈeÚa eÙzzLpL ÌÈa »≈¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ
.ÔÈÁlLÓ el‡ È‰  Á‡ „Èa ÔeÚ ÁÏLÏ eˆÂ¿»ƒ¿…«≈»¿««≈¬≈≈¿«¿ƒ

לסמוך 92) ויכול ב ' עמוד ל"א דף  עירובין במסכת משנה
שליחותו". עושה שליח  "חזקה כי  בשבת, וללכת עליו

עבורו.93) שביתה לקנות יכולים ואינם דעת בני  שאינם
עירוב .94) לשם הניחו לא שמא גוי , או כותי  אם 95)כגון

לס  הבטיח  הכשר שליח האדם "חזקה כי  העירוב , את לו דר
שליחותו". שם.96)עושה עירובין מסכת 97)מסכת

ב '. עמוד פ "ב  דף  עירובין

.‚Î„Á‡98ÚÂ ‡ˆ :„Á‡Ï eÓ‡L ÌÈa B‡ ∆»«ƒ∆»¿¿∆»≈¿»≈
eÈÏÚ99‰ˆL Áe ‰Ê È‡a Ô‰ÈÏÚ ÚÂ ,100È‰  »≈¿≈«¬≈∆¿≈∆«∆»»¬≈

Ba ÔÈ‡ˆBÈÂ eÚ ‰Ê101.Áe BÏ e„ÁÈ ‡Ï È‰L , ∆≈¿¿ƒ∆¬≈…ƒ¬«
ÓB‡‰102ÂÈÏÚ ÚÂ ,ÌÈÓ˙a ÈÏÚ Ú :BÁÏ »≈«¬≈»≈»«ƒ¿»ƒ¿≈«»»

˙B‚B‚a103Ó‡ ;ÌÈÓ˙a ÂÈÏÚ ÚÂ ,˙B‚B‚a ; ƒ¿»ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»ƒ»«

,CBLa ;CBLa BÁÈp‰Â ,Ïc‚Óa ÈeÚ Áp‰ :BÏ««≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»
a ;Ïc‚Óa BÁÈp‰Â,‰iÏÚa ;‰iÏÚa BÁÈp‰Â ,˙È ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»«¬ƒ»

eÚ BÈ‡  ˙Èa BÁÈp‰Â104Ú" BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒƒ¿«ƒ≈≈¬»ƒ»«»≈
,ÌÈÓ˙a ÔÈa ˙B‚B‚a ÔÈa  ÂÈÏÚ ÚÂ ,Ì˙Ò "ÈÏÚ»«¿»¿≈≈»»≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

eÚ ‰Ê È‰  ‰iÏÚa ÔÈa ˙Èa ÔÈa105. ≈¿«ƒ≈«¬ƒ»¬≈∆≈

ב '.98) עמוד נ' דף  עירובין לו 99)מסכת פירשו ולא
יערב . צד אינם 100)לאיזה והמשלחים שרצה, צד לאיזה

עליהם. שעירב  צד באותו אלא ללכת עכשיו יכולים
למפרע 101) הדבר הוברר – ברירה" "יש אומרים ואנו

ועיין  עליהם, לערב  שליח  לעשותו נתכוונו זה שלצד
ב '.102)ראב "ד. עמוד ס "ה דף  גיטין מסכת

יבשות.103) המשלח ,104)תאנים מדעת ששינה כיון
לשליח . עוד נחשב  ואינו שליחותו, את שאנו 105)עקר

שהשליח  במה לו שיערב  המשלח  מסכים הסתם מן אומרים
יערב . במה מתחילה לו פירש שלא כיון רוצה,

.„Î˙BˆÁ ÈeÚ ÏÚ ÔÈÎnL ÌLk106ÈÙezLÂ ¿≈∆¿»¿ƒ«≈≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÓeÁz ÈeÚ ÏÚ ÔÈÎÓ Ck ,˙B‡BÓ107:ÓB‡Â . ¿»¿»¿ƒ«≈≈¿ƒ¿≈

Cl‰Ï ÈÏ zÓ ‰È‰È eÚ‰ ‰Êa108ÌB˜ÓÏ109‰Ê ¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿«≈¿»∆
È„È ÏÚ ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»∆»¿»≈«¿≈
B‡ ,ÈBÏÙÏ zÓ ‰È‰È eÚ‰ ‰Êa :ÓB‡ ,ÌÈa«ƒ≈¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ
ÌB˜nÓ Cl‰Ï ,BÊ ÈÚ ÈÏ B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó ÈÏƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»

.Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰Ê∆«¿«ƒ«»¿»«

ט "ז.106) הלכה א' בפרק  למעלה על 107)כמבואר ואף 
ד'). הלכה שם (למעלה מדרבנן אלא אינה עירוב  שמצות פי 
אמרו  שהרי  – וצונו" במצותיו קדשנו "אשר מברך : –
אמר  אויא רב  צונו? והיכן א'): עמוד כ"ג דף  שבת (מסכת
(דברים  ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא
זקניך  ויגדך אביך "שאל אמר נחמיה רב  י "א) פסוק  ז' פרק 
שצוה  היינו ו"צונו" ז'). פסוק  ל"ב  פרק  (שם לך ויאמרו
(מגיד  עירוב  בלי  לתחום חוץ  בשבת לצאת שלא עלינו

אברהם). ומגן לכל 108)משנה מערב  ואם "למחר",
השנה". שבתות "לכל יאמר השנה צריך 109)שבתות

סימן  חיים אורח  ערוך בשולחן הוא וכן "ממקום" לומר:
ד'. סעיף  תט "ו



      

ה'תשע"ח  שבט  כ"ו  ראשון  יום 

קיט. עשה מצות
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

     ,קדׁש ֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ֿ ּפריֹו ּכל "יהיה אמרֹו: והּוא ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

 ׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ודינֹו: ,ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹ

ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין ׁשני, מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹּכמֹו
 "יהיּו לֹו ֿ קדׁשיו את "ואיׁש :  ― ְְִִֶָָָ

מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ֿ הּקדׁשים ּכל הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשני ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָונטע

ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ּבפרק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבׁשלמּות
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קצד        
  

ה'תשע"ח  שבט  כ"ז שני יום 

קכה. קלא. עשה מצות
― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,
מהם ּולהתנּקֹות      ְְִֵֶַ

  ׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם
והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ֿ הּבית מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

וגֹו'"  ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה ֿ הּמצוה את להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
הּבּכּורים     ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת  ,ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת

וׁשם ּבּכּורים. ּבמּסכת   ,ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, ּכלֹומר: . ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תשע"ח  שבט  כ"ח שלישי יום 

קמט תעשה לא מצות  .

קלב. עשה מצות
― הקמ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבחּוץ הּבּכּורים ֿ תּוכלאת "לא אמרֹו: והּוא ְְִִֶַַַָֹ
ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל : ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹ

― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת
מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלאּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

  ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
קרא עליהםׁשּלא        ֲֵֶֶָָֹ

 נתּבאר ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחםּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ְְִִִֶַַַַַַָָֹאף
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ֿ מי ּכל ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר
מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו ּובפרּוׁש    הּתרּומה : ְְְֵַָָ

אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ֿ ּדיני ּכל הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם ֿ מקֹום ּבכל    חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

קדׁש" .אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ֿ זה, ּכל   ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
אמרֹו והּוא ֿ הּבּכּורים. את מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
  נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ֿ אֹותּה ּכל ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ח  שבט  כ"ט  רביעי יום 

קמד. קמג. קלג. עשה מצות
יום שני ֿ רביעי כ "ז ֿ כ "ט שבט 

― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ֿ עּסה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכל

תרּומה" ּתרימּו חּלה ערסתכם  ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו

   ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה
ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה ֿ ּבהמה מּכל והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם מאת  ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
הּגז   אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ֿ לֹו" ּתּתן צאנ ּגז "ראׁשית יתעּלה: זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .ּבפרק ְִֵֶֶֻ
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קצה          
  

ה'תשע"ח  שבט  ל' חמישי יום 

פא. פ. עשה מצות
― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלפּדֹות
ֿ לי" ּתּתן ּבני "ּבכֹור יתעּלה:  אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו ֿ הּכהן מן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתהיה
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָונקנהּו

האדם" ּבכֹור את תפּדה ּפדה  זֹו ּומצוה , ְְְִִֵֶָָָָָֹ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון מצות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא

ׁשּנתּבארהּבןמצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבמּסכתּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

.ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
 אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; אמרֹו  . ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא

ה'תשע"ח  אדר א' שישי יום 

קלה. פב. עשה מצות
רכב. רכא. רכ. תעשה לא מצות

― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
 והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה ֿ לא "ואם יתעּלה: אמרֹו  , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָאפׁשר
ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ּכׁשּתי ועריפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפדּיתֹו
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ותהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת,
לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל
והּוא מצות, ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹמצאנּו

אמרם קֹודמת ּפדּיה "מצות :למצות ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות קֹודמת יּבּום ּומצות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָעריפה,
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו עֹומדת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהיבמה
ּפטר ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
ּכמֹו מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד ְְְְֲֲִִִִֵַָָָחמֹור

ְֶָׁשאמרּו.

― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה

ּתׁשּבת" ּובּקציר  ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים ּכּמה זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

 מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,  ― ְְְִִֶַָֹ
 לברכה זכרֹונם ּדבריהם את  : ְְְִִִֵֶֶָָָ

עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי

לה'" ׁשּבת הארץ "וׁשבתה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצוה

יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" יתעּלה: ― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ֿ האילן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאת

תזמר" מלקּות.לא חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ספרא ּולׁשֹון  ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְְִִֶַַַַָָ

היּו       ָ
  מה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶַַָָָ

אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ּוזמיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּזרע
ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאין

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ֿ ּׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמה
הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ֿ ׁשנה. ּכל קֹוצרים ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאנּו
לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעבֹודת
ּבּׁשנה ּבּה ֿ ּׁשּנזרע מּמה האדמה ׁשהצמיחה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּדבר

לאכלֹו מּתר ספיח הּנקרא: והּוא הּׁשּׁשית  ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין אבל ׁשביעית, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻּבׁשנה
לא קציר ספיח "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הרגיל. ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹמן

תקצֹור" ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת "והיתה אמר: אּלא , ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכּונתֹו:
ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכי

ׁשּנבאר. ּכמֹו התּכֹוננּות,
יום חמישי ֿ ש "ק ל 'שבט ֿ ב 'אדר 

ְְְְִֵֶָ

ה'תשע"ח  אדר ב' ש "ק יום 

רכג. תעשה לא מצות
קמא. קלד. עשה מצות

רלא. רל. תעשה לא מצות
― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה ֿ הּפרֹות מן האילנֹות ֿ ּׁשּמצמיחים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמה
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ֿ ׁשנה, ּכל ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
ֿ עּנבי "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר    "תבצר לא ְְִִֶֹֹ
 הּפרּוׁש ּבא .  ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַָֹֹ

קֹוצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָהּבֹוצרים.
ּבמקצה אֹותן      , ְְָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָֻ
ּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ
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i"yx
.êðåøëæ úîù äæåæîäå úìãä øçàå (ç) שהוא למי

צופים  נואפי' אשר מנאפת לאשה אותה מדמה
אל  וזכרונה לבה והיא ביתה פתח לפני וממתינים

אליהם: ותצא תפתח איך והמזוזה éúàîהדלת éë
.éìòúå úéìâ שהיו הכיסוי וגלית שוכבת היית אצלי

מאצלי: ותעלי יחד êáëùî.מכוסי' úáçøä בו לקבל
הרבה: êì.נואפי' úøëúå:מהם íáëùî.ברית úáäà

אהבתך: להם להראות ומקום יד לך ãé.כשחזית
(ש"ב  ידי אל יואב חלקת ראו וכן בלע"ז אייש"י

ïîùá.יד): êìîì éøåùúå (è) גדלתיך מתחלה ואני
ותשורי  תפנוקים, מיני בכל מלכך פני מקבלת והיית
כד) (במדבר קרוב ולא אשורנו כמו פנים ראיית לשון
הקבלת  של דורון להביא אין ותשורה ט) (ש"א וכן

êéøéö.פנים: éçìùúå מס לגבות למרחוק שלוחייך
האומות: עד éìéôùúå.ממלכי האומות חזקי את

יונתן: תרגמו כן úòâé.שאול êëøã áåøá (é) נתעסקת
הונך: להרבות תאותך למלאות úøîàבצרכייך àì

.ùàåð כי בהן לעסוק עוד אחיש ולא מאלו אתייאש
לב: אתן ובמצות úàöî.בתורה êãé úéç ידך צורך
במעשיך: הצלחת úéìç.מצאת àì ïë ìò נחלה לא

בתורה. לעסוק עבודתי על לדאוג לשון úéçלבך .
צורך: הוא úâàã.ערבי éî úàå (àé):נתייראת ממי

.éáæëú éë לא כמו בי וכזבת מעבודתי לך פסקת כי
קטז) (תהלים כוזב האדם כל נח) (לקמן מימיו יכזבו
עליו  שבוטחין מי כזב לשון כל וכן בלע"ז פליינצ"א

ובוגד: כוזב äùçî.והוא éðà àìä כמה על שהחשתי
בי: שפשעת êú÷ãö.פשעים ãéâà éðà (áé) תמיד אני

תצדקי: אותם תעשי שאם דברים לך úàåמגיד
.êéùòî בעת יועילוך לא ברצוני שלא עושה שאתה

רעתך:

cec zcevn
(Á).‰ÊÂÊÓ‰Â ˙Ï„‰ ¯Á‡Âאשה אל  אותה מדמה  שהוא לפי

לה וממתינים  צופים שנואפים בזונה הנופל  לשון אמר זונה
והמזוזה הדלת אחר העומדים  אל  זכרונה  לבה  הדלת  אחר
אל  ללכת  זכרונך  שמת  ה' במקדש  היותך בעוד  לומר  ורצה

כוכבים : העבודת  ÈÏÚ˙Â.בית ˙ÈÏ‚ È˙‡Ó ÈÎהיית אצלי
ללכת מאצלי ותעלי יחד מכוסים  שהיינו  הכסות גלית שוכבת 

הנואפים: Í·Î˘Ó.אל  ˙·Á¯‰רחב משכב  מקום לך  עשית
הרבה: כוכבים לעבודת  עבדת ר "ל  הרבה  נואפים בו  לקבל 

.˙¯Î˙Â: אהבה ברית מהם לך  Ì·Î˘Ó.כרת אהבת‡‰·˙
רב: בפרסום  ואף  ראית  אשר  מקום בכל  עמך  שישכבו

(Ë).È¯Â˘˙Âשסולקת אלא כוכבים עבודת שעבדת די  לא ר"ל 
שמן של בדורון אשור למלך  תשורה  ושלחת ממני בטחונך 
בעזרתך : יהיה  למען רוקח מעשה בשמים  לו לשלוח  ותרבי 

.ÈÁÏ˘˙Â:מארצך הרחוקה  אשור עד  אליו מלאכיך מרובה :ÈÏÈÙ˘˙Â.שלחת הכנעה  בהראות  שאול  עד  נפשך  ·¯Â·(È)השפלת
.ÍÎ¯„מלבקש עצמי אתייאש  אמרת לא ועכ "ז בזה  הרבה נתייגעת הנה אשור  ממלך עזר  לבקש לבך בדרכי הרבה שהלכת  במה

הטורח: רוב  לפי ממנו  Óˆ‡˙.עזרה Í„È ˙ÈÁחולה נעשית  לא  לכן ובפרשים ברכב לך  זרוע כי ידך  כח  ממנו מצאת כי על 
בשמחה: קבלת  כי הטורח  כל  עם „‡‚˙.(È‡)וכואב ÈÓ ˙‡Â בטחונך עזבת אשר  ותיראי פחדת ממי  כי בחנם היה  כ "ז  הנה ר "ל 

עליו: ידי תגבר לא אשר בעולם מי יש וכי  ר"ל אותי זכרת ולא  Í·Ï.בי  ÏÚ ˙Ó˘ ‡Ï:במ "ש הדבר וכפל  בה' לחסות טוב כי
.‰˘ÁÓ È‡ ‡Ï‰מפני תיראי לא ועכ "ז האומות מעזר  ולא ממני הדבר בא ומעולם עליך  הקמים כל  את משתיק אני באמת 

עליך : הקמים מן ֿ אם ˆ„˜˙Í.(È·)כי „È‚‡ È‡לחסות וזהו תעשה אשר המעשה  ואת ממני צדקה תמצא  במה  לך  מגיד  אני 
כוכבים: העובדי בעזר לא ÍÂÏÈÚÂÈ.בה' ‡ÏÂ:אליהם פונה אינך  כי לך  מועילים  אינם  דברי כל  אבל 

oeiv zcevn
(Á).‰ÊÂÊÓ‰Â:ומזה מזה הפתח  חלל  אצל  העומדים הם

.˙ÈÏ‚:גילוי גדישÈÏÚ˙Â.מלשון כעלות כמו  הסתלקות  ענין
ה)בעתו בציוןÈÊÁ˙.מקום:È„.:(איוב ותחז כמו ראיה ענין 
ד)עינינו כמוÈ¯Â˘˙Â.(Ë):(מיכה ודורון תשורה  מלשון

להביא אין ט)ותשורה  וכן¯˜ÍÈÁÂ.:(ש"א רוקח  מעשה  בשמים
במרקחת  ט)רקחי  בגויםˆÍÈ¯È.:(דה"א וציר כמו מלאכיך 

א)שולח הקבר:˘‡ÏÂ.:(עובדיה יאושÂ‡˘.(È)בור מל '
נואש  ואמרו  כמו הדבר  יח)ועזיבת  כח ÈÁ˙.:(ירמיה ענין

חיותם עד  וכן ה)ובריאות ומכאוב:ÈÏÁ˙.:(יהושע חולי מל '
(‡È).˙‚‡„: ופחד דאגה כמו˙È·ÊÎ.מל ' הדבר עזיבת  ענין 

אכזב כמו  לי טו)תהיה  כמוÁÓ˘‰.:(ירמיה שתיקה ענין
מעולם מב)החשיתי תועלת:ÍÂÏÈÚÂÈ.(È·):(לעיל מלשון

        
  

ּובקטּבי    ּכֹותׁש אבל : ְְֲִֵָֻ
לבֹודדה" ּומכניס הּוא ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמצוה

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה ֿ ּׁשהצמיחה מה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ֿ צמחי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכל
וגֹו'" ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה  :הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ֿ תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמה
וענין ֿ תעׂשה". ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
הּׁשביעית: ּבּׁשנה ֿ הּצֹומח ּכל הפקרת ּכֹולל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָענבים
ּכ ֿ אחר עׂשה מצות ― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוזּולתם.
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ ֿ ּתעׂשה "ּכן ואמר: ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרט
הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― ֿ האדמה מן ֿ ּׁשּצֹומח מה ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבכלל
הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזה
ֿ עּנבי "ואת אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמיחד

תבצר" לא נזיר  הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ―ׁשהפקרתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ֿ ּׁשּתצמיח מה ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּכן אם ֿ תעׂשה. ּבלא מניעתֹו ּתהיה ― ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהפקרתֹו
זית ודין ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה הּכרם ּכדין הּזית ּדין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹיהיה
― ֿ ּׁשּקדם מה מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹודין
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהׁשמטת

אּלאמ  ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְִִֵֵֶֶָָלפרֹות

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ֿ הּמּׁשאֹות ּכל אמרֹוּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ
"יד ּתׁשמט אחי ֿ את ל יהיה "ואׁשר יתעּלה:  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ
ידֹו" מּׁשה ֿ ּבעל ּכל ׁשמֹוט :הּתֹוספּתא ּולׁשֹון , ְְֵֶַַַַָָָָ

ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ׁשמּטֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָ"ּבׁשּתי
ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשמּטת
 ֿ מן נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ מקֹום". ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

ׁשביעית. מּמּסכת ְֲִִִֶֶַַאחרֹון

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ ּבעל ּכל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻיׁשמטּו
 ֿ ואת ֿ רעהּו את ֿ יּגׂש לא ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשה

ּבארץאחיו" אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׂשראל
ואסּור ֿ זמן ּובכל ֿ מקֹום ּבכל חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָאבל
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלתּבֹוע

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

וגֹו'" ּדבר ֿ יהיה ּפן ספרי ּולׁשֹון ,הּׁשמר" : ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ׁשני ּכלֹומר: ֿ תעׂשה", ּבלא ― ֿ יהיה ּפן ֿ תעׂשה, ּבלא ―ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו אּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאוין
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dxf dcear(iyily meil)

.mlerl xq`p ,ieb
:`xnbd zvxznïðéòeîLàì àúà àä ,éMà áø øîà`a df xac - ¨©©©¦¨£¨§©§¦©

,dligzn iebd zeyxa didy uneg `wecy ,eprinydl `pzd
la` ,xeq` ,oii ezeidaeðlL õîBçeciwtdl dvexe ,l`xyi ly - ¤¤¨

éøö ïéà ,íéáëBk ãáBò ãéaCzxinya eciwtdl,íúBç CBúa íúBç §©¥¨¦¥¨¦¨§¨
,df unega yeygl dnl oi`y oeik epiide ,cg` mzega ic `l`éà¦

éëeqpéà íeMîixd ,dxf dcearl ekqip iebdy yeygz m` -àì ¦¦©¥Ÿ
éëqðî,dxf dcearl uneg mikqpn oi` -éôelçéà íeMî éàåm`e - §©§¦§¦¦¦©¥

didy ,ely unega l`xyid ly unegd z` silgd iebdy yeygz
,xeq` `ed ixd oii ezeida elv` didy oeike ,xzei rexbàkéàc ïåék¥¨§¦¨

íúBç,ziagd gzt lr mzeg yiy oeik -éiæîe çøè àìóepi` - ¨Ÿ¨©§©¥
l gxehdhren zlrez liaya ycg mzeg siifle mzegd z` xeay

.aeh xzei uneg biyiy ,ef

:jqp oii meyn ea yeygl oi`y sqep ote` d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
eðéðL ,àòléà,`ziixaaäéäL ,íéáëBë éãáBò ìL ìMeáî ïéé ¦¨¨¨¦©¦§¨¤§¥¨¦¤¨¨

ïéé Búlçzî,lyean epi`y ,libxøeñà.d`pda ¦§¦¨©¦¨
:`xnbd dywnàøeqéà déì ò÷t ìéMaéàc íeMî ,àèéLtike - §¦¨¦§¦©¦¨©¥¦¨

.okl mcew eilr didy xeqi`d z` riwtn leyiady mixeaq epiid
:`xnbd zvxznïðéòeîLàì àúà àä ,éMà áø øîàd`a df xac - ¨©©©¦¨£¨§©§¦©

,iebd zeyxa did libx oii ezeida m` wxy ,eprinydl `ziixad
la` ,xeq`eðlL ìMeáî ïéé,l`xyi lv` ecera lyazdy - ©¦§¨¤¨

cwteneéøö ïéà ,íéáëBë éãáBò ãéa,íúBç CBúa íúBç Cic `l` §©§¥¨¦¥¨¦¨§¨
,yyg lk ea oi` ixdy ,cg` mzegaéëeqpéà íeMî éàm` - ¦¦¦©¥

ixd ,ely dxf dcearl ekqp iebdy yeygzéëqðî àìmiiebd oi` - Ÿ§©§¦
.lyean oii mikqpníeMî éàå§¦¦
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æð ÷øô äéòùéaiÎg

çðBøëæ zîN äæeænäå úìcä øçàåzáäà íäî Cì-úøëzå CákLî záçøä éìòzå úélb ézàî ék C §©©³©¤Æ¤Æ§©§½̈©−§§¦§¥®¦´¥¦¦º¦¦´©«©£¦À¦§©³§§¦§¨¥Æ©¦§¨¨´¥¤½¨©¬§§
:úéæç ãé íákLîèéçwø éaøzå ïîMa Cìnì éøLzåéøö éçlLzå C:ìBàL-ãò éìétLzå ÷çøî-ãò C ¦§¨−̈¨¬¨¦«©¨ª³¦©¤Æ¤Æ©¤½¤©©§¦−¦ª¨®¦©§©§¦³¦©Æ¦Æ©¥´¨½Ÿ©©§¦−¦©§«

é:úéìç àì ïk-ìò úàöî Cãé úiç LàBð zøîà àì zòâé Ckøc áøaàéék éàøézå zâàc éî-úàå §³Ÿ©§¥Æ¨©½©§¬Ÿ¨©−§§¨®©©³¨¥Æ¨½̈©¥−¬Ÿ¨¦«§¤¦º¨©³§§©¦«§¦Æ¦´
:éàøéú àì éúBàå íìòîe äLçî éðà àìä Caì-ìò zîN-àì zøëæ àì éúBàå éáfëúáéãébà éðà §©¥½¦§¦Æ´Ÿ¨©½§§Ÿ©−§§©¦¥®£¸Ÿ£¦³©§¤Æ¥´Ÿ½̈§¦−¬Ÿ¦¨«¦£¦¬©¦−

éNòî-úàå Cú÷ãö:CeìéòBé àìå C ¦§¨¥®§¤«©£©−¦§¬Ÿ¦«

i"yx
.êðåøëæ úîù äæåæîäå úìãä øçàå (ç) שהוא למי

צופים  נואפי' אשר מנאפת לאשה אותה מדמה
אל  וזכרונה לבה והיא ביתה פתח לפני וממתינים

אליהם: ותצא תפתח איך והמזוזה éúàîהדלת éë
.éìòúå úéìâ שהיו הכיסוי וגלית שוכבת היית אצלי

מאצלי: ותעלי יחד êáëùî.מכוסי' úáçøä בו לקבל
הרבה: êì.נואפי' úøëúå:מהם íáëùî.ברית úáäà

אהבתך: להם להראות ומקום יד לך ãé.כשחזית
(ש"ב  ידי אל יואב חלקת ראו וכן בלע"ז אייש"י

ïîùá.יד): êìîì éøåùúå (è) גדלתיך מתחלה ואני
ותשורי  תפנוקים, מיני בכל מלכך פני מקבלת והיית
כד) (במדבר קרוב ולא אשורנו כמו פנים ראיית לשון
הקבלת  של דורון להביא אין ותשורה ט) (ש"א וכן

êéøéö.פנים: éçìùúå מס לגבות למרחוק שלוחייך
האומות: עד éìéôùúå.ממלכי האומות חזקי את

יונתן: תרגמו כן úòâé.שאול êëøã áåøá (é) נתעסקת
הונך: להרבות תאותך למלאות úøîàבצרכייך àì

.ùàåð כי בהן לעסוק עוד אחיש ולא מאלו אתייאש
לב: אתן ובמצות úàöî.בתורה êãé úéç ידך צורך
במעשיך: הצלחת úéìç.מצאת àì ïë ìò נחלה לא

בתורה. לעסוק עבודתי על לדאוג לשון úéçלבך .
צורך: הוא úâàã.ערבי éî úàå (àé):נתייראת ממי

.éáæëú éë לא כמו בי וכזבת מעבודתי לך פסקת כי
קטז) (תהלים כוזב האדם כל נח) (לקמן מימיו יכזבו
עליו  שבוטחין מי כזב לשון כל וכן בלע"ז פליינצ"א

ובוגד: כוזב äùçî.והוא éðà àìä כמה על שהחשתי
בי: שפשעת êú÷ãö.פשעים ãéâà éðà (áé) תמיד אני

תצדקי: אותם תעשי שאם דברים לך úàåמגיד
.êéùòî בעת יועילוך לא ברצוני שלא עושה שאתה

רעתך:

cec zcevn
(Á).‰ÊÂÊÓ‰Â ˙Ï„‰ ¯Á‡Âאשה אל  אותה מדמה  שהוא לפי

לה וממתינים  צופים שנואפים בזונה הנופל  לשון אמר זונה
והמזוזה הדלת אחר העומדים  אל  זכרונה  לבה  הדלת  אחר
אל  ללכת  זכרונך  שמת  ה' במקדש  היותך בעוד  לומר  ורצה

כוכבים : העבודת  ÈÏÚ˙Â.בית ˙ÈÏ‚ È˙‡Ó ÈÎהיית אצלי
ללכת מאצלי ותעלי יחד מכוסים  שהיינו  הכסות גלית שוכבת 

הנואפים: Í·Î˘Ó.אל  ˙·Á¯‰רחב משכב  מקום לך  עשית
הרבה: כוכבים לעבודת  עבדת ר "ל  הרבה  נואפים בו  לקבל 

.˙¯Î˙Â: אהבה ברית מהם לך  Ì·Î˘Ó.כרת אהבת‡‰·˙
רב: בפרסום  ואף  ראית  אשר  מקום בכל  עמך  שישכבו

(Ë).È¯Â˘˙Âשסולקת אלא כוכבים עבודת שעבדת די  לא ר"ל 
שמן של בדורון אשור למלך  תשורה  ושלחת ממני בטחונך 
בעזרתך : יהיה  למען רוקח מעשה בשמים  לו לשלוח  ותרבי 

.ÈÁÏ˘˙Â:מארצך הרחוקה  אשור עד  אליו מלאכיך מרובה :ÈÏÈÙ˘˙Â.שלחת הכנעה  בהראות  שאול  עד  נפשך  ·¯Â·(È)השפלת
.ÍÎ¯„מלבקש עצמי אתייאש  אמרת לא ועכ "ז בזה  הרבה נתייגעת הנה אשור  ממלך עזר  לבקש לבך בדרכי הרבה שהלכת  במה

הטורח: רוב  לפי ממנו  Óˆ‡˙.עזרה Í„È ˙ÈÁחולה נעשית  לא  לכן ובפרשים ברכב לך  זרוע כי ידך  כח  ממנו מצאת כי על 
בשמחה: קבלת  כי הטורח  כל  עם „‡‚˙.(È‡)וכואב ÈÓ ˙‡Â בטחונך עזבת אשר  ותיראי פחדת ממי  כי בחנם היה  כ "ז  הנה ר "ל 

עליו: ידי תגבר לא אשר בעולם מי יש וכי  ר"ל אותי זכרת ולא  Í·Ï.בי  ÏÚ ˙Ó˘ ‡Ï:במ "ש הדבר וכפל  בה' לחסות טוב כי
.‰˘ÁÓ È‡ ‡Ï‰מפני תיראי לא ועכ "ז האומות מעזר  ולא ממני הדבר בא ומעולם עליך  הקמים כל  את משתיק אני באמת 

עליך : הקמים מן ֿ אם ˆ„˜˙Í.(È·)כי „È‚‡ È‡לחסות וזהו תעשה אשר המעשה  ואת ממני צדקה תמצא  במה  לך  מגיד  אני 
כוכבים: העובדי בעזר לא ÍÂÏÈÚÂÈ.בה' ‡ÏÂ:אליהם פונה אינך  כי לך  מועילים  אינם  דברי כל  אבל 

oeiv zcevn
(Á).‰ÊÂÊÓ‰Â:ומזה מזה הפתח  חלל  אצל  העומדים הם

.˙ÈÏ‚:גילוי גדישÈÏÚ˙Â.מלשון כעלות כמו  הסתלקות  ענין
ה)בעתו בציוןÈÊÁ˙.מקום:È„.:(איוב ותחז כמו ראיה ענין 
ד)עינינו כמוÈ¯Â˘˙Â.(Ë):(מיכה ודורון תשורה  מלשון

להביא אין ט)ותשורה  וכן¯˜ÍÈÁÂ.:(ש"א רוקח  מעשה  בשמים
במרקחת  ט)רקחי  בגויםˆÍÈ¯È.:(דה"א וציר כמו מלאכיך 

א)שולח הקבר:˘‡ÏÂ.:(עובדיה יאושÂ‡˘.(È)בור מל '
נואש  ואמרו  כמו הדבר  יח)ועזיבת  כח ÈÁ˙.:(ירמיה ענין

חיותם עד  וכן ה)ובריאות ומכאוב:ÈÏÁ˙.:(יהושע חולי מל '
(‡È).˙‚‡„: ופחד דאגה כמו˙È·ÊÎ.מל ' הדבר עזיבת  ענין 

אכזב כמו  לי טו)תהיה  כמוÁÓ˘‰.:(ירמיה שתיקה ענין
מעולם מב)החשיתי תועלת:ÍÂÏÈÚÂÈ.(È·):(לעיל מלשון
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ÊBzîáéì õìBçä–äìçpì ïéçàä ïî ãçàk àeä éøä.áà íL Lé íàå–áà ìL íéñëð.Bzîáé úà ñðBkä ©¥¦¦§£¥§¤¨¦¨©¦©©£¨§¦¤¨¨§¨¦¤¨©¥¤§¦§
–åéçà ìL íéñëpa äëæ.äãeäé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa,áà íL Lé íà–áà ìL íéñëð.Bzîáéì õìBçä ¨¨©§¨¦¤¨¦©¦§¨¥¥¨¥¨¦¤¨¨§¨¦¤¨©¥¦¦§
–äéúBáBø÷a øeñà àeä,åéáBø÷a äøeñà àéäå:dnàa øeñà àeä,dnà íàáe,äéáà íàáe,dzááe,úááe ¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨¨§¦¨§¥¦¨§¥¨¦¨§¦¨§©

dza,dða úááe,úîi÷ àéäL ïîæa dúBçàáe;ïéøzî ïéçàäå.åéáàa äøeñà àéäå,åéáà éáàáe,Bðááe,ïááe ¦¨§©§¨©£¨¦§©¤¦©¤¤§¨©¦ª¨¦§¦£¨§¨¦©£¦¨¦¦§§¤
Bða,åéçàa,åéçà ïááe.Búöeìç úøö úáBø÷a íãà øzî,Búöeìç úáBø÷ úøöa øeñàå. §§¨¦§¤¨¦ª¨¨¨¦§©¨©£¨§¨§¨©§©£¨
ÁBzîáéì õìBçä,dúBçà úà åéçà àNðå,úîå–úîaéúî àGå úöìBç.BzLà úà Løâîä ïëå,åéçà àNðå ©¥¦¦§§¨¨¨¦¤£¨¨¥¤¤§¦§©¤¤§¥©§¨¥¤¦§§¨¨¨¦

ffff.oig`d on cg`k `ed ixd:íéçàä ìò äìñôù íåáéî äãéñôäå ìéàåä äéñð÷ì àðéîà êúòã à÷ìñã .õìçù ìéáùá å÷ìç ãéñôä àìå.eig` iqkpa dkf
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éäì éòãé àì àîìò éìåëå ,ã"áì äîò äúåçà ìçø äëéìåî úöìåç äàìù ïîæáù ,éåä àîòèå .ïáåàøì äøö äúåà äøåñà ,éøëðäéøáñã àëéàå ,õéìç åäééðéî

ïéà ìáà .ìçøì õìç éøäù ,åéä åéçà éùð äúøöå ìçøù éøáñ åäðéàã ,áéñð åúöåìç úøö éøîà åúöåìç úáåø÷ úøö åðééäã ìçø úøö áéñð éëå ,õéìç ìçøìã
:áéñð äöåìç úåçà éøîà àì äøöä úåçà áéñð éë êëìä ,úöìåçù ïîæá äîò äúøö äëéìåî äîáéä

gggg.'eke ezy` z` yxbnd okeïî äøåèô êëìå äøåú éøáãî äùåøâ úåçàù ,'åëå åúùà úà ùøâîä ìáà àîéà àìà .êúòã à÷ìñ ïëå ,êéøô àøîâá

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

ללמד, המשנה באה כן  יורשה. מי בנים, בלא שמת האח בנחלת דנה משנתנו
גרושה. כדין  סופרים מדברי דינה שהחלוצה

äìçpì ïéçàä ïî ãçàk àeä éøä ,Bzîáéì õìBçä שחולק – ÇÅÄÄÀÂÅÀÆÈÄÈÇÄÇÇÂÈ
באה  שמשנתנו מבואר , בגמרא המת. האח בנחלת האחים שאר עם
קונסים  מייבום, והפקיעה לה וחלץ הואיל אומרים, שאין  להשמיע,

לנחלה  האחים מן  כאחד  הוא הרי  אלא בירושה, חלקו  שיפסיד אותו 
המת. האח áàבנכסי  íL Lé íàå,קיים אביהם אם –íéñëð ÀÄÆÈÈÀÈÄ

áà ìL קודם האב ירושה לענין הרי ייבום, מצוות שנעקרה מאחר  – ÆÈ
ירכו יוצאי בבבב).).).).לכל ח ח ח ח ,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבאבבאבבאבבא Bzîáé((((משנה משנה משנה משנה  úà ñðBkä האח – ÇÅÆÀÄÀ
אותה, åéçàהמייבם ìL íéñëpa äëæ;אב שם שיש  אף המת, – ÈÈÇÀÈÄÆÈÄ

ייבום בפרשת שנאמר  למחר , גירשה וווו):):):):ואפילו כהכהכהכה,,,, על((((דבריםדבריםדבריםדברים "יקום
כלומר לנחלה, "יקום" הוא: המקובל והפירוש המת", אחיו  שם

נחלתו. את נוטל המת אחיו  אשת את øîBà:שהמייבם äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
Ck ïéáe Ck ïéa,הכונסה ובין ליבמתו  החולץ בין –íL Lé íà ÅÈÅÈÄÆÈ

áà ìL íéñëð ,áàשנאמר טעמו , מבואר בגמרא "dide((((שם שם שם שם ):):):):– ÈÀÈÄÆÈ
"xekad,כלום האב בחיי  נוטל  אינו בכור מה הבכור , כדין  היבם דין –

כלום. האב בחיי  יורש אינו  יבם יהודה יהודה יהודה יהודה ....אף כרביכרביכרביכרבי הלכההלכההלכההלכה õìBçäÇÅואיןואיןואיןואין
äéúBáBø÷a øeñà àeä ,Bzîáéì לדין חלוצה דין  השוו חכמים – ÄÄÀÈÄÀÆÈ

מדברי אסורות המגרש  על  האסורות האשה של הקרובות וכל  גרושה,
להלן , כמפורט החולץ, על גם åéáBø÷aסופרים äøeñà àéäå– ÀÄÂÈÄÀÈ

בהם: אסורה dnàaשהגרושה øeñà àeä, חלוצתו של –íàáe ÈÀÄÈÀÅ
dða úááe ,dza úááe ,dzááe ,äéáà íàáe ,dnàשכל – ÄÈÀÅÈÄÈÀÄÈÀÇÄÈÀÇÀÈ

שגירשה, לאחר  אף בעלה על  אסורות האשה של  האלו  הקרובות
כגרושה, סופרים מדברי דינה והחלוצה מתה, dúBçàáeÇÂÈואפילו 

úîi÷ àéäL ïîæaלאחר אבל קיימת; שחלצה שהיבמה בזמן – ÄÀÇÆÄÇÆÆ
כן . הדין גרושה באחות שאף חלוצתו , באחות החולץ מותר מיתתה

ïéçàäå,החולץ של  –ïéøzî נפקעה משחלצה שהרי  בקרובותיה, – ÀÈÇÄËÈÄ
חכמים  שעשו משום בלבד , החולץ על אלא נאסרו ולא מהם, זיקתה

לעיל. שבארנו  כמו כגירושין, החליצה åéáàaאת äøeñà àéäå– ÀÄÂÈÀÈÄ
כלתו , משום החולץ, åéáàשל éáàáeעל ואף בנו , כלת משום – ÇÂÄÈÄ

מדין  סופרים, מדברי אלא אביו לאבי אסורה אינה גמורה שבאשתו פי 
בחלוצה  אף לעריות" "שניות חכמים גזרו מקום מכל לעריות", "שניות

טובטובטובטוב"),"),"),"), יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחרת,Bðááe((((גמראגמראגמראגמרא;;;; מאשה לו שהיה – ÄÀ
ממילא  בהם שאסורה אלה, בשלושה מפרשים ויש  אביו; אשת משום

המת: בעלה היא,eia`aמשום כלתו  שהרי  –eia` ia`aeשהרי –

היא, בנו  היא;epaaeכלת אביו אחי  אשת שהרי  –Bða ïááeשל – ÀÆÀ
מדין  אלא אסורה אינה שזו ואף אביו; אבי  אשת משום החולץ,

בחלוצה אף "שניות" שגזרו בארנו , כבר הרי לעריות" ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),"שניות

åéçàa,אחיו אשת משום –åéçà ïááe. אביו אחי  אשת משום – ÀÈÄÀÆÈÄ
Búöeìç úøö úáBø÷a íãà øzî קרובות על שגזרו  פי  על  אף – ËÈÈÈÄÀÇÈÇÂÈ

שמת, ראובן כגון צרתה, קרובות על  גזרו לא מקום מכל החלוצה,
לחנה, אחיו שמעון וחלץ בנים, בלא ומת וחנה, לאה נשים, שתי  והניח

הואיל לאה, של באחותה הוא מותר  חלוצתו, צרת שלאה פי על אף
עצמה; ללאה חלץ Búöeìçולא úáBø÷ úøöa øeñàå–רש רש רש רש """"יייי ÀÈÀÈÇÀÇÂÈ

נשואה מפרשמפרשמפרשמפרש,,,, רחל, לאה, של  ואחותה ללאה, שחלץ שמעון  כגון
אסור ששמעון כשם משה, ומת אחרת, אשה ולו קרובו , שאינו  למשה,

קרובת  צרת שהיא רחל, בצרת אסור כך  חלוצתו, אחות שהיא ברחל,
חלוצתו  צרת קרובת בין ההבדל טעם מה שואלים: בגמרא חלוצתו.

אף  מותר לאה, לצרת שמעון כשחלץ אם חלוצתו ? קרובת צרת ובין
ומבארים  רחל ? בצרת נאסר  למה עצמה, ללאה כשחלץ אחותה, ברחל

אחותה  רחל  את עמה היא מוליכה חולצת, שלאה בזמן  שכן  הטעם,
סוברים, והרבה לחלוץ, באה מהן איזו  יודעים, הבריות ואין  דין, לבית

חלוצתו  צרת יאמרו: רחל, של  צרתה ישא ואם החולצת, היא שרחל 
לרחל. חלץ והוא היו, אחיו  נשי  וצרתה שרחל הם חושבים שהרי  נשא,

לחלוץ, הולכת שהיא בשעה צרתה את עמה מוליכה היבמה אין  ברם,
אחות  לומר  טועים הבריות אין  צרתה, אחות נושא כשהוא הלכך 

שנינו : ומכאן נשא, xeq`eחלוצתו  ,ezvelg zxv zaexwa mc` xzen"
"ezvelg zaexw zxvaמסתבר שלא רש"י, של  פירושו על  מקשים ויש  .

חלוצתו , קרובת צרת את החולץ על לאסור  לעיל המבוארת בדרך 

נשואה  אחותה ורחל  ללאה, שמעון  שחלץ בכגון  זה ענין ומפרשים
אסורה  שרחל כשם לוי, ומת עמה, אחרת אשה ללוי ויש אחיו , ללוי

ששנינו  וזהו  לו , אסורה צרתה כך חלוצתו, אחות שהיא מפני לשמעון 
חלוצתו  שקרובת הוא, והטעם חלוצתו . קרובת בצרת שאסור במשנתנו ,

לאחים, כשנשואה קרובתה צרת גם אסרו  הלכך  היא, גרושתו  כקרובת
דומה  אינה והצרה הואיל  חלוצתו, בצרת אבל  ערווה; לצרת שדומה

מותרת  קרובתה לפיכך  החליצה, מעשה בה נעשה לא שהרי לגרושה,
טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום בבבב""""תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;
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חולצת  היא הרי  היבם, של  חלוצתו  אחות היא היבמה שאם ללמד , באה משנתנו
הייבום. ומן  החליצה מן  פטורה היא הרי  גרושתו , אחות היא ואם מתייבמת; ולא

Bzîáéì õìBçä,לאה ליבמתו שמעון שחלץ כגון  –åéçà àNðå ÇÅÄÄÀÀÈÈÈÄ
dúBçà úà,רחל –úîåלפני רחל ונפלה בנים, בלא אחיו , – ÆÂÈÈÅ
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i"yx
(‡).òìñ éìòé ועולה ולדה את ושונאה אשטנבו"ק

לארץ  שיפול כדי לילד כשכורעת גבוה סלע לראש
בכנפיו: ומקבלו נשר לו מזמן והקב"ה ììåçוימות

.øåîùú úåìéàיולדה חיל צר (ירמיהו)לשון רחמה האילה
לה  מזמן אני לידתה ובשעת לצאת יכול הוולד ואין
רגע  ומאחר מקדים ואם ונפתח ברחמה ומכישה דרקון
איוב  ובין מחליף איני רגעים אותם ובין מתה, מיד

לי: נתחלף שלהם äðçìôú.(‚)לאויב רחם מתבקע
שלהם: לידה וחבלי הולדות מעליהם äðçìùú.ומוציא

להם: מזמין שאני לרגע àìåיחזקו:åîìçé.(„)בלדתן

.åîì åáù ובדשאים בזרעים בבר יגדלו קצת משירבו
ואמם: אביהם לגידול צריכים שאין éùôç.(‰)ואינם

בהמות: עבודת ללמדו פרא לגדל יכול חמור ãåøò.אדם
çúô.הבר: éî:אדם עול עליו שאין מוסרותיו,
(Á).åäòøî íéøä øåúé:מרעה מקום לו תר עצמו הוא
(Ë).íéø:ראם åúåáò.(È)לעבדך:êãáò.כמו íìúá

שורך) של תלם בעבור ראם קשרת שקושרין(או חבל (שוורי')עבות

המחריש': השדה:ããùé.לתלמי åá.(È‡)יתקן çèáúä
הרבה: לסבול ויכול רב שכחו בשביל תבואתך לאסוף

.êòéâé åéìà áåæòúå:הבית אל לאסוף

cec zcevn
(‡).˙Ú„È‰ובשעה בניה על  אכזרית היא הבר תיש  ארז "ל 

לארץ ולדה  שיפול  כדי הסלע  לראש  עולה  ללדת שכורעת
ולזה כנפיו על הולד את  ומקבל  נשר לה מזמין והמקום וימות 
הנשר: לה להזמין לדתה  עת  ידעת אתה  האם לאיוב אמר

.˙ÂÏÈ‡ ÏÏÂÁללדת שכורעת ובשעה  צר רחמה זו אילה  ארז"ל
ויולדת ומתרפה ברחמה ומכישה  דרקון המקום  לה מזמין 
חיל  לה יבואו אשר  העת תשמור  אתה  האם אמר  ולזה בקלות 

הדרקון: לה להזמין לידה לה˙ÂÙÒ¯.(·)וחבלי תספור וכי
אז לה לעשות לידתן  עת ידעת וכי תמלאנה מתי לידה ירחי

המילדת : ללדת˙Ú¯Î‰.(‚)כדרך  תכרענה  כאשר הלא
ושולחת הרחם  פי פתיחת  בקוע דרך  ילדיהן יצאו  מעצמן
צורך  מבלי הלידה אחר  מיד להם  ילכו  כי  חבליה את  מעצמה

המילדת: ויהיוÂÓÏÁÈ.(„)אל  מעצמן יתחזקו  והוולדות
לחורב בחוץ  גדלים והמה הלידה  מן נתרסקו ולא בריאים
ואינם אמותם פני מאת יוצאים  והמה בלילה ולקרח ביום

משלהן: נזונים  להיות  להן Â‚Â'.(‰)שבים  ÁÏ˘ ÈÓמלהביא
עבודה: בעול Á˙Ù.צוארו  ÈÓברצועות קשור יהיה לבל 

·Â˙È.(Â)העול : ‰·¯Úבארץ ומשכנו בערבה מדורו להיות 
הואיל Á˘È˜.(Ê)מלחה: בעיר  הנשמע הומיה לקול  ילעג

למלאכה: לנגשו נוגש  המיית ישמע  ולא בה  Â˙È¯.(Á)ואיננו
עשב כל  אחר  ויחפש  ידרוש ובעצמו  למרעה  לו הרים ירגל 

יתמיד ‰È‡·‰.(Ë)ירוק : וכי לך  לעבוד  הראם  ירצה  האם
משלך : לאכול  אבוסך  על  תקשור‰˙˜˘¯.(È)לעמוד  האם

בעבור לו הראוי עבות בחבלים המחרישה  בכלי  הראם  את 
ממעל : בעפר  יכסה למען  האדמה תזרע אשר  אחר העמקים רגבי יכתת  וכי שדי  תלמי על ‰˙·ÁË.(È‡)יחרוש  בו  תבטח  וכי

ישמרם : לשהוא בשדה אשר יגיעך  אליו ותעזוב  רב  כחו ויאסף‰˙‡ÔÈÓ.(È·)כי זרעך  גדולי לביתך ישיב  אשר בו תאמין וכי
תאמר ואיך אני הלא מאכל' המזמין הוא  ומי וכאומר יאכל , הכל  את כי להאמינו אין  הלא  לומר מליצה  ענין  והוא הביתה  גרנך

בשפלים: משגיח  שאינני

oeiv zcevn
(‡).ÚÏÒ ÈÏÚÈ:הבר תיש  וכןÏÏÂÁ.הוא  לידה  וחבלי חיל

ילדנו כמו כו)חלנו  מה˙˘ÂÓ¯.:(ישעיה דבר על השגחה ענין
עש "ז: כן  יקראו ולויה כהונה  משמרות וכן  המועד יעבור שלא

(‚).‰Ú¯Î˙:הברכים על  כריעה בקיעה˙ÁÏÙ‰.מל ' ענין 
כליותי יפלח טז)כמו ודוגמתו(לעיל הבקיעה דרך  יצאו ור "ל 

נקרתם בור נא)מקבת  נקרה:(ישעיה דרך  יצאתם ומשפטו
.Ì‰ÈÏ·Á: הלידה ברירÂÓÏÁÈ.(„)חבלי  כמו בריאות ענין

ו)חלמות החוצה··¯.:(לעיל אותו טו)ויוצא  ת "א(בראשית
חמ Ù¯‡.(‰)לברא: הבר:הוא Â¯ÒÂÓÂ˙.לחירות:È˘ÙÁ.ור 

ומוטות  מוסרות  כמו העול  רצועות  כז)קשרי פראÂ¯Ú„.:(ירמיה
מדבר  ב)למוד  כערודא:(שם עניינםÚ.‰ÁÏÓ¯·‰.(Â)תרגומו

ושוחה  ערבה בארץ וכן מדבר  מלחה (שם)כמו  ארץ  (שם וכמו

חן˙˘Â‡Â˙.(Ê):טז) תשואות כמו  ורעש  המיה  ד)ענין  :(זכריה
.˘‚Â: המלאכה על  הכופה  מתורÂ˙È¯.(Á)הוא כמו  ירגל 
יב)הארץ יבמי‰È‡·‰.(Ë):(במדבר אבה לא כמו (דברים הירצה 

גדולה:¯ÌÈ.:כה) חיה  והיא ראם  כמוÔÈÏÈ.כמו התמדה  ענין
בה ילין א)צדק  את‡·ÍÒÂ.:(ישעיה שם שמאכילין המקום הוא 

בעליו אבוס  וחמור  כמו Â˙Â·Ú.(È):(שם)הבהמות  ÌÏ˙·
היא ותלם  בעבותו בתלם אמר כאילו בשנים משמשת  הבי"ת 

שדי תלמי כמו בחרישה הנעשה  יב)הערוגה עניןÈ˘„„.:(הושע
יעקב לו  ישדד וכן העפר רגבי י)כתישת  ÂÊÚ˙Â·.(È‡):(שם

הנחה : ויגיעה :ÍÚÈ‚È.ענין  בעמל  הבא .ÛÂÒ‡È(È·)התבואה 
הבית: אל  יכניס
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ÊBzîáéì õìBçä–äìçpì ïéçàä ïî ãçàk àeä éøä.áà íL Lé íàå–áà ìL íéñëð.Bzîáé úà ñðBkä ©¥¦¦§£¥§¤¨¦¨©¦©©£¨§¦¤¨¨§¨¦¤¨©¥¤§¦§
–åéçà ìL íéñëpa äëæ.äãeäé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa,áà íL Lé íà–áà ìL íéñëð.Bzîáéì õìBçä ¨¨©§¨¦¤¨¦©¦§¨¥¥¨¥¨¦¤¨¨§¨¦¤¨©¥¦¦§
–äéúBáBø÷a øeñà àeä,åéáBø÷a äøeñà àéäå:dnàa øeñà àeä,dnà íàáe,äéáà íàáe,dzááe,úááe ¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨¨§¦¨§¥¦¨§¥¨¦¨§¦¨§©

dza,dða úááe,úîi÷ àéäL ïîæa dúBçàáe;ïéøzî ïéçàäå.åéáàa äøeñà àéäå,åéáà éáàáe,Bðááe,ïááe ¦¨§©§¨©£¨¦§©¤¦©¤¤§¨©¦ª¨¦§¦£¨§¨¦©£¦¨¦¦§§¤
Bða,åéçàa,åéçà ïááe.Búöeìç úøö úáBø÷a íãà øzî,Búöeìç úáBø÷ úøöa øeñàå. §§¨¦§¤¨¦ª¨¨¨¦§©¨©£¨§¨§¨©§©£¨
ÁBzîáéì õìBçä,dúBçà úà åéçà àNðå,úîå–úîaéúî àGå úöìBç.BzLà úà Løâîä ïëå,åéçà àNðå ©¥¦¦§§¨¨¨¦¤£¨¨¥¤¤§¦§©¤¤§¥©§¨¥¤¦§§¨¨¨¦

ffff.oig`d on cg`k `ed ixd:íéçàä ìò äìñôù íåáéî äãéñôäå ìéàåä äéñð÷ì àðéîà êúòã à÷ìñã .õìçù ìéáùá å÷ìç ãéñôä àìå.eig` iqkpa dkf
:í÷ éøäå ,àðîçø øîà åéçà íù ìò íå÷éã ,øçîì äùøâ åìéôàå.a` ly miqkpééçá åì ïéà íáé óà ,áàä ééçá åì ïéà øåëá äî ,øåëáä äéäå áéúëã

:áà íå÷îá åìéôàå åéçà éñëðá äëæ åúîáé úà ñðåëä àìà ,äëìä ïë ïéàå .áàä.dizeaexwa xeq`ëå ,åúùà àéä åìéàëäùà úîçî úåøñàðä úåáåø÷ ì
:äöåìçá ïðáøãî úåøåñà äøåîâ.zniiw `idy onfa:úåéøò øàùà àìå éà÷ äúåçàà.ezvelg zxv zaexwa mc` xzenäöåìçë äøö ïðéøîà àìå

:åúöåìç úåçàá øåñà àåäù åîë åúöåìç úøö úåçàá øåñà àäéù.ezvelg zaexw zxva xeq`eúîå ,äøö äìå éøëðì äàåùð ìçøå ,äàìì õìç ïáåàø
éäì éòãé àì àîìò éìåëå ,ã"áì äîò äúåçà ìçø äëéìåî úöìåç äàìù ïîæáù ,éåä àîòèå .ïáåàøì äøö äúåà äøåñà ,éøëðäéøáñã àëéàå ,õéìç åäééðéî

ïéà ìáà .ìçøì õìç éøäù ,åéä åéçà éùð äúøöå ìçøù éøáñ åäðéàã ,áéñð åúöåìç úøö éøîà åúöåìç úáåø÷ úøö åðééäã ìçø úøö áéñð éëå ,õéìç ìçøìã
:áéñð äöåìç úåçà éøîà àì äøöä úåçà áéñð éë êëìä ,úöìåçù ïîæá äîò äúøö äëéìåî äîáéä

gggg.'eke ezy` z` yxbnd okeïî äøåèô êëìå äøåú éøáãî äùåøâ úåçàù ,'åëå åúùà úà ùøâîä ìáà àîéà àìà .êúòã à÷ìñ ïëå ,êéøô àøîâá

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

ללמד, המשנה באה כן  יורשה. מי בנים, בלא שמת האח בנחלת דנה משנתנו
גרושה. כדין  סופרים מדברי דינה שהחלוצה

äìçpì ïéçàä ïî ãçàk àeä éøä ,Bzîáéì õìBçä שחולק – ÇÅÄÄÀÂÅÀÆÈÄÈÇÄÇÇÂÈ
באה  שמשנתנו מבואר , בגמרא המת. האח בנחלת האחים שאר עם
קונסים  מייבום, והפקיעה לה וחלץ הואיל אומרים, שאין  להשמיע,

לנחלה  האחים מן  כאחד  הוא הרי  אלא בירושה, חלקו  שיפסיד אותו 
המת. האח áàבנכסי  íL Lé íàå,קיים אביהם אם –íéñëð ÀÄÆÈÈÀÈÄ

áà ìL קודם האב ירושה לענין הרי ייבום, מצוות שנעקרה מאחר  – ÆÈ
ירכו יוצאי בבבב).).).).לכל ח ח ח ח ,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבאבבאבבאבבא Bzîáé((((משנה משנה משנה משנה  úà ñðBkä האח – ÇÅÆÀÄÀ
אותה, åéçàהמייבם ìL íéñëpa äëæ;אב שם שיש  אף המת, – ÈÈÇÀÈÄÆÈÄ

ייבום בפרשת שנאמר  למחר , גירשה וווו):):):):ואפילו כהכהכהכה,,,, על((((דבריםדבריםדבריםדברים "יקום
כלומר לנחלה, "יקום" הוא: המקובל והפירוש המת", אחיו  שם

נחלתו. את נוטל המת אחיו  אשת את øîBà:שהמייבם äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
Ck ïéáe Ck ïéa,הכונסה ובין ליבמתו  החולץ בין –íL Lé íà ÅÈÅÈÄÆÈ

áà ìL íéñëð ,áàשנאמר טעמו , מבואר בגמרא "dide((((שם שם שם שם ):):):):– ÈÀÈÄÆÈ
"xekad,כלום האב בחיי  נוטל  אינו בכור מה הבכור , כדין  היבם דין –

כלום. האב בחיי  יורש אינו  יבם יהודה יהודה יהודה יהודה ....אף כרביכרביכרביכרבי הלכההלכההלכההלכה õìBçäÇÅואיןואיןואיןואין
äéúBáBø÷a øeñà àeä ,Bzîáéì לדין חלוצה דין  השוו חכמים – ÄÄÀÈÄÀÆÈ

מדברי אסורות המגרש  על  האסורות האשה של הקרובות וכל  גרושה,
להלן , כמפורט החולץ, על גם åéáBø÷aסופרים äøeñà àéäå– ÀÄÂÈÄÀÈ

בהם: אסורה dnàaשהגרושה øeñà àeä, חלוצתו של –íàáe ÈÀÄÈÀÅ
dða úááe ,dza úááe ,dzááe ,äéáà íàáe ,dnàשכל – ÄÈÀÅÈÄÈÀÄÈÀÇÄÈÀÇÀÈ

שגירשה, לאחר  אף בעלה על  אסורות האשה של  האלו  הקרובות
כגרושה, סופרים מדברי דינה והחלוצה מתה, dúBçàáeÇÂÈואפילו 

úîi÷ àéäL ïîæaלאחר אבל קיימת; שחלצה שהיבמה בזמן – ÄÀÇÆÄÇÆÆ
כן . הדין גרושה באחות שאף חלוצתו , באחות החולץ מותר מיתתה

ïéçàäå,החולץ של  –ïéøzî נפקעה משחלצה שהרי  בקרובותיה, – ÀÈÇÄËÈÄ
חכמים  שעשו משום בלבד , החולץ על אלא נאסרו ולא מהם, זיקתה

לעיל. שבארנו  כמו כגירושין, החליצה åéáàaאת äøeñà àéäå– ÀÄÂÈÀÈÄ
כלתו , משום החולץ, åéáàשל éáàáeעל ואף בנו , כלת משום – ÇÂÄÈÄ

מדין  סופרים, מדברי אלא אביו לאבי אסורה אינה גמורה שבאשתו פי 
בחלוצה  אף לעריות" "שניות חכמים גזרו מקום מכל לעריות", "שניות

טובטובטובטוב"),"),"),"), יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחרת,Bðááe((((גמראגמראגמראגמרא;;;; מאשה לו שהיה – ÄÀ
ממילא  בהם שאסורה אלה, בשלושה מפרשים ויש  אביו; אשת משום

המת: בעלה היא,eia`aמשום כלתו  שהרי  –eia` ia`aeשהרי –

היא, בנו  היא;epaaeכלת אביו אחי  אשת שהרי  –Bða ïááeשל – ÀÆÀ
מדין  אלא אסורה אינה שזו ואף אביו; אבי  אשת משום החולץ,

בחלוצה אף "שניות" שגזרו בארנו , כבר הרי לעריות" ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),"שניות

åéçàa,אחיו אשת משום –åéçà ïááe. אביו אחי  אשת משום – ÀÈÄÀÆÈÄ
Búöeìç úøö úáBø÷a íãà øzî קרובות על שגזרו  פי  על  אף – ËÈÈÈÄÀÇÈÇÂÈ

שמת, ראובן כגון צרתה, קרובות על  גזרו לא מקום מכל החלוצה,
לחנה, אחיו שמעון וחלץ בנים, בלא ומת וחנה, לאה נשים, שתי  והניח

הואיל לאה, של באחותה הוא מותר  חלוצתו, צרת שלאה פי על אף
עצמה; ללאה חלץ Búöeìçולא úáBø÷ úøöa øeñàå–רש רש רש רש """"יייי ÀÈÀÈÇÀÇÂÈ

נשואה מפרשמפרשמפרשמפרש,,,, רחל, לאה, של  ואחותה ללאה, שחלץ שמעון  כגון
אסור ששמעון כשם משה, ומת אחרת, אשה ולו קרובו , שאינו  למשה,

קרובת  צרת שהיא רחל, בצרת אסור כך  חלוצתו, אחות שהיא ברחל,
חלוצתו  צרת קרובת בין ההבדל טעם מה שואלים: בגמרא חלוצתו.

אף  מותר לאה, לצרת שמעון כשחלץ אם חלוצתו ? קרובת צרת ובין
ומבארים  רחל ? בצרת נאסר  למה עצמה, ללאה כשחלץ אחותה, ברחל

אחותה  רחל  את עמה היא מוליכה חולצת, שלאה בזמן  שכן  הטעם,
סוברים, והרבה לחלוץ, באה מהן איזו  יודעים, הבריות ואין  דין, לבית

חלוצתו  צרת יאמרו: רחל, של  צרתה ישא ואם החולצת, היא שרחל 
לרחל. חלץ והוא היו, אחיו  נשי  וצרתה שרחל הם חושבים שהרי  נשא,

לחלוץ, הולכת שהיא בשעה צרתה את עמה מוליכה היבמה אין  ברם,
אחות  לומר  טועים הבריות אין  צרתה, אחות נושא כשהוא הלכך 

שנינו : ומכאן נשא, xeq`eחלוצתו  ,ezvelg zxv zaexwa mc` xzen"
"ezvelg zaexw zxvaמסתבר שלא רש"י, של  פירושו על  מקשים ויש  .

חלוצתו , קרובת צרת את החולץ על לאסור  לעיל המבוארת בדרך 

נשואה  אחותה ורחל  ללאה, שמעון  שחלץ בכגון  זה ענין ומפרשים
אסורה  שרחל כשם לוי, ומת עמה, אחרת אשה ללוי ויש אחיו , ללוי

ששנינו  וזהו  לו , אסורה צרתה כך חלוצתו, אחות שהיא מפני לשמעון 
חלוצתו  שקרובת הוא, והטעם חלוצתו . קרובת בצרת שאסור במשנתנו ,

לאחים, כשנשואה קרובתה צרת גם אסרו  הלכך  היא, גרושתו  כקרובת
דומה  אינה והצרה הואיל  חלוצתו, בצרת אבל  ערווה; לצרת שדומה

מותרת  קרובתה לפיכך  החליצה, מעשה בה נעשה לא שהרי לגרושה,
טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום בבבב""""תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;
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חולצת  היא הרי  היבם, של  חלוצתו  אחות היא היבמה שאם ללמד , באה משנתנו
הייבום. ומן  החליצה מן  פטורה היא הרי  גרושתו , אחות היא ואם מתייבמת; ולא

Bzîáéì õìBçä,לאה ליבמתו שמעון שחלץ כגון  –åéçà àNðå ÇÅÄÄÀÀÈÈÈÄ
dúBçà úà,רחל –úîåלפני רחל ונפלה בנים, בלא אחיו , – ÆÂÈÈÅ
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(‡).òìñ éìòé ועולה ולדה את ושונאה אשטנבו"ק

לארץ  שיפול כדי לילד כשכורעת גבוה סלע לראש
בכנפיו: ומקבלו נשר לו מזמן והקב"ה ììåçוימות

.øåîùú úåìéàיולדה חיל צר (ירמיהו)לשון רחמה האילה
לה  מזמן אני לידתה ובשעת לצאת יכול הוולד ואין
רגע  ומאחר מקדים ואם ונפתח ברחמה ומכישה דרקון
איוב  ובין מחליף איני רגעים אותם ובין מתה, מיד

לי: נתחלף שלהם äðçìôú.(‚)לאויב רחם מתבקע
שלהם: לידה וחבלי הולדות מעליהם äðçìùú.ומוציא

להם: מזמין שאני לרגע àìåיחזקו:åîìçé.(„)בלדתן

.åîì åáù ובדשאים בזרעים בבר יגדלו קצת משירבו
ואמם: אביהם לגידול צריכים שאין éùôç.(‰)ואינם

בהמות: עבודת ללמדו פרא לגדל יכול חמור ãåøò.אדם
çúô.הבר: éî:אדם עול עליו שאין מוסרותיו,
(Á).åäòøî íéøä øåúé:מרעה מקום לו תר עצמו הוא
(Ë).íéø:ראם åúåáò.(È)לעבדך:êãáò.כמו íìúá

שורך) של תלם בעבור ראם קשרת שקושרין(או חבל (שוורי')עבות

המחריש': השדה:ããùé.לתלמי åá.(È‡)יתקן çèáúä
הרבה: לסבול ויכול רב שכחו בשביל תבואתך לאסוף

.êòéâé åéìà áåæòúå:הבית אל לאסוף

cec zcevn
(‡).˙Ú„È‰ובשעה בניה על  אכזרית היא הבר תיש  ארז "ל 

לארץ ולדה  שיפול  כדי הסלע  לראש  עולה  ללדת שכורעת
ולזה כנפיו על הולד את  ומקבל  נשר לה מזמין והמקום וימות 
הנשר: לה להזמין לדתה  עת  ידעת אתה  האם לאיוב אמר

.˙ÂÏÈ‡ ÏÏÂÁללדת שכורעת ובשעה  צר רחמה זו אילה  ארז"ל
ויולדת ומתרפה ברחמה ומכישה  דרקון המקום  לה מזמין 
חיל  לה יבואו אשר  העת תשמור  אתה  האם אמר  ולזה בקלות 

הדרקון: לה להזמין לידה לה˙ÂÙÒ¯.(·)וחבלי תספור וכי
אז לה לעשות לידתן  עת ידעת וכי תמלאנה מתי לידה ירחי

המילדת : ללדת˙Ú¯Î‰.(‚)כדרך  תכרענה  כאשר הלא
ושולחת הרחם  פי פתיחת  בקוע דרך  ילדיהן יצאו  מעצמן
צורך  מבלי הלידה אחר  מיד להם  ילכו  כי  חבליה את  מעצמה

המילדת: ויהיוÂÓÏÁÈ.(„)אל  מעצמן יתחזקו  והוולדות
לחורב בחוץ  גדלים והמה הלידה  מן נתרסקו ולא בריאים
ואינם אמותם פני מאת יוצאים  והמה בלילה ולקרח ביום

משלהן: נזונים  להיות  להן Â‚Â'.(‰)שבים  ÁÏ˘ ÈÓמלהביא
עבודה: בעול Á˙Ù.צוארו  ÈÓברצועות קשור יהיה לבל 

·Â˙È.(Â)העול : ‰·¯Úבארץ ומשכנו בערבה מדורו להיות 
הואיל Á˘È˜.(Ê)מלחה: בעיר  הנשמע הומיה לקול  ילעג

למלאכה: לנגשו נוגש  המיית ישמע  ולא בה  Â˙È¯.(Á)ואיננו
עשב כל  אחר  ויחפש  ידרוש ובעצמו  למרעה  לו הרים ירגל 

יתמיד ‰È‡·‰.(Ë)ירוק : וכי לך  לעבוד  הראם  ירצה  האם
משלך : לאכול  אבוסך  על  תקשור‰˙˜˘¯.(È)לעמוד  האם

בעבור לו הראוי עבות בחבלים המחרישה  בכלי  הראם  את 
ממעל : בעפר  יכסה למען  האדמה תזרע אשר  אחר העמקים רגבי יכתת  וכי שדי  תלמי על ‰˙·ÁË.(È‡)יחרוש  בו  תבטח  וכי

ישמרם : לשהוא בשדה אשר יגיעך  אליו ותעזוב  רב  כחו ויאסף‰˙‡ÔÈÓ.(È·)כי זרעך  גדולי לביתך ישיב  אשר בו תאמין וכי
תאמר ואיך אני הלא מאכל' המזמין הוא  ומי וכאומר יאכל , הכל  את כי להאמינו אין  הלא  לומר מליצה  ענין  והוא הביתה  גרנך

בשפלים: משגיח  שאינני

oeiv zcevn
(‡).ÚÏÒ ÈÏÚÈ:הבר תיש  וכןÏÏÂÁ.הוא  לידה  וחבלי חיל

ילדנו כמו כו)חלנו  מה˙˘ÂÓ¯.:(ישעיה דבר על השגחה ענין
עש "ז: כן  יקראו ולויה כהונה  משמרות וכן  המועד יעבור שלא

(‚).‰Ú¯Î˙:הברכים על  כריעה בקיעה˙ÁÏÙ‰.מל ' ענין 
כליותי יפלח טז)כמו ודוגמתו(לעיל הבקיעה דרך  יצאו ור "ל 

נקרתם בור נא)מקבת  נקרה:(ישעיה דרך  יצאתם ומשפטו
.Ì‰ÈÏ·Á: הלידה ברירÂÓÏÁÈ.(„)חבלי  כמו בריאות ענין

ו)חלמות החוצה··¯.:(לעיל אותו טו)ויוצא  ת "א(בראשית
חמ Ù¯‡.(‰)לברא: הבר:הוא Â¯ÒÂÓÂ˙.לחירות:È˘ÙÁ.ור 

ומוטות  מוסרות  כמו העול  רצועות  כז)קשרי פראÂ¯Ú„.:(ירמיה
מדבר  ב)למוד  כערודא:(שם עניינםÚ.‰ÁÏÓ¯·‰.(Â)תרגומו

ושוחה  ערבה בארץ וכן מדבר  מלחה (שם)כמו  ארץ  (שם וכמו

חן˙˘Â‡Â˙.(Ê):טז) תשואות כמו  ורעש  המיה  ד)ענין  :(זכריה
.˘‚Â: המלאכה על  הכופה  מתורÂ˙È¯.(Á)הוא כמו  ירגל 
יב)הארץ יבמי‰È‡·‰.(Ë):(במדבר אבה לא כמו (דברים הירצה 

גדולה:¯ÌÈ.:כה) חיה  והיא ראם  כמוÔÈÏÈ.כמו התמדה  ענין
בה ילין א)צדק  את‡·ÍÒÂ.:(ישעיה שם שמאכילין המקום הוא 

בעליו אבוס  וחמור  כמו Â˙Â·Ú.(È):(שם)הבהמות  ÌÏ˙·
היא ותלם  בעבותו בתלם אמר כאילו בשנים משמשת  הבי"ת 

שדי תלמי כמו בחרישה הנעשה  יב)הערוגה עניןÈ˘„„.:(הושע
יעקב לו  ישדד וכן העפר רגבי י)כתישת  ÂÊÚ˙Â·.(È‡):(שם

הנחה : ויגיעה :ÍÚÈ‚È.ענין  בעמל  הבא .ÛÂÒ‡È(È·)התבואה 
הבית: אל  יכניס
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da.éñBé éaøøîBà:eñøàúé íéLpä ìk,äðîìàä ïî õeç,ìeaàä éðtî. ¨©¦¥¥¨©¨¦¦§¨§¦¨©§¨¨¦§¥¨¦
‡ÈíéLð òaøà ïéàeNð ïéçà äòaøà,eúîå;ïlk úà íaéì íäaL ìBãbä äöø íà–Bãéa úeLøä.äéäL éî ©§¨¨©¦§¦©§©¨¦¨¥¦¨¨©¨¤¨¤§©¥¤ª¨¨§§¨¦¤¨¨

ì éeNðíéLð ézL,úîå–dúøö úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa.äøLk úçà äúéä,äìeñt úçàå: ¨¦§¥¨¦¨¥¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨¨§¨©©§¥¨§©©§¨
õìBç äéä íà–äìeñtì õìBç;íaéî äéä íàå–äøLkì íaéî. ¦¨¨¥¥©§¨§¦¨¨§©¥§©¥©§¥¨

·ÈBúLeøb øéæçnä,Búöeìç àNBpäå,Búöeìç úáBø÷ àNBpäå–àéöBé,øæîî ãìeäå;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçå ©©£¦§¨§©¥£¨§©¥§©£¨¦§©¨¨©§¥¦§¥©¦£¦¨©£¨¦
íéøîBà:øæîî ãìeä ïéà.BúLeøb úáBø÷ àNBða íéãBîe,øæîî ãìeäL. §¦¥©¨¨©§¥¦§¥§©§¨¤©¨¨©§¥
‚Èøæîî eäæéà?a àeäL øNa øàL ìk"àáé àG";éøácàáé÷ò éaø.éðîézä ïBòîLøîBà:åéìò íéáiçL ìk ¥¤©§¥¨§¥¨¨¤§¨Ÿ¦§¥©¦£¦¨¦§©¥¨¦¥¨¤©¨¦¨¨

:ìòá àîù ïðéùééç.eqx`zi miypd lk,äìáà éîé ìù íåé íéùìù êåú åìéôà ñøàéì äðîìàì øéúîå äùåøâì äðîìà ïéá âéìôî àì äãåäé éáøã íåùî
:äìáà éîé ìù íéùìù êåú ñøàéì äðîìàì øñàå ,àäá äéìò éâåìôàì éñåé éáø àúà

`i`i`i`i.'eke mig` drax`,ïì òîùî÷ äáåè äöò ,òáøà è÷ðã éàäå .ïìåë úà ñåðëì åãéá úåùøä åäéé÷åôéñá øùôà íà ,éîð àáåè éùð åìéôà ïéãä àåä
:ùãåçá äðåò åäééèîðã éëéä éë ,àì éôè ïéà òáøà.dzxv zxhet odn zg` ly dzvilg e` dz`iaáéúëã ,åäééåøúì íáéî àìå(ä"ë íéøáã)àì øùà

éããä éë åäééååøúå ìéàåäå ,äöéìçì äìåò åðéà íåáéì äìåò åðéàù ìëù ,åäééåøúì õéìç àìå .íéúá éðù äðåá åðéàå äðåá àåä ãçà úéá ,åéçà úéá úà äðáé
:äöéìçì é÷ìñ àì éîð éëä ,äðåá àåä ãçà úéá ïðéøîàãë íåáéì é÷ìñ àì.dleqtl ulegàìå ,äðåäëì äìåñô äöåìçäù ,äðåäëì äøùëä úà ìåñôé àìå

:ïäì ïéëéøö íéøçàå åøåá éî íãà êåôùé
aiaiaiai.ezyexb z` xifgnd:úàùéðùî.ezvelg z` `yepde:äðáé àì áåù äðá àìù ïåéë ,äðáé àìã åàìá äéìò àîéé÷ã.ezvelg zaexw `yepde

áéúëã ,åúéá äàø÷ áåúëäù ,åúùàë åúöåìçã àáé÷ò 'ø øáñ÷ã(íù):äëìä äðéàå .ïéåàì éáééçî øæîî ùé àáé÷ò 'ø éîð øáñ÷å .ìòðä õåìç úéázaexw
.ezyexb:åäðéð úåúéøë éáééç äúåçàå äîàå .åúùàë åúùåøâã

bibibibi.`ai `la `edy xya x`y lk:úøë äá ïéà åìéôàå ,åàìá àéäù äáøå÷ ìë.zxk iaiig lkøåñà åøåñéàù ìëù ,äëìä ïëå .ïéåàì éáééç àì ìáà

`xephxa yexit

מיד, äðîìàäלהתארס ïî õeç שלושים תוך להתארס לה שאסור  – ÄÈÇÀÈÈ
בעלה למיתת בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),),יום ìeaàä((((ברייתאברייתאברייתאברייתא éðtîשתתאבל כדי – ÄÀÅÈÄ

אבלותה. תבטל  יום, שלושים תוך  תתארס אם שכן  בעלה, מות על 
.`nw `pzk `l` iqei iaxk `le dcedi iaxk `l dkld oi`e

i y i l y m e i
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היא  מהן אחת שכל  אחדות יבמות לייבם לאחד שמותר  ללמד, באה משנתנו
מאח  שנפלו  אחדות ליבמות לחלוץ או  לייבם אסור אבל  אחר , אח של אלמנתו 

אחד.

