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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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

.àë÷
:ÁÈ‚˘Ó ‰"·˜‰ Í‡È‰Â ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÂÚ Ì˘ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚· ‰ÏÚÓ ˘È Í‡È‰

àïéàî íéøää-ìà éðéò àOà úBìònì øéL¦À©©«Å£¬¤¨´−¥©¤¤«¨¦®¹¥©À¦
:éøæò àáéá:õøàå íéîL äNò ýåýé íòî éøæò ¨¬Ÿ¤§¦«−¤§¦¥¦´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàãäpä ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´
:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àìäEøîL ýåýé Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®

ðéîé ãé-ìò Elö ýåýé:Eå-àì LîMä íîBé §Ÿ̈¬¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ
:äìéla çøéå äkkéæòø-ìkî EøîLé ýåýé ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨®̈

:ELôð-úà øîLéçáe Eúàö-øîLé ýåýéEàB ¹¦§ÀŸ¤©§¤«§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®
:íìBò-ãòå äzòî¹¥«©À̈§©¨«

.áë÷
:ÌÈÏ˘Â¯È· Â˘Ú˘ ÌÈÒÈ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È Á·˘Ó ¯¯Â˘Ó‰ ¯ÙÒÓ

àéì íéøîàa ézçîN ãåãì úBìònä øéL¦¬©©«£À§Å̈¦¬−¨©§¦§«Ÿ§¦´¦®
:Cìð ýåýé úéaáéøòLa eðéìâø eéä úBãîòC ¥−§Ÿ̈´¥¥«−«Ÿ§¨´©§¥®¹¦§¨©À¦

ìLeøé:íâdl-äøaçL øéòk äéeðaä íìLeøé §«¨¨«¦§«¨©¬¦©§¨®§¹¦À¤ª§¨¨¬
:åcçéãúeãò dé-éèáL íéèáL eìò íML ©§¨«¤¨̧¨¶§¨¦¿¦§¥−¨¥´

ì úBãäì ìàøNéì:ýåýé íLäeáLé | änL ék §¦§¨¥®§¹ŸÀ§¥´§Ÿ̈«¦³¨̧¨¨«§´

:ãåc úéáì úBàñk ètLîì úBàñëåeìàL ¦§´§¦§¨®¦¹§À§¥´¨¦«−©«£
éáäà eéìLé íìLeøé íBìL:CæCìéça íBìL-éäé §´§«¨¨®¦¦¹§À̈«Ÿ£¨«¦§¦¨¬§¥¥®

éúBðîøàa äåìL:Cç-äøaãà éòøå éçà ïòîì ©¹§À̈§©§§¨«¦−§©©©©´§¥®̈£©§¨
:Ca íBìL àpèeðéäìà ýåýé-úéa ïòîì −̈¨´¨«−§©©¥§Ÿ̈´¡Ÿ¥®

:Cì áBè äL÷áà£©§−̈´¨«

תחילת זמן קידוש לבנה: יום ראשון בערב, ז' תשרי )נוהגים לקדש במוצאי יום הכיפורים(
סוף זמן קידוש לבנה: מוצאי שבת פרשת האזינו, י"ג תשרי

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' תשרי, ה'תשי"ד
ברוקלין, נ.י.

הנהלת כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

גרמא לכתיבת מכתבים, הנה היות  ואף שאין הזמן  מאשר אני קבלת מכתבם מכ"ה אלול, 
ששאלתם דחופה הנני עונה בהקדם.

תוכן שאלתם: באשר יש שתי אפשריות בהנוגע לקביעות מקום לבנין בית הספר לחקלאות 
ובית הספר למלאכה בהכפר, אם בסמיכות זה לזה או בריחוק מקום, ושואלים חוות דעתי בזה.

הנני אינני רואה חלק השלילה ברוחניות הדברים כשיהיו שני הבנינים סמוכים.

ואדרבה. ומצד הגשמי, הנה עליהם להתיעץ עם כל אלה המעונינים בדבר, ויעשו באופן שיעזור 
לבנין  יגשו  דידן  רצון אשר בעגלא  ויהי  יצליחם.  והשי"ת  ולהתפתחות הכפר.  להתפתחות המוסדות 

הבנינים הנ"ל בפועל ממש ושיהי' בהצלחה בגו"ר.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי  מפתח  

 ב   ................................    סדר החת תפילין  )א

 ג   .......................  קכב  ,אקכ  תהליםמזמורי   )ב

  ר קו גו' ה כשר יעי"ד מאמר  ) ג

 ה  .............  ט"כה'תש , שת האזיו, י"ג תשרישבת פר

 יג   ..........  ברכות ערב יום הכיפורים, ה'תשי"ב   )ד

 יד  ...............מוצאי יום הכיפורים, ה'תשי"ב  )ה

 יד  .............  , י"ג תשרי, ה'תשי"ב ש"פ האזיו  )ו

 יח  ......  ט , ה'תשכ"ברכות ערב יום הכיפורים  )ז

  "ד בעת סעודת מוצאי יום הכיפורים,ר  )ח

 יט   .............................................  ה'תשכ"ט 

 כ  ...  "ט 'תשכשיחת ש"פ האזיו, י"ג תשרי, ה  )ט

 מב  ..........  , גטי ךכר  חג הסוכות ותשיח -י לקוט  )י

  ה"גהר "קלכ רה ותה  לע ק חצי יו ל  טקויל  )יא

 מז  ..  "ל  זצ ןה אסרוא יש  צחקיי  ול  'ר  ובלק מה ח"הרה

 מט  .....  האזיו פרשת   –ח שיומאולה קוט גלי  )יב

    .....  האזיו פרשת לשבוע  יומיחומש   י רעושי  ) יג

 עה   .......  האזיו פרשת  לשבוע  תהלים י רועיש  )יד

    ה)(מוג יא הת  רפסב  יםרשיעו  )טו

 עו   ..............................  האזיו פרשת וע לשב 

 פו   ......  האזיו פרשת וע בלשם" וי םהיו"  חלו  )טז

 פח   ...................  ם "מברב וןילע  תי מיו  הכלה  )יז

 ם"מבר ירועיש

 צא....  האזיו פרשת לשבוע  ,םולי ם  קירפ' ג –  ) יח

 עה ק.  האזיו פרשת לשבוע    ,ליום  דחפרק א –  )יט

 צוק  ....  האזיו פרשת לשבוע  ,תוצו מהפר ס –  )כ

  ובים  תם וכייאב  )כא

 צטק  ..........  יא רק פ  דברי הימים ,כו-הכפרק  אל זקיח

  חלה ת מסכ –משיות   )כב

 רא  ............................................  קהתי אור יב

 רו  ........................................  מא יוכת מס  יעקבן  עי  ) כג

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  )כד

 רח  ........................................  צד   ףד  עד ח פ ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כה

 זלר  ............................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו לחן ערושו  )כו

  זלר  ........................  קן ז ה אדמו"ר  יומיוח רב  לפי ל

    האזיו [ב]   הרתולקוטי    )כז

 מר  ............................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור  )כח

 מבר  .......................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ימרמא  )כט

 מגר  ..................................  דק"צ  חמה"צ  ר "דמוא

  ג ואל תרל" שמ רתות  ) ל

 מדר  .......................................  ש הר"ומ  מו"ר דא

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )לא

 מהר  ..................................... "ב "ר מוהרשמואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ  )לב

 מהר  .....................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

  ק ה"בל תש"הה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  ) לג

 מו ר  ......................................  צ '' יי רהמו ר 'מו'דא

 מחר  ...............................  ט כ קפרק  ת וכרו זה ספר  )לד

  ודש  ק  ותרגא  ) לה

 א ר  .............................................  צ "יהרי מו ר "ואדמ

 ג ר  ............................  יאה בציבור חומש לקר   ) לו

 סר  ............  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי  ) לז

 סאר  .............  האזיו פרשת לשבוע ים מזוח ל  ) לח

 סגר  ......  ק "שו "כהליו  תור קת ל דהצות סדר מ  )לט
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b"i ,epif`d zyxt zay .c"qa
*h"kyz'd ,ixyz

(‰Á‰)
¯Lkאברתֹו על יּׂשאהּו ּגֹו' קּנֹו וידּוע 1יעיר , ¿∆∆ְְִִִֵֶַַָָָָ

ההּלּולא  ּבעל ׁשל הּוא 2הּפרּוׁש ׁש'ּנׁשר' , ִֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבחינת  הּוא ּגֹו' יעיר" ּו"ּכנׁשר רחמים, ְְְֲִִִִֶֶַַַָּבחינת

על  "יּׂשאהּו ּׁשּכתּוב ּומה רּבים'. ֲִִִֵֶַַַַָָ'רחמים

הּגּוף  ּדמּות לֹו ואין ּגּוף לֹו ׁשאין אף ,3אברתֹו", ְְְֵֵֶֶַַָ

אדם" הּתֹורה "זאת ּכי רמ"ח 4הּוא ענין והּוא , ְְִִַַָָָֹ

ּפקּודין  רמ"ח עלֿידי הּנעׂשים ּדמלּכא ,5אברין ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ

ּכאּלּו עליכם אני "מעלה הּמצֹות קּיּום ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַׁשעלֿידי

אברתֹו",6עׂשאּוני" על "יּׂשאהּו ענין וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

הּנה  'נׁשר', ּדבחינת רּבים' ה'רחמים ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּמּצד

מּבחינת  למעלה העּלּוי נעׂשה הּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָעלֿידי

(יּׂשאהּו הּמצֹות ׁשעלֿידי ּדמלּכא אברין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָרמ"ח

ּבּקּבלה  הּמבאר עם מתאים וזה אברתֹו). 7על ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּדקנא', ּתּקּוני מ'י"ג מאיר ּבהן הּמרּכבה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשחּיֹות

ׁשּנעּתק  'עּתיק' ּבחינת הּוא 'נׁשר' יֹותר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה
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שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר יא.)1*) לב, שמיני )2האזינו שער שמואל תורת – תר"מ יונתי (המשך תרמ"א

מד). יגדל.)3ע' פיוט ע"ב.)4ע"פ ריש קיז, זח"ב וראה יד. יט, רפכ"ג.)5חוקת תניא ויק"ר )6ראה וראה א. קיג, זח"ג

ז. תרע"ח )7פל"ה, קנו יעיר כנשר רד"ה א'תרפה. ע' האזינו באוה"ת הובא עקב. ס"פ לזח"ג רמ"ז סע"ב. יח, זח"א ראה

לג). ע' תרפ"ב (סה"מ תרפ"ב הנ"ל רד"ה ואילך). כג ס"ע תרע"ח (סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האזינו: בשירת בתורה נאמר

'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk את מנהיג [הקדושֿברוךֿהוא "ינהגם רש"י: ופירש ¿∆∆»ƒƒ
יעורר  קינו, יעיר בניו... על רחמני הזה כנשר ובחמלה ברחמים ישראל] בני

נוגע... ואינו נוגע מחפף, אלא עליהם עצמו מכביד אינו ירחף, גוזליו על בניו,

"B˙¯·‡ ÏÚ e‰‡OÈ1, נושאן" ƒ»≈«∆¿»
כנפיו", ÏLעל Le¯t‰ Úe„ÈÂ¿»««≈∆

‡Ïel‰‰ ÏÚa2, מהר"ש אדמו"ר «««ƒ»
תרמ"ג) (שנת תשרי י"ג ביום שנסתלק

,ÌÈÓÁ¯ ˙ÈÁa ‡e‰ '¯Lp'L∆∆∆¿ƒ««¬ƒ
באלוקות  למעלה הרחמים מידת

‡e‰ 'Bb "¯ÈÚÈ ¯Lk"e¿∆∆»ƒ
'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯' ˙ÈÁa דרגה ¿ƒ««¬ƒ«ƒ
הרחמים. במידת גבוהה »Óe‰יותר

·e˙kM הרחמים שמידת כאן ∆»
בניו  את הנושא לנשר נמשלה העליונה

כנפיו  ‡·¯˙B",על ÏÚ e‰‡OÈ"ƒ»≈«∆¿»
BÏ ÔÈ‡L Û‡ לקדושֿברוךֿהוא «∆≈
BÏ ÔÈ‡Â Ûeb אפילו˙eÓc ¿≈¿

Ûeb‰3, לומר אפשר איך כן ואם «
על  נשיאה של אלו לשונות עליו

על  הנשיאה שעניין משום הּוא כנפיים,

במשמעות  כאן מתפרש הכנפיים

‰Bz¯‰רוחנית  ˙‡Ê" Èkƒ…«»
"Ì„‡4, פרה (בדיני בתורה נאמר »»

חוקת) בפרשת התורה אדומה "זאת

קשר  על רומז שהכתוב ומפרשים אדם"

התורה  מצוות בין פנימית ושייכות

¯Á"Óל'אדם' ÔÈÚ ‡e‰Â248 ¿ƒ¿«
‡kÏÓc ÔÈ¯·‡ הוא המלך, אברי ≈»ƒ¿«¿»

שלמטה), האדם גוף אברי כמספר (שמספרם העליון האדם הקדושֿברוךֿהוא,

ÌÈNÚp‰ כביכולÔÈ„e˜t Á"Ó¯ È„ÈŒÏÚ5, של (מספרם המצוות 248 ««¬ƒ«¿≈ƒƒ
‰Bˆn˙מצוותֿעשה) Ìei˜ È„ÈŒÏÚL,ז"ל חכמינו כמאמר גורמים ∆«¿≈ƒ«ƒ¿

È‡ ‰ÏÚÓ" הקדושֿברוךֿהואÌÎÈÏÚ את המקיימים ישראל בני על «¬∆¬ƒ¬≈∆
Èe‡NÚ"המצוות  el‡k6. ¿ƒ¬»ƒ

חד  כולא וקודשאֿבריךֿהוא דאורייתא בזהר "שאמרו התניא: בספר וכמבואר

שהמצוות  לפי דמלכא אברין רמ"ח אינון פיקודין דרמ"ח פירשו ובתיקונים

העליונים  העולמות בכל המלובש האמיתי וחפצו העליון רצון פנימיות הן

התחתונים  של המצוות במעשה תלוי ושפעם חיותם כל כי להחיותם ותחתונים

רצון  לפנימיות הפנימי לבוש הוא וקיומן המצוות שמעשה ונמצא כנודע.

ולכן  בעולמות להתלבש העליון רצון וחיות אור נמשך זה שממעשה העליון

לנפשו  לבוש הם האדם גוף שאברי כמו דרךֿמשל, דמלכא אברי נקראים

או  ידו לפשוט אדם של ברצונו שעולה מיד כי וכל מכל אליה לגמרי ובטלים

שום  ובלי להן ואמירה צווי שום בלי ומיד תיכף לרצונו נשמעות הן רגלו

מעשה  של החיות דרךֿמשל כך ברצונו. כשעלה ממש כרגע אלא כלל שהייה

לגבי  לגמרי בטל הוא וקיומן המצוות

לו  ונעשה בו המלובש העליון רצון

לנשמה". כגוף ממש

ÏÚ e‰‡OÈ" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ»≈«
,"B˙¯·‡ הפנימית המשמעות וזו ∆¿»

הקדושֿ עלֿידי ישראל בני נשיאת של

כנפיים', 'על »vnL∆ƒ„ברוךֿהוא
'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'‰ֿהקדוש של »«¬ƒ«ƒ

ישראל  בני על »ÈÁ·cƒ¿ƒ˙ברוךֿהוא
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,'¯L'∆∆ƒ≈«¿≈«¿»

עושים  ישראל ‰ÈelÚשבני ‰NÚ«¬∆»ƒ
ÔÈ¯·‡ Á"Ó¯ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»ƒ
,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ‡kÏÓc¿«¿»∆«¿≈«ƒ¿
הכנפיים  על שהנשיאה כשם

(B˙¯·‡ ÏÚ e‰‡OÈ) מסמלת ƒ»≈«∆¿»
למעלה  כך הנשר, מעל והגבהה הרמה

רחמים  התעוררות פועלת התשובה

ממה  למעלה גבוהה, בדרגה רבים

קיום  עלֿידי המלך' ב'אברי שנפעל

המצוות.

‰ÊÂ כאן ÌÚהאמור ÌÈ‡˙Ó ¿∆«¿ƒƒ
‰Ïawa ¯‡·n‰7˙BiÁL «¿…»««»»∆«

‰·k¯n‰ העליונה האלוקית «∆¿»»
ישעיה  הנביאים בדברי (המתוארת

È'Ó"‚ויחזקאל) ¯È‡Ó Ô‰a»∆≈ƒƒ
,'‡˜c Èewz הנרמזות) ז"ל חכמינו בדברי הנזכרות הרחמים מידות י"ג ƒ≈ƒ¿»

הזקן", תיקוני "י"ג הסוד בתורת נקראת וכו') וחנון" רחום אֿל ה' "ה', בפסוק

שונות), בדרגות שונים למלאכים (כינוי הקודש' מ'חיות אחד הוא הנשר והרי

רבים  רחמים להתעוררות קנו" יעיר "כנשר בין הקשר על כאן שהאמור כך

'חיות  על הרחמים מידות י"ג של מיוחדת הארה שיש בקבלה לאמור מתאים

הנשר, ובכללן שבמרכבה BÈ˙¯הקודש' ‰ÏÚÓÏe יותר גבוהה בדרגה ¿«¿»≈
בהם, המאירים רבים והרחמים שבמרכבה לדרגה 'L¯'מהמלאכים רומז ∆∆

יותר 'ÈzÚ˜'נעלית ˙ÈÁa ‡e‰ מעשר (שלמעלה עליון' 'כתר בבחינת ¿ƒ««ƒ
והעניין  בחינות, כמה יש הראש) מעל הוא כפשוטו שהכתר כשם הספירות,

מ'יום' ונבדל נעתק (כלומר, יומין' 'עתיק נקרא שב'כתר' והנעלה הפנימי

'עתיק' וגילוי), הארה של Ò„¯במשמעות ÏkÓ Ïc·Â ˜zÚpL∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ»≈∆
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 ם"מבר ירועיש
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 עה ק.  האזיו פרשת לשבוע    ,ליום  דחפרק א –)יט
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  חלה ת מסכ –משיות )כב
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 רו  ........................................  מא יוכת מס  יעקבן  עי) כג

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ)כד

 רח  ........................................  צד   ףד  עד ח פ ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח)כה

 זלר  ............................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו לחן ערושו)כו

  זלר  ........................  קן ז ה אדמו"ר  יומיוח רב  לפי ל

    האזיו [ב]   הרתולקוטי  )כז

 מר  ............................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור)כח

 מבר  .......................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ימרמא)כט

 מגר  ..................................  דק"צ  חמה"צ  ר "דמוא

  ג ואל תרל" שמ רתות) ל

 מדר  .......................................  ש הר"ומ  מו"ר דא

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר)לא

 מהר  ..................................... "ב "ר מוהרשמואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ)לב

 מהר  .....................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

  ק ה"בל תש"הה'-ד"שה'תת ושיחהר פס) לג

 מו ר  ......................................  צ '' יי רהמו ר 'מו'דא

 מחר  ...............................  ט כ קפרק  ת וכרו זה ספר)לד

  ודש  ק  ותרגא) לה

 א ר  .............................................  צ "יהרי מו ר "ואדמ

 ג ר  ............................  יאה בציבור חומש לקר ) לו

 סר  ............  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי) לז

 סאר  .............  האזיו פרשת לשבוע ים מזוח ל) לח

 סגר  ......  ק "שו "כהליו  תור קת ל דהצות סדר מ)לט



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eb'ו epiw xiri xypk

מּצד  ׁשּלכן ההׁשּתלׁשלּות, סדר מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָונבּדל

לא  ּגם והגּבלֹות, מדידֹות ׁשּום אין זֹו ְְְְִִֵַַָָֹּבחינה

ׁשּבסדר  עליֹונֹות הכי ׁשּבמדרגֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַהמדידֹות

ּומצֹות. ּדתֹורה למדידֹות ּגם עד ְְְְְְִִִַַַַַָההׁשּתלׁשלּות,

ויׁש אברתֹו". על "יּׂשאהּו זֹו ּבחינה מּצד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָולכן

מה  הּטעם ּגםּֿכן ׁשּזהּו ּבדרֿאפׁשר, ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָלֹומר

אֹו ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת האזינּו ּפרׁשת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָּׁשּקֹוראין

הּכ יֹום אחרי זמן ּתכף הּוא אז ּכי ּפּורים, ְֲִִִֵֵֶַַַָ

ּכפׁשּוטֹו חטא ּבין ׁשחטא, מי ּגם אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּתׁשּובה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּסרֹון, מּלׁשֹון חטא ּובני 8ּובין אני ְְְְֲִִִִֵֵֶָָ

ּבׁשלמּות  לֹו ׁשחסר והינּו חּטאים, ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹׁשלמה

עלֿידי  'נׁשר', ּבחינת ּגּלּוי מּצד הּנה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָעבֹודתֹו,

'אברתֹו'. מּבחינת למעלה עלּיה נעׂשת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהּתׁשּובה

CÈ¯ˆÂ והרי ּדוקא, "ּכנׁשר" ּׁשּכתּוב מה להבין ¿»ƒְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

ּפני  אריה ּפני הּמרּכבה, חּיֹות ארּבע ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

ולּמה  ּדקנא', ּתּקּוני ּב'י"ג הן וכּו' נׁשר ּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשֹור

ּכאן  'נׁשר' ׁשּבחינת ואף ּדוקא. "ּכנׁשר" ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹומר

'עּתיק' ׁשּבחינת ּכּנ"ל, 'עּתיק' ּבחינת על ְְִִִִֵֶַַַַַַַָקאי

ההׁשּתלׁשלּות, סדר מּכל ונבּדל נעּתק ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּוא

הּבריאה  מעֹולם ונבּדל נעּתק ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּומּכלֿׁשּכן

חּיֹות  ארּבע הּוא הּבריאה) (ּבעֹולם ְְְִֶַַַַָָָׁשּׁשם

ּגֹו', "ּכנׁשר" ּׁשּכתּוב מּמה מּכלֿמקֹום ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהּמרּכבה,

'רחמים  ּובחינת 'עּתיק' ּבחינת את ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַׁשּמדּמה

ׁשּמדּמה  מּובן הרי ל'נׁשר', ׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָרּבים'
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ובכ"מ.)8 א. נא, נצבים א. פב, מטות לקו"ת וראה כא. א, מלכיםֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙eÏLÏzL‰‰ לדרגה מדרגה יורד האלוקי האור שבו המדריגות סדר «ƒ¿«¿¿

ממנה  שלמטה ובזו ממנה שלמעלה בזו קשורה דרגה (כשכל מסודר בסדר

בזו) זו האחוזות שרשרת של חוליות מובדל ÔÎlLכמו ש'עתיק' מאחר ∆»≈
השת  מ'סדר והמוגבל,לגמרי המצומצם האלוקי האור של »vÓƒ„לשלות'

˙B„È„Ó ÌeL ÔÈ‡ BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»≈¿ƒ
˙B„È„Ó‰ ‡Ï Ìb ,˙BÏa‚‰Â¿«¿»«…«¿ƒ
˙BBÈÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚¯„ÓaL∆¿«¿≈¬ƒ∆¿

,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL מה כי ∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿
בדרגות  גם השתלשלות', 'סדר שבתוך

הגדרים  בתוך הוא הרי עליונות, הכי

'עתיק' ואילו שלמעלה וההגבלות,

מכל  למעלה הוא השתלשלות' מ'סדר

והגבלה  B„È„ÓÏ˙מדידה Ìb „Ú«««¿ƒ
˙BˆÓe ‰¯B˙c התורה ענייני ¿»ƒ¿

בהתלבשות  למטה ירדו והמצוות

המצוות, שיעורי (כמו והגבלות בגדרים

גם  ולכן וכד') בתפילין הפרשיות מספר

ומצוות  התורה של וההשפעה הפעולה

וכאמור, מוגבלת במידה היא למעלה

ב'רמ"ח  פועל פיקודין' 'רמ"ח' קיום

התשובה  עבודת אבל דמלכא', אברין

רבים  רחמים התעוררות פועלת

'עתיק'. בחינת גילוי מזה, ולמעלה

e‰‡OÈ" BÊ ‰ÈÁa „vÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«¿ƒ»ƒ»≈
,"B˙¯·‡ ÏÚ,עצמו הגוף מעל «∆¿»

וההגבלות, המדידות כל מעל היינו

ומצוות, תורה של ההגבלות אפילו

לעיל. כמבואר

,¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
Â‰fL הרחמים התעוררות עניין ∆∆

התשובה  עבודת שעלֿידי הרבים

קנו", יעיר "כנשר בכתוב »ŒÌbהנרמז
ÌÚh‰ Ôk העניינים פנימיות לפי ≈«««

eÈÊ‡‰ ˙L¯t ÔÈ‡¯BwM ‰Ó«∆¿ƒ»»««¬ƒ
בציבור התורה eLz·‰בקריאת ÈÓÈ ˙¯NÚa השנה ראש שבין בשבת «¬∆∆¿≈¿»

הבאה  בשבת אֹו הכיפורים, ‰ÌÈ¯etk,ליום ÌBÈ È¯Á‡ ÛÎz בשנה כמו ≈∆«¬≈«ƒƒ
שבין  בשבת זו פרשה שקוראים תש"פ) שנת של הקביעות גם (וזו תשכ"ט זו,

הסוכות  לחג הכיפורים ‡Êיום Èk השנה של זו ÔÓÊבתקופה ‡e‰ ƒ»¿«
‰·eLz‰,השנה ימות כל מאשר שאת ביתר ÈÓבמיוחד, Ìb ¯L‡ «¿»¬∆«ƒ

BËeLÙk ‡ËÁ ÔÈa ,‡ËÁL לאֿתעשה ממצוות אחת על עבירה של ∆»»≈≈¿ƒ¿
ÔB¯qÁ ÔBLlÓ ‡ËÁ ÔÈ·e בלבד·e˙kL BÓk בדברי 8, מלכים בספר ≈≈¿ƒ¿ƒ»¿∆»

מראש  יוחלט לא שאם דוד אחרי המלכות אודות המלך, שלמה אם בתֿשבע

אחריו, ימלוך ÌÈ‡hÁ,ששלמה ‰ÓÏL È·e È‡ ושלמה שהיא היינו ¬ƒ¿ƒ¿……«»ƒ

המלוכה  את חסרים 'חטאים', יהיו חיסרון eÈ‰Âבנה מלשון 'חטא' ולענייננו ¿«¿
אבל  בפועל, בעבירה חוטא שאיננו eÓÏLa˙פירושו BÏ ¯ÒÁL∆»≈ƒ¿≈

,'¯L' ˙ÈÁa Èelb „vÓ ‰p‰ ,B˙„B·Ú רחמים התגלות שהיא ¬»ƒ≈ƒ«ƒ¿ƒ«∆∆
העליונים  ÈÁaÓ˙רבים ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ ˙NÚ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«¬≈¬ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ«

'B˙¯·‡' היינו מה'כנף', למעלה ∆¿»
דמלכא' מ'אברין יותר נעלית דרגה

בעבודת  כי המצוות, בקיום שקשורים

קיום  על ויתרון מעלה יש התשובה

הרגיל. דרך על המצוות

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ כאן ¿»ƒ¿»ƒ«∆»
,‡˜Âc "¯Lk" מקום יש כלומר, ¿∆∆«¿»

על  המדבר הכתוב מדוע לתמוה

משתמש  רבים', 'רחמים התעוררות

מהנשר במשל Ïkדווקא È¯‰Â«¬≈»
Èt ,‰·k¯n‰ ˙BiÁ Úa¯‡«¿«««∆¿»»¿≈
'eÎÂ ¯L Èt ¯BL Èt ‰È¯‡«¿≈¿≈¿≈∆∆¿
פני  פניהם "ודמות ביחזקאל כלשון

לארבעתם  הימין אל אריה ופני אדם

נשר  ופני לארבעתן מהשמאל שור ופני

המלאכים  סוגי ארבעת כל לארבעתן",

הקודש" "חיות כאן הנקראים ≈‰Ôהללו
,'‡˜c Èewz ‚"È'a נמצאים ¿ƒ≈ƒ¿»

הזקן" תיקוני "י"ג לבחינת וקשורים

מידות  ל"י"ג בקבלה הכינוי שהוא

לעיל, כנזכר ‡ÓB¯הרחמים", ‰nÏÂ¿»»≈
הכתוב משל "Lk¯"כאן ומביא ¿∆∆

ידי  על רבים רחמים התעוררות לעניין

מ"נשר" «¿»Âc˜‡?התשובה
È‡˜ Ô‡k '¯L' ˙ÈÁaL Û‡Â¿«∆¿ƒ«∆∆»»≈

Ï"pk,מכוון  '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««ƒ««
'עתיק  לבחינת שהכוונה לעיל כמבואר

הספירות  מעשר שלמעלה יומין'

˜zÚ ‡e‰ '˜ÈzÚ' ˙ÈÁaL∆¿ƒ««ƒ∆¿»
Ïc·Â יותר Ò„¯ונעלה ÏkÓ ¿ƒ¿»ƒ»≈∆

,˙eÏLÏzL‰‰האצילות בעולם בעיקר e‰L‡המתחיל ÔkLŒÏkÓe «ƒ¿«¿¿ƒ»∆≈∆
‡e‰ (‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa) ÌML ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÓ Ïc·Â ˜zÚ∆¿»¿ƒ¿»≈»«¿ƒ»∆»¿»«¿ƒ»

,‰·k¯n‰ ˙BiÁ Úa¯‡ מדור שעיקר וחסידות בקבלה כמבואר «¿«««∆¿»»
לכך  שהטעם לומר מקום היה זה ולפי הבריאה, בעולם הוא המלאכים

לרחמים  הכוונה כי דווקא מנשר היא כאן המובאת רבים לרחמים שהדוגמה

האמור  'נשר' כי ב'נשר' דווקא נרמז וזה השתלשלות מסדר למעלה גבול, בלי

כי מספק, איננו הזה ההסבר אך 'עתיק', בחינת הוא nÓ‰כאן ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«
˙ÈÁ·e '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙‡ ‰n„nL ,'Bb "¯Lk" ·e˙kM∆»¿∆∆∆¿«∆∆¿ƒ««ƒ¿ƒ«
B˙B‡ ‰n„nL Ô·eÓ È¯‰ ,'¯L'Ï ‰ÏÚÓlL 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'«¬ƒ«ƒ∆¿«¿»¿∆∆¬≈»∆¿«∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז h"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d zyxt zay

ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר 'נׁשר' לבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַאֹותֹו

הּגׁשמי  לנׁשר ועד ׁשּבּמרּכבה, 'נׁשר' ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבחינת

הּוא  ׁשּלמּטה הּגׁשמי ׁשּנׁשר וכּידּוע ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלמּטה.

העֹורב 9רחמני  הפ ׁשּלמּטה 10, זה ּולנׁשר , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ה'רחמים  ּבחינת את מדּמה הּוא רחמני, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ּבארּבע  ּדהּנה הּוא, והענין ׁשּלמעלה. ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָרּבים'

ׁשֹור  ּופני הּימין, אל אריה ּפני הּמרּכבה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָחּיֹות

מּובן  ׁשּמּזה ּבאמצע. הּוא נׁשר ּופני ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהּׂשמאל,

הּמרּכבה  הן הן האבֹות ּבענין נׁשר' הּוא 11ׁש'ּפני ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאברהם  וכּידּוע האמצעי. קו יעקב, ׁשל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּדתֹו

ּבּקו  ויעקב  הּׂשמאל, ּבקו יצחק הּימין, ּבקו ְְְְְֲִִַַַַַַָָָֹֹהּוא

הּכתּובים  המׁש ּגםּֿכן וזהּו חלק 12האמצעי. ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

קּנֹו יעיר  ּכנׁשר ּגֹו' נחלתֹו חבל יעקב עּמֹו, ְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהוי'

ּב ּבא קּנֹו" יעיר "ּכנׁשר ּדענין המׁשּגֹו', ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

ׁשהּוא  ּדוקא, "ּכנׁשר" אֹומר ולכן ּגֹו'. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹל"יעקב"

ּדאבהן  ׁשלימּו הּוא יעקב ּכי יעקב, ׁשל .13מּדתֹו ְֲֲֲִִִֶַַַָָָֹֹ

¯e‡·e האמצעי קו מעלת ידּוע 14ענין הּנה ,15 ≈ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

הּתיכֹון  ּבריח הּוא האמצעי ְְִִִֶֶַַַָָׁשּקו

ׁשני  ּבזה ויׁש הּקצה. אל הּקצה מן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמבריח

הּיֹותר  קצה מן ׁשּמבריח  הּוא אחד ענין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענינים.

ּבריח  ּוכמֹו ּתחּתֹון. הּיֹותר הּקצה עד ְְְְִֵֶֶַַַַַָעליֹון

האחד  קצה מן מבריח ׁשהיה ׁשּבּמׁשּכן ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּתיכֹון

הּׁשני  לקצהּו ועד הּמׁשּכן היה 16ׁשל ׁשּלכן , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אּמה  ּוׁשּתים ׁשבעים ּבּקו 17ארּכֹו הּוא ּדכמֹוֿכן , ְְְְִִִִֵַַַַָָ

עליֹון  הּיֹותר הקצה מן מבריח ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהאמצעי

(מה  אּלּו ענינים ּוׁשני ּתחּתֹון. הּיֹותר הּקצה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעד
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שם.)9 האזינו פירש"י ב. עקב שם.)10תנחומא ו.)11תנחומא פפ"ב, ו. פמ"ז, ט.)12ב"ר שם, ב )13האזינו קמז, זח"א

ועוד. ע"ב. ריש קמט, שם לד )14(בס"ת). ע' תרפ"ב ואילך. כד ע' תרע"ח (סה"מ הנ"ל כנשר ד"ה ראה – לקמן בהבא

ב.)15ואילך). קעה, זח"ב כח.)16ראה כו, תרומה שלמה,)17ראה בתורה שהובאו ספרים שם. תרומה בחיי, רבנו ראה

פו). (אות שם תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  השתלשלות' מ'סדר שלמעלה 'עתיק' לבחינת הרומז ל'נשר' לא

'¯L' ˙ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL '¯L' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿¿ƒ«∆∆
‰·k¯naL,'השתלשלות 'סדר של בדרגות ‰ÈÓLbשהיא ¯LÏ „ÚÂ ∆«∆¿»»¿««∆∆««¿ƒ
‰hÓlL סדר' של ההגבלות את בו יש בוודאי גשמית מציאות שבתור ∆¿«»

חכמינו Úe„iÎÂהשתלשלות'. בדברי ¿«»«
hÓlL‰ז"ל ÈÓLb‰ ¯LpL עוף ∆∆∆««¿ƒ∆¿«»

כפשוטו  ¯ÈÓÁהנשר ‡e‰9CÙ‰ , «¿»ƒ≈∆
·¯BÚ‰10 הפוכות תכונות בעל שהוא »≈

hÓlL‰מרחמנות, ‰Ê ¯LÏe¿∆∆∆∆¿«»
‡e‰ ,ÈÓÁ¯ ‡e‰L לפי) הכתוב ∆«¿»ƒ
בחסידות) הפנימי ‡˙ביאורו ‰n„Ó¿«∆∆

'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»«¬ƒ«ƒ
‰ÏÚÓlL מדוע כאמור, לתמוה, ויש ∆¿«¿»

מנשר? המשל דווקא נבחר

Úa¯‡a ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿«
¯n‰ ˙BiÁ,‰·k בנבואת כנאמר ««∆¿»»

‡¯È‰יחזקאל  Èt מכווניםÏ‡ ¿≈«¿≈∆
ÔÈÓi‰,המרכבה BL¯של ÈÙe «»ƒ¿≈

‡e‰ ¯L ÈÙe ,Ï‡ÓO‰Ó≈«¿…¿≈∆∆
Èt'L Ô·eÓ ‰fnL .ÚˆÓ‡a»∆¿«∆ƒ∆»∆¿≈
Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰ ÔÈÚa '¯L∆∆¿ƒ¿«»»≈≈

‰·k¯n‰11 אמרו ז"ל חכמינו «∆¿»»
ויעקב  יצחק אברהם שהאבות, במדרש

כך  על (ומוסבר העליונה המרכבה הם

של  הפנימית שהמשמעות בחסידות

לאלוקות  האבות שביטול היא הדברים

המרכבה  ביטול כמו מוחלט ביטול הוא

לה  שאין ברמה ביטול שהוא הרוכב אל

הם  נשר' ש'פני ומכך משלה) רצון שום

הקבלה  עורכים שכאשר מובן באמצע,

לאבות, שבמרכבה הקודש' 'חיות בין

נשר' ÚÈ˜·,'פני ÏL B˙cÓ ‡e‰ƒ»∆«¬…
Úe„iÎÂשהיא  .ÈÚˆÓ‡‰ Â«̃»∆¿»ƒ¿«»«

Ì‰¯·‡L החסד מידת היא שמידתו ∆«¿»»
˜ÁˆÈ ,ÔÈÓi‰ Â˜a ‡e‰ שמידתו ¿««»ƒƒ¿»

הגבורה  מידת ‰Ï‡ÓOהיא Â˜a¿««¿…
שמאלא'), דרועא גבורה ימינא, דרועא "חסד אליהו' ב'פתח …¬»¿ÚÈÂ˜·(כנאמר

הרחמים  מידת ‰‡ÈÚˆÓשמידתו Âwa שעשר וחסידות בקבלה (וכמבואר «»»∆¿»ƒ
נצח) חסד, (חכמה, חח"נ – 'קוים' לשלושה כללי, באופן נחלקות, הספירות

– תפארת (דעת, ודת"י השמאל, בקו הוד) גבורה, (בינה, בג"ה הימין, בקו

האמצעי. בקו ויסוד) אבינו יעקב של מידתו שהיא

ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰ ÔkŒÌb e‰ÊÂ12 נאמר ‰ÈÂ'שתחילה ˜ÏÁ Èk ¿∆«≈∆¿≈«¿ƒƒ≈∆¬»»
'Bb B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ ,BnÚ נאמר לזה ˜Bpובהמשך ¯ÈÚÈ ¯Lk ««¬…∆∆«¬»¿∆∆»ƒƒ

.'Bb "·˜ÚÈ"Ï CLÓ‰a ‡a "Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk" ÔÈÚc ,'Bb¿ƒ¿«¿∆∆»ƒƒ»¿∆¿≈¿«¬…
,‡˜Âc "¯Lk" ¯ÓB‡ ÔÎÏÂ דווקא הוא העליונים לרחמים והמשל ¿»≈≈¿∆∆«¿»

מידת  היא שלו שהתכונה מנשר

ÏLהרחמים B˙cÓ ‡e‰L∆ƒ»∆
‡e‰ ·˜ÚÈ Èk ,·˜ÚÈ כדברי «¬…ƒ«¬…

Ô‰·‡cהזוהר  eÓÈÏL13 שלימות ¿ƒ«¬»»
האבות.

Â˜ ˙ÏÚÓ ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿««¬««
ÈÚˆÓ‡‰14, יעקב של הקו הוא »∆¿»ƒ

לעיל, כנזכר הרחמים, מידת אבינו,

Úe„È ‰p‰15 הסוד ÂwLבתורת ƒ≈»«∆«
ÈÚˆÓ‡‰ לו יש באלוקות למעלה »∆¿»ƒ

הכתוב  כלשון הּוא כי מיוחדת מעלה

ידי  על המשכן קרשי הרכבת אופן לגבי

‰ÔBÎÈz'בריחים' ÁÈ¯a הבריח כמו ¿ƒ««ƒ
הכותל  באמצע שנכנס האמצעי

ÁÈ¯·n‰ומחבר ונמשך ÔÓשהולך ««¿ƒ«ƒ
,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ היינו «»∆∆«»∆

הסוף. ועד מההתחלה

‰Êa LÈÂ ש'הבריח זה בעניין ¿≈»∆
הקצה' אל הקצה 'מן נמשך התיכון'

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
ÁÈ¯·nL ונמשך ˜ˆ‰הולך ÔÓ ∆«¿ƒ«ƒ»∆

¯˙Bi‰ ‰ˆw‰ „Ú ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿««»∆«≈
ÔBzÁz שמביא היינו ביניהם, ומחבר «¿

העליון  הקצה של והשפעתו עניינו את

ביותר. התחתון לקצה עד ¿BÓÎeביותר
‰È‰L ÔkLnaL ÔBÎÈz‰ ÁÈ¯a¿ƒ««ƒ∆«ƒ¿»∆»»

ÁÈ¯·Ó ומחבר ונמשך ÔÓהולך «¿ƒ«ƒ
„ÚÂ ÔkLn‰ ÏL „Á‡‰ ‰ˆ»̃∆»∆»∆«ƒ¿»¿«

ÈM‰ e‰ˆ˜Ï16‰È‰ ÔÎlL , ¿»≈«≈ƒ∆»≈»»
Bk¯‡ של התיכון' 'הבריח של »¿
‡n‰המשכן  ÌÈzLe ÌÈÚ·L17, ƒ¿ƒ¿«ƒ«»

התורה  במפרשי בהרחבה כמבואר

תרומ  הבריחים לפרשת באמצעות המשכן קרשי חיבור בנושא העוסקת ה

האמצעי, התיכון', 'הבריח עלֿידי Âwaובמיוחד ‡e‰ ÔÎŒBÓÎcƒ¿≈««
ÈÚˆÓ‡‰באלוקות ÁÈ¯·Óלמעלה ‡e‰L ומקשר ‰˜ˆ‰ומחבר ÔÓ »∆¿»ƒ∆«¿ƒ«ƒ«»∆

.ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰ „Ú ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿««»∆«≈«¿
el‡ ÌÈÈÚ ÈLe'התיכון 'הבריח של ÔÓבמעלתו ÁÈ¯·nM ‰Ó) ¿≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¿ƒ«ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eb'ח epiw xiri xypk

עד  ונמׁש עליֹון הּיֹותר הּקצה מן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּׁשּמבריח

ּדלהיֹות  ּבזה, זה ּתלּויים ּתחּתֹון) הּיֹותר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלּקצה

נמׁש הּוא לכן מעלה, למעלה פּון נעמט ער ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאז

ו'עמק  רּום' ׁש'עמק וכּידּוע מּטה, למּטה ְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֹעד

ּבעבֹודה, ּגם הּוא ּדכמֹוֿכן לזה. זה ׁשּיכים ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּתחת'

אׁשר  הוי', קראתי מּמעמּקים ּבענין ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָּכּידּוע

[ׁשּזהּו מעמק' לפנים 'עמק ׁשּמּבחינת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהעבֹודה

ּבּזהר  ּכדאיתא רּבים, לׁשֹון "מעמּקים" ]18ענין ְְְֲִִִִִַַַַַַָֹ

'עמק  לבחינת מּגעת זֹו עבֹודה הּנה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלמּטה,

וכּפרה  סליחה הּמחילה לׁשלמּות עד ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה',

הוי'" "לפני ׁשהיא הּכּפּורים ועד 19ּביֹום , ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

אׁשר  האלקים אל ּתׁשּוב "והרּוח ְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹלבחינת

זֹו20נתנּה" ּפרׁשה ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי וענין 21, . ְְְְִִֵֶָָָָָָָ

הּוא  סֹופֹו ועד מראׁשֹו אׁשר האמצעי, ּבּקו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשני

ׁשּבֹו הּׁשּנּויים להעּדר והּסּבה ׁשּנּויים. ּבלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָּבׁשוה

עליֹון, הּיֹותר הּקצה מן מבריח להיֹותֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָהּוא

ּכּנ"ל, מּטה למּטה עד נמׁש הּוא זה ְְִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּטעם

הּׂשמאל, וקו הּימין ּדקו ּבׁשוה. הּוא מקֹום ְְְְְִֶַַַַָָָָֹּובכל

ּבהארת  הּסדר הּנה כּו', הארֹות רק ׁשהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהיֹות

הּוא  יֹותר למּטה ּׁשּנמׁש מה ׁשּכל הּוא, ְְִֵֶֶַַָָָאֹור

האמצעי  קו מהּֿׁשאיןּֿכן (ּומׁשּתּנה), ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמתמעט

וכּידּוע  ּכּנ"ל, מעלה למעלה פּון נעמט ער ְְְְְֶֶַַַַַַָָָָוואס

רק  הּוא ּב'כתר', מּגיעים הּקּוין ׁשּכל הגם ֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָאׁשר

קו  מהּֿׁשאיןּֿכן הּכתר. חיצֹונּיּות ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַּבבחינת

הּכתר  ּפנימּיּות לבחינת מּגיע לכן 22האמצעי , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

והּנה  ׁשּנּוי . ׁשּום ּבלי ּבראׁשֹו, ּכמֹו ּבסֹופֹו ְְְְְִִִֵֹהּוא
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(ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ‰ˆwÏ „Ú CLÓÂ ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰«»∆«≈∆¿¿ƒ¿»««»∆«≈«¿

ÔeÙ ËÓÚ ¯Ú Ê‡ ˙BÈ‰Ïc ,‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz לוקח שהוא כיוון ¿ƒ∆»∆¿ƒ¿«∆∆¿
- מ ונמשך) ÔÎÏ(ובא ,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ הנעלה ומקורו שורשו בגלל ¿«¿»«¿»»≈

¯Ìe'כלֿכך  ˜ÓÚ'L Úe„iÎÂ ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú CLÓ ‡e‰ƒ¿»«¿«»«»¿«»«∆…∆
פנימית  והכי עמוקה הכי הנקודה

Áz˙'למעלה  ˜ÓÚ'Â הכי הנקודה ¿…∆««
למטה נמוכה והכי ÌÈÎiL«»ƒתחתונה

‰ÊÏ ‰Ê הגבוה ש'כל לכלל בהתאם ∆»∆
ביותר". מטה למטה יורד ביותר, גבוה

ÔÎŒBÓÎc הקו' שמעלת כשם ƒ¿≈
שהוא  זה בעניין הוא למעלה האמצעי'

העליון  מהקצה ומחבר, נמשך 'מבריח',

כך  התחתון, הקצה Ìbעד ‡e‰«
‰„B·Úa,יחיד כל של ה' בעבודת »¬»

ÔÈÚa Úe„ik הפנימית המשמעות «»«¿ƒ¿«
הכתוב  ˜¯‡˙EÈשל ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ

‰„B·Ú‰ ¯L‡ ,'ÈÂ‰¬»»¬∆»¬»
ÌÈÙÏ ˜ÓÚ' ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿ƒ
ÔÈÚ e‰fL] '˜ÓÚÓ≈…∆∆∆ƒ¿«
,ÌÈa¯ ÔBLÏ "ÌÈwÓÚÓ"«¬«ƒ¿«ƒ
אלא  רגיל לעומק הכוונה שאין להורות

במיוחד  עמוק «È‡„kƒ¿ƒ˙‡לעומק
fa18,‰hÓlL‰¯כמובא  [ «…«∆¿«»

ה' את עובד האדם כאשר כלומר,

והכי  עמוקים הכי החלקים באמצעות

בגוף  המלובשת נשמתו של פנימיים

שלמטה  הזה B·Ú„‰בעולם ‰p‰ƒ≈¬»
BÊ'שלמטה ב'עומק »»»ÚbÓ˙הנעשית

עד  'נגיעה' לה 'ÓÚ˜יש ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…∆
˙eÓÏLÏ „Ú ,'‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ¿≈
ÌBÈa ‰¯tÎÂ ‰ÁÈÏÒ ‰ÏÈÁn‰«¿ƒ»¿ƒ»¿«»»¿

‡È‰L ÌÈ¯etk‰ בתורה כנאמר «ƒƒ∆ƒ
"'ÈÂ‰ ÈÙÏ"19, כך על ומבואר ƒ¿≈¬»»

שלמעלה  לדרגה שהכוונה בחסידות

הוי' בשם פוגם החוטא (כי הוי' משם

משם  למעלה שהיא והתשובה כביכול,

" הפגם,ÈÙÏהוי', את מתקנת יותר ÚÂ„ה'", עוד נעלה מעלה' ל'עומק' ¿«
"d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â" ˙ÈÁ·Ï20, הוא ƒ¿ƒ«¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»

למטה  שהיא כפי הנשמה לגבי ביותר העליון הקצה שהוא הנשמה שורש

BÊ ‰L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'aL21.בהרחבה כך על מדובר האזינו פרשת ∆¿ƒ≈»»»»
ÈM‰ ÔÈÚÂ המיוחד,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa מן' שהוא הקודם העניין מלבד ¿ƒ¿»«≈ƒ««»∆¿»ƒ

ביותר) למטה עד ביותר (מלמעלה הקצה' אל BL‡¯Óהקצה ¯L‡ למעלה ¬∆≈…

BÙBÒמעלה  „ÚÂ מטה ÌÈÈepLלמטה ÈÏa ‰ÂLa ‡e‰.דרגה באותה ¿«¿»∆¿ƒƒƒ
BaL ÌÈÈepM‰ ¯cÚ‰Ï ‰aq‰Â,סופו ועד מתחילתו האמצעי' ב'קו ¿«ƒ»¿∆¿≈«ƒƒ∆

ÁÈ¯·Ó B˙BÈ‰Ï ‡e‰ונמשך ÔBÈÏÚ,הולך ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ƒ¿«¿ƒ«ƒ«»∆«≈∆¿
‰Ê ÌÚhnL,ביותר העליון בקצה היא שתחילתו משום ‰e‡דווקא ∆ƒ««∆

,Ï"pk ‰hÓ ‰hÓÏ „Ú CLÓƒ¿»«¿«»«»««
ÌB˜Ó ÏÎ·e הדרגות אורך לכל ¿»»

למטה, ועד ÂLa‰שמלמעלה ‡e‰¿»∆
ועולם  עולם ובכל ודרגה דרגה ובכל

כפי  ממש, מידה באותה מאיר הוא

ומבאר. שממשיך

ÔÈÓi‰ Â˜c של (הקו חסד שעיקרו ¿««»ƒ
אריה') ‰Ï‡ÓO'פני Â˜Â שעיקרו ¿««¿…

שור'), 'פני של (הקו ¿BÈ‰Ïƒ˙גבורה
˙B¯‡‰ ˜¯ Ì‰L מקור העצם, של ∆≈«∆»

ממש העצם ולא ‰p‰האור ,'eÎƒ≈
¯B‡ ˙¯‡‰a ¯„q‰ המתפשט «≈∆¿∆»«

האור  Ó‰ממקור ÏkL ,‡e‰∆»«
CLÓpMהאור¯˙BÈ ‰hÓÏ ∆ƒ¿»¿«»≈

ממקורו ומתרחק ‰e‡והולך
ËÚÓ˙Ó בכמות אור פחות ויש ƒ¿«≈

ההארה, בתחילת המאיר האור לעומת

למקור איכות (pzLÓe‰קרוב וגם ƒ¿«∆
אינה  מהמקור רחוק במקום האור

מאיר  שהוא כפי האור לאיכות דומה

למקורו  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבקירוב ,(«∆≈≈
ËÓÚ ¯Ú Ò‡ÂÂ ÈÚˆÓ‡‰ Â«̃»∆¿»ƒ»∆∆¿

ונמשך  בא היינו מ-ÔeÙש'לוקח',

,Ï"pk ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ גם הרי ¿«¿»«¿»««
הארה  אותה זו למטה, מאיר כשהוא

למעלה  מאיר שהוא »«»¿Úe„iÎÂכפי
ÏkL Ì‚‰ ¯L‡ שלושתÔÈew‰ ¬∆¬«∆»««ƒ

רק  ולא השמאל קו וגם הימין קו גם

האמצעי  'נגיעה'ÌÈÚÈbÓקו להם יש «ƒƒ
שלמעלה Î'a˙¯',ושייכות  הדרגה «∆∆

מההגבלות  ולמעלה מהספירות

ובקו  הימין בקו גם כן ואם והגדרות

נחלש  שלא סוף ואין גבול בלי של תכונות לכאורה, להיות, צריכות השמאל

גם  'מגיעים' שבו ב'כתר' המקום כי כך זה אין אבל שינויים, בו חלים ולא

השמאל  וקו הימין ‰k˙¯קו ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡e‰ זה ואין «ƒ¿ƒ«ƒƒ«∆∆
ה'כתר'. ושלימות ÚÈbÓאמיתות ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»∆¿»ƒ«ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·Ï22‡e‰ ÔÎÏ מאיר , האמצעי BÙBÒaהקו ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆»≈¿

ÈepL ÌeL ÈÏa ,BL‡¯a BÓk השמאל וקו הימין מקו בהארות שנגרם ¿¿…¿ƒƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט h"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d zyxt zay

ּבצלם  ׁשּנעׂשה האדם ּגּוף ּבצּיּור ּגם הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּכמֹוֿכן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבצלמנּו23ׁשּלמעלה, אדם נעׂשה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָ

לׁשֹון  "נעׂשה" - אדם" "נעׂשה ּוכתיב ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָּכדמּותנּו,

הּקֹודמים  ּבּמאמרים ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּגם 24רּבים, , ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשהּוא  ימין ורגל ימין יד קּוין, ׁשלׁשה יׁשנם ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹּבֹו

ורגל  ׂשמאל יד ׁשּלמעלה, הּימין קו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹֻדגמת

ראׁש ׁשּלמעלה, הּׂשמאל קו ּדגמת ׁשהּוא ְְְְְֶֶַַַַָֹֹֹֻׂשמאל

ׁשּלמעלה. האמצעי קו ּדגמת ׁשהּוא ויסֹוד ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻּגּוף

ׁשּנּויים, יׁשנם הּׂשמאל וקו הּימין ּבקו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּנה

לצּפרנים  ּובפרט לרגלים, ידים ּדֹומה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

ּבּקו  מהּֿׁשאיןּֿכן לאדם. טפלים רק ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהם

אּלא  קּׁשּוי "אין ּבענין ידּוע הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהאמצעי,

ׁשּבמֹוחֹו,25לדעת" ּבדעּתֹו ׁשּמתעֹורר מּיד אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַ

ּכּמבאר  כּו' הּיסֹוד מתעֹורר הרגע ּבאֹותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹהּנה

אֹור' ל'תֹורה ּגם 26ּבהֹוספֹות הּוא ּדכמֹוֿכן . ְְְִֵַָָ

הּקּוין  ימין ּבׁשלֹוׁשה הּקּוין ׁשני אׁשר  ׁשּלמעלה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

קציר  וחד ארי חד מתמעטים 27ּוׂשמאל, הם , ְְְְֲֲִִִִֵַַַֹ

חד  האמצעי, קו מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּומׁשּתּנים

וזהּו27ּבינֹוני  ּבׁשוה. סֹופֹו ועד מראׁשֹו ׁשהּוא , ְְְִֵֵֶֶֶַָֹ

ׁשּבאבהן  ׁשלימּו האמצעי, קו יעקב, ,13מעלת ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשלמה  מּטתֹו מּמּנּו28ׁשהיתה יצא אברהם ּכי . ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

עׂשו  מּמּנּו יצא ויצחק ׁשהּוא 29יׁשמעאל, ואף , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"יצא" ּבדר מּמּנּו.30רק יצא הרי מּכלֿמקֹום ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
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כו.)23 א, פ"ד )24בראשית דר"ה ב' דיום תקעו ד"ה .(457 ע' חנ"ג (תו"מ פ"ג תשכ"ח נצבים דש"פ המצוה כי ד"ה

.(12 ע' סע"ב.)25(לעיל נג, ואילך.)26יבמות סע"ג א).)27קה, (יז, בהקדמה ויק"ר )28תקו"ז מב. כו, בחוקותי תו"כ

ה. ועוד.)29פל"ו, ד. ו, ואתחנן ספרי א. נו, פסחים שם. ד.)30ויק"ר ט, שה"ש לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תער"ב: ב'המשך' הרש"ב הרבי שמבאר וכפי ממקורן, מתרחקות הם כאשר

שמבריח  הא' דברים, בב' ושמאל דימין הקוין מב' חלוק האמצעי דקו "וידוע

בבחינת  רק אך בכתר כן גם דשרשן הקוין מב' למעלה ביותר העליון קצה מן

כו', הכתר פנימיות מבחינת המשכתו שורש האמצעי קו אבל הכתר, חיצוניות

דהיינו  ביותר התחתון קצה עד ומבריח

דרגין  כל סוף המלכות בחינת

בקו  [שהיא חכמה דהנה דאצילות,

הרי  השמאל] בקו [שהיא ובינה הימין]

אבא  ויסוד אתפשטת, הוד עד רק בינה

זעירֿאנפין, יסוד עד שנמשך ארוך

בחינת  עד מבריח האמצעי קו אבל

דאצילות  דרגין כל סוף המלכות

והב' כו'. שבה האחרונות ובבחינות

היא  הקו דכללות הוא ההמשכה דאופן

קוין  הב' כמו ולא ממש, אחת כמהות

מימין  נצח] חסד, [חכמה, חח"ן כמו

מבחינת  אחר מהות הוא החסד הרי

הוד] גבורה, [בינה, בג"ה וכן החכמה

[דעת, דת"י כן שאין מה כו', משמאל

אחת  מהות הם כולם יסוד] תפארת,

מבחינת  ממשיך שהדעת והיינו ממש...

ממש  ההמשכה ואותה הכתר פנימיות

כו', ויסוד תפארת בבחינת שנמשך הוא

דלפי  תליא בהא הא הדברים וב'

פנימיות  מבחינת היא שההמשכה

משתנית  אינה כן על דוקא, הכתר

בכל  ממש המהות בחינת ונמשך

כו'". המדריגות

ÔÎŒBÓk ‰p‰Â לעיל לאמור בדומה ¿ƒ≈¿≈
האמצעי' ב'קו המיוחד היתרון לגבי

האדם  בעבודת וכן באלוקות למעלה

¯eiˆa Ìb ‡e‰ וצורת Ûebדמות «¿ƒ
ÌÏˆa ‰NÚpL Ì„‡‰ ודמות »»»∆«¬»¿∆∆
·e˙kL BÓk ,‰ÏÚÓlL23 האדם בריאת לגבי ‡„Ìבתורה ‰NÚ ∆¿«¿»¿∆»«¬∆»»

ÔBLÏ "‰NÚ" - "Ì„‡ ‰NÚ" ·È˙Îe ,e˙eÓ„k eÓÏˆa¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬∆»»«¬∆¿
ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pL BÓk ,ÌÈa¯24, גם ונתבאר והובא «ƒ¿∆ƒ¿»≈««¬»ƒ«¿ƒ

שעל  תשכ"ט, זו, שנה השנה בראש שנאמר 'תקעו' דיבורֿהמתחיל במאמר

הספירות  עשר מכל כלול הוא כי רבים לשון אדם" "נעשה נאמר האדם בריאת

Baולכן  Ìb שהם כפי הדברים של והשתקפות דימיון יש גופו בצורת «
האדם  בצורת וגם באלוקות Ï‚¯Âלמעלה ÔÈÓÈ „È ,ÔÈe˜ ‰LÏL ÌLÈ∆¿»¿…»«ƒ»»ƒ¿∆∆

,‰ÏÚÓlL ÔÈÓi‰ Â˜ ˙Ó‚„ ‡e‰L ÔÈÓÈ,החסד Ï‡ÓNקו „È »ƒ∆À¿«««»ƒ∆¿«¿»»¿…
,‰ÏÚÓlL Ï‡ÓO‰ Â˜ ˙Ó‚c ‡e‰L Ï‡ÓN Ï‚¯Â,הגבורה קו ¿∆∆¿…∆À¿«««¿…∆¿«¿»

‰ÏÚÓlL ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ˙Ó‚c ‡e‰L „BÒÈÂ Ûeb L‡¯ קו …ƒ∆À¿««»∆¿»ƒ∆¿«¿»
והרחמים  ‰Ï‡ÓOהתפארת Â˜Â ÔÈÓi‰ Â˜a ‰p‰ האדם . גוף של ƒ≈¿««»ƒ¿««¿…
ÌÈÈepL ÌLÈ,תחתונים יותר לאברים עליונים יותר אברים BÈ‡Lבין ∆¿»ƒƒ∆≈

ÌÈÏ‚¯Ï ÌÈ„È ‰ÓBc,הרגלים על ויתרון מעלה יש שלידים ומובן ∆»«ƒ¿«¿«ƒ
Ë¯Ù·e והרגלים הידיים דומה שאינו ƒ¿»

Ì‰Lעצמם ÌÈ¯tˆÏ ציפורני ¿ƒ»¿«ƒ∆≈
והרגליים ÌÈÏÙËהידיים ˜«̄¿≈ƒ

Ì„‡Ï עצמוÂwa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó . »»»«∆≈≈««
,ÈÚˆÓ‡‰ החלק בין הבדל אין »∆¿»ƒ

של  התחתון לחלק הגוף של העליון

שכן  "‡ÔÈהגוף, ÔÈÚa Úe„È È¯‰¬≈»«¿ƒ¿«≈
"˙Ú„Ï ‡l‡ ÈeM˜25¯L‡ ƒ∆»¿««¬∆

BzÚ„a ¯¯BÚ˙nL „iÓƒ«∆ƒ¿≈¿«¿
Ú‚¯‰ B˙B‡a ‰p‰ ,BÁBÓaL∆¿ƒ≈¿»∆«

„BÒi‰ ¯¯BÚ˙Óהבריתֿקודש'eÎ ƒ¿≈«¿
המוח עם קשור הוא «…¿»nk·‡¯כי

'¯B‡ ‰¯B˙'Ï ˙BÙÒB‰a26 וזה) ¿»¿»
והתחברות  שייכות יש ..." שם: לשונו

שאין  מה שבראש. המוח עם להאבר

בתאווה  יחשוב שאם האיברים בכל כן

והטעם  וכיוצא. רגלו או ידו יתפעל לא

מן  שנמשכים דקים גידים שיש ידוע

מאד  ומתחברים השדרה. לחוט המוח

עם  שבאבר החוט שיתחבר עד עמו

כו'"). לאחדים והיו המוח

ÔÎŒBÓÎc לגבי לעיל האמור מעין ƒ¿≈
והשמאל  הימין הקוין, שלושת

שבקו  האדם, בגוף שהם כפי והאמצע,

למעלה  שינויים יש השמאל ובקו הימין

הלמעלה  האמצעי בקו אבל ולמטה,

שווים, Ìbוהלמטה ‡e‰«
‰ÏÚÓlL ÔÈew‰ ‰LBÏLaƒ¿»««ƒ∆¿«¿»

ÔÈÓÈבאלוקות  ÔÈew‰ ÈL ¯L‡ ,¬∆¿≈««ƒ»ƒ
CÈ¯‡ „Á ,Ï‡ÓNe וההשפעה החסד קו הוא ארוך, ˜ˆÈ¯אחד „ÁÂ27 ¿…«¬ƒ¿«¿ƒ

והצמצום, הגבורה קו הוא קצר eÎ',אחד ÌÈpzLÓe ÌÈËÚÓ˙Ó Ì‰≈ƒ¿«¬ƒƒ¿«ƒ
הקו  לסוף הקו תחילת דומה Á„ואינו ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»∆¿»ƒ«

ÈBÈa27,,בינוני ÂLa‰אחד BÙBÒ „ÚÂ BL‡¯Ó ‡e‰L בו ואין ≈ƒ∆≈…¿«¿»∆
למטה. מלמעלה eÓÈÏLשינויים ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,·˜ÚÈ ˙ÏÚÓ e‰ÊÂ¿∆«¬««¬…«»∆¿»ƒ¿ƒ

Ô‰·‡aL13,,שבאבות ÓÏL‰השלם B˙hÓ ‰˙È‰L28 היה ולא ∆¿«»»∆»¿»ƒ»¿≈»
חלציו. ביוצאי Èˆ‡פסול ˜ÁˆÈÂ ,Ï‡ÚÓLÈ epnÓ ‡ˆÈ Ì‰¯·‡ Èkƒ«¿»»»»ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»

ÂNÚ epnÓ29‡e‰L Û‡Â עשו , ושל לאברהם ישמעאל של היחס ƒ∆≈»¿«∆
"Èˆ‡"ליצחק  C¯„a אברהם 30¯˜ של הפסולת אלא זו שאין זה במובן «¿∆∆»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eb'י epiw xiri xypk

הּימין  ּבקו הם ויצחק ׁשאברהם ּדלהיֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָוהּוא

ּׁשהם  מה ּכל אּלּו, קּוין ׁשני אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹוהּׂשמאל,

הּנה  ּכּנ"ל , כּו' מתמעטים  הם למּטה ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָנמׁשכים

ּבסּיּום  ׁשּנעׂשה מעּוט אחרי הּמעּוט ְֲֲִִִִֵֶַַַַָמּצד

כּו'. מּמּנּו" "יצא להיֹות אפׁשר היה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָההמׁשכה,

ׁשאין  האמצעי ּבּקו להיֹותֹו יעקב, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

ּכמֹו ּגם אׁשר ׁשלמה, מּטתֹו היתה - ׁשּנּויים ְְְֲִִִֵֶַָָָָּבֹו

הּוא  - "מּטתֹו" ּבבחינת למּטה נמׁש ְְְִִִִֶַַָָָׁשהּוא

הּׁשלמּות. ְְְִֵַַּבתכלית

‰Ê·e האריז"ל ּבכתבי ּׁשּכתּוב מה על 31יּובן »∆ְְֲִִֵֶַַַָָָ

מּמּני,32הּפסּוק  נפלאּו הּמה "ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבּׁשמים", הּנׁשר ּדר ידעּתים, לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹוארּבעה

עֹוף  ׁשהּוא הּנׁשר אי - מּתּמּה ׁשלמה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהיה

הּמרּכבה  ּבבחינת ּבּׁשמים נמצא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָטמא,

וידּוע  היה 33ׁשּלמעלה. לּמה ּבזה, הּקׁשיא ְְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ּגם  והרי הּנׁשר, רק – ׁשלׁשה על מּתּמּה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשלמה

טמאה, חּיה הּוא אריה"אריה "ּפני ּומּכלֿמקֹום ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָ

הענין  א ׁשּבּמרּכבה. חּיֹות מארּבע אחד ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא

החּדּוׁש וזהּו ונפל'. 'נׁשר מּלׁשֹון ּד'נׁשר' ְְְְִִֶֶֶַַַָָהּוא,

הּנה  ונפל, ּׁשּנׁשר מה ּגם אׁשר אריה, על ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּנׁשר

נׁשר  על מּתּמּה היה ולכן ּבּׁשמים. הּוא זה ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּגם

ּבּׁשמים, הּוא ׁשאריה מה ּכי אריה, על ולא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּדוקא

למּטה  ׁשּנפל ּכמֹו ולא ּד'אריה', הּׁשרׁש רק ְְְְְֵֶֶַַַַַָָֹֹהּוא

ּׁשּנפל  מה ּגּופא ׁשּזה ואף טמאה. חּיה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבבחינת

מה  ּכּידּוע ׁשרׁשֹו, מעלת על מֹורה ּכלּֿכ ְְֲֶַַַַַַַַָָָָלמּטה

החּיים' ּב'אֹור אֹור 34ּׁשּכתּוב ּתקף ׁשּמּצד ְִִֶֶֶַַַָֹ

לכן  ׁשּבּמרּכבה, אריה ּפני ׁשּבבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהקדּׁשה

מּכלֿ ּדוקא, טמאה ּבבחינת ּכלּֿכ למּטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָנפל

ּבּׁשמים, אינֹו כּו' הּנפילה לאחרי הרי ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָמקֹום

וההפסקים  והּפרסאֹות הּמסּכים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשעלֿידי

הּנׁשר  ּדר" מהּֿׁשאיןּֿכן מּׁשרׁשֹו. נפרד ונעׂשה נפל הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמבּדילים,
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עה"פ.)31 יח.)32לקו"ת ל, ל).)33משלי ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח הנ"ל ד"ה ואילך. א'תרפט ע' האזינו אחרי )34אוה"ת

יד. יז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלהם  והמהות העיקר ולא epnÓויצחק ‡ˆÈ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ וסוף ƒ»»¬≈»»ƒ∆

ויצחק. אברהם של בבנים מדובר ויצחק e‰Â‡סוף שמאברהם לכך וההסבר ¿
הוא  שכאלו בנים לצאת ‰Ìיכולים ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡L ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆«¿»»¿ƒ¿»≈

והאהבה, החסד מידת ‰ÔÈÓiאברהם, Â˜a והיראה הגבורה מידת ויצחק, ¿««»ƒ
ÔÈe˜ ÈL ¯L‡ ,Ï‡ÓO‰Â¿«¿…¬∆¿≈«ƒ

el‡,והשמאל הימין ,‰Ó Ïk ≈»«
Ì‰ ‰hÓÏ ÌÈÎLÓ Ì‰M∆≈ƒ¿»ƒ¿«»≈

'eÎ ÌÈËÚÓ˙Ó החוזק דומה ואינו ƒ¿«¬ƒ
התוקף  לחוזק למעלה שלהם והתוקף

למטה, vÓ„שלהם ‰p‰ ,Ï"pk««ƒ≈ƒ«
ËeÚÓ È¯Á‡ ËeÚn‰ התמעטות «ƒ«¬≈ƒ

רב וצמצום ÌeiÒaמרובה ‰NÚpL∆«¬»¿ƒ
‰ÎLÓ‰‰,ביותר הנמוכה בדרגה ««¿»»
¯LÙ‡ ‰È‰יכול‡ˆÈ" ˙BÈ‰Ï »»∆¿»ƒ¿»»
'eÎ "epnÓ שאינם ועשו ישמעאל ƒ∆

רחוקים  אלא ויצחק אברהם של בערכם

ביותר  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמהם .«∆≈≈
ÈÚˆÓ‡‰ Âwa B˙BÈ‰Ï ,·˜ÚÈ«¬…ƒ¿««»∆¿»ƒ

ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡L לעיל כמבואר ∆≈ƒƒ
- ÓÏL‰,באריכות B˙hÓ ‰˙È‰»¿»ƒ»¿≈»

פסול, בבניו היה BÓkולא Ìb ¯L‡¬∆«¿
˙ÈÁ·a ‰hÓÏ CLÓ ‡e‰L∆ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ«
˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ - "B˙hÓ"ƒ»¿«¿ƒ

˙eÓÏM‰ הם חלציו יוצאי וגם «¿≈
ובערכו. במעלתו

È·˙Îa ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰31˜eÒt‰ ÏÚ32 »¬ƒ«««»

משלי  בספר המלך שלמה שאמר

,ÈpnÓ e‡ÏÙ ‰n‰ ‰LÏL"¿…»≈»ƒ¿¿ƒ∆ƒ
C¯c ,ÌÈzÚ„È ‡Ï ‰Úa¯‡Â¿«¿»»…¿«¿ƒ∆∆

,"ÌÈÓMa ¯Lp‰ מובא כך ועל «∆∆«»«ƒ
האריז"ל  ÓÏL‰בכתבי ‰È‰L∆»»¿……

dnzÓ מתפלא¯Lp‰ CÈ‡ - ƒ«≈«≈«∆∆
‡ˆÓ ,‡ÓË ÛBÚ ‡e‰L∆»≈ƒ¿»

ÌÈÓMa ונעלה גבוה רוחני במקום «»«ƒ
‰·k¯n‰ ˙ÈÁ·a האלוקית ƒ¿ƒ««∆¿»»

‰ÏÚÓlL הפנימית המשמעות וזו ∆¿«¿»
בשמים" הנשר ש"דרך דבריו של

בעיניו. נפלאת

Úe„ÈÂ33 החסידות ‰ÈLw‡בתורת ¿»««À¿»
dnzÓ ‰ÓÏL ‰È‰ ‰nÏ ,‰Êa»∆»»»»¿……ƒ«≈«

‰LÏL ÏÚ הוא מהשלושה ואחד «¿…»

– בשמים" הנשר iÁ‰"דרך ‡e‰ ‰È¯‡ Ìb È¯‰Â ,¯Lp‰ ˜«̄«∆∆«¬≈««¿≈«»
‰‡ÓË,באכילה המותרת טהורה בהמה שהוא לשור ÌB˜ÓŒÏkÓeבניגוד ¿≈»ƒ»»

˙BiÁ Úa¯‡Ó „Á‡ ‡e‰ "‰È¯‡ Èt" הקודש?‰·k¯naL ¿≈«¿≈∆»≈«¿««∆«∆¿»»
'ÏÙÂ ¯L' ÔBLlÓ '¯L'c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡.מטה למטה וירד «»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»«¿»«

ÏÚ ¯LpaL LecÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ∆«∆∆«
¯LpM ‰Ó Ìb ¯L‡ ,‰È¯‡«¿≈¬∆««∆»«

ÏÙÂ,למטה Ê‰ממנו Ìb ‰p‰ ¿»«ƒ≈«∆
ÌÈÓMa ‡e‰ למעלה נשאר .וכאילו «»«ƒ
‰È‰ ÔÎÏÂ המלך dnzÓשלמה ¿»≈»»ƒ«≈«

,‰È¯‡ ÏÚ ‡ÏÂ ‡˜Âc ¯L ÏÚ«∆∆«¿»¿…««¿≈
,ÌÈÓMa ‡e‰ ‰È¯‡L ‰Ó Èkƒ«∆«¿≈«»«ƒ
,'‰È¯‡'c L¯M‰ ˜¯ ‡e‰««…∆¿«¿≈

שלו, ביותר הנעלית …¿ÏÂ‡הבחינה
˙ÈÁ·a ‰hÓÏ ÏÙpL BÓk¿∆»«¿«»ƒ¿ƒ«

‰‡ÓË ‰iÁ נחות דבר אכן שהוא «»¿≈»
לשרשו. ביחס fL‰בהרבה Û‡Â¿«∆∆
ÏÙpM ‰Ó ‡ÙebŒÏk ‰hÓÏ »«∆»«¿«»»

Ck ביותר נמוך ÏÚלמקום ‰¯BÓ «∆«
BL¯L ˙ÏÚÓ,ביותר גבוה שהוא «¬«»¿

¯B‡'a ·e˙kM ‰Ó Úe„ik«»««∆»¿
'ÌÈiÁ‰34 התורה על בפירושו ««ƒ

‰M„˜‰ ¯B‡ Û˜z „vnL∆ƒ«…∆«¿À»
‰È¯‡ Èt ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿≈«¿≈

,‰·k¯naL מעלתו מפני דווקא ∆«∆¿»»
בשורשו  hÓÏ‰הגדולה ÏÙ ÔÎÏ»≈»«¿«»

,‡˜Âc ‰‡ÓË ˙ÈÁ·a CkŒÏk»«ƒ¿ƒ«¿≈»«¿»
מלמדת  למטה הנפילה דווקא כן ואם

מעלתו ‰¯Èעל ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
‰ÏÈÙp‰ È¯Á‡Ï הגדולה והירידה ¿«¬≈«¿ƒ»

È„ÈŒÏÚL ,ÌÈÓMa BÈ‡ 'eÎ≈«»«ƒ∆«¿≈
˙B‡Ò¯t‰Â ÌÈkÒn‰ הם שאף «»«ƒ¿««¿»

מפרש  שהתרגום (כפי מסכים מיני

פרסא) – ÌÈ˜ÒÙ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ"פרוכת"
ÌÈÏÈc·nL ובין לעולם עולם בין ∆«¿ƒƒ
לדרגה, NÚÂ‰דרגה ÏÙ ‡e‰»«¿«¬»

BL¯MÓ „¯Ù בין להשוות ואין ƒ¿»ƒ»¿
למעלה  בשרשו שהוא כפי אריה' 'פני

חיה  שהוא הגשמי לאריה באלוקות

למטה. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óטמאה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יי h"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d zyxt zay

ּגםּֿכן  הּוא ונפל ּׁשּנׁשר מה ׁשּגם הּוא ְִֵֶֶַַַַַַַָָָּבּׁשמים"

הּימין  קו על האמצעי קו מעלת ּדזהּו ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָּבּׁשמים.

ּדֹוחה  ּוׂשמאל מקרבת ימין הּׂשמאל, ּדמה 35וקו , ְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹ

מזּכ מברר ׁשהּוא מה הּוא מקרבת" ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁש"ימין

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּמּתרים. הּדברים את ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּומעלה

הּנה  החיצֹונים, ּבידי ּוקׁשּורים האסּורים ְְֲִִִִִִִֵֵַָָּדברים

הקו  מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן ּדֹוחה". "ׂשמאל ְִֵֵֶֶַַַַָָֹּבהם

מה  ּגם הּנה ּד'נׁשר', רחמים ּבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָהאמצעי,

זֹוהי  ּכי "ּבּׁשמים", הּוא זה ּגם ונפל, ְִִִֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשר

את  ּגם מהּפכת הּתׁשּובה אׁשר הּתׁשּובה, ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָמעלת

הּתׁשּובה, עבֹודת ׁשּבתחּלת לקדּׁשה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָֻהּזדֹונֹות

ּתכלית  אבל לׁשגגֹות, רק הּזדֹונֹות ְְְֲֲִִִַַַַָָנעׂשים

לזכּיֹות  נהּפכים ׁשהּזדֹונֹות היא .36הּתׁשּובה ְְְְִִִֶֶַַָָֻ

ׁשלֹום" "ּבּקׁש ּבחינת הּתׁשּובה, מעלת ,37וזֹוהי ְְְֲִִֵַַַַַָָ

ּד"סּור  העבֹודה טֹוב"37על ועׂשה .38מרע ְֲֲֵֵַַָָָ

e‰ÊÂ אּדלעיל ׁשּקאי ּגֹו', קּנֹו" יעיר "ּכנׁשר ¿∆ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

עּמֹו הוי' חלק "ּכי חבל מיּנּה יעקב ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו ּגֹו' מדּבר ּבארץ ימצאהּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָנחלתֹו,

ּכּנ"ל,39עינֹו האמצעי קו ּבחינת הּוא "יעקב" . ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ

וזהּו סֹופֹו. ועד מראׁשיתֹו ּבׁשוה הּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּלכן

ׁשראׁשֹו החבל ּדגמת ׁשהּוא נחלתֹו" חבל ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ"יעקב 

הּנה  למּטה, הּׁשני וראׁשֹו למעלה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹאחד

קצהּו ּגם מתנענע הּתחּתֹון ּבקצהּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכׁשּמנענעים

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת ּכּמבאר ּדלהיֹות 40העליֹון, , ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

"חבל  הּוא לכן האמצעי, קו הּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעקב

"מדּבר" מדּבר", ּבארץ "ימצאהּו כּו'. ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָנחלתֹו"

ׁשם" אדם יׁשב "לא אׁשר 'אדם 41הּוא ׁשּבחינת , ְֲִֶֶַַָָָָָָֹ

יׁשב  "לא ּומצֹות ּתֹורה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהעליֹון'

(קו 42ׁשם" הּתׁשּובה מּצד הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן . ְְִִִֵֵַַַַַָָ

ילל  ּובתהּו מדּבר ּבארץ "ימצאהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹהאמצעי)

ּב'לּקּוטי  ּכּמבאר "ימצאהּו", ּבזה ׁשּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹיׁשימֹון",
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וש"נ.)35 א. מז, ב.)36סוטה פו, טו.)37יומא לד, ואילך.)38תהלים קנו ע' תרל"ד סה"מ ואילך. א עד, בלק לקו"ת ראה

ואילך. קלט ע' יו"ד.)39תרע"ח שם, ו.)41פ"הֿו.)40האזינו ב, ג.)42ירמי' כ, נשא לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÙÂ ¯LpM ‰Ó ÌbL ‡e‰ "ÌÈÓMa ¯Lp‰ C¯c" למטה עד ∆∆«∆∆«»«ƒ∆««∆»«¿»«

ÌÈÓMaביותר ÔkŒÌb ‡e‰ דומה הוא הרי למטה, שהוא כפי וגם «≈«»«ƒ
למעלה. העליון ‰‡ÈÚˆÓלשורשו Â˜ ˙ÏÚÓ e‰Êc הרחמים ÏÚמידת ¿∆«¬««»∆¿»ƒ«

ÔÈÓi‰ Â˜ החסד ‰Ï‡ÓOמידת Â˜Â הקוים שני הגבורה, מידת ««»ƒ¿««¿…
נאמר  Ó˜¯·˙שלגביהם ÔÈÓÈ»ƒ¿»∆∆

‰ÁBc Ï‡ÓNe35‰Óc , ¿…»¿«
‡e‰ "˙·¯˜Ó ÔÈÓÈ"L לפי ∆»ƒ¿»∆∆

הפנימית  e‰L‡המשמעות ‰Ó«∆
עבודתו  עלֿידי מפריד Ó·¯¯האדם ¿»≈

לרע הטוב ÏÚÓe‰מעדןCkÊÓבין ¿«≈«¬∆
בקדושה  ‰ÌÈ¯·cלמקורם ˙‡∆«¿»ƒ

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .ÌÈ¯zn‰«À»ƒ«∆≈≈
ÌÈ¯eL˜e ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ»¬ƒ¿ƒ

‰ÌÈBˆÈÁ,כבולים È„Èa הכוחות ƒ≈«ƒƒ
הקדושה, לגבולות Ì‰aמחוץ ‰p‰ƒ≈»∆
"‰ÁBc Ï‡ÓN" הדברים ואת ¿…»

אי  עלֿידי 'לדחות' יש האסורים

בהם. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהשימוש
˙ÈÁa ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰ „vÓƒ«««»∆¿»ƒ¿ƒ«
‰Ó Ìb ‰p‰ ,'¯L'c ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿∆∆ƒ≈««

,ÏÙÂ ¯LpL ממדרגתו וירד ∆»«¿»«
ביותר, גדולה ירידה אפילו הרוחנית

"ÌÈÓMa" ‡e‰ ‰Ê Ìb ועדיין «∆«»«ƒ
העליון, ומקורו לשורשו מחובר הוא

,‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊ Èkƒƒ«¬««¿»
Ìb ˙Ît‰Ó ‰·eLz‰ ¯L‡¬∆«¿»¿«∆∆«

‰BB„f˙אפילו  אסורים ‡˙ דברים ∆«¿
במזיד lÁ˙aL˙שנעשו .‰M„˜Ïƒ¿À»∆ƒ¿ƒ«

של  וההתחלתי הראשון בשלב

ÌÈNÚ ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»«¬ƒ
˙B‚‚LÏ ˜¯ ˙BB„f‰ המעשים «¿«ƒ¿»

נחשבים  במזיד שנעשו טובים הלא

בשוגג, נעשו ÈÏÎz˙כאילו Ï·‡¬»«¿ƒ
‰È‡ושלימות  ‰·eLz‰«¿»ƒ

˙BiÎÊÏ ÌÈÎt‰ ˙BB„f‰L36 ∆«¿∆¿»ƒƒ¿À
ז"ל  חכמינו כמאמר מצוות, היו כאילו

הזדונות  מיראה שבתשובה בגמרא

בתשובה  ואילו לשגגות. נעשים

הזדונות  יותר, נעלית שהיא מאהבה

לזכיות. ÏÚÓ˙נעשו È‰BÊÂ¿ƒ«¬«
Lwa" ˙ÈÁa ,‰·eLz‰«¿»¿ƒ««≈

"ÌBÏL37,'שלום' שעושה העבודה »
לתחתונים, עליונים אורות בין Ú¯eÒ"cוחיבור ‰„B·Ú‰ Ï37Ú¯Ó «»¬»¿≈»

"·BË ‰NÚÂ38 קיום לגבי התשובה מעלת אודות בחסידות כמבואר «¬≈
ומצוותֿעשה  מרע" "סור נאמר עליהם לאֿתעשה מצוות בכלל, המצוות

טוב". "ועשה נאמר עליהם

dpÈÓ ÏÈÚÏc‡ È‡wL ,'Bb "Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk" e‰ÊÂ שהכוונה ¿∆¿∆∆»ƒƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ≈
לפניו לכתוב בהמשך ÏÁ˜היא Èk"ƒ≈∆

,B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ BnÚ 'ÈÂ‰¬»»««¬…∆∆«¬»
e‰‡ˆÓÈ בני את הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»≈

e‰¯vÈישראל 'Bb ¯a„Ó ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»ƒ¿∆¿
עליהם  BÈÚישמור ÔBLÈ‡k39. ¿ƒ≈

Â˜ ˙ÈÁa ‡e‰ "·˜ÚÈ"«¬…¿ƒ««
‡e‰ ÔÎlL ,Ï"pk ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ««∆»≈
BÙBÒ „ÚÂ B˙ÈL‡¯Ó ‰ÂLa¿»∆≈≈ƒ¿«

באריכות. לעיל כמבואר

"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" e‰ÊÂ¿∆«¬…∆∆«¬»
BL‡¯L Ï·Á‰ ˙Ó‚c ‡e‰L∆À¿««∆∆∆…

„Á‡ קשור החבל של העליון קצהו ∆»
ÈM‰ BL‡¯Â ‰ÏÚÓÏ קצהו ¿«¿»¿…«≈ƒ

קשור  החבל של «»¿hÓÏ‰,התחתון
e‰ˆ˜a ÌÈÚÚnLk ‰p‰ƒ≈¿∆¿«¿¿ƒ¿»≈

ÔBzÁz‰ רחוק הוא שלכאורה אף ««¿
למעשה  העליון, »≈¿»¿ÚÚ˙Óƒמהקצה
,ÔBÈÏÚ‰ e‰ˆ˜ Ìb הקצוות שני כי «»≈»∆¿

זה  b‡'a¯˙בזה,קשורים ¯‡·nk«¿…»¿ƒ∆∆
'‰·eLz‰40,התניא שבספר «¿»

Â˜ ‡e‰ ·˜ÚiL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆«¬…«
Ï·Á" ‡e‰ ÔÎÏ ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»≈∆∆

"B˙ÏÁ הקדושֿברוךֿהוא של «¬»
.'eÎ

ואומר, ממשיך ≈«¿e‰‡ˆÓÈ"ƒוהכתוב
‡e‰ "¯a„Ó" ,"¯a„Ó ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»

מ  הכתוב, "Ï‡קום כלשון ¯L‡¬∆…
"ÌL Ì„‡ ·LÈ41˙ÈÁaL , »«»»»∆¿ƒ«

ŒÏÚ CLÓpL 'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'»»»∆¿∆ƒ¿»«
·LÈ ‡Ï" ˙BˆÓe ‰¯Bz È„È¿≈»ƒ¿…»«

"ÌL42 כי השכינה השראת שם אין »
ומצוות. בתורה ה' עבודת שם אין

„vÓ ‰p‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ≈ƒ«
(ÈÚˆÓ‡‰ Â˜) ‰·eLz‰«¿»«»∆¿»ƒ
e‰˙·e ¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ"ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»¿…

ÌbL ,"ÔBÓÈLÈ ÏÏÈ אפילו‰Êa ¿≈¿ƒ∆«»∆
,"e‰‡ˆÓÈ" של בכוחה כי ƒ¿»≈

אפשר  שאי מה גם לפעול התשובה

ומצוות, תורה העדר ידי על שנעשו פגמים ולתקן ומצוות תורה ידי על לפעול

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eb'יב epiw xiri xypk

מּׁשם"43ּתֹורה' "ּובּקׁשּתם "יּצרנהּו44ּבענין . ְְְְְִִִִֶֶַַָָ

עינֹו" ׁשהּמאֹור 45ּכאיׁשֹון ׁשּבעין, הּׁשחֹור הּוא ְִִֵֶֶַַַָָָ

ענין  והּוא רׁש"י, ּכדפרׁש הימּנּו אתהּפכא 46יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

לנהֹורא  את 47חׁשֹוכא מהּפכים ּדכאׁשר , ְְְְֲֲִִֶֶַַָָ

האֹור, יתרֹון הּוא אז הּנה לנהֹורא, ְְֲִִִֵַָָָָהחׁשֹוכא

החׁש48ּכּידּוע  מן האֹור יתרֹון זה 49ּבענין ועל . ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

על  יּׂשאהּו ּגֹו' קּנֹו יעיר "ּכנׁשר אחרּֿכ ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָממׁשי

ּבחינת  הּוא "ּכנׁשר" ּבחינת ׁשּמּצד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָאברתֹו"

"יּׂשאהּו האמצעי) קו מּגיע (ׁשּלׁשם ּכּנ"ל ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ'עּתיק'

סליחה  ּומצֹות, מּתֹורה למעלה אברתֹו", ְְְְְִִִֶַַָָָָעל

אברתֹו", "על ּומצֹות, מּתֹורה ׁשּלמעלה מּבחינה לֹו ׁשּנמׁש ועד ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוכּפרה,

נכר" אֿל עּמֹו ואין ינחּנּו ּבדד "הוי' ל50ּומסּים ויהיּו אּת לזרים ׁשאין , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבלחֹודֹוהי 51לבּד ּומלּכא יׂשראל ,52. ְְְְְִִִֵַַָָ
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ב.)43 לב, כט.)44ראה ד, מג).)45ואתחנן ע' תרפ"ב כט. ע' תרע"ח (סה "מ הנ"ל כנשר ד"ה יסובבנהו )46ראה ד"ה ראה

שצו. ע' שסג. ס"ע תקס"ו הזקן אדמו"ר פ"י.)47במאמרי תניא א. ד, זח"א ע')48ראה ח"ג תער"ב המשך בארוכה ראה

ואילך. יג.)49א'שטו ב, קהלת יב.)50ע"פ שם, יז.)51האזינו ה, א.)52משלי לב, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk43ÔÈÚa הכתוב של הפנימית המשמעות «¿…»¿ƒ≈»¿ƒ¿«

"ÌMÓ ÌzLw·e"44. ƒ«¿∆ƒ»
ואומר, ממשיך BÈÚ"והכתוב ÔBLÈ‡k e‰¯vÈ"45'וה'אישון‡e‰ ƒ¿∆¿¿ƒ≈

epÓÈ‰ ‡ˆBÈ ¯B‡n‰L ,ÔÈÚaL ¯BÁM‰ הראיה באה שממנו «»∆»«ƒ∆«»≈≈∆
È"L¯ L¯Ù„k זה כתוב ,על ƒ¿≈≈«ƒ

‡e‰Â מהשחור העיניים מאור יציאת ¿
ÔÈÚ46‡ÎBLÁשבעין ‡Ît‰˙‡ ƒ¿«ƒ¿«¿»¬»

‡¯B‰Ï47, החושך הפיכת ƒ¿»
לאור  ÌÈÎt‰Ó(ה'שחור') ¯L‡Îc¿«¬∆¿«¿ƒ

‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ‰ החושך ‡˙ , ∆«¬»ƒ¿»
‰‡B¯,לאור ÔB¯˙È ‡e‰ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»ƒ¿»

מעלה  יש החושך מתוך הבא לאור

רגיל  אור על פירוש Úe„ik48ויתרון «»«
ÔÓהחסידות ¯B‡‰ ÔB¯˙È ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ
CLÁ‰49 למעלת רק הכוונה שאין «…∆

ליתרון  אלא בכלל, החושך על האור

החושך, מתוך הבא אור של המיוחד

לאור. שהתהפך חושך היינו

CkŒ¯Á‡ CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆«¿ƒ««»
e‰‡OÈ 'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk"¿∆∆»ƒƒƒ»≈

"¯Lk" ˙ÈÁa „vnL "B˙¯·‡ ÏÚ'האמצעי שב'קו הרחמים מידת «∆¿»∆ƒ«¿ƒ«¿∆∆
(ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ÚÈbÓ ÌLlL) Ï"pk '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ‡e‰ כמבואר ¿ƒ««ƒ««∆¿»«ƒ««»∆¿»ƒ

באריכות, BˆÓe˙לעיל ‰¯BzÓ ‰ÏÚÓÏ ,"B˙¯·‡ ÏÚ e‰‡OÈ"ƒ»≈«∆¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿
תורה  עלֿידי שפועלים ממה למעלה פועלים התשובה שבעבודת וכאמור

לאברים, שנמשלו «ÁÈÏÒ¿ƒ‰ומצוות
BÏ CLÓpL „ÚÂ ,‰¯tÎÂ¿«»»¿«∆ƒ¿»
‰¯BzÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ»

,"B˙¯·‡ ÏÚ" ,˙BˆÓe למעלה ƒ¿«∆¿»
a„„מ'אברתו' 'ÈÂ‰" ÌiÒÓe¿«≈¬»»»»

"¯Î ÏŒ‡ BnÚ ÔÈ‡Â epÁÈ50, «¿∆¿≈ƒ≈≈»
EÏ eÈ‰ÈÂ Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒƒ»¿ƒ¿¿

Ec·Ï51, זו נעלית והארה שהמשכה ¿«¿
לבדם  להם היא ישראל לבני שנמשכת

È‰B„BÁÏa ‡kÏÓe Ï‡¯NÈ52 ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא, והמלך, ישראל בני

לבדם.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zeaezk(ipy meil)

.ip` yi` zy`y exn`i `le eci lr
:`xnbd zvxzndéì ïðéòø÷c`ly ick hbd z` mirxew zn`a ± §¨§¦¨¥

,aey zeabl lkezå`ypdl lkezy ickdéabà ïðéáúëmiazek - §¨§¦¨©©¥
,eiab lr dléäeðòø÷ ïðc àhéb,eze` eprxw df hb -íeMî åàì ¦¨§¨§¨§¦¨¦

àeä ìeñt àhéâc,`ed leqt hby meyn `l -øãäéz àìc àlà §¦¨¨¤¨§Ÿ¤¡©
àðéøçà àðîæ déa éaâéúe.aey ea dabze xefgz `ly ick `l` - ¦§¥¥¦§¨©£¦¨

äðùî
dlra lr d`ivedy dy`úBaeúk ézLå ,ïéhéb éðL`ed oicd §¥¦¦§§¥§

y,úBaeúk ézL äáBbxg`l zxg` daezk dl azky oeikny ¨§¥§
.odizy z` daeb okle daezk iaeig ipy dl aiigzd ,dxifgdy

dy`d d`ived m` la`ãçà èâå úBaeúk ézLBà ,d`ivedy §¥§§¥¤¨
dy`däaeúkzg`,ïéhb éðLeazk `le dxifgde dyxiby epiidc §¨§¥¦¦

,aey dyxib jk xg`e ,zxg` daezk dlBàdy`d d`ivedy
äaeúk,dlra dl azky zg`èâå,zg` mrt dyxiby -åicr ok §¨§¥§

døéæçäå BzLà úà LøânäL ,úçà äaeúk àlà äáBb dðéà ,äúéî¦¨¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥¤¦§§¤¡¦¨
,dycg daezk dl aezkl `ladøéæçî äðBLàøä äaeúk úðî ìò. ©§¨§¨¨¦¨©£¦¨

* * *

àøîâ
daeb dpi` cg` hbe zeaezk izy d`ived m`y dpyna epipy
,dvexy mdn dfi` daeby dpyna rnyne ,zg` daezk `l`

:jk lr dywn `xnbdàéáb éàäa àéòa éà àéáb éàäa àéòa éà± ¦¨£¨§©©§¨¦¨£¨§©©§¨
dvxz m`e df xhya dabz dvxz m`y oicd `ed jk ok` m`

,ipyd xhya dabzàzáeéz éåäéz àîéìdidzy xn`p `ny ± ¥¨¤¡¥§§¨
eixac lr `iyew o`knøîà ïîçð áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøc§©©§¨¨©§¥§¨©©©§¨¨©

äæ øçà äæa ïéàöBiä úBøèL éðL ,ìàeîLlr e` d`eld dze` lr §¥§¥§¨©§¦¨¤©©¤
,xkn eze`.ïBLàøä úà éðL ìhéamb l`eny zhiyl ok m`e ¦¥¥¦¤¨¦

eli`e ,ipyd xhya `l` zeabl lkez `l dy`d epizpyna
.dvexy dfi`a daeby rnyn epizpyna

:`xnbd zvxzndìò øîzà åàìly ef d`xed lr xn`p `l ike - ¨¦§©£¨
,oey`xd z` ipy lhiay l`eny mya ongp ax,àtt áø øîà̈©©¨¨

éñBà éàc ïîçð áø äãBîeàì÷éc déa ólwc siqed xkend m`y ± ¤©©§¨§¦¦¥¦§¨
,ipyd xhyadéáúk úôñBúìe ,[eazk-]éñBàãa énð àëädì ó §¤¤¨§¥¨¨©¦¦§¦¨

.dvxzy efi`n daeb jkle ,dipyd daezka

* * *
:dpyna xkfedy oicd oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

y dy`å äaeúëe èb äàéöBäd lr micirny micräúéî,dlra ly ¦¨¥§¨§¦¨
,zeaezk izy dy`d zraeze
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שני עמ' ב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יג

`"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.a"iyz'd ,mixetikd mei axr

מוגה  בלתי

לכל .‡ ונתן "לעקאח", לבקש שליט"א אדמו"ר כ"ק אל שיחיו אנ"ש נכנסו שחרית תפלת ַ[לאחר
הק'. ברכתו בצירוף "לעקאח", פיסת ַא'

היום  חצות ואמר:]לאחר ברכתו, לבקש שליט"א אדמו"ר כ"ק אל שיחיו מאנ"ש קבוצה נכנסה

וברוחניות. בגשמיות טובה חתימה וגמר חתימה

בכל  לכאו"א ויוסיף ויתן תפלותינו, כל השי"ת ושיקבל אמיתית, תשובה התעוררות שתהי' יה"ר
לו. המצטרך

והנגלה. הנראה בטוב יאר", זיסער א און יאר געזונטער "א ומתוקה, טובה ַַָָשנה

ואמר:].· ברכתו, לבקש שיחיו מאנ"ש שני' קבוצה נכנסה מנחה, תפלת [לאחר

טובה. חתימה וגמר חתימה

ישראל. כלל תפלות בתוך תתקבלנה תפלותינו שכל יה"ר

והנגלה. הנראה בטוב יחד, גם וברוחניות בגשמיות ומתוקה טובה שנה לכולנו שתהי'

ברכתו,.‚ לבקש  שיחיו מאנ"ש שלישית קבוצה נכנסה ערב, ואמר:][לפנות

טובה. חתימה וגמר חתימה

התפלות. כל שתתקבלנה יה"ר

והנגלה. הנראה בטוב טפחים מעשרה למטה ומתוקה טובה שנה שתהי'

•
eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa*

.a"iyz'd ,ixcp lk iptl ,mixetikd mei axr
מוגה  בלתי

אתם הרי הרבי, של בהישיבה אתם שלומדים קינדער"eipaכיון רבי'נס דעם איר ("זייט הרבי )...1של
הבנים" ב"ברכת יוהכ"פ בערב אתכם לברך צריך :2ובמילא

יברכך  להם. אמור ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר לאמר. משה אל ה' "וידבר
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*(– מנחם תורת (ראה השלישית לקבוצה הברכה לאחרי
לה"חוזר" שליט"א אדמו"ר כ"ק קרא ,(18 ע' ח"ד התוועדויות
להתלמידים  לומר לו והורה זו), בקבוצה (שהי' כהן יואל הת'
קענען  זיי אז בחורים די "זאג (באמרו: כולם יכנסו נדרי כל ַָשלפני
כבר  שנכנסו אלה גם שיכנסו והוסיף, שּפעטער"), ַאריינגיין

בלבד. התלמידים רק אבל, לפנ"ז,

אדמו"ר  כ"ק כבר הי' הק', לחדרו התלמידים כשנכנסו
בהקי  לבוש והביט שליט"א מאויימים, ופניו בהטלית, ועטוף טל

בטליתו, הק' פניו כיסה ואח"כ מהתלמידים, כאו"א על בחוזק
) מבכי וחנוק רועד בקול לדבר ).l"endוהתחיל

(1.47 ע' תרצ"ו סה"ש ראה
(2.58 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zeaezk(ipy meil)

.ip` yi` zy`y exn`i `le eci lr
:`xnbd zvxzndéì ïðéòø÷c`ly ick hbd z` mirxew zn`a ± §¨§¦¨¥

,aey zeabl lkezå`ypdl lkezy ickdéabà ïðéáúëmiazek - §¨§¦¨©©¥
,eiab lr dléäeðòø÷ ïðc àhéb,eze` eprxw df hb -íeMî åàì ¦¨§¨§¨§¦¨¦

àeä ìeñt àhéâc,`ed leqt hby meyn `l -øãäéz àìc àlà §¦¨¨¤¨§Ÿ¤¡©
àðéøçà àðîæ déa éaâéúe.aey ea dabze xefgz `ly ick `l` - ¦§¥¥¦§¨©£¦¨

äðùî
dlra lr d`ivedy dy`úBaeúk ézLå ,ïéhéb éðL`ed oicd §¥¦¦§§¥§

y,úBaeúk ézL äáBbxg`l zxg` daezk dl azky oeikny ¨§¥§
.odizy z` daeb okle daezk iaeig ipy dl aiigzd ,dxifgdy

dy`d d`ived m` la`ãçà èâå úBaeúk ézLBà ,d`ivedy §¥§§¥¤¨
dy`däaeúkzg`,ïéhb éðLeazk `le dxifgde dyxiby epiidc §¨§¥¦¦

,aey dyxib jk xg`e ,zxg` daezk dlBàdy`d d`ivedy
äaeúk,dlra dl azky zg`èâå,zg` mrt dyxiby -åicr ok §¨§¥§

døéæçäå BzLà úà LøânäL ,úçà äaeúk àlà äáBb dðéà ,äúéî¦¨¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥¤¦§§¤¡¦¨
,dycg daezk dl aezkl `ladøéæçî äðBLàøä äaeúk úðî ìò. ©§¨§¨¨¦¨©£¦¨

* * *

àøîâ
daeb dpi` cg` hbe zeaezk izy d`ived m`y dpyna epipy
,dvexy mdn dfi` daeby dpyna rnyne ,zg` daezk `l`

:jk lr dywn `xnbdàéáb éàäa àéòa éà àéáb éàäa àéòa éà± ¦¨£¨§©©§¨¦¨£¨§©©§¨
dvxz m`e df xhya dabz dvxz m`y oicd `ed jk ok` m`

,ipyd xhya dabzàzáeéz éåäéz àîéìdidzy xn`p `ny ± ¥¨¤¡¥§§¨
eixac lr `iyew o`knøîà ïîçð áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøc§©©§¨¨©§¥§¨©©©§¨¨©

äæ øçà äæa ïéàöBiä úBøèL éðL ,ìàeîLlr e` d`eld dze` lr §¥§¥§¨©§¦¨¤©©¤
,xkn eze`.ïBLàøä úà éðL ìhéamb l`eny zhiyl ok m`e ¦¥¥¦¤¨¦

eli`e ,ipyd xhya `l` zeabl lkez `l dy`d epizpyna
.dvexy dfi`a daeby rnyn epizpyna

:`xnbd zvxzndìò øîzà åàìly ef d`xed lr xn`p `l ike - ¨¦§©£¨
,oey`xd z` ipy lhiay l`eny mya ongp ax,àtt áø øîà̈©©¨¨

éñBà éàc ïîçð áø äãBîeàì÷éc déa ólwc siqed xkend m`y ± ¤©©§¨§¦¦¥¦§¨
,ipyd xhyadéáúk úôñBúìe ,[eazk-]éñBàãa énð àëädì ó §¤¤¨§¥¨¨©¦¦§¦¨

.dvxzy efi`n daeb jkle ,dipyd daezka

* * *
:dpyna xkfedy oicd oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

y dy`å äaeúëe èb äàéöBäd lr micirny micräúéî,dlra ly ¦¨¥§¨§¦¨
,zeaezk izy dy`d zraeze
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dיר ,ixyz b"i ,epif`d t"y

ישראל  בני על שמי את ושמו שלום. לך וישם אליך פניו ה' ישא ויחונך. אליך פניו ה' יאר וישמרך ה'
אברכם" .3ואני

זאלט  ("איר הרבי של הכוונה ובמילוי שמים, ביראת התורה בלימוד הצלחה לכם שתהי' ָיה"ר
כוונה"). רבי'נס דעם אויספירן

טובה. חתימה וגמר חתימה

•
.a"iyz'd ,mixetikd mei i`ven .c"qa

מוגה  בלתי

הק' מחדרו יצא שליט"א אדמו"ר בעזה"י 1כ"ק – ויתוועד עתה, התוועדות לערוך בדעתו שאין ואמר, ,
השואבה  בית בשמחת –2.

"ניט  שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר יתוועד, שליט"א אדמו"ר שכ"ק רוצה שהקהל אמר מהנוכחים [א'
נאכגעבן"...]. מען דארף מ'וויל וואס ַַָָאלץ

שישנם  יוהכ"פ דמוצאי אדמו"ר מו"ח כ"ק של מהשיחות ותלמדו בעצמכם, תתוועדו (והוסיף:)
.3מכבר 

יוםֿטוב" גוטן "א פארבריינגען"4(וסיים:) גוטן "א ,5. ַַַ

בהתוועדות]. השתתפות בתור "לעקאח" חדקוב) הרחמ"א המזכיר (ע"י שלח שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

•
.a"iyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y .c"qa

מוגה  בלתי

מהר"ש, אדמו"ר ההילולא, בעל אודות סיפורים כמה שליט"א אדמו"ר כ"ק סיפר מנחה, תפלת [אחר
זי"ע:] נבג"מ זצוקלל"ה

לקרוא .‡ יצטרכו מהר"ש: אדמו"ר כ"ק אמר ההסתלקות) (שנת תרמ"ג דשנת השנה ראש לפני
ירדו  לא אלו, דבריו את המהר"ש שאמר שעה באותה – הווה. וכן ולנתח. זריקה להזריק לפרופסור,

הדברים. הובנו ההסתלקות, בעת אח"כ, אבל דעתו, לסוף

שכבר – לאחרי מו"ח) אדמו"ר כ"ק אם נ"ע, שרה שטערנא (הרבנית מהסבתא שמעתי זה סיפור
ניכר שהי' באופן זאת סיפרה ואעפ"כ, ההסתלקות, מאז (!) שנה ארבעים בדברי'!cgtחלפו

*
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כבֿכז.3) ו, נשא
הק'1) חדרו דלת על הקישו מאנ"ש שכמה לאחרי זמן משך

שיתוועד. לבקשו
ואילך.2) 43 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם בתורת נדפסה
שליט"א 3) אדמו"ר כ"ק הורה אחרת שבהזדמנות לציין יש

השיחה רשימת ומסר חסידים, התוועדות t"kdeiלערוך i`venc
h"txz– מנחם תורת (ראה בהתוועדות ללמדה מנת על

– .(2 ובהערה 28 ע' ח"ג .l"endהתוועדויות
תרכג.4) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
פאריבל"...5) קיין ניט "האט בבתֿשחוק: ַָוהוסיף



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו a"iyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y

הי'.· מהר"ש `dniאדמו"ר lihnנסוך הי' שתמיד משום – שבדבר והפלא כולם. פני jeigעל על
אדמו"ר  מו"ח [כ"ק גדול יסורים בעל שהי' דאף שמייכל"), א מיט געווען שטענדיק איז ("ער ַקדשו

פניו  על נסוך חיוך הי' תמיד מ"מ, גדול...], יסורים בעל הי' כמה עד לצייר שקשה אביו 1אמר בחיי וגם ,
הי' זאת, ולמרות אחיו, משאר ("אנגעצויגן") מתוח פחות המהר"ש הי' צדק הצמח `dniאדמו"ר lihn ָ

פניו, על נסוך חיוך הי' עצמו מצד שהרי בהשתדלותו, שלא שנעשה דבר – הילדים על אף הכל, על
linn`אלא jxca.

זקני  ויצאו אחת, לעיר במרכבה פעם שנסע ומעשה אימה. מטיל מהר"ש אדמו"ר הי' הגויים על גם
פחד! מרוב כולם ברחו – קדשו פני ונראו המרכבה הגיעה וכאשר ומלח, בלחם לקראתו העיר

הפסוק  על חסידות מאמר מהר"ש אדמו"ר אמר שעה העמים"2באותה מכל תהי' .3"ברוך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פעם אמר לכך ("ביי 4בהקשר אצלו שמונח הדברים), שיפורסמו רצה שלא (אלא
בדוגמת  הוא (אביו) נ"ע (מוהרש"ב) לאדמו"ר (זקנו) מהר"ש אדמו"ר בין שההפרש זיך") לייגט אים

לעונג: רצון בין ההפרש

) שבירה פועל שהרצון אלא מקיפים, כחות – המשכה שניהם פועל העונג ואילו ברעכט"), "רצון
צו"). ציהט ("עונג וקירוב

נ"ע  (מוהרש"ב) אדמו"ר ואילו אימה, מטיל הי' ולכן הרצון, בדוגמת הוא  מהר"ש אדמו"ר ובנדו"ד:
התענוג. בדוגמת הוא

*

אל .‚ הקבלן בא מאד. הצליח אכן והוא ברכו, הצ"צ ברכה. לבקש הצ"צ לאדמו"ר בא אחד קבלן
לבני, אותה תן בזה, צורך לי אין – אני הצ"צ: לו אמר מרכבה, במתנה לו והביא הצ"צ אדמו"ר

.5המהר"ש 

כך,– כדי עד הרחבה, של באופן שלא הגשמיים בענינים ההנהגה היתה הצ"צ אדמו"ר אצל
ההנהגה  היתה – הצ"צ אדמו"ר בחיי עוד – מהר"ש אדמו"ר כ"ק אצל ואילו צבועים, היו לא שהכסאות

ביתו  חלונות על יקרים ווילונות גם שהיו ועד .5להיפך,

*

הצ"צ .„ אביו בחיי עוד חסידות אומר הי' המהר"ש אומר 6אדמו"ר שהי' (לפנ"ז) זמן גם הי' – .
הרד"ץ, זה ואומר: מצביע והי' כסאות, לסדר הדלת, את לנעול הי' מנהגו מזה. ידעו שלא באופן חסידות

חסידות  "לפניהם" אומר והי' חסידים, עוד וכן הרשב"ץ, .7וזה

נועלים  היו כולם, כניסת שלאחרי החסידים, לפני חסידות באמירת הסדר הי' נשיאותו, בעת כן, לאחרי
לפניו  מניחים היו החסידות, אמירת באמצע מתנמנם הי' מישהו ואם לצאת, ניתן הי' ולא הדלתות את

ממונים 8"צעמעריצע" היו מיוחדים (אנשים להתעטש... מתחיל שהי' עד מאד, חריף ריח בעל אבק ,
"פסק" מיד מקבל שמתנמנם, ומי לצאת, איֿאפשר שנכנסים שלאחר ידעו שהכל כך זה!), ...9לתפקיד

*

(מוהרש"ב).‰ אדמו"ר היו מהר"ש, אדמו"ר הסתלקות על האבלות של שבשבוע מחסידים, שמעתי
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וש"נ.1) שיט. ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
יד.2) ז, עקב
וש"נ.3) ואילך. רב ס"ע שם מנחם תורת ראה
וש"נ.4) שנה. ע' שם ראה
וש"נ.5) רפה. ע' שם ראה

וש"נ.6) רפג. ע' שם ראה
וש"נ.7) קפח. ע' שם ראה
ובמענה 8) לי כשסיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק לי אמר כך

חריף. ריח בעל אבק שזהו הסביר, לשאלתי,
וש"נ.9) קפג. ע' שם ראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dטז ,ixyz b"i ,epif`d t"y

בעזּפאלאוו  והרי"מ בלבד 10נ"ע בגרביים זאל") איבערן ("ארומגיין ביהמ"ד באולם ואנה אנה מהלכים ַַַָ
בחסידות. ומדברים האבלות), (מפני

ההסתלקות – (שהרי בלבד ספורות שעות אלא היתה לא האבלות כי, הסיפור, באמיתית מסופקני
האבלות) נסתיימה החג כניסת ועם יו"ט, בערב היתה והלוי' ערב, לפנות תשרי בי"ג איפוא 11היתה קשה ,

בגרביים  בהתהלכם עוד – אריינגעכאּפט") שוין זיי ("האבן לחטוף הספיקו ספורות שעות שבאותם ַַָלומר
ובפ  בחסידות! לדבר לאביו.– נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר של ההתקשרות בגודל בהתחשב רט

הרי  המעשה, הי' לא אם ואף ניט"), קשיא קיין איז חסידים ("אויף חסידים על להקשות אין אבל,
כו'" כן אם אלא בדבר נחשד אדם .12"אין

Â. שכאשר מהר"ש, אדמו"ר כ"ק של בתו לאה, דבורה הרבנית של גבורתה על מספרים לכך בהקשר
ולא  (!) יממות שלשה עמדה על נשארה וכך הקיר, אל ופני' הסתובבה אבי', הסתלקות על לה נודע

כו'. קולה נשמע לא סביבה, הנעשה מכל ידעה

*

Ê. סיפר אדמו"ר מו"ח בעצמו 13כ"ק כותב והי' הרפואה, בחכמת רב ידע הי' מהר"ש שלאדמו"ר
ספרים  עם מדף לו הי' מקום" ב"אותו – לביתֿהמרקחת. ושולח לתרופות, (מרשמים) "רעצעּפטן"

הרפואה. חכמת למד וכך בהם, מעיין הי' לשם, וכשנפנה בלטינית,

בנוגע דוגמתו שמצינו דרבי l`enylולהעיר, ש"אסיא – מהר"ש) אדמו"ר גם נקרא זה (שבשם
שהייתי 14הוה" בשעה "אלא אלה בענינים עסק שלא עצמו על והעיד הרפואה, בחכמת יודע שהי' משום ,

המים" לבית נכנס כשהייתי אימתי, התורה, מן .15פנוי

*

Á. מהר"ש אדמו"ר משנודע 16כ "ק כך. על לאביו הודיע לא אבל הצ"צ, אביו בחיי עוד חולה הי'
פועל  הי' הוא – חייו. שנות להמשיך לפעול הי' יכול מועד, בעוד יודע הי' אילו כי אמר, להצ"צ, הדבר

הנביא  שמואל כמו שנים, נ"ב לכלֿהפחות .17שיחי'

*

Ë.,לך) אידטזי" "אידטזי, הלה: לו אמר האחרונה, בפעם הפרופסור אצל המהר"ש אדמו"ר כשביקר
לליובאוויטש. לביתך לנסוע אתה יכול לך),

אידטזי" "אידטזי, כן גם יש – הבא העולם אל הזה העולם מן ואמר: מהר"ש אדמו"ר כ"ק נענה
לך)... (לך,

*

È. הסתלקותו שקודם בהימים (כי כסאו על מהר"ש אדמו"ר ישב – ההסתלקות על בעת יושב הי'
השינה). בעת גם הזמן, כל כסאו

שעון), לו שיביאו שביקש (או שלו השעון את לקח ההסתלקות, קודם אחדים) (מינוטין מועט זמן
בתוך  נוצה) (ע"י  ותחבה נייר פיסת ולקח לאח"ז, זמן איזה על מורים שיהיו השעון מחוגי את וסיבב

נסתלק  – השעון את כיוון שאליו – זה בזמן ובדיוק מלכת. שיעמוד כדי !...18השעון
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קנג.10) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה
(11.370 ע' ח"ב ציון מנחם – מנחם תורת גם ראה
ב.12) יח, מו"ק
וש"נ.13) רנט. ע' שם היומן רשימת – מנחם תורת ראה
סע"ב.14) פה, ב"מ

ו.15) פ"ח, דב"ר
וש"נ.16) רסא. ס"ע שם מנחם תורת ראה
וש"נ.17) ב. ה, תענית
(18.41 ע' תרפ"ג סה"ש גם ראה
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יז a"iyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y

*

‡È..יגיעה בלי הכל ידע הוא בכך, צורך לו הי' שלא כיון בלימודו, מתייגע הי' לא המהר"ש אדמו"ר
שנעשו  כך כדי עד בתורה, ולהתייגע לעמול החל ומאז בתורה, היגיעה מעלת אודות הצ"צ עמו דיבר פעם
סדר  לו ונתן געצויגן"), צוריק האט ("ער הצ"צ בו חזר זמן, לאחרי היגיעה. מגודל מצחו על ָכתמים

בלימודו  .19חדש
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וש"נ.19) ואילך. שעו ס"ע שם מנחם תורת ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תשרי, ה'תשי"ד
ברוקלין, נ.י.

הנכבד והנעלה איש המעלה עסקן נמרץ

משכיל על דבר טוב וכו', דר. י.נ. שטיינברג שי'

שלום וברכה!

מהמזכירות מסרו לי תוכן שיחתו הטלפונית, ובפרט אשר קרא תגר על מה שמשתמשים אצלנו 
בשפת המדינה, שכ' חושש לתקלה בזה להתבוללות וכו'.

והנה, נעם לי לשמוע השקפתו החריפה בענין אסימילצי', אשר אם תמיד הי' צורך להזהר בזה, 
על אחת כמה וכמה בימינו אלו של טשטוש הגבולים, ובפרט אשר יש כאלו שאומרים על חושך אור 
ועל אור חושך. והנני מקוה אשר עינו טובה בשל אחרים גם בענין השקפה זו וישפיע על זולתו לטובה.

גם  ואידית אלא  וכדומה לא רק בלה"ק  עניני דפוס  ובנוגע לפועל, מה שמוציאים אנו לאור 
באנגלית )וגם צרפתית(, הנה ידוע מה שאמרו חז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, ולמעשה אי אפשר 
לחכות עד שכל אחינו בני ישראל בכל מקום שהם ילמדו להבין לה"ק או אידית, כי צריך להצילם 

ולקרבם לאבינו שבשמים ולתורה ומצות בפועל, כי איבוד הזמן היא אבידה שאינה חוזרת.

מלבד זה, הנה פה באמריקה ענין השפה אינו קשור באסימילצי'. ולדאבוננו מוצאים אנו כאן 
הם  עדיין  אבל  בתשובה  שיתעוררו  והלואי  הספרדית,  שבההברה  אלו  ובפרט  לה"ק,  המדבר  שנוער 
במצב שהוא היפך תורה ומצות. אין כוונתי ח"ו שלה"ק מביא לידי זה, אלא, כאמור, חילופי ערכין 
כאן שאומרים ]ל[אור חושך ולחושך אור, והשקפה זו שבעד נזיד עדשים של לאומיות )נאציאנאליזם( 
מוכרים את אביהם שבשמים והתורה ומצות היא היא המביאה אותם לדבר בלה"ק. ואין להאריך 
כי אותן הדיעות וההשקפות  יצאו,  ומחריביך ממך  נביאינו מהרסיך  ומה צדקו דברי  בענין המצער. 

הכוזבות שיש בהן ניצוץ דקדושה הן הן המביאות יותר היזק.

ובהנוגע לכ', הנה מה ששלחו לו מענינא דיומא בשפת המדינה, הכוונה בזה כי אם ימצא בהם 
ענין הנה בטח ירצה להביאם לתשומת לב חוג רחב יותר שביניהם גם כאלה שאינם שומעים לה"ק או 

אידית. בכל אופן מוסג"פ החומר בלה"ק ואידית.

ובמהרה בימינו יקויים היעוד ויעשו כולם אגודה אחת לעבוד את ה' אחד על ידי קיום תורה 
אחת לכולנו ויהי' זה עכשיו בכל לשון שהוא שומע ואח"כ בשפה אחת לכולנו.

בכבוד ובברכה.
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יח

`"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.h"kyz'd ,dgpn zltz ixg` ,mixetikd mei axr

באגה"ת 1יתן  שמביא בפסוקים הזקן רבינו שמסיים וכפי אמיתית, תשובה התעוררות :2השי"ת
כקדם" ימינו ש"חדש ועד "ונשובה", ואז וגו'", אליך ה' ,3"השיבנו

עילאה  כבתשובה לבב, וטוב שמחה מתוך זה ,4ויהי'

שמחה  ומתוך הרחבה מתוך ומעשה, דיבור במחשבה בפועל ויומשך הנפש, כחות בכל שיאיר ובאופן
לבב. וטוב

ובמילא  תורה, ושנת וכו' ברכה שנת אורה, שנת שתהי' הוי', ברכת תומשך –5ועי"ז גאולה שנת גם
הפרטית  ממש 6גאולה בקרוב צדקנו משיח בביאת – הכללית קוממיות 7וגאולה ויוליכנו ויגאלנו יבוא ,

ו"שמחת  ראשם"8לארצנו, על .9עולם

•
eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

.h"kyz'd ,ixcp lk iptl ,mixetikd mei axr
אברכם"1"וידבר  ואני גו' ושמו גו' ישא גו' יאר גו' יברכך גו' דבר .2גו'

כאחד" כולנו אבינו "ברכנו כהלשון – יחד ולכולם מכם אחד לכל השי"ת שנת 3יתן אורה, שנת –
והן  בנגלה הן ושקידה בהתמדה התורה בלימוד – תורה לשנת עד הא"ב, אותיות ככל וכו', ברכה
וטוב  שמחה מתוך האמור כל ולעשות בהידור, המצוות קיום מעשה לידי מביא יהי' והלימוד בחסידות,

הנכונה. ובבריאות לבב,

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת שיהי' ועד טפחים, מעשרה למטה יומשך זה בלי 4וכל "נחלה ,
ד"ונתתי 5מצרים" בהענין לאח"ז זאת ותמשיכו התורה, בלימוד אצלכם בעתם"6– בכל 7גשמיכם שגם ,

הגשמיים  "מידו 8הענינים מצרים", בלי ד"נחלה לאופן ועד ד"ופרצת" ה' ברכת הפתוחה 9תומשך המלאה
והרחבה" ,10הקדושה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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17

בלקו"ש 1) ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .382 ע' ח"ט

המו"ל.
פ"א.2)
כא.3) ה, איכה
ספי"א.4) שם
ובחותמה 5) פי"א אגה"ת ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה

(ספי"ב).
ס"ד.6) אגה"ק ראה
(7– (שם) ואדה"ז הרמב"ם .cinכל'
יא.8) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ס"ע 9) חנ"ד מנחם (תורת בסופה נדרי כל לפני הברכה ראה

.(50
בלקו"ש 1) ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .382 ע' ח"ט
המו"ל.

כבֿכז.2) ו, נשא
תניא 3) וראה העמידה. בתפלת שלום" "שים ברכת נוסח
פל"ב.
יד.4) כח, ויצא
סע"א.5) קיח, שבת
ד.6) כו, בחוקותי
ב 7) (שם, בתורה" "עמלים – תלכו" "בחוקותי ע"י שבא

עה"פ. אוה"ת ועיין ופרש"י). ובתו"כ
והחומריות 8) הגשמיות כו' "גשמיכם עה"פ: תורה אור ראה

וש"נ). .111 ע' חמ"ט מנחם תורת גם (וראה כו'"
שם.9) אוה"ת וראה "ונתתי". כמש"נ

דברהמ"ז.10) הג' ברכה נוסח
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יט h"kyz'd ,mixetikd mei i`ven zcerq zra c"x

– ועד ומופלגה, רבה בהצלחה ועיכובים מניעות ללא שתלמדו – הפרטית הגאולה את ולהמשיך
משיח  ע"י והשלימה האמיתית הכללית הגאולה את גם קוממיות 11להמשיך ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

רצון. יהי כן אמן ממש, בקרוב לארצנו,

טובה.* חתימה וגמר חתימה

•
.h"kyz'd ,mixetikd mei i`ven zcerq zra c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

כשאין ‡. לתורה ועולה שחוזר מכהן הדוגמא גם (ונזכרה אחד ביום ב"פ לתורה עלי' אודות דובר
בביהכנ"ס  איך 1לוי ושאל יום, באותו ב"פ לתורה לעלות נהג לא מהוריי"צ שאדמו"ר הרש"ג, ואמר ,(

שלפעמים  אדמו"ר, מו"ח מכ"ק שמעתי שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר זה. בענין אדנ"ע כ"ק הנהגת היתה
ביוהכ"פ  – במנחה והן בשחרית הן לתורה עולה אדנ"ע כ"ק באב 2הי' שבת"ב 3ובתשעה [ולהעיר,

כלל  שבדרך אף הקרואים], ממנין הם במנחה) והן בשחרית (הן העליות שב' כיון יותר, גדול החידוש
באמרו  כן, עושה הי' אבי 4לא ומפטיר), (כהן ב"פ לתורה לעלות שבת בכל נוהג הי' אדלער נתן ר' :

זיך"). ("פארגינען לעצמי להרשות יכול אינני – אני אבל לפעמים, כן נוהג הי' מהר"ש ַאדמו"ר

ברבים  כמ"פ אמרתי כבר אמר:) מישהו 5[(ואח"כ אם לבחון כדי מסויים דבר אומר הנני שלפעמים
בפתקא  ולא ב"חזרה", לא שואלים, לא – לפועל ובנוגע וכיו"ב, להיפך מפורש שלכאורה לשאול יתעורר
שברשימות  מנהגים ובליקוט המנהגים, (בספר נדפס שכבר – עליות ב' אודות להמדובר בנוגע ועד"ז כו'.

איכה) מגילת במנחה,3על והן בשחרית הן לתורה עולה אדנ"ע כ"ק הי' שלפעמים באב, לתשעה בנוגע
זה! על העיר לא כאן מהנמצאים אחד ואף

לספריו  בהקדמה כותב האמצעי שאדמו"ר (בבתֿשחוק) אמר לא 6הרש"ג  הנדפסים שבדברים
זה!... על כח" "יישר נותן לא הוא אבל שליט"א: אדמו"ר כ "ק ואמר מעיינים...

המנהגים  מספר שני חלק להדפיס שעומדים ששמע אמר אזי 7הרש"ג השלם דבר שכשיהי' וכנראה ,
ובכן, ("אּפשטימונג"). החלטה עושים דבר כל שעל נוהגים כאן שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר ָילמדוהו.

כו']. ילמדוהו אזי שני, חלק ידפיסו שכאשר החלטה עתה יעשו

סגולות  ריבוי בזה שיש יונה", "מפטיר אודות גם בזה.8נזכר לזכות זיך") ("יאגן חפצים כולם ולכן ,ָ
האריז"ל  בכתבי מ"ש גם ד"שישי".9ונזכר שבעלי' המעלה גודל אודות

אמר ·. אדמו"ר מו"ח שכ"ק יוהכ"פ, מוצאי סעודת מעלת אודות הזכיר סעודת 10הרש"ג שעריכת
לעשירות. סגולה היא בהרחבה יוהכ"פ מוצאי

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

כו'"11) והחכמה הדעה "תרבה שאז – מדה כנגד מדה
כאו"א  את תורה ילמד שמשיח ה"ב) פ"ט תשובה הל' (רמב"ם

א). יז, צו (לקו"ת
נאמרה)* ש"הרי מנחה, שאחרי להברכה גם ±בפי'שייך
oiprke ע "פ ב–q ixg`liem'iy 'zd zkxa ם ו י ס בt"kdeixr

yecwd".ובהתחלת  mei
ס"ח.1) סקל"ה או"ח שו"ע ראה
(2.30 ע' וחיילי'" "ליובאוויטש גם ראה
וש"נ.3) תד. ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה

ואילך.4) 160 ס"ע תש"ד סה"ש
ואילך.5) 280 ע' חנ"ג מנחם תורת ראה
בסופה.6) – חיים דרך
בהערה.7) המנהגים לספר בהקדמה ראה
וש"נ.8) .80 ס"ע חמ"ח מנחם תורת גם ראה
וש"נ.9) .48 ע' ח"ב מנחם תורת ראה

ס"ה 10) דאשתקד מוציוהכ"פ סעודת בעת ר"ד גם ראה
93 ע' חנ"א מנחם וש"נ.).ב (תורת
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h"kyz'dכ ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy

שליט"א  אדמו"ר עלי'כ"ק מכרזת קול" ש"בת היחידה הסעודה היא יוהכ"פ מוצאי סעודת :11,
בשופר  תקיעה ע"י אותה .12ומפרסמים

יוהכ"פ  ממוצאי חסידות מאמרי שיש הזכיר אם 10הרש"ג ידוע שלא שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר ,
הסעודה. בתוך נאמרו אלו מאמרים

שליט"א  אדמו"ר חוץ כ"ק יום בכל תלוי אשם מתנדב שהי' בוטא בן בבא על עליו ש"אמרו מצינו :
. חטא שמא בספק למיחש דאיכא הוא השנה ימות (שאר אחד" יום כפורים יום השתא מאחר אבל .

הכפורים) יום כיפר דהא למיחש הענין 13ליכא אך יוהכ"פ? מוצאי ישנו בינתיים הרי זה: על ושואלים .
כו'). לחטא שייכות (ללא לגמרי אחרת בדרגא הם בנ"י כל יוהכ"פ שבמוצאי – הוא

כ"ק ‚. ואמר חטא", ב"ועל כמו חטאים" "ועל באמירת החזה על להכות צריך האם שאל הרש"ג
רבים. ללשון יחיד לשון בין חילוק  שיהי' תיתי מהיכי כי, בזה, נסתפקתי לא מעולם שליט"א: אדמו"ר

שנדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר זה, בענין נשיאינו רבותינו נהגו איך ידוע האם הרש"ג ושאל
תש"ה  השיחות פעמים 14בספר כמה אותו שאל החסידים א' וכאשר חשבונות, בעל הי' מהר"ש שאדמו"ר ,

"ועל  באמירת גם החזה על להכות שצריך ידע, לו, שהשיב מהמספר הנה ביוהכ"פ, החזה על מכים
חטאים".

•
.h"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

שנה ‡. כקביעות יוהכ"פ, לאחרי ולפעמים לעשור, כסא בין לפעמים היא האזינו דפרשת הקביעות
זו.

הרמב"ם  מ"ש חל זה על גם הרי חכמים, מתקנת הוא הקביעות שענין שאף – התקנות 1ובהקדים שכל
כמ"ש  ומל"ת, מ"ע של התוקף להם יש החכמים הדבר 2של מן תסור לא גו' יורוך אשר התורה פי "על

וגו'". לך יגידו אשר

שקריאת יתכן איך מובן: אינו `zgולכאורה dyxt לאחרי ולפעמים יוהכ"פ לפני לפעמים תהי'
תטהרו" הוי' ד"לפני הענין הי' שבו יוהכ"פ, שלאחרי בשעה בה נעלית 3יוהכ"פ, במדריגה בנ"י עומדים ,

יוהכ"פ?! קודם מכמו יותר הרבה

דחודש  העבודה לאחרי כבר זה שהרי נעלית, במדריגה בנ"י עומדים יוהכ"פ קודם שגם אמת הן
גופא  שביוהכ"פ דעשי"ת הענין (מלבד ועשי"ת ר"ה הסליחות, ימי ניתוסף 4אלול, ביוהכ"פ אעפ"כ, אבל ,(

צדיקייא  "לאתבא – צדיקים אצל התשובה מעלת הוספת בדוגמת ערוך, שבאין יותר גדול עילוי בנ"י אצל
.5בתיובתא"

לפעמים שקורין פרשה שאותה יתכן איך לפעמיםiptlוא"כ, יקראו יוהכ"פ?!ixg`lיוהכ"פ

האזינו  פרשת שבאמצע .6ולהעיר, תוכחה דברי משה עליהם העיד כאן "עד רש"י: מכאן כותב .
יוהכ"פ  (לפני הנ"ל קביעות אופני בב' האזינו פרשת קריאת אבל, וכו'". תנחומין דברי עליהם העיד ואילך
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וש"נ.11) ס"ט. סתרכ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.12) בסופו. סתרכ"ג שם ראה
(ובפרש"י).13) א כה, כריתות
תו.14) ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם וראה .9 ס"ע

וש"נ.
ממרים.1) הל' ריש

יא.2) יז, שופטים פ'
ל.3) טז, אחרי
(4.(29 ס"ע חנ"ד מנחם (תורת ס"ב וילך ש"פ שיחת ראה
וש"נ.
ובכ"מ.5) סע"ב. עה, פרשתנו לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
לה.6) לב,
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כי h"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy

או  תוכחה" "דברי של החלק רק (לא כולה הפרשה כל את קורין שבשניהם באופן היא יוהכ"פ) ולאחרי 
שם  באותו ונקראת ענינים, אותם בה שיש תנחומין"), "דברי של של 7החלק והתוכן החיות על שמורה ,

ואדה"ז  המגיד (כתורת ערוך.8הענין באין זמ"ז שחלוקים שונים בזמנים זאת קורין ואעפ"כ ;(

התשובה:·. ענין צ"ל יוהכ"פ לאחרי שגם הידוע בהקדם ויובן

הסיפור  (מהורש"ב)9ידוע אדמו"ר כ"ק אביו, אל אדמו"ר מו"ח כ"ק נכנס יוהכ"פ במוצאי שפעם
עכשיו? ומה אותו: ושאל נ"ע,

הוא  "ה' לאמירת עד בשלימות, הענינים כל נעשו שבו יוהכ"פ עבר שכבר שכיון – השאלה וביאור
בלקו"ת  (כמבואר בעתיק ז"א עליית שהו"ע פעמים, ז' זה 10האלקים" הרי ברוחניות, העילוי על ונוסף ,(

בירושלים" הבאה "לשנה ומכריזים גדולה, תקיעה תוקעים לאח"ז מיד ולכן בגשמיות, למטה גם נמשך
אדמו"ר  מו"ח כ"ק ובדרך 11(וכפירוש ומיד, תיכף באה הגאולה אלא הבאה, לשנה להמתין צורך שאין

השאלה  נשאלה זה כל לאחרי הנה – בירושלים) הבאה לשנה נהי' צריכים ממילא שבה העבודה מהי :
עכשיו? לעסוק

טאן" תשובה ערשט מען דארף "איצטער אדנ"ע: כ"ק לו יותר,12והשיב נעלית תשובה שזוהי אלא , ַָ
בתיובתא". צדיקייא "לאתבא ע"ד

זב"ז  קשורים שבתשובה הדרגות שכל הידוע ,13וע"פ

שיש– שאף ליראה, בנוגע  וכמו ענינים, לכמה בנוגע שמצינו מהיראה כפי החל דרגות, חילוקי בה
הסופר" שביד הרצועה "יראת מפני שלומדים רבן" בית של "תינוקות כמו העונש, יראת שהיא תתאה הכי

בתניא  הזקן רבינו שמביא תחתונה 14(כפי הכי היראה גם הנה בושת, יראת שהיא עילאה הכי ליראה ועד ,(
נעלית  הכי מהיראה בה –15יש

יוהכ"פ. שלאחרי התשובה מענין בו יש יוהכ"פ שלפני התשובה ענין שגם מובן, הרי

פשוטות: ובאותיות

התשובה  ענין אצלו יש הענינים בפנימיות הנה העונש, יראת מצד בתשובה שב יהודי כאשר גם
נתנה" אשר האלקים אל תשוב .16ד"הרוח

בזה  ענין 17והענין את ומונעת המסתירה הקליפה את לבטל כדי אלא אינה הרצועה שיראת –
דבר  של לאמיתו הרי העונש, יראת מצד הוא התשובה לענין הגלוי הטעם אם גם הנה ואז, התשובה,

נתנה". אשר האלקים אל תשוב ש"הרוח באופן הנשמה של התשובה עבודת גם זמן באותו אצלו יש

הרמב"ם  מ"ש אותו 18וע"ד לכוף צריכים מצוה שיקיים שכדי כזה ומצב במעמד שנמצא ליהודי בנוגע
מישראל  להיות "רוצה הוא הרי דבר של שלאמיתו מגוי), אם כי מיהודי, מתפעל שאינו (והיינו, גוי ע"י

כו'",. המצוות כל לעשות .

הזקן – רבינו מצד 19וכדברי שזהו מאלקות, נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו החכמה שיהודי בחי'
כו') שינה בבחי' להיות יכולה זו שבחי' (אלא ב"ה א"ס אור מלובש שבה האלקית –20שבנפש
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נחלק7) שם שאותו באופן לא א'ואפילו שמואל כמו לשנים ,
במלכים  וכן ב', השם ושמואל על שנוסף כך, הימים, ודברי

עצמו. בפני חלק כל המייחד השם גם ישנו המאחד,
שעהיוה"א8) תניא (סי"ד). בתחלתו בתחלתו.או"ת
האזינו,9) ש"פ שיחת גם וראה .25 ע' תרפ"ט סה"ש ראה

וש"נ. .(58 ע' חמ"ה מנחם (תורת בסופה תשכ"ו תשרי י"ג
ואילך.10) סע"ג סה, ש"ש דרושי
וש"נ.11) .200 ע' תש"ח סה"ש ראה
תשובה.=12) לעשות צריך ביחוד עתה
ואילך.13) 124 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
א.14) קנה, קו"א

ביאוה"ז 15) ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה
.(18 (ע' פ"ג העבודה קונטרס אֿב. פא, אמור לאדהאמ"צ

פרשתנו.16) ריש לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
חנ"ד 17) מנחם (תורת סכ"א דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה

.(125 ע'
ספ"ב.18) גירושין הל'
(נעתק 19) שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

כא  יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום
ועוד. סיון).