ïéçà äòaøà ששה שהיו כלומר מאחים, ארבעה מבואר : בגמרא – ÇÀÈÈÇÄ
מהם ארבעה והיו  יותר , או eúîåאחים ,íéLð òaøà ïéàeNð– ÀÄÇÀÇÈÄÈÅ

לייבום, האחים שאר  לפני ונפלו בנים, íäaLבלא ìBãbä äöø íàÄÈÈÇÈÆÈÆ
הקיימים, שבאחים –lk úà íaéìï,היבמות ארבע כל את – ÀÇÅÆËÈ

Bãéa úeLøä מהן אחת שכל אחדות יבמות לייבם לו  שמותר  – ÈÀÀÈ
הוא  שהיבם בכגון כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא אחר . מאח נפלה

משיאין  שלכתחילה בברייתא, שנו  שכן כולן , את לפרנס ויכול  עשיר 
בביתו. קטטה יכניס שלא טובה עצה ézLìלו éeNð äéäL éîÄÆÈÈÈÄÀÅ

úîå ,íéLð,בנים בלא –ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa ÈÄÈÅÄÈÈÂÄÈÈÆÇÇÅÆ
dúøö úøèBt שנאמר שתיהן , את לייבם לו ואסור כה כה כה כה ,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÆÆÈÈÈ

בונה ט ט ט ט ):):):): ואינו  בונה הוא אחד  בית – אחיו" בית את יבנה לא "אשר 
שנאמר  שתיהן, את לחלוץ לו אסור  כן  בתים. יייי):):):):שני  שם שם שם שם ,,,, "בית ((((שם שם שם שם 

אסור וכן בתים. שני חולץ ואינו  חולץ הוא אחד  בית – הנעל " חלוץ
שנאמר אחת, ולחלוץ אחת ז ז ז ז ----ט ט ט ט ):):):):לייבם שם שם שם שם ,,,, האיש((((שם שם שם שם  יחפץ לא "ואם

שכל מכאן מייבם, חפץ אם אבל  נעלו ", וחלצה יבמתו... את לקחת
עולה  אינה לייבום עולה שאינה וכל לחליצה עולה לייבום העולה
אינה  השנייה הרי  הראשונה, את שמייבם לאחר  כאן  ואף לחליצה,

לאחת, בתחילה חלץ ואם לחליצה. עולה אינה הלכך  לייבום, עולה
שהרי לחליצה, עולה ואינה שהואיל השנייה, את לייבם יכול  אינו

שלמדים  מאחר  ועוד, לייבום; עולה אינה לפיכך בתים, לשני  חולץ אינו
ממילא  לאחת, שחלץ שלאחר משמע בתים", לשני  חולץ ש "אינו

יבנה" לא "אשר  שנאמר: הטעם, מבארים ויש לשוק. מותרת השנייה
יבנה לא שוב בנה שלא כיון  אאאא).).).).– מד מד מד מד ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  úçà((((תוספותתוספותתוספותתוספות äúéäÈÀÈÇÇ

äìeñt úçàå ,äøLk פסולה היתה מהנשים שאחת כלומר  – ÀÅÈÀÇÇÀÈ
גרושה, אחיו שנשא כגון לכהן , õìBçלהינשא ,õìBç äéä íàÄÈÈÅÅ

äìeñtìשהרי לכהונה, הכשרה את זו בחליצה יפסול שלא – ÇÀÈ
רבי : של  פתגמו כך על  מובא בגמרא לכהונה; פסולה "l`החלוצה

xv mixg`e exea in mc` jetyi,"mdl mikiíaéî ,íaéî äéä íàåÀÄÈÈÀÇÅÀÇÅ
äøLkìכותב והרמב"ם הכשרה; את אף לייבם רשאי  כלומר  ((((הלהלהלהל''''– ÇÀÅÈ

יייי):):):): אאאא,,,, dvxiy.יבום יבום יבום יבום  efi`l main
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ממזר . הוא אם לאווין, מחייבי  הבא בולד  דנה משנתנו

BúLeøb øéæçnä, ממנו נתאלמנה או ונתגרשה לאחר , משנישאה – ÇÇÂÄÀÈ
שנאמר  "לאו ", על  עבר דדדד):):):):והרי  כד כד כד כד ,,,, הראשון ((((דברים דברים דברים דברים  בעלה יוכל "לא

לאשה", לו  להיות לקחתה לשוב שלחה Búöeìçאשר àNBpäå– ÀÇÅÂÈ
שנאמר ב"לאו", עליו  אסורה היא ט ט ט ט ):):):):שאף כה כה כה כה ,,,, לא ((((דברים דברים דברים דברים  "אשר 

יבנה, לא שוב בנה שלא כיון – אחיו" בית את ÷úáBøיבנה àNBpäåÀÇÅÀÇ
Búöeìç, לו אסורה שהיא אחותה, או  אמה כגון –àéöBé חייב – ÂÈÄ

øæîîלגרשה, ãìeäå,ממזר הוא אלו  מנישואים שנולד  הולד  – ÀÇÈÈÇÀÅ
àáé÷ò éaø éøácסובר כן לאווין. מחייבי  ממזר  יש סובר: שהוא – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

גרושתו , כקרובת התורה מן לו אסורה חלוצתו  שקרובת עקיבא, רבי

שנאמר אשתו), (כלומר  "ביתו" לחלוצה קורא הכתוב ((((דברים דברים דברים דברים שכן 

יייי):):):): z"כה כה כה כה ,,,, i a." הנעל øæîîחלוץ ãìeä ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÈÈÇÀÅ
שאין  שכן  כל חלוצתו , קרובת ובנושא לאווין ; מחייבי ממזר שאין –

סופרים. מדברי אלא אסורה אינה חכמים שלדעת ממזר, íéãBîeÄהולד 
חכמים, –BúLeøb úáBø÷ àNBða,אחותה או  בתה או אמה כגון  – ÀÅÀÇÀÈ

øæîî ãìeäL,כרת חייב קרובותיה על וכשבא כאשתו, שגרושתו – ÆÇÈÈÇÀÅ
כריתות. מחייבי  ממזר שיש סוברים חכמים ואף

i r i a x m e i
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בכלל. "ממזר " בגדר משנתנו  דנה הקודמת המשנה אגב

øæîî eäæéà עליו שנאמר גגגג):):):):– כגכגכגכג,,,, בקהל((((דברים דברים דברים דברים  ממזר  יבוא "לא ÅÆÇÀÅ
àáé"ה'"? àG"a àeäL øNa øàL ìkשמוזהר קרובה כל  – ÈÀÅÈÈÆÀÈÙ

ממזר; הוא ממנו שילדה וולדה בלאו, ביאתה àáé÷òעל  éaø éøácÄÀÅÇÄÂÄÈ
עקיבא:הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם– רבי  דברי  ששיעור edy`כותב, lke xya x`y lk"

"`eai `l"a לו האסורה אשה כל  אף אלא קרובה רק לא כלומר  –

ממזר הוא ממנו שילדה וולדה שבתורה, לאו  """"תוספות תוספות תוספות תוספות משום ((((עייןעייןעייןעיין

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי ותוספותותוספותותוספותותוספות טובטובטובטוב"""" רבייוםיוםיוםיום של  טעמו  מבואר  בגמרא
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dúBçà úà,úîå–íeaiä ïîe äöéìçä ïî äøeèt Bæ éøä. ¤£¨¨¥£¥§¨¦©£¦¨¦©¦
ËwL íáé úøîBLdúBçà úà åéçà Lc–íeMîàøéúa ïa äãeäé éaøeøîà:Bì íéøîBà:äNòiL ãò ïzîä ¤¤¨¨¤¦¥¨¦¤£¨¦©¦§¨¤§¥¨¨§§¦©§¥©¤©£¤

éçàäNòî ìBãbä E.åéçà dì õìç,dñðk Bà–BzLà úà ñðëé.äîáéä äúî–BzLà úà ñðëé.íáé úî ¨¦©¨©£¤¨©¨¨¦§¨¨¦§Ÿ¤¦§¥¨©§¨¨¦§Ÿ¤¦§¥¨¨
–èâa BzLà úà àéöBé,äöéìça åéçà úLàå. ¦¤¦§§¥§¥¤¨¦©£¦¨
ÈõGçz àG äîáéä,íaéúz àGå,GL dì LiL ãòíéLãç äL.eñøàúé àG íéLpä øàL ìk ïëå,eàNpé àGå, ©§¨¨©£§¦§©¥©¤¤¨§¨¢¨¦§¥¨§¨©¨¦¦§¨§§¦¨§

GL ïäì eéäiL ãòíéLãç äL.úBìeòa ãçàå úBìeúa ãçà,úBðîìà ãçàå úBLeøb ãçà,ãçàå úBàeNð ãçà ©¤¦§¨¤§¨¢¨¦¤¨§§¤¨§¤¨§§¤¨©§¨¤¨§§¤¨
úBñeøà.äãeäé éaøøîBà:eñøàúé úBàeNpä,eàNpé úBñeøàäå,äãeäéaL úBñeøàä ïî õeç,ñb BalL éðtî £©¦§¨¥©§¦§¨§§¨£¦¨§¦¨£¤¦¨¦§¥¤¦©

:úîáéúî àìå úöìåç êëìå íéøôåñ éøáãî äöåìç úåçàå ,íåáéä ïîå äöéìçä
hhhh.mai zxney:íáéì úðúîî.yciwy:ïìåëì ä÷÷æåäå ïäéðôì åæ äìôðù øçà äúåçà úà íéçàä ïî ãçà.oznd:ä÷å÷æ úåçàá úòâô à÷ã ,ñåðëìî

.dyrn jig` dyriy cr:êéìòî äú÷éæ úà øå÷òéå äì õåìçé åà äîáéä úà êéçà ñåðëéù.ezy` z` qepki dnaid dznøúåî äúîå äñðë åìéôàã
:äúåçàá.maid zn:äúåçà úà ùãé÷ù äæ àìà çà øúåð àìå.dvilga eig` zy` z`e hba ezy` z` `ivenåúùåøâ úåçàã íåùî ,àì éîåáé ìáà

:àøéúá ïá äãåäé éáøë äëìä ÷éñô àøîâáå .àéä
iiii.'eke uelgz `láéúëã ,àîòè àøîâá ùøôî(ä"ë íéøáã)äìåòä ìë ,íáéé õåôçé íà àä ,'åâå åúîáé äúìòå åúîáé úà úç÷ì ùéàä õåôçé àì íà

:äöéìçì äìåò åðéà íåáéì äìåò åðéàù ìëå äöéìçì äìåò íåáéì.zelezaíä íéùãç äùìù êðäå .äëìä ïëå .úåàåùð åèà úåñåøàå .úåìåòá åèà ïðéøæâ
:åá äñøàúðù íåéî õåçå åá äùøâúðù åà äìòá åá úîù íåéî õåç íåé íéòùú.eqx`zi ze`eypdòøæì ïåùàø òøæ ïéá ïéçáäì éãë äøåñàã àîòèã

:éëä øîéîì àëéì úåñåøàáå ,ïåøçàì äòáù ïá ÷ôñ ïåùàøì äòùú ïá ÷ôñ ,ïá ãìú àìù ,éðù.e`ypi zeqex`de:ïåùàøî øåáòéà àì àäãdqex`n ueg
.dcediayêëì ,äåöî úìéòáá äæî äæ íéùåá åéäé àìå äîò ÷çùîå ìéâø äéäéù éãë äôåçì ïúñéðë íãå÷ äãåäéá ïúçä úàå äìëä úà ïéãçéî åéäù

`xephxa yexit

ששנינו  כמו  חלוצתו , אחות שהיא מפני לו אסורה והרי לייבום, שמעון
הקודמת, úîaéúîבמשנה àGå úöìBç חלוצה ואחות הואיל  – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

חליצה. היא צריכה לפיכך  סופרים, מדברי אלא אסורה ïëåÀÅאינה
BzLà úà Løâîä: מבואר בגמרא –l a `,ezy` z` yxbnd כגון ÇÀÈÅÆÄÀ

לאה, אשתו  את שמעון  dúBçàשגירש úà åéçà àNðå,רחל – ÀÈÈÈÄÆÂÈ
úîå,לייבום שמעון לפני רחל  ונפלה בנים, בלא אחיו –Bæ éøä ÈÅÂÅ

íeaiä ïîe äöéìçä ïî äøeèt גרושתו אחות היא רחל שהרי  – ÀÈÄÇÂÄÈÄÇÄ
החליצה. מן אף היא פטורה הלכך  התורה, מן לו ואסורה שמעון , של

i p y m e i
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יבם. שומרת של אחותה את שקידש  האחים מן  באחד דנה משנתנו 

íáé úøîBL,שייבמנה ליבם הממתנת –dúBçà úà åéçà LcwL ÆÆÈÈÆÄÅÈÄÆÂÈ
לכולם, והוזקקה המת בעלה של  האחים לפני זו יבמה שנפלה לאחר  –

אחותה, את האחים מן אחד àøéúaקידש ïa äãeäé éaø íeMîÄÇÄÀÈÆÀÅÈ
Bì íéøîBà :eøîà:היבמה אחות את שקידש  לאח –ïzîä– ÈÀÀÄÇÀÅ

זקוקתך, אחות היא שהרי  ìBãbäמלישאנה, Eéçà äNòiL ãòÇÆÇÂÆÈÄÇÈ
äNòîואחר ממך, זיקתה ותיפקע לה יחלוץ או היבמה את שייבם – ÇÂÆ

המשנה שנקטה מה שקידשת. אחותה את תישא lecbd"כך  jig`"
של אחותה את הגדול  האח קידש אם הדין  שהוא הוא, דווקא לאו 

מעשה, האחים משאר אחד  שיעשה עד  המתן לו: שאומרים היבמה,
שבפרקנו , ה במשנה ששנינו  כמו  לייבם, בגדול שמצוה משום אלא

הגדול" "אחיך התנא נקט טובטובטובטוב").").").").לפיכך יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;; ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

dñðk Bà ,åéçà dì õìç ליבמה האחים מן אחד שחלץ לאחר – ÈÇÈÈÄÀÈÈ
ייבמה, BzLàאו  úà ñðëé לכנוס אחותה את שקידש  האח רשאי  – ÄÀÙÆÄÀ

היבמה. זיקת ממנו  נפקעה שהרי ארוסתו, äîáéäאת äúî וכן – ÅÈÇÀÈÈ
היבמה, מתה BzLàאם úà ñðëéשהרי אחותה, את שקידש האח – ÄÀÙÆÄÀ

באחותה. מותר ומתה, היבמה את ייבם íáéאפילו  úî שם ואין  – ÅÈÈ
אחותה, את שקידש זה אלא לה יחלוץ או  שייבמנה אחר àéöBéÄאח

èâa BzLà úà זקוקתו שאחות מפני  בגט, ארוסתו את יוציא – ÆÄÀÀÅ
äöéìçaהיא, åéçà úLàåאבל בחליצה, יוציא היבמה ואת – ÀÅÆÈÄÇÂÄÈ

במשנה  ששנינו  פי על ואף גרושתו, אחות שהיא מפני אסור , לייבמה

מן  אף פטורה זו  הרי  גרושתו , אחות היא היבמה שאם הקודמת,
וקדמה  הואיל החליצה, מן פטורה היא אין  כאן מקום מכל  החליצה,

הגרושה אחותה לקידושי טובטובטובטוב").").").").זיקתה יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

י ה נ ש מ ר ו א ב

Gå ,õGçz àG äîáéäGL dì LiL ãò ,íaéúz àíéLãç äL ÇÀÈÈÇÂÀÄÀÇÅÇÆÆÈÀÈÃÈÄ
שחוששים  בעלה, מיתת מיום חדשים שלושה עליה שיעברו  עד –

ליבם  אסורה ונמצאת קיימא, של ולד  ותלד ממנו  היא מעוברת שמא
אינה  לייבום עולה שאינה וכל  מצוה, במקום שלא אח אשת משום

היא  וצריכה למסכתנו; בפתיחה הטעם שהבאנו  כמו לחליצה, עולה
שלשת  אחרי ניכר  עוברן  נשים שרוב לפי  חדשים, שלושה להמתין

הריון . íéLpäחדשי øàL ìk ïëå שנתגרשו או  בעליהן , שמתו – ÀÅÈÀÈÇÈÄ
GLמהן , ïäì eéäiL ãò ,eàNpé àGå ,eñøàúé àGíéLãç äL ÄÀÈÀÀÄÈÀÇÆÄÀÈÆÀÈÃÈÄ

אינה  או  מעוברת היא אם שיוודע כדי נתגרשו , או שנתאלמנו  מיום –
שלא  השני, של  לזרע הראשון הבעל  של הזרע בין להבחין מעוברת,

לשני ; שבעה בן  ספק לראשון חדשים תשעה בן ספק הולד יהיה
הכתוב על זה סמכו ז ז ז ז ):):):):ובגמרא יז יז יז יז ,,,, בריתי((((בראשית בראשית בראשית בראשית  את "והקימותי 

לאֿלהים לך  להיות ובינך... `jixgביני  jrxfle ופירש שאין רשרשרשרש""""יייי::::",
אחריו. מיוחס שזרעו  הוודאים, על אלא שורה úBìeúaהשכינה ãçàÆÈÀ

úBàeNð ãçà ,úBðîìà ãçàå úBLeøb ãçà ,úBìeòa ãçàåÀÆÈÀÆÈÀÀÆÈÇÀÈÆÈÀ
úBñeøà ãçàå או שנתגרשו היינו בתולות, בין  מבואר: בגמרא – ÀÆÈÂ

שנתאלמנו  או  שנתגרשו היינו  בעולות, ובין  האירוסין , מן שנתאלמנו

חדשים, שלושה שיעברו  עד יינשאו ולא יתארסו  לא כולן  הנישואין, מן
נישואין . משום ובאירוסין  נשואות משום בארוסות חכמים שגזרו 

מיום  חוץ יום תשעים היינו להמתין  שצריכות אלו  חדשים ושלושה
בו שנתארסה מיום וחוץ בו  שנתגרשה או בעלה בו  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;שמת

eñøàúéרמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).). úBàeNpä :øîBà äãeäé éaø שנתאלמנו נשים – ÇÄÀÈÅÇÀÄÀÈÀ
להמתין  צריכות הן  ואין  מיד , להתארס מותרות הנישואין  מן נתגרשו או

לנישואין ,שלושה  אלא eàNpéחדשים úBñeøàäå שנתאלמנו ואלו  – ÀÈÂÄÈÀ
מעוברות, הן אין שהרי מיד , להינשא מותרות האירוסין  מן  נתגרשו  או

בארוסות  ולא נישואין משום אירוסין  לא גוזרים אין יהודה רבי  שלדעת
נשואות, äãeäéaLמשום úBñeøàä ïî õeç או נתאלמנו  שאם – ÄÈÂÆÄÈ

לתת  שם נוהגים והיו הואיל  חדשים, שלושה עד  יינשאו לא נתגרשו 
ארוסתו, עם להתייחד  daלארוס ñb BalL éðtî בארוסתו שרגיל  – ÄÀÅÆÄÇÈ

עליה.ואינו בא שמא חשש ויש מפניה ìkבוש :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈ
eñøàúé íéLpä מותרות הנשים שכל  יהודה, כרבי סובר יוסי  רבי  – ÇÈÄÄÀÈÀ
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da.éñBé éaøøîBà:eñøàúé íéLpä ìk,äðîìàä ïî õeç,ìeaàä éðtî. ¨©¦¥¥¨©¨¦¦§¨§¦¨©§¨¨¦§¥¨¦
‡ÈíéLð òaøà ïéàeNð ïéçà äòaøà,eúîå;ïlk úà íaéì íäaL ìBãbä äöø íà–Bãéa úeLøä.äéäL éî ©§¨¨©¦§¦©§©¨¦¨¥¦¨¨©¨¤¨¤§©¥¤ª¨¨§§¨¦¤¨¨

ì éeNðíéLð ézL,úîå–dúøö úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa.äøLk úçà äúéä,äìeñt úçàå: ¨¦§¥¨¦¨¥¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨¨§¨©©§¥¨§©©§¨
õìBç äéä íà–äìeñtì õìBç;íaéî äéä íàå–äøLkì íaéî. ¦¨¨¥¥©§¨§¦¨¨§©¥§©¥©§¥¨

·ÈBúLeøb øéæçnä,Búöeìç àNBpäå,Búöeìç úáBø÷ àNBpäå–àéöBé,øæîî ãìeäå;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçå ©©£¦§¨§©¥£¨§©¥§©£¨¦§©¨¨©§¥¦§¥©¦£¦¨©£¨¦
íéøîBà:øæîî ãìeä ïéà.BúLeøb úáBø÷ àNBða íéãBîe,øæîî ãìeäL. §¦¥©¨¨©§¥¦§¥§©§¨¤©¨¨©§¥
‚Èøæîî eäæéà?a àeäL øNa øàL ìk"àáé àG";éøácàáé÷ò éaø.éðîézä ïBòîLøîBà:åéìò íéáiçL ìk ¥¤©§¥¨§¥¨¨¤§¨Ÿ¦§¥©¦£¦¨¦§©¥¨¦¥¨¤©¨¦¨¨

:ìòá àîù ïðéùééç.eqx`zi miypd lk,äìáà éîé ìù íåé íéùìù êåú åìéôà ñøàéì äðîìàì øéúîå äùåøâì äðîìà ïéá âéìôî àì äãåäé éáøã íåùî
:äìáà éîé ìù íéùìù êåú ñøàéì äðîìàì øñàå ,àäá äéìò éâåìôàì éñåé éáø àúà

`i`i`i`i.'eke mig` drax`,ïì òîùî÷ äáåè äöò ,òáøà è÷ðã éàäå .ïìåë úà ñåðëì åãéá úåùøä åäéé÷åôéñá øùôà íà ,éîð àáåè éùð åìéôà ïéãä àåä
:ùãåçá äðåò åäééèîðã éëéä éë ,àì éôè ïéà òáøà.dzxv zxhet odn zg` ly dzvilg e` dz`iaáéúëã ,åäééåøúì íáéî àìå(ä"ë íéøáã)àì øùà

éããä éë åäééååøúå ìéàåäå ,äöéìçì äìåò åðéà íåáéì äìåò åðéàù ìëù ,åäééåøúì õéìç àìå .íéúá éðù äðåá åðéàå äðåá àåä ãçà úéá ,åéçà úéá úà äðáé
:äöéìçì é÷ìñ àì éîð éëä ,äðåá àåä ãçà úéá ïðéøîàãë íåáéì é÷ìñ àì.dleqtl ulegàìå ,äðåäëì äìåñô äöåìçäù ,äðåäëì äøùëä úà ìåñôé àìå

:ïäì ïéëéøö íéøçàå åøåá éî íãà êåôùé
aiaiaiai.ezyexb z` xifgnd:úàùéðùî.ezvelg z` `yepde:äðáé àì áåù äðá àìù ïåéë ,äðáé àìã åàìá äéìò àîéé÷ã.ezvelg zaexw `yepde

áéúëã ,åúéá äàø÷ áåúëäù ,åúùàë åúöåìçã àáé÷ò 'ø øáñ÷ã(íù):äëìä äðéàå .ïéåàì éáééçî øæîî ùé àáé÷ò 'ø éîð øáñ÷å .ìòðä õåìç úéázaexw
.ezyexb:åäðéð úåúéøë éáééç äúåçàå äîàå .åúùàë åúùåøâã

bibibibi.`ai `la `edy xya x`y lk:úøë äá ïéà åìéôàå ,åàìá àéäù äáøå÷ ìë.zxk iaiig lkøåñà åøåñéàù ìëù ,äëìä ïëå .ïéåàì éáééç àì ìáà

`xephxa yexit

מיד, äðîìàäלהתארס ïî õeç שלושים תוך להתארס לה שאסור  – ÄÈÇÀÈÈ
בעלה למיתת בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),),יום ìeaàä((((ברייתאברייתאברייתאברייתא éðtîשתתאבל כדי – ÄÀÅÈÄ

אבלותה. תבטל  יום, שלושים תוך  תתארס אם שכן  בעלה, מות על 
.`nw `pzk `l` iqei iaxk `le dcedi iaxk `l dkld oi`e
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היא  מהן אחת שכל  אחדות יבמות לייבם לאחד שמותר  ללמד, באה משנתנו
מאח  שנפלו  אחדות ליבמות לחלוץ או  לייבם אסור אבל  אחר , אח של אלמנתו 

אחד.

ïéçà äòaøà ששה שהיו כלומר מאחים, ארבעה מבואר : בגמרא – ÇÀÈÈÇÄ
מהם ארבעה והיו  יותר , או eúîåאחים ,íéLð òaøà ïéàeNð– ÀÄÇÀÇÈÄÈÅ

לייבום, האחים שאר  לפני ונפלו בנים, íäaLבלא ìBãbä äöø íàÄÈÈÇÈÆÈÆ
הקיימים, שבאחים –lk úà íaéìï,היבמות ארבע כל את – ÀÇÅÆËÈ

Bãéa úeLøä מהן אחת שכל אחדות יבמות לייבם לו  שמותר  – ÈÀÀÈ
הוא  שהיבם בכגון כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא אחר . מאח נפלה

משיאין  שלכתחילה בברייתא, שנו  שכן כולן , את לפרנס ויכול  עשיר 
בביתו. קטטה יכניס שלא טובה עצה ézLìלו éeNð äéäL éîÄÆÈÈÈÄÀÅ

úîå ,íéLð,בנים בלא –ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa ÈÄÈÅÄÈÈÂÄÈÈÆÇÇÅÆ
dúøö úøèBt שנאמר שתיהן , את לייבם לו ואסור כה כה כה כה ,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÆÆÈÈÈ

בונה ט ט ט ט ):):):): ואינו  בונה הוא אחד  בית – אחיו" בית את יבנה לא "אשר 
שנאמר  שתיהן, את לחלוץ לו אסור  כן  בתים. יייי):):):):שני  שם שם שם שם ,,,, "בית ((((שם שם שם שם 

אסור וכן בתים. שני חולץ ואינו  חולץ הוא אחד  בית – הנעל " חלוץ
שנאמר אחת, ולחלוץ אחת ז ז ז ז ----ט ט ט ט ):):):):לייבם שם שם שם שם ,,,, האיש((((שם שם שם שם  יחפץ לא "ואם

שכל מכאן מייבם, חפץ אם אבל  נעלו ", וחלצה יבמתו... את לקחת
עולה  אינה לייבום עולה שאינה וכל לחליצה עולה לייבום העולה
אינה  השנייה הרי  הראשונה, את שמייבם לאחר  כאן  ואף לחליצה,

לאחת, בתחילה חלץ ואם לחליצה. עולה אינה הלכך  לייבום, עולה
שהרי לחליצה, עולה ואינה שהואיל השנייה, את לייבם יכול  אינו

שלמדים  מאחר  ועוד, לייבום; עולה אינה לפיכך בתים, לשני  חולץ אינו
ממילא  לאחת, שחלץ שלאחר משמע בתים", לשני  חולץ ש "אינו

יבנה" לא "אשר  שנאמר: הטעם, מבארים ויש לשוק. מותרת השנייה
יבנה לא שוב בנה שלא כיון  אאאא).).).).– מד מד מד מד ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  úçà((((תוספותתוספותתוספותתוספות äúéäÈÀÈÇÇ

äìeñt úçàå ,äøLk פסולה היתה מהנשים שאחת כלומר  – ÀÅÈÀÇÇÀÈ
גרושה, אחיו שנשא כגון לכהן , õìBçלהינשא ,õìBç äéä íàÄÈÈÅÅ

äìeñtìשהרי לכהונה, הכשרה את זו בחליצה יפסול שלא – ÇÀÈ
רבי : של  פתגמו כך על  מובא בגמרא לכהונה; פסולה "l`החלוצה

xv mixg`e exea in mc` jetyi,"mdl mikiíaéî ,íaéî äéä íàåÀÄÈÈÀÇÅÀÇÅ
äøLkìכותב והרמב"ם הכשרה; את אף לייבם רשאי  כלומר  ((((הלהלהלהל''''– ÇÀÅÈ

יייי):):):): אאאא,,,, dvxiy.יבום יבום יבום יבום  efi`l main
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ממזר . הוא אם לאווין, מחייבי  הבא בולד  דנה משנתנו

BúLeøb øéæçnä, ממנו נתאלמנה או ונתגרשה לאחר , משנישאה – ÇÇÂÄÀÈ
שנאמר  "לאו ", על  עבר דדדד):):):):והרי  כד כד כד כד ,,,, הראשון ((((דברים דברים דברים דברים  בעלה יוכל "לא

לאשה", לו  להיות לקחתה לשוב שלחה Búöeìçאשר àNBpäå– ÀÇÅÂÈ
שנאמר ב"לאו", עליו  אסורה היא ט ט ט ט ):):):):שאף כה כה כה כה ,,,, לא ((((דברים דברים דברים דברים  "אשר 

יבנה, לא שוב בנה שלא כיון – אחיו" בית את ÷úáBøיבנה àNBpäåÀÇÅÀÇ
Búöeìç, לו אסורה שהיא אחותה, או  אמה כגון –àéöBé חייב – ÂÈÄ

øæîîלגרשה, ãìeäå,ממזר הוא אלו  מנישואים שנולד  הולד  – ÀÇÈÈÇÀÅ
àáé÷ò éaø éøácסובר כן לאווין. מחייבי  ממזר  יש סובר: שהוא – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

גרושתו , כקרובת התורה מן לו אסורה חלוצתו  שקרובת עקיבא, רבי

שנאמר אשתו), (כלומר  "ביתו" לחלוצה קורא הכתוב ((((דברים דברים דברים דברים שכן 

יייי):):):): z"כה כה כה כה ,,,, i a." הנעל øæîîחלוץ ãìeä ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÈÈÇÀÅ
שאין  שכן  כל חלוצתו , קרובת ובנושא לאווין ; מחייבי ממזר שאין –

סופרים. מדברי אלא אסורה אינה חכמים שלדעת ממזר, íéãBîeÄהולד 
חכמים, –BúLeøb úáBø÷ àNBða,אחותה או  בתה או אמה כגון  – ÀÅÀÇÀÈ

øæîî ãìeäL,כרת חייב קרובותיה על וכשבא כאשתו, שגרושתו – ÆÇÈÈÇÀÅ
כריתות. מחייבי  ממזר שיש סוברים חכמים ואף
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בכלל. "ממזר " בגדר משנתנו  דנה הקודמת המשנה אגב

øæîî eäæéà עליו שנאמר גגגג):):):):– כגכגכגכג,,,, בקהל((((דברים דברים דברים דברים  ממזר  יבוא "לא ÅÆÇÀÅ
àáé"ה'"? àG"a àeäL øNa øàL ìkשמוזהר קרובה כל  – ÈÀÅÈÈÆÀÈÙ

ממזר; הוא ממנו שילדה וולדה בלאו, ביאתה àáé÷òעל  éaø éøácÄÀÅÇÄÂÄÈ
עקיבא:הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם– רבי  דברי  ששיעור edy`כותב, lke xya x`y lk"

"`eai `l"a לו האסורה אשה כל  אף אלא קרובה רק לא כלומר  –

ממזר הוא ממנו שילדה וולדה שבתורה, לאו  """"תוספות תוספות תוספות תוספות משום ((((עייןעייןעייןעיין

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי ותוספותותוספותותוספותותוספות טובטובטובטוב"""" רבייוםיוםיוםיום של  טעמו  מבואר  בגמרא

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriax wxt zenai zkqn

dúBçà úà,úîå–íeaiä ïîe äöéìçä ïî äøeèt Bæ éøä. ¤£¨¨¥£¥§¨¦©£¦¨¦©¦
ËwL íáé úøîBLdúBçà úà åéçà Lc–íeMîàøéúa ïa äãeäé éaøeøîà:Bì íéøîBà:äNòiL ãò ïzîä ¤¤¨¨¤¦¥¨¦¤£¨¦©¦§¨¤§¥¨¨§§¦©§¥©¤©£¤

éçàäNòî ìBãbä E.åéçà dì õìç,dñðk Bà–BzLà úà ñðëé.äîáéä äúî–BzLà úà ñðëé.íáé úî ¨¦©¨©£¤¨©¨¨¦§¨¨¦§Ÿ¤¦§¥¨©§¨¨¦§Ÿ¤¦§¥¨¨
–èâa BzLà úà àéöBé,äöéìça åéçà úLàå. ¦¤¦§§¥§¥¤¨¦©£¦¨
ÈõGçz àG äîáéä,íaéúz àGå,GL dì LiL ãòíéLãç äL.eñøàúé àG íéLpä øàL ìk ïëå,eàNpé àGå, ©§¨¨©£§¦§©¥©¤¤¨§¨¢¨¦§¥¨§¨©¨¦¦§¨§§¦¨§

GL ïäì eéäiL ãòíéLãç äL.úBìeòa ãçàå úBìeúa ãçà,úBðîìà ãçàå úBLeøb ãçà,ãçàå úBàeNð ãçà ©¤¦§¨¤§¨¢¨¦¤¨§§¤¨§¤¨§§¤¨©§¨¤¨§§¤¨
úBñeøà.äãeäé éaøøîBà:eñøàúé úBàeNpä,eàNpé úBñeøàäå,äãeäéaL úBñeøàä ïî õeç,ñb BalL éðtî £©¦§¨¥©§¦§¨§§¨£¦¨§¦¨£¤¦¨¦§¥¤¦©

:úîáéúî àìå úöìåç êëìå íéøôåñ éøáãî äöåìç úåçàå ,íåáéä ïîå äöéìçä
hhhh.mai zxney:íáéì úðúîî.yciwy:ïìåëì ä÷÷æåäå ïäéðôì åæ äìôðù øçà äúåçà úà íéçàä ïî ãçà.oznd:ä÷å÷æ úåçàá úòâô à÷ã ,ñåðëìî

.dyrn jig` dyriy cr:êéìòî äú÷éæ úà øå÷òéå äì õåìçé åà äîáéä úà êéçà ñåðëéù.ezy` z` qepki dnaid dznøúåî äúîå äñðë åìéôàã
:äúåçàá.maid zn:äúåçà úà ùãé÷ù äæ àìà çà øúåð àìå.dvilga eig` zy` z`e hba ezy` z` `ivenåúùåøâ úåçàã íåùî ,àì éîåáé ìáà

:àøéúá ïá äãåäé éáøë äëìä ÷éñô àøîâáå .àéä
iiii.'eke uelgz `láéúëã ,àîòè àøîâá ùøôî(ä"ë íéøáã)äìåòä ìë ,íáéé õåôçé íà àä ,'åâå åúîáé äúìòå åúîáé úà úç÷ì ùéàä õåôçé àì íà

:äöéìçì äìåò åðéà íåáéì äìåò åðéàù ìëå äöéìçì äìåò íåáéì.zelezaíä íéùãç äùìù êðäå .äëìä ïëå .úåàåùð åèà úåñåøàå .úåìåòá åèà ïðéøæâ
:åá äñøàúðù íåéî õåçå åá äùøâúðù åà äìòá åá úîù íåéî õåç íåé íéòùú.eqx`zi ze`eypdòøæì ïåùàø òøæ ïéá ïéçáäì éãë äøåñàã àîòèã

:éëä øîéîì àëéì úåñåøàáå ,ïåøçàì äòáù ïá ÷ôñ ïåùàøì äòùú ïá ÷ôñ ,ïá ãìú àìù ,éðù.e`ypi zeqex`de:ïåùàøî øåáòéà àì àäãdqex`n ueg
.dcediayêëì ,äåöî úìéòáá äæî äæ íéùåá åéäé àìå äîò ÷çùîå ìéâø äéäéù éãë äôåçì ïúñéðë íãå÷ äãåäéá ïúçä úàå äìëä úà ïéãçéî åéäù
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ששנינו  כמו  חלוצתו , אחות שהיא מפני לו אסורה והרי לייבום, שמעון
הקודמת, úîaéúîבמשנה àGå úöìBç חלוצה ואחות הואיל  – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

חליצה. היא צריכה לפיכך  סופרים, מדברי אלא אסורה ïëåÀÅאינה
BzLà úà Løâîä: מבואר בגמרא –l a `,ezy` z` yxbnd כגון ÇÀÈÅÆÄÀ

לאה, אשתו  את שמעון  dúBçàשגירש úà åéçà àNðå,רחל – ÀÈÈÈÄÆÂÈ
úîå,לייבום שמעון לפני רחל  ונפלה בנים, בלא אחיו –Bæ éøä ÈÅÂÅ

íeaiä ïîe äöéìçä ïî äøeèt גרושתו אחות היא רחל שהרי  – ÀÈÄÇÂÄÈÄÇÄ
החליצה. מן אף היא פטורה הלכך  התורה, מן לו ואסורה שמעון , של
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יבם. שומרת של אחותה את שקידש  האחים מן  באחד דנה משנתנו 

íáé úøîBL,שייבמנה ליבם הממתנת –dúBçà úà åéçà LcwL ÆÆÈÈÆÄÅÈÄÆÂÈ
לכולם, והוזקקה המת בעלה של  האחים לפני זו יבמה שנפלה לאחר  –

אחותה, את האחים מן אחד àøéúaקידש ïa äãeäé éaø íeMîÄÇÄÀÈÆÀÅÈ
Bì íéøîBà :eøîà:היבמה אחות את שקידש  לאח –ïzîä– ÈÀÀÄÇÀÅ

זקוקתך, אחות היא שהרי  ìBãbäמלישאנה, Eéçà äNòiL ãòÇÆÇÂÆÈÄÇÈ
äNòîואחר ממך, זיקתה ותיפקע לה יחלוץ או היבמה את שייבם – ÇÂÆ

המשנה שנקטה מה שקידשת. אחותה את תישא lecbd"כך  jig`"
של אחותה את הגדול  האח קידש אם הדין  שהוא הוא, דווקא לאו 

מעשה, האחים משאר אחד  שיעשה עד  המתן לו: שאומרים היבמה,
שבפרקנו , ה במשנה ששנינו  כמו  לייבם, בגדול שמצוה משום אלא

הגדול" "אחיך התנא נקט טובטובטובטוב").").").").לפיכך יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;; ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

dñðk Bà ,åéçà dì õìç ליבמה האחים מן אחד שחלץ לאחר – ÈÇÈÈÄÀÈÈ
ייבמה, BzLàאו  úà ñðëé לכנוס אחותה את שקידש  האח רשאי  – ÄÀÙÆÄÀ

היבמה. זיקת ממנו  נפקעה שהרי ארוסתו, äîáéäאת äúî וכן – ÅÈÇÀÈÈ
היבמה, מתה BzLàאם úà ñðëéשהרי אחותה, את שקידש האח – ÄÀÙÆÄÀ

באחותה. מותר ומתה, היבמה את ייבם íáéאפילו  úî שם ואין  – ÅÈÈ
אחותה, את שקידש זה אלא לה יחלוץ או  שייבמנה אחר àéöBéÄאח

èâa BzLà úà זקוקתו שאחות מפני  בגט, ארוסתו את יוציא – ÆÄÀÀÅ
äöéìçaהיא, åéçà úLàåאבל בחליצה, יוציא היבמה ואת – ÀÅÆÈÄÇÂÄÈ

במשנה  ששנינו  פי על ואף גרושתו, אחות שהיא מפני אסור , לייבמה

מן  אף פטורה זו  הרי  גרושתו , אחות היא היבמה שאם הקודמת,
וקדמה  הואיל החליצה, מן פטורה היא אין  כאן מקום מכל  החליצה,

הגרושה אחותה לקידושי טובטובטובטוב").").").").זיקתה יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות
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Gå ,õGçz àG äîáéäGL dì LiL ãò ,íaéúz àíéLãç äL ÇÀÈÈÇÂÀÄÀÇÅÇÆÆÈÀÈÃÈÄ
שחוששים  בעלה, מיתת מיום חדשים שלושה עליה שיעברו  עד –

ליבם  אסורה ונמצאת קיימא, של ולד  ותלד ממנו  היא מעוברת שמא
אינה  לייבום עולה שאינה וכל  מצוה, במקום שלא אח אשת משום

היא  וצריכה למסכתנו; בפתיחה הטעם שהבאנו  כמו לחליצה, עולה
שלשת  אחרי ניכר  עוברן  נשים שרוב לפי  חדשים, שלושה להמתין

הריון . íéLpäחדשי øàL ìk ïëå שנתגרשו או  בעליהן , שמתו – ÀÅÈÀÈÇÈÄ
GLמהן , ïäì eéäiL ãò ,eàNpé àGå ,eñøàúé àGíéLãç äL ÄÀÈÀÀÄÈÀÇÆÄÀÈÆÀÈÃÈÄ

אינה  או  מעוברת היא אם שיוודע כדי נתגרשו , או שנתאלמנו  מיום –
שלא  השני, של  לזרע הראשון הבעל  של הזרע בין להבחין מעוברת,

לשני ; שבעה בן  ספק לראשון חדשים תשעה בן ספק הולד יהיה
הכתוב על זה סמכו ז ז ז ז ):):):):ובגמרא יז יז יז יז ,,,, בריתי((((בראשית בראשית בראשית בראשית  את "והקימותי 

לאֿלהים לך  להיות ובינך... `jixgביני  jrxfle ופירש שאין רשרשרשרש""""יייי::::",
אחריו. מיוחס שזרעו  הוודאים, על אלא שורה úBìeúaהשכינה ãçàÆÈÀ

úBàeNð ãçà ,úBðîìà ãçàå úBLeøb ãçà ,úBìeòa ãçàåÀÆÈÀÆÈÀÀÆÈÇÀÈÆÈÀ
úBñeøà ãçàå או שנתגרשו היינו בתולות, בין  מבואר: בגמרא – ÀÆÈÂ

שנתאלמנו  או  שנתגרשו היינו  בעולות, ובין  האירוסין , מן שנתאלמנו

חדשים, שלושה שיעברו  עד יינשאו ולא יתארסו  לא כולן  הנישואין, מן
נישואין . משום ובאירוסין  נשואות משום בארוסות חכמים שגזרו 

מיום  חוץ יום תשעים היינו להמתין  שצריכות אלו  חדשים ושלושה
בו שנתארסה מיום וחוץ בו  שנתגרשה או בעלה בו  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;שמת

eñøàúéרמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).). úBàeNpä :øîBà äãeäé éaø שנתאלמנו נשים – ÇÄÀÈÅÇÀÄÀÈÀ
להמתין  צריכות הן  ואין  מיד , להתארס מותרות הנישואין  מן נתגרשו או

לנישואין ,שלושה  אלא eàNpéחדשים úBñeøàäå שנתאלמנו ואלו  – ÀÈÂÄÈÀ
מעוברות, הן אין שהרי מיד , להינשא מותרות האירוסין  מן  נתגרשו  או

בארוסות  ולא נישואין משום אירוסין  לא גוזרים אין יהודה רבי  שלדעת
נשואות, äãeäéaLמשום úBñeøàä ïî õeç או נתאלמנו  שאם – ÄÈÂÆÄÈ

לתת  שם נוהגים והיו הואיל  חדשים, שלושה עד  יינשאו לא נתגרשו 
ארוסתו, עם להתייחד  daלארוס ñb BalL éðtî בארוסתו שרגיל  – ÄÀÅÆÄÇÈ

עליה.ואינו בא שמא חשש ויש מפניה ìkבוש :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈ
eñøàúé íéLpä מותרות הנשים שכל  יהודה, כרבי סובר יוסי  רבי  – ÇÈÄÄÀÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn



cרב dpyn iying wxt zenai zkqn

äöéìç.íéîëçåíéøîBà:èb øçà èb Lé,øîàî øçà øîàî Léå;äöéìç øçà àGå äìéòa øçà àG ìáà £¦¨©£¨¦§¦¥¥©©¥§¥©£¨©©©£¨£¨©©§¦¨§©©£¦¨
íeìk. §
·ãöék?Bzîáéa øîàî äNò,èb dì ïúðå–äöéìç epîéä äëéøö.äöéìçå øîàî äNò–èb epîéä äëéøö. ¥©¨¨©£¨¦¦§§¨©¨¥§¦¨¥¤£¦¨¨¨©£¨©£¦¨§¦¨¥¤¥

ìòáe øîàî äNò–dúåöîk Bæ éøä. ¨¨©£¨¨©£¥§¦§¨¨
‚èb ïúð,øîàî äNòå–äöéìçå èb äëéøö.èb ïúð,ìòáe–äöéìçå èb äëéøö.èb ïúð,õìçå–øçà ïéà ¨©¥§¨¨©£¨§¦¨¥©£¦¨¨©¥¨©§¦¨¥©£¦¨¨©¥§¨©¥©©

íeìk äöéìç.õìç,øîàî äNòå,èb ïúð,ìòáe;Bà:ìòa,øîàî äNòå,õìçå èb ïúð–äöéìç øçà ïéà £¦¨§¨©§¨¨©£¨¨©¥¨©¨©§¨¨©£¨¨©¥§¨©¥©©£¦¨
íeìk.ãçà íáéì úçà äîáé úçà,ãçà íáéì úBîáé ézL úçàå. §©©§¨¨©©§¨¨¤¨§©©§¥§¨§¨¨¤¨
„ãöék?Bæa øîàî äNò,Bæa øîàîe–äöéìçå ïéhâ éðL úBëéøö.Bæa øîàî,Bæa èâå–äöéìçå èb äëéøö. ¥©¨¨©£¨¨©£¨¨§¦§¥¦¦©£¦¨©£¨¨§¥¨§¦¨¥©£¦¨

:äéúåáåø÷á øúåîå èâ åðîî äëéøö.hb xg` hb yiäéðùì éðù èâ éðäàå ä÷éæ àâìô àëéà éúëà êëìä ,äöéìç àéòá àäã éøîâì äú÷éæ äçã àì àî÷ã
:äëìä ïëå .äéúåáåø÷á øéñàå åúùåøâ éåäéîì

aaaa.cvik:úçà äîáéå ãçà íáé ïéã ãöéë ,øîà÷ éëäå .éà÷ úçà äîáéå ãçà íáéàå ,äùôð éôðàá àúìéî àìà éà÷ àúâåìôà åàì.dvilg epnid dkixv
:äðáé àìá äéìò àîéé÷ ïéùåøâá ìéçúäã ïåéëã ,ñåðëé àì ñåðëì äöø íàå.hb epnn dkixv,äéìéã ïéùåã÷ éòå÷ôàì éòá èâå ,ä÷éæì àúò÷ôà äöéìçã

:ïéùåã÷ àò÷ôî àì äöéìçã
bbbbdyre hb ozp.dvilge hb dkixv xn`n da:åú÷éæì äöéìçå åøîàîì èâ äëéøö êëìä ,èâã àøåéù éð÷ øîàîå úö÷ øééùå úö÷ éçã èâãhb ozp

.lrae:åú÷éæì äöéìçå åúàéáì èâ äëéøöå ,äðáé àìá äéìò àîéé÷ èâ ïúðù äòùîù ,äîéé÷ì øåñà.melk dvilg xg` oi`àéä àáé÷ò 'ø ïéúéðúî àä
øçà äùãé÷ íàå ,íåìë äöéìç øçà ùé íéøîåàù íéîëçë äëìä àìà ,äëìä äðéàå .ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåã÷ ïéà øîàã:èâ åðîéä äëéøö äöéìçcg`

.cg` mail zenai izy cg`e cg` mail zg` dnaiøçà ïéàå íåìë äìçúáù äàéá øçà ïéàå íåìë ïåùàø øîàî øçà åà ïåùàø èâ øçà ùéù ïä ïéåù
:íåìë äöéìç

cccc.oihib ipy zekixv:øîàî øçà øîàî ùéã ïðáøë .úåîáé éúùì.dvilge:äúøö úøèåôå ,ïäî úçàì.efl hbe efl xn`núà äðåøçà ìù èâ ìñô

`xephxa yexit

בקרובותיה; הוא øîàîואסור  øçà øîàî Léå ואין הואיל  – ÀÅÇÂÈÇÇÇÂÈ
אף  לפיכך קניין , מקצת אלא כביאה גמור קניין  ביבמה קונה המאמר 

בקרובותיה; הוא ואסור  גט, צריכה והיא מאמר , הוא השני  המאמר 
íeìk äöéìç øçà àGå äìéòa øçà àG ìáà והבעילה הואיל – ÂÈÇÇÀÄÈÀÇÇÂÄÈÀ

מה  כל  לגמרי, הזיקה את מפקעת והחליצה גמור , קניין  ביבמה קונה
או  החליצה, אחרי  או הבעילה אחרי  היבמה של  בצרתה היבם שעשה

כלום. אינו  זו , ביבמה אחר  יבם שעשה minkgk.מה dklde

i y i n g m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. במשנה ששנינו העניינים להסבר דוגמות באות פרקנו סוף ועד מכאן

ãöék? לעיל ששנינו וכו' ומאמר  גט בענין  הדין  –,x`ean `xnba ÅÇ
ששנינו  וחכמים גמליאל  רבן של המחלוקת על  מוסב זה "כיצד" שאין
הקדמה  כעין המשמש הוא, עצמו  בפני  ענין אלא הקודמת, במשנה

א משנה וחליצה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לביאור  וגט מאמר דין  לבאר  באה משנתנו  .
אחת. וביבמה אחד ביבם היבם,äNòובעילה –Bzîáéa øîàî– ÈÈÇÂÈÄÄÀ

בשטר , או  בכסף èbשקידשה dì ïúðå, כך אחר –epîéä äëéøö ÀÈÇÈÅÀÄÈÅÆ
äöéìç,אסור לייבמה אבל  הייבום. זיקת את ממנה להפקיע כדי – ÂÄÈ

גט  לה שנתן  בכגון  כאן  שמדובר  מפרשים, יש  לה. שנתן הגט מפני
לייבמה  מותר מאמרו, להפקעת גט לה נתן אם אבל  לזיקתו , סתם

äöéìçå((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). øîàî äNò, ביבמתו –èb epîéä äëéøö– ÈÈÇÂÈÇÂÄÈÀÄÈÅÆÅ
אלא  המאמר  את מפקעת החליצה שאין מאמרו, קידושי את להפקיע

בלבד . הייבום זיקת dúåöîkאת Bæ éøä ,ìòáe øîàî äNò– ÈÈÇÂÈÈÇÂÅÀÄÀÈÈ
נאמר  בתורה ה ה ה ה ):):):):אמנם כה כה כה כה ,,,, צריך((((דבריםדבריםדבריםדברים ואינו  עליה" יבוא "יבמה

עד יבמתו  על היבם יבוא שלא תיקנו  חכמים אבל תחילה, לקדשה
ייבמה  כך ואחר חכמים מצוות תחילה קיים זה והרי מאמר, בה שיעשה

התורה. כמצוות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

èb ïúð, ליבמתו –øîàî äNòå,גט לה נתן  שתחילה היינו  – ÈÇÅÀÈÈÇÂÈ
מאמר , בה עשה כך  èbואחר äëéøö,המאמר קידושי את להפקיע – ÀÄÈÅ

äöéìçåאחר לייבמה רשאי  ואינו הייבום. זיקת את ממנה להפקיע – ÇÂÄÈ
בתחילה. לה שנתן  הגט מפני èbהמאמר , ïúð,ליבמתו –ìòáe– ÈÇÅÈÇ

ונאסרה  הייבום מן  נפסלה גט לה שנתן  משעה הרי כך, אחר  אותה
מקום  שמכל אלא היא, פסולה ביאה הגט שלאחר והבעילה עליו,

היא מאמר  èbהלכך ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כעין  äëéøö, לבעילתו –äöéìçå ÀÄÈÅÇÂÄÈ
לזיקתו . –èb ïúð, ליבמתו –õìçå,כך אחר לה –øçà ïéà ÈÇÅÀÈÇÅÇÇ

íeìk äöéìç באה שמשנתנו  מבואר, בגמרא לגמרי . ונפטרה – ÂÄÈÀ
גט, צריכה אינה בביאה, או במאמר כך אחר  קידשה שאם להשמיע,

בחייבי תופסים קידושין  שאין  הסובר, עקיבא כרבי  היא משנתנו שכן
øîàîלאווין. äNòå ,õìç,החליצה לאחר –ìòáe ,èb ïúð– ÈÇÀÈÈÇÂÈÈÇÅÈÇ

החליצה, לאחר  שבעל או  גט שנתן ìòaאו  :Bà יבמתו על  בא – ÈÇ
øîàîבתחילה, äNòå,הבעילה לאחר –õìçå èb ïúð או – ÀÈÈÇÂÈÈÇÅÀÈÇ

הבעילה, לאחר שחלץ או  גט íeìkשנתן äöéìç øçà ïéàכל – ÅÇÇÂÄÈÀ
היא  שמשנתנו  הזכרנו  וכבר כלום. אינו  החליצה לאחר שעשה מה

עשה  אם הלכך  לאווין , בחייבי תופסים קידושין שאין  עקיבא, כרבי 
צריך ואינו הוא, כלום לא החליצה, לאחר  אותה בעל  או מאמר  בה

וכן גט. לה melkליתן  dlira xg` oi` גט לה נתן  ואם ייבום, מזיקת

הרי  הבעילה, להשמיענו ,אחר  צורך  היה לא אמנם בו. מתגרשת היא
ברור שהרי  כלום, החליצה אחר שאין החליצה, לאחר  גט נתן שאם

המשנה  שרוצה משום אלא החליצה, לאחר כלום עושה הגט שאין  הוא
שנקטה  ומה גט". "נתן בחליצה גם נקטה גט", ונתן  "בעל  להשמיענו

הביאה  אחר  "אין גם נקטה ולא כלום" חליצה אחר  "אין המשנה
היבמה  התרת בענין להשמיענו לה ועדיף הלשון , קיצור  משום כלום",

íáéìלשוק. úBîáé ézL úçàå ,ãçà íáéì úçà äîáé úçàÇÇÀÈÈÇÇÀÈÈÆÈÀÇÇÀÅÀÈÀÈÈ
ãçà יבם לפני  שנפלו  אחד , מאח יבמות שתי  בין  אחת יבמה בין  – ÆÈ

ראשון  מאמר  אחר או ראשון גט אחר  בהן שיש דינן , שווה אחד ,
להלן . כמבואר כלום, חליצה אחר  או  ביאה אחר בהן ואין  כלום,

i y y m e i
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ãöék? אחד ליבם יבמות בשתי הדין  –øîàîe ,Bæa øîàî äNò ÅÇÈÈÇÂÈÈÇÂÈ
Bæa,חברתה את קידש  כך  ואחר מהן  אחת שקידש  –éðL úBëéøö ÈÀÄÀÅ

ïéhâמאמר שיש  א, במשנה חכמים כדעת גט, צריכה אחת כל  – ÄÄ
מאמר, את äöéìçåאחר פוטרת והיא חליצה, צריכה מהן ואחת – ÇÂÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîL éãéa úøk;åéøáãk äëìäå.òLBäé éaøøîBà:ïéc úéa úúéî åéìò íéáiçL ìk.øîàïa ïBòîL éaø ¨¥¦¥¨©¦©£¨¨¦§¨¨©¦§ª©¥¨¤©¨¦¨¨¦©¥¦¨©©¦¦§¤
éàfò:da áeúëå íéìLeøéa ïéñçé úlâî éúàöî:Léà úLàî øæîî éðBìt Léà;éøác íi÷ìòLBäé éaø.BzLà ©©¨¨¦§¦©Ÿ¨¦¦¨©¦§¨¨¦§¦©§¥¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦§ª©¦§

äúnL–dúBçàa øzî;äúîå dLøb–dúBçàa øzî;äúîå øçàì úàOð–dúBçàa øzî.äúnL Bzîáé ¤¥¨ª¨©£¨¥§¨¨¥¨ª¨©£¨¦¥§©¥¨¥¨ª¨©£¨§¦§¤¥¨
–dúBçàa øzî;äúîå dì õìç–dúBçàa øzî. ª¨©£¨¨©¨¨¥¨ª¨©£¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡ìàéìîb ïaøøîBà:èb øçà èb ïéà,øîàî øçà øîàî àGå,äìéòa øçà äìéòa àGå,øçà äöéìç àGå ©¨©§¦¥¥¥¥©©¥§©£¨©©©£¨§§¦¨©©§¦¨§£¦¨©©

:øæîî ãìåä ïéà ïéåàì éáééçî ìáà .äãðä ïî õåç ,øæîî ãìåä úøë
d`̀̀̀.hb xg` hb oi` .l`ilnb oaxéåäéîì åéìò äéðùä úåáåø÷ åøñàð àì ,äéðùì èâ ïúðå øæçå äðåùàøì èâ ïúðå ,ãçà çàî ãçà íáéì úåîáé éúù

äîáéì àì íéçàä øàù àìå àåä àì íáéé àì áåùå ,äðáé àìá äìò í÷éîì äîáéá éðäî èâã ,åéìòî ïäéúù ú÷éæ äò÷ô äðåùàøì èâ áéäé éëîã ,åúùåøâë
ïéà äéðùì éðù èâ áéäéå øãä éë êëìä ,äúøöì àìå èâä äìá÷ùäæ ïúðå úçà äîáéì ïéîáé éðù ïëå .àîìòã úéøëð äùàì èâ ïúåðë éåäå íåìë åéùòîá

:äéúåáåø÷á øúåîå íåìë åðéà ïåøçàä .èâ äæå èâ.xn`n xg` xn`n `leäðéàå íåìë åðéà ïåøçàä ,úåîáé éúùå ãçà íáéá ïéá úçà äîáéì ïéîáé éðù ïéá
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שנאמר א א א א ):):):):עקיבא, כגכגכגכג,,,, יגלה ((((דבריםדבריםדבריםדברים ולא אביו אשת את איש  יקח "לא

כרבי עקיבא רבי  וסובר יגלה, לא אביו  שראה כנף – אביו" כנף
לו  וסמוך לאווין , מחייבי  שהיא אביו , באנוסת מדבר  שהכתוב יהודה,

גגגג):):):):נאמר שם שם שם שם ,,,, ממזר((((שםשםשםשם שיש ומכאן ה'", בקהל ממזר  יבוא "לא
לאווין. ìkמחייבי :øîBà éðîézä ïBòîLבשר íéáiçLשאר ÄÀÇÅÈÄÅÈÆÇÈÄ

íéîL éãéa úøk åéìò;לאווין מחייבי  לא אבל  ממזר, הולד  – ÈÈÈÅÄÅÈÇÄ
יגלה  "ולא שהכתוב כחכמים, סובר  התימני  ששמעון בגמרא, ומבואר 

היינו  אביו , של יבם בשומרת מדבר אביו" שהיא כנף אביו , אחי אשת
ללמדנו , ה'", בקהל  ממזר  יבוא "לא נאמר : לו  וסמוך  כריתות, מחייבי 

כריתות; מחייבי  ממזר åéøáãkשיש  äëìäå,התימני שמעון  כדברי – ÇÂÈÈÄÀÈÈ
הולד כרת, ביאתה על  שחייבים כל  אבל  לאווין, מחייבי  ממזר שאין
כרת, עונשו  עליה שהבא פי  על שאף מודים, הכל בנידה ברם, ממזר.