פי"ט.20) תניא ראה
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רצונו  מצד המצוה את מקיים ואז היצר, של התוקף מתבטל הכפי' וע"י שתקפו", הוא "יצרו אלא
האמיתי.

שאינו  דבר שזהו (אף שבקלים" "קל שהוא ומצבו מעמדו שבידעו שטוען, מי אצל גם הוא זה [וענין
כתוב  שכך שכיון היא, האמת אך הכיסוי?!... יתבטל הרצועה שע"י יאמר מי כו', מכוסה ונשמתו מצוי),

המציאות]. היא כן הרי בספרים,

יכולים  שבשניהם שפיר אתי תשובה, של ענין אותו ישנו – ולאחריו יוהכ"פ לפני – שבשניהם וכיון
פרשה. אותה לקרוא

"האזינו":‚. – הפרשה לשם בנוגע בזה להוסיף ויש

טוב" מזבח שמוע "הנה הנביא: שמואל אומר – הידועה הבנה 21בהפטרה שמצד שאע"פ והיינו, ,
טעם  טעם שלא שנה "כבן שהי' – שאול סבור שהי' כפי אחר, באופן מסתבר דקדושה בשכל גם והשגה

עמלק 22חטא" של והבקר" הצאן מ"מיטב לה'" "לזבוח שיש שמוע 23– "הנה שמואל אמר זה על הנה ,
רק  שהוא היינו, "האזינו", – "שמוע" של באופן להיות צריכה יהודי של מציאותו שכל טוב", מזבח

יותר. ולא לשמוע, כלי

לאחרי  והן יוהכ"פ לפני הן התשובה, לענין באים אזי – "האזינו" של ומצב במעמד נמצאים וכאשר
.24יוהכ"פ 

נפוליון"]. "מארש לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

***

כידוע „. דמעות, עם קשור – התשובה יכול 25ענין שאינו המוח כיווץ מצד היא הדמעות שסיבת
שמחה, של דמעות שיש שמצינו וכפי מוחין. מותרי שהם הדמעות, באים ומזה כו', הצער את לסבול

דאורייתא  ורזין סודות כששמע דמעות עיניו שזלגו ר "ע זאת.26כמו לסבול יכול הי' לא שהמוח לפי ,
תשובה. של לדמעות בנוגע גם הוא וכן

הנשיאים. שאר אצל (בגלוי) מצינו שלא ההילולא, לבעל בנוגע מיוחד ענין מצינו זה ובענין

פעם  וכמדובר ביניהם, לחלק אפשר שאי שאע"פ – תחילת 27ובהקדמה בין לחלק שייך ב"אור" שרק
רק  שמוצאים מיוחדים וענינים שלו הדרך אחד לכל היתה מ"מ, ב"מאור", לא אבל לסופה, ההמשכה

אצלו.

הסיפור  כידוע ההילולא, בעל אצל פלא דבר מצינו – לעניננו באמרו,28ובנוגע בכי, בעל הי' שלא
לבכות! מה על לו הי' שלא

האריז"ל  בכתבי איתא מובן: אינו בר"ה 29ולכאורה או נוראים, (בימים בעשי"ת בוכה שאינו שמי
בזה  הגירסאות חילוקי כידוע – אדמו"ר 30ויוהכ"פ על לומר אפשר איך וא"כ, שלימה, נשמתו אין (

הנשמה?! שלימות על מורה הבכי' שענין בשעה בה הבכי', ענין אצלו הי' שלא מהר"ש

הוא  הענין בכי'31אך גם יש אך כפשוטה, לתשובה ששייכת בכי' יש בכי': של אופנים ב' שיש –
בתיובתא". צדיקייא ד"לאתבא באופן יותר נעלית לתשובה ששייכת
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זכור.21) פ' הפטרת – כב טו, שמואלֿא
ב.22) כב, יומא
טו.23) שם,
(24) הסיום ).l"endחסר
ובכ"מ.25) א. כו, וישלח תו"א ראה
סרפ"ח 26) או"ח לשו"ע ט"ז (במהנ"ע). ב צח, זח"א ראה

א. ז, בראשית חדש זהר גם וראה חדש). זהר (בשם סק"ב
וש"נ.27) ואילך. 70 ס"ע חנ"ב מנחם תורת ראה

(28.125 ע' ריש תש"ד סה"ש ראה
סדר 29) סוף האריז"ל סידור פ"ז. ר"ה תפלת שער פע"ח

ס"ט  דאשתקד תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת וראה  הנסירה.
וש"נ. .5 ע' חנ"ד מנחם תורת ואילך). 32 ס"ע חנ"א מנחם (תורת

וש"נ.30) .19 הערה 206 ע' ח"ט לקו"ש ראה
שם 31) מנחם (תורת ס"י הנ"ל האזינו ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 35 ס"ע
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לב  מה על לו הי' שלא שאף – ההילולא לבעל בנוגע החידוש במדריגת וזהו תמיד שהי' כיון כות,
זה  ומצד בתיובתא"; צדיקייא ד"לאתבא באופן התשובה ענין אצלו הי' מ"מ, הנשיאות), לפני (גם צדיק

במק"א  שמסופר כפי – צדיקים אצל גם בכי' של ענין אצלו 32ישנו שהי' גופא, ההילולא לבעל בנוגע
סוגים  ב' אודות הוא המדובר אלא – בכי? בעל הי' שלא נאמר עתה זה הרי ולכאורה, בכי', של ענין

כנ"ל. בכי', של

יוהכ"פ. שלאחרי התשובה אודות לעיל המדובר הענין לסיום בנוגע – כאן עד

הקודמת.‰. בהתוועדות המדובר אודות ששאלו למה בנוגע גם להשלים יש לזה, ונוסף

כו' לשאול שנתעוררו ת"ל אלא בעבר, כמו התנהגו שלא בכך המעלה את להדגיש יש לראש, .33ולכל

המסופר  הידור 34וע"פ עצמו על מקבל הי' ר"ה ערב שבכל נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אודות
יתחילו  ולהבא שמכאן זה, בענין גם יהי' שכך יה"ר הנה – כו' ומל"ת מ"ע של לענינים בנוגע נוסף

כו'. לשאול

לעשות  יש יהודי אצל שאלה שואלים כאשר ובכלל, כבוד, של בדרך לשאול יכולים – רוצים אם
ישאלו  שאכן הוא העיקר אבל כו', ממנו שלומדים יהודי אודות כשמדובר ובפרט כבוד, של בדרך זאת

האלקית...), נפשו לגבי בהעלם ואפילו בהעלם, שישאר באופן (ולא הדברים בפועל ויתלבנו יתבררו ועי"ז
רבא  כמו להתנהג צורך יהי' בידי"35(אא"כ הן טעות לפניכם שאמרתי "דברים ).36שאמר

.Â:לעניננו ובנוגע

הקודמת  בהתוועדות טוב 37נתבאר אנכי "הלא לחנה אלקנה דברי אודות דר"ה בהפטרה למ"ש בנוגע
בנים" מעשרה שיש 38לך לקליפה, בניגוד – דקדושה (כחות) ספירות העשר על קאי בנים" ש"עשרה ,

ש"אנכי  אלקנה אמר זה ועל המדות; לצורך רק שהם מוחין, ללא בלבד, המדות שהו"ע ספירות, ז' רק בה
כו'. חנה אצל הדבר נתקבל לא ואעפ"כ בנים", מעשרה לך טוב

פנינה  בני הם בנים" ש"עשרה הכתובים, פשטות פירוש היפך זה הרי שלכאורה זה, על ,39ושאלו
מ"ש  רש"י שמפרש כפי חנה, בני של המספר הוא ז' מספר ש"חנה 40ואילו שבעה", ילדה עקרה "עד

נאמר  למה וא"כ, ס"ט); כדלקמן חמשה, אלא מצינו שלא כיון בזה, פירושים ב' (ומביא שבעה" ילדה
לקליפה?! ששייך ז' למספר בניגוד הקדושה, ענין על מורה בנים" ש"עשרה בהתוועדות

.Ê שם מבואר והרי זה, בענין האריז"ל בכתבי משנ"ת נזכר הנ"ל בהתוועדות הפסוק 41ובכן, בפירוש
עשר  והם בה, הוא ב"ן ששם דנוקבא, לי"ס רומזים אלו בנים ש"י' בנים", מעשרה לך טוב אנכי "הלא
"בן"). על גם מורה זה הרי ה', במילוי הוי' שם של הגימטריא הוא ב"ן ששם שאע"פ (והיינו, י"ס" בנים,

דקדושה. ע"ס על קאי בנים" ש"עשרה בהתוועדות נתבאר זה יסוד ועל

דקדושה  מהע"ס יותר נעלה ענין שישנו בנים", מעשרה לך טוב אנכי "הלא לחנה אלקנה שאמר וזהו
שמואל  במדרש כדאיתא ד"אנכי", הענין –42. אנכי הלא אלא כאן, כתיב אין אני "הלא כד"א : אנכי 43.

שלמעלה באופן העבודה צ"ל זה שמצד אלקיך", יותר ה' עריבה שהיא דתהו, העבודה שזוהי מטו"ד,
עבודה"). געשמאקערע ַַ("א

יצרה" לשבת (אלא) בראה תהו ש"לא היא האמת כי, זו, טענה חנה קיבלה לא צ"ל 44ואעפ"כ שלכן ,
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תורת 32) גם וראה .188 ע' .14 ע' שלום תורת סה"ש ראה
.95 ע' שם מנחם

וש"נ.33) .51 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.34) .18 הערה 16 ע' חל"ה מנחם תורת גם ראה
א.35) סח, נדה ב. צד, זבחים א. קד, עירובין
וש"נ.36) ב. סג, שבת וראה א. נו, חולין סע"ב. טז, עירובין
ואילך).37) 46 ע' חנ"ד מנחם (תורת סי"ט וילך ש"פ שיחת

ח.38) א, שמואלֿא
עה"פ.39) ורד"ק פרש"י
ה.40) ב, שם
בתחלתו.41) שמואלֿא ול"ת סה"ל
ספ"א.42)
ו.43) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
יח.44) מה, ישעי'
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הענין  והן ד"אנכי" הענין הן לה והי' חנה, ניצחה וסוכ"ס הע"ס); (שכנגד הכחות בעשר גם העבודה
כו'. דע"ס

לקליפה: שייך שבע שמספר למשנ"ת בנוגע ועד"ז

המאיר  אור בספר (שנדפסה הבעש"ט תורת הפסוק 45ובהקדים על אין 46) ולחנה ילדים לפנינה "ויהי
. לסט"א רומז ש"פנינה .ילדים", הכתוב ומתרעם לשכינה, רומז וחנה שיהיו . בארץ צדיקים שאין .

. לשכינה .ילדים הסט"א של וילדים של . שהילדים – יותר בפירוש בזה וכמבואר וכו'", המה רבים .
כו' זרים ויראה אהבה הו"ע .47הסט"א

מזה 40ועז"נ  ח"ו שמחה היתה שחנה לומר יתכן לא והרי אומללה", בנים ורבת שבעה ילדה "עקרה
ללעו"ז  תחילה שייכים שהיו שהבנים מזה היתה שהשמחה בזה, הפירוש ועכצ"ל פנינה, בני שנחסרו

" הדיוק גם נפשות zax(שזהו אותן קורא והכתוב לו, היו נפשות ש"שש עשו, גבי שמצינו כפי בנים",
רבים" לשון לקדושה 49ביתו, נתהפכו – (48.

לקדושה. דלעו"ז המדות ז' הפיכת – ללעו"ז שייך ז' שמספר בהתוועדות נאמר זה יסוד ועל

.Á הביאור עם הנ"ל הבעש"ט ותורת האריז"ל כתבי ע"פ הביאור יתאים כיצד – להבין צריך עדיין אך
פשטות פשוטו"ע"פ מידי יוצא מקרא (ש"אין הידוע 50הכתובים ע"פ ובפרט הפרד"ס 51), חלקי שד'

שלמטה  הענינים שכל (וכמו זמ"ז ומשתלשלים זב"ז קשורים אבי"ע, עולמות ד' כנגד שהם שבתורה,
מהן" "שנשתלשלו שלמעלה הענינים בדוגמת להיות כתבי 52צריכים ע"פ הפירוש יתאים איך וא"כ, ,(

בני  הם בנים שהעשרה הפשוט, הפירוש עם ז', רק יש בלעו"ז ואילו בקדושה, הם שהעשר האריז"ל,
חנה?! בני הם השבע ואילו פנינה,

בנים") מעשרה לך טוב אנכי ("הלא עשרה שהמספרים – הכתובים במפרשי נוסף פירוש בהקדם ויובן
אחד  ולא עשר תשע ולא "עשר (כמו בדיוק להיות חייבים אינם שבעה") ילדה ("עקרה ו"שבעה"

נשים 53עשר" עשר ואפו כמו חשבון, כלל דרך עשרה "טעם המספר: שלימות על מורים אלא מעשרה 54), ,
כחטאתיכם 55שליטים  שבע צדיק 56, יפול שבע להם"57, והדומים אבל 58, דוקא, אינו שבעה, שאמר "ומה ;

השבעה  יולדת אומללה כמו שבע, יאמר רבים לומר כשירצה הכתוב דרך כן כי חשבון, כך שבע 59הוא ,
שבעה  במספר שהעולם לפי וקם, צדיק יפול שבע .60וכו'"כחטאתיכם,

במספר  ואח"כ עשר במספר תחילה המספר שלימות נרמז זה שבענין הטעם מהו להבין: צריך ועדיין
אחד, בענין מדובר כאן כי שבע, מספר רק או עשר מספר רק נזכר שבו בענין כמו זה ואין – שבע?!

שבע?! מספר אח"כ נזכר למה עשר, מספר נזכר הענין שבתחילת וכיון

בזה: הביאור לומר ויש

לך טוב ד"אנכי  ששם dxyrnהענין למטה, ירידתה קודם למעלה, שהיא כפי הנשמה על קאי – בנים"
וכו'. כחות עשר ספירות, דעשר השלימות ישנה

למטה, הנשמה ירידת שלאחרי ומצב המעמד על קאי – שבעה" ילדה עקרה "עד לאח"ז מ"ש ואילו
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שם 45) כתר גם וראה זכור). (ד"ה פרשתנו וראה לך. לך פ'
וש"נ. ואילך. 50 ס"ע חמ"ח מנחם תורת סמ"ד. בהוספות טוב

ב.46) א, שמואלֿא
ע'47) עקב א'רסה. ס"ע א'רנח. ע' משפטים אוה"ת ראה
תקיא.

ואילך.48) 114 ס"ע חל"ח מנחם תורת גם ראה
כו.49) מו, ויגש פרש"י
וש"נ.50) א. סג, שבת
(51.36 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן

רפ"ג.52) תניא
מ"ד.53) פ"א יצירה ספר
כו.54) כו, בחוקותי
יט.55) ז, קהלת
כא.56) שם, בחוקותי
טז.57) כד, משלי
הנ"ל.58) רד"ק
ט.59) טו, ירמי'
ה.60) שם, רד"ק
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מז' ששרשם דלעו"ז, המדות ז' בבירור היא למטה העבודה שעיקר וכיון ד"עקרה"; הענין שייך אז שרק
דתהו  קדמאין ילדה61מלכין "עקרה נאמר לכן ,dray.למטה העבודה שלימות על מורה זה שמספר ,"

המפרשים  פירוש לפי – הכתובים פשטות עם גם מתאים והבעש"ט האריז"ל שפירוש מובן ועפ"ז
פנים  "שבעים יש והרי כנ"ל, הענינים, שלימות על מורים אלא בדיוק, אינם ו"שבעה" ש"עשרה"

התורה 62לתורה" פרד"ס חלקי מד' א' בכל פירושים, ריבוא ששים יש בתורה ענין שבכל מזה, ויתירה ,63.

.Ë הפסוק על רש"י פירוש על גם עתה נתעכב רש"י, שבפירוש החביבות מצד הנה לזה, ובהמשך
וז"ל: וגו'", שבעה ילדה עקרה "עד

שנאמר  שבעה, ילדה יולדת 64"חנה וכשחנה בנות, ושתי בנים שלשה ותלד ותהר חנה את ה' פקד כי
ועשרה שנים, קוברת פנינה כשילדה אחד, שלפנינה, בנים מעשרה לך טוב אנכי הלא שנאמר לה, היו בנים

רחמים  ובקשה לרגלי', פנינה נשתטחה חמישי, ולד וילדה וכשנתעברה שמונה, פנינה קברה ארבעה, חנה
כבנים". הן הרי בנים בני אומר, יהודה ר' נחמי'. ר' דברי אלו שמה. על ונקראו וחיו,

בפרשתנו  רש"י בפירוש שגם – ר'65ובהקדמה בה "נחלקו נחמי': ור' יהודה ר' בין מחלוקת מצינו
וכו'". העכו"ם כנגד כולה את דורש ור"נ ישראל, כנגד כולה (הפרשה) דורש ר"י נחמי', ור' יהודה

פעם  הפסוק 66ונתבאר על רש"י בפירוש שהובאה לר"נ ר"י בין למחלוקת כל 67[בנוגע "בקרב
לו  אמר יהודה. ר' דברי אלו ובולעתו. מתחתיו נבקעת הארץ בורח מהם אחד שהי' מקום "כל ישראל",

נאמר  כבר והלא נחמי', ישראל,68רבי כל בקרב מקיים אני ומה א"ל פיותי', ולא פי', את הארץ ותפתח
– הבקיעה"] מקום עד ובא מתגלגל הי' מהם אחד שהי' מקום וכל כמשפך, מדרון הארץ שנעשית א"ל

הלימוד, שיטת בכללות חלוקים הם אלא הכתוב, בפירוש פרטי בענין אינה ור"נ ר"י בין שהמחלוקת

הקודמת – בהתוועדות משנ"ת הפסוק 69ע"ד על רש"י לפירוש "נחלקו 70בנוגע ה'", ברית ארון "מצד
החכמה  בדרכי שיטתם בכללות חילוק שזהו ישראל", חכמי –בו

היטב שיתפרש הוא שהעיקר היא, יהודה ר' בפירוש zellkששיטת דוחק יהי' אם גם הכתוב, תוכן
ואי  הענינים; היטבפרטי שיתפרשו הוא שהעיקר היא, נחמי' ר' שיטת דוחק ihxtלו יהי' אם גם הענינים,

הענין. כללות בפירוש

במבט להסתכל שיש – היא יהודה ר' של הלימוד שיטת הכלל agxכלומר: ומן הענין, כללות על
שיש – היא נחמי' ר' של הלימוד שיטת ואילו הפרט; אל ופרט,mvnvzdlבאים פרט כל על ולהתרכז

הכלל. אל אח"כ באים הפרט ומן

בפירוש  בעיקר לדייק שיש ר"י לשיטת ישראל": כל "בקרב הכתוב בפירוש נחלקו לכך [ובהתאם
פי'" את הארץ ש"פצתה החידוש הוא הענין שכללות כיון – הענין שעז"נ 67כללות בריאה 71, "ואם

ובולעתו", מתחתיו נבקעת הארץ בורח מהם אחד שהי' מקום ש"כל לפרש מוטב ה'", יברא (חדשה)
כיון  הרי – הדברים בפרטי בעיקר לדייק שיש ר"נ ולשיטת הבליעה; מאורע את בנ"י כל ראו שעפ"ז
מקום  וכל כמשפך, מדרון הארץ "שנעשית לפרש מוטב פיותי', ולא פי'", את הארץ "ותפתח שנאמר

הבקיעה"]. מקום עד ובא מתגלגל הי' מהם אחד שהי'
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ואילך).61) ד (ס"ע בתחלתו דברים אדהאמ"צ מאמרי ראה
וש"נ.

ובכ"מ.62) טז. פי"ג, במדב"ר
(63.412 ע' חי"ז בלקו"ש נסמן
כא.64) שם,
מג.65) לב,
(תורת 66) ואילך סכ"א תשכ"ו מנ"א כ"ף עקב, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 274 ע' חמ"ז מנחם
ו.67) יא, עקב
ל.68) טז, קרח
ואילך).69) 38 ע' חנ"ד מנחם (תורת סי"א וילך ש"פ שיחת

וש"נ.
כו.70) לא, וילך
(ובפרש"י).71) ל שם, קרח
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.È הפירושים ב' לבאר יש – בחומש רש"י בפירוש שהובאו ור"נ ר"י של בפירושיהם משנ"ת וע"פ
הפשט  ע"ד אינו בנ"ך רש"י שפירוש  (ואף שבעה" ילדה "עקרה הפסוק על רש"י בפירוש ור"י דר"נ

ממש  מקרא" של "פשוטו שהוא בחומש כמו הדברים):72לגמרי מתאימים עכ"פ כאן הרי ,

ילדה "עקרה במ"ש הפירושים ב' שבין חנה drayהחילוק את ה' פקד "כי בקרא שמפורש אף ,"
רק שילדה היינו, בנות", ושתי בנים שלשה ותלד כו dyngותהר ש"שבעה" מפרש שר"נ שני – את לל

בנים, בני גם כולל ש"שבעה" מפרש ור"י שמה", על ונקראו וחיו רחמים "בקשה שחנה פנינה של בני'
לתוכן בעיקר מתייחס בנים, בני גם כולל שבעה" ילדה "עקרה שהכתוב שהפירוש – הכתוב,zellkהוא

מתייחס  שמה", על ש"נקראו פנינה של בני' שני את כולל שבעה" ילדה "עקרה שהכתוב הפירוש ואילו
כי:ihxtlבעיקר שבכתוב, הענינים

שבעה.zellkתוכן וילדה הדבר נתהפך עקרה, חנה היתה שבתחילה שאף הנס, סיפור – הוא הכתוב

תוכן בפירוש שמדייק – ר"י "בני zellkולכן, כולל שבעה" ילדה "עקרה שהכתוב מפרש, – הכתוב
בנים, רק (לא לה היו עקרה, היותה שתמורת הנס, סיפור של בתוכנו מוסיפה בנים בני לידת שכן, בנים",

בנים; בני גם אלא)

קשור  שאינו – שמה" על ונקראו "וחיו פנינה של בני' שני על רחמים" ש"בקשה הפירוש משא"כ
תוכן תפלתה zellkעם שע"י אפשר ח"ו, עקרה נשארה אילו גם שהרי העקרות, ענין הפיכת ע"ד הכתוב

פנינה. בני יחיו

הדיוק מצד בנים";ihxtaאמנם, "בני על נופל אינו "ילדה " הלשון הרי – שבכתוב הענינים

רחמים  "בקשה שחנה פנינה של בני' שני את כולל שהכתוב לפרש יותר מתאים – "ילדה" הלשון מצד
שאול" בת מיכל בני "חמשת גבי שמצינו כפי "ילדה", הלשון נופל שעליהם שמה", על ונקראו ,73וחיו

והמגדל  שמה, על נקרא לפיכך גידלה, ומיכל ילדה מירב אלא לו, ילדה מירב והלא ילדה, מיכל "וכי
בית  בתוך ויתומה כאילויתום  בנדו"ד,ecli"74ו ועאכו"כ ,mzeig ze`ivn lky שני של גידולם) רק (לא

רחמים ש"בקשה חנה, ע"י נעשית פנינה הלשון eigeבני עליהם שנופל בודאי הרי שמה", על ונקראו
"ילדה".

בעיקר שמדייק – ר"נ "עקרהihxtaולכן, שהכתוב מפרש – שבכתוב את dcliהענינים כולל שבעה"
אף  "ילדה", הלשון נופל שעליהם שמה", על ונקראו וחיו רחמים "בקשה שחנה פנינה של בני' שני

העקרות. ענין הפיכת ע"ד הכתוב כללות לתוכן שייך זה שאין

.‡È. "נחלקו רש"י ללשון בנוגע (ס"ט) לעיל להאמור בהמשך להוסיף נחמי'",ויש ור' יהודה ר' .
הנהגתם  לכללות בנוגע גם אלא) הלימוד, לשיטת בנוגע רק (לא מצינו לר"נ ר"י בין הנ"ל :75שחילוק

באופן  היתה ר"י של שהגישה – הנהגתם באופן חילוק מצינו ואעפ"כ, עניים, שניהם היו ור"נ ר"י
שלdagxdשל באופן היתה ר"נ של הגישה ואילו ,mevnv.

בגמרא  מסופר – ר"נ במה 76אודות לי' אמר נחמי', דרבי לקמי' דאתא פרנסה) המבקש (עני "ההוא :
. בעדשים עמי שתגלגל רצונך ישן, ויין שמן בבשר א"ל בסעודתך), לאכול רגיל אתה (מה סועד .אתה

האי". כולי נפשי' לפנוקי לי' איבעי  לא

בגמרא  מסופר – ר"י (עשתה 77ואודות דהוטבי גלימא עבדה עמרא נקטת נפקת יהודה דרבי "דביתהו :
וכד  ומצלי, מיכסי הוה לצלויי יהודה רבי נפיק וכד בי', מיכסיא לשוקא נפקת כד טוב), סרבל ממנו
לא  יהודה ר' תעניתא, גמליאל בן שמעון רבן גזר חדא זימנא מעיל. שעטני ברוך מברך הוה בי' מיכסי

כו'". כסויא לי' אית לא לי', אמרין תעניתא, לבי אתא
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וש"נ.72) .138 ע' ריש חמ"ד מנחם תורת גם ראה
ח.73) כא, שמואלֿב
ב.74) יט, מסנהדרין – עה"פ פרש"י
שם 75) מנחם (תורת סכ"ד הנ"ל עקב ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 276 ע'
(ובפרש"י).76) ב סז, כתובות
(ובפרש"י).77) ב מט, נדרים
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כלומר:

אשתו, וגם הוא גם משתמשים היו שבה אחת, גלימא אלא לו היתה שלא כ"כ עני שהי' למרות – ר"י
של תנועה גם אצלו היתה מ"מ, תעניתא", "לבי לבוא יכול הי' לא זה שבגלל שהגלימא dagxdועד ,

תהי' שבידו מעיל".aeh(daeyge(סרבלdaehהאחת שעטני "ברוך עלי' לברך שיוכל עד ,

של תנועה אצלו היתה פרנסתו, לעני לתת צדקה, מצות לקיים כשעמד גם – ר"נ שלא mevnvואילו ,
עדשים. מאשר יותר לו ליתן יכול הי'

*

.·È הפסוק על וילך בפ' רש"י בפירוש הביאור חכמי 70המשך בו "נחלקו ה'", ברית ארון "מצד
סי"א  וילך ש"פ בשיחת נכלל – בזה) ששאלו מה על (במענה וכו'" .69ישראל

***

.‚È.(שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה קנו יעיר כנשר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.„È הפסוק לר"ה 78על בהמשך זה, זמן עם קשור שתוכנו – נחלתו" חבל יעקב עמו ה' חלק "כי
במאמר  המבואר עם גם (וקשור וכו' לפני 79ועשי"ת אבל (כדלקמן), רש"י בפירוש שלימה אריכות יש – (

פסוק  שזהו בשעה בה הדברים, באריכות הצורך מהו כללית: שאלה מתעוררת הדברים, לפרטי שנכנסים
בפשטות. המובן

הביאור  אריכות וכל וגו'", עמו ה' חלק "כי התיבות פירוש לבאר צריך אינו שרש"י מזה גם וכדמוכח
הפסוק  שפירוש כשם ולכאורה, שלפנ"ז. לפסוקים בשייכות הדברים להמשך בנוגע היא רש"י בפירוש
ההנהגה  היתה לגוים שבנוגע – שלפנ"ז לפסוקים המשכו גם בפשטות מובן כך בפשטות, מובן עצמו

וכו'" ושטפם "הציפם אדם", בני בהפרידו גוים עליון ד"בהנחל ש"חלק 80באופן לבנ"י, בנוגע משא"כ ,
עצמו. מהפסוק כלל משתמע אינו שלכאורה ובאופן הדברים, בביאור רש"י מאריך ואעפ"כ, וגו'", עמו ה'

.ÂË:יותר ובפרטיות

") טעם נתינת הוא זה שפסוק מפרש –ikרש"י גוים עליון "בהנחל לפנ"ז מ"ש על וגו'") חלק
הפלגה  דור כשהפיץ  – אדם  בני בהפרידו ושטפם, הציפם נחלתם, חלק את למכעיסיו הקב"ה כשהנחיל
בני  למספר אבדם, ולא קיימם – עמים גבולות יצב אלא כן, עשה ולא העולם, מן להעבירם בידו הי'
שירדו  ישראל בני של נפש שבעים ולמספר שם, מבני לצאת שעתידין ישראל בני מספר בשביל – ישראל

לשון". שבעים עמים גבולות הציב למצרים

חלק  "כי בכתוב: ממשיך זה לצאת ועל ועתיד ביניהם כבוש חלקו שהי' לפי זאת, כל "למה עמו", ה'
זכיות,81מהם  בג' המשולש באבות השלישי והוא נחלתו, חבל יעקב עמו, הוא ומי עמו, חלקו, הוא ומי ,

לנחלה, לו היו ובניו והוא גדילים, בג' עשוי שהוא הזה כחבל ג', הרי וזכותו אביו וזכות אביו אבי זכות
יצחק". של בנו עשו ולא אברהם, בן ישמעאל ולא

להבין: וצריך

ה'א) ש"חלק היינו, לצאת", ועתיד ביניהם כבוש חלקו "שהי' עמו", ה' חלק "כי בפסוק נרמז היכן
לצאת"?! "עתיד לאח"ז ורק העולם, אומות בין כבוש הי' עמו"
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ט.78) לב, פרשתנו
ואילך.79) 54 ע' חנ"ד מנחם תורת

ובפרש"י.80) ח שם,
ובדפו"ר.81) כת"י בכמה (מהם) כ"ה
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של ב) "חלקו" הוא אחר שמישהו לקס"ד מקום יש וכי עמו", חלקו, הוא ש"מי החידוש מהו
"והייתם  כמו בנ"י, של מעלתם גודל אודות בתורה פסוקים כו"כ כבר למד למקרא חמש הבן – הקב"ה?!

העמים" מכל סגולה קדוש"82לי וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם ,83. בחר "בך לעם , לו להיות .
העמים" מכל ישראל"84סגולה בני אל "דבר ישראל", בני את "צו הוא התורה של ענינה שכל ועד ,85;

עמו"?! חלקו, הוא "מי האזינו בפרשת לחדש הצורך ומהו

אביו,ג) אבי זכות זכיות, בג' "המשולש הוא שיעקב נחלתו" חבל ל"יעקב בנוגע רש"י מפרש מדוע
. וזכותו אביו, ישמעאל וזכות ולא לנחלה, לו היו ובניו "הוא ולכן גדילים", בג' עשוי שהוא הזה כחבל .

היא  אוה"ע לגבי בנ"י על למצוא שיכולים היחידה המעלה וכי – יצחק" של בנו עשו ולא אברהם, בן
(יצחק  זכיות ב' רק להם שיש עשו בני משא"כ ויעקב, יצחק אברהם האבות ג' כל של הזכות להם שיש

(אב  אחת זכות רק להם יש ישמעאל ובני רהם)?!ואברהם),

"הוא רש"י: (כלשון אחריו לבניו בנוגע אלא עצמו, ליעקב בנוגע מדובר לא שכאן היו eipaeובפרט
הזכות  ואעפ"כ, וכו', התורה קבלת של המעלה להם שיש כך, מ"ת, לאחרי כבר שנמצאים לנחלה"), לו
או  זכויות ב' רק להם שיש וישמעאל לעשו בניגוד זכויות, ג' להם שיש אלא אינה עליהם שמוצאים

בלבד. אחת זכות

חלק ד) מלשון הוא שפירושה בתנ"ך מצינו – "חבל" לתיבת לי 86בנוגע נפלו "חבלים כמו וגורל,
וכו'"87גו'" בחלקך להיות הגורל לי "נפל "יעקב88, התרגום: מפרש וכן .acr.גורל שפירושו אחסנתי'",

. "חלקי וכמו גורל, בשם חלק כל נקרא לכן גורל, ע"פ היתה הארץ שחלוקת שכיון לומר, גורלי"ויש .89;
גדילים"?! בג' עשוי שהוא הזה "כחבל נחלתו", חבל "יעקב לפרש לרש"י לו ומניין

. ש"חבל בתושבע"פ ובפרט להלכה בנוגע רק נזכר גדילים" בג' עשוי כלל 90. נזכר לא אבל ,
בתושב"כ.

הפסוק  שפירוש כיון לכאורה, מיותר זה רש"י פירוש שכל היא העיקרית שהשאלה לעיל, וכאמור
מוכרח  זה רש"י פירוש שגם עכצ"ל, הכתובים, פשטות לפרש הוא רש"י של שענינו וכיון בפשטות; מובן

לקמן. שיתבאר וכפי הכתובים, בפשטות

*

.ÊË להמדובר בהמשך התשובה, באגרת דיוקים כמה יתבארו – רש"י בפירוש הביאור  לפני
שלפנ"ז  לד 91בהתוועדות תשובה"בנוגע לשון ב"פי' הזקן רבינו שמביא הפסוקים בסדר 92' והדיוק ,

אגה"ת  בהתחלת הזקן רבינו שמביא נוספים לפסוקים בנוגע גם לדייק יש לזה ובהמשך הפסוקים,
אגה"ת  בסיום ענין על להתעכב יש  ולפנ"ז ואילך); סכ"ח :93(כדלקמן

של  צירוף הם אלו תיבות הנה – טוב" ימצא דבר על ומשכיל נקל לנבון "ודעת אגה"ת בסיום מ"ש
במשלי  פסוקים רק 94שני ענינים בתניא יכתוב לא הזקן שרבינו מובן אבל יפה, מליצה אכן וזוהי ,

רבינו  כתב ולכן אגה"ת, של התוכן לכללות שנוגעת עמוקה כוונה בזה יש ובודאי ח"ו, המליצה לתפארת
האגרת. תוכן לכללות נוגע שזה כיון אגה"ת, וחותם בסיום אלו תיבות הזקן
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ה.82) יט, יתרו
ו.83) שם,
ו.84) ז, ואתחנן
ד.85) פ"א, ב"ר ראה
יח.86) טז, הימיםֿא לדברי מצו"צ ראה
ו.87) טז, תהלים
עה"פ.88) פרש"י
ה.89) שם,
שם.90) הרש"ש ובחי' יב פס"ח, ב"ר ראה

(9139 ס"ע חנ"ד מנחם (תורת ואילך סי"ג וילך ש"פ שיחת
ואילך).
א).92) (צא, פ"א
התניא 93) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ח עד מכאן

ש"פ  בשיחת הביאור המשך (בשילוב ואילך רסא ע' ח"ב ָ(קארף)
מהנחה  פרטים עוד ניתוספו זו במהדורא זו). שנה בראשית

נוספת.
כ.94) טז, ו. יד,
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. שכתב ("מה כז סי' באגה"ק שמצינו לשונות [וכפי כמה שם שמביא לתושי'"), בכפלים לנחמם .
כל  את מבאר זו לאגרת ובה"ביאור" מליצה, של ענין רק שזהו נראה ראשונה שבהשקפה פסוקים של

הענין  תוכן לכללות נוגעים שהם כפי .95הלשונות

המפוזרים "מהעתקות שנדפסה לאגה"ק, בנוגע אמורים הדברים ש"ספו ואם לאחרי התלמידים", אצל
הרבנים  בהסכמת (כמ"ש א'" אות יתר ולא חסר לא גדול בדקדוק היו אשר בעצמו הקדושה ידו כתבי תמו
(לאחרי  בתרא מהדורא של ובאופן קדשו, מכת"י שנדפסה לאגה"ת בנוגע עאכו"כ המחבר), הגאון בני

קמא  מהדורא בודאי 96שהיתה הרי ההגהה), לענין וסיוע עזר בזה (שיש מגוריו למקום ובסמיכות בחייו, ,(
הדיוק]. בתכלית הוא פרט שכל

.ÊÈ:בזה והביאור

הקודמים  עשר 97בפרקים כל נרמזים שבהם הוי' שם של אותיות בד' פגם נעשה החטא שע"י נתבאר
ממלאים  התשובה שע"י מובן, ומזה (ה"א). ומלכות (וא"ו) ז"א (ה"א), בינה (יו"ד), חכמה הספירות:

הפג  מחדש את הספירות עשר את ובונים .98מים,

רבינו  מרמז – מעשה לידי מביא שהתלמוד ובאופן אגה"ת, לימוד כשמסיימים – אגה"ת בסיום ולכן,
דבר  על ומשכיל נקל לנבון "ודעת בלשון התשובה) ע"י מחדש (שנבנים הספירות עשר כל את הזקן

טוב": ימצא

ספירת  – "דבר" החכמה, ספירת – "ומשכיל" הבינה, ספירת – "לנבון" הדעת, ספירת – "ודעת"
דברך" את "ותקם בענין (כידוע מלכות 99המלכות על קאי היסוד 100ש"דברך" ספירת – ו"טוב" ,(101,

במלכות. אותם ומשפיע דז"א, המדות ששה  כל בתוכו שכונס

.ÁÈ:כאן שנימנו הספירות וסדר

שתשובה  לפי הוא מחדש הספירות עשר בנין נעשה תשובה שע"י הטעם כי, דעת, – לראש לכל
מהספירות  שלמעלה הכתר בבחי' האמצעי 102מגעת שקו (וכידוע האמצעי קו בדעת, ומתגלה נמשך וכתר ,

הכתר  בפנימיות הזקן 103מגיע רבינו כלשון דעת, ע"י התשובה באה האדם בעבודת וגם zwnrd"אחרי104).
zrcd.הדעת בענין מתחיל ולכן כו'". הנ"ל בכל

בספירת  היא בעיקר תשובה כי, – חכמה "ומשכיל", לאח"ז ורק בינה, "לנבון", נאמר ולאח"ז
שזהו105הבינה  "משכיל", בשם כאן נקראת וחכמה לחכמה. בינה מקדים ולכן ,yxy מצד כי, החכמה,

הכתר. בבחי' עדיין שהיא כפי החכמה, לשרש באים התשובה

אין  לחכמה בנוגע – ד"נקל". באופן הבינה נעשית הדעת, העמקת שע"י נקל", לנבון "ודעת ועז"נ
שענינה  בינה משא"כ קשיים, שום מלכתחילה אין ובזה נקודה, היא שחכמה כיון כלל, בהבהרה צורך
שגם  פועלת הדעת שהעמקת נקל", לנבון "ודעת נאמר ולכן קשיים, שיהיו שייך בזה הנה לפרטים, לפרט 

"נקל". יהי' ("לנבון") הבינה ענין
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(95.204 ע' חמ"א מנחם תורת .294 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
וש"נ.96) תשמ"ב. קה"ת
ספ"ז.97)
כחות 98) בעשר העבודה בשלימות גם ניתוסף שעי"ז והיינו,

היא  שתשובה אע"פ שהרי – הספירות עשר עם הקשורים הנפש,
בתחלתו במאמר כמשנת"ל מהתורה, חנ"ד (למעלה מנחם תורת

יא) לב, (פרשתנו הכתוב בפירוש (53 אברתו",ע' על "ישאהו
התומ"צ  לקיום האדם יבוא שלאח"ז היא התשובה תכלית מ"מ,

בשלימות.
ח.99) ט, נחמי'

תרצו 100) (ס"ע ואילך פשל"ט ח"ב תער"ב המשך ראה
ואילך).

רכד.101) ע' קונטרסים אדהאמ"צ מאמרי א. ס, זח"א ראה
וש"נ.

(דרמ"צ 102) פ"ב ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ. ואילך). ב לח,

וש"נ.103) .(54 ע' חנ"ד מנחם (תורת במאמר ראה
רפ"ח.104)
ע'105) יוהכ"פ דרושי אוה"ת רפ"ט. אגה"ת תניא ראה

וש"נ. א'תקנו.
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ולכן  (מלכות), תתאה לחכמה נמשך עילאה מחכמה כי, – "דבר" המלכות, לספירת עוברים ולאח"ז
תתאה. חכמה – ב"דבר" נמשך עילאה, חכמה שמ"משכיל", – דבר" על "ומשכיל נאמר

שבאה  ("ימצא"), מציאה לשון ועז"נ מיסוד, מקבלת שהמלכות מה שזהו טוב", "ימצא נאמר ולאח"ז
בדעת  ד"106בהיסח באופן זה הרי והגבלה, ממדידה למעלה שהיא תשובה אודות שמדובר דכיון ,`vni."

*

.ËÈ אגה"ת בהתחלת הזקן רבינו דברי על להתעכב יש :107כמו"כ

"א) כותב יומא ipz`מדוע שבסוף בשעה בה – יומא" זה108בסוף עזרי'xn`nהרי בן אלעזר ר' של
"תניא"? נאמר ולא חרש), בן מתיא לר' (שהשיב

שהגירסא  כיון הרי – "תניא" בלשון יומא במסכת גירסא מצא הזקן שרבינו נאמר אם ואפילו
את חרש בן מתיא ר' "שאל היא בש"ס והמרווחת אמר המקובלת לכתוב: לו הי' עזרי'", בן אלעזר ר'

"תניא"? הלשון ולא חז"ל", "אמרו או המקובלת), (כהגירסא עזרי' בן ר"א

בתניא,ב) שמביא חז"ל ומאמרי לפסוקים מראהֿמקומות לציין הזקן רבינו של דרכו אין כמ"פ, כאמור
מאמר  או לפסוק מראהֿמקום שמציין שבמקום מובן, ומזה אגה"ת. של ראשון בפרק מיד גם שרואים כפי
או  הפסוק את הזקן רבינו מציין ולכן נוספים, במקומות (בשינוי) מובא זה שענין בגלל זה הרי חז"ל,

מאמר או לפסוק שכוונתו להדגיש בכדי .df109המאמר,

"תניא להציון בנוגע הוא nei`וכן seqa במקומות שהובא כפי המאמר את לשלול בזה שכוונתו – "
בירושלמי  גם הובא זה מאמר שהרי תוספתא 110נוספים, מכילתא 111, אדר"נ 112, משלי 113, ולכן 114ומדרש ,

שכוונתו להדגיש בכדי יומא", "בסוף הזקן רבינו (בבבלי).wec`מציין יומא" "בסוף שהובא כפי למאמר

בשאר  שמובא כפי לגבי יומא בסוף שהובא כפי המאמר בנוסח חילוק איזה מצד מובן: ואינו
למאמר דוקא שכוונתו הזקן רבינו מדגיש ?dfהמקומות,

שמוסיף ג) הביאורים (עם מ"תניא" שמביא כפרה" חילוקי ה"שלשה את מעתיק הזקן שרבינו לאחרי
הברייתא". "עכ"ל מסיים: המוסגר), מאמר בתור באמצע

אבל  ב"תניא", מתחיל שם שגם ראשון, חלק בהתחלת כמו לא – "עכ"ל" הוספת בשלמא ולכאורה:
מוסיף אינו הברייתא שמביא עמוד לאחרי ביאוריו, בהוספת הברייתא לשון אריכות בגלל היא – "עכ"ל"

דברי  סיום שלאחרי פ"ז, והאמונה היחוד בשער גם שרואים וכפי "עכ"ל". לאח"ז מסיים ולכן שלם,
הדברים. אריכות מצד "עכ"ל", מוסיף הרמב"ם

"עכ"ל"]. כתוב לא בקיצור, הברייתא שהובאה דאגה"ת שבמהדו"ק יומתק [ועפ"ז

"עכ"ל כותב מדוע מובן אינו כך ziixad`אבל "תניא", תיבת כתב הלשון שהביא קודם הרי – "
כותב  והאמונה היחוד שבשער וכמו "עכ"ל". רק לכתוב מספיק הי' וא"כ ברייתא, שזוהי כבר שיודעים

"ברייתא"? שזוהי עוה"פ לחזור צריך ולמה הרמב"ם. עכ"ל ולא "עכ"ל", רק
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סע"א.106) צז, סנהדרין
נדפס107) – סוסכ"ב עד התניא מכאן בספר ביאורים בלקוטי

ש"פ  בשיחת הביאור המשך (בשילוב ואילך יא ע' ח"ב ָ(קארף)
מהנחה  פרטים עוד ניתוספו זו במהדורא זו). שנה בראשית

נוספת.
א.108) פו,
חנ"ד 109) מנחם (תורת סי"ז וילך ש"פ (שיחת משנת"ל וע"ד

" הזקן רבינו מ"ש ((44 miavpע' 'tae אלקיך ה' עד ושבת כתיב
שאר  מציין שאינו אף וגו'", לבבך בכל וגו' בקולו ושמעת

ואתחנן, בפ' דוגמתו פסוק לשלול בזה שכוונתו כיון – הפסוקים
צורך  אין אחר, פסוק לשלול בא שאינו הפסוקים בשאר משא"כ

לציינם.
ה"ו.110) פ"א שבועות חלק. ר"פ סנהדרין ה"ז. פ"ח יומא
ט.111) פ"ד, יומא
ז.112) כ, יתרו
ה.113) פכ"ט,
פ"י.114)
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.Î:בזה הביאור לומר ויש

ומיד  כו'", אומר אלעזר ר' "דתניא נאמר: כו'", חרש בן מתיא ר' "שאל התיבות לפני יומא, במסכת
אומר", אלעזר ל"ר' רק לא "דתניא" תיבת מתייחסת שנראה, וכפי כו'". חרש בן מתיא ר' "שאל – לאח"ז

שלאחריו. מתיא" ר' ל"שאל גם אלא

" שמהלשון בחורב cואע"פ שנאמר לפי מר "אמר לפנ"ז מ"ש על שקאי מוכח ד') (בתוספת תניא"
זה  ולפי כו'", לשבין הוא מנקה כו' אומר אלעזר ר' "דתניא ראי' מביא זה ועל לן", מנא ונקה תשובה
ר' "שאל  שגם אע"פ (כי, מתיא" ר' "שאל על ולא אומר", אלעזר "ר' על קאי "דתניא" שתיבת נראה
"תניא" הלשון נאמר יעקב בעין הרי – כו'") ד"ונקה לפרט בנוגע זה אין התשובה, בענין הוא כו'" מתיא
שהמחבר  וכיון כו'"). מתיא ר' "שאל על (גם המאמרים ב' על קאי "תניא" שתיבת נראה ומזה ד'), (ללא

שמפרש מוכח, הרי  מהש"ס, והעתיקן הש"ס אגדות ליקט יעקב" "עין כו'q"yaשל חלוקי ג' שגם
כותב  ולכן "תניא"). היתה יומא בסוף שגירסתו (או ב"תניא" הם כו'") מתיא ר' "שאל המאמר (בהמשך

" הזקן nei`רבינו seqa `ipz משנה בכסף זה על מ"ש בפשטות  מתורץ (ועפ"ז יעקב העין לפי – "115:
"ברייתא").

לשאר  יומא" "סוף בין החילוקים שאר על (נוסף כי – יומא" ל"סוף הזקן רבינו ציון מובן ועפ"ז
"תניא" – בברייתא נאמרו כפרה" חלוקי שה"שלשה להדגיש לו שנוגע כיון סכ"א), כדלקמן המקומות,
חלוקי  "שלשה על נאמר שבו היחידי המקום שזהו יומא", ל"סוף לציין מוכרח לכן סכ"ב), (כדלקמן

"תניא". הלשון כפרה"

מתאים לא – משלי ומדרש לאדר"נ הלשון llka[בנוגע ששייך אף – בתוספתא "תניא". הלשון
נאמר לא שם (א) הרי: – נאמרoeyld"תניא" שם (ב) מביא c'"תניא", באגה"ת ואילו כפרה, חלוקי

. "dyly."תניא נאמר ששם – בירושלמי כפרה". "תני"dylyחלוקי נאמר ולפנ"ז כפרה", –116חלוקי
דהש"ס השקו"ט "תניא"wiqtnהרי נאמר שבו היחידי המקום וא"כ, כו'". ר"א ל"שאל "תני" תיבת בין

" יומא].dylyעל בסוף – הוא כפרה" חלוקי

הברייתא" "עכ"ל הזקן רבינו מסיים כפרה" חלוקי ה"שלשה שמביא שלאחרי לכך ההסברה גם וזוהי
שבועות  במסכתות גם נאמר ושב") מ"ע על ("עבר הראשונה החלוקה על "תניא" הלשון כי, –117

"עד118וזבחים  מדגיש ולכן ,o`k.כפרה חלוקי שלשת כל על קאי שה"תניא" הברייתא", לשון

לשון שייך (עלי' התוספתא לשלול בכדי – "הברייתא" שמדייק י"ל חלוקי ipz`כן ד' – שם כי ,(
כפרה.

.‡Î:דוקא יומא" ל"סוף הזקן רבינו של לציונו טעם עוד

ד" הענין (א) נוגע כפרה"dylyבאגה"ת ע"פ119חלוקי הוא הכפרה חלוקי ביאור (ב) ,`xaq והסברה
ולא  ואילך), פ"ד לקמן המבואר ע"פ מובנת השלישית וחלוקה עצמו, זה בפרק – הראשונות חלוקות (ב'

פסוקים  יסוד .120על

" נאמר ותוספתא במכילתא כי, – המקומות שאר ושולל דוקא, יומא לסוף מציין חלוקי `draxולכן
מיוסדים  שם הכפרה חלוקי הרי "שלשה", נאמר ששם אף – ואדר"נ ובירושלמי "שלשה". ולא כפרה",
שם: וכהלשון כפרה, חלוקי שלשה שישנם מסיקים אלו ומפסוקים פסוקים, ד' בין לכאורה סתירה על
הפסוקים  ד' הובאו שם שגם אף (בבבלי), יומא" ב"סוף משא"כ כו'"; כיצד הא כו' אומר אחד "כתוב

אבל "שנאמר", – ראי' בתור רק זה הרי הפסוקים.cqeinשהעניןl`הנ"ל, שבין הסתירה על
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ספ"115) תשובה א.הל'
שם.116) ושבועות יומא
סע"ב.117) יב,
ב.118) ז,
(והמשכה 119) כסלו י"ט בשיחת בארוכה נתבאר

43 ס"ע חנ"ה מנחם (תורת סכ"ח זו שנה שלאח"ז) בהתוועדויות
וש"נ. ואילך).

תוד"ה 120) הוא". סברא קרא "ל"ל א: כב, כתובות ראה
ואכ"מ. ועוד. סע"ב. כב, שבועות – איבעית
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.·Î מ הרי הביאור כזו, גירסא גם שיש אמת שהן (כנ"ל "תניא" הלשון להביא הזקן לרבינו נוגע דוע
רווחת): שאינה הגירסא זו

ישנה  – כו'" אותו משביעין דנדה בספ"ג "תניא מתחיל הזקן שרבינו התניא, של ראשון בחלק גם
בש"ס  הלשון "תניא"121הקושיא: גירסא גם אמנם שיש ואף "תניא"? ולא שמלאי", ר' "דרש הוא

במ"א  שמלאי"122(כמבואר ר' "דרש ולא "תניא", הנדירה הגירסא את הזקן רבינו מביא מדוע מובן אינו ,(
המרווחת? כהגירסא

בזה  הביאור :123וידוע

"איתן"א) אותיות – ספר 124"תניא" שלימוד להורות "תניא", בתיבת ספרו הזקן רבינו מתחיל ולכן .
חב"ד  חסידות של תושב"כ – שבנשמה 125התניא ה"איתן" את מעורר –126.

ע"י ב) וביטולה וכריתתה התורה, לומדי בלב שנמצאת "תניא", בשם שנקראת ביותר קשה קליפה יש
דוקא  התורה פנימיות להורות 127לימוד "תניא", בתיבת חסידות של תושב"כ את הזקן רבינו מתחיל ולכן .

הנ"ל. קליפה מכריתים שעי"ז

[שהרי  שבתניא והסגולות המעלות בודאי ישנם בו שגם לאגה"ת, בנוגע גם בדא"פ י"ל – ועפ"ז
f"dc`" וקראה ביחד, הזאת wlg"128הו"ל "האגרת תקס"ו: שקלאב דהוצאת המו"ל מהקדמת ָ(ולהעיר

קטן". תניא בשם במדינתנו הנקראת להורות 129. בכדי "תניא", בתיבת אגה"ת הזקן רבינו מתחיל ולכן ,[(
"תניא". בשם הנקראת הקליפה את ומכרית שבנשמה, ה"איתן" את מעורר זה שלימוד

***

.‚Î:רש"י בפירוש הביאור

– האזינו  פרשת כללות של לתוכנה המתאים באופן להיות צריך עמו" ה' חלק "כי הפסוק פירוש
רש"י  ולא 130כדברי לבגוד, שסופן לעד, להם השירה ותהא והארץ, השמים להעיד הם תוכחה ש"דברי

. להם לעשות עתיד שהוא הנולדות ולא להם, שעשה הראשונות ימות יזכרו זכור על מוסב הענין וכל .
ודור  דור שנות בינו לזכור".131עולם להם הי' זה כל לעשות, עתיד וכן להם, עשה כן ,

מעציבין  אתם לפניו "וכי זאת", תגמלו "הלה' – בה' לבגוד היתכן הוא: התוכחה דברי תוכן כלומר:
הטובות". בכל לכם שהטיב .132.

הקב"ה  שעשה טובה אודות מדובר כאן שגם – עמו" ה' חלק "כי בפסוק גם לפרש יש לכך ובהתאם
בו. לבגוד ולא זאת, לזכור להם שהי' התוכחה וזוהי לבנ"י,

את הכתוב מדגיש שעפ"ז – כפשוטו עמו" ה' חלק "כי לפרש אפשר אי שכן, l`xyiוכיון ly ozlrn,
זה הרי ואעפ"כ jtidוא"כ, הטובות, בכל להם הטיב שהקב"ה לבנ"י, תוכחה דברי שענינה הפרשה, תוכן

סיבה שזוהי ישראל, של מעלתן אודות מדובר כאן ואילו בו, ועתיד zaiignyבוגדים שעשה מה כל את
זה שכל כיון טובה, לעשיית נחשב זה שאין ועד להם, לעשות mdlהקב"ה ribn.הדין מעיקר

.„Î שעשה הטובות אודות לפנ"ז למ"ש בהמשך בא עמו" ה' חלק "כי שהפסוק רש"י מפרש ולכן
לבנ"י: הקב"ה
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ב.121) ל, נדה
קצרות"122) והערות הגהות ב"מ"מ, יט).ראה (ע' שם לתניא

וש"נ.
וש"נ.123) .302 ע' חל"ה מנחם תורת גם ראה
רע"א).124) (מד, תכ"א תקו"ז סע"ב. רעח, זח"ג
וש"נ.125) רסא. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
(126.59 ע' תש"ג סה"ש
בית 127) האידרא. ביאור כהאריז"ל ספה"ע. כוונת מ"ח ראה

פכ"ז. ח"א רבי
(128.161 ע' חל"ט לקו"ש ראה
ואילו 129) פרקים, נ"ג יש התניא דספר ראשון בחלק כי,

פרקים. י"ב רק יש באגה"ת
יב.130) שם, פרשתנו
ז.131) שם,
ובפרש"י.132) ו שם,
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"הוא  תקנה", מיני בכל שתקנך חזקה, ובארץ הסלעים בקן שקננך "שקנאך, – קנך" אביך הוא "הלא
ומכם  נביאים מכם כהנים מכם וכן, בסיס מיני בכל כן "אחרי – "ויכוננך" באומות", "אומה – עשך"

בו" תלוי שהכל כרך .132מלכים,

כל  תלויים יהיו שבהם לבנ"י, טובה עוד הקב"ה עשה עצמם, לבנ"י בנוגע שהיא זו טובה על ונוסף
ולא  ש"קיימם ישראל", בני למספר עמים גבולות יצב גו' גוים עליון "בהנחל הכתוב כהמשך – האומות

" – זאת" כל ו"למה כו'"; ישראל בני מספר בשביל כבוש ikאבדם, חלקו שהי' "לפי עמו", ה' חלק
וכו'". ביניהם

.‰Î אבדם ולא ש"קיימם העולם, לאומות בנ"י בין הקשר מה למקרא: חמש הבן שואל עדיין אבל
"עם  עצמה, בפני אומה הם בנ"י הרי – ישראל" בני מספר ישכון"?!133בשביל לבדד

ביניהם כבוש חלקו "שהי' רש"י מדייק זה z`vlועל cizre,"ישכון לבדד "עם בנ"י יהיו אכן ואז ,"
חלקו "הי' לצאת", ש"עתיד לפני עמים yeakאבל גבולות ש"יצב – ביניהם שייכות יש ולכן ביניהם",

כו'). לצאת (שעתידים ישראל" בני מספר) (בשביל למספר איבדם) ולא (קיימם

לצאת ש"עתיד רש"י של nmdומדייק בקיומם הצורך מהו לשאלה: מקום יש עדיין דלכאורה – "
לא  שבנ"י כך, כלל, אוה"ע של מציאותם תהי' שלא מוטב הרי – "ביניהם" יהיו שבנ"י באופן אוה"ע

לצאת "שעתיד רש"י מדייק ולכן יותר?! בנקל הגאולה תהי' ואז "ביניהם", להיות היינו,mdnיצטרכו ,"
לצאת. עתידים ו"מהם" אוה"ע, של מציאותם שישנה באופן היא שהיציאה

.ÂÎ חלק" שהם ישראל עם של שהחשיבות הוא שהחידוש – עמו" חלקו, הוא "ומי רש"י: וממשיך
ביניהם". כבוש חלקו "שהי' בשעה גם אלא לצאת", ש"עתיד לאחרי רק לא היא ה'"

. נחלתו חבל יעקב עמו, הוא "מי כי, – ביניהם" "כבוש בהיותו גם עמו" ה' ש"חלק הדבר .וטעם
ולא  לנחלה, לו היו ובניו "הוא זה ובגלל וזכותו", אביו, וזכות אביו, אבי זכות זכויות, בשלש המשולש

יצחק". של בנו עשו ולא אברהם, בן ישמעאל

"יעקב לפרש רש"י הוצרך "חבל"lagולכן ולא גדילים", בשלשה עשוי שהוא הזה "כחבל נחלתו",
לבאר שצריך כיון – חלק ש"יעקב mrhdמלשון בגלל שזהו ביניהם", "כבוש בהיותו גם עמו" ה' ש"חלק

. זכויות בשלש "המשולש נחלתו", להיות חבל זכה זה ובגלל גדילים", בשלשה עשוי שהוא הזה כחבל .
ביניהם". "כבוש בהיותו גם ה'" "חלק

נוסף  כי, – התורה קבלת של הזכות את ולא האבות, שלשת של הזכות את מזכיר שרש"י והטעם
שלאח"ז  בפסוק נזכר התורה דקבלת שהענין נאמנים 134לכך לו מצא "אותם מדבר", בארץ "ימצאהו :

. תורתו עליהם שקבלו מדבר תורתו"בארץ עליהם ש"קבלו מה הרי ועשו", ישמעאל עשו שלא מה .
שנעשה ענין mciהוא lrאודות מדובר כאן ואילו ,d"awd mdl aihdy zeaehd התוכחה לדברי (בשייכות

להם  נתן שהקב"ה נחלתו", חבל  יעקב עמו ה' ד"חלק הענין גם נכלל שבזה סכ"ג), כנ"ל לבגוד, שסופן
ביניהם". "כבוש בהיותו גם "חלקו", ונקראים לנחלה", לו "היו זה ובגלל האבות, שלשה של הזכות את

.ÊÎ שהנהגתם לבנ"י התוכחה לדברי בהמשך גו'" עמו ה' חלק "כי הכתוב בפירוש לעיל האמור והנה,
אבל  הכתובים; לפשטות בנוגע זה הרי – הטובות בכל להם הטיב שהקב"ה לכך בהתאם להיות צריכה

באוה"ת  מצינו התורה, פנימיות לגודל 135ע"פ בנוגע עצמו בפני ענין בתור זה פסוק מפרש שהצ"צ
מ"ש  וע"ד בנ"י, של וגו'".136מעלתם י"ה לו בחר יעקב "כי 

קצוות: ב' יש זה שבענין ונמצא,
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ט.133) כג, בלק
ובפרש"י.134) יו"ד שם, פרשתנו

ואילך.135) א'תרס ס"ע פרשתנו
ד.136) קלה, תהלים
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בתניא  וכמבואר עמו", ה' ש"חלק לדעת יהודי צריך – גיסא (אצל 137מחד בישראל השנית ש"נפש
כו'" ואחד צדיק אחד ישראל איש ממעל 138"כל אלקה חלק היא מהו 139) נפק"מ ללא ממש", (ומוסיף)

ויעקב  יצחק אברהם בן רק הוא אם כו'; התורה בלימוד ומצבו ממעל 140מעמדו אלקה "חלק הוא הרי –
לגמרי). אחר באופן בהידור מצוות ולקיים תורה ללמוד אותו תביא זו (וידיעה ממש"

הכתוב  ובלשון הגבלות, שום אין בנ"י שאצל מובן, הרי עמו", ה' ש"חלק ימה 141וכיון "ופרצת :
ו  ידי וקדמה "מעשה עמו", ה' "חלק – בנ"י גם כך גבול, בלי הוא שהקב"ה כשם כי, ונגבה", צפונה

גבולות 142להתפאר" "יצב וכמ"ש העולם, אומות אצל רק שייך ההגבלה ענין וכל גבול; בלי הם –
לצאת", ועתיד ביניהם כבוש חלקו שהי' "לפי היא אבדם") ולא ("קיימם וקיומם מציאותם שכל עמים",

ראשית"143וכמ"ש  שנקראו ישראל "בשביל גו'", וכמארז"ל 144"בראשית לומר 145, חייב ואחד אחד "כל
"גבולות  של הקיום נעשה מהגבלות, שלמעלה באופן בנ"י הנהגת ע"י ודוקא העולם", נברא בשבילי

עמים".

עליהם  שמקבלים עי"ז בר"ה הקב"ה את להכתיר צריכים שכאשר בנ"י, של מעלתם גדלה כך כדי ועד
עד 146מלכותו  למעלה שרשם בגלל שזהו ידם, על שנעשית ההכתרה את מקבל שהקב"ה הם בטוחים ,

וכמ"ש  ית', סלה".147לעצמותו אהב אשר יעקב גאון את נחלתנו את לנו "יבחר

ידי" ועוצם "כחי מצד אינו לו שיש מה שכל לדעת יהודי צריך – גיסא אלא148ולאידך ,aihd d"awdy
el"ואפר עפר ש"אנכי ומצב במעמד הוא הרי עצמו מצד ואילו הטובות, אברהם 149בכל שאמר (כפי

וצדקה" "משפט של באופן מתנהג ולכן חיי 150אבינו), מותרות על בנפשו האדם שעושה משפט "בחי' ,
. הצדקה נגד חבירך"גופו לחיי קודמין אינן שלך המותרות כמה 151. בנפשו צדק חשבון עושה וכאשר ,

וכו'" כחנו מה צדקנו מה כו' חיינו מה אנו "מה שהרי לו, כו'152מגיע להזולת המובחר את נותן אזי ,
אורחים). להכנסת בנוגע אבינו אברהם שהתנהג (כפי

סבא  המנונא רב בהנהגת שמצינו מהקב"ה 153וכפי תחילה מבקש שהי' עד מזונו את אוכל הי' שלא ,
גזילה  של הו"ע ברכה ללא אכילה שהרי הברכה, אמירת (מלבד מזונו לו שהמזון 154שיתן לאחרי גם כי, ,(

מקום  יש – המזון בהכנת האשה יגיעת ולאחרי וכו', וזריעה בחרישה יגיעתו לאחרי – ברשותו הי'
לו! מגיע אכן אם חשבון לעריכת

עליו, והתייגע שטרח לאחרי מזונו את שאוכל בהמה) (ועד"ז מגוי יגרע למה מובן: אינו ולכאורה
צריך 155כמ"ש  אלא המזון, על תחילה לברך שצריך בלבד זו לא הוא, ואילו לחם", תאכל אפך "בזעת

מזונו?! את לו יתן שהקב"ה ולבקש להקדים

הנה  כו', אפו בזעת יגיעתו כל שלאחרי להרגיש יהודי יכול עמו", ה' ש"חלק שכיון – הוא הענין אך
הקב"ה. לו שהטיב טובה אלא אינו לו שיש "החיל" כל

אמיתית  מצד שהיא כפי מעלתו את לדעת יהודי צריך העולם לכללות שבנוגע – הענין ונקודת
– בפועל ולעבודתו לעצמו בנוגע אבל וכו'; העולם נברא ובשבילו עמו", ה' ש"חלק הענינים, ופנימיות
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רפ"ב.137)
ספ"א.138) שם
ב.139) לא, איוב
ישראל 140) כללות שבלב מסותרת "אהבה ענין גם נזכר

רפי"ח). (תניא מאבותינו" לנו ירושה שהיא
יד.141) כח, ויצא
כא.142) ס, ישעי'
א.143) א, בראשית
עה"פ.144) ורמב"ן פרש"י
(במשנה).145) סע"א לז, סנהדרין
עליהם 146) ("שקבלו יו"ד שם, פרשתנו – רש"י לשון ע"פ

מלכותו").. .
ה.147) מז, תהלים
יז.148) ח, עקב
כז.149) יח, וירא
ד.150) צט, תהלים
ב.151) סג, בשלח תו"א
השחר.152) תפלת נוסח
וש"נ.153) .99 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
ע"ב.154) ריש לה, ברכות ראה
יט.155) ג, בראשית
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לו  מטיב שהקב"ה בכך ולהכיר וצדקה", ד"משפט הענין להיות צריך – הפשט ללימוד ששייך מה שזהו
כו' הטובות .24בכל

***

.ÁÎ הפיסקא על גם להתעכב יש – לאגה"ת ויוה"כ 156בנוגע תשובה ב"ד ומיתות כריתות על "עבר
. ממרקין ויסורין שנאמר תולין עונם"157. ובנגעים פשעם בשבט :158ופקדתי

תשובה  שמספיקה עשה למצות בנוגע סוג: כל על מפסוק ראי' מובא שביומא, כפרה" חלוקי ב"שלשה
"שנאמר  "שנאמר 159– – ביוהכ"פ צורך שיש תעשה לא למצות בנוגע שובבים"; בנים ביום 3שובו כי

– ביסורין גם צורך שיש ב"ד ומיתות לכריתות ובנוגע חטאתיכם"; מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה
עונם". ובנגעים פשעם בשבט ופקדתי "שנאמר

– ולכאורה השלישי. הפסוק את רק אלא הראשונים, פסוקים ב' מעתיק לא הזקן רבינו אבל
שנוגע  בגלל הראשונים פסוקים שני מעתיק אינו ואם הפסוקים. ג' כל להעתיק לו שהי' או ממהֿנפשך:
חלוקי  השלשה את הברייתא לומדת שמהם ומקורים הראיות ולא גופא, כפרה" חלוקי ה"שלשה רק לו

השלישי? הפסוק את גם להעתיק צריך הי' לא – כפרה

בזה: והביאור

גם  אלא ממרקין", ל"יסורין ומקור ראי' רק לא הוא עונם" ובנגעים פשעם בשבט "ופקדתי הפסוק
xe`ia לקמן הזקן רבינו שמבאר כפי – היסורים –92באופן דייקא" "ופקדתי – "ופקדתי" הלשון דיוק

ש" היא יסורים"d"awdשהכוונה עליו .160מביא

.ËÎ– dfולהוסיף xe`iay:אגה"ת של הענין תוכן לכללות נוגע

"קרוב איך להבהיר הזקן רבינו רוצה לתשובה c`nבאגה"ת להגיע מישראל אחד לכל "161.

עכ"פ) הכפרה גמר (בשביל צורך יש ב"ד ומיתות כריתות שעל כיון שאלה: להתעורר יכולה ולכאורה
"קרוב זה איך א"כ, ביותר, קשה דבר זה הרי עצמו על יסורים ולקבל מביא c`n"ביסורים, ולכן – ?

שבא ענין שזהו "ופקדתי", האדם.dlrnlnהפסוק ע"י ולא ,

זאת  לעשות יכול ח"ו", מעלה של יסורים מעונש לינצל "כדי יסורים עצמו על כשמקבל [ואפילו
אלו  תעניות שגם נ"ל – שבפ"ג הטעמים וע"פ הפרק. בסוף כמבואר וסיגופים, תעניות ע"י – קל באופן

עיי"ש]. וכו', צדקה וכו', החורף לימי לדחותם יכול

.Ï אינה שתענית כאן להמבואר דלכאורה, – כו'" רצוי' כשתשובתו "והיינו ההמשך גם יובן עפ"ז
באים ב"ד ומיתות כריתות איסורי שממרקים שהיסורים רק נוגע מהתשובה, יסורים d"awdnחלק (ולא

באים  שמלמעלה שהיסורים להוסיף הנ"ל) (לענין נוגע מה אבל תעניות). – עצמו על מביא שהאדם
מאהבה"? רצוי' "כשתשובתו

שזהו שמשמעותו "והיינו", הלשון נאמר כו'" רצוי' "כשתשובתו ענין על יותר: גדולה yexitושאלה
להקודם? שייך שאינו עצמו, בפני ענין זה הרי ולכאורה, לפנ"ז. מש"נ על
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סע"ב).156) (צ, פ"א
לג.157) פט, תהלים
שליט"א 158) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ל עד מכאן

ואילך. 164 ע' חל"ט ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),
בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה ניתוספו זו במהדורא

מוגה.
ידֿכב.159) ג, ירמי'
ש"160) דייקא", ד"ופקדתי הענין גם מזה: d"awdויתירה

תעניות  ע"י עצמו את שמייסר באופן (ולא יסורים" עליו מביא
עצמו  את שמייסר עי"ז זאת להחליף יהודי יכול – וסיגופים)

דא  ובלבנים וחומר, קל דא "בחומר התורה, בלימוד להתייגע
ש"אדם  לענין בנוגע וכמו ועוד). א. כז, (זח"א הלכתא" ליבון
ע"ב) ריש צט, (סנהדרין רז"ל ואמרו ז), ה, (איוב נברא" לעמל
לעמל  אם תורה לעמל אם כו' מלאכה לעמל אם כו' יודע "איני
תורה"; ב"עמל מלאכה" "עמל להחליף ביכלתו ויש שיחה",
(איכה  הושיבני" ד"במחשכים ומצב המעמד להחליף יכול וכמו"כ
גודל  שלמרות היינו, א), כד, (סנהדרין בבל" של ב"תלמודה ו) ג,
לברר  ומתעמק מתייגע הוא הרי הקושיות, ריבוי שמצד החושך

מוגה). בלתי (מהנחה כו' הענין
סל"ז.161) לקמן ראה
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ה  מובן:וע"פ נ"ל

. שעבר מי "ואפי' לבאר,במ"ש הזקן רבינו בא דייקא", ופקדתי .lkly מי אפילו מישראל, אחד
מהקב"ה, באים הכפרה לגמר הדרושים היסורים כי בתשובה, לשוב נקל ב"ד, ומיתות כריתות על שעבר 

כנ"ל.

שהיסורים כיון גיסא: לאידך שאלה להתעורר יכולה באיםוא"כ –wec`ש"ממרקין" מהקב"ה
היסוריםwiic`"ופקדתי ע"י (ואילו לפעול " אפשר אי – וסיגופים תעניות – עצמו על מביא שהאדם

הכפרה  מאד"?162גמר "קרוב אינו הכפרה לגמר שלהגיע נמצא, ,(

היא  כשתשובה כי, בהאדם, תלוי הכפרה גמר שגם – כו'" רצוי' כשתשובתו "והיינו ממשיך: ולכן
המבואר  ע"ד מישראל, אחד לכל מאד" ש"קרוב באופן היא לתשובה בנוגע האהבה גם [והרי מאהבה

ראשון  המצוות"163בחלק עשיית לידי המביאה ה"אהבה הרי164אודות ,[`edאתערותא –`zzlc מעורר –
כו'". עונו למרק ה', וחסד "האהבה

*

.‡Ï הזקן אדמו"ר דברי המשך על להתעכב יש תענית 92כמו"כ שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו ש"לא
התשובה  במצות בתורה .כלל כמ"ש מחילה, ובקשת הוידוי רק וגו'"165. חטאתם את :166והתודו

מובן: אינו לכאורה

נוגעא) מה – כו'" "כמ"ש לכתוב צריך והסמ"ג?z"db`aלמה הרמב"ם של המקור את לציין

"כמ"שב) לכתוב צריך ולמה והתודו", "כמ"ש לכתוב יכול הי' הפסוק, מביא אם –dxezaאפילו "
וכתובים? בנביאים או בתורה הוא הפסוק אם נפק"מ למאי

.·Ï:בזה והביאור

וידוי  של שההכרח לומר, רצונו "בתורה", הוא זה שפסוק ובהדגשה גו'" "והתודו הפסוק בהבאת
נאמר הוידוי שענין בכך לתשובה, הדרושים הענינים שאר כמו אינו לתשובה מחילה .dxezaובקשת

נוגע שאינו לתענית, דומה אינו מחילה ובקשת שוידוי בלבד זו לא העון llk[כלומר: ומחילת לכפרה
תענית  שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו "לא באגה"ת: וכהלשון וסמ"ג, ברמב"ם כלל נזכרו לא (שלכן

llk"החטא כקודם כו' ה' לפני לרצון "שיהי' רק ונוגע שנוגעים 167"), לענינים גם דומה אינו אלא ,
בתורה]. שכתוב בכך – וכפרה לתשובה

גופא, התשובה במצות פרט שאינם בתשובה ענינים יש

תשובה היא אז שדוקא כו', בחרותו בימי תהי' שהתשובה (א) סוגים: כמה יש גופא dxenb[ובהם
dlerne ה תשובה ובעל לו היא מועלת כו' זקנותו בימי  אלא שב לא "אם שגם אע"פ השבת 168וא", (ב) ,

לו" נמחל "אינו זאת שלולי חבירו, וריצוי במצות 169הגזילה פרט אינה הגזילה השבת גם אעפ"כ, אבל .
גופא], התשובה

כתוב – גו'" "והתודו גםdxezaמשא"כ הרמב"ם מזכירו ולכן התשובה. מצות zeevndבענין xtqa170.
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מיראה"162) כ"א כו' שב אינו אולי "וגם הפרק בסוף מ"ש
וסיגופים  תעניות ע"י כפרתו גמר אז אשר כוונתו שאין י"ל –
218 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך סמ"ד שמח"ת יום שיחת  (ראה

ואילך)).
פי"ז.163)
תפלה)164) (מעין וסיגופים תעניות ע"י גם לזה: ונוסף

שם). שמח"ת יום שיחת (ראה מאהבה לתשובה להגיע אפשר
ז.165) ה, נשא

שליט"א 166) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסל"ג עד מכאן
ע' בחי"ג – (ולפנ"ז ואילך 176 ע' שם בלקו"ש ונדפס (באידית),

תשכ"ט)). חורף (משיחות ואילך 185
בפ"ב.167) כמ"ש
רפ"ב.168) תשובה הל' רמב"ם
ה"ט.169) שם רמב"ם
עג.170) מ"ע
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.‚Ïבתשובה פרט הוא שוידוי להדגיש הזקן לרבינו שנוגע dxezdוהטעם on קושיא בהקדים יובן –
נוספת:

בביאור  – הענין בתחילת להזכיר צריך הי' (כנ"ל), התשובה ממצות חלק הוא גו'" ש"והתודו כיון
וידוי? גם אלא החטא", "עזיבת רק לא – התשובה מצות של ענינה

. התשובה ש"מצות שבאמרו בלבד",ועכצ"ל, החטא עזיבת היא גם. לשלול iecie)gxkenckeכוונתו
וחו"מ  מסנהדרין שמביא ששם171מהדין מקידושין , ועאכו"כ כלל. הוידוי ענין נזכר ש 172לא –yxetn שרק

הרהר).

כתוב שוידוי שמדגיש מה מובן ה dxezaועפ"ז ש"מצות לפנ"ז שמ"ש להבהיר בכדי מן – תשובה
החטא עזיבת היא "calaהתורה מדגיש שם (שגם "dxezd on'בב בהדגשתו וידוי; גם לשלול כוונתו ,("

החטא "עזיבת היא שתשובה באמרו (הן גו'")calaהפעמים "והתודו הפסוק בהבאת והן "dxez מבהיר ,
התשובה ל"מצות בנוגע שאומר "בלבד" שבתיבת dxezdבבירור, on ועד תעניות, רק (לא לשלול כוונתו "

ש"כתוב וידוי גם אלא) הגזילה, השבת כמו הכפרה, את שמעכבים ענינים ".dxezaאפילו

חלקים: שני יש גופא התורה" ש"מן צריךzenilyוהיינו, זה שבשביל dxezdהתשובה, on 173וידוי

ותשובה מחילה, החטאdnvrובקשת עזיבת .calaשענינה

קרוב שהיא – בתשובה נוסף ענין מבאר מישראל c`nועפ"ז אחד איזו 161לכל שמצד למי (אפילו
בלבד. החטא עזיבת היא התשובה ומהות שעיקר כיון להתודות), יכול אינו סיבה

*

.„Ï הזקן אדמו"ר דברי המשך על להתעכב יש ביואל 92וכן בצום 174"ומ"ש לבבכם בכל עדי שובו
וגו'" :175ובבכי

המאמר  או הפסוק נמצא אא"כ רז"ל מאמר או פסוק מציין לא הזקן שרבינו (סי"ט), לעיל האמור ע"פ
מאמר או לפסוק שכוונתו להדגיש בכדי המראהֿמקום מציין שאז אחר, במקום יש dfבשינוי – דוקא

הצום: ענין אודות שמדברים אחרים פסוקים לשלול כוונתו ביואל" "ומ"ש שבכתבו לבאר

בירמי' כמו – ותפלות בבקשות שמסייעים תעניות סוגים: כמה ישנם ותעניות צום 176בצומות "ביום :
בדניאל  וכן גו'", תחנתם תפול אולי בעזרא 177גו' וכן גו'", בצום ותחנונים תפלה "לבקש גו'178: "צום :

הימים  בדברי וכן גו'", תעניות 179לבקש מה'"; לבקש יהודה ויקבצו יהודה כל על צום "ויקרא :
בישעי' ממ"ש ראי' ומביא ב', בפרק לקמן כמ"ש ב"ה, העליון רצון התגלות ויום 180שמעוררים "צום

שנדרשת  הלב לשבירת  מביאים שתעניות בפ"ז לקמן כמ"ש לתשובה, שמביאים תעניות רצון";
הצומות181לתשובה  לענין ובנוגע .mixxerny בפסוקים גם מצינו – .182לתשובה

שהרי  – התשובה למצות בתעניות צורך שאין הזקן רבינו מ"ש על להקשות אין אלו פסוקים ומכל
באגה"ת  לקמן (וכמ"ש הנ"ל תעניות סוגי כל את לשלול כוונתו שאין בתעניות 167פשיטא צורך שיש גופא

ה'", לפני לרצון "שיהי' בתשובה כדי ענין אינה שהתענית לומר רק כוונתו אלא נשבר), לב לפעול וכדי
התענית" היא שהתשובה ההמון ("כדעת ).92גופא
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סל"ה.171) לקמן ראה
סל"א.172) סל"ח אה"ע שו"ע ב. מט, קידושין
שסד.173) מצוה מנ"ח ועיין
יב.174) ב,
שליט"א 175) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הסעיף סוף עד מכאן

ואילך. 178 ע' שם חל"ט בלקו"ש ונדפס (באידית),
וֿז.176) לו,

ג.177) ט,
כא.178) ח,
גֿד.179) כ, – ב
ה.180) נח,
רפ"ה.181) שם הי"ב. פ"א תעניות הל' רמב"ם גם וראה
מדרכו 182) איש וישובו גו' תחנתם תפול "אולי שם: ירמי'

רפ"ט. בנחמי' לפרש יש וכן הרעה".
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ביואל" "ומ"ש מדגיש זה 183ולכן שמלשון גו'", ובבכי בצום לבבכם בכל עדי "שובו נאמר ששם ,
צום רק (ולא בצום צ"ל התשובה שאופן "בכל xxernyמשמע צ"ל שה"שובו" שכשם והיינו, לתשובה),

בלבד". החטא עזיבת היא התשובה ש"מצות למ"ש בסתירה שזהו "בצום", גם צ"ל כך לבבכם",

מתעוררת  שם שגם – לה'" רצון ויום צום תקרא הלזה בישעי' "וכמ"ש בספ"ב: מ"ש גם יובן ועפ"ז
מסוגים  הם בתנ"ך שנזכרו שהצומות דכיון – מובן הנ"ל וע"פ לישעי'? לציין הוצרך למה הקושיא:

רצון" "יום שהוא זה צום אודות מדובר דוקא ששם בישעי'", "וכמ"ש מדגיש לכן .183שונים,

*

.‰Ï הזקן רבינו דברי על להתעכב יש בלבד 92ועתה החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות
דסנהדרין  פ"ג בגמ' עדות)"184(כדאי' לענין ל"ד ססי' :185ובחו"מ

לכסלה, עוד ישוב לבל בלבו שגמר שמיד היינו, החטא", "עזיבת מספיק התורה" ש"מן להאמור בנוגע
תשובה, בעל כבר נעשה מחילה, ובקשת הוידוי לפני ואפילו התענה, לא אם אפילו

צורך– יש החטא עזיבת שמלבד dxezd[דאף on הענין בהמשך שמביא כפי מחילה, ובקשת בוידוי
מחילה  ובקשת הוידוי רק התשובה במצות כלל תענית שום הזכירו שלא והסמ"ג, הרי 186מהרמב"ם –

שנוגע ענין מעלייתא"187התשובה zenilylזה תשובה התשובה,188("שיעשה ענין לעצם בנוגע אבל ,(
כדלהלן] ולהבא, מכאן רשע נקרא אינו שוב יחטא, שלא עצמו על כשמקבל מיד –הנה

ידה  שעל עבירה שהעובר ל"ד, ססי' ובחו"מ דסנהדרין בפ"ג שנאמר מהדין ראי' הזקן רבינו מביא
[דרכו  הרעה מדרכו חוזר – החטא את כשעוזב  מיד הנה לעדות), פסול שרשע (כיון לעדות פסול נעשה

הרמ"א  ובלשון לעדות. כשר נעשה עזיבה], היינו – וחוזר חטא, היינו – עליו 189הרעה כשקיבל "מיד :
לי'". סגי עוד, לעשות שלא שבעירו בב"ד

בקוביא, דמשחקי התשובה כמו מסויימת, בפעולה להתבטא התשובה צריכה שבהם מקרים [יש
פספסיהן" "משישברו לעדות כשרים בכדי190שנעשים רק זהו אבל ;rci c"ay.בלבו עצמו על שקיבל

שוב  מסויימת, בפעולה בלבו הקבלה את מבטא כשאינו אפילו בלבו, כשגמר מיד – לשמים בנוגע ואילו
רשע]. אינו

לחו"מ  לציין מדייק הזקן שרבינו גם וגזלנים seqוזהו בריבית שמלוי נאמר זה בסימן כי, – לד סי'
גזלו  או בריבית שלקחו הממון שיחזירו לאחרי רק לעדות כשרים להיות לומר,191חוזרים מקום יש וא"כ, ,

השבת  ע"י העבר כשמתקן ודוקא מספיקה, אינה למשל, לגזול, שלא בלבו שגמר החטא", ש"עזיבת
מציין ולכן תשובה. בעל נעשה הריבית) (או נזכר seqlהגזילה לא הסימן שבסוף בסעיפים כי ל"ד, סי'

(מכאן  החטא עזיבת ע"י שגם מוכח, ומזה להבא. הקבלה רק היא שם התשובה העבר; דתיקון הענין
כשרי  אינם וגזלנים בריבית שמלוי (והטעם רשע אינו –ולהבא), והגזילה הריבית שישיבו עד לעדות ם

לא הרי זה שבלא (הממון)afrיל"פ אוחזו ואדרבא: להבא,192החטא, על קבלתם מתבטאת ההשבה ע"י ;
ממון  משום בהפסולים דוקא ה"ז ).191שלכן

להבין: צריך אך

הוכחה  להביא יכול שלכאורה בשעה בה וחו"מ, סנהדרין ממסכת להוכחה הזקן רבינו זקוק מדוע
קידושין  במסכת העזר iptly(172מדין ובאבן סנהדרין) מנת iptly(172מסכת "על אשה המקדש חו"מ):
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סנ"א 183) זו שנה פורים שיחת גם ראה – הענין לשלימות
ואילך). 347 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך

ב.184) כה,
בלקוטי185) נדפס – סוס"מ עד התניא מכאן בספר ביאורים

ואילך. נג ע' ח"ב ָ(קארף)
סל"א.186) לעיל ראה
סל"ג.187) לעיל ראה

שם.188) חו"מ וב"ח בב"י הובא שם. סנהדרין רא"ש ראה
סל"ג.189) שם
ס"ל.190) שם
סכ"ט.191) שם
מקידושין 192) צ"ע וגם ועצ"ע. סקע"ח. שם בסמ"ע עיין

סקמ"ד). שם וח"מ סקנ"ה בב"ש סל"ח (אה"ע
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מקודשת  גמור, רשע הי') צדיק" שאני מנת "על שאמר האחרון הרגע שעד יודעים (אם אפילו צדיק, שאני
העבר, תיקון של ענין  שום עשה שלא שאף להדיא מפורש וא"כ, בדעתו". תשובה הרהר  שמא (מספק),
ולהבא  שמכאן עצמו על שקיבל גופא בזה הנה צדיק", שאני מנת "על אמר רק אלא התוודה, לא ואפילו

וחו"מ מסנהדרין להוכחה הזקן רבינו זקוק ולמה צדיק. כבר נעשה צדיק, ואה"ע?ixg`lyיהי' קידושין

הנקראים  וכנס"י, הקב"ה אצל מענינם נשתלשלו למטה, ואשה באיש  שישנם הפרטים כל מזה: ויתירה
הקידושין  ענין ונעשה חוזר תשובה, וע"י רח"ל, הגירושין ענין נעשה חטא, ע"י ואשה. איש בשם

גרושתו  מחזיר – בגלל 193ונישואין רק (לא מקידושין הראי' דוקא להביא הזקן רבינו הוצרך זה ולפי .
ותשובה  שקידושין בגלל גם) אלא סנהדרין, מסכת לפני היא קידושין זל"ז?194שמסכת שייכים

.ÂÏ שמשם בגלל קידושין, ממסכת הוכחה להביא רוצה לא הזקן שרבינו לתרץ, אפשר הי' לכאורה
את רק לאdlilydרואים אבל אחרים), ענינים מוכרחים לא התשובה התשובה;aeigd(שבשביל ענין מהו ,

החטא. עזיבת שענינה – ובחו"מ בסנהדרין  אלא) בקידושין, (לא נאמר התשובה תוכן

כי: דחוק, תירוץ זהו אבל

אלא)xwirא) החטא, עזיבת שענינה התשובה, תוכן על (לא היא להביא הזקן רבינו שרוצה ההוכחה
החטא "עזיבת היא אזי calaשתשובה אחרים, בענינים הכרח אין תשובה שבשביל יודעים (וכאשר "

דלשון הפשוט הפירוש זהו והרי החטא. עזיבת היא שתשובה מעצמו ע"י daeyzמובן בו, לחזור –
לחטוא). שיפסיק

"ב) מסיים אלא ל"ד", ססי' ו"ח"מ פ"ג" ל"סנהדרין בהציון מסתפק לא הזקן zecrרבינו oiprl– "
היא  וחו"מ מסנהדרין שההוכחה מדגיש הזקן שרבינו י"ל, והפירוש – בזה? ביאור מוסיף מאי דלכאורה,

מדובר ששם zecrבגלל oiprl.(להשלילה בנוגע אפילו מוכחת ראי' אין בקידושין (משא"כ

להרש"ל  (ונתנם לקהל לחלק המזונות את יתן ההילולא, יום שזהו שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר [כ"ק
קומתו  מלוא עמד הניגון, ובעת לבב. וטוב בשמחה ה"יארצייט"), את ("ּפראוועט") עורך שהוא כיון ַָשי',

רבה]. בשמחה מקומו על ורקד

*

.ÊÏ בזה :195והביאור

ספר  של ב"דףֿהשער" שמ"ש מובן, הרי התניא, ספר של שלישי חלק היא התשובה שאגרת כיון
פסוק  על "מיוסד לחלק 196התניא: בנוגע רק אינו לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי

לכל  מאד" ש"קרוב ראשון בחלק שמבאר וכשם התניא. ספר של החלקים לכל בנוגע גם אלא ראשון,
ויראה  לאהבה לבוא הדורות בכל מישראל שהם 197אחד – והאמונה היחוד עניני מבאר שני בחלק וכן ,

והיראה" האהבה המעוררים בחלק 198"הדברים גם הנה אליהם, להגיע יכול מישראל אחד שכל באופן –
לתשובה.199שלישי  להגיע לכאו"א מאד שקרוב באופן התשובה עניני מבאר
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לא 193) את שדוחה תשובה "גדולה (ובפרש"י): ב פו, יומא
שנא  וגו'), הראשון בעלה יוכל (לא שבתורה וראה תעשה כו'". מר

לאה"ע. דאגה"ת השייכות בענין – ואילך 162 ע' חל"ט לקו"ש
מנת 194) "על האשה את דהמקדש העובדה שעצם לכך נוסף

"על  שאומר לכך הסיבה שהרי תשובה, של הו"ע צדיק" שאני
ולכן  רשע, על הצדיק במעלת שמכיר בגלל היא צדיק" שאני מנת
מנחם  תורת גם (ראה בדעתו" תשובה ש"הרהר לומר מסתבר

היא שהראי' כך, ואילך), 391 ע' teb`חנ"א daeyzd oiprn ולא ,
העדות. ענין כמו צדדי מענין

ואילך 195) ס"נ שבט יו"ד שיחת ראה – הענין לשלימות
ואילך). 222 ע' חנ"ה מנחם (תורת

יד.196) ל, נצבים
נצחית".197) היא "והתורה רפי"ז: ראה

בסופו.198) קטן חינוך
שבספר 199) החלקים ג' לסדר בנוגע – יותר ובפרטיות
התניא:

היחוד  ששער הזקן רבינו רצה שבתחילה הידוע ובהקדים
בהקדמת  ממ"ש כדמוכח בתניא, ראשון חלק יהי' והאמונה
שנתבארו  לענינים בנוגע שיתבאר" "כמו קטן) (חינוך שעהיוה"א
לחלק  שעהיוה"א שנקבע לאחרי שגם אלא עוד ולא ראשון, בחלק
שינה  ולא שיתבאר", "כמו הלשון את הזקן רבינו השאיר שני,
וש"נ). .210 ע' חמ"ז מנחם תורת גם (ראה שנתבאר" "כמו לכתוב
ענין  אודות מדובר שבתניא ראשון שבחלק – בזה והענין
היחוד, ענין אודות מדובר שבו השני חלק ויראה; אהבה המדות,
"בשמים  האחדות ענין את להבהיר צריך בה שרק למלכות, שייך

מתחת"; הארץ ועל ענין ממעל אודות מדובר שבו שלישי וחלק
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"לענין  שנאמר מדין – תשובה בעל כבר נעשה בלבד החטא עזיבת שע"י זה על ראי' מביא ולכן
דוקא  :200עדות"

אצל שרק לומר אפשר מקידושין, לראי' בלבו"),aexבנוגע ("שיגמור החטא" "עזיבת מספיקה בנ"י
הרוב  אחר הולכין ובאיסור איסורין, של הו"ע שקידושין שמקודשת.201כיון פוסקים ולכן ,

"קרוב שיהי', מי יהי' מישראל, אחד שלכל להסביר, רוצה הזקן רבינו בתשובה,c`nאבל לשוב "
בנפשי' איניש שידע וכיון תשובה. בעל כבר נעשה עוד, יחטא שלא בלבו יגמור רק אם הוא, שגם כיון

מצבי שמצד בשעה בה מקידושין, עבורי הראי' מהי לטעון: יכול  ומצבו, ישראל!`ippiמעמדו רוב כמו

ממון, מוציאים ידם שעל כשרים עדים נעשים החטא עזיבת שע"י עדות", מ"ענין ראי' מביא ולכן
ש"אין  הרוב"202וכיון אחר בממון מהמיעוט),203הולכין הוא אם (אפילו מישראל אחד שכל מוכח, הרי ,

תשובה. בעל כבר נעשה לכסלה, עוד  ישוב לבל בלבו כשגומר מיד

.ÁÏ:לשאול יכולים לכאורה אך

שנוגע במקרה דוקא הוא הרוב" אחר בממון הולכין ש"אין גם wxהדין כשנוגע אבל ממון, לענין
לענין  גם כן פוסקים מהרוב, שהוא פסקו שכבר כיון הנה הרוב, אחר הולכים שבהם אחרים, לענינים

–204ממון  אחד בכל מהני החטא שעזיבת וחו"מ מסנהדרין הראי' מהי לכאורה: להקשות יש ועפ"ז .
נוגעת  כשרותם אודות השאלה הרי ישראל, רוב אצל רק מהני החטא שעזיבת נאמר אם אפילו דלכאורה,

וכו' לשבועה בנוגע (כמו אחרים לענינים גם אלא לעדות, רק ובמילא 205לא רובא, בתר הולכים שבהם (
ידם? על ממון גם מוציאים

להעיד, כשרים תומ"י נעשים כו'" ש"משישברו הוא בחו"מ הדין כי, כלל, קושיא זו אין באמת אבל
עוד אפילו (או "ישברו" עם אחת בבת באה העדות הגדת כאשר השאלה f"ptl206אפילו נקבעת שאז ,(

וכיו"ב). לשבועה בנוגע שאלה בינתיים היתה לא (שהרי עליו שמעידים לממון בנוגע מלכתחילה

.ËÏ:בזה ענין ועוד

סברות: כמה יש הרוב" אחר בממון הולכין ש"אין בטעם

לרוב  מנגדת ממון שחזקת לפי שזהו ביאור חכמים 207יש תקנת שזוהי ביאור ויש ששני 208. וכיון .
אלה בתשובה.`mpiביאורים אינו הרוב") אחר בממון הולכין (ש"אין המסובב גם – בתשובה שייכים

ביאור  יש aezkdשזוהי209אבל zxifb שנאמר כיון אפשר 210: אי דבר", יקום גו' עדים שני פי "על
עדים, ע"י רק אלא ביותר), חזקה הוכחה שזוהי רוב, ע"י (אפילו אחרות הוכחות ע"י ממון להוציא

של הו"ע וכו',i`ceשעדות באיסורין לבד כן, צ"ל בכ"מ הרי זה, ביאור ולפי סתם). הוכחה רק (ולא
וכבסוגיא  זו, מגזה"כ מוציאה כו'.211שהתורה רובא בתר דאזלינן מנ"ל :

"לענין הזקן רבינו מ"ש יומתק בלבד"zecrועפ"ז החטא ש"עזיבת זה שענין לרמז, בזה שכוונתו – "
דבר הוא תשובה xexaeנקראת i`ce.(בלבד הוכחה רק (ולא

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

סי"ח).התשובה, לעיל (ראה הבינה לספירת שייך
והשאיר  ראשון, חלק יהי' ששעהיוה"א הזקן רבינו רצה ולכן
הלימוד  שסדר אף כי, – שיתבאר" "כמו הלשון בדיוק זו קס"ד
העבודה  סדר הנה שני, חלק הוא ששעהיוה"א באופן הוא בפועל
צ"ל  כדבעי, (ויתבארו) יהיו אהוי"ר המדות שעניני שכדי הוא
חל"ט  בלקו"ש בארוכה (ראה למלכות ששייך היחוד ענין הקדמת

ואילך). 161 ע'
הערה 200) 924 ע' אגה"ת התניא בספר שיעורים גם ראה

.15
ב.201) מו, ב"ק
וש"נ.202) ע"ב. ריש כז, שם
בשד"ח 203) בהנסמן ראה – דמיעוטא למיעוטא בנוגע

פה. א, כללים
ספ"א.204) כתובות בהפלאה בארוכה כמבואר
ח"ח 205) מנחם תורת גם וראה ס"ו. חו"מ צ"צ שו"ת ראה
.211 ע'
סקל"ד.206) ש"ך סקע"ב. סמ"ע סקל"ג. ש"ך שם עיין
פכ"ד.207) ש"ד שמעתתא שב לסופו. קרוב שמט סי' תה"ד

ב. כג, ב"ב – חוץ ד"ה שם. ב"ק – קמ"ל ד"ה תוס' גם וראה
לט.208) כלל ורדים גנת
וט'.209) פ"ח שמעתתא שב
טו.210) יט, שופטים פ'
אֿב).211) (יא, דחולין פ"ק
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.Ó נעשה עוד, לכסלה ישוב לבל בלבו כשגומר מיד מישראל, אחד שכל לכך ההסברה אמנם מהי
"לענין התיבות בהוספת (ברמז) הזקן רבינו זאת מסביר – העבר כל לו ונמחק תשובה בעל ":zecrכבר 

תורנית  מציאות (בדין, המציאות את פועלים גם הם אלא המציאות, את מבררים רק לא הם – עדים
בנגלה) בכ"מ כמבואר –212.

נאמר  בנ"י שעל צדיק 213וכיון יהי' והלאה שמהיום בעצמו מחליט יהודי כאשר הנה עדי", "אתם
גופא וההחלטה הקודם, מצבו נוגע לא אזי גמור.zlretגמור, צדיק שנעשה – המציאות את ומחדשת

וכדברי  נוספים, ורמזים דיוקים יש ובודאי הזקן, רבינו דברי מדוייקים כמה עד רואים הנ"ל [ובכל
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כל 214כ"ק על לעמוד יוכל לא שבגדולים הגדול שגם התניא, לספר בנוגע

כמו  בגלוי, ונראים המוכרחים הדברים את להבין יכול שבקטנים הקטן גם גיסא, ולאידך שבו, הרמזים
לתושב"כ]. בנוגע

.‡Ó ותשמע גו' השמים "האזינו – האזינו פרשת עם גם קשור העדות שענין ולהעיר, להוסיף ויש
וכו'" לעולם קיימים שהם עדים וארץ  שמים בהם ש"העיד .215הארץ",

וכידוע  בלימודה, מיוחד ענין ויש ישראל, לכל האזינו שירת של מהשייכות גם שהרב 216ולהעיר
הרי  האזינו, שירת מעלת ביותר שגדלה שאף והיינו, בעלֿפה, האזינו שירת ללמוד לתלמידיו צוה המגיד

בנ"י. לכל שייכת היא

בזה: והענין

הש  "האזינו אמר שמשה לישעי', משה בין החילוק קרוב ידוע שהי' לפי הארץ", ותשמע גו' מים
ארץ" והאזיני שמים "שמעו אמר ישעי' משא"כ הארץ, מן ורחוק השמים 217לשמים מן רחוק שהי' לפי ,

לארץ  בזה 218וקרוב וכמבואר בעולם 219. היא ישעי' מדריגת ואילו האצילות, בעולם היא משה שמדריגת ,
הבריאה.

בתניא  הזקן רבינו וכלשון משה, למדריגת מאשר יותר ישעי' למדריגת קרובים בנ"י כל :220ולכאורה:
שהשירה  אומרים ואעפ"כ כו'", אלף מני אחד חלק אפי' להשיג לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא "מי

דוקא?! משה למדריגת ששייכת האזינו שירת היא ישראל לכל ששייכת

. רועים "משבעה הוא שמשה – הוא הענין .אך כולם כללות מהימנא". רעיא ישעי'221. משא"כ ,
הדורות  במשך לישראל שעמדו נביאות ושבע נביאים ושמונה מארבעים א' מה"שבעה 222שהוא לא אבל ,

משרע"ה" מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש "כל ולכן, בהעלם,221רועים", (לא הוא זה וענין דוקא,
נאמר  שלכן אצלו, בגילוי מעמך223אלא) שואל אלקיך ה' מה ישראל `m"ועתה ik,היינו ה'", את ליראה
זוטרתי" "מילתא היא אחד 224שיראה שבכל משה בחי' מצד משה, אצל כמו מישראל, אחד כל אצל

דוקא.221מישראל  משה מדריגת עם הקשורה האזינו שירת גם אליו שייכת ולכן .

כמארז"ל  העתידה, לגאולה רבינו משה של השייכות גם אחרון",225וזוהי גואל הוא ראשון "גואל
מישראל  אחד שבכל משה הניצוץ יתגלה שאז .226כיון
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וש"נ.212) .191 ע' חי"ז מנחם תורת ראה
יב.213) שם, יו"ד. מג, ישעי'
וש"נ.214) רסז. ס"ע ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ובפרש"י.215) פרשתנו ריש
וש"נ.216) .56 ס"ע תש"א סה"ש ראה
ב.217) א, ישעי'
פרשתנו.218) ריש ספרי
ס"ט 219) תשח"י תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(26 ע' חכ"א מנחם (תורת
פמ"ד.220)

רפמ"ב.221) שם
א.222) יד, מגילה
יב.223) יו"ד, עקב
וש"נ.224) סע"ב. לג, ברכות
שער 225) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים
שיזכו226) ברכה גם היתה השיחה, הבנים בסיום לגדל

כיון  חסידותי, נחת מהם ולרוות טובים, ולמעשים ולחופה לתורה
ולמדנים. שמים יראי חסידים להיות שיגדלו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מב

zekeqd bg zegiyÎihewlb dgiy hi jxk

הקודש  ללשון מתורגם
.‡

ÛË‰ ÏÏÂÎ Y Ï‰˜‰ ˙ÂˆÓ

"הקהל" מצות  במוצאי1לגבי הוא  קיומה  זמן אשר  ,

הסוכות חג של הראשון טוב  חול2יום  ימי בתחילת  ,
אחרות3המועד במצוות קיים  שאינו מיוחד ענין מוצאים 

כולל ישראל, כל את  מקיפה  "הקהל" מצות  ,shבתורה :
והטף ...".4כנאמר והנשים  האנשים העם  את  "הקהל

מדאורייתא שותפים יהיו שקטנים  מוצאים  אין בכלל
יחד ב "הקהל"5במצוה ורק  – ישראל כל כוללת6עם

ישראל. כל עם  יחד התורה אותם 

מתבטאת הקהל במצות  זה מיוחד שבענין  לומר , ויש
הקהל, מצות  של ומשמעותה  בתוכנה  העיקרית  הנקודה 

כדלהלן.

.·
Ì‰È‡È·Ó ÏÚ ˙ÏËÂÓ Ï‰˜‰· ÛË‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙·ÂÁ
הטף השתתפות  חובת  מוטלת  בפשטות , שנראה כפי

על  כנאמרa`dבהקהל הטף . על ולא שיביאום , (והאם )

חגיגה במסכת  שכר7בגמרא ליתן כדי באין? למה  "טף 
.8למביאיהן"

במצב הוא  הקטן כאשר שגם  להיות , צריך זה  ולפי 

סומא חרש , (כגון: "הקהל" ממצות פטור הוא  כגדול שבו
אינה שהחובה מפני כקטן, זו בחובה  נכלל הוא וכדומה ),

למצב חשיבות  ואין  להביאו האב  על אלא עליו , מוטלת 
הקטן נמצא .9שבו

קידושין במסכת בגמרא נאמר  מובן: אין זה  לגבי10ולפי
על במפורש  התורה ציוותה  לא  אילו  שאף  הקהל, מצות
קלֿ ידי על זאת ללמוד היה  ניתן  זו, במצוה  נשים  חובת
שכן": כל לא  נשים  – חייבים  "טפלים – הקטנים  מן וחומר 

כיצד כדלעיל, מביאיהם , על רק  מוטלת הטף  חובת  אם 
עצמם ה"טפלים " אם  וכן: חייבים "? ש "טפלים לומר  ייתכן

כיצד  חייבים , לגביאינם  וחומר  קל מהם  ללמוד ניתן
?11הנשים

שכר "ליתן הגמרא  שדברי לומר ביותר דחוק 
ו"דרש " "הגדה " רק  אלא להלכה, אינם 12למביאיהן"

ההגדות " מן למדין עצמם13ו"אין  שהקטנים  היא  וההלכה  ,
– קידושין ממסכת  כמובן במצוה  חייבים 

גם זו מגמרא  שלומדים  רואים מקומות  בכמה כי 
להלכה ,

המצוות14כפי בקשר15שמוני  הגמרא  מן מצטטים 
פוסקים מצויים  ואף הקהל , לגבי16למצות מכך הלומדים

נשים . ידי על התורה  לימוד

.‚
"ÛË" È‚ÂÒ È˘ ÏÚ ¯·Â„Ó ,‰¯Â‡ÎÏ

המפרשים כדברי לומר, לכאורה, היה , ,17ניתן
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הרי"פ  ביאור ראה – בהשיחה המובאים הקהל מצות בפרטי (1
ע' תלמודית אנציקלופדי' יו"ד. פרשה טז. מ"ע רס "ג לסהמ"צ פערלא

שונים.ye".pהקהל, למחברים "הקהל" חוברות
שם.2) כתב תוד"ה מאימת. ד"ה ע"ב שם פרש"י וראה א. מא, סוטה

ע"א.
של  חולו ימי תחלת ("שהוא ה"ג פ"ג חגיגה הל' הרמב"ם לשון (3
הקהל  של המ"ע לעצם הפרק [ובתחלת קורין" היו "אימתי לענין מועד")
לוי"צ  לקוטי וראה ואכ"מ]. לרגל". בעלותם שמיטה מוצאי "בכל כתב

ואילך. רס ס"ע שם ואילך. רמה ע' אגרותֿקודש –
יב. לא, וילך (4

סיפור  מצות וכן ז) ו, (ואתחנן לבניך דושננתם המצוה משא"כ (5
"והגדת ח)jpalיצי"מ יג, שזהו(בא מודגש שאינו לזה ש(נוסף –shl

הרי) שנכללים – הקהל משא"כ לבנו, בנוגע האב על מיוחד חיוב זה
ישראל. דכל בהמצוה

אבל  חייב". קטן אפי' פנים "בראיית גם חגיגה ריש ולהירושלמי (6
מהקהל. ילפינן ג"ז

א. ג, (7
המקנה  וראה הב"ד. על אף או האב על אי שם, אבן טורי וראה (8

אמינא. ואנא בתוד"ה ב לד, קידושין

כן, משמע לא שם מהטו"א ולכאורה תריב. מצוה במנ"ח כמ"ש (9
בפנים. לקמן וראה קרקע. לו שאין בקטן לי' מדמספקא

ב. לד, (10
שם. המקנה שם. קידושין מהרי"ט ראה (11kae".n

שם.12) הגמ' כלשון
במילואים  חגיגה הגאונים אוצר וראה ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי (13
מקשין  אין מאגדה ראי' מביאין אין (ובכ"מ) גאון האי ורב מרס"ג (65 (ע'

וש"נ. אגדה, ע' תלמודית אנציקלופדי' וראה באגדה.
עזאי  כבן דלא בירושלמי "אמר שם חגיגה נשים תוד"ה גם וראה (14
הירושלמי  לשון מפשטות ואדרבה תורה". לבתו ללמד אדם חייב דאמר

והטף ipzc`שם כו' חייב קטן "אפי' ללפנ"ז וכראי' בהמשך שבא משמע
הוי  ראב"ע דדברי ליתא שם שבירושלמי – ולהעיר מטף". גדול קטן ואין

כבבבלי. – "דרש" "אגדה"
לשון 15) (בשינוי רל מצוה סמ"ג תלג. סי' ובהשלם רצ. מצוה יראים

ועוד. לפנינו). הגמ' מלשון
לזה  המקור הוא זו שגמרא כתב, ד"ה סרמ"ו יו"ד ב"ח ראה (16
וראה  לנשים. התורה בלימוד ותושבע"פ תושב"כ בין הרמב "ם שמחלק

סק"ו. רפב סי' מג"א סק"ד. שם ט"ז ג"כ
שם. יקר כלי עה"פ. אוה"ח וראה שם. חגיגה מהרש"א חדא"ג (17

ireayd cenild xefgn t"r ± zekeqd bg ± zegiyÎihewl

סוגי שני אודות  מדובר הקהל על המדברים  שבפסוקים 
חינוך, לגיל שהגיעו הקטנים  הוא  אחד  סוג "קטנים ":

הבא בפסוק  נאמר ידעו18שעליהם  לא  אשר "ובניהם 
מוטלת שהמצוה  – אלקיכם " ה ' את  ליראה  ולמדו ישמעו
העם את  "הקהל  הקודם  הפסוק  ואילו עצמם. עליהם 
"טף " של השני  הסוג  על מדבר והטף " והנשים  האנשים
לגיל הגיעו לא  שעדיין קטנים  יותר , צעיר בגיל אשר

שכר19חינוך ליתן כדי באין, "למה  נאמר ועליהם  ,
הקטנים20למביאיהן" מביאי לגבי  גם  קיים  זה  ושכר –

טעמא ". בתר "דזיל – לחינוך שהגיעו

הכוונה חייבים " "טפלים  שכשאומרים יוצא , זה  לפי
שמיעה בכלל והם  חינוך לגיל  שהגיעו ל"טפלים " היא 

ולימוד.

שהגיעו קטנים  לגבי גם א ) כי: כך, להסביר דחוק  אך
עליהם מוטלת  בכלל למצוות  החינוך חובת  אין ,21לחינוך,

– האב  בדרךֿכלל  שהוא  ומחנכם , המגדלם  על אלא 
שבמצות נאמר אם  ואף  בעניננו . גם  הוא  כך ובפשטות
במצוות שאיננו עצמם , הקטנים על  מיוחד ציווי יש  הקהל 

– במצות  חייב  עצמו והקטן אחרות ,

ה "ראשונים " דברי  לפי שלמרות22[ובמיוחד הסוברים
המחנך, על מוטלת  לחינוך שהגיע  קטן  של החינוך שחובת
במצות חייב  נקרא הוא  אלא  פטור, הקטן אין זאת בכל

החינוך] מצות  מצד

סוגי שני שבין בהבדל חידוש  יוצא זה  לפי אבל
מ  שהחובה קטניֿקטנים , שאצל עלהקטנים , רק  וטלת 

במסכת כנאמר למביאיהן", שכר  ליתן ("כדי  מביאיהן 
שבגדלותם קטנים  גם  "הקהל" חובת  כוללת  חגיגה ),

מצבם , עקב  מהקהל פטורים 

לחינוך, שהגיעו יותר , הגדולים  הילדים אצל ודוקא 
במצות חייבים  יהיו שבמצבם  אלו על רק  החובה  מוטלת 
אנו ואין – עצמם עליהם  מוטלת החובה  כי בגדלותם , גם

הקטנים . סוגי שני בין זו הבחנה  מוצאים 

ועיקר "23ב ) קידושין במסכת  הגמרא  מלשון ,milth
בפשטות מובן – וכדומה  חייבים" "קטנים ולא  – חייבים "
חגיגה כבמסכת  קטנים  סוג אותו על שם  שמדובר

"טף " – רש "י24("טפלין" שמדייק  כפי הדין25). שאת 
שבפסוק "והטף " מהמילה  לומדים חייבים" "טפלים 

ידעו...". לא  אשר "ובניהם  הבא  הפסוק  מן ולא הקודם ,

ולפי הקהל, במצות  חייב  עצמו שהקטן מובן מכך
גם26הסוברים חייבים קטנים, קטני על גם  חלה  שהחובה 

הקהל. במצות  הם 

בעינה השאלה  נותרת  כך, הדבר27ואם  מתאים  כיצד :
למביאיהן", שכר  "ליתן – ה"טף " אודות הגמרא  לדברי

הכלל דבר על עלheytdוכן חובה  להטיל ייתכן שלא 
דעת28"דרדקי" ברי אינם  ?29שעדיין

.„
?‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ˙˘¯„· ˘Â„ÈÁ‰ Â‰Ó

דרשתו תחילת  את  ולבאר  להקדים  יש  זאת  להבין כדי 
נשים – ללמוד באים אנשים  "אם  עזריה  בן אלעזר רבי של
בכך ? מחדש  הוא  מה  לכאורה, שהרי, – לשמוע " באות 
ישמעו "למען הפסוק  של  המפורשת  המשמעות  זוהי הרי

ילמדו". ולמען

דבר, בכך לחדש  בכוונתו שאין להסביר, אפשר אי
באין" למה  "טף  בהמשך לנאמר הקדמה  שזוהי ,30אלא

"הניחא " או "בשלמא " לניסוח אנשים ...31בדומה  ,
נשים ...,

בביטוי להשתמש  היה צריך כך , אם א ) uetpdכי:
ב "אם ", המילה  במקום  גם"בשלמא ", מכך: ויותר  (

איזשהו יש  כאשר  בגמרא  משתמשים  "בשלמא " בביטוי
בדומה במפורש , האמור  דבר ולא  זה , מענין הנלמד חידוש 

דאמר" למאן "בשלמא  כאן32לביטוי אין בעניננו ואילו .
בפסוק . לנאמר בנוסף  חידוש  שום 

מובאת עזריה בן אלעזר רבי דרשת קשה: ובמיוחד
התורה על  רש"י למילים33בפירוש  מחולקת  כשהיא 
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יג. שם, וילך (18
הטעם  שכתב וחגיגה) ד"ה א (ה, מגילה בפרש"י משמע וכן (19

טף. להביא אפשר אי דבשבת
שם. וילך רמב"ן גם וראה (20

לקו"ש  וראה ס. כלל ח מערכת כללים חמד שדי בזה הדעות ראה (21
ואילך. 250 ע' חי"ז [המתורגם]

מגילה  ור"י ד"ה א. מח, שם – עד ד"ה א. טו, ברכות ור"י תוד"ה (22
ועוד. שם. מגילה מר"ן שכ"נ ה"י פ"ו חו"מ להל' כס"מ וראה ב. יט,

הקודמת. בהערה בהנסמן וראה
מחויב  אינו שבגדלותו דאף קצת) בדוחק (עכ"פ י"ל בהנ"ל כי (23

מלהביאו. מביאיו פוטר אינו לחינוך שהגיע זה – בהקהל
.(14 הערה (הנ"ל חגיגה ריש ירושלמי וראה (24

ואנא. ד"ה שם, קידושין (25

ועוד. שם. מנ"ח .20 ,17 בהערה בהנסמן ראה (26
שם. קידושין המקנה ועיין (27

א. קטז, פסחים ראה (28
פסח  קרבן הל' הכ"ז. פי"ז אסורות מאכלות הל' רמב"ם ראה (29
מצוה  מנ"ח ג. אות ח"ב לאו"ח כוללת פתיחה פרמ"ג וראה ה"ד. פ"ב
שבת  הל' צפע"נ וראה ח. כלל לתורה ציונים רסג. מצוה סוף סק"ב. ה'
ח"ד  [המתורגם] לקו"ש וראה ובכ"מ. ה"ט. פ"ד אישות הל' הי"א. פכ"ד

.227 ע'
שם. חגיגה לע"י יעקב עיון וראה (30

"הא שם ר"ח ראה (31gpiz."
קיא.32) כלל מלאכי יד ראה

עה"פ. וילך בפרשת (33



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מג ireayd cenild xefgn t"r ± zekeqd bg ± zegiyÎihewl

סוגי שני אודות  מדובר הקהל על המדברים  שבפסוקים 
חינוך, לגיל שהגיעו הקטנים  הוא  אחד  סוג "קטנים ":

הבא בפסוק  נאמר ידעו18שעליהם  לא  אשר "ובניהם 
מוטלת שהמצוה  – אלקיכם " ה ' את  ליראה  ולמדו ישמעו
העם את  "הקהל  הקודם  הפסוק  ואילו עצמם. עליהם 
"טף " של השני  הסוג  על מדבר והטף " והנשים  האנשים
לגיל הגיעו לא  שעדיין קטנים  יותר , צעיר בגיל אשר

שכר19חינוך ליתן כדי באין, "למה  נאמר ועליהם  ,
הקטנים20למביאיהן" מביאי לגבי  גם  קיים  זה  ושכר –

טעמא ". בתר "דזיל – לחינוך שהגיעו

הכוונה חייבים " "טפלים  שכשאומרים יוצא , זה  לפי
שמיעה בכלל והם  חינוך לגיל  שהגיעו ל"טפלים " היא 

ולימוד.

שהגיעו קטנים  לגבי גם א ) כי: כך, להסביר דחוק  אך
עליהם מוטלת  בכלל למצוות  החינוך חובת  אין ,21לחינוך,

– האב  בדרךֿכלל  שהוא  ומחנכם , המגדלם  על אלא 
שבמצות נאמר אם  ואף  בעניננו . גם  הוא  כך ובפשטות
במצוות שאיננו עצמם , הקטנים על  מיוחד ציווי יש  הקהל 

– במצות  חייב  עצמו והקטן אחרות ,

ה "ראשונים " דברי  לפי שלמרות22[ובמיוחד הסוברים
המחנך, על מוטלת  לחינוך שהגיע  קטן  של החינוך שחובת
במצות חייב  נקרא הוא  אלא  פטור, הקטן אין זאת בכל

החינוך] מצות  מצד

סוגי שני שבין בהבדל חידוש  יוצא זה  לפי אבל
מ  שהחובה קטניֿקטנים , שאצל עלהקטנים , רק  וטלת 

במסכת כנאמר למביאיהן", שכר  ליתן ("כדי  מביאיהן 
שבגדלותם קטנים  גם  "הקהל" חובת  כוללת  חגיגה ),

מצבם , עקב  מהקהל פטורים 

לחינוך, שהגיעו יותר , הגדולים  הילדים אצל ודוקא 
במצות חייבים  יהיו שבמצבם  אלו על רק  החובה  מוטלת 
אנו ואין – עצמם עליהם  מוטלת החובה  כי בגדלותם , גם

הקטנים . סוגי שני בין זו הבחנה  מוצאים 

ועיקר "23ב ) קידושין במסכת  הגמרא  מלשון ,milth
בפשטות מובן – וכדומה  חייבים" "קטנים ולא  – חייבים "
חגיגה כבמסכת  קטנים  סוג אותו על שם  שמדובר

"טף " – רש "י24("טפלין" שמדייק  כפי הדין25). שאת 
שבפסוק "והטף " מהמילה  לומדים חייבים" "טפלים 

ידעו...". לא  אשר "ובניהם  הבא  הפסוק  מן ולא הקודם ,

ולפי הקהל, במצות  חייב  עצמו שהקטן מובן מכך
גם26הסוברים חייבים קטנים, קטני על גם  חלה  שהחובה 

הקהל. במצות  הם 

בעינה השאלה  נותרת  כך, הדבר27ואם  מתאים  כיצד :
למביאיהן", שכר  "ליתן – ה"טף " אודות הגמרא  לדברי

הכלל דבר על עלheytdוכן חובה  להטיל ייתכן שלא 
דעת28"דרדקי" ברי אינם  ?29שעדיין

.„
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דרשתו תחילת  את  ולבאר  להקדים  יש  זאת  להבין כדי 
נשים – ללמוד באים אנשים  "אם  עזריה  בן אלעזר רבי של
בכך ? מחדש  הוא  מה  לכאורה, שהרי, – לשמוע " באות 
ישמעו "למען הפסוק  של  המפורשת  המשמעות  זוהי הרי

ילמדו". ולמען

דבר, בכך לחדש  בכוונתו שאין להסביר, אפשר אי
באין" למה  "טף  בהמשך לנאמר הקדמה  שזוהי ,30אלא

"הניחא " או "בשלמא " לניסוח אנשים ...31בדומה  ,
נשים ...,

בביטוי להשתמש  היה צריך כך , אם א ) uetpdכי:
ב "אם ", המילה  במקום  גם"בשלמא ", מכך: ויותר  (

איזשהו יש  כאשר  בגמרא  משתמשים  "בשלמא " בביטוי
בדומה במפורש , האמור  דבר ולא  זה , מענין הנלמד חידוש 

דאמר" למאן "בשלמא  כאן32לביטוי אין בעניננו ואילו .
בפסוק . לנאמר בנוסף  חידוש  שום 

מובאת עזריה בן אלעזר רבי דרשת קשה: ובמיוחד
התורה על  רש"י למילים33בפירוש  מחולקת  כשהיא 
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יג. שם, וילך (18
הטעם  שכתב וחגיגה) ד"ה א (ה, מגילה בפרש"י משמע וכן (19

טף. להביא אפשר אי דבשבת
שם. וילך רמב"ן גם וראה (20

לקו"ש  וראה ס. כלל ח מערכת כללים חמד שדי בזה הדעות ראה (21
ואילך. 250 ע' חי"ז [המתורגם]

מגילה  ור"י ד"ה א. מח, שם – עד ד"ה א. טו, ברכות ור"י תוד"ה (22
ועוד. שם. מגילה מר"ן שכ"נ ה"י פ"ו חו"מ להל' כס"מ וראה ב. יט,

הקודמת. בהערה בהנסמן וראה
מחויב  אינו שבגדלותו דאף קצת) בדוחק (עכ"פ י"ל בהנ"ל כי (23

מלהביאו. מביאיו פוטר אינו לחינוך שהגיע זה – בהקהל
.(14 הערה (הנ"ל חגיגה ריש ירושלמי וראה (24

ואנא. ד"ה שם, קידושין (25

ועוד. שם. מנ"ח .20 ,17 בהערה בהנסמן ראה (26
שם. קידושין המקנה ועיין (27

א. קטז, פסחים ראה (28
פסח  קרבן הל' הכ"ז. פי"ז אסורות מאכלות הל' רמב"ם ראה (29
מצוה  מנ"ח ג. אות ח"ב לאו"ח כוללת פתיחה פרמ"ג וראה ה"ד. פ"ב
שבת  הל' צפע"נ וראה ח. כלל לתורה ציונים רסג. מצוה סוף סק"ב. ה'
ח"ד  [המתורגם] לקו"ש וראה ובכ"מ. ה"ט. פ"ד אישות הל' הי"א. פכ"ד

.227 ע'
שם. חגיגה לע"י יעקב עיון וראה (30

"הא שם ר"ח ראה (31gpiz."
קיא.32) כלל מלאכי יד ראה

עה"פ. וילך בפרשת (33



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ireaydמר cenild xefgn t"r ± zekeqd bg ± zegiyÎihewl

אחר "ללמוד ", רש "י  אומר "אנשים " המילה  על שבפסוק :
ועל "לשמוע ", ומפרש  "נשים" המילה  את  מצטט  הוא  כך
מכאן למביאיהם ". שכר לתת  באו? "למה אומר  הוא  "טף "
ו"לשמוע " "אנשים ", לגבי "ללמוד" שגם  איפוא , רואים ,
הקדמה רק  ולא  כשלעצמם, פירושים  הם "ונשים " לגבי

באין" למה "טף  .34לשאלה

.‰
‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ˙˘¯„· Í¯ÂˆÏ ˜ÂÁ„ ¯·Ò‰

ה "תוספות": דברי פי על זאת לבאר יש  לכאורה,
ללמד אדם  חייב  דאמר עזאי  כבן  דלא בירושלמי  "אמרו
ולמען ישמעון "למען בתורה שנאמר כיון תורה". לבתו

לנשים גם  היא שהכוונה  נראה  סתמי, באופן  ,35ילמדון"
ללמד שאסור שסובר  עזריה , בן אלעזר רבי  צריך ולכן 
את ולפרש  לומר כבןֿעזאי , שלא  ישראל, בנות  את  תורה 
באים "אנשים  ("לצדדין"): חלקים  לשני הפסוק  כוונת

לשמוע ". באות  ונשים  ללמוד

בגמרא הסוגיא  כי כך, זאת  להסביר ביותר  דחוק  אך
ופרטי בדיני בעיקר  עוסקות עזריה  בן אלעזר רבי ודרשת
ללמוד איסורן או  נשים חובת  בדין ולא  הקהל", "פרשת

תורה .

.Â
ÍÏÓ‰ ˙ÂˆÓ Y Ï‰˜‰ ˙ÂˆÓ

היא : לכך ההסבר תמצית 

"36מפשטות והנשיםldwdהפסוק  האנשים  העם את 
שמצותornleישמעוornlוהטף ... מובן, ויראו..." ילמדו

האנשים את  שיקהיל – המלך – היחיד על מוטלת  הקהל 
והטף הנשים  האנשים, על  חלה  אינה אך והטף , והנשים 
ויראו ילמדו ולמען ישמעו "למען הפסוק  והמשך עצמם .

המצוה . מטרת  את  מבהיר  לעשות..." אלקיכם... ה' את 

במספר כמשמעותו היא  כאן "למען" הביטוי [משמעות 

ואת בניו את  יצוה  אשר "למען לדוגמא : בתורה. מקומות 
אחריו" בניכם .37ביתו וימי ימיכם ירבו "למען ועוד,38..",

בהווה , המתבצעת לפעולה  כוונתו אין בדרך ֿכלל אשר
יותר]. מאוחרת  לתוצאה  אלא 

המלך ידי על העם  הקהלת הקהל, מצות  מטרת
מכך שהתוצאה היא , לפניהם , התורה  פרשיות  והקראת 

l`xyiאצל  mr llk."...וילמדו "ישמעו תהיה 

הרמב"ם מלשון לכאורה , עשה39[כמשתמע , "מצות  :
באזניהם ולקרות  .. וטף נשים אנשים , ישראל כל  להקהיל

אותן מזרזות שהן פרשיות  התורה ומחזרות40מן במצות 
מובן: אלו מדברים האמת ". בדת ידיהם 

שעליו כיחיד, יהודי כל על חלה אינה  הקהל מצות א )
היא המצוה  אלא  בכך , והחובהlidwdl41להשתתף  העם , את

דין בית  על או להקהיל, שבכחו המלך על .42מוטלת

הקהל... תקרא ... המלך: מצות  היא  הקהל מצות  ב )
זה שכל  מכך, יותר אף לומר  (ויש  וגו'" ש "ישמעו במטרה 
באופן ולקרוא  להקהיל שעליו – המלך במצות  פרט הוא 

הפרשיות את  קורא הוא  ולכן כזאת ) תהיה 43שהתוצאה 

"zeevna oze` zefxfn ody" האמת בדת ידיהן ,44ומחזקות 
בימה גבי ].45ומעל

ציווי מתקיים  רק  והטף  הנשים  האנשים , באמצעות 
lidwndשל הענין מתגשם  ישראל אצל וכאשר המלך. ,

בעתיד לעשות ..." ושמרו ויראו ילמדו, ,46"ישמעו,
המלך. מצות  מטרת מתממשת

.Ê
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"...ÚÂÓ˘Ï
הקהל מצות  משמעות  את  מבהיר עזריה בן אלעזר רבי 
לשמוע ", – באות  נשים ללמוד , – באים אנשים  "אם  –

דברים : שני  מחדש הוא ובכך
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בפנים. לקמן וראה לשמוע. רק דנשים – חידושו פשוט בפרש"י (34
עה"פ. מאוה"ח להעיר (35

הערה  לעיל בהנסמן (ס"ז). ואילך 350 (ס"ד), 346 ע' לעיל ראה (36
.1

יט. יח, וירא (37
כא. יא, עקב (38

רפ"ג. חגיגה הל' (39
"אותם". צ"ל לכאורה (40

" חגיגה להל' שבהכותרת בהמצות וכ"ה (41lidwdl בחג העם
" טז מ"ע היד ספר שבראש המצות ובמנין העם".ldwdlהסוכות". את

העם  שיקהל "שנצטוינו קאפח (ובתרגום טז מ"ע בסהמ"צ הוא ועד"ז
היחיד, על מ"ע הוא שם ויראים סמ"ג הבה"ג לדעת אבל בכללותו").
.1 הערה לעיל ובהנסמן תריב. מצוה חינוך וראה לשמוע. כולם שיבואו

להקהיל 42) המלך על מ"ע מפורש הרמב"ם כתב לא לכן ואולי

אם  מלך כשאין ונפק"מ להקהיל, שבכוחו ע"ז היא המצוה כי וכיו"ב,
הקהל. מצות ישנה

העם "להקהל שם היד ספר שבראש המצות במנין (43ernyl
dxezd ירושלים המדע ספר רמב"ם (ראה להשמיעם גורסים יש אבל ."

תשכ"ד).
לקריאה 44) לבו מכוין לשמוע יכול שאינו ומי שם: וא"ו ובהלכה

`l`זו aezkd draw `ly.האמת דת לחזק
זהו45) כי כאן עה"ת בפרש"י העתיקו אף eheytשלכן – מקרא של

לעיל  וראה מדאורייתא). שתהי' מצינו לא (שהרי מוכרח אינו הלכה שע"ד
.346 ע'
את46) לעשות "ושמרו הכתוב מסיום הזאת",lkלהעיר התורה דברי

על  חיים אתם אשר הימים כל גו' ליראה "ולמדו הב' פסוק בסוף וכן
האדמה".
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עצמם והנשים  האנשים  על גם  חובה  שמוטלת א )
את לבצע  אישית  חובה  מוטלת  עליהם  "באים ", להיות 

המקהיל על47מצות המצוה  את  הטילה שהתורה למרות  ,
המלך. המקהיל,

הר"ן של הידועים לדבריו אשה48בדומה  חובת לגבי
מקום "מכל בכך חייבת היא  שאין שלמרות  בפריה ֿורביה ,

מצותו". לקיים לבעל מסייעת שהיא  מפני מצוה  לה  יש 

על חובה  אין  ורביה  פריה  במצות  הוא : ההבדל אך
היא השתתפותה שם  כי  מצוה ", לה "יש  רק  אלא  האשה ,

עקב  מצות ze`ivndרק  את לקיים  יכול הבעל  אין כי ,dixt
diaxe. האשה סיוע  ללא  עליו, המוטלת

רק והטף  הנשים  האנשים , השתתפות אין  בעניננו  אך
צריכה שתוצאתה  המצוה, מהות מצד אלא  המציאות , מצד
עליהם גם  מוטלת  ולכן  וכו'", ילמדו  "ישמעו, להיות 

"החרדים " של הידועים כדברים  שמוטלת49חובתֿגברא .
הכהנים ידי על  שיבורכו ישראל על עשה  .50מצות

מטרת רק  אינה  זו ילמדו..." ולמען ישמעו "למען ב )
על החובה  המצוה , תוכן זה  אלא ותוצאתה , המצוה 

כדי  רק  אינה  להקהל לבוא והנשים  עלzeidlהאנשים  שם
" מצות  שתתבצע  וכךldwdמנת  המלך, ידי  על העם " את

ולשמוע " "ללמוד של הענין אלא  המצוה , מטרת  תושג 
להקהל. לבוא  והנשים  האנשים  מצוות  מהות  הוא 

.Á
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"ללמוד עזריה: בן אלעזר רבי שואל  לכך בהמשך
אך והנשים , האנשים על המוטלת  המצוה  הם  ולשמוע "
הדומה ה"טף " בביאת  הענין מהו באין": למה "וטף 

ונשים , אנשים  שבביאת  כולםsqepaלחובה  בין הזהה  לצד
מטרת ומתממשת  המקהיל מצות  מתקיימת  כולם  ידי שעל

הקהל ? מצות

כדי באים  שהטף  עזריה, בן אלעזר רבי עונה  כך על

חיוב , ייתכן לא  הטף  שעל כיון למביאיהן": שכר "ליתן
למביאיהן". שכר "ליתן כדי  רק  היא  וענינו התועלת  הרי

.Ë
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חייבים ", "טפלים  הגמרא דברי  מובנים זה  לפי

של בדרך הטף  מן הנשים  לגבי ללמוד סברה : ושקיימת 
קלֿוחומר :

zevn mvraזה והטף  הנשים  האנשים שווים  הקהל 
מצות  מתקיימת ביאתם ידי על  כי  מצדlidwndלזה , .

ל המקהיל על המוטלת  וטף ,המצוה  נשים  אנשים  הקהיל 

מצוה , של "חפצא " כולם הם

קטניֿקטנים אפילו הקטנים . סוגי בין הבדל אין ובכך

מצות מתבצעת באמצעותם  כי חייבים ", ב "טפלים נכללים 
והטף ". והנשים  האנשים  העם  את "הקהל המקהיל

היה ניתן  הקהל, מצות  בעצם חייבים" ש "טפלים  וכיון
מוזכרות היו אילו גם זו בחובה  נכללות  נשים  שגם  ללמוד

המוטלת גברא חובת גם  זוהי הנשים שאצל אלא במפורש .

עצמן הנשים  על לכך  זה51בנוסף  וענין בנות ֿדעת, הן כי ,
לקטנים . קשור אינו

.È
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הוא : הענינים בפנימיות  לכך ההסבר 

אנשים – כולם  חייבים  הקהל במצות שדוקא העובדה 

המלך המקהיל , על היא החובה  זאת  עם אך – וטף  נשים 
– דין בית  או

הרמב"ם דברי  עלֿפי  היא52תובן הקהל שמצות  ,
החינוך ספר כלשון או האמת ", דת  המצוה53"לחזק  "זאת 

לכך שההסבר לומר , ויש  בדת". גדול וכבוד חזק  עמוד

יהודי, שבכל האמונה  נקודת  גילוי  היא הקהל שמצות הוא ,
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כי 47) לפרטו, צריך דאינו אלא הרמב"ם, לדעת גם שכ"ה לומר ויש
שיבואו  מובן ובמילא ישראל, כל להקהיל המ"ע בקרא, המפורש כתב
הראי' מן הפטור "כל שם ב' בהלכה מלשונו הוא שמובן י"ל או כולם.
חייבות". הנשים שהרי כו' והטף הנשים מן חוץ הקהל ממצות פטור

" שם ו' ..oiaiigובהלכה לבם לשמוע".oiaiigלהכין
רפ"ב.48) קידושין

וראה  יח. אות פ"ד יום בכל לקיימם כו' בפה התלויות כו' מ"ע (49
או"ח  בשע"ת (הובא עשה דאיסור ד"ה ברש"י ב) (כד, כתובות הפלאה

סק"ב). סקכ"ח
ואילך. 251 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש בכהנ"ל בארוכה וראה (50

משמחה  ניליף שם): (קידושין הש"ס קאמר שמחה דבמצות וזה (51

אשה, (ד"ה שם התוס' ולפי' משמחה, בעלה אשה אביי אמר לחיובא
שהחובה  שלו שמחה בשלמי משמחה בעלה סע"ב) ו, ר"ה אשה ובתוד"ה
בשמחה  דמיחייבא רע"א) ו, (חגיגה נק' זה ומצד בעלה, על מוטלת
נחשבת  לא ואעפ"כ שם), ובלח"מ סה"א פ"א חגיגה הל' רמב"ם (וראה

שם), (כבגמ' דשמחה גרמא שהזמן במ"ע מחוייבת זה מפני
מלבד  בפ"ע, בעלה – האיש על יש שמחה ומצות החיוב כי י"ל,
וחיוב  שגדר בהקהל משא"כ אשתו, את לשמח עליו המוטלת החובה
בעצם  חסר נשים ובלי וטף", ונשים האנשים העם את "הקהל הוא המצוה

וק"ל. המצוה.
כנ"ל. הפרק בתחלת ועד"ז ה"ו. שם (52

תריב. מצוה (53
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"ומחזיקות – האמת דת  את  המחזק  ועמוד יסוד וזהו
על ומתגלה  מתחזקת האמונה נקודת  האמת ". בדת ידיהם 
ו"קורא המקדש בבית  ישראל כל את  מכנס  שהמלך כך ידי 

ישראל קהל כל לב  הוא המלך מחדיר54לפניהם ". והוא 
ישראל שמים55בכל מלכות  עול וקבלת  ה' כלפי  התבטלות 

לגילוי גורם  הוא  ישראל את  הקהלתו ידי ועל ה ', ויראת 
ה '. ויראת  באמונה  המתבטאת  היהדות נקודת 

אם "והיה  "שמע " פרשיות  את  גם  קוראים  ולכן
מצוות ,56שמוע " עול וקבלת  שמים  מלכות  עול קבלת  –

מלך" עלי  "אשימה  הפרשה מעורר57ואת  זה שכל ,
הימים "כל – השנים  כל למשך ה' ויראת  אמונה  בישראל

האדמה ". על חיים  אתם אשר

– בתורה  כתובה  שהיא  כפי זו, מצוה  זו, מסיבה 
הנקודה כי זהה , באופן ישראל כל לגבי  א ) היא: שבכתב ,
וכדומה , בה' האמונה  בהתעוררות  המתבטאת היהודית 

שבגדולים  הגדול מן ישראל, כל  אצל לקטןשווה ועד
מאמינים בני מאמינים  בטף , ואף  נקודה58שבקטנים , כי ,

הנפש בעצם  אלא שכלית, והשגה בהבנה תלויה  אינה  זו
יהודי. כל של 

למלך – למקהיל  אלא  יחיד, לכל נאמרת לא  המצוה ב )
כי –wefigdהנקודה והתעוררות היהודי  של האמיתי

"כל במשך השפעה  כדי עד האמונה , נקודת  היהודית ,
ידי על אלא  עצמו, בכחות  אפשרית אינה  המלך,59הימים "

העם כלל של הכללית  הנשמה  .60שהוא

היא אין הקהל: במצות נפלא  ענין מובן זה  ולפי 
עליה לגבי שנאמר כפי מסויימת , לתקופה  רק  משפיעה

האדמה ",61לרגל על חיים אתם  אשר הימים "כל על אלא ,
שינויים . כלל בה  שאין שבנפש , היחידה לדרגת  קשור זה  כי

.‡È
Ì‰È‡È·Ó ˙ÂÏÚ˙‰Ï ˙Ó¯Â‚ ÛË‰ ˙‡·‰

ורש "י) (הגמרא  שבעלֿפה התורה  מבארת  לכך בנוסף 
שבכתב בתורה  ונעלם " טמיר ומכוסה "מופלא  אשר ,62את 

צריכה המלך, ידי על האמונה  וחיזוק  גילוי עם  שיחד
כחות את  ולעורר להשפיע עליה  להתגלות , גם  זו נקודה 
היחיד. עבודת  ידי על מתבצע זה  וענין  הפנימיים , הנפש 
"אנשים – בדרכו אחד כל אלא  שווים , כולם  אין בכך

וכו'". ללמוד

הבאת ידי שעל ואומרת , הגמרא ממשיכה  מכן ולאחר
נוצרת המלך, עם  יחד הקהל במצות והכללתם  הקטנים
של הפנימיים  הנפש  בכחות – "שכר" – מיוחדת  התעלות
על שמושג מכפי יותר שזה  לומר  יש  ואולי "מביאיהן".