שתופסים  משום בגמרא, הטעם ומבואר ממזר , הולד  אין  מקום מכל
שנאמר קידושין , כדכדכדכד):):):):בה טוטוטוטו,,,, eilr"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  dzcp idze" בשעת אפילו –

) קידושין בה תופסים קידושין )."idze"נידתה של  הווייה לשון –éaøÇÄ
ïéc úéa úúéî åéìò íéáiçL ìk :øîBà òLBäéהנולד ולד  – ÀËÇÅÈÆÇÈÄÈÈÄÇÅÄ

או  אביו, מאשת כגון  דין, בית מיתת ביאתה על שחייבים מערווה
מחייבי הבא ולד  אבל  ממזר , הריהו  איש , מאשת או מבתו , או  מאמו,

אביו " אשת את איש יקח "לא וכתוב שהואיל  ממזר, אינו כריתות,
ממזר. הולד זה בכגון  שדווקא ללמד בא זה ïBòîLהרי éaø øîàÈÇÇÄÄÀ
íéìLeøéa ïéñçé úlâî éúàöî :éàfò ïa בה כתוב שהיה – ÆÇÇÈÈÄÀÄÇÙÈÄÄÈÇÄ

משפחות, של  úLàîייחוסן øæîî éðBìt Léà :da áeúëåÀÈÈÄÀÄÇÀÅÅÅÆ
òLBäé éaø éøác íi÷ì ;Léàעזאי בן שמעון שרבי כלומר – ÄÀÇÅÄÀÅÇÄÀËÇ

ממזר שאין  יהושע, רבי  דברי  לקיים כדי  היוחסין, מגילת על  סיפר

מיתת  שחייב איש, אשת על הבא כגון  דין, בית מיתת מחייבי אלא
ה ה ה ה """"תוספותתוספותתוספותתוספות""""חנק. שאף בעליבעליבעליבעלי לרבותא, איש" "אשת שנקטו מבארים,

שבארבע  הקל  העונש שהוא חנק, אלא עליה חייבים שאין פי על 
ממזר, הולד מקום מכל וחנק), הרג שריפה (סקילה דין בית מיתות
וכלתו), אביו  ואשת אמו  (כגון  סקילה עליהן  שחייבים עריות שכן וכל 

וחמותו ). בתו  (כגון  שריפה dúBçàaאו øzî ,äúnL BzLà– ÄÀÆÅÈËÈÇÂÈ
שנאמר אשתו , בחיי אלא אשה אחות נאסרה יח יח יח יח ):):):):שלא יח יח יח יח ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

ערוותה"וא  לגלות לצרור  תקח לא אחותה אל  dשה i i g a d i l r;"
dúBçàaוכן øzî ,äúîå dLøbמותר אז גרושתו, מתה אם – ÅÀÈÈÅÈËÈÇÂÈ

אחותה; את dúBçàaלישא øzî ,äúîå øçàì úàOðכלומר – ÄÅÀÇÅÈÅÈËÈÇÂÈ
גרושתו  כן אם אלא באחותה, מותר אינו לאחר, גרושתו כשנישאה אף

äúîå,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).מתה dì õìç ;dúBçàa øzî ,äúnL BzîáéÀÄÀÆÅÈËÈÇÂÈÈÇÈÈÅÈ
dúBçàa øzî:אמרו בגמרא באחותה. אסור מתה, שלא כל אבל – ËÈÇÂÈ

,"dkixv dpi`y dpyn iax dpy o`k" בתורה הוא מפורש פסוק שהרי
,"diiga dilr"בחייה אלא אשה אחות נאסרה שכן ((((רש רש רש רש """"יייי))))שלא וכל  ,

בענין  לסיפא אמנם היא הגמרא שכוונת מפרשים, ויש  יבמתו . אחות
אבל ביבמתו, שכן כל הרי באשתו, זו הלכה ונשנתה שהואיל  יבמתו ,

וכן  בתורה, מפורש  שהוא אף הדין , עיקר את להשמיע באה הרישא

מותר אינו  אשתו, את כשגירש  שאף הדיוק, את להשמיענו היא באה
גרושתו מתה כן  אם אלא לעיל((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))באחותה בארנו  אמנם וכן  ;

לאחר ". "נישאת בענין 
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בפרקים  הזכרנו כבר אמנם מהם שאחדים עיקרים, כמה נקדים פרקנו  להבנת
מסכתנו : של הקודמים

בביאה,`. אלא דבר, לכל כאשתו להיות ליבם, ניקנית היבמה אין התורה מן
אבל – ויבמה". לאשה לו ולקחה עליה יבוא "יבמה ה): כה, (דברים שנאמר
כדרך בשטר , או  בכסף אותה שיקדש  עד יבמתו  על היבם יבוא שלא תיקנו חכמים

נקראים אלו קידושין הנשים. כל  בשאר x"שנוהגים n ` n" קונה המאמר ואין .
הקודמים. בפרקים כבר שלמדנו  כמו לחומרה, קניין  מקצת אלא ביבמה

.a– בלבד. בחליצה אלא אדם, לכל מותרת להיות מזיקתה, נפטרת היבמה אין
חליצה, כעין לחומרה מועיל הגט שיהא חכמים תיקנו גט, היבם לה נתן ואם

הייבום מן  אותה dpai),לפסול  `l aey dpa `ly oeiky)עליו צרותיה את ולאסור 
אבל גרושה, כדין  לכהונה ולפוסלה בקרובותיה, אותו  ולאסור האחים, שאר  ועל

לה. שיחלוץ עד  לאחר  להינשא מותרת אינה מקום מכל
.b לחלוץ ואף גט לה ליתן  צריך לייבמה, רוצה ואינו  ביבמתו  מאמר שעשה יבם

הייבום  מזיקת להפקיעה כדי  – וחליצה המאמר , מקידושי להפקיעה כדי – גט לה:
לאחר . להינשא ולהתירה

èb øçà èb ïéà :øîBà ìàéìîb ïaø לייבום לפניו  שנפלו  מי – ÇÈÇÀÄÅÅÅÅÇÇÅ
גט  ונתן וחזר ללאה, גט ונתן  וחנה, לאה כגון אחד , מאח נשים שתי
שנתן  שמשעה בקרובותיה, אסור  ואינו  גט, חנה של  גיטה אין  לחנה,

למשנתנו , בהקדמה שהבאנו כמו שתיהן , זיקת מעליו פקעה ללאה גט
הייבום  מן לדחותה חליצה, כעין  סופרים מדברי ביבמה מועיל שהגט

האחים שאר  ועל עליו צרותיה את `zyולאסור yxbn hbde li`ed)
(yi` היה כאילו  כלום, עשה לא לחנה, גט  ונתן היבם כשחזר  הלכך  ,

זה  אחת ליבמה יבמים שני  נתנו אם וכן השוק. מן לאשה גט נותן
בקרובותיה. מותר והוא גט, השני של גיטו  אין גט, וזה àGåÀגט

øîàî øçà øîàî שנפלו היבמות בשתי מאמר אחד יבם עשה – ÇÂÈÇÇÇÂÈ
חברתה, את קידש כך  ואחר מהן אחת שקידש  היינו  אחד , מאח לפניו 
ואינה  כלום, השני המאמר  אין אחת, ביבמה מאמר  יבמים שני  עשו או

בקרובותיה. אסור ואינו המאמר , להפקעת גט ממנו  àGåÀצריכה
äìéòa øçà äìéòa שבאו או היבמות, שתי  על אחד יבם בא אם – ÀÄÈÇÇÀÄÈ

אינה שני והשנייה ייבום, היא הראשונה הביאה אחת, יבמה על יבמים
ואינו  זו, ביאה מחמת גט ממנו  צריכה היא ואין  זנות, בעילת אלא

בקרובותיה. äöéìçאסור øçà äöéìç àGåאחד יבם חלץ – ÀÂÄÈÇÇÂÄÈ
השנייה  החליצה אין אחת, ליבמה יבמים שני  שחלצו  או היבמות לשתי 

בקרובותיה. מותר  והוא לכהונה, כשרה והיא íéîëçåÇÂÈÄחליצה,
èb øçà èb Lé :íéøîBà היבמה את מפקיע הגט ואין  הואיל – ÀÄÅÅÇÇÅ

להתירה  כדי לחליצה, זקוקה היא עדיין  שהרי גמורה, הפקעה מזיקתה
גט, הוא השני הגט גם לפיכך  לעיל, שהקדמנו  כמו  לאחר, להינשא

izdw - zex`ean zeipyn
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äöéìç.íéîëçåíéøîBà:èb øçà èb Lé,øîàî øçà øîàî Léå;äöéìç øçà àGå äìéòa øçà àG ìáà £¦¨©£¨¦§¦¥¥©©¥§¥©£¨©©©£¨£¨©©§¦¨§©©£¦¨
íeìk. §
·ãöék?Bzîáéa øîàî äNò,èb dì ïúðå–äöéìç epîéä äëéøö.äöéìçå øîàî äNò–èb epîéä äëéøö. ¥©¨¨©£¨¦¦§§¨©¨¥§¦¨¥¤£¦¨¨¨©£¨©£¦¨§¦¨¥¤¥

ìòáe øîàî äNò–dúåöîk Bæ éøä. ¨¨©£¨¨©£¥§¦§¨¨
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„ãöék?Bæa øîàî äNò,Bæa øîàîe–äöéìçå ïéhâ éðL úBëéøö.Bæa øîàî,Bæa èâå–äöéìçå èb äëéøö. ¥©¨¨©£¨¨©£¨¨§¦§¥¦¦©£¦¨©£¨¨§¥¨§¦¨¥©£¦¨

:äéúåáåø÷á øúåîå èâ åðîî äëéøö.hb xg` hb yiäéðùì éðù èâ éðäàå ä÷éæ àâìô àëéà éúëà êëìä ,äöéìç àéòá àäã éøîâì äú÷éæ äçã àì àî÷ã
:äëìä ïëå .äéúåáåø÷á øéñàå åúùåøâ éåäéîì

aaaa.cvik:úçà äîáéå ãçà íáé ïéã ãöéë ,øîà÷ éëäå .éà÷ úçà äîáéå ãçà íáéàå ,äùôð éôðàá àúìéî àìà éà÷ àúâåìôà åàì.dvilg epnid dkixv
:äðáé àìá äéìò àîéé÷ ïéùåøâá ìéçúäã ïåéëã ,ñåðëé àì ñåðëì äöø íàå.hb epnn dkixv,äéìéã ïéùåã÷ éòå÷ôàì éòá èâå ,ä÷éæì àúò÷ôà äöéìçã

:ïéùåã÷ àò÷ôî àì äöéìçã
bbbbdyre hb ozp.dvilge hb dkixv xn`n da:åú÷éæì äöéìçå åøîàîì èâ äëéøö êëìä ,èâã àøåéù éð÷ øîàîå úö÷ øééùå úö÷ éçã èâãhb ozp

.lrae:åú÷éæì äöéìçå åúàéáì èâ äëéøöå ,äðáé àìá äéìò àîéé÷ èâ ïúðù äòùîù ,äîéé÷ì øåñà.melk dvilg xg` oi`àéä àáé÷ò 'ø ïéúéðúî àä
øçà äùãé÷ íàå ,íåìë äöéìç øçà ùé íéøîåàù íéîëçë äëìä àìà ,äëìä äðéàå .ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåã÷ ïéà øîàã:èâ åðîéä äëéøö äöéìçcg`

.cg` mail zenai izy cg`e cg` mail zg` dnaiøçà ïéàå íåìë äìçúáù äàéá øçà ïéàå íåìë ïåùàø øîàî øçà åà ïåùàø èâ øçà ùéù ïä ïéåù
:íåìë äöéìç

cccc.oihib ipy zekixv:øîàî øçà øîàî ùéã ïðáøë .úåîáé éúùì.dvilge:äúøö úøèåôå ,ïäî úçàì.efl hbe efl xn`núà äðåøçà ìù èâ ìñô
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בקרובותיה; הוא øîàîואסור  øçà øîàî Léå ואין הואיל  – ÀÅÇÂÈÇÇÇÂÈ
אף  לפיכך קניין , מקצת אלא כביאה גמור קניין  ביבמה קונה המאמר 

בקרובותיה; הוא ואסור  גט, צריכה והיא מאמר , הוא השני  המאמר 
íeìk äöéìç øçà àGå äìéòa øçà àG ìáà והבעילה הואיל – ÂÈÇÇÀÄÈÀÇÇÂÄÈÀ

מה  כל  לגמרי, הזיקה את מפקעת והחליצה גמור , קניין  ביבמה קונה
או  החליצה, אחרי  או הבעילה אחרי  היבמה של  בצרתה היבם שעשה

כלום. אינו  זו , ביבמה אחר  יבם שעשה minkgk.מה dklde
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הקודמת. במשנה ששנינו העניינים להסבר דוגמות באות פרקנו סוף ועד מכאן

ãöék? לעיל ששנינו וכו' ומאמר  גט בענין  הדין  –,x`ean `xnba ÅÇ
ששנינו  וחכמים גמליאל  רבן של המחלוקת על  מוסב זה "כיצד" שאין
הקדמה  כעין המשמש הוא, עצמו  בפני  ענין אלא הקודמת, במשנה

א משנה וחליצה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לביאור  וגט מאמר דין  לבאר  באה משנתנו  .
אחת. וביבמה אחד ביבם היבם,äNòובעילה –Bzîáéa øîàî– ÈÈÇÂÈÄÄÀ

בשטר , או  בכסף èbשקידשה dì ïúðå, כך אחר –epîéä äëéøö ÀÈÇÈÅÀÄÈÅÆ
äöéìç,אסור לייבמה אבל  הייבום. זיקת את ממנה להפקיע כדי – ÂÄÈ

גט  לה שנתן  בכגון  כאן  שמדובר  מפרשים, יש  לה. שנתן הגט מפני
לייבמה  מותר מאמרו, להפקעת גט לה נתן אם אבל  לזיקתו , סתם

äöéìçå((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). øîàî äNò, ביבמתו –èb epîéä äëéøö– ÈÈÇÂÈÇÂÄÈÀÄÈÅÆÅ
אלא  המאמר  את מפקעת החליצה שאין מאמרו, קידושי את להפקיע

בלבד . הייבום זיקת dúåöîkאת Bæ éøä ,ìòáe øîàî äNò– ÈÈÇÂÈÈÇÂÅÀÄÀÈÈ
נאמר  בתורה ה ה ה ה ):):):):אמנם כה כה כה כה ,,,, צריך((((דבריםדבריםדבריםדברים ואינו  עליה" יבוא "יבמה

עד יבמתו  על היבם יבוא שלא תיקנו  חכמים אבל תחילה, לקדשה
ייבמה  כך ואחר חכמים מצוות תחילה קיים זה והרי מאמר, בה שיעשה

התורה. כמצוות
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èb ïúð, ליבמתו –øîàî äNòå,גט לה נתן  שתחילה היינו  – ÈÇÅÀÈÈÇÂÈ
מאמר , בה עשה כך  èbואחר äëéøö,המאמר קידושי את להפקיע – ÀÄÈÅ

äöéìçåאחר לייבמה רשאי  ואינו הייבום. זיקת את ממנה להפקיע – ÇÂÄÈ
בתחילה. לה שנתן  הגט מפני èbהמאמר , ïúð,ליבמתו –ìòáe– ÈÇÅÈÇ

ונאסרה  הייבום מן  נפסלה גט לה שנתן  משעה הרי כך, אחר  אותה
מקום  שמכל אלא היא, פסולה ביאה הגט שלאחר והבעילה עליו,

היא מאמר  èbהלכך ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כעין  äëéøö, לבעילתו –äöéìçå ÀÄÈÅÇÂÄÈ
לזיקתו . –èb ïúð, ליבמתו –õìçå,כך אחר לה –øçà ïéà ÈÇÅÀÈÇÅÇÇ

íeìk äöéìç באה שמשנתנו  מבואר, בגמרא לגמרי . ונפטרה – ÂÄÈÀ
גט, צריכה אינה בביאה, או במאמר כך אחר  קידשה שאם להשמיע,

בחייבי תופסים קידושין  שאין  הסובר, עקיבא כרבי  היא משנתנו שכן
øîàîלאווין. äNòå ,õìç,החליצה לאחר –ìòáe ,èb ïúð– ÈÇÀÈÈÇÂÈÈÇÅÈÇ

החליצה, לאחר  שבעל או  גט שנתן ìòaאו  :Bà יבמתו על  בא – ÈÇ
øîàîבתחילה, äNòå,הבעילה לאחר –õìçå èb ïúð או – ÀÈÈÇÂÈÈÇÅÀÈÇ

הבעילה, לאחר שחלץ או  גט íeìkשנתן äöéìç øçà ïéàכל – ÅÇÇÂÄÈÀ
היא  שמשנתנו  הזכרנו  וכבר כלום. אינו  החליצה לאחר שעשה מה

עשה  אם הלכך  לאווין , בחייבי תופסים קידושין שאין  עקיבא, כרבי 
צריך ואינו הוא, כלום לא החליצה, לאחר  אותה בעל  או מאמר  בה

וכן גט. לה melkליתן  dlira xg` oi` גט לה נתן  ואם ייבום, מזיקת

הרי  הבעילה, להשמיענו ,אחר  צורך  היה לא אמנם בו. מתגרשת היא
ברור שהרי  כלום, החליצה אחר שאין החליצה, לאחר  גט נתן שאם

המשנה  שרוצה משום אלא החליצה, לאחר כלום עושה הגט שאין  הוא
שנקטה  ומה גט". "נתן בחליצה גם נקטה גט", ונתן  "בעל  להשמיענו

הביאה  אחר  "אין גם נקטה ולא כלום" חליצה אחר  "אין המשנה
היבמה  התרת בענין להשמיענו לה ועדיף הלשון , קיצור  משום כלום",

íáéìלשוק. úBîáé ézL úçàå ,ãçà íáéì úçà äîáé úçàÇÇÀÈÈÇÇÀÈÈÆÈÀÇÇÀÅÀÈÀÈÈ
ãçà יבם לפני  שנפלו  אחד , מאח יבמות שתי  בין  אחת יבמה בין  – ÆÈ

ראשון  מאמר  אחר או ראשון גט אחר  בהן שיש דינן , שווה אחד ,
להלן . כמבואר כלום, חליצה אחר  או  ביאה אחר בהן ואין  כלום,

i y y m e i
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ãöék? אחד ליבם יבמות בשתי הדין  –øîàîe ,Bæa øîàî äNò ÅÇÈÈÇÂÈÈÇÂÈ
Bæa,חברתה את קידש  כך  ואחר מהן  אחת שקידש  –éðL úBëéøö ÈÀÄÀÅ

ïéhâמאמר שיש  א, במשנה חכמים כדעת גט, צריכה אחת כל  – ÄÄ
מאמר, את äöéìçåאחר פוטרת והיא חליצה, צריכה מהן ואחת – ÇÂÄÈ
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íéîL éãéa úøk;åéøáãk äëìäå.òLBäé éaøøîBà:ïéc úéa úúéî åéìò íéáiçL ìk.øîàïa ïBòîL éaø ¨¥¦¥¨©¦©£¨¨¦§¨¨©¦§ª©¥¨¤©¨¦¨¨¦©¥¦¨©©¦¦§¤
éàfò:da áeúëå íéìLeøéa ïéñçé úlâî éúàöî:Léà úLàî øæîî éðBìt Léà;éøác íi÷ìòLBäé éaø.BzLà ©©¨¨¦§¦©Ÿ¨¦¦¨©¦§¨¨¦§¦©§¥¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦§ª©¦§

äúnL–dúBçàa øzî;äúîå dLøb–dúBçàa øzî;äúîå øçàì úàOð–dúBçàa øzî.äúnL Bzîáé ¤¥¨ª¨©£¨¥§¨¨¥¨ª¨©£¨¦¥§©¥¨¥¨ª¨©£¨§¦§¤¥¨
–dúBçàa øzî;äúîå dì õìç–dúBçàa øzî. ª¨©£¨¨©¨¨¥¨ª¨©£¨
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‡ìàéìîb ïaøøîBà:èb øçà èb ïéà,øîàî øçà øîàî àGå,äìéòa øçà äìéòa àGå,øçà äöéìç àGå ©¨©§¦¥¥¥¥©©¥§©£¨©©©£¨§§¦¨©©§¦¨§£¦¨©©

:øæîî ãìåä ïéà ïéåàì éáééçî ìáà .äãðä ïî õåç ,øæîî ãìåä úøë
d`̀̀̀.hb xg` hb oi` .l`ilnb oaxéåäéîì åéìò äéðùä úåáåø÷ åøñàð àì ,äéðùì èâ ïúðå øæçå äðåùàøì èâ ïúðå ,ãçà çàî ãçà íáéì úåîáé éúù

äîáéì àì íéçàä øàù àìå àåä àì íáéé àì áåùå ,äðáé àìá äìò í÷éîì äîáéá éðäî èâã ,åéìòî ïäéúù ú÷éæ äò÷ô äðåùàøì èâ áéäé éëîã ,åúùåøâë
ïéà äéðùì éðù èâ áéäéå øãä éë êëìä ,äúøöì àìå èâä äìá÷ùäæ ïúðå úçà äîáéì ïéîáé éðù ïëå .àîìòã úéøëð äùàì èâ ïúåðë éåäå íåìë åéùòîá

:äéúåáåø÷á øúåîå íåìë åðéà ïåøçàä .èâ äæå èâ.xn`n xg` xn`n `leäðéàå íåìë åðéà ïåøçàä ,úåîáé éúùå ãçà íáéá ïéá úçà äîáéì ïéîáé éðù ïéá
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שנאמר א א א א ):):):):עקיבא, כגכגכגכג,,,, יגלה ((((דבריםדבריםדבריםדברים ולא אביו אשת את איש  יקח "לא

כרבי עקיבא רבי  וסובר יגלה, לא אביו  שראה כנף – אביו" כנף
לו  וסמוך לאווין , מחייבי  שהיא אביו , באנוסת מדבר  שהכתוב יהודה,

גגגג):):):):נאמר שם שם שם שם ,,,, ממזר((((שםשםשםשם שיש ומכאן ה'", בקהל ממזר  יבוא "לא
לאווין. ìkמחייבי :øîBà éðîézä ïBòîLבשר íéáiçLשאר ÄÀÇÅÈÄÅÈÆÇÈÄ

íéîL éãéa úøk åéìò;לאווין מחייבי  לא אבל  ממזר, הולד  – ÈÈÈÅÄÅÈÇÄ
יגלה  "ולא שהכתוב כחכמים, סובר  התימני  ששמעון בגמרא, ומבואר 

היינו  אביו , של יבם בשומרת מדבר אביו" שהיא כנף אביו , אחי אשת
ללמדנו , ה'", בקהל  ממזר  יבוא "לא נאמר : לו  וסמוך  כריתות, מחייבי 

כריתות; מחייבי  ממזר åéøáãkשיש  äëìäå,התימני שמעון  כדברי – ÇÂÈÈÄÀÈÈ
הולד כרת, ביאתה על  שחייבים כל  אבל  לאווין, מחייבי  ממזר שאין
כרת, עונשו  עליה שהבא פי  על שאף מודים, הכל בנידה ברם, ממזר.

שתופסים  משום בגמרא, הטעם ומבואר ממזר , הולד  אין  מקום מכל
שנאמר קידושין , כדכדכדכד):):):):בה טוטוטוטו,,,, eilr"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  dzcp idze" בשעת אפילו –

) קידושין בה תופסים קידושין )."idze"נידתה של  הווייה לשון –éaøÇÄ
ïéc úéa úúéî åéìò íéáiçL ìk :øîBà òLBäéהנולד ולד  – ÀËÇÅÈÆÇÈÄÈÈÄÇÅÄ

או  אביו, מאשת כגון  דין, בית מיתת ביאתה על שחייבים מערווה
מחייבי הבא ולד  אבל  ממזר , הריהו  איש , מאשת או מבתו , או  מאמו,

אביו " אשת את איש יקח "לא וכתוב שהואיל  ממזר, אינו כריתות,
ממזר. הולד זה בכגון  שדווקא ללמד בא זה ïBòîLהרי éaø øîàÈÇÇÄÄÀ
íéìLeøéa ïéñçé úlâî éúàöî :éàfò ïa בה כתוב שהיה – ÆÇÇÈÈÄÀÄÇÙÈÄÄÈÇÄ

משפחות, של  úLàîייחוסן øæîî éðBìt Léà :da áeúëåÀÈÈÄÀÄÇÀÅÅÅÆ
òLBäé éaø éøác íi÷ì ;Léàעזאי בן שמעון שרבי כלומר – ÄÀÇÅÄÀÅÇÄÀËÇ

ממזר שאין  יהושע, רבי  דברי  לקיים כדי  היוחסין, מגילת על  סיפר

מיתת  שחייב איש, אשת על הבא כגון  דין, בית מיתת מחייבי אלא
ה ה ה ה """"תוספותתוספותתוספותתוספות""""חנק. שאף בעליבעליבעליבעלי לרבותא, איש" "אשת שנקטו מבארים,

שבארבע  הקל  העונש שהוא חנק, אלא עליה חייבים שאין פי על 
ממזר, הולד מקום מכל וחנק), הרג שריפה (סקילה דין בית מיתות
וכלתו), אביו  ואשת אמו  (כגון  סקילה עליהן  שחייבים עריות שכן וכל 

וחמותו ). בתו  (כגון  שריפה dúBçàaאו øzî ,äúnL BzLà– ÄÀÆÅÈËÈÇÂÈ
שנאמר אשתו , בחיי אלא אשה אחות נאסרה יח יח יח יח ):):):):שלא יח יח יח יח ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

ערוותה"וא  לגלות לצרור  תקח לא אחותה אל  dשה i i g a d i l r;"
dúBçàaוכן øzî ,äúîå dLøbמותר אז גרושתו, מתה אם – ÅÀÈÈÅÈËÈÇÂÈ

אחותה; את dúBçàaלישא øzî ,äúîå øçàì úàOðכלומר – ÄÅÀÇÅÈÅÈËÈÇÂÈ
גרושתו  כן אם אלא באחותה, מותר אינו לאחר, גרושתו כשנישאה אף

äúîå,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).מתה dì õìç ;dúBçàa øzî ,äúnL BzîáéÀÄÀÆÅÈËÈÇÂÈÈÇÈÈÅÈ
dúBçàa øzî:אמרו בגמרא באחותה. אסור מתה, שלא כל אבל – ËÈÇÂÈ

,"dkixv dpi`y dpyn iax dpy o`k" בתורה הוא מפורש פסוק שהרי
,"diiga dilr"בחייה אלא אשה אחות נאסרה שכן ((((רש רש רש רש """"יייי))))שלא וכל  ,

בענין  לסיפא אמנם היא הגמרא שכוונת מפרשים, ויש  יבמתו . אחות
אבל ביבמתו, שכן כל הרי באשתו, זו הלכה ונשנתה שהואיל  יבמתו ,

וכן  בתורה, מפורש  שהוא אף הדין , עיקר את להשמיע באה הרישא

מותר אינו  אשתו, את כשגירש  שאף הדיוק, את להשמיענו היא באה
גרושתו מתה כן  אם אלא לעיל((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))באחותה בארנו  אמנם וכן  ;

לאחר ". "נישאת בענין 
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בפרקים  הזכרנו כבר אמנם מהם שאחדים עיקרים, כמה נקדים פרקנו  להבנת
מסכתנו : של הקודמים

בביאה,`. אלא דבר, לכל כאשתו להיות ליבם, ניקנית היבמה אין התורה מן
אבל – ויבמה". לאשה לו ולקחה עליה יבוא "יבמה ה): כה, (דברים שנאמר
כדרך בשטר , או  בכסף אותה שיקדש  עד יבמתו  על היבם יבוא שלא תיקנו חכמים

נקראים אלו קידושין הנשים. כל  בשאר x"שנוהגים n ` n" קונה המאמר ואין .
הקודמים. בפרקים כבר שלמדנו  כמו לחומרה, קניין  מקצת אלא ביבמה

.a– בלבד. בחליצה אלא אדם, לכל מותרת להיות מזיקתה, נפטרת היבמה אין
חליצה, כעין לחומרה מועיל הגט שיהא חכמים תיקנו גט, היבם לה נתן ואם

הייבום מן  אותה dpai),לפסול  `l aey dpa `ly oeiky)עליו צרותיה את ולאסור 
אבל גרושה, כדין  לכהונה ולפוסלה בקרובותיה, אותו  ולאסור האחים, שאר  ועל

לה. שיחלוץ עד  לאחר  להינשא מותרת אינה מקום מכל
.b לחלוץ ואף גט לה ליתן  צריך לייבמה, רוצה ואינו  ביבמתו  מאמר שעשה יבם

הייבום  מזיקת להפקיעה כדי  – וחליצה המאמר , מקידושי להפקיעה כדי – גט לה:
לאחר . להינשא ולהתירה

èb øçà èb ïéà :øîBà ìàéìîb ïaø לייבום לפניו  שנפלו  מי – ÇÈÇÀÄÅÅÅÅÇÇÅ
גט  ונתן וחזר ללאה, גט ונתן  וחנה, לאה כגון אחד , מאח נשים שתי
שנתן  שמשעה בקרובותיה, אסור  ואינו  גט, חנה של  גיטה אין  לחנה,

למשנתנו , בהקדמה שהבאנו כמו שתיהן , זיקת מעליו פקעה ללאה גט
הייבום  מן לדחותה חליצה, כעין  סופרים מדברי ביבמה מועיל שהגט

האחים שאר  ועל עליו צרותיה את `zyולאסור yxbn hbde li`ed)
(yi` היה כאילו  כלום, עשה לא לחנה, גט  ונתן היבם כשחזר  הלכך  ,

זה  אחת ליבמה יבמים שני  נתנו אם וכן השוק. מן לאשה גט נותן
בקרובותיה. מותר והוא גט, השני של גיטו  אין גט, וזה àGåÀגט

øîàî øçà øîàî שנפלו היבמות בשתי מאמר אחד יבם עשה – ÇÂÈÇÇÇÂÈ
חברתה, את קידש כך  ואחר מהן אחת שקידש  היינו  אחד , מאח לפניו 
ואינה  כלום, השני המאמר  אין אחת, ביבמה מאמר  יבמים שני  עשו או

בקרובותיה. אסור ואינו המאמר , להפקעת גט ממנו  àGåÀצריכה
äìéòa øçà äìéòa שבאו או היבמות, שתי  על אחד יבם בא אם – ÀÄÈÇÇÀÄÈ

אינה שני והשנייה ייבום, היא הראשונה הביאה אחת, יבמה על יבמים
ואינו  זו, ביאה מחמת גט ממנו  צריכה היא ואין  זנות, בעילת אלא

בקרובותיה. äöéìçאסור øçà äöéìç àGåאחד יבם חלץ – ÀÂÄÈÇÇÂÄÈ
השנייה  החליצה אין אחת, ליבמה יבמים שני  שחלצו  או היבמות לשתי 

בקרובותיה. מותר  והוא לכהונה, כשרה והיא íéîëçåÇÂÈÄחליצה,
èb øçà èb Lé :íéøîBà היבמה את מפקיע הגט ואין  הואיל – ÀÄÅÅÇÇÅ

להתירה  כדי לחליצה, זקוקה היא עדיין  שהרי גמורה, הפקעה מזיקתה
גט, הוא השני הגט גם לפיכך  לעיל, שהקדמנו  כמו  לאחר, להינשא
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‡Bzîáé ìò àaä,ââBLa ïéa,ãéæîa ïéa,ñðàa ïéa,ïBöøa ïéa,äãéæî àéäå ââBL àeä elôà,àéäå ãéæî àeä ©¨©§¦§¥§¥¥§¥¦¥§Ÿ¤¥§¨£¦¥§¦§¦¨¥¦§¦

úââBL,äñeðà àG àéäå ñeðà àeä,ñeðà àG àeäå äñeðà àéä,øîBbä ãçàå äøòîä ãçà–äð÷.÷ìç àGå ¤¤¨§¦£¨¦£¨§¨¤¨©§¨¤§¤¨©¥¨¨§¨©
äàéáì äàéa ïéa. ¥¦¨§¦¨

.melk:äìåñô äöéìç àéäã â"òàå ,åäðéð íéøåîâ ïéùåøéâ äöéìçã íåùî ,èâ àéòá àì øîàî ãéáòå øãä éàå ,àéä äøåîâ äöéìçå.rvn`a d`iadèâ ïåâë
:äéúåáåø÷á øåñà ,úéùéìùá øîàî äùòå øæçå åæì ìòáå åæì.seqa÷éôî éëå ,ïéîáé ú÷éæ åæ äàéá øçà ùé ,[úçàä] ìò äéìò àáå øæçå åæì øîàîå åæì èâ

:èâá äì éâñ àìå äöéìç àéòá äì.melk dixg` oi`:íåìë åéùòîá ïéà äàéá øçà êãéàì ùãé÷å øãä éàå .äöéìç àìá èâá à÷ôðå
e`̀̀̀.bbey .eznai lr `ad:àéä úøçà äùà øåáñë.cifn:íåáé úåöîì àìå úåðæ íùì.dcifn `ide bbey `ed elit`äðååëî àéäã àëéä àéòáî àì

ëúð àéäå úøçà äùàì ïéåëî àåäù ïåâë ,äåöîì éðååëî àì åäééååøúã àëéä åìéôà àìà ,äåöîìàø÷ øîàã ,äð÷ ,úåðæ íùì äðåå(ä"ë íéøáã)àáé äîáé
:íå÷î ìëî ,äéìò.dxrnd:ä÷éùð äéåø÷ äñðëä àìá äøèò äòéâôå .ãáìá äøèò ñéðëä àìà åúàéá øîâ àìù.dpwàá íà èâá úàöåéå ,äìçðá äëæå

:äàéöåäì.d`ial d`ia oia wlg `láéúëã ,äëøãë àìù äàéáì äëøãë äàéá ïéá('ë àø÷éå):äùàá ùé úåáëùî éúùù áåúëä ãéâî ,äùà éáëùî

`xephxa yexit

ועשה  חזר  אחת שבעל  שלאחר יבמות, בשתי כגון ביאה, לאחר מאמר 

בה תופס המאמר אין בחברתה, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))מאמר מפרשים,((((רש רש רש רש """"יייי;;;; ויש .
ייבום, מזיקת לגמרי  מפקעת פסולה ביאה אין  נחמיה רבי לדעת שאף

הפיסקה שכוונת אלא חליצה, צריכה melkוהיא dixg` oi` שאין –
הביאה אחרי  תופס הרמבהרמבהרמבהרמב""""ןןןן).).).).מאמר ((((מהרשמהרשמהרשמהרש""""לללל;;;;

א ה נ ש מ ר ו א ב

ה): כה, (דברים שנאמר בביאה, נקנית שהיבמה הזכרנו , dilrכבר  `eai dnai"
."dy`l el dgwle.בביאה יבמתו  את היבם קונה כיצד ללמד , באה משנתנו

ââBLa ïéa ,Bzîáé ìò àaä אחרת אשה שהיא שחשב כגון  – ÇÈÇÀÄÀÅÀÅ
טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ãéæîa((((עייןעייןעייןעיין ïéa מצוות לשם התכוון שלא – ÅÀÅÄ

לזנות, אלא ñðàaייבום ïéa,עליה לבוא שאנסוהו  –ïBöøa ïéa ÅÀÙÆÅÀÈ
פי על אף ברצון", "בין המשנה ונקטה ייבום; למצוות שהתכוון –

מקום בכל התנא של  דרכו  שכך  הוא, àeä;((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))שפשוט elôàÂÄ
äãéæî àéäå ââBL שבארנו כמו בשוגג, יבמתו  על בא שהיבם – ÅÀÄÀÄÈ

או לזנות; שהתכוונה מזידה, היתה והיא àéäåלעיל, ãéæî àeäÅÄÀÄ
úââBL שהו שחשבה כגון או– אחר; איש  àGא àéäå ñeðà àeä ÆÆÈÀÄ
,äñeðàאוñeðà àG àeäå äñeðà àéä היו אם הדין והוא – ÂÈÄÂÈÀÈ

אנוסים, שניהם או מזידים שניהם או שוגגים äøòîäשניהם ãçàÆÈÇÀÈÆ
ביאתו , את גומר שאינו  המערה, בין –øîBbä ãçàåהגומר ובין – ÀÆÈÇÅ

ביאתו , והיא ÷äðאת יבמתו , את היבם קנה האלו הדרכים בכל  – ÈÈ
דבר לכל  כאשתו  מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))נעשית ויש .dpw בנחלת וזכה –

גט לה נותן להוציאה בא ואם המת, ועיין ועיין ועיין ועיין בעלה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

איגראיגראיגראיגר);););); עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי äàéáìתוספותתוספותתוספותתוספות äàéa ïéa ÷ìç àGå בגמרא – ÀÈÇÅÄÈÀÄÈ
כדרכה  ביאה בין הבדל שאין  להשמיענו, זו פיסקה שכוונת מבואר,

קנאה. כדרכה, שלא יבמתו על  הבא ואף כדרכה, שלא לביאה

izdw - zex`ean zeipyn
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Bæa øîàî,Bæ úà ìòáe–äöéìçå ïéhâ éðL úBëéøö.Bæa øîàî,Bæì õìçå–èb äëéøö äðBLàøä.Bæì èb, ©£¨¨¨©¤§¦§¥¦¦©£¦¨©£¨¨§¨©¨¨¦¨§¦¨¥¥¨
Bæì èâå–ìç epîéä úBëéøöäöé.Bæì èb,Bæ úà ìòáe–äöéìçå èb äëéøö.Bæì èb,Bæa øîàîe–äëéøö §¥¨§¦¥¤£¦¨¥¨¨©¤§¦¨¥©£¦¨¥¨©£¨¨§¦¨

äöéìçå èb.Bæì èb,Bæì õìçå–íeìk äöéìç øçà ïéà. ¥©£¦¨¥¨§¨©¨¥©©£¦¨§
‰õìç,õìçå,õìç Bà,øîàî äNòå,èb ïúð,ìòáe;Bà:ìòa,ìòáe,øîàî äNòå ìòa Bà,èb ïúð,õìçå ¨©§¨©¨©§¨¨©£¨¨©¥¨©¨©¨©¨©§¨¨©£¨¨©¥§¨©
–íeìk äöéìç øçà ïéà,ì ãçà íáé ïéaúBîáé ézL,úçà äîáéì ïéîáé éðL ïéa. ¥©©£¦¨§¥¨¨¤¨¦§¥§¨¥§¥§¨¦¦¨¨¤¨
Âõìç,øîàî äNòå,èb ïúð,ìòáe;Bà:ìòa,øîàî äNòå,èb ïúðå,õìçå–íeìk äöéìç øçà ïéà;ïéa ¨©§¨¨©£¨¨©¥¨©¨©§¨¨©£¨§¨©¥§¨©¥©©£¦¨§¥

älçza,òöîàa ïéa,óBqa ïéa.äìéòaäå,älçza àéäL ïîæa–íeìk äéøçà ïéà.óBqáe òöîàa–Lé ©§¦¨¥¨¤§©¥©§©§¦¨¦§©¤¦©§¦¨¥©£¤¨§¨¤§©©¥
íeìk äéøçà.äéîçð éaøøîBà:äöéìç úçàå äìéòa úçà,älçza ïéa,òöîàa ïéa,óBqa ïéa–äéøçà ïéà ©£¤¨§©¦§¤§¨¥©©§¦¨§©©£¦¨¥©§¦¨¥¨¤§©¥©¥©£¤¨

íeìk. §

:åú÷éæì äöéìçå åøîàîì èâ äëéøöå ,äðáé àìá äéì í÷ã ,äðåùàøä.oihib ipy zekixv efl lrae efl xn`n:åúàéáì èâ åæå åøîàîì èâ åæ.dvilge
:äúøö úøèåôå ïäî úçàì.dvilge hb zekixv efl lrae efl hbúìòá ä÷ôð àì àãåçì èâáå ,ïåùàø èâ íåùî äðáé àìá äéìò í÷ã äîéé÷ì øåñàå
:àéä äìåñô äàéáã ,äàéá.melk dvilg xg`l oi`.ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåã÷ ïéà øîàã àáé÷ò 'øë ïéùåã÷ äá éñôú àì äúøöì åà äì ùã÷î øãä éàå

:äëìä äðéàå
dddd.ulge ulgõìç ïëå .äìåñô äðéà äðåäëì åìéôàå àéä íåìë åàì àúééøúá äöéìçå ,ïéîáé ú÷éæ íåù äðåùàø äöéìç øçà ïéàù ,äéðù úåáåø÷á øúåî

.äéðùì ìòáå øæçå äìçú ìòá íà åà .íåìë ïåøçàä äùòî ïéà åæ ìù äöéìçä øçà åæì ìòá íà åà .åæ ìù äöéìçä øçà åæì èâ ïúð ïëå .åæì øîàîå åæì
:äéðùä úåáåø÷á øúåîå áéùç àì ïåøçà äùòîå íåìë äàéá øçà ïéà ,äéðùì õìç åà äéðùì èâ ïúð åà ,äéðùá øîàî äùòå äìçú ìòá åàxg` oi`

.melk dvilg:íåìë äàéá øçà ïéà øîéîì êéøö àôéñàå .éà÷ àùéøà
eeee.lrae hb ozp xn`n dyre ulgíåùî àëä àéðú øãä ,ìéòì àðúã áâ ìò óàå .éà÷ úçà äîáéå ãçà íáéàïéá éâåìôàì éòáã àôéñ,äöéìçì äàéá

äöéìçã:ïðáøå äéîçð 'øã àúâåìô éîð ïðéòåîùàìå .äìçúá àéäù ïîæá à÷åã äàéáäå ,íåìë äéøçà ïéà óåñá ïéá òöîàá ïéá äìçúá ïéáoia dlgza oia
.rvn`a:åøîàîì èâ ïðéòá àìå øîàîä éðäî àì ,èâä úìòáá åà øîàî äá äùòå øæçå åæì õìçå åæì èâ ïåâë.seqa:õìç èâå øîàî øçàdixg` oi`

`xephxa yexit

Bæaצרתה. èâå ,Bæa øîàî נתן כך  ואחר  באחת מאמר עשה – ÇÂÈÈÀÅÈ
לחברתה, äöéìçåגט èb äëéøö צריכה מאמר  בה שעשה זו – ÀÄÈÅÇÂÄÈ

חליצה, צריכה מהן  ואחת עליה נאסרה לחברתה גט ונתן שהואיל גט,

צרתה. Bæופוטרת úà ìòáe ,Bæa øîàîואחר מהן  אחת קידש – ÇÂÈÈÈÇÆ
חברתה, את בעל ïéhâכך  éðL úBëéøö גט וזו  למאמרו גט זו  – ÀÄÀÅÄÄ

לח äöéìçåלביאתו, זקוקה הביאה בעלת שאף מהן, לאחת ליצה,– ÇÂÄÈ
היתה. פסולה ביאה בראשונה, מאמר  שעשה לאחר ובעלה שהואיל

Bæì õìçå ,Bæa øîàî,לחברתה חלץ כך  ואחר באחת מאמר  עשה – ÇÂÈÈÀÈÇÈ
èb äëéøö äðBLàøä. מאמרו קידושי להפקיע –èâå ,Bæì èb ÈÄÈÀÄÈÅÅÈÀÅ

Bæì,מהן אחת לכל גט נתן  –äöéìç epîéä úBëéøö להפקיע – ÈÀÄÅÆÂÄÈ
צרתה. את פוטרת והיא מהן  לאחת שחולץ כלומר זיקתן , èbÅמהן

ìòáe ,BæìBæ úà,חברתה את כך  אחר  ובעל לאחת גט נתן  –äëéøö ÈÈÇÆÀÄÈ
äöéìçå èb ב פסולה – היתה שהביאה לפי  גט, צריכה הביאה עלת ÅÇÂÄÈ

פוטרת  והיא חליצה, צריכה מהן ואחת לראשונה, הגט את שנתן לאחר
צרתה. Bæaאת øîàîe ,Bæì èb עשה כך  ואחר לאחת גט נתן  – ÅÈÇÂÈÈ

בחברתה, äöéìçåמאמר èb äëéøö גט צריכה המאמר  בעלת – ÀÄÈÅÇÂÄÈ
צרתה. את פוטרת והיא חליצה, צריכה מהן ואחת Bæì,למאמרו , èbÅÈ

Bæì õìçå,לחברתה כך אחר וחלץ גט לאחת נתן –øçà ïéà ÀÈÇÈÅÇÇ
íeìk äöéìç אין צרתה, את או חלוצתו את וקידש  חזר ואם – ÂÄÈÀ

תופסים  קידושין שאין הסובר , עקיבא רבי כדעת בה, תופסים קידושין 

בחייבי תופסים שקידושין  כחכמים היא ההלכה ברם, לאווין . בחייבי 
גט. ממנו צריכה חליצה, אחרי  וקידשה חזר  אם ולכן לאווין ,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ל מוסיפה אחד.משנתנו ליבם שנזקקו  אחד  מאח יבמות בשתי  דון 

õìçå ,õìç,לחברתה חלץ כך  ואחר  לאחת חלץ –,õìç Bà ÈÇÀÈÇÈÇ
øîàî äNòå,בחברתה מאמר  עשה כך ואחר לאחת חלץ –ïúð ÀÈÈÇÂÈÈÇ

ìòáe ,èb;עליה שבא או  לחברתה גט שנתן או –,ìòa :Bà ÅÈÇÈÇ
ìòáe,חברתה את בעל כך  ואחר  אחת בעל  –äNòå ìòa Bà ÈÇÈÇÀÈÈ
øîàî,בחברתה מאמר ועשה אחת בעל –õìçå ,èb ïúð או – ÇÂÈÈÇÅÀÈÇ

לה, שחלץ או לחברתה גט íeìkשנתן äöéìç øçà ïéàכלומר – ÅÇÇÂÄÈÀ
מותר והוא כלום, אינו  לראשונה, שחלץ לאחר  לשנייה שעשה מה כל

לשנייה  שעשה שמה כלום, הביאה אחר אין וכן  השנייה. בקרובות

השנייה. בקרובות ומותר הוא, כלום לא הראשונה על  שבא לאחר
úçà äîáéì ïéîáé éðL ïéa ,úBîáé ézLì ãçà íáé ïéa– ÅÈÈÆÈÄÀÅÀÈÅÀÅÀÈÄÄÈÈÆÈ

ביבמה, מאמר  מהם אחד עשה אם אחת, ויבמה יבמים בשני שאף
חבירו  בה עשה כך ואחר  עליה, בא או  לה, חלץ או גט, לה נתן  או

חליצה  אחר  שאין בה, נוהגים הדינים אותם הללו , מהמעשים אחד 
וחליצה  גט צריכה היא וגט מאמר אחר  ואילו כלום, בעילה אחר  ואין

יבמות. ושתי  אחד ביבם כמבואר בלבד, חליצה או 

y c e w z a y
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חוזרת  והיא אחת, ויבמה אחד יבם בדין שבפרקנו, ג למשנה המשך  היא משנתנו

בתחילה" "בין משנתנו  של  הסיפא את לה לסמוך כדי  ההיא, המשנה של  הסיפא על 

ביבם  בין אחת, ויבמה אחד  ביבם בין בכולם, נוהג משנתנו  של הדין  ברם, וכו '.

אחת ויבמה יבמים בשני  בין יבמות, ושתי aeh").אחד  mei zetqez" oiir)

øîàî äNòå ,õìç:ג במשנה ששנינו  מה כלומר –dyre ulg ÈÇÀÈÈÇÂÈ
,xn`n,èb ïúðå ,øîàî äNòå ,ìòa :Bà ;ìòáe ,èb ïúðÈÇÅÈÇÈÇÀÈÈÇÂÈÀÈÇÅ

íeìk äöéìç øçà ïéà ,õìçå:היינו –älçza ïéa שחלץ – ÀÈÇÅÇÇÂÄÈÀÅÇÀÄÈ
גט, ונתן  מאמר עשה כך ואחר òöîàaתחילה ïéa שנתן כגון – ÅÈÆÀÇ

כלום  מועיל  החליצה שלאחר המאמר שאין  מאמר , ועשה וחלץ גט

למאמרו , גט צריכה óBqaואינה ïéaואחר גט ונתן  מאמר שעשה – ÅÇ
החליצה  לאחר מאמר ועשה חזר  ואם כלום, החליצה אחר  אין  חלץ, כך

לגמרי . הזיקה מן  אותה פוטרת שהחליצה גט, צריכה äìéòaäåÀÇÀÄÈאינה
הבעילה: לענין  אבל –älçza àéäL ïîæaאחד ביבם כגון  – ÄÀÇÆÄÇÀÄÈ

בחברתה, מאמר עשה כך ואחר אחת שבעל יבמות, äéøçàושתי ïéàÅÇÂÆÈ
íeìk, לגמרי הייבום זיקת פקעה שכבר  –la`òöîàa כגון – ÀÈÆÀÇ

מאמר , ועשה ובעל גט מאמרóBqáeשנתן  ועשה גט שנתן כגון  – Ç
íeìkובעל, äéøçà Lé זיקת עדיין היא, פסולה וביאה שהואיל  – ÅÇÂÆÈÀ

חליצה. צריכה והיא עליה, äìéòaייבום úçà :øîBà äéîçð éaøÇÄÀÆÀÈÅÇÇÀÄÈ
äöéìç úçàå,חליצה ובין  בעילה בין  –ïéa ,älçza ïéa ÀÇÇÂÄÈÅÇÀÄÈÅ

óBqa ïéa ,òöîàa,ומאמר גט שלאחר בעילה אפילו –ïéà ÈÆÀÇÅÇÅ
íeìk äéøçà ועשה חזר  ואם חליצה, בלא בגט היא ויוצאת – ÇÂÆÈÀ
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‡Bzîáé ìò àaä,ââBLa ïéa,ãéæîa ïéa,ñðàa ïéa,ïBöøa ïéa,äãéæî àéäå ââBL àeä elôà,àéäå ãéæî àeä ©¨©§¦§¥§¥¥§¥¦¥§Ÿ¤¥§¨£¦¥§¦§¦¨¥¦§¦

úââBL,äñeðà àG àéäå ñeðà àeä,ñeðà àG àeäå äñeðà àéä,øîBbä ãçàå äøòîä ãçà–äð÷.÷ìç àGå ¤¤¨§¦£¨¦£¨§¨¤¨©§¨¤§¤¨©¥¨¨§¨©
äàéáì äàéa ïéa. ¥¦¨§¦¨

.melk:äìåñô äöéìç àéäã â"òàå ,åäðéð íéøåîâ ïéùåøéâ äöéìçã íåùî ,èâ àéòá àì øîàî ãéáòå øãä éàå ,àéä äøåîâ äöéìçå.rvn`a d`iadèâ ïåâë
:äéúåáåø÷á øåñà ,úéùéìùá øîàî äùòå øæçå åæì ìòáå åæì.seqa÷éôî éëå ,ïéîáé ú÷éæ åæ äàéá øçà ùé ,[úçàä] ìò äéìò àáå øæçå åæì øîàîå åæì èâ

:èâá äì éâñ àìå äöéìç àéòá äì.melk dixg` oi`:íåìë åéùòîá ïéà äàéá øçà êãéàì ùãé÷å øãä éàå .äöéìç àìá èâá à÷ôðå
e`̀̀̀.bbey .eznai lr `ad:àéä úøçà äùà øåáñë.cifn:íåáé úåöîì àìå úåðæ íùì.dcifn `ide bbey `ed elit`äðååëî àéäã àëéä àéòáî àì

ëúð àéäå úøçà äùàì ïéåëî àåäù ïåâë ,äåöîì éðååëî àì åäééååøúã àëéä åìéôà àìà ,äåöîìàø÷ øîàã ,äð÷ ,úåðæ íùì äðåå(ä"ë íéøáã)àáé äîáé
:íå÷î ìëî ,äéìò.dxrnd:ä÷éùð äéåø÷ äñðëä àìá äøèò äòéâôå .ãáìá äøèò ñéðëä àìà åúàéá øîâ àìù.dpwàá íà èâá úàöåéå ,äìçðá äëæå

:äàéöåäì.d`ial d`ia oia wlg `láéúëã ,äëøãë àìù äàéáì äëøãë äàéá ïéá('ë àø÷éå):äùàá ùé úåáëùî éúùù áåúëä ãéâî ,äùà éáëùî

`xephxa yexit

ועשה  חזר  אחת שבעל  שלאחר יבמות, בשתי כגון ביאה, לאחר מאמר 

בה תופס המאמר אין בחברתה, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))מאמר מפרשים,((((רש רש רש רש """"יייי;;;; ויש .
ייבום, מזיקת לגמרי  מפקעת פסולה ביאה אין  נחמיה רבי לדעת שאף

הפיסקה שכוונת אלא חליצה, צריכה melkוהיא dixg` oi` שאין –
הביאה אחרי  תופס הרמבהרמבהרמבהרמב""""ןןןן).).).).מאמר ((((מהרשמהרשמהרשמהרש""""לללל;;;;

א ה נ ש מ ר ו א ב

ה): כה, (דברים שנאמר בביאה, נקנית שהיבמה הזכרנו , dilrכבר  `eai dnai"
."dy`l el dgwle.בביאה יבמתו  את היבם קונה כיצד ללמד , באה משנתנו

ââBLa ïéa ,Bzîáé ìò àaä אחרת אשה שהיא שחשב כגון  – ÇÈÇÀÄÀÅÀÅ
טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ãéæîa((((עייןעייןעייןעיין ïéa מצוות לשם התכוון שלא – ÅÀÅÄ

לזנות, אלא ñðàaייבום ïéa,עליה לבוא שאנסוהו  –ïBöøa ïéa ÅÀÙÆÅÀÈ
פי על אף ברצון", "בין המשנה ונקטה ייבום; למצוות שהתכוון –

מקום בכל התנא של  דרכו  שכך  הוא, àeä;((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))שפשוט elôàÂÄ
äãéæî àéäå ââBL שבארנו כמו בשוגג, יבמתו  על בא שהיבם – ÅÀÄÀÄÈ

או לזנות; שהתכוונה מזידה, היתה והיא àéäåלעיל, ãéæî àeäÅÄÀÄ
úââBL שהו שחשבה כגון או– אחר; איש  àGא àéäå ñeðà àeä ÆÆÈÀÄ
,äñeðàאוñeðà àG àeäå äñeðà àéä היו אם הדין והוא – ÂÈÄÂÈÀÈ

אנוסים, שניהם או מזידים שניהם או שוגגים äøòîäשניהם ãçàÆÈÇÀÈÆ
ביאתו , את גומר שאינו  המערה, בין –øîBbä ãçàåהגומר ובין – ÀÆÈÇÅ

ביאתו , והיא ÷äðאת יבמתו , את היבם קנה האלו הדרכים בכל  – ÈÈ
דבר לכל  כאשתו  מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))נעשית ויש .dpw בנחלת וזכה –

גט לה נותן להוציאה בא ואם המת, ועיין ועיין ועיין ועיין בעלה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

איגראיגראיגראיגר);););); עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי äàéáìתוספותתוספותתוספותתוספות äàéa ïéa ÷ìç àGå בגמרא – ÀÈÇÅÄÈÀÄÈ
כדרכה  ביאה בין הבדל שאין  להשמיענו, זו פיסקה שכוונת מבואר,

קנאה. כדרכה, שלא יבמתו על  הבא ואף כדרכה, שלא לביאה
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' א

e dpyn iying wxt zenai zkqn

Bæa øîàî,Bæ úà ìòáe–äöéìçå ïéhâ éðL úBëéøö.Bæa øîàî,Bæì õìçå–èb äëéøö äðBLàøä.Bæì èb, ©£¨¨¨©¤§¦§¥¦¦©£¦¨©£¨¨§¨©¨¨¦¨§¦¨¥¥¨
Bæì èâå–ìç epîéä úBëéøöäöé.Bæì èb,Bæ úà ìòáe–äöéìçå èb äëéøö.Bæì èb,Bæa øîàîe–äëéøö §¥¨§¦¥¤£¦¨¥¨¨©¤§¦¨¥©£¦¨¥¨©£¨¨§¦¨

äöéìçå èb.Bæì èb,Bæì õìçå–íeìk äöéìç øçà ïéà. ¥©£¦¨¥¨§¨©¨¥©©£¦¨§
‰õìç,õìçå,õìç Bà,øîàî äNòå,èb ïúð,ìòáe;Bà:ìòa,ìòáe,øîàî äNòå ìòa Bà,èb ïúð,õìçå ¨©§¨©¨©§¨¨©£¨¨©¥¨©¨©¨©¨©§¨¨©£¨¨©¥§¨©
–íeìk äöéìç øçà ïéà,ì ãçà íáé ïéaúBîáé ézL,úçà äîáéì ïéîáé éðL ïéa. ¥©©£¦¨§¥¨¨¤¨¦§¥§¨¥§¥§¨¦¦¨¨¤¨
Âõìç,øîàî äNòå,èb ïúð,ìòáe;Bà:ìòa,øîàî äNòå,èb ïúðå,õìçå–íeìk äöéìç øçà ïéà;ïéa ¨©§¨¨©£¨¨©¥¨©¨©§¨¨©£¨§¨©¥§¨©¥©©£¦¨§¥

älçza,òöîàa ïéa,óBqa ïéa.äìéòaäå,älçza àéäL ïîæa–íeìk äéøçà ïéà.óBqáe òöîàa–Lé ©§¦¨¥¨¤§©¥©§©§¦¨¦§©¤¦©§¦¨¥©£¤¨§¨¤§©©¥
íeìk äéøçà.äéîçð éaøøîBà:äöéìç úçàå äìéòa úçà,älçza ïéa,òöîàa ïéa,óBqa ïéa–äéøçà ïéà ©£¤¨§©¦§¤§¨¥©©§¦¨§©©£¦¨¥©§¦¨¥¨¤§©¥©¥©£¤¨

íeìk. §

:åú÷éæì äöéìçå åøîàîì èâ äëéøöå ,äðáé àìá äéì í÷ã ,äðåùàøä.oihib ipy zekixv efl lrae efl xn`n:åúàéáì èâ åæå åøîàîì èâ åæ.dvilge
:äúøö úøèåôå ïäî úçàì.dvilge hb zekixv efl lrae efl hbúìòá ä÷ôð àì àãåçì èâáå ,ïåùàø èâ íåùî äðáé àìá äéìò í÷ã äîéé÷ì øåñàå
:àéä äìåñô äàéáã ,äàéá.melk dvilg xg`l oi`.ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåã÷ ïéà øîàã àáé÷ò 'øë ïéùåã÷ äá éñôú àì äúøöì åà äì ùã÷î øãä éàå

:äëìä äðéàå
dddd.ulge ulgõìç ïëå .äìåñô äðéà äðåäëì åìéôàå àéä íåìë åàì àúééøúá äöéìçå ,ïéîáé ú÷éæ íåù äðåùàø äöéìç øçà ïéàù ,äéðù úåáåø÷á øúåî

.äéðùì ìòáå øæçå äìçú ìòá íà åà .íåìë ïåøçàä äùòî ïéà åæ ìù äöéìçä øçà åæì ìòá íà åà .åæ ìù äöéìçä øçà åæì èâ ïúð ïëå .åæì øîàîå åæì
:äéðùä úåáåø÷á øúåîå áéùç àì ïåøçà äùòîå íåìë äàéá øçà ïéà ,äéðùì õìç åà äéðùì èâ ïúð åà ,äéðùá øîàî äùòå äìçú ìòá åàxg` oi`

.melk dvilg:íåìë äàéá øçà ïéà øîéîì êéøö àôéñàå .éà÷ àùéøà
eeee.lrae hb ozp xn`n dyre ulgíåùî àëä àéðú øãä ,ìéòì àðúã áâ ìò óàå .éà÷ úçà äîáéå ãçà íáéàïéá éâåìôàì éòáã àôéñ,äöéìçì äàéá

äöéìçã:ïðáøå äéîçð 'øã àúâåìô éîð ïðéòåîùàìå .äìçúá àéäù ïîæá à÷åã äàéáäå ,íåìë äéøçà ïéà óåñá ïéá òöîàá ïéá äìçúá ïéáoia dlgza oia
.rvn`a:åøîàîì èâ ïðéòá àìå øîàîä éðäî àì ,èâä úìòáá åà øîàî äá äùòå øæçå åæì õìçå åæì èâ ïåâë.seqa:õìç èâå øîàî øçàdixg` oi`

`xephxa yexit

Bæaצרתה. èâå ,Bæa øîàî נתן כך  ואחר  באחת מאמר עשה – ÇÂÈÈÀÅÈ
לחברתה, äöéìçåגט èb äëéøö צריכה מאמר  בה שעשה זו – ÀÄÈÅÇÂÄÈ

חליצה, צריכה מהן  ואחת עליה נאסרה לחברתה גט ונתן שהואיל גט,

צרתה. Bæופוטרת úà ìòáe ,Bæa øîàîואחר מהן  אחת קידש – ÇÂÈÈÈÇÆ
חברתה, את בעל ïéhâכך  éðL úBëéøö גט וזו  למאמרו גט זו  – ÀÄÀÅÄÄ

לח äöéìçåלביאתו, זקוקה הביאה בעלת שאף מהן, לאחת ליצה,– ÇÂÄÈ
היתה. פסולה ביאה בראשונה, מאמר  שעשה לאחר ובעלה שהואיל

Bæì õìçå ,Bæa øîàî,לחברתה חלץ כך  ואחר באחת מאמר  עשה – ÇÂÈÈÀÈÇÈ
èb äëéøö äðBLàøä. מאמרו קידושי להפקיע –èâå ,Bæì èb ÈÄÈÀÄÈÅÅÈÀÅ

Bæì,מהן אחת לכל גט נתן  –äöéìç epîéä úBëéøö להפקיע – ÈÀÄÅÆÂÄÈ
צרתה. את פוטרת והיא מהן  לאחת שחולץ כלומר זיקתן , èbÅמהן

ìòáe ,BæìBæ úà,חברתה את כך  אחר  ובעל לאחת גט נתן  –äëéøö ÈÈÇÆÀÄÈ
äöéìçå èb ב פסולה – היתה שהביאה לפי  גט, צריכה הביאה עלת ÅÇÂÄÈ

פוטרת  והיא חליצה, צריכה מהן ואחת לראשונה, הגט את שנתן לאחר
צרתה. Bæaאת øîàîe ,Bæì èb עשה כך  ואחר לאחת גט נתן  – ÅÈÇÂÈÈ

בחברתה, äöéìçåמאמר èb äëéøö גט צריכה המאמר  בעלת – ÀÄÈÅÇÂÄÈ
צרתה. את פוטרת והיא חליצה, צריכה מהן ואחת Bæì,למאמרו , èbÅÈ

Bæì õìçå,לחברתה כך אחר וחלץ גט לאחת נתן –øçà ïéà ÀÈÇÈÅÇÇ
íeìk äöéìç אין צרתה, את או חלוצתו את וקידש  חזר ואם – ÂÄÈÀ

תופסים  קידושין שאין הסובר , עקיבא רבי כדעת בה, תופסים קידושין 

בחייבי תופסים שקידושין  כחכמים היא ההלכה ברם, לאווין . בחייבי 
גט. ממנו צריכה חליצה, אחרי  וקידשה חזר  אם ולכן לאווין ,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ל מוסיפה אחד.משנתנו ליבם שנזקקו  אחד  מאח יבמות בשתי  דון 

õìçå ,õìç,לחברתה חלץ כך  ואחר  לאחת חלץ –,õìç Bà ÈÇÀÈÇÈÇ
øîàî äNòå,בחברתה מאמר  עשה כך ואחר לאחת חלץ –ïúð ÀÈÈÇÂÈÈÇ

ìòáe ,èb;עליה שבא או  לחברתה גט שנתן או –,ìòa :Bà ÅÈÇÈÇ
ìòáe,חברתה את בעל כך  ואחר  אחת בעל  –äNòå ìòa Bà ÈÇÈÇÀÈÈ
øîàî,בחברתה מאמר ועשה אחת בעל –õìçå ,èb ïúð או – ÇÂÈÈÇÅÀÈÇ

לה, שחלץ או לחברתה גט íeìkשנתן äöéìç øçà ïéàכלומר – ÅÇÇÂÄÈÀ
מותר והוא כלום, אינו  לראשונה, שחלץ לאחר  לשנייה שעשה מה כל

לשנייה  שעשה שמה כלום, הביאה אחר אין וכן  השנייה. בקרובות

השנייה. בקרובות ומותר הוא, כלום לא הראשונה על  שבא לאחר
úçà äîáéì ïéîáé éðL ïéa ,úBîáé ézLì ãçà íáé ïéa– ÅÈÈÆÈÄÀÅÀÈÅÀÅÀÈÄÄÈÈÆÈ

ביבמה, מאמר  מהם אחד עשה אם אחת, ויבמה יבמים בשני שאף
חבירו  בה עשה כך ואחר  עליה, בא או  לה, חלץ או גט, לה נתן  או

חליצה  אחר  שאין בה, נוהגים הדינים אותם הללו , מהמעשים אחד 
וחליצה  גט צריכה היא וגט מאמר אחר  ואילו כלום, בעילה אחר  ואין

יבמות. ושתי  אחד ביבם כמבואר בלבד, חליצה או 

y c e w z a y
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חוזרת  והיא אחת, ויבמה אחד יבם בדין שבפרקנו, ג למשנה המשך  היא משנתנו

בתחילה" "בין משנתנו  של  הסיפא את לה לסמוך כדי  ההיא, המשנה של  הסיפא על 

ביבם  בין אחת, ויבמה אחד  ביבם בין בכולם, נוהג משנתנו  של הדין  ברם, וכו '.

אחת ויבמה יבמים בשני  בין יבמות, ושתי aeh").אחד  mei zetqez" oiir)

øîàî äNòå ,õìç:ג במשנה ששנינו  מה כלומר –dyre ulg ÈÇÀÈÈÇÂÈ
,xn`n,èb ïúðå ,øîàî äNòå ,ìòa :Bà ;ìòáe ,èb ïúðÈÇÅÈÇÈÇÀÈÈÇÂÈÀÈÇÅ

íeìk äöéìç øçà ïéà ,õìçå:היינו –älçza ïéa שחלץ – ÀÈÇÅÇÇÂÄÈÀÅÇÀÄÈ
גט, ונתן  מאמר עשה כך ואחר òöîàaתחילה ïéa שנתן כגון – ÅÈÆÀÇ

כלום  מועיל  החליצה שלאחר המאמר שאין  מאמר , ועשה וחלץ גט

למאמרו , גט צריכה óBqaואינה ïéaואחר גט ונתן  מאמר שעשה – ÅÇ
החליצה  לאחר מאמר ועשה חזר  ואם כלום, החליצה אחר  אין  חלץ, כך

לגמרי . הזיקה מן  אותה פוטרת שהחליצה גט, צריכה äìéòaäåÀÇÀÄÈאינה
הבעילה: לענין  אבל –älçza àéäL ïîæaאחד ביבם כגון  – ÄÀÇÆÄÇÀÄÈ

בחברתה, מאמר עשה כך ואחר אחת שבעל יבמות, äéøçàושתי ïéàÅÇÂÆÈ
íeìk, לגמרי הייבום זיקת פקעה שכבר  –la`òöîàa כגון – ÀÈÆÀÇ

מאמר , ועשה ובעל גט מאמרóBqáeשנתן  ועשה גט שנתן כגון  – Ç
íeìkובעל, äéøçà Lé זיקת עדיין היא, פסולה וביאה שהואיל  – ÅÇÂÆÈÀ

חליצה. צריכה והיא עליה, äìéòaייבום úçà :øîBà äéîçð éaøÇÄÀÆÀÈÅÇÇÀÄÈ
äöéìç úçàå,חליצה ובין  בעילה בין  –ïéa ,älçza ïéa ÀÇÇÂÄÈÅÇÀÄÈÅ

óBqa ïéa ,òöîàa,ומאמר גט שלאחר בעילה אפילו –ïéà ÈÆÀÇÅÇÅ
íeìk äéøçà ועשה חזר  ואם חליצה, בלא בגט היא ויוצאת – ÇÂÆÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn



ziprzרו zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כא המעשה:דף çèLהמשך ïa ïBòîL Bì çìL,המעגל éðBçלחוני àìîìà ¨©¦§¤¨©¦§¨¥¦

äzà,גדול אדם éìòשאתה éðøæBb,éecéð E,'שאלתי כך 'לא מעלה כלפי שהטחת ©¨§©¦¨¤¦
טעם, ועוד הרב. כבוד על eäiìàאלוíéðLהיוeléàLומנדים éðLk הנביא ¤¦¨¦¦§¥¥¦¨

íéîLb úBçzônLהיוeäiìà ìL Bãéaגשמים ירדו שלא א)ונשבע יז א' ,(מלכים ¤©§¥§¨¦§¨¤¥¦¨
Eãé,וכי ìò ìlçúî íéîL íL àöîð àì היתה אליהו שבועת או שבועתך שהרי Ÿ¦§¨¥¨©¦¦§©¥©¨§

כשבועתכם. שלא נשבע אחר צדיק שמא עתה ואף Eì,לבטלה, äNòà äî ìáà£¨©¤¡¤§
מפני לנדותך àhçúîשאין äzàLכהוגן שלא ומתנהג חוטא -íB÷nä éðôì ¤©¨¦§©¥¦§¥©¨

ממנו ðBöøומבקש Eì äNBòå,BðBöø Bì äNBòå åéáà ìò àhçúnL ïák ,E §¤§§§§¥¤¦§©¥©¨¦§¤§
ïénça éðöçøì éðëéìBä ,àaà ,Bì øîBàå,ומוליכוïðBöa éðôèL,ומוליכוél ïz §¥©¨¦¥¦§¨£¥¦§©¦¨§¥¦§¥¥¦

éìòå ,Bì ïúBðå íéðBnøå íé÷ñøôà ,íéã÷L ,íéæBâàøîBà áeúkä E כג (משלי ¡¦§¥¦£©§§¦§¦¦§¥§¨¤©¨¥
éáàכה) çîNé','EzãìBé ìâúå Enàå E כנסת זו 'אמך' שבשמים, אביך הוא 'אביך' ¦§©¨¦§¦¤§¨¥©§¤

ואמו. אביו הם ו'יולדתך' ישראל,

מעשיו: על המעגל חוני את שבחו שבה נוספת éðaברייתא eçìM äî ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨§§¥
ìúéæbä úkLלומר ìbònä[סנהדרין] éðBçì,וירדו הגשמים על שהתפלל לאחר ¦§©©¨¦§¦©§©¥

הפסוקים נאמרו כח־ל)עליך כב éëøc,(איוב ìòå Cì í÷éå øîBà øæâúå',øBà dâð E §¦§©¤§¨¨¨§©§¨¤¨©
,'ּכּפי ּבבר ונמלט נקי אי ימּלט יֹוׁשע, עינים וׁשח ּגוה וּתאמר הׁשּפילּו øîBàּכי øæâúå' ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ§¦§©¤

ש  היינו 'ל ähîlîויקם zøæb äzà,גשמים íéi÷îשירדו àeä Ceøa LBãwäå ְָָָ©¨¨©§¨¦§©¨§©¨¨§©¥
éëøc ìòå' ,äìòîlî Eøîàî'øBà dâð E ש ìôàהיינו äéäL øBc על צער מרוב ©£¨§¦§©§¨§©§¨¤¨©¤¨¨¨¥

הגשמים, הגשמיםzøàäעצירת כך.Eúlôúaבירידת øîàzåעל eìétLä ék' ¥©§¨¦§¦¨§¦¦§¦©Ÿ¤
'äåb ש ìôL,היינו äéäL øBc,ושפלים מועטים הגשמים Eúlôúa,שהיו Bzäaâä ¥¨¤¨¨¨¥¦§©§¦§¦¨§

בחוזק, גשמים òéLBé'שירדו íéðéò çLå' ש çMLהיינו øBc עיניו והשפיל כפף - §©¥©¦¦©¤©
BðBòa,בזעף הגשמים ירידת ידי Eúlôúaעל BzòLBä ברכה גשמי שירדו המיתה, מן ©£©§¦§¦¨§

שובע. לו é÷ð'והבאת éà èlîé' ש é÷ðהיינו äéä àlL øBc זכאי היה ולא מעבירות, §©¥¦¨¦¤Ÿ¨¨¨¦
העולם, את שהציפו אף הגשמים Eúlôúaלהפסקת Bzèlî,הגשמים ונפסקו ¦©§¦§¦¨§

étk øBáa èìîðå''E ש éãéהיינו äNòîa Bzèlîïéøeøaä E הודאה פר שהבאת §¦§©§©¤¦©§§©£¥¨¤©§¦
עליו. ידיך וסמכת

המעגל: בחוני נוסף øòèöîמעשה äéä ÷écö BúBà ìL åéîé ìk ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨¨¤©¦¨¨¦§©¥
ìòפירושäæ àø÷îבבל גלות שנות שבעים אחר על א)שנאמר קכו 'øéL(תהלים ©¦§¨¤¦

,'íéîìçk eðééä ïBiö úáéL úà 'ä áeLa úBìònä תהיה הגלות שתיגמר שלאחר ©©£§¤¦©¦¨¦§Ÿ§¦
ו  כחלום, ו øîà,נראית בשינה, הוא חלום àîìçaהרי ïéðL ïéòáL íééðc àkéà éî ¨©¦¦¨§¨¥¦§¦§¦§¤§¨

ברציפות.- שנה שבעים ולחלום לישון יתכן àçøBàaוכי ìæà äåä ãç àîBé יום - ¨©£¨¨©§§¨
בדרך, חוני הלך àáeøçאחד òèð äåäc àøáb àeääì dééæç אחד אדם וראה - ©§¥§©©§¨©£¨¨©¨¨

חרובים. עץ déìהנוטע øîà,חוניïéòè ïéðL änk ãò éàä עד ימשכו שנים כמה - ¨©¥©©©¨§¦¨¦
בפירות. טעון יהיה זה ïéðLשעץ ïéòáL ãò ,déì øîà.שנה שבעים -,déì øîà ¨©¥©¦§¦§¦¨©¥

ïéðL ïéòáL úééçc Cì àèéLt טורח שאתה שנה שבעים שתחיה לך פשוט וכי - §¦¨¨§¨¥¦§¦§¦
זה. עץ [àøáb],לנטוע éàä ,déì øîà,אני dézçkLàכלומר àáeøça àîìò- ¨©¥©©§¨¨§¨§¨¨©§©§¥

ו  עבורי, העצים את שתלו שאבותי בעולם, חרובים éúäáàמצאתי él éìúLc éëéä ék¦¥¦§¨§¥¦£¨¨©
éàøáì énð éìúLכך אחר לבני. שותל אני גם כך אבותי, לי ששתלו וכשם -áéúé ¨§¦©¦¦§©¨¦

éøk à÷àzôéø C ו פת, ואכל חוני ישב -àzðéL déì àúà וíéð,ונרדם שינה עליו נפלה -àúépeLî déì àøcäà עלתה - ¨¨¦¦§¨¨¨¥¦§¨¦©§§¨¥§¦¨
ו  סלע, שן àðéòîסביבותיו éqkéà,אדם בני ישןíéðåשל וכך -èwìî à÷ äåäc àøáb àeääì dééæç í÷ ék .ïéðL ïéòáL ¦©¥¥¥¨§¦¦§¦§¦¦¨©§¥§©©§¨©£¨¨§©¥

eäééðéî.עץ אותו מחרובי מלקט אחד אדם ראה כשקם -déì øîà,חוניdézìúLc àeä zà,ששתלו זה הוא אתה האם - ¦©§¨©¥©§¦§©§¥
àðà déøa øa ,déì øîà.השותל של בנו בן אני -,déì øîà,שנה שבעים צמיחתם וזמן חרובים, כבר הוציא שהעץ òîLמכך ¨©¥©§¥£¨¨©¥§©

éîééðc dpéîשישנתי מוכח -.ïéðL ïéòáLוכןéëîø éëîø déì àãéìééúàc déøîçì àæç שנרדם שבעת חמורתו, את ראה - ¦¨§©§¦¦§¦§¦£¨©£¨¥§¦§§¦¨¥©§¥©§¥
אלו. כל את והולידו עליו ובאה זכר שילדה ולדות, ולדי כלומר עדרים, עדרים לו נולדו ועתה מעוברת, היתה

i"yx

äúà éðåç àìîìà.lecb mc`e Ð
úåãðì,axd ceak lr oicpny Ð

jk `l :xn`e mixac gihdy
.izl`yéðùë íéðù åéä àìîìàù

åäéìà,minyb zxivr zxifb Ð
edil` ly ecia minyb ly gztne

.opiqxbíéîù íù àöîð àì
ììçúîrayp edil`y .dinza Ð

lh dl`d mipyd didi m` 'd ig"
` mikln) "ixac itl m` ik xhne
cr ff dz` oi`y rayp dz`e ,(fi

.minyb ecxiyíéîù íù àöîð
êãé ìò ììçúî`a df e` dfc Ð

.`ey zreay icilàèçúîÐ
jled ied :xnelk ,`hg oeyl

.`hegeúéæâä úëùì.oixcdpq Ð
ìôà äéäù øåã`ly xrv aexn Ð

.minyb ecxiêúìôúá úòùåäÐ
.raey mdilr z`ady ,dzind on

÷éãö åúåà ìùdid lbrnd ipeg Ð
.dfd `xwnd lr xrhvnøéù

úåìòîä.ielir oeyl Ðåðééä
íéîìåçëzelb dncp melgk Ð

.dpy miray didy laaïéòáù
àîìçá éðù`zi` in :dinza Ð

dinlga oipy oiray miipcyie Ð
dpiya dpy miray oyi mc`

zg`?ïéðù ïéòáù ãòoirh `l Ð
.`ziinw `pirha `xitáéúéÐ

ikd .`ztx jixk `we lbrnd ipeg
:opiqxbàáåøçá àîìò àðà

éì éìúùã éëéä éë ,äéúçëùà
.éàøáì ìéúùéà éîð àðà ééúäáà

àúéðåùî äéì àøãäàdzlr Ð
.rlq oy eizeaiaqàðéòî éñëéàå

éùðéàã.mzd edegky` `le Ð
éëîø éëîøel`a zeclee iclee Ð

,dzid xkf zxaern .miipc mipyd
.ecilede ,dilr `ae xfge



רז אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו - באיחור זמן קצת - בו כותב על דבר מצבו ושואל חוות דעתי, אם יסע עתה 

לאה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו.

והנה לדעתי כיון שנמצא במדינה אשר בזמן האחרון באו שם כמה אנשים יראי ד' נוסף על אלו 

שהיו דרים שם מקודם, וכיון שאין איש אתנו יודע על ברור הכוונה העליונה במה שנמצא הוא במקום 

פלוני כי רק מד' מצעדי גבר כוננו, הרי יקיים בעצמו מקומך אל תנח וישפיע על סביבתו באופן המתאים 

לחזקם בתורה ומצוה און אנווארימען מיט אידישע ווארימקייט, והשי"ת יתן לו אריכות ימים ושנים 

טובות להאיר בסביבתו ובתוספת בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות דרכי' 

ומנהגי', ואפילו בשביל פעולה אחת טובה, הנה ידוע הכתוב בתניא פכ"ה אשר בעשיית מצוה איזה 

ג"כ פתגם הבעש"ט מה ששמענו כמה פעמים  וידוע  ועד,  נצחי לעולם  ענין  שתהי', הנה למעלה הוא 

מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר נשמה יורדת למטה ומלובשת כמה עשרות בשנים 

בגוף ישראל בכדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים.

 ב"ה,  כ"ח שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יצחק זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שלו דיו"ד שבט אשר אקראהו בל"נ בעת רצון על הציון של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

שתקותי  וכיון  עתה  זה  שקבלתי  דאדר  בהביולעטען  פרטים  איזה  להעיר  הנני  זו  בהזדמנות 

שיוכל לתקן את זה, והוא: א( אין מזכיר כלל ע"ד מחצית השקל לא בעמוד א' ולא בעמוד ב', ובפרט 

נוגע בשנה זו שחל במוצש"ק. ב( בנוגע למשלוח מנות צריך להוסיף שצ"ל במינים של מאכל דוקא. ג( 

בסוף עמוד ב' לאחר המלה "נחת" טוב להוסיף ולהדגיש "דזשואיש נחת". ד( בעמוד ג' בנוגע להאבלים, 

וירושלים"  ציון  אבלי  בתוך  אותם  ינחם  "המקום  בישראל  הנהוג  המקובל  הנוסח  להוסיף  מהנכון 

דיני  כיון שפונים להאבלים, הרי צריך לנצל כל הזדמנות לפרסום  נחיצות הדבר מצד עצמו,  ומלבד 

ומנהגי ישראל. ה( בעמוד ד' וכן בסוף עמוד ג' ובכלל בכל מקום שמביאים שמות כמה אנשים, הנה 

אחת העצות להמנע מטענות ותרעומות בהקדמת פלוני לפלוני, הוא לסדר השמות ע"פ אל"ף בי"ת... 

דא"ג ראיתי בעמוד ג' שמביא בימי החדש המאורעות שקרו בו מחיי עם ישראל, ויוכל להועיל בזה 

הספר "דבר יום ביומו" שבשנים האחרונות נדפס עוה"פ.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dxf dcear(oey`x meil)

,äçîeî àôBøa,dktey zexk ezeyrl ezepne` z` rxi `l i`ceae §¥§¤
:`xnbd z`f dgiken .rx my eilr `vi `lyéîéc áø àúà éëc- §¦£¨©¦¦

,l`xyi ux`n inic ax `ayk ixdyøîàmyaïðçBé éaø,df oic ¨©©¦¨¨
äéä íàmiakek caerdíéaøì äçîeî,mqxetn dgnen -øzeî ¦¨¨§¤¨©¦¨

.l`xyid z` lenl el gipdl
:dipyd `ziixad lr dywne dkiynn `xnbdåikäãeäé éaø øáñ §¨©©¦§¨

éîc øétL éúek,l`xyid z` lenl i`yx izeky -àéðúäå ¦©¦¨¥§¨©§¨
,`ziixaaå ,éúekä úà ìî ìàøNéeli`éðtî ,ìàøNé ìeîé àì éúek ¦§¨¥¨¤©¦§¦Ÿ¨¦§¨¥¦§¥

ì ìnL,íéæøb øä íL,dl micaer mdy dpei zenc z`vnp myéøác ¤¨§¥©§¦¦¦§¥
äøBzä ïî äìéî eðéöî ïëéä éëå ,éñBé éaø Bì øîà .äãeäé éaø©¦§¨¨©©¦¥§¦¥¨¨¦¦¨¦©¨

zeidl dkixvyìdîL,dlin zevn myl -àlàizekd,CìBäå ìî ¦§¨¤¨¨§¥
,devnd jka zniiwzneBúîLð àözL ãòz` iqei iax llw - ©¤¥¥¦§¨

.mifixb xd myl lny lr ,eznyp `vzy izekd
zehiyd z` jetdl yiy ,oey`xd uexizl zxfeg `xnbd

:`ziixaaàøwéòî ïðéëtàãk ,Cetéà íìBòì àlàyi zn`a - ¤¨§¨¥¦§©§¦©¥¦¨¨
xi`n iaxy ,dligza mepktdy enk ,`ziixaa zehiyd z` jetdl
xne` dcedi iaxe ,miakek caerd `le izekd leniy xne`d `ed
ixdy ,xi`n iax ixac lr `iyew oi` dzre ,miakek caerd leniy
,lenl miakek caerd z` migipn oi`y xn` zeziixad izya

äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷ à÷ãeixacn epl dyw didy dne - §¨©§¨§©¦§¨©§©¦§¨
ixac lr ,miakek caerd leniy xne`d ,ef `ziixaa dcedi iax
xyk epi` miakek caery xne`y zxg`d `ziixaa dcedi iax

c oeik ,`iyew ef oi` ,dlinlàéääxad -zrcly zxne`d `zii ©¦
dcedi iaxl dpeekd oi` ,dleqt miakek caer zlin dcedi iax
`ziixa `l` ,xi`n iax lr wlegy ,dpey`xd `ziixaa xkfend

ezhiya ef,àéä àéNpä äãeäé éaøcmiakek caery xaeq `edy §©¦§¨©¨¦¦
,`xnbd z`f dgikene .dlinl leqtàéðúc,`ziixaaäãeäé éaø §©§¨©¦§¨

øîBì ãeîìz ,äìeñt àéäL íéáëBk ãáBòa äìéîì ïépî ,øîBà àéNpä©¨¦¥¦©¦§¦¨§¥¨¦¤¦§¨©§©
'øBîLú éúéøa úà äzàå'(h fi ziy`xa). §©¨¤§¦¦¦§

:izeka dlin oipra mi`pzd mrh z` zxxan `xnbdáø øîà̈©©
àîòè éàî ,àcñçenrh `ed dn -,äãeäé éaøczlin z` lqetd ¦§¨©©£¨§©¦§¨

,izekdáéúëclFOd 'dl gqt dUre xB LY` xEbi ike' wcv xb iabl ¦§¦§¦¨¦§¥§¨¨¤©©¦
'xkf lk Fl(gn ai zeny)milind z` yexcl yie ,,'ìBnä 'äì'jixvy ¨¨¨©¦

.mifixb xd myl miln mizekd eli`e ,'d myl lenlåeli`éñBé éaø §©¦¥
weqtd z` yexcl yiy xaeq'ìBné ìBnä'(bi fi ziy`xa)oeyl `edy ¦¦

.'d myl `ly dlin elit`e ,dxiyk dlin lky xnel `ay ,ieaix
:`xnbd dywnCãéàåizek zliny xaeq `ed cvik ,iqei iaxe - §¦¨

e ,dxiyk,'ìBnä 'äì' áéúëämyl zeidl dlind dkixvy rnyne ¨§¦©¦
:`xnbd zvxzn .'dàeää,df weqtay ''dl' oeyl -áéúk çñôa- ©§¤©§¦

dUre' xn`py ,weqtd zligza xkfend gqt oaxw lr dxn`p§¨¨
.'d myl gqtd ziiyr `dzy ,''dl gqt¤©©

:dywne `xnbd dkiynnénð Cãéàådcedi iaxl s`e -áéúëä §¦¨©¦¨§¦
'ìBné ìBnä'zvxzn .df weqtn yxec `ed dne ,ieaix oeyl `edy ¦¦

:`xnbdìk äøBz äøac,íãà éða ïBL,mpeyl z` letkl mkxcy ¦§¨¨¦§§¥¨¨
.izek zeaxl weqtd `a `le

:miakek caer ici lr dlin oipra `xnin d`ian `xnbd,øîzéà¦§©
äìéîì ïépîziyrpyaciàtt øa eøc ,äìeñt àéäL íéáëBk ãáBò ¦©¦§¦¨§¥¨¦¤¦§¨¨©¨¨

déîMî[enyn-],øîà áøcepia` mdxa`l d"awd xn`y jkn ¦§¥§©¨©
(h fi ziy`xa)øBîLú éúéøa úà äzàå','mzxcl Lixg` Lrxfe dY` §©¨¤§¦¦¦§©¨§©§£©£¤§ŸŸ¨

icaer `le ,lenl xyk mdxa` ly erxf wxy weqtdn cenll yie
.miakekïðçBé éaøåweqtdn z`f cenll yi ,xn`'ìBné ìBnä' §©¦¨¨¦¦

(bi fi ziy`xa)in wxy ,'lFOi lnd' xn`p eli`k z`f `exwl yie ,©¨¦
,ledn epi`y miakek caere ,mixg` lenl leki envra ledny

.mil`xyi lenl leki epi`
zl`ey:`xnbdeäééðéa éàîipy oia dkldl weligd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .elld micenildàkéà ,ìeäî éðeðáâå ,ìeäî éáøò©§¦¨§©§¦¨¦¨
eäééðéamiakek caer `ed ldendy ote`a `ed mdipia weligd - ¥©§

,mnvr z` lenl mibdepy zene`nøîàc ïàîopgei iaxl - ©§¨©
weqtdn `ed cenildyàkéà ,'ìBné ìBnä'oeik ,lenl el xzen - ¦¦¦¨

,ledn envr `edyøîàc ïàîez`f cneld `tt xa ExCle - ©§¨©¨
weqtdnøBîLú éúéøa úà','Lixg` Lrxfe dY`àkéìel xeq` - ¤§¦¦¦§©¨§©§£©£¤¥¨

.l`xyin epi`y oeik ,lenl
:dpin `wtpd z` `xnbd dgecåikøîàc ïàîìz`f micnely §§©§¨©

nàkéà 'ìBné ìBnä'z` lenl ledn miakek caerl xzen - ¦¦¦¨
,l`xyiïðúäådpyna(:`l mixcp)xne`d ,íðB÷ilr xeq` `di - §¨§©¨

dn oaxwk,ìàøNé éìøòa øzeî ,íéìøòä ïî äðäð éðàLs`y ¤£¦¤¡¤¦¨£¥¦¨§©§¥¦§¨¥
,'lxr' dpekn epi` ledn epi`y l`xyiéãáBò éìeîa øeñàå§¨§¥§¥

,íéáëBëmze` s` ,'milxr' mipekn miakek icaerd lky oeik ¨¦
.mnvr z` elnyàîìàc ,ef dpynn gken -c áb ìò óàicaer ©§¨©©©§

miakekéìéäî,miledn -eîc éìéäî àìc ïàîkmiaygp md - §¦¦§©§Ÿ§¦¦¨
,'leni lend'n `ed cenildy xaeqd zrcl s` ok m`e ,milxrk
lenl lkeiy df oiprl 'ledn' dpekn ledn miakek caer oi`

.mil`xyi
:zxg` dpin `wtp `xnbd d`ianeäééðéa àkéà ,àlàwelig yi - ¤¨¦¨¥©§

a epiide ,mdipia xg`å ,äìéî úîçî åéçà eúnL ìàøNéoklàì ¦§¨¥¤¥¤¨¥£©¦¨§Ÿ
,eäeìî,`ed mb zeni `ny ,ytp gewit yygn elenl xeq` ixdy ¨

øîàc ïàîìweqtdn z`f micnely,'øBîLú éúéøa úà äzàå' §©§¨©§©¨¤§¦¦¦§
àkéàepi` lretay s` ,mdxa` rxfn `edy oeik ,lenl el xzen - ¦¨

e ,lednøîàc ïàîìn z`f micnelyàkéì ,'ìBné ìBnä'el xeq` - §©§¨©¦¦¥¨
.envra ledn epi` ixdy ,lenl

:`xnbd dgecåikøîàc ïàîìn z`f micnelyàkéì 'ìBné ìBnä'- §§©§¨©¦¦¥¨
,mixg` lenl ledn epi`y l`xyil xeq`ïðúäådpyna(my), §¨§©

xne`d,ìàøNé éìøòa øeñà ,'íéìenî äðäð éðàL íðB÷'s`y oeik ¨¤£¦¤¡¤¦¦¨§©§¥¦§¨¥
,'milen' mipekn md,íéáëBë éãáBò éìeîa øzeîellka md oi`y ¨§¥§¥¨¦

,'milen'eîc éìéäîc ïàîk éìéäî àìc áb ìò óà ,àîìàs` - ©§¨©©©§Ÿ§¦¦§©¦§¦¦¨
.lednk aygp ,ledn epi`y l`xyi

:zxg` dpin `wtp `xnbd d`ianeäééðéa àkéà àlàwelig yi - ¤¨¦¨¥©§
oica mdipiaøîàc ïàîì ,äMàweqtdn z`f micnelyúà äzàå' ¦¨§©§¨©§©¨¤

àkéì ,'øBîLú éúéøaoeik ,lenl dxiyk dy` oi` -úa åàì äMàc §¦¦¦§¥¨§¦¨¨©
àéä äìéî,dlin aeig zxeza dpi` -øîàc ïàîìeok micnely ¦¨¦§©§¨©

weqtdnàkéà ,'ìBné ìBnä'oeik ,lenl dxiyk dy` -ïàîk äMàc ¦¦¦¨§¦¨§©
àéîc àìéäîclxr l`xyi elit`y oeik ,dlednk zaygp dy` - ¦§¦¨¨§¨

.l`xyi zyecwa `id s`y ,dy` oky lke ,'ledn'k aygp
:`xnbd dywnàì äMà øîàc ïàîì àkéà éîexaeqy in yi ike - ¦¦¨§©§¨©¦¨Ÿ

,lenl dxiyk dpi` dy`yáéúëäågTYe' dxezaxv dxRv §¨§¦©¦©¦Ÿ¨Ÿ
'DpA zlxr z` zxkYe(dk c zeny)oeyldne ,'øö äøBtö çwzå' ©¦§Ÿ¤¨§©§¨©¦©¦¨Ÿ

:`xnbd zvxzn .dlind oikq z` dlhp dnvr `idy rnynéø÷§¦
déa`exwl yi -çwzå'lhp `ede xg` mc`l dxn`y ,'xv dxFRv ¥©©©¦¨Ÿ

:dywne `xnbd dkiynn .oikqd z`,'úBøëzå' áéúëäårnyne §¨§¦©¦§
:`xnbd zvxzn .dlxrd z` dzxk dnvr `idydéa éø÷§¦¥

,'úøëzå'epiide ,e"ie `ll ,xqg aizka ef daiz dazkp ixdy ©©§¥
ãáòå àðéøçà Léðéàì äøîàc,ok zeyrl xg` mc`l dxn`y - §¨§¨§¦¦©£¦¨©£©

.dpa z` ln `ede
:sqep uexizàîéà úéòaéàåc ,uxzz dvxz m`e -éäéà àéúà §¦¨¥¥¨©§¨¦¦

äøîâàå äLî àúàå äìçúàåz` dligzde dxetiv d`ay - §©§£¨©£¨Ÿ¤§©§§¨
.dlind xwir z` dyr `ede ,miiqe dyn `ae ,dlind

äðùî
:mieb ici lr zxetqze d`etx xeqi`a zwqer epizpynïéàtøúî¦§©§¦

ïäîmieb ici lr ze`txzdl xzen -àì ìáà ,ïBîî éetéø ¥¤¦¨£¨Ÿ
mci lr mi`txzníB÷î ìëa ïäî ïéøtzñî ïéàå .úBLôð éetéø¦§¨§¥¦§©§¦¥¤§¨¨

l`xyid x`ev z` iebd jezgi `ny ,miaxd zeyx iciva elit`e
,eciay xrzaíéaøä úeLøa ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácipay ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¦§¨©¦

,my miievn mc`øzeîiebd `xiizny oeik ,mci lr xtzqdl ¨
,my mi`vnpd miyp`dnBðéáì Bðéa àì ìáàoi`y mewna - £¨Ÿ¥§¥

ynn cegia `ly elit`e ,jk lk miyp` my miievnyiy oeik ,
.iebd edbxdiy yeygl
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רט
oifge` mipy` cenr fk sc ± iying wxtzereay

äçîåî àôåø.dkty zexk diieyl diytp rxn `l -ïðéëôàãë êåôéà íìåòì àìà
àø÷éòî.dxf dcear myl eipa lenl ekxc oi` iebc ,xzen iebe xeq` izek dcedi iaxlc -

.eiab lr mixg`e li`ed ,yiig `l minc zkityleäãåäé éáøãà äãåäé éáøã êì àéù÷ãå
.`id `iypd dcedi iax `idd - aezkd zxifbn ieb zlin liqtc -äãåäé éáøã àîòè éàî

.izek liqtc ,iqei iaxc `zbelt xa -ìåîä 'äì
dlin dia yixce ,'ebe "lend 'dl gqt dyre" -

,dnyl `ly lnc ,leqt izek jkld .dnyl

l`xyic `zrc` `l` lidn `l ieb la`

.dnyl epiide ,"ledn" el xne`yìåîé ìåîä-

.`ed `ieaxáéúë çñôágqt` `xwc ,"'dl" -

.dnyl eziiyr `dzy ,i`wéúéøá úà äúàå
øåîùú.ieb `le ,jixg` jrxfe -ìåîé ìåîä-

leni ledn `edy in ,"leni lnd" dia ixwª

.mixg`éðåðáâ.dledn dne` -äðäð éðàù íðå÷
íéìøòìilr xeq` milxrd on dpdp ip`y dn -

.ycwd oeyl `ed "mpew"e ,mpewaåéçà åúîù
äìéî úîçî.zeni `ly ,dfl edeldn `le -

ç÷úå.gily ici lr -úøëúåxg`l dxn` -¥

.zxkeäðùîïäî ïéàôøúîodn oilawn -

.d`etxúåùôðå ïåîî.yxtn `xnba -ïéàå
íå÷î ìëá ïäî ïéøôúñîiliaya elit` -

jezgi `ny ,xicz my oixaery miaxd zeyx

.xrza ex`evàøîâíðçá úåùôð éåôø-

yi m`" :enk ,dyer `ed eytpne envrn ,xnelk

.mkzrca - (bk ziy`xa) "mkytp z`øëùá-

.dixb`c `cqtdl yiigc ,lihw `lïåîî éåôéø
elwlwl iebd lekiy ,dpkq da oi`y dkn -

.ze`txl oenn `iveie xzei el a`kzyàãáéø
àúìéñåëã"`caix" ,mitzka fiwnd one` ilk =

`cak i` ,xnelk .`"xcpiit frlae ,ilkd zkn -

`l l`xyi one` il fiwdy `zliqekc `caix il

xeq`c ,a`kd xiardl diieq`l iebl `pin`

.ieb cia eteb xeqnlåôåâ úåùôð éåôéøelit`e -

.xaca dpkq oi`
øáñ
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àôåøáwqrziy xac lka diytp rxn `l ,dlinl dgnen epi` elit`e - dgnen

.eaéëåirac ab lr s` dcedi iaxlc rnyn `kd - dnyl dlin epivn okid

zaizk opilqte dnyl opirac ,hbn `py i`n :dnize .ieba dl xyknc opiwqn dnyl dlin

`lc :xnel yie ?ciarw diytpc `zrc` iebc meyn (` ,bk oihib) ["`iand"] wxt ,hba ieb

dlin iab ;ciar `w `nzq ieb mlerlc ,inc

xd myl dyer epi`y onf lk ,i`w dnyl `nzqc

hb la` .dxyk ciarw `nzqc ieba ok m` mifxb

e`l dy` mzqc ,dnyl e`l `nzq dy`

jklde .leqt ieba hb jkld ,zcner oiyexibl

ip`" :daizkd zlgza hbd azek yxtiy jixv

jixv dxez xtqa oicd `ede ."zipelt myl azek

myl azek ip`" :daizkd zlgza yexita xn`iy

`nzqc ,"dyecw myl zexkf`de ,l`xyi zxez

,cp my) "oiwfipd" wxt rnyn oke .i`w enyl e`l

`l - rnyn ,"onyl izazk `l ely zexkf`" :(a

`ly yxtiy cr xyk `nzq i`c ,onyl izyxit

oke ."onyl `ly mizazk" :xnel el did ,onyl

oax iab (a ,dn my) "gleyd" wxta inp rnyn

mixtq gwil ociiva xizdy l`ilnb oa oerny

onyl ceair l`ilnb oa oerny oaxe :dywne ,iebn

ieba daizk liqtcne ?ira `l onyl daizk ,ira

,onyl `nzq i`c ,onyl e`l `nzqc dpin rny

`nzqc oeik :xn`z m`e .dlina enk xykzil

iab (a ,dn my) "gleyd" wxt ok m` ,onyl e`l

ieb xeqn oin oazky zefefne oilitz dxez ixtq

,mileqt cneyn l`xyie izeke ohwe dy` care

epyiy lk ,"mzazke ...mzxywe" :xn`py

dil wetiz ?`xw il dnl ,daizka epyi dxiywa

ieb ipzc :xnel yi !leqt `nzqe ciar `nzq iebc

`xw e`lac ,oin `pz inp ikdc ,ohwe dy` ab`

.dxf dcearl `nzqc meyn leqt

äøáãepiax xne` - mc` ipa oeylk dxez

dxez dxac `kd dil zi`c o`nc :wgvi

lr wleg epi`y zeidl leki ,mc` ipa oeylk

oda `veike "gikez gked" lre "aiyz ayd"

`pgky` `lc ,(` ,`l `rivn `aa) edl opiyxcc

wxt xn` oerny iaxc ,di`xe .biltc `pz

hard" lr (a ,fq zeaezk) "dy`d z`ivn"

iaxe ,mc` ipa oeylk dxez dxac "ephiarz

,g) dpyd y`xc `nw wxta yixc diteb oerny

mrh dfi`nc ,xaca oeir jixve ."xyrz xyr" (`

.jk minrte jk minrt cenlzd xne`éëä
ok m`c ,c"eia qxb `le - dpdp ip`y mpew :opiqxb

opixn`ck ,lg oi`e ,ynn mda oi`y mixac ied

."oyi ip`y" iab (` ,eh) mixcpa

àîìà(ilidnc o`nk ilidn `lc) ab lr s`

- enc [ilidn `lc o`nk ilidnc]

lend" xn`c o`nl mixcpn jixtw i`n :dniz

oeyl xg` oda jldc mixcp ip`y `nlc ?"leni

dnl `xw - `xwn hiytwc ,inp mzde .mc` ipa

yi !mc` ipa oeyl xg` jld mixcpa xn` `d ?il

epl xxazp `l ik `xwn dil witn mzdc :xnel

dfa `veike .weqtd on `l m` mc` ipa oeyl

rnyn `w `de :(` ,a) migqtc `nw wxta `ki`

i` .xcepl dpin `wtpe ,`ed xe` miakek xe`c ol

.miledn llka ipepabe iaxr iedc xninl xaqc o`nl dywe ,dlin dzexwl daeyg mzlin oi`e milxr miebd lkc `xwn witp mzdc ,iccd` i`xw jixt xity ,inpàëéà- dy` ediipia

,dxiyw xa e`l cneyn l`xyic (` ,dn oihib) "gleyd" wxt opixn`ck ,xenyl llka epi`y ,`kil - "izixa z` dz`e" xn`c o`nlc ,zelxrl cneyn ediipia `ki` :xn` `l i`n` ,dniz

ilidnc o`nk ilidn `lc ab lr s` lirl ixn`c `ki` "leni lend" xn`c o`nle .lenil utg epi`y oeik dlin xa epi`y `nip inp ikd ,xeywl utg epi`y iptn ,lirl iz`ady dze`k

xnelk ,dxiywa epi`y lk :xn`w ikd dxiyw iab oihibae .uetgi m` `ed zixa zxiny xa edin la` ,utg epi`y `l` `ed zixa zxiny xa edin zelxrl cneync :wgvi epiax xne`e !enc

.eilrn dxiyw zevn lhan dfe ,"mzazke" llka epi` - "mzxywe" zevn miiwn epi`yäùàdkld opgei iaxe axc ab lr s`c .lenl dxyk dy` oi`e ,axk weqtl yi - `id dlin za e`l

oiyecwc `nw wxta yxtl jixv lenl dxiyk dpi` xn`c axle .lenl dxyk dy`c wqt zelecb zeklda la` .dizeek `niiw `iypd dcedi iaxc `ziixac ,axk dkld `da - opgei iaxk

.eldnl ywal epiid ,dpa lenl zaiig dpi`y yxcnl dze` `le "eze`" jixvnc (` ,hk sc)
iigl
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:ïðçBé éaø øîà éîéc áø àúà éëc ,äçîeî àôBøa§¥§¤§¦£¨©¦¦¨©©¦¨¨
íéaøì äçîeî äéä íà¯äãeäé éaø øáñå .øzeî ¦¨¨§¤¨©¦¨§¨©©¦§¨

,éúekä úà ìî ìàøNé :àéðúäå ?éîc øétL éúek¦©¦¨¥§¨©§¨¦§¨¥¨¤©¦
ì ìnL éðtî ,ìàøNé ìeîé àì éúeëå,íéføb øä íL §¦Ÿ¨¦§¨¥¦§¥¤¨§¥©§¦¦

eðéöî ïëéä éëå :éñBé éaø Bì øîà ;äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨¨©©¦¥§¦¥¨¨¦
ì äøBzä ïî äìéîàözL ãò CìBäå ìî àlà ?dîL ¦¨¦©¨¦§¨¤¨¨§¥©¤¥¥

à÷ãe ,àøwéòî ïðéëôàãk Cetéà íìBòì ,àlà !BúîLð¦§¨¤¨§¨¥¦§©§¦©¥¦¨¨§¨
äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷¯äãeäé éaøc àéää ©§¨§©¦§¨©§©¦§¨©¦§©¦§¨

ïépî :øîBà àéNpä äãeäé éaø ,àéðúc ;àéä àéNpä©¨¦¦§©§¨©¦§¨©¨¦¥¦©¦
äzàå" :øîBì ãeîìz ?äìeñt àéäL éBâa äìéîì§¦¨§¤¦§¨©§©§©¨
àîòè éàî :àcñç áø øîà ."øBîLú éúéøa úà¤§¦¦¦§£©©¦§¨©©§¨

."ìBnä 'äì" :áéúëc ?äãeäé éaøc¯?éñBé éaøå §©¦§¨¦§¦©¦§©¦¥
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úaMä¯ìk :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ,éøîàc àkéàå .ïäî ïéàtøúî ïéà ©©¨¥¦§©§¦¥¤§¦¨§¨§¦¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dxf dcear(oey`x meil)

øáñwx `l` ,ezrc lr jneq l`xyid oi`y ,iebd `texdéìeiL ¨©©¥
Bì ìéàLîe ,ef d`etxa ezrc dn el`ey -éëéä éëmyke -ìéàLîc §©¥¦¥¦¦§©¥

Bìjk ,ezrcl l`xyidìéàLîs`àðéøçà Léðéàìxg` mc`l - §©¥§¦¦©£¦¨
,df ilegl d`etxd iablå,wifny xac zeyrl el dxei m`àúà §£¨

déLôð éòeøBàì àøáb àeää,xnelk ,envrl wifdl df mc` `a - ©©§¨§¥©§¥
djk meyne ,mc` ipa ipira ezepn`p mbtzy mexbi iebd `tex

.zn`d itk el xn`i i`cea
:mieb ici lr ze`txzdl xzen ea ote`a dpc `xnbdàáø øîà̈©¨¨

dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîàef drenyy exn`y yie -àcñç áø øîà ¨©©¦¨¨§¨§¦¨¨©©¦§¨
,ïðçBé éaø øîà,ze`txzdl `tex lv` dlegd jli `l m`y ileg ¨©©¦¨¨

`ed ixdúî ÷ôñ éç ÷ôñ,eilegn zeni e` digi m` wtqa -ïéà ¨¥©¨¥¥¥
,ïäî ïéàtøúîegipdl yi jk meyne ,edbxdi i`cea iebdy oeik ¦§©§¦¥¤

jli `l m`y ileg `ed m` mle` .d`etx ila digi ile`e eilega
ze`txzdl `tex lv`úî éàcå,eilegn [zeni-]ïäî ïéàtøúîm` ©©¥¦§©§¦¥¤

cizr `ed `texd iyrn ila s`y oeik ,ep`txiy xg` l`xyi oi`
`l` edbxdi `l `nye `texd lv` jliy sicre ,i`cea zenl

.eilegn i`cea zenl el gipdl xy`n ,ep`txi
i`ce'l ike :`xnbd dywn'úî,ieb ici lr ze`txzdl xzen ¥

äòL éiç àkéàäcr zeigl el xzepy onfd hrn z` yi ixde - ¨¦¨©¥¨¨
edbxdiy mxeb ieb `texl ezkilday `vnpe ,eileg zngn zeniy

:`xnbd zvxzn .cinïðéLééç àì äòL éiçìmiigl miyyeg oi` - §©¥¨¨Ÿ©§¦¨
oeik ,ieb ici lr ze`txzdl ozngn xeq`l 'dry iig'k mixcbend

.eiigl ax onf siqeie ed`txi iebd `texdy xyt`y
:dixack `xnbd dgikeneàøîéz àðîecenll jl yi okidne - §¨¥§¨

mipte` yiyáéúëc ,ïðéLééç àì äòL éiçìczrax` iabl ¦§©¥¨¨Ÿ©§¦¨¦§¦
arxd onfa xirl uegn eayiy mirxevnd(c f 'a mikln),eðøîà íà'¦¨©§

,íL eðúîå øéòa áòøäå ,øéòä àBáðdYre ,Epzne ,dt EpaWi m`e ¨¨¦§¨¨¨¨¦¨©§¨§¦¨©§Ÿ¨¨§§©¨
.'Epzne Epzini m`e ,digp EpIgi m` ,mx` dpgn l` dlRpe Ekl§§¦§¨¤©£¥£¨¦§©ª¦§¤§¦§¦ª¨¨§
wtqd zngn mx` dpgnl zkll mirxevnd eticrdy ,epiide
dfa yiy xirl qpkdl e` mnewna x`ydl xy`n ,meigi `ny

,dywe .mebxdi `ny wtql eyyg `le ,zi`ce dzinéiç àkéàäå§¨¦¨©¥
äòLmnvr zxiqna eli`e ,arxa ezeniy cr zeigl mdl xzepy ¨¨

.mdiig z` mixvwny okzi mx` ipa ciaåàì àlàyi i`ce `l` - ¤¨¨
y ,df dyrnn gikedlïðéLééç àì äòL éiçìdyrn eze`a yi m` §©¥¨¨Ÿ©§¦¨

.mler iigl dlvd zexyt`
:`xnbd dywn .'dry iig' oica oecl dkiynn `xnbd,éáéúéî¥¦¥

`ziixaa epipyïéðénä íò íãà ïzéå àOé àìmc` jix`i `l - Ÿ¦¨§¦¥¨¨¦©¦¦
,dxf dcearl mdixg` jyni `ny ,miqxewit`d mr mixacaïéàå§¥

ì eléôà ïäî ïéàtøúî`l` el exzep `ly dleg jxev.äòù ééç ¦§©§¦¥¤£¦§©¥¨¨
ea äNòîxfril` iaxBLékäL ìàòîLé éaø ìL BúBçà ïa àîc ïa ©©¤§¤¨¨¤£¤©¦¦§¨¥¤¦¦

àáe ,Lçðmya qxewit`àìå ,BúBàtøì àéðëñ øôk Léà á÷òé ¨¨¨©£Ÿ¦§©§©§¨§©§§Ÿ
ìàòîLé éaø Bçépä.`nc oa z` `txl `texlBì øîàå`nc oa ¦¦©¦¦§¨¥§¨©

,ecec l`rnyi iaxlBì çpä ,éçà ìàòîLé éaø`texl,epnî àôøàå ©¦¦§¨¥¨¦©©§¥¨¥¦¤
àéáà éðàåjläøBzä ïî àø÷îgikedløzeî àeäLepnn lawl ©£¦¨¦¦§¨¦©¨¤¨

.d`etx÷étñä àìå`nc oaøácä úà øBîâìel xzeny gikedle §Ÿ¦§¦¦§¤©¨¨
,qxewit` ici lr ze`txzdlBúîLð äúöiL ãòxn`y drya ©¤¨§¨¦§¨

,'xzen'éøLà ,ìàòîLé éaø åéìò àø÷ .úîåøBäè EôebL àîc ïa E ¨¥¨¨¨¨©¦¦§¨¥©§¤¤¨¨¤§¨
äøäèa EúîLð äúöéåz` zlaiw `ly ,xzen zxin` jezn - §¨§¨¦§¨§§¨¢¨

,qxewit`d z`etxéøéáç éøác ìò zøáò àìåíéøîBà eéäL E §Ÿ¨©§¨©¦§¥£¥¤¤¨§¦
eilr xn`p mdixac lr xaerdy(g i zldw)'Lçð epëMé øãb õøBôe'¥¨¥¦§¤¨¨

x`eane .ygp epkyi ,dxezd ipicl minkg eyry biiq lr xaerd -
ici lr ze`txzdl xeq` 'zn i`ce' ly ilega s`y ,`ziixaa
.xeq`l yi ieba mb ,ok m`e ,dry iigl yyg yiyk qxewit`
xzene dry iigl miyyeg oi` mlerl :`xnbd zvxzn
`tex ici lr mle` ,zi`ce dzin repnl ick ieb ici lr ze`txzdl

`oky ,llk ze`txzdl xeq` qxewitéðàLyiy in ici lr d`etx ©¦
eaúeðéî[zeqxewit`-]àëLîcz` jeynle zeztl dkxcy - ¦§¨§¨

yeygl yie ,dxf dcearl aldeäééøúa CLîéîì éúàc`eaiy - §¨¥§¦§©©§©§
.zeqxewit`d xg` jynidl eci lr `txznd

:`ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd,øî øîà`l l`rnyi iaxy ¨©©
eilr `xwe ,qxewit`d `texdn d`etxd z` lawl `nc oal xizd

e 'eke `nc oa jixy`'éøéáç éøác ìò zøáò àìíéøîBà eéäL E Ÿ¨©§¨©¦§¥£¥¤¤¨§¦
.'Lçð epëMé øãb õøBôeiax mikqd `l recn :`xnbd dywn ¥¨¥¦§¤¨¨

ixde ,qxewit`d ici lr `txzi `nc oay l`rnyiàéeç énð eäéà¦©¦¦§¨
dé÷øèygp ici lr jypp minkg ixac lr xar `ly `nc oa s` - ©§¥

iaxl did `l ,ok m`e ,dzinn lvpdle ze`txzdl leki dide
minkg ixac lr xeariy dn zngny dkiypl yeygl l`rnyi
dkiypdn `txzdy itk dpnn ze`txzdle xefgl lkei ixdy

c meyn yyg l`rnyi iax :`xnbd zayiin .dpey`xdàéeç¦§¨
ïðaøc`id ,minkg ixac lr xary zngn d`ad ygp zkiyp - §©¨¨

dkiypììk àúeñà déì úéìcmlerl dze`txl ozip `ly - §¥¥£¨§¨
ote`a jyppdedid `nc oa m`y oeike .dkiypd zngn zn df

jyppe xfeg did `ed xeqi`a dpey`xd dkiypdn `txzn
,ef dkiypn zn dide xcb uxet lkk d`etx dl oi`y dkiypa
uxty ila i`kf zenie `nc oa `txzi `ly l`rnyi iax sicrde

.zenie xcb zvixta `txziy xy`n ,xcb
el xzeny gikedl `nc oa dvx cvik x`al zxfeg `xnbd
.l`rnyi iax eilr wlg dnae ,qxewit` `tex ici lr ze`txzdl

:`xnbd zl`eyøîéîì déì äåä éàîe`nc oa dvx weqt dfi`n - ©£¨¥§¥©
:`xnbd daiyn .qxewit`d ici lr ze`txzdl el xzeny gikedl
ihRWn z`e izTg z` mYxnWE' weqtdn gikedl dvx `nc oa§©§¤¤ªŸ©§¤¦§¨©

mc`d mz` dUri xW`íäa éçå''d ip`(d gi `xwie)zxiny aeigy , £¤©£¤Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤£¦
mci lr digiy ote`a wx xn`p zeevndàìåote`aíäa úeîiL- §Ÿ¤¨¨¤

meiw lr eytp z` xeqnl mc` lr aeig oi` ,xnelk ,mci lr
lr `txzi `l m` dzin icil `eaiy ote`a ,jk meyne .zeevnd
xg` jyniy eyygy minkg ixac zngn qxewit`d ici

.mdixac z` miiwl aeig oi` ,zeqxewit`d
:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøådaiyn .'mda ige' xaeq epi` ike §©¦¦§¨¥

c xaq l`rnyi iax :`xnbdéléî éðäwx `ed ,bxdi l`e xeariy ¨¥¦¥
àòðéöa,xzqa -àéñäøôa ìáà,meqxtae ielba -àìoic xn`p §¦§¨£¨§©§¤§¨Ÿ

epnn micnle 'd zevn lr xary xacd mqxtzny oeik ,'mda ige'
ke ,xeari `le bxdi `l` ,'d zyecwa llglàéðúc,`ziixaaäéä §©§¨¨¨

úãBáò ãBáò íãàì Bì íéøîBà íàL ïépî ,øîBà ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¥¦©¦¤¦§¦§¨¨££©
íéáëBkjnvr z` livz dfaeãBáòiL ,âøäz ìàåmdixackìàå ¨¦§©¥¨¥¤©£§©

,øîBì ãeîìz ,âøäédUri xW` ihRWn z`e izTg z` mYxnWE' ¥¨¥©§©§©§¤¤ªŸ©§¤¦§¨©£¤©£¤
mc`d mz`íäa éçåmiwegd zxiny aeig ,xnelk ,''d ip` Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤£¦

mci lr digiy ote`a `ed mihtyndeàìåote`a.íäa úeîiL §Ÿ¤¨¨¤
:`ziixad dkiynneìBëéy yxtl ziideléôàel exn` m` ¨£¦

xeariy,àéñäøôa,bxdi l`e xeariøîBì ãeîìz(al ak my),àìå' §©§¤§¨©§©§Ÿ
éLã÷ íL úà eìlçúyiy ,epiide ,'ebe 'l`xUi ipA KFzA iYWCwpe §©§¤¥¨§¦§¦§©§¦§§¥¦§¨¥

aeig yi oke ,eizeevn lr cifna xearle 'd my z` llgl xeqi`
xearl `ly 'd my z` ycwl ick dzinl envr xeqnl mc`d lr
iaxly ixd .miaxa dyrp xacdy ote`a oebke ,eizeevn lr

e ,miax ipta dxiara xn`p `l 'mda ige' oic l`rnyijk meyn
.qxewit`d ici lr ze`txzdl `nc oal xizd `l

:ieb ici lr ze`txzdl xeq` mda mipte`a oecl zxfeg `xnbd
L äkî ìk ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàzeytp zpkq da yi ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¨©¨¤

e,ïäî ïéàtøúî ïéà ,úaMä úà äéìò ïéìlçnicil `eal lekiy oeik §©§¦¨¤¨¤©©¨¥¦§©§¦¥¤
.ef d`etx ici lr dpkqøîà äpç øa øa äaø øîà ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨©©¨©©©¨¨©

ìk ,ïðçBé éaø©¦¨¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

יששכר היה עיקר עניינו בעסק התורה, וזבולון עיקר עניינו בקיום המצוות.
ממאמר פרשת תרומה ה'תשד"מ



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dxf dcear(ipy meil)

ììç ìL äkî,eteb llgay -,ïäî ïéàtøúî ïéàozip `ly oeik ©¨¤¨¨¥¦§©§¦¥¤
.dwifn e` dliren iebd z`etx m`d ze`xl

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîzepeyld izy oia lcadd edn - ©¥©§
.zayd z` dilr millgn llg ly dkn lk ixd ,opgei iax zrca

:`xnbd daiyneäééðéa àkéàay dknáâå ãiä áb[aba e`-],ìâøä ¦¨¥©§©©¨§©¨¤¤
,áø øîà äðúî øa àãà áø øîàcay zekn,ìâøä áâå ãiä áblr §¨©©£¨©©§¨¨©©©©¨§©¨¤¤

,sebd llg jeza mpi`y s`ïäéìò ïéìlçîe ,ììç ìL äkîk ïä éøä£¥¥§©¨¤¨¨§©§¦£¥¤
.úaMä úàxeqi`dy dpey`xd oeyll ,zepeyld izy ewlgp dfae ¤©©¨

lr ze`txzdl xeq` ,zayd z` dilr millgny dkn lr xn`p
z` dilr millgny oeik ,lbxd aba e` cid abay dknn ieb ici
xzen ,llg ly dkn lr xn`p xeqi`dy dipyd oeylle .zayd
dpi`y oeik lbxd aba e` cid abay dknn ieb ici lr ze`txzdl

.wifn mqd oi`y wecal ozipe sebd llga
:zayd z` mdilr millgny mitqep mipte` d`ian `xnbdøîà̈©

äkî ìk ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áøcr zpkeqnyãîBà äëéøvL ©§¨©¦¨¨©©¨©¨¤§¦¨¤
,`l e` dkend mc`d dpnn zeni m`d.úaMä úà äéìò ïéìlçî§©§¦¨¤¨¤©©¨

eàúøéîö àúMéà éàäå ,ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîàileg - ¨©©¤¤©©¨¨©©¦¨¨§©¦¨¨§¦§¨
,sxeyd meg lyéîc ììç ìL äkîk,llg ly dknk dpkq ea yi - §©¨¤¨¨¨¥

.úaMä úà äéìò ïéìlçîe§©§¦¨¤¨¤©©¨
:`xnbd zl`ey .'llg ly dkn' xcb z` zxxan `xnbdïëéäî¥¥¨

k zaygp `id dkn my el yi m`y ,sebd llgk aygp sebaäkî©¨
.ììç ìL:`xnbd daiyn,énà éaø Løéty dknäôOä ïîdtd ly ¤¨¨¥©©¦©¦¦©¨¨
,íéðôìå.llg ly dkn dpi` miztyd uegne ,llg ly dkn `id §¦§¦

mixai`d lka xn`p 'llg ly dkn' oic m`d zxxan `xnbd
:miiniptd,øæòéìà éaø éòaay zeknépéLå ékke` mikipga - ¨¥©¦¡¦¤¤©¥§¦¥

,mipiyaéàîm`d ,opicc ïåékmipiyde mikipgdeäðéð éLe÷à- ©¥¨©£¥¦§
`l` ,sebd llgl mzencl oi` ,md miyweîc éàøác äkîkmd - §©¨§¨©¨

.'llg ly dkn' oic oda oi`e miztyl uegn dknl minecBà
éîéé÷ éàeâc ïåék ,àîìc,miptle miztydn mi`vnp mdy oeik - ¦§¨¥¨§©©¨§¦

eîc ììç ìL äkîk.'llg ly dkn'l mzencl yi - §©¨¤¨¨¨
òîL àz ,ééaà øîàdpyna epipy .wtqd z` heytl di`xzay) ¨©©©¥¨§©

(.`iw,LLBçä[a`k ygd-]õîBçä úà ïäa òîâé àì ,åépéLa`l - ©¥§¦¨Ÿ¦§©¨¥¤©¤
.zaya d`etx zeyrl xeq`y oeik ,d`etxl eita uneg xrpi

d `weec :iia` wiicneLLBç,hren a`k `ed ernynyàìc àeä ¥§Ÿ
,zaya unegd z` renbl el xzedàáeè déì áéàk àäyi m` - ¨¨¦¥¨

,wfg a`k eléîc øétL.zaya unega mipiyd z` rnbl xzen - ©¦¨¥
z` eilr millgne llg ly dknk `ed mipiy a`ky ,gkene

:`xnbd dgec .zaydàîìcdy ,xnel yiàpz,ef dpyn lyàëéä ¦§¨©¨¥¨
àáeè déì áéàëc,wfg a`kdy mewna s` -déì éø÷ énð LLBç- §¨¦¥¨¥©¦¨¥¥

oeik ,eita unegd z` xrpl xq`e ,'yyeg' `xew `ed dfl mb
dpynn di`x oi` ,ok m`e .llg ly dkn llka epi` mipiy a`ky

.xfril` iax ly ewitq z` heytl ef
:mipiyd ileg oicl ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àzdi`x ¨§©

c ,df dyrnn xfril` iax ly ewitq z` heytl ztqepïðçBé éaø©¦¨¨
àðécôöa Lç,'`pictv'd ileg zngn eipiy ea`k -daâì ìæà ¨§©§¦¨¨©§©¨

àúéðBøèî àéääczcaer dxy lv` ze`txzdl opgei iax jld - §©¦©§¦¨
,d`tex dzidy miakekàúaL éìòîe àLîç äãáòel dzyr - ¨§¨©§¨©£¥©§¨

ziiyr xg`l .zay axrae iying meia d`etx `zipexhnd
,zay axra d`etxddì øîà,`zipexhnl opgei iaxøçîì`ly ¨©¨§¨¨

,izyxc renyl mi`ay daiyid ipa zngn jlv` `eal lke`éàî©
.iz`etxl dyr`déì äøîà,`zipexhndúëéøö àìjxhvz `l - ¨§¨¥Ÿ§¦©

e ,l`ye opgei iax xfg .d`etxl xgnéàz`f lkaàðëéøö- ¦§¦§¨
,d`etxl jxhv`éàî.dyr`äøîà,`zipexhnd eléì òázLà ©¨§¨¦§§©¦

úélâî àìcdieyr dnn mixg`l dlbz `ly il rayiz - §Ÿ§©¥
.d`etxd `id dn jl dlb`e ,d`etxddì òázLéàopgei iax ¦§§©¨

,xn`e,'àðélâî àì ìàøNé àäìàì'ezreay xg`ledéì äééìb- ¥¨¨¦§¨¥Ÿ§©¥¨©§¨¥
.d`etxd dieyr dnn `zipexhnd el dzlib,øçîì,zayd meia §¨¨

à÷øéôa dLøc ÷ôðdnn ezyxca miaxl cnile opgei iax `vi - ¨©§¨¨§¦§¨
.d`etxd dieyr

,miaxl d`etxd z` opgei iax dlib ji` :`xnbd zl`eyàäå§¨
[ixde-]dì òázLéàdaiyn .mixg`l d`etxd z` dlbi `ly ¦§§©¨

,dzid ezreay oeyly oeik :`xnbd,'àðélâî àì ìàøNéc àäìàì'¥¨¨§¦§¨¥Ÿ§©¥¨
dieyr dnn dlb` `l l`xyi idel`l ,`id eixac zernyny ixd

,d`etxd.àðélâî ìàøNé dénòì ìáà:`xnbd zl`eyàkéàäå £¨§©¥¦§¨¥§©¥¨§¨¦¨
íMä ìeléç`zipexhnd ixdy ,d`etxd dieyr dnn mqxty dna ¦©¥

d`etxd z` llk dlbi `ly opgei iax dl raypy dxaq
xary `zipexhnd xeaqzy mxb mqxty dfae ,eixac zernynk

:`xnbd dper .ezreay lràøwéòî dì élâcdzliby xg` skiz - §©¥¨¥¦¨¨
`ly dzid ezreayy ,opgei iax dl xn` ,d`etxd dieyr dnn el

.l`xyi mrl dlbi `ly rayp `le ,l`xyi idel`l dlbi
:`xnbd dgikeneàîìàdvx opgei iaxy df dyrnn gken - ©§¨
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,envrl ayr lkìé÷Lå,mdn cg` lknàìîe éúaø déòaöà àìî §¨¦§Ÿ¤§¨¥©¨¦§Ÿ
ézøèeæ déòaöà,zxfde lceb`d ici lr wifgdl lekiy dn - ¤§¨¥©§¦

.ie`xd dwynd mr dzeye
:zxg` d`etx d`ian `xnbdéðä ìëì éãáò àðà ,àtt áø øîà̈©©¨¨£¨£©¦§¨¨¥

éàqzéà àìå,iz`txp `le elld ze`etxd lk z` iziyr ip` -ãò §Ÿ¦©©©
àòéiè àeää éì øîàc,il`rnyi xgeq -dééìîe àzãç àæek éúééà §¨©¦©©¨¨©§¥¨©§¨©§¥
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ãákä.cakd ly jqnd otece -óà ,íéøîBà Léåzlik`íéâc ©¨¥§¥§¦©¨¦
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.úBáøçk íãà ìL Bôeb¤¨¨©£¨

:dpyna epipy.íB÷î ìëa ïäî ïéøtzñî ïéàåd`ian `xnbd §¥¦§©§¦¥¤§¨¨
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øéò ìù äçøæîì,dwfg dpi` zigxfn gexy -

oi` :(` ,dk `xza `aa) "xetgi `l"a opzck

zkqnae ,xir ly dgxfnl `l` iwqxea oiyer

,ey`xa enc epxeb gxfnl oyid :(` ,n) zekxa

.`ed okeqne ,eilr d`ian ziaxrn gexy

àáéìã àëîåúñéà,ald zgzy xya iptec =

ald cbpky jepz :`pixg` `pyil .`ytxh `ede
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:opinbxzn "dprl" ,oal `"iaexn `ede ,`ed

.oicibéøúéö.d"`ixcy =àúãáà.aefi` =

àøîçá àáéììel` dzyi `ailc `knezqi`l -
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xt` .rwrw zaezkk zi`xpy iptn ezkn iab
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.rwrw zaezkk d`xpeäðéáâå`wxita `kd -

xa `c` ax xn` dikln ax xn` ,(a ,dl)

.xifg oneya dipt oiwilgny iptn :dad`

àúéðúîå ïéúéðúî`yexit` xnzi`c jpd -

xnzi`c jpde ,dikln ax - `ziixae oizipznc
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oizipzn` `le edpip `zrny - zenebe ,dlwn

dkld :dikln ax xn` zegty la` ,`niiw

dqipkd elit` :epizpyna xn`c ,xfril` iaxk

zixela .xnva zeyrl dtek zegty d`n el

:lirl ipzwc ,i`w `zipznc `yexit` `kdc

`ki` `cenlz hiwpc `de .dikln ax yxite miebd zepiab exq` dn iptn :opixn` ,'ek mixeq`d mixac el` :oizipzn ipzwc ,dpiab oke .dxeriy iyextl edi` iz`e ,eci z` hney

.hwp oniq `tt ax dia gpz`c dikln axc dizlin` ,dlwn xt`e zegty hwp `le ,zegty ediipia
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.mizn igaføúåî êåùîok oiyer oi`y -

.dxf dcearløåñà àöåéäåoiyerc ,d`pda -

.zaexwzúåôøúìdxf dcear zerhl -
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.zaexwzl dxf dcearlíéåâ úåãåð.xer ly -

íäéð÷ð÷å.qxg -ïäá ñåðëoii oda qipkd -
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äàðä øåñéà ïøåñéàå.oii ea axir `ny -

é÷ééðåà úéá úåðéáâåx`y la` .xtkd my -

,cl) dl yxtn `xnbae ,d`pda oixzen zepiab

.(aåøñà äî éðôîdl exq`c ,dl iraw opaxl -

.d`pda `le dlik`aäøåîç äìåò úáé÷ àìäå
.da oilrene d`pda dxeq` dlerdy -åúòãù

äôé.da q`ene uw epi`y -= äôøåùø"éîåä
.äòîåâ ,æòìáåì åãåä àìåok mixne`l -

.dlgzkl `xizidlàìå ïéðäð àì åøîà ìáà
ïéìòåî`ziixe`cn ixy ,ikd opzc `kid lke -

oipdp `l :rnyn ikde ,da exfbc opax la`

`nl` .dlirn da oi` dpdp m`e ,opaxcn

qepkd alg i`d :dpin rny dlirn da zilcn

.`ed `nlra `yxitk dlerd zaiwaúáé÷á
äøæ äãåáò éìâòiabe .zaexwz dl eyrpy -

dil `gipc ,xeq` yxR elit` dxf dcear¤¤

.`xnba opixn`ck dti d`xiy digtpaåàéùä
øçà øáãì,xexad xac zelbl dvx `l -

.`nrh `xnba yxtnckêéãåã íéáåè éëoeyl -

.xkfêéãåã åàzqpk dxn`w ikde ,dawp oeyl -

,edit zewiypn `ed jexa yecwd ipwyi :l`xyi

.oiin jicec miaeh :il xn` jk ikãîìî åøéáç ©¦

åéìò`id l`xyi zqpke ,xkf oeyl `edy -

.'ebe miaeh jipny gixl :dpiky iptl dxn`wc

.dawpl xninl jiiy `l "jead` zenlr"

àøîâøåñà ïéé óà.dxf dcearl jqpzpy -

äá áéúë äøôëmixac) "l`xyi jnrl xtk" -

.miycwk d`pda xeq` jkld ,(`k:ïðéñøâ éëä
åðìù õîåç ïðéòåîùàì àúà àä éùà áø øîà
jixv epi` ieb lv` eciwtdy l`xyi ly uneg -

c ,cg` mzeg `l`oizipzn opireny`e li`ed

.uneg ikqpn `lcéôåìçéà íåùî,ekxevl -

.epnn rxa etilgdlééæîå çøè àìóxezql -

.siiefn xg` mzeg zeyrle l`xyi ly enzeg

ìùåáî ïééieb cia oii ezlgzn didy :rnyn -

.ezligz meyn d`pda xeq` ,elyaeàúà àä
ïðéòåîùàìelya `d ,elya iebdc `nrh -

rnynwe ,d`pda xqzin `l ez xzida l`xyi

lyean oii jkld ,lyean oii mieb ikqpn `lc ol

.'ek jixv oi` iebl cwtedy eply
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ïééexfby `id opaxc dxfbe ,mpii mzqa ixiin oizipzn `d ?olpn ira `w i`n :dniz - olpn

(a ,el dxf dcear) mpii mzqc dxfb xwir i`cec :xnel yie !odizepa meyn mpii lr

,mpnye ozit` dedc icin ,df mrhn d`pda eze` mixqe` eid `l edin ,`ed odizepa meyn

zpy xenb jqp oiik opax ecar `l`,dil incc meyn dxezd on xeq`y dxf dcear iptl jqp

oiie :xn`z m`e .olpn cenlzd l`ey jqp oii lre

?gaf x`y llkn witp in ?`xw il dnl jqpzpy

ipy jeqpe dgiafc ,inp ikd oi`c :xnel yie

iax" wxta xeq`l onwl edl daxne ,md mipiipr

jeqipne ,dgiaf oirk lk gafn (` ,`p) "l`rnyi

.diptl lwn xay oebk zxazynd dwixfåúùé
,`gip mieba `xw i`dl yixcc o`nl - mkiqp oii

xn`y qehih iab (a ,ep) oihiba dil yixcc o`nle

iaxe dcedi iax :ixtqa oke ,l`xyi lr df `xwn

eyxec cge mlerd zene` itlk eyxec cg dingp

mlerd zene` eidy yxtl jixv ,l`xyi itlk

oiyery dn cbpk gafnd zcear lr l`xyi oipbn

i`w "ezyi"e "elk`i"e ,mdly dxf dcearl

.mikqp dzeye zegpn lke`y ,gafn`àéúà
zaexwz silic` :dniz - dtexr dlbrn my my

zn slip ,dtexr dlbrn zne znn dxf dcear

opixn`ck ,dnvr dxf dcearn "my" "my" diteb

cba bxe`d iab (a ,fn oixcdpq) "oicd xnbp" wxt

"my" "my" dpnfda xqzin `lc sili `axc ,znl

oeca`z ca`" dxf dceara aizkc ,dxf dcearn

:xnel yie ?"my ecar xy` zenewnd lk z`

ca`"c `xwc ,ynn oiynynn oiynyn mzdc

dxf dcearl oda eynzypyk milka "oeca`z

.xacn aezkd

äøôë`nw wxta :dniz - miycwk da aizk

- "my etxre" :opiyxc (` ,e) zezixkc

,ediiexz jixhvi`c :xnel yie !dzxeaw `dz my

dztixr xg`l opixn` dxtk aizkc meyn i`c

,ea oilrene ezevn ziyrpy xac jl oi`c ,zxzen

cr dxeq` dpi` `pin` ded "my etxre"n m`e

miycwk aizk dxtk jixhv` jkl ,dzin xg`l

dzencl jixhvi` mbe .miign s` xqzinc -

zetxh `diye ,meia `l` dpi`y xnel miycwl

.(` ,`i) oilegc `nw wxta opixn`ck ,da lqet

øîà- 'ek uneg opireny`l `z` `d iy` ax

ly `wec opireny`c xninl ivn dedc oicd `ed

,xzen l`xyi ly la` ,oii ecera jqpzpy ,xeqi`

opireny`c hwp `cg `l` ,`ed jeqip xa e`lc

.izxz dpin

éà- `ed jeqip xa e`l uneg ikeqp` meyn

rbna eply uneg xizdl d`xp did o`kn

citwd mz epiaxe ,exizd mleyn epiax mbe .ieb

ik ,uneg aiha oi`iwa ep` oi` ik xn`e eilr

eze` oixew yi ,zewelg zerca mei lka miyrn

(dpitqd z`) xkend"ae ,oii eze` oixew yie uneg

digixa ibilt inp (` ,ev `xza `aa) "[zexit]

epiax xizdy xqead lr mbe .`xng dinrhe `lg

`xwp epnn `veiy dnc meyn ieb rbna mleyn

zryn :(` ,`l oihib) "hbd lk" wxt xn`ck ,min

zkqnc iriax wxta oke ,xqeal min zqipk

ea lke` min `iadyn xqead :(g dpyn) ziriay

ep` oi`c meyn ,mz epiax citwd ,dcya ezt

`l zg` dpyy azk cere .xqea iexw izn oi`iwa

mpi` mdizepiiy liaya ike ,zepiid elyazp

bdpi `ly xn`p inp ikd odikxv lk zelyean

?jqp oii oic dpyd dze`
zizpel`

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

äðùîøeqéà ïøeqéàå ïéøeñà íéBb ìL íéøác elà¥§¨¦¤¦£¦§¦¨¦
,ïéé Búlçzî äéäL íéBb ìL õîBçäå ,ïéiä :äàðä£¨¨©©¦§©¤¤¦¤¨¨¦§¦¨©¦
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ïéáeáì úBøBòå ,éðéiøãä ñøçå§¤¤©§¦¨¦§§¦©¨¦§¤©§¦¥

ìBâò BlL òøwäL ïîæa :øîBà¯CeLî ,øeñà¯ ¥¦§©¤©¤©¤¨¨¨
àöBiäå ,øzeî äøæ äãBáòì ñðëpä øNa .øzeî¯ ¨¨¨©¦§¨©£¨¨¨¨§©¥

.àáé÷ò éaø éøác ,íéúî éçáæk àeäL éðtî ,øeñà̈¦§¥¤§¦§¥¥¦¦§¥©¦£¦¨
úetøúì ïéëìBää¯ïéàaäå ,ïänò úúìå úàNì øeñà ©§¦§©§¨¨¥§¨¥¦¨¤§©¨¦

¯ñeðk ìàøNé ìL ïééå ïäép÷ð÷å íéBbä úBãBð .ïéøzeî¨¦©¦§©§©¥¤§©¦¤¦§¨¥¨
ïäa¯;øéàî éaø éøác ,äàðä øeqéà ïøeqéàå ïéøeñà ¨¤£¦§¦¨¦£¨¨¦§¥©¦¥¦

íépöøçä .äàðä øeqéà ïøeqéà ïéà :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¦¨¦£¨¨©©§©¦
íéBb ìL ïébfäå¯éøác ,äàðä øeqéà ïøeqéàå ïéøeñà §©©¦¤¦£¦§¦¨¦£¨¨¦§¥

ïéLéáé ,ïéøeñà ïéçì :íéøîBà íéîëçå ;øéàî éaø©¦¥¦©£¨¦§¦©¦£¦§¥¦
.ïéøzeîíéBb ìL é÷ééðeà úéa úðéáâe ñééøenä¯ ¨¦©©§§¦©¥§¨¦¤¦

;øéàî éaø éøác ,äàðä øeqéà ïøeqéàå ïéøeñà£¦§¦¨¦£¨¨¦§¥©¦¥¦
.äàðä øeqéà ïøeqéà ïéà :íéøîBà íéîëçåøîà ©£¨¦§¦¥¦¨¦£¨¨¨©

òLBäé éaø úà ìàòîLé éaø ìàL :äãeäé éaø©¦§¨¨©©¦¦§¨¥¤©¦§ª©
eøñà äî éðtî :Bì øîà ,Cøca ïéëläî eéäLk§¤¨§©§¦©¤¤¨©¦§¥¨¨§
dúBà ïéãéîònL éðtî :Bì øîà ?íéBb úBðéáb§¦¦¨©¦§¥¤©£¦¦¨
äìBò úáé÷ àìäå :Bì øîà .äìéáð ìL äáé÷a§¥¨¤§¥¨¨©©£Ÿ¥©¨
äôé BzòcL ïäk :eøîà ,äìéáð úáéwî äøeîç£¨¦¥©§¥¨¨§Ÿ¥¤©§¨¨
ïéà :eøîà ìáà ,Bì eãBä àìå ,äiç dôøBL§¨©¨§Ÿ£¨¨§¥

éðtî :Bì øîà !ïéìòBî àìå ïéðäðdúBà ïéãéîònL ¤¡¦§Ÿ£¦¨©¦§¥¤©£¦¦¨
.äøæ äãBáò éìâò úáé÷aänì ,ïk íà :Bì øîà §¥©¤§¥£¨¨¨¨©¦¥¨¨

:Bì øîà ,øçà øáãì BàéOä ?äàðäa äeøñà àìŸ£¨¨©£¨¨¦¦§¨¨©¥¨©
éãc íéáBè ék" àøB÷ äzà Càéä ,ìàòîLé"ïéiî E ¦§¨¥¥¨©¨¥¦¦Ÿ¤¦¨¦

éãc íéáBè ék" Bàéãc íéáBè ék" :Bì øîà ?"C."C ¦¦Ÿ©¦¨©¦¦Ÿ©¦
:åéìò ãnìî Bøéáç éøäL ,ïk øácä ïéà :Bì øîà̈©¥©¨¨¥¤£¥£¥§©¥¨¨

éðîL çéøì"."íéáBè Eàøîâäaø øîà ?ïìðî ïéé §¥©§¨¤¦©¦§¨©¨©©¨
ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà" :àø÷ øîà ,deáà øa©£¨©§¨£¤¥¤§¨¥Ÿ¥¦§
øeñà éîð ïéé óà ,äàðäa øeñà çáf äî ,"íëéñð ïéé¥§¦¨©¤©¨©£¨¨©©¦©¦¨
ìòáì eãîviå" :áéúëc ?ïìðî déôeb çáæ .äàðäa©£¨¨¤©¥§¨©¦§¦©¦¨§§©©
óà ,äàðäa øeñà ún äî ,"íéúî éçáæ eìëàiå øBòt§©Ÿ§¦§¥¥¦©¥¨©£¨¨©
"íL" àéúà ?ïìðî déôeb úîe .äàðäa øeñà éîð çáæ¤©©¦¨©£¨¨¥¥§¨©¨§¨¨
,"íéøî íL úîzå" :àëä áéúk ,äôeøò äìâòî "íL"¨¥¤§¨£¨§¦¨¨©¨¨¨¦§¨
äî ,"ìçpa äìâòä úà íL eôøòå" :íúä áéúëe§¦¨¨§¨§¨¤¨¤§¨©¨©©
íúäå .äàðäa øeñà éîð ïàk óà ,äàðäa øeñà ïläl§©¨¨©£¨¨©¨©¦¨©£¨¨§¨¨
.íéLã÷k da áéúk äøtk :éàpé éaø éác éøîà ?ïìðî§¨©¨§¦§¥©¦©©©¨¨§¦¨§¨¨¦
,àèéLt ."ïéé Búlçzî äéäL íéBb ìL õîBçäå"§©¤¤¦¤¨¨¦§¦¨©¦§¦¨
,éLà áø øîà ?déøeqéà déì ò÷t õéîçàc íeMî¦§©§¦§©¥¦¥£©©©¦
éøö ïéà éBb ãéa eðlL õîBç :ïðéòeîLàì àúà àäC ¨£¨§©§¦©¤¤¨§©¥¨¦

éëeñðéà íeMî éà ;íúBç CBúa íúBç¯éôeìçéà íeMî éàå ,éëqðî àì¯,íúBç àkéàc ïåék ¨§¨¦¦¦§¥¨§©§¦§¦¦¦§¥¥¨§¦¨¨
éiæîe çøè àìïéé Búlçzî äéäL íéBb ìL ìMeáî ïéé :eðéðL ,àòìéà éaø øîà .ó¯.øeñà ¨¨©§©¥¨©©¦¤§¨¨¦©¦§¨¤¦¤¨¨¦§¦¨©¦¨

ìMeáî ïéé :ïðéòeîLàì àúà àä ,éLà áø øîà ?àøeqéà déì ò÷t ìéLáéàc íeMî ,àèéLt§¦¨¦§¦§¦§©¥¦¨£©©©¦¨£¨§©§¦©©¦§¨
éøö ïéà íéBb ãéa eðlLéëeñðéà íeMî éà ;íúBç CBúa íúBç C¯íeMî éàå ,éëqðî àì ¤¨§©¦¥¨¦¨§¨¦¦¦§¥¨§©§¦§¦¦
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dxf dcear(iyily meil)

äðùî
:d`pdae dlik`a mixeq`d miieb ly mixac dpen epizpynelà¥

íéáëBë éãáBò ìL íéøácïéiä ,äàðä øeqéà ïøeqéàå ,ïéøeñàmzq - §¨¦¤§¥¨¦£¦§¦¨¦£¨¨©©¦
jqpzdy oii `edy yygn d`pda minkg edexq`y ,ieb ly oii

.dxezd on d`pda xq`pe ,dxf dcearl,íéáëBë éãáBò ìL õîBçäå§©¤¤§¥¨¦
,ïéé Búlçzî äéäLjk xg`e ,oii did iebd cia eceray ,xnelk ¤¨¨¦§¦¨©¦

.mlerl rwet exeqi` oi` ,oii ezeida xq`py oeiky ,uingdñøçå§¤¤
éðéiøãäz` hlet `ede mina eze` migipny ,oiia betqd qxg - ©§¦¨¦

.ea relad oiid
:dxf dcear zaexwz mdy zngn mixeq`d mixac dpen dpynd

åd`pda mixeq` okïéáeáì úBøBòly dail cbpkn `vedy xer - §§¦
,znieqn dxf dcear myl ok zeyrl ebdpy oeik ,dndad
mi`ivene ald cbpky xerd z` mikzegy jka `id dzceary

wdl dig dcera ald z` dpnn.diptl eaixìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
e wleg,øîBàwxL ïîæazxevBìL òøwä`ed ,xer eze` ly - ¥¦§©¤©¤©¤

øeñà ,ìBâòawpd m` la` ,d`pdaCeLî,jx`en -,øzeîeid `ly ¨¨¨¨
.dxf dcearl ok miyer

:sqep oicì ñðëpä øNaziaíéáëBk úãBáòe`pwe ,eaixwdl ick ¨¨©¦§¨§£©¨¦
,edeaixwdy mcew qpkpyk cin l`xyidøzeîoi`y ,d`pda ¨

.d`pda ezxqe` iebd zhigyexyaàöBiä,miakek zcear zian ©¥
øeñà,d`pdaíéúî éçáæk àeäL éðtîedeaixwd mzqd ony - ¨¦§¥¤§¦§¥¥¦

,dxf dcearl.àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨
miiebïéëìBääwegx mewnnúetøzìonfn ,dxf dcear zial - ©§¦©©§

jxcl e`viyúúìå úàNì øeñà[xegql-],ïänòmribday yygn ¨¨¥§¨¥¦¨¤
xac iebd dpwi `ny ,cere .df ozne `yn lr mdidl`l ecei

.dxf dcearl epnn aixwiyïéàaäådceard mewnn mixfegd - §©¨¦
,dxfïéøzeîmewnl exfgiy yeygl oi`y ,mdnr zzle z`yl ¨¦

.dzr epwy dnn eiptl aixwdl e` zecedl zetxzd
:ieb ly oii meyn mixeq`d mixac zepnl zxfeg dpyndúBãBð

ïäép÷ð÷å íéáëBë éãáBòämiebd mda eynzydy milk ipin - ¨§¥¨¦§©§©¥¤
,mpiilådzrïäa ñeðk ìàøNé ìL ïéémipwpwde zecepd ,dxinyl §©¦¤¦§¨¥¨¨¤
mnvrïéøeñà,xeqi` oii erlay iptnïøeqéàåmdy df oiprl `ed £¦¥§¦¨

mda `vnpd l`xyid oiil minxeb,äàðä øeqéàs`y jqp oii oick ¦£¨¨
,d`pda exqe` xzid ly oiia axrznd ohw xeriy.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

ïøeqéà ïéà ,íéøîBà íéîëçåa xzidd oii z` xqe`,äàðä øeqéà ©£¨¦§¦¥¦¨¦£¨¨
epi` ,rela `l` 'FpirA' epi`y xeqi` lky itl ,dizya wx `l`§¥

y xg`l s` d`pda xqe`.hltp
íéáëBë éãáBò ìL ïéâfäå íépöøçämiaprd zetilwe ipirxb - ©©§©¦§©¨¦¤§¥¨¦

,oii mdn dyre miaprd z` hgq iebdy xg`l ex`ypy,ïéøeñà£¦
,mdn hgqpy oiid oick.øéàî éaø éøác ,äàðä øeqéà ïøeqéàå§¦¨¦£¨¨¦§¥©¦¥¦

,íéøîBà íéîëçåmibfe mipvxgïéøeñà ,ïéçìoiid mrhy ,d`pda ©£¨¦§¦©¦£¦
la` .oira xeqi`k maiygnïéøzeî ,ïéLéáémpi`y ,dlik`a elit` §¥¦¨¦

.yai urk `l`
ñééøenä,mibc iaxw oneyn ieyrd lk`n -úðéáâeenyy mewn ©§¨§¦©

,ïéøeñà ,íéáëBë éãáBò ìL ,'é÷ééðeà úéa'miaxrny iptn qiixend ¥§¨¦¤§¥¨¦£¦
mihgyp my milbrd aexy iptn iwiipe` zia zpiabe ,oii ea
milbrd zeaiwa mdizepiab ecinrdy yeygl yie ,dxf dcearl