העצמית . עבודתם  ידי

.·È
˙ÂÈÁÂ¯· "ÛË"‰ ˙‡·‰ Y ÂÈÓÈ· Ï‰˜‰ ˙ÂˆÓ

ÌÈ„Â‰È ˙ÂÒÎ˙‰Ï
הקהל שמצות  למרות  למעשה: ההוראה  נלמדת  מכך
נבנה , לא  המקדש  בית  עוד כל בפועל, עתה  מתקיימת  אינה 
של הרוחנית ובעבודה  נצחית ", היא "התורה  זאת  בכל

מקום . ובכל הזה  בזמן גם  זו מצוה קיימת היהודי 

הסוכות חג  ימי במשך שבמיוחד  לכך לדאוג  יש 
להתחשב בלי  ביחד, האפשר ככל רבים יהודים יתכנסו
ועלֿאחת ֿ ה "טף ", כולל אחר, או זה  יהודי של במצבו 
מן שהם  אלא המצוות  בכל  החייבים היהודים  כמהֿוכמה 
המצוות ושמירת בתורה ידיעותיהם  לגבי  "טף " של  הסוג

יהודים . בהתכנסות  לכלול יש  אותם גם  –

זה "טף" הגיע  לא  ידיעותיו שברמת  שייתכן ולמרות 
ל מסוגל הוא אין ואפילו התורהלחינוך, משמעות  את הבין

של לכינוס  הבאתו  ידי על זאת , בכל – והיהדות  והמצוות
שריא " שכינתא עשרה  בי  "אכל אשר ובמיוחד63יהודים , ,

לכך הדבר מסייע  שמים , יראת  לעורר שמטרתה בהתכנסות
באמנה תמיד אשר  והאמונה  היהודית הנקודה  בו  שתתגלה 

ולשכר64אתו להתעלות  זוכה  שהמביאו לכך גורם גם  זה .
– בעבודתו

כך כדי עד לחלוטין, האמת  נקודת  תקיף  הטף  את וגם 
עד ולימוד , שמיעה  אצלו ייגרמו הפנימיים , כחותיו שישתנו
דברי כל את  לעשות  ושמרו  אלקיכם  ה ' את "ויראו כדי 

הזאת ". התורה 

הנה " ישובו גדול ל"קהל האמיתית65ונזכה  בגאולה  ,
עם הקהל מצות ונקיים  צדקנו, משיח ידי על  והשלימה

השלישי. המקדש  בבית  יחדיו המשיח מלך

,c"lyz ('a zecrezd) ziy`xa t"y zegiyn)
(b"iyz da`eyd zia zgny ,f"kyz mixet
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ואילך  193 ע' לעיל בארוכה וראה ה"ו. פ"ג מלכים הל' רמב"ם (54
שם). 6 (והערה

בארוכה. מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ (55
ה"ג. שם רמב"ם א. מא, סוטה משנה (56

שם. במשנה פרש"י (57
א. צז, שבת (58

.231 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ראה (59

ואילך. 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה (60
אחריו". הבא הרגל "עד ב צח, ברכה לקו"ת ראה (61

ואילך). ב (קנ, סכ"ט אגה"ק (62
כג. סי' אגה"ק וראה א. לט, סנהדרין (63

ספכ"ד. תניא (64
ז. לא, ירמי' (65
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מז

שמות ז, ז – ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש 
ושמנים שנה בדברם אל פרעה

נה

דוקא,  פ"ג  בן  ואהרן  שנה  פ'  בן  הי'  דמשה  טעם 
בדברם אל פרעה

פ"ג,  בן  ואהרן  פ'  בן  משה  הי'  פרעה  אל  בדברם1 
שהגיעו לבחי' ואם2 בגבורות שמונים שנה שזהו בחי' 
בינה3. ואז יכלו לדבר אל פרעה4, שפרעה רומז על בחי' 

1( עפ"י הביאור בסימן זה, י"ל יתורץ ויבואר כמה שאלות בפסוק, 
והם:

א( שאלת האבן עזרא עה"פ וז"ל: הזכיר שנותיהם, ולא מצאנו בכל 
המקרא נביאים שהזכירם הכתוב שהתנבאו בזקנותם רק אלה?. ראה 

גם ספורנו. אלשיך.
בעת  פ'  בן  ומשה  פ"ג  בן  הי'  שאהרן  יודעים  זה,  פסוק  בלי  גם  ב( 
"ואהרן  לט(  לג,  )מסעי  כתוב  בפסוק  דהרי  מצרים.  יציאת  ובשנת 
בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו", וכן במשה כתוב )ברכה לד, ז( 
"ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו", וכתוב )שלח יד, לג( "ובניכם 
חשבון  עפ"י  מובן  ממילא  הרי  שנה",  ארבעים  במדבר  רעים  יהיו 
פשוט דבשנת יציאת מצרים הי' אהרן בן פ"ג שנה ומשה בן פ' שנה, 

ולמה נחית התורה לפרט כאן דוקא אודות שנותיהם?
ג( בהמשך להנ"ל )שאלת המפרשים(, אפי' את"ל דהתורה רצה לספר 
כמה הי' שנותיהם בעת ובזמן יציאת מצרים הרי אין זה ענין לכאן, 

והי' לו לכתוב זה לעיל בפרשת היחוס )בפסוקים כו-כז(?
אל  "בדברם  הדיוק  מהו  ועוד(  סופר.  )חתם  המפרשים  שאלת  ד( 
שמונים  בן  הי'  משה  אליהם  ה'  "בדבר  הכתוב  אמר  ולא  פרעה", 

וכו'", ומשמע דמספר "פ+פג" נוגע לעצם דיבורם אל "פרעה"?
לספר  רוצה  התורה  אם  ועוד(  יונתן.  )תפארת  המפרשים  שאלת  ה( 

מספר שנותיהם, למה מנה משה קודם לאהרן?
ו( שאלת המפרשים )ראה אלשיך. ועוד( בפסוק קודם כתוב "ויעש 
משה ואהרן כאשר צוה ה' אותם", דהי' לו לומר "ויעשו" לשון רבים, 

מהו "ויעש" לשון יחיד?
ז( גם יבואר דיוק לשון הפסוק, דכל דבר בתורה הוא מדוייק, דביוסף 
פרעה",  לפני  בעמדו  שנה  שלשים  בן  "ויוסף  מו(  מא,  )מקץ  כתוב 

וכאן במשה ואהרן מדייק הכתוב "בדברם" אל פרעה?
ח( בהנ"ל שאלה ז', עפ"י כתבי בעל המחבר, י"ל דגם יבואר, דאצל 
ואהרן  במשה  וכאן  מצרים",  מלך  פרעה  לפני  "בעמדו  כתוב  יוסף 

כתוב רק "בדברם אל פרעה" בלי "מלך מצרים"?
וע"ז מבאר דמספר פ+פג בגי' קס"ג, ובמספר זה מרומז תוכן שליחות 

משה ואהרן לבטל קליפת פרעה.
2( תהלים צ, י.

3( ראה אור התורה וארא ע' רכח וז"ל: ואם בגבורות שמונים שנה, 
וענין  מיו"ד  הכלולים  העליונות  מדות  מז'  נמשך  שנה  ע'  כי  והיינו 
התכללותם מיו"ד זהו על ידי אור החכמה המאיר בהמדות שהחכמה 
כמ"ש  הבינה  שהוא  תמינאה  מכתרא  נמשך  שמונים  אך  יו"ד.  הוא 
בזהר ויחי דף רי"ז ע"ב ובבינה נאמר אני בינה לי גבורה וכו', והיינו 
יומין  שהתגלות עתיק בבינה. ולהיות יצי"מ זהו ע"י התגלות עתיק 
כמ"ש אנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכמארז"ל עד 
שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים מלכות דא"ס סד"ה קול דודי וכ"כ 
בזהר בכמה מקומות שיצי"מ נמשך מסטרא דיובלא שהוא בינה לכן 
נזכר חמשים פעמים יציאת מצרים בתורה כנגד נו"ן שערי בינה כמ"ש 

בע"ח5  ועיין  ע"א  דר"י  ויגש  פ'  בזה"ק  כמ"ש  בינה4 
וזהו  לפרעה.  והחמישית  בפסוק  המוחין  הארת  שער 
מה שפרעה מתחיל באות פ'6 הרומז על בינה. )וכן אם 
יתפרש הפרעה הזה על פרעה דקליפה, הנה הוא עומד 

על היאור7 דבינה, כידוע(.

בפרדס שער י"ג ובזח"ג פ' ואתחנן דרס"ב. ולכן הי' צ"ל משה ואהרן 
בני שמונים שנה כו' שאזי מאיר בחי' גבורה עליונה וע"ז ארז"ל פ"ט 
דברכות דנ"ח והגבורה זו יציאת מצרים כו' ועמ"ש בענין כינור של 
– ספר  גם תורת מנחם  עי"ש. ראה  נימין.  ימות המשיח של שמונה 

המאמרים ה'תשכ"ה ע' קכט.
4( והנה מבואר בקבלה וחסידות דכמו שיש פרעה בקליפה, כמו"כ זה 
לעומת זה יש ענין של פרעה בקדושה, והנה פרעה הוא ג"כ מלשון 
פריעה ו"גילוי", ראה זהר דף רי, א )המצויין כאן( וז"ל: תא חזי )בא 
וראה מש"כ( בית פרעה, דא הוא סימניך לעילא )זהו סימן למעלה( 
ביתא דאתפרעו ואתגליין מני' כל נהורין וכל בוצינין )שהיא בית 

דהוה  מה  כל  הנרות(,  וכל  כל האורות  ונראו  ונתגלו  נפרעו  שמשם 
ועל  נתגלה,  משם  ונעלם  סתום  שהי'  מה  )וכל  אתגלי  מתמן  סתים 

כן נקראת הבינה בית פרעה שהוא לשון פריעה וגלוי כמו כי פרעה 
אהרן(. ע"ש.

התגלות  ענין  הוא  פרעה  וז"ל:  א  תתשיד,  ויגש  התורה  אור  וראה 
עתיק בבינה כי עתיק יומין הוא למעלה מאצי' וזהו בחי' סתימו דכל 
סתימין בחי' מקור התענוגים והתגלות התענוג הוא בבינה כו' שנק' 

ג"כ עלמא דאתגלי' פרעה דאתפריעו כל נהורין כו', ע"ש.
לו  ואילך. חלק   135 ע'  ה'תשנ"ב  תורת מנחם התוועדויות  גם  ראה 
)תשכ"ג חלק ב( ע' 149 ואילך. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סימן 

קג.
5( שער לב.

6( כנ"ל בהערה 3, דיש השבע מדות, ובחי' השמיני הוא בינה, וע"י 
בינה – שהוא ההבנה והשגה בהענין הוא נותן חיות בהמדות )וראה 
שם מתורת מנחם ה'תשכ"ה דבבחי' בינה גופא הוא בחי' "תבונה" 
עי"ש(, ואז המדות ובינה הם בהתכללות, ונחשבים למספר שמונים 

אות "פ", כל בחי' בהתכללות של יו"ד.
וראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על תנ"ך ומאחז"ל ע' עז וז"ל: בינה 
עולה  מי'  כלול  שכ"א  למעלה  מלמטה  הח'  ספירה  היא  )תבונה( 
גבורה  לי  בינה  אני  בינה,  על  בגבורות שמונים שנה, שקאי  כמו  פ, 

וכמ"ש במ"א. עי"ש.
7( תורה אור פרשת וארא נח, ב ואילך. וז"ל: בחי' מצרים הוא מצר 
כי  יוסף(  סוד  נבאר  ועתה  )ד"ה  וישב  פ'  בלק"ת  מבואר  כי  פי'  מי. 
הגרון נק' ארץ מצרים כי הוא מקום יותר צר שבכל האדם, כי הלא ג' 
מוחין* ברדתן ובהתפשטותן למטה בגוף שם מתרחבים לכל רוחב 
הגוף בג' קוים. אמנם בהיותם בגרון דהיינו ברדתם מהראש להגרון 
קודם התפשטותם בגוף שם הם במקום צר עד קצה האחרון ושם הוא 
אותיות  פרעה  ענין  וזה  מצרים.  יניקת  הי'  ומהאחוריים  מצרים  סוד 
הערף. וזהו ופרעה עמד על היאור. כי היאור הוא יסוד דאימא הנמשך 
דרך הגרון עד חזה דז"א ובו מלובש מוח הדעת. ופרעה שהוא הערף 
בחי' גרון עומד על היאר ממש. וענין יצ"מ הוא יציאת המוחין ממצר 
ארץ  מל' שהיא  בבחי'  נמשכים  הם  ומשם  בגוף  הגרון בהתפשטות 
טובה ורחבה מקום רחב. משא"כ הגרון הוא בחי' מצרים מקום צר 

כנ"ל...
בחי'  היינו  ה'  ובעבודת  היאור,  על  עמד  ופרעה  הפסוק  ג"כ  וזהו 
רצונות הזרות המעכבים גילוי המדות כו'. ע"ש. ראה ילקוט לוי יצחק 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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גם, פ' דמשה ופ"ג דאהרן הוא קס"ג8 ביחד, מספר 
ואהרן  משה  כי  ביודי"ן.  במלואיו  דדעת10  אהו"ה9 
שהם כהן ולוי הוא ע"ד התרין11 עטרין12 דדעת, ופרעה 

עה"ת חלק ג סימן קג הערה 11.
*( ראה לעיל סי' נב הערה 8. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג סימן 

מא הערה 1. סימן קלח.

8( פ )80( + פ"ג )83( = 163, קס"ג.
9( מספר אהו"ה במלוי יודי"ן, הוא: אל"ף )111( + ה"י )15( + ויו 
ם אהו"ה. )ראה גם  )22( + ה"י )15( = 163. ראה הערה 10 ביאור ׁשֵ

חתם סופר עה"ת ]עה"כ[, ירושלים תשס"ג(.
ם אהו"ה בדעת. פירוש: מבואר בקבלה ובספרי חסידות דבחי'  10( ׁשֵ
"דעת" מאחד ומקשר כמ"ש בתניא פרק ג "והדעת מלשון והאדם ידע 
ם חכמה  את חוה והוא לשון התקשרות והתחברות" ע"ש, וידוע , דׁשֵ
ם בינה הוא אהי', וזהו שדעת מאחד חכמה ובינה. שתי  הוא יהו', וׁשֵ
ם אהי' דבינה,  ם הוי' דחכמה, ושתי אותיות א"ה מׁשֵ אותיות ו"ה מׁשֵ
ם "אהוה" בדעת. ראה תורת לוי יצחק ע' תט. לקוטי לוי יצחק,  וזהו ׁשֵ

הערות לזהר בראשית ע' פא.
הזה  ם  ׁשֵ אהו"ה  וז"ל:  אהו"ה  ם  ׁשֵ אל"ף  אות  יעקב  קהלת  וראה 
הוא סוד גושפנקא דחתים בי' שמיא וארעא, ונרמז בראשי תיבות* 
הארץ )זוהר חלק א' השמטות סימן א'(, ושם הזה  ואת  השמים  את 

)פרי עץ חיים שער קריאת  והוא בגימטריא טוב  הוא לעולם בדעת 
לא  נפש  דעת  בלא  גם  ב(  יט,  )משלי  שאמר  וזה  כ"ה(,  פרק  שמע 
אותיות  שני  דאהיה שבבינה,  מפנים  זה השם שמקבל  ושורש  טוב, 
מאחוריים דאבא שהוא  ראשונות דאהי"ה שהן סוד הפנים, ומקבל 

סוד הוי"ה שני אותיות אחרונות דהוי"ה שהוא ו"ה, וזהו אהוה )כתם 
פז בראשית(, אהוה ראשי תיבות אחורי החכמה ופני הבינה עי"ש.

ם "אהוה" עצמו זהו בחי' "דעת", וה"מילוי" – שהוא ע"ד  והיינו, ׁשֵ
התולדה – זהו בחי' דעת כפי שבא בגילוי, וע"ד כאן השפעת משה 

ואהרן כדי לברר קליפת פרעה.
*( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן י'.

)ראה  )ובינה( הם מולידים המדות  פירוש: דכמו דבחי' "דעת"   )11
)גבורה(,  ויראה  )חסד(  אהבה  בחי'  הם  המדות  ועיקרי  פ"ג(,  תניא 
תעשה  לא  למצות  שורש  ויראה  עשה,  למצות  שורש  הוא  ומאהבה 
)כמבואר שם פ"ד(, כמו"כ כאן משה ואהרן הם הב' בחי' דדעת. ראה 

הערה 12.
12( התרין עטרין דדעת: התרין עטרין )כתרים( דדעת הם, בחי' חסד 
וגבורה, דבחי' "דעת" שהאדם מקשר עצמו באיזה שכל, מזה נולד 
וכמו  לגבורה,   – או לשמאל  – לחסד,  לימין  נוטה  המדות, שהשכל 
השכל שבתורה בחי' הדעת מוליד מדות, האהבה – חסד הוא השרש 
לכל מצות עשה, והיראה – גבורה שורש למצות לא תעשה כמבואר 

בתניא סוף פ"ג ופ"ד.

אותיות הערף המנגד למוח13 הדעת העומד באחור,
והכל א'14, כי יסוד15 אימא מלובש בדעת.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רמח

יצחק, הערות לזהר שמות-דברים סוף עמוד קסה,  לוי  וראה לקוטי 
טעם דנק' עטרין )כתרים( דחסד וגבורה וז"ל: "חסד וגבורה שבדעת 
שחסד  מה  וזהו  עצמן,  וגבורה  דחסד  המדות  על  מקיף  בבחי'  הם 
הוא  שעטרה  דגבורה,  עטרא  דחסד,  עטרא  עטרין,  נקראים  וגבורה 
עצמן"  וגבורה  דחסד  המדות  על  מקיף  בבחי'  הם  כי  מקיף,  בחי' 

עכ"ל.
א.  קמ,  דף  נשא  פרשת   – רבא  אדרא   – זהר  ראה  הדעת:  מוח   )13
אור התורה וארא עמוד רג-ד וז"ל: פרעה הוא נגד דעת זה שמשכנו 
וז"ש  בעורף אחורי הראש, כי ב' בחי' מוחין חו"ב הם לצד הפנים 
בעורף  דהיינו  אחור  לצד  הוא  הדעת  ומוח  פניו,  תאיר  אדם  חכמת 
וממנו נמשך חוט השדרה ח"י חוליות ח"י ברכאן דצלותא ולכן פנים 
הוא תורה מחכמה נפקת ואחור הוא בחינת תפילה מבחינת דעת לידע 
ונגד בחינת דעת זה הוא קליפת פרעה עורף  ולהתבונן גדולת הוי', 
קמא  פרק  בגמרא  )כמ"ש  מהגרון  ולמעלה  פנים  להדי  הוא  דעורף 
דחולין דף י"ט( וענינו שאינו מניח לקלוט בהשגה ואינו נדבק כ"כ 
במוח ההתבוננות ונקרא טמטום המוח. ע"ש. ראה לעיל סי' מח. נב.

14( פירוש: הב' פירושים עולים בקנה אחד, דלפי פירוש הא' מספר 
פ-פג מרמז על בחי' "בינה", ולפי פי' השני מספר פ-פג מרמז על בחי' 
"דעת", ועל זה מבאר דהם בעצם פירוש אחד, דיסוד דאימא )בחי' 

בינה( מלובש בדעת. ראה הערה 15.
15( בחי' בינה נק' ֵאם שמוליד המדות )ראה תניא פ"ג(, ודעת הוא 
לשון התקשרות כמ"ש והאדם ידע כו' דהיינו שיהי' מקושר )יסוד( 
בעומק נקודת הלב במחשבת הבינה שמתבונן, משא"כ בינה עצמה 
הכלולים  וגבורה  )וחסד  הדעת  בחי'  ע"י  ורק  המדות,  מוליד  אינו 
בדעת(, וזהו שמבאר כאן דאהרן הכהן הוא בחי' חסד, ומשה משבט 

לוי בחי' גבורה, שהם הב' עטרין )כתרים( דדעת. כנ"ל הערה 12.
ואהרן שנותיהם ביחד  וזהו שמשה  ופרעה הוא המנגד לבחי' דעת, 
הוא מספר "קסג", המורה על גילוי המדות דאהבה ויראה הנולדים 

מן בחי' דעת, שמבטלים קליפת פרעה.
וי"ל דזהו כוונת הפסוק )שאלה ו( "ויעש" לשון יחיד, דכוונת הכתוב 
דיוק  וזהו  פרעה,  לברר  כדי  ביחד,  ואהרן  משה  של  ה"צירוף"  הוא 
הכתוב דהמספר קס"ג הוא "בדברם אל פרעה" ולכן נזכר משה קודם, 

דביחס לההשפעה כדי לברר פרעה, אהרן מקבל ממשה וד"ל.
גילוי  בחי'  הוא  "דיבור"  פרעה"  אל  "בדברם  הדיוק  דזהו  וי"ל 
ה"מילוי". ראה ביאורי הזהר להצמח צדק ח"א ע' רפד )מובא לקמן 

סי' ס – חודש כסלו )ג( – הערה 8(.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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לב, יב – ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

נכר.  אל  עמו  ואין  ינחנו  בדד  ה'  יב(  לב,  )דברים  א. 
שליטה  יש  ולכך  בהעלם  הוי'  השם  שעתה  והענין 
אלהים  ג"כ  נאחזים  אלקים  בשם  כי  אחרא  להסטרא 
ויקרא כמו  הוי'  אחרים, אך לעתיד לבא שיהי' התגלות 
שנכתב )פסחים נ( לא יהי' עוד שליטה להסטרא אחרא, 
וז"ש ה' בדד ינחנו שהשם הוי' לבד ינהג אותנו ואין עמו 
אל נכר כי בו אין אחיזה להסט"א ולזה יבער רוח הטומאה 

מן הארץ כי יתגלה שם הוי'.
קול יעקב1

ואין  הוא  אני  אני  כי  עתה  ראו   – לט  ב, 
ואני  ואחיה מחצתי  אני אמית  אלקים עמדי 

ארפא ואין מידי מציל

ב. ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי אני אמית 
ואחי' מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. כ' בעל הטורים 
א(  א,  )יחזקאל  ע"ד  גליות  ד'  נגד  בפסוק  אני  פעמים  ד' 
תכופים  שהיו  ומדי  בבל  נגד  והנה  ע"ש,  הגולה  בתוך  ואני 
וסמוכים בלי הפסק ביניהם על כן ב' אני סמוכים אני אני 
הוא, ונגד יון אשר כמעט אבדה תקוה ר"ל אמר אני אמית 
ואחי', אמנם נגד אדום אמר מחצתי ואני ארפא, ולא אמר 
אני מחצתי וארפא, מפני ב' טעמים כי להיות כי אנ"י הוא 
שהשכינה  הגולה  בתוך  ואני  וע"ד  אני  הנקראת  השכינה 
כבר  הזה  הארוך  ובגלות  מה(  סוכה  )כתוס'  בגלות  עמנו 
ירדנו עד עפר לא ניכר כלל היות השכינה עמנו כ"א בתכלית 
ההסתר כדכתיב ואני הסתר אסתיר, לכן לא כתיב אני גבי 
שלימה,  יותר  אח"כ  הבאה  הגאולה  להיות  אמנם  מחצתי, 
על כן כתיב אח"כ ואני בוי"ו משא"כ באחרות, כי ואני בוי"ו 

באה לרמז על יחוד קב"ה ושכינתי'. ]תקס"א[.
* * *

ראו עתה כי אני אני הוא וגו' מחצתי ואני ארפא, על דרך 
פשטות, על דרך שאמר בתחלת צמיחת ישראל )שמות ג, 
יד( אהי' אשר אהי' בגלות אחר כפירש"י שם, ואמר עתה 
הגיע אותו הזמן אשר אני אני הוא, אלא אז בגאולת מצרים 
עמכם,  לעתיד  אהי'  אמר  לכן  זמן  לאחר  עתיד  הדבר  הי' 
ועכשיו בגאולה אחרונה שכבר הגיע אותו הזמן אמר בהוה 

אני אני הוא וק"ל.
חתם סופר

ליום הכיפורים

דף  דיומא  פ"ק  א(  הקודש.  אל  אהרן  יבא  בזאת2  ג. 

1( ר' יעקב צבי יאליש ז"ל, בעל מחבר ספר מלא הרועים על הש"ס ועוד.

2( בזאת: וראה אור התורה ויקרא כרך א עמוד רפו.

בזאת  ממילואים(  )דיליף  יוחנן  דר'  כוותי'  תניא  ע"א  ד' 
יבא אהרן אל הקדש, במה שאמור בענין מאי היא בענין 
פירש  אהרן  המילואים  בענין  אמור  ומה  המילואים, 
פורש  כה"ג  לדורות  ואף  כו'  אחד  יום  ושימש  שבעה 
שבעה ומשמש יום אחד כו', ופרש"י בזאת קרא יתירא 
הוא כדלקמן למידרש בי' ודרוש בי' הכי בזאת התורה3 
בענין במקום אחר יבא אהרן אל הקדש, ושימש יום אחד 
עבודת שמיני הוטלה עליו שנאמר )ויקרא ט( קרב אתה 

אל המזבח.

לפי  ופירש  מיומיים,  יום  מה  הקשה  יקר  בכלי  והנה 
ישיר  אז  באז,  הי'  משה  של  קלוסו  שכל  במדרש4  שאומר 
על  רוכב  אחד  היינו  אז  כי  פרעה6,  אל  באתי  ומאז  משה5 
זיי"ן כו' ומה שיום זה נוטל עשרה עטרות רמז למה שאמרו 
ושל  נימין  שמונת  של  יהי'  המשיח  ימות  של  כנור  רז"ל7 

העולם הבא עשרה נימין כו' עיין שם.

והנה בענין אז מבואר בזח"ב פרשת בשלח דף נ"ד ע"א 
כד אתנהיר נהירו דעתיקא קדישא בעטרוי גליפין רשימין 
כשהמלכות  גם  וז"ל  נ"ג  סעיף  א'  אות  במא"א  ופי'  באז, 
מקבלת השפע א"א ומאיר א' ע"ק למלכות הנקרא זיין הוא 

אז, גם הארת בינה בז"ת דאצי' זו"ן הוא אז עכ"ל.

עד"ז יש לפרש שבעה ימי המילואים הם ז"ת דאצילות 
דאח"כ ביום השמיני זהו הבינה8 שרוכב על ז"ת, וכן שבעה 
מביתו  גדול  כהן  שמפרישין  הכפורים  יום  קודם  ימים 
יום  ואח"כ  דאצילות,  ז"ת  עליו  שיאירו  פלהדרין  ללשכת 
הכפורים מאיר עליהן הבינה, וזהו ענין יום הכפורים כמ"ש 
בפרדס ערך יום הכפורים וז"ל ובזהר פרשת אמור פירש כי 
יום הכפורים מנהרא אימא עילאה במטרוניתא דאתגלייא 
אכילה  בו  אין  ולכן  רבים  בלשון  הכפורים  יום  והיינו  ע"ק 

ושתי' כי העולם הבא בינה אין בו אכילה עכ"ל.

רמז  עטרות  עשר  נטל  למילואים  השמיני  ביום  ולכן 
לכנור כו' כנ"ל, כמו כן יום הכפורים הוא יום שמיני לפרישת 
כהן גדול מביתו זהו רמז לכנור של ימות המשיח שיהי' של 
שמונה נימין והוא עצמו יום העשור רמז לכנור של העולם 
הבא שיהי' של עשרה נימין. וכן פירש המגיד מישרים של 
ולכן היו ההזאות גם כן  הרב"י ביום השמיני רומז לבינה... 

אחת למעלה ושבע למטה, על דרך אז, א' רוכב על זיין.
אור התורה ויקרא חלק ג – עמוד תתכה

3( התורה: כן הוא בגוף כתב יד קודש. בפירוש רש"י שם: התורה האמורה.

4( ראה ילקוט שמעוני בשלח רמז רמא. קהלת יעקב מע' אז.

5( שמות טו, א.

6( שם ה, כג.

7( ערכין יג, ב. במדבר רבה פט"ז.

8( לכללות הענין ראה אור התורה יום הכיפורים עמוד א'תקנו ואילך.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת האזינו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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i"yx£ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑ ּביׂשראל ּבהם מתרה ,ׁשאני «¬ƒ«»«ƒְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
להם  אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם ׁשאּתם וּתהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

עדים  הארץ"ּתהיּו "ותׁשמע וכן ּבהם , העיד ולּמה . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אני  למחר ּבׂשרֿודם, 'אני מׁשה: אמר וארץ? ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשמים
מי  הּברית, עלינּו קּבלנּו לא יׂשראל: יאמרּו אם  ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹמת,
וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבא

יבֹואּו יזּכּו, ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. קּימים ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעדים
ּתּתן  והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדים
ּבהם  ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יּתנּו והּׁשמים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָיבּולּה,

ּתחּלה  העדים יא):יד ולא (לעיל הּׁשמים את "ועצר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
:ואחרּֿכ יבּולּה", את תּתן לא והאדמה מטר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהיה

העֹובדיּֿכֹוכבים  עלֿידי מהרה", ."ואבדּתם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd daeyz zay ,epif`d t"y zgiyn)

היא: ּבעבֹודה מּזה ֲִִֶַַָָָההֹוראה
עסק. ּבעלי על - וארץ אהל, יֹוׁשבי על קאי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמים

הענינים. ׁשני התּכללּות להיֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָּוצריכה
ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר ׁש"ּכל לידע צריכים אהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיֹוׁשבי
ּכי  המצֹות, קּיּום ּגם להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
ּגדֹול  ּתלמּוד ּדוקא, לעׂשֹות על־מנת להיֹות צרי ְְְְֲִִִַַַַַַָָָהּלּמּוד

מעׂשה. לידי מביא ְֲִִֵֵֶֶַַַׁשהּתלמּוד
לידע  צריכים המצֹות, ּבקּיּום עבֹודתם ׁשעּקר עסק, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובעלי
על־ּכל־ יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים קביעּות להיֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָֻׁשּמכרחת

ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ּפרק ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּפנים

מהּו אּלא אינֹו ׁשּבקועּקר החּלּוק להדר זה ענינם, צרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הקוין. ׁשני להיֹות צריכים ׁשניהם אצל אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָיֹותר,
ּבגּופם: הוי' ועֹובדי ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי ְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּוכמֹו־כן

מּצד  היא עבֹודתם ׁשעּקר אף - ּבנׁשמתם הוי' ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעֹובדי
המׁשכה  - הּגּוף עם ּגם להתעּסק הם צריכים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּנׁשמה,
ּבׁשמיעה  ּגם להתעּסק צריכים ּבגּופם הוי' ועֹובדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָלמּטה;
העלאה  - הּנׁשמה אֹור דערהערן") אּון ("הערן ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּוקליטת

ְְַָלמעלה.
עם  המצוה מעׂשה להיֹות צרי ּבפרט, מצוה ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּוכמֹו־כן

נׁשמה. ּבלא ּכגּוף - ּכּונה ּבלא מצוה ּכי המצוה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹּכּונת

ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt hi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ּכׁשּמדּבר  נּצבים, ׁשּבפרׁשת לכ הענינים ּבּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהּסּבה
וזּכרֹון, ּכסימן ּבעדּות ּדי ּבכלל, והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָעל
היא: מּמׁש, ּבעדּות צר יׁש הּברית, לגּבי ּבּפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו
חס  ׁשּיהּודי, יּתכן לא למעׁשה והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלגּבי
יּתכן  רק ּומצֹות. ּתֹורה יקּים לא ּובמזיד יכחיׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹוׁשלֹום,
ּביהדּותֹו". ׁש"עֹודּנּו לֹו" ו"נדמה ׁשטּות רּוח ּבֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָׁשּנכנסה

ּבסימן ּכ לׁשם ּדי ּבׁשּתי ותזּכרת ולכן, היא זֹו ועדּות . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשאני  עדים יהיּו הרעה, אתכם ּתקרה "ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָצּורֹות:
ׁשהרעה  מזּכירים העדים ּכלֹומר, זאת". ּבכל ּבכם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהתריתי
ׁשהּוא  הּיהּודי נזּכר וכ ּומצֹות, ּתֹורה אי־קיּום עקב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאה

מאלקּות. על־ידי־זה ְְֱִֵֵֵֶַַֹמתנּתק
מעֹוררים עצמן" וארץ ׁש"ּׁשמים היא, הּׁשנּיה לקּים והּדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

והמצֹות. הּתֹורה ְְִֶַַָאת
על מדּבר ּבּפרׁשתנּו זאת על ּברית לעּמת רק ׁשאינּנה , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

ּבקּיּום  התחּזקּות יתר על ּבעּקר אּלא למעׁשה, הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָקּיּום
ואֹות, ּבסימן ּדי אין ּכ ּולׁשם ּפרטיהן, לכל והמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה

מּמׁש. ּבעדּות צר יׁש ְֵֵֶֶַָָֹאּלא
והמצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזקּות הּברית היא: לכ ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָוהּסּבה
אצל  הּקּים הּנפׁש מסירּות ּכח ּגּלּוי על־ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמתּבצעת
ּכפי  העדּות, העדּות: ענין ּבאמצעּות נעׂשה זה וגּלּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל.
ואּלּו נסּתר, ּדבר על היא הּזקן, אדמּו"ר ּבהרחבה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשמבאר
ׁשעׂשּוי  ּדבר על וגם ּבעדּות, צר אין ּגלּוי ּדבר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעל
נסּתר  ּדבר על רק ּגמּורה". ּב"עדּות צר אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹלהתּגלֹות

מתּגּלה. הּוא על־ידם ׁשרק ּבעדים, צר יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלחלּוטין
מּדרּגת  הּנֹובע הּנפׁש מסירּות ּכח את לגּלֹות ּכדי ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּולפיכ
יׁש לגילּוים, מעל ּביֹותר, נסּתרת ׁשהיא ׁשּבנפׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה"ּיחידה"

מּמׁש. ּבעדּות ְֵֶַָֹצר
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aizM mW iM(fk ck ryedi):drnW `id iM ¦¨§¦¦¦¨§¨

ux`de minXd md ,zn`d KxC lre§©¤¤¨¡¤¥©¨©¦§¨¨¤
md iM ,ziW`xaA mixMfPd mipFW`xd̈¦¦©¦§¨¦¦§¥¦¦¥

xn` oM lr ,l`xUi mr zixAA E`Faï©§¦¦¦§¨¥©¥¨©
Ki`e mi`pYd ErnWie minXd Epif`IW¤©£¦©¨©¦§¦§§©§¨¦§¥

:mda dUria dxez ¥¨¤¨¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ני epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 336 cenr hi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ux`e minW ± micr iYM 'a¦¥¥¦¨©¦¨¨¤

הארץ  ותׁשמע . . הּׁשמים ְְֲִִִֶַַַַָָָֽהאזינּו
אּתם  וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ׁשאני – הּׁשמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"האזינּו
וכן  עדים, ּתהיּו ׁשאּתם להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדים

הארץ" רש"י)ותׁשמע ובפירוש א. .(לב, ְְִֶַָָ
צריכה  ּדבר", יקּום עדים ׁשני ו"על־ּפי מאחר להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיׁש
והארץ  הּׁשמים ואי האפן, ּובאֹותֹו ּכאחת להיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעדּות
"האזינּו", ּבלׁשֹון אמר ׁשּלּׁשמים ּבׁשעה עדים, להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָיּוכלּו

"ותׁשמע"? ּבלׁשֹון ְְְְִִֶַָָולארץ
ׁשמים  "ׁשמעּו יׁשעיה אמר זה ׁשּמּטעם ּתרץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ[ּב'ספרי'
ׁשמיעה  לׁשֹון יׁש ּבּׁשמים ּדגם הׁשום: ּדבזה ארץ" ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאזיני

האזנה]. לׁשֹון ּבארץ ְְֲֶַַָָָָוגם
הּתבֹות  את הּפסּוק מן ּבהעּתיקֹו רׁש"י ּתרץ זֹו קׁשיא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻוהּנה
– ּבּדבר" עדים אּתם "וּתהיּו ּומפרׁש הּׁשמים" ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"האזינּו
ּדבּׁשמים  ּגמּורה. עדּות יּתנּו לבּדם ׁשהּׁשמים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדמׁשמע

רּבּוי יׁשנֹו שבעה עצמם לה: ד, ואתחנן רש"י בפירוש שמצינו (כמו ְְִֶַָ
ועוד) ּומּלב רקיעים, לבּדם. ּגמּורה עדּות יּתנּו ּגם והם זאת ד ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ

וגם  הארץ" ותׁשמע "וכן רׁש"י וכלׁשֹון הארץ", ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"ותׁשמע
ואם־ּכן  ּגמּורה. עדּות יּתנּו ארצֹות, מהרּבה הּכלּולה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהארץ
וכת  "האזנה" ּבלׁשֹון אחת ּכת עדים, ּכּתי ׁשּתי אכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיׁשנם

"ׁשמיעה". ּבלׁשֹון ְְִִֶֶַָאחרת

(á)íøéòNk éúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®¦§¦¦´
:áNò-éìò íéáéáøëå àLã-éìò£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤

i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ׁשּתעידּו העדּות היא ׁשאני זֹו , «¬…«»»ֲִִִֵֶֶָָ
ליׂשראל  ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, חּיים אֹומר ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לעֹולם לעֹולם, חּיים ׁשהּוא הּזה ּכאׁשר ,(ספרי)ּכּמטר ֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּומטר  טל הּׁשמים וכן ∑Û¯ÚÈ.יערפּו יּטיף, לׁשֹון ְִַַַַַָָָ«¬…ְְִֵַ

סה) ּדׁשן",(תהלים לג)"ירעפּון טל"(לקמן Ïfz."יערפּו ְְֲִֶַַָָƒ«
Ïhk∑(ספרי) ׂשמחים ּבֹוּבֹוׁשהּכל יׁש ׁשהּמטר לפי , ««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָעצבים
יין  מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי .ּכגֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

Ì¯ÈÚNk∑ סערה רּוח 'ּכרּוחי ,לׁשֹון ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒƒְְְְְֵַַָָ
העׂשבים  את מחזיקין הּללּו הרּוחֹות מה ְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמטרא',
את  מגּדלין ּתֹורה ּדברי אף אֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָּומגּדלין

ׁשם ∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.לֹומדיהן  על לי ונראה מטר. טּפי ְֵֶ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵֵַָָָ
אמר: ּדאּת ּכמה רביב, נקרא ּכחץ כא)ׁשּיֹורה (בראשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

קּׁשת" ע (גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה טיפת , ֶַָ∆∆ֲִַ
ּבירק הארץ עׂשב,∑NÚ·.מכּסה קרּוי אחד קלח ְְֶֶֶָָָֻ≈∆ֵֶֶֶַָָ

עׂשב  קרּוי לעצמֹו ּומין מין .וכל  ְְְִִֵֶַָָ

(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ≈∆¿»ְְֲִִֵֵַ
ּכמֹו'ּכאׁשר' כג), הארץ",:(ויקרא אל תבֹואּו "ּכי ְֲִֶֶֶַָָָ

אּתם ה', ׁשם ואזּכר eÈ‰Ï‡Ïּכׁשאקרא Ï„b e·‰ ְְְְֵֶֶֶֶַָֹ»…∆≈…≈

ּכבֹוד  ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ְְְְִִֵֶָָָָּוברכּו
ׁשּבּמקּדׁשמלכּותֹו" ּברכה אחר טז), .(תענית ְְְִֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 106 cenr ` jxk a"nyz zeiecreezd)

WCwOA ± 'mW KExA' zIpr£¦©¨¥©¦§¨

לאלהינּו: גדל הבּו אקרא ה' ׁשם ְִֵֵֵֶֶָָֹֹּֽֽכי
ׁשם  ּברּו' ׁשעֹונין אמרּו מּכאן . . ה' ׁשם ואזּכיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשאקרא

ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו' רש"י)ּכבֹוד ובפירוש ג. .(לב, ְְְְִֶַַַַָָָ
ּתלמּוד־ ,הּמבר אחר אמן ׁשעֹונין מּנין ׁשנינּו ּב'ספרי' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה
- רׁש"י ׁשל טעמֹו להבין וצרי לאלקינּו. ּגדל הבּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלֹומר

לאלקינּו" ּגדל ׁש"הבּו ׁשּפרׁש - מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהמפרׁש
ולא  ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אחר ׁשם' ּברּו' אמירת על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹקאי
יֹותר  לכאֹורה הּמתאים ּברכה, ּכל על ּדקאי ה'ּספרי' ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכפרּוׁש
ּברכה  אֹודֹות ּבהם נתּפרׁש ׁשּלא הּכתּובים, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּבפׁשטּות

ּבּמקּדׁש? ְְִֶֶַָֻמיחדת

ÏËk‡ב  Ïa˜˙È ÈÙÏe‡ ‡¯ËÓk Ìq·È¿««¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»
‰‡˙„ ÏÚ ÔÈ·L„ ‡¯ËÓ ÈÁe¯k È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡aNÚ ÏÚ È„ ‡LB˜ÏÓ ÈÒÈÒ¯Îeƒ¿ƒ≈«¿»ƒ«ƒ¿»

¯·e˙‡ג  e·‰ ÈÏˆÓ ‡‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(á)xn`e.éç÷ì øènk óøòédn iM §¨©©£Ÿ©¨¨¦§¦¦©
lr Fzxn`e minXd on gwNX¤¨©¦©¨©¦§¦§¨©
mdilr lGze l`xUi lr sxri ux`d̈¨¤©£Ÿ©¦§¨¥§¦©£¥¤

.lHM,àø÷à 'ä íL ék,minXAeáä ©©¦¥¤§¨©¨©¦¨
,eðéäìàì ìãâl`xUi lM mre ,ux`A Ÿ¤¥Ÿ¥¨¨¤§¦¨¦§¨¥

:xAci§©¥
ïëåz`Gd ux`d lr fnx ,rWFdi oa` §¥¤¤§ª©¨©©¨¨¤©Ÿ

xakE ,l`xUi oa` drx mXn iM¦¦¨Ÿ¤¤¤¦§¨¥§¨
eiYWxRhn ziy`xa)(ckEq`n oa` oke , ¥©§¦§¥¤¤¨£

dzid 'd z`n dPR W`xl dzid mipFAd©¦¨§¨§Ÿ¦¨¥¥¨§¨

'ebe z`G(bk ak giw mildz)xn` oM lre , Ÿ§©¥¨©
rWFdi(fk ck ryedi)didY z`Gd oa`d §ª©¨¤¤©Ÿ¦§¤

iYzp xW` oa`d dPd iM oke ,dcrl EpÄ§¥¨§¥¦¦¥¨¤¤£¤¨©¦
mipir draW zg` oa` lr rWFdi iptl¦§¥§ª©©¤¤©©¦§¨¥¨¦

'ebe(h b dixkf):oiai liMUOde ,b dxez §©©§¦¨¦
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epif`dנב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f oey`x meil inei xeriy
המדּבר  זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות - לפרּוׁשֹו - להבין צרי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם

האזינּו? ּבפרׁשת מׁשה לדברי ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹודֹות
לבני  הזּכיר רּבנּו מׁשה הרי קׁשה, ּדלכאֹורה ּבזה: לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹויׁש
ּומּדּוע  ׁשנה, הארּבעים ּבמׁש ּפעמים רּבּוי ה'" "ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ׁשּצרי להם לֹומר האזינּו, ּבפרׁשת - האחרֹון יֹומֹו עד ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָחּכה
על  מדּבר ׁשּכאן למד ּומּזה לאלקינּו"? ּגדל "הבּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהיֹות
ּבּׁשם  ה' הזּכרת זה, לפני היתה ׁשּלא מיחד ּבאפן ה' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻהזּכרת

ׁשם". ּברּו" עֹונים זה ׁשעל ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמפרׁש
ּכי  לארץ, הּכניסה קדם האחרֹון ּביֹומֹו להם זאת אמר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹולכן
הּמקּדׁש. ּובבית לארץ הּכניסה לאחר רק ׁשּי זה צּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָקּיּום
שם  להזכיר רשות ניתן "שלא רש"י כתב הרי במשכן (מה־שאין־כן

ולא  דוקא הבחירה" בית וזהו שם, שהשכינה במקום אלא המפורש

וכו'.) במשכן

(ã)ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑ חזק ׁשהּוא ,אףֿעלּֿפי «»ƒ»√ִֶַַָָ
הּוא  ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻּכׁשּמביא

ּפעלֹו ּתמים ּכי ּבדין, ּכיֿאם ‡eÓ‰.מביא Ï‡∑ ְֳִִִִִִֵָָ≈¡»
הּבא  לעֹולם צדקתם לּצּדיקים ואףֿעלּֿפי ,לׁשּלם ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ּדבריו  את לאּמן סֹופֹו ּתגמּולם, את ÔÈ‡Â.ׁשּמאחר ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈

ÏÂÚ∑ הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים .אף »∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
‡e‰ ¯LÈÂ ˜Ècˆ∑ּדינֹו את עליהם מצּדיקים ,הּכל «ƒ¿»»ְֲִִִֵֶֶַַֹ

"ויׁשר  הּברּיֹות, מּפי "צּדיק" להם. ויׁשר ראּוי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָוכ
להצּדיקֹוהּוא" .וראּוי ְְְִַָ

(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ להֹון חּבילּו ולא ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¿ְְְְִַַָ
ÌÓeÓ.ליּה ÂÈa∑היּו ׁשהׁשחיתּוּבניו והׁשחתה , ֵ»»»ְְְִִֶַָָָָָ

מּומם  ÌÓeÓ.היא ÂÈa∑ ולא היה ּבניו ׁשל מּומם ִָ»»»ְֶָָָָָֹ
LwÚ.מּומֹו ¯Bc∑ ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום "ואת (מיכה ƒ≈ְְְֶָָֻ

ׁשּׁשּניה  'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון יעּקׁשּו", היׁשרה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

ועקּוׁשֹות' אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.עקּומֹות ֲֲַ¿«¿…
פערוויקקעלט) ּכ(פערדרעהט, ּומּקיפין , אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ּפתיל ְְִִִִֶֶַַַ

סביבֹות  הּתבֹות ∑ÏzÏ˙t.הּגדיל אֹותֹו מן ְְִִַ¿«¿…ִֵַ
סגלּגל  סחרחר, אדמּדם, ירקרק, ּכמֹו: .הּכפּולֹות, ְְְְְְְְְֲַַַַַַַַָ

(å)ä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
éáà àeäðw Eððëéå ENò àeä E:E Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְִֵַָָ
מעציבין  לכם אּתם וׁשהטיב מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּטֹובֹות? Ï·.ּבכל ÌÚ∑ להם העׂשּוי את .ׁשּׁשכחּו ְַָ«»»ְֶֶֶֶָָָ
ÌÎÁ ‡ÏÂ∑ להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש הּנֹולדֹות, את להבין ¿…»»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

‡¯d˙Áד  Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

eÁÏÙה  È„ ‡È· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„·BÚ eÈL‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

„˜eÏÈaו  ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ã).Bìòt íéîz øeväzCnl fnx ©¨¦¨¢¤¤§¦©
xn`e .oiCd,"Bìòt íéîz"iM ©¦§¨©¨¦¨¢¦

`l mlWe minY EPOn `Ad lrFRd©©©¨¦¤¨¦§¨¥Ÿ
.mlFrl dPYWi `le hFOiåéëøc ìë ék ¦§Ÿ¦§©¤§¨¦¨§¨¨

ètLîlrRA `Faz `le ,md mingxd ¦§¨¨©£¦¥§Ÿ¨©Ÿ©
l`l hRWOd iM ,hRWOA K` oFxqg¤§©©¦§¨¦©¦§¨§¥

,dpEn`ìåò ïéàåwiCv hRWOde ,xESA ¡¨§¥¨¤©§©¦§¨©¦
:xWi xESdedxezd dxez §©¨¨

(ä).íîeî åéða àì Bì úçLmEOd ¦¥Ÿ¨¨¨©
xn`PW FnM ,dzgXd `xTi`xwie) ¦¨¥©§¨¨§¤¤¡©

(dk akgafe oke ,mA mEn mdA mzgWn iM¦¨§¨¨¨¤¨§¥§Ÿ¥©
'dl zgWn(ci ` ik`ln)mnEn iM xn`i , ¨§©©Ÿ©¦¨

.Fzlgpe FOr xEvl zgW l`xUi lW¤¦§¨¥¦¥§©§©£¨
m`xwE,"åéða àì"eipA m`xwi xW`M §¨¨Ÿ¨¨©£¤¦§§¥¨¨

md iM xn`e .oFvx zrALwò øBc §¥¨§¨©¦¥¦¥
,ìzìúôe,xWId Ktd zEWTrd iM §©§Ÿ¦¨¦§¥¤©¨¨

xn`PW oiprM(h b dkin)dxWid lM z`e §¦§©¤¤¡©§¥¨©§¨¨
ixg`e ,wiCSd Ktd lYlzRde ,EWTri§©¥§©§©§Ÿ¥¤©©¦§©£¥
,dGn KtdA mrde xWie wiCv `EdW¤©¦§¨¨§¨¨§¥¤¦¤
:Fl mizigWn md la` eipA mpi ¥̀¨¨¨£¨¥©§¦¦

øeòLå`l z` mnEn Fl zgW ,aEzMd §¦©¨¦¥¨¤Ÿ
dPde .lYlztE WTr xFC eipÄ¨¦¥§©§Ÿ§¦¥

oFxqg `A `NW ,mrHdlrRn mzlrn ©©©¤Ÿ¨¤§©£¨¨¦Ÿ©
oFxqg FA `Fai `le minY `Ed iM xESd©¦¨¦§Ÿ¨¤§
zigWOd `Ed mnEn la` ,mlFrl§¨£¨¨©©§¦

.mdia` iptl mzF`¨¦§¥£¦¤
,"åéða àì" íòèå`ll iYxn`e FnM §©©Ÿ¨¨§§¨©§¦§Ÿ

dY` iOr iOr(dk a ryed)md oke , ©¦©¦©¨§¥¥

l` `la ipE`pw(`k weqt)EPpi`W inA , ¦§¦§Ÿ¥§¦¤¥¤
midl` `lA EraXIe ,l`(f d dinxi)F` . ¥©¦¨§§Ÿ¡Ÿ¦

iM ,eipA mpi`W mnEn Fl zgW ,xn`iŸ©¦¥¨¤¥¨¨¨¦
:EPOn Ktd ,lYlztE WTr xFC mde dxez ¥¦¥§©§Ÿ¥¤¦¤

(å).íëç àìå ìáð íòaFHd EgkXW ©¨¨§Ÿ¨¨¤¨§©
z` oiadl ,mkg `le ,mdl dUrW¤¨¨¨¤§Ÿ¨¨§¨¦¤
oFWl ,rxdlE aihdl FciA WIW ,clFPd©¨¤¥§¨§¥¦§¨©¨
EliawC `Or mBxY qElwpE`e .i"Wx©¦§§§¦§¥©¨§¨¦

lAY lap on F`Ur ,`zixF`gi zeny) ©§¨£¨¦¨Ÿ¦Ÿ
(gimr ,xn`i .d`lY d`ln FA WxRW ,¤¥¥¦§¨¦§¤Ÿ©©

EnMgzi `le ,dxFYd zIUrA E`lPW¤¦§©£¦©©¨§Ÿ¦§©§
xn` oke .minId lM mdl aFhl `idW¤¦§¨¤¨©¨¦§¥¨©

lap iFbA(`k weqt)E`lPW ,`Wth `OrA §¨¨§©¨©§¨¤¦§
iAxe .zC ilrA F` minkg zFidl¦§£¨¦©£¥¨§©¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g ipy meil inei xeriy
Ew.ּולהרע  EÈ·‡ ‡e‰Œ‡BÏ‰∑ׁשּקנאׁשּקּננ , ְַָ¬»ƒ»∆ְְֲִֶֶֶָ

ּתּקנה  מיני ּבכל ׁשּתּקנ חזקה, ּובארץ הּסלעים .ּבקן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ENÚ ‡e‰∑ ּבאּמֹות ּבכל ∑EÎÈÂ.אּמה אחריֿכן »¿ָָֻֻ«¿…¿∆ְֲֵֵַָ

וכן  ּבסיס ּומּכם מיני נביאים מּכם ּכהנים, מּכם , ְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ
ּבֹומלכים  ּתלּוי ׁשהּכל ּכר ,. ְְִֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

זאת ּתגמלּו ו)הלה' ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה
היא  הּכּונה ּכי חכם"), ולא נבל ("עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר
וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹלפעל

יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל הּכּונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּתכלית
ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּדירה
לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

ß ixyz 'g ipy mei ß

(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæE §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
éð÷æ Eãbéå:Cì-eøîàéå E §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑ ּבראׁשֹונים עׂשה מה ¿…¿»ִִֶָָָ
לפניו  ÂŒ¯c„¯.ׁשהכעיסּו ˙BL eÈa∑,אנֹוׁש ּדֹור ְְִִֶָָƒ¿…»…ֱ

ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור אֹוקינֹוס, מי עליהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהציף
ׁשעבר  על לבבכם נתּתם לא אחר: eÈa.ּדבר ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ

¯cÂŒ¯c ˙BL∑ להּבא להטיב להּכיר ּבידֹו ׁשּיׁש , ¿…»…ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּבא  והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל .לכם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
EÈ·‡ Ï‡L∑ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו הּנביאים אּלּו ¿«»ƒְְְְִִִֵֶַָ

ּבאלּיהּו: ב)ׁשּנאמר יׂשראל"(מלכים רכב אבי ."אבי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
EÈ˜Ê∑(לב החכמים (קידושין ∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.אּלּו ¿≈∆ֲִֵַָ¿…¿»

.הראׁשֹונֹות  ִָ

(ç)úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
é éða øtñîì íénò:ìàøN ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ּכׁשהנחיל ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ
נחלתם, חלק את למכעיסיו ּוׁשטפם הּוא .הציפם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ Èa B„È¯Ù‰a∑ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ
ּגבּולֹות  "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעבירם

אּבדם  ולא קּימם Ï‡¯NÈ.עּמים", Èa ¯tÒÓÏ∑ ְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
ׁשם  מּבני לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ,ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

למצרים, ׁשּירדּו יׂשראל ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּולמסּפר
לׁשֹון  ׁשבעים עּמים" "ּגבּולֹות .הּציב ְְִִִִִַָ

c¯ז  ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

Èaח  d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mkg `le ,dUrnA lap ,xn` mdxa ©̀§¨¨¨©¨¨§©£¤§Ÿ¨¨
:aNA©¥
éôìe`xTi mPg zaFh dUFrd ,iYrC §¦©§¦¨¤©¦¨¦¨¥

aihdW inl drx mNWnE ,aicp̈¦§©¥¨¨§¦¤¥¦
xn`W `Ede ,lap `xTi FOral diryi) ¦¦¨¥¨¨§¤¨©

(d`Ed iM ,aicp lapl cFr `xTi `lŸ¦¨¥§¨¨¨¦¦
ilnxMd lap lr Exn` KklE .FMtd̈§§¨¨§©¨¨©©§§¦

(dk dk `"y)dlapE FnW lap `Ed oM FnWk¦§¤¨¨§§¨¨
dlFcb daFh FOr dUr ceC iM ,FOr¦¦¨¦¨¨¦¨§¨
dvx `l `Ede ,Fl xW` lM z` xnWe§¨©¤¨£¤§Ÿ¨¨
.EdGaie eik`lnA hrIe lEnB Fl mNWl§©¥§©¨©§©§¨¨©§©¥

aFI` lW eixagA aEzMd mrh Edfeaei`) §¤©©©¨©£¥¨¤¦
(g anEid iM ,dlap mkOr zFUr iYlal§¦§¦£¦¨¤§¨¨¦¨

mXd dUrn lr zEkf micOln md¥§©§¦§©©£¥©¥
rxi m`e hRWnA `EdW `xFPde cAkPd©¦§¨§©¨¤§¦§¨§¦¨©

:dlap d`xY mdl̈¤¥¨¤§¨¨

ïëzéåltFp `EdW xEarA oM `xTIW §¦¨¥¤¦¨¥¥©£¤¥
dl`M xn`i xW`M ,mc` ipAn¦§¥¨¨©£¤Ÿ©§¥¨

dlr zlap(l ` diryi).dilr zltFp FnM , Ÿ¤¤¨¤¨§¤¤¨¤¨
eux`l dltPW "dlap" dzOd E`xwi §¦§§©¥¨§¥¨¤¨§¨¨¨¤

xn`W FnM ,dznE(g ci mihtey)zF`xl ¥¨§¤¨©¦§
:dix`d zlRn z ¥̀©¤¤¨©§¥

íàz` ElnbY z`Gd ,aEzMd xn`i oM ¦¥Ÿ©©¨©Ÿ¦§§¤
,mkOr dUrW zFaFHd lr mXd©¥©©¤¨¨¦¨¤

ìáð íò,daFh zgY drx mNWn `EdW ©¨¨¤§©¥¨¨©©¨
íëç àìåElnB mWtpl iM zrcl §Ÿ¨¨¨©©¦§©§¨¨§

xn`PW oiprM ,l`l `l z`Gd drxd̈¨¨©ŸŸ¨¥§¦§©¤¤¡©
(f e dl aei`)EAxe FA lrtY dn z`hg m ¦̀¨¨¨©¦§¨§©

dn Ywcv m` ,FN dUrY dn LirWt§¨¤©©£¤¦¨©§¨©
l`d `ld .gTi LcIO dn F` Fl oYY¦¤©¦¨§¦¨£Ÿ¨¥
LpT `Ede ,LlCbe LcilFd iM Lia` `Ed¨¦¦¦§§¦¤§§¨¤
ziide oi`n L`ivFd iM ,oipw LnVW¤¨§¦§¨¦¦£¥©¦§¨¦¨

xn`PW oiprM ,oipw Fl Wi Wi lke ,Wi¥§¨¥¥¦§¨§¦§©¤¤¡©
FMxC ziW`x ippw 'd(ak g ilyn)oke , ¨¨¦¥¦©§§¥

ux`e minW dpFw(hi ci ziy`xa)xW`M ¥¨©¦¨¨¤©£¤
xEv `Ede ,eiYWxRððBëéå ENò,E ¥©§¦§¨§©§§¤

cg` mgxA EPpEkie oFWlM`l aei`) ¦§©§¤¨¤¤¤¨
(eh:f dxez

(è-æ)éáà ìàL.Eoke ,mipianl fnx §©¨¦¨©¦§¦¦§¥
éð÷æ.Exn`W FnM ,mrHdelirl) §¥¤§©©©§¤¨©

(hi c,'ebe mzF` Lidl` 'd wlg xW £̀¤¨©¡Ÿ¤¨
.dlrnl wlg dHnA wlg lkl iM¦§¨¥¤§©¨¥¤§©§¨

íòèå,ìàøNé éða øtñîìzxEv iM §©©§¦§©§¥¦§¨¥¦©
,cFaMd `QkA dwEwg awri©£Ÿ£¨§¦¥©¨

crde ,lFcB cFq `Ede'ä ÷ìç ék §¨§¨¥¦¥¤
.BnòdUr `NW dlFcb dlrn z`fe ©§Ÿ©£¨§¨¤Ÿ¨¨

ElnbY 'dlÎd xn` oM lr ,iFB lkl ok¥§¨©¥¨©©§¦§§
FzlrOn ltPW ,mkg `le lap mr z`fŸ©¨¨§Ÿ¨¨¤¨©¦©£¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

epif`dנר zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

יׂשראל ּבני למסּפר עּמים ּגבּולֹות ח)יּצב ּבין (לב, הּקׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
לברר  יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים" ל"גבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבני
זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת
ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על -ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל
("אחד  אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו
ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכם").
ּומׁשה  האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, נׁשמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמתעּברת

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי ְְֵֵֵֶֶַַַַָָרּבנּו,

(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑ ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

ּביניהם  ּכבּוׁש חלקֹו?חלקֹו הּוא ּומי לצאת. ועתיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
עּמֹו? הּוא ּומי B˙ÏÁ.עּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ• והּוא ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

ּבׁשל  הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, אבי הּׁשליׁשי זכּות זכּיֹות: ׁש ְְְְְֲִִִַַָָָָֹֻֻ

ׁשל  הרי ּוזכּותֹו, אביו, ּוזכּות הּזה אביו, ּכחבל ׁש, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבׁשלׁשה עׂשּוי ְְְִִִֶָָָָָֹׁשהּוא

ּבנֹו,לנחלה  עׂשו ולא אברהם, ּבן יׁשמעאל ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
יצחק  .ׁשל ְִֶָ

(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ָָָ
ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו מדּבר", "ּבארץ ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנאמנים
ועׂשו  יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ,ּומלכּותֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֻ

לג)ׁשּנאמר: מהר (לקמן הֹופיע למֹו, מּׂשעיר "וזרח ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ÔÓLÈ.ּפארן" ÏÏÈ e‰˙·e∑,ּוׁשממה צּיה ארץ ָָ¿…¿≈¿ƒ…ְִֶֶָָָ

אחר  נמׁשכּו ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָמקֹום
לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: אמרּו ולא ְְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹהאמּונה,

ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה ב)מקֹום "לכּת(ירמיה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמדּבר" והּקיפם ∑e‰··ÒÈ.אחרי סּבבם ׁשם ְֲִַַַָ¿…¿∆¿ְְִִִָָָ

וסּבבם  רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבעננים
ׁשּכפהּו ההר, ּכגיגית ּבתחּתית ∑e‰B·È.עליהם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈

ּובינה  ּבתֹורה ועקרב ∑e‰¯vÈ.ׁשם, ׂשרף מּנחׁש, ְִָָָƒ¿∆¿ְְִַָָָָָ
העֹובדיּֿכֹוכבים  BÈÚ.ּומן ÔBLÈ‡k∑ הּׁשחר הּוא ְִִֵָָ¿ƒ≈ַָֹ

ּתרּגם:ׁשּבעין  ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ׁשהּמאֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל 'יסּפיקהּו (במדבר "ימצאהּו", ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

להם",יא) יז)"ּומצא ההר"(יהושע לנּו יּמצא ."לא ִֵֶָָָָָָָֹ
e‰··ÒÈ∑'לׁשכנּתּה סחֹור סחֹור אהל 'אׁשרנּון , ¿…¿∆¿ְְְְְִִִֵֶַֹ

רּוחֹות  לארּבע ּדגלים וארּבעה ּבאמצע .מֹועד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

ּבעבֹודה ּולהבין וקאי זה עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ּכתיב הּנה , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ׁשּפסּוק  הינּו עּמֹו, הוי' חלק ּכי מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו נאמר ועליהם יׂשראל, נׁשמֹות על קאי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה
זה  ויּובן עינֹו". "איׁשֹון נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָעינֹו,
ידי  על הּוא הראּיה ׁשענין למּטה, ּבאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל־ּדר־מׁשל
יׁש למעלה ּוכמֹו־כן ׁשּבעין. הּׁשחֹור ׁשהּוא ׁשּבעין, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיׁשֹון
הּמה  הוי' עיני אּלה ׁשבעה ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', עיני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבחינת
ּבכל  מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ּוכתיב הארץ, ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָמׁשֹוטטים

(מׁשֹוטטים) ּדכּורא ּדבחינת הּמלאכים על ּדקאי ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהארץ,
והם  ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָּובחינת
ׁשּיתקּבל  אפׁשר אי ּׁשּלמּטה ּדכיון למּטה, ההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשלּוחי
ידי  על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהאֹור
על־ּדר־מׁשל  זה ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
הראּיה, אֹור את מצמצמֹות הן ׁשהעינים למּטה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבאדם
ּגבּול, ּבלי הּוא הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
הן  והעינים ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא

‡dzÒÁ:ט  ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈

È·e˙י  ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
¯BÁÒ Ôe¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡ÂÁ«̂¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t ÔeÙÏ‡ dzÎLÏ ¯BÁÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒƒ¿»≈«¿»

:ÔB‰ÈÈÚ ˙··k Ôe¯Ë¿»ƒ¿»«≈≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נה epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g ipy meil inei xeriy
סּגי  מהּלׁשֹון ּכן ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצמצמֹות
ּובכדי  יֹותר, ּברּבּוי הּוא עצמֹו מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנהֹור,
צמצּום  ידי על הּוא ּגׁשמי ּדבר איזה לראֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשיתצמצם
מלּביׁשים  ׁשהם ּוקרּומים לבּוׁשים ּבעינים ׁשּיׁש לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעינים,
מהּלבּוׁשים  נחסר וכאׁשר הראּיה, אֹור את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּומצמצמים
נתּגּלה  אזי והּדֹומה, ּבהם הּׁשּמּוׁש רּבּוי ידי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָּוקרּומים
סּגי  וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ׁשהּוא, ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָעצם
ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ּביכלּתֹו אין ׁשּלכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנהֹור,
אי־ ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם למעלה, יּובן ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
ׁשהאֹור  לפי למּטה, ההׁשּגחה ענין על־ידֹו להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאפׁשר
יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ּביֹותר, ּברּבּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבהם  ימׁש ּבמציאּותם ׁשהם ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּבמציאּותם
והּצמצּום  יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
מׁשֹוטטֹות, עיניו והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָהּוא

ׁשּנּוי  הּפֹועלים וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדקאי
זה  ידי ועל האֹור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבהאֹור
על  קאי הוי' ׁשעיני לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָנמׁש
עיני  אּלה ׁשבעה נאמר ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמלאכים
ּכדאיתא  עינים, ב' רק יׁש ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהוי'
אזנים  ב' עינים ב' ׁשהם הׁשערים ּׁשבעה ּבענין יצירה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבספר
ּומאחר  ׁשּתים, רק הן ׁשהעינים הינּו והּפה, האף נקבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָב'
על  ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני אּלה ׁשבעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאֹומר
זה  ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ׁשעל־ידם ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמלאכים,
ּכתיב  יׂשראל ּבנׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן העֹולמֹות, ּבכללּות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּוא
הׁשּגחה  יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו עינֹו, ּכאיׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיּצרנהּו
אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א יֹותר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנעלית

עצמֹו. הראּיה ּכח מּבחינת אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָֹלבּוׁשים,

(àé)åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìò eäàOé eäçwé¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk∑ ּובחמלה ּברחמים נהגם ¿∆∆»ƒƒְְְְֲִֶַָָָ
ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכּנׁשר
אילן  ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעד

ׂשּוכה  ּבין ויהא לאילן, ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לקּבלֹו ּכח ˜Bp.ּבהן ¯ÈÚÈ∑ ּבניו ÂÈÏÊBbŒÏÚ.יעֹורר ְְֶַַָֹ»ƒƒְֵָָ«»»

ÛÁ¯È∑ נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אף נֹוגע, לז)ואינֹו לא (איוב ׁשּדי ְֵֵַַַַַָָֹ

ּכח  ׂשּגיא נגלה מצאנּוהּו לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא , ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת מרּוח (להלן עליהם ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבא לג) מּסיני מהר "ה' הֹופיע למֹו, מּׂשעיר וזרח ְִִִִִֵֵַַַַָָָ
קדׁש", מרבבֹות ואתה ג)ּפארן, מּתימן (חבקוק "אלּה ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

רביעית  רּוח זֹו e‰ÁwÈ.יבא", ÂÈÙk N¯ÙÈ∑ ּכׁשּבא ְִִַָֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְֶָ
ּכׁשאר  ּברגליו נֹוטלן אינֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְְִִִֵַָָָָָָליּטלן
ׁשהּוא  הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָעֹופֹות,
ּברגליו  נֹוׂשאן לפיכ עליהם, ּופֹורח לעּוף ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמגּביּה
החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני
החץ  ׁשּיּכנס 'מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹוׂשאן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

יּכנס  ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:ּבי אף יט)ּבבני', (שמות ְְִִֵַַַָָָָֹ
מצרים  ּכׁשּנסעּו נׁשרים", ּכנפי על אתכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ואּׂשא

והּׂשיגּום ּבהם (חֹונים)אחריהם זֹורקים היּו הּים, על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּיד: ּבליסטראֹות, ואבני יד)חּצים מלא(שמות "וּיּסע ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

וגֹו' מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', ."האלהים ְְְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa ýåýé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

i"yx£„„a לבטח ∑‰' ּבדד – ּבּמדּבר ה' .נהגם »»ְְִֶַַָָָָָָ
¯Î Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â∑ ּבאחד ּכח היה אלהי לא מּכל ¿≈ƒ≈≈»ְֱִֵֶַָָָָֹֹֹ

עּמהם  ּולהּלחם ּכחֹו להראֹות .העֹובדיּֿכֹוכבים ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ
ּדרׁשּוהּו אּונקלֹוס.על ורּבֹותינּו ּתרּגם וכן העתיד, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

הם  ּתֹוכחה ּדברי אֹומר: הּׁשמים ואני להעיד ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ולא  לבּגד ׁשּסֹופן לעד, להם הּׁשירה ּותהא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹוהארץ,

ׁשהּוא  הּנֹולדֹות ולא להם, ׁשעׂשה הראׁשֹונֹות ְְְִִֶֶֶַָָָָָֹיזּכרּו
הּדבר  ליּׁשב צרי לפיכ להם, לעׂשֹות לכאן עתיד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּבינּוּולכאן  עֹולם, ימֹות "זכר על מּוסב הענין וכל , ְְְְְִִַָָָָָָֹ
לעׂשֹות, עתיד וכן להם, עׂשה ּכן ּדרֿודר", ְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשנֹות

לזּכר  להם היה זה .ּכל ְִֶֶָָָָֹ

ÛÙBÁ˙Óיא  È‰Ba ÏÚ d˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯Lk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏËÓ ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`Ed xSi xW`M FzF` mXd xFvpIW¤¦§©¥©£¤¦Ÿ
,Wi` zNn xqgY F` ,Fpir z` Fnvr©§¤¥¤§©¦©¦
mzQd on iM ,Fpir oFWi` Wi`M Edpxvi¦§¤§§¦¦¥¦¦©§¨

:miAx oke ,xAci Wi`A`i dxez §¦§©¥§¥©¦

(áé).epçðé ããa 'äoMWi mXd ¨¨©§¤©¥¦§Ÿ
ghA l`xUiA,FOr oi`e ,ccA §¦§¨¥¤©¨¨§¥¦

oi` iM ,oiprde .l`xUil F` mXl iEPM¦©¥§¦§¨¥§¨¦§¨¦¥
midl` ipA lMn lWFnE xU l`xUil§¦§¨¥©¥¦¨§¥¡Ÿ¦

mXd iYlA FzFgpdA xfri F` EPgpIW¤©§¤©£Ÿ§©§¦§¦©¥
`Ed iM ,FCalxW`M Fzlgpe Fwlg §©¦¤§§©£¨©£¤

df iYazM xakE ,xiMfd(dk gi `xwie). ¦§¦§¨¨©§¦¤
(áé åðéæàä) éøôñáe,,epçðé ããa 'ä §¦§¦¨¨©§¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

epif`dנו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iyily meil inei xeriy

ß ixyz 'h iyily mei ß

(âé)éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑ הּמקרא ּכל «¿ƒ≈«»√≈»∆ְִַָָ
B‚Â'.ּכתרּגּומֹו e‰·k¯È∑ יׂשראל ׁשארץ ׁשם על ְְַ«¿ƒ≈¿ְִֵֵֶֶֶַָ

הארצֹות  מּכל È„N.ּגבֹוה ˙·ez ÏÎ‡iÂ∑אּלּו ֲִַָָָָ«…«¿…»»ֵ
מּכל  ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפרֹות

הארצֹות  ÚÏqÓ.ּפרֹות L·„ e‰˜iÂ∑ מעׂשה ֲֵָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«ֲֶַ
לבנֹוּבאחד  מן ּבסיכני:ׁשאמר קציעֹות לי 'הבא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּפיה  על צף הּדבׁש ּומצא הל 'זֹו,החבית'. לֹו: אמר ְִִֶַַַַַָָָָָָָ

היא' ּדבׁש ואּתה ׁשל לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר , ְְְְְִֶַַַַַָָָָ
מּתֹוכּה' קציעֹות LÈÓÏÁÓ.(ספרי)מעלה ÔÓLÂ ְֲִִֶַָ¿∆∆≈«¿ƒ

¯eˆ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים È˙Óa.חלב אּלּו ִֵֵֶָָ»√≈
ı¯‡∑ּגבּה ׂשדה ∑È„N.לׁשֹון LÈÓÏÁ.לׁשֹון »∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
¯eˆ∑ לּתבה ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּתקּפֹו

'חלמיׁש' נקּוד נקּוד ׁשּלאחריו ּדבּוק ּוכׁשהּוא , ְְֲֲִֶֶַָָָָָ
.'חלמיׁש' ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk jxk ycw zexb`)

ארץ ּבמתי על יג)ירּכיבהּו יׂשראל (לב, ׁשארץ ׁשם על ְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות מּכל .(רש"י)ּגבֹוּה . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ

מארץ  ׁשּבא ואף־על־ּפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּובֹו
מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהרים
ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,
הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,
אׁשר  החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ
החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

(ãé)íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz¦§¤¨«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ∆¿«»»«¬≈…ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א ּבקר (מלכים ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
צאן" ּומאה ÌÈ¯k.רעי ·ÏÁŒÌÚ∑ ּבימי היה זה ְִֵָֹƒ≈∆»ƒִֵֶָָ

ׁשּנאמר: הּׁשבטים, ו)עׂשרת ּכרים (עמוס "ואֹוכלים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָ
hÁ‰.מּצאן" ˙BÈÏk ·ÏÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ִֹ≈∆ƒ¿ƒ»ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÚŒÌ„Â·."ויהי ְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ¿«≈»
¯ÓÁŒ‰zLz∑ הּׁשבטים עׂשרת ו)ּבימי "הּׁשֹותים (עמוס ƒ¿∆»∆ְֲִִִֵֶֶַַָ

יין  a˜¯."ּבמזרקי ˙‡ÓÁ∑ מעל הּנקלט ׁשּומן הּוא ְְְִִֵַ∆¿«»»ְִֵַַָָ
החלב  ˆ‡Ô.ּגּבי ·ÏÁÂ∑ ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל חלב ֵֶַָָ«¬≈…ְֶֶָָֹ

'חלב'ּדבּוק, ּכמֹונקּוד ּפּתח, כג)ּבחטף "ּבחלב (שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָָ
ŒÈa.ּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים ∑ÌÈ¯k.אּמֹו" ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈
ÔL·∑היּו hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ ׁשמנים חּטים »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ

ּככּוליא  וגּסין ּכליֹות, ׁשֹותה ∑ÚŒÌ„Â·.ּכחלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ
חׁשּוב ענב  יין ארּמי ∑ÓÁ¯.וטֹועם ּבלׁשֹון .יין ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ
¯ÓÁ∑,ּבּטעם מׁשּבח לׁשֹון אּלא ּדבר, ׁשם זה אין »∆ְְֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבלע"ז מקראֹות (ווייניכט)ווינו"ש ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד . ְְְְְִֵֵֵַַָָ
ּתקּפי  על 'אׁשרינּון אּונקלֹוס: ׁשל ּתרּגּום אחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָהּללּו

וגֹו'" .ארעא ְְַָ

(åè)Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

˜‡טו  ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

KxcM ,`Ed KExA WFcTd mdl xn`̈©¨¤©¨¨§¤¤
`le dGd mlFrA micigi mYaWIW¤¨©§¤§¦¦¨¨©¤§Ÿ
cizr ip` KM ,mElM zFO`d on mzipdp¤¡¥¤¦¨ª§¨£¦¨¦
oi`e `Fal cizrl micigi mkaiWFdl§¦§¤§¦¦¤¨¦¨§¥

.mElM mMn dpdp zFO`d on cg ¤̀¨¦¨ª¤¡¨¦¤§

,øëð ìà Bnò ïéàåzEWx `dY `NW §¥¦¥¥¨¤Ÿ§¥§
`Fal mlFrd zFO` ixVn cg`l§¤¨¦¨¥ª¨¨¨
`vFi ip`e xn`PW oiprM ,mkA hlWle§¦§Ÿ¨¤§¦§©¤¤¡©©£¦¥

`A oei xU dPde(k i l`ipc),zEkln xUe §¦¥©¨¨¨§©©§
iCbpl cnr qxR(bi weqt my)ciB` la` , ¨©Ÿ¥§¤§¦£¨©¦

'ebe zn` azkA mEWxd z` Llweqt my) §¤¨¨¦§¨¡¤
(`k:bi dxez

(åè).BúòeLé øeö ìaðéå,EdEGaE EdEPB ©§©¥§¨¦¦
xn`PW FnM(fh g l`wfgi)mdixg` §¤¤¡©£Ÿ¥¤

lEAp oi` ,dncw mdiptE 'd lkid l ¤̀¥©§¥¤¥§¨¥¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נז epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£˙È·Ú∑ עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", ּכמֹו »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְִִָ

טז) מּבפנים (איוב ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ"ּכי
אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, נכּפלים "וּיעׂש(שם)ּוכסליו ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

כסל" עלי קל ∑ÈNk˙.ּפימה לׁשֹון 'ּכּסּוי'יׁש ,ּבלׁשֹון ֲִֵֶָָ»ƒ»ְִִֵַָ
יב)ּכמֹו: 'ּכׂשית'(משלי ּכתב ואם ערּום". קלֹון "וכסה ְְְִִִֶַָָָָֹ

אחרים  את ּכּסית נׁשמע היה ּכמֹו:ּדגּוׁש, טו), "ּכי (איוב ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
ּפניו" B˙ÚLÈ.ּכּסה ¯eˆ ÏaÈÂ∑ּכמֹו ּובּזהּו, ּגּנהּו ִָָָ«¿«≈¿À»ְִִָָ

ח)אמר:ׁשּנ אין "אחֹוריהם (יחזקאל וגֹו'", ה' היכל אל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַ
מּזה  ּגדֹול .נּבּול ִִֶָ

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«

i"yx£e‰‡˜È∑חמתֹו ּבהם ∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָ
.""ּתֹועבה  ֵָ

(æé)íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית אּלּוּכתרּגּומֹו: , …¡…«ְְְְִִֵַ
צרֹו ּבהם ּכפּולה היה קנאה היתה עכׁשו לא .ּכמֹו ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ

e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á∑(ספרי)היּו לא האּומֹות אפּלּו ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ
אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילים

יהּודי' צלם ‡·˙ÌÎÈ.'זה Ìe¯ÚN ‡Ï∑יראּו לא ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

מּפניהם  ׂשערתם עמדה לא האדם מהם, ׂשערֹות ּדר . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
לפרׁשל  ויׁש ּב'ּספרי'. נדרׁש ּכ יראה, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹעמד

לׁשֹון  "ׂשערּום", יג)עֹוד ׁשם",(ישעיה ירּקדּו "ּוׂשעירים ְְְְְִִַָָ
הם  הּללּוׂשעירים ׂשעירים אבֹותיכם עׂשּו לא .ׁשדים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ

(çé)Lz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

i"yx£ÈLz∑ להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתׁשּכח. ∆ƒְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם מּלהטיב לכם, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

EÏÏÁÓ.לכם  Ï‡∑ לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא (תהלים ֶָ≈¿…¿∆ְֲִֵֶֶ
אּילֹות", מח)"יחלל ּכּיֹולדה (שם .""חיל ְִֵֵַַָָֹ

ß ixyz 'i iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

z·ÚB˙a‡טז  ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז  ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

z˜·L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

eÊÈ‚¯‡„Óיט  dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô·e ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mdxa` iAxe .i"Wx oFWl ,dGn lFcB̈¦¤¨©¦§©¦©§¨¨
,xnF`ìaðéåmXd z` lNgl mxBW ¥©§©¥¤¨©§©¥¤©¥

oFkp EPpi` df mbe .FriWFdl lkEi `NW¤Ÿ©§¦§©¤¥¤¨
oicrW ,mFwOd mrHn Fpi` iM ,ipirA§¥©¦¥¦©©©¨¤£©¦
Wpr xiMfi `le mdi`Hg z` xRqi§©¥¤©¨¥¤§Ÿ©§¦Ÿ¤
xn`Ie cr mda dUrIW dnwpE§¨¨¤©£¤¨¤©©Ÿ¤

:mdn ipt dxiYq ©̀§¦¨¨©¥¤
ïBëpäådlrnl iYxMfdX dn ipirA §©¨§¥©©¤¦§©§¦§©§¨

(e weqt)iM ,drx mElWY dlaPd ¦©§¨¨©§¨¨
F`xAW DFl` WhPW xn`i .daFh zgY©©¨Ÿ©¤¨©¡©¤§¨
FYaWgnaE eitA lApie ,mixf xEarA©£¨¦©§©¥§¦§©£©§
oi`W xn`l FriWFn didW xEv¤¨¨¦¥Ÿ¤¥

lEnB wx FzcFarAmixGd mcarA ,rx ©£¨©§©§¨§¨©¨¦
Eidi xESd z` mcaraE mgl ErAUi¦§§¤¤§¨§¨¤©¦§
xW`M ,miOrd lkl miltWE mifap¦§¦§¨¦§¨¨©¦©£¤

Epilkq Exn`(eh ci b ik`ln)car `eW ¨§§¨¥¨§£Ÿ

FYxnWn EpxnW iM rvA dnE midl ¡̀Ÿ¦©¤©¦¨©§¦§©§
,zF`av mXd ipRn ziPxcw Epkld ike§¦¨©§§Ÿ©¦¦§¥©¥§¨
,'ebe micf mixX`n Epgp` dYre§©¨£©§§©§¦¥¦
zFxEx`d miWPd dpxn`Y xW`ke§©£¤Ÿ©§¨©¨¦¨£

(gi cn dinxi)zklnl xHwl Eplcg f` onE¦¨¨©§§©¥¦§¤¤
u`pY l` oke .lk Epxqg 'ebe minXd©¨©¦¨©§Ÿ§¥©¦§©

LcFak `QM lApY l` LnW ornlmy) §©©¦§©§©¥¦¥§¤
(`k cidrx mNWn `EdW eilr Exn`IW ,¤Ÿ§¨¨¤§©¥¨¨

xn`W FnM ,eicare FOrl daFh zgY©©¨§©©£¨¨§¤¨©
(my):EpY` LzixA xtY l`fh dxez ©¨¥§¦§¦¨

(æè).eäñéòëé úáòBúaExirad §¥Ÿ©§¦ª¦§¦
miUrnE zFarFzA Fzng£¨§¥©£¦
mitWkE xkf aMWn oFbM ,mixrFkn§¨¦§¦§©¨¨§¨¦
oke ,i"Wx oFWl ,darFY mdA WIW¤¥¨¤¥¨¨©¦§¥

ixtqA `zi`(giy epif`d)oi` la` . ¦¨§¦§¦£¨¥
dxf dcFar lr `N` zgkFY dxiXA©¦¨©©¤¨©£¨¨¨

mrhe .calAíéøæaDFl` l` KWnp ¦§¨§©©§¨¦¦§©¤¡©
oFWlM ,mixf midl`A Ed`pwi .EdUr̈¨©§¦ª¥Ÿ¦¨¦¦§

.mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦
,úBáòBúa íòèåz` sxyl ,micXd §©©§¥©¥¦¦§Ÿ¤

,mixg` midl`l W`A mdipA§¥¤¨¥¥Ÿ¦£¥¦
xn`PW FnM ,eiptl arzn df lMWlirl) ¤¨¤§Ÿ¨§¨¨§¤¤¡©

(`l aiEUr `pU xW` 'd zarFY lk iM¦¨£©£¤¨¥¨
z`e mdipA z` mb iM mdidl`l¥Ÿ¥¤¦©¤§¥¤§¤
aizkE ,mdidl`l W`a EtxUi mdizpA§Ÿ¥¤¦§§¨¥¥Ÿ¥¤§¦

(dl al dinxi)miziEv `l xW`(iYxAC `le) £¤Ÿ¦¦¦§Ÿ¦©§¦

darFYd zFUrl iAl lr dzlr `le§Ÿ¨§¨©¦¦©£©¥¨
:z`Gdfi dxez ©Ÿ

(æé).dìà àì íéãMì eçaæéeiYWxR ¦§§©¥¦Ÿ¡Ÿ©¥©§¦
(f fi `xwie):gi dxez

(èé).åéúðáe åéða ñòkîxiMfd ¦©©¨¨§Ÿ¨¦§¦
`NW o`kA zFpAd aEzMd©¨©¨§¨¤Ÿ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

epif`dנח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i iriax meil inei xeriy

(ë)íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ ּבסֹופם ּבהם ּתעלה „B¯.מה Èk »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ
‰n‰ ˙Ît‰z∑רצֹונֹו Ìa.לכעס מהּפכין ÔÓ‡Œ‡Ï∑ «¿À…≈»ְְְְִַַַ…≈À»

וסרּונּכרים ּגּדּולי אין  טֹובה ּדר הֹוריתים ּכי ּבהם, ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ב)לׁשֹון ∑‡ÔÓ.מּמּנה  נודריטור"ה (אסתר אֹומן", "ויהי ִֶָ≈Àְְִֵַ

אמּונה (ערציהען)ּבלע"ז לׁשֹון "אמן", אחר: ּדבר ., ְְֱֵֵַַַָָָֻ
קּלה  ּולׁשעה ונׁשמע", "נעׂשה ּבסיני אמרּו ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָּכתרּגּומֹו.

העגל  ועׂשּו הבטחתם .ּבּטלּו ְְְִֵֶַָָָָָ

(àë)éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£Èe‡˜∑ חמתי ּבדבר ∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְָָ
אלּה להם ∑ÌÚŒ‡Ïa.ׁשאינֹו ׁשאין ּבעֹובדיּֿכֹוכבים ֱֵֶַֹ¿…»ְְִֵֵֶֶָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו כג)ׁשם, העם (ישעיה זה ּכׂשּדים ארץ "הן ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

אֹומר: הּוא ּובעׂשו היה", א)לא אּתה (עובדיה  "ּבזּוי ְֵֵַָָָָָֹ
‡ÌÒÈÚÎ.מאד" Ï· ÈB‚a∑ הּוא וכן הּכֹופרים, אּלּו ְֹ¿»»«¿ƒ≈ְְִֵֵַ

יד)אֹומר: אלהים (תהלים אין ּבלּבֹו נבל .""אמר ְֱִִֵֵַָָָֹ

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ היסֹוד ּבכם .עד »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ
dÏ·ÈÂ ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם «…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈

הּמיּסדת  ׁשּנאמר:ירּוׁשלים ההרים, קכה)על (שם ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
לּה סביב הרים .""ירּוׁשלים ְִִִַָָָָ

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

‡¯‚eÊÈכא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

Ê‚¯aכב  ÈÓ„˜Ó ˜Ù ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡È¯eË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dlrnl xn` xW`M ,bdpOM(d weqt)`l ©¦§¨©£¤¨©§©§¨Ÿ
,mipAd xiMfi mFwn lkA oke ,eipÄ¨§¥§¨¨©§¦©¨¦
eizFfnxn df la` .llkA od zFpAde§©¨¥¦§¨£¨¤¥§¦¨
miWPd rWx oAxgd xFcA didi iM¦¦§¤§©ª§¨¤©©¨¦
Eid iM ,Fqirkdl c`n lFcB odirWtE¦§¥¤¨§Ÿ§©§¦¦¨
ode xzFiA dxf dcFarl zFcnvp¦§¨©£¨¨¨§¥§¥
xW`M ,Dcarl miWp`d z` zFYtOW¤§©¤¨£¨¦§¨§¨©£¤

Edinxi ixacA Wxtn(eh cn)lM EprIe §Ÿ¨§¦§¥¦§§¨©©£¨
mdiWp zFxHwn iM mircId miWp`d̈£¨¦©Ÿ§¦¦§©§§¥¤
zFcnrd miWPd lke mixg` midl`l¥Ÿ¦£¥¦§¨©¨¦¨Ÿ§
`iaPA mdipR EfirdW ode ,lFcB ldẅ¨¨§¥¤¥¦§¥¤©¨¦

Fl xn`l(fi weqt my)z` dUrp dUr ¥Ÿ¨©£¤¤
xHwl EpiRn `vi xW` xaCd lM̈©¨¨£¤¨¨¦¦§©¥

:minXd zklnl¦§¤¤©¨©¦
íL ãBò áeúëå(g weqt)Wxtn §¨¨§Ÿ¨

mkici iUrnA ipqrkdl§©§¦¥¦§©£¥§¥¤
mW cFr aEzke ,mixg` midl`l xHwl§©¥¥Ÿ¦£¥¦§¨¨

(h weqt)mkizFa` zFrx z` mYgkWd©§©§¤¤¨£¥¤
eiWp zFrx z`e dcEdi ikln zFrx z`e§¤¨©§¥§¨§¥¨¨¨
.mkiWp zFrx z`e mkizFrx z`e§¥¨¥¤§¥¨§¥¤

l`wfgiaE(ci bi g)aEWY cFr ,xn`p ¦¤§¥¤¡©¨
dOd xW` zFlcB zFarFY d`xY¦§¤¥§Ÿ£¤¥¨
ziA xrW gzR l` iz` `aIe ,miUFr¦©¨¥Ÿ¦¤¤©©©¥
zFMan zFaWi miWPd mW dPde 'ebe 'd§¦¥¨©¨¦§§©

:fEOYd z`k dxez ¤©©
(ë).øîàiål` F` ,FAl l` 'd ©Ÿ¤¤¦¤

,mik`lOdíäî éðô äøézñà ©©§¨¦©§¦¨¨©¥¤
ipir milr` oke ,mc`d ipA oFWl KxcM§¤¤¨§¥¨¨¨§¥©§¦¥©

mMn(eh ` diryi)xW`M iM mrHde . ¦¤§©©©¦©£¤
l ipEWTai.ipE`vni `äî äàøà §©§¦Ÿ¦§¨¦¤§¤¨
,íúéøçàz` xiYq` ip` mixnF` Wi ©£¦¨¥§¦£¦©§¦¤

EUrI dn d`Fx ip`W xEarA mdn ipR̈©¥¤©£¤£¦¤©©£
cr FrnWnM `EdW oFkPde .dpFxg`Ä©£¨§©¨¤§©§¨©
iAx ixaC ,mdl xvA EUrI dn d`x`W¤¤§¤©©£©©¨¤¦§¥©¦

mrh oi`e .mdxa`"øîàiå"wx ©§¨¨§¥©©©Ÿ¤©
,oM zFUrl eiptl oFvxde daWgOd©©£¨¨§¨¨§¨¨©£¥
dUrnA "midl` xn`Ie" KxcM§¤¤©Ÿ¤¡Ÿ¦§©£¥

iYWxR xakE ,ziW`xa(b ` ziy`xa). §¥¦§¨¥©§¦
mrhe"éðt"eiYWxR ,zn`d KxC lr §©©¨©©¤¤¨¡¤¥©§¦

(b k my ,a b zeny):
"éðô äøézñà" äpäå.izpikW wNq`W §¦¥©§¦¨¨©¤£©¥§¦¨¦

mrhe.íúéøçà äî äàøà §©©¤§¤¨©£¦¨
d`x`e `p dcx` mrhM(`k gi ziy`xa), §©©¥§¨¨§¤§¤

.eiYWxR xakE.änä úëtäz øBã ék §¨¥©§¦¦©§ªŸ¥¨
.iptA Ecnri `le.ía ïîà àì íéða §Ÿ©©§§¨©¨¦Ÿ¥ª¨

liMUOde ,lCbnE onE` mdl oi` iM¦¥¨¤¨§©¥§©©§¦
:oiaï¦
äpäåxiWi dWn ,Ff dxiWA dPd cr §¦¥©¥¨§¦¨¤¨¦

onE ,Fnvr oFWlA xAcn `Ede DÄ§§©¥¦§©§¦
xiMfdW Kli`e dGd aEzMd'ä àøiå ©¨©¤¨¥¨¤¦§¦©©§

,éðô äøézñà øîàiå õàðiåmNM ©¦§¨©Ÿ¤©§¦¨¨©ª¨
cAkPd mXd ixaC,éðeàð÷ íä ¦§¥©¥©¦§¨¥¦§¦

,éðeñòk:oM dxiXd lke`k dxez ¦£¦§¨©¦¨¥
(àë).ìà àìá éðeàð÷ íäxacA ¥¦§¦§Ÿ¥§¨¨

m`e .i"Wx oFWl ,DFl` oi`W¤¥¡©¨©¦§¦
,oFkPde .mixMfPd micXl fnxi oM¥¦§Ÿ©¥¦©¦§¨¦§©¨

xn`IWìà àìa éðeàð÷ íä,zn` ¤Ÿ©¥¦§¦§Ÿ¥¡¤
oi` riWFnE 'd icrlAn DFl` oi` iM¦¥¡©¦©§£¥¦©¥

xn`PW oiprM ,FYlA(b eh a"idc)minie ¦§§¦§©¤¤¡©§¨¦
:zn` idl` `ll l`xUil miAx©¦§¦§¨¥§Ÿ¡Ÿ¥¡¤

,íäéìáäa éðeñòk.micXdéðàå ¦£¦§©§¥¤©¥¦©£¦
.íò àìa íàéð÷à©§¦¥§Ÿ¨

mdA xn`PW miCUMd(bi bk diryi)od ©©§¦¤¤¡©¨¤¥
FWExRW ,did `l mrd df miCUM ux ¤̀¤©§¦¤¨¨Ÿ¨¨¤¥
WFcTde ,iFbl aWgp did `NW mrd̈¨¤Ÿ¨¨¤§©§§©¨
z` mdA zFCxl mzF` lCB `Ed KExÄ¦¥¨¦§¨¤¤

xn`W FnM ,FnlFr(k `p dinxi)dY` uRn ¨§¤¨©©¥©¨
:dngln ilM il¦§¥¦§¨¨

,íñéòëà ìáð éBâa,lap `EdW eUr §¨¨©§¦¥¥¨¤¨¨
ipWl fnxie .mig` zixA xkf `le§Ÿ¨©§¦©¦§¦§Ÿ¦§¥

:zFiElBdak dxez ©¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i iriax meil inei xeriy

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑,רעה על רעה אחּבר «¿∆»≈»ֲֵַַָָָָ

כט)לׁשֹון  ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו "ספֹות (לעיל ְְְַָָָָ
ז)הרוה", אחר (ירמיה ּדבר זבחיכם". על ספּו "עֹולֹותיכם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אכּלה  ּכמֹו"אסּפה", יט), ּתספה"(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְֲִֶֶֶֶַַָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ לפי זֹו, ּוקללה ּבהם. אׁשלים חּצי ּכל ¬«∆»ְְְִִִֶַַָָָָ

ּכלים  אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה .הּפרענּות, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבם אכּלה כג)חּצי ּכלים(לב, אינם והם ּכלים (רש"י)חּצי ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ויראה.חּצי  אהבה הינּו - ּכלים (למּוטב) אינם ּבכלֹות והם - ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּנפׁש
אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלא
מּגיע  ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי" לא הוי' ּב"אני יהּודי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמתּבֹונן

חסד  ׁשּזה הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הּנפׁש? ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַלכלֹות
ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה'
ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש
ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑ ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְִִֵֵֵָָ
הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלי
מגּדל  ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּטּולֹוׁש"א

ּבׂשרֹו על א ∑ÈÊÓ.ׂשער מזיא,לׁשֹון ׂשער, רּמי: ְֵַָָ¿≈ְְֲִֵַַָָ
ּבמזיא ּדהוה  מהּפ.ÛL¯ ÈÓÁÏe∑ הּׁשדים ְְְֲֵַַַָָ¿À≈∆∆ִֵַ

ׁשּנאמר: ּבהם, ה)נלחמּו יגּביהּו(איוב רׁשף "ּובני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשדים  והם È¯È¯Ó.עּוף", ·Ë˜Â∑ ׁשד ּוכריתּות ְִֵֵ¿∆∆¿ƒƒְִֵ

מרירי. –ׁשּׁשמֹו ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, "אהי (הושע ְְְְֱִִִִֶֶֶָ
ׁשאֹול" קטב.˙Ó‰aŒÔLÂ∑(ספרי) היה מעׂשה ְְְָ¿∆¿≈…ֲֶַָָ

ּוממיתין  נֹוׁשכין הרחלים ÙÚ¯.והיּו ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ְְְְִִִִֵָָ¬«…¬≈»»
העפר, על ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָארס
מרּוצת  לׁשֹון זחילה, הארץ. על הּזֹוחלים ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּכּמים
על  הּמׁשפׁשף ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמים

והֹול .העפר ְֵֶָָ

(äë)øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa-íb©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּתׁשּכלם לעיר מחּוץ ƒ¿«∆∆∆ְְִִֵַָ
ּגיסֹות  ‡ÓÈ‰.חרב ÌÈ¯„ÁÓe∑ ונמלט ּכׁשּבֹורח ְֶֶָ≈¬»ƒ≈»ְְְִֵֶַָ

לּבֹו חדרי החרב, אימה מן מחמת עליו ,נֹוקפים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּדב  ּבּה. והֹול מת אימה",והּוא "ּומחדרים אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ּדבר  אימת ּתהיה ּׁשּנאמר:ׁשּבּבית ּכמֹו ט), "ּכי (ירמיה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות ּדבר (ספרי)עלה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ

ּׁשעׂשּו מה על ּתׁשּכלֿחרב", "מחּוץ ְִֵֶֶֶֶַַַַָאחר:
ׁשּנאמר: יא)ּבחּוצֹות, ירּוׁשלים (ירמיה חּוצֹות "ּומסּפר ְְֱִִֶֶַַַַָ

לּבׁשת" מזּבחֹות ‡ÓÈ‰.ׂשמּתם ÌÈ¯„ÁÓe∑ על ְְְִֶֶַַֹ≈¬»ƒ≈»ַ
ׁשּנאמר: חדרים, ּבחדרי ּׁשעׂשּו ח)מה "אׁשר (יחזקאל ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבחדרי  איׁש ּבחׁש עֹוׂשים יׂשראל ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹזקני
."מׂשּכיתֹו ְִַ

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑.אֹותם אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְִִִֶַַָָ
להׁשליכם  ּפאה, אׁשיתם "אפאיהם", לפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָויׁש

ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו הפקר, ט)מעלי "וּתּתן (נחמיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
להפקר, לפאה", ותחּלקם ועממים ממלכֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהם

·‰ÔB:כג  ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ¿«»«¡≈≈¿

¯ÔÈÁeכד  ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡ÈÈz«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»

BÓ˙‡כה  ˙‚¯Á ‡ÈÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰È·Ò L‡¡«»≈

ÔeˆL‡Âכו  ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È¯Îe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(åë).íäéàôàmiwCwcOd Exn` ©§¥¤¨§©§©§§¦
didi oM m`e .d`R lkA mxft £̀©§¥§¨¥¨§¦¥¦§¤

mrh"ézøîà"eiptl oFvxd didW ©©¨©§¦¤¨¨¨¨§¨¨
mixftn mlFrl dkM EidIW oiCd zCnA§¦©©¦¤¦§¨¨§¨§ª¨¦
zAWp WFp`n mxkf didIWe ,d`R lkA§¨¥¨§¤¦§¤¦§¨¥¡¦§©

,crl:øeâà áéBà ñòk éìeì ¨©¥©©¥¨

ìòåxW`M zaMxn dNn `id iYrC §©©§¦¦¦¨ª§¤¤©£¤
ixtqA ExiMfd(ek epif`d),md i` s` ¦§¦§¦§¦©¥¥

oipraE mFwnA mziW`W Dnrh la £̀¨©£¨¤£¦¥¦§§¦§©
`NW xnFl ,md i` mB mdilr Exn`IW¤Ÿ§£¥¤©¥¥©¤Ÿ
rcEi `le miFbA x`WE mW mdl x`Xi¦¨¥¨¤¥§¨©¦§Ÿ¦¨©

:dI` mnFwn§¨©¥

äpäåmihaXd zxUr zElbl fnxi §¦¥¦§Ÿ§¨£¤¤©§¨¦
ofFB xdpl ElBW(e fi a"n)`Ed , ¤¨¦§©¨

ofFB `xwp iM ,oFihAq oixFw minkgdW¤©£¨¦¦©©§¦¦§¨¨
mielW fbIe oFWNn(`l `i xacna)dY` , ¦§©¨¨©§¦©¨

ifFb(e `r mildz)eixg` micnFrd iM , ¦¦¨§¦©£¨
FzF` oixFwe ,mc` ipAn mixqEn¨¦¦§¥¨¨§¦
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epif`dס zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i iriax meil inei xeriy
'יחּול  ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש מנחם. חּברֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַוכן

עליהֹון' לכּתב:רגזי לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא , ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ּכמֹו: ליסֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיהם',

מה) טז)"אאּזר",(ישעיה והא'(איוב פי", ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְֲֲִִֶֶַַָ
אחר  ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ראּויה אינּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּתיכֹונה

הּבריתא  זֹולׁשֹון ּתבה החֹולקת ּב'ּספרי', הּׁשנּויה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף אמרּתי ּתבֹות: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלׁשלׁש
אּיה  עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'אּתנם

.הם'? ֵ

(æë)eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
:úàæ-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé̈¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

[gkÎfk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ ׁשּכעס לא אם ≈««≈»ִֶַַֹ
עליהם  ּכנּוס להם להׁשחיתם האֹויב יּוכל ואם , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

יתלה ויׁשחיתם  ולא ּובאלהיו, ּבֹו הּגדּלה יתלה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ
ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּגדּלה

ּבעבֹודתּֿכֹוכ  ּגבּורתם לתלֹות ׁשאין הּדבר בים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשּלֹו B‚Â',.הּגדּלה ‰Ó¯ e„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ ְֶַָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ

ּגֹוי  e·z‰.אֹותֹו Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡∑ …«≈≈»¿≈»∆¿»
חכמים ׁשאּלּו וגֹו'היּו ירּדף "איכה זאת: ."יׂשּכילּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

„ÓÏÈ‡כז  LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mFi iM .zAWA FzziaW ipRn ,oFihAq©©§¦§¥§¦¨§©¨¦
`Ed xW`M hAq `Edd oFWNA zAXd©©¨©¨©©¨©£¤

xrAmix`zA siqFdl mpFWlA bEdpe ,ia §©§¦§¨¦§¨§¦§¨¢¦
oke ,oFilFn ,oFixFg ,oFiaFf` ,"oFi"¥§§§§¥

:dAxd©§¥
.íøëæ LBðàî äúéaLàoiA EpzElB ©§¦¨¥¡¦§¨¨¥¥

dcEdi Epgp` miOrd̈©¦£©§§¨
`le miOrA xkf Epl oi`W ,oinipaE¦§¨¦¤¥¨¥¤¨©¦§Ÿ
xn`i dPde .llM dO`e mrl aWgp¥¨¥§¨§ª¨§¨§¦¥Ÿ©
EpzFidl oiCd zCnA did iM ,aEzMd©¨¦¨¨§¦©©¦¦§¥

,mlFrl zElBA oM.áéBà ñòk éìeì ¥©¨§¨¥©©¥
zEkf dOY dYr EpzElbA iM ,df dxFie§¤¤¦§¨¥©¨©¨§
wx miOrd cIn dlSd Epl oi`e ,zFa`̈§¥¨©¨¨¦©¨©¦©
oiprM ,KxAzi lFcBd FnW xEarA©£§©¨¦§¨©§¦§©

l`wfgiA xn`W(cn `n k)mkz` iYvAwe ¤¨©¦¤§¥§¦©§¦¤§¤
iYWCwpe mA mzvtp xW` zFvx`d on¦¨£¨£¤§ŸŸ¤¨§¦§©§¦
'd ip` iM mYrcie ,miFBd ipirl mkä¤§¥¥©¦¦©§¤¦£¦
`l inW ornl mkY` izFUrA©£¦¦§¤§©©§¦Ÿ
mkizFlilrke mirxd mkikxck§©§¥¤¨¨¦§©£¦¥¤
cFr xn`p oke ,l`xUi ziA zFzgWPd©¦§¨¥¦§¨¥§¥¤¡©

(h weqt my)lgd iYlal inW ornl Ur`ë©©§©©§¦§¦§¦¥¥
dWn xiMfd KklE .'ebe miFBd ipirl§¥¥©¦§¨¦§¦¤

FzNtzA(eh ci xacna)xW` miFBd Exn`e ¦§¦¨§¨§©¦£¤
mXde ,'ebe xn`l LrnW z` ErnẄ§¤¦§£¥Ÿ§©¥

dfA Fl dcFd KxAzi(k weqt my)xn`Ie ¦§¨©¨¨¤©Ÿ¤
:LixacM iYglq 'd¨©§¦¦§¨¤

íòhäådvFxM EPpi` ,z`Gd dprHA §©©©©©£¨©Ÿ¥¤§¤

miFBd lM iM ,ei`pFU oiA FgM zF`xdl§©§Ÿ¥§¨¦¨©¦
la` .Fl EaWgp EdFze qt`n FCbp oi`M§©¦¤§¥¤¤¨¤§§£¨
xiMIW mipFYgYA mc`d z` `xA mXd©¥¨¨¤¨¨¨©©§¦¤©¦
zEWxd mUe ,FnWl dcFie F`xFA z ¤̀§§¤¦§§¨¨§
E`hg xW`ke ,aihdl F` rxdl FciA§¨§¨©§¥¦§©£¤¨§
wx x`Wp `l mNM FA Extke mpFvxA¦§¨§¨§ª¨Ÿ¦§¨©
zFzF`A mdA mqxtE ,FnWl dGd mrd̈¨©¤¦§¦§¥¨¤§
midl`d idl` `Ed iM miztFnaE§§¦¦¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦
lkl dfA rcFpe mipFc`d ipFc`e©£¥¨£¦§©¨¤§¨
,mxkf cA`ie aEWi m` dPde .miOrd̈©¦§¦¥¦¨¦©¥¦§¨
eiUrn z`e eizFzF` z` miOrd EgMWi¦§§¨©¦¤¨§¤©£¨
xiMfi mc` m`e ,mdA cFr xRqi `le§Ÿ§ª©¨¤§¦¨¨©§¦
zFlGOd zFgMn gM did iM EaWgi ,oM¥©§§¦¨¨Ÿ©¦Ÿ©©¨
didY dPde .xare slge miakFMde§©¨¦§¨©§¨©§¦¥¦§¤
,ixnbl dlhA mc`A d`ixAd zpEM©¨©©§¦¨¨¨¨§¥¨§©§¥

NWwx F`xFA z` rcFi mdA x`Xi ` ¤Ÿ¦¨¥¨¤¥©¤§©
oFvxd oiCn iE`x oM lre ,eiptl qirkn©§¦§¨¨§©¥¨¦¦¨¨
oFvx didIW ,mlFrd z`ixaA didW¤¨¨¦§¦©¨¨¤¦§¤¨
iM ,minId lM mrl Fl miwdl eiptNn¦§¨¨§¨¦§©¨©¨¦¦
lMn FzF` mircFIde eil` miaFxTd md¥©§¦¥¨§©§¦¦¨
lre FOr 'd oici iM mrh dfe :miOrd̈©¦§¤©©¦¨¦©§©

mgpzi eicar(el weqt)'d xMfIW , £¨¨¦§¤¨¤¦§Ÿ
md iM xMfie ,f`n FOr md iM mingxA§©£¦¦¥©¥¨§¦§Ÿ¦¥
micarM mzElbA Fl EcnrW eicar£¨¨¤¨§§¨¨©£¨¦
oiprkE ,cEArXde zFxSd lAql¦§Ÿ©¨§©¦§§¦§©

xn`PW(g bq diryi)dOd iOr K` xn`Ie ¤¤¡©©Ÿ¤©©¦¥¨

z`ixaA iYfnx xakE .ExTWi `l mipÄ¦Ÿ§©¥§¨¨©§¦¦§¦©
EPOn Kixv mlrpe aBUp cFq mc`d̈¨¨¦§¨§¤¡¨¨¦¦¤
,midl`l Epl didi `Ede mrl Fl didPW¤¦§¤§¨§¦§¤¨¥Ÿ¦

xn`PW oiprM(f bn diryi)`xwPd lM §¦§©¤¤¡©Ÿ©¦§¨
:'ebe eiz`xA icFakle inWafk dxez ¦§¦§¦§¦§¨¦

(çë).änä úBöò ãáà éBâ éklke ¦Ÿ©¥¥¨§¨
,xMfPd aiF`d lr ,dWxRd©¨¨¨©¨¥©¦§¨

dingp iAx ixacM(gk ixtq)mrheàì ék §¦§¥©¦§¤§¨§©©¦Ÿ
.íøeö eðøeöë.aiF`d ixaC oM mB §¥¨©¥¦§¥¨¥

aWgl mdl didW ,aEzMd xn`iŸ©©¨¤¨¨¨¤©£Ÿ
`Ed iM l`xUiA dUrPd z`f liMUdlE§©§¦Ÿ©©£¨§¦§¨¥¦
dPOn Epiaie ,mper lr mXd lrRŸ©©¥©£Ÿ¨§¨¦¦¤¨
lkl sFQA dUri ok iM mWtp zixg`l§©£¦©§¨¦¥©£¤©§¨
xzFi mWA micxFn md iM ,miFBd©¦¦¥§¦©¥¥

,Exn`ie EliMUi ,l`xUInócøé äëéà ¦¦§¨¥©§¦§Ÿ§¥¨¦§Ÿ
óìà ãçà,l`xUIníøeö ék àì íà ¤¨¤¤¦¦§¨¥¦Ÿ¦¨

,íøëîlraE siTY `Ed mxEv iM §¨¨¦¨©¦©©
SdlE xfrl zlFkid,EpxESn xzFi li ©§¤©£Ÿ§©¦¥¦¥

,íéìéìt eðéáéàådNgYn EpA Eid §Ÿ§¥§¦¦¨¨¦§¦¨
dOl dYre ,mpFvxM mihtW EpA zFUrl©£¨§¨¦¦§¨§©¨¨¨
Wi` zxrB ipRn sl` EpipRn migxFA§¦¦¨¥¤¤¦§¥§¨©¦
`iade mxkOW siTYd mxEv ilEl ,cg ¤̀¨¥¨©©¦¤§¨¨§¥¦
,mililR .oi` scFxe Eltpe maalA KxFn¤¦§¨¨§¨§§¥©¦§¦¦

KzFg`l YlNR xW` oFWNnfh l`wfgi) ¦¨£¤¦©§§©£¥
(aplNtie qgpiR cnrIe ,ew mildz) ©©£Ÿ¦§¨©§©¥
(l:hk dxez
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סי

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

øåôéë íåé úéøçùì äøèôäæð ÷øô äéòùé

æðãéeîéøä Cøã-ept elñ-elñ øîàå§¨©¬«Ÿ−Ÿ©¨®¤¨¦¬

:énr Cøcî ìBLëîåèàOðå íø øîà äë ék ¦§−¦¤¬¤©¦«¦Á¸Ÿ¨©¹¨´§¦À̈

ïBkLà LBã÷å íBøî BîL LBã÷å ãr ïëLŸ¥¬©¸§¨´§½¨¬§¨−¤§®

íéìôL çeø úBéçäì çeø-ìôLe àkc-úàå§¤©¨¸§©½©§©«£¸´©§¨¦½

:íéàkãð áì úBéçäìeæèáéøà íìBòì àì ék §©«£−¥¬¦§¨¦«¦´³Ÿ§¨¸¨¦½

óBèré éðôlî çeø-ék óBö÷à çöðì àìå§¬Ÿ¨¤−©¤§®¦¸©̧¦§¨©´©«£½

:éúéNr éðà úBîLðeæéézôö÷ Bòöa ïBra §¨−£¦¬¨¦«¦©«£¬¦§²¨©¬§¦

:Baì Cøãa ááBL Cìiå óö÷àå øzñä eäkàå§©¥−©§¥´§¤§®Ÿ©¥¬¤−̈§¤¬¤¦«

çéílLàå eäçðàå eäàtøàå éúéàø åéëøc§¨¨¬¨¦−¦§¤§¨¥®§©§¥¾©«£©¥¯

:åéìáàìå Bì íéîçðèéíéúôN áéð àøBa ¦ª¦²−§©«£¥¨«¥−¦´§¨®̈¦

íBìL|ýåýé øîà áBøwìå ÷Bçøì íBìL ¨¸¨¹¨«¨¯§©¨²¨©¬§Ÿ̈−

:åéúàôøeëè÷Lä ék Løâð íik íérLøäå §¨¦«§¨§¨¦−©¨´¦§¨®¦³©§¥¸

:èéèå Lôø åéîéî eLøâiå ìëeé àìàëïéà ´Ÿ½̈©¦§§¬¥−̈¤¬¤¨¦«¥´

íBìL:íérLøì éäìà øîàçðàíøä øôBMk CNçz-ìà ïBøâá àø÷ ¨½¨©¬¡Ÿ©−¨«§¨¦«§¨³§¨¸©©§½©−̈¨¥´

:íúàhç á÷ré úéáìe írLt énrì ãbäå EìB÷áïeLøãé íBé íBé éúBàå ¤®§©¥³§©¦¸¦§½̈§¥¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«§¦À¬¸¦§Ÿ½

eötçé éëøc úrãåáær àì åéäìà èôLîe äNr ä÷ãö-øLà éBâk ï §©¬©§¨©−¤§¨®§º£¤§¨¨´¨À̈¦§©³¡Ÿ¨¸´Ÿ¨½̈

:ïeötçé íéýìû úáø÷ ÷ãö-éètLî éðeìàLéâúéàø àìå eðîv änì ¦§¨¸¦¸¦§§¥¤½¤¦§©¬¡Ÿ¦−¤§¨«¨³¨©̧§¸§´Ÿ¨¦½¨

:eNbðz íëéávr-ìëå õôç-eàöîz íëîö íBéa ïä òãú àìå eðLôð eðépr¦¦¬©§¥−§´Ÿ¥®̈¥´§³«Ÿ§¤¸¦§§¥½¤§¨©§¥¤−¦§«Ÿ

mixn zxhrmixn zxhr
ãé,íéâéäðnä òøå øBcä òø øetña ÷éñôäå äáeLzä ìò ('å ä"ð) øacL øçà©©¤¦¤©©§¨§¦§¦§¦Ÿ©©§Ÿ©©©§¦¦

.äáeLúa älàä íéàèBçä ìa÷ì Cøc ìBìñé 'ä ék øîàì áLelñ-elñ øîàå ¨¥Ÿ¦¦§¤¤§©¥©§¦¨¥¤¦§¨§¨©¬«Ÿ−Ÿ
äLeák Cøãå älñî eNòCøã-eptúBìLënä ïîeîéøäéðáà eLéøôä £§¦¨§¤¤§¨©¨®¤¦©©§¥¨¦¬©§¦©§¥

Cøcî ìBLëîéða Ba eëìiLénrepðéàå úî ék áéBàä ïî ãBò eãçôé àì ék: ¦§−¦¤¬¤¤¥§§¥©¦«¦Ÿ¦§£¦¨¥¦¥§¥¤

åèïëL àOðå íø øîà äë ék¦Á¸Ÿ¨©¹¨´§¦À̈Ÿ¥¬
ãrçöðBîL LBã÷åïéàå ìcáðå ©¸¤©§¨´§½§¦§¨§¥

L ét-ìò-óàå ,åéìà CBøòíBøî £¥¨§©©¦¤¨¬
ïBkLà LBã÷åäæ ìk íòúàåíòå §¨−¤§®¦¨¤§¤§¦

çeø-ìôLe àkcçébLäì éðà ©¨¸§©½©£¦§©§¦©

úBéçäìe íéìôL çeø úBéçäì§©«£¸´©§¨¦½§©«£−
íéàkãð áìíééìçå éðò éìáBñ: ¥¬¦§¨¦«§¥Ÿ¦¨¢¨¦

æèáéøà íìBòì àì ékíò ¦´³Ÿ§¨¸¨¦½¦

åéNòî ìeîâa BLéðòäì àèBçäàìå ©¥§©£¦¦§©£¨§¬Ÿ
çeø-ék óBö÷à çöðìíãàä ¨¤−©¤§®¦¸©̧¨¨¨

óBèré éðôlîäôèòå ézàî Bì àa ¦§¨©´©«£½¨¥¦¦§¨§¨

BúBàúBîLðeàìä ílkéðà §¨−ª¨£Ÿ£¦¬
éúéNríäéìò íçøì éì éeàø ïëìå: ¨¦«¦§¨¥¨¦§©¥£¥¤

æéBòöa ïBraBlL ìæbäézôö÷ ©«£¬¦§²©¨¥¤¨©¬§¦
åéìòøzñä eäkàåéðt ézøzñä ¨¨§©¥−©§¥´¦§©§¦¨©

Búøöa äàøà ìáì epnîóö÷àåãBò ¦¤§©¤§¤§¨¨§¤§®Ÿ
äøvä åéìò ãéaëäìCìiåéðôìááBL §©§¦¨¨©¨¨©¥¬¤§¨©−̈

e ãøîe áeøñaCøãaúåàz:Baì §¥¤¤§¤¬¤©£©¦«
çééúéàø åéëøcéðôlî òðëð àeäL §¨¨¬¨¦−¦¤¦§¨¦§¨©

äøö åéìò àaLkeäàtøàåïî æà §¤¨¨¨¨¨§¤§¨¥®¨¦

BúBà úBã÷Btä úBknäeäçðàåCøãa ©©©§§©§¥¾§¤¤

ãBò àèçé àlL áBhäílLàå ©¤Ÿ¤¡¨©«£©¥¯
íéîçðíäa íçpiL úBáBèBìúnòì ¦ª¦²¤¦¨¥¨¤−§ª©

Bì äéäL øòväåéìáàìåíéøòèönì ©©©¤¨¨§©«£¥¨«©¦§©£¦

Búøöa:èéàøBaBì éðà Lcçàáéð §¨¨¥−£©¥£¦¦´
íéúôNeøîàé ílk äzòî ék Lcçî §¨®̈¦§ª¨¦¥©¨ª¨Ÿ§

BìíBìL|áBøwìå ÷Bçøì íBìL ¨¸¨¹¨«¨¯§©¨²
äáeLz-ìòáìe ÷écvìýåýé øîà ©©¦§©©§¨¨©¬§Ÿ̈−

åéúàôøeBôeb úBáBàëîe BLôð éìçî: §¨¦«¥¢¦©§©§

ëíérLøäåì áì ïéðúBð ïéàLáeL §¨§¨¦−¤¥§¦¥¨

íä ,'ä ìàíikàeä úò ìëaLLøâð ¤¥©¨´¤§¨¥¦§®̈
äôOä ìà åélâa ãðãðúîe çeøä ïîék ¦¨©¦§©§¥§©¨¤©¨¨¦³

åéîéî eLøâiå ìëeé àì è÷LääôOä ìà BàBáaèéèå Lôøïiöîä ©§¥¸´Ÿ½̈©¦§§¬¥−̈§¤©¨¨¤¬¤¨¦«©§©¥

äøñ eôéñBé ãBòå äøva eãéîúé íäå ,íéòLøä éNòî:àëíBìL ïéàL Bîk ©£¥¨§¨¦§¥©§¦©¨¨§¦¨¨§¤¥¨

ïk ,íçeøaíBìL ïéàíäì øLà ìëì:íérLøì éäìà øîààåéìà äeö §¨¥¥´¨½§¨£¤¨¤¨©¬¡Ÿ©−¨«§¨¦«¦¨¥¨

ïBøâá àø÷ìBãb ìB÷aCNçz-ìààBø÷lî òðnz ìàEìB÷ íøä øôBMk §¨³§¨¸§¨©©§½©¦¨©¦¦§©−̈¨¥´¤®
írLt énrì ãbäåíäéìò íçéëBäå §©¥³§©¦¸¦§½̈§¦¨£¥¤

:íúàhç á÷ré úéáìeáíéàøî §¥¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«©§¦

ék íé÷écök ïîöòíBé íBé éúBàå ©§¨§©¦¦¦§¦À¬¸
ïeLøãéíúáBç éãé íéàöBiL íéáLBçå ¦§Ÿ½§§¦¤§¦§¥¨¨

øçà íéø÷Bçå éúBà íéLøBcM äîa§©¤§¦¦§§¦©©

íúBà íéNBò ïéàL íâä älàä úBönä©¦§¨¥¤£©¤¥¦¨

eötçé éëøc úrãåïì íéöôçìBàL §©¬©§¨©−¤§¨®£¥¦¦§

ïîi÷ì íéöBø elàk íéîëçì úBàøBä¨©£¨¦§¦¦§©§¨

ä÷ãö-øLà éBâkèôLîe äNr §º£¤§¨¨´¨À̈¦§©³
áær àì åéäìàCkéðeìàLéãéîz ¡Ÿ¨¸´Ÿ¨½̈¨¦§¨¸¦¸¨¦

÷ãö-éètLîíîi÷ì ízòc ïéàå ¦§§¥¤½¤§¥©§¨§©§¨

ïeötçé íéýìû úáø÷íéàøî ¦§©¬¡Ÿ¦−¤§¨«©§¦

,úBönä ìò íéãøç eéä elàk íîöò©§¨§¦¨£¥¦©©¦§

àeä ïë àì ìáà:âéìò íéîòøúî £¨Ÿ¥¦§©£¦¨©

eøîàéåúéàø àìå eðîv änì §Ÿ§¨³¨©̧§¸§´Ÿ¨¦½¨
eðúlôz zìa÷ àìå eðúéðòzeðépr ©£¦¥§Ÿ¦©§¨§¦¨¥¦¦¬

òãú àìå eðLôðçébLî äzà ïéà ©§¥−§´Ÿ¥®̈¥©¨©§¦©

äáeLzä .eða íéìLBî eðéáéBàå ,eðä§§¥§¦¨©§¨

,àéäíëîö íBéa ïäíkî ãçà ìk ¦¥´§³«Ÿ§¤¸¨¤¨¦¤

eàöîzä øácõôçBa ÷Bñòéå Ba ¦§§§©©¥½¤§©£

Baì úL àìå úéðòzä øòö epnî âôäì§¨¥¦¤©©©©£¦§Ÿ¨¦

ìïBâk ,'äì áeLíëéávr-ìëåéìòa ¨©§§¨©§¥¤−©£¥

íëãé ìò íéáöòpä íëlL áBçeNbðz ¤¨¤©¤¡¨¦©¤§¤¦§«Ÿ
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סב

ãóBøâàa úBkäìe eîeöz ävîe áéøì ïä¥´§¦³©¨¸¨½§©−§¤§´

íBøna réîLäì íBië eîeöú-àì òLø¤®©«Ÿ¨´©½§©§¦¬©©¨−

:íëìB÷äúBpr íBé eäøçáà íBö äéäé äæëä «§¤«£¨¤À¦«§¤¸´¤§¨¥½²©¬

øôàå ÷Nå BLàø ïîâàk óëìä BLôð íãà̈−̈©§®£¨¸Ÿ§©§¹ŸŸÀ§©³¨¥̧¤¸

:ýåýéì ïBöø íBéå íBö-àø÷z äæìä révé©¦½©£¨¤¸¦§¨½§¬¨−©«Ÿ̈«

åòLø úBaöøç çzt eäøçáà íBö äæ àBìä£´¤»´¤§¨¥¼¼©¥̧©̧©§ª´¤½©

íéLôç íéöeöø çlLå äèBî úBcâà øzä©¥−£ª´¨®§©©³§¦¸¨§¦½

:e÷zðz äèBî-ìëåæEîçì árøì ñøô àBìä §¨−̈§©¥«£¸¨³Ÿ¨¨¥¸©§¤½

íør äàøú-ék úéá àéáz íéãeøî íéiðrå©«£¦¦¬§¦−¨´¦®̈¦¦«¦§¤³¨Ÿ¸

:ílrúú àì EøNaîe Búéqëåçò÷aé æà §¦¦½¦§¨§−¬Ÿ¦§©¨«¨´¦¨©³

Cìäå çîöú äøäî Eúëøàå EøBà øçMk©©̧©¸¤½©«£ª¨§−§¥¨´¦§¨®§¨©³

éðôì:Eôñàé ýåýé ãBák E÷ãö Eèàø÷z æà §¨¤̧¸¦§¤½§¬§Ÿ̈−©«©§¤«¨³¦§¨¸

øéñz-íà éðpä øîàéå òeLz äðré ýåýéå©«Ÿ̈´©«£¤½§©©−§Ÿ©´¦¥®¦¦¨¦³

:ïåà-øaãå òaöà çìL äèBî EëBzîé÷ôúå ¦«§¸½̈§©¬¤§©−§©¤¨«¤§¨¥³

CLça çøæå réaNz äðrð Lôðå ELôð árøì̈«¨¥¸©§¤½§¤¬¤©«£−̈©§¦®©§¨©³©¸Ÿ¤¸

:íéøävk Eúìôàå EøBààéãéîz ýåýé Eçðå ¤½©«£¥¨«§−©¨«¢¨«¦§¨«£´§Ÿ̈»¨¦¼

éúîörå ELôð úBçöçöa réaNäåõéìçé E §¦§¦³©§©§¨¸©§¤½§©§Ÿ¤−©«£¦®

eáfëé-àì øLà íéî àöBîëe äåø ïâk úééäå§¨¦̧¨̧§©´¨¤½§¨´©½¦£¤¬«Ÿ§©§−

:åéîéîáéøãb Eì àø÷å íîB÷z øBãå-øBã éãñBî íìBò úBáøç Enî eðáe ¥¨«¨³¦§¸¨§´½̈«§¥¬«¨−§¥®§Ÿ̈³§¸Ÿ¥´

ì úBáéúð ááBLî õøt:úáLâéEöôç úBNr Eìâø úaMî áéLz-íà ¤½¤§¥¬§¦−¨¨«¤¦¨¦³¦©¨¸©§¤½£¬£¨¤−

éëøc úBNrî Bzãaëå ãaëî ýåýé LBã÷ì âðò úaMì úàø÷å éLã÷ íBéaøaãå Eöôç àBönî E §´¨§¦®§¨¨̧¨©©¹̈ÀŸ¤¦§³§Ÿ̈¸§ª½̈§¦©§¸¥«£´§¨¤½¦§¬¤§§−§©¥¬

:øácãéákøäå ýåýé-ìr âprúz æàézézìëàäå õøà éúîa-ìr Eéáà á÷ré úìçð Eýåýé ét ék E ¨¨«À̈¦§©©¸©§Ÿ̈½§¦§©§¦−©¨´¢¥¨®¤§©«£©§¦À©«£©¸©«£´Ÿ¨¦½¦²¦¬§Ÿ̈−

:øac¦¥«

mixn zxhrmixn zxhr
íëîBö íBéa eöçìz:ãïäúîàaeîeöz ävîe áéøìäæ íò äæ èèB÷úäì ¦§£§§¤¥´¤¡¤§¦³©¨¸¨½§¦§¥¤¦¤

eîeöú-àì òLø óBøâàa úBkäìeíéîö íëðéàíBiëíBvä íBé ètLîk §©−§¤§´¤®©«Ÿ¨´¥§¤¨¦©½§¦§©©

íëìB÷ íBøna réîLäìéàåBúBà äöøà C:äíBö äéäé äæëä §©§¦¬©©¨−«§¤«§¥¤§¤£¨¤À¦«§¤¸´
eäøçáàéøö Ck éëåBa øçáàL íBö úBéäì Cóëìä BLôð íãà úBpr íBé ¤§¨¥½§¦¨¨¦¦§¤¤§©²©¬¨−̈©§®£¨¸Ÿ

óBëì ànLïîâàkóeôk èçî ïéî ¤¨¨§©§¹Ÿ¦©©¨

BLàøéøö éðàCrévé øôàå ÷Nå ŸÀ£¦¨¦§©³¨¥̧¤¸©¦½©
,åézçzíBéå íBö-àø÷z äæìä ©§¨£¨¤¸¦§¨½§¬

:ýåýéì ïBöøåäæ àBìäïéðòä ¨−©«Ÿ̈«£´¤»¨¦§¨

ìL ézéîàäeäøçáà íBöøLà ¨£¦¦¤´¤§¨¥¼¼£¤

iL àeäå ,Ba øçáàçztàeää íBia ¤§©§¤§©¥̧©̧©©

úBaöøçä éøL÷ úàòLøìáì ©§ª´¤¦§¥¨¤½©§©

,ãBò eäNòéøzäéøL÷úBcâà ©£¥©¥−¦§¥£ª´
äèBîìò úúì eðëeä øLà ìòä éöò ®̈£¥¨Ÿ£¤§¨¥©

íéiðòä éøàeöçlLåíéãáòä ©§¥¨£¦¦§©©³¨£¨¦

íéöeöøíéøeáMä-ìëå íéLôç §¦¸©§¦¨§¦½§¨
e÷zðz äèBîúBNòì eôéñBz àìå −̈§©¥«§Ÿ¦©£

äãBáò íeL íäa:æàeää íBiaàBìä ¨¤£¨©©£¸
ñøôïzíéiðrå Eîçì árøì ¨³Ÿ¥¨¨¥¸©§¤½©«£¦¦¬

íéãeøîíäì ïéà øLà íéìèìhnä §¦−©¦©§§¦£¤¥¨¤

Ba úBñçì íB÷îúéá àéázìà ¨©£¨´¦®̈¦¤

,EúéaBúéqëå íør äàøú-ék ¥¤¦«¦§¤³¨Ÿ¸§¦¦½
ElMîEøNaîeEáBøwîàì ¦¤§¦§¨§−¦§§¬Ÿ

ílrúúEàøé ìáì äqkúz àì: ¦§©¨«Ÿ¦§©¤§©¦§¤

ç÷Nìe íeöì Cøèöz àì ïk äNòzLk§¤©£¤¥Ÿ¦§¨¥¨§©

àlà ,øôàåøçMk ò÷aé æàò÷Baä ¨¥¤¤¨¨´¦¨©³©©̧©¸©¥©

íéáòaEúëøàå EøBàEúàeôøe ¤¨¦¤½©«£ª¨§−§¨§

éðôì Cìäå çîöú äøäîE §¥¨´¦§¨®§¨©³§¨¤̧¸
E÷ãöúeîzLëeýåýé ãBák ¦§¤½§¤¨§¬§Ÿ̈−

EôñàéøLà íB÷î ìà íéiçä øBøöa ©«©§¤«¦§©©¦¤§£¤

íL úBøeøö íé÷écvä úBLôð: ©§©©¦¦§¨

èïk äNòzLkýåýéå àø÷z æà §¤©£¤¥¨³¦§¨¸©«Ÿ̈´
äðréEúìàL àlîìøîàéå òeLz ©«£¤½§©¥§¥¨§§©©−§Ÿ©´
éðpäEöôç íéìLäìøéñz-íà ¦¥®¦§©§¦¤§§¦¨¦³

äèBî EëBzîìòä éöò úà ¦«§¸½̈¤£¥¨Ÿ

íéiðòä éøàeö ìò zãaëäLçìL ¤¦§©§¨©©§¥¨£¦¦§©¬
òaöàlî øéñz íbìà Eòaöà çBìL ¤§©−©¨¦¦¦§©¤§©£¤

íéáéøîä íãà éða Cøãk Eøáç éðt ìeî§¥£¥§§¤¤§¥¨¨©§¦¦

ïåà-øaãåíéøáãa eléôà Eòø íò áéøz àlL ïåà øác øéñz ïëå:é÷ôúå §©¤¨«¤§¥¨¦§©¨¤¤Ÿ¨¦¦¥££¦¦§¨¦§¨¥³
àéöBúåELôð árøìíéáBè íéøác éîeçðúaäðrð Lôðåáòøa äpòîä §¦¨«¨¥¸©§¤½§©§¥§¨¦¦§¤¬¤©«£−̈©§ª¨¨¨¨

réaNzæà ,dúBà,EøBà CLça çøæåúBøvä úëLçåìôàåEúøéàz ©§¦®©¨¨§¨©³©¸Ÿ¤¸¤½§¤§©©¨©«£¥¨«§−¨¦

áeL:íéøävkàéEçðåEúBà âäðéãéîz ýåýé,Cì áBhä CøãaréaNäå ©¨«¢¨«¦§¨«£´§©¥§§Ÿ̈»¨¦¼§¤¤©¨§¦§¦³©
úBçöçöaúà LáBé úòaELôð §©§¨¸§¥¤¤©§¤½

éúîöråõéìçé E÷éæçéå àéøáé §©§Ÿ¤−©«£¦®©§¦§©£¦

úééäåäáBhî òáNäåø ïâkòáOä §¨¦̧¨̧¨¥©¦¨§©´¨¤½©¨¥©

íénä ïîàöBîëeøB÷îkøLà íéî ¦©©¦§¨´¦§©½¦£¤¬
eáfëé-àìíé÷ñôð àì:åéîéî «Ÿ§©§−Ÿ¦§¨¦¥¨«

áéeðáeíéàöBiä íéáBhä íéNònä ¨³©©£¦©¦©§¦

Enîúà eðáéíìBò úBáøç ¦§¸¦§¤¨§´½̈
éãñBîeìôpL úBãBñéäøBãå-øBã «§¥¬©§¤¨§«¨−

úBøBcä éîéaíîB÷zéNòîa íúBàE ¦¥©§¥®¨§©£¤

íéáBhäEì àø÷åíìBòä éðaøãb ©¦§Ÿ̈³§¸§¥¨¨Ÿ¥´
õøt,øeáMäå õeøtä íB÷îaááBLî ¤½¤§¨©¨§©¨§¥¬
áéLîì úBáéúðúáLúBéäì ¥¦§¦−¨¨«¤¦§