,dxf dcear zaexwz mdy ,mddéaø éøác ,äàðä øeqéà ïøeqéàå§¦¨¦£¨¨¦§¥©¦
íéîëçå .øéàîe miwleg,äàðä øeqéà ïøeqéà ïéà ,íéøîBà`l` ¥¦©£¨¦§¦¥¦¨¦£¨¨

.cala dlik` xeqi`
:miieb ly zepiab oipra dyrn d`ian dpynd,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨

éaø ìàL,Cøca ïéëläî eéäLk òLBäé éaø úà ìàòîLéjkeøîà ¨©©¦¦§¨¥¤©¦§ª©§¤¨§©§¦©¨¤¨©
úBðéáb eøñà äî éðtî ,BìlyíéáëBë éãáBòoi` ixde ,dlik`a ¦§¥¨¨§§¦§¥¨¦

epi` df alg ixdy ,d`nh dnda algn de`yr `ny yeygl¥¨¨
.dpiab dyrpBì øîà,ryedi iaxdúBà ïéãéîònL éðtîmiywn - ¨©¦§¥¤©£¦¦¨

,dpiabl algn dze` miktede dze`aalga migipny jk'äáé÷' §¥¨
äìéáð ìLeze` migipnyky ,dndad irna qepkd yexw alg - ¤§¥¨¨¨

dndad irna `vnpde ,dpiab edyere edywn `ed alg jeza
dpiabd z` cinrdy `vnpe ,dliapk dpice ,dtebn wlgk aygp

.xeqi` xaca
e l`rnyi iax el dywdúáé÷ àìäå ,Bì øîàoaxwäøeîç äìBò ¨©©£Ÿ¥©¨£¨

dxeqi`a,äìéáð úáéwîdxeq` dlere d`pda zxzen dliapy ¦¥©§¥¨¨
mewn lkne ,dlirn oaxw aiig dpnn dpdpde ,d`pdaeøîà̈§

,dlerd znda irna alg `vnp m`y ,minkgäôé BzòcL ïäk- Ÿ¥¤©§¨¨
,da q`ene uw epi`e ,qiphqi` epi`yäiç dôøBNdf alg rneb - §¨©¨

,dpynd dtiqene .leyia `ll ,`edy enkåmpn`Bì eãBä àìipa - §Ÿ
,dligzkl z`f exizd minkgy xne`l daiyidìáàjk `l` - £¨

,eøîàdligzklïéðäð ïéà,miycw zxneg meyn dpnnecarica ¨§¥¤¡¦
drnb m`ïéìòBî àìoicd xwirny oeik ,dlirn oaxw aeig oi` - Ÿ£¦

,dtebn wlgk epi` dndad irna qepkdy gkene ,drnebl xzen
.dligzkl dxizdl yi d`pda zxzend dliapae

Bì øîà,dpiabd xeqi`a xg` mrh ryedi iaxïéãéîònL éðtî ¨©¦§¥¤©£¦¦
,íéáëBk úãBáò éìâò úáé÷a dúBàxyan wlg daiwd oi`y s`e ¨§¥©¤§¥£©¨¦

`ede ,ony xzei lbrd d`xp dci lry itl ,xeqi` da yi ,lbrd
.dxf dcear ceakl jka utgBì øîà,l`rnyi iaxänì ,ïk íà ¨©¦¥¨¨

,äàðäa äeøñà àì.dxf dcear zaexwz lkk Ÿ£¨¨©£¨¨
,izin`d mrhd z` el xnel ryedi iax dvx `ly oeikBàéOä- ¦¦

ezgiy z` xiardàøB÷ äzà Càéä ,ìàòîLé ,Bì øîà ,øçà øáãì§¨¨©¥¨©¦§¨¥¥¨©¨¥
mixiyd xiyay df weqt(a `),éãBc íéáBè ék','ïéiî E,xkf oeyla ¦¦¤¦¨¦

,'dl ok zxne` l`xyi zqpkyéãBc íéáBè ék' BàCoiInoeyla ,' ¦¦©¦¦¨¦
.l`xyi zqpkl ok xne` 'dy ,dawpBì øîàyi ,l`rnyi iax ¨©

`exwléãBc íéáBè ék'Bì øîà .'C,ryedi iaxéøäL ,ïk øácä ïéà ¦¦©¦¨©¥©¨¨¥¤£¥
Bøéáçeixg`y weqtd -åéìò ãnìî,l`xyi zqpk ixacn `edy £¥§©¥¨¨

xn`pyéðîL çéøì'íéáBè Eef oeyly ,'LEad` zFnlr oM lr 'ebe §¥©§¨¤¦©¥£¨£¥
zqpky ,'LicFC' `exwl yi mcewd weqta mbe ,xkfl zxn`p¤

.'dl ok zxne` l`xyi

àøîâ
edekqipy yygn miieb ly oii mzq exq`y dpyna x`azd
.jqp oiin d`pdd xeqi` xewn z` zxxan `xnbd ,dxf dcearl

:`xnbd zl`eyïéé,jqpïìðîdaiyn .d`pda xq`py oipn - ©¦§¨¨
:`xnbd,àø÷ øîà ,deáà øa äaø øîàdxf dcear icaer oipra ¨©©¨©£©¨©§¨

'íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà'(gl al mixac)yiwdy ixd , £¤¥¤§¨¥Ÿ¥¦§¥§¦¨
,gafl oiid jeqip aezkdçáf äîdxf dcear lyóà ,äàðäa øeñà ¤©©¤©¨©£¨¨©

ïéédceakl edekqipyénðok mb -.äàðäa øeñà ©¦©¦¨©£¨¨
:`xnbd zxxanïìðî déôeb çáæoipn ,mnvr dxf dcear igafe - ¤©¥§¨¨

:`xnbd daiyn .d`pda mixeq`yøBòt ìòáì eãîviå' áéúëc¦§¦©¦¨§§©©§
'íéúî éçáæ eìëàiå(gk ew mildz)dxf dcear igaf aezkd yiwd , ©Ÿ§¦§¥¥¦

,miznlçáæ óà ,äàðäa øeñà ún äîdxf dcear.äàðäa øeñà énð ©¥¨©£¨¨©¤©©¦¨©£¨¨
:`xnbd zl`eyïìðî déôeb úîedaiyn .d`pda xeq` `edy ¥¥§¨¨

:`xnbdàéúàywida cnlp df xac -,äôeøò äìâòî 'íL' 'íL' ¨§¨¨¨¥¤§¨£¨
àëä áéúkzn iabl ,o`k xn`p -'íéøî íL úîzå'(` k xacna), §¦¨¨©¨¨¨¦§¨

,íúä áéúëedtexr dlbr iabl'ìçpa äìâòä úà íL eôøòå'mixac) §¦¨¨§¨§¨¤¨¤§¨©¨©
(c `k,dtexr dlbrl zn aezkd yiwd ,ïläl äîdtexr dlbra - ©§©¨

ïàk óà ,äàðäa øeñà,zn -.äàðäa øeñà énð`xnbd dtiqen ¨©£¨¨©¨©¦¨©£¨¨
:zl`eye,íúäå,dnvr dtexr dlbraïìðî.d`pda dxeq`y §¨¨§¨¨

:`xnbd daiynéàpé éaø éác éøîàiax ly eyxcn ziaa exn` - ¨§¦§¥©¦©©
oeyl ,i`pida áéúk 'äøtk'xn`py ,dtexr dlbra -(g `k my) ©¨¨§¦¨

dpic jkitl ,'l`xUi LOrl xRM'íéLã÷kzne ,d`pda xq`idl ©¥§©§¦§¨¥§¨¨¦
jqp oiie ,znl eywed dxf dcear igafe ,dtexr dlbrl ywed

.dxf dcear igafl ywed
:dpyna epipyBúlçzî äéäL íéáëBë éãáBò ìL õîBçäåecera - §©¤¤§¥¨¦¤¨¨¦§¦¨

iebd zeyxa,ïéé.d`pda xeq` ,uingde ©¦
:`xnbd dywn .df oica yecigd dn zxxan `xnbdàèéLtoic - §¦¨

eprinydl dpynd dkxved recne ,xeq` df unegy `ed heyt
,z`fdéøeqéà déì ò÷t õéîçàc íeMîepizrca milrn epiid ike - ¦§©§¦¨©¥¦¥

ly oii didy oeik ixde ,exeqi` epnn rwt oiid uingde xg`ny
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dxf dcear(iriax meil)

éôelçéàmr iebd etilgde aeh oii did xzid ly cwtend `ny - ¦©¥
,jkl yeygl jxev oi` ,xeq`d ,ely rexb oiiíúBç àkéàc ïåék¥¨§¦¨¨

ãçà,zcwtend ziagd it z` mzeqdéiæîe çøè àìógxeh epi` - ¤¨Ÿ¨©§©¥
.dhren zlrez wx dfa el yiy oeik ,etiifl

:oii ea yiy liyaze ,lyean oii oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
úézðeìàå ,ìMeáî ïéé ,ïðaød`etxe wefigl ieyrd dwyn - ©¨¨©¦§¨©£§¦

,oii ea axernyíéáëBë éãáBò ìL,iebd zeyxa oiid didy - ¤§¥¨¦
el` ixd ,zizpel`a eaxir e` elyiaeïéøeñàoi`y ,d`pda £¦

lirl x`eanke ,ieb ly oii xeqi` riwtn aexird e` leyiad(:hk).
la`àúéiøák úézðeìàl`xyi d`yry ,xnelk ,`idy zenk - £§¦¦§¦¨¨

,dkeza axern oiid did xaky xg`l iebd epnn dgwleúøzeî¤¤
,dkezay oiid liaya zizpel`d z` jqpiy yyg oi`y ,d`pda
xak df oiie ,egixe enrhe ed`xna xkipy oii `l` mikqpn mpi`y

.dpzyp
:`xnbd zx`an(ïðúãk) ,'úézðeìà' àéä Bæéàåéabzekld,úaL §¥¦£§¦§¦§©©¥©¨

ïéNBòzaya oikdl xzen -ïéìîeðà,dwyn oin -ïéNBò ïéàå ¦£§¦§¥¦
,úézðeìà.d`etx jxevl ziyrpy iptnBæéàå ïéìîeðà àéä Bæéàå £§¦§¥¦£§¦§¥

'ïéìîeðà' ,úézðeìà àéäcgi axrny ef `id.ïéìtìôe Láãe ïéé ¦£§¦£§¦©¦§©¦§§¦
e,'úézðeìà'cgi miaxrny ef `idïéìeìö íéîe ,ïLé ïéé,miiwp - £§¦©¦¨¨©¦§¦
åony,ïBîñøôàoeikcàúeñî éáì éãáòcdieyr zizpel`dy - §£©§§§¨§¦§¥¨¨

lk`n dpi`e ,ugxnd megn mteb z` opvl ,ugxnd zian mi`veil
lehil e` zeyrl minkg exq`e ,d`etx oirk ef ixd ,mi`ixa

.zaya d`etx
epipy .lyean oiiae befn oiia ,'ielib' ipica oecl zxaer `xnbd

zenexz zkqna(c"n g"t),ielib meyn mixeq` oiwyn dyly' ,
dzyi `ny yygn minkg exq` df xeqi`e .'algde ,oiide ,mind
okzqn mze` dzeyde .qx` mda lihi jk jezae ygpd mdn

'LziaA minC miUz `l' ly e`ld llka edfe ,eytpa(g ak mixac). Ÿ¨¦¨¦§¥¤
:iepiy ea dyrpy oiia 'ielib' meyn yi m`d dpc `xnbdáøå äaø©¨§©

eäééåøz éøîàc óñBé,ef dkld mdipy exn` -âeæî ïééedebfny oii - ¥§¨§¦©§©§©¦¨
,min iyily ipye oii yily dzr ea yie ,minaíeMî Ba ïéàxeqi` ¥¦

,éeléb:sqep oic exn` oke .befn oii dzey ygp oi`y itl,ìMeáî ïéé ¦©¦§¨
Ceqéð íeMî Ba ïéàmikqpn miakek icaer oi`y ,jqp oii xeqi` - ¥¦¦

.lyean oii
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipa el`y -,ìMeáî ïéé ¦©§¨§©¦§¨

m`díeMî Ba Léxeqi`,éeléb,oii lkkBày.éeléb íeMî Ba ïéà ¤¦¦¥¦¦
:`xnbd zhyet,òîL àzxakïéé ìò éãéà øa á÷òé éaø ãéòä ¨§©¥¦©¦©£Ÿ©¦¦©©¦

,éeléb íeMî Ba ïéàL ,ìMeáî.lyean oii mizey miygp oi`y itl §¨¤¥¦¦
:df oipra dyrn `xnbd d`ianìç ìàòîLé øa éàpé éaøLdlgp - ©¦©©©¦§¨¥¨©

,akynl ltpedéaâì ìòelv` qpkp -ïðaøå ãeøéæ ïa ìàòîLé éaø ¨§©¥©¦¦§¨¥¤¦§©¨¨
minkg dnk ieeila -ìdéa éìeiL,enelya le`yl -à÷å éáúé §©¥¥¨§¦§¨

eäì àéòaî,ewtzqde eayi -,ìMeáî ïéém`dBà éeléb íeMî Ba Lé ¦©§¨§©¦§¨¤¦¦
éaø øîà éëä ,ãeøéæ ïa ìàòîLé éaø eäì øîà .éeléb íeMî Ba ïéà¥¦¦¨©§©¦¦§¨¥¤¦¨¦¨©©¦

äaø àøáb íeMî ,Lé÷ì ïa ïBòîL,lecb mc` mya -epîeine - ¦§¤¨¦¦©§¨©¨©
,lecb mc` eze` `edeøîà .éeléb íeMî Ba ïéà ìMeáî ïéé ,àéiç éaø©¦¦¨©¦§¨¥¦¦¨§

déì,minkgdCBîñðeny lr jenql xyt` m`d -,ef dreäì éåçî ¥¦§©§¥§
mdl d`xd -ìàòîLé øa éàpé éaø,eici zerepzaéøàeö ìòå éìò ©¦©©©¦§¨¥¨©§©©¨¦

,xnelk ,dlebn lyean oii ziizya ewfei m` yperd lhen `di
.ewfei `l i`ce

ieb ea rbpy lyean oiiy epnn gkeny dyrn d`ian `xnbd
`xen`d :`xnbd zxtqn .dizya elit` xzenå ìàeîLenyy ieb §¥§

éáúé Båä ,èìáà,cgi miayei eid -àìMáî àøîç eäéén÷ì eúééà ©§¥£¨§¦©§§©©§©§¨§©§¨
,lyean oii mdiptl e`iad -déãéì déëLîeici z` hla` jyn - ©§¥¦¥

,epnn zezyl l`eny lkEiy ick ,oiia dribpn rpndldéì øîà̈©¥
ìàeîL,xdfdl jixv jpi` ,hla`leøîà éøäy minkgìMeáî ïéé §¥£¥¨§©¦§¨

íeMî Ba ïéàxeqi`,Cñð ïéé.dizya s` xzene exqe` ieb rbn oi`e ¥¦©¦¤¤
:oiia ielib ipica miyrn d`ian `xnbddézîàezgty -éaøc ©§¥§©¦
àìMáî àøîç àeää dì ééelbéà ,àéiçoii dlebn dl x`yp - ¦¨¦©¥¨©©§¨§©§¨

,lyeanàéiç éaøc déî÷ì àéúàle`yl `iig iax iptl d`a - ©§¨§©¥§©¦¦¨

,oiid oic dn eze`eøîà éøä ,dì øîà,minkgBa ïéà ìMeáî ïéé ¨©¨£¥¨§©¦§¨¥
éeléb íeMî.ezezyl xzene - ¦¦

:sqep dyrndéònLeyny -àøîç déì élbéà ,äáäà øa àãà áøc ©¨¥§©£¨©©£¨¦©¥¥©§¨
àâéæîm` `c` ax z` le`yl `ae ,befn oii dlebn el x`yp - §¦¨

.oiid xq`pdéì øîà,`c` axíeMî Ba ïéà âeæî ïéé ,eøîà éøä ¨©¥£¥¨§©¦¨¥¦
xeqi`.éeléb¦

:df llk xn`p izn zx`an `xnbdïøîà àì ,àtt áø øîà`l - ¨©©¨¨Ÿ£¨¨
,befn oiia ielib xeqi` oi`y ,df oic minkg exn`àlàoiiaâéæîc ¤¨¦§¦

àáeè,miax mina befny -âéæî àìå âéæî ìáàhrna befnd oii - ¨£¨§¦§Ÿ§¦
,minéúL.ielib meyn ea yie ,epnn dzey ygpd - ¨¥

:`tt ax lr `xnbd dywnéúL éî 'âéæî àìå âéæî'eygp ike - §¦§Ÿ§¦¦¨¥
,hrn befnd oiin dzeyàäå[ixde-]ìéæà÷ äåä àðeä áø øa äaø §¨©¨©©¨£¨¨¨¦

àaøàa,dpitqa hiiyn did -déãäa àøîç èé÷ð äåäåfg`e - §©§¨©£¨¨¦©§¨©£¥
,oii elv`éúàå éøöc àéåéç àeääì dééæçårwany ygp d`xe - §©§¥§©¦§¨§¨¥§¨¥

,mxarl `ae eizerepza minaì déì øîàdéònL,eynynl -énñ ¨©¥§©¨¥©¥
ïéãc déðéòxac dfi` el d`xd xnelk ,df ygp ly eipir z` `nq - ¥¥§¥

,iciay oiia uewiy ickdéøBçàì øñå ,déa àãL àiî él÷ ìé÷L- ¨¦©¦©¨§¨¥§¨©£¥
xfg ygpd z`f d`xyne ,oiia mlihde min hrn ynynd lhp
,hrn befnd oii elit` dzey ygp oi`y gkene .eixeg`l dpte

.`tt ax ixack `lye
,hrn befnd oii zezyln rpnp ygpd oi` zn`a :`xnbd zvxzn

j`déLôð øñî àéiçàun`zn ,llk dbifn `ll ,ig oii lr wx - ©©¨¨©©§¥
ipa ipirl elit` ezezyl dlere ,ezezyl ick envr okqne ygpd

la` ,ebxedl milekiy mc`àâéænà,hrna elit` befnd oii lr - ©§¦¨
déLôð øñî àìd`xyk okle ,ebiydl ick envr okqn epi` - Ÿ¨©©§¥

ipa oi`yk la` ,mdipta ezezyln rpnp ,oiil min hrn elihdy
.befn oii s` ygpd dzey ,eze` mi`ex mc`

:`xnbd dywndéLôð øñî àì àâéænàåenvr okqn epi` ygp ike - §©§¦¨Ÿ¨©©§¥
,befn oii xearàäåa did dyrn,éàpé éaøcäåämewna did - §¨©¦©©£¨

enyydéì éøîàå ,'éøBaëò éa',i`pi iax df did `ly mixne` yie - ¥©§¥§¨§¦¥
enyy xg` mkg `l`àéãä øac,éøBaëò éa äåämy ezeidaeBåä ©¤§¨£¨¥©§¥£

àâéæî àøîç eúL à÷ Båäå éáúé,befn oii mizeye miayei eid -Lt ¨§¦©£¨¨©§¨§¦¨¨
àáeëa àøîç eäì,ziaga oii mdl x`yp -à÷ðBøôa éäðeøöå- §©§¨§¨§©§¦¦§§¨

,ca zgthna ziagd it z` exyweàéåéç àeääì àéæçåmkgde - §©§¨§©¦§¨
,oiidn zezyl dvxy ygp d`x my didyàîøe àiî ìé÷Lc§¨¦©¨§¨

àáeëacran ziagd jezl mlihne eita min `ian ygpd dide - §¨
,cad ieqiklàáeëa àìîc ãòmina ziagd d`lnzdy cr - ©§¨¥§¨

,my didy oii eze`a eaxrzdyà÷ðBøt déåléò àøîç ÷éìñå- §¨¦©§¨¦¨¥§§¨
,cad dqkn lrn mina axern `edyk oii hrn eze` dlreéúLå§¨¥

mc` ipa ipta zezyl okzqn ygpdy gkene ,ygpd eze` dzye -
okzqd `l recn ,`iyewd zxfeg ok m`e ,mina befnd oii s`
eynyy ixg` ,`ped ax xa dax cia didy oiid z` zezyl ygpd

.min hrna ebfn
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa evxiz -,éúL eäéà âéæîc ¨§¦¦§¦¦¨¥

éúL àì éðéøçà éâéæîc,epnn dzey `ed ,ebfn envr ygpdy oii - ¦§¦¦©£¦¥Ÿ¨¥
xn` mixg` ebfny oii lre .dzey ygpd oi` ,ebfn mixg`y oii j`
ygpd eze` dzey ,hrna wx befn `ed m` mewn lkny `tt ax

.ielib meyn ea yi okle ,[eziizya okzqn epi`y `l`]
:`xnbd dgecàîézéàå ,éMà áø øîàz`f xn`y mixne` yie - ¨©©©¦§¦¥¨

àzðkñì à÷eøét ,àéLøLî áømivexiz xnel mewn yi ike - ©§¨§§¨¥¨§©©§¨
,dpkq yyg ea yiy xacl rbepa ze`aend zei`xd z` zegcle
ielibn xdfidl yi `l` ,zeigcde mivexizd lr jenql oi`y i`ce

.oii zbifn ibeq lka
:lyean oiie befn oii oica dkldd z` d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

àúëìä,dkldd `id jk -íeMî Ba Lé âeæî ïééxeqi`éelébLéå , ¦§§¨©¦¨¤¦¦§¤
íeMî Baxeqi`,Cñð ïéé`l` ,ycg mrh ea mipzep mind oi`y ¦©¦¤¤

j` ,oiid ly wfgd mrhd z` miyilgníeMî Ba ïéà ,ìMeáî ïéé©¦§¨¥¦
,Cñð ïéé íeMî Ba ïéàå éeléb,oiid ly eaih z` dpyn leyiady oeik ¦§¥¦©¦¤¤

.eze` mikqpn miebd oi`e ,epnn dzey ygpd oi`e
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המשך בעמוד סה



רכי
oifge` mipy` cenr l sc ± iying wxtzereay

éôåìçéà.zezyl -úéúðåìà.o"eyet -øåñà.oii ezlgz ixdy -àúééøáë úéúðåìà-

.l`xyi cin dieyr dgwl `l` ,ieb cia dlgzn oii did `lyúøúåî`l ezc ,d`pda -

.dil jqpnïéìîåðà ïéùåò.zezyl `edy ,zaya -úéúðåìà ïéùåò ïéàå,d`etxl `edy -

.yxtnck ,ugxnd zian oi`veiyk ophvdlïéìåìö íéîåe` mei ilka ecnre ea`ypy -

zgpa mipeilrd oiteye ,oilelv zeidl minei

.zppqnaâåæî.oii cg`e min iwlg ipy -åá ïéà
éåìéâ íåùî.epnid dzey ygp oi`y -èìáà-

.did iebäéëùî.hla` -äéãéìea rbi `ly -

.epxq`ie'åëå åøîà éøäs`c `kdn opirnye -

.xzen dizyaâéæî àìå âéæîmin ea oi`y -

.ygpd dzey ,daxdéúàå éøöãmina rwan -

wia ,ihigc `ixv :(` ,n migqt) enk ,`aeenk re

.onwl "iwif ixvnc"ïéãã äéðéò éîñel d`xd -

.aeyie df oiia uewiy xac ygplàéî éì÷-

.min hrnåùôð øñîoirl dzeye `ae ,zenl -

.lkäéùôð øñî àìdil efg `l ik ,edine -

.izyéøåáëò éá.mewn -àáåëá.`aew frla -

à÷ðåøôá.odit lr exyw cba ly ieqik -

àúðëñì à÷åøéôdz` dpkq ea yiy xacl -

op`e ,oi`ian ep`y zei`x xezqle uxzl `a

ezilc iiepiy ipd` jenqp?`py `l i`ce `l`

.xeq` ikd `py `le ikdàèñé÷oii zcn my =

.xirayúîéàxqn `le ,ygpd lr oyid mc` -

.ediiab` miip ded edi`e ,`in meyn diytpéáî
àúìîøài`iwa `lc ab lr s`e ,izy l`xyi -

.ielib zekldaàëøéñ`hiwp `xabc `bdpne -

.`iz`eàúåø÷ðîà.oeiwp =éãô÷oiqkne -

.zleqt oda letz `ly mindàôéøç àéìéè-

,unegk `l` wezne aeh enrh oi`e ,wfg oii oin

.edzey ygp oi` ewfg jezneé÷éæ éøöîã-

.ewfgn zecep rwanà÷ðøé øî.xne rx -àéìåç
÷åúîepi` aeye ,miaprd jeza ynyd zngn -

.oebdåäì éðúî àîç áøzepii dyly jpdl -

.gayl odly iepiyéøç ãçóoiltlt zngn -

.ea oipezpd mipnnqeïéúðéñôà`"pyile` =

.frlaâøàá éî- "bx`a" .gaeyn dwyn =

,"wlg"a bx`a `iqeq :enk ,gaeyn ,qxt oeyl

.odn dzey ygp oi` olekeàðéø÷,`ilg -

.weznåîå÷îáå.ezpicna -àåä äðéãî øîç-

.ea oilibx miygpdeíéø÷àã`le ,uingd -

.oebd uneg
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dywde .ieb dil jqpn `l ez axrzpy oeikc ,ieb dia rbp i` edelyay mcew oii ea axrzpy

iexw `edy rnyn (` ,e) oilegc `nw wxta ,cere .ok rnyn `l "`ziixak" oeylc ,mz epiax

oii gweld :`ipzc ,oii ekezl epzpy mcew zizpel`

zeyrl" xn`w `le ,zizpel` jezl zzl

jxc zizpel`c :mz epiax yxit jkl !"zizpel`

dze` oiqipkne ,oii `la dlgzn zeyrl `ed

da oiaxrn hrn hrn dpnn oiwtzqnyke ,meiwl

.zlwlwzn oiid mr dze` meiwl eqipki m`y ,oiid

on dekyny mieb ly zizpel` :eyexit ikde

drya l`xyi d`x `le ,zezyl ick ziagd

,`ziixak oii da ozp `ny ik ,dxeq` - dekyny

ed`xe .oii `la dlgzn ziyrp `idy enk :yexit

.oii ea axir `l i`cec ,zxzen - ziagd on jyen

:`ztqeza `pzcn ,xizdl di`x yi mewn lkne

,oii ezlgzy iptn dxeq` mieb ly zizpel`

m` `d :rnyn ,ieb ly oii ezlgzy xnelk

,ieb rbna zxzen - l`xyi ly oii ezlgz

oa wgvi epiax xne`e .mixg` oiwyn da axrzpy

oira xkip oiid oi`y itl ,liyaz `wecc :mdxa`

- lcxga e` oineya eze` oiniynyk la` ,llk

oke ,xzei oira `edy itl ieb rbnl yegl yi `ny

.dyrnl dkldïéé- jqp oii meyn ea oi` lyean

l`eny dil ezycn ieb rbna xzene ,dkld ok

.hla`e

éàäqxb `le - inei `zlz cr mixw`c `xng

welig ea epivn inp ikdc ,"oinei oizlz"
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עבודה זרה. אין מעמידין - פרק שני דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

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

éôelçéàmr iebd etilgde aeh oii did xzid ly cwtend `ny - ¦©¥
,jkl yeygl jxev oi` ,xeq`d ,ely rexb oiiíúBç àkéàc ïåék¥¨§¦¨¨

ãçà,zcwtend ziagd it z` mzeqdéiæîe çøè àìógxeh epi` - ¤¨Ÿ¨©§©¥
.dhren zlrez wx dfa el yiy oeik ,etiifl

:oii ea yiy liyaze ,lyean oii oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
úézðeìàå ,ìMeáî ïéé ,ïðaød`etxe wefigl ieyrd dwyn - ©¨¨©¦§¨©£§¦

,oii ea axernyíéáëBë éãáBò ìL,iebd zeyxa oiid didy - ¤§¥¨¦
el` ixd ,zizpel`a eaxir e` elyiaeïéøeñàoi`y ,d`pda £¦

lirl x`eanke ,ieb ly oii xeqi` riwtn aexird e` leyiad(:hk).
la`àúéiøák úézðeìàl`xyi d`yry ,xnelk ,`idy zenk - £§¦¦§¦¨¨

,dkeza axern oiid did xaky xg`l iebd epnn dgwleúøzeî¤¤
,dkezay oiid liaya zizpel`d z` jqpiy yyg oi`y ,d`pda
xak df oiie ,egixe enrhe ed`xna xkipy oii `l` mikqpn mpi`y

.dpzyp
:`xnbd zx`an(ïðúãk) ,'úézðeìà' àéä Bæéàåéabzekld,úaL §¥¦£§¦§¦§©©¥©¨

ïéNBòzaya oikdl xzen -ïéìîeðà,dwyn oin -ïéNBò ïéàå ¦£§¦§¥¦
,úézðeìà.d`etx jxevl ziyrpy iptnBæéàå ïéìîeðà àéä Bæéàå £§¦§¥¦£§¦§¥

'ïéìîeðà' ,úézðeìà àéäcgi axrny ef `id.ïéìtìôe Láãe ïéé ¦£§¦£§¦©¦§©¦§§¦
e,'úézðeìà'cgi miaxrny ef `idïéìeìö íéîe ,ïLé ïéé,miiwp - £§¦©¦¨¨©¦§¦
åony,ïBîñøôàoeikcàúeñî éáì éãáòcdieyr zizpel`dy - §£©§§§¨§¦§¥¨¨

lk`n dpi`e ,ugxnd megn mteb z` opvl ,ugxnd zian mi`veil
lehil e` zeyrl minkg exq`e ,d`etx oirk ef ixd ,mi`ixa

.zaya d`etx
epipy .lyean oiiae befn oiia ,'ielib' ipica oecl zxaer `xnbd

zenexz zkqna(c"n g"t),ielib meyn mixeq` oiwyn dyly' ,
dzyi `ny yygn minkg exq` df xeqi`e .'algde ,oiide ,mind
okzqn mze` dzeyde .qx` mda lihi jk jezae ygpd mdn

'LziaA minC miUz `l' ly e`ld llka edfe ,eytpa(g ak mixac). Ÿ¨¦¨¦§¥¤
:iepiy ea dyrpy oiia 'ielib' meyn yi m`d dpc `xnbdáøå äaø©¨§©

eäééåøz éøîàc óñBé,ef dkld mdipy exn` -âeæî ïééedebfny oii - ¥§¨§¦©§©§©¦¨
,min iyily ipye oii yily dzr ea yie ,minaíeMî Ba ïéàxeqi` ¥¦

,éeléb:sqep oic exn` oke .befn oii dzey ygp oi`y itl,ìMeáî ïéé ¦©¦§¨
Ceqéð íeMî Ba ïéàmikqpn miakek icaer oi`y ,jqp oii xeqi` - ¥¦¦

.lyean oii
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipa el`y -,ìMeáî ïéé ¦©§¨§©¦§¨

m`díeMî Ba Léxeqi`,éeléb,oii lkkBày.éeléb íeMî Ba ïéà ¤¦¦¥¦¦
:`xnbd zhyet,òîL àzxakïéé ìò éãéà øa á÷òé éaø ãéòä ¨§©¥¦©¦©£Ÿ©¦¦©©¦

,éeléb íeMî Ba ïéàL ,ìMeáî.lyean oii mizey miygp oi`y itl §¨¤¥¦¦
:df oipra dyrn `xnbd d`ianìç ìàòîLé øa éàpé éaøLdlgp - ©¦©©©¦§¨¥¨©

,akynl ltpedéaâì ìòelv` qpkp -ïðaøå ãeøéæ ïa ìàòîLé éaø ¨§©¥©¦¦§¨¥¤¦§©¨¨
minkg dnk ieeila -ìdéa éìeiL,enelya le`yl -à÷å éáúé §©¥¥¨§¦§¨

eäì àéòaî,ewtzqde eayi -,ìMeáî ïéém`dBà éeléb íeMî Ba Lé ¦©§¨§©¦§¨¤¦¦
éaø øîà éëä ,ãeøéæ ïa ìàòîLé éaø eäì øîà .éeléb íeMî Ba ïéà¥¦¦¨©§©¦¦§¨¥¤¦¨¦¨©©¦

äaø àøáb íeMî ,Lé÷ì ïa ïBòîL,lecb mc` mya -epîeine - ¦§¤¨¦¦©§¨©¨©
,lecb mc` eze` `edeøîà .éeléb íeMî Ba ïéà ìMeáî ïéé ,àéiç éaø©¦¦¨©¦§¨¥¦¦¨§

déì,minkgdCBîñðeny lr jenql xyt` m`d -,ef dreäì éåçî ¥¦§©§¥§
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,xnelk ,dlebn lyean oii ziizya ewfei m` yperd lhen `di
.ewfei `l i`ce

ieb ea rbpy lyean oiiy epnn gkeny dyrn d`ian `xnbd
`xen`d :`xnbd zxtqn .dizya elit` xzenå ìàeîLenyy ieb §¥§

éáúé Båä ,èìáà,cgi miayei eid -àìMáî àøîç eäéén÷ì eúééà ©§¥£¨§¦©§§©©§©§¨§©§¨
,lyean oii mdiptl e`iad -déãéì déëLîeici z` hla` jyn - ©§¥¦¥

,epnn zezyl l`eny lkEiy ick ,oiia dribpn rpndldéì øîà̈©¥
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רכב
oifge` mipya cenr l sc ± iying wxtzereay

êìéàå ïàëî.ielib meyn ea oi`e ,daxd lwlwzp -ññåú ïéé`edy cr ezibn ycg oii -

.qqez dil ixw oii zeidl uingníéìçùäoipezp min e` oiie ,wegye ilka sexh ,o"iyxw =

.eaàìç.uneg =åäá éøâéîea oizey oi`e ,miygp ly okga mglpe dxbzn unegd -

.epnnéìááä çúåëeadic (` ,an migqt) "oixaer el`"a yxtnck ,unegk `ed wfg -

.frla `"byn ,`algc iaeiqpe zt iyetir dia

éøå÷éð.ygpd zkiyp mewn oink -éèéè óó
.shepd oii lawny ziag zgzy ilk -éèó

éè éãäìéè óómitihde ,xicz shthny -

rney ygpde ,zetekze ef z` ef zetcex

.gxeaeäðàú éôdyrp dze` oiylezyk -

.dvwer mewna xvw dt dlò÷åùitl -

dwynd jeza rweye cake `ed wfgy

.ilk ly ezirwxwlòôòôî.miizpia -äéøäéæ
.ely qx` -éøéùò äúùé àìqx`dy -

.zenie edzyie ,dhnl rweyçéèáà,oettln =

dze` oigzetyke ,`id dqbe ,frla o"eln

,dpnn ygp lke` dlebn zcnere zvw lek`l

axn opirny jkld .da rwey qx`de dkx `ide

owf ygp `ny - dzyi `l oey`x :`aeh `xtq

`ny - miirvn` ,dlrnl qx`d sve my dzy

dzyi `l dryz ezy ,rtrtne did ipepia ygp

.did xega `ny - ixiyríëôùé àì`ny -

ixyw oia qx`d cenrie sgi mc` xeari

aey xyaa awepe hrn qpkpy oeike ,eizerav`

.d`etx el oi`õáøé àìåxt`d z` aikydl -

.dlri `ly wa`eàèøéñqx`dy ,wcq =

.xyad awepe ,xdn ltep epi`e my akrznåðééä
àî÷ àðúmigzt my yi lbxe ci mipt `dc -

yi skd jezae ,rav`l rav` oia enk miwcqe

.miztyde ofe`de ,miwcqéôàã éðîåø-

my oi`e ,oird lv` xy` mipt ly `"linet

.ixy mixg`le ,wcqàøðåùádil wifn `lc -

opixn`ck `ieigl dil lik` `xpeyc ,qx`

.(a ,aiw migqt) "migqt iaxr"aêñð ïéé-

.dxf dcearl jqpzpyäøåîç äàîåè`yn -

.znl dxf dcear zaexwz ywzi` ,znk ld`e
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íéìçùäoiie ,wegye ilka sexh ,frla o"iyxw :qxhpewd yxit - ielib meyn mda oi`

,ielib meyn mda yic rnync (a ,`v) mixcp seqac :`iywe .ea mipezp min e`

milgy yxtl oi`e !`ieig edpinrhc ediipin lekiz `l :dil xn` ,ilgz eed s`ep `edd iab

eid oke :xn`wc (` ,fq dxf dcear) `xza wxtc `idd ik ,oiqixb ly lk`n epiid `kdc

oixewe oiqixbd jezl uneg mipzep oiyer ixetva

xg`l cr milgy iexw epi` mzdc ,milgy eze`

,unegd zpizp mcew ixiin `kde ,unegd zpizp

yie .`lg eda zilc `l` oxn` `le :opixn`ck

minrtl ,i`ce `ed cg mixcpce `kdc :xnel

jkle ,mzdc `caer `edd ik ygp mnreh dxwna

.xeqi` dleb ipa oda ebdp

éôopixn`c `de - ielib meyn ea oi` dp`z

xwpn xetv d`x :(` ,h) oilegc `nw wxta

,xeq`e xwp awp mewna `ny oiyyeg dp`za

.`xewipc `zerix `ki`c mzd ip`y

àì:wcwcl oi` - exiag znda `le eznda

exiag znda ,zxn` eznda `zyd

jxce ,ipzw "ef xnel jixv oi`e ef"c ?`irain

.cgi mzepyl `pzd

àîèîåzia elit`e - zifka dxeng d`neh

"oii `ivend" wxt ziriax erac lld

e`nhyk s` :xn` `wc ,zelap iab (` ,fr zay)

kie li`ed ziriaxa `l` e`nh `l lld ziale

,zifka ibqc ecen `kd ,zifk lr cenrle yexwl

enk zifka `nhn zaexwz mrhn xq`pe li`edc

.gaf

[` ,`l scl jiiy]àîèîåoiwyn z`neh

- ziriaxa

oiwyn zxezk oiwyne oilke` `nhl :yexit

milke mc` `nhn epi`y ,uxya e`nhpy oi`nh

d`neh leaw xeriye ,oiwyne oilke` `l`

oeyl o`k cr ,oiwyn z`neh lkk bel ziriaxa

mpii mzql oi`y epeyl jezn rnyn .qxhpewd

.xg` mewnn d`neh law ok m` `l` d`neh

on d`neh o`k zepyl df `ed yecig dnc :dywe

`ki` `dine ?oiwyn x`yn rxb ike ?uxyd

ilawn `l ediixneg meync opireny`c :iiepyl

rnync ,`iyw cere .ziriaxn zegta d`neh

,d`neh lawl ziriax opira oiwyn x`yac

,ziriax opira `l oiwyn x`ya daxc`e

zia dwyn :(a ,fi) migqtc `nw wxta opixn`ck

efgc ziriaxa `l` exn` `l ,okc `igahn

ziriaxn zegta la` ,zexepive oihgn liahdl

,ziriax era `l mixg` `nhl elit`e .mi`nh

sexyln erpnp `l" iab (` ,ci) mzd inp rnynck

icda oiwyn `ki`a dl iwenc 'ek "xyad z`

oze`a `nzqne ,oiwyn zngn xya `nhnc xya

mda oi` dgcd xg`l xyad lr mix`ypd min

"mixac el`" wxt zekxaa rnyn oke .ziriax

qekd ixeg`y min exfgi `ny :xn`wc (` ,ap)

s`e .ziriax eed `l mzde ,micid z` e`nhie

`l - opaxc milk `nhn dwyny ,milk `nhl

lke`d hrnzp dpey`x dtih dzviyn ,xedh xepzd :yexit ,xedh - oeekn dviak ,wqede xepzl ltpy ,`nh `ede :yexit ,mizif ly yeb :(a dpyn) zexdhc iyily wxta opzck ,ziriax ira

oi` yebd mr z`nhpy dtihd zngne .ilk `nhn yebd oi`c d`neh xepzd law `l yebd one ,dviakn zegta `nhn lke` oi`c yebd on d`neh lawl cer dleki dtihd oi`e ,dviakn

dzidy lke` dcera dzlaiwy oeik mewn lkn ,dkld okidl d`nehc ,dtihd `nhp yebd `nhpyke ,irila rlan oiwyn :(a ,bl migqt) "dry lk" wxta xn`c o`nl elit`e .eze`nhl

`nl` .xepzd z` d`nhe dxfge dviak ea yiy yebd on d`neh dlaw dzviy dpey`x dtihc ,`nh xepzd :yexit ,`nh - dviakn xzei .xepzd `nhl dwynk `xing `l yeba drela

mce eipir zrnc :(a ,dp dcp) "dcpd mc" wxtc oiwyn ipd ik ,ziriaxn zegta d`neh xefbl exingd `le ,uxy rbn `la s`e exfb mpii mzqc d`neh jdc :yxtl d`xpe !ziriax opira `l

d`neh xefbl ekxved dnl :xn`z m`e .edpip `zknq` "dcpd mc" wxt iziinc i`xwe ,(a ,ft oileg) "mcd ieqik" wxt `zi`ck opaxcn ziriaxa oiwyn z`neh oi`nhn dy`ay alge eztbn

:xn`z m`e .(a ,fp) oiwxita onwl opixn`ck dxifb jd `zilc ,ryz oan zegt xqinl jixhvi`c :xnel yie !mdixac lkl miafk ediy mdilr exfby ieb rbn meyn dil wetiz ?mpii mzq lr

meyn - dil aiyg `l ikdlc xninl `kile ?od ziriax xyr iab (` ,gl) "mipin dyly" wxt xifpa edl aiyg `l i`n` ,"dcpd mc" wxtc af dwync ziriaxe ,mpii mzqc ziriax jd

.dieb leqt llka md ziriaxa oiwyn z`neh ipipr lkc :xnel yie !opaxc dieb leqt inp aiyg `wc ,opaxc `l` edpzilc
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àìå Bzîäa àì ïäî ä÷Lé àì :øî øîà .étàc éðîeøå ìâøä áâå ãiä áb :eäééðéa àkéà¦¨¥©§©©¨§©¨¤¤§¨¥§©¥¨©¨Ÿ©§¤¥¤Ÿ§¤§§Ÿ

!Bîöò úîäáì eä÷Lî ìáà :àéðúäå .Bøéáç úîäa¯àéää àéðz ék¯ì.àøðeL¯,éëä éà ¤¡©£¥§¨©§¨£¨©§¥¦§¥©©§¦©§¨©¦§¨¨¦¨¦
!éîð déøáçc¯.Léçk déøáçc¯!Léçk éîð déãéc¯.àéøa øãä¯øãä éîð déøáçc §©§¥©¦§©§¥§¦¦¥©¦§¦£©¨¦§©§¥©¦£©

!àéøa¯éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà .dépéî déì ãéñôîe àðeaæì éòác ïéðîéæ ¨¦¦§¦§¨¥§©¨©§¦¥¦¥¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦©¦
ìL ,àøéúa ïa äãeäéCñð ïéé :ïä úBðéé äL¯,úéfëa äøeîç äàîeè ànèîe äàðäa øeñà §¨¤§¥¨§¨¥¥¥¤¤¨©£¨¨§©¥§¨£¨§©©¦
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dxf dcear(iriax meil)

,Cìéàå ïàkîe ,uneg `l` oii epi`e daxd lwlwzp xakBa ïéà ¦¨§¥©¥
,éeléb íeMî,uneg dzey ygp oi`yMî Ba ïéàå,Cñð ïéé íeoi`y ¦¦§¥¦¥¤¤

.uneg mikqpn miebd
:ielib oiprl zwlegd drc `xnbd d`ianéøîà éòcøäðe- §©§¨¥¨§¦

,mixne` `rcxdpay minkgdeéîBé àúìz øúáì eléôàmb - £¦§¨©§¨¨¥
oiicr ,mini dyly xg`lïðéLééçmiyyeg -.éeléb íeMîzx`an ¨§¦©¦¦

:`xnbdàîòè éàî,ircxdp ly mnrh dn -éúL éøwéî ïéðîéæ- ©©£¨¦§¦¦§¥¨¥
.uneg dyrpy xg`l s` epnn dzey ygp minrtl

:ielib ipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdññBz ïéé ,ïðaø eðz- ¨©¨¨©¦¥
,raral ekxcy ,hgqpy xg`l ycg oii,éeléb íeMî Ba ïéàoi`y ¥¦¦

:`xnbd zx`an .raran `edy zngn epnn dzey ygpänëåonf §©¨
zkynpìL ,Búñéñzíéîé äLyi jli`e o`kne ,dhigqd zrn §¦¨§Ÿ¨¨¦

.ielib meyn ea xdfil
:ielib meyn mda yi m`d ,mitqep milk`na dpc `xnbdíéìçLä©¦£©¦

e` oii mda ozpe ,miwegye miyezk mdyk ,zewxid ipinn oin -
,min,éeléb íeMî íäa ïéà.mdn merhl libx ygp oi`y meynéðáe ¥¨¤¦¦§¥

,øeqéà ïäa eâäð äìBâ.ygpd mdn mreh minrtly meynàìå ¨¨£¨¤¦§Ÿ
ïøîà,xeqi` mda bedpl jixvy dlebd ipa exn` `le -àlà £¨¨¤¨

ote`aàlç eäa úéìc,uneg mda axern oi`y -eäa úéà ìáà §¥§©¨£¨¦§
àlçmeyn ,xeqi` bedpl jixv oi` uneg mda yi m` j` - ©¨

unegdyeäa éøbéîmglp unegd eli`k ,xnelk ,mda dxbzn - ¦¨¥§
epi` okle ,elaeq epi`y mrh FMga yegl el mxeby ici lr ygpa¦

.dfk lk`nn mreh
éìáaä çzekenrhe ,alg ine zytern ztn ieyrd lk`n oin - ¨©©§¦¥¨¨
,unegk wfg,éeléb íeMî Ba ïéàmerhl milibx miygp oi`y itl ¥¦¦

.epnn,øeqéà Ba eâäð äìBâ éðáe.ygpd epnn mreh minrtly oeik §¥¨¨£¦
,éMðî áø øîàmpn`éøewð déa úéà éàgzekd ipt lr yi m` - ¨©©§©¦¦¦¥¦¥

,ygp ipiy oirk mipniqïðéLééçygpd mrh `ny yeygl yi - ¨§¦©
.elke`l xeq` lkd ixacle ,qx` ea lihde gzekdn

:shthnd dwyna ielib oicéî ,ìàeîL øîà ,éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©§¥¥
éèéè óó,zetih zetiha eizgzy ilkl ilkn micxeid min - ¦¦

,sehthd lew rnype,éeléb íeMî Ba ïéàlewn cget ygpdy oeik ¥¦¦
:`xnbd zx`an .gxeae sehthdàeäå ,éMà áø øîàoi`y df oic - ¨©©©¦§

i`pza `ed ,shthnd dwyna 'ielib'éè' ãéáòcéè' éãäì 'óéè ó'ó §¨¦¦©£¥¦¦
dtih ,zetikza rnyp sehthd lewe zexidna shthn didy -
zezyl xeq` dtihl dtih oia zewqtd eid m` la` ,dtih xg`

.dzye ygp `a hwyd onfay yeygl yiy ,mindn
:mip`za ielib oic d`ian `xnbdøîà ,éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©

äðàú ét ,ìàeîLmewna dl dyrpe urd on dylzpy dp`z - §¥¦§¥¨
,xvw dt oink dvwer,éeléb íeMî Ba ïéàmy jxc `ny yegl oi`e ¥¦¦

lek`l xyt` `di `l ,jkl yeygp m`y ,qx` ygpd da lihd
:`xnbd zx`an .mip`zïàîkl`eny xn` `pz dfi` zhiyk - §©

,ielib meyn dp`za yeygl oi`yàéðúc àpz éàä ékdf `pzk - ¦©©¨§©§¨
,`ziixaa eixac z` epipyyíéáðò íãà ìëBà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥¨¨£¨¦

,äìéla íéðàúe,xewip mda yi m` dkiyga wecal leki epi`y s` §¥¦©©§¨
LLBç Bðéàå,ygp mdn mrh `nyøîàpL íeMî(e fhw mildz)øîBL' §¥¥¦¤¤¡©¥
,''ä íéàútmdy mixacn mc` ipa lr xney `ed jexa yecwdy §¨¦

lr xenyl mc`l dywy mixaca ,ozpkq zrici `ll mda mibdep
.envr

xg`l m`d zxxane ,miygpd ipina `xnin d`ian `xnbd
:zezyl xg`l xzen ,wfed `le mc` dzyyíeMî àøôñ áø øîà̈©©©§¨¦

[mya-]ìL ,àîBøc òLBäé éaøñøà éðéî äLygp ly,ïäqx`ìL ©¦§ª©¨¨§Ÿ¨¦¥¤¤¥¤
øeça,xirv ygp -ò÷BLar eqx`y itl ,ea lhen `edy dwyna ¨¥©

qx` .mind zizgza rwey `ed ecaek jezneìLygp,éðBðéa ¤¥¦
òtòôîzizgza rwey epi`e dwynd jezl zvw cxeie lglgn - §©§¥©

,ilkd,ï÷æ ìLåezewc jeznóö.dlrnl §¤¨¥¨
:`xnbd dywnàøîéîì,`xtq ax ixac itl xnel yi -änëc §¥§¨§©¨

LéL÷cxbean xzei ygpdy lkky -déìéç Léçk,egek ylgp - §¨¦¨¦¥¥
àéðúäå,`ziixaaìLäLmiig ilraäøeáb ïéðé÷ænL ïîæ ìk §¨©§¨§Ÿ¨¨§©¤©§¦¦§¨

úôñBzî[ztqep-],ïäae,øéæçå Lçð âc ,ïä elàdpwifdy ixd ¦¤¤¨¤¥¥¨¨¨©£¦
.ygpd gk z` dgiayn

:`xnbd zvxznéñBî à÷c àeä éôeñBà çkóoiwfny lkk ok` - Ÿ©¥§¨¦
la` ,wfgzn egekLéì÷ déøäéæmina sve ,wce ylg dyrp eqx` - ¦£¥¨¦

.dlrnln
dn :`xnbd zl`ey .`xtq ax ixaca oecl dkiynn `xnbd

qx`y `xtq ax xn`yàúëìä éàîì ,ò÷BL øeça ìLoiprl - ¤¨¥©§©¦§§¨
:`xnbd daiyn .ok xn` oic dfi`àéðúc,`ziixaaúéáçe` oii ly §©§¨¨¦

min lyäòLz äpnî eúML ét ìò óà ,älbúpLmc` ipa,eúî àìå ¤¦§©¨©©¦¤¨¦¤¨¦§¨§Ÿ¥
qx`n miiwp ziagd iny gikedl jk lr jenql leki ixiyrd oi`

`l` ,ygp.éøéNò äpnî äzLé àìokeepnî eúML äéä äNòî Ÿ¦§¤¦¤¨£¦¦©£¤¨¨¤¨¦¤
,úîå éøéNò äúLå ,eúî àìå äòLzeäéîøé éaø øîà,xacd mrha ¦§¨§Ÿ¥§¨¨£¦¦¨¥¨©©¦¦§§¨

eäæqx`,ò÷BLrwy eqx`e ziagdn dzy xirv ygp ,xnelk ¤¥©
,ewefip `l mipeilrd mindn ezyy mipey`xd jkitl ,dzizgza
`ziixaa epipy cer .zn mipezgzd mindn dzyy oexg`de

:dfa `veikçéháà ïëåäúlbúpLedexi`yd edegzty xg`ly - §¥£©¦©¤¦§©§¨
,dlebneúî àìå íãà éða äòLz äpnî eìëàL ét ìò óàjenql oi` ©©¦¤¨§¦¤¨¦§¨§¥¨¨§Ÿ¥

`l` ,ygp dpnn lk` `ly xnele jk lr.éøéNò äpnî ìëàé àìŸŸ©¦¤¨£¦¦
okeäpnî eìëàå ,äéä äNòîdlebnd giha`dn -,eúî àìå äòLz ©£¤¨¨§¨§¦¤¨¦§¨§Ÿ¥

ìëàådpnn.úîå éøéNòeøîàjk lréaø,dinxieäæqx`ò÷BLly §¨©£¦¦¨¥¨©©¦¤¥©
rwy jx giha`dy jezne ,qx` ea lihde epnn lk`y xirv ygp

.zn ixiyrd wxe qx`d
wx `le ,yeniy lkl mixq`p milebn miny zx`an `xnbd

:dizyl,elbúpL íéî ,ïðaø eðzmda lihd ygpy yeygl yie ¨©¨¨©¦¤¦§©
,qx`,íéaøä úeLøa íëtLé àì äæ éøäsgi mc` xeari `ny £¥¤Ÿ¦§§¥¦§¨©¦

qpkpy oeike ,elbx sk zerav` ixyw oial qx`d ribie my jexcie
.d`etx el oi` aey xyaa awepe hrnåokúéaä úà ïäa õéaøé àì §Ÿ©§¦¨¤¤©©¦

wa`d z` wiacdle uiaxdl ick ziad rwxw lr odn slfi `l -
.xie`a xftzie dlri `ly rwxwlìaâé àìåyeli -,èéhä úà ïäa §Ÿ§©¥¨¤¤©¦

milelre micia ea mirbep oipaa hihd z` mipzepy drya oky
.wfpidlàì ïäî ä÷Lé àìåz`,Bzîäaokn xg`l dhgyi `ny §Ÿ©§¤¥¤Ÿ§¤§

,wfpii dxyan lke`deàìåz`åéðt ïäa õçøé àìå ,Bøéáç úîäa §Ÿ¤¡©£¥§Ÿ¦§©¨¤¨¨
,åéìâøå åéãéla` .zenie etebl qx`d qpki `ny,íéøîBà íéøçàwx ¨¨§©§¨£¥¦§¦

íB÷îsebaLiLmyàèøéñ,xer ihnw ,wcq -øeñàmina evgxl ¨¤¥¦§¨¨
xyad z` qx`d aewiy yeygl yie my ddey qx`dy oeik ,el`

y mewn la` ,sebl qpkieïéàeaàèøéñ,cin epnn miwilgn minde ¥¦§¨
øzeîmpi`y oeik ,qx` mda yi m` s`y ,elld mina evgxl ¨

.miwifn mpi` xerd lr midey
:`xnbd dywn .mixg`e `nw `pz ewlgp dna zxxan `xnbd

àn÷ àpz eðééä íéøçà,miey `nw `pzd ixace mixg` ixac - £¥¦©§©¨©¨
mda yiy ,eilbxe eici eipt ugxi `ly wx xn` `nw `pz s` ixdy

:`xnbd zvxzn .miwcqeäééðéa àkéà,`ed mdipia weligd - ¦¨¥©§
zvigx oiprlétàc éðneøå ,ìâøä áâå ãiä ábmiigld zvigxe - ©©¨§©¨¤¤§¨¥§©¥

,mihnw elld zenewna oi`y ,mipirl zgzn miptd daeba
.xzen mixg` zrcle xeq` `nw `pz zrcly

:`xnbd dywnøî øîà,`ziixaaàì ïäî ä÷Lé àìz`Bzîäa ¨©©Ÿ©§¤¥¤Ÿ§¤§
àìåz`àéðúäå .Bøéáç úîäa,zxg` `ziixaa epipy ixde -ìáà §Ÿ¤¡©£¥§¨©§¨£¨

eä÷Lîdlebnd z` -.Bîöò úîäáì ©§¥§¤¡©©§
:`xnbd zvxznàéää àéðz ék`ziixa dze`a epipyy dn - ¦©§¨©¦

,envr znda z` zewydl i`yxyìàøðeL,ely lezgl epiid - §¨¨
epi`e miygp lek`l lezgd jxc ixdy ,ewifn epi` ygp qx`y

.mdn wefip
:`xnbd dywnéëä éà,lezga xaecny ok m` -énð déøáçc- ¦¨¦§©§¥©¦

`ziixadn eli`e ,exiag lezgl mb mdn zewydl i`yx `di
oeik `ed mrhd i`ce `l` .xzen ely z` wxy rnyndéøáçc§©§¥

Léçkz` wifn `ed ixde ,qx`dn ylgidl lelr exiag lezgy - ¨¦
ok m`e ,exiagLéçk énð déãéc`vnpe ,ylgii ely lezgd mb - ¦¥©¦¨¦

lre .ezewydl `ziixad dxizd recne ,'zigyz la' lr xeariy
c meyn ,'zigyz la' yyg oi`y xnel jilr jgxkàéøa øãä- ¨©¨¦
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dxf dcear(iying meil)

,dipyd dbxcdíðéé íúñ`ed s`e ,jqpzp m` reci `ly ,mieb ly §¨¥¨
äàðäa øeñàlirl x`eank jqp oii zxifb meyn ,opaxcn(:hk), ¨©£¨¨

,'ïé÷Lî úàîeè' ànèîelawn `ed ixd uxy ea rbp m` xnelk §©¥§©©§¦
`ed m` wx ,milke mc` `le miwyne milke` `nhl ,dlw d`neh

axeriy,úéòéáølawiy xnel ea exingd `le ,oiwyn z`neh lkk §§¦¦
l`xyi ,ziyilyd dbxcde .ziriaxn zegta d`nehBðéé ãé÷ônä©©§¦¥

,íéáëBk ãáBò ìöàoiidäiúLa øeñà,minkg ixacn,äàðäa øzeîe ¥¤¥¨¦¨¦§¦¨¨©£¨¨
dxaqe .d`pda edexq` `l jkle iebd ea rbp m` wtq `l` epi`y

.mzeg `ll ziaga oii ciwtna xaecny `xnbd dzr
cwtedy oii d`pda xzed cvik :oexg`d oicd lr `xnbd dywn

,miakek caer ciaïðúäådpyna(c"n b"t i`nc)l`xyi ,ãé÷ônä §¨§©©©§¦
øétíéáëBk ãáBò ìöà åéúB,miakek caerd el maiyde ,mzeg `la ¥¨¥¤¥¨¦

,íéáëBk ãáBò ìL åéúBøéôk ïä éøämda yyegeúéòéáMì`ny - £¥¥§¥¨¤¥¨¦©§¦¦
,xeriaa miaiigd ,ziriay zexit mdøNònìå,mixyern mpi`y - §©©£¥

lhpe ,epnn rxa aehd silgdy zwfga miakek caer mzqy itl
mirexbd ,ely zexit l`xyil aiyde ,oecwtd zexit z` envrl
yeygl epl yi miakek caer lv` cwtend oiia s` ok m`e .mdn

.mpii mzq oick ,d`pda elit` xq`ie ,ely oiia etilgdy
,d`pda xzen ieb lv` cwtend oiiy exn`y dn :`xnbd zvxzn

epiidBì ãçéiL ïBâkeziaa l`xyil iebdúéåæ ïø÷cgein mewn - §¤¦¥¤¤¨¦
ly gztnd z` l`xyil xqne ,oiid zgpdl envr ipta xebqe
yyg o`k oi` okle ,ziagd lr mzeg dyry e` ,mewn eze`

.dtlgd
:df uexiz lr `xnbd dywnéëä éà,dtlgd yyg oi`y ok m` - ¦¨¦

,zxzen oiid on d`pdd wx recnéøzLéì énð äiúLaxizdl yi - ¦§¦¨©¦¦§§¥
,dizy xzid zeidl jixv ok`y `xnbd dgikene .dizyd z` mb

:didy dyrnnàäca dyrn did ixdy -,ïðçBé éaøcãBøôì òìwà §¨©¦¨¨¦§©¦§
xa zxiht xg`l ,my xc did `xtw xay ,'cext' xirl oncfdy -

.`xtwøîà,mewnd ipa z` opgei iax l`y -Lé íeìkreci m`d - ¨©§¥
n oic dfi` mkldéì àðz .àøt÷ øa úðLîel dpy -ïîc íeçðz éaø ¦§©©©¨¨¨¨¥©¦©§§¦

ãBøt,`xtw xa myaøzeî ,íéáëBk ãáBò ìöà Bðéé ãé÷ônäoiid §©©§¦¥¥¤¥¨¦¨
elit`.äiúLa¦§¦¨

déìò éø÷weqtd z` lyn jxca `xtw xa lr opgei iax `xw - §¦£¥
'eäé íL õòä ìBtiL íB÷î'(b `i zldw)ea excy mewn ,xnelk , §¤¦¨¥¨§

:`xnbd ddnz .mi`vnp md my minkg icinlzdà÷ìñ 'eäé íL'¨§¨§¨
Czòcixde ,my mi`vnp mnvr mdy opgei iax zpeek `id jk ike - ©§¨

:`xnbd zvxzn .mlerd on xhtp xak `xtw xaàlà`id jk ¤¨
,dpeekdåéúBøét eäé íLzexitd e`vni my urd `vnpy mewna - ¨§¥¨

ixac z` zrcl dvexdy dzid opgei iax zpeeke ,epnn exypy
micnlne ,epnn micnle mirney mdy exir ipa z` l`yi ,mkgd
cwtend oiiy `xtw xa ixacn eprny mipt lk lr .mixg`l mze`
xn` `xiza oa dcedi iax eli`e ,dizya xzen miakek caer lv`

.dizya dxeq` oecwtd ziagy
zvxzn .mi`pz zwelgna ielz df oic ok`y zx`an `xnbd

:`xnbdàéL÷ àì ,àøéæ éaø øîàzn`ay oeik ,`iyew ef oi` - ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨
,xaca mi`pz ewlgpàäzhiyk md `xtw xa ixac -,øæòéìà éaø ¨©¦¡¦¤¤

eàäxiza oa dcedi iax ixace -zhiyk md ,`àéðúc .ïðaø ¨©¨¨§©§¨
,`ziixaaúéa øëBOä ãçàå ç÷Blä ãçàcnerdãáBò ìL Bøéöça ¤¨©¥©§¤¨©¥©¦©£¥¤¥

,íéáëBkeäeàlîezeiaga zial xkeyd e` gweld -,ïéé`le ¨¦¦§©¦
ziad z` elrp j` my xecl ex`ypçzôîe,mcia ziadBàdidy ©§¥©

íúBçdyrpy ziag lk lrøézî øæòéìà éaø ,ìàøNé ãéaz` s` ¨§©¦§¨¥©¦¡¦¤¤©¦
z` siifi iebd xvgd lray yeygl oi`y meyn ,oiid ziizy

,`xtw xa zrc `id jke ,mzegd z` e` gztndïéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦
oiid ,mgipde xar m`e ,siifi `ny yygn ,zeiagd z` my gipdl
xne`d lirl `xiza oa dcedi iaxe ,d`pda xzene dizya xeq`

.minkg zhiyk xaeq ok
:dkldd z` zxxan `xnbddéøa àéiç éaø øîà[epa-]àéiç éaøc ¨©©¦¦¨§¥§©¦¦¨

dì éøîàå ,áø øîà ,àcñç áø øîà ,éðîçð øa`ly ,mixne` yie - ©©§¨¦¨©©¦§¨¨©©§¨§¦¨
`l` ,ax mya ok `cqg ax xn`éøîàå ,éøéòæ øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©§¦¦§¨§¦

dìjky [mixne` yie-]éëä ,àîç øa àaà éì øîà ,àcñç áø øîà ¨¨©©¦§¨¨©¦©¨©¨¨¨¦
[jk-]øæòéìà éaøk äëìä ,éøéòæ øîàoi` cg` mzega s`y - ¨©§¦¦£¨¨§©¦¡¦¤¤
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,ziagd it lr e`tky wxfnà÷éøLwxfnd it zeaiaq gExn hihe - ¦§¨§¦¨¨
,mwiacne ziagd zeptc lr mbe wxfnd lr mb oezp hihdy ote`a

àîéúçå,mzege gih ,el`d mixacd ipye .hihd lr mzge -éåä ©£¦¨¨¥
àì éàå ,íúBç CBúa íúBç,jk dyràì.liren df oi` - ¨§¨§¦ŸŸ

dtk :mzeg jeza mzeg ly sqep ote`àìewéc,ziagd it lr ,lq - ¦¨
yaiizdy ixg`e ,ziagd [wwt-] ztebn it lr hih gxny epiide
zvwne ziagd y`xy ote`a ziagd it lr lq dtk hihd

,lqd jeza miqepk zeptcdn÷cäéîeyiy ote`a wcedn lqde - ¦©©
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e` ekqpl iebd gxhiy yyg oi`e ,mcewn didy ote`a jetdle
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רכה
oifge` mipy` cenr `l sc ± iying wxtzereay

äàðäá øåñà íðéé íúñ.jqp oii zxifb meyn -ïé÷ùî úàîåè àîèîåz`neh `nhn -

oilke` `l` milke mc` `nhn epi`y ,uxy z`neh ,oiwyn zxezk oiwyne oilke`

.oiwyn z`neh lkk beld ziriaxa d`neh lawl oxeriye ,oiwyneãé÷ôîä ïðúäå
åéúåøéôë ïä éøä éåâä ìöà åéúåøéôinp `kde ,itelgl iciygc ,ziriayle zexyrnl -

!`ed iebc `xng i`de ,ditlg `nlcåì ãçééù
úéåæ ïø÷.mzeg dyr e` gztn el xqne -ãåøô

.`xtw xa xhtpe ,`ed `xtw xa ly mewn -

õòä ìåôéù.minkg icinlz my ,okyy -íù
êúòã à÷ìñ åäé`de ?my `vni envr `edy -

!dil aiky[åéúåøéô åäé] íù àìàe`vni -

ixacl jixvd ,o`k s` .epnn exypy urd zexit

oicnle oirneyy ,xird ipa z` l`yi minkg

.mixg`l oze` micnlne epnníúåç åà çúôî
øéúî øæòéìà éáø.dizya s` -ïéøñåà íéîëçå

opixn`ck d`pda ixy car i`e ,ok zeyrl -

.lirlïðáøë åäééåøúå,xfril` iaxk i`c -

.ixy inp cg` mzegaàúéáçã àîåôà àðâà-

.ziagd it lr wxfn dtkà÷éøù,hiha gh -

.ziagd iptecl wxfnd it zeaiaq waiceàìå÷éã
epiidc ,dtebn ziagde ziag it lr lq dtk -

ziaga dweacy ziagd ztebn :zenzeg izy

.dilr ietk lqe ,dyaiizpe÷ãäéîåqpkp -

mzeg ied ,ziagd z` relal lqd it wgeca

.i`d ilek iteifl gxh `le ,mzeg jezaàì
÷ãäéî.dizilc o`nk ied ,elhil gep -ãåð-

ly `iwqic jeza gpene xeywe oii `ln ,xer ly

.xeråéô.cep ly -äèîì.`iwqic jeza -éåä
íúåç êåúá íúåçxyw xizdle jetdl gxhc -

i`d ilek ,dxywle xefgle cepd xywe `iwqicd

.gxh `lééë éàåäéîåô óxiive ,eibl cep ly -

,ony ly eply zecep oixyewy oirk mzege

cepd it oiqipkn eze` mixyewy xg`ly

mrt dze` mixyew cere ,ekeza xeyw `edyk

.mzeg jeza mzeg ied `iwqic oi` elit` ,zxg`

éùåë ïéò.mizek mewn -à÷éøñ úøéámieb -

.yek oirl oikenqe ,odàú÷øá.mizek ly xir -

éàùøô øôë.mieb -øåãâæå.mizek -
úéáç
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ãé÷ôîämzega eciwtdy rnyn jenqae - d`pda xzene dizya xeq` ieb lv` epii

w i`n :dnize .cg`xfril` iaxk seifl yiig `l i` ?`xiza oa dcedi iax xaq

iebd ea rbp `ny xqzil d`pda elit` - opaxk seifl yiig i`e ,ixzyl dizya elit` -

:(a ,hp) "l`rnyi iax" wxta onwl xn`c ,dinrhl `xiza oa dcedi iaxc :xnel yie !ekqpe

`cg ,d`pda xzen ieb ea rbpy l`xyi ly oii

cere ,dxf dcear ipta `l` oii oikqpn oi`c

."iqpe`l ipii xeq`zy jpnid lk `l" el xne`y

,dipin dzye dia rbpc seifl iyiigc ab lr s`e

mb xq`iy elya itelg`lyegl jk lk xingd`l

`l` xeq` epi` mpii xwir lky oeik ,d`pda

.opaxcn

øîàãoii xizny xfril` iaxk dkld ax

,hq) `xza wxt onwle - cg` mzega

xfril` iaxk ol `niiw `pci`d :opixn` inp (a

`dc ,axc` axc zeywdl yie .`teifl yiig `lc

,xeq` cg` mzega z"iag :(` ,hl) onwl ax xn`

iy` axc ,dyw cere .zlkz ,oii ,xya ,alg :oniq

jixv oi` lyean oiie uneg iab (a ,hk) lirl xn`

mzeg jixv xenb oii `d rnyn ,mzeg jeza mzeg

jenqa onwl ixhe liwyc `ax oke .mzeg jeza

dil `xiaqc rnyn ,mzeg jeza mzeg inc ikid

`zrnyc `ibeq dleke ,cg` mzega ibq `lc

mz epiax uxzn dide !mzeg jeza mzega ixiin

rxbe ,ceyg l`xyia ixiin onwlc axc `eddc

lk zzxin `le edepin`iy geha `edy iptn iebn

dpin `wtp (a ,hk) lirlc iy` axc `idd oke .jk

jeza mzeg yxtn `ax oke .ceyg l`xyi oiprl

`zkldc `ail` elit`e ,opaxc `ail` mzeg

daxc `idde .ceyg l`xyi oebk ,`zewtp `ki`

- `zpxw `zlz` `xyial dl jzg `ped ax xa

.cg` mzega ibq ikdle ,ieb cia dglynyk

`id d`eapc ,mz epiax yexit zvw dywe

op`e ,ceyg l`xyia zekldd el` lk cinrdl

ieb cia uneg xikfd lirl iy` axe .opiniiw mieba

cia oii `d :rnyne ,mzeg jeza mzeg jixv oi`

ieba `iddc rnyn inlyexiac ,cere .jixv ieb

!ieba edeyxit zelecb zeklde i"yx mbe ,ixii`

yie ,ixii` ieba mzde `kdc yxtl d`xp jkl

enzeg d`exe xfeg epi`e exiagl gley oia wlgl

zzxn `lc ,mzeg jeza mzeg jixv f`c ,exikdl

`kid la` .mzegd xiki `l xg`d xeaqy

- xikdl enzeg ze`xl cizre iebd cia egipny

xfril` iax ixdy ,`ed oky rcz .cg` mzega ic

`nzqae ,ieb lv` epii ciwtnd eixaca xikfd

la` ,enzqe enzeg xikdl my xefgl ezrc mc`

eixaca xikfd lirlc iy` ax,ieb cia eply uneg

onwl ogky` inp `axe .ieb cia egleyy rnyn

diteb edi`e ,dhnl eite `iwqica cep :xn`wc

ded ik :(a ,cr dxf dcear) `xza wxta xn`

mizge ediinet` edl sigq `iptxdl itleb xcyn

ixiin (` ,hl) onwl axc dizlne ,ediivxia` edl

.zelecb zeklde i"yx yexitk ieb cia gleya

àìå:yexit - opax `de xfril` iax `d ibilt

yxtn xne xfril` iaxc dizlin yxtn xn `l` ,dizeek ax wqtc iniiw xfril` iaxk edleke - ibilt `l ,inp i` .opaxk xaq xne xfril` iaxk xaq xn `l` ,`pz cgc `ail` ibilt `l