íéLðàa úBáMeéî:âéáéLz-íà §¨©£¨¦¦¨¦³
Eìâø úaMî,íeçzì õeç úëlî ¦©¨¸©§¤½¦¤¤©§

îeEöôç úBNríéøeñàäíBéa ¥£¬£¨¤−¨£¦§´
âðò úaMì úàø÷å éLã÷âpòúäì ¨§¦®§¨¨̧¨©©¹̈ÀŸ¤§¦§©¥

,Baýåýé LBã÷ìàø÷z úaMä íBéì ¦§³§Ÿ̈¸§©©¨¦§¨

íBéãaëîìL äëàìî Ba úBNò éìaî §ª½̈¦§¦£§¨¨¤

ìBçéëøc úBNrî BzãaëåE §¦©§¸¥«£´§¨¤½
äëàìî ìk úBNòî òðnzLàBönî ¤¦¨©¥£¨§¨¨¦§¬

Eöôçíéøácî Eöôç Ba äNòz àlL ¤§§−¤Ÿ©£¤¤§§¦§¨¦

úaLa íéøeñàäøác øaãåøaãlîe ¨£¦§©¨§©¥¬¨¨«¦§©¥

úBðBaLçk úaLa øñàpä øác Ba¨¨©¤¡¨§©¨§¤§

àöBiëå:ãéïk äNòzLkâprúz æà §©¥§¤©£¤¥À̈¦§©©¸
ýåýé-ìr,éäìà éLôð éðçeø âðò ©§Ÿ̈½Ÿ¤¨¦©§¦¡Ÿ¦

ákøäåézõøà éúîa-ìr E §¦§©§¦−©¨´¢¥®̈¤
,íéiøîçä íéðéðò ìkî älòúúå§¦§©¤¦¨¦§¨¦©¨§¦¦

ézìëàäåEõøàä äéäz Eìúìçð §©«£©§¦À§¦§¤¨¨¤©«£©¸
éáà á÷réøac ýåýé ét ék E ©«£´Ÿ¨¦½¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«

øacL äî ìk íi÷é àeäå: §§©¥¨©¤¦¥
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øåôéë íåé äçðîì äøèôäà ÷øô äðåé

ààézîà-ïá äðBé-ìà ýåýé-øác éäéå©§¦¸§©§Ÿ̈½¤¨¬¤£¦©−

:øîàìáäìBãbä øérä äåðéð-ìà Cì íe÷ ¥«ŸÂ¥¯¤¦«§¥²¨¦¬©§−̈

:éðôì íúrø äúìr-ék äéìr àø÷eâí÷iå §¨´¨¤®¨¦¨«§¨¬¨«¨−̈§¨¨«©¨³¨

Bôé ãøiå ýåýé éðôlî äLéLøz çøáì äðBé¨¸¦§´Ÿ©©§¦½¨¦¦§¥−§Ÿ̈®©¥̧¤¨¹

äiðà àöîiå|ãøiå døëN ïziå LéLøú äàa ©¦§¨¯¢¦¨´¨¨´©§¦À©¦¥̧§¨¹̈©¥³¤

:ýåýé éðôlî äLéLøz íänr àBáì dä¸¨³¦¨¤¸©§¦½¨¦¦§¥−§Ÿ̈«

ãéäéå íiä-ìà äìBãb-çeø ìéèä ýåýéå©«Ÿ̈À¥¦³«©§¨¸¤©½̈©§¦¬

:øáMäì äáMç äiðàäå íia ìBãb-ørñ©«©¨−©®̈§¨´¢¦½̈¦§−̈§¦¨¥«

äåéäìà-ìà Léà e÷ræiå íéçlnä eàøéiå©¦«§´©©¨¦À©¦§£»¦´¤¡Ÿ¨¼

íiä-ìà äiðàa øLà íéìkä-úà eìèiå©¨¦̧¤©¥¦¹£¤³¨«¢¦¨¸¤©½̈

äðéôqä éúkøé-ìà ãøé äðBéå íäéìrî ì÷äì§¨¥−¥«£¥¤®§À̈¨©¸¤©§§¥´©§¦½̈

:íãøiå ákLiååøîàiå ìáçä áø åéìà áø÷iå ©¦§©−©¥«¨©«©¦§©³¥¨¸©´©Ÿ¥½©¬Ÿ¤

éýìû-ìà àø÷ íe÷ ícøð El-äî Bìàìå eðì íéýìûä úMrúé éìeà E −©§´¦§®̈µ§¨´¤¡Ÿ¤½©º¦§©¥¯¨«¡Ÿ¦²−̈§¬Ÿ

:ãáàðæéîlLa ärãðå úBìøBâ äìétðå eëì eärø-ìà Léà eøîàiå Ÿ¥«©«Ÿ§º¦´¤¥¥À§¸§©¦´¨«¨½§¥´§½̈§¤§¦²

:äðBé-ìr ìøBbä ìtiå úBìøBb eìtiå eðì úàfä ärøäçåéìà eøîàiå ¨«¨¨¬©−Ÿ®̈©©¦̧¸«¨½©¦¬Ÿ©−̈©¨«©«Ÿ§´¥½̈

àBáz ïéàîe Ezëàìn-äî eðì úàfä ärøä-éîì øLàa eðì àp-äãébä©¦«¨¨´½̈©«£¤²§¦¨«¨¨¬©−Ÿ¨®©§©§§¸¥©´¦¨½

:äzà ír äfî-éàå Eöøà äîèýåýé-úàå éëðà éøár íäéìà øîàiå ¨´©§¤½§¥«¦¤¬©−¨«¨©¬Ÿ¤£¥¤−¦§¦´¨®Ÿ¦§¤§Ÿ̈º

:äLaiä-úàå íiä-úà äNr-øLà àøé éðà íéîMä éýìûéeàøéiå ¡Ÿ¥³©¨©̧¦¸£¦´¨¥½£¤¨¨¬¤©−̈§¤©©¨¨«©¦«§³

íéLðàä eòãé-ék úéNr úàf-äî åéìà eøîàiå äìBãâ äàøé íéLðàä̈«£¨¦¸¦§¨´§½̈©«Ÿ§¬¥−̈©´Ÿ¨¦®¨¦¨«§´¨«£¨¦À

:íäì ãébä ék çøá àeä ýåýé éðôlî-ékàéCl äNrp-äî åéìà eøîàiå ¦«¦¦§¥³§Ÿ̈¸´Ÿ¥½©¦¬¦¦−¨¤«©«Ÿ§³¥¨¸©©´£¤½̈

:ørñå CìBä íiä ék eðéìrî íiä ÷zLéåáééðeàN íäéìà øîàiå §¦§¬Ÿ©−̈¥«¨¥®¦¬©−̈¥¬§Ÿ¥«©Ÿ́¤£¥¤À¨¸¦¸

ørqä élLá ék éðà rãBé ék íëéìrî íiä ÷zLéå íiä-ìà éðìéèäå©«£¦ª¦́¤©½̈§¦§¬Ÿ©−̈¥«£¥¤®¦ µ¥´©¨¦½¦´§¤¦À©©¯©

:íëéìr äfä ìBãbäâéeìëé àìå äLaiä-ìà áéLäì íéLðàä eøzçiå ©¨²©¤−£¥¤«©©§§´¨«£¨¦À§¨¦²¤©©¨−̈§´Ÿ¨®Ÿ

:íäéìr ørñå CìBä íiä ékãéýåýé äpà eøîàiå ýåýé-ìà eàø÷iå ¦´©½̈¥¬§Ÿ¥−£¥¤«©¦§§¸¤§Ÿ̈¹©«Ÿ§À¨¨³§Ÿ̈¸

mixn zxhrmixn zxhr
à:øîàì ézîà-ïá äðBé-ìà ýåýé-øác éäéå(ìéìçä ÷øôa) ì"æç eøîà ©§¦¸§©§Ÿ̈½¤¨¬¤£¦©−¥«Ÿ¨§£©§¤¤¤¨¦

äðîìàä äMàä ïa äéä àeäå øLà èáMî Bnà ãvî äéä ézîà ïa äðBiL¤¨¤£¦©¨¨¦©¦¦¥¤¨¥§¨¨¤¨¦¨¨©§¨¨

øîàpL Bîk ïeìeáæ èáMî äéä åéáà ãvîe ,eäéçä eäiìàLå ,eäiìà úà äìkìkL¤¦§§¨¤¥¦¨§¤¥¦¨¤¡¨¦©¨¦¨¨¦¥¤§§¤¤¡©

ïeìeáæ ìeáâa äéä øôçä úâå ,øôçä úbî øLà ézîà ïa äðBé íéëìî øôña§¥¤§¨¦¨¤£¦©£¤¦©©¥¤§©©¥¤¨¨¦§§

íL íéëìîa øàBáîe ,(è"é òùåäé)§¨¦§¨¦¨
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eîrèé-ìà ïàväå ø÷aä äîäaäå íãàä̈«¨¨̧§©§¥¹̈©¨¨´§©ÀŸ©¦§£¸

:ezLé-ìà íéîe eòøé-ìà äîeàîçeqkúéå §½¨©¦§½©−¦©¦§«§¦§©´

íéýìû-ìà eàø÷éå äîäaäå íãàä íéwN©¦À¨«¨¨¸§©§¥½̈§¦§§¬¤¡Ÿ¦−

ñîçä-ïîe ärøä Bkøcî Léà eáLéå ä÷æça§¨§®̈§¨ªÀ¦µ¦©§´¨«¨½̈¦¤«¨−̈

:íäétëa øLàèíçðå áeLé rãBé-éî £¤¬§©¥¤«¦«¥´©¨½§¦©−

:ãáàð àìå Btà ïBøçî áLå íéýìûäéàøiå ¨«¡Ÿ¦®§¨²¥«£¬©−§¬ŸŸ¥«©©³§

íkøcî eáL-ék íäéNrî-úà íéýìûä̈«¡Ÿ¦¸¤©´£¥¤½¦«−̈¦©§¨´

:äNr àìå íäì-úBNrì øac-øLà ärøä-ìr íéýìûä íçpiå ärøä̈«¨¨®©¦¨´¤¨«¡Ÿ¦À©¨«¨¨²£¤¦¤¬©«£«¨¤−§¬Ÿ¨¨«

ãà:Bì øçiå äìBãâ ärø äðBé-ìà òøiåáøîàiå ýåýé-ìà ìltúiå ©¥¬©¤−̈¨¨´§®̈©¦−©«©¦§©¥̧¤§Ÿ̈¹©Ÿ©À

çøáì ézîc÷ ïk-ìr éúîãà-ìr éúBéä-ãr éøáã äæ-àBìä ýåýé äpà̈¨³§Ÿ̈¸£¤´§¨¦À©¡¦¸©©§¨¦½©¥¬¦©−§¦¦§´Ÿ©

íçðå ãñç-áøå íétà Cøà íeçøå ïepç-ìà äzà ék ézrãé ék äLéLøz©§¦®¨¦´¨©À§¦¦³©¨¸¥«©´§©½¤³¤©©̧¦¸§©¤½¤§¦−̈

:ärøä-ìrâ:éiçî éúBî áBè ék épnî éLôð-úà àð-ç÷ ýåýé äzrå ©¨«¨¨«§©¨´§Ÿ̈½©¨¬¤©§¦−¦¤®¦¦²¬¦−¥«©¨«

ã:Cì äøç áèéää ýåýé øîàiåäøérì íãwî áLiå øérä-ïî äðBé àöiå ©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«¥¥−¨¬¨¨«©¥¥³¨¸¦¨¦½©¥−¤¦¤´¤¨¦®

:øéra äéäi-äî äàøé øLà ãr ìva äézçz áLiå äkñ íL Bì Nriå©©Á©Á¸¹̈ªÀ̈©¥³¤©§¤̧¨̧©¥½©µ£¤´¦§¤½©¦«§¤−¨¦«

åìriå ïBé÷é÷ íéäìà-ýåýé ïîéå|BLàø-ìr ìö úBéäì äðBéì ìrî ©§©´§Ÿ̈¡ÂŸ¦Â¦«¨º©©´©¥©´§À̈¦«§¬¥Æ©Ÿ½

:äìBãâ äçîN ïBé÷éwä-ìr äðBé çîNiå Búrøî Bì ìéväìæïîéå §©¦¬−¥¨«¨®©¦§©¬¨²©©¦«¨−¦§¨¬§¨«©§©³

ä-úà Czå úøçnì øçMä úBìra úrìBz íéýìûä:Láéiå ïBé÷éw ¨«¡Ÿ¦¸©½©©«£¬©©−©©¨«¢¨®©©¬¤©¦«¨−©¦¨«

çéäéå|LîMä Czå úéLéøç íéã÷ çeø íéýìû ïîéå LîMä çøæk ©§¦´¦§´Ÿ©©¤À¤©§©̧¡Ÿ¦¹³©¨¦¸£¦¦½©©¬©¤²¤

:éiçî éúBî áBè øîàiå úeîì BLôð-úà ìàLiå ólrúiå äðBé Làø-ìr©¬Ÿ−̈©¦§©¨®©¦§©³¤©§¸¨½©¾Ÿ¤¬¦−¥«©¨«

èáèéä øîàiå ïBé÷éwä-ìr Eì-äøç áèéää äðBé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦¸¤½̈©«¥¥¬¨«¨§−©©¦«¨®©¾Ÿ¤¥¥¬

:úåî-ãr éì-äøçé-àì øLà ïBé÷éwä-ìr zñç äzà ýåýé øîàiå ¨«¨¦−©¨«¤©´Ÿ¤§Ÿ̈À©¨¬©̧§¨̧©©¦´¨½£¤²«Ÿ

mixn zxhrmixn zxhr
Bàñkîìõøàä ìò úáLøáriåøéñäBzøcàúeëìnä Leáìåéìrî ¦¦§½¨¤¤©¨¨¤©©«£¥¬¥¦©©§−§©©§¥«¨®̈

÷N ñëéåäáò äòéøé:øôàä-ìr áLiåæ÷ræiåæéøëäì äeöøîàiå ©§©´©½§¦¨¨¨©¥−¤©¨¥«¤©©§¥À¦¨§©§¦©¸Ÿ¤¸
åéìãâe Cìnä írhî äåðéðaøæâð úeëìnä ìLäîäaäå íãàä øîàì §¦«§¥½¦©¯©©¤²¤§Ÿ−̈¤©©§¦§©¥®Ÿ¨«¨¨̧§©§¥¹̈

äîeàî eîrèé-ìà ïàväå ø÷aä,øác íeLíéîe eòøé-ìà ©¨¨´§©ÀŸ©¦§£¸§½¨¨¨©¦§½©−¦
:ezLé-ìàçæéøëäì Lé äæ íb ©¦§«©¤¥§©§¦

äîäaäå íãàä íéwN eqkúéå§¦§©´©¦À¨«¨¨¸§©§¥½̈
ä÷æça íéýìû-ìà eàø÷éåìëa §¦§§¬¤¡Ÿ¦−§¨§®̈§¨

áìärøä Bkøcî Léà eáLéå ¥§¨ªÀ¦ µ¦©§´¨«¨½̈
úBøéáò øàMîñîçä-ïîeìæbä ¦§¨£¥¦¤«¨−̈©¨¥

íäétëa øLàék ,áéLäì íäéìòL £¤¬§©¥¤«¤£¥¤§¨¦¦

ñîça ìéòBî ïéà ãáì äèøçå éecéå: ¦©£¨¨§¨¥¦§¨¨

èæBøkä ïî äæ íbéîärãBéìò ©¤¦©¨¦«©¥´©©

BãéaL úBøéáòáeLéæàå 'äìíçðå £¥¤§¨¨½©§¨§¦©−
íéýìûääøæbä ïîïBøçî áLå ¨«¡Ÿ¦®¦©§¥¨§¨²¥«£¬

ãáàð àìå BtàíìBòä ïî:éàøiå ©−§¬ŸŸ¥«¦¨¨©©³§
eáL-ék íäéNrî-úà íéýìûä̈«¡Ÿ¦¸¤©´£¥¤½¦«−̈

ärøä íkøcîCìnä øáãk eNò ék ¦©§¨´¨«¨®̈¦¨¦§©©¤¤

íçpiåèøçúðíéýìûääøBz äøac ©¦¨´¤¦§¨¥¨«¡Ÿ¦À¦§¨¨

ìkíãà éða ïBLärøä-ìräøæbä ìò ¦§§¥¨¨©¨«¨¨²©©§¥¨

àìå íäì-úBNrì øac-øLà£¤¦¤¬©«£«¨¤−§¬Ÿ
:äNrà'ä íçépL Bì øîàð äàeáða ¨¨«¦§¨¤¡©¤¦©

äìBãâ ärø äðBé-ìà òøiå,øîà ©¥¬©¤−̈¨¨´§®̈¨©

ø÷Mä àéáð éðàL íéBbä eøîàé åéLëò©§¨Ÿ§©¦¤£¦§¦©¤¤

Bì øçiåeáL àì íäL ìàøNé øeáòa ©¦−©«©£¦§¨¥¤¥Ÿ¨

äòøä íkøcî:áýåýé-ìà ìltúiå ¦©§¨¨¨¨©¦§©¥̧¤§Ÿ̈¹
éñBäå ,éLôð úà àð ç÷óäpà øîàiå ©¨¤©§¦§¦©Ÿ©À¨¨³

ãr éøáã äæ-àBìä ýåýéãBòa §Ÿ̈¸£¤´§¨¦À©§

ézîc÷ ïk-ìr éúîãà-ìr éúBéä¡¦¸©©§¨¦½©¥¬¦©−§¦
äLéLøz çøáìéì äàa íøè ¦§´Ÿ©©§¦®¨¤¤¨¨¦

,úéðL íòt äàeápäézrãé ékæàî ©§¨©©¥¦¦´¨©À§¦¥¨

íáéøçz àìå äáeLúa eøæçé íäLék ¤¥©§§¦§¨§Ÿ©£¦¥¦³
Cøà íeçøå ïepç-ìà äzà©¨¸¥«©´§©½¤³¤
ärøä-ìr íçðå ãñç-áøå íétà©©̧¦¸§©¤½¤§¦−̈©¨«¨¨«

éñBz äæáeíúBàøa ìàøNé ìò Eñòk ó ¨¤¦©©§©¦§¨¥¦§¨

ïëìå ,øñeî íéç÷Bì íðéàå äáeLzä çkŸ©©§¨§¥¨§¦¨§¨¥

äàeápä éìò äL÷ äúéä:âäzrå ¨§¨¨¨¨©©§¨§©¨´
ýåýéàeä ïëå ìéàBä-úà àð-ç÷ §Ÿ̈½¦§¥©¨¬¤

épnî éLôðúòøa äàøà àlL ©§¦−¦¤®¦¤Ÿ¤§¤§¨©

ìàøNé:éiçî éúBî áBè ék ¦§¨¥¦²¬¦−¥«©¨«
ãáèéää ýåýé øîàiåìò íàä ©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«¥¥−©¦©

íäì äNBò éðàL áBhä:Cì äøç ©¤£¦¤¨¤¨¬¨¨«
äáLiå øérä-ïî äðBé àöiå©¥¥³¨¸¦¨¦½©¥−¤

íãwîçøæîaíL Bì Nriå øérì ¦¤´¤§¦§¨¨¦®©©Á©Á¸¹̈
ãr ìva äézçz áLiå äkñªÀ̈©¥³¤©§¤̧¨̧©¥½©µ

øéra äéäi-äî äàøé øLàäøæbä øBæçúå íúáeLúa eãîòé àì éìeà £¤´¦§¤½©¦«§¤−¨¦«©Ÿ©©§¦§¨¨§©£©§¥¨

dîB÷îì:åïîéåçéîöäíéäìà-ýåýéíLa áNòïBé÷é÷äìòîì ìãb àeäå ¦§¨©§©´¦§¦©§Ÿ̈¡ÂŸ¦Â¥¤§¥¦«¨º§¨¥§©§¨

ìriå|Búrøî Bì ìéväì BLàø-ìr ìö úBéäì äðBéì ìrîíçî ©©´©¥©´§À̈¦«§¬¥Æ©Ÿ½§©¦¬−¥¨«¨®¥Ÿ

LîMä:äìBãâ äçîN ïBé÷éwä-ìr äðBé çîNiåæïîéåïéîæä ©¤¤©¦§©¬¨²©©¦«¨−¦§¨¬§¨«©§©³¦§¦

øçMä úBìra úrìBz íéýìûä̈«¡Ÿ¦¸©½©©«£¬©©−©
úøçnìBúçîN íBéCzåäëúç ©¨«¢®̈¦§¨©©¬¨§¨

ä-úàïBé÷éwBú÷éðé íB÷nî:Láéiå ¤©¦«¨−¦§§¦¨©¦¨«
çéäéå|ïîéå LîMä çøækïéîæä ©§¦´¦§´Ÿ©©¤À¤©§©̧¦§¦

íéã÷ çeø íéýìûúéçøæî ¡Ÿ¦¹³©¨¦¸¦§¨¦

úéLéøçáBøî íéðæàä úLøçîL £¦¦½¤©£¤¤¨¨§©¦¥

dðBàLLîMä CzåéìLäåéöBöéð C §¨©©¬©¤²¤¦§¦¦¨

ólrúiå äðBé Làø-ìréìa øàLð ©¬Ÿ−̈©¦§©®̈¦§©§¦

äLbøäúeîì BLôð-úà ìàLiå ©§¨¨©¦§©³¤©§¸¨½
éiçî éúBî áBè øîàiåìáñ ék ©¾Ÿ¤¬¦−¥«©¨«¦¨©

äaøä íéøeqé:èíéýìû øîàiå ¦¦©§¥©³Ÿ¤¡Ÿ¦¸
áèéää äðBé-ìàãàî íàä-äøç ¤½̈©«¥¥¬©¦§Ÿ¨«¨

ìr Eìïãáàøîàiå ïBé÷éwä §−©¨§©©¦«¨®©¾Ÿ¤
ãr éì-äøç áèéäøçáàLúåî ¥¥¬¨«¨¦−©¤¤§©¨«¤

äæ øeáòa:éýåýé øîàiåäpä ©£¤©´Ÿ¤§Ÿ̈À¦¥

zñç äzàzøòèöðåìrúãéáà ©¨¬©̧§¨̧§¦§©©§¨©£¥©

øLà ïBé÷éwääzàBa zìîr-àì ©¦´¨½£¤²©¨«Ÿ¨©¬§¨−



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

epif`dסו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"i iying meil inei xeriy

ß ixyz `"i iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï eÈ·È∑ ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב יׂשראל יּתנּו .ׁשל »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑מּיׂשראל מּמּנּו ‰Ì¯ÈbÒ.אלף '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע"ז דילבר"ר .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr hi jxk zeiecreezd mgpn zxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

הסּגירם וה' מכרם צּורם ל)ּכי ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ְְְִִִֶַַָָָָָָ
אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו
מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי
לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.
ּכל־ׁשּכן  - ׁשעריה" ּבארץ "טבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשלט
ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקל־וחמר

אּלא ואחד). אחד ּכל צּורם ּבתֹו- הסּגירם וה' מכרם ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
וחמי  מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמּטעם
. . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמֹו"ר
לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל

ה"אנפּת". ְַַַָָעל

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«

i"yx£Ì¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk∑ לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְִֶֶָָָָָ
הּנּצחֹון, ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהבין
צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

ׁשּבּמקרא  "צּור" ּכל סלעם. ּכסלענּו לא לׁשֹון ּכי , ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

ÌÈÏÈÏt.סלע  eÈ·ÈB‡Â∑ ׁשֹופטים אֹויבינּו ועכׁשו ֶַ¿¿≈¿ƒƒְְְְִֵַָ
להם מכרנּו צּורנּו ׁשהרי ׁשּצּורנּואֹותנּו, הרי אחרים: (ספרים ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

להם) .מכרנּו ְֶָָָ

(áì)Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

È‰Èכט  ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל  ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe¯ÒÓ ÔB‰tÈ˜z È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:ÔeÓÏL‡¬¿≈ƒ

„··‡לא  ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

ÔB‰˙eÚ¯tלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚ¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

-ïáe äéä äìéì-ïaL Bzìcb àìå Ba zìîr̈©¬§¨−§´Ÿ¦©§®¤¦©¬§¨¨−̈¦

:ãáà äìéìàéøérä äåðéð-ìr ñeçà àì éðàå ©¬§¨¨¨«©«£¦¸´Ÿ¨½©¦«§¥−¨¦´

äøNr-íézLî äaøä da-Lé øLà äìBãbä©§¨®£¤´¤¿̈©§¥Á¦§¥«¤§¥¸

:äaø äîäáe BìàîNì Bðéîé-ïéa òãé-àì øLà íãà Baøæçéìû-éî ¦¹¨À̈£¤³«Ÿ¨©¸¥«§¦´¦§Ÿ½§¥−̈©¨«¦¥´

ì òLt-ìr øáòå ïBr àNð EBîk:àeä ãñç õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàLèéáeLé ¨ÀŸ¥³¨¸§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©¸©½¦«¨¥¬¤−¤«¨´

éìLúå eðéúðår Laëé eðîçøé:íúàhç-ìk íé úBìöîa Cëíäøáàì ãñç á÷réì úîà ïzz §©«£¥½¦§−Ÿ£«ŸŸ¥®§©§¦²¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨«¦¥³¡¤¸§©«£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®

:íã÷ éîéî eðéúáàì zraLð-øLà£¤¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

mixn zxhrmixn zxhr
íéî úà÷Läå äòéøæe äLéøçaäìéì-ïaL Bzìcb àìåãçàäéä ©£¦¨§¦¨§©§¨©©¦§´Ÿ¦©§®¤¦©¬§¨¤¨¨−̈

äìéì-ïáeäéøçàL:ãáààéøérä äåðéð-ìr ñeçà àì éðàå ¦©¬§¨¤©£¤¨¨¨«©«£¦¸´Ÿ¨½©¦«§¥−¨¦´
äìBãbä-äãBáò íéãáBò íéaøL íâä ©§®̈£©¤©¦§¦£¨

ìáà ,äøæäaøä da-Lé øLà ¨¨£¨£¤´¤¿̈©§¥Á
øLà íãà Baø äøNr-íézLî¦§¥«¤§¥¸¦¹¨À̈£¤³

BìàîNì Bðéîé-ïéa òãé-àìék «Ÿ¨©¸¥«§¦´¦§Ÿ½¦

ïBò íäì áBLçì ïéàå íépè÷ íä¥§©¦§¥©£¨¤¨

äaø äîäáeìòå ,LðBò íäì ïéàL §¥−̈©¨«¤¥¨¤¤§©

ìBîçìå ñeçì éeàø älà ìk:çéòLt-ìr øáòå ïBr àNð EBîk ìû-éî ¨¥¤¨¨§©£¦¥´¨ÀŸ¥³¨¸§Ÿ¥´©¤½©
ì:àeä ãñç õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàLèéáeLé ¦§¥¦−©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©¸©½¦«¨¥¬¤−¤«¨´

éìLúå eðéúðår Laëé eðîçøéC §©«£¥½¦§−Ÿ£«ŸŸ¥®§©§¦²
:íúàhç-ìk íé úBìöîa¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨«

ëãñç á÷réì úîà ïzz¦¥³¡¤¸§©«£½Ÿ¤−¤
zraLð-øLà íäøáàì§©§¨®̈£¤¦§©¬§¨

:íã÷ éîéî eðéúáàì©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סז epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְִַַָָָ

ׁשּמעׂשיהם  לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבלּבי
ועמֹורה  סדם ּכמֹו:∑Ó„L˙.מעׂשה ּתבּואה, ׂשדה ְֲֲֵַַָֹ«¿…ְְְֵָ

ג) אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"ּוׁשדמֹות ב (מלכים ְֵֶָָֹֹ

קדרֹון" מר ∑LB¯ŒÈ·pÚ."ּבׁשדמֹות .עׂשב ְְְִַƒ¿≈ֵֶַ
BÓÏ ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ לפי להם, ראּוי מר מׁשקה «¿¿…¿……»ְְִֶֶַַָָ

ּפרענּותם  'ותׁשלמת מעׂשיהם אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן , ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻֻ
ּכמררּותהֹון' .עֹובדיהֹון ְְִֵָָ

(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

i"yx£ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְַַָָ
ּכֹוס  נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֻּתּנינּיא

ּפרענּותם  ÌÈ˙t.מׁשּתה L‡¯Â∑ ׁשהּוא ּכֹוסם , ְְִֵָָֻ¿…¿»ƒֶָ
אכזרי  אֹויב .לּנׁשּו מהם אכזר ויּפרע .יבא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,ּכסבּורים ּכתרּגּומֹו ¬…»Àƒ»ƒְְְִִַ
ּוׁשמּורים  ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהם

ׁשדמֹותם ∑‰e‰Œ‡Ï‡.לפני  ּותבּואת ּגפנם ,ּפרי ְַָ¬…ְְְְִַַַָָ
עּמדי  .ּכמּוס ִִָָ

(äì)íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ נקם עּמי ּפרענּות ּומזּמן נכֹון ƒ»»¿ƒ≈ְְִִָָָָָֻֻ
ּגמּולם. להם יׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּלם

'וׁשלֹום' ּכמֹו ּדבר ׁשם "וׁשּלם", מפרׁשים והּוא ויׁש , ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָ
ה)מּגזרת והּדּבּור (ירמיה ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר :. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

להם  אׁשּלם –ואימתי ?ÌÏ‚¯ ËeÓz ˙ÚÏ∑ ְֲֵֵֶַַָָ¿≈»«¿»
עליו  סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות Èk.ּכׁשּתּתֹום ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ

Ì„È‡ ÌBÈ ·B¯˜∑ יֹום עליהם להביא ּכׁשארצה »≈»ְְְֲִֵֶֶֶֶָ
לפני  ּומזּמן קרֹוב ׁשלּוחים אידם, עלֿידי להביא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻ

BÓÏ.הרּבה  ˙„˙Ú LÁÂ∑ העתידֹות יבאּו ּומהר ְֵַ¿»¬ƒ…»ֲִֵַָָֹ

ה)ּכמֹו∑LÁÂ.להם  ּכאן (ישעיה עד יחיׁשה". "ימהר ֶָ¿»ְְִֵַַָָָ
הּׁשירה  להיֹות ּתֹוכחה ּדברי מׁשה עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהעיד
ׁשאני  ידעּו הּפרענּות עליהם ּכׁשּתבא לעד, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻהּזאת
ּדברי  עליהם העיד ואיל מּכאן מראׁש, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹהֹודעּתים
אׁשר  ּככל הּפרענּות, ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּתנחּומין

למעלה: ל)אמר ּכל (לעיל עלי יבֹואּו כי "והיה ְְְִֶַַָָָָָָָ
אלהי ה' וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהדברים

וגֹו' ׁשבּות ."את ְְְֶ

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ ּביּסּורין אֹותם ּכׁשּיׁשּפט ƒ»ƒ«ְְְִִִֶָֹ
ּכמֹו עליהם, האמּורים לו)הּללּו ידין (איוב בם "ּכי ְֲֲִִִֵֶַָָָָ

ּבלׁשֹון  מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַעּמים",
לׁשֹון  אּלא מעלה, ׁשל לּדברים טעם לתת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ'ּדהא'

ּכמֹו ּדּבּור, כה)ּתחּלת הארץ",(ויקרא אל תבאּו "ּכי ְְִִִֶֶַָָָֹ
הּקדֹוׁשֿ ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּיבאּו

עבדיו  על עליהם ּברּוֿהּוא ּולרחם .לׁשּוב ְֲֲֵֵֶַַָָָָ
ÌÁ˙È∑ להרע אֹו להטיב מחׁשבה, הפ Èk.לׁשֹון ƒ¿∆»ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒ

LÈ¯Îeלג  ÔB‰˙eÚ¯t Òk ‡iÈpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚ¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„·Úלו  ˙eÚ¯Ùe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áì).íðôb íãñ ïôbî ékiM ,xn`i ¦¦¤¤§Ÿ©§¨Ÿ©¦
zFvr icaF` milENb icaFrd̈§¥¦¦§¥¥
`le ,Epiai `le EliMUi `le dOd¥¨§Ÿ©§¦§Ÿ¨¦§Ÿ
rx WxXn iM ,mFId lM rx wx EaWgi©§§©©¨©¦¦Ÿ¤©
lkF`d xne rx ixR wx EUri `le Eid̈§Ÿ©£©§¦©¨©¨¥

:zEni EPOn¦¤¨
,ïéðòäåmiCeznE micFn l`xUi iM §¨¦§¨¦¦§¨¥¦¦§©¦

mzxv zrA daEWY miUFre§¦§¨§¥¨¨¨
z`f lM Epz`vn dOle xn`le mihtey) ¥Ÿ§¨¨§¨©§¨Ÿ

(bizFvr caF` miakFM caFrd la` ,£¨¨¥¨¦¥¥
xg` KlFd wx ,dpEaY `le dvr Fl oi ¥̀¥¨§Ÿ§¨©¥©©
cAkPd mXA xtFke FNW dxf dcFar£¨¨¨¤§¥©¥©¦§¨
`Ed dPde ,eizFa`n Wxi ok iM ,mlFrl§¨¦¥¨©¥£¨§¦¥
mdA oi`e dprle W`x dxR WxXn¦Ÿ¤Ÿ¤Ÿ§©£¨§¥¨¤
mWxXW l`xUi la` ,mlFrl zlrFY¤¤§¨£¨¦§¨¥¤¨§¨
ixR dUrie silgi cFre zxMi m` ,aFh¦¦¨¥§©£¦§©£¤§¦

:aFhbl dxez

(äì-ãì).éãnò ñîk àeä àìäW`x £Ÿ¨ª¦¨¦Ÿ

,izFxvF`A iYnU mdNW ixfk`d ozRd©¤¤¨©§¨¦¤¨¤©§¦§§©
.mdiUrn ixRn mlik`dlí÷ð éì §©£¦¨¦§¦©£¥¤¦¨¨

,ílLåile ,mcIn l`xUi znwp mwpl §¦¥¦§Ÿ¦§©¦§¨¥¦¨¨§¦
.iA EWgMW mlrtM mdl mNWl ,mNW¦¥§©¥¨¤§¨¢¨¤¦£¦

,íìâø èeîz úòì,mz`q `NnzYWM §¥¨©§¨§¤¦§©¥¨¨
dPd cr ixn`d oer mlW `l iM oiprM§¦§©¦Ÿ¨¥£Ÿ¨¡Ÿ¦©¥¨

(fh eh ziy`xa)mdxa` iAxe .FnrHW xn` §©¦©§¨¨¨©¤©£
drx mFil rWx mbe(c fh ilyn)`Ede , §©¨¨§¨¨§

:lFcB cFqel dxez ¨
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epif`dסח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i iyiy meil inei xeriy
„È ˙ÏÊ‡ŒÈk ‰‡¯È∑ יד ּכי הֹולכת ּכׁשּיראה האֹויב ƒ¿∆ƒ»¿«»ְְִִֵֶֶֶֶַָ

ועזּוב  עצּור ּבהם ואפס עליהם, מאד .וחֹוזקת ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
¯eˆÚ∑ ּבהם ׁשּיעצר ּומֹוׁשל עֹוצר עלֿידי .נֹוׁשע »ְֲֵֵֵֶֶַַַָֹ
·eÊÚ∑ העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר עֹוזב. עלֿידי »ְְֵֵֵֵֵַַָ

האֹויב, על לּצבא ּבצאתם מפּזרים ילכּו ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּבעם

מיינטינדו"ר  לע"ז הּנֹוׁשע ∑eˆÚ¯.ּבלׁשֹון הּוא ְִַַ»ַָ
הּמֹוׁשל  ּכמֹו∑eÊÚ·.ּבמעצֹור ג)מחּזק, "וּיעזבּו(נחמיה ְֲֵַַ»ְְְַַַָֻ

החֹומה", עד ירּוׁשלים מט)את עּזבה (ירמיה לא אי" ְְִֵֶַַַָָָֹֻ
ּתהּלה  ."עיר ְִִָ

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«

i"yx£¯Ó‡Â∑ עליהם ‡È.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿»«ֲֵֶַָָ≈
BÓÈ‰Ï‡∑ׁשעבדּו ·B.עבֹודתּֿכֹוכבים eÈÒÁ ¯eˆ∑ ¡…≈ְֲִֶַָָ»»

ּכלֹומר  והּצּנה, החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסלע
הרעה  מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין .ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

(çì)íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷é̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑ אלהּות אֹותן היּו ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ
יין  וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאֹוכלים,

Ò˙¯‰.נסיכם  ÌÎÈÏÚ È‰È∑ לכם יהיה הּצּור אֹותֹו ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ
ּומסּתֹור  .מחסה ְֲִֶַ

(èì)eàø|éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

:ìévî©¦«
i"yx£‰zÚ e‡¯∑ ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְִִִֵֵֶַָָֻ

ׁשאֹוׁשיעכם  הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעליכם
ּבידי  מֹוחה ‰e‡.ואין È‡ È‡∑ להׁשּפיל ואני אני ְְִֵֶָ¬ƒ¬ƒְְֲֲִִִַַ

È„nÚ.להרים  ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ למחֹות ּכנגּדי .עֹומד ְִָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶ
È„nÚ∑ וכמֹוני ÏÈvÓ.ּדגמתי È„iÓ ÔÈ‡Â∑ ƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ«ƒ

ּבי  .הּפֹוׁשעים ְִִַ

ß ixyz a"i iyiy mei ß

(î):íìòì éëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−§Ÿ¨«

i"yx£È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑ אּׂשא אּפי, ּבחרֹון ּכי ƒ∆»∆»«ƒ»ƒֲִִֶַַָ
עצמי  אל ‡ÈÎ.ּבׁשבּועה ידי ÈÁ Èz¯Ó‡Â∑ לׁשֹון ְְִִִֶַָָ¿»«¿ƒ«»…ƒְ

ּכאׁשר  לא אם ה' נאם אני חי [ּכמֹו הּוא, ְְְֲִִֶַַָָֹֻׁשבּועה

ּבאזני כח),דּברּתם יד "חי (במדבר נׁשּבע אני ּכאן] אף ְְְְֲִִִֶַַַַָָָ
."אנכי  ִָֹ

¯ÔÈˆÈÁלז  BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈≈

È¯Ó‡Â˙מ  ÈzÎL ˙Èa ‡ÈÓL· ˙È˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
:ÔÈÓÏÚÏ ‡‡ ÌÈ«̃»¬»¿»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(çì-æì).Bîéäìà éà øîàåaiF`d §¨©¥¡Ÿ¥¨¥
,l`xUi idl` dI` xn`iŸ©©¥¡Ÿ¥¦§¨¥
`p dI` miFBd Exn`i dOl oiprM§¦§©¨¨Ÿ§©¦©¥¨

mdidl`)(a ehw mildzBîéçáæ áìç øLà ¡Ÿ¥¤£¤¥¤§¨¥
,eìëàézcFarA mixicY l`xUi Eid iM Ÿ¥¦¨¦§¨¥§¦¦©£©

mikqPde zFpAxTd.eidl`l iFB lMn ©¨§¨§©§¨¦¦¨¥Ÿ¨
,miAx oFWl xiMfde.ezLéå eìëàé §¦§¦¨©¦Ÿ§§¦§

lv`e ,miAxd oFWl `EdW ,Fnidl ¡̀Ÿ¥¤¨¨©¦§¥¤
,xn`e xfg KklE .md miAx miOrdeàø ¨©¦©¦¥§¨¨©§¨©§

,mNM miOràeä éðà éðà,cigiïéàå ©¦ª¨£¦£¦¨¦§¥
,éãnò íéäìàiCbpM oi`e ,il xfrl ¡Ÿ¦¦¨¦©£Ÿ¦§¥§¤§¦

lM zFUrNn iciA zFgnle ,liSdl§©¦§¦§§¨¦¦©£¨

zFigdlE ugnle zindl ipFvx§¦§¨¦§¦§Ÿ§©£
:`Rxlehl dxez §¦§Ÿ

(î).éãé íéîL ìà àOà ékKxC lr ¦¤¨¤¨©¦¨¦©¤¤
xn`e ,F`qkA drEaW oipr ,hWRd©§¨¦§©§¨§¦§§¨©
rbFpe Fci `UFp rAWp lM iM "`V`"¤¨¦¨¦§©¥¨§¥©

:FA rAWp `Ed xW` utgA©¥¤£¤¦§©
ìòåzElBd zrA iM xEarA ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©£¦§¥©¨

zx`tY ux` minXn KilWd¦§¦¦¨©¦¤¤¦§¤¤
oFvx zrA dYr dP`VIW xn`i ,l`xUi¦§¨¥Ÿ©¤¦¨¤¨©¨§¥¨
cId `ide ,mipFilrd minXd l ¤̀©¨©¦¨¤§¦§¦©¨
mrh dfe .l`xUil znglPd dlFcBd©§¨©¦§¤¤§¦§¨¥§¤©©

,íìòì éëðà éç ézøîàådIgn ip` iM §¨©§¦©¨Ÿ¦§Ÿ¨¦£¦§©¤

,iAxg wxA oPWn izFidA dwfgd icï¦©£¨¨¦§¦§©¥§©©§¦
lW ohRWnA fg`l mzF` KnFqe§¥¨¤¡Ÿ§¦§¨¨¤
didi f` iM ,ixvl mwp aiWdlE l`xUi¦§¨¥§¨¦¨¨§¨¨¦¨¦§¤
liMUOde ,mlW `QMde mlW mXd©¥¨¥§©¦¥¨¥§©©§¦

:oiaï¦
äpäåcrl EpA `id xW` z`Gd dxiXd §¦¥©¦¨©Ÿ£¤¦¨§¥

zF`vFOd lM ciBY ,on`pe zn ¡̀¤§¤¡¨©¦¨©§
cqgd dNgY dxiMfd .xE`aA EpzF`¨§¥¦§¦¨§¦¨©¤¤
f`n `Ed KExA WFcTd EpOr dUrW¤¨¨¦¨©¨¨¥¨

d dxiMfde ,Fwlgl EpgwNWzFaFH ¤§¨¨§¤§§¦§¦¨©
Epligpd xW`e ,xAcOA Epl dUrW¤¨¨¨©¦§¨©£¤¦§¦¨
axe ,minvrde milFcBd miFBd zFvx ©̀§©¦©§¦§¨£ª¦§Ÿ
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סט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i iyiy meil inei xeriy

(àî)éãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®
:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà̈¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«

i"yx£Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡∑ אׁשּנן להב אם את ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ
ּכמֹוחרּבי  כא), פלנדו"ר "(יחזקאל ּברק", לּה היֹות למען ְְְֱִַַַָָָ
È„È.(גלאנץ) ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ רחמים מּדת להּניח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְֲִִִַַַָ

לכם ּבאֹויבי  מעט ׁשהרעּו קצפּתי אני אׁשר והּמה , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּדבר  לרעה. מּדת עזרּו את ידי", "ותאחז אחר: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

נקם הּמׁשּפט  ולנקם ּבּה B‚Â'.להחזיק Ì˜ ·ÈL‡∑ ְְְְֲִִִַַָָָָֹ»ƒ»»¿
ׁשאמר  הּמקרא, לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלמדּו

מּדת  ּבׂשרֿודם ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹ"ותאחז
ואינֹו חץ זֹורק ּבׂשרֿודם מּדת ְִֵֵֵַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
ויׁש חּציו זֹורק והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להׁשיבֹו, ְְֲִִֵֵַַָָָָֹיכל
הּוא  ּברק ׁשהרי ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו להׁשיבן ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָּבידֹו
ידי", ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹחּצֹו,

ּפרענּות  לׁשֹון הּזה ּבלע"ז וה"ּמׁשּפט" הּוא, ְְְְְִֶַַַַָָֻ
.יושטיצא"ה 

(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑ האֹויב.ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«
¯Na∑ ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ ּתהיה זאת »»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֹ

חללי ּדם מעון ּדם)להם חללי אחרים: וׁשביה יׂשראל (ספרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
מהם  ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ ּתחּלת מּפׁשע ֵֶֶָ≈…«¿≈ְִִֶַַ

האֹויב  נפרע ּפרצת ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי , ְְְִִִֵֶַַָָָָ
ועונֹות  עונם עליהם ּפֹוקד הּוא ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹמהעֹובדיּֿכֹוכבים,

ּביׂשראל  ׁשּפרצּו ּפרצה מראׁשית .אבֹותיהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(âî)áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
ô :Bnò Búîãà øtëå åéøöì§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ eÈ¯‰∑יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְַַַ
ׁשל  ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹובדיּֿכֹוכבים
הּתלאֹות  ּבכל ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּדבקּו זֹו ְְְֶַַָָָָָָֻאּמה

ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ְְְְֲֲִֵֶֶָָָֹׁשעברּו
ÌBwÈ.ּובׁשבחֹו' ÂÈ„·ÚŒÌ„ Èk∑,ּדמיהם ׁשפיכּות ְְִƒ«¬»»ƒְְִֵֶ
ÂÈ¯ˆÏ.ּכמׁשמעֹו ·ÈLÈ Ì˜Â∑ הּגזל ועל על ְְַָ¿»»»ƒ¿»»ְֵַַַָ

ÛBÒÓמא  ‡˜¯· eÊÁÎ ÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ƒ««¿≈¿≈«¿»ƒ
Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈÏÚ·Ïe È‡ÒÏ ‡˙eÚ¯Ù ·È˙‡ È„È ‡È„·¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

:ÌÏL‡ È··„¿»«¡«≈

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

È‰B„·Úמג  ˙eÚ¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ ·È˙È ˙eÚ¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Epligpd xW` cFaMde xWrde daFHd©¨§¨¤§©¨£¤¦§¦¨
carl 'dA Ecxn daFh lM axn ike ,DÄ§¦¥Ÿ¨¨¨§©©£Ÿ
did xW` qrMd dxiMfde .dxf dcFar£¨¨¨§¦§¦¨©©©£¤¨¨
mdA glXW cr ,mdilr eiptNn¦§¨¨£¥¤©¤¨©¨¤
,axge drx dIge arxe xaC mvx`A§©§¨¤¤§¨¨§©¨¨¨§¤¤
.d`tE gEx lkA mzF` xGR ok ixg`e§©£¥¥¦¥¨§¨©¥¨

:ok idie mIwzp df lMW rEcie§¨©¤¨¤¦§©¥©§¦¥
äøîàåmwp aiWi sFQA iM ,dxiXd §¨§¨©¦¨¦©¨¦¨¨

.mNWi ei`pUnle eixvl§¨¨§¦§©§¨§©¥
EpOr zFrxd lM EUr md iM ,mrHde§©©©¦¥¨¨¨¨¦¨
`l iM ,`Ed KExA WFcTd lW Fz`pUl§¦§¨¤©¨¨¦Ÿ
EUrW xEarA l`xUi z` E`pUi¦§§¤¦§¨¥©£¤¨
EUri `NW xEarA wx ,mdM dxf dcFar£¨¨¨¨¥©©£¤Ÿ©£
KExA WFcTd z` Ecarie ,mdiUrnM§©£¥¤§©©§¤©¨¨
EpYgzi `le ,eizevn z` ExnWie `Ed§¦§§¤¦§Ÿ¨§Ÿ¦§©§
EfFaie ,mdigaGn Elk`i `le mdÄ¤§ŸŸ§¦¦§¥¤§¨
DzF` Exraie mdNW dxf dcFar£¨¨¨¤¨¤¦©£¨

xn`W oiprkE ,mdizFnFwOncn mildz) ¦§¥¤§¦§©¤¨©
(bkoM m` ,mFId lk Epbxd Lilr iM¦¨¤Ÿ©§¨©¦¥

EUri `Ed KExA WFcTd lW Fz`pUl§¦§¨¤©¨¨©£
eixv mde ,dN`d zFrxd lM EpÄ¨¨¨¨¥¤§¥¨¨

:mdn mwPdl eilre ,ei`pUnE§©§¨§¨¨§¦¨¥¥¤
äæådcizrd dN`Bd lr iM xExA xaC §¤¨¨¨¦©©§ª¨¨£¦¨

`l ipW ziA oipaA iM ,gihai©§¦©¦§¦§©©¦¥¦Ÿ
mdilr Ebrl wx ,FOr miFB Epipxddingp) ¦§¦¦©©¨££¥¤

(cl bEide ,miUr milln`d micEdId dn̈©§¦¨£¥¨¦Ÿ¦§¨
mNke laA Kln lkidA micar mdilFcB§¥¤£¨¦§¥©¤¤¨¤§ª¨
aiWd `l mdd minIaE ,Fl micArWn§ª§¨¦©¨¦¨¥Ÿ¥¦

:FOr Fznc` xRk `le eixvl mwp̈¨§¨¨§Ÿ¦¤©§¨©
äpäådaEWzA i`pY z`Gd dxiXA oi` §¦¥¥©¦¨©Ÿ§©¦§¨

zEcr xhW `id wx ,dcFare©£¨©¦§©¥
KxAzi `EdWe ,lkEpe zFrxd dUrPW¤©£¤¨¨§¨§¤¦§¨©
`l la` ,dng zFgkFzA Epa dUri©£¤¨§§¥¨£¨Ÿ
on rxRie mgpzie aEWie ,Epxkf ziAWi©§¦¦§¥§¨§¦§©¥§¦¨©¦
dlFcBde dWTd FAxgA miaiF`d̈§¦§©§©¨¨§©§¨
.FnW ornl Epiz`Hg lr xRkie ,dwfgde§©£¨¨¦©¥©©Ÿ¥§©©§
zx`an dghad z`Gd dxiXd ,oM m ¦̀¥©¦¨©Ÿ©§¨¨§Ÿ¤¤

:oipin lW ogxM lr dcizrd dN`BA©§ª¨¨£¦¨©¨§¨¤¦¦

CëåixtqA ExiMfd(bn epif`d)dlFcB , §¨¦§¦§¦§¦§¨
DA Wie eiWkr DA WIW Ff dxiW¦¨¤¥¨©§¨§¥¨

DA Wie xarWlDA Wie `Fal cizrl §¤¨©§¥¨¤¨¦¨§¥¨
dfle .`Ad mlFrl DA Wie dGd mlFrÄ¨©¤§¥¨¨¨©¨§¨¤

xn`W aEzMd fnx(cn weqt)äLî àáiå ¨©©¨¤¨©©¨Ÿ¤
úàfä äøéMä éøác ìk úà øaãéå©§©¥¤¨¦§¥©¦¨©Ÿ

,íòä éðæàa`idW ciBdl "lM" xiMfd §¨§¥¨¨¦§¦¨§©¦¤¦
`id m`e ,Fnl zFcizrd lM zllFM¤¤¨¨£¦¨§¦¦
dipipr mdl x`A iM ,xEAcA dPhw§©¨§¦¦¥¥¨¤¦§¨¤¨

:miAxd̈©¦
elàåcg` aYkn z`Gd dxiXd dzid §¦¨§¨©¦¨©Ÿ¦§¨¤¨

ciBdW miakFMA mifFgd on¦©¦©¨¦¤¦¦
oin`dl iE`x did ,oM zixg` ziW`xn¥¥¦©£¦¥¨¨¨§©£¦
dPd cr dixaC lM EnIwzPW ipRn DÄ¦§¥¤¦§©§¨§¨¤¨©¥¨
oin`p Epgp` iM s`e ,cg` xaC ltp `lŸ¨©¨¨¤¨§©¦£©§©£¦
iRn midl`d ixacl al lkA dRvpE§©¤§¨¥§¦§¥¨¡Ÿ¦¦¦
did `l xW` ,FziA lkA on`Pd F`iap§¦©¤¡¨§¨¥£¤Ÿ¨¨
eilr ,EdFnM eixg`e eiptl§¨¨§©£¨¨¨¨

:mFlXd`n dxez ©¨
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epif`dע zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"i ycew zayl inei xeriy
ׁשּנאמר:החמס  ּכענין ד), תהיה,(יואל לׁשּמה "מצרים ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָואדֹום
א)ואֹומר  וגֹו'"(עובדיה יעקב אחי tÎÂ¯."מחמס ְְֲֲִֵֵַַָֹ¿ƒ∆

BnÚ B˙Ó„‡∑ועּמֹו אדמתֹו הּצרֹות ויפּיס על «¿»«ְְִֵַַַַַָָ
האֹויב  להם וׁשעׂשה עליהם, לׁשֹון ∑tÎÂ¯.ׁשעברּו ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָ¿ƒ∆ְ

ּכמֹו ּופּיּוס, לב)רּצּוי 'אנחינּה(בראשית פניו", "אכּפרה ְְְֲִִִֵַַָָָ
‡„B˙Ó.לרגזּה' ¯tÎÂ∑.עּמֹו אדמתֹו? היא ּומה ְְֵֻ¿ƒ∆«¿»ְִַַַָ

אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּכׁשעּמֹו
פה) "ׁשבּת(תהלים ?ארצ רצית ּבמה ,"ארצ ה' ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ"רצית

יעקב" נ .ׁשבּות היא אחרים ּב'ּספרי',ּבפנים דרׁשת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
יהּודה  רּבי נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָונחלקּו
ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּדֹורׁש
ּכלּפי  ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי העֹובדיּֿכֹוכבים. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכנגד
"ולא  עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל:
אּבדּו – הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ְִִֵֵַַָָָֹֹה'
ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורתי,
"אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן –ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ
כצּורנּו לא "ּכי מכרם", צּורם ּכי לא "אם ְְִִִֵֵֶָָָֹֹמהם,

ּתכליתֹו עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל נחמיה צּורם", ורּבי . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
עצֹות  אבד גֹוי "ּכי העֹובדיּֿכֹוכבים: ּכלּפי ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּדֹורׁשּה
"ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָהּמה",

ÌÙb":ּפלילים  Ì„Ò ÔÙbÓ Èk∑ֿהעֹובדי ׁשל ְִִƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ
B‚Â'.ּכֹוכבים  ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ לּבם יׂשימּו ולא ִָƒ«¿¬»¿ְִִָָֹ

ּבי  הּגדּלה LB¯ŒÈ·pÚ.לתלֹות BÓ·Ú∑ הּוא ְְִִַָֻ¬»≈ƒ¿≈
יׂשראל  על אגּור", אֹויב ּכעס "לּולי ְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאמר:
למֹו", מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֹֹלהרעילם

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם ÌÈpzלהלעיט ˙ÓÁ ְְְִֶַַַַָָָ¬««ƒƒ
ÌÈÈ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם ÒÓkמּוכן ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À
È„nÚ∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו ּביד (תהלים כֹוס "ּכי ƒ»ƒְֱִֶֶַַַ

וגֹו' ¯‚ÌÏ":ה' ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר (ישעיה ּכענין ְ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ
רגל כו) BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ זה ּבלׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְֶָ

'ּדהא' ּבלׁשֹון ידין", "ּכי לׁשֹון מׁשּמׁש "ידין" ואין , ְְְְְִִִִֵֵַָָָ
עֹוׁשקיהם  מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: אּלא ,יּסּורין, ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ

וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה ‡BÓÈ‰Ïּכי È‡ ¯Ó‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿»«≈¡…≈
ּכמֹוו  יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי יאמר: האֹויב ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָֹֹ

ּכענין  הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשאמר
ז)ׁשּנאמר: ּבּוׁשה,(מיכה ּותכּסה אֹויבּתי "ותרא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

אלהי ה' אּיֹו אלי ‡È":האֹומרה Èk ‰zÚ e‡¯ ְֱִֵַַָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ
'B‚Â∑יׁשּועתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יגּלה ויאמר:אז , ¿ְְְֶַַַָָָָֹ

עליהם  ּבאת מאּתי הּוא", אני אני ּכי עּתה ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָ"ראּו
עליהם הרעה  ּתבא ּומאּתי È„iÓ.הּטֹובה , ÔÈ‡Â ֲִִֵֵֶַָָָָָֹ¿≈ƒ»ƒ
ÏÈvÓ∑ אביא אׁשר הרעה מן אתכם ׁשּיּציל מי «ƒְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ

È„Èעליכם: ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk∑'נׂשאתי 'ּכי ,ּכמֹו ֲֵֶƒ∆»∆»«ƒ»ƒְִִָָ
ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָּתמיד

למּטה, וגּבֹור למעלה חּלׁש על אפּלּו העליֹון אימת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
מּלמּטה  וחּלׁש מלמעלה ׁשּגּבֹור וכלֿׁשּכן .הּתחּתֹון, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

È„È∑ּכמֹו ׁשכינתי, ב)מקֹום ידֹו",(במדבר על "איׁש »ƒְְְִִִַָָ
אנכי  ׁשחי אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהיה
ּבּדבר, ׁשהּות לי ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלעֹולם,
מהם, נפרע אני אחרֹונים ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָּכי
מל החּיים. ּומן הּמתים מן ליּפרע ּבידי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהיכלת
ליּפרע  נקמתֹו ממהר למּות, הֹול ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבׂשרֿודם
ׁשּלא  ונמצא אֹויבֹו, אֹו הּוא ימּות ׁשּמא ּכי ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבחּייו,

נקמת  הם ראה ימּותּו ואם לעֹולם חי אני אבל מּמּנּו, ֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ
ּבמֹותם: אּפרע ּבחּייהם, נפרע a¯˜ואיני È˙BpL Ì‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָƒ«ƒ¿«

Èa¯Á∑ ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה «¿ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹחרּבי

.למעלה  ְְַָ

ß ixyz b"i ycew zay ß

(ãî)úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«

i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל ׁשּבת ¿≈«ƒְֵֶַָָ
מׁשה  לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָֹהיתה,
ׁשּלא  ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻמתרּגמן
ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹיאמרּו

ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן קֹוראהּו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
עצמֹו,עליו  הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻ

מּתחּלתֹו .(ספרי)ּכאׁשר ְֲִִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk jxk zegiy ihewl)

נּון ּבן  והֹוׁשע מד)הּוא .(לב, הֹוׁשע ּכאן קֹוראהּו ולּמה ְְְִֵֵֵַַָָָ
ּכאׁשר  עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה לֹו ׁשּנּתנה ׁשאף־על־ּפי .ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשל (רש"י)מּתחּלתֹו ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֻ

מן  נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׂשררה
,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה לחׁשב, עלּול הּוא - ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשמים
ּתנּועה  אצלֹו ּתהיה מּכ ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָסימן

ÈÓ‚˙tמד  Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡˙ÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««

:Ôe



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ורֹוממּות. הּדעת הרחבת ְְְְִִֶַַַַַַָָֻׁשל
את  להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאּדרּבה:

ּתתקּים  ׁשהּגדּלה לכ הּכלי ּגם וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעצמֹו
ְָּבידֹו.

(äî)-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî ìëéå©§©´¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤
:ìàøNé-ìk̈¦§¨¥«

(åî)øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯
íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòî éëðà̈«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½

ì:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîL ¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑ עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ƒ¿«¿∆ְִִֵֶָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻואזניו
מ) וׂשים (יחזקאל ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָ"ּבן

ּתבנית  ּומה קלֿוחמר, ּדברים והרי וגֹו'", ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹלּב

אדם  צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּבית,
ּדברי  – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָׁשּיהיּו

ּבׂשערה  הּתלּוין ּכהררין ׁשהן עלֿאחתֿ,ּתֹורה, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
.ּכּמהֿוכּמה  ְַַָָ
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ולב, אזנים עינים ּביחזקאל: הּכתּוב מּסדר מׁשּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרׁש"י
ּבנֹוגע  מדּבר רׁש"י ּבפירּוׁש ּכי - ואזנים לב עינים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻוכֹותב:
ׁשהענין  לעֹולמֹות, ּבנֹוגע מדּבר ּביחזקאל ואילּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּתֹורה.

ּבית־הּמקּדׁש: הּוא ׁשּבֹו נעלה ְֲִֵֵֶֶַַַָהּיֹותר
ׁשּקדם  והינּו, ונׁשמע". "נעׂשה הּוא הּסדר - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּתֹורה
קדם  להיֹות ׁשּמּוכרחת ּכפׁשּוטּה, ׁשמיעה (לא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּׁשמיעה
ׁשּפירּוׁשּה ׁשמיעה) אּלא ּלעׂשֹות, מה לדעת ּכדי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעׂשּיה,
ולכן  עֹול. קּבלת ּד'נעׂשה', הענין להיֹות צרי והּׂשגה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהבנה
ׁשמיעה, - אזנים ואחר־ּכ עֹול, קּבלת - לב הּוא: ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסדר

והּׂשגה. ְֲַָָָָהבנה
הראּיה  ענין להיֹות צרי לכל־לראׁש יֹותר: ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹּובפרטּיּות
ענין  ּבא ּולאחרי־זה אמּונה; החכמה, ענין ׁשהּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(עינים),

(אזנים). הּׁשמיעה ענין ּבא ואחר־ּכ (לב), עֹול' ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָה'קּבלת
להיֹות  צרי ׁשּלכל־לראׁש הּוא הּסדר - ּבעֹולמֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹאבל
(ּבינה), ואזנים (חכמה) עינים חכמה־ּובינה, ּדיחּוד ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָהענין
"לב  - הּלב הרּגׁש עם ׁשּקׁשּור הּדעת, ענין ּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָואחר־ּכ
ועד  ׁשייפין", לכל ּפליג "לּבא הּנה ּולאחרי־זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלדעת";
ּבׁשלמּות, הּבנין) ימי ׁשבעת (על־ידי הּבית ּבנין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּנעׂשה
העלּיה  ּתכלית ׁשהּוא ּבית־הּמקּדׁש, ׁשל ענינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

ּכּנ"ל. ֶַַָָׁשּבעֹולם,
ּבּתֹורה, ׁשהּוא ּכפי הענין יׁשנֹו ׁשּתחלה - הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסדר
ּבעֹולם, ּגם נמׁש ואחר־ּכ אֹומר", הּוא "וכן רׁש"י ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּובלׁשֹון

לבית־הּמקּדׁש. ְְְִֵֵַַָּבנֹוגע
הּתלּוין  "ּכהררין הם ּתֹורה" ׁש"ּדברי הענין את ּגם לבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ׁשהּתֹורה  לאחרי ׁשּגם - ּתֹורה' ׁשל 'יינּה על־ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבׂשערה"
היא  הרי הּגׁשמי, הּזה לעֹולם ׁשּבאה עד כּו' וירדה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנסעה

הררין ענין וזהּו למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ּבׂשערה,למּטה הּתלּויין ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

למּטה, ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו ּבׂשערה, ׁשּתלּויין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאף־על־ּפי
למעלה. ׁשהם ּכפי "הררין", נׁשאר זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָהרי

האדם: ּבעבֹודת ּבזה ְְֲִֶַַָָָָָָוהענין
הּצדי"ק, מּׁשנֹות אדמּו"ר מו"ח כ"ק ׁשל הּׂשיחה ְְְִִִֶַַַָָָידּועה
ׁשּמׁשה  ּומבאר, לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אֹודֹות מדּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּה
אבל  נפלא, מׂשּכיל והיה ּדאצילּות, חכמה מדרגת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָהּוא

"עֹובד". ּכמֹו יׂשראל ּבני עם ּדּבּורֹו היה ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָאף־על־ּפי־כן
זה  ׁשּמּצד - ווארט") ּפלא'דיקער ("א נפלא ּדבר ׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ[ואֹומר
ּומּובן, ּדאצילּות, חכמה מדרגת על מׁשה ּבמדרגת יתרֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹיׁש

ּבמׁשה!]. מקנאה ּדאצילּות חכמה הּנה זֹו, מעלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּמּצד
"ערנסטע  לדּבר מׁשה התחיל ׁשנה ארּבעים ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוזהּו

לבבכם". "ׂשימּו יׂשראל לבני ואמר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָרייד",
מּצד  - מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם להיֹות צרי זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוענין
יהיה  הּיראה ענין ׁשּגם ׁשּפֹועלת ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבחינת

ּבּתניא. ּכמבאר זּוטרתי", "מיּלתא ְְְְְִִֶַַַָָָָֹאצלֹו
עם  ּגם לעסק עליו לפעל צרי לבבכם" ּד"ׂשימּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹוהענין
ּכמאמר  ּבניכם", את ּתצּוּום "אׁשר הּכתּוב: ּכהמׁש - ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּזּולת
וזֹוהי  הּתלמידים"; אּלּו - לבני "וׁשּננּתם ז"ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָרּבֹותינּו
חסר  ואם לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אצלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוכחה

ּבעצמֹו. החּסרֹון על הֹוכחה זֹו הרי הּזּולת, עם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבפעּולה
ועד  וגֹו'", ימים ּתאריכּו הּזה "ּובּדבר הּכתּוב: ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּוכסּיּום
אפילּו הּוא הּירּוׁשה ׁשענין יׂשראל, ארץ ירּוׁשת - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ"לרׁשּתּה"
ּבביאת  הפסק", לּה ׁש"אין ּובאפן יֹומֹו, ּבן ּתינֹוק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹאצל

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח
ואחד, אחד לכל מכּון - לבבכם" "ׂשימּו ּבענין לעיל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהאמּור
ׁשּנאמר  ענין זה ׁשאין והינּו, מּמׁש, ּבפֹועל ׁשּיבא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובכדי
מׁשה  ׁשאמרֹו העיקר) ׁשּזהּו (אף־על־ּפי ּבלבד ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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וצרי הּזמּנים, לכל ׁשּנֹוגע ענין זהּו אּלא ּדֹורֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאנׁשי

ואחד. אחד ּבכל ּבפעל ְְְְִֶֶַָָָֹלהיֹות
האברים, חמׁשת על 'ּבעל־הּבית' אחד ּכל נעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָועל־ידי־זה

ּד"ּתמ  ּומּצב ּבמעמד ׁשּנעׂשה ועד וכּו', אזנים ים עינים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבגׁשמּיּות  הּנכֹונה, ּבריאּות ּומּתֹו ,"אלקי ה' עם ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָֹּתהיה
והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ְְְְְִִִֶֶַַָּוברּוחנּיּות,

האמּתי  לּטֹוב אל ועד ("אריינטאנצן") ריקּוד מּתֹו ׁשּבאים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ
מּמׁש. ּבקרֹוב והׁשלמה, האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּגאּולה
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ּבּה ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, הּוא ,יגעים "ּכי ְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאם  ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: ּדבר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּייכם".

ׂשכר  מּתן ּבֹו ׁשאין אמרּוּתדרׁשּנּו ׁשּכן ל ּתדע , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לו)חז"ל: ּתמנע,(בראשית לֹוטן היתה "ואחֹות ותמנע ְְְְֲִִַַַַָָָָ

לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפילגׁש
לּמה? וכלּֿכ ּפילגׁשֹו', ואהיה הלואי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָלאּׁשה,
ּומלכים  ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָלהֹודיע

ּבזרעֹו ליּדבק .מתאּוים ְְְִִִֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr al jxk zeiecreezd mgpn zxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

ימים ּתאריכּו הּזה מז)ּובּדבר (לב, ֲִִֶַַַָָָ
ׁשמע  קריאת יקרא לא הּמטּנפֹות ּבּמבֹואֹות מהּל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֻהיה
אֹומר  הּכתּוב עליו . . ּפֹוסק ּובא, קֹורא היה אם . .ִֵֵֵַָָָָָָ

ימים ּתאריכּו הּזה ב)ּובּדבר כד, (ברכות ֲִִֶַַַָָָ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש
ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָּדּבּור

הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁש"ּדבר"
ׁשלילה  לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלׁשֹון
ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלטת,
ּבמי  - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדּבּור.

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹומד
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הּזה ּבׁשל  הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות נאמר ":ׁשה ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ז)ּבנח  ּבמראית "ּבעצם(שם וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל ְְְְִִֵֶֶָָאֹורֹו
אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם ,ְְִִִִִֵַַָָָוכ
ּכּׁשילין  נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּכנס
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר הּתבה'. את ּומבּקעין ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻוקרדּמֹות
ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו 'הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא:

נאמר: ּבמצרים וימחה'. יבא למחֹות , יב)ּכח (שמות ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֹ
מצרּיים  ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ"ּבעצם
אנּו אין ּבהם, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵֶַָָָָָאֹומרים:

נֹוטלין  אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם ְְִִִֵֶַָָָָֹמּניחין
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר להם'. והֹורגין זין ּוכלי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָסיפֹות
ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָהּוא:
מׁשה  ׁשל ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹּכח
יׂשראל  ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמר:
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומרים:
לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָמּניחין
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהעלה
'הריני  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו'. ֲִִִֵַַַָָָמּניחין

וכּו'' הּיֹום ּבחצי .מכניסֹו ְְֲִִַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt hi jxk zegiy ihewl)

היא: ואחד אחד ּכל ׁשל ה' לעבֹודת מּכ הּנלמדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָההֹוראה
ּכפי  רּבינּו, מׁשה "ּבחינת" קּימת יהּודי ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבנפׁשֹו
הּיהּודי  אפֹוא יכל ּבּתניא. ּבהרחבה הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשמסּביר
ואקּים  ּתֹורה ׁשאלמד רֹוצה הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלטעֹון:
ּתהיה  ׁשּבנפׁשֹו מׁשה ׁשּבחינת קבע הּוא מּדּוע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹמצֹות,
ּכלל  קּימת היא ׁשאין לחׁשֹוב ׁשניּתן ּכ ּכדי עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבהעלם,

הּבהמית? הּנפׁש את רק חׁשים ּובגלּוי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחס־וׁשלֹום,
ּכ ּדוקא ּכי ליׂשראל, טֹובה ׁשּזֹוהי היא, ּכ על ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּתׁשּובה

" ׁשל הענין מׁשקעת ּבעצם מתהּוה ּכאׁשר רק הּזה": הּיֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ההסּתרה עבֹודה ּכאן את להסיר ּכדי עמל הּיהּודי ּכאׁשר - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ה"עצם", מתּגּלה אז רק - ּבכלל ּובעֹולם ּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקּימת
רק  הּוּו וההסּתר ׁשההעלם רֹואים ואז הּיהּודי, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעצמּיּותֹו
ּבחינת  על־ידי לגאּלה לאחריהם, הּבאה להתעּלּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהכנה
מׁשה  ׁשהרי ּכללית, לגאּלה ּפרטית ּומּגאּלה ׁשּבנפׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻמׁשה

אחרֹון. ּגֹואל הּוא ראׁשֹון, ּגֹואל ֲִֵֵַהּוא

‰e‡מז  È¯‡ ÔBÎÓ ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ù ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿»≈»ƒ¿¬≈
ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯Bz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ù·e ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿ƒ«
ÔÓz ‡„¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ«»¿ƒ»«¿¿»«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

‰„ÔÈמח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«»»≈
:¯ÓÈÓÏ¿≈»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 343 cenr hi jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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לאמר: הּזה הּיֹום ּבעצם אל־מׁשה ה' ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽוידּבר
. . ּבנח נאמר הּזה, הּיֹום ּבעצם נאמר מקֹומֹות ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבׁשלׁשה

נאמר.. מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו . . נאמר ובפירוש ּבמצרים מח. (לב, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָֹ
.רש"י)

נח  את לעצר ּדֹורֹו ּבני חׁשבּו ּבנח ּבׁשלמא להבין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹוצרי
יׂשראל  מּבני למנֹוע חׁשבּו הּמצרּיים וכן לּתבה, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָמּלהּכנס
מיתה, למנע יׂשראל ּבני חׁשבּו אי אבל מארצם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹלצאת

ּבכחם? ׁשאינֹו ְֵֶָָָֹּדבר
העברים  הר אל "עלה למׁשה הּקּב"ה מּצּוּוי ּבזה: לבאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹויׁש
יׂשראל  ּבני הבינּו ּוׁשנֹותי", ימי מלאּו ׁש"הּיֹום ּובּיֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּזה",

ּבעל  ּתלּויה ימיו ׁשּמיתתֹו ׁשּמלאּו זה ּביֹום העברים להר ּיה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבהר, זה ּביֹום יהיה לא מׁשה ׁשאם חׁשבּו ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּוׁשנֹותיו,

ה ּגזרה. סיחון ּתתּבּטל ארץ כיבוש שאחרי רש"י שכתב מה (ועל־דרך ְְִֵֵַַָ
הנדר) שהותר משה חשב .ועוג,

"dGd mFi" ± l`xUi ipaC mEITd mvr¤¤©¦¦§¥¦§¨¥©¤

לאמר: הּזה הּיֹום ּבעצם אל־מׁשה ה' מח)וידּבר (לב, ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽ
אֹותֹו, מּניחים אנּו אין יׂשראל ׁשאמרּו ּדהּטעם לבאר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
מּׁשּום  הּוא מׁשה, ּפטירת על הּגזרה נגזרה ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאף
הּצּבּור  ּותׁשּובת לּצּבּור, הּׁשּי ענין הּוא מׁשה ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמיתת

ׁשּנחּתם אף־על־ּפי ּדין, ּגזר לבּטל א)יכֹולה יח, השנה .(ראש ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ
הּגזרה, לבּטל ּבאמת הצליחּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהּטעם
הּזה" ּד"הּיֹום הּזה", הּיֹום "ּבעצם ּבאמרֹו הּפסּוק ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָמרּמז

יׂשראל. ּבני ׁשל הּקּיּום ּבעצם נֹוגע מׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפטירת
ּבספרים ּכּמבאר ועוד)ׁשּכן עמוקות היה (מגלה מׁשה אּלּו , ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

יכֹולה  היתה לא יׂשראל, לארץ יׂשראל ּבני את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמכניס
ׁשל  ּבאפן היה לא הענׁש ּומּמילא ,אחר־ּכ ּגלּות ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלהיֹות
ּבני  על אּלא האבנים" ועל העצים על חמתֹו הּקּב"ה ׁשפ"ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אל  "עלה להיֹות צרי היה זה ּומּטעם חס־וׁשלֹום, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

העברים". ֲִַָָהר

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

(ð)-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤
énòéçà ïøäà úî-øLàk Eóñàiå øää øäa E ©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤

:åénò-ìà¤©¨«
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑ מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְִָָ

אֹותּה וחמדּת אהרן ׁשראית את מׁשה ׁשהפׁשיט , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לאלעז  והלּביׁשֹו ראׁשֹון ׁשליׁשי,ּבגד וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

עלה  אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹוראה

'ּפׁשט  ּופׁשט. !'ידי 'ּפׁשט ועלה. ְְְִֶַַָָָָָֹֹלּמּטה'!
!'ּפי 'קמץ ועצם. !'עיני 'עצם ּופׁשט. !'ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹרגלי
ׁשּמת  מי אׁשרי מׁשה: אמר לֹו. והל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקמץ,

זֹו .ּבמיתה ְִָ

(àð)-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî øLà ìò©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«
éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî Lã÷ úáéøî§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל ÏÚ.ּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«

È˙B‡ ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡∑,אתקּדׁש ׁשּלא לי ּגרמּתם ¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ
לכם: כ)אמרּתי והם (במדבר הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ונתן  עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָֻהּכּוהּו,

ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ּבלא ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמימיו
ולא  לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיׂשראל
אינֹו חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין זכה אם ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻלפרענּות,

ּכלֿׁשּכן'? לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ .לֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

(áð)àBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

„Èמט  B·„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

epif`dער zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£„‚pÓ Èk∑ מרחֹוק.'B‚Â ‰‡¯z∑ לא אם ּכי ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ִִֹ

ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, Ï‡.ּתראּנה ‰nLÂ ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ¿»»…
‡B·˙∑ אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי ּכי »ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָ

ּוראה': 'עלה :ְְֲֵֵל

סימן. כל"ב פסוקים, האזינו נ"ב פרשת חסלת

å øåáéöì äøèôääú"åîùìèðø ¯ åðø íéãåîò ïî÷ì

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אלול, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד אלול, בו מודיע ע"ד יום הולדת שלו ביום ו' תשרי הבע"ל ושואל סדר 
ליום זה.

הנה בטח יעלה לתורה, ובמשך היום יתבודד איזה משך זמן כמבואר בהיום יום די"א ניסן 
ובעת ההתבודדות יתבונן בהשנה שעברה עליו ויתעורר להחלטות טובות לשנה הבע"ל, וכן יתן לצדקה 
קודם תפלת שחרית ומנחה ואם באפשרי ישתדל לחזור מאמר דא"ח בפני קבוצה גדולה או קטנה עכ"פ 

כמובן אשר כל הנ"ל צריך להיות בלי בליטות.

וכיון שמזכיר במכתבו אשר יש אצלו שגיאות בחזרת פרקי התניא, אשר כמבואר במכתב כ"ק 
מו"ח אדמו"ר )בס' קיצורים לתניא( הוא תורה שבכתב דתורת החסידות, הרי עליו להשתדל לתקן 
השגיאות ולהתחיל בזה תיכף בקבל]ת[ מכתב זה באופן אשר עד ליום ההולד]ת[ שלו יתקן חלק חשוב 

מהשגיאות.

מסיים במכתבו אשר מפני כמה סיבות מתחיל להתפלל בשבת קרוב לשעה ב', ולא טובה בעיני 
שמועה זו כלל, כי אין לעשות קביעות מהנהגות כמו אלו, ומובן החילוק בין אם מתחיל בשעה מוקדמת 
ומסיים בשעה מאוחרת או שמתחיל ]מ[לכתחלה בשעה ב' ויתייעץ עם זקני אנ"ש במקומו אשר יתנו 
לו הוראות בזה איך לתקן שלא יוצרך לקצר בההכנה הנחוצה לעבודת התפלה ובעניני התפלה עצמה 

ובכל אופן לא יתחיל תפלתו אחר חצות.

מ"ש אשר ההתבוננות שלו לא שוה כלום, הנה מובן הדבר שאין זה מתאים כלל וכלל ואין 
לומר כן, כי הרי מתבונן בענינים דתורת אלקים חיים שנמסרו לנו ע"י נשיאינו הק' שדבריהם חיים 
וקיימים לעד וסוכ"ס פועלים פעולתם אם בגלגול זה או בגלגול אחר )כמבואר בהר"ד לפני התלמידים 
- דחנוכה - שבגלגול אחר אפשר להיות בחיים חיותו כשמתהפך מן הקצה אל הקצה(, ובמילא ח"ו 
לבטל ענינים כאלו ב"לא כלום", רק מפני שאין ניכר עדיין פעולתם בגלוי, ומובן ג"כ שאין בזה סתירה 
להמבואר בכ"מ בפחיתות ערך המתבונן, כיון שהעילוי שבהתבוננות אין זה מכחו ועוצם ידו וכמבואר 

בקונטרס ומעין. ובכ"מ.

בטח יש לו קביעות שיעור בדא"ח הן למיגרס והן לעיונא ולמותר לעוררו על שמירת שלשת 
השיעורים ]השוים[ לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר והם ]ב[חומש תהלים ותניא כידוע.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה ]ל[ הביע ברכתי 
לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עה

יום ראשון - ז' תשרי
מפרק לט

עד סוף פרק מג
ופרקים קו-קח

יום רביעי - י' תשרי
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט
ופרקים קטו-קנ

יום שני - ח' תשרי
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים קט-קיא

יום חמישי - י"א תשרי
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' תשרי
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

ופרקים קיב-קיד

יום שישי - י"ב תשרי
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג תשרי
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

שיעורי תהלים לשבוע פרשת האזינו

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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א 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

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

  ... בראשית שנת תרפ"ז באתי בבקשה לכללות אנ"ש שי' אשר יקבעו, 
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...     



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzעו 'f oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ז' ראשון יום
אגרת כ  ,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúåàéöî íðîà,262 'nr cr.ì"ðëéøùú'æïåùàøíåé

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî íðîà,envr -Bðéà ¨§¨§¦¨¤¨¥¥
,ììk íB÷î øãâa"seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay xn`py - §¤¤¨§¨

`l` ,xg` ote`a - eihxte diyrÎdxiviÎd`ixaae cg` ote`a
`edïéîìò ìk ááBñå,zenlerd lk -íéîMä úà"å ,äåLa §¥¨¨§¦§¨¤§¤©¨©¦

"àìî éðà õøàä úàå- §¤¨¨¤£¦¨¥
,`ed jexa yecwd xne`

,úçà äàåLäamyky - §©§¨¨©©
jk minya `ln `edy

,ux`a `ln `edúéì"å§¥
"dépî éeðt øúàoi` - £©¨¦¥

iept `edy dbixcne mewn
,jxazi epnn wixeóà©

,úéîLbä eælä õøàä¨¤©¥©©§¦
éwî úðéçáa àeäL ÷øó ©¤¦§¦©©¦

,ááBñåxi`n `ed oi` - §¥
itk ybxeiy ,zeinipta
`l` ,zybxen zeigdy
siwn ly ote`a `ed

,mlrdeøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
Leøtälk aaeq" ly - ©¥
,"oinlr,íéøîà éèewìa"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga -42, §¦¥£¨¦

úeiçä úeLaìúäå úeèMtúä àìåze`ivne zedny dn - §Ÿ¦§©§§¦§©§©©
zehytzd ly ote`a df oi` - zenlerd lka `ln "seq oi`"d

,zeigd zeyalzde,Léì ïéàî íúBeäìe íúBéçäìlr mby - §©£¨§©¨¥©¦§¥
gek ici lr dfy zexnl ,"yi"l "oi`"n zeedzddmlrpxe`" ly

zeedzdl zehytzde ielib ly oipr df ixd la` ,"seq oi`
z` zelbne zekiynnd zebixcnde zexitqd ici lr d`ad

,mlrpd gekdíà-ékd`a ,zeedzdle zeigl zehytzdd - ¦¦
.ìéòì økæpk ,"åw"äî 'eëå äøàäc äøàäc äøàä éãé-ìò©§¥¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¥©©©¦§¨§¥

éwîe ááBqä óBñ-ïéà øBàî íâåúBîìBò òaøàì ó §©¥¥©¥©¦§©§©¨
,äåLa äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàdlrnl `edy xe`d - £¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¤

siwne aaeq `edy ote`a wx `id zenlera ezrtyde ,zenlern
,deya zenlerd zrax` lkøéàîmb -éîéðtä åwä ìà- ¥¦¤©©©§¦¦
,zenlera inipt xe` `edyúBøéôñ øNòc íéìkä Cøc¤¤©¥¦§¤¤§¦

,äiNò-äøéöé-äàéøácxe`l mitiwn ixd milkdy - ¦§¦¨§¦¨£¦¨
a yalzndjez,milkdíäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáe§¤¨¨©¥¦¥¨¤

.ïéàî Lé àøáì æòå çkzeedzd ixd ,lirl xaqedy itk - Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦
ly milkd ici lr `id ,zenlerdn cg` lkay mi`xapd
zexitqd ly milkl yiy gekd ixd ;mler eze`ay zexitqd

"seq oi` xe`" zEnvrn `wec d`ay zeedzd) "oi`n yi" zeedl
"seq oi` xe`"n mda xi`ny iptn `ed ("oinlr lk aaeq"d

."oinlr lk aaeq"d,íéìkä éãé-ìò àéä äàéøaäL øçàîe¥©©¤©§¦¨¦©§¥©¥¦
,zewlgzde leab ly oipr ixd mda yiy -úàæì,okl -íä ¨Ÿ¥

éeaø úðéçáa íéàøápä©¦§¨¦¦§¦©¦
úe÷lçúäåcg`y - §¦§©§

,ipydn dpeyìeáâe§
,úéìëúåzexnl - §©§¦

`a mzeedzdl gekdy
`edy "aaeqd xe`"dn
gekdy iptn j` ,leab ila

a xi`njezixd ,milkd
dpyiy ziwl`d dx`dd
dpiga `id ,milkd ici lr
ly ote`ae zewlgzd ly

,leabèøôáeitk - ¦§¨
dpnn ziwl`d dx`ddy
d`a ,zeedzdd ziyrp

,ieliba,úBiúBàä éãé-ìò©§¥¨¦
.ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

xy`n dlabdde zewlgzdd oipr xzei oda yi zeize`dy
ly zexitqa wx `ly ,lirl xn` ixd miptÎlkÎlr .milkd
iniptd xe`dn mb yi ,milkae ,gex ytpae ,dnypa ,zenlerd
xe` ,zenlerd liayay xe` epipry ,"ew"d) "seq oi` xe`" ly
zeigy itk ,zenlera "ybxp"d inipt xe`a zenlerd z` xi`iy
dlrnl `edy xe`) siwne aaeqd xe`dn mbe ,(zybxp

ote`a wx `ed zenlera ezrtyde ,zenlerndfx`yp `edy
wx `l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`e ,mdn dlrnl

ayzexitqlka mb `l` ,xe`ay mibeqd ipyn cg` lkn yi
`xapdf m` jka wx `hazn lcadd ;xe`ay mibeqd ipyn yi

:dx`dc dx`dc dx`da e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a
oi` xe`"n mvrd ok` df oi` ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk

d oiicr df j` ,"seqzednote`a `a dfyke ;"seq oi` xe`" ly
m`Îik ,"seq oi` xe`" ly zednd mb df oi` ,dx`dc dx`d ly
m`Îik ,zewl` ezedny oipr df oi`y ,xnelk) cala ze`ivnd
dx`d ly ote`a `a dfyk ,j` ;(cala zewl` ly ze`ivn
`l mb df oi` ,mi`xapd lka xacdy itk ,dx`dc dx`dc
itk df `l` ,zncewd ziwl`d dx`dd ly ze`ivnd

.`xap ly ze`ivna zyalzne d`a ziwl`d dx`ddy
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ùã÷ä úøâà
íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà

é÷î 'éçáá àåäù ÷ø úéîùâä åæìä õøàáááåñå ó
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó

éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå
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מ"ח.42. פרק
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עז ixyz 'g ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ח' שי יום
,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåòå,alw 'nr cr.'éöàã 'ìîã

d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl
mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly ze`ivna
,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn `ed mnvr
ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae ,mine gex

ieliba `hazn - zinybd
`wec yiy zlekide gekd
"seqÎoi` xe` zenvr"a
df gek ."oi`n yi" zeedl
"aaeqd xe`"a xwira `ed
"ew"d ici lr dlbzne
xac ,iniptd xe`d ,`wec
dna xexiaa d`xp df
,dginvn ux`dy
zepli`e mignv zginvy
gnevd gekn miinyb

ipgexdoipr `id ux`ay
df geke ,"oi`n yi" ly
,cinz ux`d dlbn
dpnn mignev cinzy

itk ,ziy`xa ini zyya wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a mignv
,f`y ,dnecke "mind evxyi" enk ,zexn`nd x`ya did dfy
ytp ly oipr ipgexd mgekn mind e`ived ,ziy`xa ini zyya
ytp d`a xak ziy`xa ini zyy ixg`l j` ,mindn `ay dig
ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a df oi`e ,dipydn zg` dig
ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a mignv cinz dginvn -
day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy zexnly ,dlrnd dpyi
`id oi`y) dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a dnvnhvd
`l` ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e zewl` ly zednd
lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy itk inyb `xap ly ze`ivn
mb da yiy df cvn ,"oi`n yi" zeedzd ly iwl`d gekd dci
dlbzn eciÎlry "ew"d xe`n mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn
xac ly enrh .mi`xapa zeige zeedzd ly oipra aaeqd gekd

dlbzn df xac recn`wec ux`a`ed ,oldl owfd epax xiaqi ,
,inybd mlerd ly xzeia jenpd ceqid `id ux`dy iptn
gek ea yi ,ziwl`d dx`dd zcxei eay xzeia jenpd mewnae
dbixcne xe`n ,"mvr"d z` xzei ieliba `hand ,"xfeg xe`"n

:owfd epax oeylae .dpnn dlrnly
ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨

,äøàäcly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨
`l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc dx`d
z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl` ly zednd
mbe iniptd xe`d - "ew"dn mb da yiy lirl xaqed xak

,"oinlr lk aaeq"d xe`dnìéòì økæpä ìëå"ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥
d`a xaky ziwl`d dx`dda - day "aaeqd xe`"e ,day

- `xap ly ze`ivna - dx`dc dx`dc dx`d ly ote`aàéä¦
äàøîd`xn ,"zeliv`c zekln"n d`ad ziwl`d dx`dd - ©§¨

z`øúéa ,íeöò éelâa éîLbä øôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨©©§¦§¦¨§¤¤
,epnî íéðBéìòä úBãBñéî æòlynl enke ,xtrd ceqin - ¨¦¨¤§¦¦¤

,mine gex ,y` zeceqiíâå§©
ïéàL ,íéîMä àávî¦§¨©¨©¦¤¥
àéöBäì ízìëéå íçëa§Ÿ¨¦¨§¨§¦
ãBñék ,ãéîz ïéàî Lé¥¥©¦¨¦¦
ãéîz çéîönä øôòä¤¨¨©©§¦©¨¦
íéáNò íä ,ïéàî Lé¥¥©¦¥£¨¦

úBðìéàåmignevd - §¦¨
ipgexd gnevd gekn
."oi`n yi" ly ote`a
mignevy dl` mb ixdy
,drihpe drixf ici lr
yi" enk dfy ,oldl xiaqi

irxefy dn oky ,"oi`nm
drixfd ,ux`a elek awxp
"o"n z`lrd"k zynyn
ila mignevy dl` cgeinae ,(gnevd gek ly zexxerzd) cala

,llk drihpe drixf,"ìãb" øîBàå äknä ìfnäå)epinkgy - §©©¨©©¤§¥§©
l"f44dknd dlrnl lfn el oi`y dhnl ayr oi`y mixne` ixd

gnevd gekn dlek `l `id dginvdy ,ixd .lcb el xne`e ea
jk lr xne` ?dginvd oipr `a riwxay "lfn"dn `l` ux`ay

:owfd epax,áNòä çîö øákL øçàì eðéädyrp xaky - ©§§©©¤§¨¨©¨¥¤
oli`e ,lecble genvl eilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn
,zeving e` zewizn ,mrh mda didiy jixv ixd zexit dyery

,lfnd on `a df ixdLéì ïéàî çîöì Bì øîBà Bðéàå- §¥¥¦§Ÿ©¥©¦§¥
,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy,ìãâì ïèwî àlà¤¨¦Ÿ¤§Ÿ¤

.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìåzepli` mpyiy - §¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦
zexit mi`ivend zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend
"dxezd xe`"a .riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng

xacna zyxt45zexxerzd rityn lfndy ,"wcv gnv"d xne`
mvr j` ,ginviy oli`a e` ayra `hazny gnevd geka
xe`"a xg` mewnae ,envr gnevd gekn `ed dginvd

"dxezd46,`ed lfnd ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d yxtn
,jiiy `ed eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n lfndy dryay
dkynddne ,eyxyl dkynd oli`a e` ayra xacd rityn

.xzeie xzei lcbe jled `ed eyxyléîì ¯ çîöé íøèa ìáà£¨§¤¤¦§¨§¦
(úeièøt éèøôa áNòå áNò ìëì ìfîe ìfî ìk øîàéixd - Ÿ©¨©¨©¨§¨¥¤§¥¤¦§¨¥§¨¦

dkn" lfndy mixne`eaayrdyke ,"lcb" el xne`e ,(ayra) "
,`l` ?lcb xne` `ed inl - oiicr miiw epi``id dpeekd ,xen`k

ohwn dginvd lr ,"yi" ly ze`ivna miiw xak ayrdy ixg`l
ekde dxin`d d`a jk lr 'eke lecbl,mipt lk lr .lfndn g
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ùã÷ä úøâà
úàæ ãåòå
ìëå äøàäã äøàäã äøàä ì"ðä ìë ìò ïë ìò øúé
éîùâä øôòä ãåñéá äúìëéå äçë äàøî àéä ì"ðä
íâå åðîî íéðåéìòä úåãåñéî æò øúéá íåöò éåìéâá
ïéàî ùé àéöåäì íúìëéå íçëá ïéàù íéîùä àáöî
íéáùò íä ïéàî ùé ãéîú çéîöîä øôòä ãåñéë ãéîú
øáëù øçàì åðééä ìãâ øîåàå äëîä ìæîäå) úåðìéàå
àìà ùéì ïéàî çåîöì åì øîåà åðéàå áùòä çîö
.úåéèøô éèøôá ïéîå ïéî ìë éøô úàùìå ìãåâì ïèå÷î
áùò ìëì ìæîå ìæî ìë øîàé éîì çîöé íøèá ìáà
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzעח 'g ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`id zepli`de miayrd zginv,BaL çîBvä çkäîceqiay - ¥©Ÿ©©¥©¤
xtrdàeäL`ed gnevd gek -ïéà,zinyb ze`ivn `l - ¤©¦

å ,éðçeøåeli` -íämd ,zepli`de miayrd -.íéiîLbixd - §¨¦§¥©§¦¦
yi"l gekd ixd ,lirl xaqedy itky ,"oi`n yi" ly oipr dfy

zenvr"a `wec `ed "oi`n
`hazn df geke - "seq oi`

.inybd xtrd ceqiaïéàå§¥
,úàæux`a `wecy dn - Ÿ

oi`"d gek ieliba `hazn
df oi` ,"oi`n yi" ly "seq
íãà" éìâøc íeMî àlà¤¨¦§©§¥¨¨

"ïBîã÷ly 'miilbx'd - ©§
,'oencw mc`'íéîizñî¦§©§¦

úézçúaÎd mler - §©§¦
,äiNò"milbx"d - £¦¨

ly zepexg`d zebixcnd
ly) 'oencw mc`'
dnecwd daygnd
lk z` dkeza zllekd

zeniizqn ,(xzeia mipezgzd cr xzeia mipeilrdn mi`xapd
,"diyr"d mler ,xzeia oezgzd mlerd ly zepezgzd zebixcna

,"diyr"d mleray xtrd ceqi `edeåéìâø úçúåzgzn - §©©©§¨
,'oencw mc`' ly zepexg`d zebixcnlóBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥

,ïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøainiptd xe`d miizqny okid - ¨©¥¨¨§¦
siwnd xe`d xi`n ,zenlera zewlgzdae dlabda `edy

,zenlern dlrnlyíãà" éìebò ÷ø ,íäéðéa áø ÷ñôä éìa§¦¤§¥©¥¥¤©¦¥¨¨
"ïBîã÷,'oencw mc`' ly "milebir"d -.Bcáìdaygna ixdy - ©§§©

inipt xe` ,"milebir"e "xyei" mpyi 'oencw mc`' ly dnecwd
mc`' ly iniptd xe`de "xyei"d miizqny okid ixd ,siwn xe`e

'oencw mc`' ly mitiwnde milebird wx mix`ype 'oencwmby)
enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi` ixd 'oencw mc`' ly milebird
"seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"d

,"oinlr lk aaeq"díeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàî "åw"ä íâå§©©©¥¥©¦§©¥§¦
øBà" úðéçáa äìòîì ähnî øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø©§¥¨¨©§¥¦¦©¨§©§¨¦§¦©

,"øæBçoi` el xarny mewnl ribnyky xe` - epiid "xfeg xe`" - ¥
xziae wfeg xzia xfeg xe`a dxfg ribn `ed ,xi`dl leki `ed
xacdy itke .mewn eze`l ribny iptl `ed xe`d xy`n xe`
xzei mg ux`l xzei aexwd oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a
,(ux`l ynyd oia ,rvn`ay xie`d) irvn`d xie`d xy`n
md oi` dl xarny ,ux`l miribn ynyd ipxw xy`k ,oky
jk .dhnl xzei mg okle ,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki
ixd ,inipt xe`a mi`xapd lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd

lk dtiwnd daygnd ly zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k
,xfeg xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerdL Bîk,"ew"d - §¤

éøà"a Laìîä"ànàå àaà"å "ïétðà CdpiaÎdnkg --øéòæ"e ©§ª¨©£¦©§¦§©¨§¦¨§¥
"ïétðà"àá÷eð"å,zeklne (zecn) `"f -øéàî ¯ úeìéöàc ©§¦§§¨©£¦¥¦

úeëìnî øæBç øBàa§¥¦©§
úeëìîe ,úeìéöàc©£¦©§

àéä úeìéöàc,okl - ©£¦¦
ähnî øúk úðéça§¦©¤¤¦©¨

,äìòîìaeyiga - §©§¨
,dlrnl dhnln zexitqd
zexitql "zekln"n
"zekln" ixd ,zepeilrd
- "xzk" ly dpiga `id
ycew zxb`a lirl xkfpk

,efïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨
."ïôBña"zekln"ay - §¨

ly "dligz"dy ,df ixd
dlrnly "xzk"
z`vnp ,"dnkg"n
ly seqa dverp "ew"d ly "dligz"dy ,df ixd "ew"ae ,"zekln"a

ilbx"`mcwmler ly zepezgzd zebixcna zeniizqnd ,"oenc
epipr ixd "ew"dy oeeike ;xtrd ceqia ,"diyr"dielibxe`" ly

ia okl `hazn - "seq oi`xtrd ceqieliba xzeioi`" ly oiprd
.oldl xiaqiy itk ,dginv ly oipra ,"oi`n yi" ly oipra "seq
íeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàc "åw"ä íeiña àeä äëëå§¨¨§¦©©§¥©¦§©¥§¦

"ïBîã÷ íãà" éìâøc "øLi"äzebixcnde "milbx"dy itk - ©Ÿ¤§©§¥¨¨©§
ly zewlgzda iniptd xe`a ze`a 'oencw mc`' ly zepezgzd
dfy ,zepexg`d zebixcnl `a dfy drya ixd ,zebixcnd
itk ,"diyr"d mler ly zepexg`d zebixcna ,"diyr"d zizgza

,inybd xtrd ceqi dfyøéàî,"xfeg xe`" ly dpigaa "ew"d - ¥¦
äìòîì ähnî,inybd xtray dx`dc dx`dc dx`ddn - ¦©¨§©§¨

,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáìxe`ay - ¦§¦©©§¨¨§©§§©§©£¦¨
mlerd ixd `id "diyr" ,oky .dpexg`d dbixcnd ef dnypd
"zekln"ae ,dpexg`d dxitqd `id "zekln"e ,xzeia oezgzd
- dpexg`d `id "zeklnc zekln" ,day zexitqd xyra ,`teb

,dnypd xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j`,Lnî úe÷ìà àeäL¤¡Ÿ©¨
.úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéçîmd lirl xen`ky - ¥¦¦©¥¦§©§©£¦

xe` zbixcna ixd - diyrÎdxiviÎd`ixal dnypd xe` miyrp
xfegd xe`d da xi`n - dnypd xe`ay dpexg`d `idy ,dnypd
dpexg`d dbixcnd) "diyr" ly zepexg`d zebixcndn

aymi`xapyi" ly oipra "seq oi`"d gek zelbl gekd z` ozepe ,(
.icinz ote`a ,dginv ly ,"oi`n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ùã÷ä úøâà
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò
åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì

.'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עט ixyz 'h iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט' שלישי יום
,alw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéìåâìâä 'ñá ù"îôìå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

éèewìa àáeä ,ë ÷øt íéìebìbä øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤¨§¦¥
íéøîà"`ipz"d xtqa -47,ìL Bæ äøàä älçz úLaìúî £¨¦¦§©¤¤§¦¨¤¨¨¤

äpnîe ,äiNòaL úeìéöàä øBàa óBñ-ïéà øBàc "åw"ä©©§¥§¨£¦¤©£¦¨¦¤¨
äîLpä øBà úðéçáì ïäîe ,äiNòaL äøéöéå äàéøáì¦§¦¨¦¦¨¤©£¦¨¥¤¦§¦©©§¨¨

úeëìîc úeëìîc§©§§©§
iNòcLé äæ-éãé-ìòå ,ä ©£¦¨§©§¥¤¥

éìkä íeiña æòå çkŸ©¨Ÿ§¦©§¦
úeëìîc úeëìîc§©§§©§

äiNòcdbixcnd - ©£¦¨
xzeia dpezgzd dxitqe

,"diyr"ayãBñéaL¤¦
:øîàî àeäå ,øôòä¤¨¨§©£©

,"'eëå õøàä àLãz"- ©§¥¨¨¤§
`a df xn`nny - `yc

,gnevd gek ixdúBéäì¦§
ãéîz õøàä áø÷a ìòBt¥§¤¤¨¨¤¨¦
-ïéà úðéça) ãòå íìBòì§¨¨¤§¦©¥

,óBñmvr wx `ly -
`idy dginvd zlert
`a ,"oi`n yi" ly oipr
mb `l` ,"seq oi`"d gekn
`ed ginvdl ly ote`d

dlertzicinzgek cvne ,
ginvdl leki `ed ,df
df mby ixd ,seq ila cinz
,"seq oi`" ly oiprd `ed
éîé úLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤§¥
:øîàîk ,úéLàøa§¥¦§©£©

,"äiç Lôð õøàä àöBz" :øîàîe ,"íénä eöøLé"- ¦§§©©¦©£©¥¨¨¤¤¤©¨
e`ived f`y ,ziy`xa ini zyya wx erityd dl` zexn`n
df ixg`l eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a zeig zeytp ux`de mind
wx ,"oi`n yi" ly ote`a `ly dipydn zg` dig ytp d`a xak

zexn`n erityd cala ziy`xa ini zyyadl`zexn`ndy ,
mi`aúéLàøa éîé 'æaL ,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§§©§©£¦¨¤§§¥§¥¦

éìa ,"ípç ãñç"a óBñ-ïéà øBàî äøàä äfä íìBòa øéàä¥¦¨¨©¤¤¨¨¥¥§¤¤¦¨§¦
,(ììk "ïéá÷eð ïéî" úàìòädhndn zexxerzd mey ila - ©£¨©©¦§¦§¨

(lawnd) `awepdy ,"oiawep oiin z`lrd" z`xwpd ,(lawndn)
zexxerzd - dhnln dly zexxerzda zxxerne dlrn
didzy gxkdd ony ,ziy`xa ini 'f ixg` xcqd ,ixd .dlrnln
zexxerzd xxerl ick dhnln zexxerzde o"n z`lrd

"seq oi` xe`"n dx`d dxi`d ziy`xa inia ,j` ;dlrnln
zexn`nd f` erityd okle ,llk o"n z`lrd ila ,mpg cqga
gek eli`e ,"oi`n yi" ly oipr "ux`d `vez"e "mind evxyi"

rityn - "ux`d `ycz" xn`ndn gnevdcinz,çéîöäì§©§¦©
úBøôe úBðìéàå íéáNò£¨¦§¦¨¥

àîïégnevd gekn - ¥©¦
,ipgexdLéì"yi"l - §¥

,miayrd ,inybd
,zexitde zepli`dãéîz̈¦

äðLa äðL écî48àeäL , ¦¥¨¨§¨¨¤
dpy icn cinz ginvdl -

`ed ,dpyaúðéça ïéòî¥¥§¦©
,"óBñ-ïéà"oipr `edy - ¥

s` miizqn `l ,iteqÎoi`
,ginvdl ux`a gekd mrt
äfä íìBò íi÷úé íàL¤¦¦§©¥¨©¤
¯ íéðL úBááø éeaø¦¦§¨¦
.äðLa äðL écî eçéîöé©§¦¦¥¨¨§¨¨

ïäî LiL àlà- ¤¨¤¥¥¤
zepli`dn ,miayrdn

mi`ad ,zexitdneéãé-ìò©§¥
,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä- ©£¨©©¦§¦

z` xxernd edyn yiy
,ginviy gnevd gekíäå§¥

,íéòeèpäå íéòeøfä- ©§¦§©§¦
mirxfpd miayrd
ixd ,mirhipd zepli`de
"o"n z`lrd" md mirxfd

,gnevd geklïë-ét-ìò-óàå,mirehpe mirexf mdy zexnl - §©©¦¥
éaâì ììk Cøò Bì ïéà òeèpä ïéòøbäL ,ïéàî Lé Bîk íä¥§¥¥©¦¤©©§¦©¨©¥¤¤§¨§©¥

íâå ,éøtä,d`eeyde jxr mey el oi` -íò ïìéàä ìk ãâð ©§¦§©¤¤¨¨¦¨¦
,ïéìòäå íéôðòäjkÎlk lcadd oi` jkay -zeki`aiabl enk ¨£¨¦§¤¨¦

lcad miiw ,j` .mrh oi` rxfpy oirxbl eli`e ,mrh ea yiy ixtd
d`eeyd oi`e lecbzenka,oirxbd iabl eilre eitpre oli`d ly ,

,"oi`n yi" ly oipr `id oli`d lye zexitd ly mzginv ixd
,oirxbd zrixf ici lr `a dfy zexnlíéðBòøæ éðéîa ïëå§¥§¦¥¥§¦

ïéòøbî ïéðéòøb úBàî úBeäúäì äàeáz éðéîa íâå ,úB÷øéå¦¨§©§¦¥§¨§¦§©¥©§¦¦¦©§¦
ïkL-ìkîe ,ïéàî Lé Bîk àeä ,ãçàmdy dhgd ipirxb `l - ¤¨§¥¥©¦¦¨¤¥

`l` ,oirxbd ly zedn eze`ä.íéìaMäå ïéMwdze` mpi`y - ©©¦§©¦¢¦
."oi`n yi" i`cea md ixd - oirxbd enk ynn zednäpäå49, §¦¥
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ùã÷ä úøâà
ù"îôìå
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
íåéñá æåòå çë ùé æ"éòå äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä
øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì
õøàä àöåú øîàîå íéîä åöøùé øîàîë úéùàøá
éîé 'æáù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîëçî äéç ùôð
óåñ ïéà øåàî äøàä äæä íìåòá øéàä úéùàøá
çéîöäì (ììë ïéá÷åð ïééî úàìòä éìá íðç ãñçá
äðù éãî ãéîú ùéì ïéàî úåøéôå úåðìéàå íéáùò
éåáéø æ"äåò íéé÷úé íàù ñ"à 'éçá ïéòî àåäù äðùá
ïäî ùéù àìà äðùá äðù éãî åçéîöé íéðù úåááø
íä ë"ôòàå íéòåèðäå íéòåøæä íäå ð"î úàìòä é"ò
éáâì ììë êøò åì ïéà òåèðä ïéòøâäù ïéàî ùé åîë
ïëå ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìë ãâð íâå éøôä
úååäúäì äàåáú éðéîá íâå úå÷øéå íéðåòøæ éðéîá
ù"ëîå ïéàî ùé åîë àåä 'à ïéòøâî ïéðéòøâ úåàî
ð"î úàìòä é"òù úåøéôä äðäå íéìáùäå ïéù÷ä
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.47‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לאחרי" :
(בחי' וכההמשך - לעו' יהי') (וכן תמיד סע"א): (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד" אומרו

כו'". ושנה שנה שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס אגה"ק עפמש"כ ויל"פ ˘ËÈÏ"‡49.א"ס). ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
מעשיות) מצות במעלות (ולהסיום בכלל מהסוף המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה - במ"מ" - "והנה "לכאורה
מלקו"ת  ולהעיר מאד. מאד משובחים הם האדם ותפלת מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף -

'מ  הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת מאד'".במש"נ אד



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzפ 'i iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י' רביעי יום
rn dpyl xeriy dxen,264 'nrn :zxae...áèéä ïáåé äæîå,blw 'nr cr.á"äåò ééç

L úBøtämignev -,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé-ìò- ©¥¤©§¥©£¨©©¦§¦
,dhnln zexxerzdíéçaLî íä ¯ äòéèpäå äòéøfä àéä¦©§¦¨§©§¦¨¥§ª¨¦

íéìBòäî ãàî ãàî§Ÿ§Ÿ¥¨¦
çîBvä çkî ïäéìàî¥£¥¤¦Ÿ©©¥©

,õøàaL Bcáìila - §©¤¨¨¤
,drixfe drihpäfîe¦¤

ìékNðoipra -úBëLnä ©§¦©§¨
íéðBéìò úBøBà- ¤§¦

ekyneiyazenler - ©
äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàici lr mikynpd zexe`dy - £¦§¦¨§¦¨£¦¨

mda yi ,mc`d zcear ly (dhnln zexxerzd) "o"n z`lrd"
`zexrz`"a mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr dlrn
zexxerzda) "`lirlc
ila ,cala (dlrnln
zceare zexxerzdd

,dhnl mc`dàeäL)¤
,(íãàä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨¨
ekynei ezcear ici lry -
lka xzei milrp zexe`

,zenlerd.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

äfîezebixcna) diyrd zizgzay ,lirl xaqedy dnn - ¦¤
ly ote`a xzei wfegn xe` xi`n ("diyr"d mler ly zepexg`d
- "ew"d xe`ne "oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n ,"xfeg xe`"

dfn ixdéç çîBö íîBc :úBâøãî øãñ ïéðòa áèéä ïáeé¨¥¥§¦§©¥¤©§§¥¥©©
ïäL ,øaãîdfy itk - §©¥¤¥

zeceqid drax`a `a
ixd ,`xap lk akxen mdn

mdøôò :úBðéça- §¦¨¨
)l"pd,(,çeø Là íéî©¦¥©

Läìòîì àeä éçäL óà ¤©¤©©§©§¨
çîBväî50øaãîäå , ¥©¥©§©§©¥

-ìò-óà ¯ éçäî äìòîì§©§¨¥©©©©
ïë-étbeq -éçå ïBfð éçä ¦¥©©¦§©

øaãîäå ,çîBväî- ¥©¥©§©§©¥
,mc`dBúeiç ìa÷î§©¥©

,íäéðMî,igne gnevn - ¦§¥¤
,úòãå äîëç íâå- §©¨§¨¨©©

,igne gnevn mc`d lawn
òãBé ÷Bðézä ïéà"L¤¥©¦¥©
ãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì¦§©¨§¦¨©

,"'eë ïâc íòè íòèiL- ¤¦§Ÿ©©¨¨
zxne` `xnbdy itk

zekxaa51,àì ïéãò"å©£©¦Ÿ
,"'eë àøBúc àøNa àðìéëà'qna zxne` `xnbdy itk - £¦§¨¦§¨§¨

`nw `aa52zxgnl el dpr ,ongp ax lv` dl`y l`y `axy
z`f jl izxn` `ly dn ,jk lr xn`e ,xzei zxteyn `xaqa
okle ,xey xya izlk` `l oiicr f`y iptn df ixd ,axra lenz`
lkya siqen igd on xyay ixd .jk lk dlelv dzid `l izrc
gnevl wewf igd didi recn ,oaen `l dxe`kly .xacnd
mdy igle gnevl wewf xacnd didi recne ,epnn dhnly

,ahid xacd oaei lirl xaqedy itk `l` ?epnn dhnlàeä ék¦

,äìòîì ähnî "øæBç øBà" úðéçazepezgzd zebixcndn - §¦©¥¦©¨§©§¨
,zepeilrl,äiNòä úézçzîly zepezgzd zebixcndn - ¦©§¦¨£¦¨

,"diyr"íL úélbúnL,diyrd zizgza -äøàä ,æò øúéa ¤¦§©¥¨§¤¤¨¤¨¨
'eë äøàäcxtra dpyiy dx`dc dx`dc dx`d ,xnelk - §¤¨¨

,inybdóBñ-ïéà øBàî¥¥
,ïéîìò ìk ááBqä- ©¥¨¨§¦

lk aaeqe siwnd
,deeya zenlerd
óBñ-ïéà øBà "åw"äîe¥©©¥
"øLiä éìâø" íeiñaL¤§¦©§¥©Ÿ¤

"ïBîã÷ íãà"c- §¨¨©§
ly zepexg`d zebixcnd
zenleray iniptd xe`d
dx`dd my dxi`n -

ziwl`døBà" úðéçáa¦§¦©
,"øæBçwfegn xe`a - ¥

zebixcna xy`n xzei
,zepeilrd.ìéòì økæpk©¦§¨§¥

áeè äæa áèéä ïáeéå§¨¥¥¨¤
äî ,úòãå íòè©©¨©©©
íéðBéìò íéëàìnM¤©§¨¦¤§¦
"øBL éðt" äákønaL¤©¤§¨¨§¥

"øLð éðô"e53,- §¥¤¤
,"dakxn"ayäîäaä çeøî íé÷tzñîe íéðBfðå ãàî íéðäð¤¡¦§Ÿ§¦¦¦§©§¦¥©©§¥¨

,çaænä éab ìòL úBðaøwäî íäéìà äìBòä óBòäåenk - §¨¨¨£¥¤¥©¨§¨¤©©¥©¦§¥©
aezky54mik`lndy ,xnelk ,"iy`l ingl ipaxw z`" :

,oefne mgl mdl df ixd ,"iy`" ly dpigaa mdy mipeilrd
ì ÷ec÷ãëeLBãwä øäfä ïBL55àøwòå àãBñéî ïéðäúàå" : §¦§§©Ÿ©©¨§¦§©§¨¦¨§¦¨¨

."ïBäìéc,xnelk ,mdly xwirdne ceqidn mipdp mde - ¦§
`id zepaxwd oipr ici lr mik`lnl zkynpd dkynddy
xe`d"n df ,xen`k ,oky - myxyn - mdly xwirdne ceqidn
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú

áèéä ïáåé äæîå
ùà íéî øôò 'éçá ïäù î"çöã úåâøãî øãñ ïéðòá
øáãîäå çîåöäî äìòîì àåä éçäù óàù çåø
øáãîäå çîåöäî éçå ïåæéð éçä ë"ôòà éçäî äìòîì
÷åðéúä ïéàù úòãå äîëç íâå íäéðùî åúåéç ìá÷î
'åë ïâã íòè íåòèéù ãò àîéàå àáà úåø÷ì òãåé
'éçá àåä éë 'åë àøåúã àøùéá àðìéëà àì ïééãòå
úéìâúîù äéùòä úéúçúî äìòîì äèîî øæåç øåà
ááåñä ñ"à øåàî 'åë äøàäã äøàä æò øúéá íù
'éçáá ÷"àã øùåéä éìâø íåéñáù ñ"à øåà å÷äîå ò"ë
úòãå íòè áåè äæá áèéä ïáåéå .ì"ðë øæåç øåà
øùð éðôå øåù éðô äáëøîáù íéðåéìò íéëàìîù äî

å äîäáä çåøî íé÷ôúñîå íéðåæéðå ãàî íéðäðóåòä
ïåùì ÷åã÷ãëå çáæîä â"òù úåðáø÷äî íäéìà äìåòä
éøçàå .ïåäìéã àø÷éòå àãåñéî ïééðäúàå ÷"äåæä
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.50‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וי"ל העפר . מן  הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז  - להתהוותו בנוגע "גם :
ממנו]". וניזון זקוק שנתהווה לאחר גם א.51.שלכן ואילך.52.מ, סע"א ˘ËÈÏ"‡53.עא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סתם "ארי' "אבל :

שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות משברון אדם הקרבן האוכל האש ב.54.מן כח, א.55.פינחס רמא, ח"ג



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פי ixyz `"i iying mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"א חמישי יום
אגרת כא  ,blw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ù"ãà .àë,266 'nr cr:íåé ìëá

."seqÎoi` xe`" ly "xfegdälàä úîàäå íéøácä éøçàå- §©£¥©§¨¦§¨¡¤¨¥¤
,o`k exaqedyøkæpä ìk éãé-ìò ,ïéáäì ì÷ð ïBáðì úòc©©§¨¨¥§¨¦©§¥¨©¦§¨

úìòî ìãb ,ìéòì§¥Ÿ¤©£©
,úBiNòî úBönä- ©¦§©£¦

mixaca zeyrpd zeevn
mixa`d ici lr ,miinyb

,mc`d ly miinybdøLà£¤
ïä,zeiyrnd zeevnd - ¥
odúãéøé úéìëz©§¦§¦©

äfä íìBòì úBîLpä©§¨¨¨©¤
áeúkL Bîk ,éîLbä56,"íúBNòì íBiä" :,`wec meidy - ©©§¦§¤¨©©£¨

mleradfdzeyrpd ,zeiyrn zeevn miiwl yi ,dyrnd mlera ,

,"seq oi` xe` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixaca
ici lre ,"seq oi` xe` zenvr" cvny mlrpd gekd mda yiye
mixaca miyery zeevnd

dl`dlbzngekd
,mlrpdúçà äòL äôé"å§¨¨¨¨©©

íéáBè íéNòîe äáeLúa¦§¨©£¦¦
éiç ìkî äfä íìBòä¨©¤¦¨©¥

"àaä íìBòä57: ¨¨©¨
ïàk ãòiqitcn mixne` - ©¨

,ycewd zxb`eðàöî̈¨
.äLBãwä Bãé-áúkîiptl ef zxb` azky) owfd epax ly - ¦§©¨©§¨

.(ezewlzqd

.àëmnvr lr elaiwy dl` z` xxerl ,owfd epax azek ef ycew zxb`

icnela jenzl ,"c"ag llek"l dpyd jyna miieqn sqk mekq zzl

.l`xyi ux`a 'd zceara miwqere dxez

`l` ,mekqd lk z` f` epzie dpyd seql ekgi `ly ,`id zexxerzdd

zepnl sqkd z` ewlgi

.zeiycg zegtl e` zeireay

zefixfd zlrn caln ,oky

dwcvae llka devn lka

ztqep dlrn dpyi ,cegia

mivexy) sqkd mekq zpizpa

zepna (dpyd jyna zzl

enrh xiaqiy itk ,zeaexn

.xac ly

ef ezxb` owfd epax ligzn

mi`xwpd l`xyi ipal dkxaa

"eny iade`" llka1cvn ,

l`xyi ipaa yiy dad`d

cgeinae ,`ed jexa yecwdl

xear dwcvl mipzepy dl`

cgeina md mi`xwp - l`xyi ux`a dcearae dxeza miwqery dl`

ipir" xy` ux` ixd `id l`xyi ux` ,oky ."eny iade`"'djiwl`

"da2"eny" ixd `ed 'ied mye ,'ied myn zinipt dkynd my dxi`n ,

.`ed jexa yecwd ly cgeind

,BîL éáäBàì ètLîk ,íîBìL úLéøc øçàyecwd ly - ©©§¦©§¨§¦§¨§£¥§
.`ed jexaíò 'ä ú÷ãö úBNòì ,íòa íéácðúnä ìà¤©¦§©§¦¨¨©£¦§©¦

úBòî áeöwä ÷ç äðLa äðL écî úúì ,äLBãwä Böøà©§©§¨¨¥¦¥¨¨§¨¨Ÿ©¨§
,Lãwä õøàl -,l`xyi ux` ,ycewd ux` iayeia jenz ¤¤©Ÿ¤

éúlî óhz íäéìà ,eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz3ìfzå , ¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦§¦©

éúøîà ìhk4- mdil` dpete `xew owfd epax ,xnelk - ,æøæì ©©¦§¨¦§¨¥
,íéæéøæìiehial m`zda -5,"oifxefnl `l` oifxfn oi`"÷fçìe ¦§¦¦§©¥

úBôø íéãé6oevxd miiw ;xqg `l alae oevxay ,xnelk - , ¨©¦¨
zzl ybxde7.lreta z`f zeyrl zetx micidy `l` ,ïzîa§©©

õøà úBòî ¯ íéîc̈¦§¤¤
úaL écî ¯ ìàøNé¦§¨¥¦¥©¨
écî úBçôìe ,BzaLa§©©§¨¦¥

BLãça Lãç8Bkøòî , Ÿ¤§¨§¥¤§
,äðL Cøòì áeöwä- ©¨§¤¤¨¨

avwend sqkd z` ewlgi
zepna dpyd lkl
zegtl e` zeireay

.zeiycg zepnaóñk ìëå§Ÿ¤¤
ìò äìò øLà íéLãwä©¨¨¦£¤¨¨©
éìa ácðúäì Léà áì¤¦§¦§©¥§¦
eðéçà úñðøôì øãð¤¤§©§¨©©¥

õøà éáLBéécî ,Lãwä §¥¤¤©Ÿ¤¦¥
.äðLa äðLitk - ¨¨§¨¨

owfd epax dvex d`xpd
zencew mipya zzl erawy minekqd z` wx `ly ,o`k siqedl
dlr m` mb `l` ,zeiycg e` zeireay zepna dzr ewlgi
mipya xy`n xzei lecb mekq zzl edyin ly ezaygna
zepna sqepd mekqd z` zzl ef dywa `ed mb miiwi ,zencewd

.zeiycg e` zeireayúìòî ìãb ìkì òeãiä ãálî ,äpä ék¦¦¥¦§©©¨©©ŸŸ¤©£©
,úBönä ìëa úeæéøfädzeyrl devn ziiyra fxcfdl yiy - ©§¦§¨©¦§

,xzei mcweny dníìBòì" :ì"æø éøáãa äðLðå øîàpä©¤¡©§¦§¨§¦§¥©©§¨
"'eë äåöî øáãì íãà íéc÷é9eðéáà íäøáàc déúeæéøæe , ©§¦¨¨¦§©¦§¨§¦¥§©§¨¨¨¦

íBìMä-åéìò,"dciwr"a epia` mdxa` ly ezefixf -àéä ¨¨©¨¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

é"ò ïéáäì ì÷ð ïåáðì úòã äìàä úîàäå íéøáãä
úéìëú ïä øùà úåéùòî úåöîä úìòî ìãåâ ì"ðä ìë
íúåùòì íåéä ù"îë éîùâä æ"äåòì úåîùðä úãéøé
ìëî æ"äåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá 'à äòù äôéå

.á"äåò ééç:÷"äéëî åðàöî ë"ò

ù"ãà àëìà åîù éáäåàì èôùîë
ú÷ãö úåùòì íòá íéáãðúîä
÷åç äðùá äðù éãî úúì äùåã÷ä åöøà íò 'ä
ìæúå éúìî óåèú íäéìà á"áåú ÷"äà úåòî áåö÷ä
ïúîá úåôø íéãé ÷æçìå íéæéøæì æøæì éúøîà ìèë
ùãç éãî úåçôìå åúáùá úáù éãî é"à úåòî íéîã
íéùã÷ä óñë ìëå äðù êøòì áåö÷ä åëøòî åùãçá
úñðøôì øãð éìá áãðúäì ùéà áì ìò äìò øùà
ãáìî äðä éë .äðùá äðù éãî ÷"äà éáùåé åðéçà
øîàðä úåöîä ìëá úåæéøæä úìòî ìãåâ ìëì òåãéä
äåöî øáãì íãà íéã÷é íìåòì ì"æø éøáãá äðùðå
ãòì úãîåòä àéä ä"ò åðéáà íäøáàã 'éúåæéøæå 'åë
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א.56. כב, עירובין יא. ז, מי"ז.57.ואתחנן פ"ד ˘ËÈÏ"‡1.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ עביד צדקה דע"י ס"ה באגה"ק לעיל "וראה :
אהבה". שפנימיותה החסד מדת מחמת ניתנת וצדקה קדישא יב.2.שמא יא, כב.3.עקב כט, איוב ב.4.ע"פ לב, כג,5.האזינו מכות

א. במדבר ספרי ג.6.א. לה, ישעי' ˘ËÈÏ"‡7.ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו להתנדב לבם על שעלה באלה שהמדובר "כההמשך :
.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."החודש לראש - חודש ומדי השבוע סוף לשבת הכוונה - שבת מדי בסופו) (ישעי' דבכתוב "להעיר :
ב.9. לח, ב"ק ב. כג, נזיר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzפב `"i iying mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dîöò äã÷òä ék ,íìBò ãò eðéðáìe eðì ,ãòì úãîBòä- ¨¤¤¨©¨§¨¥©¨¦¨£¥¨©§¨
,l`xyi ipal dzekf cinz xkef `ed jexa yecwdydðéà¥¨

úìòî Cøòì ìBãb ïBéqðì Ck-ìk äáLçðzbixcne -íäøáà ¤§§¨¨¨§¦¨¨§¤¤©£©©§¨¨
,íBìMä-åéìò eðéáàdnvr dciwrd oi` recn cg` mrh df - ¨¦¨¨©¨

Îlk lecb oeiqpl zaygp
,epia` mdxa` iabl jk
ezbixcne ezlrn cvn
:`ed ,ipy mrh ,zelecbd

íbLamb epgwla - §¤©
,oeayga:Ba øac 'ä ék¦¦¤

ða úà àð ç÷""'eë E10, ©¨¤¦§
wgvi z` gwiy -

,dciwrléøäåeid -änk ©£¥©¨
eøñnL íéLBã÷ änëå§©¨§¦¤¨§
íb 'ä úMã÷ ìò íLôð©§¨©§ª©©

;ía 'ä øac àì ék- ¦Ÿ¦¤¨
leki df ,`eti` ,cvik
Îlk lecb oeiqpl aygidl
,epia` mdxa` iabl jk
lr dehvp `edy drya

?envra `edÎjexaÎyecwdn jk÷ødciwrd ly zelcbd - ©
,jka `idúeæéøæa úàæ äNò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáàL¤©§¨¨¨¦¨¨©¨¨¨Ÿ¦§¦
,äàìôð-mkyie""xweaa mdxa`11"exeng z` yeagie"e ,11, ¦§¨¨

dkig `le deeiv `le ,xengd ly ske`d z` envra yag
z`f dyri xg` edyiny12,úBàøäì,mixg`l mb -BúçîN §©§¦§¨

Böôçå,iniptd ebeprz -úçð úBNòìå BðB÷ ïBöø úàlîì §¤§§©Ÿ§§©£©©
.BøöBéì çeøh"yz fenza a"in ,eixn`nn cg`a -13xiaqn , ©§§

`id daeyz ilra zceary ,r"p v"iixedn x"enc` w"k
mb ritydllrmixg`oeeiky ,x`al mileki jkl m`zda .

mdxa` ly ezednn jtedna dceard dzid dciwrd oipray
oipr dzid dciwrde ,dad`d zcn `ed mdxa` ixdy) epia`

ik izrci dzr" ,(dxeab ly`xi"dz` miwl`14jxcÎlr dfy ,
okl ,zxg` zedna envr z` cinrnd "daeyz lra" zcear
ebpere ezgny z` mixg`l mb ze`xdl epia` mdxa` dvx

,df oipra `edÎjexaÎyecwd oevx meiwaepnîemdxa`n - ¦¤
,zexecd lka l`xyi ipal wiprd `edy gekae - epia`eãîì̈§

ì"æø15,ììëa úBönä ìk íei÷ìdevn lk miiwl yiy - ©©§¦¨©¦§¦§¨
,zefixfaäðlk ìò äìBòä ä÷ãvä äNòî èøôáe16,jka - , ¦§¨©£¥©§¨¨¨¨©ª¨¨

`idyäìöîe äpânä©§¦¨©§¨
äéúBøôamipzipd - §¥¤¨

äfä íìBòa17éðéî ìkî ¨¨©¤¦¨¦¥
,úBLbøúnä úBiðòøtª§¨ª©¦§©§

:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky18:ìévz ä÷ãöe"§¨¨©¦

ïkL-ìëå ,"úånîdf - ¦¨¤§¨¤¥
livnéðéî øàMî¦§¨¦¥

úånî íélwä íéøeqé- ¦¦©©¦¦¨¤
ixdeðì áBhL ïkL-ìk̈¤¥¤¨

äfä íìBòa íb©¨¨©¤
dîéc÷äìozn z` - §©§¦¨

,dwcvdäî ìk̈©
,øLôàcm` ,xnelk - §¤§¨

oxky oi`y ,zeevnd x`y
micwdl yi ,dfd mlera
zevn meiwa fexif ipin lka fxcfdl yiy i`cea ixd ,oziiyra
dpibn `ide dfd mlera ozip "dizexit" xkyy dwcvd

.olvilÎ`pngx ,mixeqiníBé ìëa ïBcð íãà éøäL19ixd - : ¤£¥¨¨¦§¨
el didzy mei eze` ly htynd iabl el rbepy xacd oekp
ozna owfd epax oc o`k cr .dlivne dpibnd dwcv ly zekfd
,ycewd ux` xear izpy ote`a zzl eacpzdy ,sqkd inekq
z` yceg lk zegtdÎlkl e` ,reayd ly wlgd z` reay lk
owfd epax siqen oldl .zefixfd oipr cvn - ycegd ly wlgd
dlrnd :dpyd seq cr zekglÎi`a mitqep dlrne hxt

cvn `ad ytpd jekifa mb z`hazndceardlky ,dwcv ly
`ed ,dwcvd zceara dlert dyere dpizp ozep `edy mrt
dwcvdy jka mbe ,ytpd jekif ly dlert mrt lk dyer
lka ixd - mipeilr mitevxtae zexitqa cegi dlrnl zlret

dlrnl cegid z` ycgn mxeb `ed dwcv ly dpizp20.
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ùã÷ä úøâà
äáùçð äðéà äîöò äã÷òä éë íìåò ãò åðéðáìå åðì
éë íâùá ä"ò à"à úìòî êøòì ìåãâ ïåéñðì ë"ë
äîëå äîë éøäå 'åë êðá úà àð ç÷ åá øáéã 'ä
àì éë íâ 'ä úùåã÷ ìò íùôð åøñîù íéùåã÷
äàìôð úåæéøæá úàæ äùò ä"ò à"àù ÷ø íá 'ä øáéã
úåùòìå åðå÷ ïåöø úåàìîì åöôçå åúçîù úåàøäì
úåöîä ìë íåé÷ì ì"æø åãîì åðîîå åøöåéì çåø úçð
äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëî æ"äåòá äéúåøéôá äìöîå
íéøåñé éðéî øàùî ù"ëå úåîî ìéöú ä÷ãöå áéúëãë
äîéã÷äì æ"äåòá íâ åðì áåèù ù"ë úåîî íéì÷ä

:íåé ìëá ïåãéð íãà éøäù øùôàã äî ìë
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ב.10. כב, ג.11.וירא שם 12.שם, פרש"י 13.184..ראה ע' תש"ט 14.642.סה"מ ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, וירא

א.15. ד, ˘ËÈÏ"‡16.פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפי"ב משהיוה"א "להעיר א'.17.: משנה א' פרק ‡„ÂÓ"¯פאה ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘."ס"ג אגה"ק "וראה ב.18.: י, א.19.משלי טז, של 20.ר"ה גדול סכום יתנו לא שגם בכך, הזקן רבנו שכוונת הסברא על

כ"א  - בתשרי הסכום כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה
דכוונתו  ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר לא חדש מדי וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי חלק רק
וכמדומה  טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל בניגוד אינו באם - ורק אך
בפ"ע  נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת - פיה"מ על נוסף שנק'
שליח  ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית הנ"ל דבי' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש -
מדי  בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ אחת בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי
אדמו"ר  כ"ק של  הקדוש לשונו  כאן עד המעשה". רוב ב) כו ', זריזותו א) באגה"ק: הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי כו' בשבתו שבת

שליט"א.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פג ixyz a"i iyiy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ב שישי יום
,266 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr:äìéù àáé

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn

" oia lcadd a"idyrn"l "dwcvdzceardyrn"y ,"dwcvd
zpizp `id "dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
rahn ixnbl dlrnl
ixdy ,dzelibxe eytp
envr mr rbiizn `ed
xzei zzl dlecb dribia
;zzl libx `ed xy`n
mekqdyk elit` ixd
dlrnl epi` ozep `edy
`l` ,ezelibxn ixnbl
zepna dwcvd zpizp mvr
cere mrt zzl ,zeax
meyn jka yi ,'eke mrt

ly oiprdcearepi`x -
dwcvd zceara ep`vneïéà äàìôðå äìBãb úeièøt äìòî©£¨§¨¦§¨§¦§¨¨¥

,äéìà CBøòdlrn `l` ,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - £¥¤¨
,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndyäNòî úBéäì¦§©£¥

ä÷ãvädlekiy ,jkl zeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ©§¨¨
dyrnd mvr `l` ,dpyd lk lr zinrtÎcg zeacpzd zeidl

didz dwcv zpizp lyäaønä ìëå ,úBaø íéîòôa úéNòð©£¥¦§¨¦©§¨©©§¤
,zeax zepna dwcvd z` ozepe -íòôa àìå ,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨§Ÿ§©©

,úçà úááe úçà,zg` mrta mekqd lk z` zzl -ék íb ©©§©©©©¦
,àeä ãçà ììBkä Cqäd`ltpe dlecb dlrn z`f lka - ©©©¥¤¨

,zeax zepna mekqd zpizpa dl jexr oi`yáúkL Bîk§¤¨©
äðLnä Leøôa ì"æ í"aîøä21ì"æ íéîëç eðML22ìkäå" : ¨©§©©§¥©¦§¨¤¨£¨¦©§©Ÿ

:"äNònä áø éôìyxtn ely zeipynd yexita m"anxdy - §¦Ÿ©©£¤
itl" `l dfy wiicnelcebitl" `l` "dyrndaex- "dyrnd

minrta dyrp aehd dyrndyzeaxlynl ,yxtn m"anxde .
sl` zzl acpzi cg`yk23mpn` df ixd ,zg` zaa miaedf

dyrnlecb`edyk xy`n ,ytpa oipw jk lk dyrp df oi` j` ,
dyrp dpizp lk ici lr ,oky .minrt sl`a miaedfd sl` ozep

.eytpa jekife oipw ,ytpd oipw xzei xacd
ici lr eytpa dyrpy jekifd calny ,owfd epax xiaqi oldl
oeilr cegi dpizp lk ici lr dyrp ,zeax minrta dwcvd zpizp

,dlrnlBîòè áèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥©£

,B÷enðåminrta mekqd zpizpa dlecb dlrn yi recn - §¦
,zeaexn,äNònä éeaø éãé-ìò Lôpä Ckæì éãkici lr - §¥§©¥©¤¤©§¥¦©©£¤

,z`f cal ixd - zeax minrta aehd dyrnd ziiyràø÷î äpä¦¥¦§¨
áeúkä øac àìî,"íéiçì ä÷ãö úlòt" :oiivn iaxd - ¨¥¦¤©¨§ª©§¨¨§©¦

"mipewize zexrd"a
oiirl ,"`ipz"d seqay
my ,fh ,i ilyna miweqta

zlert" aezkwicv
dlnd `l) "miigl
dlnd m`Îik "dwcv"
,`i ,`i ilynae ("wicv"
dwcv ok" aezk my
aezk ok` my ,"miigl
la` ,"miigl dwcv"
`l `id dnicwnd dlnd

"zlert" m` ik "dwcvok
my xne` iaxde ,"dwcv
:"mipewize zexrd"a
ipya ,oky ,"b"rve"
oeyld aezk `l miweqtd
,"miigl dwcv zlert"
itk ."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk `ian owfd epaxy
zlert"y yxtl milekiy dna wtzqdl dvex iaxd oi` d`xpd
"miigl wicv zlert"y xne` weqtdyke ,dwcv `id ,"wicv
zewcv 'd wicv" enk jxcÎlr) dwcv ly dlertdy dpeekd

"ad`24,jka wtzqdl dvex epi` iaxd ,d`xpd itk - miigl (
`xwn" mixne`yk ,ixdy`lnzeidl xacd jixv ,"aezkd xaic

,dwcv `id wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita
dwcv zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv okle

."miigldúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly -éLîäìC §©§¤§ª¨¨§ª¨¨§©§¦
íéðBéìò íéiç,miig ly xzei oeilrd ote`d -íéiçä éiçî ©¦¤§¦¥©¥©©¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéàz`f jiyndl -,íéiçä õøàìzekln"l - ¥¨§¤¤©©¦
dbixcnd ,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd "zeliv`c
,mi`xapd lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa xzeia dpezgzd
`idy "zeliv`c (zecn) `"f"n da ekiyni - miyrpe mixvep
`"f ly "miig"de ,"seq oi` zenler" ly dpexg`d dbixcnd

" ly dpiga md zeliv`c zecneiig,"miigdúðéëL" àéä¦§¦©
,"eðfò,mi`xapa zeige wfeg zpzepd -øîàð äéìòL25äzàå" : ª¥¤¨¤¨¤¡©§©¨
äiçî,"ílk úàzekln" lr aqen "dz`" ,mi`xapd lk z` - §©¤¤ª¨

xewn ody ze`vend 'd mr e"iz cr s"l`n zeize`d ,"zeliv`c
'd 'z '` :"dz`" dlnd efy ,zeize`d26,ãåc úkñ àéäå§¦ª©¨¦

,øôò ãò úìôBpäzkeq" z`xwpy dpikyd ,zelbd onfay - ©¤¤©¨¨
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ùã÷ä úøâà
êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ

à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì
äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä
äðùîä ùåøéôá ì"æ í"áîøä ù"îë àåä ãçà ììåëä

:äùòîä áåø éôì ìëäå ì"æ íéîëç åðùù
äðäååîòè áèéä øàéá ì"æ í"áîøä éë ãáìî

äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä
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.21‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה"ז פ"א דעות הל' - הדין - "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג ˘ËÈÏ"‡23.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
מאה". הרע"ב גירסת הביא שם ז.24."בצ"צ יא, ו.25.תהלים ט, ˘ËÈÏ"‡26.נחמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספ"ב שהיחוה"א "לעיל :



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzפר b"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ג קודש שבת יום
אגרת כב  ,clw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà .áë,clw 'nr cr:é"ùøôá

xtr cr dcixiae zelba `id "cec27,ì"æø øîàîëe28eìb" : §©£©©©¨
íBãàì,eply dpexg`d zelbd -äðéëLíänò,zelba -,"'eë ¤¡§¦¨¦¨¤

dpikyd dcxi - dpezgzde dpexg`d zelbd efy oeeik ixd -
dwcv ici lre ,xtr cr - xzeia zepezgzd zebixcnl cr

iign dpikyl mikiynn
,`edÎjexa seqÎoi` miigd
àzúìc àúeøòúàa ék¦§¦§¨¨¦§©¨
zexxerzd ici lr -

,dhnl mc`dúBéçäì"§©£
"íéìôL çeø,miipr - ©§¨¦

déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥
íeìklyn mdl oi`y - §

Îlr dyrp ,melk mnvr
dfÎiciàúeøòúà¦§¨¨

,àìéòìczexxerzd - ¦§¥¨
jiyndl ,dlrnl dlerte
"miigd iig"n miig
"zeliv`c zekln"l
dpiga `id zexitqay
dl zil"y dxitqe

zlawn wx `id ,melk dnvr lyn dl oi`y ,"melk dnxbn
,zexitqd x`ynõøà éáLBé úBéçäì íò ácðúäa èøôáe¦§¨§¦§©¥¨§©£§¥¤¤

,Lnî íéiçäzpeekn `idy dhnly "l`xyi ux`" iayei - ©©¦©¨
dlrnly "miigd ux`" cbpk29mipzepy dwcvd ixd -

dfÎiciÎlr yi ,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl
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úåéäì íéðåøçàäå íéðåùàøä ìàøùé éîëç éøôñ ìëî
úåùòì äî úãë úåéîùâ äöòá ìåàùì ïå÷éúå âäðî
ìàøùé éîëç éìåãâì óà éîùâä íìåòä éðéðòá
ñðà àì æø ìë øùà íéàøåîàå íéàðúë íéðåùàøä
ùîî íéàéáðì à"ë òé÷øã ïéìéáù ïåäì ïéøéäðå åäì
êìä øùà äàåøä ìàåîùë ìàøùéá íéðôì åéä øùà
åãáàðù úåðåúàä øáã ìò 'ä ùåøãì ìåàù åéìà
äøåú éøáãî ãáì íãà éðéðò ìë úîàá éë åéáàì
íçì íéîëçì àìå äàåáðá ÷ø íéâùåî íðéà ù"éå
äòáùå íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä ì"æøàîë
'åë øëúùî äîá òãåé íãà ïéà 'åë íéñåëî íéøáã
äæì äæ ååùåä äðä 'åë øåæçú éúî ãåã úéá úåëìîå
ïéðäðå ì"æøàùî ïëå íéùøç íëçå õòåé äéòùéá ù"îå
ì"æøàîë äéùåú àø÷ðä ú"ãá åðééä äéùåúå äöò åðîî
ãåñù 'åë íéùãç òåá÷ìå íéðù øáòì òãåéù äæ õòåé
ïéøãäðñá àúéàãë äøåú ïåùìá ãåñå äöò éåø÷ øåáéòä
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

היום יום . . . פו

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ
הּוא  רֹוֶאה  לֹו,  ִביב  ּוִמּסָ ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ ַעל  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ם  ַהּשָׂ ָהָאָדם  ֵעהּו,  ּדָ ָרֶכיָך  ּדְ ָכל  ּבְ ב, 
ִעְנַין  ֵבי ֹאֶהל' ּבְ ֲעֵלי ֲעָסִקים' ַעל ַה'ּיֹוׁשְ ִיְתרֹון ַה'ּבַ ָאַמר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ מּוָחׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ֱאלֹקּות ּבְ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ת ֱאלֹקּות ּבְ ְרִאּיַ

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ
ָאָדם  ְיֵהא  ּוְכַמֲאָמר "ְלעֹוָלם  ִליָטה,  ּבְ ׁשּום  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזִהירּות  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  ה, 
ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַכּמָ ּדְ ָלל, ָידּוַע  ּכְ ר  ִנּכָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא  ִיְרָאה",  ּבְ ָערּום 

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ יִרים ַעְצָמם, ְוִאם ִהְתּגַ ַמְסּתִ

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ

א. ָלה ַעל ְלַהּבָ ּפּוִרים – ַקּבָ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים - ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲחָרָטה ַעל ֶהָעָבר, ּבְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"די תשרי, יום הכפוריםשבת

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. קודם כל נדרי: קטו־קכג. קודם השינה: קכד־קלב. אחר מוסף: קלג־קמא. 

אחר נעילה: קמב־קנ.
תניא: ומזה יובן . . . עוה"ב.

ַעת  ַעם ַאַחת, ּוְבקֹול ָרם. ַעל ּדַ סּוק "אֹור ָזרּוַע" - ּפַ ֵגל" גו'. ּפָ ּפּוִרים ַמְתִחיִלים "ה' ָמָלְך ּתָ ֵליל יֹום ַהּכִ
מֹו  ה ּכְ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ֹחֶמר". ְקִריַאת ׁשְ ה ּכַ י ִהּנֵ ָעִמים, ּוְבקֹול ָנמּוְך. ֵאין ּכֹוְפִלים ֶהָחרּוז "ּכִ ָהל כו' - ג' ּפְ ַהּקָ
ּפּוִרים אֹוְמִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ִפּלֹות ַהּיֹום. ּבְ ָכל ּתְ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמיָך כו' - ּבְ ת ְויֹום טֹוב. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

ים ַאַחר מּוָסף. ִהּלִ עּור ּתְ ת. ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ֶפר ּתֹוָרה ּגַ הֹוָצַאת ַהּסֵ י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ּבְ
ִמְנָחה אֹוְמִרים ְלָדִוד ה'  ם ּבְ מֹוָך גו'. ּגַ ה. ִמי ֵאל ּכָ ַבר - ּוְבֵהָמה ַרּבָ ּפּוִרים: ַוְיִהי ּדְ ַהְפטֹוַרת ִמְנַחת יֹום ַהּכִ
א  ְנִעיָלה - ְלֵעּלָ יׁש ּדִ ּדִ ּקַ ת ְנִעיָלה. ּבְ ִפּלַ ל ּתְ תּוַח ַעד ַאֲחֵרי ּכָ ָאר ּפָ ֵרי, ְוִנׁשְ ְנִעיָלה ְלַאׁשְ ִתיַחת ָהָארֹון ּבִ אֹוִרי. ּפְ

ִים. ּפַ ִאים ּכַ אֹלֵקינּו, ָעֵלינּו. ְוֵאין נֹוׂשְ א, ֵאין ּכֵ ּוְלֵעּלָ
ָחר. י" ַעד ְלּמָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ם ִאם ֶהֱעִריב ַהּיֹום. ֵאין ְמָבְרִכים "ׁשֶ אֹוְמִרים "ַהּיֹום ִיְפֶנה", ּגַ

יוהכ"פ קומט אויס צו פאסטען זעקס און צווַאנציג שעה.

עֹות. ׁש ׁשָ ִרים ְוׁשֵ ּפּוִרים יֹוֵצא ָלצּום ֶעׂשְ יֹום ַהּכִ ּבְ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פז היום יום . . . 

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים 
קצרים - ע"פ מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט 
אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו 
איז דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות 
א"ס ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און 
דָאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות הנשמה, תפלה 
באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין 

דער רופא חולים און מברך השנים.

ים  רּוׁשִ ּדְ ָאז  הּוג  ּנָ ּכַ  – ים  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ִליָאְזָנא  ּבְ תקנ"ו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  מֹוָצֵאי  ּבְ
ְרֵדס' אֹוֵמר: "ֵאָליו"  ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו", ֵאָליו לֹא ְלִמּדֹוָתיו. ַה'ּפַ ה' ֱאלֵֹקינּו ּבְ סּוק "ִמי ּכַ ְקָצִרים – ַעל ּפָ
"ֵאָליו"  אֹוֵמר:  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ י  ָהַרּבִ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ֵכִלים  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ָהאֹורֹות  ֵהם 
ֵאין- ַעְצמּות   – "ֵאָליו"  הּוא:  ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ִלים  ּכֵ ּבַ ׁשֶ ָהֶאלֹקּות  הּוא 
ׁשּוָטה – ְוֶזהּו 'ְקרֹוִבים ֵאָליו', ּו'ְבָכל  ׁשּוט – ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּפְ ל ְיהּוִדי ּפָ ל ּכָ יִדיָעה ַעְצִמית ׁשֶ ּבִ סֹוף ׁשֶ
ַעְצמּות  ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָמה;  ׁשָ ַהּנְ ְוַעְצמּות  ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות   – ֵאָליו'  ָקְרֵאנּו 

ִנים. ָ ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין-סֹוף, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ
ִמים' חֹוֶבֶרת  קֹוֵבץ 'ַהּתָ ס ּבְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש. )ִנְדּפַ ִאּגֶ ְדפּוס ּבְ א ּבִ ֶרת ִסיָמן כב ְוסֹוָפּה – לֹא ּבָ ת ִאּגֶ ִחּלַ ּתְ

ה(. ִנּיָ ׁשְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

v"ndqeפח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld
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,äöçîì äöçî ...úBòî dëBúa àöîe ,éðL øNòîe ïélç däª¦©£¥¥¦¨¨§¨¨¤¡¨§¤¡¨

.ïélçª¦
מעות מניחים המשתמשים  מחצית אם להבין: וצריך 

ואומרים מקילים  מדוע  מעשר , מעות  ומחציתם  חולין 

ובפרט  לחומרא , דאורייתא ספיקא  והרי  חולין , הן שהמעות 

למעשר " חולין בין הנמצאות  י"ב)שב "מעות  נקט (שבהל'

לחומרא ? הרמב "ם

קורקוס : הר "י  ומבאר 

לקופת חולין של מטבעות  קופת  בין  שנמצאו במעות 

ספק יש  הקופות  מאחת  ונפלו י"ב ) (בהל' מעשר  מטבעות

ולא נשמט החולין  מן  שדווקא  לומר הסתברות  ואין  שקול,

במעות אבל תורה . של  ספק  ככל מחמירים  ולכן  המעשר , מן

מעשר  או חולין הם אם  זוכר ואינו בתיבה  י"א)שהונחו ,(בהל'

ביתר נעשה  בהן  והטיפול הם  קודש  מעשר  שמעות  כיון

ואם אלו במעות  עשה  מה  יזכור שהאדם מסתבר  לב , תשומת 

הן. חולין  מעות כנראה ספק, מתעורר 

עוד)והצל"ח ד"ה א ז, תירץ :(פסחים

שמא ספק  בהן שיפול עד חולין  בחזקת  הן  מעות סתם 

איזה שקול ספק  יש  כאשר  ולכן, מעשר , פירות  בהן נתחללו 

בתיבה  הונחו  י"א)מעות  חזקתן(בהל' על אותן מעמידים  ,

לקופת חולין  קופת בין שנמצאו מעות  משא"כ הן, וחולין

מאיזה – בקופות  אלא במעות  אינו הספק  (בהי"ב), מעשר

והולכים מאחרת, יותר  אחת לקופה  חזקה  ואין – נפלו  קופה 

תורה . של  ספק  ככל לחומרא

השלחן ' ח)וב 'ערוך קכט, סי' מבאר :(מע"ש

מניחין רוב  ואם  מעשר ... מניחין רוב  "אם  הרמב "ם מלשון 

אלו בו  שמסתפקים אחד  באדם  מדובר  שאין  משמע  חולין "

מעותיהם , כאן  המניחים  רבים  באנשים אלא  הניח, מעות 

כי להיתר , רוב  כאן יש  למחצה ' 'מחצה  הוא  הספק  וכאשר 

גם בה משתמשים  ודאי מעשר , למעות  בתיבה  המשתמשים

שיתכן חולין  למעות המשתמשים כמו  (לא  חולין  למעות 

הרי להיתר , רוב  שיש  וכיון  בלבד), לחולין הוא  שהשימוש 

המעות את שמצא באדם  מדובר  י "ב  בהלכה  אך חולין. אלו

יש השקול ובספק חולין, ואחת  מעשר אחת  קופותיו, בין 

להחמיר .

â"ôùú'ä éøùú 'ç éðù íåé ערלה  לענין שנים שלש חישוב

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰,ãîì úàöîð¦§¥¨¨¥
;äðL Bì äúìò ,äðMä Làø íã÷ íBé íéòaøàå äòaøà òèBpäL¤©¥©©§¨¨§©§¨¦Ÿ¤Ÿ©¨¨¨§¨¨¨
Bà äìøòa ïéøzî úàfä äòéèpä úBøt ïéà ,ïë ét ìò óàå§©©¦¥¥¥©§¦¨©Ÿª¨¦§¨§¨
.ïìéàì äðMä Làø àeäL Y èáLa íBé øNò äMîç ãò ,éòáøa¦§¨¦©£¦¨¨¨¦§¨¤Ÿ©¨¨¨¦¨
שמ"ד  קולא  ישנה  השנה , ראש  לפני יום  מ"ד  אילן בנטע

באב בט "ו נטע  לדוגמא : אחת . לשנה נחשבים  שנותרו  הימים 

והשנתיים מתשפ"ב  הימים  מ"ד  הרי תשפ "ב, שנת  של

שגם בדבר , החמירו שני מצד  שנים . שלוש  נחשבים  תשפ "ג ֿד

ערלה משום  אסורים  הפירות תשפ "ה  של השנה ראש  לאחר 

תשפ "ה בשבט  ט"ו תשפ"ו עד של בשבט ט"ו עד תשפ"ה שבט (ומט"ו

רבעי) נטע הם הרי –.

אין השנה , לראש  קודם  יום  ממ"ד  פחות שנטע  במקרה  אך

השנה מראש  רק  מתחילה  והספירה  נחשבים , אלו ימים

ראש לאחר  מיד שני, מצד מלאות. שנים  לשלוש  תשפ "ג 

ט "ו עד להמתין צורך  ואין  מותרים  הפירות  תשפ "ו , השנה 

להלן  הרמב"ם  בדברי  כמפורש  כי(הי"א)בשבט, והטעם , .

שלשים לה  שעלו  בתחילתה , עליה  שהקלנו בנטיעה  "דווקא 

להמשיך  בסופה עליה מחמרינן לפיכך – תמימה  לשנה יום 

לאילן" ר "ה שהוא  בשבט עשר  חמשה  עד הרי"ף שנתה  על (ר"ן

דאמרינן) והא ד"ה ב ב, ר"ה שנים– שלש  לה  שמונים  בנטיעה  אבל ,

בשבט. ט "ו  עד  ולהמתין  להחמיר  אין  מלאות ,

קודם הרבה השנה , באמצע  הייתה  שהנטיעה  ובמקרה 

בכסלו לדוגמא  תשפ "ג, השנה ראש  שלפני יום  למ"ד

הש "ך  כתב – לשנה  אלו ימים נחשבים  בודאי  שאז  תשפ "ב ,

סקי"א) רצד סי' שמחשיבים(יו"ד קולא , כאן יש וסוף ֿסוף שהיות  ,

צריך  שלימה ", שנה  כאן  שאין  "אע "פ  לשנה  הללו  הימים  את 

תשפ "ה . בשבט ט"ו  עד  נמשך הערלה  ואיסור בסופה  להחמיר

להלן הרמב "ם  מדברי מראש ֿ(הי"ב)אך הנטיעה "נטע 

שנים שלש  לה  מונה  בשבט  יום  עשר  חמשה עד תשרי חודש 

meil meinט "ו עד להמתין  צורך אין זה  במקרה  שגם משמע "

ולא תשפ "ה כסלו עד  להמתין  הנ "ל: ובדוגמא בשבט ,

לאחריו !

חינוך ' ה 'מנחת  בסופו)ומבאר  רמו לחלק :(מצוה יש  כי

גדולה קולא  כאן יש  – לר"ה  קודם  יום  מ"ד כשנטע 

להחמיר צריך ולכן שלימה , לשנה  יום  מ "ד שמחשיבים 

בכסלו שנטע  במקרה  אבל בשבט; ט"ו  עד  ולהמתין בסופה 

לא לחומרא  – בשבט ט"ו קודם שלימות  שנים שלש  ו "מלאו 

עד  נמשך  דיהא  שלימות".`xgאמרינן שנים  שלש 

â"ôùú'ä éøùú 'è éùéìù íåé כהונה? במתנות חלק לכהן אין מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úBðzî íéøNòå òaøà©§©§¤§¦©§
äúøëð ïlk ìòå ;äøBza ïéLøôî ïlëå ,íéðäkì eðzð äpäk§ª¨¦§©Ÿ£¦§ª¨§Ÿ̈¦©¨§©ª¨¦§§¨
,äpäka ÷ìç Bì ïéà Y ïäa äãBî BðéàL ïäk ìëå .ïøäàì úéøa§¦§©£Ÿ§¨Ÿ¥¤¥¤¨¤¥¥¤©§ª¨

.äðzî Bì ïéðúBð ïéàå§¥§¦©¨¨

משנה ': ה 'כסף הקשה 

שמעון רבי ב)לדעת  קלב, מודה(חולין שאינו כהן "כל

dcearaשאומר" רש "י  ופירש  בכהונה", חלק  לו  אין –

משה אלא קרבנות  לו להקריב  המקום  ציווה  שלא  בלבו ...
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מודה 'שאינו  וכתב  הרמב "ם  שינה  ומדוע  מלבו ". ',odaבדה 

מודה  שאינו בכהן  שמדובר  dpedkהיינו , zepzna?

פארדו הר"ד ב)ומבאר  פיסקא קרח רב, דבי :(ספרי

פירש  לא  רש"י)הרמב "ם  היא(כפירוש הכהן הודאת  שאי

אם ֿכן שהרי – קרבנות  להקריב  ציוה  לא שהקב"ה  באומרו 

שאין ובוודאי הבא , לעולם  חלק לו  שאין אפיקורס  הוא הרי 

כהונה ! במתנות חלק  לו

מודה  שאינו  'כהן של ענינו הוא כך לדעתdcearaאלא  :'

שיעבדו הוא  כהונה  במתנות  הכהנים  לזכיית  התנאי  הרמב "ם

נכרתה כולן "ועל שהוסיף  וזהו  כתיקונה . המקדש  עבודת  את 

ברית בכריתת  לכהנים  ניתנו  המתנות  כלומר , לאהרן ". ברית 

יעבוד  לא  אם אך כתיקונה, תהא  במקדש  שעבודתם  ובתנאי 

כך, ובין  כך  בין ניתנו שהמתנות  ויאמר כתיקונה העבודה  את 

– הברית את  שיקיים  בתנאי  רק ניתנו  שהמתנות  מודה ' ו 'אינו

מתנה". לו נותנין  ואין  בכהונה  חלק  לו  "אין

חמדה ' סק"ה)וה'כלי קרח מבאר :(פרשת

שאינו היינו בעבודה" מודה  שאינו  "כהן הרמב "ם  לדעת

וכפי במקדש , כעבודה  נחשבת כהונה  מתנות שאכילת  מודה 

חז "ל א)שדרשו  עג, את(פסחים אתן מתנה  "עבודת  הפסוק  על 

תרומה  אכילת  "עשו  – כהונה]כהונתכם " מתנות בגבולין[ושאר

המקדש". בית  כעבודת 

â"ôùú'ä ,íéøåôëä íåé ,éøùú 'é éòéáø íåé ישמעאל? מבני רבים גרים אין מדוע

:‚ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰àøB÷å àéáî øbä ìáà£¨©¥¥¦§¥
ézúð íéBb ïBîä áà" :íäøáàì øîàpL éôì Yáà àeä éøä ,"E §¦¤¤¡©§©§¨¨©£¦§©¦£¥©

.äðéëM éôðk úçz ïéñðëpL Blk íìBòä ìk̈¨¨ª¤¦§¨¦©©©§¥§¦¨
אבינו לאברהם  מתייחס  הגר  גם  כי  נלמד שממנו הפסוק 

נאמר – גוים " המון לאב  והיית  אתך  בריתי הנה  "אני –

ענין שכל  זה , לפי נמצא  עצמו. את  שמל לאחר  רק  לאברהם

שנימול. לאחר  רק  התחיל הגרות

קודם מדוע  – העניינים  שני בין  הקשר מה להבין: ויש 

גרים ? היו לא  אברהם שנימול 

החסידות  בתורת  כך על  חלק ומבואר תקס"ב הזקן אדמו"ר (מאמרי

(426 עמ' תשד"מ מנחם תורת תקו, עמ' :ב

אברהם ידי על בעולם  מושפעת  העליונה  החסד מידת 

ברית לאות  השייכת  היסוד מידת  דרך באה  והמשכתה  אבינו ,

מבחינת חיותם  את מקבלים  העולם  אומות  ואילו קודש ,

הברית . על  המכסה  הערלה 

דבוקה היתה  הערלה כאשר אברהם , שנימול  קודם  לפיכך,

והיו גבוהה  המשכה  נמשכה העולם  לאומות  גם  אזי – בברית

לאחר אולם גרים. מהם  היו לא ולכן  גבוהות  נשמות  אצלם 

נעשתה – היסוד מבחינת  נפרדה  והערלה  אברהם  שנימול

השפע את שמקבלים  העולם, לאומות  החיות  בהמשכת  ירידה 

ענין אצלם  התחיל  אז  רק  ולכן  ומצומצמת , נמוכה  מבחינה 

הגיור .

מבואר זה  מאומה(שם)ולפי גרים  ימצא  "לא  מדוע 

כיון כי  – בשמיטה " פעם מקרה דרך רק  כי ֿאם  ישמעאלית 

מקבלת היתה  הערלה  כאשר  הברית , לפני נולד  שישמעאל 

הגבוהות " הנשמות  "ענין  את זרעו אצל יש  השפע , מפנימיות 

הגיור . ענין כלֿכך שייך לא  שבהם

â"ôùú'ä éøùú à"é éùéîç íåé לחם? לבשל מותר האם

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úBNòì íãàì øeñà̈§¨¨©£
.älçä ïî døèôì éãk ,øeòMkî úBçt Búqò¦¨¨¦©¦§¥§¨§¨¦©©¨

מן להיפטר כדי מעשה לעשות  לאדם  שאין  מכך מבואר 

בהם שאין  קטנים  לחלקים  הבצק את  יחלק  לא  ולכן  המצוה ,

כדי יחד הכל  את  ילוש אלא חלה בהפרשת המחייבת  כמות 

במצוה . להתחייב

לעשות מותר  אחרים  בעניינים האם  לעיין : יש  זה  פי על

לבשל  מותר האם  ולדוגמא : מחיוב , להימנע כדי פעולה

אלא המזון  ברכת  עליהם לברך יצטרך שלא  כדי לחם  חתיכות 

בלבד? שלוש  מעין ברכת 

בשם' ב 'קנה י)וכתב  סי' הנושאים ,(ח"ג בין  לחלק  יש  כי

טעמים : משני

הדין מעיקר  איסור אין  כי  מדבריהם שנראה יש  א.

כן יעשו שלא  כדי חכמים , תקנת  זוהי אלא  הבצק , בחלוקת

זה וחשש  לגמרי . חלה מצות  תשתכח  כך ידי ועל קבע  באופן

יחדלו לא  בוודאי כי  המוציא , ברכת לגבי שייך אינו

האדם . של העיקרי  מזונו  שהוא  בלחם  לחלוטין להשתמש 

חלה מצות  ביטול בעצם  איסור  שיש  נניח אם גם ב.

המזון: לברכת חלה  הפרשת  בין מהותי הבדל קיים  זו, מעיסה 

אלא הלחם מציאות מעצם  נובע  אינו המזון ברכת  חיוב 

פת לאכול  מעוניין אינו ואם בברכה, המחייבת  היא  האכילה 

כי עליה יברכו  שלא  שגורם  בכך  איסור כל  על עובר  אינו זו,

איסור אין גם ולכן  עצמה , לפת נצרכת  הברכה אין  מלכתחילה 

בברכה . כלל  תתחייב  לא  שלכתחילה  לגרום 

אינו אם  ואף  הבצק , מעצם  נובע החיוב חלה  לגבי אולם 

אין ולכן  חלה , ממנו להפריש  מצוה  לאוכלו, כלל מעוניין 

המצוה . את ממנו לבטל ובכך  קטנים  לחלקים  אותו  לחלק 

â"ôùú'ä éøùú á"é éùéù íåé שלו? הן הכהונה מתנות מתי - בהמה שמכר כהן

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ïäkä Bnò äðúä¦§¨¦©Ÿ¥
øîàL ïåék ;ïäkì úBðznä éøä ,úBðznä ïî õeç ózL àeäL¤ª¨¦©©¨£¥©©¨©Ÿ¥¥¨¤¨©

ìáà .BlL ïä Cëéôìe ,úBðzna ÷ìç ïäkä Bì øiL éøä ,'õeç' Bì£¥¦¥©Ÿ¥¥¤©©¨§¦¨¥¤£¨
úBðznä éøä Y 'élL úBðznäL úðî ìò' :ïäkä Bì øîà íà¦¨©©Ÿ¥©§¨¤©©¨¤¦£¥©©¨
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ìàøNiä äæ ìL,'úðî ìò' øîBàäL ...äöøiL ïäk ìëì ïðúBðå ,é ¤¤©¦§§¥¦§§¨§¨Ÿ¥¤¦§¤¤¨¥©§¨
.íeìk úBðzî ìL ïîöòa Bì øiL àìŸ¦¥§©§¨¤©¨§

"התנה מכת "י: הרמב "ם  נוסחת  את הביא  משנה ' ה'כסף 

מדובר כלומר, המתנות ". מן  חוץ  הכל מוכר שהוא  עמו הכהן 

המתנות מן חוץ  הבהמה  את לו  שמכר  חולין בכהן  רש"י (וכפירוש

אמר) אם ד"ה א הכהןקלב, שבאמירת  וכיון מןueg'(המוכר),

המתנות מן  הקונה  פטור – לעצמו המתנות  את שייר המתנות '

' הכהן  אמר  אם אבל הכהן . של הן  zpnשהרי lrשהמתנות

כל  את  מכר אלא  לעצמו  אותן ששייר  משמעו אין שלי'

שלו תהיינה  שהמתנות  תנאי  והוסיף  'zepznהבהמה zxeza
dpedk, בתורה שכתוב  מה  על להתנות אפשר שאי  וכיון ,'

שירצה". כהן  לכל  "נותנן ולכן  בטל התנאי

אחרונים  שם)והקשו  ט"ז סקי"ח, סא סי' יו"ד :(ש"ך

מעשר  הי"ט)בהל' שדה(פ"ו שמכר  "כהן הרמב "ם  כתב

לעולם , שלי  – שלה שהמעשרות  מנת על לו ואמר  לישראל 

מקום ששייר כמי נעשה  מנת ' 'על  שאמר  כיון שלו, הן  הרי

'על  האומר  המוכר  שכהן כאן , לדבריו  סתירה  וזו  המעשר ".

כלום ! לעצמו  שייר  לא מנת '

הש "ך: ותירץ 

אין כולה , הבהמה  את  לקונה  שמסר  כיון כהונה ', ב'מתנות 

תנאי, לשון  אלא  ואינו  שיור  של  משמעות  מנת ' 'על באמירתו 

בחזקת עדיין עומדת  שהקרקע  כיון שדה , במכירת  אבל 

שלי 'ֿ שהמעשרות מנת  'על שבאמירתו  לומר  יש  בעליה,

המעשר". מקום  ששייר כמי "נעשה 

סק"י)וה 'פלתי ' שם ביאור :(יו"ד הוסיף 

או תנאי היא  מנת ' 'על הלשון משמעות  האם  להסתפק יש 

בחולין שיור  ואילו שיור, של לשון שהוא משמע א) (סג, בתרא בבא (בגמרא

תנאי) שהוא משמע א) לקונה ,(קלד, ונמסרה  שנמכרה הבהמה  ולכן ,

שיור היתה  לא  מנת ' 'על שאמירת  וטוען בה  מוחזק הקונה 

בתורה) שכתוב מה על תנאי ככל בטל, הוא הרי ש 'המוציא(וכתנאי והיות  ,

במכירת ואילו  הכהן . של המתנות אין  הראיה', עליו מחבירו 

המוכר  אלא  המוחזק  הקונה  אין  בעליה)השדה , בחזקת הקרקע (כי

תנאי, ולא  שיור  של במשמעות  היתה  שאמירתו  טוען  והוא 

שלו. המעשרות  ולכן

â"ôùú'ä éøùú â"é ùãå÷ úáù הגזירה  בשעת בשביעית עבודה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰eaøMî¦¤©
úBðBæî úBNòì ìàøNé ìò íéBb éëìî eìéhäå ,ïéñpàä̈©¨¦§¦¦©§¥¦©¦§¨¥©£§
ïäì ïéëéøvL íéøác úéòéáMa ïäì òøæì eøézä Y íäéúBìéçì§¥¥¤¦¦¦§Ÿ©¨¤©§¦¦§¨¦¤§¦¦¨¤
úéòéáMa úBNòì ñpà BúBà äôkL éî ïëå ;ãáìa Cìnä éãáò©§¥©¤¤¦§©§¥¦¤¨¨©¨©£©§¦¦

.äNBò äæ éøä Y da àöBiëå Cìnä úãBáò Bîk ,ípça§¦¨§£©©¤¤§©¥¨£¥¤¤
ויזרעו יחרשו  לא  אם  כי נפש , פיקוח משום  הוא  וההיתר

ויהרגם למלך המס  את לפרוע  יוכלו תוספות לא ע"פ (רדב"ז,

א) כו, .סנהדרין

בגמרא  מבואר ביאור : צריך א)אך עד, שההיתר(סנהדרין

בשעת שלא  הוא נפש  פיקוח במקום תורה  איסורי  על לעבור

ואל  יהרג קלה עבירה  על אפילו הגזירה  בשעת  אך הגזירה ,

לזרוע התירו ואיך  הגזירה  בשעת מדובר  הרי  וכאן יעבור ,

בשביעית ?

היא הגזירה מטרת  כאשר רק  כי  מכך  שהוכיחו ויש 

אך  עבירה , כל  על הנפש  את למסור  צריך  הדת  על להעביר 

לעבור  מותר  עצמם , להנאת  היא  סנהדרין כשהגזירה הר"ן (חידושי

.שם)

הרמב"ם  לדעת ה"ג)אך פ"ה יסוה"ת הגזירה(הל' כשמטרת  גם 

האיסור הותר איך  כן  ואם לעבור , אסור  עצמם, להנאת  היא 

כאן ?

לומר : ויש 

כופה אינו המלך כי הגזירה ' כ'שעת מוגדר  אינו  זה  מצב 

שבפועל  אלא  המס  את  דורש  אלא  והזריעה החרישה עצם את 

היא הגזירה ' 'שעת ואילו כך, בשביל ולזרוע  לחרוש  צריכים 

על  לעבור  מותר  אך האיסור עצם  על  היא  הגזירה  כאשר 

נפשות . מסכנת להינצל כדי  איסור 

אנס שכפאו  מי "וכן הרמב "ם : דברי  המשך יבואר  זה  ולפי 

בזה נוסף  מה  ולכאורה , עושה ". זה  הרי  בשביעית ... לעשות 

אחר ? אדם  ידי  על לכפיה  המלך ידי  על כפיה  בין ההבדל ומה 

כשהמלך  מדובר  ההלכה  בתחילת  מובן : האמור  לפי אך

ואם המס , תשלום על אלא  המלאכה  עצם  על כופה  אינו

הגזירה שעת  בגדר  אכן  זה  הרי המלאכה עצם  על  היא  הכפיה

לא היא  הכפיה  שאם  הרמב "ם מוסיף  כך ועל לעבור, ואסור 

על כשכופה  אף  מותר  מלך, ידי dceardעל  mvr לעשות")

בחינם") נחשבתבשביעית אינה מלך שאינו יחיד ידי על כפיה  כי ,

הגזירה ' א))'שעת  (טז, א סי' גדול .(אור

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zeaezk(iyiy meil)

ylyd zlra zlhep xzepd dpnd ivge ,ze`n ylyd zlrae
miz`nd zlrae ,fef miyng zlhep dpnd zlray `vnp .ze`n
itk ,fef miynge d`n daeb ze`n ylyd zlrae ,dpn daeb

.epizpyna epipyy
:epizpyn lr zwlegd drc d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaBæ± ©§¨

,ef dpyna x`eandïúð éaø úðLîla` ,`idéðà ïéà ,øîBà éaø ¦§©©¦¨¨©¦¥¥£¦
,äåLa úB÷ìBç àlà ,elàa ïúð éaø ìL åéøác äàBøyiyk s`y ¤§¨¨¤©¦¨¨§¥¤¨§§¨¤

lk lr ceary odl yi miz`nd zlrae dpnd zlra ze`n yly

.ze`n ylyd

* * *
:dpyna epipyìL ïëåeìéèäL äLod jk ,exized e` ezgit qikl §¥§Ÿ¨¤¥¦

.oiwleg
:qikl elihdy mipya dwelgd oic z` zx`an `xnbdøîà̈©

eìéèäL íéðL ,ìàeîLzernñéëìzepwl mda szzydl ick §¥§©¦¤¥¦§¦
,dxegqäæozpäæå äðîozp,íéúàî ¤¨¤§¤¨©¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צי ipy xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'f oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd ixyz b"iÎ'f -

á"ôùú'ä éøùú 'æ ïåùàø íåé

ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦
irax rhpe
ספרזרעים-הלכותמעשרשני

§¤©§¨¦
חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦

האשה 1) ואם חומש, מוסיף לעצמו מעשרו שהפודה יבאר
מעשר  והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת
מותר  ואם קודם. בעה"ב בסלע סלע דמיו. על ביותר
שני. מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים
מעות  החומש. את נתן ולא לעצמו שני מעשר והפודה
מעשר  כסף יחלל ואם זהב. בדינרי צורפים אם שני מעשר

הכסף. על מעשר פירות עם

.‡BÓˆÚÏ B¯OÚÓ ‰„Bt‰2BlL ‡e‰L ÔÈa -3ÔÈa , «∆««¿¿«¿≈∆∆≈
‰M¯Èa BÏ ÏÙpL4‰zÓ BÏ·Ëa BÏ ÔzpL ÔÈa ,5BÓk ∆»«ƒÀ»≈∆ƒ«¿ƒ¿«»»¿

‰ÂL ‰È‰ Ì‡ .LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - e¯‡aL∆≈«¿¬≈∆ƒ»»…∆ƒ»»»∆
‰MÓÁ Ô˙B - ‰Úa¯‡6Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿»»≈¬ƒ»∆∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«

.ÂÈÏÚ ÛÒÈ B˙ÈLÓÁ ,B¯OÚnÓ LÈ‡ƒƒ««¿¬ƒƒ…≈»»

שלו,2) הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם לומר רוצה
גם  אם אלא חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל

שלו. הם המעות) =) הפדיון וגם שהפרישו 3)הפירות
שהרי  לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות
התורה  שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה ממון

חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, כלומר,4)שעשאתו
- הוא גבוה שממון פי על ואף בטבלו). (לא עצמו המעשר
והרי  המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין התורה חידשה

השדה. בבעל שחידשה כשם כשלו, שם:5)הוא במשנה
מאיר  שלרבי נד: בקידושין ואמרו במתנה". לו "שנותן
דיהיב  "כגון המדובר הוא, גבוה ממון שני שמעשר הסובר

בטבליה". אמרו 6)ניהליה וכן מלבר" "חומש היינו
(=מבפנים, מלגיו חומשא להו, "אבעיא נג: מציעא בבבא
מלבר  חומשא או אחד), מוסיף חמישה על כלומר
ובמסקנא  אחד)", מוסיף ארבעה על כלומר (=מבחוץ,

מלבר". "חומשא החליטו:

.·‰M‡Â7dÓˆÚÏ dlL ÈL ¯OÚÓ ˙„tL8dÈ‡ - ¿ƒ»∆»»«¬≈≈ƒ∆»¿«¿»≈»
B¯OÚnÓ LÈ‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .LÓÁ ‰ÙÈÒBÓƒ»…∆ƒƒ«¿»»¿ƒƒ««¿

‰M‡ ‡ÏÂ -9ÔÎÂ .10Ì‡11¯OÚn‰ ˙B¯t ÔBÈ„t ‰„t12 ¿…ƒ»¿≈ƒ»»ƒ¿≈««¬≈
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ13. ¿«¿ƒ…∆

רחמנא 7) אמר איש דידה, ומעשר דידה "בזוזי כד. קדושין
אשה". שלה,8)ולא המעות וגם הפירות גם כלומר:

זה. באופן חומש מוסיף של 9)שהאיש הפירות ואם
של  ששלוחו חומש, מוסיפה - בשבילו פודה והיא הבעל,

כמותו. שני 10)אדם מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,
חומש. מוסיף המעשר, פדיון הפודה כן כמו חומש, מוסיף

שני 11) מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא
אחת  חומשין, שני עליהן מוסיף פודן כשהוא לשלמים,

למעשר". ואחד שני,12)לקודש, מעשר מעות כלומר,
עליהן. המעשר, פירות על 13)שפדה ולא הקרן, על

הראשון. החומש

.‚‰„Ùe ¯ÊÁÂ ,LÓÁ ÛÈÒB‰Â B¯OÚÓ ˙B¯t ‰„t»»≈««¿¿ƒ…∆¿»«»»
‰iL ÌÚt BÓˆÚÏ ÔBÈ„t‰14ÏÚ ÈL LÓÁ ÛÈÒBÓ - «ƒ¿¿«¿««¿ƒ»ƒ…∆≈ƒ«

LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„·Ïa Ô¯w‰15. «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆««…∆

חומש.14) מוסיף תרומה 15)שהוא לאוכל בניגוד
חומש. על חומש שמוסיף בשוגג,

.„ÈL ¯OÚÓ16‰Ëe¯t ‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L17BÈ‡ - «¬≈≈ƒ∆≈¿À¿»∆¿»≈
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ18ÔÈÚe„È ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯OÚÓ ÔÎÂ .19 ƒ»»…∆¿≈«¬≈∆≈»»¿ƒ

¯Ó‡iL Bic -20‰f‰ ÚÏq‰ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ :21. «∆…«¿À¿¿À»««∆««∆
ÏÎÂ22BlMÓ e‰„Bt BÈ‡ ‡e‰L ¯OÚÓ23BÈ‡ - ¿»«¬≈∆≈≈ƒ∆≈

LÓÁ ÛÈÒBÓ24ÛÈÒBÓ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓe . ƒ…∆«¬≈≈ƒ∆¿«≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ25. »»…∆

ממעשרו 16) ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן "תנו נג: שם
פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא
במעשר  פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר
כרב  רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני
אינו  פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי.
שאין  שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר
רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו פרוטה, שווה בחומשו

והחומש 17) פרוטות. ארבע שווה אינו עצמו כשהמעשר
מבחוץ). =) מלבר קדוש 18)הוא עצמו הוא אבל

שחילל  מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה ועיין מדבריהם.
על  מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני מעשר עליהן

הראשונות". פרוטות,19)מעות ארבע בו שאין ואפשר
מדבריהם. אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז

כמו 20) תגרים, שלושה פי על לפדותו צריך ואין כלומר,
מן  כשהמעשר מדובר ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה
אלא  אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה,
שיהא  עד להמתין צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם
שווה  בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו

מעשר 21)פרוטה. עליו, חיללו שכבר סלע על כלומר,
אחר  יוחנן,22).שני ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי

ר' חומש. מוסיף אינו משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל
גאל  ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי
יוסיף  משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי מעשה 23)עליו, בכתבֿיד
הירושלמי. וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח:

התורה.24) מן חל הפדיון עיקר שהחומש 25)אבל כיוון
שני  מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו
כדרך  אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי, של
אמרו  ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש
לו  אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני יפריש, שלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zeaezk(iyiy meil)

ylyd zlra zlhep xzepd dpnd ivge ,ze`n ylyd zlrae
miz`nd zlrae ,fef miyng zlhep dpnd zlray `vnp .ze`n
itk ,fef miynge d`n daeb ze`n ylyd zlrae ,dpn daeb

.epizpyna epipyy
:epizpyn lr zwlegd drc d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaBæ± ©§¨

,ef dpyna x`eandïúð éaø úðLîla` ,`idéðà ïéà ,øîBà éaø ¦§©©¦¨¨©¦¥¥£¦
,äåLa úB÷ìBç àlà ,elàa ïúð éaø ìL åéøác äàBøyiyk s`y ¤§¨¨¤©¦¨¨§¥¤¨§§¨¤

lk lr ceary odl yi miz`nd zlrae dpnd zlra ze`n yly

.ze`n ylyd

* * *
:dpyna epipyìL ïëåeìéèäL äLod jk ,exized e` ezgit qikl §¥§Ÿ¨¤¥¦

.oiwleg
:qikl elihdy mipya dwelgd oic z` zx`an `xnbdøîà̈©

eìéèäL íéðL ,ìàeîLzernñéëìzepwl mda szzydl ick §¥§©¦¤¥¦§¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ipyצב xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'f oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"ויאכלנו  עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש,
פדיון". בלא לירושלים חוץ

.‰¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ BÏ ‰È‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰«∆«¬≈≈ƒ¿»»«¬≈≈ƒ«≈
BLÓÁa ÔÈ‡ Ì‡ ,‰cÙ ‡lL26Bic - ‰Ëe¯t ‰ÂL ∆…ƒ¿»ƒ≈¿À¿»∆¿»«

¯Ó‡iL27;˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ : ∆…«¿À¿¿À»«»»ƒ
.ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈∆¿»

נפדה.26) שלא המעשר אמרינן 27)של "ולא כלומר,
עם  שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין

אחר".

.ÂÂÈÓc ÏÚ ¯˙BÈa ¯OÚÓ ‰„Bt‰28‰Òt˙ ‡Ï - «∆«¬≈¿≈«»»…ƒ¿¿»
.¯OÚÓÏ ˙ÙÒBz‰«∆∆¿«¬≈

יותר 28) שווים פודה, הוא שעליהם הדמים, כלומר,
ר' "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות.
שני  מעשר הכל, את תפס דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן
מה  הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו
מרבה  להיות מצוי אדם שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין
שנאכל  שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף לבעליו,

.Êa‰ ÏÚa¯ÓB‡ ˙È29ÚÏÒa30¯Á‡Â ,31ÚÏÒa ¯ÓB‡ ««««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«
ÏÚa .LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ˙Èa‰ ÏÚa -««««ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ…∆««

‰Ëe¯Ùe ÚÏÒa ¯ÓB‡ ¯Á‡Â ,ÚÏÒa ¯ÓB‡ ˙Èa‰32- ««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«¿»
Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBnL ÈtÓ ,Ì„B˜ ¯Á‡‰33. »«≈≈ƒ¿≈∆ƒ««∆∆

ראשון.29) לפתוח אותו כופין המעשר.30)שהרי לפדיון
שאחר 31) שם, משנה ובכסף ז הלכה ט פרק להלן ראה

הפירות. בעל מדעת שלא לחלל שם:32)יכול במשנה
ואיסר". זה 33)"בסלע של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

אבין  רבי אמר זה? של תוספתו על מרובה (בעלֿהבית)
ולפוטרו  המעשר) (על עליו להערים יכול שהוא היא שנייא

החומש". מן

.ÁÌÈ¯Ú‰Ï ¯zÓ34¯ÓB‡ ?„ˆÈk .B¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ À»¿«¬ƒ«ƒ¿««¿≈«≈
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏe ÌÈÏB„b‰ Bz·Ïe B·Ï Ì„‡35‡‰ : »»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

EÏ36È„k ,¯OÚn‰ Ô‰a EÏ ‰„Ùe el‡‰ ˙BÚn‰ ˙‡ ¿∆«»»≈¿≈¿»∆««¬≈¿≈
Ô‰a ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL37. ∆…ƒ…∆¬»……«¿≈ƒ»∆

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ElMÓ ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿≈ƒƒ∆¿≈ƒ
LÓÁ38. …∆

תיקרא 34) להיתר, ושאינו הערמה, תיקרא ההיתר "תחבולת
ידיו 35)מרמה". מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

משנה  כי יתברך השם שאמר כמו שכיר, כמו והוא בלבד.
שאין  שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר שכר
אוכל  והבעל קנתה - להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו
פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה פירות.
נותן, הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין
מהלכות  א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת על ובמתנה
במתנה  מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין

היא 36)גמורה]. שזו סה. בגיטין רש"י מדברי [נראה
להחזיר]. מנת על אלא 37)מתנה מתנה לשון זו שאין

בחומש. וחייב שליחות מעות 38)לשון לך הא כלומר:

שאמר  שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה
מתנה. זו הרי - שלך" המעות "על לו:

.Ë˙BcÙÏ ˙BÚn‰ ÔzÈ ‡Ï Ï·‡39Bz·Ïe B·Ï ¬»…ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÌÈpËw‰40Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÏe «¿«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈∆»»

B„Èk41‰Ê ÈL ¯OÚÓ Ì‡ ,‰i¯·Ú‰ B˙ÁÙLÏ Ô˙ . ¿»»«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÂÈ¯·c - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ ‰È‰L ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆»»≈»ƒ∆≈»¿»»
‰ÎBÊ ÔËw‰ ÔÈ‡Â ,‡È‰ ‰pË˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ;ÔÈÓi«̃»ƒ∆»»»ƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿≈«»»∆

ÌÈ¯Á‡Ï42Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ‡l‡43. «¬≈ƒ∆»¿»»∆ƒƒ¿≈∆

לעונת 40)עליהן.39) בשהגיעו המדובר התוספות, לדעת
פדיון. שפדיונו הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים,

בחומש.41) וחייב ברשותו, שהמעות כלומר,42)ונמצא
אחרת  שדעת כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף
לפדות  כן וכמו לאחרים. להקנות יכול אינו - להן מקנה

אחרים. של שני מן 43)מעשר שהוא בדבר לא אבל
התורה.

.ÈBÏ·Ëa ‡e‰Lk ‰zÓ ¯OÚn‰ Ô˙BÂ ÌÈ¯ÚÓ ÔÎÂ44, ¿≈«¬ƒ¿≈««¬≈«»»¿∆¿ƒ¿
˙BÚÓ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :Ô˙Bp‰ ¯ÓB‡Â¿≈«≈¬≈«≈»≈¿À»ƒ«»

˙ÈaaL45. ∆««ƒ

שכיוון 44) מכן, לאחר ולא הכרי, מן שהפריש קודם
במתנה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר

מקנה 45) היה (כלומר, במעות כן עושין היו "בראשונה
נוטלין  היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות
בפירות  כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) (את אותן

ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים [שאינם

.‡ÈB·e ·‡] ,ÔÈÙzL ÈL B‡ ÔÈÁ‡ ÈL46ÔÈ„Bt - [ ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ»¿ƒ
‰M‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL È„k ,ÈL ¯OÚÓ ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆«¬≈≈ƒ¿≈∆…ƒ…∆ƒ»
ÔBÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»¿«¿»«¬≈≈ƒƒ¿»

dB·bÌ‡ ,CÎÈÙÏ .ÏÚa ‰˜ ‡Ï - e¯‡aL BÓk »«¿∆≈«¿…»»««¿ƒ»ƒ
e‰„t47LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ -48. »»≈ƒ…∆

פודה 46) שבן ח), הלכה (למעלה רבינו כתב שכבר ואף
פי  על אף לבנו, פודה האב שאף כאן, וכתב הוסיף לאביו,

לבנו. קרוב משהאב יותר אביו, ללב קרוב על 47)שהבן
שלו. מוסיפה 48)מעות אינה האשה, פדתה אם כן וכמו

חומש.

.·ÈÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰49‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙Â ,BÓˆÚÏ «∆«¬≈≈ƒ¿«¿¿»«∆«∆∆¿…
È¯‰Â ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙»«∆«…∆««ƒ∆≈«…∆¿«≈«¬≈
.˙aLa elÙ‡Â ,LÓÁ‰ ÔziL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÏlÁ˙ƒ¿«≈……««∆ƒ≈«…∆«¬ƒ¿«»

.ÔzÈ ‡ÏÂ ÚLÙÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿«¿…ƒ≈

חומש.49) מוסיף שהוא

.‚ÈÌÙ¯ˆÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ50·‰Ê È¯È„a ¿«¬≈≈ƒƒ»»¿»¿»¿ƒ»≈»»
BÈ‡ - BÓˆÚÏ ÔÙ¯ˆ Ì‡Â .ÔÙ¯ˆÓ - Ô‡OÓ Ï˜‰Ï È„k¿≈¿»≈«»»¿»¿»¿ƒ≈¿»¿«¿≈

.‰i„t C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ,LÓÁ ÛÈÒBÓƒ…∆∆≈∆∆∆¿ƒ»

לפרטם.50)

.„ÈÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ÚÏÒ Ë¯Bt‰51ÔÈa , «≈∆«ƒ»«¬≈≈ƒ≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צג ipy xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'f oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰pÙ¯ˆÈ ‡Ï - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa52dlk ƒ»«ƒ≈ƒ»«ƒ…¿»¿∆»À»
˙LÁ ˙BÚÓa53Ï˜L·e ÛÒk ˙BÚÓ Ï˜La ‡l‡ , ƒ¿¿∆∆»¿∆∆¿∆∆¿∆∆

˙LÁ ˙BÚÓ54. ¿¿∆

על 51) לפרטו ורוצה שני מעשר של סלע לו יש כלומר:
נחושת. של שאינו 53)יפרטנה.52)מעות שכיוון

במעות  כולו לפרוט התירו לא אחת, בבת הכסף כל מוציא
כסף. על מחולל כשהוא למעשר הוא שכבוד נחושת,

אין 54) שהרי הדחק, בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך
כסף  וכשמחלל הדחק. בשעת אלא נחושת על כסף מחללין
מחללין  שאין אף כסף, על כסף לחלל גם התירו נחושת על
זו  משנה נמנתה לא ולכן הדחק. בשעת אפילו כסף על כסף
שמאי  ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק בעדיות
לחלל  שהתירו קולא, הלל בית בדברי שיש כיוון לקולא,

נחושת. על כסף חילול אגב הדחק, בשעת כסף על כסף

.ÂËÏÚ ¯OÚÓ ˙B¯t ÌÚ ¯OÚÓ ÛÒk ÏlÁÏ ¯zÓÀ»¿«≈∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈«
ÛÒk‰55‡e‰Â .56¯È„ ‰ÂMÓ ˙BÁt ˙B¯ta e‰iL57; «∆∆¿∆¿«≈»ƒ»∆ƒ»

¯È„ ‰ÂL Ô‰a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡58ÌÚ ÌÏlÁÈ ‡Ï - ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ»…¿«¿≈ƒ
ÛÒk‰59‰ÂL ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÓˆÚ ÈÙa ‡l‡ , «∆∆∆»ƒ¿≈«¿»≈«»≈»∆

ÏlÁÓ BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ¯È„ƒ»¿»ƒ»ƒ∆«¬≈≈ƒ≈¿«≈
˙B¯t ¯È„ ÈˆÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ÚÏÒ ÏÚ Ïk‰«…«∆«««¬»ƒ»»¬ƒƒ»≈
.„Á‡ ¯Èc ÏÚ Ì‰ÈL ÏlÁÓ - ˙BÚÓ ¯È„ ÈˆÁÂ«¬ƒƒ»»¿«≈¿≈∆«ƒ»∆»

עם 55) ביחד - כסף על מחללין אין לבדו מעשר שכסף אף
מותר. לקיש 56)הפירות, בן שמעון "רבי שם: ירושלמי

כסף  כדי בהן שאין בפירות ורבנן, מאיר רבי פליגין אוקמה
חשובה), כסף מטבע על חילולם כדי שווים שאינם (כלומר,
(שאין  מודו רבנן אף כסף כדי בהם שיש בפירות אבל
מותר, פירות, דינר וחצי כסף דינר חצי עמהם). כסף מחללין
ושני  כסף דינרי שני שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף דינר

שאסור". פירות עצמם.57)דינרי בפני לחללם שקשה
עצמם.58) בפני לחללם כסף 59)שאפשר מחללים שאין

כסף. על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכאן 1) ולקט שנתפזרו מעשר ומעות חולין מעות יבאר

האומר  שנתערבו. חולין ושל שני מעשר של סלע ומכאן.
או  שנשתתק מי אחרת. בזוית ונמצא זו בזוית מעשר לבנו
פלוני. במקום אביך של שני מעשר בחלום לו שאמרו מי
בפניהם  מעות טמן או פלונית בזוית תגעו אל לבניו האומר
או  ד' או מ' עליו וכתוב כלי המוציא הם. פלוני של ואמר
תיבה  ודין בירושלים. הנמצאות ומעות ק'. או ת' או ט'
ושל  ודאי של ומעשר שני, ומעשר חולין בה שנשתמש
לירושלים. שנכנס אחר שני מעשר הזורע שנתערבו. דמאי

.‡˙BÚÓ2ÔkÓ ËwÏÂ ,e¯ft˙pL ¯OÚÓ ˙BÚÓe ÔÈlÁ ¿Àƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»
ÔkÓe3¯OÚÓÏ ËwÏ ËwlM ‰Ó -4ÌÈÏLiL „Ú ,5, ƒ»«∆ƒ≈ƒ≈¿«¬≈«∆«¿ƒ

ÔÈlÁ ¯‡M‰Â6ÔÙÁÂ ÏÏa Ì‡Â .7B‡8„vÓ ËwlL ¿«¿»Àƒ¿ƒ»«¿»«∆ƒ≈ƒ«
„Á‡9Á ‡ˆÓeeÈ‰ ?„ˆÈk .ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ - ¯Ò ∆»»»»≈¬≈∆¿ƒ∆¿≈«»

ÔÙÁÂ ÔÏÏ·e e¯ft˙ ,ÔÈlÁ ‰‡Óe ÈL ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ≈»Àƒƒ¿«¿¿»»¿»«
ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó e‡ˆÓ ,Ïk‰10ÌÈBÓLe ‰‡Ó È¯‰ - «…ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈≈»¿ƒ

ÔÈËwÏ˙n‰ :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈlÁ ÌÈÚL˙Â ,¯OÚÓ Ô‰Ó11 ≈∆«¬≈¿ƒ¿ƒÀƒ∆«¿»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÏÏ·p‰Â ,ÈL ¯OÚÓÏ -12‰˙Ó .ÔBaLÁ ÈÙÏ -13 ¿«¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿∆
ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ¯OÚn‰ Ô‰ È„ÈaL el‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â14; ¿≈ƒ≈∆¿»ƒ≈««¬≈«¿»Àƒ

ÔÈlÁ Ô‰ Ì‡Â15Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯OÚn‰ ˙BÚÓ È¯‰ - ¿ƒ≈Àƒ¬≈¿««¬≈¿»»∆≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ16. ¿À»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה פ"ב שני רבי 3)מעשר "אמר שם: ירושלמי
למעשר") לקט שלקט "מה במשנה: שאמרו (זה והוא יונה,
אחד, ממקום מלקט שאינו (שכיון ומכאן מכאן שליקט
להתנות, צריך ומכלֿמקום המעשר. מעות בידו שעלו ייתכן
בידו, חולין מעות ואולי ברור, הדבר אין שהרי כדלהלן,
(כלומר, אומן על לקט אם אבל הקרקע), גבי על ומעשר

הוא". וחופן כבולל אחד) מצד שם:4)בשורה, ירושלמי
"לקט  שאמרו מה (כלומר, שני לשכר כדי זעירא רבי "אמר
השאר  יאבדו שמא ישתכר), שני שמעשר כדי הוא למעשר",
השני  על תפוסין שבידו אלו ויהיו עדיין) לקט (שלא

להלן). וראה שני, כבמעשר בהן וינהוג "מנין 5)(כלומר,
המשנה). (פירוש שני" מעשר של מהן 6)- נאבד "ואם

(שם). נאבד" חולין של ולקטן 7)דבר, יחד עירבן כלומר,
חפניו. למעלה.8)מלא שהוא בירושלמי ראה

ביחד.9) שני וממעשר מחולין שחפן שאבדו 10)שוודאי
כנ"ל.11)שלשים. ומכאן, מצד 12)מכאן שנלקטו או

כנ"ל. שזה 13)אחד, רבינו, מדברי ונראה שם. ירושלמי
רוקח  (מעשה הנבללים על וגם המתלקטים על גם מוסב

רע"ב). ועיין הפנים, חולין.14)ומראה הן ממילא כלומר,
חלקן.15) או כסף 16)כולן מחללים אין הרי עיון: צריך

כמפורש  הדחק, בשעת אף נחושת, על נחושת או כסף על
התיר  [ושמא יוםֿטוב). (תוספות הֿז הלכות פ"ד ו למעלה

כשם  המעשר, הן שבידו אלו שמא ספק, שהדבר מפני כאן
כתב  רוקח ומעשה ח]. הלכה שם כמפורש בדמאי, שהתירו
ועיין  בדיעבד. זה הרי וכאן לכתחילה. אלא אסרו שלא

חולין. ד"ה י: בביצה תוספות

.·ÚÏÒ17- e·¯Ú˙pL ÔÈlÁ ÏLÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆«∆«¬≈≈ƒ¿∆Àƒ∆ƒ¿»¿
˙BÚÓ ÚÏÒa ‡È·Ó18˙LÁ ˙BÚÓ elÙ‡Â ,19:¯ÓB‡Â , ≈ƒ¿∆«»«¬ƒ¿¿∆¿≈

ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ∆«∆«¬≈≈ƒ¿»»∆ƒ¿À∆∆«
Ô‰ÈzLaL ‰Ùi‰ ˙‡ ¯¯Ba Ck ¯Á‡Â ;el‡‰ ˙BÚn‰20 «»»≈¿««»≈∆«»»∆ƒ¿≈∆

‰Ùi‰ ÚÏq‰ ¯ÊÁ˙Â ,‰ÈÏÚ ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ ÏlÁÓe¿«≈«»∆¿∆»∆»¿«¬…«∆««»»
.¯OÚÓÏ¿«¬≈

ו.17) משנה הקודמת 18)שם בהלכה וראה כסף. של
לקחת  יכול ואינו כסף. על כסף לחלל כאן התירו מה משום
שמא  גזירה - בתנאי ולחלל הנ"ל הסלעים משני אחד סלע
שנתערבו  הקודמת, ובהלכה (רע"ב). תנאי בלי ויקח ישכח
שם  לו שיש מכיון ישכח, שמא חששו לא מעות, הרבה
יוםֿטוב). (תוספות ייזכר - מעות הרבה ללקט רבה טירחא

עיון,19) צריך וזה קל, יותר כסף של מעות שעל נראה
בשעת  אפילו מחללים אין כסף על כסף אדרבה שהרי
(למעלה  הדחק בשעת מחללין נחושת על כסף ואילו הדחק,

קורקוס. בר"י וראה וֿז). הלכות היתה 20)פ"ד היא שמא
שני. מעשר של

.‚¯ÓB‡‰21‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa ÈL ¯OÚÓ :B·Ï »≈ƒ¿«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa22ÌL È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»ƒ«∆∆¬≈≈Àƒ»«¬≈»
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ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ,‰Ó23ÌL È¯‰ . »∆¿ƒ¿»»«ƒ«¿»Àƒ¬≈»
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÌÈ˙‡Ó24ÁÈp‰ .25‰Ó »«ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈Àƒƒƒ«»∆

elÙ‡ ,‰Ó ‡ˆÓÂ ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ¯OÚÓ26 «¬≈¿ƒ¿»»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»∆¬ƒ
Ô‰27ÔÈlÁ Ïk‰ - ÔÈÒÈk ÈLa28. ≈ƒ¿≈ƒƒ«…Àƒ

יב.21) משנה פ"ד פי 22)שם אומר מעשר שאני רות
הם. אחרים ואלו היה 23)נלקחו, יודע אומרים: שאנו

לו  להזכיר הוצרך לא אבל חולין, מנה עוד שם שיש האב
בקדושה, שיאכלו להזהירו בכדי שני, מעשר של המנה אלא
שוודאי  דלהלן, מאתים, ונמצא מנה בהניח מהֿשאיןֿכן

חולין. והכל הן, "הכל 24)אחרים שם: שלפנינו במשנה
מינכן  בכתבֿיד אבל הראב"ד. השיגו ועלֿפיֿזה מעשר",
בתוספתא  וכחכמים כפשוטה), (תוספתא חולין, "הכל שם:
וראה  מוטל", ומנה מונח "מנה שאמר: כרבי ודלא שם,

שם.25)למעלה. וביצה שם שם:26)תוספתא בביצה
(רבי  מחלוקת כיסין בשני אמר חד אלעזר, ור' יוחנן "דרבי
שנטל  (שכיון חולין הכל דברי אחד בכיס אבל וחכמים),
אחד  בכיס אמר וחד הם). אחרים ואלו שניהם, נטלו הכיס,
ומנה  מונח מנה הכל דברי כיסין בשני אבל מחלוקת,
בשני  שהמחלוקת הראשון, כמאןֿדאמר רבינו ופסק מוטל".
שרב  ואף חולין. הכל זה באופן שאפילו וכחכמים, כיסין,
רבינו  דעת מקושרים, בכיסים התוספתא העמיד שם אשי
על  שם שהקשו מה לתרץ אלא זאת אשי רב אמר שלא

וכן  מחלוקת. אחד בכיס ולא האומר ובמאירי, ברש"י הוא
לא  שם שאף ו, הלכה יו"ט מהלכות בפ"ב וראה כהר"ח.
יג. סי' אורחֿחיים ובביתֿיוסף "מקושרים", רבינו הזכיר

המנים.27) ומצא 28)שני במנה שאמר שם, כרבי שלא
(וראה  בזה" זה מעורבין שני ומעשר "חולין - מאתים
מונח  "מנה - מנה ומצא ובמאתים עיון), וצריך למעלה,
הנ"ל: האופנים בשני שאמרו כחכמים אלא מוטל", ומנה
אחרים  ואלו ניטלו, מעשר של אומר: שאני חולין", "הכל

הם.

.„¯Ó‡29ÈL ¯OÚÓ ÒÈk :ÂÈ·‡ BÏ30CÏ‰ ,˙Èaa ÈÏ »«»ƒƒ«¬≈≈ƒƒ««ƒ»«
¯OÚÓ ÔlÎaL ÏB„b‰ - ÌÈÒÈk ‰LÏL ÌL ‡ˆÓe31, »»»¿»ƒƒ«»∆¿À»«¬≈

ÌÈpËw‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈlÁ ¯‡M‰Â¿«¿»Àƒ¿««ƒ≈……«ƒ«¿«ƒ
ÏB„b‰ ÏÚ ÌÏlÁiL „Ú32. «∆¿«¿≈««»

ה.29) הלכה פ"ה שם שני,30)תוספתא מעשר פירות
להלן. אומרים,31)וראה אין לבנו, המצווה באב שהרי

הקודמת), (בהלכה הם אחרים ואלו ניטל, שהיה מה שמא
ואם  מתחילה. שהניח המעשר על הוסיף ודאי אומרים, אלא
הוא  לגדול ודאי בבית", לי מעשר "כיס סתם כשאומר כן,

ואינו 32)מתכוין. תנאי, בלא שמחלל נראה, זה מלשון
עליו" מחוללים הללו יהיו מעשר, אינו זה כיס "ואם אומר
בתוספתא  וראה המעשר, הוא שהגדול לוודאי שקרוב כיון

כפשוטה.

.‰ÈÓ33˜zzLpL34ElL ÈL ¯OÚÓ :BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿«¬≈≈ƒ∆¿
ÈBÏt ÌB˜Óa35LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»

ÌÈÓÚt36ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k ,37ÂÈ¯·„ È¯‰Â , ¿»ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ«¬≈¿»»
ÔÈÓi˜38. «»ƒ

ח.33) הלכה אבל 34)שם הדיבור, כח ממנו ניטל כלומר,
שומע. שאלה.35)הוא בלשון "שירמוז 36)כלומר,

לגיטין  המשנה (פירוש לשאלה" נכונה תשובה וכו' בראשו
א). משנה וראה 37)פ"ז טז. הלכה גירושין מהלכות פ"ב

ג. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ט עמד 38)גם אם כלומר,
בבדיקות.

.Âe¯Ó‡39ÌBÏÁa BÏ40‰z‡L EÈ·‡ ÏL ÈL ¯OÚÓ : »¿«¬«¬≈≈ƒ∆»ƒ∆«»
‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ‡e‰ È¯‰ Lw·Ó¿«≈¬≈ƒ¿¿ƒ««ƒ∆»»

¯OÚÓ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡pM ‰Ó ÌL41˙BÓBÏÁ È¯·c . »«∆∆¡«≈«¬≈ƒ¿≈¬
ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï42. …«¬ƒ¿…ƒƒ

ל.).39) בסנהדרין (הובאה ט הלכה שם, תוספתא
כפשוטה.40) בתוספתא בלי 41)ראה לכתחילה ואוכלו

שצודקת 42)חילול. אףֿעלֿפי המדמה "שפועלת
עד  לו חוששין ואין עמו, מתערב פסולת הרבה במקצת,
מהלכות  בפ"י וראה .(821 עמוד לסנהדרין (מאירי שיתברר"
בהגהות  ו סעיף רנט סי' וביו"ד ז, הלכה ומתנת זכיה

שם. תשובה ובפתחי הרמ"א,

.Ê¯ÓB‡‰43ÌÈ˙Ó Ìz‡ elÙ‡ :ÂÈ·Ï44eÚbz Ï‡ »≈¿»»¬ƒ«∆≈ƒ«ƒ¿
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÓ ÌL e‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa45. ¿»ƒ¿ƒ¿¿»»¬≈≈Àƒ

ÔÓË46B‡ ,Ô‰ ÈBÏt ÏL :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰ÈtÓ ˙BÚÓ »«»ƒ¿≈∆¿»«»∆∆¿ƒ≈
ÌÈ¯ÚÓk Ì‡ ,Ô‰ ÈL ¯OÚÓ ÏL47ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ∆«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒ

Ôek˙Ók Ì‡Â ,ÂÈ¯·„Ï48ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -49. ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»«»ƒ

י.43) הלכה שם, (תוספתא 44)תוספתא ברעב כלומר,
אףֿעלֿפי 45)כפשוטה). להלן), (ראה כמערים שהוא

זאת, לפרש לו היה מעשר, המעות היו שאם כן, נראה שאינו
להלן. יא.46)וראה הלכה שלא 47)שם, "שעושה

מרדכי  (הגהות בניו" יקחו שלא כדי או כעשיר, יחזיקוהו
תרנח). סי' סוף פ"א בתרא עדות.48)לבבא להם למסור

שם,49) ומתנת זכיה ובהלכה כפשוטה, בתוספתא וראה
שם  שכתב מה כאן, רבינו כתב לא מדוע וצ"ע, ה. הלכה

ו. בהלכה

.Á‡ˆBn‰50ÈÏk51‰Ó È¯‰ - 'Ó ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ «≈¿ƒ¿»»»¬≈«
ÈL ¯OÚÓ BÎB˙aM52- '˙ .Ï·Ë - 'Ë .È‡Óc - '„ . ∆¿«¬≈≈ƒ¿«∆∆
Ôa¯˜ - '˜ .‰Óe¯z53Ì‡Â .54‡e‰ ? ˙ÎzÓ ÏL ‰È‰ ¿»»¿»¿ƒ»»∆«∆∆
Ôa¯˜ BÎB˙aM ‰Óe55ÔkL .56˙Á‡ ˙B‡ ÔÈ·˙Bk eÈ‰ «∆¿»¿»∆≈»¿ƒ««

‰kq‰ ˙ÚLa ÌM‰ ÔÓ57. ƒ«≈ƒ¿«««»»

כחכמים 50) פ"ה, שם ותוספתא יא, משנה פ"ד שני מעשר
יוסי. כרבי להלן.51)ולא וראה חרס. ואין 52)של

הם  שהרי שני, למעשר או ראשון למעשר שהכוונה לומר
תרומת  משום ואם כלל. עליו יכתוב ומדוע לזרים מותרים
שני, למעשר הכוונה ודאי אלא ת"מ. כותב היה שבו, מעשר
כתבו  לירושלים מחוץ באכילה בו יכשל שמא החשש ומפני

שם). אנשי (תוס' ש"דמי 53)כן חולין. עצמו, הכלי אבל
כל  גרוע אדם בני אצל והוא הכלי, מדמי יותר שבתוכו מה
שחלקו  ומה הבית. לבדק אדם שום אותם מקדיש שאין כך,
מתכת  של בכלי הוא י), משנה (שם יהודה רבי על (חכמים)
פירוש  - חולין" שהוא בו שמודים חרס בכלי לא (אבל
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יהודה.54)המשנה). כרבי ולא כחכמים שכלי 55)שם,
להקדיש. אדם בני דרך מתכת וזה 56)של יא. משנה שם

ההלכה. כל על ה 57)מוסב על ופחדו שגזרו מצוות
הסכנה  שעת "ומשום ברמז. רק כתבו ולכן במפורש, לכתוב
(משנה  השם" מן אחת אות לכתוב לעולם, בכך הורגלו

ראשונה).

.Ë˙BÚÓ58ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰59·‰Ê È¯È„ elÙ‡ , »«ƒ¿»ƒ»«ƒ¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚn‰ ÌÚÂ ÛÒk‰ ÌÚ60ÏÈ‡B‰ ,61 ƒ«∆∆¿ƒ«»¬≈≈Àƒƒ

ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ak˙Ó ÌÈÏLe¯È È˜eLÂ62‡ˆÓ .63ÔÎB˙a ¿≈¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»¿»
ÈL ¯OÚÓ el‡ È¯‰ - ¯OÚÓ Ba ·e˙ÎÂ Ò¯Á64‰na . ∆∆¿»«¬≈¬≈≈«¬≈≈ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La66Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»¬»
Ï‚¯a67¯OÚÓ Ïk‰ -68. »∆∆«…«¬≈

שקלים 58) פי על בירושלים, רבינו ופירשה ט, משנה שם
(מלאכת  במשנתנו כן כתוב נוסחאות ובקצת ב, משנה פ"ז

לשקלים 59)שלמה). המשנה (פירוש השווקים" "בכל
דלהלן. בהמה, סוחרי לפני ולא מעשר 60)שם), ירושלמי

כן  לעשות אדם בני דרך ואין הואיל תאמר "שלא שם: שני
לפום  שני, (מעשר) יהא מטבעות) של שונים מינים (לערב
שמא  ונאמר נחוש ("ולא חולין" מימר, צריך (לפיכך) כן
- הזהב" על או הזה הכסף על וחיללן חזר המעות אלו
פירוש  - הרגל משעת כאן שנשתיירו הן מעשר ומעות

להלן. וראה שם), שני למעשר ז.61)המשנה פסחים
זירא. בר שמעיא רבי בשם כו. מציעא ולכן 62)ובבא

אזלי  ברגל) שנפלו המעשר (מעות קמאי "קמאי אומרים:
רבינו  ודעת ושם). (שם נינהו" אחריני והני נתכבדו) (כבר
ירושלים  ושווקי "הואיל לטעם שמעיא רב הוצרך שלא היא,
עם  זהב דינרי מצא אם לומר, כדי אלא יום", בכל מתכבדים
שהם  לומר מקום שיש אף חולין, שהם מעות, ועם כסף
פשוט  מעות, סתם מצא אם אבל למעלה), (ראה מעשר
כדעת  ולא הנ"ל. לטעם צורך ואין הרוב, אחר שהולכין
יא. בהלכה להלן וראה שם. בפסחים והמאירי רש"י

שם.63) שני וזה 64)מעשר חולין, הן שמא נאמר "ולא
עליו  וכתבו בתוכו נתון מעשר בו שהיה מכלי הוא החרס
שם). המשנה (פירוש הקודמת כבהלכה - מעשר"

הרישא.65) על וקאי שם. המעות 66)שקלים שרוב
הן. חולין מי 67)שבעיר וכל לרגל, עולין ישראל "שכל

(פירוש  עמו" אותן מעלה שני, מעשר מעות אצלו שיש
עליו:68)המשנה). שכתוב חרס היה כשלא אף כלומר,

וראה  שבתערובת. המעות ואף המעות, בין "מעשר",
הירושלמי. על המשנה פירוש בשם נב הערה למעלה

.È˙BÚÓ69ÌÈÏLe¯Èa ‰Ó‰a È¯ÁBÒ ÈÙÏ ˙B‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈¿≈»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÏ -70˙BÚÓ ÔÈ‡È·Ó ÌÚ‰ ·¯ ˙˜ÊÁL ;¯OÚÓ ¿»«¬≈∆∆¿«…»»¿ƒƒ¿

˙BÓ‰a Ba ÔÈB˜Â ¯OÚÓ71- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰Â . «¬≈¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿«««ƒ
ÌÏBÚÏ72ÔÈlÁ73Ô˙˜ÊÁL ;74‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ¿»Àƒ∆∆¿»»ƒ¿««ƒ¿»

‰Ó‰a ÏÚ ÔÈ¯aÊb‰ ÌeÏlÁL75. ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»

שם.69) השנה.70)שקלים ימות בשאר אף
תאוה 71) אשר בכל הכסף "ונתת כו): יד, (דברים שנאמר

ז. לפסחים ובר"ח ברש"י וראה וגו'". ובצאן בבקר נפשך
לפני  שימצא מה "וכל שם. גרשום וברבינו פב. ובמנחות

וכאן  ספק, (לשון שמא נאמר וצאן, בקר הבהמות סוחרי
מיד  נפלו שני מעשר ממעות ודאי) מעשר שהן משמע
על  המעות קדושת ונתחללה הבהמות שקנו (קודם הקונה
בתוס' כו. מציעא בבבא וראה המשנה. פירוש - הבהמות)"

לעולם. ברגל.72)ד"ה יהא 73)אף אומרים: ואין
(רשב"ם  להקדש חצר שאין חצר, מדין המעות קונה הקדש
ר  סימן בקצותֿהחושן וראה עט. בתרא בבבא ותוספות

א). רבי 74)סעיף בשם חייא רבי בא "רבי שם: ירושלמי
מחללן  שהוא עד מעות הלשכה מן מוציא הכהן שאין יוחנן,

הבהמה". באו 75)על שהמעות רבינו, כתב שלא ומזה
ובבא  (פסחים הבית להר בצינעא שהכניסום אדם מבני
שמה  נראה הבית), בהר ד"ה ותוספות ברש"י שם מציעא
אדם  יכנס "לא ב, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז שכתב
בין  כוונתו בסדינו", לו הצרורין במעות וכו' הבית להר
ברכות, מסכת סוף בירושלמי וראה בצינעא. ובין בפרהסיא
של  1 נוספת הערה 67 עמ' שם פישל הערי מכון ובמשנת

זק"ש. הגרמי"ל

.‡È‰·z76‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓe ÔÈlÁ da LnzLpL ≈»∆ƒ¿«≈»Àƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
¯OÚÓ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡ :˙BÚÓ dÎB˙a77˙BÚn‰ È¯‰ - ¿»»ƒ…«ƒƒ«¬≈¬≈«»

¯OÚÓ78‰ˆÁÓ ;ÔÈlÁ - ÔÈlÁ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡Â ;79 «¬≈¿ƒ…«ƒƒÀƒÀƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ80ÔÈlÁ -81. ¿∆¡»Àƒ

שם.76) בפסחים והובאה פ"ב, שני מעשר תוספתא
בה 77) מניחין זו, בתיבה המניחין אדם בני רוב כלומר,

חולין. רוב אם ד"ה שם ברש"י וראה מעשר. מעות
מעשר,78) מהמניח יותר מניח חולין, שהמניח אףֿעלֿפי

המעות  רוב הסתם מן מעשר, מכניסין שרוב כיון מכלֿמקום
בברייתא.79)מעשר. אינה זו כלומר,80)פיסקא

מעשר. ומחציתם חולין, מניחין המשתמשים, מחצית
ובסוף 81) כאן, ברדב"ז וראה חולין. המעות שרוב כיון

רבינו, בדברי כתביֿהיד בכל הגירסא וכן הסמוכה. ההלכה
המהרי"ק  ברם שם. לפסחים המאירי רבינו, בדברי גרס וכן
מחצה  על מחצה בהן כתוב ישנות השגות "מצאתי כתב:
מעשר  אחרים, ספרים (הראב"ד) אברהם אמר חולין.
שם), כפשוטה תוספתא - רבינו בדברי הגירסא כך (כלומר,
שם, ובפסחים וכו'". האמיתית הנוסחא שהיא ובוודאי
ולא  אחרון, אחר שהולכים שם, לנאמר זו מברייתא הקשו
ורבינו  שונות, באוקימתות הברייתא והעמידו הרוב, אחר

(כסףֿמשנה). למה עיון וצריך השמיטן,

.·È‡ˆÓ82- ‰Óe¯z ˙B¯ÙÏ ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈa ˙B¯t »»≈≈≈«¬≈¿≈¿»
·B¯wÏ eÏtÈ83È¯ÓÁk eÏÎ‡È - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ . ƒ¿«»∆¡»¿∆¡»≈»¿¿À¿≈

ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ ÔÈeÚËe ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ :Ô‰ÈL84·¯Ú‰Â ¿≈∆¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿∆¡≈
‰Óe¯˙k - LÓL85˙‡·‰ ÌÈeÚËe ÔB‡Ï ÌÈ¯eÒ‡Â ; ∆∆ƒ¿»«¬ƒ¿≈¿ƒ¬»«
¯OÚÓk - ÌB˜Ó86ÔÎÂ .87ÔÈlÁ ÔÈa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ »¿«¬≈¿≈«»«ƒ¿»≈Àƒ

¯OÚÓÏ88. ¿«¬≈

שם.82) מאחת 83)תוספתא הפירות כשנפלו המדובר אין
היה  לא כן לא שאם מהן, מאיזה יודעים אנו ואין הערימות
הולכים  וקרוב רוב שהרי הקרוב, אחר שהולכים פוסק רבינו
מהלכות  ופט"ו וֿז, הלכות רוצח מהלכות (פ"ט הרוב אחר
פירות  להוסיף שרצו באופן המדובר אלא יח), הלכה גזילה
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מה  יודעים אנו ואין זה, של מידו ונפלו הללו הערימות על
ערימת  על אותם לתת רצה ואםֿכן שני, מעשר אם בידו היו
התרומה, ערימת על להוסיפם ורצה תרומה, או שני, מעשר
נראה  וכן הרוב. אחר ולא הקרוב אחר ללכת בזה פסקו ולכן
בסוף  רבינו (שכתב מ"א פ"ז לשקלים המשנה מפירוש
בין  הנולד הספק (התנא) שזכר "לפי שם: שכתב זו) הלכה
השקלים  שופרות בין שנמצאו מעות (כלומר, השופרות
חולין  מעות בין לאדם בו כיוצא כשנפל כן גם זכר לנדבה),
ברדב"ז  וראה שיהיה". מקום באיזה שני מעשר מעות ובין

שם. כפשוטה תרומות 84)ובתוספתא מהלכות פי"א
ז. ב.85)הלכה הלכה פ"ז הלכה 86)שם פ"ב למעלה

ה. הלכה ופ"ג א.87)א, משנה סוף פ"ז שקלים
פב.88) בהערה למעלה ראה

.‚ÈÈL ¯OÚÓ89e·¯Ú˙pL È‡cÂ ÏLÂ È‡Óc ÏL90- «¬≈≈ƒ∆¿«¿∆««∆ƒ¿»¿
Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È91. ≈»¿∆»∆»∆

שם.89) את 90)תוספתא לבטל מהם באחד שאין באופן
כמו 91)חבירו. שניהן" "כחומרי כאן: רבינו כתב (לא

שכאן  לפי שבהן", "כחמור אלא הקודמת, בהלכה שכתב
ודאי, של שני במעשר ורק אך אלא בשניהם חומר אין
שם), פ"ג (למעלה באנינות נאכל שאינו בזה וחומרתו
(שם  באנינות ונאכל קל שהוא דמאי של שני למעשר בניגוד
בפ"ו  גם זה וכעין כפשוטה). בתוספתא וראה ח, הלכה
קדשי  של בחתיכות כב, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
ליום  הנאכלין או קלים, קדשם בחתיכות שנתערבו קדשים
שם  שגם - שבהן כחמור שיאכלו ימים, לשני בנאכלין אחד
ולא  אחד, ליום כנאכלין או קדשים כקדשי לאכלו הכוונה
חומר  שום אין קלים בקדשים שהרי שבשניהם, כחמור
חומר  שום אין ימים לשני ובנאכלים קדשים, בקדשי שאינו

אחד). ליום בנאכלין שאינו

.„ÈÔÈlÁ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ˙B¯t92ÏÎ‡È - ≈«¬≈∆ƒ¿»¿¿≈Àƒ≈»≈
‰¯‰Ëa Ïk‰93ÌB˜na94.¯OÚn‰ ˙‡ ‰cÙÈ B‡ «…¿»√»«»ƒ¿∆∆««¬≈

CÎÈÙÏ95Ì‡ ,96e·¯Ú˙97ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa ¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿»
ÔÈÓk Ô‰L98ÌÈÏLe¯Èa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;99‡e‰ È¯‰ , ∆≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¬≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k100.‰¯‰Ëa Ïk‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿≈»≈«…¿»√»

חבירו,92) את לבטל באחד שאין ובאופן לירושלים. חוץ
הוא  הרי המעשר, את לבטל כדי בחולין יש אם אבל כנ"ל.
לירושלים, מחוץ באכילה אסור שהמעשר שכיון מבטלו,
שהוא  ואף מתבטל. שהוא מתירין, לו שאין כדבר הוא הרי
כיון  באכילה, מותר הוא ושם לירושלים, להעלותו עומד
(רע"ב  מתירין" לו "יש קרוי זה אין בהעלאתו, טורח שיש
המשנה  בפירוש רבינו דברי עלֿפי ב, משנה פ"ב לביכורים
מתירין, לו שיש כדבר אינו לפדותו, שאפשר ומשום שם).
וראה  שם). שם, אנשי (תוספות בפדייתו מצוה שאין כיון

א.93)להלן. הלכה פ"ג למעלה כלומר,94)ראה
א). הלכה פ"ב (למעלה לפי 95)בירושלים כלומר

בירושלים. נאכל שם.96)שהמעשר פירות 97)ביכורים
כנ"ל. חולין בפירות "במנין".98)מעשר רומי: בדפוס

ביכורים  מהלכות בפ"ד להלן כתב וכן "במינן", וצ"ל:
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו פסק וכן טו. הלכה

זה  אין בטל, אינו מתירין לו שיש דבר שאמרו: שמה יב,
כאן). ומשנהֿלמלך שם, יוםֿטוב (תוספות במינו במין אלא

לירושלים 99) חוץ נתערבו אם אבל אכילתו. מקום שהוא
להלן. ועיין למעלה. ראה מתירין, לו שיש כדבר אינו

אסורות 100) מאכלות (הלכות במינו במין תערובתו שאוסר
שם).

.ÂËÚ¯Bf‰101- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ «≈««¬≈≈ƒ««∆ƒ¿«ƒ»«ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÌÈÏecb‰102ÔÈÏecb‰ - ÒkiL Ì„˜ BÚ¯Ê . «ƒƒ«¬≈≈ƒ¿»…∆∆ƒ»≈«ƒƒ

ÔÈlÁ103elÙ‡Â ,104ÔÈ„BÙe .‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a105 Àƒ«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆ƒ
B˙B‡106B˙ÚÈ¯Ê ˙ÚLa107. ƒ¿«¿ƒ»

שם.101) ראה 102)ביכורים כלה, שזרעו בדבר אפילו
שם. חד 103)בירושלמי "אתא ב: הלכה שם בירושלמי

גידוליהן  אמר את ד) משנה פ"ט (תרומות תמן וכו' שאל סב
אמר  את שם) (בכורים והכא מותרין, שני) מעשר (של
שמעון  רבי בשם אימי רבי ירמיה רבי וכו' אסורין גידוליהן
מחיצה  איסור אסורין גידוליהן דתימר הן לקיש, בן
היתר  מותרין, גידוליהן דתימר והן לירושלים), (כשנכנס
של  וטעמם כסףֿמשנה. - לירושלים)" שיכנס (קודם זרות
מעשר  של דינו שבירושלים למעלה, כמבואר הוא, דברים
כדבר  אינו לירושלים חוץ אבל מתירין, לו שיש כדבר שני

בגידולין. הזרע ומתבטל מתירין, לו ירושלמי 104)שיש
ב. הלכה שם ובתרומות שם, שם.105)ביכורים תרומות

המעשר.106) לפדותו 107)את צריך לכתחילה כלומר,
איסור  "מבטל בכלל הוא הרי כן, לא שאם הזריעה, בשעת
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות (פט"ז שאסור לכתחילה"
כמו  חולין, הגידולין - פדה לא בדיעבד אם אולם יב).
הקדש, לענין יא, הלכה מעילה מהלכות בפ"ה רבינו שכתב
במסכת  זה בענין יחד נשנו הקדש, ודין שני מעשר דין שהרי

שם. תרומות

.ÊËÈL ¯OÚÓ108?e¯Ó‡ ¯OÚÓ ‰ÊÈ‡a .·¯a ÏËa «¬≈≈ƒ»≈¿…¿≈∆«¬≈»¿
˙BˆÈÁÓ eÏÙÂ ,‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ¯OÚÓa109. ¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»»¿»¿¿ƒ

È‡ È¯‰LÌLÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ˙BˆÈÁÓ ÌL Ô110¯LÙ‡ È‡Â , ∆¬≈≈»¿ƒ¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆¿»
ÒÎpL ¯Á‡Ó B˙BcÙÏ111Èt ÏÚ Û‡Â112Ba ÔÈ‡L113 ƒ¿≈««∆ƒ¿«¿««ƒ∆≈

ÏË·e ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓÂ ;‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¿ƒ¿»»»∆≈«ƒƒ»≈
˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,·¯a114. ¿…¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

נג.108) מציעא בבבא במסקנת 109)ברייתא שם:
אם  לבין מחיצות ישנן אם בין חכמים חילקו שלא הגמרא,
שוב. נפדה ואינו במחיצות הוא נקלט לעולם אלא אינן,

שאין 110) מירושלים, אחת פסיעה רק כשיצא המדובר
מתירין, לו שיש דבר אינו ואףֿעלֿפיֿכן להחזירו, טורח
נפלו  לא אם אבל להחזירו. אפשר ואי מחיצות, שנפלו כיון
הוציאוהו  ואם מתירין. לו שיש דבר הוא הרי מחיצות,
שיש  דבר אינו מחיצות, נפלו לא אם אפילו רחוק, למקום
שכתבנו  כמו בהעלאתו, רב טורח שיש כיון מתירין, לו
ס"ק  קב סימן ליו"ד בפריֿחדש וראה יד, בהלכה למעלה

לו 111)ח. שיש כדבר דינו לפדותו, יכול שאם משמע
מדברי  נראה שם, למעלה שהרי עיון, צריך וזה מתירין.
מצד  לא מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים שחוץ רבינו
לפי  פדייה, של אפשרות מצד ולא העלאה של אפשרות
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מעמוד  לוין לרב"מ היובל בספר וראה בפדייתו, מצוה שאין
ואילך. שוה 112)מו (בחומשו בו יש מיבעיא "לא שם:

בו  אין אבל מחיצות, ליה דקלטן דאורייתא, פרוטה)
לא  אימא מדבריהם), אלא המעשר (שאין דרבנן (בחומשו)
ט. הלכה פ"ב למעלה וראה קאֿמשמעֿלן". מחיצות, קלטו

שם. כנ"ל.113)ובהערות בחומשו, פט"ו.114)כלומר,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) עצמם, מפירות מעשר מכסף הלקוח חומר יבאר

תרומות  לוקחין אין אדם. מאכל אלא מעשר בכסף לוקחים
חוץ  בהמה או פירות הלוקח בזה. וכיוצא מעשר בכסף
בה  ונפל לשלמים בהמה לקח ואם מעשר. בכסף לירושלים

חולין. בתורת שני מעשר האוכל מום.

.‡˙B¯t2˙BÁ˜Ïp‰3ÔÈcÙ ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa4 ≈«ƒ¿»¿∆∆«¬≈≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a5‰‡Óh‰ ·‡a e‡ÓË6; ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿¿¿««À¿»

eÏÚÈ ‡l‡7ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÔÓˆÚ Ô‰8. ∆»«¬≈«¿»¿≈»¿ƒ»«ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mFwn wEgxA oiCtp opi` - ipW xVrn sqkA zFgwlPd zFxR. ¥©¦§¨§¤¤©£¥¥¦¥¨¦§¦§¦¨
.milWExiA Elk`ie onvr od Elri `N`." ¤¨©£¥©§¨§¥¨§¦¨©¦

מ"ש  ע"פ האדם בעבודת להוראה זו הלכה לבאר יש
הדעות  לתקן . . אלא אינן התורה דיני ש"רוב הרמב"ם
לימודה, מלבד מצוה, שבכל היינו המעשים" כל ולישר
הנוגעת  המצוה של הפנימית הנשמה גם ישנה וקיומה

התורה. דרך ע"פ שיהיו ורגש שכל אמונה, לעניני
שאף  המטה, עם המעלה חיבור מודגש בכלל, שני במעשר
הקודש  עיר בירושלים לאוכלו יש בעלים לאכילת שניתן
על  הדגשה ישנה ובזה בו". אלקיך ה' יבחר אשר "המקום
לא  כי הדרך ממך ירבה ו"כי הטבע ולבושי לדרכי התאמתו
- אזי לשאת" מרובה התבואה "שתהא - שאתו" תוכל
והתורה  אלקיך" ה' לפני שם ואכלת גו' בכסף "ונתת
הטבע  בדרך קושי וכשישנו הטבע בלבושי מתחשבת
לפדותן  אפשרות ישנה לירושלים הרבים הפירות לשאת

לירושלים. ולהעלותו בכסף
בכסף  הנלקחות ש"פירות הגבלה, זה בענין יש זאת, ובכל

שני עצמן מעשר הן יעלו אלא . . מקום בריחוק נפדין אינן
בירושלים". ויאכלו

הדבר  שצריך שאף זה, ציווי של הפנימית משמעותו
אחד  מעשה עשה שכבר אחרי הרי הטבע, בדרך להעשות
של  נוסף שלב להורידו לו אסור הטבע לדרך להתאימו
פדיון  של בכסף שנקנו שפירות כשם הטבע לדרכי ירידה
נמוך  למקום להורידן ואין שוב לפדותן אין שני מעשר
תוקף  בכל להשאר שצריכים אלא הטבע בלבושי יותר

בירושלים". ויאכלו עצמן הן ש"יעלו ע"י קדושתם
שעדין  אע"פ כו'" עצמן הן ש"יעלו תורה שאמרה וכיון
הכוחות  לו שנתנו הוכחה זו הרי הדרך", ממך "ירבה
לירידה  צריך ואין הקשיים כל על להתגבר הדרושים

יצליח  סוף כל סוף ובוודאי הטבע לדרכי נוספת ו"התאמה"
מהם. ולהנות לירושלים להעלותם

.`k oniq mirxf xtq zekln oii

מ"ה.2) ופ"א מ"י, פ"ג שני לירושלים,3)מעשר חוץ
הט"ו. ולהלן ה"ו, פ"ד למעלה ראה כן, לעשות ואסור

כדלהלן.4) יהודה.5)מדרבנן, כרבי ולא כחכמים שם,
ייפדה".6) שנטמא, מעשר בכסף "הלקוח שם: במשנה

ההלכה  בסוף ראה הטומאה, באב רבינו אותה ופירש
נטמאו.7)הסמוכה. לא להם 8)אם אמר שם: במשנה

שהוא  שני במעשר אמרתם אם לא, לחכמים): יהודה (רבי
בלקוח  תאמרו מקום, בריחוק טהור) (כשהוא בטהור נפדה
ופירש  מקום". בריחוק בטהור נפדה שאינו מעשר בכסף
– א לח, בפסחים וראה הכל", לדברי "וזה שם: רבינו
וראה  שם. הש"ס ובגליון יהודה, רבי ד"ה סוף ב'תוספות'
פירות  שפדה כיון דבר: של וטעמו ה"ח. פ"ד למעלה עוד
וכיון  לירושלים, הכסף להעלות לו היה כסף, על המעשר
כאילו  חכמים עשאום פירות, בכסף לקח אלא כן עשה שלא
לו  התירו ולא הסמוכה), בהלכה (וראה בירושלים קנאם
ד"ה  ה"ד, פ"ד איש' וב'חזון ברדב"ז, וראה שוב . לפדותם

ובלקוח.
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בכסף 9) הנלקחים פירות שאין למעלה. הנזכר בדין כלומר,
להלן. הנזכר בדין וכן מקום, בריחוק נפדין מעשר

ב:10) מח, בזבחים שאמרו למה רבינו כיוון זה, בלשון
כלום  אהבה, בר אדא לרב ליה קשיא הא רבינא, "אמר
דרב  בריה זוטרא מר ליה אמר העיקר, מן חמור טפל מצינו
מקום  (בריחוק נפדה דהוא מעשר והרי ולא, לרבינא, מרי
וכו'" נפדה אינו מעשר בכסף לקוח ואילו בפ"ד), כנ"ל

שמח'). טפל.11)('אור לו.12)שהוא כעיקר שהם
כן 13) ללוקח אף בעי, יונה "רבי ה"ה: סוף שם 'ירושלמי'

נפדים  שאינם מעשר, בכסף פירות בלוקח האם (כלומר,
הטומאה, באב נטמאו אם בין חילקו כנ"ל, מקום, בריחוק
בוולד  נטמאו אם לבין מקום, בכל ונאכלים שנפדים
בפירות  שחילקו כמו בירושלים, ויאכלו יפדו שאז הטומאה,
מנא, רבי אמר לא). או הי"ב, בפ"ב כנ"ל עצמן, מעשר
תופס  והלוקח ה"ט) שם כנ"ל (מדבריהם, תופסת מחיצה
ראה  בירושלים, הפירות לקח כאילו שעשאוהו (מדבריהם,
אלאֿאםֿכן  תופסת, (שאינה במחיצה שנאמר כשם למעלה),
בלוקח". נאמר כך הטומאה), באב המעשר פירות נטמאו

וברידב"ז. שמח' ב'אור בכסף 14)וראה שלקח הפירות
שלפנינו 15)מעשר. ולגירסא זו. מילה ליתא רומי, בדפוס

לטומאה), ראשון (כלומר: הטומאה ולד שאין הכוונה,
הי"בֿיג, בפ"ב וראה מדרבנן, אלא לטומאה שני עושה

ופירות 16)ובהערות. טהורים, הפירות התורה שמן שכיון
חכמים  החמירו כנ"ל, מקום, בריחוק נפדים אינם טהורים

מקום. בקירוב ויאכלם שיפדם שלהם, בטומאה אף
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תאוה 17) אשר בכל הכסף "ונתתה ב: כז, בעירובין ברייתא
אשר  ובכל פרט. ובשכר, וביין ובצאן בבקר כלל. נפשך,
אלא  דן אתה אי כלל, ופרט כלל וכלל. חזר נפשך, תשאלך
גידולי  (כלומר, מפרי פרי מפורש, הפרט מה הפרט. כעין
קרקע". וגידולי מפרי פרי כל אף קרקע, וגידולי גידולין)

ושכר)18) יין וצאן בקר =) בתורה המפורש הפרט שהרי
שני  שמעשר הי"א, פ"ג למעלה וראה אדם. מאכל הם
קלֿוחומר  כן ואם ממנו, קדושה פקעה אדם מאוכל שנפסל
בקדושתו, ולקדשו שני מעשר בכסף אותו ליקח שאין הוא
ב'ספרי  הוא וכן מ"ה). פ"א (שביעית המשנה בפירוש ועי'
תשמח) רמז שלח, פ' שמעוני' ב'ילקוט (הובא זוטא'
עיסת  וכו' חייבת אינה חיה של כו' עריסותיכם "ראשית
ונקחית  וכו' בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים הכלבים
הרועים  אין ואם אוכלין, טומאת ומטמא מעשר בכסף
נא, בנדה אמרו [וכן וכו'". בחלה חייבת אינה ממנה אוכלין
אוכלין, טומאת בדין תלויה מעשר במעות שלקיחה - ב
ושאינו  מעשר, בכסף נלקח אוכלין, בטומאת שהמיטמא
(וראה  מעשר בכסף נלקח אינו אוכלין, בטומאת מיטמא
אוכלין  בטומאת מיטמא אינו והרי אם). ד"ה שם ב'תוספות'
מהל  בפ"א ראה בהמה, מאכל ולא אדם, מאכל 'אלא

הי"ד]. ובפ"ב ה"א, אוכלין מן 19)טומאת שניזונים
המחובר. מן שאוכלות בהמות, כמו הוא 20)הקרקע,

הנ"ל. בברייתא הנזכר מפרי", פסק 21)"פרי שרבינו הרי
"ריבוי  ולא וכלל", ופרט "כלל שדרשו הנ"ל, כהברייתא
להלן  וראה שם. בגמרא קודמת (כברייתא וריבוי" ומיעוט

ה"ח.

.„ÁÏÓÂ ÌÈÓ ¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ22, ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¬≈«ƒ»∆«
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók23ı¯‡‰ ÔÓ Ì‰ÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,24. ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆

‡ÏÂ25ÔÈ‡L ˙B¯t ‡ÏÂ ,Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ¿…≈¿À»ƒ««¿«¿…≈∆≈»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈ26¯˜·Ï ÔÈÓBc ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»
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מ"ה.22) פ"א שני מעשר במס' וכן ב. כו, עירובין משנה,
להלן  ראה (רדב"ז), מעורבין והמלח כשהמים אף והכוונה

ובהערות. ה"י מברכים 23)בסוף שהרי מאכל, שהם אף
מ:). (ברכות ויקרא 24)עליהם פרשת תחילת 'ספרא'

שהוא  דבר כל אלא לי אין וכו', וכלל ופרט "כלל ז) (הלכה
ופטריות". כמהין יצאו קרקע, וגידולי הארץ וולדות וולד
רבי  לדעת ה"ג פ"א שני מעשר ב'ירושלמי' הוא וכן
א. כז, בעירובין גם כן מפורש הגר"א ולדעת ישמעאל.

שהרי עיי" צ"ע אבל רנשבורג. מהר"ב בהגהות ש
וכן  ופטריות, ככמהין דינם שדגים מפורש שם ב'ירושלמי'
מערבים  שאין - א כח, שם בבבלי הגמרא במסקנת הוא
שמח'). ו'אור ראשונה' ('משנה זאת השמיט ורבינו בהם,
ציר  שהוא במורייס, שמערבין ה"ח להלן שכתב [ומה
ראה  יין, גם בו כשמעורב היינו דגים, קרבי בו שמעורבים

ב]. כט, זרה ועבודה א. ו, שני,25)בחולין מעשר מס'

בדרך.26)שם. ירקבו והם 27)אלא הארץ, מן שגדלים
טעם  שזה מקום בשום נזכר שלא ואף קיימא. ובני תלושים
ממה  רבינו, זאת למד שם'), אנשי ב'תוספות (ראה משנתנו
ומלח", מים "הלוקח של הדין גם זו במשנה שנסמכה
גם  זהו כן, אם וכלל, ופרט מכלל זאת למדו שם ובעירובין

המשנה. בפירוש ועיי"ש במשנה. המנויים ליתר טעם

.‰L·c‰28;Ô‡ˆÂ ¯˜·k Ô‰ È¯‰ - ·ÏÁ‰Â ÌÈˆÈa‰Â «¿«¿«≈ƒ¿∆»»¬≈≈¿»»»…
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הי"ח.28) ופ"ב ה"י, פ"א שני מעשר בתוספתא מפורש כן
את  כונסין שהדבורים לפי הוא שהטעם הרדב"ז וכתב
ואינו  בכוורת, אותו ומקיאין פיהן בתוך העשבים מן הדבש
מאכלות  מהל' בפ"ג רבינו שכתב כמו גופן, מתמצית
מן  אוכלים הדבורים גם הרי מזה, וחוץ ה"ג. אסורות
מדברי  נראה וכן וצאן, כבקר הם והרי לקרקע, המחובר

רבינו.
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הענבים 29) פסולת היא "התמד, מ"ג. שם, שני מעשר מס'
חומץ" ונעשה ידוע זמן אותם ומניחים מים, עליהם שנותנין

המשנה). למדו 31)שם.30)(פירוש - ב כז, בעירובין
"ובשכר". המילה מייתור רבה 32)זאת "אמר שם: חולין

קנה  - החמיץ ולבסוף מעשר בכסף שלקחו תמד אבוה, בר
הוא  דפירא למפרע מילתא איגלאי טעמא: מאי מעשר,
וחילול  נגמר, לא שעדיין אלא החרצנים, כח במים (שנכנס
לעולם  מחמיץ היה לא בחרצנים יין היה לא שאם הוא, טוב

רש"י)". -

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33Ô˙a34ÌÈÓ ‰LÏL35 «∆¿»ƒ¬ƒ¿»«¿»«ƒ
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¯OÚÓ37. «¬≈

מעשר.33) בכסף נלקח אינו החמיץ, שלא עד שתמד
א.34) צז, ודף ב. צו, מדות 35)בבאֿבתרא שלש

מים. של ממה 36)מסוימות יותר שמצא ואףֿעלֿפי
יין. ולא "קיוהא", אלא זה אין יין, טעם בו ויש שנתן,

ה"ז.37) מעשר מהל' בפ"ב וראה החמיץ. שלא אף

.ÁÈ·ÏeÏ38ÔÈ„¯Ê39ÔÈ·e¯Á‰Â40e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ,41 ¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…«¿ƒ
ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ -42e˜ÈzÓiL ¯Á‡ ;43ÔÈÁ˜Ï -44Ï·‡ .45 ≈ƒ¿»ƒ««∆«¿ƒƒ¿»ƒ¬»

Ûel‰46ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â47,ÌÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le «¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÁ˜Ï - e˜ÈzÓ‰ ‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓiMÓ ÔÈa48. ≈ƒ∆«¿ƒ≈«∆…ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

¯Bw‰Â49¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï -50. ¿«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

הי"ג.38) פ"א שני מעשר הענפים 39)תוספתא קצוות
ע"י  אותם אוכלים והיו קנה. מין והם הזרדים, של הרכים
לעוקצין  המשנה בפירוש וראה מלח. במי או בחומץ כבישה
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מ"ד. החרובים.40)פ"ג של הלולבים כלומר,
אדם.41) בידי (כלומר, בכבישה הלולבים) (של "טעמם

(פירוש  עפיצותן" ותסור מתמתקים), אינם מעצמם אבל
להלן. וראה שם). אינם 42)המשנה, מרירותם שמחמת

אבל  החרובים. של בלולבים דוקא זה וכל לאכילה, ראויים
מעשר. בכסף ונלקחים הם, אדם מאכל עצמם, החרובים

ה"ג. פ"א למעלה כנ"ל.43)וראה אדם, לא 44)בידי
קנה  והמתיקו, המתיקו שלא עד "לקחם כאן רבינו כתב
אמרו  שלא תמד, לענין ה"ו סוף למעלה שכתב כמו מעשר",
אלא  להחמיץ, שעמד למפרע הדבר שנתברר בתמד, אלא כן
אלא  מתמתקים שאינם כאן אבל הדבר, נגמר לא שעדיין
ובפי"ח  למפרע". מילתא "איגלאי לומר שייך לא אדם, בידי
פ"ט  שבת במס' התוספתא לפי רבינו כתב ה"ו, שבת מהל'
והחרובין  זרדין "לולבי (120 עמ' פ"ח צוקרמנדל ד' (לפי
גדי". פי כמלא ומשימתיקו כגרוגרת, – ימתיקו שלא עד
הם  ימתיקו שלא עד כאן: שכתב ממה להיפך כתב הרי
הרי  ומשימתיקו ה"א) (שם כגרוגרת ששיעורו אדם אוכל
[וראה  ה"ג). (שם גדי פי כמלא ששיעורו בהמה כאוכל הם
אנונימי  מפירוש שהביא רוקח' 'מעשה ספר בהקדמת
רב) בי מהר"י שזהו קבעו ישראל" "פרדס הוצאת (ברמב"ם
וזה  שם), עה בהערה קצת (הובא שם רבינו דברי שעל
ראויין  ואינן מתוקים, אינן בתחילתם "החרובין שם: לשונו
ראויים  שהם ואפשר בהמה, למאכל ולא אדם למאכל לא
אףֿעלֿ שימתיקו, ואחר כגרוגרת. שיעורם לפיכך לרפואה,
ברוב  אותם אוכל ואין הואיל אדם, למאכל ראויין שהם פי
אין  זה ולפי גדי". פי כמלא שיעורן לפיכך הבהמות, אלא
שמשימתיקו  כאן שכתב ומה רבינו, בדברי סתירה כל
למאכל  גם ראויים שהם משום היינו מעשר, בכסף נלקחין
שלא  "עד שם: כתוב ששון, כת"י הרמב"ם ובספר אדם.
"עד  כלומר גדי", פי כמלא ימתקו שלא ומי כגרוגרת, ימתקו
אדם, כאוכל הם הרי להמתקה, ראויים אבל ימתקו", שלא
אלה  כלומר, ימתקו", שלא "ומי בכגרוגרת, עליהם וחייבים
סוף  כן, ואם גדי". פי "כמלא - להמתקה ראויים שאינם
תחילת  אבל כאן, רבינו לדברי סותרים אינם הדברים
בכסף  קנייה שלעניין לומר שאין ליישב, קשה הדברים
ראוי  שיהיה ולא אוכל, יהא קנייה שבשעת צריך מעשר
בסוף  להלן שכתבנו ממה נסתר זה שהרי המתקה, לאחר
מס' כפשוטה' ב'תוספתא וראה "קור". בענין זו הלכה

שם]. שני, שם.45)מעשר בצל"46)תוספתא, "מין
שם). ועוקצין מ"א, פ"ז שביעית המשנה, (פירוש

כמין 47) עגול קטנית והוא "מין קטנה, כמעה ורחב עדשה
וטוב  מתוק ונעשה פעמים שבע אותו ששולקין עד מאד מר
ד"ה  כה: ביצה (רש"י סעודה" בקינוח למטעמים שיאכל עד

ולענין 48)תורמוס). שם), שבת, (הל' שבת לענין הוא כן
הט"ו). שם אוכלין טומאת (הל' אוכלין טומאת

דבר,49) לכל כעץ הוא הרי "הקור מ"ז: פ"ג עוקצין משנה,
מס' בתוספתא הוא וכן מעשר". בכסף נלקח שהוא אלא
לבן  עץ והוא דקל, ראש "הוא והקור ה"יד. שם שני מעשר
ואוכלין  יבשה גבינה בדמות הדקל מעלי אותו כורתין רך,

שם). המשנה, (פירוש אדם" בני ואףֿעלֿפי 50)אותו
(ראה  דבר" לכל כעץ הוא ש"הרי טומאה, מקבל שאינו
לאכילה  ראוי הוא וטיגון שליקה שעלֿידי כיון - למעלה)

וצאן, מבקר גרוע אינו ה"י), שם אוכלין טומאת בהל' (ראה
ובישול, שחיטה עלֿידי אלא לאכילה ראויים אינם הם שאף
למעלה  וראה שם). הרא"ש, (פירוש מעשר בכסף ונלקחים

וחרובין. זרדין לולבי לענין זו בהלכה

.ËÌBk¯k‰51Á˜Ï BÈ‡ -52‰‡¯ÓÏ ‡l‡ BÈ‡L ,53. ««¿≈ƒ¿»∆≈∆»¿«¿∆
ÏÈ‡B‰ ,ÌÚËÂ ‰‡¯Óe ÁÈ¯ È˙BpÓ Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ54 ¿≈…«≈ƒ¿≈≈««¿∆¿««ƒ

ÔÈ‡ - ÔÈ˙BpL ÌÚËÏ ‡l‡ ,ÔÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈ‡Â¿≈»«¬ƒ«»∆»¿««∆¿ƒ≈»
ÌÈÓOa ÈL‡¯ ,CÎÈÙÏ .¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï55 ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ»»≈¿»ƒ

ËLw‰Â ÔÈÏtÏt‰Â56˙ÈzÏÁ‰Â57ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ58ÏÎÂ ¿«ƒ¿¿ƒ¿«¿¿¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¿…
.¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ - el‡a ‡ˆBik«≈»≈≈»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈

יד)51) (ד, השירים בשיר שנאמר מה והוא שם. תוספתא
זאפראן. לו וקוראים וכרכום". מעשר.52)"נרד בכסף

('תוספתא 53) לאוכלין צבע לתת כדי בו משתמשים
ובתוספתא: לנוי. באגרטל אותו שנותנים או כפשוטה'),
את  רבינו והשמיט למראה". אלא טעם, בו שאין "לפי
ולא  לטעם שהוא דבר אפילו שלדעתו, כיון הרישא,
להלן. שכתב כמו מעשר, בכסף נלקח אינו לאכילה,

שאני 54) "יכול :(78 עמוד (סוף ראה לפרשת תנאים מדרש
תלמודֿלומר: והפלפלין, חריע וחלות וכו' הקושט מרבה
לאכילת  כל [אף גופו, לאכילת אלו מה וכו', ובצאן בבקר
ריח  או לטעם אלא גופן, לאכילת שאינן אלו יצאו גופו].

שם. כפשוטה' ב'תוספתא וראה "צמחי 55)שבהן".
הבושם, קצות לומר, רצונו בשמים. ראשי נקראים הבושם
וכיוצא  וכו' ונרד הבושם ואגוז והקנמון הקנה כגון וזה

שם). המשנה, (פירוש הצמחים" בושם,56)באלו מין
א. ו, בכריתות בברייתא נזכר חריף.57)והוא פרי מין

שם. המשנה ובפירוש מ"ו, פ"ב זרה בעבודה וראה
ועושין 58) אותו ושוחקין תוכו) =) לבו שמוציאין "זה

המשנה, (פירוש בטעמם" בו ומשתמשים עוגות ממנו
כרבי  פסק ורבינו כפשוטה'. ב'תוספתא וראה שם). עוקצין
וכמו  עקיבא, כרבי ולא מ"ה, שם בעוקצין נורי בן יוחנן
שם  אוכלין טומאת בהל' וראה ב. נא, בנדה וגמרו שנמנו

ה"ו.

.È˙·M‰59˙Á˜Ï dÈ‡ - ‰¯„˜a ÌÚË ÔzÏ Ì‡ , «∆∆ƒƒ≈««ƒ¿≈»≈»ƒ¿««
¯OÚÓ ÛÒÎa60Ì‡Â ;61CÓÎÏ62‡e‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆«¬≈¿ƒ¿»»¿«≈∆

·¯Ú .¯OÚÓ ÛÒÎa ˙Á˜Ï - dÙeb ÏÎB‡63ÌÈÓ ≈»ƒ¿««¿∆∆«¬≈≈≈«ƒ
ÒÈ¯eÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÓL BÎB˙Ï Ô˙ Ì‡ ,ÁÏÓÂ64, »∆«ƒ»«¿∆∆¬≈≈¿¿»

¯OÚÓ ÛÒÎa Ô‰Ó Á˜BÏÂ65ÌÈn‰ ÈÓc ÚÈÏ·Óe . ¿≈«≈∆¿∆∆«¬≈«¿ƒ«¿≈««ƒ
ÔÓM‰ ÈÓ„a ÁÏn‰Â66. ¿«∆«ƒ¿≈«∆∆

הי"ב.59) תרומות מהל' בפט"ו ראה "אניס", הוא
הקודמת.60) בהלכה הנזכרים אלו ככל שם. נדה,
שם.61) ומי 62)נדה, לחם מתערובת הנעשה מאכל הוא

כמך. ערך ב'ערוך' ראה "כותח". גם ונקרא חלב,
יוסף.63) רב של מימרא ב. כז, הנזכר 64)עירובין

אותו  שלוקחין הי"ח), ופ"ב ה"י, פ"א שני (מעשר בתוספתא
[וראה  שם). כפשוטה' ב'תוספתא (וראה מעשר בכסף
אם  אלא אמורים הדברים שאין שכתבנו, כג בהערה למעלה

יין]. בו אף 65)עירב מהם, לוקח אינו שמן בלי אבל
שם. ובהערות ה"ד, למעלה וראה מעורבים, כשהם
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הריני 66) לו, ואומר איסר, חצי לבדו השמן ששוה "פירוש,
בחינם" והמלח והמים באיסר, לבדו השמן מאצלך קונה

שם). עירובין, (ר"ח

.‡ÈÔÈ‡67ÔÈÁ˜BÏ68ÈtÓ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙BÓe¯z ≈¿ƒ¿¿∆∆«¬≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡e‰L69d˙ÏÈÎ‡Â70ÔÈ‡L .71ÔÈÏÎB‡ ∆¿«≈¬ƒ»«¬ƒ»»∆≈¿ƒ

‰k ‡l‡ d˙B‡LÓL È·¯ÚÓ ÌÈ72ÔB‡Ï ˙¯zÓe ,73, »∆»…¬ƒ¿…¿≈∆∆À∆∆¿≈
Ïe·ËÏÂ ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ¯OÚn‰Â ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÏÎ‡Â¿∆¡∆∆¿»»¿««¬≈À»¿»ƒ¿ƒ¿

ÌBÈ74ÔB‡Ï ¯eÒ‡Â ,75ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,76; ¿»¿≈¿≈∆¡»∆»ƒ»«ƒ
‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Â ¯OÚÓ ˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡ˆÓ77. ƒ¿»¿«≈¬ƒ««¬≈«¬ƒ««¿»

שמעון.67) כרבי ולא כת"ק מ"ב, פ"ג שני מעשר
וה'משנה 68) אין, ד"ה עו. זבחים (רש"י כהנים אפילו

להלן. וראה מדעתו). כן כתב המעשר.69)ראשונה' של
"מפני 70) אלא: אמרו לא שם במשנה והנה התרומה. של

"וכשם  אמרו: שם ב'ירושלמי' אבל אכילתו", ממעט שהוא
וכו'. באכילתה ממעט הוא כך באכילתו, ממעט שהוא
וראה  ומאכילתה". מאכילתו ממעט שהוא מפני תני, אשכח

שם. במשנה שלמה' שם.71)ב'מלאכת 'ירושלמי'
ה"ב.72) תרומות מהל' פ"ז למעלה ראה טבילתם. אחר
הט"ו.73) הטומאות אבות מהל' ולא 74)פי"ב שטבל

ה"ד. סוף פ"ג למעלה ראה שמשו, ה"ה.75)העריב שם
ה"א.76) פ"ב קדשים 77)למעלה מביאין שאין וכשם

מהל' בפ"ו וראה באכילתן. ממעטין אין כן הפסול , לבית
הי"ב. סוף המוקדשין פסולי

.·ÈÔÈÁ˜BÏ78ÛÒkÓ ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ∆∆
¯OÚn‰79ÌÈ¯ÊÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰L ,80‰BL‡¯a .81 ««¬≈∆«¿»ƒ∆¡»ƒ¿»ƒ»ƒ»

,ÈL ¯OÚÓ ÛÒkÓ ÔÈlÁ ÔÏÎ‡Ï ˙BÓ‰a ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰»¿ƒ¿≈¿»¿»Àƒƒ∆∆«¬≈≈ƒ
ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÌÁÈ¯·‰Ï È„k82ÔÈ‡L ,ÔÈc ˙Èa e¯Êb ; ¿≈¿«¿ƒ»≈««ƒ¿≈«»¿≈ƒ∆≈

Ï·‡ .ÌÈÓÏLÏ ‡l‡ ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿»ƒ¬»
ÔÈÁ˜BÏ - ÛBÚÂ ‰iÁ83ÌÈÓÏLÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,84. «»»¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»ƒ

בכל 78) הכסף "ונתת כו): יד, (דברים תורה אמרה שהרי
ושמחת  אלקיך ה' לפני שם ואכלת וגו' נפשך תאוה אשר
'ילקוט  (לפי שם ב'ספרי' זה על ואמרו וביתך", אתה
להלן  ונאמר שמחה, כאן "נאמר תתצז): רמז שם שמעוני'
ושמחת  שם ואכלת שלמים "וזבחת =) שמחה ז) כז, (שם
אף  שלמים, - להלן האמורה שמחה מה אלקיך"). ה' לפני
שם. שני במעשר הוא וכן שלמים", - כאן האמורה שמחה

בהמה  לוקחין שאין שנינו מ"ד, אלא ובפ"ב תאוה לבשר
בלוקח  ומדובר רבינו. בדברי כדלהלן שלמים, לזבחי
מטעם  וחיה, בהמה קונים אין לה מחוצה אבל בירושלים,

הט"ז. ולהלן ה"ו פ"ד למעלה ראה על 79)אחר, וחלו
המעשר. וקדושת השלמים קדושת הקדושות: שתי הבהמה

הי"ט. להלן אוכלי 80)וראה ממעט שאינו ונמצא
זה  אין המזבח, גבי על נקטרים שהאימורים ומה המעשר.
מים  כעירב בבשר, האימורים דמי הוא מבליע אלא מיעוט,
(להלן  עורו גב על בקר וכקונה ה"י), (למעלה ושמן ומלח
הרי  צ"ע, אבל שם). פ"ג ישראל' 'תפארת – ה"א פ"ח
כן  ואם אחד, ולילה ימים לשני אלא נאכלים אינם השלמים
שביעית  כבפירות המעשר, אכילת זמן ממעט הוא הרי

שם. שלמה' ב'מלאכת וראה שם 81)דלהלן. 'ירושלמי'

לבשר  בהמה לוקחין אומרין היו "בראשונה ה"ב: סוף פ"א
לא  לומר חזרו המזבח. גבי מעל אותה מבריחין והיו תאוה,
רבי  בשם ירמיה רבי וכו', עופות אפילו חיה אפילו יקחו
ירעו  שלא ועופות) (חיה אותן גזרו יצחק רב בר שמואל

ליר  (מחוץ עדרים עדרים אבל אותן ה"ו, פ"ד כנ"ל ושלים,
משנה' ב'כסף וראה כדלהלן)". ועוף חיה קונים בירושלים

שם. הפנים' כהונה 82)וב'מראה מתנות יפסידו שלא
המזבח. על כשמקריבים ליתן חולין.83)שצריכין לאכלן

עופות  שלוקחים - א כח, בעירובין אחת ברייתא וכדעת
שני. מעשר הנ"ל.84)בכסף הגזירה, בכלל ואינם

.‚ÈÔÈ‡85ÈÙÏ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏ ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ ‡e‰L86¯‡a˙iL BÓk ,87. ∆«»¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ה"ב.85) פ"ג שם השביעית 86)'ירושלמי' פירות את
אינו  שני מעשר כסף ואילו השמיטה. שנת שלאחר בשנה

ה"ג). פי"א (להלן הרביעית בשנה אלא בפ"ז 87)מתבער
המעשר. אכילת ממעט ונמצא ה"א. ויובל שמיטה מהל'

.„ÈÁ˜Bl‰88˙B¯t B‡ ,ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t B‡ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ «≈««ƒ»∆«≈¿À»ƒ≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L89‰˜ ‡Ï - ∆≈»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ…»»

¯OÚn‰90ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,91. ««¬≈««ƒ∆»¿«»¿Àƒ

מ"ה.88) פ"א שני מעשר אינם 89)מס' אלה שכל
כמהין  שגם ואףֿעלֿפי ה"ד. כנ"ל מעשר, בכסף נלקחים
המשנה  כלשון רבינו כתב - (שם) אלה ככל דינם ופטריות

המעשר.90)והשמיטם. קדושת עליהם חלה לא כלומר,
אלא 91) והמלח, המים על המעות שנתחללו כלומר,

בתורה, המפורש כפרט שאינם כיון מהם, הקדושה שפקעה
יצאו  שהמעות כן, רבינו ולמד איש'). ('חזון שם כנ"ל
אמרו: ולא מעשר", קנה "לא שם: המשנה, מלשון לחולין,
שאין  משמע שם, השניה בבא כמו למקומם", דמים "יחזרו
והמעות  המעשר, קנה לא ואףֿעלֿפיֿכן חוזרים, הדמים
ממנה  שנראה ה"ג) תחילת (שם ב'ירושלמי' והסוגיא חולין.
מים  "הלוקח על סובבת אינה למקומם, חוזרים שהדמים
(רדב"ז). וכו'" פירות "לוקח הסיפא על אלא וכו'", ומלח

.ÂËÁ˜Bl‰92:¯OÚÓ ÛÒÎa ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ˙B¯t «≈«≈ƒ»«ƒ¿∆∆«¬≈
‚‚BLa93ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆«≈¿«¬ƒ«»ƒ

ÌÈÏÚaÏ94Ô‰Â ,95eÈ‰L ˙BÓk ¯OÚÓ96„ÈÊÓa ;97- «¿»ƒ¿≈«¬≈¿∆»¿≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ98Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .99 «¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»

e·˜¯iL „Ú ÌÁÈpÈ -100. «ƒ≈«∆≈»¿

למקומן".92) דמים יחזרו שוגג, פירות "הלוקח שם: משנה,
בירושלים  שהרי לירושלים, חוץ בלוקח רבינו אותה ומפרש
רבינו  וכתב (רדב"ז). פירות לקנות המצוה, עיקר זהו
כן, לעשות אסור שלכתחילה מפני דיעבד, לשון "הלוקח"

ה"ו. פ"ד למעלה שכתב מ 93)כמו שהן ידע עות "שלא
המשנה). (פירוש שני" פירותיו 94)מעשר [המוכר] "ויקח

(שם). טעות,96)המעות.95)שמכר" כמקח שהוא
בהם  לוקח היה לא מעשר, דמי שהם הלוקח יודע היה שאם

שם). (רע"ב הללו המעות 97)הפירות שאלו יודע "שהוא
המשנה). (פירוש שני" מעשר מעות הפקיעו 98)הן שלא

יעלו  אלא ה"א), (למעלה לפדותם אסור אבל המקח, חכמים
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בירושלים. רוקח').99)ויאכלו ('מעשה מזבח כלומר,
ה"א. פ"ב למעלה למעלה 100)וראה וראה שם. משנה,

ה"ד. שם

.ÊËÔÈ‡ ÔÎÂ101‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ102ıeÁ ¯OÚÓ ÛÒÎa ¿≈≈¿ƒ¿≈»¿∆∆«¬≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ103Ì‡Â .104‚‚BLa :Á˜Ï105e¯ÊÁÈ - ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈«¿¿

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰106.ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡˙Â ‰ÏÚz „ÈÊÓa ; «»ƒƒ¿»¿≈ƒ«¬∆¿≈»≈ƒ»«ƒ
d¯BÚÂ ‡È‰ ¯·wz - Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â107. ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»

ב.101) נח, בקידושין הברייתא תמימה 102)לשון בהמה
שמא  חשש אין ובזה הי"ב). למעלה (ראה שלמים לזבחי
אם  ולפיכך ה"ו), פ"ד למעלה (ראה עדרים עדרים יגדל

בירושלים. ותאכל תעלה - במזיד כן כשם 103)עשה
הקודמת). (בהלכה לירושלים חוץ פירות לקנות שאסור

מ"ו.104) וכתביֿהיד,105)שם, הישנים הדפוסים ברוב
הגירסא  היתה וכן "בשוגג", ולהלן "במזיד", כאן הגירסא
וצריך  היא, סופר וטעות ,(270 עמ' (קידושין 'המאירי' לפני
וראה  (כסףֿמשנה. בדפוס לפנינו שהוא כמו להיות

.(73 הערה 727 עמ' כפשוטה' שהמקח 106)ב'תוספתא
כנ"ל. בטעות, תקבר 107)היה מקדש, אין "ואם במשנה:

בעורה  שתקבר "ענינה, רבינו: שם ופירש עורה". ידי על
בעורה". אדם יהנה שלא כדי מתה, אם

.ÊÈÁ˜Ï108ÌÈ„·Ú109‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â110ÔÈa , »«¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»≈
‚‚BLa ÔÈa „ÈÊÓa111Ì‡ ,112‰Ê È¯‰ - ¯ÎBn‰ Á¯a ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»««≈¬≈∆

ÏÎ‡È113Ún‰ Ô˙B‡ „‚k˙B114˙¯B˙a ÌÈÏLe¯Èa …«¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿«
¯OÚÓ115ÏÏk‰ ‰Ê .116‰ÏÈÎ‡Ï ıeÁ ‡ÈˆB‰L Ïk : «¬≈∆«¿»…∆ƒ«¬ƒ»

‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le117¯OÚÓ ÈÓcÓ118B‡ ¯ÎBn‰ Á¯·e , ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈«¬≈»««≈
˙Ó119Bc‚k ÏÎ‡È -120Ìi˜ ¯ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;121- ≈…«¿∆¿¿ƒ»»«≈«»

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰ e¯ÊÁÈ122ÔÎÂ .123˙BÏBÚ ‡È·‰ Ì‡124 «¿¿«»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ
Ôc‚k ÏÎ‡È - ¯OÚÓ ÈÓcÓ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ125. ¿«»«¬»ƒ¿≈«¬≈…«¿∆¿»

מ"ז.108) גם:109)שם, שם, שלפנינו במשנה
בחילופי  וראה איננה, נוסחאות בכמה אבל "ושפחות".

שלמה'. וב'מלאכת שם אותם 110)גרסאות ליקח שאין
לפי  מעשר, פ"ג בכסף למעלה ראה למאכל, ניתנים שאינם

כמו 111)ה"י. ומזיד, שוגג בין כאן חילקו לא שהרי
מפירושו  רבינו בו וחזר להלן. וראה הקודמות. במשניות

חדשים'. ב'תוספות וראה ב:112)למשנה, נו, קידושין
יחזרו  ואמאי, כנגדן. יאכל לקח אם (במשנתנו), מר "אמר
שם  בתוספתא שאמרו כמו (כלומר, התם כי למקומם, דמיו
בשוגג  בין מום, בעלת בהמה היתה "אם הט"ו: סוף פ"א
בין  טמאין, פירות היו אם למקומם. דמים יחזרו במזיד בין
בהגהות  ועיי"ש למקומם", דמים יחזרו במזיד בין בשוגג
מעשר  ב'ירושלמי' הוא וכן כשברח". שמואל אמר הגר"א)

ה"ג. שם שביד 114)הלוקח.113)שני המעשר, של
העבדים,115)המוכר. על המעות נתחללו שלא ואף

ועבדים  טמאה בהמה ש"הרי במזיד, המקח היה אם אפילו
מתחללין  שני מעשר מעות שאין יודע דאדם וקרקעות
מעות  על המוכר שביד המעות לחלל יכול הוא ואין עליהן",
מכלֿמקום  הי"א), פ"ד (למעלה ברשותו שאינן כיון שבידו
להקל  יבואו שלא כדי חכמים, אותו שקנסו כנגדן, אוכל
איש'. ה'חזון בשם שהעירונו מה ה"חֿט, בפ"ג וראה בכך.

שם.116) בהם.117)משנה, וכיוצא עבדים כגון
כנ"ל.118) במזיד, בין בשוגג בגמרא 119)בין זה אין

בידם, המעות כשאין ומדובר מדעתו. רבינו והוסיפו שם,
ראשונה' 'משנה ועי' להחזיר, אותם כופים - בידם הן שאם

ברחו.121)כנ"ל.120)שם. ולא בין 122)לפנינו
כנ"ל. טעות, מקח שהוא משום בשוגג, במזיד. ובין בשוגג
(שאוכל  דברח "וטעמא ב: נו, בקידושין אמרו ובמזיד,
ונקנסיה  למוכר. קנסינן ברח, לא הא המעות). כנגד הלוקח

כל  מסתברא וכו', בירושלים) כנגדן (שיאכל היכא ללוקח
זה  וכל קנסינן". התם, המעשר) (מעות איסורא דאיכא
פירות  לקח אם אבל וסיכה, ושתיה לאכילה חוץ כשהוציא
בהלכות  כנ"ל לירושלים, חוץ מעשר בכסף ובהמה
אותם  לקחת שאסור אלא לאכילה, ראויים שהם הקודמות,
לאכול  הלוקח את לחייב החמירו לא כנ"ל, אחרת, מסיבה
אם  וכן בשוגג, היה והמקח המוכר כשברח המעות, כנגד
למקומם, הדמים להחזיר אותו קנסו לא לפנינו, המוכר

במזיד. היה שם.123)כשהמקח "אין 124)משנה, שם:
יולדות, וקיני (כשנטהרו), זבות וקיני זבים קיני מביאין
כנגדם". יאכל הביא ואם שני, מעשר מדמי ואשמות חטאות
בני  שני או תורים שתי (הקינים) "הם שם: רבינו ופירש
אחד  והם בהם, חייבים הם והיולדות) (הזבים שאלו יונה,
בעליהם, אותם אוכלים אין אלו וכל לעולה. ואחד לחטאת
כן  וכמו החטאת, אוכלין והכהנים נשרפות, העולה אבל
קונים  שאין ביארנו, וכבר הכהנים, אותו אוכלין האשם
וכו'". ולשתיה לאכילה הראוי דבר אלא שני מעשר במעות
חטאות, בכלל הוא הרי חטאת, הוא התורים שאחד וכיון

"עולות". כאן כתב ולכן הוא, עולה כשברח 125)והשני
למקומם, הדמים יחזרו קיים, הוא אם אבל מת, או המוכר

כנ"ל.

.ÁÈÁ˜Ï126ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰iÁ127‰Ó‰·e ,128¯O·Ï »««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿«
‰Â‡z129‰Ê È¯‰ -130‰LÈ¯ÁÏ ¯BL ‰wL ÈÓk131, «¬»¬≈∆¿ƒ∆»»«¬ƒ»

‰˜ ‡ÏÂ132ÌÈÓÏL133Á˜Ï .134ÌÈÓÏLÏ ‰Ó‰a135 ¿…»»¿»ƒ»«¿≈»ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙M„˜ ‰pnÓ ‰Ú˜t - ÌeÓ da ÏÙÂ136, ¿»«»»¿»ƒ∆»¿À««¬≈

d˙B‡ ‰„BÙe137ÔÈ‡Â138Èt ÏÚ Û‡Â .¯OÚÓ ÌÈÓc‰ ∆»¿≈«»ƒ«¬≈¿««ƒ
ÔÎ139BÓˆÚÏ d‡„t Ì‡ ,140.LÓÁ ÛÈÒBÓ - ≈ƒ¿»»¿«¿ƒ…∆

מ"ד.126) מן 127)שם, בא אינו הקרבן כי אסור, "וזה
ומן  הבקר מן ב) א, (ויקרא יתברך השם למאמר החיה,

המשנה). (פירוש לשלמים.128)הצאן" הראויה תמימה
הי"ב).129) (למעלה כן לעשות פב,130)שאסור מנחות

רבה. בשם - שאין 131)א שכיון שני, מעשר בכסף
(וקדוש  לחולין" העור "יצא בו אמרו לא כן, לעשות
אלא  לחולין", העור "יצא אמרו שלא שני), מעשר בקדושת
מ"ג), (שם תאוה לבשר חיה או שלמים לזבחי בהמה בלוקח
כדין, שלא בלוקח אבל וכתורה, כדין עשה אלה שבשני
לבשר  ובהמה שלמים לזבחי חיה או לחרישה, שור כלוקח
וראה  לחולין", העור "יצא שלא חכמים קנסוהו תאוה,

שם. ראשונה' ו'משנה קנו".132)רדב"ז "ולא צ"ל אולי
שלמים".133) לזבחי "חיה על מוסב וזה שם. מנחות,
בכסף 134) שלקחן "שלמים ה"ב: סוף פ"ג שם 'ירושלמי'

רבינו  אותה ומפרש מעשר", קדושת מהן פקע מעשר,
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ראה  שלמים, לעשותה מעשר מכסף חולין בהמת כשקנה
כדלהלן. כשהוממה, ומדובר לקח 135)להלן. כלומר,

קדושות: שתי עליה וחלו מעשר, מכסף חולין בהמת
שלמים. וקדושת מעשר אותה 136)קדושת קנה [שלא

לפדותה  דעת על לא אבל שלמים, להקריבה דעת על אלא
ממנה]. המעשר קדושת פקעה ולכן חולין, ולאכלה

שהוממו.137) שלמים כדין שלמים, שם:138)מקדושת
בכסף  שלקחן שלמים יוחנן, רבי בשם חייא רבי בא "רבי
המעות) =) חוזרין אין עוד ופדאן, הוממו שני מעשר
פוקעת  המעשר שקדושת שני", להיעשות שהיו לכמות

כנ"ל. פדיה, קודם אף מום, בה שנפל כלומר,139)לאחר
ולא  ראשון בהקדש אלא חומש מוסיפין שאין אףֿעלֿפי
לוי  בן יהושע כרבי ה"ד, ערכין מהל' (פ"ז שני בהקדש
השלמים  שקדושת לומר מקום והיה שם), ב'ירושלמי'
שני, כהקדש היא הרי המעשר, קדושת עם ביחד שחלה
נמצאת  פקעה, המעשר שקדושת שכיון קאֿמשמעֿלן
שם  הפנים' ב'מראה (ראה ראשון כהקדש השלמים קדושת

שלמים). מוסיף 140)ד"ה אינו לאחר, פודה אם אבל
שם. ערכין בהל' ראה חומש,

.ËÈÒÈt˙n‰141ÌÈÓÏLÏ ¯OÚÓ ˙BÚÓ142e˜ ‡Ï - ««¿ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ…»
ÌÈÓÏL143˙M„˜ ÏÚ ‰ÏÁ dÈ‡ ÌÈÓÏL ˙M„wL ; ¿»ƒ∆¿À«¿»ƒ≈»»»«¿À«

‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L ,¯OÚÓ144CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¬≈∆««¬≈»»«¿≈»ƒ
ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ÒÈt˙‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ145‡lL - ÌÈÓÏLÏ «ƒƒ¿ƒ««¬≈«¿»ƒ¿»ƒ∆…
ÌÈÓÏL e˜146. »¿»ƒ

יוחנן.141) כרבי ולא אמי ורבי אלעזר כרבי א. פב, מנחות
משנה'. ב'כסף שלמים.142)וראה לשם הקדישן כלומר,

שירצה.143) מה כל בהן לקנות שם.144)ויכול מנחות,
ממון  הן שני מעשר מעות שאף [ומכאן הי"ז . בפ"ג וראה
אלה]. רבינו דברי הביא לא - א ז, בפסחים והצל"ח גבוה,

נראה,145) ומכאן פדום. לא שעדיין הפירות כלומר,
כתב  וכן המעשר. קדושת את ומקלישה גורעת שהפדיה

ולקוח. ד"ה סוף ה"ב, פ"ד איש' ודוקא 146)ה'חזון
שקדושת  רוצה אינו שאז לשלמים, המעשר מעות כשהתפיס
בהמה  כשלוקח אבל השלמים, קנו לא ולכן תפקע, המעשר
שוב  המעשר, קדושת שפוקעת כיון לשלמים, מעשר, בכסף
אזי  מתפיס, שכשהוא ועוד, לחול. השלמים קדושת יכולה
ולכן  ייתכן, לא וזה זו, אחר זו לחול צריכות הקדושות שתי
ששתי  לשלמים, בהמה כשלוקח אבל השלמים, קנו לא

ברדב"ז. וראה השלמים. קנו אחת, בבת חלות הקדושות

.ÎÏÎB‡‰147ÔÈlÁ ˙¯B˙a ÈL ¯OÚÓ148elÙ‡ , »≈«¬≈≈ƒ¿«Àƒ¬ƒ
„ÈÊÓa149È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡ ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t Ì‡ : ¿≈ƒƒ≈««¬≈«¿»»«»»¿≈
ÌÈÓL150ÏÎ‡ ¯OÚÓ ÛÒk Ì‡Â ;151ÌÈÓ„ e¯ÊÁÈ - »«ƒ¿ƒ∆∆«¬≈»««¿¿»ƒ

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ ÌÓB˜ÓÏ152Ôc‚k ÏÎ‡È B‡ , ƒ¿»¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ…«¿∆¿»
ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏLe¯Èa153.ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ƒ»«ƒƒ≈»¿«¬ƒ∆«»ƒ

שם 147) ב'ירושלמי' הובאה ה"ט, פ"ג שני מעשר תוספתא
ה"א. לירושלים.148)פ"א חוץ 'ירושלמי'149)כלומר,

(שהאוכל  במעות כרבי הלכה חזקיה, בשם זריקא "רבי שם:
למקומן), דמים יחזרו מזיד, בין שוגג בין מעשר, מעות
מעשר, פירות (שהאוכל בפירות גמליאל בן שמעון וכרבן

לשמים). יצעק מזיד, בין שוגג ב'ירושלמי'150)בין
בספרים  הנוסחא וכן לשמים", "יצעק שם: ותוספתא
כתביֿיד  ובכמה קורקוס) (מהר"י רבינו בדברי מדוייקים
(כסףֿ הנכונה הגירסה היא וכך כפשוטה'). ('תוספתא
ורוצה  רומי). בדפוס (וראה הראב"ד. הגיה וכן משנה),
לו, אין אחרת תקנה אבל לו, שימחול מהשי"ת יבקש לומר:
אכל, מעשר כסף ואם בעולם, אינם כבר הפירות שהרי

כדלהלן. קנסוהו, בעין, עדיין בכסף 151)שהמעות שקנה
יצאו  ולא חוב בכסף ששילם או חולין, בתורת ואכלם פירות
ובשני  שם). ה'ירושלמי' על הניר (ספר לחולין המעות
הראשון  שבאופן אלא בעולם, המעות ישנן הנ"ל האופנים
קנסוהו  ולפיכך נתחללו, לא - השני ובאופן נתחללו, -
ראה  במזיד, בין בשוגג בין ומדובר להלן. ראה  חכמים.