:xnel yie ?rax`a `l` ixciq edleka xfril` iaxk dkld oi`c (` ,g) dcpc `nw wxta xn`w diteb xfrl` iax `d ?xfril` iaxk i`w ikid ,xfrl` iaxe :xn`z m`e .opaxc ediizlin

.(a cenr my) dcpc `nw wxta mzd `cenlz ipyn `peeb i`dke ,'eke zia gweld :xn`c ,`ziixaa (` ,`q) "l`rnyi iax" wxt onwl dizeek xi`n iax i`wc ,`kd ip`ycåäééåøúå
mzege gztnc dil rnyn `cenlzc :xnel yie !mzeg jeza mzeg ied `zydc ,ediiexz xnel dvex `ziixaa ipzwc mzege gztne ,xfril` iaxk xaq opgei iaxc xeni` :xn`z m`e - opaxk

."mzeg e` gztn" miqxeb yi mbe ,xn`w mzeg e` gztn `l` ,zenzeg izy e` zegztn izy xn`w `lcn ,ediiexz opirac meyn `l - `ziixaa ipzwc

úåîåúñedecygiy utg epi`e ,xity edl xhp `w xhpn - l`xyil xeknl miiwzdl onzql ezrcy oeik mewn lkn ,dlgzn zegezt edi `ly zenezq jl oi`y it lr s`e - zexzen

.llk l`xyi
gleyd
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úBiáç :øîBì eøæç ;íéìL øôk éðtî øeñà øBãâæ ìLå ,éàLøt øôk éðtî øeñà̈¦§¥§¨©§©§¤©§¨¦§¥§¨¨¥¨§©¨¦
àøwéòî ?øeáñ éàî óBqáìe ,øeáñ éàî àøwéòî .úBøzeî úBîeúñ ,úBøeñà úBçeút§£§¨¥¦¨¨©§§©©§¥¦¨¨
óBqáìe ,úBîeúñ àðL àìå úBçeút àðL àì ,éBb òbî ìò ãét÷î éúek ïéà :øeáñ§¥¦©§¦©©©¨§¨§§¨§¨§§©
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רכו
oifge` mipya cenr `l sc ± iying wxtzereay

éúåë ãéá ïéé ìù úéáçepi` izekc it lr s`e .mzeg zxkd jixv ,ieb cia oky lke -

.ieb rbn` citw `l edin ,jqpnéåâ ãéá ñééøåîå øéö ìùås` ,xiv .mzeg zxkd jixv -

`nlc opiyiig edin ,xiv lyn mixwi oiid incc ,`xng dia inxinl `gxe` e`lc ab lr

,oii incn mixwi qiixen incc icii` opiyiig ,qiixene .mi`nh mibc ly xiva dil silgn

,dia axrne `xng liirne qiixen liwy `nlc

drifn - xiv .itelg`l ciyg `l izek la`

,yakna oze` oiyaekyk mibc ly zeaife

wfg dyrpe ,(` ,`i) ohw crena opixn`ck

iaxw ea oiaxrn - qiixen .ea lahne unegk

,cl dxf dcear) oiwxta onwl opixn`ck ,mibc

.dipney yitpc (aåîúñå åîúåç øéëî`ly -

.eznizq siiføéòá`zyd :xaqc ,izek citw -

.ipiin ipaf `le ipiia ieb rbpåúà êøãá àì-

!jxca m`eaa oda rbp `ny yegileúåúéâä ïéá
åðù.zexzen zenezq ipzwc jd -àîìò éìåëã
éëôà.mikxca oiievn -úåðúç íåùî`ly -

eipir ozie ieb lv` ze`zyn zeyrl libxi

.ezaaàúééæðã`idy zibiba xkydy cera -

.ziyrpïðéìâî éîð ïðà`xkiyc ol `niiwc -

.dipin `ieig izy `làéî åìöîã àøúàá-

ediy cr ilka mind zedydl oilibxy mewna

.ielib meyn oda yi mine ,milelvøúåî ïùé-

- oyiizpy cr eze` edydy ielib xac lk

did m` oyiil ygp ly qx` egipn oi`c ,xzen

.ekezaøúåî õéîçädlbzpy ycg ezbn oii -

`ly recia ,xzen - uingde ,uingd `ly cr

did `l ygp ea dzy eli`c ,ygp ea dzy

.uingdl egipnïàåâøîì,eid oiceyg l`xyi -

.mieb ly mpii lr oicitwn eid `leíåùî
àöîéù.jqp oii cyg -àöîéùã àöîéùdxfb -

.`xng eh` `xkiyàéåìéâ íåùîilekl edine -

iwln `l `xdif i`de ,oileg opi`y ,ixy `nlr

.edlàúåùëã àøåøî ìæàã íåùîmrh -

gk ea oi`e ,`xdifl dil ilwe ,zeyk ly zexixn

.`ixa mc` zewldläéì é÷ìî é÷ìãåmc` -

ciakne ewifn ,edzeye okl mcew dleg `edy

.eilgé÷ìî.wifn =éðà÷åæ.migetp =
àéãøåã

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

çìåùärnync ,mz epiax wcwcn - ieb cia qiixene xive izek cia oii ly ziag

ibq `l ieb cia la` ,izek cia oii ipzw `wec dpin rny zeaa ixza edpibltcn

ok m` :dnize .opaxl s` cg` mzega ibq qiixene xiv ok m`e .opaxk `iz`e ,cg` mzega

:rnync ,mzeg jeza mzega xnzyn lkd :xfrl` iax xn`c lirlc ixn`c `ki`l iywz

:xnel yie !mzeg jeza mzeg opira ilin lk

la` ,z"iagc ilin x`y` `l` i`w `l "lkd"c

opixn` ,dpiabe zt ,qiixen ,zizlig - b"tng

izek cia oii :yxit i"yxe .cg` mzega ibqc onwl

zxkdae ,mzeg zxkd jixv ieb cia oky lke -

iaxl s`c rnyn .xfril` iaxk ixy `din mzeg

xirn jxca gleya mzeg zxkd jixv xfril`

`ziixad cinrny mz epiax ixacl s`e .xirl

exn` e`l :xfril` iaxl rnyp opaxcn ,opaxk

zxkd irac cg` mzega ibqc qiixene xiva opax

cg` mzega ibqc oiia inp xfril` iaxl - mzeg

oii gleya xdfil yi ok m`e .mzeg zxkd jixv

jixvy enzeg xikdl my jled epi`e exiagl

ji` ricedl azk gley m` e` ,mzeg jeza mzeg

mzega liren - el gly jky iebl riceie enzeg

mz epiaxe .siifn `le zzxin rcic oeik iebc ,cg`

opira `l `teifl yiig `lc xfril` iaxlc :yxit

mbe enzeg xikdl jled epi` elit`e ,mzeg zxkd

iziine .xzen mzeg `ed oipr dfi`a gley epi`

:(a ,hq) `xza wxt onwl `cenlz xn`wcn di`x

yiig `lc xfril` iaxk ol `niiwc `zyde

.'ek mieb cia `xng opiazen `l i`n` `teifl

oipre .mz epiax wqt lr jenql yi caricae

oekp :epeyl dfe jexa epiax yxit ziagd znizg

xg` xaca e` zxerpa ziag it mezql xacd

aezkle ,zexnqna reaw dnizqd lr xer zzle

iyxw iptec lr oiivge xerd lr oiivg zeize`

oiekl lkei `l xerd iebd diabi m`y ,ziagd

oixewy cg` weyg zzle .dlgzak eayil

iptec mixaegny mewna mileyd aiaq `"lwxiv

zxerpd iptn zexnqna my reawle ,ziagd

oiid `ivedl iebd m`ivei `ly ,aiaq my daegzd

lke .oey`xd enewn l` ok ixg` eagzle my jxc

e` ,zexnqna xer mdilr reawle jezgl zefxad

o`k cr zefxade mileyd lk zeqkl mixqp reawl

iax azk .ziyixtck azk exiagl glyie .epeyl

mdinia ik daeyza oerny iaxl dcedi xa wgvi

g ly zeiagd eidziagd it dzid xy`ke ,qx

,eply zeiag la` ,xfril` iaxk ic did f` dnezq

miweyga ziagd iptec lk miqkne mixingn yie .izyxity oipra enzg elit` xeq`l yi ezaeyz itle .oii `ivedle mixqpd oia oikq uerpl iebd leki zefxade zeiagd it mezig xg`l s`

m` `l` ,exikdl jliy `l - "enzeg xikn did m`"c `ziixad miayiine ,azk zrced `le mzeg zxkd `la s` cg` mzega gelyl oiliwn yie .llk yegl oi` f`e ,mixqpa mileyd mbe

e`vn l`xyide ,enzg xy` ixg` jld `l m` la` .iebd etiif `ny yegl yi - e`yry enk mzegd my jldyk xikd `l m` la` ,etiif `l i`ce ik xenb xzen - enzeg xikde `vne jld

dxf dcear seqa yxtp zeipwix zeiag oice .xeq`l dxexa di`x epl oi` ,oixingn yie oiliwn yiy ixg` ik extqa ivewn dyn epiax axd azke .dkxa eilr `az xingnde ,xzen - mezg

.myd dvxi m` my ribpyk ("`ax" ligznd xeac a ,cr)éðôî.edexq` mi`xen`d inia `nye ,`ziixaa `le dpyna `l epivn `l xky xeqi` - 'ek xky exq` dnáømeyn xn` ongp

`l` ,ielibc `nrh zepiaba (a ,dl) onwl dil zil ongp axc :xnel yie ?ielib meyn inp ediinrhc zepiab mr oizipzna dil ipz `l `nrh i`n ,ielib meyn xn`c o`nl :xn`z m`e - ielib

dia eeync inp ikde `in elvn `lc `kid yginl `kil `kdc oeik :xnel yie ?ielibc `nrh `kd xaq i` ,zepiaba ielib meyn xn`c o`nl :xn`z m`e .dlxr sxya oicinrny iptn `nrh

.dil `wiqt `l ,`zeykàøúàálk `ivedl eteqy iptn ,jk lk ictw `l xkyac :xnel yie ?xninl `ki` i`n ,ictw `zeixwpn` (` ,l) lirl xn`c o`nl :xn`z m`e - `in elvnc

.dizyl mpi`y mixnyd mr x`yi rwey m`e ,ekxv lk qqeze ieyr didiyk eay zerixbåäééåøúåziaa oizey eid `l odipy mewn lkne - `zxizi dwgxd ciar `g` ax zepzg meyn

on xky zepwl xira gelyl xzeny zeidl leki iebd ziaa oqk`znd ,edine .oizey eid `l i`xza eidy `g` axe `tt ax `dc ,iebd ziaa xky zezyl `ly xdfil jixv ok m`e .iebd

la` ,miebd ziaa zezyl zelibxa e` zepga dizy reawl `l` zepzg meyn exq` `lc ,dai` meyn dzey(e) elyn el ozep ely i`pqk` iebd m` s`e .l`xyi ly eziaa enk iedc ,miebd

ol `xiaqc ,ig `edyk qekl ifg `lc ab lr s`c `qiice `wlq enk mieb ileya meyn d`eaz ly xeq`l oi`e .d`eaz ly oia mixnz ly xky oia ,xky oic llkae .ixy `nlra i`xw`

cere .(` ,en zenai) "ulegd" wxtae ,dizeek (` ,hp) "l`rnyi iax" wxt onwl xaq opgei iax `pgky`e ,mieb ileya meyn ea oi` mikln ogly lr dler epi`y lk :xn`c axc `pyil jci`k

.leyia xeqi` oiprl dlha `id inp ikd ,"exaca didp lkdy" zkxa oiprl mind iabl dlha d`eazdc ikid ikc ,mieb ileyia meyn ea oi`c xkyd xizdl xg` mrh yiéìëàãmivwy

qx`n lvpdl oiprlc :xnel yie !miebn ith ediiteb liag zevna ibiicc l`xyi :dieb irna l`xyi ly rxf zaky iab (a ,et zay) "`aiwr iax" wxt xn`c :dniz - ediiteb liag miynxe

.ygp ly qx` lhane sebd jeza mdl yiy miynxe mivwy zlik`c lag enk zevna ibiicc lag liren oi`
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dxf dcear(iying meil)

,éúek ãéa ïéé ìL úéáç çìBMä,ieb rbn lr micitwn mpi`yåok ©¥©¨¦¤©¦§©¦§
ziag gleydøéö ìL,yakna miyakpd mibcn z`veid drif - ¤¦

,lk`nd z` ea milahne unegk wfg dyrpeåziag okñééøeî ìL §¤§¨
,oii ea axrl milibx eide mibc iaxw oneyn ieyrd lk`n -ãéa§©

Bîúñe BîúBç øékî íà ,íéáëBk ãáBòmtiif `ly xkipe ,eznizqe - ¥¨¦¦©¦¨§¨
,gilyd,øzeîeåàì íà,xikn epi`y -.øeñàiabl ,xeqi`d mrhe ¨¦¨¨

caer ciay xiv iable ,ieb ea rbpy `ed yygd izek ciay oii
,epnn rexbd mi`nh mibc ly xiva etilgdy `ed yygd miakek
hrn epnn `ivedy yeygl yi miakek caerd ciay qiixenae
x`ean mipt lk lre .qiixendn lef `edy ,oii enewna siqede
,dnezq ziaga elit` izekd lv`y oii xizdl oi`y `ziixaa
zepwl xzeny epipy lirl `ziixaa eli`e ,mzeg zxkda `l`

:`xnbd zvxzn .dnezq ziaga oii mdnàéL÷ àì ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨Ÿ©§¨
citwn izekd oi` mzqd on mpn`y ,zeziixad oia dxizq oi` -

mewn lkn ,oiia ieb rbi `ly xenylïàkzxne`d `ziixaa - ¨
ze`vnpd oze`a xaecn ,zexzen zenezqdy,øéòami`ex lkdy ¨¦

`le epiia ieb rbpy miyp` eyygi citwi `l m`e izekd iyrn z`
.epnn epwiïàk,mzeg zekixv zenezqdy epipyy `ziixaa - ¨

xaecn,Cøcaoi` okle ,my miievn miaxd oi`y xirl uegn epiide ©¤¤
.ziaga iebd rbpy rceiy yyeg izekd¦¨
:`xif iax ly evexiz z` dgec `xnbdé÷úîdì óeilr dywd - ©§¦¨

ðä éãéî ,äéîøé éaøeúà Cøca àì øéòc Ce`a `l xiray el` ike - ©¦¦§§¨¦¦¨¨§¦Ÿ©¤¤¨
`ny yyg yi xiray oiid lr mby `vnpe ,jxcd on okl mcew

.xirl jxca ieb oda rbp
,äéîøé éaø øîà àlàdxiznd `ziixad ,dxizqd ayiil yi jk ¤¨¨©©¦¦§§¨

`vnpd oii dpewa ,zenezq zeiagn zepwlúBzébä ïéazenewn-] ¥©¦
[oiid zkixc,eðéðLzenezqd zeiagd z` exizdy mrhde ¨¦

,el` zenewnayéëôà àîìò éleëc ïåékmiaye mixaer lkd - ¥¨§¥¨§¨¨§¦
izekde ,mikxca miievneúzøéîmieb erbi `ly xdfpe cgtn - ¦§¨

,epiiaøîà,ezrca ayeg `ed -éì eãñôî éì éæç éà àzLäm` - ¨©©§¨¦¨¦¦©§§¦
ipii z` exq`i ,ieb rbnn xdfp ipi`y eiykr ize` e`xi l`xyi

.itqk z` ciqt`e
:mieb ly zexit xky zekld d`ian `xnbdøîzàziaa xn`p - ¥¨¦§©

,yxcndeøñà äî éðtîzezyl minkgøëLzexitéãáBò ìL ¦§¥¨¨§¥¨¤§¥
,íéáëBëmikqpn oi`e ,dlik`a mixzend mixacn dyrp `ed `ld ¨¦

.milil`l epnnøîà àîç øa éîømyaúeðúç íeMî ,÷çöé éaø- ¨¦©¨¨¨©©¦¦§¨¦©§
caerd zaa eipir ozie iebd lv` ze`zyn zeyrl libx `di `ly

e .miakekéeléb íeMî ,øîà ïîçð áøieliba mixdfp mpi` miebd - ©©§¨¨©¦¦
m`e ,qx` ea lihde ygp epnn dzy `ny yeygl yie ,dwynd

.zeni ,l`xyid epnn dzyi
:`xnbd zxxan .ongp ax ly enrh z` zx`an `xnbdéelébà©¦

éàîc,eilr micitwn mpi` miebde el yeygl jixvy ielibd edn - §©
àîéìéàa micitwn mpi`y xn`p m` -àúééæðc éelébieliba - ¦¥¨¦§©§§¨

ixd ,xkiyd dyrp mday zeibibdïðélâî énð ïðàeppi` ep` mb - £©©¦§©¦©
miygpdy epicia laewny meyn ,ef zibibay xky ieliba mixdfp

.xkiy mizey mpi`àlàåielibn `ed yygdàúéáçcziagd - §¤¨©£¦¨
`ldy dyw j` ,eziiyr dxnbpy xg`l da gpen xkydyénð ïðà£©©¦

ïðélâîmrhdn ,mixdfp ep` oi`e ziagd z` milbn ep` mb - §©¦©
.xen`d

:`xnbd zx`anàëéøö àì`l` epi` ielibd yyg ok` -àøúàa Ÿ§¦¨§©§¨
àiî elöîcmcew mind z` mililvn xkyd ziiyray mewna - ¦§©©¨

lky cr miinei e` mei ilka mind micnere ,d`eazd mipzepy
y jelkldmiyyeg onf eze` lre ,milelv miyrpe rwey mda

xeqi` yi mina ixde ,milebn mind z` gipde iebd xdfp `ly
ielib.

:`xnbd dywnäzòî àlàielib meyn `ed mrhdy jixac itl - ¤¨¥©¨
dyrpy ieb ly xkiy ok m` ,xkiyd ziiyr mcew ,mind ly,ïLé̈¨

éøzLz,ezezyl xzen `di -ïLé ,àðéðç éaø øîàclke xkye oii - ¦§§¥§¨©©¦£¦¨¨¨
cr el oiznde ycg `edyk dlbzpy ,ielib meyn ea yiy xac

,giayde oyiizpyøzeîqx` ekeza did m`y iptn ,ezezylïéà ¨¥
qx`dïMééì Bçépîdnne ,elwlwn `l` ,giaydle oyiizdl - ©¦§©¥

oii oke .qx` ea did `l mlerny gken oyiizdy mi`ex ep`y

uingd mxha ,hgqpy xg`l mipey`x mini dylya dlbzpy
m` ,oii ly wfeg lawl lgdeõéîçä,oii dyrp -øzeî,ezezyl ¤§¦¨

ygp epnn dzy eli`y ,ygp ea dzy `ly xexay meynïéà¥
.õéîçäì Bçépîepi` qx` ea yiy xkiyy x`ean mipt lk lre ©¦§©§¦

ea did `ly gkeny ,oyi xkiy exizd `l recn ok m`e ,oyiizn
xkiy s` minkg exq` :`xnbd zvxzn .eziiyr zligza qx`

,oyiizdyéæbLãç eèà ïLé äø,ycgdn zezyl e`eai `ly ick - §¥¨¨¨¨¨¨
.jk lk xkip epi` ycgl oyid oia lcaddy

:mieb ly xky ziizya mi`xen`d ibdpn z` d`ian `xnbdáø©
éúLå àúeðçc àáaàì déì ïé÷étî ,àôtly xky el mi`iven eid - ¨¨©¦¦¥§©¨¨©£¨§¨¥

.edzey did mye zepgd gztl iebdéúéáì déì eúééî éàçà áø©£©©§¥§¥¥
éúLåmb zezyl `l citwde ,eziaa xkyd z` zezyl el e`iad - §¨¥

,mbdpn oipr `xnbd zx`an .zepgd gztaeäééåøúåmdipye - §©§©§
`ed xeqi`d mrhy exaqúeðúç íeMîcvne ,ielib meyn `le ¦©§

oeiky ,iebd ly ezeyxa dzyi `ly dfa ic zepzg ly dwgxdd
citwdy dne .zrcd aexiw ly yyg oi` iebd ziaa dzey epi`y

éàçà áø,ezial el e`iaiyàúøéúé ä÷çøä ãéáòmeyn ok dyr - ©£©£¦©§¨¨§¥§¨
.aiign oicdy dnn xzei envr lr xingdl dvxy

lwdl ceygd l`xyi lv` xky ziizy oic z` zxxan `xnbd
:ieb ly oii mzqaòìwéà àðñéa øa ìàeîL áøoncfd -ìmewn ©§¥©¦§¨¦§©§

enyy,ïàebøîlr oicitwn eid `ly miceyg l`xyi my excy ©§©
,miakek icaer ly mpiiéúLà àìå àøîç déì eúééàel e`iad - ©§¥©§¨§Ÿ¦§¥

,zezyl dvx `le oiiéúLà àìå àøëéL déì eúééàxky el e`iad - ©§¥¦§¨§Ÿ¦§¥
:`xnbd dywn .epnn zezyl dvx `l ok mbeàøîç àîìLa- ¦§¨¨©§¨

,oii zezyl dvx `l recn oaenàöîéL íeMîecygpy [yyg-] ¦¦§¨
`l` .jqp oii lréàî íeMî ,àøëéLdvx `ly mrhd edn - ¦§¨¦©

:`xnbd zvxzn .mdn zezylàöîéLc àöîéL íeMîyyg - ¦¦§¨§¦§¨
`eai md mil`xyie li`edy ,oi ziizy meyn xkiy ziizyl

.jqp oii yyg ea yiy ,mpii xg` jynidl
:ieb ly xky oipra zwlegd drc d`ian `xnbdéàä ,áø øîà̈©©©

éøL äànøàc àøëéL,ezezyl xzen ieb lv` dyrpd xkyd - ¦§¨©£©¨¨¨¦
åmle`éøa àéiçc dxen ip` ipa `iigl -dépéî ézLéð àì`ly - §¦¨§¦¤Ÿ¦§¥¦¥

.epnn dzyi
:`xnbd dywnCLôp äî,dywi ax ixac z` yxtzy ji` -éà ©©§¨¦

éøL,xzen ieb xkyy xaeq `ed m` -éøL àîìò éìeëìjixv - ¨¦§¥¨§¨¨¦
,epal xq` recne ,mlekl xzen `diyøéñà éàxaeq `ed m`e - ¦£¦

,xeq` ieb xkyyøéñà àîìò éleëì,mlekl xeq` `diy jixv - §¥¨§¨£¦
:`xnbd zvxzn .xizd mlekle epal wx xq` recneàlàxe`ia ¤¨

,jk `ed eixacøáñ áø`ed ieb xkya xeqi`d mrhyàéeléb íeMî ©¨©¦¦¨
elhedy mcew mindn ygp dzyy okzie ,ielibn mixdfp mpi`y -
ewfpiy yyg oi` mi`ixad mc` ipa mpn` ,lirl xen`ke xkyl

,zeyk ekezl milihn xky mzqy oeik ,df xky ziizynìéæàå§¨¦
déøäéæ déì éì÷å àúeLëc àøBøîzeyka yiy zexixnd mrhe - §¨¦§¨§¨¥¥¦£¥

.`ixa mc` zewldl gk ea `di `ly qx`d z` yilgné÷ìãe- §¨¥
qx`d ,eraha yelg e` dleg mc` edzyi m` j`éôè déì é÷ìî©§¥¥§¥

.okzqne xzei eileg z` xiabne ciakn -é÷ìå ìéàBä ,éøa àéiçå- §¦¨§¦¦§¨¥
,dleg `ededépéî ézLéð àìick ieb ly xky zezyl el xeq` - Ÿ¦§¥¦¥

.okzqi `ly
:oilebn oiwyn oipra dkiynn `xnbdLé íéöøMä ìk ìàeîL øîà̈©§¥¨©§¨¦¥

,ñøà ïäì,mivxyd cg` epnn dzyy dwyn zezyl xeq` okle ¨¤¤¤
,dpkqd xneg iptn `l` mixg`d on xzei ygp ly xkfed `le

qx`yúéîî Lçð ìLqx`e ,edzeyd z`úéîî Bðéà íéöøL ìL ¤¨¨¥¦¤§¨¦¥¥¦
.dzeyd lr ileg `iane dwln `l`

øa àéiçì ìàeîL déì øîà[ly epa-]'àéøà øa' ,áø,dix` oa - ¨©¥§¥§¦¨©©©©§¨
,lecb yi` oal zeaiag jxc ok edpikeàúléî Cì àîéàå àz̈§¥¨¨¦§¨

Ceáà áø øîà äåäc àúéélòîdidy dlern xac jl xne`e `ea - §©©§¨©£¨¨©©£
,ax ,jia` xne`Ceáà øîà éëärecn mrhd ,jia` xn` jk -éðä ¨¦¨©£¨¥

éðà÷Bæ éànøà,migetp miebd el` -àéeléb eúL eåäcmizey eidy - £©¨¥¨¥©£¨¦¨
,oilebn oiwynneúî àìå,`ed ezn `ly dne -éìëàc éãééà- §Ÿ¥©§¥§¨§¦

zlik`a milibx mdy jezneäééôeb ìéáç ,íéNîøe íéö÷Ldyrp - §¨¦§¨¦£¦©§
.qx`d gk z` yilgne mg mteb

:iebn gwlpy xky unega oecl zxaer `xnbdóñBé áø øîà̈©©¥
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dxf dcear(iyiy meil)

äànøàc àøëéLc àlç éàä,xkyn ieyrd ieb ly uneg -øeñà ©©¨§¦§¨©£©¨¨¨
li`ed ,d`pdadéa éáøòîcxkya miaxrn mdy -àéãøec- ¦§¨§¦¥§§¨

mixnyCñð ïééc.eze` mixqe` mixnyde ,evingdl ick §¥¤¤
éøL øöBàîe ,éMà áø øîàz` `iven iebdy l`xyid d`ex m` - ¨©©©¦¥¨¨¦

el xzen ,miax mini cenrl unegd ieyr eay ilkn unegd
,xve`a mixny miaxrn oi`y iptn ,ea ynzydlc ïåékm`éáøòî ¥¨§§¨§¦

déa,eze` midyne unega mixny miaxrn xy`ky -éøñ àøñî ¥¦§¨¨¥
.lwlwzne unegd gixqn -

dpyna epipy(:hk):éðéiøãä ñøçåy.d`pda xeq` ieb l §¤¤©§¦¨¦
:`xnbd zx`anéàî[`ed dn-]øîà ,äãeäé áø øîà .'éðéiøãä' ©©§¦¨¦¨©©§¨¨©

,ìàeîLdf,øñé÷ ñeðéiøãä ìL ñøçxy`k enr lehil libx didy §¥¤¤¤©§¦¨¥¨
.ipiixcd qxg `xwp `ed eny lre ,zeqiiba `vei didàúà ék¦£¨

[`ayk-]øîà éîéc áø,df qxg ly epipr yxit -äìeúa ò÷ø÷ ©¦¦¨©©§©§¨
,äúéärwxw epiidedãáò àlLDrxf `le drhp `ly -íãà ¨§¨¤Ÿ£¨¨¨¨

,íìBòî,wfg day dgnvdd gk okledãáòlk da dyr - ¥¨£¨¨
,lecibl zekxvpd zecearddòèðerwxwa elcby jezne ,miptba §¨¨

did mdn dyrpy oiide el` miapra dgk lk z` d`ived dleza
,xzeia wfgéøeéç éôìeâa àøîçì déì éîøeilk jezl df oii lihd - §¦¥§©§¨§§¥¦§¥

qxg,dwyn mey erla `l oiicry miycgeäééøîçì eäì éöééîe- ¨§¦§§©§©§
ekezl rlead betqk mdizeptca rlape oiid z` milkd evvne

,dwynétñça eäì eøaúîe,miphw miqxgl milkd z` exaye - §©§§§©§¥
eäééãäa eøãå,mnr el` miqxg e`ype -eèîc àëéä ìëålkle - §¨©£©§§¨¥¨§¨

ii zezyl mivtg eide eribdy mewn,oeäì eøzz` mixyn eid - ¨§
mind jezl `vei relad oiid dide mina milkdeúLåezy jke - §¨

.befn oii
:elld miqxgn `viy oiid gaya zxacn `xnbdòLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©

eðlL ïBLàøå ,éåì ïaezlrn ,epl yiy gaeyn oiie -,ïälL éLéìLk ¤¥¦§¦¤¨¦§¦¦¤¨¤
minrte mrt mtilgde mina el` miqxg dxyy xg`l ,xnelk
miiyilyd mind eid oiicr ,ziyily mrt mze` dxyde xfge

.eply oey`x oiik migaeyn
:mixg` mikxvl ipiixcd qxga ynzydl xzen m`d dpc `xnbd

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ähnä éòøk ïäa CBîñì eäî ¦©§¨§©¦§¨¤©§¥©¦¨
`ly ick ,dhind ilbx z` el` miqxg lr oirydl xzen m`d -

.d`pda mixeq` el` miqxgy oeik xeq` xacdy e` ,cepz
d l`xyi :wtqd z` `xnbd zx`anBîei÷a äöBøj` ,jqp oii ly ¤§¦

epnn zepdil `l` ekxck epnn zepdil ick `l,øçà øác éãé ìò©§¥¨¨©¥
liaya qxga betqd jqp oiid ly eneiwa dvexy df oecipa oebke

,dhnd irxk z` qxga jenqlm`déøL,ok zeyrl xzen -Bà ¨¦
.øeñà̈

:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àzmi`xen` epc xaky ¨§©
,ef dl`ya mipey`xïðçBé éaøå øæòìà éaøc,dfa ewlgpãçmdn §©¦¤§¨¨§©¦¨¨©

ãçå ,øñàmdnéøL.xizd -),`xnbd zniiqnïàîk àúëìäå ¨©§©¨¥§¦§§¨§©
øñàcxqe`d ixack dkldde -.( §¨©

`xen`d lr `iyew yi dixac seqny `ziixa d`ian `xnbd
:xizdy,éáéúéî,`ziixaa epipyïéøBcøcäly miipepia milk-] ¥¦¥©©§¦
.[dwynúBàa÷eøäålyean xern miieyr dwyn ly milk-] §¨§¨
,[dyweíéáëBk éãáBò ìLmilkd erlae ,oii miebd mda e`lny - ¤§¥¨¦

dzre ,xeq`d oiidn mkezlïäa ñeðk ìàøNé ìL ïéé-mkeza ozip ©¦¤¦§¨¥¨¨¤
df oii ,meiwl,äiúLa øeñàhltp iebd ly xeq`d oiidy iptn ¨¦§¦¨

,exqe`e xzid ly oiia mrh ozepe milkd zeptcnäàðäa øzeîe- ¨©£¨¨
exingd `l xeqi` ly zeynn o`k oi`e 'oirA' epi` oiidy xg`n§¥

.dizya xeq`y eice ,d`pda xeq`iy minkg
:zwlegd drc d`ian `ziixadìL Bða éðôì àceb ïa ïBòîL ãéòä¥¦¦§¤¨¦§¥§¤

Bkòa epnî äúùL ìàéìîb ïaø ìò ,ìàéìîb ïaøly oiin dzyy - ©¨©§¦¥©©¨©§¦¥¤¨¨¦¤§©
ieb ly milka qepk didy l`xyi,xeqi`d zhiltl yyg `le

oiidn mirlea mpi`e ,meiwl miieyr mpi` el` milky xaqy meyn
,xn`e `ceb oa siqed ,mda oezpdBì eãBä àìåenikqd `l - §Ÿ

milk s`y mixaeq mdy oeik ,l`ilnb oax ly edyrnl minkgd
.mirlea el`

:ef `ziixaa epipy cerúBãBð-oii ilkjx xern miieyrdìL¤
ïa òLBäé éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,íéáëBk éãáBò§¥¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦§ª©¤

ïéçéèL ïäî úBNòì øeñà ,éàñBô÷[mitke`-],øBîçìiptn ¨©¨©£¥¤§¦¦©£
.d`pda xeq`d ieb ly oiia mibetq zecepdy

:ef `ziixan `xnbd zwcwcnàëä àäå,ske`a ,o`k `lde - §¨¨¨
Bîei÷a äöBøc`l` ezezyl liaya `le ,xeq`d oiid lyéãé ìò §¤§¦©§¥

,øçà øác,ske`l jixvyéðz÷ådpey `ziixade -øeñàczeyrl ¨¨©¥§¨¨¥§¨
qxga dhnd irxk jenql xizdy mkgd lr dywe ,oigihy odn

.ipiixcd
:l`eyd lr dywne `xnbd dgecéîòèéìåC`pzdy jzhiyle - §¦©§¨

xg` xac ici lr oneiw mby meyn oigihy zecepdn zeyrl xq`
mb ok m` ,xeq`íép÷ð÷qxg ilk -eøñzéì íéáëBk éãáBò ìL ©§©¦¤§¥¨¦¦©§

ïaæéîìmzepwl xq`ii -,àðL éàîepzyp dn -úBãBð`pzd xq`y §¦§©©§¨
,oigihy odn zeyrl s`íép÷ð÷ àðL éàîe.mzepwl xq`p `ly ©§¨©§©¦

lr oneiwa dvex `edy zngn zecepa xeqi`d mrh oi` i`ce `l`
.xg` xac ici

:zecepd z` `ziixad dxq` recn xg` ote`a zx`an `xnbd
`l`,àáø øîàmeyn `ed zecepd z` exq`y mrhdànL äøéæb ¨©¨¨§¥¨¤¨

BãBð ò÷aé,l`xyid lyepìhéådpwy zecepdn dyrpy ske`l ¦¨©§¦§¤
iebdnepøtúéål`xyid,BãBð éab ìòozep ieb ly oiidy `vnpe §¦§§¤©©¥

.jka yibxn epi` llk l`xyie ,exqe`e l`xyi ly epiia mrh
:zxqe`d dhiyd lr dywn `xnbdøîàc ïàîìes`yäöBø §©§¨©¤

,øeñà øçà øác éãé ìò Bîei÷airxk jenql exq`y mrhd dfe §¦©§¥¨¨©¥¨
,ipiixcd qxga dhindíép÷ð÷ àðL éàîmieb lyeøLcexizdy - ©§¨©§©¦§¨

zvxzn .mexizd cvike ,mneiwa dvex l`xyid ixde ,mzepwl
:`xnbdCì øîà,xqe`d,íúä,mipwpwadéðéòa déøeqéàì déúéì- ¨©¨¨¨¥¥§¦¥§¥¥

'oira' epi`e rela xeqi`dla` ,,àëä,ipiixcd qxgadéúéà ¨¨¦¥
déðéòa déøeqéàìdaxda betq qxgdy itl ,'oira' miiw xeqi`d - §¦¥§¥¥

xac ici lr eneiw mb jkitle ynn oii ly etebk aygp `ed ixde oii
.xeq` xg`

oia dxizq dywne ,`ceb oa ly ezecra oecl zxaer `xnbd
oax lr `ceb oa oerny cirdy lirl `ziixaa epipy :zeziixad

,el` milkn dzyy l`ilnb.'Bì eãBä àìå'dywn,`xnbdéäðéîøe §Ÿ§¦§¦
,da epipy jky ,zxg` `ziixal ef `ziixa oia dxizq yi -ïéé©¦

.äàðäa øzeîe äiúLa øeñà ,íéáëBk éãáBò ìL úBàa÷eøa àaä©¨§§¨¤§¥¨¦¨¦§¦¨¨©£¨¨
ìàéìîb ïaø ìò ,ìàéìîb ïaø ìL Bða éðôì òceb ïa ïBòîL ãéòä¥¦¦§¤¨¦§¥§¤©¨©§¦¥©©¨©§¦¥

,Bì eãBäå ,Bkòa epnî äúML`ziixaa xn`py dnl xzeq dfe ¤¨¨¦¤§©§
:`xnbd zvxzn .'el eced `l' zncewdøîà÷c 'Bì eãBä àì' éàî©Ÿ§¨¨©

íúäepiid ,el eced `ly dpey`xd `ziixad zpeek dn -ìk ¨¨¨
åúòééñ,my eidy minkgd x`y -Bða ìáàok` l`ilnb oax ly ¦¨£¨§

déì éãBî,eixac z` laiw -dxn`y dipyd `ziixad zpeek efe ¥¥
:sqep uexiz .el dced epay epiide ,'el eced'y,àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨

oa oernyå ,ãeçì 'àceb'oa oernyãeçì 'òceâ',md miyp` ipy - ¨§§¨§
el ecedy xn` rceb oae l`ilnb oaxl eced `ly xn` `ceb oa.

dpyna epipy(:hk),'eke d`pd xeqi` oxeqi`e oixeq` el` :úBøBòå§
.ïéáeáì§¦

:ef dkld zx`and `ziixa d`ian `xnbdøBò eäæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤
áeáì,dxeq` ez`pdyøeã÷å ,álä ãâðk òeøwL ìkjezg -ïéîk ¨Ÿ¤¨©§¤¤©¥§¨§¦

äaeøàz` jilen ,miakek zcear jxc did jky ,dlebr `idy £¨
cbpk lebr awp ea dyere dxf dceard iptl miiga ecera xeyd

m` `weece .dxf dceard iptl exihwne ald z` `ivene ,ealLé¥
åéìòdf xer lr -awpd mewnaíc èøB÷xera ievnd] clb - ¨¨¤¨

,[rvt ea dyrpyøeñàrxwp miigny recia f`y ,d`pda xerd ¨
.dyrp dxf dcear zaexwz jxevly i`ceae
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רכט oifge` mipy` cenr al sc ± iying wxtzereay
àéãøåã.mixny =øöåàîå.meiwl ieyrd ilkn ,xve`d on e`iad m` -éøñ àøñî-

.eze` oidynyk gixqnøñé÷ ñåðééøãà ìù.enr okilen zeqiiba `veiyk -àìù äìåúá
äãáòð.wfg dyrpe df oiia ez`ivede ,miiw dgk lk dide -éôìåâ.qxg ilk =éøåéç-

.iviinc ,miycgåäééãäá åøãå.odnr oi`yep -åäì åøú.mina oze` oixey -åðìù ïåùàø
.eply gaeyn oii -ïäìù éùéìùë àìà åðéà-

mind eid mina minrt yly iexy `edyk

.eply oiik oigaeyn miiyilydøçà øáã éãé ìò
eliaya `le ,jqp oii ly eneiwa dvex l`xyi -

.dkinqle qxgd liaya `l`íéøåãøãä=

.miphw oipiblúåàá÷åø- "zng" ly dnebxz -

.`ceb oa .xer ly ode ,`awexoigihy=

dvex epi`c oigihy iab `kd `de .y"lihyc

!xeq` ipzwe ,oii ly eneiwaåðìèéå,gihyl -

.xengd lrnåãåðá åðøôúéåieb ly epii ozie -

.l`xyi ly epiia mrhãåçì àãåâå ãåçì òãåâ-

.ok ixg` dced dfle ,dced `l dflåìù òø÷ù
áìä ãâðëjxc `ivedl ,dxf dcear jxc oky -

.miign xey ly ald rxw eze`øåã÷åxecw -

.lebr awpkíã èøå÷ åéìò ùéfrla ,iclb =

.`"hyexwøåñà.rxwp miigny recia -
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éàäwecal h"in oixewy yac xkya xdfil jixv jkld - 'ek xeq` i`nx`c `xkiyc `lg

.xeq` `ed i`ce f`e ,ok oiyery zenewn yi ik ,xdn cinrdl oii ixny ea oilihn m`

øöåàîåoebk ,miebd on dwyn ipin lk zepwl xzenc d`xp jkld - ixq `w `xqnc ixy

xzei mixwi odinc elit`e ,ziagd on jyen l`xyid ed`xiy calae ,mizez ine migetz oii

`xqnc ziagd jeza oii eaxir `l i`cec ,oiid on

f` ziagd on jyen ed`x `l m` la` .ixq `w

,xeq`i - oiid on xwid dwyna :wlgzn xacd

oiid m` la` .giexdle xkzydl oii ea axir `ny

,liykdl oii ea axir `ny yegl oi` - xwi

`qiixenc `zqiw :(a ,cl) onwl opixn`ck

`de .inel drax`a `xngc `zqiw ,`nela

,xzen - xve`d on migetz oii :`ztqeza `ipzc

:yexit ,siicfny iptn ,xeq` - weya xknp did

oi`e .lefa `edy mewna `wec epiid ,oii ea oiaxrn

ea didy ziaga dwynd oiniyny mrhn xeq`l

dia inxnl ixyc onwl opixn` `dc ,jqp oii

.`xkiye (`xng)àäålr eneiwa dvexc `kd

aizenc` :dniz - xeq`c ipzwe xg` xac ici

miebd zecep :opzc ,oizipznn aizel `ziixan

mixeq` - mda qepk l`xyi ly oiie mdipwpwe

`kd `de .xi`n iax ixac ,d`pd xeqi` oxeqi`e

oii meyn `le `ed xg` xac ici lr eneiwa dvexc

rlapdmixeq`c xi`n iax xn`we ,llk mda

`kil `kde !miebl oxknl s` mipwpwd d`pda

mzqc ,'ek epxtzie jlie rwai `ny :iiepyl

oi`e .xetzl mie`x mpi`e qxg ly md mipwpw

jgxk lrc ,mixiznc opaxk dil `xiaqc xnel

qepkd oiil efg `lc meyn mipwpwa `l` exy `l

elit` mina ezexyl ifgc ipiixcd qxg la` ,mda

xeqi` oxeqi`e mixeq`"c :xnel yie !ixq` opax

,mda qepkd oii` `l` ,mipwpw` i`w `l "d`pd

,rcz .mipwpwe zecepc zepii` i`w hwpc "oixeq`"e

iax xn`c miyak iab (a ,gl) onwl dywncn

e` oii ekezl ieb mda ozpy reci elit` :opgei

xi`n iaxl qiixenn `py i`n :jixte ,xzen uneg

`l `kd oynn rici mzd :ipyne ?d`pda xeq`c

:jextil ,xi`n iax xq` mipwpwa i`e .oynn rici

iax xq`e oynn rici `lc mipwpwn `py i`n

`ziixan la` .owpwd jezae cepd jezay oii` `l` i`w `l - mipwpwde zecepd rnync ,miax oeyl "mixeq`" xn`wc `de ,d`pda ixy inp xi`n iaxl mipwpw i`ce `l` !d`pda xi`n

xera rlapd oii ozie ecep iab lr epxtzie ecep rwai `ny dxfb :wiqne .ze`pd x`ya mb mxq`iy ,oigihy zeyrl l`ilnb oa oerny oax xqe`y enk :xaeq didy ,ezxaq itl xity jixt

`kil mzd :wiqne !`ed xg` xac ici lr eneiwa dvex `dc ?ixyc mipwpwn `py i`n ,xeq`c xg` xac ici lr eneiwa dvex xn`c o`nle :`iepy jd xza iqxbc mixtq zi`e .epiia mrh

,yxtl yi cer .dipira `xeqi`l dizi`c meyn ipiixcd qxga `l` xg` xac ici lr eneiwa dvex xq` `l xq`c o`nc rnyn ef `qxib itle .dipira `xeqi`l dizi` `kd ,dipira `xeqi`l

enk iede hltp zeidl mipwpwd jeza rlapd oii ly jxcy xeq`c `nrh epiid mipwpwac ,wlgl yic ,oiyakc `iddl onwl iywz `le ,miebl oxknl d`pda mipwpw xq` xi`n iaxc mlerlc

,xeq` ikdl i`ce `l` .ea rlapd owpwd oii iptn xi`n iaxl d`pda xeq`c mipwpwa qepkd l`xyi ly oiin `py i`n miyak iab dywn `lc ,rcz .oira epi` miyakd jezl oii la` ,oira

oebk epiid - ixy eneiwa dvexc idpc ,oizipznn aizen ivn `l inp ikd oizrnyae .eynn rici `le oiyakd oia lhazn oii la` ,eynn ricie oira enk ied l`xyi lya hltp oiid seby oeikc

mipwpw xq`c inp oizipzne .xg` xac ici lr eneiwa dvex df oi`c ,xeq` mlerl - oiid jxevl eneiwa iebd dvexy ,oii oda qepkl miebl xeknl la` ,oigihy zeyrl e` dhnd irxk jenql

zeyrl `icda xq`c `ziixan aizene ,ixyc jl `ni` mlerl ,dhnd irxk jenql e` evtg my ripvdl ynzydl la` ,oii ea eniyi i`cec ,miebl xeknl `wec epiid - d`pda xi`n iaxl

el did ok m`e .d`pda xzenc ,oii ekezl zzl xeknl elit` ixy ixyc o`n `dc ,eneiwa dvexl mipwpw oipr oi`c ,"ixyc mipwpw `py i`n xq`c o`nle" qexbl oi` df itle .xengl oigihy

qxga jk lk xq`c o`nl elit` :eyexit ikde ,`qxibd ayil yi edine ?mipwpw `py i`n ok m` ,oiia ynzydl xeq` mewn lkn ,xg` xac ici lr eneiwa dvexa ixyc o`nl elit` :zeywdl

izil mzd :wiqne ?d`pda xzen zeidl l`xyi ly oii ea qipkdl s` opax exyc mipwpw `py i`ne ,ixnbl d`pda mipwpw xeq`l didy oky lk ,dhnd irxk jenql elit` ipiixcd`xeqi`l d

yi jkld ,xq`c o`nk `zkld opiwqte ,yinyz mey lkl eneiwa dvex lk xq` xq`c o`nc rnyn df yexit itl .dipira `xeqi`l dizi` ipiixcd qxg la` ,d`pda xzen jkle dipira

dipira `xeqi`l dizil mzd :xn`wcn ,mz epiaxl d`xp epi` la` .xg` xac ici lr eneiwa dvex iedc meyn ,gqta ung mirelad milka yinyz mey zeyrl `ly xdfil jixvc miwqet

oke ,d`eaz oebk yai xac okeza miydl xzeny ,mda lyazpy ici lr alga xyan zerelad zexicwc mz epiax wqt o`kne .d`pda xqzin `l dipira `xeqi` `kilc `kid :rnyn ,'eke

.`l - gl xac la` ,yai xac okezl zzl xzen - gqta ung meyn zexeq`d zexicwìáàzeyrl xeq` lirl xn`wc l`ilnb oa oerny oax `eddc rnyn dxe`kl - dil icen epa

epiax ly eia` l`ilnb oa oerny oax ig` ,l`ilnb oa `pipg iax `ed epae ,iax ly epwf `ed `kdc l`ilnb oax ,inp i` .dil `xiaq `l dile ,xn`w i`qetw oa ryedi iax meyn ,oigihy

(a ,hn) dheqc `xza wxt seq opixn`c `de .`aeh dipin yiyw xfril` iaxc mzd xn`w ikd meyn ,iax ly ecec did l`ilnb oa `pipg iaxc (a ,g) dcpc `nw wxta rnyn oke .yecwd

did df - g` mey el did `ly rnyn ,`iqra `a` ig` oae o`k ip` `l` mdn xiizyp `le `a` zial eid micli sl` 'ebe "iytpl dller ipir" envr lr `xew did l`ilnb oa oerny oaxy

.iax ly epwf `edy dpaic l`ilnb oax ly eia` ,owfd l`ilnb oa oerny oax
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oifge` mipya cenr al sc ± iying wxtzereay

íã èøå÷ åéìò ïéà.dxf dcearl `le ,jk ea rxi` ehytd xg` -éâéìôã ììëî`irain -

.`l i` dilr opax ibilt in ,dipin dl irawäðéî êì à÷ôð éàîå`l oia oiwelg oia -

.ezenk dkld ,oiwelgàäú àúøåîæ øåîâ àøîâ äéì øîàly ecinlz iia` .dinza -

`nlra xnfk `dze ,ezenk dkld xnel epcnln dz` :dil xn`we ,sqei ax?oi` i`c

il dnl dkld ,oiwleg?äøæ äãåáòì ñðëðä øùá
xdfp m` d`pda xzen ,eqipkdl dvex iebdy -

.eze` eaixwiy mcew ezqipk mr elhil l`xyi

úåôøúì.xg` mewnl ozerh ywal -àðú ïàî
.d`pda xzen iebd xyac -øæòìà éáø-

.(a ,gl) "hgeyd"a oileg zhigyaíúñ
'åëå úáùçîdxf dcearl dcar dhgy ike -

.dzaexwz `id dzhigyc ,dxq`pe ,ezhigya

'åë ìäàá àîèî úî äîxeq` zn dn :dpine -

my znze" :(a ,fn) oixcdpqa opixnbck ,d`pda

zaexwz s` ,dtexr dlbrn "my" "my" ,"mixn

xn` :opiqxb ikd .d`pda dxeq` dxf dcear

xeq` dkilda zetxzl jledd ieb l`eny

ded dedc i`n xzen dxfga icene lif`c

`nlc xzen dkilda zetxzl jledd l`xyi

da wia`c oeik xeq` dxfga lif` `le dia xcd

.'ek `ipzde lif` xcd
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äëìäoax dpyy mewn lk"c `llk edl zil i`xen` ipdl - l`ilnb oa oerny oaxk

.dizeek wqtinl jixhvi`cn ,"ezenk dkld epzpyna l`ilnb oa oernyéåâ
xyal incc meyn d`pda mixacd rvn`a wiqtde ,oizipzna `pipz - zetxzl jledd

.qpkpdàìãoi`y `d :rnync ,oiaeal zexer iab (a ,hk) lirl :dniz - xfrl` iaxk

iab onwl oke .dxf dcearl oihgyp oi` oiaeal

mixeq` md iwiipe` zian mpi` elit` ,zepiab

dcearl oihgyp `nzqa edlekc ,xfrl` iaxl

!xfrl` iaxk `lc iwiipe` zia `pz ok m`e ,dxf

zexer x`y ixy inp xfrl` iaxc :xnel yie

ieb zaygn mzq opixn` `lc ,zepiab x`ye

dwipg jxc la` ,dhigy jxc `l` dxf dcearl

,xity wiic qpkpd xya iab `kde .`l dxigpe

`l` dxf dcearl xya qipkdl okxc oi`y

.dhegy dndan

àöåéäåzaexwz `kilc xyt` i` xeq`

`xiza oa dcedi iaxe dxf dcear

zaexwz eywn `l opaxc rnyn `kd - `id

oilegc `nw wxta rnyn oke ,znl dxf dcear

`yna d`nhny zxg` jl yie :xn`wc (a ,bi)

oa dcedi iaxk `lce ,ld`a d`nhn dpi`e

ik (a ,hk) lirlc :mz epiax dywde .`xiza

?olpn diteb gafe :xn`w ,olpn jqp oii dil `iran

dcedi iax [ipn] (inp) xn`w `le ,miznl yiwne

:dyw cere !biltc o`n `kil `nl` ,`xiza oa

iaxk `lc xzen qpkpd xya `kd wiic ikc

jl `ni` mlerl `nlc ?xn`w i`ne ,xfrl`

`xiaq dcedi iaxc opaxke ,xfrl` iaxk `iz`c

zegcl `xaq oi`e !`ywid jd edl zilc ,dil

,`xiza oa dcedi iaxk `iz`c `tiq` jinqc

:mz epiax yxtne .yxtl el did df lkc

,dcedi iaxk `veid xya `kdc jd iwe` jkitle ,ibilt mipt oirk dpi`y zaexwz la` ,jqp oii iab lirl `gipe .znn opitlic opax ecen - jeqpe xehw dgiaf oebk ,mipt oirk `edy zaexwzc

xeqi` oiprlc :yxit wgvi epiaxe .ynn gaf rnync "igaf" ipzw `le ,"mizn igafk `edy iptn" ipzwc `gipe .oexec d`iany `l` ixii` dxf dcear iptl geaf epi`y xya ly dkizgac

dxf dcear zaexwz lkc ,ibilt `l `xw irzync d`pde dlik``zkec lkac) rnyn oke .d`neh oiprl s` znl yiwn dcedi iaxc ,d`neh oiprl - ibilt ik .znl yiwz`cn d`pda xeq`

,`nhne xeq` :jl xnel `l` ?mizn igafk `edy iptn :ipzne xcdnl il dnl ,xeq` `veid xya :`pzc oeik ,xity wiic `kde .d`neh hiwpwe xeqi` `xiza oa dcedi iax [wiayc] (wiay

.(a ,bi) oilegc `nw wxta daxd jix`dl yi mz epiax yexit lr zeaeyze .`xiza oa dcedi iax ,ipne ,zaexwz `kilc xyt` `lc ,ziyixtck `nrhe

êìåää[` ,bl scl jiiy o`kn] .mitxz oeyl :yxit inlyexiae ."dtxezd zia" enk ,zeteph mewn :dirny epiax axd yxit - zetxzlìàøùéwxta izyxit - mieb ly cixil jledd

.(a ,ai dxf dcear) `nwêëiab (` ,bl dxf dcear) onwl `zi` inp oke - oixeq` oittefne mipyi mixzen miycg micexb miebd zecep opax epz :i"yx zqxibe mixtqd zqxib `id

oittefne mipyi ,mixzen miycg micexb ,mieb ly mipwpw :mipwpw`wece .xer rla `l hren onf oii zqipkc ,mixzen miycg mde mlern eztfp `ly micexb :epeyl dfe i"yx yxite .mixeq`

.oiil ztf rla `pnif `cga elit` - oittefne ,xer rla daexn onf jqp oii ea qepkc icii` - mipyi ,mixeq` - oittefn e` mipyi xnelk ,oittefne mipyi .xzl`l rla qxg ilk la` ,zecep

`lyk `l` ixw `l mipwpwc miycge ,daexn onf `l j` xak oii mda ozpyk s` ixw zecepc miycgc ,mipwpwc miycgl zecepc miycg oia wlgny eyexit jezn rnyn .epeyl e`k cr

ik d`xpe .`aeh irla qxg ly mipwpw la` ,xer ly mdy iwif epiid - zecep ilin ipd :jenqa yxit oke .dpey`x mrta elit`e xzl`l rla qxgc meyn ,mrhd yxite .llk oii mda ozp

oii oda ozp xaky it lr s` xizd miycg zecepa xizdyk;dcear) `xza wxta rnyn oke .oizetf mpi`a s` exfb zg` mrta elit` - oqipkna eli`c ,meiwl oqipkn `lc `xiaq `nl`

el` ,meiwl oqipkn mipwpwd el` ,dfl df oia dne .aebpa s` mixeq` mdy mipwpwa (xi`n) iax dcene ,mixqe` minkge aebpa xizn (xi`n) iax ,mieb ly jtynde ugnde zbd :(a ,cr dxf

xcyn ded ik `ax :mzd xn`we .ixii` oizetf mpi`a `yixc rnyn ,mixeq` oittefn eid m`e :zbc `ziixac `tiq ipzwcn ,oizetf mpi`a ixii` mzde .meiwl oqipkn oi` jtyne ugne zb

mrta elit` rnyn "dry itl" oeyle ,opax oda exfb dry itl meiwl eqipkny xac lk ?`nrh i`n ,ediivxia` edl mizge ediinet` edl sigq ,qxg ly mde zeipwix zeiag :yexit ,itleb

m` ,i`d ilek irla `lc ab lr s`e ztf `la s` mipyi meiwl oqipkn oi`y zecepa xqe`y ,ezhiy itle .llk oii ozp `la m` ik miycga xizdl oi` meiwl oqipkny mipwpw jkld .zg`

oiie mda rbp elit` e` ,zg` dry oii mda ozp m` exq`i oizetf mdy oeik eply s` ur ly y"`pwe y"hyei mbe ,iexire dlrbda `l m` mixzen mpi` ur lye sqk ly s` miebd ilk ok

,oii mda ozp xakya s` miycg exwin zecepac ,dey eyexit oi`e oiey zecep lye mipwpw ly zeziixad ipy oeylc ,`cg :yi zedinz daxde .qxhpewd zhiy ly drvd jk .mdilr gteh

ztf xak oda didy rnyn "micexb" oeylc ,dyw cere .mipyi exwin minrt dnka zecep iabl yxit `le oixeriyl eixac ozpy ,dyw cere .llk oii mda ozp `ly miycg yxtn mipwpwae

m` ,meiwl oqipkn oi`y xacc rnyn oizrny jezn mbc ,dyw cere .iexire dlrbd `la oxizdl mina okykyl mlerd ebdpy sqk ly miebd ilkc mei lka miyrnc ,dniz cere .ocxbe

oi`e ,mixzene mina okykyn meiwl oqipkn oi`y xac lk :xn`we ,`xng eda `nxe `litex wfxt ia eqp`c `zicanetc iaek edpdc ,jka ice mina okykyn mipyi elit` - oizetf mpi`

mrh dlzyke ,meiwl oqipkny dna `l` dfa enrh zelzl el did `lc ,`aeh irla qxg ly mdy mipwpw la` :yxity dn `iyw cere .zg` mrt `l` oii iebd ea gipd `ly xnel `xaq

,daexn onf eh` dry itl opax exfb meiwl eqipkny xac lk :xn`wcn ,xzenc rnyn itlebc `idd iab `xza wxta onwle ,xeq` meiwl oqipkn oi` m` s` qxgc rnyn drilaa eixac

oi` ieb mda rbepyke ,daxd oii l`xyi mda ozpy meiwl oiqipkn oi`y eply qxg ilka mei lka miyrn `dc ,dniz cere .daexn onfl s` exfb `l meiwl eqipkn oi`y xac `d :rnyn

ozp `ly - miycg miebd zecep :eyexit ikde .meiwl oqipkn mdipy mipwpwe zecep i`cec :mixtqd zqxib ayiil dcedi epiax axd oa edil` epiax axd yxite !cal jeyky wx ea oiyer

` miycg s` - oztf xype eztfpy e` mizetf la` ,rici rcin `xng ieb eda `nx i` mlern oztf `ly micexb mdy xg`nc ,llk oii mdaozp dzitf xg` e` dzitf zrya `ny ik ,mixeq

`lc `de ,mipwpwl zecep oia welig mey oi` dzre .mipwpwa oke ,dry itl xeq` meiwl eqipkny xac lkc ,mixeq` - `pnif `cg elit` oii mda ozpy :yexit ,mipyi .rici `le oii iebd mda

oqipknc ab lr s` - zecep ilin ipd :eyexit ikd jenqae .'ek oii okezl ozep ieb :ipz mipwpw iabe ,ocare oaax ieb :ipzw zecep iabc ,dfn df wlgzn zeziixad seqc meyn - edl ipze aixr

dn lk `gip `zyde .meiwl oqipkn oi`y oeikc ,oizetf mdy it lr s` y"hyeide y"`pwd xizdl yi df itle .ith irla qxg ly mipwpw la` ,irla `lc meyn iexira edl ibq meiwl

xizdl oi` df itle .`l meiwl oqipkny mipwpw la` ,meiwl oqipkn oi`y zecep ilin ipd :eyxity ,zelecb zekldd on el dywd mz epiax ok` .micexb oeyl wx ,i"yx yexitl epiywdy

:yexite drvd `id dfe ,mipwpwl zecep oia zwlgnc (iying wxt) `ztqeza opiqxbck oizrnya qxbc mz epiaxl d`xp jkl .zecepc `inec ,meiwl oqipkn oi`y it lr s` zezetf y"`pwd

`l` ztf mda did elit`e .mixzene mina okykyn meiwl oqipkn oi`y oeikc ,mipyi elit`e oixzen - ztf oda oi`y - micexb :yexit .mixeq` mizetf miycg oixzen micexb miebd zecep
slwpy
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íc èøB÷ åéìò ïéà¯àì :àðeä áø øîà .øzeî ¥¨¨¤¨¨¨©©¨Ÿ
Bçìî ìáà ,Bçìî àlL àlà eðL¯àîéà ,øeñà ¨¤¨¤Ÿ§¨£¨§¨¨¥¨

ïîæa :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" .ezøáòä Bçìî¦§¤¡¦©©¨¦§¤©§¦¥¥¦§©
ìBâò BlL òøwäL¯CeLî ,øeñà¯øîà ."øzeî ¤©¤©¤¨¨¨¨¨©

äëìä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø©¥¨©©§¨¨©§¥£¨¨
äëìä :ééaà déì øîà .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk¯ §©¨¦§¤©§¦¥£©¥©©¥£¨¨

?dpéî Cì à÷ôð éàî :déì øîà ?éâéìôc ììkî¦§¨¦§¦¦£©¥©¨§¨¨¦¨
ñðëpä øNa" ?àäz àúøBîæ ,øBîb àøîb :déì øîà£©¥§¨¨§§§¨§¥¨¨©¦§¨

äøæ äãBáòì¯àéiç éaø øîà ?àpz ïàî ."øzeî ©£¨¨¨¨©©¨£©©¦¦¨
éàc ,øæòìà éaøk àìc :ïðçBé éaø øîà àaà øa©©¨£©©¦¨¨§¨§©¦¤§¨¨§¦

øæòìà éaøk¯äãBáòì éBb úáLçî íúñ :øîàä §©¦¤§¨¨¨¨©§©©£¤¤©£¨
àöBiäå" .äøæ¯."íéúî éçáæk àeäL éðtî ,øeñà ¨¨§©¥¨¦§¥¤§¦§¥¥¦

.äøæ äãBáò úáBø÷z àkéìc øLôà éà ?àîòè éàî©©§¨¦¤§¨§¥¨¦§¤£¨¨¨
äãeäé éaø ,àéðúc ;àéä àøéúa ïa äãeäé éaø ?épî©¦©¦§¨¤§¥¨¦§©§¨©¦§¨

ìòáì eãîviå" :øîàpL ?ìäàa ànènL äøæ äãBáò úáBø÷úì ïépî :øîBà àøéúa ïa¤§¥¨¥¦©¦§¦§¤£¨¨¨¤§©¨§Ÿ¤¤¤¡©©¦¨§§©©
äànèî äøæ äãBáò úáBø÷z óà ,ìäàa ànèî ún äî ,"íéúî éçáæ eìëàiå øBòt§©Ÿ§¦§¥¥¦©¥§©¥§Ÿ¤©¦§¤£¨¨¨§©§¨

úetøúì ïéëìBää" .ìäàa¯CìBää éBb :ìàeîL øîà ."íänò úúìå úàNì ïéøeñà §Ÿ¤©§¦§©§£¦¨¥§¨¥¦¨¤¨©§¥©¥
úetøúì¯;äåä äåäc éàî ,øzeî äøæça ,äøæ äãBáò én÷ éãBîe ìéæàc ,øeñà äëéìäa §©§©£¦¨¨§¨¥¥©¥£¨¨¨©£¨¨¨©©£¨£¨

úetøúì CìBää ìàøNé¯ïåék ,øeñà äøæça .ìéæà àìå déa øãä àîìc ,øzeî äëéìäa ¦§¨¥©¥§©§©£¦¨¨¦§¨¨©¥§¨¨¥©£¨¨¨¥¨
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dxf dcear(iyiy meil)

m` la`íc èøB÷ åéìò ïéà,awpd mewnaøzeî,d`pda xerd ¥¨¨¤¨¨
x`azpy enke ,miign xerd z` aewpl `id mzcear jxcy oeiky
hytede hgypy xg`ly recia mc hxew eilr oi` m` ,lirl

.dxf dcear jxevl `ly ,awpd dyrp
:`xnbd dtiqenL àì ,àðeä áø øîàeðhxew eilr oi` m`y ,df oic ¨©©¨Ÿ¨

,xzen mcBçìî àlL àlà,hgypy xg`l xerd glnp `ly - ¤¨¤Ÿ§¨
Bçìî ìáàmc hxew eilr d`xp `l m` s` ,hgypy xg`løeñà £¨§¨¨

,d`pda xerdBzøáòä Bçìî àîéàdid `ny ,mixne` ep`y - ¥¨¦§¤¡¦©
.exiard glnde ,mc hxew eilr

dpyna epipy cer(:hk):aeald xerd oipraìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
,øîBàwxBlL òøwäL ïîæaaeald xerd ly awpd -øeñà ,ìBâò ¥¦§©¤©¤©¤¨¨

did m` la` ,d`pda xerdCeLî,[jex`e xv-] jx`en -,øzeî ¨¨
.lebr `l` dxf dcearl miyer eid `lyáø øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©©

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäérxw `weecy §¨¨©§¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
.xg` oipra `le ,xeq` lebr

:l`ilnb oa oerny oax lr wlegy in yi m`d zxxan `xnbd
ééaà déì øîàzxn`y jixacn ,sqei axläëìäoa oerny oaxk ¨©¥©©¥£¨¨

,l`ilnbéâéìôc ììkîlr miwleg minkgy jkn wiicl yi m`d - ¦§¨¦§¦¦
xeray rxwd did `l m` mb mixqe`e l`ilnb oa oerny oax
o`k oi`e minkg ixacl xe`iae ztqez md eixacy e` ,lebr

.zwelgn
déì øîà,iia`l sqei axdpéî Cì à÷ôð éàîielz oic dfi` - ¨©¥©¨§¨¨¦¨

miwelg mpi` m` oiae eilr miwelg minkg m` oia ixd ,jzl`ya
.ezenk dkld ,eilrdéì øîàoeyla ,eax didy ,sqei axl iia` ¨©¥

,ddinzøBîb àøîboaxk dkldy xnel epcnln dz`y ef `xnb - §¨¨§
l`ilnb oa oernyàäz àzøBîæ,didz `nlra xiye xnfk ike - §§¨§¥

dkldy xnel yi jxev dfi`l ,xaca miwleg mpi` minkg m`e
.l`ilnb oa oerny oaxk

dpynd ixac xe`iaa dkiynn `xnbd(:hk):ñðëpä øNacnerd-] ¨¨©¦§¨
[qpkdlìziaíéáëBk úãBáò,my eaixwdl zpn lrøzeî,d`pda §£©¨¦¨

.iebd eaixwdy mcew ezqipk mr cin elhil l`xyid xdfp m`
:`xnbd zxxanàpz ïàîz` xizny `pzd xaeq in ixack - ©©¨

.ieb ehgyy s` d`pda xyad:`xnbd zx`anøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©
øæòìà éaøk àìc ,ïðçBé éaø øîà ,àaàixac lr wleg df `pz - ©¨¨©©¦¨¨§Ÿ§©¦¤§¨¨

,xfrl` iaxøæòìà éaøk éàc,xfrl` iax ixacl eli`y -øîàä §¦§©¦¤§¨¨¨¨©
oileg zkqna(:gl)íéáëBk ãáBò úáLçî íúñ`id dnda hgeyd §¨©£¤¤¥¨¦

íéáëBk úãBáòìmb `linne ,ely dxf dceard z` jka cearl - ©£©¨¦
dxeq`d zaexwzk epic miakek zcearl xyad qpkpy mcew
ezaygn oi`y xaeqe wleg epizpyna `pzd eli`e .d`pda

xyad xzen ,lreta eaixwd `ly onf lk okle ,miakek zcearl
.d`pda

:dpyna epipyàöBiäå,miakek zcear zian `veid xya -øeñà §©¥¨
,d`pda.íéúî éçáæk àeäL éðtî¦§¥¤§¦§¥¥¦

:`xnbd zl`eyàîòè éàîdcear zaexwzk aygp `veid xyay ©©£¨
:`xnbd daiyn .d`pda xeq`e dxfúáBø÷z àkéìc øLôà éà¦¤§¨§¥¨¦§¤

íéáëBk úãBáòxak mzqd on dxf dceard iptl deqipkdy oeik - £©¨¦
dxeq`d ,dxf dcear zaexwz oick `veid xq`p okle ,deaixwd

.d`pda
epizpyn :`xnbd zxxan .df oic xaeqd edin zxxan `xnbd

,d`pda dxeq` dxf dcear zaexwzy zxaeqdépîin zrck - ©¦
zrck :`xnbd daiyn .diepy `id,àéä àøéúa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤§¥¨¦

àéðúc,`ziixaaúãBáò úáBø÷zì ïépî ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¤§¥¨¥¦©¦§¦§¤£©
øîàpL ,ìäàa ànènL íéáëBk(gk ew mildz)øBòt ìòáì eãîviå' ¨¦¤§©¥§Ÿ¤¤¤¡©©¦¨§§©©§

,'íéúî éçáæ eìëàiåigafl dxf dcear zaexwz aezkd yiwd ©Ÿ§¦§¥¥¦
,yexcl yie ,miznún äî-zndy enkóà ,ìäàa ànèî ©¥§©¥§Ÿ¤©

,ìäàa äànèî íéáëBk úãBáò úáBø÷zmb cenll yi o`kne ¦§¤£©¨¦§©§¨§Ÿ¤
dxeq` miakek zcear zaexwz s` d`pda xeq` zndy myky

.d`pda
miieb :dpyna epipyúetøzì ïéëìBäädxf dcear da yiy xirl - ©§¦©©§

myl zkll e`viy onfn ,dcaerl ickïéøeñàl`xyil xeq` - £¦
úúìå úàNì[xegql-],íänòdcear myl `id mzkildy oeiky ¨¥§¨¥¦¨¤

zkqnd zligza epipyy oicd mdilr lg ,dxf(.a)odici` iptl' ,
.'mdnr zzle z`yl xeq` ,'eke miakek icaer ly

:df oic ihxt zx`an `xnbdCìBää íéáëBk ãáBò ,ìàeîL øîà̈©§¥¥¨¦©¥
äëéìäa ,úetøzì,myl ezkild jxca `ed m` -øeñàz`yl ©©§©£¦¨¨

yeygl yiy ,enr zzleíéáëBk úãBáò én÷ éãBîe ìéæàc`ny - §¨¦¥©¥£©¨¦
xaere ,df ozne `yn lr ely dxf dcearl dcei myl eribda

xn`py dn lr l`xyid(bi bk zeny)'ebe mixg` midl` mWe'`l §¥¡Ÿ¦£¥¦Ÿ
la` .'LiR lr rnXiäøæçazetxzd mewnn xfeg `edyk -øzeî ¦¨©©¦©£¨¨¨

oky ,enr zzle z`yläåä äåäc éàî,xnelk ,did didy dn - ©©£¨£¨
,dilr eal ozep oi` aey zetxzd mewn z` afry drynoi`e

.zecedl myl xefgiy yeygl
la`,úetøzì CìBää ìàøNé,jtidl `ed oicd ,dxf dcear cearl ¦§¨¥©¥©©§

äëéìäa,myl ribd `l oiicre ezkild jxca `edyk -øzeî ©£¦¨¨
mixne`e xzidl milezy oeik ,enr zzle z`yldéa øãä àîìc¦§¨¨©¥

ìéæà àìå-.zetxzl cearl jli `le ea xefgie daeyz dyri `ny §Ÿ¨¦
äøæça,dl cary xg`l dxfg jxca `ed m` la` -øeñàz`yl ©£¨¨¨

,enr zzleïåék¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dxf dcear(iriax meil)

ok m` ,`ixane xfeg `ed ylgp lezgdy xg`løãä énð déøáçc§©§¥©¦¨©
àéøaxzen `die ,`ixaie xefgi ok mb exiag ly lezgd - ¨¦

.xeq` xacdy rnyn `ziixadn eli`e ,ezewydl
:`xnbd zvxzndéðéî déì ãéñôîe àðeaæì éòác ïéðîéæminrt - ¦§¦§¨¥§©¨©§¦¥¦¥

ylgpy oeike ,`ixady mcew lezgd z` xeknl exiag dvxiy
z` zewydl el oi` okle ,exign zgtedy dfa ciqtn `ed ixd

.exiag ly lezgd

:mpii mzqe jqp oii oica oecl zxaer `xnbdøîà ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨©
ìL ,àøéúa ïa äãeäé éaø íeMî ïðçBé éaøïä úBðéé äLzebxc yly - ©¦¨¨¦©¦§¨¤§¥¨§Ÿ¨¥¥

,dpey`xd dbxcd .ixkp ly oiia od xeqi`Cñð ïééi`cey oii - ¥¤¤
`ed ixd ,milil`l edekqipäøeîç äàîeè ànèîe ,äàðäa øeñà̈©£¨¨§©¥§¨£¨

`yn ici lr mb `nhne ,milke mc` `nhny epiide ,zn z`nehk
`ed ez`neh xeriye .ld` z`nehe.úéfëa§©©¦
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' ב

oifge` mipya cenr al sc ± iying wxtzereay
íã èøå÷ åéìò ïéà.dxf dcearl `le ,jk ea rxi` ehytd xg` -éâéìôã ììëî`irain -

.`l i` dilr opax ibilt in ,dipin dl irawäðéî êì à÷ôð éàîå`l oia oiwelg oia -

.ezenk dkld ,oiwelgàäú àúøåîæ øåîâ àøîâ äéì øîàly ecinlz iia` .dinza -

`nlra xnfk `dze ,ezenk dkld xnel epcnln dz` :dil xn`we ,sqei ax?oi` i`c

il dnl dkld ,oiwleg?äøæ äãåáòì ñðëðä øùá
xdfp m` d`pda xzen ,eqipkdl dvex iebdy -

.eze` eaixwiy mcew ezqipk mr elhil l`xyi

úåôøúì.xg` mewnl ozerh ywal -àðú ïàî
.d`pda xzen iebd xyac -øæòìà éáø-

.(a ,gl) "hgeyd"a oileg zhigyaíúñ
'åëå úáùçîdxf dcearl dcar dhgy ike -

.dzaexwz `id dzhigyc ,dxq`pe ,ezhigya

'åë ìäàá àîèî úî äîxeq` zn dn :dpine -

my znze" :(a ,fn) oixcdpqa opixnbck ,d`pda

zaexwz s` ,dtexr dlbrn "my" "my" ,"mixn

xn` :opiqxb ikd .d`pda dxeq` dxf dcear

xeq` dkilda zetxzl jledd ieb l`eny

ded dedc i`n xzen dxfga icene lif`c

`nlc xzen dkilda zetxzl jledd l`xyi

da wia`c oeik xeq` dxfga lif` `le dia xcd

.'ek `ipzde lif` xcd
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äëìäoax dpyy mewn lk"c `llk edl zil i`xen` ipdl - l`ilnb oa oerny oaxk

.dizeek wqtinl jixhvi`cn ,"ezenk dkld epzpyna l`ilnb oa oernyéåâ
xyal incc meyn d`pda mixacd rvn`a wiqtde ,oizipzna `pipz - zetxzl jledd

.qpkpdàìãoi`y `d :rnync ,oiaeal zexer iab (a ,hk) lirl :dniz - xfrl` iaxk

iab onwl oke .dxf dcearl oihgyp oi` oiaeal

mixeq` md iwiipe` zian mpi` elit` ,zepiab

dcearl oihgyp `nzqa edlekc ,xfrl` iaxl

!xfrl` iaxk `lc iwiipe` zia `pz ok m`e ,dxf

zexer x`y ixy inp xfrl` iaxc :xnel yie

ieb zaygn mzq opixn` `lc ,zepiab x`ye

dwipg jxc la` ,dhigy jxc `l` dxf dcearl

,xity wiic qpkpd xya iab `kde .`l dxigpe

`l` dxf dcearl xya qipkdl okxc oi`y

.dhegy dndan

àöåéäåzaexwz `kilc xyt` i` xeq`

`xiza oa dcedi iaxe dxf dcear

zaexwz eywn `l opaxc rnyn `kd - `id

oilegc `nw wxta rnyn oke ,znl dxf dcear

`yna d`nhny zxg` jl yie :xn`wc (a ,bi)

oa dcedi iaxk `lce ,ld`a d`nhn dpi`e

ik (a ,hk) lirlc :mz epiax dywde .`xiza

?olpn diteb gafe :xn`w ,olpn jqp oii dil `iran

dcedi iax [ipn] (inp) xn`w `le ,miznl yiwne

:dyw cere !biltc o`n `kil `nl` ,`xiza oa

iaxk `lc xzen qpkpd xya `kd wiic ikc

jl `ni` mlerl `nlc ?xn`w i`ne ,xfrl`

`xiaq dcedi iaxc opaxke ,xfrl` iaxk `iz`c

zegcl `xaq oi`e !`ywid jd edl zilc ,dil

,`xiza oa dcedi iaxk `iz`c `tiq` jinqc

:mz epiax yxtne .yxtl el did df lkc

,dcedi iaxk `veid xya `kdc jd iwe` jkitle ,ibilt mipt oirk dpi`y zaexwz la` ,jqp oii iab lirl `gipe .znn opitlic opax ecen - jeqpe xehw dgiaf oebk ,mipt oirk `edy zaexwzc

xeqi` oiprlc :yxit wgvi epiaxe .ynn gaf rnync "igaf" ipzw `le ,"mizn igafk `edy iptn" ipzwc `gipe .oexec d`iany `l` ixii` dxf dcear iptl geaf epi`y xya ly dkizgac

dxf dcear zaexwz lkc ,ibilt `l `xw irzync d`pde dlik``zkec lkac) rnyn oke .d`neh oiprl s` znl yiwn dcedi iaxc ,d`neh oiprl - ibilt ik .znl yiwz`cn d`pda xeq`

,`nhne xeq` :jl xnel `l` ?mizn igafk `edy iptn :ipzne xcdnl il dnl ,xeq` `veid xya :`pzc oeik ,xity wiic `kde .d`neh hiwpwe xeqi` `xiza oa dcedi iax [wiayc] (wiay

.(a ,bi) oilegc `nw wxta daxd jix`dl yi mz epiax yexit lr zeaeyze .`xiza oa dcedi iax ,ipne ,zaexwz `kilc xyt` `lc ,ziyixtck `nrhe

êìåää[` ,bl scl jiiy o`kn] .mitxz oeyl :yxit inlyexiae ."dtxezd zia" enk ,zeteph mewn :dirny epiax axd yxit - zetxzlìàøùéwxta izyxit - mieb ly cixil jledd

.(a ,ai dxf dcear) `nwêëiab (` ,bl dxf dcear) onwl `zi` inp oke - oixeq` oittefne mipyi mixzen miycg micexb miebd zecep opax epz :i"yx zqxibe mixtqd zqxib `id

oittefne mipyi ,mixzen miycg micexb ,mieb ly mipwpw :mipwpw`wece .xer rla `l hren onf oii zqipkc ,mixzen miycg mde mlern eztfp `ly micexb :epeyl dfe i"yx yxite .mixeq`

.oiil ztf rla `pnif `cga elit` - oittefne ,xer rla daexn onf jqp oii ea qepkc icii` - mipyi ,mixeq` - oittefn e` mipyi xnelk ,oittefne mipyi .xzl`l rla qxg ilk la` ,zecep

`lyk `l` ixw `l mipwpwc miycge ,daexn onf `l j` xak oii mda ozpyk s` ixw zecepc miycgc ,mipwpwc miycgl zecepc miycg oia wlgny eyexit jezn rnyn .epeyl e`k cr

ik d`xpe .`aeh irla qxg ly mipwpw la` ,xer ly mdy iwif epiid - zecep ilin ipd :jenqa yxit oke .dpey`x mrta elit`e xzl`l rla qxgc meyn ,mrhd yxite .llk oii mda ozp

oii oda ozp xaky it lr s` xizd miycg zecepa xizdyk;dcear) `xza wxta rnyn oke .oizetf mpi`a s` exfb zg` mrta elit` - oqipkna eli`c ,meiwl oqipkn `lc `xiaq `nl`

el` ,meiwl oqipkn mipwpwd el` ,dfl df oia dne .aebpa s` mixeq` mdy mipwpwa (xi`n) iax dcene ,mixqe` minkge aebpa xizn (xi`n) iax ,mieb ly jtynde ugnde zbd :(a ,cr dxf

xcyn ded ik `ax :mzd xn`we .ixii` oizetf mpi`a `yixc rnyn ,mixeq` oittefn eid m`e :zbc `ziixac `tiq ipzwcn ,oizetf mpi`a ixii` mzde .meiwl oqipkn oi` jtyne ugne zb

mrta elit` rnyn "dry itl" oeyle ,opax oda exfb dry itl meiwl eqipkny xac lk ?`nrh i`n ,ediivxia` edl mizge ediinet` edl sigq ,qxg ly mde zeipwix zeiag :yexit ,itleb

m` ,i`d ilek irla `lc ab lr s`e ztf `la s` mipyi meiwl oqipkn oi`y zecepa xqe`y ,ezhiy itle .llk oii ozp `la m` ik miycga xizdl oi` meiwl oqipkny mipwpw jkld .zg`

oiie mda rbp elit` e` ,zg` dry oii mda ozp m` exq`i oizetf mdy oeik eply s` ur ly y"`pwe y"hyei mbe ,iexire dlrbda `l m` mixzen mpi` ur lye sqk ly s` miebd ilk ok

,oii mda ozp xakya s` miycg exwin zecepac ,dey eyexit oi`e oiey zecep lye mipwpw ly zeziixad ipy oeylc ,`cg :yi zedinz daxde .qxhpewd zhiy ly drvd jk .mdilr gteh

ztf xak oda didy rnyn "micexb" oeylc ,dyw cere .mipyi exwin minrt dnka zecep iabl yxit `le oixeriyl eixac ozpy ,dyw cere .llk oii mda ozp `ly miycg yxtn mipwpwae

m` ,meiwl oqipkn oi`y xacc rnyn oizrny jezn mbc ,dyw cere .iexire dlrbd `la oxizdl mina okykyl mlerd ebdpy sqk ly miebd ilkc mei lka miyrnc ,dniz cere .ocxbe

oi`e ,mixzene mina okykyn meiwl oqipkn oi`y xac lk :xn`we ,`xng eda `nxe `litex wfxt ia eqp`c `zicanetc iaek edpdc ,jka ice mina okykyn mipyi elit` - oizetf mpi`

mrh dlzyke ,meiwl oqipkny dna `l` dfa enrh zelzl el did `lc ,`aeh irla qxg ly mdy mipwpw la` :yxity dn `iyw cere .zg` mrt `l` oii iebd ea gipd `ly xnel `xaq

,daexn onf eh` dry itl opax exfb meiwl eqipkny xac lk :xn`wcn ,xzenc rnyn itlebc `idd iab `xza wxta onwle ,xeq` meiwl oqipkn oi` m` s` qxgc rnyn drilaa eixac

oi` ieb mda rbepyke ,daxd oii l`xyi mda ozpy meiwl oiqipkn oi`y eply qxg ilka mei lka miyrn `dc ,dniz cere .daexn onfl s` exfb `l meiwl eqipkn oi`y xac `d :rnyn

ozp `ly - miycg miebd zecep :eyexit ikde .meiwl oqipkn mdipy mipwpwe zecep i`cec :mixtqd zqxib ayiil dcedi epiax axd oa edil` epiax axd yxite !cal jeyky wx ea oiyer

` miycg s` - oztf xype eztfpy e` mizetf la` ,rici rcin `xng ieb eda `nx i` mlern oztf `ly micexb mdy xg`nc ,llk oii mdaozp dzitf xg` e` dzitf zrya `ny ik ,mixeq

`lc `de ,mipwpwl zecep oia welig mey oi` dzre .mipwpwa oke ,dry itl xeq` meiwl eqipkny xac lkc ,mixeq` - `pnif `cg elit` oii mda ozpy :yexit ,mipyi .rici `le oii iebd mda

oqipknc ab lr s` - zecep ilin ipd :eyexit ikd jenqae .'ek oii okezl ozep ieb :ipz mipwpw iabe ,ocare oaax ieb :ipzw zecep iabc ,dfn df wlgzn zeziixad seqc meyn - edl ipze aixr

dn lk `gip `zyde .meiwl oqipkn oi`y oeikc ,oizetf mdy it lr s` y"hyeide y"`pwd xizdl yi df itle .ith irla qxg ly mipwpw la` ,irla `lc meyn iexira edl ibq meiwl

xizdl oi` df itle .`l meiwl oqipkny mipwpw la` ,meiwl oqipkn oi`y zecep ilin ipd :eyxity ,zelecb zekldd on el dywd mz epiax ok` .micexb oeyl wx ,i"yx yexitl epiywdy

:yexite drvd `id dfe ,mipwpwl zecep oia zwlgnc (iying wxt) `ztqeza opiqxbck oizrnya qxbc mz epiaxl d`xp jkl .zecepc `inec ,meiwl oqipkn oi`y it lr s` zezetf y"`pwd

`l` ztf mda did elit`e .mixzene mina okykyn meiwl oqipkn oi`y oeikc ,mipyi elit`e oixzen - ztf oda oi`y - micexb :yexit .mixeq` mizetf miycg oixzen micexb miebd zecep
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dxf dcear(ycew zay meil)

da ÷éáàcmewnn xfegyk mb da xeyw zeidl jiynn l`xyiy - ©£¦¨
s` da wac `ed ,dxf dcear ixg` drze lykpy meyn ,zetxzd

`ny yeygl yie ,iebn xzeiìéæà øãä øcäî.dceie myl xefgi - ¦§¨¨©¨¦
cvik :`xnbd dywn .l`eny ixac lr `ziixan dywn `xnbd

xegql l`eny xizd,zetxzl jledd icedi mràéðúäå,`ziixaa §¨©§¨
øeñà äøæça ïéa äëéìäa ïéa ,úetøzì CìBää ìàøNézzle z`yl ¦§¨¥©¥©©§¥©£¦¨¥©£¨¨¨

.enr:`xnbd zvxznàéää àéðz ék ,éMà áø øîàef `ziixa - ¨©©©¦¦©§¨©¦
zwqerøîeî ìàøNéa,cnzyp xakyìéæà éàcåcgipdl yiy - §¦§¨¥¨§©©¨¦

daeyz dyri xnel oilez oi` cneynay ,zetxzl jli i`ceey
.ea xefgie

:dxf dcear ly weyl jledd ipic x`al zxaer `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaãéøiì CìBää íéáëBk ãáBòdcear ly weya xegql - ¥¨¦©¥©¨¦

mixkene wey mei mci` meia miyery miakek icaerd jxcy ,dxf
.zexegq ipin x`ye minlv myäëéìäa ïéacixiläøæça ïéa ¥©£¦¨¥©£¨¨

cixidnøzeîzetxzl jledl dnec epi`e .enr zzle z`yl ¨
ick cixil jled epi` o`ky itl ,ezkild jxca enr xegql exq`y

e .ezxegq jxevl `l` dxf dcear cearlãéøiì CìBää ìàøNé¦§¨¥©¥©¨¦
,`edd weya xegqläëéìäacixiløzeîla` ,enr zzle z`yl ©£¦¨¨

äøæçacixidn,øeñà.oldl x`eaiy mrhdn ©£¨¨¨
:`xnbd zl`eyàðL éàîlv` oicd dpey recn -,ìàøNéeay ©§¨¦§¨¥

xne` dz`øeñà äøæçác,xzen dkilday s` ,enr zzle z`yl §©£¨¨¨
meyn edf ixdéøîàc-mixne` ep`yïéaæ íéáëBk úãBáò- §¨§¦£©¨¦©¦

e ,weya xkn el eidy minlvdéãäa àkéà íéáëBk úãBáò éîc- §¥£©¨¦¦¨©£¥
mixeq` mdy ,xkny minlvd xear laiwy zernd enr miievne

iab ok m` ,d`pdaíéáëBk ãáBòweydn xfegdàîéð énðok mb-] ¥¨¦©¦¥¨
[xn`pïéaæ íéáëBk úãBáòe ,my xkn minlv -íéáëBk úãBáò éîc £©¨¦©¦§¥£©¨¦

,déãäa àkéà.dxfga enr xegql xq`ieàlàmrhd jgxk lr ¦¨©£¥¤¨
iably oeik ,`ed dxf dcear weyn xfegd iebd mr xegql xzeny

ïðéøîà íéáëBk ãáBòdxegq xeknl jldy xnel oilez ep` - ¥¨¦¨§¦©
oebk ,zxzendïéaæ àøîç ,ïéaæ àîéìbel didy xeng e` yealn - §¦¨©¦©§¨©¦

iabl ok m` .ecia xzid zerne ,my xknàîéð énð ìàøNémb - ¦§¨¥©¦¥¨
,ecia xzid zerny xn`p xfegd l`xyia,ïéaæ àîéìb øeîéàe` ¥§¦¨©¦

,ïéaæ àøîç.ok xnel oilez oi` l`xyia recne ©§¨©¦
ivtg xkny zelzl xazqn `l xfegd l`xyia :`xnbd zvxzn

ixdy ,xziddéì äåäc àúéà éà`nilb l`xyil el did ok` m` - ¦¦¨©£¨¥
,xeknl xeng e`déì ïéaæî äåä àëä`le ,o`k mze` xken did - ¨¨£¨§©¥¥

,dxf dcear ci`l jlil dxegq llba xwtzdy envr mqxtn did
dxf dcear my xeknl dvxy xacl milbx myl jldy oeike

.ecia xeqi` zerne ,xzqa
dpyna epipy cer(:hk):zetxzd oipraïéàaäåmewnn mixfegde - §©¨¦

,zetxzdïéøzeî.mdnr zzle z`yl xzen - ¨¦
eðL àì ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàmr xegql xzeny df oic ¨©©¦¦§¤¨¦Ÿ¨

,mixfegdàlàkäæa äæ ïéøeL÷ ïéàL`le micigik myn exfgy - ¤¨¤¥§¦¤¨¤
,zg` dveawkìáàeid m`äæa äæ ïéøeL÷,dveawa cgi exfgy - £¨§¦¤¨¤

ïéøeñàeq` -zniiw ozxagy oeiky ,mnr zzle z`yl xàîéà- £¦¥¨
oiicr cg` lk ly eale ezaygny xaca yi dgkedy xnel yi

i`ceae ,dxf dceara dreawøBæçì Bzòcdceie ,zetxzd mewnl ©§©§
lirl xen`ke ,dxfg jxca dyry ozne `yn lr el(:al).

dpyna epipy(:hk lirl):,íäép÷ð÷å íéáëBë éãáBòä úBãBðly oiie ¨§¥¨¦§©§©¥¤
.xi`n iax ixac ,d`pd xeqi` oxeqi`e oixeq` ,oda qepk l`xyi

.d`pd xeqi` oxeqi` oi` ,mixne` minkge
zecep yie mixeq` zecep yiy zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:mixzenúBãBð ,ïðaø eðz,oii oda mipzepy xern miieyrd milk - ¨©¨¨
ly,íéáëBë éãáBòämd m`íéãeøbmdizeptc z` egyn `ly - ¨§¥¨¦§¦

mde ,ztfaíéLãç,miakek icaer mda eynzyd `l oiicry £¨¦
,ïéøzeîiptn ,d`pda xq`p epii oi` oii mda ozp l`xyi m` ,epiidc ¨¦

oiid rlap `l ,hren onfl oii mda ozp miakek caer m` s`y
md m` la` .xeraíéðLé,miakek icaer mda eynzyd xaky §¨¦

ïéôteæîe`ly s` ,ztf mkeza epzp miakek icaery e` - §¨¦

,daxd mda eynzyd,ïéøeñàoii mda ozp l`xyi m` ,epiidc £¦
caer ly oii mda ddye mipyi md m`y ,d`pda oiid xq`p
oiid m` s` ,ztf mda epzp m`e ,xera oiid rlap ,ax onf miakek
m`e .xera rlap `ed ,hren onf mda ddy miakek caerd ly

ïáaéø íéáëBk ãáBòïãaéòå,ztfd z` mda ozp -,ïéé ïëBúì ïúðå ¥¨¦¦§¨§¦§¨§¨©§¨©¦
ick ,zecepd jezl oii miqipkn mg ztfdy ceray mkxc did jky

,ztfd zexixn z` hirndlLLBç Bðéà ,åéab ìò ãîBò ìàøNéå- §¦§¨¥¥©©¨¥¥
.d`pd xeqi` mda oi`

:`xnbd dywn .`ziixad ly `tiqd xe`iaa dpc `xnbdéëå§¦
éàî åéab [ìò] ãîBò ìàøNé ék ,ïéé ïëBúì ïúBð íéáëBk ãáBòc øçàî¥©©§¥¨¦¥§¨©¦¦¦§¨¥¥©©¨©

éåä.oiid z` ozp miakek caerd `ld ,jka l`xyid liren dn - ¨¥
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,àtt áø øîàz` x`al yi jk - ¨©©¨¨¨¦¨¨©

m`y ,`ziixad zpeekïãaéòå ïáaéø íéáëBk ãáBòz` mda ozp - ¥¨¦¦§¨§¦§¨
,ztfdBðéà(å) ,åéab ìò ãîBò øçà ìàøNéå ,ïéé ïëBúì ïúBð ìàøNéå§¦§¨¥¥§¨©¦§¦§¨¥©¥¥©©¨§¥
LLBç:`xnbd dywn .d`pd xeqi`nïëBúì ïúBð ìàøNéc øçàîe ¥¥©©§¦§¨¥¥§¨

éì änì åéab ìò ãîBò øçà ìàøNé ,ïééxg` l`xyi jixv recn - ©¦¦§¨¥©¥¥©©¨¨¨¦
yyg o`k oi`e ,oiid z` mkezl ozep l`xyi `ld ,eiab lr cenrl

yeygl yi :`xnbd zvxzn .jqp oiidéãøéè ábà àîìc`ny - ¦§¨©©¦§¥
miakek caerd ,oiid zpizpa l`xyid zcxih ab`Cqðîmb ozp - §©¥

,jqp oii oicn mze` xq`e zecepd jezl oii `eddézòcà åàìå- §¨©©§¥
cexh epi`y xg` l`xyi jixv okle ,jka oigad `l l`xyide

.eiab lr cenrl
:`ziixad ly `tiqa sqep xe`iaúøîà÷ãk íìBòì ,øîà ãéáæ áø©§¦¨©§¨¦§¨¨§©

àøwéòîmiakek caery ,dligza zxn`y itk xaecn zn`a - ¥¦¨¨
`xnbd dzywdy dn lre ,eiab lr cner l`xyie oiid z` ozp

,jk uxzl yi ,liren epi` eiab lr cnerd l`xyiyàëäåo`k - §¨¨
oiid z` ozp miakek caerdy xaecndéì éãL à÷c àðãéòa- §¦§¨§¨¨¥¥

e ,zecepa ztfd z` eghy dryaèéhì íéî ÷øBæk äNòðmindy ©£¤§¥©¦©¦
ea eid `l eli`k md ixde ,yaiizn hihdyk mdil`n milk
zyaiizn ztfdyke ztfd zigelgla rlap oiid ,o`k oke ,mlern

.oiid z` cer zhlet dpi` ztfde ,eil`n dlk oiid
:ciaf ax ixacn sqep oic dwiqn `xnbddpéî òîL ,éôt áø øîà̈©©¨¦§©¦¨

ãéáæ áøãîilka lihd miakek caery oiiy ciaf ax ixacn - ¦§©§¦
,sqep oic cnl dz` ,ilkd z` xqe` epi` ztf ea eghy dryaéàä©

ìàøNéc éçìéî éáì àøîç àãLc íéáëBk ãáBòmiakek caer - ¥¨¦¦§¨©§¨§¥¦§¥§¦§¨¥
,l`xyi ly gln `ln ilk jezl oii lihdyéøLxzen glnd - ¨¦
.eil`n dlke glna rlap oiidy iptn ,d`pdaé÷úîdì ódywd - ©§¦¨

éMà áø,itt ax ixac lréîc éî`ln ilk jezl oii zlhd ike - ©©¦¦¨¥
`ld ,ilka dzpizp zrya ztfd jezl oii zlhdl dnec glníúä̈¨

oiid ,ztfl oii zpizpa -ìéæà÷jled -,ãeaéàìdlkzn xnelk ¨¨¦§¦
eli`e ,zyaiizn ztfdyk ixnblàëä,glnl oii zpizpa o`k - ¨¨

oiidììéæà÷ àjled epi` -,ãeaéàìglna mrh ozep `ed `l` Ÿ¨¨¦§¦
ilkd ,gln `ln ilk jezl oii lihdy miakek caer okle ,mlerl

.d`pda mixeq` glnde
caer ly oii mda didy zecep xiykdl ozip ji` zx`an `xnbd

,didy dyrn `xnbd d`ian :miakekàòéiè éãò øail`rnyi - ©©¦©¨¨
'icr xa' myaé÷éæ eäðä ñðàxer ly zecep lfb -øa ÷çöé áøî ¨©©§¦¥¥©¦§¨©

àøîç eäa àîø ,óñBé,oii mda lihde -eokn xg`leäðéøcäà ¥§¨§©§¨©§§¦§
déìäéð.zecepd z` sqei xa wgvi axl xifgd -àúàax `a - ¦¨¥£¨

sqei xa wgviàLøãî éa ìéàLeilr dn yxcnd ziaa l`ye - ¨¦¥¦§§¨
.d`pda mixzen eidiy icka zecep mze`a zeyrléaø déì øîà̈©¥©¦

ïàlîî ,äNòîì äëìä énà éaø äøBä Ck ,äéîøé[zecepd z`-]íéî ¦§§¨¨¨©¦©¦£¨¨§©£¤§©§¨©¦
ìLïøòîe ,íéîé äL.mind z` jteye -ïøòì êéøö ,àáø øîàå- §Ÿ¨¨¦§¨¨§¨©¨¨¨¦§¨¨

mind z` jetyl,úòì úòîmind z` jetyl jixv mei lka epiidc ¥¥§¥
,mini dyly jyna ok dyere ,miycg mina ilkd z` `lnle

.d`pda ilkd xzip dfae
dpéî øeáñ,ef daeyzn sqei xa wgvi ax oiad -ïãéc éléî éðä- ¨¦¨¨¥¦¥¦¨

liren mini dyly zrl zrn min iexire ielin ly df xykdy
mda rlapy oeiky ,l`xyi ly epiidc ,eply zecepa `weec
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÷éáà.cenlzd lka `id daipr oeyl -ãéøé,lif` ik ieb edin ,dxf dcear ly wey -

.lif`c `ed dxegqlïéáæ äøæ äãåáò.weya minlv xkn -äéì äåäã àúéà íài`dl -

.`xng e` `nilb l`xyiàëä.dil oiafn ded ocicl -ïéøåù÷dxeag dxeag oixfegy -

.caa ca `le ,cgiúåãåð.dlrnl izyxit dpynd lk .qxg ly - mipwpw ,xer ly -

íéãåøâcxbzdl" (a aei`) :enk ,z"lca qxb -

,oixzen - oiycg ode ,ztf oda oi`y ,"ea

zecepe .xer rla `l hren onf oii zqipkac

.xzl`l rla qxg ilk la` ,`wecíéðùé
ïéôôåæîå.oixeq` ,oittefn e` mipyi e` ,xnelk -

daexn onf jqp oii oda qipkc icii` - mipyi

rla `pnif `cga elit` - oittefne ,xer rla

.oiil ztfïááéø éåâxnelk ,"aax" enk ,y"ixa -

.okezl ztfd jizdïéé ïëåúì ïúðå,mkxc ok -

ezxixn mrh lehil oii oipzep mg ztfdy cera

.ztf lyäéãøéè áâàl`xyic -weqry ,df

.cepd owzl oii zpizpaêñðî.ieb dil -åàìå
äéúòãà.oiadl l`xyic -èéèì íéî ÷øåæë-

mink .enrh lhae ztfa cea`l jled oii eze`y

hihd yaiiznyk ,odili`n oilky hiha oipzipd

dlk df oii s` - eid `l eli`k od ixd

dlk ztfd yaiiznyke ,ztfd zigelgila

.hlet epi` aeye eil`néçìî éáì`ln ilka -

.glna dlke rlap oiidy ,glnìéæà àì àëä
ãåáéàìepi`e mlerl glna mrh ozpy -

.yaiiznúòì úòîoxrn mini dyly lka -

.mixg` ozepe zrl zrnïãéã éìéî éðäoebk -

dlgz xyk oii oda rlapy wgvi axc iwif ipd

rlapy edcic la` ,jk lk jqp oiin irla `le

.ikda ibq `l ozlgzn jqp oii odaúåãåðipd -

.od xer ly oiwifíéð÷ð÷ ìáà,od qxg ly -

.ikda edl ibq `l ,`aeh irlaeíéãåøâ`ly -

.micexb ixw mlern ettfpíéôôåæîå íéðùée` -

.oittefn e` mipyi'åë ïúåð éåâozp xnelk -

mini dyly okezl ozep l`xyi ,oii ieb okezl

.oixzene ,opixn`ck zrl zrn oxrne minéåâ
åà øéö ïëåúì ïúåð ìàøùé ïéé ïëåúì ïúåð

ñééøåîitl ,min ed`lin `ly it lr s` ,cin -

oilkne rlapd oiid z` oitxey qiixene xivdy

.eze`
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lr s`c `eddn jixtc (a ,cr dxf dcear) oexg` wxta gkenck ,ibq jeykya oiic ,slwpy

`l` epi` dzitf zrya myy oiie ,oizetf mpi`y ugne zbc `iddl dxeq` ztfd slwpy it

mlern oii mda did `ly dnecy - miycg :yexit ,mixeq` mizetf miycg .hihl min wxefk

mizetf mdy xg`ny ,mixeq` ikd elit` -ztfde rici `le `xng ieb eda `nx `nlc

oikixv meiwl oqipkn oi`y it lr s`e ,rilan

miiqne .zg` mrta s` rilan ztfdy iptn iexir

:`ipz zxg` `ziixaae .'ek ocare oaaix ieb :da

oiztefne mipyi oixzen miycg mieb ly mipwpw

ieb i`cec ,yexit ,oixzen miycg :yexit .oixeq`

oizetf mpi`y xg`n ik ,mlern oii mda ozp `l

oixeq` inp oizetf mipyi .xkpin oii mda ozp eli`

oii iebd oda ozp `ny ik ,miycg oi`xp elit`e

mrt `l` ea ozp `l elit` mipyi .xkip epi`e

zhiy itle .meiwl eqipkny iptn ,oixeq` zg`

eply y"`hyie y"`pw xeq`l yi mz epiax

e` mze` lirbdl jixve ,ieb rbna zetetfd

,meiwl oqipkn oi`y it lr s`e iexir mda zeyrl

miycg mze` dpw m` oke .zezetf zecep oick

bdpnn dywe .zecep oick lkd iebd on mizetf

miebd on miycg zepwl mewn lka ebdpy ,mlerd

wgvi epiaxe .dlrbd `le iexir `l oda oiyer oi`e

eidy mdinia `wecc ,bdpnd ayil yxtn did

,xeq`l yi dzitf zrya oii mda lihdl milibx

hihl min wxefk `l` epi` dzitf zrya oiic idpc

ok ixg` `ny yegl yi zecep iab ,ziyixtck

oilibx opi`y dzr la` ,rici `le oii my lihd

oii mda ozp m` ,dzitf zrya oii mda lihdl

rbpy eply ,mewn lkne .xkip did dzitf xg`

mz epiaxe .xzid epivn `l gteh dwyna iebd

rbna eply s` xizdl ligzde seqa ea xfg envr

`ki`c meyn ,mrh d`xde .`nlra jeykya ieb

mda rlap `le ur ly ody `dc :`zeaihl izxz

ly ody zecepl inc `le ,ztf ici lr jk lk oiid

ik ,cere .dzitf ici lr xzei relal `ed jxe xer

zbd ilkl inc `le ,oiia jk lk zecexh mpi`

ici lr mda rlap oiidy onwlc jtyne ugne

ik jexa iax azke .oiia zecexh ody itl dzitf

dlgzkl dyrn dyer did `l ok it lr s`

oii mda epzp m` carica la` ,jeykya oxizdl

`ziixaa `neiqa .xqe` did `l iebd rbn xg`

- min ieb mda qpkye :`ztqeza `ipz mipwpwc

oii ieb da qpkye .oii mkezl qipkdl xzen l`xyi

zrn mini dyly min dze` `lnn l`xyi -

ieb da qpkye .yyeg epi`e oii dkezl qpeke zrl

dkezl qipkdl xzen - qiixene xiv l`xyie oii

,caric e` dlgzkl `cenlz ira dlre .oii

dvex ,qiixen e` xiv l`xyie xne`y dn :yexit

`wec e` ,xky enk my eppzi dlgzklc xnel

xivc eixg` oii ozi carica s` edine .caric

xiv jenqa `cenlzl dil `hiytc `gipe .sxey

mixtqd zqxibl la` ,oky lk `l xe` sxey

xiv okezl ozep l`xyi oii okezl ozep ieb :iqxbc

?eixg` oii ea qpkil xzeny ,oiil sxey xivc `cenlzl dil `pn :dyw cere !ozep :`icda ipzw `dc ,xn`w dlgzklc `hiyt ?iraw i`n :dyw ,qiixen e`éåâqixb `ztqezae - oaaix

.cax :dl ixn`e ,dzin aiig ecba lr aax `vnpy mkg cinlz lk :(` ,ciw) "mixyw el`" wxt zay zkqna opiqxb ikde .cg` lkd "ocaix"e "oaaix"c d`xpe ."ocaix"éàä`xng `cyc ieb

ziiyr mewn - iglin ial :mz epiax yxit jkl !itt axc dizrc `wlq i`ne ,glna xkip enrh ixd ?hihl min wxef iabl df oipr dnc :dywe .gln `ln ilka :qxhpewd yxit - iglin ial

`l mewn lknc ,jixt iy` axe .ea xkip epi` oiid mrh mb ik ,hihl min wxefk my dlke etxey xe`dy iptn ,xzen glnd - oii my jilyn iebdy it lr s`c [itt] (ciaf) ax xn`we .glnd

.itt axk dkld mewn lkn `l` ,rnyz `l ciaf axcnc xnelk ,`nlra `iegc `l` dpi` iy` axc `ztwz` i`d ik ,mz epiax xne`e .oiid zlhan xerd zndefc zecep enk cea`l lif`

.epall dgizx zrya mc eilr miniyny milibxy it lr s` glnd exizd jk jezne
`ra
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ãáòéã åà äìçúëì.edpip qxgn mipwpw lk .i`w qiixene xiv` -àñðé÷oinqiw qipkd -

.eztf dxypy cr owpwd jezl oiwlecøñàã ïàîë àúëìäå,oyaka oxifgdl inc `le -

qipkdy oeik `kd la` ,qxgd oalzp xak oztf dxypy cr uegan owiqdy oeik mzdc

`l - meiwl oqipkny itl ,mipwpw e` zeiag ipdc opirny `kdne .xyep eztf cin xe`d

okezl zzl oia otxyl oia ,mipta xykda ibq

- envr xe`a epiidc `qpiwa xiq`cn ,oing min

xyt` m` la` .epnn mgedy dna oky lk

zrn oxrl jixv jkitl .ixy uegan otxyl

.ycg xyr mipy cr mzedydl e` zrlùç àì
àúìéîì`xkyc ,`xng eh` `xky xfbnl -

.`xngc dinrhl dil lhanàðñå÷ôãly =

.jqp oii oda ozpe ,xwa iritvíìåòìã àøåñéà-

.mpg lr mzcai` ,xnelkäøäè íäì ïéàoiin -

.`aeh irilac meyn ,oda rlapd jqpúøåôçî
éøö ìùófrlae ,sixv myn oixtegy rwxw -

.`"qiia fpky` oeylae ,mel`÷æøômy -

.yi`dàìéôåø.jlnl ipy =éîéçùrwxwn -

.frla `"yex ,zizngyàúååúô.qxg ilk -

éñëéî éáã.dyw ezirwxw mewn -éñëzeqek -

.mda oizey `l` meiwl oqipkn oi`e ,qxg ly

ïåùàø íòô éåâ åäá éúù éà`nlr ilekc -

m`lniy cr ,ixiq`e irla ikikxc icii`c ,xeq`

.oxn`cke mini dyly minàéðå÷qxg ilk =

.c"inlet oixewe ,xa`a dtevnøåñà à÷åøé-

ly zxetgn rwxw ea yiy ,sixvnc meync

.ith irlae ,sixvéðôåèø÷.miwcqe mirwa =

éòìáå éôøöîã.ith irlae ,sixv oda yiy -
éúééãîã
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àòá,`gyin `xyc d`iyp dcedi iax epi`c d`xp - in` iaxn d`iyp dcedi iax dipin

epizeaxe :dlr ipze ,xkfp `ed `ziixaa s`e ,did yecwd epiax ly epa oa eze` ik

d dcedi iax :qxb inp (iying wxt) `ztqezae ,`ypil dexizdeixg` `l` .onyd z` xiz

ohw crenc `iypd dcedi iax `ede ,ded onyd lr xfbc dcedi iax ly epa oa `nye ,did

`litw mig`c `in izyi`c mzd xn`wc (a ,ai)

.citwi`e [iq`] ax rnye d`nx`àñðé÷-

mzdc ,oyaka oxifgdl inc `le :qxhpewd yxit

oalzp xak oztf dxypy cr uegan ewqedy oeik

cin miptan xe`d qipkny oeik `kd la` ,qxgd

rnyne .eply zeiaga oicd oke ,xyep oztf

did m`y cr miptan ewiqn did m` ik eyexitl

d`xp oi`e .jka ic ik - xyep dide uegan ztf

`nlc dilr qg `nlc yegl yi ik ,opgl` epiaxl

"dry lk" wxt xn` qxg lya s`c ,drwt

qiigc ixneb zexicwl ilnip `lc (a ,l migqt)

`ly qiigc zeiaga oky lk ,irwt `nlc ediilr

ab lr s`c ivewn dyn iax axd azke .etxyi

zetkl mewn lkn ,xq`c o`nk `zkld opiwqtc

wfge jk lk lecb y`d m` ,y`d lr ziagd

enk aeyge ,xzen - uegan zcleq eciy miptan

lirbdl mz epiax xizd ,dlrbd oipre .dlrbd

wxefe dileyn cg` gzt m` jqp oiin xdhl ziag

jli` diley lr mind jtdne dkezl oigzex

`wlq `l oixeqi` x`yac ab lr s`c .jli`e

`kil oey`x ilkn iexir elit`c ,ikda dlrbd

eyinyzc jqp oiia xninl `ki` mewn lkn ,`kd

onwl iqei iax xn`wcn di`x `iane .ixy opeva

x`yae ,mizif ina ohleg :(` ,dr) `xza wxta

wgvi epiaxe .mizif in zhilg `ipdn `l oixeqi`

cal xqp lk lirbdl xgaend on devn ik xne`

lr gzex `edy envr ilk eze`n dilr wexfle

dgizxd dwqty it lr s` jka ice ,xe`d

jeza dxrw oiniyn yie .xe`d on dxiarnyk

jez zeler zegizxdy cr y`d lr zagn

wteqn dfae .oilirbn dxrw dze`ne ,dxrwd

,e`l m` oey`x ilkk liren df m` wgvi epiax

aiygc ,lirbdl oda xq`e xingdl xacd dlze

,xq` inp zlebpxz zbiln oiprle ,ipy ilkk

.oey`x ilkk dil aiygcàúëìäåo`nk

axe `lewl `piax xn` dlek dxezd lka - xq`c

,`lewl `piaxk `zklde `xnegl `g`

oileg) ["dypd cib"] (xyad lk) wxt opixn`ck

.xq`c o`nk o`k weqtl jxved jkle ,(a ,bv

àøù:wgvi epiax xne` - `xkiy dia inxinl

.oiin cal ,oiwyn x`y lke min oicd `edcéìë
oiyery :xzp ipeeb ixzc wgvi epiax xne` - xzp

sc) zayc `nw wxtc eze` epi` dfe ,milk epnn

.dey oz`neh qxg ilke xzp ilk :xn`wc (` ,fh

.'ek xzp :mzkd z` mixiarnd oipnq dray lv` (a ,`q dcp) epipyy `ede ,milkd z` ea oiqakn `l` milk epnn oiyer oi`y ,iyily xzp cer yieéñë,qxg ly zeqek :i"yx yxit -

ilka min ozil mlerd ebdp df itle .lirl xn`ck mini dyly min m`lniy cr ixiq`e ,irla ikikxc icii`c ,xeq` ipye oey`x mrt ieb eda izy i`e ,oda oizey `l` meiwl oqipkn oi`e

mipwpwa iax dcen :(a ,cr) `xza wxta onwl xn`c `dn mz epiaxl dyw la` .iexir jxhvi `l jk xg` ieb mda rbi m`y itl ,oii mda eynzyiy mcew lecb onf ea zedydle ycg qxg

epi` aebip mb ik ,zba aebip enk liren milk x`ya dgcde .jtyne ugne zba enk `nlra aebipa ibq - qxg ilka enk meiwl oqipknc `nrh e`l `d ,meiwl oqipkny itl oixeq` ody

oii ieb mda dzye ,mipyi oia miycg oia iqka `kd ixiinc mz epiax yxit jkl .eyinyz zlgza min ieb ynzyp mipwpwa ik xnel `xaq oi`e .uegan wacpy `ndefd xiqdl wx ,hiltdl

wxt epivn xaca `veike .lkd hltp ziyily dgcda i`ce f`c :yexit ,xzen iyily .exiykdl mivex mpi` - mina zegcd izy xnelk ,ipye oey`x mrt `zkld :eyexit ikde .minrt dnk

axerny ,mi`nh miipye mipey`x minc xn`we ,milbx inin dafde afd ea elihdy ilk `ed :yexit .xedh iyily ,`nh ipye oey`x mrt ,dafe af ly oqxg iab (a ,hr migaf) "zeaexrzd"

jlnd ipec` eli`e edzeye ewxef mdn cg` ly eqekl ltep aeaf m` :yexeyg`l ond el xn`y ,"cg` mr epyi" iab xzq` yxcna mbe .mixedh miiyily min la` ,af ly milbx in mda

cenlza zenewn daxda edin .zg` mrt wx ,gicdl jixv oi` zikekfe zkzn ly e` ur ly la` ,qxg ly zeqeka `wece .minrt yly eqek gicny `l` cer `le ,rwxwa ehaeg mda rbep

.milkd lka minrt yly gicdl oekpe ,zikekfe zekzn ly mdy mzq zeqek epivnàéðå÷wxt migafa xn`c) mz epiaxl dywe .frla o"inelt ,xa`a dtevn qxg ilk :qxhpewd yxit -

elek did m`n xa` ietig rxb in :dyw cere ."xa` ly dlizt" xn`ck cenlzd oeyl `edy ,xa` xn`w `le ,"`ipewe ciq ipn" gafn iab [` ,cp "onewn edfi`" wxt migafac] (miycw iycw

ilk enk legd on `ede .ekxv ly lyazp `ly zikekf ilk jezid - `ipew :mz epiax yxit jkl !sixvn `le iwexi `ki` eplyae ,sixvnc irlac meyn ixiq` iwexi xn`c :dyw cere ?epnn

qxgd lr ietig `l` ea oi`c oeik `kd ,rla `l mly zikekf ilkc ab lr s`e .opixn`ck qxg ilkk opax edpiey ,legd on eziixa zligze li`ed :(a ,eh) zayc `nw wxt opixn`ck ,qxg

.jexrd yxit oke .rla
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ãéáæ áø éðúc ,òîL àz ?ãáòéc Bà älçzëì§©§¦¨¦£©¨§©§¨¥©§¦
íéLãç ,íéBbä ïî íép÷ð÷ ç÷Blä :àéòLBà øa¯ ©©£¨©¥©©§©¦¦©¦£¨¦

íéðLé ,ïéé ïëBúì ïúBð¯ñééøBîe øéö ïëBúì ïúBð ¥§¨©¦§¨¦¥§¨¦©§
:éîà éaøî äàéNð äãeäé éaø dépéî àòa .älçzëì§©§¦¨§¨¦¥©¦§¨§¦¨¥©¦©¦
øéö :déì øîà ?eäî ,eðaìúðå Làä ïLáëì ïøéæçä¤¡¦¨§¦§©¨¥§¦§©§©£©¥¦
,ïðçBé éaø øîà :éîð øîzà ?ïkL ìk àì øeà ,óøBN¥Ÿ¨¤¥¦§©©¦¨©©¦¨¨
íép÷ð÷ :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà dì éøîàå§¨§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©§©¦
ïúôéæ äøLpL ïåék ,Làä ïLáëì ïøéæçäL íéBb ìL¤¦¤¤¡¦¨§¦§©¨¥¥¨¤¨§¨¦§¨

ïäî¯,ïøúðc ãò àîéz àì :éLà áø øîà .ïéøzeî ¥¤¨¦£©©©¦¨¥¨©§¨§¨
.øúð àìc áb ìò óà àtøéî éàôø eléôà àlà¤¨£¦§©¦§¨©©©§¨§©

àñðé÷¯ãçå ,øñà ãç ,àðéáøå àçà áø da éâéìt ¦§¨§¦¦¨©©¨§¨¦¨©¨©§©
ïzéì eäî :eäì àéòaéà .øñàc ïàîk àúëìäå .éøL̈¥§¦§§¨§©§¨©¦©£¨§©¦¥
.éøL àáøå ,éøñà äãeäé áøå ïîçð áø ?øëL BëBúì§¥¨©©§¨§©§¨¨§¦§¨¨¨¥
àîøéîì ÷çöé áøc déøa àéiç áøì déì àøL àðéáø̈¦¨§¨¥§©¦¨§¥§©¦§¨§¦§¨
àì éëä eléôàå ;àøîç déa àîø ìæà ,àøëL déa¥¦§¨£©§¨¥©§¨©£¦¨¦¨
áø .àeä àîìòa éàø÷à :øîà ,àúléîì dì Lç̈¨§¦§¨£©©§©§¨§¨©
,àðñB÷ôc éðàî eäðä déì äåä àðñéa øa ÷çöé¦§¨©¦§¨£¨¥¨§¨¥§¨§¨
déì øîà ;eò÷t ,àLîéLa eäðéçpà àiî eäðélî©¥§©¨©§¦§§¦§¨§©£©¥
øeîéà ,íìBòìc àøeqéà Cìò eäðézøñà :àaà éaø©¦©¨£©§¦§£¨¦¨¦§¨¥

ïðaø øeîàc¯:éîà éaø øîà àðñeé éaø øîà ?øeîà éî àLîéLa éçepà ,àiî eäðélîî ©£©¨©§©¦§©¨©¥§¦§¨¦£¨©©¦§¨¨©©¦©¦
ìL úøBtçî éìk :ïéáà øa éñBé éaø øîà ?øúð éìk éàî .úéîìBò äøäè Bì ïéà øúð éìk§¦¤¤¥¨¢¨¨¦©§¦¤¤¨©©¦¥©¨¦§¦©§¤¤

éøöñðà àìéôBø ÷æøt éác .ó;eäééìäéð eäðéøãäà ,àøîç eäa àîø ,àúéãaîetî éáek éðä ¨¦§¥©§¨¦¨£©¨¥¥¦§§¦¨§¨§©§¨©©§¦§¦£©§
.ïéøzeî ïäå íéîa ïëLëLî ,àeä íei÷ì Bñéðëî ïéàL øác :øîà ,äãeäé áøì eäeìééL eúà£©§§©§¨£©¨¨¤¥©§¦§¦§©§§¨§©¦§¥¨¦

àáeè éòìa àìc ïåék ,éàîøàc éîéçL éáöç éðä :àøéåò áø øîà¯.ïéøzeîe íéîa ïëLëLî £©©£¦¨¨¥©§¥§¦¥§©§¨¥¥¨§¨¨§¦¨§©§§¨§©¦¨¦
àáeè éòìa àìc ïåék ,éñëéî éác àúååút éðä :étt áø øîà¯.ïéøzeîe íéîa ïëLëLî £©©©¦¨¥©§¨¨§¥¦§¥¥¨§¨¨§¦¨§©§§¨§©¦¨¦

éñk¯ïBLàø íòt éBb eäa éúL éà ;éøL éLà áøå ,øñà éñà áø¯éâéìt àì àîìò élek ¨¥©©¦¨©§©©¦¨¥¦¨¥§©©¦¥¨§¨¨§¦¦
éâéìt ék ,øeñàc¯éðLå ïBLàø íòt :éøîàc àkéà .éðL íòôa¯éâéìt àì àîìò élek §¨¦§¦¦§©©¥¦¦¨§¨§¦©©¦§¥¦¥¨§¨¨§¦¦
éâéìt ék ,øeñàc¯éðLå ïBLàø íòt :àúëìäå .éLéìL íòôa¯éLéìL ,øeñà¯øîà .øzeî §¨¦§¦¦§©©§¦¦§¦§§¨©©¦§¥¦¨§¦¦¨£©

àîkeàå àøeéç ,àéðe÷c éðàî éàä :ãéáæ áø¯à÷eøé ,éøL¯éøöéîc íeMî ,øeñàéàå ;ó ©§¦©¨¥§§¨¦¨¨§¨¨¨¥§¨¨¦§¦§¦§¦
éðôBèø÷ eäa úéà¯à÷eøé ïéa àøeéç ïéa àîkeà ïéa ,àéðe÷ :øîéøî Løc .éøéñà eälek¯ ¦§©§§¥§£¦¦¨©¨¥¨§¨¥¨¨¥¦¨¨¥§¨

eäa éLenzLàì eäî ,àéðe÷c éðàî éðä :øîéønî dépéî eòác ,çñôa õîçî àðL éàî .éøL̈¥©§¨¥¨¥§¤©§¨¦¥¦¨¥¨¨¥¨¥§§¨©§¦§©¥§
Cì éòaéz ék ,éøéñàå éòìáe éôøöîc ,Cì éòaéz àì à÷eøé ?àçñéôa¯?éàî ,éîkeàå éøeéç §¦§¨§¨¨¦¨¥¨§¦§§¦¨§¦©£¦¦¦¦¨¥¨¦¨¥§¨¥©

Cì éòaéz ék ,éøéñàå éòìa éàcåc ,Cì éòaéz àì éðôBèø÷ eäa úéà ék¯øîà ?éàî ,éòéLc ¦¦§©§§¥¨¦¨¥¨§©©¨§¦©£¦¦¦¦¨¥¨§¦¥©£©
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dxf dcear(ycew zay meil)

`ed ,mipwpwa qiixene xiv zpizp ly df xykd,ãáòéc Bà älçzëì§©§¦¨¦£©
zpizp ici lr mipwpwd z` xiykdl dligzkl xzen m`d xnelk
ielin ici lr mxiykdl jixv dligzkly e` ,mkeza qiixene xiv

.iexire
:wtqd z` zhyet `xnbdéðúc ,òîL àzdpyy -øa ãéáæ áø ¨§©§¨¥©§¦©

íép÷ð÷ ç÷Blä ,àéòLBàqxg ly,íéáëBë éãáBòä ïîmd m` ©§¨©¥©©§©¦¦¨§¥¨¦
,ïéé ïëBúì ïúBð ,íéLãçmd m`eñééøeîe øéö ïëBúì ïúBð ,íéðLé £¨¦¥§¨©¦§¨¦¥§¨¦§¨

,älçzëì.dligzkl `ed df xykdy ixd .mipwpwd exyked dfae §©§¦¨
:mipwpw xykd ly mitqep mipte`a dpc `xnbddéðéî àòal`y - §¨¦¥

ïøéæçä ,énà éaøî äàéNð äãeäé éaøicaerd ly mipwpwd z`-] ©¦§¨§¦¨¥©¦©¦¤¡¦¨
[miakekLàä ïLáëì,qxg ilk miyer eayeðaìúðå,y`aeäî §¦§©¨¥§¦§©§©

.jka exyked m`d ,oicddéì øîà`ziixaa epipy `ld ,in` iax ¨©¥
yøéömibc lyóøBNxiykne mipwpwd zeptca relad oiid z` ¦¥

,mze`øeày` ±ïkL ìk àìzeptca relad oiid z` ztxeyy Ÿ¨¤¥
.mipwpwdøîà éqà éaø øîà ,dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà ,énð øîzà¦§©©¦¨©©¦¨¨§¨§¦¨¨©©¦©¦¨©

ïåék ,Làä ïLáëì ïøéæçäL íéáëBë éãáBò ìL íép÷ð÷ ,ïðçBé éaø©¦¨¨©§©¦¤§¥¨¦¤¤¡¦¨§¦§©¨¥¥¨
ïzôéæ äøLpL[mkezay ztfd-],ïéøzeî ,ïäîdtxy y`dy iptn ¤¨§¨¦§¨¥¤¨¦

.mdizeptca relad oiid z`àîéz àì ,éMà áø øîàxn`z l` - ¨©©©¦Ÿ¥¨
y`a exyked `l mipwpwdyïøúðc ãòmdn dxyp ztfdy cr - ©§¨§¨

,ixnbleléôà àlàwx ztfd m`àtøéî éàôølr dietx ziyrp - ¤¨£¦§©¦§¨
mipwpwd exyked ,ziagl dweac dpi` aeye ,y`d iciáb ìò óà©©©

øúð àìc.ixnbl dxyp `ly - §Ÿ¨©
jeza qipkd m` :y` ici lr xykd ly sqep ote`a dpc `xnbd

mipwpwdàñðé÷ztfd dxyp jk ici lre ,miwelc ur inqiw - ¦§¨
mipwpwdn,da éâéìtdf oica ewlgp -ãç ,àðéáøå àçà áøcg`-] §¦¦¨©£¨§©¦¨©

[mdnøñà,mipwpwd z`éøL ãçå.mipwpwd z` xizd mdn cg`e - ¨©§©¨¥
øñàc ïàîk àúëìäåqipkd m` wxy meyn ,xq`y ink dklde - §¦§§¨§©§¨©

cr uegan mipwpwd z` dtxy y`de y`d jezl mipwpwd z`
oiid z` dtxy y`d ,dxyp mipwpwd jeza z`vnpy ztfdy
,mipwpwd jezl y`d z` qipkd m` la` ,mipwpwd zeptca relad

.oiid z` dlkn y`dy iptl zxyep ztfd
icaer ilka mixg` oiwyn qipkdl xzen m`d dpc `xnbd

:miakekeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -eäîxzen m`d ,oicd ¦©§¨§©
BëBúì ïzéìmiakek icaerd ilk jezl -øëL,mixeryn ieyrd ¦¥§¥¨

erhiy yygn xeq`l exfby e` ,oiid mrh z` lhan `edy iptn
,mi`xen`d dfa ewlgp .xkiyl oii oiaéøñà äãeäé áøå ïîçð áø- ©©§¨§©§¨¨§¦

,miakek icaerd ilkl qpkedy xkiyd z` xeq`l exfbéøL àáøå§¨¨¨¥
.df xkiy xizd -

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéì àøL àðéáøxizd -àéiç áøì ©¦¨§¨¥§©¦¨
àøëL déa àîøéîì ÷çöé áøc äéøaly milka xkiy lihdl - §¥§©¦§¨§¦§¨¥¦§¨

.miakek icaerìæà`iig ax jld -àøîç déa àîølihde drh - £©§¨¥©§¨
,oii mdaéëä eléôàåok it lr s`e -àúléîì dì Lç àìyyg `l - ©£¦¨¦Ÿ¨¨§¦§¨

`l` ,el` milka oii elihie mc` ipa erhiy df xacl `piax,øîà̈©
àeä àîìòa éàø÷àyeygl oi`e ,irx` jxca dzid ef zerhy - ©§©§¨§¨

.dl
:miakek icaer ly milk zxykd oipra dyrn d`ian `xnbdáø©

àðñe÷ôc éðàî eäðä déì äåä àðñéa øa ÷çöémilk el eid - ¦§¨©¦§¨£¨¥©§¨¥§©§¨
,mxiykdl wgvi ax dvxe ,jqp oii mda dide ,xwa illbn miieyrd

àiî eäðélî,mina milkd z` `lin -àLîéLa eäðéçðàmgipde - ©¦§©¨©§¦§§¦§¨
ynyd meg zngne ,ynyd leneò÷t.milkd erwap -déì øîà ¨§¨©¥

àaà éaø,wgvi axlíìBòìc àøeqéà Cìò eäðézøñàjilr zxq` - ©¦©¨£©§¦§£¨¦¨¦§¨
,milkd z` wgvi ax ciqtd mpigly ,epiidc ,mlerl el` milk

y meynïðaø øeîàc øeîéàminkg exn`y dny -àiî eäðélîî- ¥§¨©¨¨§©¦§©¨
,mini dyly jyna zrl zrn zexrle mina mze` `lnl yiy

mle`øeîà éî àLîéLa éçepàz` gipdl minkg exn` ike - ©¥§¦§¨¦¨
milkd z` zcai` ixd ,jxev dfa oi`y oeike .ynyd len milkd

.mpigl
ozip m`d ,miakek icaer ilk ly mipey mipina dpc `xnbd

:mxykd edne mze` xiykdléìk ,énà éaø øîà àðñBé éaø øîà̈©©¦§¨¨©©¦©¦§¦

øúð,jqp oii ea did m` ,zniieqn dnc`n ieyrd ilk -Bì ïéà ¤¤¥
úéîìBò äøäè` meya exiykdl xyt` i` -rlap oiidy iptn ,ote ¨¢¨¨¦

:`xnbd zxxan .oiid z` epnn `ivedl xyt` i`e daxd eaéàî©
.øúð éìk:`xnbd zx`an,ïéáà øa éñBé éaø øîà`ed xzp ilkéìk §¦¤¤¨©©¦¥©¨¦§¦

éøö ìL úøBtçîógln oink dpnn mixtegy dnc`n ieyrd ilk - ©§¤¤§¦
.micba zriavl

icaer ilk ly sqep oin oic cnlp epnny dyrn d`ian `xnbd
:miakekàìéôBø ÷æøô éácdidy ,'wfxt' mya miakek caer xy - §¥©§¨¦¨

,jlnl dpyndéáek éðä ñðàmipwpw lfb -eäa àîø ,àúéãaîetî ¨©¨¥¥¦§§¦¨§¨§
àøîçokn xg`le ,oii mda lihd -eäééìäéð eäðéøcäàxifgd - ©§¨©§§¦§¦¨©§

,mipwpwd z` mdleúà`zicanet ipa e`a -eäeìééLel`ye -áøì £©§§©
äãeäé.mxiykdl ozip ji`e mipwpwd ly mpic dnøîàax mdl §¨¨©

icka mipwpwa oiid z` qipkd `l miakek caerdy oeik ,dcedi
,ax onf my ddyiyàeä íei÷ì Bñéðëî ïéàL øác,jkitleïëLëLî ¨¨¤¥©§¦§¦§©§§¨

mipwpwd z`.ïéøzeî ïäå ,íéîa§©¦§¥¨¦
:miakek icaer ilk ly sqep oin oic zx`an `xnbdáø øîà̈©©

éànøàc éîéçL éaöç éðä ,àøéeòmiieyrd midk milk mze` - ©¦¨¨¥©§¥§¦¥©£©¨¥
,miiebl mikiiy eidy ,dnec` dnc`nàáeè éòìa àìc ïåékoeik - ¥¨§Ÿ¨§¦¨

,ahid oiid z` mirlea mpi`y,ïéøzeîe íéîa ïëLëLîmpi`e §©§§¨§©¦¨¦
.iexire ielin ly xykdl miwewf

:miakek icaer ilk ly sqep oin oic zx`an `xnbd,éôt áø øîà̈©©¨¦
àúååút éðä,mieb ly qxg ilk mze` -éñëéî éácmiieyrd - ¨¥©§¨¨§¥¦§¥

,'iqkin ia' `xwpy mewna z`vnpd dyw dnc`néòìa àìc ïåék¥¨§Ÿ¨§¦
àáeè,ahid oiid z` mirlea mpi`y oeik -,ïéøzeîe íéîa ïëLëLî ¨§©§§¨§©¦¨¦

.iexire ielin ly xykdl miwewf mpi`e
:miakek icaer ilk ly sqep oin oic zx`an `xnbdéñkzeqek - ¨¥

`l` meiwl oii mda miqipkn oi`y miakek icaer ly qxg ly
,mi`xen` mpica ewlgp ,mda mizeyøñà éqà áøiexir jixvde ©©¦¨©

,ielineéøL éMà áøå.cala mgicdl jixvde milkd z` xizd - §©©¦¨¥
:ewlgp ote` dfi`a `xnbd zx`aneäa éúL éàmda dzy m` - ¦¨¥§

íéáëBk ãáBòoiiïBLàø íòtey`xd yeniya -,mdly oàîìò élek ¥¨¦©©¦¥¨§¨
øeñàc éâéìt àìilkdy micen mleke mi`xen`d ewlgp `l - Ÿ§¦¦§¨

.ekezay dwynd z` ahid rleae jx oiicr qxgdy iptn ,xeq`
éâéìt ékoii mda dzy miakek caerdy ote`a ewlgp `l` -íòôa ¦§¦¦§©©

éðLiptn ,milkd z` xq` iq` ax ,milkd ly ipyd yeniya - ¥¦
yeniyay iptn ,xizd iy` axe ,mikx oiicr md ipy yeniya mby

.zegt mirlea milkd ipyd,éøîàc àkéàmiakek caer dzy m` ¦¨§¨§¦
el` milka oiiéðLå ïBLàø íòtyeniya e` oey`xd yeniya - ©©¦§¥¦

,mdly ipydøeñàc éâéìt àì àîìò élekmi`xen`d ewlgp `l - ¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨
,xeq` ilkdy micen mlekeéâéìt ékcaerdy ote`a ewlgp `l` - ¦§¦¦

oii mda dzy miakekéLéìL íòôaly iyilyd yeniya - §©©§¦¦
.xizd iy` axe milkd z` xq` iq` ax ,milkdàúëìäå- §¦§§¨
df ilka oii miakek caer dzy m`y ,`id dklddeïBLàø íòt©©¦

éðLåilkd ,ely ipyd yeniya e` oey`xd yeniya -,øeñàm`e §¥¦¨
d yeniya oii dzyéLéìLilkd ,ilkd ly.øzeî §¦¦¨

:miakek icaer ilk ly sqep oin oic zx`an `xnbd,ãéáæ áø øîà̈©©§¦
àéðe÷c éðàî éàämitevnd miakek icaer ly qxg ilk mze` - ©¨¥§§¨

`ed ilkd m` ,iniptd mcivn zxteraàîëeàå àøeéçe` oal - ¦§¨§§¨
,xegyéøLz` rlai `l ilkdy znxeb zxterdy iptn ,xzen - ¨¦

ilkd m` la` ,oiidà÷eøé,wexi -éøöéîc íeMî ,øeñàóea yiy - §¨¨¦§¦§¦
gln oink dpnn mixtegy dnc` epiidc ,'sixv ly zxetgn'
sixv ly zxetgnn miieyrd xzp ilkk epice ,micba zriavl

.oiid z` c`n zrlea ef dnc`y iptn ,mixeq`eeäa úéà éàå§¦¦§
éðôeèø÷,miwcqe mirwa mda yi m`e -éøéñà eälekmlek - ©§¨¥§£¦¥

mewnay iptn ,miwexi oiae mixegye mipal oia xnelk ,mixeq`
qxg ilkk mpice ,qxgd lr obnd xa`d `vnp `l miwcqd

.iexire ielina mixdhpy
:`ipew oica ciaf ax lr wlegd `xen` d`ian `xnbdLøc̈©

àéðe÷ ,øîéøî,zxtera mitevnd miakek icaer ly qxg ilk -ïéa §¥©§¨¥
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

יג  סעיף  סוף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 
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   קביים או  להליכון  הדין  הוא -.

   לצורך מוכרח  בביתו  כשהולך  אם -
של  תמיכה עם או  חפצים הכתלים, על  להשען  הליכתו 
ויכול  מקל , בלא לילך  יכול  כאינו  נחשב - אחר  אדם

לרשותֿהרבים  בו  .לצאת

   בעת גופו  בכל  עליו  נסמך  אפילו  -
הליכתו  כל  עליו  שייסמך  צריך  - ליפול  .שמתיירא

   בלא לעולם הולך  שאינו  סומא גם -
במקל  לצאת לו  אין  - בביתו  ואפילו  .מקל 

 
הקביים.150) שני  בלא כלל לילך יכול כשאינו
יש 151) כאילו שנחשב  קיד, סי ' ח "ב  יצחק  מנחת שו"ת

להיעזר  צריך ואינו לחוץ , ואחד בביתו אחד מקלות, ב ' לו
דווקא. במקל בבית

(152„ÈŒ˙Î במקום הולך אם אפילו להתיר אין ולכן :
(ודברי הנגלד מים על בחורף  שהולך כגון שיפול חשש שיש
פסיעותיו  לתקן אלא המקל שאין צ "ע ]) יב  [ס "ק  הט "ז
כל  לסמיכת ולא רותתות ושוקיו שרגליו מפני  קומה ולזקוף 

כו'. דומה אינו והלכך הליכתו בכל גופו
יש 153) שבקו"א השולחן' 'ביאורי  וראה סק "ו. קו"א

מהליכתו  בחלק  גופו בכל שנסמך בכך שדי  להבין מקום
שכיון  היינו הליכתו' 'כל (והפירוש כמנעל שייחשב  כדי 
לצאת  יוכל ולא מהליכתו בחלק  גופו כל לסמוך שחייב 
כל  ממש שייסמך שצריך ולא הליכתו'), כ'כל נחשב  בלעדיו
ובפנים  בפירוש, כך משמע  לא אולם הליכתו, הזמן משך

ממש. הליכתו כל שצריך משמע  שוע "ר
סי "ב .154) כדלעיל
אמנם 155) בזה, שהתיר עב  סעיף  השולחן' ב 'ערוך ראה

נחשב  אינו שהרי  בזה, להקל כלל משמע  לא לשוע "ר
עליו. נסמך כשלא כמנעל

(156„ÈŒ˙Î במקל לצאת מותר עירוב  שיש במקום אבל :
לו  ס "ק  רבה (אליה לכבוד נושא שאינו דעלמא איש אפילו
אסור  שמכלֿמקום סק "ז קו"א וראה כז, ס "ק  כמ "א דלא

להיתר). שמלאכתו כלי  ככל - כלל לצורך שלא לנשאו
בזה, להחמיר כתבו שכמה (כפי  בזה להחמיר משמע  ולא

י ). ס "ק  פד סי ' שבת מנחת ראה
יוצאים 157) אין והזקן הסומא יוםֿטוב ): (לעניין א סעיף 

חול  דרך שהוא מפני  לכרמלית ולא הרבים לרשות לא במקל
ואינו  זה מקל בלא להלך לו שאפשר כיון ליו"ט  וזלזול

פסיעותיו. ולישר לתקן אלא נוטלו

•
          

ואינו ‚ לתקוע  יודע  שאם זו את זו מעכבות התקיעות וכן
כלל  מצוה כאן שאין לפי  כלום יתקע  לא להריע  יודע 
תק "צ  בסי ' כמ "ש פעמים ג' ותוקע  ומריע  תוקע  כן אם אלא
לתקוע  יודע  ואינו שלנו תרועה להריע  יודע  אם אבל
שברים  לתקוע  יודע  אם וכן פעמים ג' תר"ת יתקע  השברים
מה  דשמא פעמים ג' תש"ת יתקע  שלנו התרועה יודע  ואינו

מקיים  ונמצא בתורה האמורה תרועה היא זו יודע  שהוא
כמאמרה: המצוה

הברכות „ את מעכבות אינן הברכות סדר שעל התקיעות
כל  הש"ץ  יאמר אעפ "כ לתקוע  שיודע  מי  בהם אין שאם
שאם  התקיעות את מעכבות אינן הברכות וכן ברכות הט '

סדרים. ג' יתקעו אעפ "כ האלו הברכות לברך יודעין אינן
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רלז    

שגמר  לאחר עד תקעו ולא ברכות הט ' בצבור התפללו אם
יצאו: התפלה את הש"ץ 

זו: את  זו מעכבות  והתקיעות  הברכות  אם  תקצג  סימן ד חלק 

הבקי‡ אף  השנה ראש מוסף  של ברכות שבט ' אע "פ 
אם  מקום מכל תקצ "א בסי ' כמ "ש הש"ץ  בתפלת יוצא
יוצא  אדם אין ברכותיו אחר אמן שעונין תשעה שם אין
בעצמו. להתפלל יודע  ואינו בקי  שאינו מי  אפילו בתפלתו

ברכותיו  אחר אמן לענות צריך שאין בענין הוא אם ואפילו
שהוא  ונמצא בלחש מוסף  תפלת התפלל לא שעדיין כגון
בקול  מתפלל שהוא אלא בלחש עצמו בשביל להתפלל צריך
אמן  יענו לא אם דאף  ונמצא בקי  שאינו את גם להוציא כדי 
אין  אם אעפ "כ לבטלה ברכה חשש כאן אין ברכותיו אחר
ואין  הציבור תפילת נקראת תפלתו אין אמן שעונין תשעה
תפלת  שומע  כן אם אלא בשמיעה חובתו ידי  יוצא אדם
תפלת  כשתקנו בתחילה התקנה היתה שכך לפי  הציבור
מי להוציא כדי  רם בקול התפלה את הש"ץ  שיחזיר הציבור
יכול  אינו הציבור תפילת מתפלל אינו ואם בקי  שאינו
שאדם  ברכות כשאר אינה שהתפלה בתפלתו אחרים להוציא
כל  צריך בתפלה אבל אמן ועניית בשמיעה חובתו ידי  יוצא
אלא  שליח  ידי  על לבקש נכון ואין רחמים לבקש ואחד אחד

ציבור. שליח  הוא כן אם

יודע  הוא אפילו בשמיעה לצאת אדם יכול בתקיעות  אבל
עמו: שישמעו ציבור שם אין אם ואפילו בעצמו לתקוע 

מוציאו: חבירו אין התפלל  שלא  יחיד תקצד סימן ד חלק 

לתקוע ‡ יודע  אינו וגם מוסף  תפלת בסדר בקי  שאינו מי 
יודעין  באחת עיירות שתי  ולפניו שופר לו שאין או
בקיאין  ובאחת מוסף  בתפלת בקיאין אין אבל לתקוע 
לתקוע  יודעין שאין או שופר להם אין אבל מוסף  בתפלת
לו  בספק  הוא תקיעות של אם אפילו התקיעות למקום ילך
ותפלת  התורה מן הן שהתקיעות מפני  בוודאי  מוסף  ושל
דברי לוודאי  קודם תורה של וספק  סופרים מדברי  מוסף 

סופרים:

 ביום שהות ויש המתפללין למקום לילך יכול ואם
שהוא  כגון שתוקעין במקום התקיעות כך אחר שישמע 
להביאו  השופר אחר נכרי  לשלוח  שיכול או התחום  בתוך
היום  שכל המצות שתי  יקיים לתחום מחוץ  אפילו לכאן
שתוקעין  למקום תחילה ילך לא אבל שופר לתקיעת כשר
קצר  זמנה מוסף  שתפלת לפי  שמתפללין למקום כך  ואחר
משבע  יותר לאחרה אין לכתחלה שהרי  שופר תקיעת מזמן

רפ "ו: בסי ' כמ "ש שעות

בתפלה : ולא  בתקיעות  בקי שאינו מי  תקצה  סימן ד חלק 

תרועה ‡ מריעין התפלה שלאחר נוהגין מקומות יש
יקטרג  שלא השטן את לערבב  כדי  תקיעה בלא גדולה
לומר  ושמחים ושותים ואוכלים שהולכים התפלה אחר
לחזור  נוהגים מקומות ויש הדין יום מאימת יראים שאינם
הציבור  מקצת שמא שחוששין לפי  קולות שלשים ולתקוע 

בשמיעת  וייצאו וכהוגן כראוי  התקיעות כל שמעו לא
שתוקעין  דהיינו קולות מאה לתקוע  נוהגין ויש אלו תקיעות
מיושב  של התקיעות עם קולות מאה להשלים התפלה אחר

מעומד: ושל

 לתקוע אין אלו תקיעות מנין כל גמרו שכבר לאחר אבל
מדברי ביו"ט  אסורה היא התקיעה שהרי  בחנם עוד
רוח  נחת לעשות כדי  כגון לצורך אלא התירוהו ולא סופרים
כיון  התפלה אחר לתקוע  הנוהגין וכן להן לתקוע  לנשים
להם  התירו להם הידוע  מטעם זו לתקיעה צריכין  שהן
עובדין  אלא גמור שבות שופר בתקיעת שאין לפי  חכמים

יו"ט . זלזול הוא בחנם לתקוע  אבל דחול

הראשון  ביום להתלמד לו אסור שני  ביום שיתקע  מי  ואפילו
יודעין  ואנו החודש בקביעת ובקיאין יודעין אנו שהרי 
שאינם  תקיעות תוקע  ונמצא חול והשני  קודש שהראשון

בחול. אלא טוב  ביום לו צריכים

הרבים  לרשות השופר את להוציא שאין לומר צריך ואין
מוציא  הוא שהרי  היום לו צריך שאינו תקיעה לתקוע 

יו"ט . לצורך שלא לרשות מרשות

שהגיע  בין שיתלמד כדי  שיתקע  לקטן לומר מותר אבל
היום  כל לתקוע  לו ומותר לחינוך הגיע  שלא בין לחינוך
על  שמצוה לפי  הכנסת בבית התקיעות שישמע  לאחר אפילו

במצות: ולחנכם הקטנים את ללמד הגדולים

תקצו: סימן ד חלק 

ובשבת ‡ השנה בראש להתענות שמצוה אומרים יש
הלכה  ואין תשובה ימי  עשרת בכל כמו תשובה
תשובה  ושבת השנה בראש להתענות אסור אלא כדבריהם
וספק  רע  חלום ראה ואפילו ויו"ט  שבת בשאר שאסור כמו
יתענה  לא בשבת עליהם שמתענין מהחלומות הוא אם לו
בסי ' כמ "ש השנה בראש ולשמוח  ולשתות לאכול ומצוה
ראשם  יקילו לא למען שבעם כל יאכלו לא אמנם תקפ "א

פניהם: על ה' יראת ותהיה

 להתענות שרגיל מי  שכל בידם שקבלה מקומות יש
משלים  אינו מתענה ואינו רגילתו ומשנה השנה בראש
להתענות  צריך אין לנפשו ירא שאינו מי  מקום ומכל שנתו

נדר: כשאר התרה צריך רק  ימיו כל

לומר ‚ או היום כל ללמוד צריך השנה בראש המתענה
לכם  וחציו לה' חציו לחלק  צריך יו"ט  כל שהרי  תחינות
לכם  כתוב  ובאחד לה' כתוב  שבאחד פסוקים שני  לקיים כדי 
צריך  לכם בו שנאמר המקרא מקיים ואינו מתענה שהוא וזה
ולא  לה' בו שנאמר המקרא לקיים כדי  לה' כולו לעשות

לבדו: לה' יהיה היום שכל ומשמע  לכם בו נאמר

לבשל „ לו אסור יו"ט  בשאר או השנה בראש המתענה
אחרים  לצורך נפש אוכל מלאכות שאר לעשות או

הטעם: שם עיין תקכ"ז בסי ' כמ "ש

בראש ‰ אחת פעם שהמתענה בידם שקבלה אומרים יש
השנה  ראש של ראשון ביום היה אם חלום תענית השנה
אפילו  ימיו כל השנה ראש של הימים שני  להתענות צריך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89



רלח   

בהתחלת  אחת פעם רע  סימן לו והראו הואיל בשבת כשחל
לפני חביב  שתעניתו לו רמזו הראשון בלילה השנה ראש
שני כל ויתענה רצונו יעשה לפיכך השנה בראש הקב "ה
ת"ר  בסי ' כמ "ש ארוך אחד כיום שהן השנה ראש של ימים
בשאר  כמו השנה ראש של בלילות להתענות אסור אבל
כדרך  ביום להתענות אלא לו רמזו לא בחלומו שאף  יו"ט 

ביום: אלא מתענין שאין חלום תענית כל

Âשל שני  ביום החלום לו הראו יתענה ואם השנה ראש
מי מקום ומכל ראשון יום ולא בלבד שני  יום ימיו כל
צריך  ואינו זו לקבלה לחוש צריך אינו לנפשו ירא שאינו
אף  שני  ביום ולא ראשון ביום לא כלל ימיו כל להתענות

ראשון: ביום החלום שהיה

Ê לישב צריך אינו חלום תענית השנה בראש המתענה
ובימים  בשבתות המתענה כמו תעניתו על תענית בחול
שמצוה  אומרים יש שהרי  רפ "ח  בסי ' וכמ "ש טובים
מקום  מכל כן הלכה שאין ואע "פ  השנה בראש להתענות
לעבירה  זו תענית נחזיק  שלא לענין עליהם לסמוך הם כדאי 

כך: בשביל בחול להתענות שיצטרך

Á אין בי "ט  או בשבת להתענות עליו שקיבל שמי  אע "פ 
בסימן  כמ "ש התרה בלא לאכול ומותר כלום קבלתו
אף  השנה בראש להתענות עליו שקיבל מי  מקום מכל תק "ע 
תענית  קבלת בלשון אלא נדר בלשון הוציאו שלא פי  על
התרה  צריך השנה בראש להתענות עלי  הרי  שאמר בעלמא
עליו  כמקבל זה אין להתענות דמצוה אומרים דיש מאחר

כלום. קבלתו שאין עבירה לעבור

Ë כמו ענינו יאמרו לא השנה בראש להתענות והנוהגין
דין  ימי  שהן מפני  הכיפורים ביום ענינו אומרים שאין

תעניתנו: צום ביום לומר שייך ואין

השנה : בראש להתענות  מותר אם  תקצז סימן ד חלק 

צדקתך ‡ אומרים אין בשבת שחל יו"ט  ששאר אע "פ 
לפי אומרים בשבת שחל השנה בראש אבל במנחה
נוהגין  וכך דין ביום הדין צדוק  לומר וראוי  דין יום שהוא
אין  בשבת שחל השנה בראש שאף  אומרים יש אבל בספרד
ואין  רבה תהום משפטיך בו שכתוב  מפני  אותו אומרים
אומרים  ואין חודש ראש שהיום ועוד דין ביום הדין לעורר
זו  וכסברא רצ "ב  בסימן שנתבאר כמו חודש בראש צדקתך

אלו: במדינות נוהגין

השנה : בראש צו"צ  דין תקצח  סימן ד חלק 

שבת ‡ במוצאי  להיות שחל השנה ראש של שני  ליל
שחל  יו"ט  בשאר כמו לנו ותתן קודם ותודיענו אומרים
וראש  הרגל חגיגת בו שמזכירין פי  על ואף  שבת במוצאי 
דאין  משום כלום בכך אין רגל ולא חג לא אינו השנה
המתנות  התיקון סדר מונה הוא אלא רגל הוא שהיום הכוונה
הרגל  וחגיגת מועד וכבוד שבת קדושת הקב "ה לנו שנתן

וכו'.