המעשר,152)למעלה. בכסף פירות שקנה באופן
לקדושת  שיחזרו א) כפול: קנס כאן יש המעות, שנתחללו
שני. כמעשר בירושלים ויאכלום שיעלום ב) שני; מעשר
הוא  שדין למעלה), (ראה נתחללו שלא בחוב, שילמם ואם
לירושלים. שיעלם אחד: קנס אלא כאן אין קודם, שהם

יכול".153) "אם בטעות: רומי, בדפוס

â"ôùú'ä éøùú 'ç éðù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
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

.‡‰Â‡z ¯O·Ï ‰iÁÂ ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a Á˜Bl‰2 «≈«¿≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬»
ÈnÓ3˜c˜„Ó BÈ‡Â ¯bz BÈ‡L4ÔÈlÁÏ ¯BÚ‰ ‡ˆÈ -5, ƒƒ∆≈«»¿≈¿«¿≈»»»¿Àƒ

¯Oa‰ ÈÓc ÏÚ ÔÈa¯Ó ¯BÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡6Ï·‡ . ¬ƒ»¿≈»¿Àƒ«¿≈«»»¬»
ÔÈlÁÏ ¯BÚ‰ ‡ˆÈ ‡Ï - ¯bz‰ ÔÓ Á˜Bl‰7. «≈«ƒ««»…»»»¿Àƒ

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,
לפי 5) 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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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קג ipy xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'g ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·˙BÓe˙Ò ÔÈÈ Èck Á˜Bl‰ ÔÎÂ8Ìk¯cL ÌB˜nÓ ¿≈«≈««≈«ƒ¿ƒ»∆«¿»
˙BÓe˙Ò ¯În‰Ï9Ô˜w‰ ‡ˆÈ - ¯bz BÈ‡L ÈnÓ ¿ƒ»≈¿ƒƒ∆≈«»»»««¿«

ÔÈlÁÏ10CÎÈÙÏ .11CÈ¯ˆ12ÈL‡¯ ÁzÙÏ ¯ÎBn‰ ¿Àƒ¿ƒ»»ƒ«≈ƒ¿…«»≈
ÌÈck‰13ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,14‰ˆ¯ Ì‡Â .15 ««ƒ¿≈∆…≈≈««¿«¿Àƒ¿ƒ»»

‰cÓa ¯kÓÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï16Ô˜w‰ ‡ˆÈ - ¿«¿ƒ««¿¿ƒ¿…¿ƒ»»»««¿«
ÔÈlÁÏ17. ¿Àƒ

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‡19Ôk¯cL 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 ÌÈ·ÚÂ22ÔÈlÁÏ ÈÏk‰ ÈÓ„ e‡ˆÈ ‡Ï -23. «¬»ƒƒ«¿ƒ…»¿¿≈«¿ƒ¿Àƒ

לחוד.18) הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו והמוכר
בפני 20) 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 - ÌÈ¯Óz ÏL ¿Àƒ»«»∆¿»ƒ»»«»
ÔÈlÁÏ26˙BÒe¯c Ì‡ ,ÌÈ¯Óz 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
כסלי 26)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˙Ò37¯OÚÓ 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˙Ï34¯Èˆ 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

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 בלי 43)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 È·ˆ49¯·wÈ - ˙ÓÂ ¯OÚÓ ÛÒÎa ¿ƒ∆¿»¿∆∆«¬≈»≈ƒ»≈
B¯BÚa50BËÁLe ÈÁ BÁ˜Ï .51‰Ê È¯‰ - ‡ÓËÂ ¿¿»«¿»¿ƒ¿»¬≈∆

e‡ÓËpL ˙B¯t ¯‡Lk ‰„tÈ52¯OÚÓ ¯Èc ÁÈpn‰ . ƒ»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿¿««ƒ«ƒ»«¬≈
Bc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÈL53ÔÈlÁÏ ‡ˆiL „Ú54, ≈ƒƒ¿≈¿∆¿«∆≈≈¿Àƒ

‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa ‡ˆBÈ ¯Èc‰ ‰È‰Â55ÂÈÏÚ ÏÎ‡ , ¿»»«ƒ»≈¿∆¿ƒ»»»«»»
‰ÚÓ ¯OÚa56eÏÊe‰Â57È¯‰Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï ˙BÚn‰ ¿∆∆»»¿¿«»¿««¿««¬≈

‰ÚÓ ÌÈÚa¯‡a ‡ˆBÈ ¯Èc‰58ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -59 «ƒ»≈¿«¿»ƒ»»»ƒ∆¡…
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ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa 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˙B¯t63CLÓe ,¯OÚÓ ÛÒk ÏL ÚÏÒa «≈«≈¿∆«∆∆∆«¬≈»«
˙B¯t‰64‰ ‡ÏÂÚÏq‰ ÔzÏ ˜ÈtÒ65e¯˜e‰L „Ú «≈¿…ƒ¿ƒƒ≈«∆««∆¿

ÚÏÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈzLa e„ÓÚÂ ˙B¯t‰«≈¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆«
„·Ïa66˙È˙a - BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ«

‰B˜ ÛÒk‰67¯OÚnÏ ¯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 ˙B¯t CLÓ»«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈
BÈ‡ - ÚÏÒa e„ÓÚÂ ˙B¯t‰ eÏÊe‰L „Ú ˙BÚn‰«»«∆¿«≈¿»¿¿∆«≈

Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ69ÚÏÒ ‡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 ˙B¯t‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿«ƒ«∆»»

‰„t77Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,78. »»¿«ƒ≈≈∆

עליהם.69) מחלל אינו בשעת 70)כלומר, עתה, שהרי
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) כי 77)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 e¯ÊÁL „Ú ˙B¯t‰ 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 ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÈlÁ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»≈Àƒƒ»«ƒ¿»¿
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÈL ¯OÚÓ81˙BÚn‰ È¯‰ :¯ÓB‡ - «¬≈≈ƒƒ»«ƒ≈¬≈«»

ÌL ÌÏÎ‡ÈÂ ;el‡‰ ˙B¯t‰ 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
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מירושלים". לבד אנו 83)בירושלים.82)ישראל שאין
בשעת  אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים

החילול.

.‡ÈBÏ LÈÂ ,ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰»¿«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿≈
˙B¯t84¯ÓB‡ - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ85el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ : ≈ƒ»«ƒ≈¬≈«»»≈

eÏÚÈÂ ,ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ;Ì‰‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈÏlÁÓ¿À»ƒ«≈»≈¿≈¿«»¿Àƒ¿«¬
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰86˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L . «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ∆≈»ƒƒ¿

.ÏelÁ‰ ˙ÚLa „Á‡ ÌB˜Óa ˙B¯t‰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

.·ÈCÈ¯ˆÂ ÌÈÏLe¯Èa ¯OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï87ÔÈlÁ ˙B¯t B¯·ÁÏ LÈÂ ,88ÔÏÎ‡Ï ‰ˆB¯L89 »∆¿≈«¬≈≈Àƒ∆∆¿»¿»

ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡ -≈«¬≈¬≈«»»≈¿À»ƒ«
ÛÒÎa ˙BÁe˜Ï ˙B¯t‰ Ì˙B‡ e‡ˆÓÂ .EÈ˙B¯t≈∆¿ƒ¿¿»«≈¿¿∆∆

‰¯‰Ëa B¯·Á 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

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na92ÏÚa B¯·Á ‰È‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬≈««
¯·Á ˙B¯t‰93ÈL ¯OÚÓ ÏL ˙B¯t ÔÈ¯ÒBÓ 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˙B¯t 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∆∆»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»»»¿Àƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

È‡Óc ÏLa102„Ú ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - È‡cÂ ÏLa Ï·‡ ; ¿∆¿«¬»¿∆««…»»¿Àƒ«
ÔÈÙÈÒBnL ¯Á‡ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt epnÓ ¯‡MiL∆ƒ»≈ƒ∆»ƒ»∆¿»««∆ƒƒ
‰Úa¯‡Ó ˙BÁt epnÓ ¯‡LpL ÔB‚k ,LÓÁ‰ ˙‡∆«…∆¿∆ƒ¿«ƒ∆»≈«¿»»

‰Ëe¯t ‰ÂL ÈLÓÁ103. À¿≈»∆¿»

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 ÔÈ¯B‰Ëe ÔÈ‡ÓË104 ¿≈ƒ¿ƒ∆»¿ƒƒ
ÔÈÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯B‰h‰ eˆ¯Â ,ÌÈÏLe¯Èa „Á‡k¿∆»ƒ»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ ÔÈÁÈpÓ - Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»∆«ƒƒ∆«∆«¬≈≈ƒ
BÊ ÚÏÒ - ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡ ÌÈ¯B‰h‰L Ïk :ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ…∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆«
e˙LÂ eÏÎ‡ È¯‰L ,ÔÈlÁÏ ÚÏq‰ ‡ˆ˙Â .ÂÈÏÚ ÏlÁÓ¿À»»»¿≈≈«∆«¿Àƒ∆¬≈»¿¿»

‰¯‰Ëa dÈÂLa105ÌÈ‡Óh‰ eÚbÈ ‡lL „·Ï·e . ¿»¿»¿»√»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

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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‰M·e :¯Ó‡pL ;L„˜ ‡e‰ È¯‰ - ∆«¿»ƒ¬≈…∆∆∆¡««»»
BÈ„Â .ÈÈÏ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È ˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«»¿ƒ

ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï3ÂÈÏÚ·Ï4ÈL ¯OÚÓk ,5ÌLÎe . ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿≈
‡È¯eÒa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ‡L6ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ‡ Ck , ∆≈«¬≈≈ƒ¿¿»»≈∆«¿»ƒ

‡È¯eÒa7ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÈÚ·¯ ÚË·e . ¿¿»¿∆«¿»ƒ≈¿ƒ∆√»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯Bza BÈc L¯t˙ ‡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 .‰‡e·z ‰OÚiL „Ú - B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»«∆≈»∆¿»¿≈

¯aÁÓa B˙B‡ ÔÈ„Bt13ÈL ¯OÚÓk ,14‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿À»¿«¬≈≈ƒ«¬≈
dB·b ÔBÓÓ15¯OÚÓk ,16CÎÈÙÏ .17‰˜ BÈ‡ »»«¿«¬≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

‰zÓa18¯Òa B˙ Ì‡ ‡l‡ ,19ÌÈ¯·c‰ ¯‡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. ובכסףֿמשנה (862 (עמ' שם לקידושין

כנ"ל.20) לזה, זה הוקשו שהרי

.‚‰„Bt‰Â21ÌÈ·Ú e‰„Bt ‰ˆ¯ - ÈÚ·¯ Ì¯k22‰ˆ¯ , ¿«∆∆∆¿»ƒ»»≈¬»ƒ»»
ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .ÔÈÈ e‰„Bt23Ï·‡ .24ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ¯‡L ≈«ƒ¿≈«≈ƒ¬»¿»«≈≈

Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ25. ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»»

שם.21) שני מעשר כבית22ֿ)תוספתא 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
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·¯ Ì¯k26‰ÁÎL ‡Ï BÏ ÔÈ‡ -27‰‡t ‡ÏÂ28 ∆∆¿»ƒ≈…ƒ¿»¿…≈»
Ë¯t ‡ÏÂ29˙BÏÏBÚ ‡ÏÂ30epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿…≈¿≈«¿ƒƒƒ∆

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z31¯OÚnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»««¿¿≈∆≈«¿ƒƒƒ«¬≈
ÈL32eÏÚÈÂ ‰cÙ B‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ Blk ‡l‡ ; ≈ƒ∆»À∆ƒ»«ƒƒ¿∆¿«¬

.¯OÚÓk ,ÌÈÏLe¯Èa 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 "לפי 31)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 ואףֿעלֿפי 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

.‰ÌÈ·Ú33·¯ Ì¯k ÏLÈÚ34ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ -35, ¬»ƒ∆∆∆¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈÏBÚ eÈ‰iL36È„k ,„ˆ ÏÎÏ ÌBÈ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ«¬«¿»«¿≈

¯hÚÏ37˙B¯Ùa ÌÈÏLe¯È È˜eL38˙Èa ·¯ÁMÓe . ¿«≈≈¿»«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
Lc˜n‰39Ïk ¯‡Le .‰ÓBÁÏ CeÓÒ elÙ‡ ‰cÙ - «ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ»«»¿»»
˙B¯t‰40CeÓÒ ÔÈcÙ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÓÊa elÙ‡ - «≈¬ƒƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.‰ÓBÁÏ«»

רבינו 33) והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב, משנה שם
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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בסוף  להלן ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני "ענבים",
שני,34)ההלכה. במעשר ולא ברבעי אלא התקינו לא

ההלכה. בסוף להלן רבעי 35)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 ואףֿעלֿפי 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
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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,

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
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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:
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המשנה). (פירוש גדול" יותר הגזלנות שעוון לפי מכשול,
האדמה"62)לסמנו.61) מן עפר] של [גושים "תלותיות

המשנה). אף63ֿ)(פירוש 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 שני אוקמיה 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
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. בכסףֿמשנה, וראה משה). פני - במחובר
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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
יֿיא. 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),
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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 ואףֿעלֿפי 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‰ ˙B¯t90‰Ï¯Úa ˙B¯zÓ91‡l‡ ≈≈«¿ƒ»«…À»¿»¿»∆»
˙ÈÚÈ·¯·92Ë·La ¯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" ובכתבֿיד: 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 ואףֿעלֿפי 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‰ ?96¯OÚ ‰MÓÁa ≈««≈«ƒ««¬»«¬ƒ»»»
·‡a97‡e‰ È¯‰ - Ï·Bia ˙È¯ÈOÚ ‰MÓ98ÈL CB˙a ¿»ƒ»»¬ƒƒ«≈¬≈¿¿≈

,‰¯OÚ LÏL ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú ‰Ï¯Ú»¿»«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈
‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ99‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÔÏÈ‡‰ ¿»«∆ƒ»ƒ»¿¿«∆¬≈

‰Ï¯Ú100e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,101ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï102. »¿»««ƒ∆ƒ¿¿¿«««»»ƒ
Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁÓe103Ï·Bia ‰¯OÚ LÏL ˙MÓ ≈¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈«≈

‡e‰ - ‰¯OÚ Úa¯‡ ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿««¿«∆¿≈
ÈÚ·¯ ÚË104‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ ,105È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ∆«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿¿«∆¬≈

Ì‡Â .ÔBÈ„t CÈ¯ˆÂ ÈÚ·¯ ‡e‰106- ‰M‰ ‰¯aÚ˙ ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿«¿»«»»
‰Ï¯ÚÏ ‰¯aÚ˙107.ÈÚ·¯Ï 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
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 ירושלמי 106)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
בפניֿמשה. וראה מעוברת". שנה ואפילו שנים,

חדש 107) כולל שלמות, שנים משלש נגרע אין כלומר,
העיבור.

.‡ÈBÚË108¯OÚ ˙MÓ ·‡a ¯OÚ ‰MLa109‡Ï - ¿»¿ƒ»»»¿»ƒ¿«∆∆…
¯OÚ ˙L BÏ ‰˙ÏÚ110˙L ‰Ï¯Ú ‡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 שהרי 110)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.
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סימן  ביו"ד הגר"א בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין
רבינו. לדברי נוספות ראיות בראב"ד וראה יג). אות רצד

.·È‰MÓÁ „Ú È¯Lz L„Á L‡¯Ó ‰ÚÈËp‰ ÚË»««¿ƒ»≈……∆ƒ¿≈«¬ƒ»
ÌBÈÏ ÌBiÓ ÌÈL LÏL dÏ ‰BÓ - Ë·La ¯OÚ112 »»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿
ÌÈB‡‚Ï È˙È‡¯Â .ÈÚ·¯Ï ÌBÈÏ ÌBiÓe ,‰Ï¯ÚÏ113 ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ

CÈ¯‡‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,ÈÚ·¯e ‰Ï¯Ú ÔBaLÁa ÌÈ¯·c¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ
˙Ó‡‰Â ,Ì‰ ÌÈ¯ÙBÒ ˙eÚË È‡cÂ·e ,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 (כסףֿמשנה).

יח. טו,

.‚ÈÔÈÏÚ‰114ÔÈ·Ïel‰Â115ÌÈÙ‚ ÈÓe116¯„Óq‰Â117- ∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«
ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa ÔÈ¯zÓ118ÌÈ·Ú‰Â .119ÌÙ¯OL À»ƒ¿»¿»»¿»ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»

ÌÈ„w‰120Ô„ÈÒÙ‰Â121ÌÈpˆ¯Á‰Â ,122ÔÈbf‰Â123„Óz‰Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««¿«ƒ¿««ƒ¿«∆∆
Ô‰lL124ÔBn¯ ÈtÏ˜e ,125ıp‰Â126ÈtÏ˜e ,BlL ∆»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈
ÌÈÊB‚‡127ÌÈÈÚ¯b‰Â128‰Ï¯Úa ÔÈ¯eÒ‡ -129ÔÈ¯zÓe , ¡ƒ¿««¿ƒƒ¬ƒ¿»¿»À»ƒ

ÈÚ·¯a130˙BÏ·Bp‰Â .131˙B¯eÒ‡ 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 גרגירי 123)- 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) לפי 127)"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

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.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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

.‡Ïk2·iÁ ‡e‰L3ÈÚ·¯ BÏ LÈ - ‰Ï¯Úa4ÏÎÂ , …∆«»¿»¿»≈¿»ƒ¿…
ÈÚ·¯a ·iÁ BÈ‡ - ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËtL5¯Ó‡pL ;6: ∆»ƒ»»¿»≈«»ƒ¿»ƒ∆∆¡«

‰M·e ,¯ÓB‚Â ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿≈«»»
.˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒ

רבי 2) 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. שרבעי 4)ומותרים רבעי, לו יש ממילא כלומר,
שדיניהם  אלא הערלה, שנות לשלש המשך אלא אינו
נאכל  או נפדה ורבעי בהנאה, אסורה ערלה שונים:
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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¯‰ - ˙B¯ÙÏ ‡Ï ˙B¯B˜Ï ¿ƒ»∆¿»¿…¿≈¬≈∆

BÚË .‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt11¯ÊÁÂ ‚ÈÒÏ12ÂÈÏÚ ·LÁÂ »ƒ»»¿»¿»ƒ¿»¿»«¿»«»»
‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ÏÎ‡ÓÏ BÚËpL B‡ ,ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»∆¿»¿«¬»¿»«¿»«»»ƒ¿»

ÔÂÈk -13Ba ·¯ÚL14·iÁ ·eiÁ ˙·LÁÓ15BÚË .16 ≈»∆≈≈«¬∆∆ƒ«»¿»
ÏÎ‡ÓÏ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,‚ÈÒÏ ÌÈL LÏL17BÏ ÔÈ‡ - »»ƒƒ¿»ƒ»¿≈≈¿«¬»≈

ÈÚ·¯18‰Ï¯Ú 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 ,‰Ï¯Úa ·iÁ«»¿»¿»¿∆∆»«»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÛÏv‰Â .ÚËB ÏL BzÚ„a ÈeÏz ¯·c‰L ;¯eËt25- »∆«»»»¿«¿∆≈«¿«»»

˙BBi·‡‰ ‰Ï¯Úa ·iÁ26ÔÈÒÈ¯Ùw‰ Ï·‡ ,„·Ïa27- «»¿»¿»»¬ƒƒ¿«¬»««¿ƒƒ
˙B¯zÓ28. 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
רבי 23)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
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
בחוץֿלארץ, כמותו הלכה בארץ שהמיקל בחוץֿלארץ, 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‰29ÌÈa¯Ï30e‰„O CB˙a31;‰Ï¯Úa ·iÁ - «≈«¿«ƒ¿»≈«»¿»¿»
ÌÈa¯Ï elÙ‡ - ÌzÚËe :¯Ó‡pL32ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¡«¿«¿∆¬ƒ»«ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡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

בחוץֿלארץ" 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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ipyקיב xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'g ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰ÚËBp‰35ÌÈa¯‰ ˙eL¯a36‰ÈÙÒa B‡37‰ÏBÚ‰Â , «≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»¿»∆
ÂÈÏ‡Ó38„ÈÁi‰ ˙eL¯a39ÔÈa ,ÚËpL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , ≈≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆»«≈

BÓˆÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ40ÚËpL ÔÏÊb‰Â ,41ÔÈ·iÁ - ¿ƒ¿»≈≈¿«¿¿««¿»∆»««»ƒ
.ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa¿»¿»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 (כסףֿמשנה). 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‰42ÌÈL¯Ë ÌB˜Óa ÂÈÏ‡Ó43¯eËt -44elÙ‡ . »∆≈≈»ƒ¿¿»ƒ»¬ƒ
ÚËBp‰45·eMÈ BÈ‡L ÌB˜Óa46‡lL ‡e‰Â .¯eËt - «≈«¿»∆≈ƒ»¿∆…
‰È‰È47‰OBÚ48ÏetË È„k49Ú ÂÈ˙B¯Ùa ÏtËnL„ ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿«≈¿≈»«

·eMÈÏ Ô‡È·nL50BÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ∆¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ»»∆¿≈ƒ
.‰Ï¯Úa ·iÁ -«»¿»¿»

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 ,‰ÂˆÓÏ52·ÏeÏÏ53B‡ «≈«¿ƒ¿»¿∆»«∆¿¿»
˙ÈÊ54‰¯BnÏ55‰Ï¯Úa ·iÁ -56LÈc˜‰ .57Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿»«»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»

‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt - ÚË58- LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÚË ; »«»ƒ»»¿»»«¿««»ƒ¿ƒ
‰Ï¯Úa ·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),

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 ואףֿעלֿפי [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 ואףֿעלֿפי
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‡ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa «≈«¿»ƒ∆≈»«»¿»¿»«
ÌÈÚ¯ÊÏ 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 מפני 62)מהארץ אמר, יוסי "רבי שם:

מן  יונקים שהאילנות והכוונה, אותו". מפעפעין שהשרשין
ספינה. לענין בה"ה, למעלה וכן הארץ.

.ËÔÏÈ‡63‰Ê .‰Ï¯Úa ·iÁ - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL64 ƒ»∆¿»¿««ƒ«»¿»¿»∆
ı¯‡Ï eÈ˙B·‡ e‡a ‡lL „Ú ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÚËpL∆»¿¿≈»ƒ«∆…»¬≈»»∆

¯eËt -65ı¯‡Ï e‡aMÓ Ï·‡ ;66eÚËpM ‰Ó Û‡ , »¬»ƒ∆»»»∆««∆»¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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·iÁ - ÌÈ·ÎBk 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 אףֿעלֿפי
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 אףֿעלֿפי נטעו פטור, - נטוע

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ69ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ·Èk¯‰L ≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ««¬»««≈ƒ«
˜¯Ò70‰Ï¯Úa ·iÁ -71LÈÂ .72ÚË ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ73 ¿»«»¿»¿»¿≈¿≈»ƒ∆«

‚‰Ï ‡a Ì‡L .ÈÚ·¯74L„˜ ‡e‰ È¯‰ - BÊ ‰ÂˆÓa ¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿»¬≈…∆
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  אףֿעלֿפי 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‰ÈÚ¯b ÚËBp‰ „Á‡76¯eÁÈ B‡77B‡ ,ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»«≈««¿ƒ»ƒƒ»ƒ»
BÓB˜nÓ ÔÏÈ‡‰ Ïk ˙‡ ¯˜ÚL78¯Á‡ ÌB˜Óa BÚËe79 ∆»«∆»»ƒ»ƒ¿¿»¿»«≈

‰Ï¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -80.B˙ÚÈË ˙ÚMÓ ‰BÓe . ¬≈∆«»¿»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»

BÚÊÚÊ81B¯˜Ú ‡ÏÂ82¯ÙÚ ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ Ck ¯Á‡Â83: ƒ¿¿¿…¬»¿««»ƒ≈¿ƒ»»»
‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙B·È·Ò ‡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‡ L¯L epnÓ ¯‡LÂ ¯˜ÚpL ÔÏÈ‡ ¿≈ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆…∆∆»
ËÁÓk elÙ‡86,ÈM‰ ˙‡ ÔÈÓ˜B¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ¬ƒ¿««∆¿«¿ƒ»»»¿ƒ∆«»ƒ

ÏBÎiL ÈtÓ ,¯eËt - BÚËe BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒƒ¿¿»»ƒ¿≈∆»
˙BÈÁÏ87¯˜Ú .88ÚÏq‰ ‰¯˜ÚÂ Blk89da ÂÈL¯ML ƒ¿∆¡«À¿∆∆¿»«∆«∆»»»»

‡e‰L ‰Ók BÚËe ¯ÊÁÂ ,BnÚ90‰Ó„‡‰ ÏÎa ƒ¿»«¿»¿»∆¿»»¬»»
d˙B‡Ó ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :ÂÈL¯L ˙B·È·qL∆¿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 BˆvwL94·iÁ - ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»»∆¿∆¡ƒ«»
‰Ï¯Úa95‰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 ואףֿעלֿפי 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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ipyקיר xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'g ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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- ·Èk¯n‰ „Á‡Â CÈ¯·n‰ „Á‡Â ÚËBp‰ ∆»«≈«¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ
„a C˙ÁLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ98ÔÓ „Á‡ «»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««∆»ƒ

Ï·‡ ;¯Á‡ ÔÏÈ‡· B·Èk¯‰ 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 B·Èk¯‰ 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 אףֿעלֿפי 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‰ ‰Ê102¯Á‡Â ,˙B¯t ‰OÚÂ CÈ¯·‰L »«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿««
‰BÓ - Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ ‡e‰L B¯wÚ ˜Òt Ck»»«ƒ»∆¿…∆»ƒ»«»≈∆

˜ÒÙpL ‰ÚMÓ103ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ - ˙B¯t‰ Ô˙B‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«¿»«≈À»ƒƒ¿≈
¯z‰a eÏ„bL104Ì‡Â .105¯wÚ‰ ˜ÒÙpL ¯Á‡ ÔÁÈp‰ ∆»¿¿∆≈¿ƒƒƒ»««∆ƒ¿«»ƒ»

ÌÈ˙‡Óa eÙÈÒB‰L „Ú106ÔÈ¯eÒ‡ 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 אףֿעלֿפי
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˙B¯t eÈ‰Â ,111 «¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈

eÙÈÒB‰ elÙ‡ ,‰cÏia112ÌÈ˙‡Ó113˙B¯t‰ el‡ È¯‰ - ««¿»¬ƒƒ»«ƒ¬≈≈«≈
ÔÈ¯eÒ‡ ‰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
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»»∆

‰Ï¯Úa ·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 ÔÈ¯ÚÓ [‰‡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
‰Ï¯Ú‰124·iÁ - ÌÈL¯M‰ ÔÓ ;125‰cÏÈ .126‰˙eÁt »»¿»ƒ«»»ƒ«»«¿»¿»
ÁÙhÓ127‰È˙BL Ïk ‰Ï¯Úa ˙·iÁ -128ÈtÓ , ƒ∆««∆∆¿»¿»»¿∆»ƒ¿≈

d˙L ˙· ‰ÚÈËk ˙È‡¯pL129ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿»»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡130˙Á‡ ‰ÚÈËa131ÌÈzL „‚k ÌÈzL B‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ

·Ê ‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â132˙BÁt Blk Ì¯k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿««¿»»»¬»ƒ»»«∆∆À»
ÏB˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÁÙhÓ133ÔÈBnL C¯„k ÔÈBÓe , ƒ∆«¬≈∆≈ƒ¿∆∆∆ƒ

.˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏƒ¿»»ƒ»

כרבי 122) קיט.), בבבאֿמציעא (הובאה ערלה תוספתא
מאיר. כרבי ולא "היכי 123)יהודה א: פב, בבבאֿבתרא

כל  יוחנן, רבי אמר השרשין. מן דמי והיכי הגזע, מן דמי
- הקרקע מן חוץ האילן כל (היינו, חמה פני שרואה
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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).

.ÎÔÈÚËB134¯eÁÈ135‰Ï¯Ú ÏL136ÔÈÚËB ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ∆»¿»¿≈¿ƒ
ÊB‚‡137tÓ ,‰Ï¯Ú ÏL‰Ï¯Ú ˙B¯Ùe ,È¯t ‡e‰L È ¡∆»¿»ƒ¿≈∆¿ƒ≈»¿»

‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡138È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¬ƒ«¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
˙BÏÎ‡Ó139ÚËÂ ¯·Ú Ì‡Â .140È¯‰ - ‰Ï¯Ú 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 ÔÈ·Èk¯Ó ÔÈ‡144‰Ï¯Ú ÏL ¿≈≈«¿ƒƒ«¿ƒ∆»¿»
È¯Ùk Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈÏ˜„a145.¯zÓ - ·Èk¯‰Â ¯·Ú . ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒÀ»

¯·c ÏkL146„Á‡Â ¯eÒ‡ „Á‡ ,ÔÈÓ¯B‚ ÈL BÏ LiL ∆»»»∆≈¿≈¿ƒ∆»»¿∆»
ÁÓBv‰ ,CÎÈÙÏ .¯zÓ Ì‰ÈMÓ Ì¯‚p‰ ‰Ê È¯‰ - ¯zÓÀ»¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈∆À»¿ƒ»«≈«

‰Ï¯Ú ˙B¯tÓ147È¯t‰ 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,

â"ôùú'ä éøùú 'è éùéìù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
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
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¯‡‰ Ú¯ÊaL5‡¯˜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.

.·ÔÈLÈ¯ÙnL ‰M‰ ¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê ÈecÂ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«ƒƒ∆∆»«««»»∆«¿ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ da8¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL ;9z¯Ó‡Â10 »«¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆«¿≈¿»«¿»

.˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa 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 ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈa ≈»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¬∆
ÁÒt12‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL .˙ÈÚÈ·L ÏLÂ ˙ÈÚÈ·¯ ÏL ∆«∆¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ∆∆¡«ƒ¿«∆
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Ba ÌÈÏk ˙B¯OÚn‰ ÏkL Ï‚¯a - ¯OÚÏ13ÔÈ‡Â ; «¿≈»∆∆∆»«««¿»ƒ¿≈
ÁÒt‰14Ïk ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰MÓ ÚÈbÓ15˙B¯t «∆««ƒ«ƒ»»¿ƒƒ∆»»≈

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÈa ,e¯OÚ˙ ˙ÈLÈÏL16˙B¯t ÔÈa ¿ƒƒƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈≈
.ı¯‡‰»»∆

לוידוי 11) איחרוהו - לוידוי" כשר היום ש"כל פי על ואף
אלא  טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל

כדי 12)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 ÔÈ·e ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈ·e .¯OÚn‰««¬≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

˙BcÂ˙‰Ïe ¯Ú·Ï ·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‡21z¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ∆∆¡«¿»»∆∆¡«¿»«¿»
„Á‡ ÏÎÂ .¯ÓB‡ ‰z‡L ÔBLÏ ÏÎa - EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆¿»»∆«»≈¿»∆»

BÓˆÚ ÈÙa B¯ÓB‡ „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
וידוי 21) 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‰ Èz¯Úa :Èecea ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔkL ,˙Bzn‰««»∆≈≈«ƒƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰27ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ .28¯eÚa‰ ‰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 ‰Óe¯z BÏˆ‡ ¯‡L Ì‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk≈«∆ƒƒ¿«∆¿¿»¿«
ÈÂlÏ B˙B - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ;Ô‰kÏ d˙B - ¯OÚÓ30; «¬≈¿»«…≈«¬≈ƒ¿«≈ƒ

¯OÚÓ ˙B¯t BÏˆ‡ e¯‡L .ÌÈiÚÏ B˙B - ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»ƒ¿»¬ƒƒƒ¿¬∆¿≈«¬≈
Ô˙i„t ˙BÚÓ B‡ ÈÚ·¯ ÚË B‡ È‡cÂ ÏL ÈL31È¯‰ - ≈ƒ∆««∆«¿»ƒ»¿ƒ»»¬≈

¯OÚÓ BÏˆ‡ ¯‡L .Û¯BO B‡ ÌiÏ CÈÏLÓe Ô¯Ú·Ó ‰Ê∆¿«¬»«¿ƒ«»≈ƒ¿«∆¿«¬≈
B¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL32BÏˆ‡ ¯‡L . ≈ƒ∆¿«≈«»¿«¬ƒ¿«∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯Úa˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯eka33. 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

.Ë¯Ú·Óe Û¯BOL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na34e¯‡LpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈¿∆ƒ¿¬
˙B¯t BÏˆ‡35ÌBÈ ÒkiL Ì„˜ Ôlk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ∆¿≈∆≈»∆¡…À»…∆∆ƒ»≈

ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ÏÈL·z ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒƒ¿««¿ƒ∆«¬≈≈ƒ¿∆«
¯Ú·Ók ÏÈL·z‰L ,B¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ·¯36ÔÎÂ .37 ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆««¿ƒƒ¿…»¿≈

ÔÈ¯Ú·Ók 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 ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒƒ¿««««¿ƒ¿«
¯eÚa‰39·iÁ BÈ‡Â ,˙BcÂ˙‰Ï B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - «ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»

.Ô¯Ú·Ï¿«¬»

פסח.39) של אחרון טוב יום בערב כלומר,

.‡ÈÂÈ˙B¯t 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‰ÈÏÚ·Ï42Ô‰Ï ‰ÎBfL ÈÓÏ B‡43 ¿«¿≈∆«««¿«¿ƒ∆∆»∆
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ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ˙È˙pL .¯ÁÓÏ ‰cÂ˙Óe ,Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿»»∆¿ƒ««ƒ«¿¿ƒ«
˜efÁ da LiL ‰zÓ ‡l‡ dÈ‡ Ú˜¯˜ Èab44Ï·‡ . «≈«¿«≈»∆»«»»∆≈»ƒ¬»

ÈtÓ ,ÔÈÙÈÏÁa ¯OÚn‰ Ì‰Ï ˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿»∆««¬≈«¬ƒƒƒ¿≈
˙B¯OÚn‰Â ,‰¯ÈÎÓk ‰‡¯pL45˙Bzn‰Â ˙BÓe¯z‰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‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ?˙Bzn‰««»∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ«…∆
˙Èa‰ ÔÓ .L„˜ Èe¯w‰ ,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„‚ ‰Óe¯z ‡È‰Â , ∆¿»««»»«∆∆¿ƒ¿»¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e49¯OÚÓ ‰Ê - ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ . ¿««¬≈«≈«»¿»«¿»»∆«¿«

ÈÚ50‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜ÏÂ51Ë˜Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»««ƒ∆≈∆∆
Èece‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰‡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‰ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»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‡ - BÏ·Ë Û¯O . ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«

ÔÓf·e .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô˙ ‡ÏÂ ˙BzÓ LÈ¯Ù‰ ‡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 "עשיתי 54)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 ÌÈ¯eka ‡l‡58Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆»ƒƒƒ¿«ƒ¿«∆∆∆¡«ƒ«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ L„w‰ - L„w‰59ÈÓ Ï·‡ .ÌÈ¯eka‰ ‡e‰L , «…∆«…∆»ƒ∆«ƒƒ¬»ƒ

;‰cÂ˙Ó BÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa ‰Óe¯z ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»¿»ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿«∆
¯‡L ÏÏÎa ‡l‡ ÈecÂ ‰eÚË ‰Óe¯z‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»¿»ƒ∆»ƒ¿«¿»

˙Bzn‰60. ««»

מכולן.57) יותר בו שייך "ביערתי", ולשון אותו, ששורפין
מתבערים.58) ביכורים מפרישים 59)שאף שהביכורים

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 LÈ¯Ù‰ ‡lL - EÈ˙BˆnÓ Èz¯·Ú ‡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∆…»«

BÎ¯·lÓ62BÓL ¯ÈkÊ‰lÓe63ÂÈÏÚ64È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï . ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿…ƒ
‰cÂ˙Ó BÈ‡ - ‰È‡a BÏÎ‡ Ì‡ ‡‰ .epnÓ65‡ÏÂ . ƒ∆»ƒ¬»«¬ƒ»≈ƒ¿«∆¿…

‰‡ÓËa BLÈ¯Ù‰ Ì‡ ‡‰ .‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·66- ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿À¿»
Á˜Ï ‡lL - ˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ .‰cÂ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆¿…»«ƒƒ∆¿≈∆…»«

ÌÈ¯Á‡ ÌÈB‡Ï B˙ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ67. ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿…¿»¿¿ƒ¬≈ƒ
‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï 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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקיח zekld - mirxf xtq - ixyz 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.ÊË¯L‡k „Ú ,ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ««¬∆
‰Lwa BÊ - L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ eÈ˙·‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬…≈∆∆»«»»¿»«»»

ÔziL71˙B¯ta 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

.ÊÈÌÈ¯ÊÓÓe Ï‡¯OÈ73ÌÈ¯‚ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈcÂ˙Ó - ƒ¿»≈«¿≈ƒƒ¿«ƒ¬»…≈ƒ
,ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ¯¯ÁLÓ 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 È¯Ú 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

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn

mixekiazekld-mirxfxtq
©§§ª¨¤©§¦

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ‰BÓL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈¿««
ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eka Ô‰k‰ ÏÎ‡È ‡lL (· .Lc˜na Ô˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»«ƒ¿»∆……««…≈ƒƒ
‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („ .Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚ .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿¬≈∆¿«¿ƒ«»
ÔzÏ (Â .‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê 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 Û¯ÚÏ«¬…∆∆¬ƒ…»»ƒ¿
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מודה 1) שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר

מברך. מאי מהן והאוכל בהן.

.‡ÌÈ¯OÚ2ÔlÎÂ ,ÌÈ‰kÏ ez ˙BzÓ Úa¯‡Â ∆¿ƒ¿«¿««»ƒ¿«…¬ƒ¿À»
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ3Ô¯‰‡Ï ˙È¯a ‰˙¯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
בקי  דאינו אףֿעלֿגב 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. בכסףֿמשנה 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‡‰ ÏÎÂ8¯L‡ :C¯·Ó - ¿»»≈«»»∆≈»¿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≈«»¬»»

LÓÁÂ13ÌÈÏLe¯Èa ‡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 ועובי 14)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¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיט mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡hÁ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ „Á‡ ,˙‡hÁ‰ ¯Oa¿«««»∆»««»¿∆»««
‰Ó‰a‰20È‡cÂ ÔÈa ÈeÏz ÔÈa ,ÌL‡‰ ¯O·e ;21; «¿≈»¿«»»»≈»≈««

Â¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê22¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe ;23È¯ÈLe ; ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«»…∆¿»≈
˙BÁÓ24Ï‡¯OÈ25ÌÁl‰ ÈzLe ;26ÌÁÏÂ ; ƒ¿ƒ¿»≈¿≈«∆∆¿∆∆
ÌÈt‰27ÔÓL ‚ÏÂ ;28ÔÈ‡ el‡ .Ú¯ˆÓ 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"י 22) 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

.‰?ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ29;‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰Â ; »∆»∆¿»ƒ¿«»ƒ«»

¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â30‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e ;31; ¿«»≈≈»ƒ¿¿≈»¿»
ÌÈ¯eka‰Â32.ÌÈÏLe¯Èa ‡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,‰Óe¯z‰ ?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 ˙BÓe¯z 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 שהרי שדה

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 ,42¯BÓÁ ¯ËÙe ,43, »««»ƒ¿«≈∆∆¬

¯b‰ ÏÊ‚Â44ÌÈÓ¯Á‰Â ,45¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÔzLÓÁÂ .46. ¿∆∆«≈¿«¬»ƒ«¬ƒ¿»Àƒ¿»»»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mFwn lkA mipdMd odA oikFGW Wngd od dnE. .xFng xhtE ¨¥¤¨¥¤¦¨¤©Ÿ£¦§¨¨¤¤£
."'Ek

הוא  חמור פטר של שגדרו מוכח הכתובים מפשטות
החמור את שפודין ומה כשנולד, תיכף לכהן מן ששייך

עצמו הכהן  חמור הפטר ליתן שלא התורה ציווי מצד הוא
שהרי  החמור, במקום שה ידי על שיפדהו אלא לכהן,
לה' יקריבו אשר בשר לכל רחם פטר "כל קרח בפ' נאמר
האדם  בכור את תפדה פדה אך לך, יהי' ובבהמה באדם
רחם  ש"פטר ומפורש תפדה" המאה הבהמה בכור ואת

בשר" לך לכל בכור יהי' הכתוב מיעט שאח"כ אלא (לכהן),
שרק טמאה בהמה ובכור הם פידיונם אדם ולא לכהן ניתן

עצמם.
ששיך  כיון הכהן מיד פדיתו הוא חמור פטר שגדר ונמצא,
הרמב"ם  בלשון הדיוק זהו ואולי כשנולד, תיכף (כבר) לו
הבן  ופדיון כו' מקום בכל הכהנים בהן שזוכין "החמש כאן
ולא  כהונה" לזכרי חמור "ופטר בה"י ועד"ז חמור" ופטר
שגדר  משמע שממנו חמור" פטר "פדיון הש"ס כלשון נקט

עצמו. חמור הפטר על חל כהונה מתנות
נתינת  ע"י המצוה מקיימים האם הפוסקים שנחלקו ואף
לדיעות  אף הוא הנ"ל שהגדר י"ל לכהן, עצמו חמור הפטר
שהתורה  מפני הוא טעמם כי בזה חובה ידי יוצאין שאין

" .גזרה . נתפרשו תפדה שבכתוב וערפתו" תפדה לא ואם
החמור  נתינת (ולא עריפה או פדי' או ברירות שתי רק
החמור  את שפודין הוא פדיון של הגדר אבל לכהן) עצמו

הכהן. מן
.b"deye 39 dxrd 63 cenr e"l wlg zegiy ihewl

בחוץֿלארץ.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 בחוץֿלארץ 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˙B¯BÚ ‡e‰ ¿««»»∆ƒ»ƒ«ƒ¿»
˙BÏBÚ‰48ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ¯‡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¿»
È¯ÎÊÏ ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔlkÀ»»¿≈»»ƒ≈¿≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰p‰k51¯ÎÊ 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:

.ÈÌÈÏLe¯ÈaL LÓÁ‰53ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ - ∆»≈∆ƒ»«ƒ≈»»ƒ«ƒ¿∆¡»ƒ
˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ54EÈ·Ïe ÌÈz˙ EÏ :¯Ó‡ Ô‰·e . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»∆∆¡«¿¿«ƒ¿»∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקכ zekld - mirxf xtq - ixyz 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÏBÚ ˜ÁÏ Ez‡ EÈ˙·ÏÂ55ÔÈz ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿…∆ƒ¿¿»»¿««ƒ≈≈ƒ»ƒ
Ô‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï È¯‰L ,‰p‰k È¯ÎÊÏ ‡l‡56. ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆¬≈¿«¿≈ƒ¿»≈

¯BÎa‰Â57‡l‡ B·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,BÓ„Â BaÏÁ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿«¿«¿ƒƒ∆¿¿»¿≈«¿ƒ∆»
LÈ‡58ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ÔÎÂ .59‰fÁ‡ ‰„Oe ,60, ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¿≈¬À»

ÌÈÓ¯Á‰Â61¯b‰ ÏÊ‚Â ,62ÈL‡ ‡l‡ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ¿«¬»ƒ¿∆∆«≈≈ƒ»∆∆»«¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,¯ÓLÓ63È¯ÎÊÏ - Ôa‰ ÔBÈ„t ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ÛÒk‰ z˙Â :Ba ¯Ó‡ ÔkL ;‰p‰k64. ¿À»∆≈∆¡«¿»«»«∆∆¿«¬…¿»»
Ôlk ˙B¯BÎa‰ ÔÈcL ;‰p‰k È¯ÎÊÏ - ¯BÓÁ ¯ËÙe∆∆¬¿ƒ¿≈¿À»∆ƒ«¿À»

‰ÂL65.˙B·˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ : »∆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
יטֿכ. 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

.‡ÈÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ÔÈzpL ˙Bzn‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆««»∆ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :˙BzÓ LÓÁ -66‰lÁÂ ,67, »≈«»¿»¿««¬≈¿«»

‰Ó‰a ˙BzÓe68Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,69¯ÓB‡ ‰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 EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈ƒ≈…¿ƒ∆»

ÌÈ¯ÎÊk ˙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 אףֿעלֿפי לכהנת ניתנת

לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה
משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות באכילה

.·ÈÌÈÓÎÁ eÓ72:e¯Ó‡Â ˙¯Á‡ C¯c ÏÚ el‡ ˙BzÓ »¬»ƒ«»≈«∆∆«∆∆¿»¿
:Ô‰ el‡Â ,Ô¯‰‡Ï ez ‰p‰k ˙BzÓ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿««¿¿À»ƒ¿¿«¬…¿≈≈

Lc˜na ¯OÚ73ÔÈÏe·ba ¯OÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa 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 ÈÁ·Ê , »»¿»»»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿…∆∆

,˙BÁÓ È¯ÈL ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ,ÌÁl‰ ÈzL ,Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿»≈¿»
.¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe«»…∆

שתי 75) רבינו מנה שם, ולמעלה בתוספתא. הוא כן
כאחת. מנאן 76)החטאות שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן

כאחת. רבינו

.„ÈÌ¯eÓe ,ÌÈ¯eka‰Â ,¯BÎa‰ :ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡77 «¿«ƒ»«ƒ«¿¿«ƒƒ»
ÌÈL„˜ ˙B¯BÚÂ ,¯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,

.ÂË,‰lÁÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :ÔÈÏe·ba ¯OÚ∆∆«¿ƒ¿»¿««¬≈¿«»
¯Ët ÔBÈ„Ùe ,Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,˙Bzn‰Â ,Êb‰ ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ«≈¿««»ƒ¿«≈ƒ¿∆∆
ÈÙÏe .¯b‰ ÏÊ‚Â ,‰fÁ‡ ‰„Oe ,ÌÈÓ¯Á ‰„O ,¯BÓÁ¬¿≈¬»ƒ¿≈¬À»¿∆∆«≈¿ƒ
‰zÓ ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ Ì¯en‰ Ïk ·LÁ ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»«»«»ƒ»»ƒ«ƒ«»»
ÌÚ ,ÌÈÓÏL Á·Ê ÏkÓ Ì¯en‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ :Ô‰Â .˙Á‡««»≈»∆»«»ƒ»∆«¿»ƒƒ

Ì‰nÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰79‰È‰ Ì‡]80ÚB¯f‰ ÌÚ ,‰„Bz «∆∆«»ƒ»∆ƒ»»»ƒ«¿«
[dnÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰ ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Ó ˙Ó¯en‰81ÌÚ «∆∆≈≈»ƒƒ«∆∆«»ƒ»ƒ

˜BLÂ ‰ÊÁ82ÏÈ‡B‰ .83ÔzLÏLe84·eLÁ ,Ô‰ ÌÈÓÏL »∆»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»
Ì‰Ó Ì¯en‰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¿≈
‰Óe¯z ÔÈ„Â ,ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰a ÌÈÓ¯Á‰ ÔÈ„Â ‰fÁ‡¬À»¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿»
el‡ ˙BÎÏ‰·e .˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e¿««¬≈¿ƒ¿¿«¬»≈
:Ô‰Â ,˙Ba¯˜a ÔÈÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bzn‰ ÈËtLÓ ¯‡·‡¬»≈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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכי mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰lÁ‰Â ,ÌÈ¯eka‰88˙Bzn‰Â ,89Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,90, «ƒƒ¿««»¿««»¿≈ƒ«≈
Ôa‰ ÔBÈ„Ùe91¯BÓÁ ¯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.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
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 ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈»
˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B2„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡·e3; ¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL4ÈÈ ˙Èa ‡È·z ∆∆¡«≈ƒƒ≈«¿»¿»ƒ≈¿»
EÈ‰Ï‡5ÔÈ‡È·Óe .6Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯eka7ÔBÁÈÒ È¯ÚÓ ¡…∆¿ƒƒƒƒ∆ƒ¿≈∆≈»≈ƒ
‚BÚÂ8‡È¯eqÓe9‰Bw‰L ;10‰B˜k - ‡È¯eÒa »ƒ¿»∆«∆¿¿»¿∆

ÌÈÏLe¯Èa11Ï·‡] .12·‡BÓe ÔBnÚ13[Ï··e14ÏÚ Û‡ , ƒ»«ƒ¬»«»»∆««
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ Ô‰L Èt15ÔÈ‡ - ƒ∆≈«»ƒƒ¿»¿««¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈ‡È·Ó16ÌÈ¯eka Ô‰Ó17ıeÁÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿ƒ≈ƒƒƒƒ
ÌÈ¯eka ÔÈ‡ - ı¯‡Ï18. »»∆≈»ƒƒ

פרשת 2) ו'ספרי' פ"ג, שם ותוספתא מ"ח, פ"ח שקלים
ד). כו, (דברים קלו,3)כיֿתבוא 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 (כסףֿמשנה 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
משנהֿ 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 אףֿעלֿפי 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  ואףֿעלֿפי 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].

.·ÔÈ‡19ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ≈¿ƒƒƒƒ∆»ƒƒ¿««ƒƒ
‡‰ÌÈ¯eÓ20ÌÈhÁ‰ :Ì‰Â ,ı¯‡‰ Á·La21, »¬ƒ¿∆«»»∆»≈«ƒƒ

,ÌÈBn¯‰Â ,ÌÈ‡z‰Â ,ÌÈ·Ú‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰Â¿«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈ˙Èf‰Â22‡È·‰ Ì‡Â .23˙Ú·MÓ 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 אףֿעל21ֿ)כאן, 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‡È·Ó ÔÈ‡24ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯ÓzÓ ‡Ï25‡ÏÂ , ≈¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÔÓ ÔÈ‡L ÔÓL È˙ÈfÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜ÓÚaL ˙B¯tÓƒ≈∆»¬»ƒ¿…ƒ≈≈∆∆∆≈»ƒ

¯Á·n‰26‡l‡ ;27˙B¯tÓe ÌÈ˜ÓÚaL ÌÈ¯ÓzÓ «À¿»∆»ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ≈
‡È·‰ Ì‡Â] .¯Á·n‰ ÔÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰aL28‡lL ∆∆»ƒ¿ƒ∆≈ƒ«À¿»¿ƒ≈ƒ∆…
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקכב zekld - mirxf xtq - ixyz 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B¯eÒ ÌÈ‡˙e ,ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,[¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿¿»ƒ∆∆»ƒ¿≈ƒ
˙B·w¯Óe29˙BMÚÓe ˙B˜a‡Ó ÌÈ·ÚÂ ,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

(כסףֿמשנה). סורות לתאנים רבינו למד

.„ÔÈ‡32ÔÈ˜LÓ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó33ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ , ≈¿ƒƒƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ
È¯t :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈ·ÚÂ34‡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 רבי 34)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

(כסףֿמשנה). אותם מקבלין אין משקין ששאר מכאן

.‰ÌÈ·B¯w‰37ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ «¿ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
ÌÈÁÏ38Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ˜BÁ¯‰Â ,39˙B¯‚B¯b40 «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„˜ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ≈¿ƒƒƒƒ…∆«¬∆∆∆∆¡«¿«
¯Èˆw‰43EÈOÚÓ È¯eka44‡È·‰ Ì‡Â .45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - «»ƒƒ≈«¬∆¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒ

‡l‡ ,epnÓ46ÌL ÌÁÈpÈ47‡¯˜ÈÂ ˙¯ˆÚ ‡B·zL „Ú ƒ∆∆»«ƒ≈»«∆»¬∆∆¿ƒ¿»
Ô‰ÈÏÚ48ÔÎÂ .49‰kÁ ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡50, ¬≈∆¿≈≈¿ƒƒƒƒ««¬À»

‰MÓ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ‰kÁ ¯Á‡ e¯kaL ÌÈ¯eka‰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

(כסףֿמשנה).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 אףֿעלֿפי 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

(כסףֿמשנה). מביא לפני 50)אינו שביכרו אלו ואילו
כלל, יביאם ולא לגמרי, נדחו להבא, ראויים והיו חנוכה,
ועבר  לחנוכה, קודם "הפרישן שם: ב'ירושלמי' אמרו וכן
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 אףֿעלֿפי 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 ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó‡ÏÂ ÔL ≈¿ƒƒƒƒ…ƒ∆»»««»»¿…
L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ55˙B¯tÓ ‡È·È ‡Ï ?„ˆÈk . ƒ«»»«∆»»≈«…»ƒƒ≈

eËÁL ˙B¯t ÏÚ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eËÁL∆»¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»«≈∆»¿
Ba ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡56ÚeËp‰ „Á‡ .57‰ÏBÚ‰ „Á‡Â ««¬ƒ»»»∆»«»«¿∆»»∆

.Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯eka :¯Ó‡pL ;ÂÈÏ‡Ó≈≈»∆∆¡«ƒ≈»¬∆¿«¿»

שם.54) כב)55)'ירושלמי' יד, (דברים במעשר שנאמר
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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˙B¯Ùe58ÔÈÙzL ÏL59:¯Ó‡pL ;ÌÈ¯ek·a ÔÈ·iÁ - ≈∆À»ƒ«»ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
.[e‡È·È ¯L‡] Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯ekaƒ≈»¬∆¿«¿»¬∆»ƒ

כו,58) (דברים דכתיב אףֿעלֿגב "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‰60·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÈˆÚa61Ï„b‰Â , «»≈¿»ƒ««ƒ∆»¿«»≈
‰ÈÙÒa62:¯Ó‡pL ;¯wÚ Ïk epnÓ ‡È·Ó BÈ‡ - ƒ¿ƒ»≈≈ƒƒ∆»ƒ»∆∆¡«
Ìˆ¯‡a63‡È·Ó Ï·‡ .64‰a¯Áa B‡ ‚‚a Ï„b‰ ÔÓ65. ¿«¿»¬»≈ƒƒ«»≈¿«¿»¿»

א.60) פה, מנחות ריש 61)ברייתא שלדעת אףֿעלֿפי
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¿¿≈
B¯·Á68ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡69‰„Oa ÚËB ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ¿»«ƒ∆»»≈«ƒ¿≈

B‡ ,e‰„O CB˙a BÎÈ¯·‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ B¯·Á¬≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ˆ˜ CÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a B¯wÚ ‰È‰Le‰„O CB˙a B˙ ∆»»ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈
˙˜ÒÙÓ „ÈÁi‰ C¯„ B‡ ÌÈa¯‰ C¯„Â70ÔÈa ÚˆÓ‡a ¿∆∆»«ƒ∆∆«»ƒ«¿∆∆»∆¿«≈

‰nÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ‡È·Ó BÈ‡ - C¯·n‰ „v‰Â ¯wÚ‰71 »ƒ»¿«««À¿»≈≈ƒƒƒ…ƒ«
BÊ ˙eL¯a ‡ÈˆB‰M72˙eL¯aL „v‰ ÔÓ ‡ÏÂ ∆ƒƒ¿¿…ƒ««∆ƒ¿

ÔB¯Á‡‰73Ïk eÈ‰iL „Ú - E˙Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pL ; »«¬∆∆¡«ƒ≈«¿»¿«∆ƒ¿»
E˙Ó„‡Ó ÔÈÏecb‰74. «ƒƒ≈«¿»¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "Lznc`n oilECBd lM EidIW cr - Lznc` ixEMA :xn`PW." ¤¤¡©¦¥©§¨§©¤¦§¨©¦¦¥©§¨§

והי' "אין - הארץ" אל תבוא כי "והי' הפסוק נדרש בספרי
מיד  חלה בכורים מצות שחיוב הדרש ומשמעות מיד" אלא
"וירשת  הכתוב מהמשך במפרשים והקשו לארץ. בבואם
ירושה  לאחר עד אלא בבכורים חייבים שאין בה" וישבת
שם). ברש"י כמפורש הארץ וחלוקת כיבוש (היינו וישיבה
הארץ" אל תבוא - ש"מיד הספרי שכוונת מפרשים יש
עשה  הארץ אל תבוא "כי הספרי דברי מהמשך גם ומובן
שתי  וא"כ לארץ" תיכנס שבשכרה בענין האמורה מצוה
האמורה  "מצוה עשיית שבזכות לזו זו מתאימות הדרשות

מיד. לארץ יכנסו בענין"
בסוף  נאמר זה כתוב שהרי לכאורה צ"ע זה שפירוש אלא
אל  יבואו ש"מיד החידוש ומה במדבר שנה ארבעים

הארץ".
בה, וישבת וירשתה גו'" תבוא "כי מש"נ הביאור: וי"ל
לפרשו  יש וישיבה, ירושה לאחר אלא חל החיוב שאין

אופנים: בשני
ברש"י  מפורש וכן ישראל כל של וישיבתם ירושתם אחרי
שנה  י"ד אחר היינו וישיבה" ירושה ש"לאחר בש"ס

וחילקו. שכבשו
זו. במצוה נתחייב חלק (קנה) כשכבש מיד ויחיד יחיד כל
ארבע  לאחר "אלא נתחייבו שלא הירושלמי דעת והנה,

שעה עד . . שחילקו ושבע שכיבשו שנה שקנו עשרה
הא'.כולה  כאופן היינו "

דשאני  מחדש שהכתוב הספרי דעת לבאר יש זה ולפי
שאין  בארץ) התלויות מצות וכמה (מכמה ביכורים מצות
כל  של וחילוק כיבוש שנות י"ד של בסיומן מתחיל חיובה
שכבש  לאחר מיד ויחיד יחיד כל על הוא וחיובה ישראל

חלקו. את
פשטות  כי הספרי לשון לישב מספיק זה ביאור שאין אלא
שמיד  משמע מיד" אלא והי' אין תבוא כי "והי' לשונו
חל  הנ"ל הביאור לפי ואילו בבכורים נתחייב לארץ בבואם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקכר zekld - mirxf xtq - ixyz 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

החלוקה. ותחילת כיבוש שנות שבע לאחרי רק החיוב
וישיבה" "ירושה של התנאי הספרי לדעת בזה: לומר ויש
שהכיר  שמרגע ויחיד, יחיד לכל בנוגע דין הוא בבכורים
(רוב) כבשאר אינו בבכורים והדין בבכורים, מתחייב חלקו
שקנו  שעה "עד בהם נתחייבו שלא בארץ התלויות מצות
ודין  היחיד חובת בין רק הוא שהחילוק הכוונה ואין כולם",
של  התנאי גדר בעצם חילוק שזהו אלא בציבור התלוי

וישיבה". "ירושה
בכיבוש  תלוי' החיוב חלות בארץ, התלויות המצות ברוב

הארץ וחלוקת שכיבוש היינו, וחלוקתה הגורמים הם הארץ
בכורים גבי משא"כ בארץ, התלויות אלו מצות חלות חיוב

תלוי "וירשת בביאה החיוב של והתנאי בלבד, לארץ
ה"ארי  הסרת רק שהוא אלא החיוב גורם אינו בה" וישבת
אלא  יתכן אינו בפועל המצוה שקיום כיון עלי' דרביע
שלו, וישיבה ירושה אחרי היינו וברשותו, שלו כשהשדה

בארץ. מבורר חלק לו כשיש
מיד" אלא והי' אין - תבוא כי "והי' הספרי כוונת זו
בבואם  מיד חל בכורים שחיוב למדים תבוא" כי שמ"והי'
אל  "בבואכם תיכף בה שנתחייבו חלה מצות וע"ד לארץ,

הארץ".
החיוב  חלות רק זה אין הספרי שלדעת לומר יש מכן יתרה
בפועל  לקיים אפשרות שהיתה אלא עלי' דרביע שארי

הכיבוש; בתחילת "מיד" בכורים מצות
תלך  כי "והי' ליתרו משה שאמר שמה בספרי איתא דהנה,
יריחו" של "דושנה לבניו שיותן היינו לך" והטבנו גו' עמנו
אותו  אוכלים יתרו) (בני והיו הבחירה), בית שיבנה (עד
משנכנסו  השנים מספר - שנה" וארבעים מאות ארבע
יריחו" של ש"דושנה ונמצא, הבית, בנין עד לארץ ישראל

ליתרו יריחו.בפועל ניתן בכיבוש לארץ, כשנכנסו מיד
היתה  שלא יריחו" של ב"דושנה הדין מהו לחקור יש דהנה
זה  הי' הכיבוש בעת ומלכתחילה הגורל חלוקת במצות

בבכורים: נתחייב מתי - יתרו לבני מבורר חלק
שנה  י"ד אחרי אלא בבכורים חייבים שאין הש"ס לשיטת
נתחייב  לא יריחו" של "דושנה גם הרי וחילוק כיבוש של

בבכורים.
חיוב  שחלות הספרי בשיטת לעיל שנתבאר מה ע"פ אבל

רק תלוי שב"דושנה בביאת הבכורים לומר מסתבר הארץ
תיכף  הרי יתרו בני של מבורר חלק כבר שהי' יריחו" של

בבכורים. נתחייבו שם, ונתיישבו כשכבשו
.147 cenr cl wlg zegiy ihewl

מ"א.66) פ"א אילן 67)ביכורים של יחור הטמין כלומר,
הרבים. ברשות והוציאו שדהו ברשות.68)בתוך שלא

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˙75B¯·Á BÏ76CÈ¯·‰Ï ˙eL¯77,BlL CB˙a »«¬≈¿¿«¿ƒ¿∆
‰ÚLÏ elÙ‡78ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79Ì‡Â .80‰È‰ ¬ƒ¿»»¬≈∆≈ƒƒƒ¿ƒ»»

B¯·Á ¯ˆÓÏ CeÓÒ ÔÏÈ‡‰81,B¯·Á ‰„OÏ ‰ËB B‡ »ƒ»»¿∆∆¬≈∆ƒ¿≈¬≈
˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁL Èt ÏÚ Û‡82epnÓ ‡È·Ó ‰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 כתביֿיד 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

.·ÈÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰85ÚB¯Ê ÈÏÚ·e ,86˙‡ ÔÈÒB‡L »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈¿«∆¿ƒ∆
˙BÁÙa Ì˙Bˆ¯‡ Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÈÏÚa‰87ÔÈÏÊb‰Â ,88 «¿»ƒ¿¿ƒ≈∆«¿»¿»¿««¿»ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -89ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙90; ≈»¿ƒƒƒƒ«¬ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pLE˙91. ∆∆¡«ƒ≈«¿»¿

מי"א).85) שם יהודה, כרבי (ודלא מ"ב פ"ב ביכורים
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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,‡È·Ó BÈ‡ - B¯·Á ‰„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»∆»¿«¿»

‡È·Ó ‰Ê È¯‰100. ¬≈∆≈ƒ

כרבי 92) 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. הראוי 95)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 וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קרקע

עח. הערה למעלה וראה הי"ג, פ"ד להלן

.„ÈÁ˜Bl‰101ÔÈLeÏz ˙B¯t102Ú˜¯w‰ Á˜ÏÂ103- «≈«≈¿ƒ¿»«««¿«
ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰104BÏ LÈ È¯‰L ,105Ú˜¯˜ ¬≈∆≈ƒƒƒ∆¬≈≈«¿«

BÏ ¯ÎÓ .‰È˙B¯Ùe106Ú˜¯w‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t107elÙ‡ , ≈∆»»«≈ƒ««¿«¬ƒ
ÌÈ¯aÁÓ108;˙B¯t BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‡È·Ó BÈ‡ ¯ÎBÓ - ¿À»ƒ≈≈≈ƒ∆¬≈≈≈

‡È·Ó BÈ‡ Á˜BÏÂ109¯ÊÁ .Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , ¿≈«≈≈ƒ∆¬≈≈«¿«»«
,‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙B¯t‰ Á˜ÏÂ ¯ÎBn‰«≈¿»««≈ƒ«≈«¬≈∆≈ƒ

¯˜ BÏ LÈ È¯‰L‰È˙B¯Ùe Ú˜110. ∆¬≈≈«¿«≈∆»

קומי 101) 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
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 לגבי 108)קנה הוא בזה החידוש

מביא. אינו מחוברים, שהפירות שאףֿעלֿפי 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

.ÂË¯ÎBn‰111dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ e‰„O «≈»≈¿≈»ƒ¿»«¿»»
epnÓ112‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯eka ‰pnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -113; ƒ∆¬≈∆≈ƒƒ∆»ƒƒƒ«»

ÌÈ·ÎBk „·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 (אףֿעלֿפי

שיביא. ותיקנו חזרו קנין 114)ואחרֿכך לו יש שאם
זה  הרי ממנו, וקנה שחזר אףֿעלֿפי – ישראל בארץ

שם). תרומות (הל' יחיד ר"י 115)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‡È·Ó ÔÈ‡ - ¬≈»∆ƒ¿»≈¿ƒƒƒ∆»
ÌÈ¯eka118Ô‰ Lc˜Ó ÈL„˜k ÌÈ¯eka‰L ;119. ƒƒ∆«ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

ה"ב.116) פ"א ביכורים באשירה 117)'ירושלמי' מדובר
יֿיא) 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 אףֿעלֿפי
אסור  שבנעבד כשם ביכורים, ממנה מביאין אין שנתבטלה,
חפירות  אולם, הי"בֿיג). 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

.ÊÈÌÈ¯eka‰120Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ «ƒƒ≈»∆ƒƒ«»¬»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקכו zekld - mirxf xtq - ixyz 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‰È¯·cÓ121‰ˆB¯‰Â .ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ122 ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒƒƒ¿»∆
e‰OBÚ - ÌÈ¯eka e‰„O Ïk ˙BOÚÏ123. «¬»»≈ƒƒ≈

מ"א.120) פ"א פ"ב 121)פאה (שם שבמשנה אףֿעלֿפי
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).

.ÁÈLÈ¯Ù‰124¯ÊÁÂ ÂÈ¯eka125B‡ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Â ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ¬≈∆
Ô¯hÚ126ÌÈ¯ek·k ˙ÙÒBz‰ È¯‰ -127ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¬≈«∆∆¿ƒƒ«∆¿»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡128·‡ ;‡È·‰ Ì‡ Ï ¬ƒ¿∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ≈ƒ
‡È¯eqÓ B‡ Ôc¯i‰ ¯·ÚÓ129Û‡Â .ÌÈ¯ek·k dÈ‡ - ≈≈∆««¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿«

‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡ ,ÌÈ¯ek·k dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿ƒƒ≈»∆¡∆∆∆»
‰¯‰Ëa130ÔÈ‡Â .131ÏÎa ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ¯hÚÓ ¿»√»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿»

ÌB˜Ó132.ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡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.
בחוצהֿ 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 ?ÌÈ¯eka‰ ÔÈLÈ¯ÙÓ134CB˙Ï Ì„‡ ≈««¿ƒƒ«ƒƒ≈»»¿
e‰„O135‰¯kaL ‰‡z ‰‡B¯Â136ÌÈ·Ú ÏBkL‡ , »≈¿∆¿≈»∆ƒ¿»∆¿¬»ƒ

ÈÓ‚a Ô¯LB˜ - ¯kaL ÔBn¯ ,e¯kaL137È¯‰ :¯ÓB‡Â ∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿»¿∆ƒ¿≈¬≈
¯aÁÓa ÌÈ¯eka ÌÈOÚ Ì‰Â .ÌÈ¯eka el‡138‡¯wMÓ ≈ƒƒ¿≈«¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ∆»»

ÌL Ô‰Ï139Èt ÏÚ Û‡Â ,140Ïk eÏL· ‡Ï ÔÈ„ÚL »∆≈¿««ƒ∆¬«ƒ…»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÌLÏ˙ÈÂ e¯ÓbiMÓe .Ôk¯ˆ141 »¿»ƒ∆ƒ»¿¿ƒ¿¿≈ƒ««¿«≈»ƒ

¯aÁÓa ÔLÈ¯Ù‰ ‡Ï .ÌL Ì‰Ï ˙B¯˜ÏÂ ¯ÊÁÏ142‡ÏÂ «¬…¿ƒ¿»∆≈…ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿…
ÌL Ì‰Ï ‡¯˜143¯Á‡ ÌLÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÌLÏ˙e »»»∆≈¿»»¬≈∆«¿ƒ»««

eLÏ˙pL144BÈ‡ - Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿«≈À»≈
LÈ¯ÙÓ145LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,‰‡ÓËa ÌÈ¯eka146ÔÓ «¿ƒƒƒ¿À¿»∆»«¿ƒƒ
¯B‰h‰147˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ «»««»≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈≈
˙B¯Á‡148LÈ¯ÙÓ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ¬≈¿«¿ƒ≈∆≈»∆ƒ∆≈«¿ƒ

„ea‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËa149ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .150, ¿À¿»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»∆ƒ
¯epz‰ Ô‰a ˜ÈqÓ BÈ‡ - e‡ÓËpL ÌÈ¯eka‰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  (כסףֿמשנה). 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
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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 (כסףֿמשנה). מקדש" כקדשי

לי". יראה "וכן המילים

.ÎLÈ¯Ùn‰154ewÓÂ ÂÈ¯eka155eÊÊ· B‡156e„·‡ B‡ ««¿ƒƒ»¿»«ƒ¿¿»¿
e‡ÓËpL B‡ e·‚pL B‡157ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿«»¿«¿ƒ¬≈ƒ

Ì‰ÈzÁz158¯Ó‡pL ;159- EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡È·z : «¿≈∆∆∆¡«»ƒ≈¿»¡…∆
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ160¯‰Ï Ì‡È·iL „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

יוםֿ ('תוספות ה"י שם להלן נראה וכן לעזרה, הכוונה
טוב').

.‡ÎLÈ¯Ùn‰162- ÌÈÏLe¯ÈÏ B„Èa Ô˙BÏÚ‰Ï ÂÈ¯eka ««¿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

â"ôùú'ä éøùú 'é éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 ÌÈ¯eka‰2Ô‰Â «ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ ÈL„˜k ,Ô‰ÈÈa Ô˙B‡ ÌÈ˜lÁÓ3¯·Îe . ¿«¿ƒ»≈≈∆¿»¿≈«ƒ¿»¿»
¯Ê ,CÎÈÙÏe .‰Óe¯z ÔÈÈe¯˜ Ô‰L e¯‡a4ÏÎ‡L ≈«¿∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»«

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eka5ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -6‡e‰Â . ƒƒ¿»»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿
.ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÌÏÎ‡iL∆…¿≈≈««∆ƒ¿¿¿«¿»«ƒ

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים כלומר,
בפני 3) 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 ÔÈ·iÁ -9Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ10;ÂÈ¯·c ÏÎÏ «»ƒ»»ƒ»«¬≈∆¿≈¿»¿»»

.ÂÈ¯·c 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

שהרי 10) ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם שהרי
המקדש. כקדשי הם

.‚Ô‰k11¯Á‡Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L …≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ≈««
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ eÒÎpL12.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»∆ƒ«»

˙Óe¯˙e ¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆¿≈¿«
.‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯eka‰ Ì‰Â ;E„È»∆¿≈«ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ÔÎÂ13‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa 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 e¯z‰ ‰¯ÊÚa Ì‡È·n‰ ÌÁÈpiMÓeƒ∆«ƒ≈«¿ƒ»»¬»»À¿«…≈¿««
˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«»¬≈∆∆≈«¿ƒ»¿«∆∆

Ô˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ÌÈ¯ek·e .Ô˙ÏÈÎ‡14e¯ÊÁÂ15- ¬ƒ»»ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»¿»¿
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ16. À»ƒ«¬ƒ»

אכילתם.14) מקום שהיא לירושלים, בחוץ 15)חוץ אבל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקכח zekld - mirxf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פי16)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,

.‰.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡k - ÌÈ¯eka ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«ƒƒ«¬ƒ«¿»¿»¿»»
ÌÈ¯ekaa ¯˙È17Ô‰L :18ÔÈeÚËe ,ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ »≈«ƒƒ∆≈¬ƒ¿≈¿ƒ
ÌB˜Ó ˙‡·‰19Ô‰ÎÂ ,20ÌÈ‡ÓË ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯B‰Ë ¬»«»¿…≈»∆»«ƒƒ¿≈ƒ

ÌLk ,‰˜BÏ -21¯OÚÓ ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ‰˜BlL ∆¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆»««¬≈
‰Óe¯za 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,

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯eka‰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
˙ec¯Ó ˙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 ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»«∆∆
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‡È·‰Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe26ÈÙa ÈÏÎa ƒ¿»ƒ«À¿»¿»ƒ»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ27Ì‡È·È ‡ÏÂ .‡ˆÈ - „Á‡ ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â ; «¿¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»»»¿…¿ƒ≈
·ea¯Úa28‰hÓlÓ ÌÈ¯BÚO ‡l‡ ,29ÏÚ ÌÈhÁÂ , ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«

,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ¯Ó˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ˙ÈÊÂ ,Ô‰Èab«≈∆¿≈ƒ««≈∆¿»ƒ««≈∆
‰È‰ÈÂ .Ïk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈBn¯Â¿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 ÌÈ·Ú32. ¬»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)
דקל.30) מחצלאות.31)עלי ממנו עושים שהיו בר, עשב
מנה 32) לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת כלומר,

ענבים).

.ÁÌ‡È·‰33ÌÈ¯eka‰ Ô‰k‰ ÏËB - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¡ƒ»ƒ¿ƒ«»≈«…≈«ƒƒ

ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÊBÁÂ34‰·¯Ú ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â . ¿≈«¿ƒƒ¿»»¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈlq‰Â ÌÈ¯eka‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÛÏÁÂ¿≈∆¿«≈»∆¬≈«ƒƒ¿««ƒ

ÌÈ‰kÏ35e‡ÓË Ì‡Â .36ÌÈ¯eka‰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‡È·Ó eÈ‰ ,ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰Lk¿∆»¿ƒƒ∆«ƒƒ»¿ƒƒ¿»»
‰BÈ È·e ÔÈ¯Bz40ÌÈlq‰ ÈcvÓ ÔÈÏBz eÈ‰ ÔÎÂ .41 ƒ¿≈»¿≈»ƒƒƒ≈««ƒ

ÌÚL el‡ .ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ¯hÚÏ È„k ,‰BÈ È·e ÔÈ¯Bzƒ¿≈»¿≈¿«≈∆«ƒƒ≈∆ƒ
˙BÏBÚ ÌÈ·¯˜ eÈ‰ ÌÈlq‰42ÔÈz eÈ‰ Ô‰È„ÈaL el‡Â , ««ƒ»¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈∆»ƒ»ƒ

ÌÈ‰kÏ43. «…¬ƒ

מצוה.40) גבי 41)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˙‰Ï45ÌÈ¯eka‰ ÏÚ Lc˜na ƒ¿«¬≈¿ƒ¿««ƒ¿»««ƒƒ
Èz„b‰ :‡¯B˜Â ÏÈÁ˙Ó .Ì‡È·nL ‰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 ‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú48ÔÈ‡Â .49 «∆ƒ¿…»«»»»«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÂ :¯Ó‡pL ;L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»∆»ƒ¿«…∆∆∆¡«¿»ƒ»

˙‡f‰ ÔBLla - z¯Ó‡Â50. ¿»«¿»«»«…
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכט mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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:

לפני 47)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 בני 52)פרשת שכל "מפני
יודעים) היו אדם בני כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם

הקודש. ביכורים.53)לשון

.·ÈÌzÏ ˙eL¯ BÏ LÈ - ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ‡È·n‰«≈ƒ∆«ƒƒ≈¿ƒ¿≈
C¯c‰ ÏÎa B·B¯˜e Bc·ÚÏ54.˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbnL „Ú ¿«¿¿¿»«∆∆«∆«ƒ«¿«««ƒ

‡e‰ BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ ÏËB - ˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿«««ƒ≈«««¿≈
BÓˆÚ·55Ï‡¯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‰ „È¯BÓe , ¿≈ƒ«¿ƒ««»¡…∆¿≈ƒ««
ÂÈzÁz B„È ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÂÈ˙ÙO· BÊÁB‡Â BÙ˙k ÏÚÓ≈«¿≈¿¬ƒ¿»»¿«…≈«ƒ«»«¿»

‡¯B˜Â ,ÛÈÓe59‰ÓÈ¯ˆÓ „¯iÂ È·‡ „·‡ Èn¯‡ : ≈ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»
ÁaÊn‰ „ˆa BÁÈpÓe ,‰L¯t‰ Ïk ¯ÓBbL „Ú ,¯ÓB‚Â¿≈«∆≈»«»»»«ƒ¿««ƒ¿≈«

,Ô¯˜ ÏL dÓB¯„a ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a‰ÂÁzLÈÂ60 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆∆¿ƒ¿«¬∆
Ô‰L ÔÈpÓe .‡ˆÈÂ61Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ?‰Ùez ÔÈeÚË ¿≈≈ƒ«ƒ∆≈¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«

E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰62ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - «…≈«∆∆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 -63Ôa¯w‰ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏLa - Ô‡k Û‡ , ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈«»¿»
.·kÚÓ¿«≈

פרשת 54) מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל
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 ÔÈ¯B˜ È˙ÓÈ‡Â64‰¯ÊÚÏ ¿≈»«ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ∆«ƒ»¬»»
eÈ‰ ÌiÂÏ‰65Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :ÔÈ¯B˜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

.„ÈÂÈ¯eka ‡È·‰ ?„ˆÈk .‰ÈÏ ÌÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒƒ»≈«≈ƒƒ»
ÂÈÓÏL ·È¯˜‰Â ‡¯˜Â Lc˜nÏ67B˙B‡a ‡ˆÈ ‡Ï - «ƒ¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»…≈≈¿

¯ÊÁÈÂ ÌL ÔÈÏÈ ‡l‡ ,BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ ÌBi‰«ƒ»«ƒ«¬…ƒ¿∆»»ƒ»¿«¬…
EÈÏ‰‡Ï zÎÏ‰Â ¯˜a· ˙ÈÙe :¯Ó‡pL ;B¯ÈÚÏ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ∆∆¡«»ƒ»«…∆¿»«¿»¿…»∆
BÏ ‡B·zLÎÏ Lc˜n‰ ÔÓ ‰Bt ‰z‡L ˙BBt Ïk -68 »∆«»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»

¯˜aa ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï69ÌÈ¯eka‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . …ƒ¿∆»«…∆ƒ¿≈»≈∆«ƒƒ
,‰‡È¯˜e ,ÈÏÎe ,ÌB˜Ó ˙‡·‰ :ÌÈ¯·„ ‰Ú·L 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

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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

.‡‡È·n‰ Ïk2¯ÈLÂ Ôa¯˜ ÔeÚË ÌÈ¯eka3‰Ùe˙e4 »«≈ƒƒƒ»»¿»¿ƒ¿»
‰ÈÏÂ5LiL ÈÙÏ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡ Èece‰ Ï·‡ ,6 ¿ƒ»¬»«ƒ≈»∆«…¿ƒ∆≈

.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁL∆«»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 יבֿיד.3)(שם הלכות שם
ביכורים,4) ואנדרוגינוס טומטום אשה, של ביכוריהם ואף
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקל zekld - mirxf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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‡‰ :ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó el‡Â7ÌeËÓh‰Â8 ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ»ƒ»¿«À¿
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â9‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ ,10ÔÈ‡Â , ¿»«¿¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ»¿≈»

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ11ÔÎÂ . ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
ÔÈÙB¯ËBt‡‰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 [ואףֿעלֿפיֿכן 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 אףֿעלֿפי 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  טוריֿאבן 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 כנעני 13)לו [עבד
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 ‡È·Ó - «≈≈ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»»«¬
ÔÈÒÎpL Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ·‡ ‡e‰ È¯‰ - EÈz˙ ÌÈBbƒ¿«ƒ¬≈«»»»À∆ƒ¿»ƒ

‰ÈÎL ÈÙk ˙Áz16‰Úe·M‰ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡Ïe ; «««¿≈¿ƒ»¿«¿»»»¿»«¿»
‰lÁz17ÔÎÂ .ı¯‡‰ ˙‡ ÂÈa eL¯ÈiL18ÌiÂÏe ÌÈ‰k ¿ƒ»∆ƒ¿»»∆»»∆¿≈…¬ƒ¿ƒƒ

L¯‚Ó È¯Ú Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,ÔÈ¯B˜Â ÔÈ‡È·Ó -19. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»≈ƒ¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"LiYzp miFB oFnd a` :mdxa`l xn`PW .`xFwe `ian - xBd©¥¥¦§¥¤¤¡©§©§¨¨©£¦§©¦
."'Ek

חלק  היותו מצד אינה הגר שקריית י"ל דבריו בביאור
בבעלות  ובהקדים: מאביו היורש כבן אם כי ישראל מכלל
הכללית  הבעלות ענינים, שני ישנם ישראל ארץ על ישראל
הפרטית  והבעלות ישראל, לכלל שייכת ישראל ארץ שכל

לו. השייך בארץ פרטי חלק יש מישראל אחד שלכל
קנינים; בשני פועל לידי באו אלו בעלות אופני ושני
כו' יהושע ע"י הארץ כיבוש ע"י באה הכללית הבעלות
הפרטית  והבעלות ישראל, לכלל א"י נקניתה ידה שעל
והחזיק  שישב מישראל ואחד אחד כל ידי על שנעשית

בחלקו.
ואינם  זל"ז קשורים אינם בבעלות אלו אופנים שני
פוגעת  הכללית הבעלות אין שהרי זה את זה מעכבים
את  שוללת אינה המלך שבעלות כמו הפרטית בבעלות
רכושו  על המדינה מבני כאו"א של הפרטית הבעלות
לשלם  עליו מוטל המלך של בעלותו שמצד אלא הפרטי,
רשאי  מסויימים שבמקרים ועד רכושו על למלך מיסים

רכושו. את ליטול המלך
הבעלות  את (בהכרח) גורמת הפרטית הבעלות אין ולאידך,
שבטלה  שאף ראשון בית חורבן לאחר וכמו הכללית
ומבטל  כיבוש ("שאתי הארץ על בנ"י של הכללית הבעלות
שלו  הקרקע על היחיד בעלות נשארה מ"מ כיבוש"),

בספר  וכתוב יקנו בכסף "שדות בירמי' ".וחתום כמ"ש
לאברהם  הקב"ה בהבטחת הנ"ל הבעלות אופני ששני וי"ל

הפסוקים: בלשונות מרומזים
את  נתתי "לזרעך הזאת", הארץ את אתן "לזרעך בפסוקים
ישראל  עם לכלל בשייכות הנתינה מודגשת הזאת" הארץ
המקום  מן "ראה הכתוב מאריך בה אתננה" "לך ובהבטחה
לך  גו' וימה וקדמה ונגבה צפונה שם עומד אתה אשר
הארץ  כעפר זרעך את ושמתי עולם עד ולזרעך אתננה
ימנה. זרעך גם הארץ עפר את למנות איש יוכל אם אשר
אלו  בכתובים כי גו'", ולרחבה לארכה בארץ התהלך קום
מאריך  ולכן מישראל אחד כל של הפרטית בבעלות מדבר
"ושמתי  להבטחה מתאימה כזו ידים רחבת ארץ שנתינת
גדולה  לארץ ישראל זקוקים ולכן הארץ" כעפר זרעך את
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלי mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משמעו  גו'" בארץ התהלך "קום הכתוב: ובנוסף, ביותר,
לבעלות  המתאים חזקה בקנין בארץ יחזיק שאברהם

הפרטית.
בבעלות  המדברים שבפסוקים ההבדל, משמעות גם זוהי
המדברים  בכתובים אבל "לזרעך" רק נאמר הכללית

" נאמר הפרטית עולם"לךבבעלות עד ולזרעך אתננה
שההבטחה  כיון לאברהם, בפועל הנתינה בהדגשת
האומה, אבי היותו מצד היא הכללית הבעלות על לאברהם
היותו  מצד לאברהם ניתנה הפרטית הבעלות על וההבטחה

מישראל. כאו"א של ה"אב"
נאמר  הכללית, הבעלות בהבטחת המדברים בכתובים לכן,
בכתובים  משא"כ נתתי), (לזרעך אתן" "לזרעך רק
"אב" בתור לאברהם שניתנה הפרטית בבעלות המדברים
מודגש  שבזה כיון ולזרעך" אתננה "לך נאמר לבנו המוריש

מהאב. הירושה באה ידו שעל ובן אב שבין היחס
אביו  את היורש בן מצד שהוא לקרוא הגר שיכול מה וזהו

ישראל  מעם חלק היותו מצד .ולא
.ck oniq mirxf xtq zekln oii

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- B¯·Á ÏL [‰„O] CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿»∆∆¬≈
ÈÙÏ ,‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó21BÏ 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«
LÈ¯ÙÓe .ÔÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰27‰Óe¯z Ô‰Ó «∆¿≈¿««»¿»«¿ƒ≈∆¿»

ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,¯OÚÓe28˙B¯OÚn‰ Ô˙BÂ .29 «¬≈ƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈«««¿
ÌÈ‰kÏ Ô‰lL30ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡Â Ì‰ ÌÈ¯eka ‡nL ,31. ∆»∆«…¬ƒ∆»ƒƒ≈«¬ƒ¿»ƒ

ÁÈÏL „Èa ÔÁlLÓ ‡l‡ ,BÓˆÚa Ô˙B‡ ‡È·Ó BÈ‡Â32, ¿≈≈ƒ»¿«¿∆»¿«¿»¿«»ƒ«

Ô˙B‡ ·kÚz ‡lL È„k33ÏkL ;ÔÏÎ‡lÓ ‰‡È¯w‰34 ¿≈∆…¿«≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆…
L˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ - ˜Ùq‰ ÈtÓ ‰‡È¯wÏ 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
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

.‰LÈ¯Ù‰35‡È·Ó - e‰„O ¯ÎÓe ÂÈ¯eka36BÈ‡Â ƒ¿ƒƒ»»«»≈≈ƒ¿≈
ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;‡¯B˜37È¯‰L , ≈∆≈»«¬∆»«»ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÔÈ‡38Á˜Bl‰Â .39ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡ ≈¿«≈«≈«»¿«¿ƒƒƒ
;¯ÎBn‰ epnÓ LÈ¯Ù‰ ¯·kL ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈«ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ∆«≈

‡È·Ó - LÈ¯Ù‰ Ì‡Â40‡¯B˜ BÈ‡Â41¯Á‡ ÔÈnÓ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«≈
‡¯B˜Â ‡È·Óe LÈ¯ÙÓ -42. «¿ƒ≈ƒ¿≈

ובירושלמי 35) 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
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mixekiaקלב zekld - mirxf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקודמת. בהלכה וראה כמשקר. ואףֿעלֿפיֿכן 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 אנשיֿשם). (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 אףֿעלֿפי
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

.Â¯ÎBn‰43˙B¯ÙÏ e‰„O44BÈ‡Â ‡È·Ó Á˜Bl‰ - «≈»≈¿≈«≈«≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈwL ;‡¯B˜45Ï·‡ .46‡È·Ó ≈∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««¬»≈ƒ

BzL‡ ÈÒÎpÓ Ì„‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡¯B˜Â ÌÈ¯eka »»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈««ƒ∆≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÏ Ô˙ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ BÏ««¿«∆∆¡«¬∆»«¿¿»¡…∆

E˙È·Ïe48‰˙nL Èt ÏÚ Û‡ .49LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ BzL‡ ¿≈∆««ƒ∆≈»ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
C¯ca ‡e‰Â50‡¯B˜Â ‡È·Ó -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 ואףֿעלֿפי
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 בכהאיֿגוונא 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 ואףֿעלֿפי 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 באבניֿמילואים וראה תורה. דין הוא

לג. את כח

.Ê¯ÎBn‰52e‰„O53¯ÎnL B‡54ÔÚ˜¯˜Â ˙BÏÈ‡55 «≈»≈∆»«ƒ»¿«¿»»
Ï·BÈa ‡¯B˜Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«≈≈¬≈∆≈ƒ¿≈¿≈

„·Ïa ÔBL‡¯56¯ÎBÓ ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ƒƒ¿«∆¬«ƒ…»¿»«¿∆≈
Ú˜¯w‰ BÏ ¯ÊÁzL57Ï·BÈa d¯ÎÓe ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆«¬…««¿«¬»ƒ»«¿»»¿≈

ÈL58‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59‰ÎÓÒ È¯‰L ; ≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿≈≈∆¬≈»¿»
BzÚ„60ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈ˜Â ,˙B¯t‰ ‡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
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

.ÁLÈ¯Ù‰62ÔkÒÓ ‡e‰ È¯‰Â ‰ÏÁÂ ÂÈ¯eka63‰Ê - ƒ¿ƒƒ»¿»»«¬≈¿À»∆
‡È·Ó BL¯ÈÏ Èe‡¯L64‡¯B˜ BÈ‡Â65LÈ¯Ù‰ .66 ∆»¿»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ

ÏÚ Û‡ ,C¯ca ÁÈÏM‰ ˙Óe ,¯Á‡ „Èa ÔÁlLÂ ÂÈ¯ekaƒ»¿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

(כסףֿמשנה). 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 שאףֿעלֿפי
שהוא  אףֿעלֿפי 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'

.ËLÈ¯Ù‰69e„·‡Â ÂÈ¯eka70,˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbiL Ì„˜ ƒ¿ƒƒ»¿»¿…∆∆«ƒ«¿«««ƒ
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Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â71BÈ‡Â ÌÈiM‰ ‡È·Ó - ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
È¯t Ïk ˙ÈL‡¯ ˙‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ;‡¯B˜≈¿ƒ∆≈»«∆≈ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈiM‰ el‡Â .˙ÈL‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ≈

ÌÈ¯ek·k LÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ72. «»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 ÂÈ¯eka74ÌˆÙB -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 ÂÈ¯eka78¯ÊÁÂ ,‡¯˜Â ≈ƒƒ»≈∆»ƒ«ƒƒ¿»»¿»«
;Ô‰ÈÏÚ ‡¯B˜ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈnÓ ÌÈ¯eka ‡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

.·ÈLÈ¯Ù‰80ÂÈ¯eka81ÔÈÚn‰ L·ÈÂ82ıˆ˜pL B‡ ƒ¿ƒƒ»¿»≈««¿»∆ƒ¿«
ÔÏÈ‡‰83‡È·Ó -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)בכסףֿמשנה. 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‡È·n‰87‰kÁ „ÚÂ ˙Bkq‰ ‚Á ¯Á‡Ó ÌÈ¯eka88, «≈ƒƒƒ≈««««À¿«¬À»
‚Á‰ Ì„˜ ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡89‡È·Ó -90BÈ‡Â ««ƒ∆ƒ¿ƒ»…∆∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL .‡¯B˜91‰‡È¯˜ ≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿≈¿ƒ»
˙BÚe·M‰ ‚ÁÓ - ‰ÁÓO ˙ÚLa ‡l‡92ÛBÒ „Ú ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈««»«

‚Á‰93el‡Ó ıeÁ ÔÈ‡È·n‰ ¯‡Le .94ÔÈ‡È·Ó - ∆»¿»«¿ƒƒ≈≈¿ƒƒ
.ÔÈ¯B˜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 ואףֿעלֿפי 90)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
שאז  לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על
סוברת  אינה שם שהגמרא הרי לקריאה, הביכורים נראו כבר
ה  הלכה למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם במכות כהגמרא

הקודמת. הוא 91)וההלכה וכן כיֿתבוא. 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". לפני 93)בכל "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג

המשנה. בפירוש וראה אלהיכם". בפרק 94)ה' שהזכרנו
יג. הלכה סוף פ"ב למעלה וראה זה.

.„ÈÌÈ¯eka‰95˙BÓe¯z‰Â96‰lÁ‰Â97Ô¯w‰Â «ƒƒ¿«¿¿««»¿«∆∆
LÓÁ‰Â98‰Ó‰a ˙BzÓe99BÏ LÈ .Ô‰k ÈÒÎ Ì‰100 ¿«…∆«¿¿≈»≈ƒ¿≈…≈≈

‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú Ô‰Ó ˙B˜Ï101ÏÚ·e , ƒ¿≈∆¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»««
Ô‰a ‰B˜Â ,d˙a˙Îa ‰M‡‰Â ,B·BÁa 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

יֿיז. 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
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.ÂËÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡¯eÒ‡ ˙BÓe¯z‰Â Ì103 ««ƒ∆«ƒƒ¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ÏÎ‡‰Ï104ÔÈÏBÚ ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈»≈¿»ƒ¿««ƒ∆«ƒƒƒ
‰‡Óe „Á‡a105‰Óe¯˙k106e·¯Ú˙ Ì‡ ,107ÔÈlÁa ¿∆»≈»ƒ¿»ƒƒ¿»¿¿Àƒ

Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa108ÌÈÓa109¯OÚÓk , ƒ»«ƒ¬ƒ¿»∆≈¿ƒ»¿«¬≈
ÈL110ÈtÓ .111Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó ‡e‰L112Ìe‡OÚ ,113 ≈ƒƒ¿≈∆¿¬ƒ»»¬»

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k114ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿««ƒ∆«ƒƒ
ÌÈÏLe¯Èa Û‡ ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡115ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ¿»ƒ«ƒ»«ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰L ÏÎa116ÌÈ¯eka‰ Ú¯Ê elÙ‡ .117eÒÎpL ¯Á‡ ¿»∆≈¬ƒ»««ƒƒ««∆ƒ¿¿
Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¬≈«ƒƒ¬ƒ¿¿ƒ¿»∆≈

e·¯Ú˙ Ì‡118ÌÈÏLe¯Èa119ÌÈ¯eka Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬»«≈«ƒƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ 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
(כסףֿמשנה). 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˙B¯ÈÚ‰ Ïk ?ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ≈««¬ƒ∆«ƒƒ»»¬»
„ÓÚnaL122È„k ,„ÓÚÓ ÏL B¯ÈÚÏ ˙BÒpk˙Ó123 ∆««¬»ƒ¿«¿¿ƒ∆«¬»¿≈

.CÏÓ ˙¯„‰ ÌÚ ·¯a :¯Ó‡pL ;ÌÈ„ÈÁÈ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒƒ∆∆¡«¿»»«¿«∆∆
eÒkÈ ‡ÏÂ .¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e124,ÌÈzaÏ »ƒ¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿…ƒ»¿«»ƒ

‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ125eÓe˜ :¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ¯ÁM·e . ƒ¿≈…∆«À¿»««««¿À∆≈
eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ÔBiˆ ‰ÏÚÂ126¯BM‰Â .127CÏB‰ ¿«¬∆ƒ∆¿»¡…≈¿«≈

,BL‡¯a ˙ÈÊ ÏL ‰¯ËÚÂ ,·‰Ê ÔÈtˆÓ ÂÈ¯˜Â ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿»¿Àƒ»»«¬»»∆«ƒ¿…
ÚÈ„B‰Ï128ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ÌÈ¯eka‰L129ÏÈÏÁ‰Â . ¿ƒ«∆«ƒƒƒƒ¿««ƒƒ¿∆»ƒ

.ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ÔÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ»ƒ»«ƒ
ÈÏ ÌÈ¯Ó‡a ÈzÁÓO :ÔÈ¯B˜Â C¯c‰ ÏÎa ÔÈÎÏB‰ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿»«∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿…¿ƒƒ

CÏ ÈÈ ˙Èa130eÈ‰ ‡ÏÂ .131ÌBia ÔÈÎl‰Ó132ÈzL ‡l‡ ≈¿»≈≈¿…»¿«¿ƒ«∆»¿≈
˙B„È133eÁÏL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ eÚÈb‰ .„·Ïa »ƒ¿«ƒƒ»ƒ»«ƒ»¿

e¯hÚÂ ,ÌÈÏLe¯È ÈL‡Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÁeÏL Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ«¿«¿≈¿»«ƒ¿ƒ¿
eÒk¯Ùe Ì‰È¯eka ˙‡134ÁÏ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ô˙B‡ ∆ƒ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»∆«

Ál‰ ˙‡ ÔÈ‡¯Ó - L·ÈÂ135˙BÁt‰Â .‰ÏÚÓÏÓ136 ¿»≈«¿ƒ∆««ƒ¿«¿»¿««
ÌÈ‚q‰Â137ÌÈ¯aÊb‰Â138.ÌÈÏLe¯ÈÓ 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«¿≈
.ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡Â ,ÌÈa¯ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿«

eÒkiMÓe140:˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa Ôlk ƒ∆ƒ»¿À»¿«¬≈¿»«ƒ«¿ƒƒ¿
.ÌÈÏLe¯È CÈ¯ÚLa 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 ירושלמי 125)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 שני 133)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' ירושלמי 140)אלא

ב. הלכה שם

.ÊÈÈÏÚa Ïk141ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Bin‡ »«¬≈À»ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ
Ì‰ÈtÓ142ÌB˜Ó ÈL‡ ,eÈÁ‡ :ÔÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ƒ¿≈∆¿¬ƒƒ¿»«≈«¿≈¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלה mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÏLe¯È 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≈»∆»¿∆»«
ÔÈ¯ÓB‡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‰ e¯ac ,‰¯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

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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 ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ3, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»«…≈
ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL4.‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL dÏ ÔÈ‡ BÊ ˙ÈL‡¯Â5LÈ¯Ù‰ 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‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»≈«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ9È„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‡ LÈ¯ÙÓ - ˜eMa ¯kÓÏ ‰OBÚ‰ ÌBzÁp‰Â .‰zÓ«»»¿««¿»∆ƒ¿…««¿ƒ∆»

‰a¯Ó B˙qÚL ÈÙÏ ;ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ13¯eÚLa 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
‰a¯Ó15‡lL ;‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿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.

.„˙‡ÓË19‰qÚ‰20„Á‡ LÈ¯ÙÓ - Ò‡a B‡ ‚‚BLa ƒ¿»»ƒ»¿≈¿…∆«¿ƒ∆»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó21LÈ¯ÙÓ - ÔB„Êa d‡nË Ì‡Â . ≈«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

‡ËBÁ ‰È‰È ‡lL È„k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „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 ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ¿«»ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
;¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïaƒ¿«∆∆¡«¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈

ÔÓÊ·e25˙‡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‰È¯·cÓ26‰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 ˙B¯t28ı¯‡Ï eÒÎpL29ÔÈ·iÁ - ≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆«»ƒ
ı¯‡‰ ˙B¯Ùe ,‰lÁa30ı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL31- ¿«»≈»»∆∆»¿»»»∆

ÔÈ¯eËt32- ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»
˙B¯t ÏÚ ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈa ÔÈ·iÁ Ìz‡ ‰nL»»«∆«»ƒ≈«≈»»∆≈«≈

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקלו zekld - mirxf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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.

.ÊÔÈLÈ¯ÙÓ33ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ34,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¿ƒƒ«»¿»»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .Ï‡¯OiÓ ‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈¿≈

ÔÈ‡È·Ó35ÔÈ‡L ÌLk ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙BlÁ ¿ƒƒ«»»»∆»»∆¿≈∆≈
‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó36ÌÈ¯ek·e37- ‡È·‰ Ì‡Â .ÌMÓ ¿ƒƒ¿»ƒƒƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Óe¯˙k ,Û¯O˙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¿«»¿»¬»»»»∆
Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L40·ÈÊk „Ú41da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ∆∆¡ƒ»≈»∆«¿ƒ«¿ƒƒ»

˙Á‡ ‰lÁ42¯eÚMk43¯‡Le .ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ‡È‰Â , «»«««ƒ¿ƒ∆¡∆∆«…¬ƒ¿»
È ı¯‡ÈÏBÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯O ∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿…≈

‰Ó‡ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡È‰L ,Ï·a44ÈzL da ÔÈLÈ¯tÓ - »∆∆ƒƒ¿ƒ¿«¬»»«¿ƒƒ»¿≈
‰Ó ÈtÓe .˙ÏÎ‡ ˙Á‡‰Â ,˙Ù¯O ˙Á‡‰ :˙BlÁ«»««ƒ¿∆∆¿»««∆¡∆∆ƒ¿≈»
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰L ÈtÓ ?˙BlÁ ÈzL da ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿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 ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ»«»∆»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó49ÔÈLÈ¯ÙÓe ;d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»«¿ƒƒ

‡lL È„k ,dÏÎ‡Ï Ô‰kÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ ‰iL ‰lÁ«»¿ƒ»¿¿ƒ»«…≈¿»¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È50‰Ù¯O È¯‰L ,˙Ù¯O ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z : …¿¿»¿»ƒ¿∆∆∆¬≈ƒ¿¿»

‰Úe„È ‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»««ƒ∆…ƒ¿¿»À¿»¿»
ÏkÏ51‰ˆB¯L Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰iL BÊÂ . «…¿¿ƒ»≈»ƒ∆»…∆∆

LÈ¯ÙÓ52Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ ,53ı¯‡‰ ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈∆¿»»»∆
ıeÁÏÂ ‰Ó‡Ó54‡È¯eÒa ÔÈa ,55˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ÔÈa ≈¬»»¿«≈¿¿»≈ƒ¿»»¬»

‡lL È„k ,‰Ù¯OÏ ˙Á‡ :˙BlÁ ÈzL ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒ¿≈«««ƒ¿≈»¿≈∆…
‰‡ÓË ‰Óe¯z eÈ‡¯ :e¯Ó‡È56˙Á‡Â ;˙ÏÎ‡ …¿»ƒ¿»¿≈»∆¡∆∆¿««

‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,‰ÏÈÎ‡Ï57.Ï‡¯OiÓ «¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈
ÏÈ‡B‰Â58Ì‰È¯·cÓ BÊÂ BÊÂ59.˙ÏÎ‡pa ˙Ba¯Ï ·ËeÓ , ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»¿««∆¡∆∆

Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰Ù¯O ÏL :CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¿≈»≈»ƒ∆»»

‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ - ‰ÏÈÎ‡ ÏLÂ ;‡e‰L60. ∆¿∆¬ƒ»∆»≈«¿»ƒ¿»
ÌÈ·ÊÏ ˙¯zÓe61¯‡LÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙B·ÊÏe 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)אףֿעלֿפי
"שלא  אלא נתקנה שלא מדבריהם, עיקרה כלומר שם.
שהיא  אףֿעלֿפי 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
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 ÔÈLÈ¯ÙÓ -64 «≈«¿ƒƒ«»««¿»∆∆ƒ¿»≈

‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡65ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ∆»≈«¿»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 ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»»«¿ƒƒ¿ƒ»«…≈«¬ƒ»¿≈»
Ì„wÓ ¯·c‰ ‰È‰Lk ,¯eÚL68. ƒ¿∆»»«»»ƒ…∆

אדומה 63) פרה אפר בידינו ואין מתים, טמאי שכולנו
עלינו. עולי 64)להזות בה שהחזיקו בארץ אף כלומר,

ה"ד.65)בבל. למעלה באונס, שנטמאה חלה כדין
מן 66) בחלה חייבים עליה ישראל שכל בזמן כלומר,
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ויש  כשיעור. הזה בזמן אף מפרישים ולפיכך התורה,
יוסף' ('ברכי כלשהו אלא מפרישים אין הזה שבזמן אומרים

ס"ד). שם עולי 67)ליו"ד בו שהחזיקו במקום כלומר,
בבל. עולי בו החזיקו ולא אףֿעלֿפי 68)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‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰71‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ƒ¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆≈»¬»

‰ÏÈÎ‡a72ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰k ÏÚ ‡l‡ «¬ƒ»∆»«…≈∆À¿»¿»»»
BÙebÓ73˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ì‰Â , ƒ»≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÚ¯ˆÓe ˙B„ÏBÈÂ74¯‡L ÚbÓa ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L Ï·‡ ; ¿¿¿…»ƒ¬»¿»«¿≈ƒ¿««¿»
dÏÎ‡Ï ÌÈ¯zÓ - ˙Ó È‡ÓË elÙ‡ ,˙B‡Óh‰75. «À¿¬ƒ¿≈≈≈À»ƒ¿»¿»

ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ76ÔÈa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔË˜ Ô‰k ¿ƒ»ƒ»»»…≈»»¿»»»∆≈
‡È¯eÒa77‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙Bˆ¯‡ ¯‡La ÔÈa ¿¿»≈ƒ¿»¬»¿»»¿«¿ƒ«»

˙ÏÎ‡Â ,‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˙Á‡«««¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆¡∆∆
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰pË˜Ï B‡ È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜Ï¿»»∆¬«ƒ…»»∆ƒƒ¿«»∆¬«ƒ…

‰c ‰˙‡¯78‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ 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 Ï·hL ¿≈ƒ»»»…≈»∆»«ƒƒ¿«
B˙·ÈfÓ B‡ BÚ¯Ê83·È¯Ú‰ ‡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 LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,87 ««»»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa88LÈ¯Ùn‰ Ïk .89‰lÁ90C¯·Ó -91 ¿»»»∆»««¿ƒ«»¿»≈
‰lÁz92LÈ¯Ù‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : ¿ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ
‰lÁ93ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa .94ÌLÎe .95 «»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈

.‰‡Óh‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ,‰¯B‰h‰ ÏÚ C¯·nL∆¿»≈««¿»»¿»≈««¿≈»
CÎÈÙÏ96ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰lÁ LÈ¯ÙÓ Ì¯Ú LÈ‡‰ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»ƒ»…«¿ƒ«»∆≈»
C¯·Ï97Ï·‡ .98‰·LiL ‰n¯Ú‰ ‰M‡‰99‰Èt ÏÎÂ100 ¿»≈¬»»ƒ»»¬À»∆»¿»¿»»∆»

˙BÁeË101‰lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - 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 ואיֿאפשר 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 (כסףֿמשנה). כך

.52 הערה אלא 94)116 שם חלה חיוב שאין אףֿעלֿפי
(שבת  דרבנן מצוות כל על שמברך כדרך מברך מדבריהם,
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
(כסףֿמשנה). 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 אףֿעלֿפי

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 ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - «ƒ»¿«≈»¿»∆∆«¿∆∆««
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ104˙¯‰ÊÓ dÈ‡L ;105‡l‡ ,dÚbÓ ÏÚ »»»∆∆≈»À¿∆∆««»»∆»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקלח zekld - mirxf xtq - ixyz `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,Ï·hL 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 ¯zÓ107¯f‰ 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‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â [‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ««»¿»»∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ d¯wÚ 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 (כסףֿמשנה,

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
(משנה114ֿ) הי"ט תרומות מהל' בפי"ב וראה שם. בכורות,

א.115)למלך). ט, ביצה

.‚È‰Óe¯z ˙‡¯˜ ‰lÁ‰116˙Ïh dÈ‡ CÎÈÙÏ .117 ««»ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈»ƒ∆∆
‰Óe¯˙k ,Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡118¯B‰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- Ì¯z Ì‡Â ,Ì¯˙È ‡Ï :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L ÏÎÂ¿…∆»«¿ƒ¿»…ƒ¿…¿ƒ»«
‰Óe¯z dÈ‡121‰lÁa Ck ,122e¯Ó‡L ÏÎÂ . ≈»¿»»¿«»¿…∆»«¿

‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï :‰Óe¯˙a123ÏÎÂ .‰lÁa Ck , ƒ¿»…ƒ¿…ƒ∆«∆»¿«»¿…
‰Óe¯z ÏÎB‡ BÈ‡L124ÏÎÂ ;‰lÁ ÏÎB‡ BÈ‡ - ∆≈≈¿»≈≈«»¿»

‰Óe¯z 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

.ÂË¯BkM‰Â ‡Óeq‰126;‰lÁzÎÏ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ «»¿«ƒ«¿ƒƒ«»¿«¿ƒ»
ÔÓ eL¯ÙÈÂ 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'

â"ôùú'ä éøùú à"é éùéîç íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
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
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 LÈ¯ÙÓe .‰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 ‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁ ‡l‡ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»∆»¬ƒ»ƒ≈¿»ƒ¿«
,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈÓqk‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰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¯»̃∆∆∆»«««¬≈≈≈¬»»∆«
ÔÈ·iÁ 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,

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלט mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿»¿«≈»¿«∆¿≈¿»∆…
‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰7 ≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«¿»

‰lÁa ÔÈ·iÁ -8eÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿«»¿≈«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÌÈÏaMa9˜ÏÁ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ√ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆≈≈∆

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z10ÈL ¯OÚÓe ,11,ecÙpL Lc˜‰Â ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe12ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzLe13e„tiLk «»…∆¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿∆ƒ»

‰lÁa ÔÈ·iÁ 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 כי 12)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 ,ÌÈÏLe¯Èa ƒ»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÚÈ·L16Ún„Ó ˜ÙÒe ,17Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ - ¿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 ÔÈ¯eËt21˜eMa Ô¯ÎÓÏ ; ¿ƒƒ««»ƒ¿≈∆≈…∆¿»¿»«

ÈÙÏ ,‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰„Bz È·È¯˜ÓÏe ÌÈ¯ÈÊÏƒ¿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 פי 21)אחד על אף
שחיטת  בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין

מיד. בהן יש דמים קדושת - הקרבן

.ÂÔÈÙzM‰ ˙qÚ22ÌÈa¯Ï ‰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
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,

.ÊÏ·h‰ ÔÓ ‰qÚ ‰OBÚ‰25‰lÁ ÌÈc˜‰L ÔÈa , »∆ƒ»ƒ«∆∆≈∆ƒ¿ƒ«»
‰lÁÏ ‰Óe¯z ÌÈc˜‰L ÔÈa ‰Óe¯˙Ï26‰OÚM ‰Ó - ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«»«∆»»

ÈeOÚ27„Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰lÁz ‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . »¿ƒƒ¿ƒ««»¿ƒ»…≈»≈«
LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL∆ƒ»∆»¿»¿««¬≈¿ƒƒ¿ƒ
.‰lÁ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰Óe¯z ‰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 ,ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .‰¯eËt - ‰iÁÏ¿«»¿»ƒ««¿»ƒƒ¿«∆»ƒ

‰lÁa ˙·iÁ - ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡30ÌÈ·ÎBk „·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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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- 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 ÌÈ·ÎBk „·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 LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ34ı¯‡a elÙ‡ , ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ35‰lÁ dÈ‡ -36BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ‡l‡ ; ƒ¿»≈≈»«»∆»ƒƒ∆≈
CÈ¯ˆ37¯ÊÏ ÏÎ‡˙Â ,38dÏ eLLÁ ‡Ï ‰nÏÂ .39‡nL »ƒ¿≈»≈¿»¿»»…»«¿»∆»

„·BÚ „Èa d˙B‡ ‰Ï˙Â ‡È‰ Ï‡¯OÈ ÏL ‰qÚƒ»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿«≈
ÌÈ·ÎBk40d¯ËÙÏ È„k41¯ËÙÈ - Ï‡¯OÈ ‰ˆ¯È 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 פי 42)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˙B¯52ÔÈÏ·z 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 ,˙LÁ¯n‰Â¿««¿∆∆≈∆ƒ¿ƒ∆«»≈««¬«
ÔÁÈz¯‰ Ck ¯Á‡Â ˙LÁ¯n·e57‰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 ÔÈ·iÁ el‡ Ïk - «»≈»≈«»ƒ¿«»¬»»∆ƒ»

‰nÁa dLaÈÏ60‰¯„˜a dÏM·Ï 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
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 ÔÈ·iÁ - ˙t B˙BÙ‡Ï∆¡««»ƒ¿«»
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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

.ÂË¯ÓÚ‰ ‡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 ÔÈÙ¯ËˆÓ 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‡ ÌB¯a81ÏÎÂ , ¿∆¿»«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 ÌB¯a83‡e‰ - ¿»∆¿»¿ƒ«∆¿«¿≈
ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L da LiL ‰cÓ ÔÎÂ .¯ÓÚ‰»…∆¿≈ƒ»∆≈»∆«∆¿»»¿≈
ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÏÚ Úaˆ‡ ÈÚÈLz¿ƒ≈∆¿««∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈
Úaˆ‡ ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÌB¯a 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 ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÓÁ Ï˜LÓ Ì‰L ,ÌÈ¯ˆÓaL87 ∆¿ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¬≈≈¿∆¿ƒ

Ï˜Lnk ‰ÏÈÎnL ‰cÓe .‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯ˆÓ 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 שהרי 80)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. ולפי 87)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

קעֿקעג.

.ÊË˙BÁt ˙BÁt B˙qÚ ˙BOÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»«¬ƒ»»»
‰lÁ‰ ÔÓ d¯ËÙÏ È„k ,¯eÚMkÓ88‰lÁ LÈ¯Ùn‰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»¿»

˙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 ÔÙ¯ˆÓ91:¯Ó‡pL .˙t‰ ÔÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓe , ¿»¿»««»«¿ƒ««»ƒ««∆∆¡«
LÈ¯ÙÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿«≈∆«¿ƒ

¯epz‰ ÔÈ‡Â .ÈeÙ‡‰ ÔÓ92‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ93. 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 רבי 92)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˙B¯kk‰ eÈ‰94BÊa BÊ ˙BÎLB95Ïk‰ ÔÓ ıa˜˙Â »«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ«…
‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰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‰È¯·c ÏL ‰lÁ Ì‡Â .99- ‡È‰ ¬≈∆»≈¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆ƒ

BÏ LiL ÈÏk B˙B‡ Û¯ˆiL „Ú LÈ¯Ù‰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 פי 96)שיפרידם על ואף
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
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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»«

ÔÒ¯n‰102‰qÚ‰ ¯eÚL ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ÁÓw‰ ÔÓ «À¿»ƒ«∆«¿»«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»
‰lÁa ·iÁ BÈ‡ - ÁÓwÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÒ¯na103. «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 ÌBzÁ104¯B‡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 והרי 107)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".

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 ÔÈ¯eËt7Ì‡Â .ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈL ¿ƒƒ««»∆¿»¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
el‡ È¯‰ - ˙BqÚ‰ ·e¯Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈»«¿ƒƒ«≈»ƒ¬≈≈

˙BÙ¯ËˆÓ8. 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∆»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -11- eÈ‰ ÔÈÈÓ ÈMÓ Ì‡Â ,‰lÁa ˙B·iÁÂ ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«»¿ƒƒ¿≈ƒƒ»

Ì˙qL ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡12„Èt˜Ó BÈ‡ „Á‡13Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»∆»≈«¿ƒ¿ƒ
„Èt˜Ó ‰È‰14·¯Ú˙z ‡ÏÂ BÊ· BÊ ‰qÚ Úbz ‡lL »»«¿ƒ∆…ƒ«ƒ»¿¿…ƒ¿»≈

˙BÙ¯ËˆÓ 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,

מקפיד. עשו 15)שהוא מקפדת, שהיא אחת אשה שם:
נשים. כשתי אותה

.‚˙BÙ¯ËˆÓ „ˆÈÎÂ16„Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡17ÔÈnÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆»ƒƒ
‰Ú‚pL ÌÈhÁ‰ ˙qÚ ?„Á‡18- ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ∆»ƒ««ƒƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒ

˙BÙ¯ËˆÓ19˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÈn‰ ¯‡La ‰Ú‚ ;20. ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ‰Ú‚pL ÔÈ¯BÚO ˙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¿»¿»

˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - dz¯·Áa23. «¬∆¿»¬≈≈ƒ¿»¿

ב.16) משנה א.17)שם, בהלכה למעלה ראה
שם.18) כנ"ל ונשכה, נגעה אףֿעלֿפי 19)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 כרבי 22)חיטין", שם, משנה

בן  יוחנן רבי על תנאֿקמא נחלק שלא ויתכן נורי. בן יוחנן
שכד  סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה, זה בענין נורי

י). מין 23)אות וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין
שעורים.

.„L„Á ˙qÚ24˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ -25ÔLÈ ÏLÏ26Û‡ , ƒ«»»≈»ƒ¿»∆∆¿∆»»«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמג mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e¯Ó‡È ‡lL È„k ;„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰L Èt ÏÚ27: «ƒ∆≈ƒƒ∆»¿≈∆……¿
ÔÈÓ¯Bz28ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ29Ì¯˙È ‡ÏÂ .30ÚˆÓ‡Ó ¿ƒƒ∆»»««»»¿…ƒ¿…≈∆¿«
Ô‰ÈzL31‡È·È ‡l‡ ,32ÔLÈ B‡ L„Á ˙¯Á‡ ‰qÚ ¿≈∆∆»»ƒƒ»«∆∆»»»»

¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï Ì‰Ï Û¯ËˆÈÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34‰Ú‚pL ‰qÚa35Ï·‡ ;˙¯Á‡ ‰qÚa ¬ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»«∆∆¬»

˙Á‡ ‰qÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁ ÁÓ˜ ÏÏBa‰«≈∆«¬≈∆«ƒƒ¿∆≈∆ƒ»««
BÓk ,‰lÁ ˙qÚ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ 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‰Óe¯z ˙qÚ B‡40B‡ »∆¿«¿ƒ«…∆ƒ«¿»
Ún„Ó41ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙qÚ B‡42Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«≈»ƒ««ƒ

˙BÚ‚BpL43¯·„ È¯‰L ;˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BÊa BÊ ∆¿»≈»ƒ¿»¿∆¬≈»»
ÚˆÓ‡a ÏÈc·Ó ‰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;˙BÙ¯ËˆÓ - d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ ÚˆÓ‡a »»»∆¿«ƒ»∆¿»«»»ƒ¿»¿
‰lÁa ˙·iÁÓ ‰˙È‰ ¯·k Ô‰ÈÈaL ‰qÚ‰L46ÔÎÂ .47 ∆»ƒ»∆≈≈∆¿»»¿»¿À∆∆¿«»¿≈

ÈtÓ ;˙BÙ¯ËˆÓ - 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«
˙BÙ¯ËˆÓ 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 אףֿעלֿפי בהקדש, זו לסברא
מן  פטורה והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול,
היתה  "כבר הרי ואםֿכן ז), הלכה פ"ח (להלן החלה
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 ואףֿעלֿפי 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 ירושלמי 49)בחלה,
שם. שאין 50)ותוספתא ואףֿעלֿפי 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 אףֿעלֿפי חלה, חיוב

כפשוטה. בתוספתא איש 51)וראה עיסת שאין אףֿעלֿפי
- 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 e¯ÊÁÂ ,BfÓ ‰lÁÂ BfÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰L53BÊa BÊ ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿«»ƒ¿»¿¿»¿»

Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ÔÈ·iÁ - ¯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

.ÁÈL55¯eÚMk ‰qÚ eOÚL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ56 ¿≈¿≈»ƒ∆»ƒ»«ƒ
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‰e˜lÁÂ57e¯ib˙ 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 ,ÌÈ·ÎBk»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 אףֿעלֿפי 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 ÔÈ¯eËt 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 ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ‰qÚ‰ »¿»»ƒ»¿«»≈»ƒ¿«ƒ¿»≈
˙eÙzLa67,ÌÈ·ÎBk „·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 ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ ,69. «∆∆¿∆≈»ƒ¿»

שם.66) על 67)ירושלמי שלא שלשוה משמע, זה מלשון
ו, סעיף של סימן וביו"ד בכסףֿמשנה 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 אףֿעלֿפי מפקיע, הגוי גלגול
שהעיכוב  נראה שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה
לחלק]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא

.‡ÈÏËBp‰70d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ ¯B‡O71 «≈¿≈ƒ»∆…¿»«»»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ CB˙Ï B˙e72‡È·Ó ‰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‰Ó¯e‰L ∆«∆∆¿«»¿¿»¿»ƒ»∆¿»

‰ÈÏÚ ‰lÁ ¯eÚL ‰iM‰ ‰qÚ‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓe ,d˙lÁ«»»«¿ƒƒ»ƒ»«¿ƒ»ƒ«»»∆»
ÏhiL È„k ,¯B‡O‰ ÏÚÂ75BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ûwn‰ ÔÓ ¿««¿¿≈∆ƒ…ƒ«À»¿ƒ≈

ÏÚ ‰lÁ LÈ¯ÙÓe Ï·Ë dlk BÊ ˙ÈOÚ - ‰iL ‰qÚƒ»¿ƒ»«¬≈À»∆∆«¿ƒ«»«
‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ BÈÓa Ï·h‰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

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 שאףֿעלֿפי
(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 ‰Ïe·h‰ ‰qÚ77‡È‰ È¯‰Â , ƒ»«¿»¿«»≈»¿«»«¬≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰ ÔÈ‡L ,‰‡Óh‰ ÔÈÚÏ ÔÈlÁk¿Àƒ¿ƒ¿««À¿»∆≈«≈ƒ∆¿ƒƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈlÁa78¯zÓe .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 ‰Ó¯e‰ ‡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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמה mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 אנשיֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא

שם. רע"ב ועיין הטהורה, עיסה מאותה ונוגע 85)יפריש
נגיעה  צריך שאין ואףֿעלֿפי 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 ואףֿעלֿפי 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

כדי 87) כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדיֿביצה"
ועם  ה"כדיֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה
ורק  אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידיֿזה ה"כדיֿחלה",
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 ואףֿעלֿפי 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
שאףֿעלֿפי  ביצה, כדי לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא
אף  שני, ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע זה ש"כדיֿביצה"
ה"כדיֿ 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"כדיֿחלה"

הטמא]. על הטהור מן לתרום

.‚ÈÌ„‡ ‰OBÚ89‰¯B‰Ë ‰qÚ90LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â ∆»»ƒ»¿»¿≈«¿ƒ
LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï d˙ˆ˜Ó ÁÈpÓ B‡ dÁÈpÓe ,d˙lÁ«»»«ƒ»«ƒ«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ
e‡ÓË elÙ‡Â ˙B¯Á‡ ˙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»≈≈…∆»»¬»

Á¯ÒzMÓ93ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»«∆¿»ƒ
˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙnL ˙BqÚ‰ Ì˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»≈

‰Ó¯e‰ ‡Ï B‡ Ô‰Ó ‰lÁ ‰Ó¯e‰ 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

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
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.

.‡LÈ¯Ùn‰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 LÈ¯Ù‰L6‰qÚ e‰OBÚÂ7 ∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ≈…∆¿≈ƒ»
ÔÈlÁ ÁÓ˜ Ïk ¯‡Lk ,‰lÁ epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -8. ¬≈∆«¿ƒƒ∆«»ƒ¿»»∆«Àƒ

מ"ה.2) פ"ב רחמנא 3)חלה אמר "עריסותיכם" שהרי
.(231 עמ' קידושין, לבעל 4)('מאירי' להחזיר וחייב

שאין  ויודע חכם, תלמיד שהוא ואףֿעלֿפי 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 ÔÈLÈ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡9ÌÈn‰ ˙‡ ÔziLk10 ≈»««¿ƒƒ«»¿∆ƒ≈∆««ƒ
¯·c ˙lÁzÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓ ,ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»»

LBlpL11ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ;12‡lL ‡e‰Â . ∆ƒ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆¿∆…
¯eÚL ÌÈna ·¯Ú˙ ‡lL ÁÓ˜ ‰·¯Úa ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»¬≈»∆«∆…ƒ¿»≈««ƒƒ

¯ÓÚ13¯Ó‡ 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
(כסףֿמשנה  הלישה בתחילת מפריש - העיסה תיטמא שמא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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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' ואףֿעלֿפי 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 d·¯ÚÂ Ïk‰ LlL „Ú ‰qÚ‰ ƒƒ«»ƒ»«∆»«…¿≈¿»¿««»
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - LÈ¯Ù‰21‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿ƒ≈¿»¿¿ƒ…ƒ¿ƒ««»

,˙t‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰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 אףֿעלֿפי

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 ÌÈ¯BÚOa28ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈»∆À»∆»¿¿ƒ¬«ƒ
.ÌÈ¯BÚOa 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
.ÌÈ¯BÚOkƒ¿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' ואףֿעלֿפי 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‡‰ ,ÌÈ¯BÚOa ‰ÓËÓhÂ ÌÈhÁa ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈
‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰lÁ ˙L¯Ù‰ Ì„˜ ‰pnÓ31‡È‰L ÈtÓ , ƒ∆»…∆«¿»««»«»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ

Ï·Ë32ÔÓ ‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»«∆∆¿«»ƒ
‰˜BÏ - ‰pnÓ ÏÎB‡‰ ,‰¯Bz‰33Ï·Ë ÏÎB‡ ÏÎk ,34; «»»≈ƒ∆»∆¿»≈∆∆

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ì‰È¯·cÓ ˙·iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«∆∆ƒƒ¿≈∆«ƒ««
.˙ec¯Ó«¿

שם.30) בפ"ג, -31)משנה בו התרו ואם שמים. בידי
כדלהלן. פ"ה 32)לוקה, כנ"ל כתרומה, דינה חלה שהרי

מן  האוכל אולם, ה"ה. מעשר מהל' בפ"א וראה הי"ג.
אףֿעלֿפי  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 d·41d˙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  ואףֿעלֿפי 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
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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  כסףֿמשנה (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

.ÁÌÈ·ÎBk „·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

.Ë¯b48‡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 ואףֿעלֿפי 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 ואףֿעלֿפי 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 Û¯O˙Â ,55‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡ dÏ „ÏB . ƒ¿»≈¿ƒ»≈«»»«»««∆ƒ¿«¿¿»
ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ‰‡ÓË ˜ÙÒ56‰¯Bz‰ ÔÓ ¿≈À¿»∆«»»¿«≈∆«Àƒƒ«»

ÏkL ;‰¯‰Ëa ‰p¯Ó‚È -57ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ƒ¿¿∆»¿»√»∆…∆«»»¿«≈∆«Àƒ
e‡nËÈ ‡lL ‰lÁÏ ÌÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆…¿«¿

‰È‰˙Â .‰lÁÏ eÏaËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡58,‰ÈeÏz ‰lÁ‰ »ƒ¿ƒ¿¿¿«»¿ƒ¿∆««»¿»
˙ÏÎ‡ ‡Ï59˙Ù¯O ‡ÏÂ60. …∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

פ"א.51) סוף שם ותוספתא מ"ב, שהעיסה 52)שם כיון
על  להלן, כמבואר כחולין, דינה שנתגלגלה, קודם הזו,
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 אףֿעלֿפי

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  שאףֿעלֿפי 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¯‰hÈÂ64LÈ¯Ù‰Ï È„k ,ÂÈÏÎÂ ‡e‰ ƒ»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿≈»¿≈¿«¿ƒ

‰È‰ .‰¯B‰Ë ‰lÁ65ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa66ÏÚ ¯˙È «»¿»»»≈≈««ƒ»≈«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקמח zekld - mirxf xtq - ixyz `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡67‰‡ÓËa ‰pOÚÈ -68‰lÁ LÈ¯ÙÈÂ «¿»»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
(כסףֿ 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"בֿג. 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 LÈ¯ÙÓe ,¯·Á‰∆»≈«¿ƒƒ∆»¿≈«»»«ƒ»ƒ¿≈

‰Ó„‡ ÈÏÎa B‡ ÌÈ·‡ ÈÏÎ B‡ ÌÈÏÏ‚72ÔÈ‡L ¿»ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈¬»»∆≈
˙‡ ÏËB - ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«»»∆≈∆
¯‰f‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰lÁ‰ ˙‡Â ‰qÚ‰ ˙‡ ,Ô‰ÈzL¿≈∆∆»ƒ»¿∆««»¿¿ƒƒ»≈

dÏ·ËÏ ¯ÊÁ˙ ‡nL ,‰lÁa Úbz ‡lL73‰Ó ÈtÓe . ∆…ƒ«««»∆»«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈»
?‰Ê BÏ e¯Èz‰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 עמיֿהארץ, עיסות לגבל עליו נאסור

מקופחת.