שבת: במוצאי  שחל יו"ט  כבשאר יקנה"ז ומקדשין

תקצט : סימן ד חלק 

לפי‡ השנה ראש ימים שני  עושין ישראל ארץ  בני  אף 
הטעם  אחד יום אלא מועדות שאר עושין אין שהן שמה
יודעים  ואנו החדשים קביעות בחשבון בקיאין שאנו משום
בני ואף  המועדות ממנו ולמנות החודש לקבוע  שראוי יום
לקיים  צריכין שהם משום אלא ימים שני  עושין אין גולה
מקדשין  שהיו בזמן ימים שני  עושים שהיו אבותיהם מנהג
בראיית  אלא כלל בחשבון תלוי  הדבר שאין הראיה פי  על
החודש  בו שהוקבע  יום יודעין גולה בני  היו ולא הלבנה
ישראל  ארץ  בני  אבל מספק  ימים שני  עושין והיו בירושלים
אחד  יום אלא המועדות עושין היו לא לירושלים הקרובים
להודיע  שלוחים שולחים היו שבירושלים דין שהבית לפי 
ובכל  ובתשרי  (ובסיון) בניסן החודש בו שנקבע  יום להם
קודם  אליהם מגיעין השלוחין שהיו הקרובים המקומות
בניהם  אף  ולפיכך אחד יום אלא עושין היו לא יו"ט 
שאנו  כיון ימים שני  לעשות צריכין אינן עכשיו אחריהם
החודש  בו לקבוע  שראוי  יום ויודעים בחשבון בקיאים

החודש. ממנו ולמנות

השנה  מראש חוץ  מועדות בשאר אלא שייך לא הטעם וזה
מנהג  לקיים צריכים ישראל ארץ  בני  אף  השנה בראש אבל
פי על מקדשין שהיו בזמן ימים שני  עושין שהיו אבותיהם
בקביעות  אלא החשבון בידיעת תלוי  הדבר היה שלא הראיה
ואף  הלבנה את) (העדים ראיית פי  על שבירושלים דין הבית
מכל  לכל להודיע  שלוחים משלחין היו דין שהבית פי  על
לצאת  יכולים השלוחים אין יו"ט  שהוא השנה בראש מקום

לתחום: חוץ 

 בגו מועדות ואף  משאר חלוק  הוא השנה ראש לה
ימים  שני  עושין היו לא אבותיהם אף  מועדות ששאר
החודש  בו שהוקבע  יום יודעים היו שלא הספק  מחמת אלא
שני ביום מותרת ראשון ביום שנולדה וביצה ישראל בארץ 
מוקצה  איסור בו ואין חול הוא למחר קודש היום שאם
מערב  הביצה הוכנה וכבר חול היום קדש למחר ואם ונולד
החודש  בקביעות היודעים אחריהם בניהם אף  ולפיכך יו"ט 
ג"כ  הוא שני  ויום יו"ט  עיקר הוא ראשון שיום ויודעים
ביצה  כדין זו ביצה דין אין אעפ "כ סופרים מדברי  יו"ט 
שבת  כגון לזה זה הסמוכים טובים ימים בשני  שנולדה
דכיון  תקי "ג בסי ' כמ "ש בזה אסורה בזה נולדה שאם ויו"ט 
אין  אבותיהם מנהג מחמת אלא ימים שני  עושין אין שהן
מטעם  להם מותר שהיה מאבותיהם יותר להחמיר צריך

שנתבאר:

הן ‚ אלא כן אינו השנה ראש של טובים ימים בשני  אבל
ארץ  לבני  אף  הן אחת וקדושה ארוך אחד כיום נחשבים
המחובר  מן שנתלש דבר או בראשון שנולדה וביצה ישראל
משום  ביום בו שאסור כשם בראשון שניצד דבר או בראשון
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רלט    

חוץ  ארוך אחד כיום שהם שני  ביום אסור כך ונולד מוקצה
תקכ"ו: בסי ' כמ "ש שני  ביום מת מלענין

בקביעות „ בקיאין אנו והרי  אחד כיום נחשבין הן ולמה
דין  הבית דאף  משום עיקר שראשון יודעין ואנו החודש
שני לפעמים עושין היו הראייה פי  על מקדשין שהיו עצמן
ישראל  כל היו באלול ל' יום כשהגיע  בראשונה כיצד ימים
מבערב  היום וקדושת מלאכה איסור נוהגין דין והבית
זו  בלילה הלבנה שראו ויאמרו למחר עדים יבואו דשמא
ונמצא  השנה ראש והוא תשרי  חודש ראש היום ויהיה
ומצפים  יושבין דין הבית היו וביום יו"ט  הוא שהלילה
ביום  שיבואו שעה וכל יבואו אולי  הלבנה רואי  עדים לביאת
ראש  והיה היום אותו החודש את מקדשין היו שתחשך עד
הכיפורים  ליום מונין והלאה יום ומאותו ביום בו השנה
זמן  דהיינו מנחה זמן קודם לבוא רגילין תמיד והיו ולסוכות
העדים  נשתהו אחת פעם הערבים בין של תמיד הקרבת
הלוים  ונתקלקלו התמיד והקריבו המנחה אחר עד מלבוא
העדים  יבואו שלא סבורים שהיו חול של שיר ואמרו בשיר
היום  ומאותו קודש למפרע  היום נמצא וכשבאו היום עוד
את  מקבלין דין הבית יהיו שלא חכמים התקינו והלאה
אותו  יהיה המנחה לאחר וכשיבואו המנחה עד אלא העדים
ולמנות  אלול של ל' יום אותו למנות העבר חודש מן היום

ול  הכיפורים דין ליום בית ביד כח  שיש המחרת מיום סוכות
אותם  תקראו אשר ה' מועדי  אלה שנאמר זה דבר לעשות

מזידין. אפילו אתם וא"ו בלא כתיב  אתם

הוא  וכחול זה מיום למועדות מונין שאין אע "פ  מקום ומכל
והיו  בו מזלזלים היו לא אעפ "כ למחר יהיה ויו"ט  חשוב 
מדברי הלילה עד יו"ט  בקדושת באיסורו אותו גומרים
התורה  מן יו"ט  להיות ראוי  הוא היה הדין שמן כיון סופרים
וראש  יו"ט  עושין ולמחר לדחות דין לבית רשות שניתן אלא
וכיום  אחת קדושה הן הימים שני  ואלו תורה של השנה
יום  השנה ראש של טוב  יום נקראים ושניהם ארוך אחד

תורה. מדברי  שני  ויום סופרים מדברי  ראשון

לעשות  צריכין היו ירושלים של לתחום חוץ  שהן והמקומות
עדים  יבואו דשמא ושנה שנה בכל השנה ראש ימים שני 
הן  אחד וכיום קודש הן הימים ששני  ונמצא המנחה אחר
ראש  קדושת דהיינו עליהם אחת קדושה שהרי  חשובים
לכל  מודיעים והיו יוצאין השלוחין כשהיו יו"ט  ואחר השנה

מונין  הכל והיו החודש בו שהוקבע  יום ישראל ארץ  בני 
ולסוכות. הכיפורים ליום ממנו

קידוש  ובטל סנהדרין שבטלו עד תמיד נוהג הדבר היה וכך
פי על החדשים לקבוע  והתחילו הראיה פי  על החודש
השנה  ראש של ראשון מיום מונין הכל ולפיכך החשבון
לעולם  אלול החשבון פי  שעל לפי  ולסוכות הכיפורים ליום
בזמן  שהיו אבותיהם מנהג לקיים הן צריכין ואעפ "כ חסר
טובים  ימים שני  עושין והיו הראיה פי  על החודש קידוש
כיום  אותו עושין והיו ישראל בארץ  אף  השנה ראש של
אסורה  בזה שנולדה וביצה עליהן אחת וקדושה ארוך אחד
אף  לפיכך המנחה אחר עדים באו שמא שנתבאר מטעם בזה
החשבון  פי  על חדשים שקובעין לזמן שייך זה טעם שאין
מכל  תורה של יו"ט  והוא עיקר הוא ראשון יום ולעולם
מקילין  היו שלא מה בו ולהקל שני  ביום לזלזל אין מקום

אבותינו: בו

זמן ‰ אומרים גליות של שני  טוב  יום שבכל פי  על אף 
שהיה  הספק  מחמת אותו שעושין כיון בקידוש
היום  שמא הראיה) פי  על מקדשין שהיו (בזמן לאבותינו
אבל  אתמול של בזמן נפטר לא כן אם חול ואתמול קודש
כיון  זמן אומרים שאין אומרים יש השנה ראש של שני  בליל
א"כ  חשובין הן אחד וכיום אחת קדושה הן הימים ששני 
ולמה  היום קדושת תחילת שהוא אתמול של בזמן נפטר
לומר  אין השופר על שני  ביום וכן באמצע  זמן לומר יחזור

השופר. על אתמול שאמר בזמן נפטר שכבר זמן

בין  שני  ליל בקידוש בין זמן לומר שצריך אומרים יש אבל
אינו  ארוך אחד כיום נחשבין שהן שמה משום השופר על
פי על החודש קידוש בזמן שהיו אבותינו מנהג מחמת אלא
ונמצא  המנחה אחר עדים באו שמא חוששין והיו הראיה
וכיון  עליהם אחת וקדושה אחד יו"ט  הן הימים ששני 
אותן  עושין שהיו אף  שני  ביום זמן מברכין היו שאבותינו
המנחה  אחר עדים באו אם שהרי  אחד וכיום אחת קדושה
אלא  אינו ראשון ויום למחר הוא תורה של היו"ט  עיקר
הוקבע  שבו שני  יום לגבי  חשוב  הוא וכחול סופרים מדברי 
בארץ  (אף  שני  בליל זמן לברך יש לנו גם לפיכך החודש
שלא  כדי  גליות של שני  יו"ט  בכל שמברכין כמו ישראל)

אבותינו: ממנהג לשנות

הקידוש: וסדר השנה  בראש שנולדה  ביצה  תר סימן ד חלק 
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החומה Â‰ÊÂ(יא) עד "מ  כו ' ירושלים חומותיך  על 
מעל  יקרב לבלי השונא מן  להגן  שעושין 
הוא  ציון  בת חומת כך  השונא על  חיצים זורקין  החומה
חיצים  נזרק ומשם נש"י כללות וסובב המקיף בחי'
בלחש  צלותא דע"י הוא והענין  המנגדים לקליפו '
חנה  כתפלת לו  בצר  הנפש במרירות הלב מעומק
העליונים  ר "ר  בקשת רק זה שאין  נפש מרת שהיתה
התפלה  מצות עיקר  (וזהו  רחמים נקרא דצלותא כידוע

העליונים  ור "ר  ברמב"ם) כמ "ש דוקא צרה עת בכל 
בכל  וצועקת מהמנגד  לה בצר  אלקית הנשמה על  נמשך 
ונקרא  כנ "ל  בוכין  מי ונקרא הלב נקודות תעלומות
כמו  עליהם להגן  ציון  בת חומת בשם הללו  ר "ר  בחי'
ד ' נגד  מקיפים ד ' הזכיר  כו ' משגבנו  צור  עוזנו  אדון 
לנגד  נפחת יצרת בראת בי נתת שבנשמות מדריגות
ושומר ) מקיף א"צ יחידה בחי' (אבל  נרנ "ח  והן  אבי"ע
שלום  סוכת ונקרא כו ' גוזליו  על  כו ' יעיר  כנשר  כמו 
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רמז    

עוד  זר  יכנס שלא מבחוץ ההגבלה לבד  החומה ואמנם
ו  שמרחוק השונא להבריח  לתועלת על עשוי מ "ש הוא

הללו  שומרים פי' שומרים הפקדתי ירושלים חומותיך 
כל  אותו  הכות לבלתי אות לקין  ה' וישם כמו  הנה
הכות  יוכל  שלא גמור  שומר  זה אות היה הרי מוצאו 
כי  כמ "ש האלקי ניצוץ בכל  וכן  כו ' קליפות כל  אותו 
יעוף  מחץ לילה מפחד  תירא לא כו ' מפח  יצילך  הוא
כו ' ונגע רעה אליך  תאונה לא כו ' מחסי ה' אתה כי כו '
אדם  בני נגעי נקר ' הנ "ל  רע דעומק שהקליפות
כשרואין  אך  וכו ' והורגה אלקית הנשמה שמטמאין 
הנשמה  שעל  דקדוש' מקיף דהיינו  דקדושה השומר 
כו ' לשמרך  לך  יצוה מלאכיו  כי וז "ש כו ' בורחין 
עד  הנשמות שהן  ליריאיו  סביב ה' מלאך  חונה וכמ "ש
עמדי  אתה כי כו ' צלמות בגיא אלך  כי גם שאמר 
זה  מקיף בחי' הנה שבורחים ומלבד  גוונא וכהאי
כמו  והורגם עליהם חיצים זורק דקדושה אות שנקרא
השונא  להרוג למרחוק חץ שזורק המגדל  על  השומר 
מחיצי  ונהרגים יתהלכון  רשעים סביב כך  שמרחוק
שנמשך  כנ "ל  דוקא בצלותא זהו  והנה דקדושה קשת
וז "ש  כו ' בקלע לזרוק שומר  בחי' נעשה הללו  ור "ר  ר "ר 

נשמה  בכל  דמקיף אות כו ' חותם בחי' חומותיך  על 
בצלם  אך  כמו  דוקא האדם שעל  צלם בבחי' הוא הזה
(והוא  כידוע דב"נ  עלי' דקיימא דיוקנא איש יתהלך 
אות  נרשם ובו  כנ "ל ) כלל  מום בו  שאין  מזל ' הנקרא
בחי' וזהו  הנ "ל  ר "ר  מבחי' האלקי' דקדושה דמקיף
כל  מחיצוני' לשומרו  בהוש"ר  לאדם הניתן  החותם
חיות  על  וגם הנשמה וחיות אור  על  המגין  והוא השנה
בגופו  בגשמיות רעים ממזיקי' יוזק לבלתי הגוף
מקטרגים  נבראו  חטאיו  דע"י א' הכל  כי וכו ' ובממונו 
ויורד  ומסטין  שעולה ממש רעתך  תייסרך  כמ "ש עליו 
השונאים  והן  בגשמיות לאלקאה רצוע' ונעשה ומקטרג
מקטריגי' וכמ "כ  כו ' וממונו  גופו  בחיי לאדם שרודפים
מכל  ניצל  החותם ע"י אך  כו ' נשמתו  על  עליונים
ומקטריגים  נשמתו  חיי על  למעלה ברוחניות מקטרג
להכניע  לאדם יעזרו  ואדרבה גופו  לחיי למטה גשמיים
הוי' ברצות (כמו  וגשמיים הרוחניים שונאיו  ולהפיל 
ונהפך  סניגור  נעשה וקטיגור  כו ' אויביו  גם איש דרכי
עוזנו  אדון  הנ "ל  מקיפי' מיני ד ' והן  כו ') לאויב השונא
כו ' דיצי' רוח  או  דעשי' נפש גם לו  שיש מי כל  על 
וד "ל : הנ "ל  חותם בחי' שלו  במזל  שנמשך  שוים והכל 
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ÈÂÎÓÒ אהבה חולת כי בתפוחים רפדוני באשישות
באשישות  סמכוני רבה במדרש ואיתא אני.
בתפוחים  רפדוני חזקות, ופי' המאוששות, הלכות אלו 
על  וקאי בגלותא. אני אהבה חולת כי אגדות, אלו 
בתפלה  בעומק התבוננות ע"י התפילה שבעת תפלה
היא  התבוננות שע"י שאהבה אהבה, חולת נעשה
היא  וההתבוננות אהבה, לחולת שיגיע עד  כ "כ  בעומק
אלה  ברא מי וראו  עיניכם מרום שאו  הנביא שאמר  כמו 
איש  כח  ואמיץ אונים מרוב וגו ' צבאם במספר  המוציא
שנבראו  כמו  ומין  מין  כל  היינו  איש פי ' נעדר , לא
ישנו  כעת גם נעדר , לא איש עולמות, בריאות בשעת
לו  שאין  מלמטה עשב לך  ואין  נעדר , לא ומין  מין  כל 
מגבוה  מקבל  והמזל  גדל , לו  ואומר  אותו  המכה מזל 
לא  ופרט  פרט  כל  אזי שומר  גבוה מעל  וגבוה הימנו 
למטה  אבל  איש, נק' פרט  כל  (למעלה למעלה נעדר 
איש). מין  כל  ונק' נעדר  לא מין  כל  רק נעדרים הפרטים

ÌÚË‰Â מחדש ובטובו  כתי' הנה כי נעדר . לא שאיש
ליש  מאין  חידוש מע"ב, תמיד  יום בכל 
הנובע  המעין  כמשל  רגע, ובכל  עת בכל  בתמידות

הנביעה  אבל  גבול  בחי' הם שהטיפין  הגם טיפין  טיפין 
וכמשל  הפסק, בלי נובע תמיד  כי גבול  בלי היא
אבל  מוגבלות אותיות ג"כ  שהם המחשבה אותיות
עמך  כי כתיב הנה ולמעלה הפסק. בלי היא הנביעה
נק' ובזוהר  חיים, מים מקור  עזבו  אותי חיים, מקור 
תרין  (חו "ב ליש מאין  בתמידות נובע פסיק, דלא מבוע
גבול  בלי בחי' שמאיר  מחמת מתפרשין ) דלא ריעין 
דעשי' דמל ' ממלכות מקבל  שארץ וכידוע גבול , בבחי'
בלק"א  וכמבואר  דמל ' מדות מז ' מקבלים רקיעים וז '
מל ' ובתוכו  דבריאה מל ' ובתוכו  דיצי' מל ' ובתוכו 
מלובש  דא"ס מל ' נמצא דא"ס, מל ' ובתוכו  דאצי'
זה  ומחמת גבול  בבחי' מאיר  בבע"ג הוא וא"ס בעשי'
בא  ויום הולך  יום בירושלמי וכדאיתא נעדר , לא איש
והארץ  השמים תולדות אלה ת"ל  כך  השמים יכול 
שיתא  הגם כלל , שינוי בלי שבראם, כיום בהבראם
שינוי  שום אין  אבל  חרוב, וחד  עלמא דהוי שנין  אלפי
שינוים  רואים שאנו  כמו  סוף, עד  בריאה מתחילת בהם
נחלש  אזי זקנותו  לעת באדם כמו  בנבראים למטה
כך  נרקבו  עשבים כמו  בצומח  וגם [בחי] וגם כוחו 
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רמח   

מ  רק שינוים יש הדצח "ם בהם בכל  אין  המינים ספר 
שאין  רואים ואנו  פרטי מין  שהוא בשמים אבל  שינוי,
פרטי  בכל  הוא וכך  בריאתו  בשעת כמו  כלל  שינוי בו 
הבראם  מיום שינוי שום בהם אין  למעלה הנבראים
שאין  רואים אנו  השמים אבל  זאת רואים אנו  שאין  רק
עיניכם  מרום שאו  הנביא שא' וזהו  שינוי, שום בהם
הוא  מי אלקים, אותיות אלה מי אלה, ברא מי וראו 
מטמא  טהור  יתן  מי וכמ "ש מושג שאינו  העלם בחי'
בחי' הוא ומי גילוי בחי' הוא אלה אלה מי הוא כך 

גבול . בבחי' בבע"ג וזהו  אלה ממי נעשה העלם,
Â‰ÊÂ אלה זהו  אלה, ברא מי וראו  עיניכם מרום שאו 

שבראם, כיום בהבראם והארץ השמים תולדות
מאין  ורגע עת בכל  ומחדש א"ס בחי' בזה יש כי וראו 
אפשר  בזאת ומההתבוננות הנבראים, בכל  הוא וכך  ליש,
שהעלה  בא' המעשה וכידוע ממש אהבה לחולת לבוא
בקדושה  הוא וכך  בסט "א זהו  מזה, וחלה בליבו  טינא
מחמת  ממש לחולי לבוא אפשר  התבוננו ' ע"י בתפילה
בבע"ג. שהוא אא"ס בעצמות ליכלל  והצמאון  התשוקה
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ÈÎ השקל מחצית וגו ' יתנו  זה וגו ' בנ "י ראש את תשא
השקל  מחצית השקל  גרה עשרים הקדש, בשקל 
ימעיט . לא והדל  ירבה לא העשיר  כתי' ואח "כ  תרומה,
השקל  מחצית למה השקל  מחצית ענין  שורש וצ"ל 
וצריך  גרה עשרים שהוא השקל  מספר  וענין  דוקא,
שוים  זה ובשיעור  עשר , שהוא דוקא מחציתו  ליתן 

ימעיט . לא והדל  ירבה לא שהעשיר  והעני העשיר 
ÔÂÈÂ'פי מהימנא רעיא נק' שמשה מה ענין  בהקדם

שלהם, האמונה בענין  נש"י את ומפרנס שרועה
את  וזן  רועה הי' משה כן  צאנו  המפרנס הרועה כמו 
וצ"ל  אמונה, ורעה וכמ "ש כו ', בה' אמונתן  לחזק נש"י
תחלה  צ"ל  זה להבין  ובכדי להאמונה. הפרנסה מה"ע
הם  שישראל  במד "ר  ארז "ל  הנה האמונה, ענין  שורש
העם  ויאמן  כמ "ש מאמינים מאמינים, בני מאמינים
שנק' אברהם בני מאמינים בני בה', ויאמינו  וכתי'
שפסוק  במד "ר  ארז "ל  ולכן  בה', והאמין  כמ "ש אמונה
לכל  ראש שהי' אברהם על  קאי אמנה מראש תשורי
אמונה  נק' שנש"י מה בין  ההפרש ולהבין  המאמינים.
ענין  שורש הנה אמונה. בשם אאע"ה שנק' מה לבין 
וסוכ "ע, ממכ "ע בבחי' מאמינים שנש"י מה האמונה
באדר "נ  ארז "ל  דהנה סוכ "ע, בבחי' היא האמונה ועיקר 
(פי' באדם חורשי' ברא בעולם חורשי' ברא פל "א
דוגמת  שיש באדם שיש מה כל  שם וחשיב שערות),
גדול  גוף בחי' הוא שהעולם ונמצא בעולם, הדברים כל 
גידים  ושס"ה אברי' רמ "ח  שיש האדם גוף כמו 
שהוא  בעולם הוא כמו "כ  וכדומה, וצפרנים ושערות
שהעולם  ומאחר  האלו , החלקי' כל  בו  ויש גדול  גוף
דאל "כ  אותו , המחי' דבר  שיש לומר  בהכרח  גוף  הוא

האילנות  וחיות העולם חיות רואים אנו  והרי יחי' מאין 
שע"ז  הממכ "ע ב"ה אוא"ס מבחי' והיינו  כו ' והצמחי'
הקב"ה  כך  הגוף כל  את ממלא הנשמה מה ארז "ל 
בבחי' העולם את שמחי' והיינו  העולם, כל  את ממלא
לכל  הגוף את מחי' שהנשמה שכמו  החיות, התחלקות
לחיות  הראש חיות דומה אינו  שהרי כערכו  פרטי אבר 
השמים  חיות דומה אינו  כך  וכדומה, היד  או  הרגל 
שמתחלק  מה והיינו  וכדומה, הארץ לחיות עד "מ 

בעולם החיות  שנבראו  דברים מפרטי פרט  לכל  להחיות
החיות  הוא סוכ "ע בחי' אבל  ממכ "ע. בחי' וזהו  כו '
בבחי' ולא לבד  מקיף בבחי' העולם את שמחי'
אני  הארץ ואת השמים את נא' שע"ז  והגם התלבשות,
לבד  וסובב מקיף בבחי' שהוא הפי' שאין  היינו  מלא
למעלה  להיותו  אמנם החלקי', בכל  נמצא הוא כ "א
מקיף  בבחי' כ "א פנימי בבחי' המתלבש חיות מבחי'
שמו  פי' לבדו  שמו  נשגב כי ועז "נ  סוכ "ע, נק' לכן  לבד 
סוכ "ע  בבחי' לבדו  נשגב הוא מקיף בבחי' המחי' ית'
ית' שהוא מאמינים שנש"י האמונה ענין  הוא וע"ז  כו '.
אומרים  ולכן  וסובב, ממלא בבחי' העולם את מחי'
ועד  לעולם מלכותו  כבוד  שם וברוך  אחד  ה' יום בכל 
הוא  אחד  הנ "ל , בחי' ב' על  והאמונה הקבלה שה"ע
ועד  לעולם מלכותו  כבוד  שם וברוך  סוכ "ע, בחי' על 
הוא  האמונה שעיקר  לעיל  נת' (וכבר  ממכ "ע, על  הוא
רואה  כאילו  מובן  ממכ "ע ענין  שהרי סוכ "ע, בחי' על 
וע"פ  במ "א). מזה כמשנ "ת כו ' אלקה אחזה ומבשרי
עולמים  כל  מלכות מלכותך  בחי' הוא ממכ "ע הקבלה
עולם  ומהוה המחי' עולם שבכל  מל ' בחי' שהוא
כו '. עליונות מדות בחי' הוא וסוכ "ע הימנה, שלמטה
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רמט    


         

    

השני: האופן   היא נפש  בחינת של 
      

         'ה
תעשה לא מהמצוות באחת  ה ', רצון  על  שעבר ישמרנו)

היא החרטה אלא  וכדומה ,    
        

משיכה כאן שיש כיון  המותרים, דברים  זה אם אף
תשובה, זה על  לעשות יש הרי החומריות, אחרי 

החומריות אחרי שנמשך  הסיבה  
       

       יכול לא הוא  
מזה), להיפרד 

    החומריות אל  שנמשך  
      
        

 פועל החומריות אחרי  המשיכה  על  הכאב עצם  כלומר
אחרי נמשך  ולא מהחומריות משתחרר ומשנהשהוא זה 

דרכו . את
השלישי: האופן       
   לו היה  שלא היא  שלו  החרטה כלומר 

עול  קבלת עול מספיק בקבלת חסר רק  שלא
מזהאלא ההיפך  בזה המתבטאת

    'שה מתבונן  היה  אילו  שהרי
לא הרי ומחשבותיו , דיבוריו מעשיו  כל  ובוחן עליו  ניצב 

עול , פורק היה     
    

  ועשה מרע סור על  תשובה  א. - האופנים  ג '
אחרי המשיכה על  תשובה  ב. ממש. בפועל  טוב 

עול , פריקת  על  תשובה ג . החומריות.  
  

       
   וירא עול  מקבל  שהוא  אף כלומר,

הרי החומריות , אחרי נמשך  ולא ממש בפועל  אלקים 
הרי ה ', ויראת ה' אהבת בהתעוררות  אצלו חסר אם

תשובה, זה  על  לעשות  צריך 
בבחינת התשובה  דרך  מהי מסביר נ "ע שהרבי ולפני
למה טעמים כמה מונה ויראה, אהבה העדר על  רוח 

- תשובה זה על  לעשות צריך  בכלל 
כל , ראשית        

      כפי
מצות ויש ה' אהבת מצות שיש המצוות, במנין  שנמנה

ה', יראת    לקיים
אלו . מצוות

- נוספת סיבה      
        

     האדם ה'נפש' בדרגת
אך  אליה, מקושר יהיה שלא הבהמית הנפש את  שובר
הוא לעולם  הנשמה ירידת תכלית אך  אותה, מברר אינו 
ולכן  ויראה , אהבה ידי על  שזהו  ולבררה, לזככה בשביל 

חיונית. מאוד  היא זו  עבודה
      

 כלפי עיניו שאדם ל 'אדם', ה'בהמה ' את  להפוך 
כן , גם שמעליו במה ולהתבונן  לראות ומסוגל  מעלה

        
      אהבה רק ולא

שבתעלומות ויראה אהבה נקראים שהם טבעיים ויראה 
ליבו .

       במי
בלבד  עול  קבלת - 'נפש' בדרגת שהוא 

   הנפש בהכנעת  להסתפק שניתן
הבהמית  הגבוהה הדרגה  של 

     שיש הקודם בפרק שנתבאר כפי 
בהתגלות ויראה  אהבה  זה  אם ויראה, באהבה דרגות ב'

ליבו . בתעלומות או  ליבו
רק   האלקית  

        
 תוקף ידי שעל  הכנעה  יש כאשר גם  כלומר,

בנפש  חלישות נעשה  פנימית התלבשות ידי על  ולא
הבהמית,     

     מונע בפועל  אם 
הבהמית הנפש  הרי  החומריים, העניינים את מעצמו 

תחלש ,       עיקר כלומר,
מכוונים מעשים  שעושה הבהמית, הנפש  של  השבירה 
הבהמית, הנפש ותאוות  רצון  נגד  לעשות כפיה, של 
בעלת לא  היא כי לה מבהיר ובזה  'אתכפייא', של  באופן 

עליו . הבית
      - והכפיה  התוקף

    לא בעצמה היא 
פחות אמנם היא  והתוקף , הכפיה  ידי  על  השתנה
בה אך  אותה, ושוברים ממנה מתעלמים כי מפריעה

פנימי. מהפך  נעשה  לא עצמה
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רנ   

      
הבהמית הנפש  של     

את גם כביכול  "משכנע " הוא הרי זה , את שמבין וכיון 
הבהמית, הטבעית, הנפש  

      עצמה
שבה, המידות כלומר -  

צריך  הרי ויראה, באהבה להתעורר חשוב כך  שכל  וכיון 
- זו  עבודה העדר על  תשובה  לעשות  

      
     גם כלומר

הרי בשלימות, ממש  בפועל  התורה  מצוות על  שמר אם
וחוזר  מצטער הוא  ויראה אהבה בו  עורר שלא זה  על 
ולברר  לזכך  למטה נשמתו  ירידת כוונת שהרי בתשובה,
יכול  לא  ויראה אהבה  וללא הבהמית, הנפש את

נשמתו . כוונת להשלים
 ויראה האהבה להעדר 

       כלומר
ליבו  נעשה הרי עליו , התגברה הבהמית שהנפש מחמת

ויראה, אהבה לעורר מצליח ולא אטום, 
       
        

ויראה אהבה של     
  בחומריות יותר שמשתמש ככל 

נחלשת, והאלקית  מתחזקת הבהמית  הנפש העולם ,
    להידרדר יכול  ולאן 

   ויראה אהבה בו מעורר שלא 
    האלקים ,84אל 
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ה 'תש"ג ] א  [אדר 

„È˜Ù‡ Í„È""אמת אל  ד ' אותי פדית .1רוחי
מישהו 2במדרש  כאשר  אומר : אלכסנדרי ר ' – כתוב

הפקדון  חדש, חפץ אפילו  אדם, אצל  פקדון  מפקיד 
ומקבל  חדש דבר  מפקיד  המפקיד  הזמן . במשך  נשחק

שחוק. דבר 
מפקידים  יתברך , ה' בידי שמפקידים הרוח  פקדון  אבל 
פקדונו  את לאדם מחזיר  יתברך  והוא וחלש, שחוק דבר 

לגמרי. כחדש ובריא רענן 
מאוד  קשה העובד  שאדם במוחש, רואים שאנו  כפי
אבריו  וכל  ורצוץ יגע לישון  שוכב כשהוא ביום,
והמיוגעת  החלושה רוחו  את מפקיד  הוא לו , כואבים
בריא  פקדונו  את לו  מחזיר  יתברך  וה' יתברך , לה'

מחדש. שנולד  כמי ורענן 
אמת". אל  ד ' אותי "פדית הכוונה זוהי

מאופן  שונה זה יתברך  ה' בידי הפקדון  כשמוסרים
ההחזרה  עד  חדש, כשהדבר  שגם הרגילה, ההתנהגות
עצמו  הזמן  הנפקד . באשמת לא אכן , – מתיישן  הדבר 

בפקדון  אבל  – להתיישן  הפקיד  שהמפקיד  לדבר  גורם
ושבור , ישן  דבר  נותנים לשמור , יתברך  לה' שנותנים

ובריא. רענן  הפקדון  את מחזיר  יתברך  וה'
ר  אפקיד  ב"בידך  זאת, נוספת מלבד  מעלה ישנה וחי"

אדם: בני אצל  קיימת שלא משוערת, בלתי
חטא  אפילו  זולתו , כלפי חטא כשמישהו  רואים אנו 
לו  אכפת לא כלפיו . חטא מדוע עליו  כועס הלה פעוט ,
לו  אכפת אלא כשורה, נהג ולא עוולה ביצע שהלה
והלה  הזדמנות באה וכאשר  כלפיו , חטא הלה מדוע

אותו ; מעניש הוא לידיו , נופל 
מלוא  את לו  שיש מלך  כלפי חוטא אדם כאשר  במיוחד 
התקומם  הוא מאוד , רצינית שהיא ובנפילה השליטה,
לעשות  המלך  פקודת מילוי באי הן  מלכותי, חוק נגד 
אסר  שהמלך  דבר  שעשה והן  ציוה, המלך  אשר  את
חמור , לעונש נשפט  החוטא לעשותו , שלא בתוקף
אם  רבה. ובחומרה מיידית העונש את לבצע ומזדרזים
ביותר  הגדולים המאמצים את עושים מתחבא, החוטא
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רני    

השוטרים, בידי נופל  וכשהוא אותו , למצוא כדי
ביותר . הגדולה ברשעות העונש את מבצעים

הפקדון  את ומוסר  יתברך , לה' שחוטא החוטא אבל 
לעולם  עולה נפשו  השינה שבעת יתברך , לה' שלו 
על ֿידי  שנבראו  הרעים המלאכים כל  שאז  העליון ,
לנקום  ורוצים מאוד  מרוגזים האדם, של  חטאיו 
החוטא, על  גדולה רחמנות יש יתברך  לה' אך  בחוטא,

החבלה. מלאכי מפני עליו  מגן  והוא
במדת  יתברך  ה' אמת". אל  ד ' אותי ב "פדית הכוונה זו 
שהוא  הוי', שם של  המשמעות שזו  – שלו  הרחמים

האדם.3רחמים  את פודה –
"אל  הוא יתברך  הוא כי זאת? עושה יתברך  ה' מדוע

תמיד  שלא האמת, את רואה הוא דבר  בכל  אמת".
חז "ל  כדברי אשם. עצמו  רעים 4החוטא חברים "הרבה

את  יבין  שהחוטא עד  ממתין  יתברך  ה' לכן  עושים".
תשובה. ויעשה האמת

.ÂˆÈ˜."רוחי אפקיד  "בידך  של  הכוונה את מבאר 
עד  בפקדון , וטוב חדש דבר  לאדם נותנים כאשר 
בפקדון  נותנים יתברך  לה' ואילו  מתיישן , זה ההשבה
גוף  משיב יתברך  והוא ונשבר , עייף וגוף מרוקנת, רוח 
החבלה  ממלאכי אותי", "פדית מחוזקת. ונפש בריא
הוא  – אמת" "אל  שלו . העבירות ידי על  יוצר  שהאדם

האמת. את שיבינו  מסבב יתברך 

ב.

אמת"‡˙ אל  ד ' אותי פדית רוחי אפקיד  "בידך  הפסוק
לישון . ההליכה לפני שמע בקריאת אומרים אנו 

שהרי  קריאתֿשמע, לקרוא יש לישון  הולכים כאשר 
הבורא  אחדות ענין  היא כללי, באופן  קריאתֿשמע,

ברוך ֿהוא.
כשם  שמע, קריאת לקרוא יש לישון  ההליכה 5לפני

לומר  יש הבא, לעולם הזה מהעולם ההליכה שלפני
באחדות  היחוד  ענין  היא שמשמעותו  ישראל ", "שמע

ברוך ֿהוא. הבורא
ירידת  ושל  העולם בריאת של  התכלית עיקר  זהו 

יהודי. של  בגוף הנשמה
מתבררים  מקיימים, שבניֿישראל  ומצוות תורה על ֿידי
הקדום. לשרשם ועולים הגשמיים שבדברים הניצוצות
 ֿ ברוך  והבורא העולם אחדות נפעלת זה כל  על ֿידי
 ֿ קריאת לקרוא יש היום שבסוף יום, בכל  כך  הוא.

היום. סיום היא קריאתֿשמע שמע.
שכתוב  בהם"6זהו  אחד  ולו  יוצרו  .7"ימים

זהו  לאדם, אותם ונותן  הימים את ברא יתברך  שה' זה
ענין  את יפעל  שבעבודתו  בהם", אחד  "ולו  עבור 
בחיי  העבודה ענין  כל  את כולל  ה"אחד " כי האחדות.

האדם. מחיי שנשאר  מה הוא זה, "אחד " האדם,
"ויכסו  אבותינו ", "עזרת בתפילת אומרים שאנו  מה זה

נותר " לא מהם אחד  צריהם כי 8מים מתו  שהמצרים ,
מהם. נשאר  לא "אחד " אך  טבעו , הם אותם. כיסו  המים
הבא, לעולם הזה מהעולם עובר  יהודי כאשר  להבדיל ,
חייו  ימי כל  התייגע אשר  את "אחד ", אחריו  מותיר  הוא

ומצוות. בתורה

ענינה  כללי, באופן  לישון , ההליכה לפני קריאתֿשמע
בדרך  היום. בסוף קוראים שאנו  הבורא אחדות הוא
של  העבודה הוא ענינה שעל ֿהמטה קריאתֿשמע פרט ,

הנפש  היום.9חשבון  עליו  עבר  ואיך  במה ,
שונים, מסוגים בניֿאדם של  שונות דרגות בכך  קיימות
למהותו : בהתאם לחשבון ֿהנפש זקוק מהם אחד  שכל 
 ֿ בעל  או  בעל ֿעסק פשוט , יהודי של  חשבון ֿנפש יש
להתפלל  מיהר  מאוד , מוקדם בבוקר  קם הוא מלאכה.
לומר  בבוקר  השכם הולך  שהוא כתמיד  לא – ביחידות
גם  תהלים אמר  לא הוא היום בציבור , ולהתפלל  תהלים
או  לעסקו  והלך  – בתפילה מאוד  ומיהר  ביחידות לא

למלאכתו .
כל ֿכך  והיה מאוחרת, ערב שעת עד  היום כל  עבד  הוא

בבית עסוק  וערבית מנחה התפלל  שלא היום כל 
כרגיל . בעין ֿיעקב השיעור  את שמע ולא הכנסת

דברים  כמה יום, באותו  דיבר  דיבורים אלו  משחזר  הוא
ולשם  מזה? לו  יצא ומה וחנופות, שקרים כמה בטלים,
שלו  הקביעותֿעתים ואת בציבור  תפילה ביטל  כך 
הרבה  כל ֿכך  שעבד  כך  על  מתחרט  מאוד  הוא ללימוד .
החלטה  לעצמו  ומחליט  עסוק, כל ֿכך  והיה שעות
ועל  בציבור  תפילה על  יקפיד  והלאה מהיום איתנה:

השיעורים. לימוד 
 ֿ ובעלי גדולים בעליֿעסקים של  חשבון ֿהנפש גם ישנו 

גדולים. פרנסה
עובר  במה שלהם, היום בסדר  מתבוננים הם כאשר 
מזחות  שבאה ובליצנות בטלים בדברים היום: עליהם
כולם  ועל  המדומה, כבוד  מרוסנת, בלתי גאווה הלב,
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ו.3) פג , פרשה רבה, שמות ג . לג , פרשה רבה, בראשית
ע"א.4) ז, סוטה
כסלו.5) ו יום...", "היום לוח  ראה
טז.6) קלט , תהלים

כ "ק 7) [הערת פיך " תורת לי  "טוב המתחיל  דיבור מאמר ראה
.(125 ע' (לעיל  אדמו"ר].

יא.8) קו, תהלים
(9.137 ע' תש"ב, .514 ע' תרע"ט , המאמרים ספר

   

      
הבהמית הנפש  של     

את גם כביכול  "משכנע " הוא הרי זה , את שמבין וכיון 
הבהמית, הטבעית, הנפש  

      עצמה
שבה, המידות כלומר -  

צריך  הרי ויראה, באהבה להתעורר חשוב כך  שכל  וכיון 
- זו  עבודה העדר על  תשובה  לעשות  

      
     גם כלומר

הרי בשלימות, ממש  בפועל  התורה  מצוות על  שמר אם
וחוזר  מצטער הוא  ויראה אהבה בו  עורר שלא זה  על 
ולברר  לזכך  למטה נשמתו  ירידת כוונת שהרי בתשובה,
יכול  לא  ויראה אהבה  וללא הבהמית, הנפש את

נשמתו . כוונת להשלים
 ויראה האהבה להעדר 

       כלומר
ליבו  נעשה הרי עליו , התגברה הבהמית שהנפש מחמת

ויראה, אהבה לעורר מצליח ולא אטום, 
       
        

ויראה אהבה של     
  בחומריות יותר שמשתמש ככל 

נחלשת, והאלקית  מתחזקת הבהמית  הנפש העולם ,
    להידרדר יכול  ולאן 

   ויראה אהבה בו מעורר שלא 
    האלקים ,84אל 

  
 

   

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

האזינו.84. פרשת ריש תורה לקוטי  וראה ז. יב, קהלת

•


         

    

ה 'תש"ג ] א  [אדר 

„È˜Ù‡ Í„È""אמת אל  ד ' אותי פדית .1רוחי
מישהו 2במדרש  כאשר  אומר : אלכסנדרי ר ' – כתוב

הפקדון  חדש, חפץ אפילו  אדם, אצל  פקדון  מפקיד 
ומקבל  חדש דבר  מפקיד  המפקיד  הזמן . במשך  נשחק

שחוק. דבר 
מפקידים  יתברך , ה' בידי שמפקידים הרוח  פקדון  אבל 
פקדונו  את לאדם מחזיר  יתברך  והוא וחלש, שחוק דבר 

לגמרי. כחדש ובריא רענן 
מאוד  קשה העובד  שאדם במוחש, רואים שאנו  כפי
אבריו  וכל  ורצוץ יגע לישון  שוכב כשהוא ביום,
והמיוגעת  החלושה רוחו  את מפקיד  הוא לו , כואבים
בריא  פקדונו  את לו  מחזיר  יתברך  וה' יתברך , לה'

מחדש. שנולד  כמי ורענן 
אמת". אל  ד ' אותי "פדית הכוונה זוהי

מאופן  שונה זה יתברך  ה' בידי הפקדון  כשמוסרים
ההחזרה  עד  חדש, כשהדבר  שגם הרגילה, ההתנהגות
עצמו  הזמן  הנפקד . באשמת לא אכן , – מתיישן  הדבר 

בפקדון  אבל  – להתיישן  הפקיד  שהמפקיד  לדבר  גורם
ושבור , ישן  דבר  נותנים לשמור , יתברך  לה' שנותנים

ובריא. רענן  הפקדון  את מחזיר  יתברך  וה'
ר  אפקיד  ב"בידך  זאת, נוספת מלבד  מעלה ישנה וחי"

אדם: בני אצל  קיימת שלא משוערת, בלתי
חטא  אפילו  זולתו , כלפי חטא כשמישהו  רואים אנו 
לו  אכפת לא כלפיו . חטא מדוע עליו  כועס הלה פעוט ,
לו  אכפת אלא כשורה, נהג ולא עוולה ביצע שהלה
והלה  הזדמנות באה וכאשר  כלפיו , חטא הלה מדוע

אותו ; מעניש הוא לידיו , נופל 
מלוא  את לו  שיש מלך  כלפי חוטא אדם כאשר  במיוחד 
התקומם  הוא מאוד , רצינית שהיא ובנפילה השליטה,
לעשות  המלך  פקודת מילוי באי הן  מלכותי, חוק נגד 
אסר  שהמלך  דבר  שעשה והן  ציוה, המלך  אשר  את
חמור , לעונש נשפט  החוטא לעשותו , שלא בתוקף
אם  רבה. ובחומרה מיידית העונש את לבצע ומזדרזים
ביותר  הגדולים המאמצים את עושים מתחבא, החוטא
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רנב   

עזות" יענה לבניֿתורה 10ה"עשיר  בזלזול  מתייחס הוא .
שמור  "עושר  שיש הכתוב על  ושוכח  ויראיֿאלקים,

לרעתו " .11לבעליו 
התורה. גדולי של  חשבון ֿהנפש גם ישנו 

להם  יש אבל  התורה, בידיעת גדולים שהם כאלה ישנם
בעליֿקנאה, כבוד , מבקשי הרוח , גסי הם רעות. מידות
דואג  על  שכתוב כמו  ורכילות, בעליֿלשון ֿהרע

המלך 12האדומי  דוד  – הגבור " ברעה תתהלל  "מה
מפני  הסנהדרין , ראש שהנך  אתה, לדואג: אומר  ע"ה

בעל ֿלשון ֿהרע?! תהיה בתורה, גבור  שאתה
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ישראל " ה"שמע מעין  הוא השינה לפני קריאתֿשמע
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רנג    

 

תרצ "א  טבת ח"י ב"ה,

ריגא 

עיה"ק  ירושלים  יצ "ו, חב"ד כולל אל

ת"ו 

וברכה! שלום 

משני  חלק הגיעני כן הגיעני, נכון כסלו מח' מכתבם 

את  וישלימו הבטחתם  את ימלאו בטח ששלחו, הטופסים 

אלי. וישלחום  הטופסים 

למנות  הצעתי בנדון במכתבם  .1 בסעיף שדנים  מה

אשר  היתה זו בהצעה כוונתי הנה כלליים , ֿ מדינה גבאי

לחזק  אמצעים  בחפוש  בכלל יתעסקו המדינה גבאי

מאד, נעזב הוא אשר בכלל, הכולל ענין ולהרים  המעמדות

חשבתי  ע"כ ואשר מופרך, שהוא כמעט שונים  ובמקומות

מהותם שמצד מדינה, בכל כאלו אנשים  למצוא נחוץ אשר

עלה  לא אבל הדבר, ברוחניות לעסוק ראוים  יהיו הפרטי

רק  וכדומה, הכספים  משלוח בסדר שנוים  לעשות דעתי על

המעמדות, ולחזק הכולל מצב את להרים  כאמור

למותר. אך בזה הסבר שאריכות וכמדומה

תודה  הבתים , אדות ד' סעיף במכתבם  האמור בנדון

האריכות  כל אחרי אבל הדבר, במצב שהאריכו להם  רבה

משך  בכל מדוע הדבר, וסבת טעם  לי מתרצים  אינם 

השי"ת  יחזק - וקים  עומד ב"ה יצ "ו שהכולל השנים 

היו  באמת אפשר ואולי זו, שאלה נתעוררה לא - קיומו

מבקש הייתי הזמנים  מן בזמן דברים  חלופי איזה בזה

בזה, לעסוק מתאמת איננה עכשיו אמנם  השעה להודיעני,

המעמדות. לחזק בראשונה ונחוץ

הכולל  מצב בהרמת לפעול שנוכל השי"ת ויעזור

לו. הראוי המצב על להעמידו

ומברכם . הדו"ש 
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מכ"ה שבט... מובן מעצמו, שלהעביר אחד המוסדות שלנו במרוקו כמו 

שהוא לאה"ק ת"ו, אין לזה מקום כלל, ולאידך גיסא איני רואה ג"כ תועלת לקבץ נערים מן החוץ ממוסדות 

וכן  ולסייעם בעלי' לאה"ק ת"ו, שאין זה מתפקידו של ליובאוויטש, ומה שדברתי עם מר קול,  אחרים 

הוא דעתי גם עתה הוא שהתלמידים במוסד שלנו אלו שיצטיינו באיזה פרט, יש ליתן להם זה בתור פרס, 

שבהשתדלותינו ועל ידינו עולים הם לאה"ק ת"ו ולפרסם את זה באופן המתאים בין שאר התלמידים וכן 

בין יהודי מרוקו, אשר ע"י הלימוד משך זמן באהלי"י מקבלים ג"כ האפשרות - באם הנהלת אהלי"י תמצא 

לנכון - לעלות לאה"ק ת"ו, ובפרט שמר קול אמר לי שאע"פ שנפסקה העלי' של זקנים ואינם מסוגלים 

לעבודה וכו' אבל הורי התלמידים שיעלו, יתנו לההורים רשיון העלי' במשך שנתיים...

ו( כתבתי למהר"ש שי' בנוגע לנתינת שמורה לעוזרינו במרוקו ובטח יראה לו המכתב, ויטכסו 

יחד עצה בזה, כן כתבתי להנ"ל ע"ד הסידור שלעתים קבועים יודפס במכ"ע וירחונים במרוקו איזה 

ידיעות, אם ע"ד עבודת חב"ד שם או עכ"פ בכלל ע"ד חסידות און דעם ארום, ובטח גם בזה ישתדלו 

למצוא עצה להדפסה ופרסום באופן המתאים.

נודעתי זה לא כבר שמשך זמן התקיימה במרוקו חברה ושמה "דובב שפתי ישנים" והם  ז( 

הו"ל כו"כ ספרים, ומהנכון הי' שישלחו מכל ספרים אלו טופס אחד לכאן, בתור תשורה, איני יודע 

מי, אם כת"ר או מהר"ש טוב יותר שיתעסק בזה להביא לפועל, כמדומה שמראשי החברה הוא הרב 

טולדני ממכנז והרב מהרש"ז הכהן מקסבלנקה, ובטח על אתר יודעים זה ברור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש אנ"ש שי' במרוקו.

   

עזות" יענה לבניֿתורה 10ה"עשיר  בזלזול  מתייחס הוא .
שמור  "עושר  שיש הכתוב על  ושוכח  ויראיֿאלקים,

לרעתו " .11לבעליו 
התורה. גדולי של  חשבון ֿהנפש גם ישנו 

להם  יש אבל  התורה, בידיעת גדולים שהם כאלה ישנם
בעליֿקנאה, כבוד , מבקשי הרוח , גסי הם רעות. מידות
דואג  על  שכתוב כמו  ורכילות, בעליֿלשון ֿהרע
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äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦
Búî÷:àéõeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNrå eptözáéBl z÷öéå §©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À
åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ

:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬

:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á
-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת



רנה iriax ,iyily - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnîáìäécvî íéàöé íéð÷ äMLå ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨
ìLìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLéð÷ äL §¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´

:éðMä dcvî äøðîâììLíéãwLî íéráâ äL §Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º
ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwaíéráâ äL ©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À

ì ïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîúLL §ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤
:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäãìäraøà äøðnáe ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§Ÿ̈−©§¨¨´

:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéráâäìøzôëå §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨§©§¿Ÿ
éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLåìíäéøzôk §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®

:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañ §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
åëàLL úòéøé øNr äNrz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²
:íúà äNrz áLç äNrîáäréøéä | Cøà ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´

òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäâäMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãúôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ®̈¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

äúçàä äréøéa äNrz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼
øLà äréøéä äö÷a äNrz úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤

:dúçàåzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨®̈§¦©§¨Æ

äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬
:ãçà ïkLnäæìäàì íéfr úòéøé úéNrå ©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤

ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«
çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ

úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½
:úréøé äøNr ézLrìèLîç-úà zøaçå §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³

zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äréøéä-úà¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéNrå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ
ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàééñø÷ úéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨©§¥¬
úàìla íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ

:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçåáéóãòä çøñå §¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½
ìr çøñz úôãòä äréøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−

:ïkLnä éøçàâéäfî änàäå äfî änàäå £Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ
écö-ìr çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòä«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯

:Búqëì äfîe äfî ïkLnäãéäñëî úéNrå ©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨¦§¤Æ
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמּיים  מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

לגּבי  ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּביׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכחֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחֹו

נעׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½

:ïkLnä éLø÷ ìëìçéíéLøwä-úà úéNrå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

ipy ,oey`x - dk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦
Búî÷:àéõeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNrå eptözáéBl z÷öéå §©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À
åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ

:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬

:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á
-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת
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èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−®̈¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה עלּֿפי לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´

äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈
:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©

ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®
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:úLçð íúà úétöåæúòaha åéca-úà àáeäå §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ
úàNa çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬

:Búàçäàøä øLàk Búà äNrz úçì áeáð Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬
:eNré ïk øäa Eúàñ «Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«
¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש ב.ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ
) ׁשלילּיים ּדברים מבּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. ויׁשaÁÓ·עוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. העֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,¯tÎÓּבזכּות חּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכבֹוד aÁÓ·ׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש ְִַַָָ

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì Cøàéíäéðãàå íéøNr åéãnrå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

àéCøà äàî íérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
áéúëåãîòåéø÷íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãenrå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçðáéáçøå §½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©
íäéãnr änà íéMîç íérì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©®̈©ª«¥¤´

:äøNr íäéðãàå äøNrâéúàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãéäøNr Lîçå ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«©«£¥̧¤§¥¬

ìL íäéãnr óúkì íérì÷ änàíäéðãàå äL ©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèíérì÷ äøNr Lîç úéðMä óúkìå §¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®

ìL íäéãnrìL íäéðãàå äL:äLæèìeørL ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©̧©
ïîbøàå úìëz änà íéøNr | Cñî øöçä¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
íäéãnr í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´

:äraøà íäéðãàå äraøàæéøöçä éãenr-ìk ©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥̧¤«¨¥³
íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ̈¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−®̈¤§©§¥¤−

:úLçðçé| áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©

LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça íéMîç£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´
:úLçð íäéðãàå øæLîèéïkLnä éìk ìëì ¨§®̈§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈

øöçä úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−
:úLçðqqq §«¤

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBBBBBBBBBBB
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¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»

קנה - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא È„ÈÁÈּפׁשּתן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒ

ּגרעין ב)מּכל יח, הם (זבחים ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּפני  ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהבּדילּו

– אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות והאמּונה העֹולם; ְְְְֱֵֶַַַַָָָָָָהׁשּפעת

עליהם  הּמגּנה והיא לעֹולם יׂשראל ּבני ּבין הּמבּדילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו ְְְִִִֵַַָָמּפני

øéèôîæéóñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenr-ìk̈©¥̧¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤
:úLçð íäéðãàå óñk íäéååçéøöçä Cøà ¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á

äî÷å íéMîça íéMîç | áçøå änàá äàî¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîçèéìëì ¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤§ŸÆ

-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä éìk§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨
:úLçð øöçä úãúéqqq ¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

iyy ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−®̈¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה עלּֿפי לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´

äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈
:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©

ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®



רנח
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äîåøú úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

ä ÷øô à íéëìîá

äåëì äîëç ïúð ýåýéåäîìL ©«Ÿ̈À¨©³¨§¨Æ¦§Ÿ½Ÿ
íøéç ïéa íìL éäéå Bì-øac øLàk©«£¤−¦¤®©§¦´¨ÀŸ¥³¦¨Æ
:íäéðL úéøá eúøëiå äîìL ïéáe¥´§Ÿ½Ÿ©¦§§¬§¦−§¥¤«

æëìL ñnä éäéå ìûøNé-ìkî ñî äîìL Cìnä ìriåíéL ©©̧©©¤¯¤§Ÿ²Ÿ©−¦¨¦§¨¥®©§¦´©©½§Ÿ¦¬
:Léà óìàçëLãça íéôìà úøùr äðBðáì íçìLiå ¤−¤¦«©¦§¨¥´§¨À¨£¤̧Ÿ¤£¨¦³©¸Ÿ¤Æ

íøéðãàå Búéáa íéLãç íéðL ïBðálá eéäé Lãç úBôéìç£¦½µŸ¤¦«§´©§¨½§©¬¦¢¨¦−§¥®©«£«Ÿ¦¨−
:ñnä-ìrèëì éäéåíéðîLe ìañ àNð óìà íéráL äîìL ©©¨«©§¦¯¦§Ÿ²Ÿ¦§¦¬¤−¤Ÿ¥´©¨®§Ÿ¦¬

:øäa áöç óìàìì íéávpä éøOî ãáìøLà äîìL ¤−¤Ÿ¥¬¨¨«§Â©Â¦¨¥̧©¦¨¦³¦§ŸŸÆ£¤´

`xenl iy
(æë,Léà óìà íéùìLeéä íäå §Ÿ¦¤¤¦§¥¨

íçìLe íéöò úúéøëì úeðnà éìòa©£¥ª¨¦§¦©¥¦§¨¨
.ïBðáìì(çëíéôìà úøNò ¦§¨£¤¤£¨¦

,úBôéìç LãçaíéùìL CBzî ©Ÿ¤£¦¦§Ÿ¦
÷ø Lãç ìëa íéãáBò eéä óìàä̈¤¤¨§¦§¨Ÿ¤©
íéôlçúî eéäå ,íéôìà úøNò£¤¤£¨¦§¨¦§©§¦

.íäéðéa,ñnä ìòìk çéøëäì ¥¥¤©©©§©§¦©¨
.Bì òa÷pL Lãça CìiL ãçà¤¨¤¥¥©Ÿ¤¤¦§©

(èë,ìañ àNðúà úàNì Ÿ¥©¨¨¥¤
íéìaqäå .øéòì øää ïî íéðáàä̈£¨¦¦¨¨¨¦§©©¨¦
eéäL ïëzéå ,íéøb eéä íéáöBçäå§©§¦¨¥¦§¦¨¥¤¨

.íéðBòábäî(ì,íéávpä éøOî ¥©¦§¦¦¨¥©¦¨¦
éNBò ìöà íéãîBòå íépîîä©§ª¦§§¦¥¤¥

.äëàìnä,íòa íéãBøäíéNâBpä ©§¨¨¨¦¨¨©§¦
.äëàìnä éNBò íòä úà¤¨¨¥©§¨¨

(àì,eòqiå.øää ïî ïúBà eø÷ò ©©¦¨§¨¦¨¨

mixn zxhr
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לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם רסב
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
6:266:208:348:329:099:0610:0510:0417:2517:3017:5117:5617:0918:06באר שבע )ח(

6:276:218:348:319:099:0610:0510:0317:2517:3017:4917:5416:5918:04חיפה )ח(

6:256:198:338:309:079:0410:0410:0217:2717:3217:4917:5416:5118:04ירושלים )ח(

6:276:228:358:329:099:0610:0610:0417:2417:2917:5017:5517:0818:06תל אביב )ח(

7:086:588:528:479:379:3210:2910:2517:1017:1917:4417:5417:0018:07אוסטריה, וינה )ח(

6:456:519:279:3110:0710:1111:1811:2020:2420:1720:5320:4620:0120:57אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:076:588:548:509:379:3310:3010:2717:1617:2517:4917:5817:0618:11אוקראינה, אודסה )ח(

6:426:328:268:219:119:0610:0310:0016:4416:5417:1917:2816:3417:41אוקראינה, דונייצק )ח(

6:546:448:378:339:229:1710:1410:1116:5417:0417:2917:3916:4517:52אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:247:139:038:589:509:4410:4110:3817:1617:2617:5218:0217:0718:16אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:177:068:568:519:439:3710:3410:3017:0817:1817:4417:5416:5918:08אוקראינה, קייב )ח(

7:317:229:209:1610:039:5810:5610:5217:4717:5518:1718:2517:3618:38איטליה, מילאנו )ח(

6:256:248:558:559:249:2410:2710:2718:3218:3218:5518:5418:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:246:309:069:099:449:4710:5310:5519:5219:4620:2020:1319:2920:24ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:057:129:469:5110:3010:3311:4111:4320:5420:4621:2521:1620:2921:29ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:036:569:028:589:409:3610:3510:3217:3917:4618:0818:1517:2718:26ארה״ב, בולטימור )ח(

6:556:478:518:489:309:2610:2510:2217:2617:3317:5618:0317:1418:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:556:478:528:489:319:2710:2610:2317:2617:3417:5618:0317:1418:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:347:269:289:2410:0810:0411:0211:0017:5918:0718:3018:3817:4818:50ארה״ב, דטרויט )ח(

7:046:599:149:129:489:4510:4510:4318:0818:1318:3318:3817:5418:48ארה״ב, האוסטון )ח(

6:406:348:468:439:219:1810:1810:1617:3317:3818:0018:0517:1918:16ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:596:549:139:109:459:4310:4310:4118:1218:1618:3718:4117:5718:50ארה״ב, מיאמי )ח(

6:526:448:478:449:279:2310:2110:1917:2117:2817:5117:5817:0918:10ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:187:119:169:129:549:5010:4910:4617:5017:5818:2018:2717:3818:39ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:516:438:468:439:269:2210:2010:1817:1917:2617:4917:5717:0718:08ארה״ב, שיקגו )ח(

6:266:299:039:059:349:3610:4010:4019:0719:0419:3119:2818:4719:37בוליביה, לה-פס )ח(

8:037:529:409:3510:2810:2211:1911:1517:5118:0118:2818:3817:4218:52בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:027:519:409:3510:2810:2211:1911:1517:5218:0218:2818:3917:4318:52בלגיה, בריסל )ח(

5:525:568:318:339:049:0610:1110:1218:5418:5019:1419:1018:3219:20ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:415:458:208:228:538:5510:0010:0118:3618:3319:0118:5718:1519:07ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:227:118:588:539:469:4110:3710:3317:1017:2117:4517:5617:0418:10בריטניה, לונדון )ח(

7:367:249:079:019:589:5110:4810:4317:1117:2317:5018:0217:0618:16בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:317:199:058:599:549:4810:4410:4017:1317:2417:5018:0017:0418:15גרמניה, ברלין )ח(

7:447:339:239:1810:1010:0411:0110:5717:3617:4718:1218:2217:2718:36גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:495:538:298:329:039:0510:1110:1219:0018:5519:1919:1418:3819:24דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:097:069:289:279:599:5710:5810:5718:3718:3919:0119:0318:2119:12הודו, מומבאי )ח(

7:047:019:249:229:559:5310:5410:5318:3318:3618:5719:0018:1819:09הודו, פונה )ח(

6:566:468:418:369:259:2010:1710:1417:0017:1017:3517:4316:5017:56הונגריה, בודפשט )ח(

7:006:528:568:539:359:3210:3010:2717:2917:3718:0018:0717:1818:18טורקיה, איסטנבול )ח(

7:207:139:209:179:589:5410:5310:5117:5918:0618:2818:3417:4718:46יוון, אתונה )ח(

7:167:069:028:579:469:4110:3810:3517:2217:3217:5618:0517:1218:18מולדובה, קישינב )ח(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:067:039:259:249:569:5510:5610:5418:3418:3718:5819:0018:1819:10מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:395:488:208:269:099:1310:2210:2519:4819:3820:2220:1219:2220:26ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:446:408:568:549:299:2710:2710:2517:5217:5618:1718:2217:3718:31נפאל, קטמנדו )ח(

7:127:059:109:079:499:4510:4310:4117:4517:5218:1518:2117:3118:33סין, בייג'ין )ח(

7:177:169:469:4610:1610:1511:1811:1819:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:006:488:348:299:239:1710:1410:1016:4216:5317:2017:3016:3317:44פולין, ורשא )ח(

6:076:088:428:439:139:1310:1710:1818:3818:3619:0118:5918:1819:08פרו, לימה )ח(

7:497:409:389:3310:2010:1611:1311:1018:0118:1018:3418:4217:5018:55צרפת, ליאון )ח(

8:067:569:489:4310:3410:2811:2511:2218:0618:1618:4018:4917:5619:02צרפת, פריז )ח(

6:126:118:408:409:099:0910:1110:1118:0918:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:227:139:149:109:559:5010:4910:4617:4517:5318:1418:2217:3418:34קנדה, טורונטו )ח(

7:026:538:518:479:339:2910:2610:2317:1717:2517:4817:5717:0618:09קנדה, מונטריאול )ח(

6:366:298:408:379:169:1310:1210:1017:2417:3017:5217:5717:1118:08קפריסין, לרנקה )ח(

8:278:149:559:4910:4710:4011:3611:3217:5418:0718:3518:4717:4719:02רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:037:509:289:2210:2210:1511:1111:0617:2817:4118:0718:1917:2118:34רוסיה, מוסקבה )ח(

7:337:239:189:1410:029:5710:5510:5117:3817:4818:1218:2117:2818:34רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:387:289:239:1810:0710:0210:5910:5617:4717:5718:1718:2617:3718:39שוויץ, ציריך )ח(

6:436:419:069:059:369:3410:3610:3518:2218:2418:4518:4718:0618:56תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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