.‚È¯·Á ˙L‡76ÌÚ ˙L‡ ÌÚ ˙¯¯B·e ˙„w¯Ó ≈∆»≈¿«∆∆∆∆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 ‰OBÚL81ÔÈÎ¯BÚ ‡ÏÂ ÔÈLÏ ‡Ï - ««¿∆∆¿À¿»…»ƒ¿…¿ƒ

BnÚ82‰¯·Ú È¯·BÚ 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 עמיֿהארץ
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‰85¯Ó‡Â ,‡È¯eÒa ı¯‡‰ ÌÚ ÌBzÁpÓ «≈«ƒ«¿«»»∆¿¿»¿»«
BÏ86‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰lÁ ÈzL¯Ù‰ :ƒ¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿«¿ƒ«»

ÏÚ ı¯‡a Ï‡¯OÈ Ïk e„LÁ ‡lL ÌLk .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆…∆¿¿»ƒ¿»≈»»∆«
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z87‰lÁ‰ ÏÚ ‡È¯eÒa 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‰ ÔÓ91CÈ¯ˆ - «≈«¿»»»∆ƒ««¿»ƒ
LÈ¯Ù‰Ï92˙Èa‰ ÏÚaÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .˜ÙqÓ ‰lÁ93, ¿«¿ƒ«»ƒ»≈¬»«≈«ƒ««««ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â94BÏˆ‡ Á¯‡˙n‰95CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿≈»ƒ««ƒ¿»≈«∆¿≈»ƒ
˜ÙqÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï96. ¿«¿ƒ«»ƒ»≈

ה"ח.89) פ"א שם ותוספתא שם, שם,90)'ירושלמי'
החלה, על נחשדו לא ישראל ובארץ בסוריא אבל מנא. כרבי

הפרשתי 92)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, עם93ֿ)שאימתה
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 בחוץֿלארץ.
מפני  להפריש צריך הנחתום מן לוקח אבל החלה. על חשוד
לא  עור "ולפני של ללאו חש ואינו להכשילו, חשוד שהוא

כנ"ל. מכשול", תתן
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמט mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

â"ôùú'ä éøùú á"é éùéù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 Á·BÊ Ïk ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ≈»≈«¿≈»¿»«…≈
ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ :¯Ó‡pL ,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰«¿«¿«¿»«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 ÏÎ·e ; ƒ¿≈««ƒ¿»»≈»»∆≈¿»

ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ·e ;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 ÔÈ·iÁ -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 ÔÈ¯eËt 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 ‰ÎfL14ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa15˜ÙÒ Ï·‡ . ∆»»«…≈¿»¿ƒ¿»»¬»¿≈
¯OÚÓ16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯eËt -17B¯·ÁÓ ‡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‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÓ‰·a ‰·¯Ú˙pL ˙BzÓa¿«»∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬ƒ««

¯Á‡Ï Ô‰Ó ‰Ó‰a ÏkL ÔÓÊa ,‰‡Óa20Ôlk - ¿≈»ƒ¿«∆»¿≈»≈∆¿«≈À»
ÔÈ¯eËt21B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ; ¿ƒ∆»∆»¿∆»»≈¿«ƒ≈¬≈

- Ìlk ˙‡ ËÁBM‰ ‡e‰ „Á‡ ‰È‰ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»»»∆»«≈∆À»
„·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙BzÓ ¯ËBt22. ≈«¿««≈∆ƒ¿«

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 O·kÓ26˙BzÓa ·iÁ -27ÈBk‰Â .28Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆∆»≈«»¿«»¿«««ƒ
epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˜ÙÒ ‡e‰L29˙Bzn‰ Ïk30. ∆»≈«¿ƒƒƒ∆»««»

È·ˆ31ÊÚ‰ ÏÚ ‡a‰32ÈˆÁa ·iÁ „Ïe‰ - ‰„ÏÈÂ ¿ƒ«»«»≈¿»¿»«»»«»«¬ƒ
˙BzÓ33.‰O ˙ˆ˜Ó elÙ‡ - ‰O Ì‡ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡«ƒ∆¬ƒƒ¿»∆

˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt „Ïe‰ - ‰i·v‰ 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. שני 26)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 בהמה 32)שהוא שהיא
האב 33)טהורה. 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‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï ËÁBM‰ „Á‡∆»«≈«¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«
‰‡eÙ¯Ï B‡ ÌÈ·Ïk35˙Bzna ·iÁ -36. ¿»ƒƒ¿»«»««»

לאכילה.35) שוחט נקרא זה פי 36)שאין על שאף
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקנ zekld - mirxf xtq - ixyz a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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.Á·f‰ ÈÁ·Ê :¯Ó‡pL ;˙·iÁ - ÔÈÙzL ˙Ó‰a∆¡«À»ƒ«∆∆∆∆¡«…¿≈«∆«

.Á˙BzÓa ·iÁ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰37. «≈«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ«»¿«»
ÌÈ‰k38ÌiÂÏe39:¯Ó‡pL ;˙Bzn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - …¬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: לוי 40)- אבל
משפט  יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין

לאחר 41)הכהנים". אפילו מועילה שתפיסה רבינו דעת
הספק. שנולד

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42BÓˆÚÏ ËÁBLa ?43Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿«¿¬»
ÁaË Ô‰k44ËÁBML45BÏ ÔÈÈzÓÓ - ˜eMa ¯ÎBÓe …≈«»∆≈≈««¿ƒƒ

˙B˙aL LÏLÂ ÌÈzL46epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÏÈ‡Â ÔkÓ , ¿«ƒ¿»«»ƒ»¿≈»ƒƒƒ∆
ÌÈ¯Á‡ 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 ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ51ÔÓ ¯eËt - «≈¿≈»ƒ¿…≈»ƒ
˙Bzn‰52ÛzzLn‰Â .53ÌL¯iL CÈ¯ˆ - 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»»«…≈
CÈ¯ˆ BÈ‡ - BnÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ÌÈÁaËna BnÚ „ÓBÚ≈ƒ«ƒ¿»«ƒ¿≈¿≈ƒ≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÛzzLn‰Â .ÌL¯Ïƒ¿…¿«ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ≈»ƒ

ÌL¯Ï57ÚÈ„BÓe ÌÈ¯·„ ‰a¯Ó ÌÈ·ÎBk „·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

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‡ .‰ˆ¯iL∆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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קני mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ÌÈÚÓ È·a ÛzL ;ÚB¯f‰ 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 ‰ËÁL67¯ib˙pL ¯Á‡ Ì‡Â , ƒ¿¬»«∆…ƒ¿«≈»¿ƒ««∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡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 eÓ¯e‰ ‡lL ‰Ó‰a¿≈»∆…¿«¿∆»À»∆¡…
Ï·ËÏ ‰ÓBc dÈ‡L .‰pnÓ68‰p‰k ˙BzÓ È¯‰L , ƒ∆»∆≈»»¿∆∆∆¬≈«¿¿À»

ÔÏÎ‡Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ÔÓˆÚ ˙Bzn‰Â .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ¿««»«¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
Ô‰k ˙eL¯a ‡l‡69ÔÏÎ‡Â ¯·Ú .70Ô¯ÎÓ B‡ Ô˜Èf‰ B‡ ∆»ƒ¿…≈»«««»»ƒƒ»¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -71BÏ ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ≈«»¿«≈ƒ¿≈∆»∆≈
Úe„È Ú·Bz72BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì˙B‡ ‰Bw‰Â . ≈«»«¿«∆»««ƒ∆≈

È‡M¯73‰p‰k ˙BznL ÈtÓ ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈∆«¿¿À»
.˙BÏÊ‚ƒ¿»

הפירות.68) מן בחלק ומובדל מסויים שהרי 69)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 בני 79)גם בין שהקיבה ידע לא שהרי

שלו. שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים,

.ÊËa eÈ‰Â B¯·ÁÏ ¯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¿≈∆¿≈…≈
.‰ˆ¯iL 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 ÚB¯Ê ‡l‡ ,ÚB¯Ê¿«∆»¿«¿∆»¿≈»¿∆»¿»«ƒ

ÌÈLÏ85È„k da ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆»¿≈
‰zÓ86¯BL 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 ÚB¯Ê ?ÚB¯f‰ e‰Ê È‡88ÏL ˜¯t‰ ÔÓ , ≈∆«¿«¿«∆»ƒƒ«∆∆∆
‰aÎ¯‡89B„È ÏL Ûk „Ú90ÌÈ¯·È‡ ÈL Ô‰L ,91‰Ê «¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ∆

‰˜Èt „ÚÂ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰ ÔÓ - ÌÈÈÁl‰Â .‰Êa ‰¯ÚÓ¿…∆»∆¿«¿»«ƒƒ«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ»
˙¯b¯b 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 ,Ô¯Óˆ·e Ô¯BÚa BÏ ezÈ95‰ÈÏÚL ·ÏÁa ƒ¿¿»¿«¿»¿«≈»«≈∆∆»∆»

·ÏÁ ÁÈp‰Ï ÌÈ‰k‰ e‚‰ ¯·Îe .dÎB˙aL ·ÏÁ·e«≈∆∆¿»¿»»¬«…¬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 .104¯kÓÏ Ô‰k‰ ¬»ƒƒ¿«…¬ƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…

,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ elÙ‡ ,‰zÓa ÔzÏ B‡ ˙Bzn‰««»ƒ¿»¿«»»¬ƒ¿≈»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡L ,ÌÏÈÎ‡Ó - ÌÈ·ÏkÏ 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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקנב zekld - mirxf xtq - ixyz a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 ÌÈ¯·Á BÏ eÈ‰L106, …≈∆»¬≈ƒ∆¿ƒ««»
‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ˙BkÊÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«»∆¿ƒ¿»≈¬≈¬≈∆¿«∆
ÌÈ¯·Á‰ 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 ÌÈÁ·BÊ¿ƒ¿¿ƒ««»¿∆«ƒ¿»≈∆»»»∆

˜Á„a ‰Ê Ï‡¯Oi‰ ‰È‰iL ‡e‰Â107˙B˜Ï BÏ ÔÈ‡Â ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»≈∆¿…«¿≈ƒ¿
B¯·Á BÏ ‰ÎfL Ô‰k‰ ‰È‰ÈÂ ,¯Oa108‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »»¿ƒ¿∆«…≈∆»»¬≈¬»ƒ»»

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL BLnL Ô‰k‰109BËÈ˜Ï B‡ B¯ÈÎO B‡ «…≈«»∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ‰kÊÈ ‡nL ,B„ÈÏ e‡B·iL „Ú BÏ ‰kÊÓ BÈ‡ -≈¿«∆«∆»¿»∆»¿«∆¿«

BÁ¯k110. »¿

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 ÔÓÊ·e .ÏËB - „B·Îa BÏ ÔÈ˙B Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆≈
,Ì‰È„È ÔÈÎLBÓ ÌÈÚev‰ - ÌÈÁaËn‰ ˙È·a ÌÈa«̄ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Úeˆ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏËB ÌÈ¯b¯b‰Â112ÔÈ‡Â ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»…≈»¿≈
Ú„eiL È„k ,ÏËB ‰Ê È¯‰ - Ô‰k ‡e‰L B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ∆…≈¬≈∆≈¿≈∆ƒ»«
‡l‡ ˙Bzn‰ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .Ô‰k ‡e‰L ÏkÏ«…∆…≈¿≈«…¬ƒ¿ƒ««»∆»

Ó‡pL ;Ïc¯Áa ÈÏˆ‰ÁLÓÏ ¯113ÌÈÏÎB‡L C¯ck - »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
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

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL BÊ Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ÔÈ‡Â .BÊ5. ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ«≈ƒƒ«»
ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe6dÈ‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ¿≈»

ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B7˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,8ÈÙa ‡lL ÔÈa ∆∆∆»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈
Ô‚c‰ ˙ÈL‡¯k ,˙Èa‰9‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ˙‚‰BÂ . ««ƒ¿≈ƒ«»»¿∆∆¿Àƒ¬»…

ÔÈLc˜Ó·10. «À¿»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
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לכהן  מלוי הא ללוי. מלוי ולא לכהן מכהן לא אותן
ומאי  וכו', זרוע, ולא הזרוע כגון עם, איקרו אלמא מוציאין,
שדין  שאףֿעלֿפי 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). (כסףֿמשנה בה 5)חייבים שנאמר כיון
ראה  שיעור, בו אין ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית",
א. הלכה בפ"ה ולמעלה א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג

הגז 6) ראשית תרווייהו, דאמרי ושמואל רב קלז: שם
דבר  לו תן לו, תתן כאן: שנאמר משום כן ותיקנו בששים.
למעלה  וראה טז. הלכה בסוף כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי

יז. הלכה ופ"ט ב, הלכה נחמן 7)פ"ה רב "אמר קלו: שם
בראשית  אלעאי כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק, בר
אלא  נוהג אינו הגז ראשית אומר, אילעאי רבי דתניא, הגז.
יליף  רבא, "אמר (שם.): אמרו אלעאי ר' של וטעמו בארץ".
לארץ  בחוצה אין, בארץ תרומה מה מתרומה, נתינה נתינה
נהגו  ולא לא". לארץ בחוצה אין, בארץ הגז, ראשית אף לא.
בין  נוהגות וקיבה לחיים זרוע, אבל הגז, בראשית אלא כן
שם  עיין א, הלכה פ"ט (למעלה לארץ בחוצה ובין בארץ
שכשם  יתכן, תרומה, כמו שדינה ומכיון ו). בהערה
(הלכות  לארץ כולם כשבאו אלא נוהגת אינה שתרומה
אלא  נוהגת הגז ראשית אין כן כמו כו), הלכה פ"א תרומות
(מנחתֿחינוך  מדרבנן אלא אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו

תקח). קלה.8)מצוה שם בהלכות 9)משנה ראה
כו. והלכה א הלכה שם וראה 10)תרומות שם. משנה

א. הלכה פ"ט למעלה

.·?„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 ıeÁ16·iÁ ‰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
סלקאֿ 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 ÔÈ·iÁ -˙‡ ÔLc˜‰ Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ «»ƒ¿≈ƒ«≈¬»ƒ»«∆¿≈»∆

„ÏB Ck ¯Á‡Â ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„wL B‡ ,ÔÓeÓ»∆»«≈¿∆¿≈»¿««»«
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÌÈ¯eËt - 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 ÌÈO·k‰ ‡l‡ Êb‰ ˙ÈL‡¯a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡19, ≈«»ƒ¿≈ƒ«≈∆»«¿»ƒƒ¿«
˙B·˜k ÌÈ¯ÎÊ20Èe‡¯‰ ‡e‰ Ô‰lL ¯Óv‰L , ¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆∆»∆»»

ÌÈ„‚·Ï21‰L˜ Ô¯Óˆ ‰È‰ .22- ‰LÈ·ÏÏ Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿»ƒ»»«¿»»∆¿≈»ƒ¿ƒ»
È„k ‡l‡ Ô‰kÏ BÊ ‰zÓ ÔÈ‡L ;Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt¿ƒ≈≈ƒ«≈∆≈«»»«…≈∆»¿≈

‰pnÓ LaÏÏ23. ƒ¿ƒ∆»

"לעמוד 19) במסקנא: קלז. שם ובגמרא שם. בחולין משנה
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 ,˙BÓe¯za ‡e‰ Ce¯a 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 ,BLe·ÏÏ27ÔBÈ„Ùe ‰fÁ‡ ‰„Oe ÌÈÓ¯Á‰Â ƒ¿¿∆∆«≈¿«¬»ƒ¿≈¬À»ƒ¿

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÂÈÎ¯ˆ ¯‡Le ÂÈ˙B‡ˆB‰Ï ˙B¯BÎa¿¿»»¿»¿»»∆¬≈≈≈∆
‰fa·e ‰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 ˙B·iÁ29ÊÊb Ì‡ Ï·‡ .30BÚ·ˆe ¯Óv‰ «»¿≈ƒ«≈¬»ƒ»««∆∆¿»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯ËÙ - ÔziL Ì„˜31Ì„˜ BÈaÏ‰ . …∆∆ƒ≈ƒ¿«≈≈ƒ«≈ƒ¿ƒ…∆
LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ÔziL32LÏBz‰ .BalL ¯Á‡33¯Óˆ ∆ƒ≈«»¿«¿ƒ««∆ƒ¿«≈∆∆

.Êb‰ ˙ÈL‡¯a ·iÁ - ÊÊ‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏÁ¿̄≈ƒ¿»¿…»««»¿≈ƒ«≈
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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. ובכסףֿמשנה ו הלכה פ"ב ושם

.ÊÌÈ‡ÏÎa ‚‰B Êb‰ ˙ÈL‡¯34ÈBÎ·e35‰Ù¯Ë·e36; ≈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
(כסףֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, שמחלוקת

באורֿשמח. דבר,37)וראה של וטעמו שם. תוספתא
וכסףֿמשנה). 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

.ÁLÈ¯Ùn‰38„·‡Â Êb‰ ˙ÈL‡¯39Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ««¿ƒ≈ƒ«≈¿»««»¿«¬»»
Ô‰kÏ ÔziL „Ú40¯ÓB‡‰ .41- ˙ÈL‡¯ È˙Bfb Ïk : «∆ƒ≈«…≈»≈»ƒ«≈ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c42. ¿»»«»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
גיזיי 42) 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 ואףֿעלֿפי 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‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆≈»ƒ««∆¿»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯eËt - ÌÈÎÎBk „·BÚ‰44Ô‡v‰ Á˜Ï . »≈»ƒ»≈≈ƒ«≈»««…

·iÁ - Ô˙f‚Ï45˙eL¯a ‰fb‰ ‰Ï„bL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»«»««ƒ∆»¿»«ƒ»ƒ¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46„·BÚÏ Ô‡v‰ ÔÈ¯ÊBÁL Èt ÏÚ Û‡Â , »≈»ƒ¿««ƒ∆¿ƒ«…»≈

˙BÊÈÊb‰Â Ï‡¯OÈ ÊÊBb‰Â ÏÈ‡B‰ .‰ÊÈÊb ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk»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 ואףֿעלֿפי 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
את  הגוי לו שנתן אףֿעלֿפי 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 אףֿעלֿפי (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‰48¯ÎBn‰ ¯iL Ì‡ :B¯·Á ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆¬≈ƒƒ≈«≈
ËÚÓ49ÔÓ LÈ¯Ù‰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

LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ - ÌeÏk ¯iL ‡Ï52. …ƒ≈¿«≈««»¿«¿ƒ

שם.48) כשיעור 49)משנה מעט באותו ויש כלומר,
יג. הלכה להלן ראה הגז, "וכי 50)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 ÌÈ¯ÎÊ ˙f‚ B‡ , ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנה mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 אףֿעלֿפי 55)כלומר,

כדלהלן  מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין
אףֿעלֿפי  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

.·È¯ib˙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 B¯·ÁÓ ‡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 ˙B·iÁ 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 ÔÈ¯eËt 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,
בכסףֿמשנה) 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  (כסףֿמשנה. זה בדין רב על חולק ואין מחומשות.

יב). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור

.„ÈÔÈ·iÁ - 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¿«
.ÔÈ¯eËt - 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˙ÂˆÓ64LÈ¯Ù‰ 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»»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ˙BÙ¯ËˆÓ Ïk‰66¯Á‡Ï elÙ‡ ·iÁÂ , «…ƒ¿»¿¿≈ƒ«≈¿«»¬ƒ¿««
ÌÈL ‰nk67ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰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»»

˙BÙ¯ËˆÓ 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,
בכסףֿמשנה. 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‰ˆB¯Â Êb‰ ˙ÈL‡¯ ÏL ˙Ba¯ ˙Bf‚ ƒ∆»ƒ«∆≈ƒ«≈¿∆
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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  בכסףֿמשנה) 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

.ÊÈ¯·c 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

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
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‰6¯Ët Ïk :¯Ó‡pL . ∆¿¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆∆¡«»∆∆

ÈÏ ÌÁ¯7Ì„‡‰ ¯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 אףֿעלֿפי
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
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‡‰10·iÁ‰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 B·e18BÓˆÚ ‰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,
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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". שאףֿעלֿפי 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‡ :C¯·Ó - Ba ˙‡ «∆∆¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
Ôa‰ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ24eÈÁ‰L C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,25, ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿»≈∆∆¡»

Ô˙B Ck ¯Á‡Â26BÓˆÚ ‰„t Ì‡Â .Ô‰kÏ ÔBÈ„t‰27- ¿««»≈«ƒ¿«…≈¿ƒ»»«¿
¯BÎa‰ ˙BcÙÏ C¯·Ó28.eÈÁ‰L C¯·Óe , ¿»≈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 כדי 26)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 ÏÎ·e30‰nÎ·e . 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¿≈∆≈¿«¿»

˙B¯ËLa ‡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  בחוץֿלארץ" 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
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 שהרי 36)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)אףֿעלֿפי 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‡ B·e ,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 ואףֿעלֿפי לו, הוא חייב מנה, לך חייב הריני
הט"ו). מכירה מהל' ופי"א קא: (כתובות עדים

פדוי 42) 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, אףֿעלֿגב 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
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הבה"ג). לגירסת ח ס"ק שם,44)שם בבכורות ברייתא,
כהן.45)ב. לכל סלע חצי הנותן 46)כלומר, שמצד

שמצד  אףֿעלֿפי 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 אףֿעלֿפי

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‰ˆ¯49¯ÈÊÁÓ - ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰k‰50‡ÏÂ ; »»«…≈¿«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ¿…
‡e‰ BÏ ÔzÈ51¯ÈÊÁ‰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 L¯t 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 בכסףֿמשנה, ראה

.ËÌÈ‰k55ÌiÂÏe56ÏwÓ Ôa‰ ÔBÈ„tÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ«
Ï‡¯OÈ ÏL e¯Ët Ì‡ :¯ÓÁÂ57‡e‰ ÔÈc ,¯a„na »…∆ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÔÓˆÚ e¯ËÙiL58. ∆ƒ¿¿«¿»

ב.55) ג, בכורות תלוי 56)משנה, הדבר "שאין אףֿעלֿפי
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,
מהקלֿ (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‡¯OÈ59¯eËt -60. ƒ¿»≈«»ƒ«…∆∆ƒ«¿ƒ»»
¯Ët :¯Ó‡pL ;Ì‡a ‡l‡ ,·‡a ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»»»∆»»≈∆∆¡«∆∆

Ï‡¯OÈa ÌÁ¯61. ∆∆¿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‰iÂÏ62¯eËt da - ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙¯aÚÓ‰63. ¿ƒ»«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»»
˙‰ÎÂ64Ó ˙¯aÚÓ‰·iÁ da - ÌÈ·ÎBk „·BÚ65; ¿…∆∆«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»«»

‰p‰k‰ ÔÓ Bn‡ ‰ÏÒÙ È¯‰L66„·BÚ‰ ˙ÏÈÚ·a ∆¬≈ƒ¿¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿ƒ«»≈
ÌÈ·ÎBk67. »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¿«¿»¿∆≈
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‰M„˜· ‡lL B˙¯B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e„ÏÈÂ ˙B¯aÚÓ74, ¿À»¿»¿««ƒ∆»∆…ƒ¿À»
·iÁ - ‰M„˜a „ÏBÂ ÏÈ‡B‰75ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ¿À»«»∆∆¡«∆∆∆∆

Ï‡¯OÈa76ÌÁ¯Â ¯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 B¯·ÁÓ ‡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‰80e¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e„ÏiL ‰ÁÙM‰Â «ƒ¿«ƒ¿»∆»¿¿««»ƒ¿«¿
:¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „ÏÂ e„ÏÈÂ e¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿¿»¿»»«≈¬≈∆»∆∆¡«

ÌÁ¯ ¯Ët ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌÁ¯ ¯Ët81¯Á‡ ‡a‰ ÔÎÂ . ∆∆∆∆¿≈∆∆∆∆∆¿≈«»««
ÌÈÏÙp‰82ÏÙ Ïk :83‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡L84‡a‰ - «¿»ƒ»≈∆∆ƒ¿≈»≈»«»

ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ÂÈ¯Á‡85‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡L ÏÙ ÏÎÂ ; «¬»≈∆∆∆∆¿»≈∆∆≈ƒ¿≈»
ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c ÔÈÓk ˙Ïtn‰ BÓk ,‰„Ï86˙Ïtn‰ B‡ ≈»¿««∆∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ««∆∆

ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ87Ô‰a ‡ˆBiÎÂ88¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - «¿»ƒ¿«≈»∆«»«¬»¿
˙BcÙÏ ·iÁÂ Ô‰kÏ89. «…≈¿«»ƒ¿

הגלילי.80) יוסי כרבי ולא כחכמים שם, שהרי 81)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 אףֿעלֿפי 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‡ ÂÈ¯Á‡91‰ÓL Ôa .92‡ÈˆB‰L ÌÈL„Á «¬»≈∆∆∆∆∆¿…»√»ƒ∆ƒ

ÈÁ ‡e‰Â BL‡¯93˙nL ‰ÚLz Ôa ÔÎÂ ,˙ÓÂ B¯ÈÊÁ‰Â94 …¿«¿∆¡ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»∆≈
‰„ÏÈÂ ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯ ‡ˆÈÂ95- ¿»»…¿∆¡ƒ¿««»»»»ƒ¿»¿»

ÏL BL‡¯a ¯ËÙ È¯‰L ,ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ‰„ÏiL ‰Ê∆∆»¿»≈∆∆∆∆∆¬≈ƒ¿«¿…∆
ÔBL‡¯96BzÁct ‡ˆzMÓe .97.ÂÈ¯Á‡ ‡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 אףֿעלֿפי 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, אףֿעלֿפי כלומר,
אחיו.95) כמו חזר לא ומאי 96)כלומר, ב: מו, שם

וראה  לידה. הוה רישיה, ליה דמפיק דכיון קאֿמשמעֿלן,
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

.ÊËÔÙ„ ‡ˆBÈ98Bk¯„k ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â99Ì‰ÈL - ≈…∆¿«»«¬»¿«¿¿≈∆
ÌÁ¯‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯eËt100, ¿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
ואףֿעלֿפי  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,

.ÊÈ·iÁ˙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«¬»
Ù¯Ë‰107ÌÈc˜‰ Ì‡Â .ÌÈÚÏÒ LÓÁa ·iÁ BÈ‡ -108 ¿≈»≈«»¿»≈¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰kÏ Ô˙Â109˙Ó Ì‡Â] .ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁÈ -110¯Á‡ ¿»««…≈«¬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 בבא107ֿ)ולא
אין  שנטרף בכור אלעזר, רבי אמר עולא "ואמר ב: יא, קמא
כלומר, טריפה, נעשה "שנטרף", מפרש ורבינו אותו". פודין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקס zekld - mirxf xtq - ixyz a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 Ba112¯Ó‡ 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 אףֿעלֿפי

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  "ואףֿעלֿגב : שם בגמרא שאמרו ומה באיסורי.
כוותיה  הלכתא הכא בדיני, וכשמואל באיסורי כרב הלכתא
כתב  וכן (כסףֿמשנה), 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 B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ∆»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»≈

·‡‰120‡lL ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a »»¿¿ƒ¬≈«≈¿∆¿«∆…
‰cÙ121Ì„˜ e‰„tL ÂÈ·‡Ó ‰È‡¯ ‡È·iL „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 פדוי 122)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≈»«…≈

ÌeÏk126ÌÈ¯ÎÊ 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‡129¯eËt - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a130‡ÈˆBn‰L , ∆»≈∆¿¿ƒ»∆«ƒ

·‡‰ ˙Ó .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ131ÌÈLÏL 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‰ e·iÁ˙ ¯·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,
האב,132) שהוריש הנכסים יתחייבו ל"א יום שמשיגיע

כהלשון  ולא שם, הראשון וכהלשון לכהן. סלעים בחמשה
ורדב"ז). (כסףֿמשנה כרבי 134)כנ"ל.133)השני

כנ"ל. יהודה,

.‡ÎÂÈL ÈzL135ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡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¿∆«≈
È¯·ÁÓ ¯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 אףֿעלֿפי

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 ואףֿעלֿפי 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 אףֿעלֿפי 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 e¯ka ‡lL ¿≈»»∆…ƒ¿∆»¿»»¿≈»
‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ 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.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסי mixekia zekld - mirxf xtq - ixyz a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.‚Î¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ146ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ 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 ‰È¯Á‡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 - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ 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

כרבי 154)קיימים. חילקו, שלא ובין הנכסים שחילקו בין
הערה  למעלה וראה נכסים". "נתחייבו שאמר: שם יהודה

קל.

.‰Îe„ÏÈ155‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ156- »¿»»¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈»
‰¯ka ‡lL BÊ :¯ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…≈¿∆¬ƒ≈∆…ƒ¿»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡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 כחֿלא, סעיפים

.ÂÎÌÈL ÈzL158e„ÏÈÂ ,e¯ka ‡lL ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆…ƒ¿¿»¿
‰ÊÂ ,ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ 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¯‰ B¯·ÁÏ165‰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 ואףֿעלֿפי 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
ואףֿעלֿפי  גמורה. הקנאה בה שיש אחרת לשון או לעצמך,
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„ÏÈ167ÔÈ¯eËt ˙B·‡‰ - e·¯Ú˙Â ‰·˜e ¯ÎÊ168, »¿»»¿≈»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â169˙¯k·Ó ÔÎÂ .170‡lL ¿«≈«»ƒ¿∆«¿¿≈¿«∆∆∆…

ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L171ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ »¬»«««¿»¿»√»ƒ¿»¿»¿≈
‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È172ÔBL‡¯Ï173‰Ú·L Ôa B‡ »«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔB¯Á‡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‡ - ÌÈ¯ÎÊ177. ¿»ƒ≈»«…≈¿

הגר"א.176) ובביאור ס"ל, שה סי' ביו"ד וראה שם. משנה,
וטעמו 177) עצמו. את לפדות חייב אינו הבן אף כלומר,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixekiaקסב zekld - mirxf xtq - ixyz b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 - ÌÈ¯ÎÊ 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 אףֿעלֿפי פטור 180)בכורו, הבן שאף

לאשה  נולד שמא הוא, ספק שהרי כנ"ל, עצמו את מלפדות
שביכרה.

.Ïe„ÏÈ181‰¯ka ‡lL ‰Ê - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ 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

â"ôùú'ä éøùú â"é ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
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 ˙ÂˆÓ2¯Ët ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒƒ¿»≈∆∆
¯BÓÁ3‰Oa4‰OÚ ˙ÂˆÓ - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ¬¿∆¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¬≈
BÙ¯ÚÏ5‡Ï Ì‡Â ,‰O· ‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL . ¿»¿∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆¿∆¿ƒ…

el‡ ˙BˆÓ ÈzLe .BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙6ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B7 ƒ¿∆«¬«¿¿≈ƒ¿≈¬¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e8‰ÙÈ¯Ú ˙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
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‰10¯Ët Ïk :¯Ó‡pL , «∆∆ƒ¿«…≈∆∆¡«»∆∆
¯ÓB‚Â ÌÁ¯11. ∆∆¿≈

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],

.„B¯ÎÓ Ì‡Â ;‰„tiL „Ú ‰‡‰a ¯eÒ‡ ¯BÓÁ ¯Ët∆∆¬»«¬»»«∆ƒ»∆¿ƒ¿»
ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÔBÈ„t Ì„˜13˙Ó Ì‡Â .14ÔBÈ„t Ì„˜ …∆ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ≈…∆ƒ¿

Û‡ ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯·wÈ - BÙ¯ÚL B‡∆¬»ƒ»≈ƒ¿≈∆»«¬»»«
CÎÈÙÏ .‰cÙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÙÈ¯Ú ¯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 epÙ¯ÚÈ 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
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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 LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒƒ¿∆∆¬≈«∆…∆∆ƒ¿∆
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ô‰kÏ18Ô‰kÏ ‰Ï·p‰ 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
BÙ¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Óe .ÌBÈ24- ≈««¿ƒƒ»»¿»¿

‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‰„Bt - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ;BÙ¯BÚ¿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

ראוי 24) 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 BÙ¯BÚ - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï26ÂÈ¯BÁ‡Ó27; …»»ƒ¿¿¿ƒ≈¬»
BzÙ¯ÚÂ ‰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¿«
BzÙ¯ÚÂ :¯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…¿≈∆¿…¿«»¿…¿∆
‰Ù¯Ëa ‡ÏÂ ,ËeÁL33ÌÈ‡ÏÎa ‡ÏÂ ,34ÈBÎa ‡ÏÂ ,35; »¿…ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿«ƒ¿…¿

ÌÈO·k ‡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
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,

.Ë¯Á‡Ï ‰ÓBc‰ ‰Oa ÔÈ„Bt ÔÈ‡37- ‰„t Ì‡Â ; ≈ƒ¿∆«∆¿«≈¿ƒ»»
Èe„t38ÈÏeÒÙa ‡Ï Ï·‡ ,‰Úe˜t Ô·a ÔÈ„BÙe . »ƒ¿∆¿»¬»…ƒ¿≈

È·v ‰Ó ;Ïi‡ÎÂ È·vk :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 ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ‰Oa ÔÈ„Btƒ¿∆≈¿»ƒ≈¿≈≈¿ƒƒ
.ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa≈«¬≈ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ

.‡È˙‡ Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L 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¿∆¿∆∆¿»¿

.·È¯BÓÁ ¯Ët ÈÓ„ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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∆»¿∆
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‰Ú¯ ÔÈÚÂ ,ÚÏqÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï ‰ÙÈ ÔÈÚÂ .ÌÈÊeÊ ‰LÏLaƒ¿»ƒ¿«ƒ»»…ƒ¿…ƒ∆«¿«ƒ»»
.ÌÈÊeÊ ‰LÏLa - ˙ÈBÈ·e ,ÚÏÒ ÈˆÁa -«¬ƒ∆«≈ƒƒ¿»ƒ

שהוא.39) כל שווה אפילו

.‚ÈB¯·Á ÏL ¯BÓÁ ¯Ët ‰„Bt‰Â40Èe„t ‰Ê È¯‰ -41, ¿«∆∆∆¬∆¬≈¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯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 ÔÈ¯eËt - ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¬∆∆¡«
Ïk ;‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â Ì„‡‰ ¯BÎa¿»»»¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆…
,‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎ·a BLÈ - Ì„‡ ¯BÎ·a 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,

.ÂËB¯BÓÁ ¯aÚ Á˜Bl‰44B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL «≈«À«¬∆≈»ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯BÓÁ ¯aÚ ¯ÎBn‰«≈À«¬¿≈»ƒ««ƒ∆≈

È‡M¯45‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -46ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â , ««¬≈∆»ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰Ê ¯·c ÏÚ B˙B‡47Ì‡a ÛzL ÌÈ·ÎBk „·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 ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÏÁ C˙ÁiLk¿∆≈»≈≈∆»≈»ƒ…ƒ¿∆««
ÁaÊnÏ54·iÁ ‰Ê È¯‰ -55ÔÓ ¯BÓÁ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ . «ƒ¿≈«¬≈∆«»¿≈«¿«≈¬ƒ

ÎBk „·BÚ‰Ì‰ÈÈa „Ïe‰Â da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈ·56, »≈»ƒƒ¿ƒ«≈»¿«»»≈≈∆
ÔÓ ¯eËt Ïk‰ - Ï‡¯OiÓ ÏawL ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡≈»ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈«…»ƒ

‰¯BÎa‰57Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL . «¿»∆∆¡«∆∆∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»
.Ï‡¯OÈa Ïk‰ ‰È‰iL „Ú - ‰Ó‰a·e«¿≈»«∆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¿«≈»¿»
B¯BÓÁ58¯ib˙pL ¯Á‡ B‡59Û¯ÚÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -60 ¬««∆ƒ¿«≈¬≈∆«»«¬…

˙BcÙÏ B‡61‰Oa ‰„t Ì‡Â .62,¯b ÏL ‰O‰ - ƒ¿¿ƒ»»¿∆«∆∆≈
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L63. ∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

"בבני 58) 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

.ÊÈ¯BÓÁ ¯Ët LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ64ÔÈÚÈ„BÓ - ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¬ƒƒ
·iÁ BÈ‡L B˙B‡65¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â ,66‰„B·ÚÂ ‰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

.ÁÈ¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t68‰„ÏiL ¯BÓÁ B‡ , »»∆»¿»¿ƒ¬¬∆»¿»
ÒeÒ ÔÈÓk69¯eËt -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 - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡lL B¯BÓÁ¬∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסה laeie dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰kÏ ‰ÏË73,„Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜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- LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÏËÂ ; ∆»«»»«¿ƒ»¿»∆∆∆ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡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 - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ÂÈ¯BÓÁ ÈzL¿≈¬»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ÌÈ‡ÏË ÈL76ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ . ¿≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»¿≈¿»ƒ

Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - ‰·˜e77. ¿≈»≈»∆∆»«…≈

פי 76) על אף חמורים, פטרי ששניהם הדבר ברור שהרי
השני. וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שהרי 77)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 ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ,¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙B·˜78LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ 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‡ ‰·˜ ÂÈ¯Á‡Â ¯ÎÊ ˙¯Á‡‰Â ‰·˜ ‰„ÏÈ BÊ ‡nL∆»»¿»¿≈»¿»«∆∆»»¿«¬»¿≈»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰·˜79ÈLa LÈ ‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ ÔÎÂ . ¿≈»¿«¬∆»»»¿≈¿≈«¿≈≈ƒ¿≈
,‰¯ka ‡lL ˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ .˙B·˜ ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿««∆…ƒ¿»
.Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»∆∆»«…≈
B˙B BÈ‡Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»¿«¿¿≈¿

Â ,˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰kÏÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡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 ÌÈ·ÎBk „·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 BLÈ¯Ù‰82ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ƒ¿ƒ«¿≈∆∆¬¬≈≈¿Àƒ¿»

‰Ó‰a‰ ¯‡Lk ÔÈ¯OÚ˙Óe ,¯·c83„Á‡ LÈ¯ÙÓe . »»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 גבי 84)פטורים על אימורין ומקטיר

ממש.85)המזבח. חולין

.„ÎÏ‡¯OÈ86ÔÈ‡cÂ ÌÈ¯BÓÁ È¯Ët ‰¯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 LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰91, ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆¬»»≈ƒ¿≈∆

¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ92. ¿«»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

ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

,‰OÚ ˙BˆÓ ÚLz :˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿≈«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
„·ÚÈ ‡lL (· .dzÎ‡ÏnÓ ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ˙aLzL∆ƒ¿…»»∆«¿ƒƒƒ¿«¿»∆…«¬…

‰La ı¯‡‰ ˙„B·Ú˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚ .BÊ ¬«»»∆¿»»∆…«¬…¬«
C¯„k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („ .BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»»∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆
.ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·È ‡lL (‰ .ÌÈ¯ˆBw‰«¿ƒ∆…ƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ
Ïk ËnLiL (Ê .ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM ‰Ó ËnLiL (Â∆¿«≈«∆ƒ»»∆∆¿«≈»
‡lL (Ë .‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ ObÈ ‡lL (Á .B˙‡ÂÏ‰«¿»»∆…ƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…
.BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓL Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«¿…∆¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»
˙L Lc˜Ï (‡È .Ú·L Ú·L ÌÈM‰ ¯tÒÏ (Èƒ¿…«»ƒ∆«∆«¿«≈¿«
È„k È¯L˙a ‰¯OÚa ¯ÙBLa Ú˜˙Ï (·È .ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒƒ¿…«¿»«¬»»¿ƒ¿≈¿≈
‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È .ÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ»≈¬»ƒ»¿ƒ∆…≈»≈¬»»¿»»
(ÂË .ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜È ‡lL („È .BÊ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«≈ƒ
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‰l‡b ÔzÏ (ÊË .ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»
.‰˜Ó ‰„Oe ‰fÁ‡ ‰„O ÔÈ„ e‰ÊÂ ,BÊ ‰La ı¯‡Ï»»∆¿»»¿∆ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿»
È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ .˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰ ¯Înz ‡lL (ÊÈ∆…ƒ»≈»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈
,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓBÁ»∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL (Î .Ì‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡∆»¿ƒ»∆»ƒ«»»»∆∆»∆∆…
˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î .‰faa ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î .Ô‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡B‚¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"DYk`lOn ziriaWA ux`d zAWYW." ¤¦§Ÿ¨¨¤©§¦¦¦§©§¨

הארץ  על הוא הציווי האם החקירה ידועה זו במצוה
בשמיטה  לשבות האדם על גברא חיוב שהוא או שתשבות

התורה: בפסוקי הדבר הוברר לא שהרי
לארץ  יהיה שבתון שבת . . לה' שבת הארץ "ושבת בפסוק
על  הוא שהחיוב משמע לארץ'", יהיה שבתון שנת . .
תשבות" ובקציר "בחריש מהפסוק אבל שתשבות, הארץ
ידי  על הקרקע לעבודת ונפק"מ גברא, חובת שהוא משמע

גוי.
כאן: כתב שהרי הדבר, הוברר לא הרמב"ם בלשונות גם
חובת  שמשמעו בשביעית" ממלאכתה הארץ "שתשבות
בשנה  לשבות עשה "מצות כתב א' ובהלכה הקרקע,

גברא. חובת שמשמעו הארץ", מעבודת שביעית
שהוקש  ממה גברא חובת שהיא ראיה להביא ה ויש

השמיטה  דבר "וזה כספים לשמיטת קרקעות שמיטת
שמיטת  אחת מדבר הכתוב שמיטות בשתי כו' שמוט
קרקע  משמט שאתה בזמן כספים, שמיטת ואחת קרקע

כו'".
בשביעית  חוב "המחזיר המשנה אומרת כספים שמיטת על

לו יאמר השמיטה) זמן אני (אחר אעפ"כ,משמט לו אמר ,
לפשוט  יש ומכאן השמיטה" דבר וזה שנאמר ממנו יקבל
דמלכא  אפקעתא ולא גברא חובת היא כספים ששמיטת

"משמט המשנה לשון יתאים איך אין אני שאל"כ והלא "
תלוי  ואינו דמלכא באפקעתא ממילא נפקע כי חוב כאן
כספית  ששמיטת אלא, אני" "משמט המלווה שיאמר במה
י"ל  קרקעות לשמיטת שהוקשה וכיון גברא חובת היא

גברא. חובת היא קרקעות שמיטת שגם
.287 f"i wlg zegiy ihewl

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
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˙„B·ÚÂ ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿…≈¬«»»∆«¬«
ÔÏÈ‡‰4˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·L ‰La »ƒ»¿»»¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»»∆«»

¯Ó‡Â ;ÈÈÏ5LÈ¯Áa :6¯Èˆw·e7‰OBÚ‰ ÏÎÂ .˙aLz «»¿∆¡«∆»ƒ«»ƒƒ¿…¿»»∆
‰Î‡ÏÓ8ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ9- BÊ ‰La ˙BÏÈ‡‰ B‡ ¿»»≈¬«»»∆»ƒ»¿»»

:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆∆∆¡«
Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O10¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ11. »¿…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
ואףֿעלֿפי  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
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
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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‡ ‰ÚÈ¯f‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ«»∆»««¿ƒ»«
Ì¯k‰ „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
יוםֿ 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 ‰¯Èˆ·e ,‰ÚÈ¯Ê ÏÏÎa ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»
˙B„ÏBz ÈzL ÏÚ :CÏ ¯ÓBÏ ?·e˙k‰ ÔË¯t ‰nÏÂ¿»»≈¿»«»«»«¿≈»

·iÁ ‡e‰ „·Ïa el‡14˙„B·ÚaL ˙B„ÏBz‰ ¯‡L ÏÚÂ , ≈ƒ¿««»¿«¿»«»∆«¬«
ı¯‡‰15- ‰Ê ÔÈÚa eL¯t˙ ‡lL ˙B·‡‰ ¯‡L ÌÚ »»∆ƒ¿»»»∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿»∆

˙ec¯Ó ˙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‰ ?„ˆÈk17L¯BÁ‰ B‡18Ú˜¯w‰ C¯ˆÏ19B‡ ≈««≈«≈¿…∆««¿«
ÏwÒÓ‰20ÏaÊÓ‰ B‡21˙„B·Ú ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈«¿«≈¿«≈»∆ƒ¿»¬«

ÚËBp‰ B‡ ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰22‡ˆBiÎÂ »»∆¿≈««¿ƒ««¿ƒ«≈«¿«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙BÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÓ Ô‰a»∆≈¬«»ƒ»«ƒ«««¿

Ô‰È¯·cÓ23. 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 כדי 21)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‡ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÚËB25‡ÏÂ . ≈¿ƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ«¿»¿…
CzÁÈ26˜¯ÙÈ ‡ÏÂ .˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ˙Ïai‰27ÔÈÏÚ‰ «¿…«¿…∆ƒ»ƒ»¿…¿»≈∆»ƒ

ÌÈca‰Â28˜a‡È ‡ÏÂ .ÌÈL·È‰29Bz¯nˆ ˙‡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 ,37C¯ÎÈ ‡ÏÂ .38˙‡ ««ƒ¿…ƒ¿…»¿…ƒ¿…∆
˙BÚÈËp‰39ÌË˜È ‡ÏÂ ,40‚qÙÈ ‡ÏÂ .Ì˙B‡41˙‡ «¿ƒ¿…ƒ¿…»¿…¿«≈∆

‰OÚ Ì‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿≈¿»»¬«»ƒ»¿ƒ»»
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙ÈÚÈ·Ma 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 (כסףֿמשנה). 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,

"תרי 34)אסור. נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,
כלומר, להעמידו, =) אילני לאוקומי חד הוי, זוהמומי
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
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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˜¯˜ ˙„B·Ú ‡È‰L44ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡Â .45‰¯t‰ ˙‡ ∆ƒ¬««¿«¿≈¿«¿ƒ∆«»»
ÏBÁa ‡l‡ L¯ÁÏ46ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .47ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ «¬∆»¿¿≈¿ƒ∆«¿»ƒ
¯ÙÚ ‡ÏÓ ıÈˆÚa48‡ÏÓ ıÈˆÚa Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ï·‡ , ¿»ƒ»≈»»¬»¿ƒ»¿»ƒ»≈

ÌÈÏÏ‚49ÔÈ¯BLÂ .50ÔÚ¯ÊÏ È„k ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿»¿»
˙ÈÚÈ·L 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,
אףֿעלֿ 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 ואףֿעלֿפי
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 (כסףֿמשנה). שם לזרוע דרך ואין הגג
יֿיא, 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‰ ˙‡ ÌzÒÏ62¯zÓ -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)(כסףֿמשנה להועיל כלומר,
ואין 63)הסדקים.62) האילן, מן היזק מונע אלא זה שאין

הֿו. להלכות בהערות וראה לגידולו. מועיל זה דבר

.ÁÔÈ˜LÓ64˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏM‰ ˙Èa65‰„O ‡È‰Â , «¿ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
¯˙BÈa ‰‡ÓvL ‰ÚÈ¯f‰66˙BÏÈ‡‰ ‰„O ÔÎÂ .67Ì‡ , «¿ƒ»∆¿≈»¿≈¿≈¿≈»ƒ»ƒ

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚÓ ¯˙È ‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰68- »¿À»ƒ∆ƒ∆»≈≈∆∆¿≈¿»
e˜LÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ69˙‡ ¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»¿ƒ»¬»…«¿∆

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·¯˜Ó eÈ‰ Ì‡Â ;‰„O‰ Ïk»«»∆¿ƒ»¿…»ƒ∆»∆∆∆¿≈¿»
‰„O‰ Ïk ÔÈ˜LÓ -ÔÏÈ·La70Ô·l‰ ¯ÙÚ ÔÎÂ .71- «¿ƒ»«»∆ƒ¿ƒ»¿≈»»«»»

‡lL ˙BÏÈ‡‰ ÏÈ·La ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó«¿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 "רבי 67)שהביא ו: שם משנה

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.
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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 עיקרי 73)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 e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe79- ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L ƒ¿≈»ƒƒ»≈∆∆ƒ…«¿∆
‰ÁÏÓ ı¯‡‰ ‰OÚz80daL ıÚ Ïk ˙eÓÈÂ81ÏÈ‡B‰Â ; ≈»∆»»∆¿≈»¿»»≈∆»¿ƒ

‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯eq‡Â¿ƒ«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆…
ÈL Ô˙B‡ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡L .el‡ ÏÚ e¯Ê‚»¿«≈∆≈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 בֿג. בהלכות
אלא  התורה, מן אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה

וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין

.‡ÈeÏÈh‰Â ÔÈÒ‡‰ ea¯MÓ83ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ ƒ∆«»¬»ƒ¿ƒƒ«¿≈¿≈»ƒ
˙BÁÓ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ÏÚ84e¯Èz‰ ,Ô‰È˙BÏÈÁÏ85 «ƒ¿»≈«¬«¬¿≈≈∆ƒƒ

Ú¯ÊÏ86È„·Ú Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙ÈÚÈ·Ma ƒ¿…««¿ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆«¿≈
„·Ïa CÏn‰87Òp‡ B‡ÙkL ÈÓ ÔÎÂ .88ÚÏ˙BO «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»«»«¬

ÌpÁa ˙ÈÚÈ·La89Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ˙„B·Ú 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 אףֿעלֿפי
הזה 87) בזמן בארץ ששביעית שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו

ה, הלכה לפ"ד הכסףֿמשנה 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 (כסףֿמשנה 88)שם מלך שאינו אףֿעלֿפי
בחזוןֿאיש. וראה שמא 89)ורדב"ז), בשכר, לא אבל

כופים  אנסים כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו
אם 90)(כסףֿמשנה). 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 ,˙ÈÚÈ·Ma «≈««¿ƒƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈtÓ .¯˜ÚÈ92˙ÈÚÈ·M‰ 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,

.‚ÈL¯BÁ‰94d¯ B‡ e‰„O ˙‡95dÏaÊ B‡96 «≈∆»≈»»ƒ¿»
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÙÈ ‰È‰zL È„k ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ -97ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰pÚ¯ÊÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆»¿»≈¿ƒƒ¿≈
ÔÈ¯ÎBÁ98dÚ¯ÊÏ È„k epnÓ d˙B‡99‰¯ea È‰z ‡l‡ , ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿»∆»¿ƒ»

˙Ó Ì‡Â .ÂÈÙÏ100.Ba ‰pÚ¯ÊÈ - ¿»»¿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
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

.„È¯È·Ún‰101ÌÈˆB˜102È„k ˙ÈÚÈ·Ma Bˆ¯‡Ó ««¬ƒƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈
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ÌÈ·‡ ‰pnÓ ÏwqL B‡ ,˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ dw˙Ï103, ¿«¿»¿»≈¿ƒƒ∆ƒ≈ƒ∆»¬»ƒ
È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104Ò˜ ‡Ï -B˙B‡ e105¯zÓe , ««ƒ∆≈««…»¿À»

.˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa dÚ¯ÊÏ BÏ¿»¿»¿»≈¿ƒƒ

במוצאי 101) 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:˙ÈÚÈ·Ma 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 d·b ÏÚ …ƒ¿…≈«¿»»«ƒ«…«∆«¿∆«

ÂÈab ÏÚ ¯ÙÚ113È„k ,Ì„‡‰ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Óa BÓBËÂ . »»««»¿¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿≈
ÁÓˆÈ ‡lL114¯zÓe .115Ò¯ÓÏ116˙ÈÚÈ·Ma 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
ואףֿעלֿפיֿכן  וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין

ראשונה  "משנה ועיין כשיעור, הטמין אם שם).מותר, "
בשביעית.114) שזרע נמצא יצמח אם שהרי כלומר,
דברי 115) לפרש שבא שמעון, כרבי י, משנה פ"ב שם

(כסףֿ שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק. ולא חכמים
בעפר.116)משנה). המים ולערבב האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ"ד ביומא כדי 117)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 :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ¿«≈»»≈ƒ
e‰„O CBzÓ ÌÈ·OÚÂ ÌÈ·‡Â120Òb‰ ÏhiL ‡e‰Â , «¬»ƒ«¬»ƒƒ»≈¿∆ƒ…««

Òb‰121ı¯‡‰ ˙BwÏ Ôek˙È ‡lL È„k ,122Ï·‡ ; ««¿≈∆…ƒ¿«≈¿«»»∆¬»
Òb ÔÈa ˜c ÔÈa ÏËB - B¯·Á ‰„OÓ123ea¯MÓ . ƒ¿≈¬≈≈≈«≈«ƒ∆«

Òb‰ Òb‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙BwÏ ÔÈek˙nL ,‰¯·Ú È¯·BÚ¿≈¬≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ««««

e‰„OÓ Ì„‡ ÏhÏ e¯Ò‡ - ÔÈÏËB e‡124CBzÓ ‡l‡ , »¿ƒ»¿ƒ…»»ƒ»≈∆»ƒ
B¯·Á ‰„O125¯Ó‡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 ‡È·Óe129ÂÈÏÚ ˙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
ואףֿעל130ֿ)לאכילה.129) 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‰133¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÌÈL B‡ ÔÏÈ‡ «≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ¬≈∆À»
ÔL¯LÏ134‡Ï - ‰Ê „ˆa ‰Ê ¯˙È B‡ ‰LÏL ıv˜ . ¿»¿»ƒ≈¿»»≈∆¿«∆…

ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ó È¯‰L ,L¯LÈ135ÏÚÓ ıˆB˜ ‡l‡ ; ¿»≈∆¬≈¿«≈∆»»∆∆»≈≈«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡a ÂÈL¯L ÁÈpÓe ,ı¯‡‰»»∆«ƒ«»»»»»∆«∆¿»ƒ¬ƒ

L¯LÏ ¯zÓ - B¯·Á ‰„OÓ Ï·‡ ;BlL CBzÓ136. ƒ∆¬»ƒ¿≈¬≈À»¿»≈

כביתֿהלל.133) ד, משנה השרשים.134)שם, עם לעקרן
הקרקע  ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידיֿזה ואףֿעלֿפי
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
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 Úw·Ó‰137ÌB˜Ó ‰tÁÈ ‡Ï - ÌÈˆÚ ÏhÏ «¿«≈«««ƒƒ…≈ƒ…¿«∆¿
‰„B·Ú ‡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 שעלֿידיֿזה האילן, שהרי 139)עבודת

דווקא, לאו וזית (רע"ב). ייבש שלא שומר כמושיב הוא
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אבל  בעפר, יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ שנינו שהרי
רדב"ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה

.Î·pÊÓ‰140ıˆB˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ ıˆBw‰Â ÌÈÙ‚a «¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈»ƒ¬≈∆≈
Bk¯„k141.‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎ·e ‰¯‚n·e Ïbn·e 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˙ÈÚÈ·Ma ≈¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ
d˙ˆÈˆwL ÈtÓ ,ÌÈM‰ ¯‡La ÔÈˆˆBwL C¯„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

Ïc‚z BÊ ‰ˆÈˆ˜aL ,ÔÏÈ‡ ˙„B·ÚÛÈÒB˙Â145Ì‡Â . ¬«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
d˙„B·Ú C¯„k ‡lL d˙B‡ ıˆB˜ - ‰ÈˆÚÏ CÈ¯ˆ146. »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,
(כסףֿמשנה).

.·Î„ˆÈk147?dˆˆB˜148ı¯‡‰ ÌÚÓ149‰ÏÚÓÏ B‡ ≈«¿»≈ƒ»»∆¿«¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ150ÔÏÈ‡ .151ÁLÙpL152ÔÈ¯LB˜ - ≈¬»»¿»ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÚiL ‡Ï ;˙ÈÚÈ·Ma 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,
אףֿעלֿפי  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"

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
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 ‡Ï2B¯ˆÁÓ ÌÈÏ·Ê Ì„‡3e‰„O CB˙a ÔzÈÂ4 …ƒ»»¿»ƒ≈¬≈¿ƒ≈¿»≈
e‰„O ÏaÊÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·La5‰ÙÈ ‰È‰zL ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»≈∆ƒ¿∆»»

‰ÚÈ¯ÊÏ6‡ÈˆB‰ Ì‡Â .7‰tL‡ epnÓ „ÈÓÚ‰Â8- ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆¡ƒƒ∆«¿»
¯zÓ9‰OÚÈ ‡ÏÂ .10¯·ÚiL „Ú e‰„O CB˙a ‰tL‡ À»¿…«¬∆«¿»¿»≈«∆«¬…

Ba ÔÈÏaÊnL ÔÓÊ11ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12‡e‰Â , ¿«∆¿«¿ƒ«¬«»»∆¿
¯L˜iMÓ13˜B˙n‰14‰OÚÈ ‡ÏÂ .15‰˙eÁt ‰tL‡ ƒ∆ƒ¿…«»¿…«¬∆«¿»¿»

‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰‡nÓ16˙¯k ‰È‰zL È„k ,Ï·Ê ÏL ƒ≈»«¬ƒƒ¿»∆∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆
‰tL‡ ‡È‰L17‰ˆ¯È 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 בכדי 3)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 במוצאי 6)בשביעית

הזבל.7)שביעית. כדי 8)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,

יוסי 13) ש"רבי יהודה, ורבי מאיר רבי נגד יוסי כרבי שם,
(רדב"ז). עמו" נימוקו המתוק,14)- : שם ב'ירושלמי'

כמו  מר, שהוא אףֿעלֿפי מתוק ונקרא מר, פרי (הוא פקועה
משיקשור, וכו', המשנה), פירוש - סגיֿנהור 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
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 אףֿעלֿפי 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 ¿»∆«¬»»≈»»«¿«
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‰OBÚ - ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï27‰ˆB¯‰Â .28BÏ·Ê ˙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 אףֿעלֿפי

.‚‰È‰31ÚÏq‰ ÏÚ Ï·f‰ „ÈÓÚÓ32˜ÈÓÚ‰L B‡ , »»«¬ƒ«∆∆««∆«∆∆¡ƒ
ÌÈ¯Ú‰Â ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡a33ÏÚ ‰aL B‡ ,Ï·f‰ »»∆¿»¿»ƒ¿∆¡ƒ«∆∆∆»»«

d·b ı¯‡‰34CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·f‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰Â ‰LÏL »»∆…«¿»¿∆¡ƒ»»«∆∆≈»ƒ
˙BztL‡ ‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ .¯eÚL35˙Èa CB˙Ï ƒ¬ƒ»»≈«»«¿«¿≈

˙BpË˜ ÔÈa ˙BÏB„b ÔÈa ,‰‡Ò36¯·c‰ È¯‰L .¯zÓ - ¿»≈¿≈¿«À»∆¬≈«»»
Ï·f‰ ˙ÒÈÎÏ ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ 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 (כסףֿמשנה). הסלע על הזבל
צרורות  או סיד (בשדה) שם לו היה שאם מודים הכל ה"ב:

השולחן'). ('פאת מותר - גפסוס אבנים אףֿעלֿפי 32)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 Ï·Ê ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡Ï39Ô‡ˆ ÏL À»¿»»¿ƒ∆∆ƒ«««∆…
Ï·Ê ÈÒÈÎÓ Ïk C¯„k ,e‰„O CB˙Ï Ô˙BÂ40. ¿≈¿»≈¿∆∆»«¿ƒ≈∆∆

‰OBÚ‰Â41¯È„42e‰OÚÈ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma 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. השני 44)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‰46¯iLÓ - 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 :e¯Ó‡È ‡ÏÂ ,‰¯icÂ da eÏÈË‰ Ô‡v‰L∆«…≈ƒ»¿ƒ«¿»¿……¿ƒ≈∆»
˙ÈÚÈ·Ma 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
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 ‡Ï49·ˆÁÓ Ì„‡50‰lÁza51e‰„O CB˙Ï52 …ƒ¿«»»«¬≈«¿ƒ»¿»≈
¯ÈÒiL ,Ôek˙ e‰„O Ôw˙Ï :e¯Ó‡È ‡nL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆»…¿¿«≈»≈ƒ¿«≈∆»ƒ

ÚÏq‰ ‰pnÓ53ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .54ÏvÙe ,˙ÈÚÈ·L Ì„wÓ ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒƒ≈
‰pnÓ55LÏL Úea¯a ÌÈ·‡ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L56ÏÚ ƒ∆»∆«¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«»«

‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,LÏL Ìe¯ ÏÚ LÏL»«»»∆∆≈∆«»««»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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¯wÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ‰n‡ Ìe¯a¿«»¿ƒ¬≈∆À»¿«≈
epnÓ57‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma58. 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
("אףֿעלֿפי  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 ‰ˆ¯Â ,¯˙È60ÌÈ·‡ ¯OÚ Ba eÈ‰ Ì‡ : »≈¿»»ƒ…»¬»»ƒ»∆∆¬»ƒ

ÌÈL ÈBOÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ,¯˙È B‡61BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ »≈»««≈∆«¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÌÈ·‡‰ C¯ˆlL 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 בני 61)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 אףֿעלֿפי

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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66Ôek˙pLa67Ôw˙Ï «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«≈
e‰„O68ÏÈÁ˙‰L (B‡) ,69Ì‡ Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·Ma ÏhÏ »≈∆ƒ¿ƒƒ…«¿ƒƒ¬»ƒ

e‰„O Ôw˙Ï Ôek˙ ‡Ï70Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰L B‡ , …ƒ¿«≈¿«≈»≈∆ƒ¿ƒƒ…∆
˙ÈÚÈ·L71‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma ÏËB -72ÏkÓ ¿ƒƒ≈«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»
ÌB˜Ó73ÌÓB‚Â74ı¯‡Ï „Ú75ÔÎÂ .76ÏËB ‰È‰ Ì‡ »¿≈«»»∆¿≈ƒ»»≈

ÔÏa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ‰„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 אףֿעלֿפי

שלא  מעשיו, מתוך ניכרת כשמחשבתו ומדובר בשביעית.
עליו  מוכיח ובניינו בנין, לו שיש כגון שדהו, לייפות נתכוון

כפשוטה'. ב'תוספתא וראה אףֿעלֿפי 71)(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‰L¯Án‰ 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 ואףֿעלֿפי
אדם,83) בני משוי מהן אחת בכל שיש אבנים שתי כלומר,

לבניין. ראויות הן שתי 84)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

.ÈÏwÒÓ‰86e‰„O87CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ˙ÈÚÈ·Ma «¿«≈»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ
ÌÈ·‡Ï88˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB -89˙BÚ‚Bp‰ ˙‡ ÁÈpÓe »¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆«¿
ı¯‡a90¯b¯b e‰„Oa BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .91˙B¯B¯ˆ 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
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 ‡Ï95¯ÙÚ ‡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¿≈

B¯·Á105e‰„OÓ ÔÈa106ÔÏaw‰ ÔÎÂ .107ÏkÓ ‡È·Ó ¬≈≈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‰ˆ¯t110‰‚eÒ ‡È‰L111˙ÏLÎÓ dÈ‡ Ì‡ :¯ÙÚa ƒ¿»∆ƒ»¿»»ƒ≈»«¿∆∆

d˙B·Ï ¯eÒ‡ - ÌÈa¯‰ ˙‡112˙ÏLÎÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ∆»«ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿»«¿∆∆
‰Áe˙t ‡l‡ ¯ÙÚa ‰‚eÒ ‰˙È‰ ‡lL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙‡∆»«ƒ∆…»¿»»¿»»∆»¿»

d˙B·Ï ¯zÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï113. 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 ˙ÈÚÈ·Ma ¯„b ˙B·Ï »ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈»≈
B¯·Á ‰„OÏ115‰Ba Ï·‡ ;116BÈa ¯„‚117˙eL¯ ÔÈ·e ƒ¿≈¬≈¬»∆»≈≈≈¿

ÌÈa¯‰118ÚÏq‰ „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï ¯zÓe ,119˙‡ ‡ÈˆBÓe . »«ƒÀ»¿«¬ƒ««∆«ƒ∆
e‰„O CB˙a B¯·BˆÂ ¯ÙÚ‰120ÔÈ„ÈÓÚÓ Ïk C¯„k , ∆»»¿¿¿»≈¿∆∆»«¬ƒƒ

Ï·Ê121˙ÈÚÈ·Ma ‰¯ÚÓe ÁÈLÂ ¯Ba ¯ÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .122 ∆∆¿≈ƒ»«¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ
‰„O CB˙a ¯ÙÚ‰ ¯·Bˆ -e123ÌÈ¯ÙBÁ‰ 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 איֿאפשר
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
המעמידים  כדרך צוברו ברשותו, העפר את צובר וכשהוא

כנ"ל. זבל,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעה dxikn zekld - oipw xtq - ixyz 'f oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd ixyz b"iÎ'f -

á"ôùú'ä éøùú 'æ ïåùàø íåé

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨
ועּׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦

וכל 1) והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו
וממכר. במקח פרטיהן

.‡ÔÈ‡ ‰LÏL2ÔÁwÓ3Ô¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó4¯kÓÓ5, ¿»≈∆»»∆»¿≈ƒ¿»»ƒ¿»
Ï·‡ .ÔËw‰Â ‰ËBM‰ ,L¯Á‰ :‰¯Bz ÔÈc6ÌÈÓÎÁ ƒ»«≈≈«∆¿«»»¬»¬»ƒ

ÔËw‰Â L¯Á‰ ‰È‰iL ewz7ÂÈOÚÓe Ô˙BÂ ‡OB ƒ¿∆ƒ¿∆«≈≈¿«»»≈¿≈«¬»
ÌeMÓ ,ÔÈÓi˜8ÂÈiÁ È„k9. «»ƒƒ¿≈«»

במשנה 2) ולדוגמא בש"ס, מקומות בהרבה שמפורש כמו
גזל  איסור בה אין וקטן שוטה חרש שמציאת נט:) (גיטין
(וראה  שלום דרכי מפני אסרוה חכמים אלא התורה, מן
קנינם  שאין הרי - ב) הלכה ואבידה גזילה מהלכות פי"ח

התורה. מן קונים.3)קנין מוכרים.4)כשהם כשהם
זקוקים 5) שאנו וממכר, מקח אלא רבינו הזכיר לא

המוכרים) (כשהם המקח את להקנות אלו: של להקנאתם
הזכיר. לא מתנה אבל הקונים), (כשהם הדמים את ולהקנות
מפני  התורה, מן קנין להם יש שבמתנה סובר שהוא ונראה
לולב  מהלכות בפ"ח נראה וכן להם. מקנה אחרת שדעת
זכייה  מהלכות בפ"ד וראה עב. בהערה שם ועיין י, הלכה

ז. הלכה נט.6)ומתנה גיטין וגמרא, אבל 7)משנה
ד). הלכה (להלן תיקנו לא קטן,8)בשוטה אצל שם,

עוז). (מגדל לחרש שכל 9)והואֿהדין ו, הלכה להלן ראה
בקרקע. לא אבל במטלטלין זה

.·L¯Á‰10ÚÓBL BÈ‡L L¯Á ?Ô˙BÂ ‡OB „ˆÈk «≈≈≈«≈¿≈≈≈∆≈≈«
¯a„Ó ‡ÏÂ11¯ÎBÓ - ÌeÏk ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó B‡ , ¿…¿«≈¿«≈¿≈≈«¿≈

‰ÊÈÓ¯a ÔÈÏËÏhn‰ Á˜BÏÂ12Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,13Û‡Â . ¿≈««ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¬»…¿«¿«¿«
ÔÈ˜„BaL „Ú ÂÈOÚÓ eÓi˜˙È ‡Ï ÔÈÏËÏhÓa14B˙B‡ ¿ƒ«¿¿ƒ…ƒ¿«¿«¬»«∆¿ƒ

˙Ba¯ ˙B˜È„a15.¯·ca ÔÈ·MÈ˙Óe ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«»»

אומר 10) בתירא ובן ונרמז, רומז "חרש נט. בגיטין משנה,
במטלטלין". ונקפץ בו 11)קופץ ש"דיברו החרש והוא

ב). משנה פ"א (תרומות מקום" בכל כתנא12ֿ)חכמים
שם. במשנה בתירא כבן ולא שמה 13)קמא רבינו, סובר

בלבד  לבןֿבתירא אינו - "במטלטלין" שם במשנה שנאמר
גיטין  (מאירי זה על חולק והראב"ד לתנאֿקמא. גם אלא
במשנה  שאמרו ומה מגידֿמשנה). ועיין ,234 עמוד שם
ומה  בכלל. שומע ואינו שמדבר חרש גם - "חרש" שם:
בכל  חכמים בו שדיברו שחרש שם) (בתרומות שאמרו
אלא  זה אין - מדבר ואינו שומע שאינו חרש הוא מקום,
חרש  נאמר אם אבל וקטן, שוטה עם ביחד הנמנה חרש
ואינו  שמדבר חרש אף - וקטן, לשוטה סמיכות בלי לחוד,
ואינו  "מדבר עא. בגיטין שאמרו מה וזהו בכלל. שומע
זה, לחרש מיוחדת הלכה אין שלכאורה חרש", זהו - שומע
ועל  ונרמז, רומז שחרש הנ"ל, בגיטין למשנה הכוונה אבל

(הגר"א  זה לענין חרש זהו שומע ואינו מדבר שגם אמרו זה
ב'משפט  ונתיבותֿהמשפט נד, ס"ק רלה סימן בחושןֿמשפט
"מדבר  שם: בגיטין שאמרו [ומה כ). ס"ק שם האורים'
וזה  וזה אלם, זהו מדבר ואינו שומע חרש, זהו שומע ואינו
גם  וזה" ב"זה הכוונה אין - דבריהם" לכל כפקחין הן הרי
ואינו  "שומע גם היינו וזה" "זה אלא שומע, ואינו למדבר
אמר  זה ועל נשתתק, ושוב שדיבר "אלם" וגם מדבר"
הנוסחא  דתרומות, פ"א שבתוספתא (אלא כפקחין ששניהם
שומע  ואינו מדבר אילם, זהו מדבר ואינו "שומע להיפך:
וראה  דבר". לכל כפיקח הוא הרי וזה וזה חרש, הוא זה
שפירש  נראה וכן בסופו). יט ס"ק רלה, סימן ב'דרישה'
מדבר  אבל שבפקח), אע"פ ד"ה 251 (עמוד שם המאירי

לכ  כפקח אינו שומע בקרקעות,ואינו מוכר ואינו דבריו. ל
שנה  יג בן גם שהרי יתירה, חריפות צריך שבקרקעות לפי
ומתן, משא בטיב יודע שיהא עד קרקעות, למכור יכול אינו
וראה  שם). ('נתיבות' יב הלכה להלן רבינו שכתב כמו

וכסףֿמשנה]. לגיטין.14)במגידֿמשנה שבודקין כמו
שנשתקק. מי שבודקין ג הלכה להלן ממה 15)וראה יותר

כלֿכך  צלולה דעתו שאין שנשתתק, מי את שבודקים
מח). ס"ק שם (סמ"ע

.‚Ìl‡16˜zzLpL ÈÓ B‡ ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML17- ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈
BÁ˜Ó18ÔÈa ,Ïka ˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓe Á˜Ó ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»«…≈

Ú˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa19ÔÈ˜„BaL C¯„k ˜„aiL ‡e‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿∆ƒ»≈¿∆∆∆¿ƒ
ÔÈh‚Ï20B„È ·˙Îa ·zÎÈ B‡ ,21. ¿ƒƒƒ¿…ƒ¿«»

עא.16) בניגוד 17)גיטין לדבר, ידע שמקודם אחרי
הוולדו. מיום לדבר יכול שאינו - מדבר ואינו לשומע

(=את 18) אותו שבודקין "כשם שם: גיטין ברייתא,
למשאות  אותו בודקין כך לגיטין, רש"י) - הנשתתק

ומתן)". (=למשא הוא 19)ולמתנות לגיטין אף שהרי
ממש. טז.20)כפיקח הלכה גירושין מהלכות פ"ב ראה

שם.21) גירושין, בהלכות ראה

.„‰ËBM‰22ÔÈ‡ -23¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó BÁ˜Ó «∆≈∆»∆»¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ˙È·e .˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓ ÔÈ‡Â24ÌÈ„ÈÓÚÓ ¿≈«¿»«»≈ƒ«¬ƒƒ

.ÌÈpË˜Ï ÔÈ„ÈÓÚnL C¯„k ,ÌÈËBLÏ ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿∆∆∆«¬ƒƒƒ¿«ƒ

ט.22) הלכה עדות מהלכות ובפ"ט ג: בחגיגה הגדרתו ראה
כ.23) כתובות מהם: התלמודית, בספרות מקומות בהרבה

קנה: עוקבא 24)ובבאֿבתרא מר של ממימרא נלמד
יא. הלכה נחלות מהלכות בפי"א וראה מח. בכתובות

.‰ÈÓ25ÈeÙL ˙ÚÂ ‰ËBL ˙Ú ‡e‰L26el‡ ÔB‚k , ƒ∆≈∆¿≈»¿≈
ÔÈtÎp‰27,ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ Ïk ÈeÙL ‡e‰L ˙Úa - «ƒ¿ƒ¿≈∆»»«¬»«»ƒ

ÔÈÎÈ¯ˆe .˙Úc Ôa ÏÎk ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎBÊÂ¿∆¿«¿¿«¬≈ƒ¿»∆««¿ƒƒ
B˙eËL ÛBÒa ‡nL ,·ËÈ‰ ¯·c‰ ¯˜ÁÏ ÌÈ„Ú‰28B‡ »≈ƒ«¿…«»»≈≈∆»¿¿

˙lÁ˙a29‰OÚM ‰Ó ‰OÚ B˙eËL30. ƒ¿ƒ«¿»»«∆»»

כח.25) השנה וראש כ. צלולה.26)כתובות בדעה
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נופל.27) שטותו 28)חולי עברה לא שעדיין היינו,
סימן 29)לגמרי. בסמ"ע וראה השטות, התחילה שכבר

נב. ס"ק כלום.30)רל"ה מעשיו אין שאז

.ÂÔË˜31ÌÈ¯Á‡Ï B˙È˜‰ ÔÈ‡ - ÌÈL LL „Ú »»«≈»ƒ≈«¿»»«¬≈ƒ
eÏkÌ32ÌÈL LMÓe ;33ÏÈc‚iL „Ú34Ú„BÈ Ì‡ ,35 ¿ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒƒ≈«

·ÈËa36,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ¿ƒ«»«»∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
B˙zÓe37˙Ói˜38ÔÈa .39‰a¯Ó ¯·„a40¯·„a ÔÈa , «¿»«∆∆≈¿»»¿À∆≈¿»»

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‡È¯a ˙zÓa ÔÈa ;ËÚeÓ41. »≈¿«¿«»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿«
‡lL È„k ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈∆…
.epnÓ ÁwÈ ‡ÏÂ ,BÏ ¯kÓiL ÈÓ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏËaÈƒ»≈¿…ƒ»≈ƒ∆ƒ¿…¿…ƒ«ƒ∆

ÔÈÏËÏhÓa Ïk‰Â42‡ÏÂ ¯ÎBÓ BÈ‡ - Ú˜¯˜a Ï·‡ ; ¿«…¿ƒ«¿¿ƒ¬»¿«¿«≈≈¿…
Ô˙B43.ÏÈc‚iL „Ú ≈«∆«¿ƒ

אישות 31) מהלכות בפ"ד וראה וגמרא. משנה נט. גיטין
ז. שיוצא 32)הלכה כמו זה, לפני זוכה לעצמו אבל

ובסמ"ע  במגידֿמשנה וראה סה. בגיטין רבא של מהמימרא
ב. ס"ק רלה נכנס 33)סימן והוא שנים, שש שגמרו [היינו

וראה  .(235 עמוד שם (מאירי השביעית השנה בתחילת
מט]. והערה ח הלכה בן 34)להלן - גדול שיהיה
אחד. ויום שנים השקלא35ֿ)שלשֿעשרה מתוך יוצא

ח. הלכה להלן וראה שם. בגיטין (סמ"ע 36)וטריא ענין
טיב). ערך ('ערוך' טבע או ד), רב 37)ס"ק בר כמר שם,

מתנה 38)אשי. נותן שכל חייו, כדי משום כאן וגם
מקודם. הנאה טובת איזו ממנו קיבל בוודאי - לחבירו

מרובה.40)שם.39) טובה המקבל לו עשה שבוודאי
בדיבור.41) רק הערה 42)שזה למעלה וראה שם. משנה,
להורות 43)יב. נותן" ולא מוכר "אינו לכתוב דקדק

יא. הלכה להלן שהסביר כמו יכול, הוא שלקנות

.Ê‰na44BÏ ÔÈ‡L ÔË˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÒBtB¯ËBt‡45ÔÈ‡ - ÒBtB¯ËBt‡ BÏ «¿¬»ƒ»»«¿≈

ÌeÏk ÂÈOÚÓ46˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈÏËÏhÓa elÙ‡ , «¬»¿¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ««
B¯kÓÓe BÁ˜Ó Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡L ;ÒBtB¯ËBt‡‰»«¿∆ƒ»»¿«≈∆»ƒ¿»

ÔÈÏËÏhÓa B˙zÓe47.Ìi˜ - «¿»¿ƒ«¿¿ƒ«»

ע.44) בכתובות רפרם, של כאן 45)מימרא אין שאז
חייו. כדי משום יותר ובין 46)חשש וממכר במקח בין

שהובאה  הר"ח לדעת ובניגוד להלן, שכתב כמו במתנה,
אבל, ד"ה שם כתובות וב'תוספות' כאן, מיימוניות בהגהות
מתנה. מתנתו - אפוטרופוס לו היה אם אפילו שבמתנה

בקרקע.47) ולא

.ÁÔÈ˜„Ba48ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ Ì‡ ÔËw‰ ˙‡49 ¿ƒ∆«»»ƒ≈«¿ƒ«»«»
‡e‰L ,ÔB·Â ÌÎÁ ÔË˜ LiL ÈÙÏ ;Ú„BÈ BÈ‡ B‡≈≈«¿ƒ∆≈»»»»¿»∆

Ú·L Ôa ‡e‰Â Ú„BÈ50LÏL Ôa elÙ‡L ,¯Á‡ LÈÂ , ≈«¿∆∆«¿≈«≈∆¬ƒ∆¿
Ú„Bi‰ ÔË˜ .ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡ ‰¯OÚ∆¿≈≈≈«¿ƒ«»«»»»«≈«
Ô˙Â ‡OpL ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ‡L ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa¿ƒ«»«»∆≈«¿∆»»¿»«
˙e˙MÓ ˙BÁt :ÏB„b‰ ÔÈ„k BÈc - ‰ÚËÂ ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿

‰ÏÈÁÓ -51˙e˙L ÏÚ ¯˙È ,‰ÈB‰‰ ¯ÈÊÁÓ - ˙e˙L , ¿ƒ»¿«¬ƒ«»»»≈«¿
e¯‡aL BÓk ,Á˜Ó ÏËa -52¯ÓB‡ È‡Â .53ÔÈ‡L , »≈∆»¿∆≈«¿«¬ƒ≈∆≈

CLÓLa ‡l‡ ÔÈÓi˜ ÔÈÏËÏhÓa ÂÈ¯kÓÓe ÔËw‰ ÁwÓ∆»«»»ƒ¿»»¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆»¿∆»«

CÈLÓ‰ B‡54¯ÊÁÂ ÁwÓ‰ ÏÚ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;55 ƒ¿ƒ¬»ƒ»«»««∆»¿»«
- Ba e¯ÊÁL ÌÈ¯Á‡Â ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba≈¿«≈ƒ∆»««¬≈ƒ∆»¿

.Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆»«

הקטן.48) של בחריפותו תלוי שהכל נט. גיטין
(מגידֿמשנה).49) במטלטלין בתחילת 50)פירוש: [היינו

לב]. והערה ו הלכה למעלה ראה השביעית, השנה
(51- שתות עד כלומר כגדול" שתות "עד שם: גיטין

הידוע: הכלל עלֿפי זה, על תמה והראב"ד מחילה.
שתות  "עד שפירש וכנראה מחילה", בני אינם "יתומים
ואילו  מקח, בטל שתות עד כלומר מלמעלה, - כגדול"
לומר, צריך רבינו ולדעת (מאירי). דיברו לא משתות בפחות
מקח  של הדין מגוף יותר חמור אינו ביתומים מחילה שדין
חכמים  להם תיקנו - ומתן משא בני שאינם שאע"פ וממכר,

א  דיני את גם להם תיקנו כן כמו חייהם, כדי משום לו,
הטעם. מאותו ה"בֿד.52)אונאה, פי "ב למד 53)לעיל

ה"ד  פ"ט למעלה רבינו (ופסקה נב. גיטין שאמרו ממה כן
קונים  שאין אפוטרופוס, להם שיש יתומים בנכסי ואילך)
(מגידֿמשנה). עצמו לקטן גם מזה ולמד בכסף, מהם

מהם,54) קונים לא לחוד במשיכה אבל מעות. לו נתנו וגם
ה"ג). שם (למעלה בהם חוזרים רצו גדול 55)ואם שגם

למעלה  וראה שפרע", ב"מי שחייב אלא בכסף, קונה אינו
ט. בפרק

.ËÔÎÂ56e˜ Ì‡57ÌB˜Ó ¯ÈkO‰ B‡ ÔËw‰ „iÓ58 ¿≈ƒ»ƒ««»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - Ba ¯ÊÁÂ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿»«…»»«≈«∆≈

ÔÈca ÔËw‰ È„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ59ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ƒƒƒ≈«»»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««»»
ÌeÏk60¯ËLa ÔÈw‰L ;61‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ∆»

ÏB„b Ì„‡ ÏL ¯ËL ÏÚ62. «¿»∆»»»

הקודמת.56) שבהלכה אומר" "ואני אחרי נמשך
חליפין.57) קונה 58)בקנין שהלוקח הקנין, מדרכי אחד

מסויימים  מטלטלין נמצאים בו המקום את שוכר או
את  קונה המקום, את שקנה ואחרי למכירה, העומדים
אחר. קנין צריך ולא "חצר", קנין בתורת שעליו המטלטלין

המטלטלין 59) נשארים חליפין, בקנין או כסף שבקנין
שהלוקח  משיכה, בקנין מהֿשאיןֿכן היתומים, ברשות
אע"פ  המטלטלין, מקום השכיר בדין וגם לרשותו. מושכם
מקומם  את ששכר כיון הקונה, ברשות עומדים הם שלהלכה
מהם  להוציאם וצריך הקטן, בבית עומדים הם למעשה -
כמכר  היא הרי שכירות אחר: טעם בזה נתן והראב"ד בדין.
קרקעות  למכור יכול שאינו וכשם נו:) (בבאֿמציעא

להשכירם. יכול אינו כן ו), הלכה אפילו 60)(למעלה
צריך  ואין הקטן, של ברשותו המטלטלין שאין באופן

כה). ס"ק שם (סמ"ע מידו תימן 61)להוציאם בכ"י
עומד  קנין כל כלומר, ה. סעיף שם בשו"ע וכ"ה "כשטר",
נא. גיטין (ומהם: בגמרא פעמים כמה שאמרו כמו להכתב,
ראוי  הקנין שיהיה שצריך רבינו וסובר מ.), ובבאֿבתרא

קנה.62)לכתיבה. בבאֿבתרא

.ÈÔÎÂ63¯ÎOÂ ,B„iÓ e˜Â ,ÔÈÏËÏhÓ ‰wL ÔË˜64 ¿≈»»∆»»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ»¿»«
BÈ‡L ÈÙÏ ,CLÓiL „Ú ‰˜ ‡Ï - ÌB˜n‰ Ì‰Ó≈∆«»…»»«∆ƒ¿…¿ƒ∆≈

ÌÈÏB„b‰ Ô‰a ÔÈÎBfL ÌÈÎ¯ca ‰ÎBÊ65:¯·cÏ ‰È‡¯ . ∆«¿»ƒ∆ƒ»∆«¿ƒ¿»»«»»
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¯ˆÁ ÔÈ‡L66˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ ÔË˜ ÏL67ÔÈB˜ BlL ∆≈»≈∆»»¿…«¿««∆ƒ
BÏ68˙eÁÈÏL ÔÈcÓ ea¯˙pL ÈtÓ ,69,B„È ÔÈcÓ ‡ÏÂ ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿…ƒƒ»

¯‡a˙iL BÓk70ÔÈw‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,71˙e¯ÈÎO B‡ ¿∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿∆«ƒ¿»¿ƒ
B¯ˆÁÓ ÏB„b ÌB˜n‰72‰˙a¯˙pL ,‰pËw‰ Ï·‡ . «»»≈¬≈¬»«¿«»∆ƒ¿«¿»

d„iÓ d¯ˆÁ73e˜ Ì‡ ÌÈ¯Á‡Ó ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜z - ¬≈»ƒ»»ƒ¿∆«ƒ«¿¿ƒ≈¬≈ƒƒ»
d„iÓ74.ÌB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B‡ ƒ»»ƒ¿ƒ»

"ואני 63) ח), (הלכה למעלה שכתב למה המשך זה גם
או 64)אומר". "מהן") (צ"ל ממון "וקנו תימן: בכ"י

היינו  "וקנה", שכר". או מידם "וקנה ב'טור': וכ"ה שכר".
סודר. אלא 65)קנין לקטן חכמים לו תיקנו לא כלומר,

סודר. קנין ולא משיכה היינו 66)קנין - שחצרו הוא, כלל
שנמצא  מה כל לו קונה האדם, של הפרטית רשותו כל

שנמצא תקנת 67)בתוכו. מה כל קונה אדם שכל חכמים,
מחלוקת  למנוע סביבו, אמות בארבע בעלים בלי מונח

י.) (בבאֿמציעא הראב"ד 68)והתנצחות ודעת ויא. י: שם
במציאה, אלא חצר לו אין קטן אמרו שלא הי"א) (להלן
חצר. לו יש - לו מקנה אחרת שדעת וממכר במקח אבל

יכול 69) קטן שאין מפני חצר, בקנין קונה הקטן ואין
שם). (בבאֿמציעא שליח לומר 70)לעשות [צריך

י]. הלכה ואבדה גזילה מהלכות יז בפרק והוא "שנתבאר",
סודר.71) אלא 72)קנין בקטן חכמים תיקנו שלא באופן

אחרים. קניינים ולא בלבד משיכה "שכשם 73)קנין
המגיע  בגט מתגרשת כך לידה, המגיע בגט מתגרשת שהיא
לענין  לה יש כך גט, לענין חצר לה שיש וכשם לחצרה,
מבבאֿ הדברים ומקור שם). גזילה מהלכות (פי"ז מציאה"

ויב. יא. וב'טור':74)מציעא מידן", "קנו תימן: בכ"י
כידה  שחצרה בקטנה שמצאנו שמכיון מידן". "קנתה
ועיין  קניניה, את חכמים גם הרחיבו - בקטן) (מהֿשאיןֿכן

ג. ס"ק רלה סימן ש"ך

.‡ÈÌÈÓc Ô˙Â Ú˜¯˜ ‰wL ÔËwL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»»«¿«¿»«»ƒ
˜ÈÊÁ‰Â75ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa „ÓÚz - Ú˜¯wa ¿∆¡ƒ««¿««¬…¿»««ƒ∆≈

ÌeÏk Ú˜¯˜a B¯kÓÓ76eÈÙa BÈ‡L ÈÓk ÔËw‰L ; ƒ¿»¿«¿«¿∆«»»¿ƒ∆≈¿»≈
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,‡e‰77‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»

ÂÈÙa78. ¿»»

(75- דמים נתן לא אם אבל והחזיק, דמים נתן אם דוקא
(סמ"ע  הדמים לגבי דעתו שקרובה בו, לחזור הקטן דרך

כט). קנין,76)ס"ק קניינו זאת בכל - ו. הלכה למעלה
(גיטין  במשנה שישנו מה לפרש צריך זה, ולפי שמבאר. כמו
- במטלטלין" ממכר וממכרן מקח מקחן "הפעוטות נט.)
אבל  ממכר", "ממכרן על אלא איננה "במטלטלין" שתיבת

בקרקע. אפילו - מקח" ושם 77)ב"מקחן מב. קידושין
"זכין  שהרי התורה, מן זה קנין [ואין בקטנים. גם מדובר
מהלכות  פ"ד להלן (ראה אחר עלֿידי אלא אינו לאדם"
ד), ס"ק תחילת רלה, סימן החושן' וב'קצות ב, הלכה זכיה
שהיא  בחזקה, אלא תיקנו ולא כאן. היא חכמים תקנת אלא
לא  אחר בקנין אבל לרשותו, הקרקע שהביא כמשיכה,
(למעלה  סודר בקנין קנה לא מטלטלין גם ולפיכך תיקנו.

ובמגידֿמשנה]. בראב"ד וראה בגיטין 78)ה"י) משנה,
יא:

.·È¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ¯Îf‰ ‡È·‰Â ,ÏÈc‚‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»»¿≈¿»««
‰L ‰¯OÚ LÏL79‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙a‰Â80Û‡ , ¿∆¿≈»»¿««««¿≈∆¿≈«

Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿ƒ«»«»∆»∆»
zÓ B˙zÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓeÔÈÏËÏhÓa ‰81Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»»¿ƒ«¿¿ƒ¬»

·ÈËa Ú„BÈ ‰È‰iL „Ú ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜a¿«¿«≈«¬»«»ƒ«∆ƒ¿∆≈«¿ƒ
ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ÔzÓe ‡OÓ82. «»«»««∆ƒ¿ƒ

י.79) הלכה אישות מהלכות פ"ב א.80)ראה הלכה שם
(81. . ." קנה: בבבאֿבתרא עיין התורה, מן אף היינו,

משא  בטיב יודע שאינו שנה יג (בן זביני" דזביניה מטלטלי
שם). רשב"ם ועיין של 82)ומתן, שמעשה הרי"ף, דעת כן

מבן  פחות "ההוא שם וגרס בנכסיו, במוכר היה שם רבא
להו  אמר כו' דרבא לקמיה אתא נכסי, זבין דאזל עשרים
ולא  ומתן, משא בטיב ידע שלא (מפני זביני" לאו זביניה
גידל  ששלח מה שם וכן אבוה") נכסי זבין "דאזל גרסינן
ואמרו  אחד, ויום שנה ארבעֿעשרה בת בתינוקת מנשיא בר
מדובר  הכל - מקח, מקחה ומתן משא בטיב יודעת אם לו

אביו. נכסי ולא נכסיו במוכר

.‚ÈBlL Ú˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«∆¬»
L¯iL Ú˜¯˜84ÂÈLÈ¯BÓ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ˙B·‡Ó85ÔÈ‡ - «¿«∆»«≈¬»ƒ¿»ƒ»≈

‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú ¯kÓÓ B¯kÓÓ86ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»««
ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L Èt87; ƒ∆≈ƒ¿≈¿»¿≈«¿ƒ«»«»
˙BÚn‰ ¯Á‡ ‰ËB BzÚcL ÈtÓ ,ÏBÊa ¯kÓÈ ‡nL88, ∆»ƒ¿…¿ƒ¿≈∆«¿»«««»

BÚ‰ ÈÎ¯„a BzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ.ÌÏ «¬«ƒ…ƒ¿«¿»«¿¿«¿≈»»

(למעלה 83) ומתן משא בטיב וידע שהגדיל, אחר שקנה
הי"א). (למעלה קטן כשהיה אפילו או מימרא 84)הי"ב),

סה. בגיטין רבא, ושל קנו. בבבאֿבתרא שמואל, של
אביו"85) "נכסי אלא נזכרו לא ושם) (שם שבגמרא אע"פ

בנכסים  טרח שלא שכיון ביניהם, הבדל שאין רבינו סובר -
רלה, סימן (הגר"א דעת קלות מתוך למכרם הוא עלול - אלו
שלא  דוקא, אביו" ש"נכסי וסובר חולק והרשב"א כו). ס"ק
מאב  ירושה אלא אינו וזה המצוי, בדבר אלא חכמים תיקנו

בר 86)(מגידֿמשנה). הונא וכרב שם, בגיטין כרבא
ובאופן  קנה.) (ב"ב בשמו כרבא ולא נחמן, רב בשם חיננא
ומתן  משא בטיב יודע אינו אם אפילו ממכר ממכרו זה

מיגאש). בן ר"י בשם יודע 87)(מגידֿמשנה אינו שאם
כן, ואם בנכסיו. אפילו למכור יכול אינו - ומתן משא בטיב
הכוונה  - עשרים" בן שיהא עד אביו "בנכסי שאמרו מה

ומתן. משא בטיב שיודע באופן בבאֿבתרא 88)אפילו
כיון  שקנה נכסים אבל זוזי. ליה דמקרקשי "זימנין קנו.
למעלה  הובא (הגר"א, למכרם קלה דעתו אין בהם, שטרח
ובשו"ע  כאן, נזכר לא שירש, מטלטלין [ודין פד). הערה

שלימות סימ  שנה עשרים בן "וכשהוא כתב: ט סעיף רלה ן
בין  בקרקעות, בין במטלטלין בין מוכר שערות, שתי והביא
ש"בין  לג) ס"ק (שם הגר"א והעיד אביו". של בין שלו
בפחות  אפילו מוכר במטלטלין שהרי מיותר, במטלטלין"
במטלטלין  אפילו מוכר אינו אביו בשל כי נניח ואם כ'. מבן
הלכה  להלן וראה מיושבים, הדברים - כ' בן שאינו זמן כל

קד]. והערה יז

.„ÈB˙zÓ89˙BÁt ‡e‰Lk90ÔÈa ,ÌÈ¯OÚ ÔaÓ91 «¿»¿∆»ƒ∆∆¿ƒ≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקעח zekld - oipw xtq - ixyz 'g ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

;˙Ói˜ BÊ È¯‰ - Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈa ‡È¯a ˙zÓ«¿«»ƒ≈«¿«¿ƒ¿«¬≈«∆∆
el‡L92‡e‰Â ,Ô˙ ‡Ï - ‰ÏB„‚ ‰È‰ BÏ ÚÈb‰ ‡Ï ∆ƒ…ƒƒ«¬»»¿»…»«¿

„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„93Ìi˜˙z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â , »»∆≈»»ƒ¿»¿¬»ƒƒ¿«≈
B˙zÓ94ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k ,95. «¿»¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

אמימר.89) של מימרא קנה: מבן 90)שם יותר הוא אבל
(מגידֿמשנה). למעלה 91)שלשֿעשרה מפעוטות נלמד

(מגידֿמשנה). ו קנו.92)הלכה שאינו 93)שם דבר ועל
בתלמוד, מקומות בכמה כמפורש חכמים, גזרו לא מצוי
פד). הערה למעלה (הובא יג הלכה מגידֿמשנה ועיין

משא 94) בטיב יודע אינו ואפילו אבותיו, בנכסי אפילו
מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה גמרא 95)ומתן

שם. בבאֿבתרא

.ÂË‰na96ÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎBÓ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«¿«»ƒ
B‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk¿∆∆∆¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈¿»

ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ BÏ e„ÏBpLk97ÈzL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¿ƒ»≈»ƒ¬»ƒ…≈ƒ¿≈
B¯kÓÓ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÔË˜ - ÒÈ¯Ò ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO¿»¿…«¬»»ƒ»»¿≈ƒ¿»
·¯Ï ÏÈc‚iL „Ú ,ÂÈÒÎa elÙ‡Â ,¯kÓÓ Ú˜¯˜a¿«¿«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…

ÂÈ˙BL98. ¿»

קנה:96) מפורשים 97)שם וסימניו להוליד, ראוי שאינו
יג. הלכה אישות מהלכות וחמש 98)בפ"ב שלשים היינו

יא). הלכה שם, אישות (הלכות אחד ויום שנה

.ÊËÈÓ99,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÔÈa ÂÈÒÎa ÔÈa ¯ÎnL ƒ∆»«≈ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ»≈
¯În‰ ˙ÚLa ÔË˜ ‰È‰L e¯Ú¯ÚÂ ÂÈ·B¯˜ e‡·e100, »¿»¿ƒ¿¬∆»»»»ƒ¿««∆∆

B˜„·Ï eL˜·e101BÏeÏ Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -102,„BÚÂ . ƒ¿¿»¿≈¿ƒ»∆¿«¿¿
‰˙Èna ÔÈpzLÓ ÌÈÓÈq‰L103ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁÂ . ∆«ƒ»ƒƒ¿«ƒ«ƒ»«¬»»ƒ∆≈

È‡cÂa eÚ„È Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈»¿¿««
ÏB„b ¯ÎBn‰L104. ∆«≈»

עקיבא.99) רבי לפני שבא מעשה קנה. שם ברייתא
טו).100) הלכה (למעלה ממכר ממכרו היו 101)ואין אם

גדלות. סימני הובא 102)בו הי"ב) (פ"ד שמחות [במסכת
יבדק, "אל זה: בלשון שם בבבאֿבתרא שהובא מעשה אותו
הוא  וכן ממקומו". המת את מזיזין אין הגולל שנסתם מאחר
ניוול  שאיסור ואע"פ שסג). סימן (סוף יורהֿדעה בשו"ע
אין  - יא: בחולין כמפורש הקבורה, לפני אפילו הוא המת
אבל  טריפה, אינו אם הפנימיים, איבריו בבדיקת אלא זה
ועיין  ניוול. זה אין שערות, שתי לו יש אם מבחוץ לבדוק

שם]. ליורהֿדעה הלל' 'בית זה 103)בהגהות נימוק גם
מיתה, לאחר הסימנים נמצאו שלא שאע"פ כלומר, שם.

מיתה. לאחר ונשתנו מחיים שהיו קנה.104)יתכן שם
ט. הלכה למעלה וראה

.ÊÈÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt105- »ƒ∆∆¿ƒ∆»««¿«»ƒ
¯ÊBÁ106ÔÈa ÌÈ¯OÚ Ì„˜ ÔÈa ,Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ≈ƒƒ««≈«≈…∆∆¿ƒ≈

˙B¯t‰ Ïk Á˜Bl‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓe .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒƒƒ«≈«»«≈
ÏÎ‡L107- Ú¯ÊÂ ÚËpL B‡ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆»«¿ƒƒ»∆»«¿»«

BÏ ÔÈÓL108e¯B‰ ‰f‰ ÔÈck .¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe »ƒ«¬ƒ∆«¿»«ƒ«∆
ÈÒÎpÓ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÔË˜ elÙ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .È˙Ba«̄««¬ƒ≈∆¬ƒ»»∆»««¿«ƒƒ¿≈

ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÁÓ ‡Ï ÌÈ¯OÚ Ôa ‰OÚpLÎe ,ÂÈ·‡»ƒ¿∆«¬»∆∆¿ƒ…ƒ»≈»
¯ÊÁÏ109Á˜Bl‰ LnzLÂ ˙BÚn‰ Á˜lL ÔÂÈkL ; «¬…∆≈»∆»««»¿ƒ¿«≈«≈«

- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk ÂÈÙÏ BÊ Ú˜¯˜a¿«¿«¿»»¿∆∆∆¿ƒ¿…ƒ»
.B¯kÓÓa ‰ˆ¯ È¯‰L ,Á˜Bl‰ È„Èa ‰Ói˜˙ƒ¿«¿»ƒ≈«≈«∆¬≈»»¿ƒ¿»

אע"פ 105) ומתן, משא בטיב יודע אינו אם עצמו, [ובנכסי
שהרי  הפירות, מוציא אינו - מכור אינו הקרקע שגוף
יב, הלכה (למעלה מכירה מכירתו ובמטלטלין הם מטלטלין
(ראה  מכירה מכירתו אין במטלטלין אף אביו בנכסי אבל
יד]. ס"ק רלה סימן סמ"ע ועיין פז) והערה יג הלכה למעלה

יג).106) הלכה (למעלה מכירה אינה שמכירתו
אכל.107) בדין שלא למחצה 108)שהרי אריס, כדין

ברשות, שלא כיורד דינו שלכאורה שאע"פ ולרביע, לשליש
הי"ג) (למעלה המוכר של דעתו עוד נתיישבה שלא כיון
וידו  לו שמין ליטע, עשויה שאינה בשדה ברשות שלא ויורד
מקבל  ואינו ה"ד) ואבידה גזילה מהלכות (פ"י התחתונה על
כן  לא שאם כאריס, שיקבל חכמים תיקנו כאן - כאריס
להוציאה  אפשר שעה שבכל שיודע כיון השדה את יפסיד
פ. (כתובות קטנה אשתו בנכסי בבעל שמצאנו וכמו מידו,
בזה). נסתפק מא ס"ק שם והסמ"ע מה, ס"ק שם הגר"א -

שעה 109) גדלה שאם שנתקדשה, בקטנה שמצאנו כמו
(פי"א  במיאון יוצאה ואינה לגט, שזקוקה ושתקה, אחת
בי"ד  ע"י שנתגייר בקטן כן וכמו ו). הלכה גירושין מהלכות
(פ"י  בו לחזור יכול אינו ששוב כשנתגדל, מיחה ולא
אישות  מהלכות בפ"כ עוד ועיין ג). הלכה מלכים מהלכות

מו). ס"ק והגר"א (מגידֿמשנה יג הלכה

.ÁÈ¯BkM‰110,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - «ƒ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙BzÓeÌ‡Â .ÔÈÓi˜111,ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ «¿»«»ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

‰OBÚ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â ‰OBÚL ¯BkM‰ ‡e‰Â112ÔÈ‡ - ¿«ƒ∆∆¿≈≈«»∆≈
‰ËBLk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ÂÈOÚÓ113˙BÁt ÔË˜k B‡ «¬»¿«¬≈¿∆¿»»»

LL ÔaÓ114. ƒ∆≈

סה.110) עירובין ובבלי פ"ג, תרומות תוספתא
שם.111) בעירובין חנינא רבי של כמו 112)מימרא

ובקומה". בשכבה ידע "ולא לג): יט, (בראשית שנאמר
יח. הלכה אישות מהלכות בפ"ד למעלה 113)וראה

ד. ו.114)הלכה הלכה למעלה

â"ôùú'ä éøùú 'ç éðù íåé

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
וכן 1) מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי בו נתבארו

ודין  הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין
המוכר  בדין הפרק ונסתיים יתומים. בנכסי האפוטרופוסין

ההלכות. ונסתיימו קודש, שבת ביום הנותן או

.‡Ô‰a ‰ÎÊÂ ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ¯ÎBn‰«≈∆»««¿«ƒ«¿¿ƒ¿»»»∆
BzÚcÓ ‡lL Á˜Bl‰2‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È -3; «≈«∆…ƒ«¿««≈««»∆¿»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜BÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â4Ì‡Â , ¿ƒ»»≈«≈«≈»«¬…¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï5‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁz -6CÎÈÙÏ .7ÔÈ·˙Bk8¯ËL …»»«¬…ƒ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

ÌÏBÚÏe .BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ÎBnÏ9 «≈««ƒ∆≈«≈«ƒ¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעט dxikn zekld - oipw xtq - ixyz 'g ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Á˜Bl‰10¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B11e‰„O ¯ÎÓ elÙ‡Â , «≈«≈¿««≈«¬ƒ»«»≈
d˙Ú¯ ÈtÓ12. ƒ¿≈»»»

פ"ד 2) להלן (ראה אחר עלֿידי המוכר לו שזיכה כגון
ב). הלכה ומתנה זכיה זכות 3)מהלכות זאת שתהיה כדי

בפניו, שלא לאדם, לו "זכין הידוע: לכלל בהתאם גמורה.
שם). ומתנה זכיה (הלכות בפניו" אלא לו חבין ואין

אמר 4) שאם ז. בקידושין הוא כן הלוקח. שקנאה לפי
אותו  קנה לפלוני, מכורה שדך ותהא מנה הילך לחבירו
שאם  קב: בבבאֿקמא וכן כנעני. עבד מדין השדה, פלוני
(ביאור  האחרון קנה הגולה, ראש בשביל שדה מישהו קנה

סד). ס"ק רלה סימן הקרקע 5)הגר"א לו שמכרו כששמע
שם  פ"ד (להלן לקבל רצה ולא מיד התנגד - המטלטלין או

בֿג). אם 6)הל' מקח], [או מתנה לו שתנתן היא "שזכות
בעלֿ לאדם מתנה נותנין אין ירצה, לא אם אבל ירצה.
קלז: בבבאֿבתרא הדברים ומקור ב). הלכה (שם כרחו"

יכול 7)קלח. שתמיד ללוקח, הפסד חשש כל שאין אחרי
ידיעתו. בלי לו מזכה המוכר אם משנה 8)לחזור,

קסז: לקמן.9)בבאֿבתרא המפורט במקרה אפילו היינו,
שם.10) תיקנו 11)משנה, שכן המכירה. שטר את שכותב

בשם  שלמה (מלאכת הסופר שכר יתן שנשכר שמי חכמים,
"שדות  מד): (לב, בירמיה שנאמר מה לדבר, [ורמז רשב"א).
הוא  שהקונה הרי - וחתום" בספר וכתוב יקנו, בכסף

זבנית 12)הכותב]. אינשי "כדאמרי קסח. שם, גמרא
נשכרת, - קנית אומר: עממי פתגם =) אוביד" זבינת קנית,
מהגמרא  ורמ"ה, מיגאש בן ר"י - הפסדת) - מכרת

נא. בבבאֿמציעא

.·ÔÎÂ13‰wL „·Ú‰14B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ,¯ÎÓ B‡ ¿≈»∆∆∆»»»«»««»»
‰ˆ¯ Ì‡ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÔB„‡‰ „È - BÏ ‰z15Ìi˜Ï ƒ¿»«»»«»∆¿»ƒ»»¿«≈

ÔÈÓi˜ el‡ È¯‰ - ÂÈOÚÓ16eÏËa - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¬»¬≈≈«»ƒ¿ƒ…»»»¿
ÂÈOÚÓ Ïk17B‡ ÔB„‡‰ Ìi˜nL ‡e‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e . »«¬»ƒ¿»ƒƒ¿«∆¿«≈»»

.ÌeÏk epnÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ïh·Ó¿«≈¿≈»ƒƒ¿ƒ∆¿

הידוע 13) לכלל בהתאם וזהו שם. והממכר" "המקח ספר
כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה התלמודית: בספרות

יב). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ג זה 14)ולהלן [כעין
עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ט בתוספתא מצאנו
כלום, עשה לא חבירו במעמד חבירו שדה "המוכר :(41019
אח"כ  שהסכמתו הרי קיימין". דבריו אחריו מקיימני כתב
בקידושין  הוא וכן שמח). (אור משפטי מעמד לקנין משווה
הדבר  בעל ובא שלו, שאינו בדבר אשה שקידש במי נב:
פירות  לתורם והואֿהדין קידושין. אלו שהרי הסכמתו, ונתן
וראה  תרומה, זו שהרי והסכים, הפירות בעל ובא חבירו

ג]. הלכה תרומות מהלכות בפ"ד רבינו הסכים 15)בדברי
מיד. כך על חדשה 16)והודיע קנין בפעולת צורך ואין

האדון. -17)של רבו כיד העבד שיד שאמרו "שמה
בע  בזכות"לזכות שהוא במה אפילו כלל, לחייב ולא בורו,

'נתיבות  – גדול ביוקר מכר או גדול, בזול שקנה (כגון
מגידֿמשנה. – לד) ס"ק משה"א רלה, סימן המשפט'
(מגידֿמשנה  לאדון המקח דמי את להחזיר צריך והמוכר

קנין  לו שאין לפי המתנה קונה העבד ואין האי). רב בשם
ואבןֿהאזל. אורֿשמח ועיין רבו, בלי

.‚ÔÎÂ18ÈÒÎa ÔÈa ,‰zÓ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»«»»≈¿ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa ÔÈa dÏÚa19ÔÈa ,BÏ ‰ÒÈÎ‰L «¿»≈¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»≈

„ÁiL ÌÈ¯·„a20‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈa d˙a˙Îa dÏ21ÔÈa , ƒ¿»ƒ∆ƒ≈»ƒ¿À»»≈¿ƒ¿≈¿≈
‰z B‡ ‰Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a¿«¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»
‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÏÚa‰ „È - [‰zÓ dÏ]»«»»«««««»∆¿»¿ƒ»»

Ìi˜Ï22Ìi˜È -23Ïh·È - Ïh·Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,24.Ïk‰ ¿«≈¿«≈ƒ»»¿«≈¿«≈«…
Ï·‡25‰ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ ÔÈa ,Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÏÚa‰26 ¬»«««∆»«»«≈«¿«∆ƒ¿ƒ»

ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ B‡ d˙a˙Îa BzL‡ BÏ27 ƒ¿ƒ¿À»»«¿«∆ƒ¿ƒ»
BlMÓ28Èt ÏÚ Û‡ ,d˙a˙Îa dÏ „ÁiL Ú˜¯˜ ÔÈa ƒ∆≈«¿«∆ƒ≈»ƒ¿À»»««ƒ
ewL29Ïk È¯‰ - ÂÈOÚÓ ‰ÓiwL ¯Á‡ ‰M‡‰ „iÓ ∆»ƒ«»ƒ»««∆ƒ¿»«¬»¬≈»
M ‰ÓÏËa ‰OÚ30ÈtÓ ;31˙¯ÓB‡ ‡È‰L32Áe¯ ˙Á : «∆»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆∆«««

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ33. »ƒƒ¿«¿ƒ

ד.18) שער והממכר" "המקח בספר רבינו, דברי מקור
בגופם 19) אף זוכה והוא לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים

או  אבדון של במקרה באחריות נושא שהוא אלא אלו, של
בהם  לבטוח יכולה שהאשה "ברזל", המונח ומכאן כליון,

ברזל. של לכתובת 20)בבטחון משועבדים הבעל נכסי כל
לגביית  מסויים שדה מייחד שהוא יש זה ועם האשה,
הסכמתה. בלי זה שדה למכור יכול הבעל אין ואז הכתובה,

זוכה 21) אינו והבעל לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים
ואם  להם באחריות נושא אינו אבל בפירותיהם, אלא בגופם
ותלישה, מריטה היינו ו"מלוג" לאשה. אבדו כלו, או אבדו
ומניח  הפירות אוכל הוא כן הראש, ומניח השערות כמורט
הלכה  אישות מהלכות בפט"ז וראה מלג, ערך ('ערוך' הקרן

ט). והערה האשה 22)א יד פשוט: הטעם שלו בנכסים
נחשבת  האשה שפעולת הרי מקיים הוא ואם בעלה, כיד
ומלוג, ברזל צאן נכסי כגון המשותפים ובנכסים כפעולתו,
הקדימה  שהיא בזה והרי שניהם, הסכמת בעצם צריך

הסכמתה. משום גם יש נה:23)למכור, בגיטין משנה,
ולא 24) בעלה, לזכות פעולות לעשות רק יכולה שהאשה

הרי  אופן בכל המשותפים ובנכסים בעבד, כמו לחובתו
הסכמתו. גם ולפי 25)צריך שם. בגיטין משנה

בפכ"ב  וראה מט: בבבאֿבתרא האמוראים של ההסתייגות
יח. הלכה אישות ברזל 26)מהלכות צאן נכסי והיינו

שם). אישות בהלכות לחםֿמשנה שהבעל 27)(וראה
לו. הכניסה שהיא הנדוניא נגד שדה לה כן 28)כותב

הרשב"ם. לגירסת בניגוד שם ה'תוספות' גירסת
שניהם.29) הסכמת יש מפרש 30)ולכאורה המגידֿמשנה

בגיטין, המשניות בפירוש רבינו אך אתר, על בטל שהמקח
כשתגבה  הלוקח מידי להוציא "ויכולה מפורש: אומר

קיים. המקח הזמן אותו שעד הרי וטענה 31)כתובתה",
עליהם  בוטחת שהיא המנויים, אלו בנכסים רק ישנה זו

למכרם. להוטה ואינה באמת 32)במיוחד היא אם היינו
נח. ס"ק צ סימן אבןֿהעזר שמואל' 'בית וראה כך, אומרת

שלם.33) בלב לכך הסכימה לא אבל

.„ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,‚BÏÓ ÈÒÎ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ»«»«ƒ¿≈¿≈¿«¿»≈
‰˙ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ‰M‡‰ „È - ÔÈÏËÏhÓa34Ïh·Ï ¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ»«»∆¿»»¿»¿«≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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‰Ïh·Ó -35Ì‡Â ,36‰Ói˜37ÂÈOÚÓ38e˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿»«¬»»
˙BÁB˜l‰39. «»

ושל 34) הבעל של שניהם, הסכמת צריך שלה שבנכסים
ברשות 35)האשה. לגמרי שהם לפירות, אף המכר ובטל

צ: כתובות ג.36)הבעל, מלוג,37)בבאֿבתרא שבנכסי
לבעלי", עשיתי רוח "נחת טענת לטעון יכולה היא אין
הבעל, איבת לעורר חשש כאן ואין שלה, כולם שהם מכיון

נה. והערה ו הלכה להלן וראה תסכים. לא בכ"י 38)אם
מעשיו. בפעולתֿקנין 39)תימן: צורך ואין הבעל, בקנין

שלה.

.‰B‡ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÏÚa««∆»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆
Ô˙pL ÔÈÏËÏhÓ40BlMÓ dÏ41Èt ÏÚ Û‡ ,42BÈ‡L43 ƒ«¿¿ƒ∆»«»ƒ∆««ƒ∆≈

È‡M¯44ÎÓe ¯·Ú Ì‡ ,e˜ - Ô˙ B‡ ¯45,˙BÁB˜l‰ ««ƒ»«»«»«»«»
ÔÈ‡Â46ÔÎÂ .Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰47BÏ LÈ ¿≈»ƒ»¿»¿ƒƒ»»¿≈≈

„È ˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ÏÚaÏ«««ƒ¿…»¿»»««ƒ∆≈«««
‡B·z Ì‡Â .‰ae˙k‰ „eaÚL48Û¯ËÏ49;˙Ù¯BË - ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿…∆∆

Ôk Ì‡ ‡l‡50‰·˙k51‰lÁz Á˜BlÏ52e˜Â53.d„iÓ ∆»ƒ≈»¿»«≈«¿ƒ»¿»ƒ»»

בשו"ע 40) וכ"ה לה. שנתן רומי: ובדפוס תימן בכ"י
טו. סעיף צ סימן צאן 41)אבןֿהעזר נכסי כדין דינם שאז

שמואל' וב'בית מט, ס"ק מחוקק' ב'חלקת שם ועיין ברזל.
נב. ירושלמי,42)ס"ק בשם ומגידֿמשנה סו: יבמות בבלי

האשה. מציאת פרק לשון 43)כתובות ההמשך, כל
שאינו 44)הירושלמי. כנראה, רבינו, למד זה מביטוי

קיים. הקנין - בדיעבד אבל לכתחילה, היא 45)רשאי זו
אחרים, וראשונים ו. שער וממכר", ב"מקח האי רב דעת גם

עליו. חולקים הרשב"א, דומה 46)ביניהם זה ואין
בטחונה  את שמה והאשה קיימת, תמיד שנשארת לקרקע,
עליהם, סומכת דעתה שאין במטלטלין, משא"כ עליה,
עד  אותם לכלות זה בלעדי יכול הוא ברזל צאן בנכסי שהרי
הרי  כך ובין כך ובין הרשב"א), בשם (מגידֿמשנה גמירא
הוא  אם אף התמורה, את תקבל והיא באחריות נושא הוא

שם). מחוקק (חלקת מובא 47)מוכר ושם פא: כתובות
מאליו. ומובן ביותר כפשוט של 48)הדבר במקרה

אלמנות. או זו 49)גירושין מקרקע כתובתה את לגבות
משועבדת  הבעל, נכסי כל כמו ושהיתה, הבעל, שמכר

צה.50)לכתובתה. לה 51)כתובות אין ודברים שדין
זה. לוקח לאחר 52)עם אבל הבעל, שמכר קודם היינו

לבעלי", עשיתי רוח "נחת לטעון: היא יכולה הבעל, שמכר
שם.53)שם. זה גם חליפין, בקנין

.Â‰M‡‰54dÏÚ·Ï ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL »ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈…«¿∆¿«¿»
‰˜ ‡Ï -55LÈÂ ,56BÓk ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯ÊÁÏ dÏ …»»¿≈»«¬…¿ƒƒ»¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL57˙Èa .58e¯ÎnL ÔÈc59B‡ ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»¿
,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa eÁ˜Ï»¿¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÔÎÂ60ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰61ÔÈa ,62ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ epnL ¿≈»«¿ƒ≈∆ƒ»≈ƒ
Ô¯kÓÓe Á˜Ó ÔÁ˜Ó - ÌÈÓB˙È È·‡ Ô˙B‡ ‰pnL ÔÈa≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ∆»»∆»ƒ¿»»

¯kÓÓ63Ï·‡ ,64Ô˙B Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ Ì˙zÓ ƒ¿»¬»«¿»»≈»¿∆≈»»≈
.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

נ.54) רוח 55)בבאֿבתרא "נחת לטעון: היא שיכולה
כן. לטעון יכולה אינה מלוג, בנכסי אבל לבעלי". עשיתי

ובפכ" לו, והערה ד הלכה למעלה אישות וראה מהלכות ב
יז. גירושין 56)הלכה של במקרה לתבוע יכולה שהאשה

קיימים. הם אם - שהם כמו הברזל צאן נכסי את ואלמנות
יח.57) הלכה הנראות 58)פכ"ב האלו, ההלכות סמיכות

המוטלות  בהגבלות דנות שהן בזה, היא מאלו, אלו רחוקות
בנכסים. באֿכח מאפוטרופוס 59)על גרועים אינם שהם

של  "אביהן נקראים והם להלן), (ראה עלֿידם המתמנה
ס"ק  רלה, סימן חושןֿמשפט הגר"א ביאור (וראה יתומים"

נב.60)סח). בגיטין והובאה פ"א, תרומות תוספתא
אב),61) =) "פטר" רומיות: מילים משתי מורכבת מילה

מפקח. בן): =) שם.62)ו"פוס" פרטים 63)גיטין וראה

נחלות. מהלכות בסמוך,64)בפי"א הרמב"ם שמנמק כמו
לתת  רשאי האופטרופוס שאין הנ"ל, התוספתא מתוך ויוצא
נתונים  הם וממכר במקח וגם היתומים, בשביל צדקה אפילו
(מגידֿ לעשות רשאים שאינם דברים הרבה ויש להגבלות,

משנה).

.Ê¯ÎBn‰65ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa Ô˙Bp‰ B‡ «≈«≈¿«»¿≈»ƒ«¿
B˙B‡ ÔÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,·BË66ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - ««ƒ∆«ƒ«¬»«»ƒ¿≈

ewL ÈÓ Ïk67ÔÈ·˙BÎÂ ,Ìi˜ ÔÈw‰ - ˙aLa B„iÓ »ƒ∆»ƒ»¿«»«ƒ¿»«»¿¿ƒ
.ÔÈ˙BÂ ˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»¿¿ƒ

עמ'65) צוקמ. (הוצאת פ"ד ביצה בתוספתא זו הלכה מקור
(ואיסורם  מעריכין ולא מקדשין ולא וכו' דנין "אין :(207
בין  שעשאן וכולן וכו' לז.) ביצה - וממכר מקח משום
מה  - מוטעין ובין מזידין ובין שוגגין ובין אנוסין
- טוב' ב'יום לומר צריך ואין [בשבת, עשוי שעשה
בשם  דביצה פ"ה ברי"ף והובאה ראשון]" דפוס
טוב'. וב'יום בשבת קנין לדין משם ולומד ירושלמי.

(ש"ע,66) חכמים" דברי על שעבר "על מרדות, מכת
כח). סעיף רלה אסור 67)סימן זה שאף חליפין, קנין

בשבת.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

â"ôùú'ä éøùú 'è éùéìù íåé

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

C‡È‰ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ∆ƒ«∆¿≈≈«
.‰zÓ Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B ÔÈ„Â .‰˜È ‰n·e ‰˜Èƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ≈«»»¿«≈«»»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ BÊ È‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊ È‡Â¿≈«»»∆∆¿≈≈»∆∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
זכה 1) בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו

גוי  ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם,
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו ישראל עם

.‡‰ÎÊ - Ba ˜ÈÊÁn‰ Ïk ,¯˜Ù‰‰2ÔÎÂ .3˙B¯a„n‰ «∆¿≈»««¬ƒ»»¿≈«ƒ¿»
ÌÈÏÁp‰Â ˙B¯‰p‰Â4Ô‰aL Ïk ,5Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ - ¿«¿»¿«¿»ƒ…∆»∆∆¿≈¿»«≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפי dpzne dikf zekld - oipw xtq - ixyz 'h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏL ˙B¯t‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·OÚ‰ ÔB‚k .‰ÎÊ - Ô‰a»∆»»¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆
¯ÚÈ ÏL ˙BÏÈ‡6.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ»∆««¿«≈»∆

ב 2) בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים
ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד הלכה נדרים מהלכות
בין  במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא
קנהו  בו וזכה הקודם כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות.

שלו". ונעשה הפקר,3)לעצמו של שנייה צורה היינו,
שייכים  היו לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים

יג: קמא בבא וראה ח,4)לאיש. (דברים הכתוב מלשון
עניים  מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז)

ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק ב מה 5)הלכה
בסמוך. רבינו שמפרש כמו בהם, הוא 6)שמוצאים יער

ליכנס  ולמזיק לניזק רשות "יער ז: במכות נראה וכן הפקר
על  מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם"
לשון  [ומסתימת ופירות. ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל
ולא  למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו
שאמר: ח פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי
"תלושין  פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין
של  הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים")
חכמים  ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט", אותו
השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים
מגיד  וראה הנ"ל, אלעזר בן שמעון כרבי לפסוק כוונתו

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה

.·ÌÈni‰ ÔÓ ÌÈ‚c „v‰7„vL B‡ ,˙B¯‰p‰ ÔÓe «»»ƒƒ««ƒƒ«¿»∆»
˙BiÁ ÈÈÓ B‡ ˙BÙBÚ8,ÌÈÏÚa Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ƒ≈«ƒ¿≈»∆¿»ƒ

B¯·Á ‰„Oa „eˆÈ ‡lL „·Ï·e .‰ÎÊ9ÌL „ˆ Ì‡Â . »»ƒ¿«∆…»ƒ¿≈¬≈¿ƒ»»
‰˜ -10ÌÈ¯·È·a ÌÈ‚c‰ eÈ‰ Ì‡Â .11ÔÎÂ ,ÌÈÏÚa ÏL »»¿ƒ»«»ƒ¿≈»ƒ∆¿»ƒ¿≈

ÏB„b ¯·Èa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·È·aL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆¿≈»ƒ««ƒ∆≈»»
ÌÈ¯·Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê È¯‰ - ‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰Â12, ¿¿À«ƒ»¬≈∆∆«««≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ÌMÓ „v‰Â13. ¿«»ƒ»¬≈∆«¿»

לו 7) שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,
ממון  נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים דינים

ג. כנ"ל.8)הלכה הפקר, שהם וביערות במדברות
ורק 9) ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס לו שאין לפי

להתהלך  לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל
קיד.). קמא (בבא חבירו קניין.10)בשדה עשה אם

עומד  אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר
חצרו  שאין - חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד
עומד  אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של

ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא [ביבר 11)בצידה
ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי הם 12)הוא שהרי

אפילו  לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים
שם). מציעא (בבא מדעתו "לא 13)שלא על עובר כלומר,

שמפרש  כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול"
שם). משנה (לחם ג בהלכה הראב"ד

.‚Ï·‡14B˙„BˆÓ CBzÓ ÌÈ‚c Á˜Bl‰15B¯·Á ÏL ¬»«≈«»ƒƒ¿»∆¬≈
‡e‰Lk16Ìi‰ CB˙a17B˙„BˆnÓ ‰iÁ Á˜lL B‡ ,18 ¿∆¿«»∆»««»ƒ¿»

¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯a„na ‰Òe¯Ù ‡È‰Lk19È¯·cÓ ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ20Ì‡Â .21‰È‰22ÈÏk ‰„Bˆn‰23CBzÓ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ‰„Bˆn‰24. «¿»¬≈∆«¿»

קמא.14) וכתנא נט: בגיטין היא:15)משנה זו מצודה
הדגים. ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט

"כשהיא".16) תימן: יד לביברים,17)בכתב בניגוד
מחטים 18)שלמעלה. ובה חוט ידי על היא זו מצודה גם

החיות. שיהא 19)לתפיסת ממש, גזל משום בו אין אבל
הזוכה  ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר
לפי  יב), הלכה גזילה מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן"

להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית "מפני 20)שאין
שם). (משנה שלום" וסא.21)דרכי ס: בכתב 22)גיטין

"הייתה". תימן: קיבול.23)יד בית לה שיש
אדם 24) של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר

ורבי  קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם, (גיטין לו קונים
סי).יו 

.„‰„BˆÓ Ò¯Bt‰25B‡ ‰iÁ da „ˆÂ B¯·Á ‰„Oa «≈¿»ƒ¿≈¬≈¿»»«»
‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ26- ««ƒ∆≈¿«¬»»∆

‰˜27‰È‰ Ì‡Â .28e‰„O CB˙a ‰„O‰ ÏÚa „ÓBÚ29 »»¿ƒ»»≈«««»∆¿»≈
¯Ó‡Â30‰„O‰ ÏÚa ‰˜ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :31ÔÈ‡Â , ¿»«»¿»ƒ»ƒ»»«««»∆¿≈

.ÌeÏk ‰„Bˆn‰ ÏÚ·Ï¿«««¿»¿

למעלה 25) כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה
להלן. וראה ג, ב.26)בהלכה בהלכה למעלה שכתב כמו

למעלה 27) שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, מדברי
ג. יא.28)בהלכה מציעא בשדה 29)בבא המדובר

בצד  לעמוד צריך אינו במשתמרת שהרי משתמרת שאינה
ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו

במצודה.30) ניצודים היו כבר והעוף שהחיה לאחר
"דרכי 31) משום כאן ואין המצודה, בעל  של קניינו ובטל

בשדה  מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
ובייחוד  ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל הפקר,
בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד השדה כשבעל
רצה  החכה אם בין רבינו חילק ולא משנה. מגיד ראה
בהלכות  שחילק כמו שבורה רגלה הייתה אם לבין כדרכה
היו  כשכבר המדובר כאן שהרי - יא) הלכה (שם גזילה
פרחו  שלא וכגוזלות שבור כצבי ודינם במצודה, ניצודים
עומד  אם משתמרת, שאינה פי על (אף השדה לבעל שנקנים
ולחם  משנה כסף משנה, ובמגיד בראב"ד וראה שדהו) בצד

משנה.

.‰ÌÈ‚c32ÏÚa ‰˜ - ‰ÈÙq‰ CB˙Ï eˆÙwL »ƒ∆»¿¿«¿ƒ»»»««
‡È‰ ˙¯nzLn‰ ¯ˆÁk BfL ;‰ÈÙq‰33¯ˆÁ dÈ‡Â . «¿ƒ»∆¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»»≈

˙Îl‰Ó‰34L ,dÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈÎÈÏBnL Ô‰ ÌÈn‰ «¿«∆∆∆««ƒ≈∆ƒƒ»¿≈»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˙ÎÏB‰35. ∆∆≈¬««¿»

ט:32) מציעא בעל 33)בבא עמידת בלי כאמור, וקונה,
אמירתו. ובלי בחצרו (למעלה 34)החצר קונה שאינה

יג). הלכה מכירה מהלכות ג שם.35)פרק בגמרא כן

.Â¯b36¯ib˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „ÈÏB‰ ‡ÏÂ ˙nL37- ≈∆≈¿…ƒƒ¿»≈««∆ƒ¿«≈
- ÂÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk ‡l‡ ,ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«≈¿∆¡ƒƒ¿»»
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dpzneקפב dikf zekld - oipw xtq - ixyz 'h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .‰ÎÊ38B˜lÒÏ ÏBÎÈ39BfL ,ÌÈÓ„a »»¿≈«««∆∆»¿«¿¿»ƒ∆
‰zÓk40‡È‰41. ¿«»»ƒ

ועוד.36) נג. שם וגמרא מב. בתרא בבבא משנה
שלידתו 37) פי על אף שנתגייר, אחרי הוליד שלא היינו,

שנתגייר  טרם שהולידו כיוון שנתגייר, אחר בקדושה, הייתה
"ולא  א): סעיף (רעב ערוך השולחן ובלשון משנה). (מגיד
יז:ֿיח. קידושין וראה בקדושה". ולידתו שהורתו בן, הניח
בתרא  ובבא שהורתו, כאן המתחיל דיבור שם ותוספות

גיורא. דאיסור בעובדא עם 38)קמט. הגובל השדה, בעל
הגר. שכנים 39)שדה מהלכות י"ב (פרק מצרא בעל כדין
ה). שם 40)הלכה י"ג (פרק מצרא בעל דין אין ובמתנה
א). יכול 41)הלכה המצר בעל אין שבמתנה, שכשם

אחר  במקום לך "קנה - במכר טוען שהוא כמו - לטעון,
במקום  ורק מתנה לו לתת רצה זה שרק בגבולי", תיכנס ואל
יכול  אינו שהרי כן, הדבר בהפקר אף - אחר במקום ולא זה

משנה. בלחם ראה אחר, במקום הפקר נכסי למצוא

.ÊÈzL42¯ˆÓe ¯b‰ ÈÒÎa ˙B„O43:Ô‰ÈÈa „Á‡ ¿≈»¿ƒ¿≈«≈∆∆∆»≈≈∆
d‡˜ - d˙B˜Ï Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰44da ˜ÈÊÁ‰ . ∆¡ƒ¿««≈∆ƒ¿»¿»»∆¡ƒ»

,‰˜ da ˜ÈÊÁ‰L BÊ - dz¯·Á ˙‡Â d˙B‡ ˙B˜Ïƒ¿»¿∆¬∆¿»∆∆¡ƒ»»»
‰˜ ‡Ï dz¯·Á Ï·‡45È„k da ˜ÈÊÁ‰ .46˙‡ ˙B˜Ï ¬»¬∆¿»…»»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿∆

‡lL ÈtÓ - dz¯·Á ;Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜ ‡Ï - dz¯·Á¬∆¿»…»»««≈∆¬∆¿»ƒ¿≈∆…
È„k da ˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ - d˙B‡Â ,da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»ƒ¿≈∆…∆¡ƒ»¿≈

˜ÈÊÁ‰ .d˙B˜Ï47˙‡ ˙B˜ÏÂ d˙B˜Ï È„k da ƒ¿»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
Ô‰ÈÈaL ¯ˆn‰ ˙‡Â dz¯·Á48¯ˆna ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ¬∆¿»¿∆«∆∆∆≈≈∆∆∆¡ƒ«∆∆

Ô‰ÈzL ˙B˜Ï49˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -50„Á‡ ‡a Ì‡Â ; ƒ¿¿≈∆¬≈∆»≈¿ƒ»∆»
È„k da ˜ÈÊÁ‰ÂÔB¯Á‡‰ ‰ÎÊ - d˙B˜Ï51. ¿∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»»»»«¬

יוחנן.42) רבי בשם אסי רב של מימרא נג. בתרא בבא
נקע 43) או ד) סעיף רעה, סימן (רמ"א שדות בין משעול

גרשום  רבינו פירוש וראה השדות, בין גבול המהווים וגדר,
המצר. המתחיל דיבור נה. כולה,44)שם קנה כלומר,

סביב  (=בגבולות במצריה המצויינת ששדה י הלכה כדלהלן
כולה. קנה אחד מכוש שהכיש כיוון במכר,45)לה), אבל

הנמצאים  ואף הרבה, שדות קנה אחד בשדה החזיק אם
מהלכות  א פרק ולמעלה כז. (קידושין רחוקות במדינות
השדות  כל את מצרף הדמים שמתן משום יט), הלכה מכירה
שכתבו  ויש שם), ורשב"ם מיימוני (הגהות אחת לחטיבה
מקנה  אחרת שדעת מפני זה בעניין כמכר היא הרי דמתנה

למלך). משנה ועיין משנה, (מגיד אדם 46)אותו "שאין
אותה  אף המתחיל דיבור שם, (רשב"ם מדעתו" שלא קונה

קנה). (שם).47)לא בגמרא היא 48)בעייה והבעייה
את  גם לקנות שנתכוון כיוון השניה, השדה את אף קנה אם
דיבור  שם, (רשב"ם המצר את גם קנה לא אולי או המצר,

דלמא). או קנה 49)המתחיל שמא שם, בעייה זו אף
של  (=החבל) ה"אפסר" הוא שהמצר מאחר שתיהן,

נפתרה.50)השדות. לא הבעייה שחזקתו 51)כי
נגדה  לעמוד יכולה המפוקפקת הראשון חזקת ואין ברורה,

משנה). (מגיד

.ÁÔÎÂ52‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza ÈL53„Á‡a ˜ÈÊÁ‰L , ¿≈¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆∆¡ƒ¿∆»

Ô‰Ó54‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈM‰ ˙‡ ˙B˜ÏÂ B˙B˜Ï ≈∆ƒ¿¿ƒ¿∆«≈ƒ…»»∆»∆
˙‡ ˙B˜Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ .„·Ïa Ba ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«∆¡ƒ¿∆»≈∆¿≈ƒ¿∆

.‰˜ ‡Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê Û‡ - ÈM‰«≈ƒ«∆∆∆¡ƒ…»»

בר 52) רבה בשם נחמן רב של מימרא שם, בתרא בבא
עוברים 53)אבוה. הפנימי שמן חיצוני, ואחד פנימי אחד

החיצוני. לפי 54)אל הוא כן בחיצוני, בין בפנימי, בין
החזיק  אם שלפיה, רשב"ם, לגירסת בניגוד הרי"ף. גירסת

לפנימי. שמשועבד החיצון אף קנה בפנימי

.Ë˜ÈÊÁn‰55¯ËLa56˙‡ ˙B˜Ï È„k ¯b‰ ÈÒÎpÓ ««¬ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«≈¿≈ƒ¿∆
‰˜ ‡Ï - ¯ËL B˙B‡a ‰·e˙k‰ Ú˜¯w‰57‡l‡ ««¿««¿»¿¿»…»»∆»

¯ˆÏ ,„·Ïa ¯ËM‰58B˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ59‡ˆBiÎÂ60.‰Ê· «¿»ƒ¿«»…«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מט:55) קמא של 56)בבא מתנה שטר או קניין, שטר
שם. רש"י כפירוש חוב שטר ולא עשה 57)הגר, לא שהרי

גר  של בשטרותיו "המחזיק שם: בגמרא הובא כן קניין, בה
לא  הא ובארעא [בשטר] דמחזיק הוא דארעא אדעתא וכו'
בהגבהת  הקרקע קנה שלא הדבר שפשוט הרי - אחזיק"

הנייר.58)השטר. של אפשרי שם 59)שימוש בגמרא
לקרקע  כוונתו אם בסתם, בשטר שהחזיק באופן הסתפקו
הבעייא. נפשטה ולא לשטר, גם שנתכוון או השטר קנה ולא
הסתפקו  לא הקרקע, לקנות בוודאי שנתכוון באופן ואילו
תמוהים  רבינו דברי כן ואם השטר. קנה לא שוודאי כלל,
הקרקע, את לקנות כדי שהמחזיק כתב שהוא צדדים, משני
שחצרו  סוברת אינה זו שסוגיא אומרים יש אבל השטר. קנה
לפי  אבל - יא.) מציעא (בבא מדעתו שלא לו קונה אדם של
שלא  לו קונה אדם של שחצרו להלכה, פוסקים שאנו מה
שאפילו  ספק אין ח), הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק מדעתו
סימן  (ש"ך השטר קנה - השטר לקנות כלל נתכוון לא אם

ס  דיבור ערה נד. בתרא בבא תוספות ועיין ג, קטן עיף
אדעתא). הנייר.60)המתחיל של דומים שימושים

.È‰„O61˙iˆÓ‰62LÈk‰L ÔÂÈk - ‰È¯ˆÓa63da »∆«¿À∆∆ƒ¿»∆»≈»∆ƒƒ»
„Á‡ LBkÓ64Ì‡Â ;dlk ˙‡ ‰˜ -65˙iˆÓ dÈ‡ «∆»»»∆À»¿ƒ≈»¿À∆∆

LBkÓ B˙B‡a ‰pnÓ ‰B˜ - ‰È¯ˆÓa66CÏiL È„k ƒ¿»∆»∆ƒ∆»¿«¿≈∆≈≈
„Óv‰67¯ÊÁÈÂ ‰LÈ¯Á ˙ÚLa68¯ˆn‰ .69·ˆÁ‰Â70 «∆∆ƒ¿«¬ƒ»¿«¬…«∆∆¿∆»»

ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÓÁ˙nL71ÏÎÂ ,¯b‰ ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÒÙÓ ∆¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«≈¿»
„Ú B‡ ¯ˆn‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰„Oa ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ«»∆…»»∆»««∆∆«

.·ˆÁ‰∆»»

עשה 61) נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. בתרא בבא
משנה). (מגיד כמותו בולטים 62)מעשה שגבולותיה

המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
קונה  דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר
יט  הלכה מכירה מהלכות א (פרק שדות כמה אחד במכוש

ז). הלכה למעלה חפר.63)וראה חפירה 64)היכה,
שם.65)אחת. שאמרו 66)גמרא מה רבינו מפרש כן

פפא  רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם:
קונה  הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש

יחד.67) החורשים שוורים תלם 68)שני עושה שהצמד
וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד
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אחד. במכוש קונה הוא זה אורך =הגבול.69)ושיעור
יוחנן. רבי בשם אסי רב של מימרא נה. צמח 70)שם

לכאן  נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש
נו.) בתרא (בבא השבטים חלקי יהושע תיחם ובו ולכאן,
א  בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל

ח). משנה תחומין.71)מכלאים שעושים

.‡Èk‰‡ÙÏ ˜ÈÒÙn‰ Ï72¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -73. »««¿ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈
d· ‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ˙n‡ B‡ ÏÁ ÌL ‰È‰ ?„ˆÈk74- ≈«»»»««««««ƒ¿«≈»

˜ÈÒÙn‰ ÏÎÂ .‰n‡‰ „Ú B‡ ÏÁp‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï…»»∆»«««««»«»¿»««¿ƒ
˙aL ˙eL¯a75¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -76‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆»»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˙B„O‰ ÈzL ÔÈa77˙ÈÏÓ¯k B‡78elÙ‡ , ≈¿≈«»¿«»ƒ«¿¿ƒ¬ƒ
˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰È‰79ÔÈh‚Ï ˙˜ÏBÁL80. »»≈≈∆¿∆∆∆¿ƒƒ

לתת 72) וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
על  משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק ראה חברתה,

בקל 73) רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
והחצב  "המצר נה. בתרא בבבא אמרו שכן מפאה, וחומר
ואם  - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין
הגר  בנכסי מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן

משנה). משנה 74)(מגיד ב פרק פאה לפאה, שמפסיקים
ב. הלכה שם ורבינו שיעור 75)א, חצי הוציא לעניין

ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
שבת  מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין

כד). בקל 76)הלכה נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף
כלומר  לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר
מפסיקים  אינם הגר, בנכסי מפסיקים שהם והחצב המצר
שהם  בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת,

משנה). (מגיד לפאה שם.77)מפסיקים שבת הלכות
שבת 78) ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

שאינו  החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות
בתרא  בבא (רשב"ם פטור" "מקום המתחיל אלא דיבור נו.

שכן  וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא
כרשות  יותר חשובה הכרמלית שהרי מפסיקה, שהכרמלית
מהלכות  י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני

משנה. לחם ועיין יא), הלכה מקום 79)שבת אפילו היינו,
להלן. וראה שם. ברשב"ם עיין שאם 80)פטור, היינו,

שמה  לזרוק מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל
המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט,
המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב
מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל ואם
שיש  מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה
עשרה  שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על אמות ארבע בו
ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים
על  אמות ארבע בו שאין פי על אף לווי שם לו שיש מקום
מהלכות  ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע
לעניין  רשות חולק פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין
רבא  שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין,
שהשווה  הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא
והחצב  המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם,

הדין  הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין
גיטין. מלעניין מפסיק יותר הגר שבנכסי

.·È¯·c Ïk81ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ - ‰‡ÓËÏ ˜ÈÒÙn‰ »»»««¿ƒ¿À¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈
¯b‰82‰‡ÓËÂ ,BÊ ‰Ú˜·Ï Ì„‡ ÒÎpL ÔB‚k ?„ˆÈk . «≈≈«¿∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»¿À¿»

˙¯Á‡ ‰cˆa ‰Ú˜a·83ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»«∆∆¿≈≈«ƒƒƒ«ƒ¿
‰‡Óh‰84B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁnL ÌB˜Ó Ïk - Â‡Ï Ì‡ «À¿»ƒ»»»∆«¬ƒƒ

.BÓˆÚ ÈÙa ˜ÏÁÓ ¯Á‡ ÌB˜Ók ‡e‰ È¯‰ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¬≈¿»«≈À¿»ƒ¿≈«¿

נו:81) בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות משנה
שמפסיקין 82) והחצב שהמצר לומר רצו נו.) (שם שהרי

אלו  כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי
הגר. בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין

לבקעה 83) שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
לאיזה  יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש
אליעזר  כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס, שדה
ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא
דרבי  לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם מסופק שהוא כאן -

משנה). (לחם טהור הוא אותה 84)אליעזר, כלומר,
הטמאה.. השדה אותה נמצאת שבה הבקעה

.‚È‰Ú˜a85ÏL ÔlÎÂ ,˙Ba¯ ˙B„O da LiL ‰ÏB„‚ ƒ¿»¿»∆≈»»«¿À»∆
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡ÏÂ ,„Á‡ ¯b86‡ÏÂ ·ˆÁ ‡ÏÂ ¯ˆÓ ‡Ï ≈∆»¿…»»≈≈∆…∆∆¿…»»¿…

˙ˆ˜Óa ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,ÔÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·cÓ ¯·„»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ»∆»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»
B˙B‡ ÌL ÏÚ ‡¯˜p‰ Ïk - dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰Ú˜a‰«ƒ¿»ƒ¿∆À»…«ƒ¿»«≈

.B˙B‡ ‰B˜ ¯b‰«≈∆

מרינוס.85) רבי של מימרא נו. בתרא [ביניהם,86)בבא
המפסיק, דבר שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר,
לא  שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל
ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן
בדברי  שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה (למעלה

מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו,

.„È‰˜ B‡ ,Ï‡¯OÈÏ ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ì"ekÚ«∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»»
‰ÎÈLÓa ‰B˜ - Ï‡¯OiÓ ÔÈÏËÏhÓ87‰˜Óe ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»«¿∆

ÌÈÓ„a B‡ ‰ÎÈLÓa88‰B˜ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»««¿«≈∆
¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OiÓ B˙B‡89B˙B‡ ‰˜Ó BÈ‡Â , ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»¿≈«¿∆

¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OÈÏ90BzÚc ÔÈ‡L ;91‡l‡ ˙ÎÓBÒ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿»∆≈«¿∆∆∆»
¯ËM‰ ÏÚ92CÎÈÙÏ .93ÔÓ ‰„O Á˜lL Ï‡¯OÈ , ««¿»¿ƒ»ƒ¿»≈∆»«»∆ƒ

ÌÈÓc‰ Ô˙Â Ì"ekÚ‰94Ì„˜Â ,95‡a da ˜ÈÊÁiL »«¿»««»ƒ¿…∆∆«¬ƒ»»
ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁnL C¯ca da ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«≈¿∆¡ƒ»«∆∆∆«¬ƒƒ¿ƒ¿≈

¯b‰96ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔBL‡¯Ï Ô˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ‰ÎÊ -97. «≈»»«¬¿≈»ƒ∆«»ƒ
,B˙eL¯ ˜lÒ ÌÈÓc‰ Á˜lL ˙ÚÓ Ì"ekÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»«≈≈∆»««»ƒƒ≈¿
e‡ˆÓÂ ,B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiL „Ú ‰˜ ‡Ï Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈…»»«∆«ƒ««¿»¿»¿ƒ¿¿

¯a„Ó ÈÒÎk el‡ ÌÈÒÎ98.‰ÎÊ - Ô‰a ˜ÈÊÁn‰ ÏkL , ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆»««¬ƒ»∆»»

עא.87) עבודהֿזרה אשי, כרב ולא כלומר,88)כאמימר
משנה  (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה
למה  בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף
או  בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר
המתחיל  דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה.
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משנה. וכסף משנה ומגיד הכסף 89)שקילו נתינת עם
הדברים  מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה

מימרא לה: בתרא אין בבבא "גוי רב: בשם יהודה רב של
ולא  קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו
הדבר: וטעם שם. רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין
משנה  (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם

גוי 90)שם). מחמת הבא "ישראל רב: של במימרא שם
כנ"ל  ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי
הגוי  מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת
שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה (כסף

מגיד 91) וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
שם). משנה וכסף הגוי 92)משנה וייקחנו יחזור שמא

את  כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו
אינו  מישראל ישראל אף שכותבים, במקום שהרי השטר,
לחם  - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה

שמואל,93)משנה). בשם יהודה רב של מימרא נד: שם
כשמואל. בה עשה נחמן שרב עובדא, שם וכן

שהרי 94) רבינו), בדברי (כדלהלן הקרקע מן הגוי שנסתלק
אינו  שהישראל אלא הכסף, קבלת ידי על הקניין נגמר אצלו
(גמרא  שטר בלי הגוי על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה

מן 95)שם). הוא קנה - בה והחזיק הראשון קדם אבל
ויש  השני, של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר,

משנה). (מגיד בזה רבינו על שחזקה 96)חולקים מפני
ב  בפרק להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי

אֿב. והממכר 97)הלכה המקח בספר האי רב כתב כן
על  הראשון, הלוקח ביד כמשכון זה שקרקע לפי יד. שער
ישראל  ביד הגר למשכון דומה זה והרי לגוי, שנתן מעותיו
כנגד  הראשון ממנו שלוקח בו, והחזיק אחר ישראל ובא
(רא"ש  טו הלכה ב פרק להלן רבינו שכתב כמו מעותיו,

סה). סימן ג פרק בתרא ראה 98)בבבא הפקר. כלומר,
א. הלכה למעלה

.ÂËËtLÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;CÏnÏ Úe„È99BËtLÓe CÏn‰ B˙B‡ ÔÈc Ì‡ »««∆∆¬»ƒƒ«∆∆ƒ¿»

Ô˙Bp‰ B‡ ¯ËLa ·˙BkL ÈÓ ‡l‡ Ú˜¯wa ‰kÊÈ ‡lL∆…ƒ¿∆««¿«∆»ƒ∆≈ƒ¿»«≈
ËtLÓ ÈÙk ÔÈOBÚ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓc»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿«

ÏkL ;CÏn‰100ÔBÓÓa CÏn‰ ÈÈc101.ÔÈc Ô‰Èt ÏÚ «∆∆∆»ƒ≈«∆∆¿»«ƒ∆»ƒ

שם.99) בתרא של 100)בבא הידוע לכלל בהתאם
ועוד. שם, בתרא בבא דינא" דמלכותא "דינא שמואל:

במשנה 101) הוא וכן באיסורים, לא אבל בממון, דווקא
"דינא  משום כשרים גויים של השטרות שכל י: גיטין

נשים. מגיטי חוץ דינא", דמלכותא

â"ôùú'ä éøùú 'é éòéáø íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החזקה,1) ומהות ההפקר בנכסי קונה חזקה זו אי בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל

.‡ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯‚ ÈÒÎ2‰„OÂ ,¯˜Ù‰‰ ÈÒÎÂ , ƒ¿≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«∆¿≈¿»∆
da ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï‡¯OÈÏ Ì"ekÚ‰ d¯ÎnL3- ∆¿»»»«¿ƒ¿»≈«¬«ƒ…∆¡ƒ»

‰ÂL ÌÈc Ìlk4ÈÎ¯cÓ C¯„a Ì‰a ˜ÈÊÁn‰ Ïk : À»ƒ»»∆»««¬ƒ»∆¿∆∆ƒ«¿≈

‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰˜ÊÁ‰5‰˜ -6ıeÁ , «¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»»»
˙B¯t‰ ˙ÏÈÎ‡Ó7. ≈¬ƒ««≈

ו.2) הלכה א פרק למעלה יד.3)ראה הלכה לפי 4)שם
הפקר. ח.5)שכולם הלכה בבאֿבתרא 6)פ"א משנה

כשעושה 7)מב. אלא קונה שאינו ונד. נז. בבאֿבתרא
כדלהלן. השדה, לטובת דבר

.·da ˜ÈÊÁ‰Â ,B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk≈««≈««¿«≈¬≈¿∆¡ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰˜ - ‰È˙B¯t ˙ÏÈÎ‡a8ÈÒÎa Ï·‡ ; «¬ƒ«≈∆»»»¿∆≈«¿¬»¿ƒ¿≈

‰nk ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡ elÙ‡ ,¯b‰ ÈÒÎ B‡ ¯˜Ù‰∆¿≈ƒ¿≈«≈¬ƒ»«≈»ƒ»«»
„Ú ,Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡ÏÂ ÔÏÈ‡‰ Ûe‚ ‰˜ ‡Ï - ÌÈL»ƒ…»»»ƒ»¿…««¿««
.ÔÏÈ‡a ‰„B·Ú „·ÚÈ B‡ ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚÓ ‰OÚiL∆«¬∆«¬∆¿»»∆«¬…¬»»ƒ»

‰OÚÓe9Ï˜c ˙B¯t ‰ÏÎ‡L ,˙Á‡ ‰M‡a10LÏL «¬∆¿ƒ»««∆»¿»≈∆∆¿
‰„B·Úa ÔÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»»∆»¿∆¡ƒ»ƒ»«¬»

ÔÏÈ‡‰ Ûe‚a „·ÚL11,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ; ∆»«¿»ƒ»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
.‰˜ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê :e¯Ó‡Â¿»¿∆»«¬»»

על 8) חולק והראב"ד טוֿטז. הלכה מכירה מהלכות בפ"א
ושם. כאן רבינו, נד.9)דברי הפקר.10)שם של

תחתיו 11) חרש =) פורתא תותיה "רפיק שם: בגמרא
מעט)".

.‚LÈ12Á˜Bl‰ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡L ,ÌÈa¯ ÌÈ¯·c13- ≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ∆¡ƒ»∆«≈«
¯b‰ ÈÒÎa Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÔÈ„Ú ‰˜ ‡Ï…»»¬«ƒ¿ƒ∆¡ƒ¿∆»≈∆¿ƒ¿≈«≈

‡ˆBn‰ ?„ˆÈk .‰˜ - ¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡14ÌÈ¯ËÏÙ15 ¿ƒ¿≈∆¿≈»»≈««≈«¿≈ƒ
ÌÈÏB„b16„iÒÂ ,¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡ ¯b‰ ÈÒÎa ÔÈÈea17 ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ≈

¯ik B‡ „Á‡ „eiÒ Ô‰a18‰n‡ ÔB‚k ,„Á‡ ¯eik Ô‰a »∆ƒ∆»ƒ≈»∆ƒ∆»¿«»
¯˙BÈ B‡19„‚k20.‰˜ - Á˙t‰ ≈¿∆∆«∆«»»

לבין 12) הגר נכסי שבין ההבדלים, את מנו ושם נז. שם
חבירו. (כמו 13)נכסי מחבירו" "הלוקח רבינו כתב לא

מדובר  לא שכאן לפי ב) הלכה בתחילת למעלה שכתב
אם  קונה אינו שבזה שנים, שלש בחזקת אלא קנין בחזקת
פירותיה, אכל אלאֿאםֿכן אחרים, בדברים היטיבה או נרה
פירש  כן ט. הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב כמפורש
בכסףֿמשנה), (הובא רבינו של נכדו הנגיד, יהושע רבינו
שעושה  פעולה בכל קנה - מחבירו שדה בלוקח ואילו
בפ"א  מפורש וכן פירותיה, אכל שלא אע"פ השדה לטובת
כיון  לשדה המים חיבר שאם יב, הלכה מכירה מהלכות
וכיוצא  לנרה שהואֿהדין פשוט כן ואם קנה, לה שהועיל

כה. הערה להלן וראה נג:14)בה. ארמונות.15)שם
(16- זו) גירסא מוחק (והרשב"ם שם בגמרא הוא כן

קונים וכוונ  גדולים בארמונות שאף כנראה, להדגיש, תו
קטן. פעוטים 18)טח.17)בציור ציורים  והיינו, צייר,

שהיא  ד) הלכה (להלן לצורה בניגוד וצעצועים, פרחים כגון
בעלֿחי. של ביותר 19)צורה שאף רבינו, שיטת וברורה

ועיין  רשב"ם). כדעת (שלא הפתח נגד שיהיה צריך מאמה
ולחםֿמשנה. ששם 20)מגידֿמשנה הכניסה, מול בכותל

מיוחדת. חשיבות לו ויש יותר נראה

.„¯v‰21‰¯eˆ22ÚÈvn‰Â .‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa23 «»»¿ƒ¿≈«≈»»¿««ƒ«
˙BÚvÓ24‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa25¯p‰ .26‰„O‰ ˙‡ «»¿ƒ¿≈«≈»»«»∆«»∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפה dpzne dikf zekld - oipw xtq - ixyz 'i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa27ÏvÙÓ‰ .28B‡ ÔÙb‰ ˙B¯BÓÊ ¿ƒ¿≈«≈»»«¿«≈¿«∆∆
È‚È¯O29Ì‡ :¯b‰ ÈÒÎa ÌÈ¯Óz ˙BtÎÂ ˙BÏÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ
BzÚc30„·ÚÏ31‰˜ - ÔÏÈ‡‰32Î‡‰Ï BzÚc Ì‡Â ;ÏÈ «¿«¬…»ƒ»»»¿ƒ«¿¿«¬ƒ

‰˜ ‡Ï - ‰Ó‰·Ï ÌÈˆÚ‰33. »≈ƒƒ¿≈»…»»

נד.21) שם רב, של עוף 22)מימרא ושל חיה של
אמה  שיעור צריך אין ביותר, חשובה שהיא וכיון (רשב"ם).
למדנו  אגב ודרך (רשב"ם). ג הלכה שלמעלה בכיור, כמו
(הגהות  עוף ושל חיה של צורות בעשיית איסור שאין מכאן,

ב). אות ששת,23)מיימוניות רב של מימרא נג: שם
אחת. ברייתא על לשכיבה.24)המסתמך מחצלאות

ר"י 25) בשם (מגידֿמשנה בהצעתו הקרקע שייפה כיון
ואינו  קנה. הקרקע, ייפה שלא שאע"פ מפרשים ויש מיגש).
ומקור  הקרקע. מגוף שנהנה כיון פירות, לאכילת דומה
מ, (ירמיה תפשתם" אשר בעריכם "ושבו מהפסוק הדברים
בקיצור  הוא וכן (רשב"ם, בישיבה תפשתם במה - י)
כן, לפרש איֿאפשר רבינו בדברי [אבל במגידֿמשנה).
אם  הוא: וקלֿוחומר מחבירו. בלוקח גם קונה זה שבאופן
בוודאי  הקרקע, מגוף שנהנה זה - קונה פירות אכילת
שאם  הט"ו מכירה מהלכות בפ"א רבינו כתב וכן שקונה.

קנה]. - בהמה בה העמיד או פירות בה חרש,26)שטח
נז. בניר.27)שם קנה לא שבמכר מכאן נראה לכאורה

שדה  המוכר רבינו: כתב טז הלכה מכירה מהלכות ובפ"א
קנה". זה הרי - נרה או וזרעה הלוקח בה ונכנס לחבירו
(של  זו בבא כאן חסרה אברבנאל וכ"י רומי שבדפוס ואע"פ
שנשמטה  ברור - קנה") - הגר בנכסי השדה את "הנר
רבינו, בדברי סתירה ישנה זו בבא בלי מזה, וחוץ בדילוג.
אלא  קונה אינו מחבירו שדה שבלוקח בדבריו נראה שכאן
ולפיכך  השדה, לטובת שעשה בפעולה ולא פירות, באכילת
ואילו  קונה, הגר בנכסי שדווקא וכו' צורה וצר בסייד הדגיש
טז) (הלכה וזרעה שנרה רבינו כתב מכירה מהלכות בפ"א
רבינו  של ולפירושו קונה. - יב) (הלכה מים לה ופתח
להוציא  כאן רבינו שכוונת יא) הערה (למעלה הנגיד יהושע
ופשוט. ברור הכל - קנין חזקת ולא שנים שלש חזקת

שמואל.28) של מימרא נד. שם ענפי.29)חותך,
הבאה.30) בהלכה כלהלן מעשיו, ע"י אותה מגלה שהוא
הענפים 31) חיתוך עלֿידי באילן, תיקון לעשות שמתכוון

החזקה.32)המיותרים. מדרכי הוא באילן שתיקון
ואףֿעלֿפי 33) בנר. קונה שאינה פירות, אכילת היא שזו

קונה  אינו לתקן, מכוון שאינו כיון האילן, נתקן שממילא
מיימוניות). (הגהות

.‰?„ˆÈk34‰È‰35Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙¯Bk36B˙˜ÊÁ È¯‰ - ≈«»»≈ƒ»ƒ»¬≈∆¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ˙¯Bk ‰È‰ ;ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»»≈≈«««

ÔÎÂ .ÌÈˆÚÏ ‡l‡ Ôek˙Ó BÈ‡37ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ ≈ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿≈«¿«≈≈ƒ
ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :‰„O‰ ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈ·OÚÂ38 «¬»ƒ«¬»ƒƒ«»∆ƒ«¿¿«≈»»∆

‰˜ -39ÌÈˆÚÏ Ì‡Â ;40‰˜ ‡Ï -41. »»¿ƒ»≈ƒ…»»

להאכיל 34) או לאילן דעתו אם יודעים אנו איך כלומר,
לבהמה. נד.35)העצים צדי 36)שם מכל כלומר,

שמואל.37)האילן. של שניה מימרא לנקותה 38)שם,
לחרישה. הקרקע.39)ולהכשירה בגוף תיקון שזה

לתשמישו.40) אבנים, או עשבים או עצים לו להכין
פירות.41) אכילת היא שזו

.ÂËwÏ ?„ˆÈk42Òb‰43˜c‰Â44˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ≈«ƒ≈««¿««¬≈¿∆¿«
È¯‰ - ˜c‰ ‡ÏÂ Òb‰ ËwÏ ;ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿«≈∆»»∆ƒ≈««¿…««¬≈

ÌÈˆÚÏ Ôek˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê45‰ÂLn‰ ÔÎÂ .46Èt ∆¿∆¿«∆ƒ¿«≈»≈ƒ¿≈««¿∆¿≈
BzÚc Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :ı¯‡‰»»∆ƒ«¿¿«≈»»∆»»¿ƒ«¿

„ÈÓÚiL ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï47Ô¯‚ Ba48‰˜ ‡Ï -49. ¿«¿»∆«¬ƒ…∆…»»

גדולים.43)שם.42) קטנים.44)עצים עצים
לשימוש.45) ראויים הגדולים שזו 47)שם.46)שרק

עומדת  והקרקע הואיל תיקון, ולא שימוש, הנאת היא
תבואה.48)לחרישה. שם שם 49)לדוש רשב"ם לדעת

הדישה  שאחרי שכיון קבוע, שאינו בגורן אלא זה אין
גורן  עשהו אם אבל לשדה. תיקון זה אין מקומו, יחרוש

לשדה. תיקון שזהו קנה, - קבוע

.Ê‰È‰ ?„ˆÈk50B˙BÂ dB·b ÌB˜nÓ ¯ÙÚ Á˜BÏ ≈«»»≈«»»ƒ»»«¿¿
e‰eÈ‡¯ ;ı¯‡‰ Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ - CeÓp‰ ÌB˜ÓÏ¿»«»¬≈∆¿«≈»»∆¿ƒ
˙B¯B¯v‰Â ¯ÙÚ‰ CÈÏLÓ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«∆∆»«¿ƒ∆»»¿«¿
BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰„t˜‰ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿…«¿»»¬≈∆¿∆¿«∆≈

Á˙Bt‰ ÔÎÂ .LÈ„Ï ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï ‡l‡ Ôek˙Ó51ÌÈÓ ƒ¿«≈∆»¿«¿»¿«ƒ¿≈«≈««ƒ
„eˆÏ Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï Ì‡ :ı¯‡‰ CB˙Ï52 ¿»»∆ƒ¿«≈»»∆»»¿ƒ»

.‰˜ ‡Ï ÌÈ‚c‰«»ƒ…»»

שימוש.52)שם.51)שם.50) הנאת זו אף

.Á„·Ïa ÌÈn‰ Ba eÒkiL ÌB˜Ó ‰OÚ ?„ˆÈk53- ≈«»»»∆ƒ»¿««ƒƒ¿«
Ôw˙Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰54L ‰OÚ ;ı¯‡‰,ÌÈÁ˙t È ¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈»»∆»»¿≈¿»ƒ

„eˆÏ Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï „Á‡Â ÒÈÎ‰Ï „Á‡∆»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈»
.ÌÈ‚c»ƒ

יציאה.53) שער וישקו 54)בלי במקום המים שיתעכבו
השדה. את

.Ë‰Ba‰55¯Á‡ ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ÌÈÏB„b ÔÈ¯ËÏÙ «∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈»«≈
˙B˙Ïc Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Â56ÔB¯Á‡‰ ‰˜ -57ÔBL‡¯‰L ; ¿∆¡ƒ»∆¿»»»»«¬∆»ƒ

ÌeÏk ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚ ‡Ï58È¯‰Â ,59ÈÓk ‡e‰ …»»¿»»∆¿«¬≈¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰B˜ BÈ‡L ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ·‡ Ï‚ ‰OÚL∆»»«¬»ƒ«»»∆∆≈∆∆¬≈…

¯„‚a ÏÈÚB‰60,LlÙÓe ¯˙BÈa ·Á¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆»»¿≈¿À»
˙ÏÚBÓ ÔÈa‰ B˙B‡ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â61„ÈÓÚiL „Ú BÏ ¿≈««ƒ¿»∆∆«∆«¬ƒ

.˙B˙Ïc¿»

אבוה.55) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא נג: שם
גם 56) נעל, לא שאם ונעלן, הדלתות שהעמיד מפרשים, יש

קונה  שבמכירה ואע"פ הראשון, כמו כלום, עשה לא הוא
שם  ועיין י, הלכה מכירה מהלכות (פ"א לחוד דלת בנעילת
גם  צריכים מקנה אחרת דעת שאין בגר - בכסףֿמשנה)
קנה, - נעל בלא שגם מפרשים, ויש (לחם ֿמשנה). העמדה
הרי  לנעול, אפשרות ישנה הדלתות העמדת שעלֿידי שכיון

מיימוניות. בהגהות ראה וקנה, גמורה עשייה נראה 57)זו
הפקר  הוא הראשון שבנה מה שגם מיגש, בן ר"י מדברי

(מגידֿמשנה). השני בו רבו 58)וזכה לדברי בזה כיוון
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שחפירות  יסודות, הראשון חפר "שלא שכתב: מיגש, בן ר"י
ואע"פ  לזריעה שמתקנה השדה, את כנר - ליסודות הקרקע
בשם  וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ועיין קנה" - זרעה שלא

יהווה 60)שם.59)הר"ן). זה שבנין לומר אין כלומר,
גדר. היותו מבחינת כל 61)תיקון עדיין אין כלומר,

להנות  עדיין שאיֿאפשר דלתות, בלי שהוא בבנין תועלת
כגון  תועלת, יש שאם ומכאן שהוא. כמו בו ולגור ממנו
(מגידֿמשנה  קנה - בהמות לדיר או לזבל מקום שעשה

וכסףֿמשנה).

.ÈıÈÙn‰62Ú¯f‰63ÌÈÓÏz‰ CB˙Ï64;‰˜ ‡Ï - «≈ƒ«∆«¿«¿»ƒ…»»
ÌeÏk ÁÈaL‰ ‡Ï Ú¯f‰ CÈÏL‰L ˙ÚaL65˙Ú·e , ∆¿≈∆ƒ¿ƒ«∆«…ƒ¿ƒ«¿¿≈

BÈ‡Â ,‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·L - ÁÈaL‰Â ÁÓvL∆»«¿ƒ¿ƒ«∆««»≈≈»¿≈
.‰B˜∆

יהודה.62) רב של מימרא נד. נג: בגמרא 63)שם אמנם
"לפת". - מסויים זרע הוזכר כבר 64)שם שהיו חריצים,

שם). (רשב"ם הזרע את כיסה לא והוא אחרי 65)לפניו.
הזרע. את כיסה שלא

.‡È‰˙È‰66‰OÚÂ ‰Ê ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ‰ˆÈÁÓ »¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈«≈»∆¿»»
‰˜ ‡Ï - dab ÏÚ ˙¯Á‡ ‰ˆÈÁÓ67elÙ‡Â ,68‰ÚÏ· ¿ƒ»«∆∆««»…»»«¬ƒƒ¿¿»

˙ÚaL ;˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ‰BzÁz‰ ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆∆¿≈
‡a ÂÈÏ‡Ó - ÏÈÚB‰L ˙Ú·e ,ÏÈÚB‰ ‡Ï ‰aL∆»»…ƒ¿≈∆ƒ≈≈»»

.‰OÚn‰««¬∆

חסדא.66) רב של מימרא כה. שהיא 67)עירובין לפי
תועלת. כל בה ואין הלכה 68)מיותרת הוסקה שם בגמרא

הקודמת. להלכה מקור המשמשת למימרא השוואה מתוך זו

.·È˜ÈÊÁn‰69BzÚc ÔÈ‡ ‡e‰Â ¯˜Ù‰·e ¯b‰ ÈÒÎa ««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆¿≈¿≈«¿
‰˜ ‡Ï - ¯„‚Â ‰aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï70. ƒ¿««ƒ∆»»¿»«…»»

המקור.69) ציון שם וראה הבאה, ההלכה מן נלמד
הגר,70) בנכסי או בהפקר אלא אינו זה שכל אומרים, יש

(קצותֿ אותו מקנה אחרת שדעת כיון קנה, - במתנה אבל
ד). ס"ק רעה, סימן החושן

.‚È¯„BÚ‰71¯e·ÒÎe ¯b‰ ÈÒÎa72‡Ï - BlL Ô‰L »≈¿ƒ¿≈«≈¿»∆≈∆…
¯„Ú .‰˜73- ¯Á‡ ¯b ÏL ¯e·ÒÎe ‰Ê ¯‚ ÈÒÎa »»»«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆≈«≈

È¯‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ˙BkÊÏ el‡ ÂÈOÚÓa Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬»≈ƒ¿ƒ«∆¿≈¬≈
.‰˜ ‰Ê∆»»

יוסף.71) רב של מימרא נב: יבמות כגון 72)החורש.
הגר. נכסי עם גובלין ונכסיו שכן, מימרא 73)שהוא שם,

אביי. של

.„È‰È‰74ÔBkLÓ75¯b‰ ˙nLÎe ,¯b‰ „Èa Ï‡¯OÈ »»«¿ƒ¿»≈¿««≈¿∆≈«≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰Ê ÔBkLÓa ˜ÈÊÁ‰Â Ï‡¯OÈ ‡a76B˙B‡ »ƒ¿»≈¿∆¡ƒ¿«¿∆ƒƒ
B„eaÚL ÏËa ¯b‰ ˙nL ÔÂÈkL ;B„iÓ77. ƒ»∆≈»∆≈«≈»«ƒ¿

רבה.74) של מימרא מט: משכנו 75)בבאֿקמא אפילו
רעה, סימן בש"ך וראה (מגידֿמשנה, הלואתו בשעת שלא

ז). זה,76)ס"ק במשכון הבעלֿחוב) =) לגר בו שאין
קונה  "בעלֿחוב שאמרו: ומה להלוואתו, שעבוד אלא

באחריות  להתחייב אלא אינו - פב.) (בבאֿמציעא משכון"
בו  זוכה אינו אבל א), הלכה שכירות מהלכות (פ"י שמירתו
(ראה  בדמים לפדותו תמיד יכול הלוה שהרי כשלו, להיות

ישראל). של משכונו ד"ה שם בו 77)'תוספות' וזוכה
הגר. מיתת עם מיד הלוה,

.ÂË‰È‰78Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ï‡¯OÈ „Èa ¯b‰ ÔBkLÓ »»«¿«≈¿«ƒ¿»≈»ƒ¿»≈
Ba ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡79„‚k ÔBL‡¯‰ epnÓ Á˜BÏ - «≈¿∆¡ƒ≈«ƒ∆»ƒ¿∆∆

ÂÈ˙BÚÓ80.¯‡M‰ ˙‡ ‰˜ ÔB¯Á‡‰Â , ¿»¿»«¬»»∆«¿»

רבה.78) של המימרא המשך שם, לא 79)בבאֿקמא אם
טז. הלכה כדלהלן החוב, בעל שהשעבוד 80)הקדימו

נכ  על ולאו שחל הגר, שמת אף מנכסיו, נפקע אינו הגר סי
הגר  על לו יש אם אף אלא המלוה, בידי משכון שיש דוקא

טז). בהלכה (מגידֿמשנה בעדים או בשטר מלוה

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na81ÔBkLn‰ ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»««¿
‰B˜ B¯ˆÁ - B¯ˆÁa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBL‡¯‰ ¯ˆÁa«¬«»ƒ¬»ƒ»»«¬≈¬≈»

BzÚcÓ ‡lL BÏ82‰‡ÈˆÓ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,83, ∆…ƒ«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
.ÌeÏk ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬¿

שם.81) הגמרא בצד 82)מסקנות עומד שאינו ואףֿעלֿפי
יא. בבבאֿמציעא חנינא, בר יוסי רבי של ידוע כלל חצרו.
אינה  אם אבל המשתמרת, בחצר אלא אינו זה וכל
לעיל  וראה ידה, על עומד אם אלא קונה אינה משתמרת,

ד. הלכה ה"ח.83)פ"א ואבידה גזילה מהלכות פי"ז

.ÊÈ¯b84ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL85Ô‰a eÈ‰Â , ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»»∆
e˜ - ÌÈÏB„b ÌÈ„·Ú86Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ ¬»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈ƒ¬»

˜ÈÊÁn‰ ÏÎÂ ,‰Ó‰·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈpËw‰ ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ«¿«ƒ¬≈≈ƒ¿≈»¿»««¬ƒ
Ô‰a87e¯‡a ¯·Îe .Ì‰a ‰ÎÊ -88‰˜ÊÁ‰ ÈÎ¯„ »∆»»»∆¿»≈«¿«¿≈«¬»»

.ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ Ì‰· e˜iL∆ƒ¿»∆∆»¬»ƒ

לט.84) מן 85)גיטין בהם וזכו נכסיו תפסו כלומר,
ראה  הפקר, שנכסיו יורשין לו ואין שמת גר כדין ההפקר,

א. הלכה לזכות 86)למעלה לאחרים, קודמים שהם
(וראה 87)בעצמם. בעצמם לזכות יד להן שאין בקטנים

שכן  כחכמים, ולא שאול כאבא קטנים). ד"ה שם 'תוספות'
'תוספות' וראה שם). (גיטין לוי בן יהושע רבי הכריע

דאמרי. ואיכא ד"ה כג. מהלכות 88)קידושין בפ"ב
אֿד. הלכה מכירה,

.ÁÈ¯b89eÚÓLÂ ,ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»¿
˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ ,Ôa BÏ LiL B‡ ,˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL90 ∆¬«ƒ…≈∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆

eÚÓL Ck ¯Á‡Â ,Ôlk e¯ÈÊÁ‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ Ôlk -À»«»ƒ¿«¬ƒ∆¡ƒÀ»¿««»»¿
B‡ ,˙Ó ‰BL‡¯·e ‰˙È‰ ˙Ó‡ ‰BL‡¯ ‰ÚeÓML∆¿»ƒ»¡∆»¿»»ƒ»≈

Ì„wÓ Ba ˙Ó91BzL‡ ‰ÏÈt‰ B‡ ,92˜ÈÊÁn‰ Ïk , ≈¿ƒ…∆ƒƒ»ƒ¿»««¬ƒ
‰iMa93‰BL‡¯·e ,‰˜ -94‰˜ ‡Ï -95. «¿ƒ»»»»ƒ»…»»

רעה,89) (סימן הגר"א וכתב בברייתא. קמב. בבאֿבתרא
בינייהו  "איכא שם: הגמרא במסקנת גרס שרבינו כט) ס"ק
מפני  הראשונה, בחזקה קנו לא שלפיכך שאמר אביי (בין
היה  הראשונה החזקה שבזמן שנתברר באופן מדובר ששם
רבא  לבין מאיליה, הבאה בירושה זכות לו ויש קיים העובר
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ב'אבן  (ועיין בירושה זכות לעובר שיש מודה הוא שאף
לבסוף  שנתברר באופן אף מדובר שכאן אלא האזל'),
הפילה, כבר או הבן מת כבר הראשונה החזקה שבזמן
ולא  המחזיקים בידי הדבר שרפוי מפני קנה, לא ואעפ"כ
החזירו  בן לו שיש ששמעו שמיד ראיה והא לקנות, נתכוונו
בתוספות  (וכ"ה ומת" מת, ולא שמת, בו ששמעו הנכסים)
בגר  כלומר בו, שמעו פירושו: וזהו שמח). אור - רי"ד
שוב  כלומר מת, ולא בנכסיו). החזיקו (ואז שמת עצמו,
שוב  כלומר, ומת, הנכסים. והחזירו מת שלא בו שמעו
שמת  שנתברר כיון לאביי, אמת. ראשונה ששמועה שמעו
היה  כאן שגם כיון - קנו לא ולרבא, קנו. - החזקה לפני

כרבא. רבינו ופסק בידם. רפוי שאע"פ 90)הדבר
י), הלכה מכירה מהלכות (פכ"ב קנה לא לעובר שהמזכה
ואף  שם. כאביי זכות, לעובר לו יש - מאליה הבאה בירושה
למעלה  ראה אחר. באופן שתירץ אלא עליו, חלק לא רבא

פז. אחרֿכך 91)הערה מת שאם בראשונה. שהחזיקו לפני
העובר. של הנכסים שהרי בראשונה, קנו של חידוש כל אין

למעלה. מקודם,92)ראה אשתו כשהפילה מדובר כאן גם
כנ"ל. בזה חידוש שום אין כן, לא בפעם 93)שאם

הנכסים. את החזירו שהראשונים אחרי אלה 94)השניה,
אלו. בנכסים הראשונים שהחזירו,95)שהחזיקו שבזה

נתכוונו  ולא בידם, רופף הקנין היה שלכתחילה דעתם גילו
רפיא  "ורפויי רבא: בדברי הפירוש וזהו ממש, של לקנין

בידיהם".

â"ôùú'ä éøùú à"é éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומהות 1) ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר

ואשה. ועבד גוי כגון המקבלים

.‡‡l‡ da ‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ - B¯·ÁÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»«¬≈≈«¿«≈∆»∆»
BÁwÓa Ô‰a ‰ÎBÊ ‰Bw‰L ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a2Ì‡ : ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆«∆∆»∆¿ƒ»ƒ

CLÓiL B‡ ,dÈa‚iL „Ú - BÏ ÔzÏ ‰ˆB¯ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈«∆«¿ƒ«∆ƒ¿…
·cdÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯3¯‡MÓ „Á‡a ‰˜È B‡ , »»∆≈«¿¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c‰4B‡ Ú˜¯˜ Ì‡Â ; «¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿«
Á˜Bl‰ ˜ÈÊÁnL C¯„k ˜ÈÊÁiL „Ú - BÏ Ô˙ ÌÈ„·Ú5, ¬»ƒ»««∆«¬ƒ¿∆∆∆«¬ƒ«≈«

B„ÈÏ ‰zÓ ¯ËL ÚÈbiL „Ú B‡6‡Ï ÌÈ¯·„a Ï·‡ . «∆«ƒ«¿««»»¿»¬»ƒ¿»ƒ…
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈∆»»∆»≈∆¬«ƒ»«¬…

Ba7.

חסידא,2) עמרם רב של באמו מעשה קנא. בבאֿבתרא
לא  "והא הגמרא: שם שואלת זה ועל מתנה, לתת שרצתה
(מגידֿ בגמרא מקומות בכמה יש וכן (המקבל)?" משך

אֿב.3)משנה). הלכה מכירה, מהלכות פ"ג ראה
ח)4) הלכה (שם קרקע אגב קנין ז). הלכה (שם חצר קנין

ה). הלכה פ"ה (שם סודר בקרקע 5)וקנין קנין חזקת
שם  בעבדים קניין וחזקת גֿח, הלכה מכירה מהלכות בפ"א

אֿב. הלכה הלכה 6)פ"ב ופ"ב גֿז, הלכה פ"א שם ראה
ממתנה 7)א. חוץ אמנה, מחוסר משום אפילו בזה ואין

ט). הלכה מכירה, מהלכות (פ"ז מועטת

.·ÏÁÓ8Ô˙ B‡ ,ÂÈÏÚ BÏ LiL ·BÁ B¯·ÁÏ9BÏ »««¬≈∆≈»»»«

˙È˜p‰ ‰zÓ BÊ È¯‰ - BÏˆ‡ „˜ÙÓ ‰È‰L ÔB„wt‰«ƒ»∆»»À¿»∆¿¬≈«»»«ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌÈ¯·„a10. ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈»ƒ»»«≈¿∆≈«¿

ב'תוספות'8) ראה אחרים, מקומות ועוד טז. קידושין
קנין. צריכה ד"ה ו. כיון 9)סנהדרין שבפקדון מכאן

לשון  מועילה ולא דוקא מתנה לשון צריך בעין, שהוא
ומשנהֿלמלך). (לחםֿמשנה מהלכות 10)מחילה פ"ה

שם. במגידֿמשנה וראה יא, הלכה מכירה

.‚‰ÊÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈»∆
‰˜ -11„Á‡ ÔÈ‡Â ,12Ô˙pL ÔÈa .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó »»¿≈∆»≈∆»«¬…≈∆»«

BÏˆ‡ BÏ LiL ·BÁa ‰n‰13;‰zÓ BÏ B˙pL ÔÈa , «»∆¿∆≈∆¿≈∆¿»«»»
BÏˆ‡ ·BÁ ‰È‰L ÔÈa14BÓk ,BÏˆ‡ ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa , ≈∆»»∆¿≈∆»»ƒ»∆¿¿

e¯‡aL15. ∆≈«¿

יג:).11) (גיטין שלשתן מעמד דין מכל 12)והוא
חייב 13)השלשה. שהיה חוב למקבל פרע הנותן כלומר,

ומקור  א. סעיף קכו, סימן חושןֿמשפט בשו"ע ראה לו.
וכו' גינאי "הנהו יד. בגיטין הרי"ף גירסת לפי הדברים
שם). (הגר"א בטסקא" ארעא למרי ניהליה יהבינהו

הנפקד.14) ח.15)אצל הלכה מכירה, מהלכות פ"ו

.„¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»
‰ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï ‡l‡∆»¿««»»ƒ¿«ƒ»¿»»«¬»

‰¯ÈÙÎe16ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BzÓe ˙BÏÈÁÓa Ck , ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»≈¿ƒƒ≈ƒ
ÌÈ¯wLÓ‰ ÈtÓ ‡l‡17. ∆»ƒ¿≈«¿«¿ƒ

לא 16) =) לשקרי אלא סהדי איברו "לא סה: קידושין
השקרנים)". כנגד אלא עדים בפ"ה 17)נבראו כתב כן

ט. הלכה מכירה, מהלכות

.‰ÌiÒÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBnL ÌLk18BÓk ,¯kÓn‰ ¿≈∆≈»ƒ¿«≈«ƒ¿»¿
e¯‡aL19Ú˜¯˜' B¯·ÁÏ ·˙Bk‰ ?„ˆÈk .Ô˙Bp‰ Ck , ∆≈«¿»«≈≈««≈«¬≈«¿«
ÈÒÎpÓ20B‡ ,'CÏ ‰e˙21ÔÈÈe˜ ÈÒÎ Ïk' BÏ ·˙kL ƒ¿»«¿»»∆»«»¿»«¿ƒ

'Ô˙ˆ˜nÓ ıeÁ CÏ22Ô˙pL ¯·c‰ ÌiÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - »ƒƒ¿»»ƒ¿…ƒ≈«»»∆»«
BÏ23¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ,Úe„È BÈ‡Â¿≈»«…»»¿¿≈»«

qL „Ú ,'EÈÒÎaL ˙eÁt ÈÏ Ôz' BÏÌB˜n‰ BÏ Ìi ≈ƒ»∆ƒ¿»∆«∆ƒ≈«»
Ï·‡ .BÏ Ô˙pL24‰„Oa CÎÂ Ck ˜ÏÁ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆»«¬»ƒ»«≈∆»¿»¿»∆

ÌiÒ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÌiÒÂ ÏÈ‡B‰ - '˙ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ≈«»∆««ƒ∆…ƒ≈
‰„O d˙B‡aL ˙eÁt‰ ÔÓ ˜ÏÁ B˙B‡ ÏËB ,˜ÏÁ‰25. «≈∆≈≈∆ƒ«»∆¿»»∆

ומקומו.18) מהותו המכירה, נושא את בפרק 19)להגדיר
אֿג. הלכה מכירה, מהלכות הפסקא 20)כא מתוך יוצא

כפי 21)הבאה. -ט. ח: בגיטין הובאה ח. משנה פ"ג פאה
במגידֿ דבריהם (הובאו מיגש והר"י הרי"ף ע"י שהובנה

נתן 22)משנה). שלא הנכסים מקצת הם מה הגדיר ולא
לכל 23)לו. כוללים שמות הם ו"קרקע" ש"נכסים"

וגבעות  הרים יערות, ופרדסים, גנות וכרמים, שדות הסוגים:
לו  סיים אם אבל ו"קרקע". "נכסים" נקרא שהכל וכו' וכו'
- לך מוכר אני מבתי בית לו אמר אם כגון מיוחד, סוג
מהלכות  (פכ"א שבהם הקטן לו ונותן מכירה, מכירתו
בשדה  וכך כך חלק לו אמר אם כן וכמו יט). הלכה מכירה,

עוז). (מגדל כדלהלן במשנה.24)פלונית, קז: בבאֿבתרא
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כב. הלכה מכירה, מהלכות בפכ"א הלוקח 25)וראה שיד
התחתונה. על

.ÂÔ˙Bp‰ Ïk26ÔÈa Ô˙B ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ ‰zÓ »«≈«»»«¿«≈∆ƒ¿»≈≈
Ïa˜Ó‰ ‰˙‰L27Ì‡ :da ‰ÎÊÂ Ïa˜Ó‰ ˜ÈÊÁ‰Â , ∆ƒ¿»«¿«≈¿∆¡ƒ«¿«≈¿»»»ƒ

Ìi˜˙ - È‡z‰ Ìi˜˙28‰zn‰29Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«≈«¿«ƒ¿«≈««»»¿ƒ…ƒ¿«≈
ÏÎ‡L ˙B¯t ¯ÈÊÁÈÂ ,‰zn‰ ‰ÏËa - È‡z‰30‡e‰Â . «¿«»¿»««»»¿«¬ƒ≈∆»«¿

Èe‡¯k È‡z‰ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆«¿«»»

של 26) בתנאם הדברים ומקור בתלמוד. מקומות בכמה נזכר
עבר  את להם כשנתן רבינו שמשה ראובן, ובני גד בני
לב). (במדבר הירדן את שיעברו עלֿמנת עמם התנה הירדן,

את 27) מקבלת האשה =) היא "וכן במשנה מט: קידושין
- תנאה נתקיים ולא עמו שהתנתה =) שהטעתו הקידושין)

הקידושין)". נתקיימו ובשו"ע 28)לא במשנהֿלמלך
"נתקיימה". ט) סעיף התנאי 29)(רמא, קיום מעת היינו,

טו). הלכה אישות, מהלכות (פ"ו בבאֿמציעא 30)ואילך
יא. הלכה מכירה, מהל' בפי"א רבינו וכ"כ ראה 31)סה:

ז. בהלכה להלן

.Êe¯‡a ¯·k32Á˜Óa B‡ ˙BzÓa LiL ÔÈ‡z ÏkL , ¿»≈«¿∆»¿»ƒ∆≈¿«»¿∆»
Ô‰Â ,ÏeÙk È‡z ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯kÓÓe33Ì„B˜ ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈

Â‡ÏÏ34‰OÚÓÏ Ì„B˜ È‡˙e ,35¯LÙ‡L È‡z ‰È‰ÈÂ , ¿»¿«≈¿«¬∆¿ƒ¿∆¿«∆∆¿»
BÓi˜Ï36È‡z‰ - el‡Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â .37,ÏËa ¿«¿¿ƒ»≈∆»≈≈«¿«»≈

È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe38. ¿ƒ≈»¿«

אֿב.32) הלכה אישות, מהלכות החיובי.33)בפ"ו התנאי
רבא.34) דברי עה: במשנה 35)גיטין צד. בבאֿמציעא

הקנין  מעשה הקונה שעשה לפני שהתנה והיינו עה. וגיטין
שדיבור  צריך א) הלכה (שם הראב"ד ולדעת ד). הלכה (שם

המעשה. על לדיבור יקדים בן 36)התנאי יהודה כרבי
עליו. החולקים כחכמים ולא שם), (בבבאֿמציעא תימא
ובני  גד בני מתנאי נלמדו תנאי שדיני לפי אלו, כל וטעם
גיטין  סא. קידושין אלו. דברים ארבעה כל היו ושם ראובן,

עלֿמנת. ד"ה שם ו'תוספות' ופד. משפטי 37)עה. יתר על
מהלכות  בפ"ו מגידֿמשנה ראה רבינו, הזכירם שלא התנאי

א. הלכה שם,38)אישות, אישות בהלכות גם כתב כן
ב. הלכה

.ÁÈÓc 'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ39, ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»»≈
È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â40˙ˆ˜Ó e¯B‰ Ck . ¿≈»ƒƒ¿…«¿«»ƒ¿»

ÌÈB‡b‰41È˙Ba¯Â .‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ ,42ÔÈ‡L ,e¯B‰ «¿ƒ¿»∆«¿ƒ»¿««∆≈
ÔÈh‚a ‡l‡ Â‡ÏÏ Ô‰ ÌÈc˜‰Ïe È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿«¿ƒ≈¿»∆»¿ƒƒ

„·Ïa ÔÈLec˜·e43‰È‡¯ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .44. ¿ƒƒƒ¿»¿≈¿»»∆¿»»

הוא 39) (וכן רבי בשם הונא רב של מימרא ושם עד. גיטין
גירושין, מהלכות ובפ"ח יז. הלכה שם, אישות בהלכות
המעשה  נתקיים "מעכשיו" שבאומר כשם כלומר, א). הלכה
מנת". "על באומר כמו התנאי, לכשיתקיים למפרע,

שאיֿאפשר 40) מתנאי חוץ התנאי, משפטי ליתר והואֿהדין
שרק  הוא: בזה והטעם שם. אישות בהלכות ראה לקיימו,
קיום  עם אלא מיד מתקיים המעשה שאין "אם" של בתנאי
התנאי  אילולא שהרי המעשה, מבטל התנאי ונמצא התנאי,
או  "מעכשיו" של בתנאי אבל מיד. מתקיים המעשה היה

מתקיים  שהמעשה "מעכשיו", כמו שהוא מנת", "על של
אין  בזה - המעשה את לגמרי לבטל בא התנאי ואין למפרע
ללאו  קודם הן כפול, תנאי התנאי: ממשפטי לשלשה צורך
בשם  נז הערה שם, אישות (הלכות למעשה קודם ותנאי

כאן). במשנהֿלמלך וראה גאון,41)הראב"ד, האי רב
הערה  שם, אישות (הלכות ט אות פ"ו גיטין ברא"ש הובא

מקצת 42)נג). "יש כתב: יד, הלכה שם אישות ובהלכות
הכהן  חפני בן שמואל ורבינו הרי"ף והם אחרונים", גאונים

מד). הערה כרבי 43)(שם הלכה אין כי ממון: בדיני ולא
ובני  גד בני כתנאי שאינו תנאי ש"כל סא.) (קידושין מאיר
(מגידֿ החמירו וקידושין בגיטין ורק תנאי", אינו ראובן

שם). מה הערה שם, אישות בהלכות ובהלכות 44)משנה
ראוי  "ואין וכתב: לדעתו, ראייה גם רבינו מביא שם אישות
הארבעה  שאר עם התנאי שכפילת שכל זה, דבר על לסמוך
לא  זה ותנאי וכו' יעברו אם חכמים אותם למדו וכו' דברים
הגאונים  גדולי הורו ובזה בקידושין, ולא בגיטין היה
ראוי  וכן מו), הערה שם - ובה"ג השאילתות =) הראשונים
ודחה  האי, רב דעת שקיים כאן ראב"ד ועיין לעשות".

ראובן. ובני גד מבני הראיה

.ËÔ˙Bp‰45‰zÓ BÊ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ46. «≈«»»«¿»¿«¬ƒ¬≈«»»
„iÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa47d¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa , ≈∆ƒ¿»¿«¬ƒƒ»≈∆ƒ¿»¿«¬ƒ»

Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ48B‡ , ƒ¿«»»¿≈«»∆∆»≈∆
ÔÈa ,‰zÓ BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈«»∆¿ƒ¬≈«»»≈

ÔÈÏËÏhÓa49Ú˜¯˜a ÔÈa50ÏÎB‡Â .51ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿≈≈»¿«
.‰zn‰««»»

רבא.45) של מימרא קלז: תנאו 46)בבאֿבתרא קיים אם
חושןֿ ושו"ע י, הלכה לולב מהלכות (פ"ח לבסוף וחזר
מקבל, של חייו ימי כל אמר ואם ו). סעיף רמא, סימן משפט
יחזיר  הנותן, חיי ימי כל אמר ואם יורשיו. יחזירו כדלהלן,

הנותן. ליורשי (בבא47ֿ)המקבל בו לצאת אתרוג כגון
שם). אביי 48)בתרא בר ביבי ורב האשה של בעובדא

וסובר  המקבל. חיי ימי לכל בנתן מדובר שם), (בבאֿבתרא
הנותן. חיי ימי לכל בנותן שהואֿהדין כגון 49)רבינו

שם. ושור. אביי 50)אתרוג בר ביבי ברב הנזכרת בעובדא
האילן 51)(שם). נתנה שהאשה הנ"ל בעובדא כמו

אכל  והוא אביי, בר ביבי לרב להחזיר, עלֿמנת במתנה
פירותיו.

.È¯ÓB‡‰52ÏÚ ‰zÓa EÏ Ô˙B È‡ ‰Ê ¯BL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈∆¬ƒ≈¿¿«»»«
Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Â BLÈc˜‰ ,e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó53 ¿»∆«¬ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ¬≈∆À¿»

¯ÊÁÓe54ÈÏ e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ .55BÈ‡ - À¿»»««¿»∆«¬ƒ≈ƒ≈
LB„˜56˙‰ ‡lL ;Èe‡¯‰ ¯·c ¯ÈÊÁiL ‡l‡ ÂÈÏÚ ‰ »∆…ƒ¿»»»∆»∆«¬ƒ»»»»

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ57. ¿≈…«≈»∆

נחמן,52) רב בשם רבא של מימרא שם, בבאֿבתרא
אשי. רב של במתנה,53)וכפירושו זוכה שהוא זמן שכל

הכל. בה לעשות ויכול שלו כולה מוחזר 54)היא שהגוף
החפץ  של החוקי שהמצב ואף התנאי, נתמלא ובזה בעין,
אותו  החזרת על היה התנאי סוףֿסוף הרי בינתיים, נשתנה

הוחזר. והוא להדגיש:55)החפץ, באה זו מיותרת ומילה
בגמרא, שם וההנמקה בו, להשתמש שאוכל לי, הראוי דבר
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אשי. רב המתנה,56)בדברי בטלה תנאי, שבטל שמכיון
להקדישה. המקבל בידי שאינו 57)ואין באופן החזירו אם

לנותן. לו ראוי

.‡È¯eÒ‡58Ï·‡ ;ÌpÁ ˙zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ »¿ƒ¿»≈ƒ≈¿««¿«ƒ»¬»
·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B59EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL .60 ≈¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆

‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓa - È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…
ÔÈa ‰¯ÈÎÓa ÔÈa - ·LBz ¯‚Ï Ï·‡ ;‰zÓa¿«»»¬»¿≈»≈ƒ¿ƒ»≈

‰È˙a61B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡L ÈtÓ ,62:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«»¿À∆¿«¬∆∆¡«
.CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b≈¿»»«ƒ»

כרבי 58) ולא ככתבם" ש"דברים יהודה כרבי כ. זרה עבודה
מותר 59)מאיר. ואז נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל גוי

מקבלים  ואין תושב". "גר נקרא ולכן בינינו, להושיבו לנו
ביאה, איסורי מהלכות (פי"ד נוהג שהיובל בזמן אלא אותו
ו, הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"י עוד וראה זֿח. הלכה
הלכה  מלכים מהלכות ובפ"ח יד, הלכה שבת מהלכות בפ"כ

"לא 60)יֿיא). הפסוק: גם הביאו שם, זרה עבודה בגמרא
פסוק  רק רבינו הביא ד הלכה ע"ז מהלכות בפ"י וגם תחנם".
נ) (ל"ת המצוות' ב'ספר ועיין וגו'". בשעריך אשר "לגר זה:

תכו). (מצוה חינוך' הכריחתו 61)וב'מנחת לא כלומר,
גם  יכול אבל לתת, בידו רשות אלא במתנה, לו לתת התורה

מאיר. ורבי ד"ה שם 'תוספות' וראה כ.62)למכור. שם
עלֿכלֿפנים. לו, למכור הוא חייב כך ומשום כלומר, וסה.

.·ÈÏÚa‰ ‰˜ - ‰M‡Ï B‡ „·ÚÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿∆∆¿ƒ»»»«««
ÔB„‡‰Â63ÛebÏ ‰B˜ ÔB„‡‰L ‡l‡ ;64‰B˜ ÏÚa‰Â , ¿»»∆»∆»»∆«¿«««∆

˙B¯tÏ d˙B‡65. »«≈

גם 63) לרבנן, וגם מאיר לרבי גם הכל, לדברי כג: קידושין
אלעזר. לרבי וגם ששת מסתימת 64)לרב שיוצא כפי

ד"ה  שם 'תוספות' (ראה רבו" בלא לעבד קנין "אין הלשון:
אלעזר). הלכה 65)ורבי נדרים מהלכות בפ"ז גם כתב כן

"אע"ג  שאמרו: פ"ו כתובות בירושלמי, הדברים ומקור יז,
זכה  האשה זכתה רבו, כיד העבד יד עביד מאיר דלרבי
וראה  בלבד". פירות אכילת אלא עליה שאין מודה - בעלה,

שם. 'תוספות'

.‚È˙eL¯ dÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙»««»»¿ƒ»«¿»∆≈¿«¿»¿
‰˜ - Ba ˙eL¯ Ba¯Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ „·ÚÏe ,da»¿∆∆«¿»∆≈¿«¿»»

ÏÚa‰ ‰˜Â ÔB„‡‰66Ï·‡ .67B‡ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ »»¿»»«««¬»«≈«»»¿ƒ»
‰È‰zL ‰zÓ ÏL dÙe‚a Ô˙Bp‰ Ô‰nÚ ‰˙‰Â ,„·ÚÏ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ»∆«≈¿»∆«»»∆ƒ¿∆

CÎÂ CÎÏ68.ÏÚa‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ¿»¿»…»»»»¿…»»«««

כרבי 66) או מאיר, רבי דברי ולפי ששת כרב שם קידושין
ושמואל. כרב פח. ונדרים הכל, דברי ולפי אלעזר

יד.67) הלכה להלן וראה כשמואל, שם נדרים
האדון 68) יזכה שלא שהתנה, השלילי מהתנאי חוץ כלומר,

האשה  או שהעבד חיובי, תנאי גם התנה אלא הבעל, או
יכול  הבעל אין וממילא מסויימים, לשימושים בחפץ יזכו
לדבר  אלא קנין, בו אין עצמם ולעבד שלאשה שאף לקנות,

לבעל. או לאדון קנין שום בו אין זה,

.„ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ?„ˆÈk≈««≈«»»¿ƒ»¿»«»¬≈

ÈLaÏzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa CÏ ÌÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»«¿»∆ƒ¿¿ƒ
Èˆ¯zM ‰Ó ÈOÚ˙Â ,Ì‰a ÈzLzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,Ô‰a69 »∆«¿»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ

ÏÚa‰ ˙eL¯ ‡Ïa70¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¿…¿«««…»»«««¿≈ƒ»«
„·ÚÏ71˙Ó ÏÚ ,Ô‰a ‰zL˙Â Ô‰a ÏÎ‡zL ˙Ó ÏÚ : ¿∆∆«¿»∆…«»∆¿ƒ¿∆»∆«¿»
‡ˆzL72Ïk Ì‰· ‰OÚzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,˙e¯ÁÏ Ì‰· ∆≈≈»∆¿≈«¿»∆«¬∆»∆»

.ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ElL ÔB„‡ ˙eL¯ ‡Ïa ‰ˆ¯zM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…¿»∆¿…»»»»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להלן 69) כתב וכן וכו'". שתרצי מה תעשי "או כלומר:
צריך  שאמר: שם) (נדרים כרב ודלא (משנהֿלמלך). בעבד
אותה  קנה תעשי", שתרצי "מה לה: אמר אם אבל לפרט,
הבעל  קנה לא זה באופן שאף (שם) כשמואל אלא - בעלה

ע"מ 70)(מגידֿמשנה). - השלילי, תנאים: שני שצריך
(מגידֿמשנה). החפץ בגוף התנאי והחיובי, וכו', שאין

וראה 71) זה, בתחום שוים והאשה העבד שדין רבינו דעת
ג. אות מיימוניות אלעזר 72)הגהות כרבי שם, קידושין

- אדון" רשות "בלא להוסיף צריך אין וכאן חכמים. לדעת
מדברי  נראה וכן לחירות". בהם "שתצא לו: שאמר כיון
זאת  נזכר לא אמנם וכן ה"א, עבדים מהלכות בפ"ה רבינו

(לחםֿמשנה). שם קידושין בגמרא

.ÂËÔ˙Bp‰73,ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈÂ ,‰˜ - Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿«¿»»¿»»∆ƒ
Ì‡Â .ÌÈÒÎp‰ ¯‡L ‰˜Â74elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆¬ƒ

ÔÈÏËÏhÓ75ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï -76˙e¯Á Ëb ‰Ê ƒ«¿¿ƒ…»»¿∆≈∆≈≈
¯iL È¯‰L ,¯eÓb77Ëba Ba78¯¯ÁzL ‡lL CBzÓe , »∆¬≈ƒ≈«≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈

.ÌeÏk ‰˜ ‡Ï…»»¿

קמט:73) ובבאֿבתרא ח: בגיטין והובאה מ"ח, פ"ג פאה
יוסף 75)שם.74) בר דימי רב של מימרא קנ. בבאֿבתרא

בוודאי  שבזה קרקע, שייר אם דוקא ולאו אלעזר. רבי בשם
העבד  לשייר שהכוונה לפרשו שאפשר לחירות, יצא לא

כקרקע. שהוא ט.76)עצמו בגיטין אשי רב של ההנמקה
קנ: בבבאֿבתרא נחמן רב צריך 77)ושל - אשה גט

שנאמר  לפי והאשה, הבעל בין היחסים לגמרי כורת שיהיה
בגזירה  שנלמד עבד, של חירות גט וכמוֿכן כריתות", "ספר
האדון  שבין היחסים שיכרות צריך מאשה, לה" "לה שוה

עצמך 78)והעבד. לו: שאמר ואףֿעלֿפי השחרור. בשטר
כורת  אין - פלונית מטלית חוץ וכו' לך קנויים נכסיי וכל
מגידֿ וראה ה"א) עבדים מהלכות פ"ז (להלן בטל והגט

ולחםֿמשנה. משנה

â"ôùú'ä éøùú á"é éùéù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגיעה 1) שלא או בה רוצה ואינו מתנה המקבל בו נתבאר

רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה  הזוכה ודין לידו,
או  קיבלתיה לא אומר וזה נתתיה אומר זה נחלקו אם ודין

בהיפך. שאומר

.‡‰ÎÊÂ ‰zn‰ ˙‡ Ïa˜Ó‰2B„ÈÏ ‰‡aL ¯Á‡Â ,d· «¿«≈∆««»»¿»»»¿««∆»»¿»
'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁ ˜˙BL ‡e‰Â3ÈÈ‡' B‡ , ¿≈»«¿»«≈ƒ∆»≈ƒ

'dÏa˜Ó4'‰ÏËa ‡È‰ È¯‰' B‡ ,5‰Ê ÌeÓ' ¯Ó‡L B‡ , ¿«¿»¬≈ƒ¿≈»∆»«∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dpzneקצ dikf zekld - oipw xtq - ixyz a"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

'da ÈÏ ‰‡¯6ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -7Ô˙Bp‰ ÔÈ‡L ÌLÎe . ƒ¿»ƒ»…»«¿¿≈∆≈«≈
¯Á‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ïa˜Ó‰ Ck ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…»«¿«≈≈»«¬…««
¯Á‡ 'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' Ïa˜Ó‰ ¯Ó‡L BÊ ‰zÓ .‰ÎfL∆»»«»»∆»««¿«≈≈ƒ∆»««
‰ÎÊ - da Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ ‡È‰ È¯‰ - B„ÈÏ ˙‡aL∆»¿»¬≈ƒ∆¿≈¿»«≈»»»
Ï·‡ .da ‰ÎfL ¯Á‡ Ïa˜Ó‰ d¯È˜Ù‰ È¯‰L ;da8 »∆¬≈ƒ¿ƒ»«¿«≈««∆»»»¬»
˙¯ÊBÁÂ ,Ïa˜Ó‰ ‰˜ ‡Ï - B¯wÚÓ ÁÂBˆ ‰È‰ Ì‡9 ƒ»»≈«≈ƒ»…»»«¿«≈¿∆∆

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ

הראוי.2) קלז:3)בקניין בתרא בבא בה". אפשי "אי
הלה  ואמר לאחר נכסיו הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר
שתק  אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי

ורבינו 4)מעיקרא. שם. שבברייתא מתנה" "אינה היינו
שהובאה  כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס
בטלה  בה, אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות
בכריתות  הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה אינה היא,
לא  שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם
המתנה  לבעל וחוזר לעבר הכוונה אין הפקר והם אותם, קנה

הפקר. והם לעתיד היא"5)אלא "בטלה שם בגמרא
להלן  נראה וכן ראב"ד). (ועיין ביניהם מחלק אינו ורבינו
סתם  אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב יג הלכה
שם. משנה המגיד כתב וכן כלום. אמר לא היא", "בטילה

ומכיוון 6) מיד אותו ראה שוודאי גלוי במום המדובר
זה  "מום עתה וכשאומר וקיבל, הסכים ודאי אז ששתק
כסף  (ראה למפרע המתנה את לבטל יכול אינו בה" לי נראה

המתנה 7)משנה). לבטל עבר, של לשונות אינן אלו שכל
להבא. של לשונות אלא קלח.8)למפרע, בתרא בבא

ממל. בר אבא רבי (שם 9)מסקנת התוספות פירוש לפי
כאן). המתחיל דיבור

.·‰kÊÓ‰10ÏÚ ‰zÓa B¯·ÁÏÔÂÈk - ¯Á‡ È„È «¿«∆«¬≈¿«»»«¿≈«≈≈»
ÚÈb‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ CLnL ÔB‚k ,¯Á‡ da ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«≈¿∆»««ƒ«¿¿ƒƒƒ«
Û‡ ,B¯·Á ‰ÎÊ ,Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ B‡ B„ÈÏ Ú˜¯w‰ ¯ËL¿«««¿«¿»∆¡ƒ««¿«»»¬≈«
ÏBÎÈ Ô˙Bp‰ ÔÈ‡Â ,B„ÈÏ ‰zn‰ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒƒ«««»»¿»¿≈«≈»

Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ11Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - Ïa˜Ó‰ «¬…¬»«¿«≈»«»∆¿»ƒ
‰ˆ¯12ÔÈÎfL .Ïa˜Ó BÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ;Ïa˜Ó -13 »»¿«≈ƒ…»»≈¿«≈∆»ƒ

˙eÎÊe ;ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»¿»»¿
‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,‰ˆ¯È Ì‡ ,‰zÓ BÏ Ô˙pzL ‡e‰∆ƒ»≈«»»ƒƒ¿∆¬»ƒ…ƒ¿∆

.BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ«»»¿»»¿«»¿

במשנה.10) יא: קלח.11)גיטין בתרא הסכים 12)בבא
מחה. ולא שתק או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש

במשנה.13) שם גיטין

.‚‰kÊ14,˜˙L Ïa˜Ó‰ ÚÓMLÎe ,¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ƒ»«¿≈«≈¿∆»««¿«≈»«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'dÏa˜Ó ÈÈ‡' ¯Ó‡Â ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â15 ¿««»»«¿»«≈ƒ¿«¿»¬≈∆»≈

‰ˆ¯ ¯·k ˜˙ML ‰Ê Ì‡16¯ÊÁ ÁÂˆÂ ¯ÊÁL ‰ÊÂ , ƒ∆∆»«¿»»»¿∆∆»«¿»«»«
Ba17ÈtÓ ˜˙ML B‡ ;18B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»«ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ«¿»

ÌeÏk19ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰ÊÂ ,20B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ21. ¿¿∆∆»«ƒ««¿ƒ»
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ da ‰ÎÊÂ ¯Á‡ Ì„˜ Ì‡ :CÎÈÙÏ22 ¿ƒ»ƒ»««≈¿»»»¿«¿≈

¯Ó‡L ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ Ïa˜Ó‰ ‡nL ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆»«¿«≈»»¿≈»∆»«
e¯‡aL BÓk ,d¯È˜Ù‰ È¯‰ 'da ‰ˆB¯ ÈÈ‡'23‰ÊÂ , ≈ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁ Ì‡Â .‰ÎÊ - ¯˜Ù‰‰ ÔÓ dÁ˜Ïe Ì„wL∆»«¿»»ƒ«∆¿≈»»¿ƒ»¿«¿»ƒ
ÔÈ‡ - da ‰ÎÊÂ Ì„wL ‰Ê „iÓ ‰eOÙ˙e ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»»ƒ«∆∆»«¿»»»≈
ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ ‡Ï Ïa˜Ó‰ ‡nL ;Ì„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»ƒ»»∆»«¿«≈…»»¿≈»
‡ÏÂ ,B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ '‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡L∆»«≈ƒ∆ƒ««¿ƒ»¿…
˙Ói˜ ‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯·e ,d˙B‡ ‰»̃»»ƒ¿¿»ƒ»ƒƒƒ«∆∆

.ÔÈ„Ú¬«ƒ

בר 14) נחמן רב של מימרא שם. בתרא וברייתא בבא יצחק,
החכמים  בין זה נושא על מחלוקת ובה ידו, על המובאת
לט: בחולין רבא של הפירוש לפי גמליאל, בן שמעון ורבן

(שם)15) ובחולין התנאים, בין הכריעו לא שם בתרא בבבא
להכריע. בה רצו שלא עובדא, זו 16)הביאו ששתיקה

הסכמה. שפירושה שתיקה כל שכתב 17)כמו כמו ודינו
א. שם).18)בהלכה בתרא (בבא רבא ואין 19)כדברי

למחות. או לצווח מה על עדיין שאף 21)גילה.20)לו
לשלילה. הייתה דעתו כששתק ספק 22)אז כל כדין

א.23)בממון. בהלכה

.„ÁÏLÂ ,ÔBÚÓLÏ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÔzÏ ‰ˆ¯L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»«
‰ÎÊ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :ÈÂÏ È„È ÏÚ ‰‡n‰ BÏ24eÊ ‰‡ÓaÊ «≈»«¿≈≈ƒƒ»«¿≈¿≈»

Ôz' B‡ ,'ÔBÚÓLÏ25ÏBÎÈ BÈ‡ - 'ÔBÚÓLÏ ÊeÊ ‰‡Ó ¿ƒ¿≈≈»¿ƒ¿≈»
Ba ¯ÊÁÏ26CÏB‰' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;27ÊeÊ ‰‡Ó «¬…¬»ƒ»«≈≈»

„ÈÏ ‰‡n‰ ÚÈbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - 'ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»«¬…«∆«ƒ««≈»¿«
.ÔBÚÓLƒ¿

פי 24) על אף המקבל, זכה שוודאי ספק כל אין זו בלשון
יד. יא: גיטין ראה השליח, ליד שבא כיוון לידו, הגיע שלא

זכו".25)ועוד. כאומר תנו האומר "כל יא: גיטין
כזכה",26) - "תן אמרו בו, לחזור יכול שאינו זה, לעניין רק

שיגיע  עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל
אלא  אינו זה כל אולם יא. הלכה להלן כמפורש לידו,
ו  פרק (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר
יכול  "אינו רבינו שכתב ומה א). הלכה עבדים מהלכות
"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב לא - בו" לחזור

ולא 27) להולכה, שליח רק אותו עושה שהנותן ומשמעותו
(וראה  ולב: יד: שם המקבל, בשביל מיד לזכות לו שנותן
לכתוב  רבינו ודקדק מרע). שכיב בדין יב הלכה י פרק להלן
אבל  כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה "ראובן
מלוה  מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת
עד  בו כפר כשהנפקד פיקדון בהחזרת וכן ב) הלכה ולוה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו

.‰CÏ‰28ÔÎÈÏB‰Ï BnÚ eÁlzLpL ÊeÊ ‰‡Óa ÈÂÏ »«≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
¯ÈÊÁÈ - e‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔBÚÓL Lw·e ,ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿…¿»»«¬ƒ

Ô·e‡¯Ï29˙Ó .30¯ÈÊÁÈ - Ô·e‡¯ ÈiÁa ÔBÚÓL ƒ¿≈≈ƒ¿¿«≈¿≈«¬ƒ
Ô·e‡¯Ï31ÂÈL¯BÈÏ B‡32- ÔBÚÓL ÈiÁa Ô·e‡¯ ˙Ó . ƒ¿≈¿¿»≈¿≈¿«≈ƒ¿

ÂÈL¯BÈÏ B‡ ÔBÚÓLÏ ‰‡n‰ ÔzÈ33‰ÂˆnL ;34Ìi˜Ï ƒ≈«≈»¿ƒ¿¿¿»∆ƒ¿»¿«≈
‡È¯a ‡e‰Â ÌÈ¯·c‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙n‰ È¯·c35, ƒ¿≈«≈¿««ƒ∆»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„Ú ÁÈÏL ÏL B„Èa ‰‡n‰ È¯‰L36. ∆¬≈«≈»¿»∆»ƒ«¬«ƒ

"הולך".28) לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך
יד: שם בברייתא הדברים לאו 29)ומקור הולך שהרי
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המקבל. בשביל השליח זכה ולא שם.30)כזכי, ברייתא
רק 31) התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,

ליורשיו. ולא אחרי 32)לשמעון ראובן מת אם ראובן של
שמעון. בהם 33)מיתת זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי

דברי  לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני שמעון,
וש" שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו קכה המת", סימן ך

לג). קטן מאיר.34)סעיף רבי בשם ברייתא שם גיטין
פרק 35) להלן ראה מרע, שכיב ובדין שם. פפא רב כדברי

יב. הלכה ובידו 36)י זה של בחייו לראובן החזיר שלא
הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים
נמסר  אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו
בהגהות  כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד
מרע  בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט), אות מיימוני
רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו

.Â‰ÎBf‰ ‰È‰iL „Ú B¯·ÁÏ ‰zÓa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¿«»»«¬≈«∆ƒ¿∆«∆
ÏB„‚37‰M‡ „Á‡Â LÈ‡ „Á‡Â .˙Úc Ô·e38elÙ‡Â , »∆««¿∆»ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒ

LÈ‡ ˙L‡39‰ÁÙLÂ „·ÚÂ ,40kÚ‰ Ï·‡ .BÈ‡ Ì"e ≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¬»»«≈
ÌÏBÚÏ ˙eÁÈÏLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÎBÊ41BÈ‡ Ck , ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»≈

Ï‡¯OÈÏ ‰ÎBÊ42ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ÌLÎe . ∆¿ƒ¿»≈¿≈∆≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
Ì"ekÚÏ43Ì"ekÚÏ ‰ÎBÊ BÈ‡ Ck ,44. ¿«»≈∆¿«

יצחק.37) רב של מימרא מב. וקידושין במשנה עט: עירובין
שם.38) אשתו".39)עירובין ידי "על שם: עירובין
הכנענים,40) ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין

לזכות  יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני
לזכות  הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי על אבל לאחרים,
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים.

מציעא 41) בבבא אחת לשון לפי אשי רב מדברי להוציא
אחר  לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא:

שליחות. לו שליחות.42)יש מטעם היא שזכייה
אחרונה.43) בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא מסקנת
שישראל 44) שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי זוכה

.ÊÔË˜45¯B¯ˆ BÏ ÔÈ˙BpL46B˜¯BÊÂ47ÊB‚‡ , »»∆¿ƒ¿¿¿¡
BÏËBÂ48BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ -49;ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡Â , ¿¿∆¿«¿¿≈∆«¬≈ƒ
˙BÁt50ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï - ‰fÓ »ƒ∆…»»¿«¿¿…«¬≈ƒ¿≈

BÏ ‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡ ‰ËBM‰51‰kÊÓ‰Â .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ «∆≈∆…¿…«¬≈ƒ¿«¿«∆
‰ÎÊ - ˙Úc Ôa È„È ÏÚ ‰ËBLÏ52L¯Á‰ Ï·‡ . ¿∆«¿≈∆««»»¬»«≈≈

‰ÎBÊ53BÓˆÚÏ54‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,55. ∆¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

רבא.45) של מימרא סה. יודע 47)אבן.46)גיטין הרי
הרע. מן לברוח בטוב.48)הוא לבחור שיודע הרי

כאן 49) משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן
אבל  שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק
דרכי  משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שם.50)שלום
מפני 51) ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

הדבר  ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי
(קצות  לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה
מסוגיית  שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן
מדובר  ששם פי על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא

שנתינת  כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח
מהלכות  כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
חכמים  תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
כ"ט  (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן
קניין  להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות
במקח  קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן
לא  ואף התורה, מן קניין שום לו שאין מפני הוא וממכר,

חרש]. לגבי להלן וראה גרוע 52)במתנה, אינו שוודאי
קטן  סעיף רמג (סמ"ע ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן
זכתה  שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל).
אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה
בבבא  שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
זכין  ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא
שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי לגוי
ממילא  יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי
ו. קטן סעיף שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי על אלא

מן 53) ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, והיינו,
מקח 54)התורה. שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

מהלכות  כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו
במתנה  התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה
שוטה  בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא
יש  חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש
בקצות  ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו
לזכות  אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו יז 55)לאחרים פרק
הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה

משנה). ולחם עוז מגדל ועיין

.ÁÔÈÎÊ56„Á‡ ÌBÈ Ôa elÙ‡ ÔË˜Ï57ÏB„‚Ïe ,58ÔÈa »ƒ¿»»¬ƒ∆∆»¿»≈
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ÂÈÙa59B¯ˆÁÂ .60BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL ¿»»≈∆…¿»»«¬≈∆»»»

ÔÂÈk ,ÌL „ÓBÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿««ƒ∆≈≈»≈»
B¯ˆÁÏ ‰zn‰ ÚÈb‰L61¯Á‡ da ‰ÎÊ el‡k -62. ∆ƒƒ«««»»«¬≈¿ƒ»»»«≈

במשנה,56) קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,
הספרים  וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה
מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
ליה  דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא
בכמה  הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות
שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי

לעולם 57) בא שלא לדבר מקנה אדם דאמר למאן [שהרי
כ"ב  פרק למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין

י]. הלכה מכירה רבי 58)מהלכות לפי במשנה קנו: שם
רבי  לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע.

ב.59)אליעזר. הלכה למעלה וראה יא: בגיטין משנה
חנינא.60) בר יוסי רבי של מימרא מט: קמא או 61)בבא

ג. הלכה גירושין מהלכות ה בפרק ראה חצרו, לאוויר
מטעם 62) שחצר שליח, ידי על בה זכה כאילו כלומר,

י:). מציעא (בבא היא שליחות

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?64; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆
˙¯nzLÓ dÈ‡L ¯ˆÁa Ï·‡65B˙a¯ÁÂ e‰„O ÔB‚k , ¬»¿»≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿»≈¿À¿»

dcˆa „ÓBÚ ‰È‰iL „Ú -66È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡ÈÂ67. «∆ƒ¿∆≈¿ƒ»¿…«»¿»ƒ»ƒ
Úa¯‡ ÔÎÂ68˙Bn‡69Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L Ì„‡ ÏL70 ¿≈«¿««∆»»∆≈¿ƒ»
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BÏ ÔÈB˜71‡ËÓÒa ,72ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡73B‡ ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ
ÌÈÏÚa dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁa74ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;75B‡ ¿»≈∆≈»¿»ƒ¬»ƒ¿»«ƒ

B¯·Á ‰„Oa76.B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbiL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ - ƒ¿≈¬≈≈∆«∆«ƒ««»»¿»
‰pË˜e77d¯ˆÁ dÏ ‰kÊz78Ï·‡ ;dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ¿«»ƒ¿∆»¬≈»¿«¿««∆»¬»
ÔËw‰79„Ú B‡ B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbzL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ «»»≈∆«∆«ƒ««»»¿»«

.¯Á‡ BÏ ‰kÊiL∆ƒ¿∆«≈

שם.63) עומד שאינו פי על אף לו, קונה שם 64)שחצרו
ידו  על הנשלח דבר המשמר כשליח נחשבת היא שאז יא.

הר"ן). בשם משנה לשליח 65)(כסף דומה אינו שאז
משנה 66)(שם). במגיד וראה ידו. על משתמרת היא שאז

בין  מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק
לעמוד  שאפשר או השדה בתוך לעמוד צריך אם המפרשים
בצד  שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם
התירוץ  כפי אלא יא: מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו
פוסקים  ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון

משנה). (מגיד פפא שאינה 67)כרב שבחצר רבינו דעת
שאמרו  כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת
שדי  לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה
שם  ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב וכן וכו'".
דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור

כהן 68) אבא משום לקיש ריש של מימרא י. מציעא בבא
במציאה  גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא,

במתנה. ידיים 69)וגם בפישוט אדם של קומה שיעור
צריך 70)ורגליים. משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף

אין  אמות, בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם
וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך
בחצר  שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד
בתוך  אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת, שאינה
כיוון  אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע

לה]. קרוב יריבו 71)שעומד שלא כדי היא חכמים תקנת
ט). הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים

משנה 72) (מגיד הרבים רשות של זווית קרן או צדדי, רחוב
שבסימטא  י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם).

רבים". דחקי שכיחי 73)"לא לא שם וגם שם. גמרא
לא:). (כתובות ולפי 74)רבים פפא, רב תשובת שם,

הרי"ף. הרבים 75)גירסת "רשות ששת: רב בדברי שם
אמות]". [ארבע רבנן תקינו לא רבים דחקי שם,76)דקא

פפא. הכל,77)לרב ולדברי האחרונה, הלשון לפי יא. שם
ינאי. רבי משום יוחנן וכרבי האחרונה, שלפני זו או

לעניין 78) כידה נחשבת שחצרה התורה גילתה שבקטנה
ומתנה, מציאה כגון השטחים, ליתר גם מזה ולומדים גט.

בקטן. כן שאין כיד,79)מה אצלו נחשבת אינה שהחצר
שליחות  שאין כשליחות, נחשבת להיות יכולה אינה וגם
הרי  ח), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי על ואף לקטן.
לשליח  חצר דומה אינה - שליחות מטעם אינה שזכייה
(וראה  הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה ממש
יב  הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן הראב"ד בהשגת

יא). קטן סעיף רמג סימן החושן וקצות

.È‰zn‰80Ë‚k81ÌÈ¯·c ¯ÒÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,82 ««»»¿≈∆≈»»»ƒ¿…¿»ƒ
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .ÁÈÏLÏ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ ‰ezÈÂ ‰zÓ ¯ËLa eÓzÁÈÂ e·zÎiL∆ƒ¿¿¿«¿¿ƒ¿««»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
ÌeÏk ‰Ê83e˙Â e·˙ÎÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Ï e¯Ó‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ»¿¿»»≈ƒ¿»¿¿»¿

e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï - Ïa˜ÓÏ«¿«≈…»»¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒƒ¿
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ e‰e˙e ‰zÓ ¯ËLa eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
BÓk ,ÔÈ·˙Bk ÔÓˆÚ Ô‰ ‡l‡ ,·zÎÏ ¯ÙBÒÏ ¯ÓBÏ«¿≈ƒ¿…∆»≈«¿»¿ƒ¿

Ë‚a84. ¿≈

ואביי.80) כרב ולא וכרבא, כשמואל כט. וראה 81)גיטין
ו. הלכה גירושין מהלכות ב יאמר 82)פרק שהשליח

מסויימת. פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים
אפילו 83) סו:) גיטין (משנה לשליח נמסרים אינם שדברים

בהלכות  וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם
לאשתי". גט "תנו רק: להם אמר אם שכן וכל שם. גירושין
ביתֿדין  אותם שעשה ונראה שלושה שהם פי על שאף
עדיף  זה שאין קנה לא - ולחתום לכתוב לאחרים שיאמרו
גירושין  מהלכות ב פרק משנה בלחם וראה אמרו" מ"אומר
חתמו  אם שכן "וכל הראב"ד בשם הטור [וכתב ה. הלכה
פי  על ואף תנו" להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם
היא  הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב"ד שלפנינו
למה  מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו הנכונה,
לא  שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר
עשו  לא שוודאי בעצמם, הם חתמו אלא כמאמרו עשו
אלו  מלים נפלו הנראה (ולפי נצטוו לא זה על שהרי כלום,
הראב"ד  מלשון בטעות בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל
"והוא  משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה, דברי תוך אל הנ"ל
תנו, להם באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין
הם  אם מועיל ולא ביתֿדין שעשאם הדבר שברור  אומרים
שליח  ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי בעצמם, חתמו
לשליח, נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גם לכתיבה

הבאה]. בהערה להלן וראה גיטי 84)כנ"ל. במשנה ן שם
יכתבו  אלו הרי לאשתי גט תנו לשניים "אמר סו.ֿסו:
מפורש  אומר שאפילו רבינו כתב שכבר פי על [ואף ויתנו".
הוא  וחומר קל אם - מועיל לא וכו'", ולפלוני לפלוני "אמרו
לסופר  לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו "כתבו שבאומר
ב"אומר  שהרי וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב
ואילו  כנ"ל, בעצמם, וחתמו כתבו אם מועיל לא אמרו",
מקום  ויש כותבים", עצמם הן "הרי וחתמו", ב"כתבו
יכולים  - מעשה לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות,
אינם  זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות
עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב שליח. למנות יכולים
לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר,
יכולים  שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים ואינם
ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות
שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא
וראה  "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום

שמח]. באור

.‡È·˙Bk‰85Èz˙' ¯ËLa86,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O «≈ƒ¿»»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ
‰Èz˙' ·˙kL B‡87È¯‰ - 'BlL ‡È‰ È¯‰' B‡ ,'BÏ ∆»«¿«ƒ»¬≈ƒ∆¬≈

Ï·‡ .B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiLk da ‰ÎBÊ88¯ËLa ·˙k Ì‡ ∆»¿∆«ƒ««¿»¿»¬»ƒ»««¿»
‰pz‡'89‡Ï - ÌÈ„Ú‰ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,'BÏ ∆¿∆»««ƒ∆≈ƒ»»»≈ƒ…
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Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ90‰zÓ ¯ËL e·˙k' ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡iL „Ú , »»«¿«≈«∆…«¿≈ƒƒ¿¿««»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,'BÏ e˙e91ÔÈ‡L ;BÏ ÔÈ˙BÂ92‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ¿¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈«¿«≈∆

B„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ÚÈbiL „Ú93B‡ ,Ba BÏ ‰kÊiL „Ú «∆«ƒ«¿«««»»¿»«∆¿«∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ94. «¿≈¬≈ƒ¿∆≈«¿

בברייתא.85) מ: עבר.86)גיטין גירסת 87)לשון זוהי
שניהם  - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף.
שם: ובגמרא א). קטן סעיף רמה, סימן (סמ"ע עבר מלשון

הווה. לשון והוא מאיר 88)"נתונה", כרבי ולא כחכמים
עתיד.89)(שם). אלא 90)לשון נתינה כאן שאין

לתת. אם 91)הבטחה שרק לו", "אתננה הלשון אפילו
צריך  מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן
אבל  "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
עתה  מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם
- המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה

שאין 92) אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
ולשעה  לידו, השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל

משנה). (כסף "אתננה" בלשון הנותן כיוון [ראה 93)זו
ולא  כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק
שם]. וברי"ף ט: גיטין ברש"י וראה לידו. שיגיע עד זכה

ב.94) הלכה למעלה

.·È¯ÓB‡‰95‡e‰Â ,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O Èz˙' »≈»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿
'ÈÏ Ô˙ ‡Ï' ¯ÓB‡96ÔÈLLBÁ -97ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ≈…»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«

¯Á‡ È„È98'BÏ Èz˙Â Èz·˙k' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .99‡e‰Â , ¿≈«≈¬»ƒ»«»«¿ƒ¿»«ƒ¿
‡e‰ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ Ì‡ :'ÈÏ Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿…»«ƒƒ«¿«≈«»»

ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ôk ¯Ó‡L100,‡e‰ ÌÈ„Ú ‰‡Ók ∆»«≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ
‡e‰ Ïa˜Ó‰ Ôa Ì‡Â ;e‰„O ˙B¯t ÏÎB‡ Ô˙Bp‰Â¿«≈≈≈»≈¿ƒ∆«¿«≈
Èz·˙k' ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,'BÊ ‰„O È·‡Ï z˙ ‡Ï' ¯Ó‡L∆»«…»«»¿»ƒ»∆¿≈»«¿ƒ
„Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - 'BÏ Èz˙Â¿»«ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈»ƒ«

‡e‰ C‡È‰ ¯·c‰ Ú„eiL101. ∆ƒ»««»»≈«

הברייתא.95) המשך רוצה 96)שם, כשהמקבל המדובר,
סעיף  רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה

ז). וודאי 97)קטן אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש
התוספתא  לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם (תוספות
שאין  והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא
חושן  בשולחןֿערוך ברם המקבל. דברי עם כלל מתחשבים
"דאיכא  לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט
ולכאורה, גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר",

"שמא". המלה פירוש כלל.98)זהו זה על ידע לא וזה
שביניהם  הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך

שניהם. דברי את שהוא 99)ולאמת מדגיש שהנותן היינו,
בזה. לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו

שהנותן 100) לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל הוא
סבור  שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה
מפרשים, ויש התוספות). בשם משנה (מגיד נתן שכבר
הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם
הודאתו  לבין זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר
שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של

את 101) זה קיבל שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על

(גיטין  הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה
שם).

.‚ÈdÈ‡ È„È ˙ÁzL BÊ :¯Ó‡Â ÔÚhL ‰zÓ Ïa˜Ó¿«≈«»»∆»«¿»«∆««»ƒ≈»
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÏÚ È‡ ¯ÓBL ‡l‡ ,È„Èa ‰zÓ«»»¿»ƒ∆»≈¬ƒ»∆»¿«≈
‰ÈzÏa˜ ‡lL ÈÙÏ ,d˙lÁzÓ ‰˙È‰ ‰ÏËa :¯Ó‡L∆»«¿≈»»¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆…ƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,˙eÚËa B‡ Ò‡a ÈÁ¯k ÏÚa ‡l‡∆»¿«»¿ƒ¿…∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - el‡102˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ; ≈¿»»«»ƒ¿ƒ¿»«∆¿«
˙q‰103.‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁ˙Â , ∆≈¿«¬…ƒ¿»∆

שלפנינו):102) נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין
היא  בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
אינה  רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע
א. הלכה למעלה וראה קיימן". דבריו - מתנה

"רעיון 103) הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד
הדין, בעל הודאת אצל שבועה מצינו לא ואמנם רוח",
אך  לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי
המקבל  של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה
להישבע  צריך ולפיכך מהשדה, חובם את לגבות רוצים
רמה  סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו
ב  הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי על ואף ז. סעיף
אחרים  של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב
של  הנכסים שהיו שידוע כאן, - בעדים אלא נאמן אינו
ושנשארו  במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן,

משנה). (לחם הנותן של ברשותו

.„È¯Ó‡L B‡ ,'‰ÈÏÚ ‰z‡ ¯ÓBL' ¯Ó‡Â Ô˙Bp‰ ÔÚË»««≈¿»«≈«»»∆»∆»«
ÈzÚcÓ ‡lL'104‰ÊÂ ,'E„Èa ‡È‰ ‰ÏeÊb' B‡ ,'‰Èz˙ ∆…ƒ«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿»¿¿∆

ÚaL - 'ÈÏ z˙ ‰z‡' ¯ÓB‡105˙q‰ ˙Úe·L Ïa˜Ó‰ ≈«»»«»ƒƒ¿»«¿«≈¿«∆≈
.¯ËÙÂ¿ƒ¿»

מרצוני.104) כיוון 105)שלא בכול, כופר כל כדין
הלכה  ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין
י"א  פרק ועיין שנים, שלוש חזקת לו כשיש ובקרקעות, א,

א. הלכה שם

â"ôùú'ä éøùú â"é ÷"ù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תהיה 1) שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר

שדה  על שטרות שתי ודין זה, אחר הנמשך וכל מסותרת,
וכל  במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת

הנמשך.

.‡Ô˙Bp‰2¯a ÔÈa ,‰zÓ‰ÏBÁ ÔÈa ‡È3CÈ¯ˆ , «≈«»»≈»ƒ≈∆»ƒ
¯Ó‡ .˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰È‰zL4¯˙qa e·˙k :ÌÈ„ÚÏ ∆ƒ¿∆¿»¿À¿∆∆»«¿≈ƒƒ¿«≈∆

ÔBÓÓ „a‡Ï È„k ÌÈ¯ÚÓ ‰fL ;ÌeÏk dÈ‡ - BÏ e˙e¿≈»¿∆∆«¿ƒ¿≈¿«≈»
ÌÈ¯Á‡5.ÔziL ¯Á‡ ¯kÓÈÂ ¯ÊÁiL , ¬≈ƒ∆«¬…¿ƒ¿…««∆ƒ≈

טמירתא 2) ש"מתנה יהודה, רב של מימרא מ: בבאֿבתרא
כלום. אינה בבבא3ֿ)(מסותרת)" הרי"ף מדברי נלמד

הלכה  פ"ט להלן רבינו והעתיקו האי, רב בשם שם בתרא
שם  (ראה נכסיו בכל בין נכסיו, במקצת במתנה ובין א.

ב). בפירוש 4)הערה שאמר יוסף, רב של הראשון כלשון
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לכתוב  אמר לא אם זה, ולפי (שם). יהודה רב של מימרתו
"מתנה  זו אין - בפרהסיא לעשותה אמר שלא אע"פ בסתר,
כיון  טמורה, מתנה היא זו גם השני, ללשון ואילו טמורה".
ה. הערה להלן וראה בפרהסיא. לעשותה אמר שלא

רבינו.5) דברי כהמשך למתנה, המאוחרים הלקוחות היינו
כלומר: המתנה, מקבל היינו - ש"אחרים" מפרש, והראב"ד
במתנה  נותנה הוא ואחרֿכך לאחר מקודם אותה מכר הוא
מערים  והוא בסתר, ייעשה שהדבר רוצה הוא ולפיכך לזה,
ממקבל  מקודם שקיבל הטובה היינו אחרים", "ממון לאבד
שהיה  שבספר וכנראה המתנה. לו נתן שתמורתה המתנה
אחר  וימכור "שיחזור המילים חסירות היו הראב"ד לפני

מגידֿמשנה. ועיין שיתן",

.·CÎÈÙÏ6Ú˜¯˜ ˙zÓ ¯ËL Ïk ,7:Ba ·e˙k ÔÈ‡L ¿ƒ»»¿««¿««¿«∆≈»
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa e·L Ô˙Bp‰ ÈBÏt eÏ ¯Ó‡Â¿»«»¿ƒ«≈¿«¿»ƒ»¿

‡ˆBiÎÂ ,˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ BÏ e·˙ÎÂ8ÌÈÈÚa ¿ƒ¿«»»¿»¿À¿∆∆¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - el‡9‡ÏÂ ,‡È‰ ˙¯zÒÓ ‰zÓ ‡nL dÏ ≈¿ƒ»∆»«»»¿À∆∆ƒ¿…

.Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈

אם 6) כלום, אינה מסותרת", ש"מתנה שאמרנו לפי כלומר,
שתי  נחלקו שבזה לפרסם, אמר לא וגם להסתיר אמר לא

למעל  (ראה יוסף רב של הוא,הלשונות ספק ג), הערה ה
בגמרא  שאמרו וכמו היא, מסותרת מתנה שמא וחוששין
חיישינן" והלכתא חיישינן, אמר אשי רב - מאי "סתמא שם:

"מתנה 7)(לחםֿמשנה). של דין יש במטלטלין גם
הוא  "קרקע" רבינו שכתב ומה (מגידֿמשנה), מסותרת"
מסותרת  מתנה שמא "חוששין שכתב: הדברים סוף מחמת
שעומדת  בקרקע אלא שייך לא וזה המקבל". זכה ולא היא,
ביד  הם אם במטלטלין, אבל הראשונים, בעליה בחזקת

י). ס"ק רמב, סימן (הגר"א בחזקתו הם היינו,8)המקבל,
הפומביות. את המדגישים דומים, אשי 9)ביטויים כרב

ה. הערה למעלה וראה הרי"ף. שכתב וכמו שם,

.‚·˙Bk‰10‰BL‡¯‰ ,˙Á‡ ‰„O ÏÚ ˙BzÓ ÈzL «≈¿≈«»«»∆««»ƒ»
‰˜ ÔB¯Á‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏb ‰B¯Á‡‰Â ˙¯zÒÓ11. ¿À∆∆¿»«¬»¿»¿À¿∆∆«¬»»

ÔÈÚ ‡Ï da ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»»ƒ»¿»¿≈»…ƒ¿«
Ì˙Ò ‰zÓ ‡l‡ ,Èelb ÔÈÚ ‡ÏÂ ‰¯È˙Ò12ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»¿…ƒ¿«ƒ∆»«»»¿»»«¬

.‰»̃»

שם.10) יכולה 11)בבאֿבתרא הראשונה המתנה ואין
מהלכות  פ"י (ראה השניה המתנה לבטל כמודעה לשמש
הגמרא  (מסקנת בסתר שנעשתה לפי - א) הלכה מכירה

מתנה 12)שם). שמא שחוששים למעלה שאמרנו
בחזקת  שקרקע כיון מספק, המקבל זכה ולא היא, מסותרת
הבעלים  ברשות היא הרי - ו) הערה (למעלה עומדת בעליה

לאחר. ליתנה

.„e¯‡a ¯·k13- Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰L , ¿»≈«¿∆«≈»»¿««»»«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa ‰zn‰14ÔÈ‡L .Ò‡ ‰Ê ««»»¿≈»««ƒ∆≈∆…∆∆≈

‰zÓa ÔÈÎÏB‰15ÏÈ‡B‰ ;Ô˙Bp‰ ˙Úc ¯Á‡ ‡l‡16 ¿ƒ¿«»»∆»«««««≈ƒ
.‰ÏËa B˙zÓ - da ‰ˆB¯ BÈ‡L BzÚ„ ‰l‚Â¿ƒ»«¿∆≈∆»«¿»¿≈»

CÎÈÙÏ17ÔzÏ BzÚc ÔÈ‡L ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒƒƒ∆≈«¿ƒ≈
BÊ ‰zÓ18˙‡ˆÓÂ ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ d˙pL elÙ‡ , «»»¬ƒ∆¿»»«»»¿»¿ƒ¿≈

˙Bzn‰ ÈzL È¯‰ - ˙¯zÒÓ ‰zÓ Ì„wÓ d˙pL∆¿»»ƒ…∆«»»¿À∆∆¬≈¿≈««»
‰iM‰Â ;˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ - ‰BL‡¯‰ :˙BÏËa¿≈»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿«¿ƒ»
BÊ ‰Ó„˜ È¯‰Â ,‰ˆB¯ BÈ‡L ÁÈÎBÓ ¯·c‰L ÈtÓ -ƒ¿≈∆«»»ƒ«∆≈∆«¬≈»¿»

dÏ ‰Ú„BÓ BÓk ‰‡ˆÓpL ‰zn‰19. ««»»∆ƒ¿¿»¿»»»

הדברים 13) ומקור ג. הלכה מכירה מהלכות י בפרק
שם. ד"ה 14)בבבאֿבתרא שם, רשב"ם לפירוש בניגוד

בעלמא. מילתא כסף,15)גילוי שמקבל למכר, בניגוד
כי  אנוס, הוא אם אלא מספיקה, גרידא מודעה אין שאז
לדמים, צריך שהיה מפני למכור גמר המכירה שבשעת יתכן

במתנה. כן לומר שאין גילוי 16)מה "במתנה, שם:
היא". בעלמא רבינו 17)מילתא שהסיק מופשט כלל

(שם). בגמרא המובאת הבאה שבהלכה מהעובדא
המתנה 18) לבטל יכולים אנו אין גרידא, זו ובהוכחה

כאן  המשמשת המוסתרת המתנה גם בהצטרף אלא השניה,
כשהיא 19)כמודעה. טמירה שמתנה ואף שם. בבאֿבתרא

למעלה  כאמור כמודעה, לשמש מספיקה אינה לעצמה,
ליתן  הנותן דעת שאין ההוכחה, מצטרפת כאן - ג הלכה

השניה. המתנה לבטל לשני, זו מתנה

.‰‰OÚÓ20:BÏ ‰¯Ó‡ .‰M‡ ‡OÏ ‰ˆ¯L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆»»ƒ»ƒ»»¿»
Ba ÚÓL .EÈÒÎ Ïk ÈÏ ·zÎzL „Ú EÏ ˙‡O ÈÈ‡≈ƒƒ≈¿«∆ƒ¿…ƒ»¿»∆»«¿
eÎÏ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ .Ô˜È¯ BÁÈpnL ÏÚ ÁÂˆÂ ÏB„b‰«»¿»««∆«ƒ≈»»«¿≈ƒ¿
·˙k Ck ¯Á‡Â .‰zÓa ÈÒÎ Ïk BÏ e·˙ÎÂ e‡·Á‰Â¿≈»¿¿ƒ¿»¿»«¿«»»¿««»»«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e .d‡Oe ÂÈÒÎ Ïk dÏ»»¿»»¿»»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ

˜ ‡Ï ‰M‡‰Â ‰˜ ‡Ï Ôa‰ :e¯Ó‡Â‡Ï È¯‰L ;‰˙ ¿»¿«≈…»»¿»ƒ»…»¿»∆¬≈…
Òe‡Îe ,dÏ ·˙k BBˆ¯a21‰l‚ È¯‰L ,‡e‰ ¯·ca ƒ¿»«»¿»«»»∆¬≈ƒ»

‰ÏËa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰BL‡¯‰ ‰zna BzÚ„«¿««»»»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»
el‡ ÌÈÈÚa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ22. ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿≈…«≈¿ƒ¿»ƒ≈

שם.20) בבבאֿבתרא אנוס 21)הובאה ולא "כאנוס",
ולא  ישאנה לא ירצה אם שהרי גמור, אונס היה שלא ממש.
המתנה  בטלה זאת ובכל - (מגידֿמשנה) נכסיו לה יתן

המסותרת. המתנה ע"י המודעה, כל 22)בצירוף היינו,
המתנה, בגוף הוכחות גורמים: שני של צירוף שיש מקום
אינה  גרידא טמירה מתנה כי אם לה, קודמת טמירה ומתנה
לבטל  מספיקות אינן כשלעצמן וההוכחות מודעה, נחשבת

המתנה. את מבטלות ביחד שתיהן - המתנה את

.ÂÈL23ÔpÓfL ˙B¯ËL24ÏÚ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ,„Á‡ ÌBÈa ¿≈¿»∆¿«»¿∆»¿≈¿ƒ«
ÈL‡ C¯c Ì‡ :‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa ,˙Á‡ ‰„O»∆««≈¿∆∆≈¿«»»ƒ∆∆«¿≈

˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰25‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk -26ÔÈ‡ Ì‡Â ; «»ƒ¿…»»«≈»»¿ƒ≈
¯eÒÓ ¯·c‰ È¯‰ - ˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰ C¯c∆∆«»ƒ¿…»¬≈«»»»

ÌÈicÏ27‰ËB ÌzÚcL Ïk :28B„Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ««»ƒ…∆«¿»»¿«¬ƒ»∆¿»
e„ÈÓÚÈ -29. «¿ƒ

צד.23) השטרות.24)כתובות נכתבו שבו התאריך,
גם 25) כשר הוא עדים בו שחתמו שכיון עדים, בלי [ונמסר

כן  ואם טז), הלכה גירושין מהלכות (פ"א מסירה עדי בלי
במסירה]. קדם מי לברר כל 26)איֿאפשר כלומר צד: שם

בוודאי  קודם נכתב ששטרו שכיון זכה, הוא מוקדם, ששטרו
אחרים, בשטרות כך תולים שאנו כשם קודם, נמסר גם
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצה dpzne dikf zekld - oipw xtq - ixyz b"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(מגידֿמשנה). ימים בכמה או ביום מוקדם מהם שאחד
וכשמואל 27) דדיינא". "שודא התלמודי: לביטוי מקביל

שם). (כתובות לרב היתה 28)בניגוד למי משערים, שהם
השני, על מעדיף היה ואותו יותר נוטה הנותן של דעתו
ד"ה  לה. בבאֿבתרא וה'תוספות' מקודם. מסר לו ובוודאי
עושים  שהדיינים היינו דדיינא" ש"שודא פירשו שודא,

יב. ס"ק רמ, סימן בסמ"ע וראה שהרי 29)כרצונם.
חותכים  או (כורתים כרתי מסירה שעדי אלעזר, רבי לשיטת
השטר  נמסר למי תלוי הכל השטרות, ובכל בגט הגט) את
יודעים  אנו אין כי אם שזכה, אחד כאן שיש וברור ראשון,
ואין  נדירה היא כאחד נמסרו שהשטרות האפשרות - מיהו

לאח  לתת איפוא, לנו, ומוטב - בחשבון סמך להביאה על ד
(מגידֿמשנה). חלוקה לקיים מאשר הדיינים, השערת

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na30ÔÈ‡L ¯ËLa31BaÔÈ˜32, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
‡l‡33ÈÓ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯ËLa BÊ ‰„O ‰˜ ∆»»»»∆ƒ¿»∆∆≈»¿ƒƒ

ÚÈb‰L Ì‰ÈMÓ ‡e‰34Ì‡ Ï·‡ ;‰lÁz B„ÈÏ B¯ËL ƒ¿≈∆∆ƒƒ«¿»¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÈ˜ Ô‰Ó ¯ËL ÏÎa ‰È‰35ÔÈw‰ BÏ Ì„wL Ïk - »»¿»¿»≈∆ƒ¿»…∆»««ƒ¿»

eÏ‡LÈÂ ,‰ÎÊ36ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰37‰fL ÌÈ„Ú »»¿ƒ¿¬»≈ƒ¿≈ƒ»»≈ƒ∆∆
ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰lÁz B˙zÓ ¯ËL B„ÈÏ ÚÈb‰38. ƒƒ«¿»¿««¿»¿ƒ»»»»ƒ

הוא 30) קודם, לו שנמסר שמי השטר, במסירת תלוי שהכל
(שם). נשוי שהיה מי פרק בכתובות הרי"ף שלא 31)זכה.

בו. חליפין.32)הוזכר קנין הוא קנין, שהשטר 33)סתם
הקנין. הוא המסירה,34)הוא עם אלא קונה השטר ואין

אנו  ולפיכך תחלה, קונה - תחלה לידו שהגיע מי ולפיכך
אין  ואם המסירה, לקדימת כראייה שעות על מסתמכים
שפורט  כמו הדיינים, הכרעת על סומכים - שעות כותבים

שלמעלה. מפלוני 35)בהלכה "וקנינא בו שכתוב כלומר,
לראייה. אלא השטר ואין מי 36)וכו'" החתימה, עדי את

כמו  נוהגים קדם, מי לברר איֿאפשר ואם בקנין. קדם
רמ). סימן (טור דדיינא" "שודא הקודמת: בהלכה

קנין.37) בו כתוב שלא שאינו 38)באופן אף למסירה,
באותו  הוא אף נמסר השני שהשטר ואף לכתיבה, הראשון

טו. ס"ק שם סמ"ע וראה היום,

.ÁÈL39‰B˜ ÌLa ˙Á‡ ‰„O ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰ ˙B¯ËL ¿≈¿»«¿ƒ«»∆««¿≈∆
‰ÂL ÌpÓÊ ÔÈ‡Â ,„Á‡40¯ÎÓ „Á‡ ¯ËL ‰È‰ Ì‡ : ∆»¿≈¿«»»∆ƒ»»¿»∆»∆∆

ÈM‰Â ‰zÓ ÔBL‡¯‰ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :‰zÓ „Á‡Â¿∆»«»»ƒ»»«¿»»ƒ«»»¿«≈ƒ
LiL ;ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔB¯Á‡‰ Ïha ‡Ï - ¯ÎÓ ÂÈ¯Á‡L∆«¬»∆∆…ƒ≈»«¬∆»ƒ∆≈

˙eÈ¯Á‡ BÏ ÛÈÒB‰Ï :¯ÓBÏ41¯ÎÓ ÌLa ·˙ÎÂ ¯ÊÁ42. «¿ƒ«¬»»«¿»«¿≈∆∆
˙eÈ¯Á‡L ,˙eÈ¯Á‡ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»»»«¬»∆«¬»

˙eÚË43ÔÎÂ .‡e‰ ¯ÙBÒ44ÈM‰Â ¯ÎÓ ÔBL‡¯‰ Ì‡ »≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿«≈ƒ
BÏ ·˙k ‡lL ;ÔBL‡¯ ÔÓfÓ ‰„O‰ ‰˜ - ‰zÓ«»»»»«»∆ƒ¿«ƒ∆…»«
Ôa ÔÈc ÌeMÓe ,BÁk ˙BtÈÏ ‡l‡ ‰zÓ ¯ËL¿««»»∆»¿«…ƒƒ∆

¯ˆn‰45. «∆∆

נחמן.39) רב של מימרא מד. אחד,40)כתובות ביום זה
הראשון, את השני ביטל אולי ספק ונתעורר שני. ביום וזה
כאילו  זה הרי השטרות, שני השטר בעל ביד שיש שכיון

ט. הלכה להלן וראה בטל, שהראשון שאם 41)מודה
דמיו. לו יחזיר חובו, בעל מתנה 42)יטרפנו סתם שהרי

אחריות. בה אין ציוה 43)- שהמוכר אומרים, שאנו
לא  אפילו ולפיכך ושכח, טעה והסופר באחריות, לכתוב
(בבאֿ כתובה כאילו היא הרי מפורש, אחריות כתובה
ג). הלכה מכירה מהלכות פי"ט ולמעלה יד. מציעא

שם.44) בגמרא זה השדות 45)אף לקנות קודם שהוא
אבל  ה), הלכה שכנים מהלכות (פי"ב שדהו עם הגובלות
ואע"פ  א). הלכה פי"ג (שם ברֿמצרא דין אין במתנה
דין  בה ויש כמכירה, דינה אחריות, בה שכתוב שמתנה
אחריות  שום מתנה בשטר כתב שלא כאן - (שם) ברֿמצרא
ברֿמצרא  דין בו אין - מכר שטר גם לו שכתב אע"פ
כיצד  כאן, להבין יש אבל רשב"א). בשם (מגידֿמשנה
(משנהֿ שאחרֿכך מתנה בשטר המכירה לבטל אפשר
לו  שתהיה היינו כחו" ש"לייפות אומרים ויש למלך).
את  רק ולגלות המכירה שטר את להעלים ללוקח האפשרות
ואם  הברֿמצרא, טענת את ממנו יסלק ובזה המתנה, שטר
המכירה  שטר את מבטל המתנה ששטר ראיה אין כן
שיש  יתברר אם ואמנם נכתב. הנ"ל לצורך שהרי שלפניו,
במגידֿ וראה הברֿמצרא, יסתלק לא מכר, שטר גם לו

משנה.

.ËÌ‡ :‰zÓa Ì‰ÈL B‡ ¯ÎÓa ˙B¯ËM‰ ÈL eÈ‰46 »¿≈«¿»¿∆∆¿≈∆¿«»»ƒ
ÌeÏk ÈMa ÛÈÒB‰47Ìi˜ ÔBL‡¯‰ È¯‰ -48‡lL , ƒ«≈ƒ¿¬≈»ƒ«»∆…

Ì‡Â ;˙ÙÒBz‰ ÈtÓ ‡l‡ ÈM‰ ·˙k49- ÛÈÒB‰ ‡Ï »««≈ƒ∆»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ…ƒ
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÈL ¯ËL Ïha50‡l‡ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡Â , ƒ≈¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¬»∆»

ÈM‰ ÔÓfÓ51CÎÈÙÏ .52Á˜Bl‰ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk , ƒ¿««≈ƒ¿ƒ»»«≈∆»««≈«
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והוספה 46) כפירוש פפא, רב של מימרא שם, כתובות
נחמן. רב שזוהי 47)לדברי בשטר הודגש שלא אע"פ

לשטר  ביחס זה, בשטר הוגדלה השטח שמידת אלא הוספה,
להלן. וראה שאת 48)הקודם, רבינו, שכוונת וכנראה

מזמן  התוספת ואת הראשון, מזמן המקבל גובה העיקר
מהן  ובאחת כתובות שבשתי ואע"פ (מגידֿמשנה). השני
רבינו  פסק התוספת), הדגשת (בלי השניה על תוספת
מהן  באיזה ש"גובה כט) הלכה אישות, מהלכות (בפט"ז
כן, להיות צריך כאן גם כן ואם השניה", ותבטל שתרצה
בו, הכתוב כפי אלא לו אין הראשון השטר לפי רצה שאם
העיקר  גם לו יש השני, השטר לפי רצה ואם התוספת , בלי
בכתובות  רש"י דעת אמנם (וכן השני מהזמן התוספת וגם

ש  לדמות אין - לכתוב שם) הדרך שבכתובה לכתובה, טר
בכתובה  ההוספה הדגיש שלא וכיון וכו'", לך "ואוסיפית
ואם  מזו גובה רצתה אם אלא להוסיף, כוונתו אין השניה,
ולפיכך  כן, לכתוב הדרך אין במכירה אבל מזו, גובה רצתה
וגובה  הדגיש, כאילו הוא הרי ההוספה, הדגיש שלא אף
רמ  סימן (סמ"ע שני מזמן והתוספת ראשון מזמן העיקר

ח). ס"ק שם והגר"א ז, נחמן,49)ס"ק רב של מימרא
אחא 50)שם. לרב דבר: של בטעמו נחלקו שם, בגמרא

על  המקבל מוותר השני, השטר שבקבלת מפני הוא,
ולרפרם, השני. של זה עד הראשון השטר מזמן שעבודו
פסק  ורבינו מזויף, שהראשון המקבל מודה שבזה מפני
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להלן. ראה או 51)כרפרם, הנותן של חובו בעל בא שאם
השטר  זמן עד הראשון השטר מזמן ממנו וטרף המוכר
מהמוכר. או מהנותן ולתבוע לחזור יכול אינו השני,

רבינו 52) שהרי תמוהה, זו מילה שם, הגמרא סוגיית לפי
שם  נחלקו זה ועל כלשונם, (שם) נחמן רב דברי את העתיק
הלוקח  אם ביניהם שההבדל ואמרו הנ"ל, ורפרם, אחא רב
לבין  הראשון השטר זמן שבין הפירות מחזירים הנותן או
הנ"ל  לזמן המלך מס משלם הוא אם וכן השני, השטר זמן
מחזיר  אינו שעבודו, על מוותר שהלוקח אחא, רב שלדעת -
שהלוקח  רפרם, ולדעת המלך; מס משלם והוא הפירות,

הפירות, את הוא מחזיר מזויף, הראשון שהשטר מודה
ברורה  להלן רבינו דעת והנה המלך. מס משלם והמוכר
את  שני שטר "ביטל במילים כלול לא זה אבל כרפרם,
(לחםֿמשנה). לפיכך? מאי כן ואם כנ"ל, הראשון",

לו 53) ואין מזויף, הראשון שהשטר מודה שהלוקח אחרי
השני. השטר מזמן אמרו 54)אלא ושם רפרם. לדעת כנ"ל

הראשון  השטר עדי אחא, שלרב - שלישי הבדל עוד
שם  ב'תוספות' (וראה פסולים הם לרפרם, ואילו כשרים.
(לחםֿמשנה). זה דבר השמיט ורבינו בינייהו), איכא ד"ה
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― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my)חּוץ ֲִֵֵֶַָָ
לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹלירּוׁשלים,

"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּבתנאי ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבלי

(:hi)ּבחּוץ ׁשּיאכלּנּו והּוא: ,(milyexil)ּפני ׁשראה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית,

הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין vi`מאימתי jk xg`e) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני אמרֹו(oii)מעׂשר והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹיתעּלה:
(my)ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ;ְְְְְִֵֶֶַַָָ

ּדגן. ְְַַָָּבמעׂשר

― הקמ"ג מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל zif)ׁשני ony):אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָ

"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לאֿתּוכל
(my)ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ּובאֹותֹו מלקּות חּיב והאֹוכל ;ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ

ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ׁשּמנינּו על ּתתמּה וׁשּמא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּדגן.
ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ׁשלׁש יצהר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומעׂשר
זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ּכלֿאחת על לֹוקה ―ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? xzeinלאו weqt ep`vn) ְְְִִִֶַָָָָ
(dwely cnllמּכדי .(dpd)'ה לפני "ואכלּת ּכתיב: , ְְְְְִִִִֵַָָ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי(bk ,ci my) ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹ

לכּלהֹו למכּתבינהֹו למהּדר לי hxtneּולמה xfeg dn jxevl) ְְְְְְְְְִִִֶַָֻ
(?mlek z`"לחּלק מינּה sqepd,ׁשמע hexta ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ

(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl".
א מּכֹות ה'ּובגמרא לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

רחמנא: לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל (xfegלאֿתּוכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ

(yxtneליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לאו(cgil)לכּלהּו ְְְְְִִֵַַַָָֻ
ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ׁשּכלֿמה נתּבאר הרי וחד". ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכלֿחד
ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ּכלֿענין ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל ִֶַַַָָָָהּלאוין

â"ôùú'ä éøùú 'ç éðù íåé
.èé÷ äùò úåöî
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

(ezrihpl ziriax dpya oli`d `iveny zexit),קדׁש ֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ּכלּֿפריֹו "יהיה אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

(ck ,hiׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ודינֹו: ,ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין ׁשני, מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹּכמֹו

(`yp zyxt)"יהיּו לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש :(i ,d xacna)― ְְִִֶָָָ
מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ּכלֿהּקדׁשים 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

â"ôùú'ä éøùú 'è éùéìù íåé
.àì÷ äùò úåöî

.äë÷
éøùú'è-'æéùéìù-ïåùàøíåé

― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,

מהם e`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn)di ְְִֵֶַ
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(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּ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 מןֿהּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת(hi ,bk zeny),ּ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. ai)ּבמּסכת dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

â"ôùú'ä éøùú 'é éòéáø íåé
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― 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 `epּכלֿזה, z`f lk) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
(mixne`אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
(d ,ek mixac)נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.(al.)ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ

― הקמ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ הּבּכּורים "לאֿתּוכל(milyexin)את אמרֹו: והּוא ְְִִֶַַַָֹ

ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי fi:)לאכל zekn): ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹ
― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת

מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלא(milyexil)ּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ
אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

(my d`x zyxt)ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא mrׁשּלא `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶֶָָֹ

(mixekad z`adנתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחם(hi.)ּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ְְִִִֶַַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ּכלֿמי ׁ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 dpyn a wxt mixeka)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. ּכלּֿדיני 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 אףֿעלּֿפי לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם dl)ּבכלֿמקֹום dvegn oiae milyexia oia)חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קדׁש" my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר
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― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכלֿעּסה

תרּומה" ּתרימּו חּלה k)ערסתכם ,eh xacna)ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו

(` dpyn a wxt)ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה
ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם gi,מאת mixac) ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
(bמחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.lw)ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
o`vdn)הּגז ffbpd xnvdn wlg)אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ּתּתןֿלֹו" צאנ ּגז "ראׁשית c)יתעּלה: ,my)זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .(dlw.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ
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― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלפּדֹות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzקצח b"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור gk)יתעּלה: ,ak zeny)אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו מןֿהּכהן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתהיה
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָונקנהּו

האדם" ּבכֹור את תפּדה eh)ּפדה ,gi xacna)זֹו ּומצוה , ְְְִִֵֶָָָָָֹ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון מצות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא

ׁשּנתּבאר(zelhend)הּבן(ly)מצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבמּסכת(hk.)ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

.(en.)ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(ly xeka)אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; k)אמרֹו ,cl zeny). ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו `)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא
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― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ

(ly ey`x)והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְֲִִֵֶֶֶּפטר
וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: a)אמרֹו ,cl zeny), ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו `)ּוכבר wxt) ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
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

bi)אמרם zexeka)קֹודמת ּפדּיה "מצות :(dticr)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" k`)ּובּקציר ,cl zeny)ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ

לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים ּכּמה (xwie`זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
(c ,dkמּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,(v dyr zevn)―oldl) ְְְִִֶַָֹ

(crw xeriyלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ
עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי

לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצוה

יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" c)יתעּלה: ,my)― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאתֿהאילן

תזמר" מלקּות.(my)לא חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt zligz)ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְְִִֶַַַַָָ

illkdהיּו xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd zek`ln) ָ
(ziriaya cearl `lyמה 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 ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמהּֿׁשהצמיחה
הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. קֹוצרים ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאנּו
לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעבֹודת
ּבּׁשנה ּבּה מּמהּֿׁשּנזרע האדמה ׁשהצמיחה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּדבר

לאכלֹו מּתר ספיח הּנקרא: והּוא dxezd)הּׁשּׁשית on) ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין אבל ׁשביעית, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻּבׁשנה
לא קציר ספיח "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹמןֿהרגיל.

d)תקצֹור" ,my)ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת "והיתה e)אמר: ,my)אּלא , ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכּונתֹו:
ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכי

ׁשּנבאר. ּכמֹו ְְְְִֵֶָהתּכֹוננּות,
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i"yx
(È).íã÷ éðáì דרך עמון בני על שיבאו אותם אפתה

מואב: דדן:äðããå.(È‚)ארץ éîò(È„)ויתבי ãéá
.ìàøùé:נקמתי לנקום שלוחי יהיו úåùò(ÂË)הם ïòé

.äî÷ðá íéúùìô נקמתו הנוקם כאדם ובפרך בשנאה
íéúøë.(ÊË)באויבו: úà לאישתיצאה דחייבין עמא

פלשתים  אל קורא אחר במקום שראיתי לפי אני ואומר
כרתים גוי הים חבל יושבי היו ב)כרתים ואינו (צפניה 

בפלשתים  גבול שיש בעיני נראה אחרת לאומה כן קורא
בספר מוצא אני וכן כרתי ל ')ששמו (א ' בגדוד (שמואל 

הכרתי: נגב על פשטנו אנחנו צקלג את íéä.ששרף óåç
דרומית  במקצוע שיושבים פלשתים הם בלע"ז מארק"א

האחרון: הים על ישראל ארץ גבול של מערבית
(‡).äøùò éúùòá:לצדקיהו(·).íéìùåøé ìò

במצור: שמחה:çàä.שהיתה קול úåúìãלשון äøáùð
.íéîòä לסחורה לה נכנסים היו העכו"ם שכל עיר

תלכד: עד מעליה המצור ילך לא כי תשבר מעתה
.éìà äáñð:אלי העמים סחורות  הוסבה äàìîàמעתה
.äáøçä:החרבה ירושלים העיר מן אני אתמלא

cec zcevn
(È).Ì„˜ È·Ïפרס הם קדם לבני  אפתח  ההם הערים את ר"ל 

להם עמון  בני את  אז ואתן  עמון  בני על ילכו בעת ומדי
כוכבים העובדי בין עמון בני עוד תזכר שלא  באופן  למורשה

וכל : מכל ישמדו במואבÂÓ·Â‡·.(È‡)כי גם ואז לומר רצה 
ידעו ואז קדם  בני ביד  המה  גם  נמסרים  יהיו כי שפטים אעשה 

גמול : לשלם הנאמן ה' ‡„ÌÂ.(È·)שאני ˙Â˘Ú ÔÚÈבעבור
וכו' מנגד עמדך ביום שנאמר מה  הוא המעשה ודבר מארצם שגלו בעת יהודה בית  אל  נקם נקמתי  בעת שעשה מה  עשות

א) הענין:(עובדיה ‡˘ÌÂ.וכל  ÂÓ˘‡ÈÂ:שם כמ "ש  האויב ביד  למסרם נקמה  ועשו È„È.(È‚)בהם  È˙ÈËÂ:בה È˙¯Î‰Âלהכות
.'Â‚Â:שממה תהיה בצפונה:ÔÓÈ˙Ó.כי העומדת  א"י  עד  הדרום  מפאת תחרב שהכל אמר וכאלו החורבן תתחיל הדרום מפאת 

.‰„„Â: בארץ גדולה עיר והוא  דן  עיר Â‚Â'.(È„)אנשי È˙˙Âהר ועל  ישראל  עמי ביד  בעמלק  שאנקם זמן  יבוא עוד  ר"ל
וכו ' מושיעים ועלו וכמ "ש לעתיד יהיה וזה עליה :Â˘ÚÂ.:(שם)שעיר וחמתי אפי כפי בה  יעשו שהיאÂÚ„ÈÂ.ישראל  ידעו אז

במקרה: בא ולא  Â˘Ú˙.(ÂË)נקמתי  ÔÚÈ'וכו וגם  שנאמר  מה  וזהו האויב מן הנוקם  כאדם ישראל עם פלשתים שעשו בעבור 
וכו' לקחתם וזהבי כספי  את אשר וכו ' פלשת  גלילות ד)וכל  הענין:(יואל Ì˜.וכל  ÂÓ˜ÈÂבנפשם אותם  בבזות נקמה עשו 

מעולם : להם  הרעו כאילו ביניהם  עולם איבת  היה  כאילו לישראל למשחית הם È„È.(ÊË)להיות ‰ËÂ: בם ÌÈ˙¯Î.להכות  ˙‡
כרתים גוי וכן מפלשתים גדולה משפחה  ב)שם לשון :(צפניה על נופל לשון והוא כרתים אמר והכרתי שאמר  Â‚Â'.ועל ˙È¯‡˘

הים : שפת  על  היושב מפלשתים ישאר לא שארית אף ÓÁ‰.(ÊÈ)ר"ל  ˙ÂÁÎÂ˙·: גדולה בחמה הבאים יסורים ·˙˙È.בעונש 
גמול : לשלם הנאמן ה ' שאני ידעו אז  נקמתי בם אתן  בעת 

(‡).‰˘ ‰¯˘Ú È˙˘Ú·: צדקיה ולמלכות יהויכין  ÂÁÏ„˘.לגלות „Á‡·החורבן בשנת שהיתה וכמו  החמישי חדש שהוא יתכן
החורבן : בחדש  היתה  ‰ÌÈÓÚ.(·)כן  ˙Â˙Ï„ ‰¯·˘כ"א נשברה  עתה הנה לסחורה  בהן נכנסים כוכבים  העובדי כל שהיו הדלתות

נלכדה: עד  מעליה המצור הלך  לא כי ‡ÈÏ.מהדלתות ‰·Òסוחרי כל יבואו ואצלי אלי  תסוב עתה  הנה בה, שהיה המסחור כל 
‰Á¯·‰.העכו "ם: ‰‡ÏÓ‡:אלי יביאו בחורבנה הנה  לה  שהביאו הסחורה כל כי החרבה  מסיבת  רב במסחר ממולא אהיה  ר "ל 

oeiv zcevn
(·È).ÌÂ˘‡ ÂÓ˘‡ÈÂ:ורשע אשמה  ענין·˘‡Ë.(ÂË)מל'

אשית ‡È·˙.בזיון : ואיבה  כמו ושנאה  איבה ג)מל ' :(בראשית
(ÊË).ÌÈ‰ ÛÂÁ:וגבולו הים עונש·˙ÂÁÎÂ˙.(ÊÈ)שפת ענין

במכאוב והוכח  וכן לג)יסורים :(איוב
(·).Á‡‰:שמחה לשון  ענין היא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצט ekÎdk wxt l`wfgi - mi`iap

äë-÷øô ìà÷æçéfiÎi

é:íéBba ïBnò-éða øëfú-àì ïòîì äLøBîì äézúðe ïBnò éða-ìò íã÷-éðáìàéíéèôL äNòà áàBîáe ¦§¥¤Æ¤Æ©§¥´©½§©¦−¨§«¨¨®§©²©«Ÿ¦¨¥¬§¥«©−©¦«§−̈¤¡¤´§¨¦®
(ô) :ýåýé éðà-ék eòãéåáéeîLàiå äãeäé úéáì í÷ð í÷ða íBãà úBNò ïòé ýåýé éðãà øîà äk §¨§−¦«£¦¬§¨«³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½©©́£¬¡²¦§¬Ÿ¨−̈§¥´§¨®©¤§§¬

:íäá eîwðå íBLàâéäîäáe íãà äpnî ézøëäå íBãà-ìò éãé éúèðå ýåýé éðãà øîà äk ïëì ¨−§¦§¬¨¤«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½§¨¦³¦¨¦Æ©¡½§¦§©¦¬¦¤−¨¨¨´§¥¨®
:eìté áøça äðããe ïîézî äaøç äézúðeãéíBãàá eNòå ìàøNé énò ãéa íBãàa éúî÷ð-úà ézúðå §©¦³¨¨§¨Æ¦¥½̈§−̈¤©¤¬¤¦«Ÿ§¨©¦̧¤¦§¨¦¹¤¡À§©Æ©¦´¦§¨¥½§¨´¤¡½

:ýåýé éðãà íàð éúî÷ð-úà eòãéå éúîçëå étàkåèïòé ýåýé éðãà øîà äkìt úBNòäî÷ða íézL §©¦−§©£¨¦®§¨«§Æ¤¦§¨¦½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½©²©£¬§¦§¦−¦§¨¨®
:íìBò úáéà úéçLîì Lôða èàLa í÷ð eî÷piåæèéãé äèBð éððä ýåýé éðãà øîà äk ïëì ©¦¨§³¨¨Æ¦§¨´§¤½¤§©§¦−¥©¬¨«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦§¦̧¤³¨¦Æ

ìt-ìò:íiä óBç úéøàL-úà ézãáàäå íéúøk-úà ézøëäå íézLæéúBìãb úBî÷ð íá éúéNòå ©§¦§¦½§¦§©¦−¤§¥¦®§©´£©§¦½¤§¥¦−¬©¨«§¨¦³¦¨Æ§¨´§Ÿ½
(ô) :ía éúî÷ð-úà ézúa ýåýé éðà-ék eòãéå äîç úBçëBúa§§−¥¨®§¨«§Æ¦«£¦´§½̈§¦¦¬¤¦§¨¦−¨«

åë-÷øô ìà÷æçéaÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàa äðL äøNò-ézLòa éäéåáøv äøîà-øLà ïòé íãà-ïa ©§¦²§©§¥«¤§¥¬¨−̈§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©Â©£¤¨̧§¨³Ÿ
:äáøçä äàìnà éìà äañð íénòä úBúìc äøaLð çàä íìLeøé-ìò©§¨©¦ÆÆ¤½̈¦§§¨²©§¬¨©¦−¨¥´¨¥¨®¦¨§−̈¨¢¨«¨

i"yx
(È).íã÷ éðáì דרך עמון בני על שיבאו אותם אפתה

מואב: דדן:äðããå.(È‚)ארץ éîò(È„)ויתבי ãéá
.ìàøùé:נקמתי לנקום שלוחי יהיו úåùò(ÂË)הם ïòé

.äî÷ðá íéúùìô נקמתו הנוקם כאדם ובפרך בשנאה
íéúøë.(ÊË)באויבו: úà לאישתיצאה דחייבין עמא

פלשתים  אל קורא אחר במקום שראיתי לפי אני ואומר
כרתים גוי הים חבל יושבי היו ב)כרתים ואינו (צפניה 

בפלשתים  גבול שיש בעיני נראה אחרת לאומה כן קורא
בספר מוצא אני וכן כרתי ל ')ששמו (א ' בגדוד (שמואל 

הכרתי: נגב על פשטנו אנחנו צקלג את íéä.ששרף óåç
דרומית  במקצוע שיושבים פלשתים הם בלע"ז מארק"א

האחרון: הים על ישראל ארץ גבול של מערבית
(‡).äøùò éúùòá:לצדקיהו(·).íéìùåøé ìò

במצור: שמחה:çàä.שהיתה קול úåúìãלשון äøáùð
.íéîòä לסחורה לה נכנסים היו העכו"ם שכל עיר

תלכד: עד מעליה המצור ילך לא כי תשבר מעתה
.éìà äáñð:אלי העמים סחורות  הוסבה äàìîàמעתה
.äáøçä:החרבה ירושלים העיר מן אני אתמלא

cec zcevn
(È).Ì„˜ È·Ïפרס הם קדם לבני  אפתח  ההם הערים את ר"ל 

להם עמון  בני את  אז ואתן  עמון  בני על ילכו בעת ומדי
כוכבים העובדי בין עמון בני עוד תזכר שלא  באופן  למורשה

וכל : מכל ישמדו במואבÂÓ·Â‡·.(È‡)כי גם ואז לומר רצה 
ידעו ואז קדם  בני ביד  המה  גם  נמסרים  יהיו כי שפטים אעשה 

גמול : לשלם הנאמן ה' ‡„ÌÂ.(È·)שאני ˙Â˘Ú ÔÚÈבעבור
וכו' מנגד עמדך ביום שנאמר מה  הוא המעשה ודבר מארצם שגלו בעת יהודה בית  אל  נקם נקמתי  בעת שעשה מה  עשות

א) הענין:(עובדיה ‡˘ÌÂ.וכל  ÂÓ˘‡ÈÂ:שם כמ "ש  האויב ביד  למסרם נקמה  ועשו È„È.(È‚)בהם  È˙ÈËÂ:בה È˙¯Î‰Âלהכות
.'Â‚Â:שממה תהיה בצפונה:ÔÓÈ˙Ó.כי העומדת  א"י  עד  הדרום  מפאת תחרב שהכל אמר וכאלו החורבן תתחיל הדרום מפאת 

.‰„„Â: בארץ גדולה עיר והוא  דן  עיר Â‚Â'.(È„)אנשי È˙˙Âהר ועל  ישראל  עמי ביד  בעמלק  שאנקם זמן  יבוא עוד  ר"ל
וכו ' מושיעים ועלו וכמ "ש לעתיד יהיה וזה עליה :Â˘ÚÂ.:(שם)שעיר וחמתי אפי כפי בה  יעשו שהיאÂÚ„ÈÂ.ישראל  ידעו אז

במקרה: בא ולא  Â˘Ú˙.(ÂË)נקמתי  ÔÚÈ'וכו וגם  שנאמר  מה  וזהו האויב מן הנוקם  כאדם ישראל עם פלשתים שעשו בעבור 
וכו' לקחתם וזהבי כספי  את אשר וכו ' פלשת  גלילות ד)וכל  הענין:(יואל Ì˜.וכל  ÂÓ˜ÈÂבנפשם אותם  בבזות נקמה עשו 

מעולם : להם  הרעו כאילו ביניהם  עולם איבת  היה  כאילו לישראל למשחית הם È„È.(ÊË)להיות ‰ËÂ: בם ÌÈ˙¯Î.להכות  ˙‡
כרתים גוי וכן מפלשתים גדולה משפחה  ב)שם לשון :(צפניה על נופל לשון והוא כרתים אמר והכרתי שאמר  Â‚Â'.ועל ˙È¯‡˘

הים : שפת  על  היושב מפלשתים ישאר לא שארית אף ÓÁ‰.(ÊÈ)ר"ל  ˙ÂÁÎÂ˙·: גדולה בחמה הבאים יסורים ·˙˙È.בעונש 
גמול : לשלם הנאמן ה ' שאני ידעו אז  נקמתי בם אתן  בעת 

(‡).‰˘ ‰¯˘Ú È˙˘Ú·: צדקיה ולמלכות יהויכין  ÂÁÏ„˘.לגלות „Á‡·החורבן בשנת שהיתה וכמו  החמישי חדש שהוא יתכן
החורבן : בחדש  היתה  ‰ÌÈÓÚ.(·)כן  ˙Â˙Ï„ ‰¯·˘כ"א נשברה  עתה הנה לסחורה  בהן נכנסים כוכבים  העובדי כל שהיו הדלתות

נלכדה: עד  מעליה המצור הלך  לא כי ‡ÈÏ.מהדלתות ‰·Òסוחרי כל יבואו ואצלי אלי  תסוב עתה  הנה בה, שהיה המסחור כל 
‰Á¯·‰.העכו "ם: ‰‡ÏÓ‡:אלי יביאו בחורבנה הנה  לה  שהביאו הסחורה כל כי החרבה  מסיבת  רב במסחר ממולא אהיה  ר "ל 

oeiv zcevn
(·È).ÌÂ˘‡ ÂÓ˘‡ÈÂ:ורשע אשמה  ענין·˘‡Ë.(ÂË)מל'

אשית ‡È·˙.בזיון : ואיבה  כמו ושנאה  איבה ג)מל ' :(בראשית
(ÊË).ÌÈ‰ ÛÂÁ:וגבולו הים עונש·˙ÂÁÎÂ˙.(ÊÈ)שפת ענין

במכאוב והוכח  וכן לג)יסורים :(איוב
(·).Á‡‰:שמחה לשון  ענין היא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

i`ד wxt minid ixac - miaezk

àé-÷øô à íéîéä éøáãbnÎ`k

àë(ñ) :àá-àì äLBìMä-ãòå øNì íäì éäéå ãaëð íéðMá äLBìMä-ïîáëòãéBäé-ïá äéða ¦©§¨³©§©Æ¦Æ¦§½̈©§¦¬¨¤−§¨®§©©§−̈«Ÿ¨«§¨¨̧¤§¨¨¯
CBúa éøàä-úà äkäå ãøé àeäå áàBî ìàéøà éðL úà äkä àeä ìàöá÷-ïî íéìòt-áø ìéç-Léà-ïa¤¦«©²¦©§¨¦−¦«©§§¥®´¦À̈¥´§¥³£¦¥Æ½̈§Â¨©º§¦¨¯¤«¨£¦²§¬

:âìMä íBéa øBaäâëøBðîk úéðç éøönä ãéáe änàa Lîç | äcî Léà éøönä Léàä-úà äkä-àeäå ©−§¬©¨«¤§«¦¨Á¤¨¦̧©¦§¦¹¦¬¦¨´¨¥´¨©À̈§©̧©¦§¦³£¦Æ¦§´
:Búéðça eäâøäiå éøönä ãiî úéðçä-úà ìæâiå èáMa åéìà ãøiå íéâøàãëòãéBäé-ïa eäéða äNò älà Ÿ§¦½©¥¬¤¥−̈©¨®¤©¦§³Ÿ¤«©£¦Æ¦©´©¦§¦½©©©§¥−©£¦«¥´¤¨½̈§¨−̈¤§¨¨®

:íéøabä äLBìLa íL-Bìåäëãéåã eäîéNéå àá-àì äLBìMä-ìàå àeä ãaëð Bpä íéLBìMä-ïî §¥−¦§¨¬©¦Ÿ¦«¦©§¦À¦³¦§¨Æ½§¤©§−̈Ÿ¨®©§¦¥¬¨¦−
(ñ) :BzòîLî-ìòåë(ñ) :íçì úéaî BãBc ïa ïðçìà áàBé (ñ) éçà ìà äNò íéìéçä éøBaâåæë ©¦§©§«§¦¥−©£¨¦®£¨¥Æ£¦´½̈¤§¨¨¬¤−¦¥¬¨«¤

(ñ) :éðBìtä õìç (ñ) éøBøää úBnLçë(ñ) :éúBúpòä øæòéáà (ñ) éòB÷zä Lwò ïá àøéòèëéëañ ©Æ©£¦½¤−¤©§¦«¦¨³¤¦¥Æ©§¦½£¦¤−¤¨£§¦«¦§©Æ
(ñ) :éçBçàä éìéò (ñ) éúLçäì(ñ) :éúôBèpä äðòa ïa ãìç (ñ) éúôèpä éøäîàìéáéø ïa éúéà ©ª´¨¦½¦©−¨£¦«©§©Æ©§´Ÿ¨¦½¥¬¤¤«©«£−̈©§¨¦«¦©´¤¦©À

(ñ) :éðúòøtä äéða (ñ) ïîéðá éða úòábîáì(ñ) :éúáøòä ìàéáà (ñ) Lòâ éìçpî éøeçâìúåîæò ¦¦§©Æ§¥´¦§¨¦½§¨−̈©¦§¨Ÿ¦«©Æ¦©´£¥½̈©£¦¥−¨©§¨¦«©§Æ̈¤Æ
(ñ) :éðáìòMä àaçéìà (ñ) éîeøçaäãì(ñ) :éøøää äâL ïa ïúðBé (ñ) éðBæbä íLä éðaäìíàéçà ©©´£¦½¤§©§−̈©©©§Ÿ¦«§¥À¨¥Æ©¦´¦½¨¨¬¤¨¥−©£¨¦«£¦¨¯

(ñ) :øeà ïa ìôéìà (ñ) éøøää øëN ïaåì(ñ) :éðìtä äiçà éúøënä øôçæì(ñ) éìîøkä Bøöç ¤¨¨²©£¨¦−¡¦©¬¤«¥µ¤©§¥´̈¦½£¦−̈©§Ÿ¦«¤§Æ©«©§§¦½
(ñ) :éaæà ïa éøòðçì(ñ) :éøâä ïa øçáî (ñ) ïúð éçà ìàBéèìàNð éúøaä éøçð éðBnòä ÷ìö ©£©−¤¤§¨«¥Æ£¦´¨½̈¦§−̈¤©§¦«¤−¤¨©¦®©§©Æ©¥´Ÿ¦½Ÿ¥¾

(ñ) :äéeøö-ïa áàBé éìkî(ñ) :éøúiä áøb (ñ) éøúiä àøéòàî:éìçà ïa ãáæ (ñ) ézçä äiøeà §¥−¨¬¤§¨«¦¨Æ©¦§¦½¨¥−©¦§¦««¦¨Æ©¦¦½¨−̈¤©§¨«
(ñ)áî(ñ) :íéLBìL åéìòå éðáeàøì Làø éðáeàøä àæéL-ïá àðéãòâî:éðúnä èôLBéå äëòî-ïa ïðç £¦¨̧¤¦¹̈¨«¥¦À²Ÿ¨«¥¦−§¨¨¬§¦«¨¨Æ¤«©£½̈§¨−̈©¦§¦«

i"yx
(‡Î).íéðùá äùåìùä ïî שלשה כאותן ולא נכבד הוא

לא  השלשה גבורות ולכלל גבורתו היתה השנים כנגד
בא: לא השלשה ועד (וזהו) ìéç.(Î·)בא ùéà ïá

חי  איש בן כתיב כ"ג) (ב' ובשמואל בליעל בן דוגמא
זה  אומרים זריז אדם כשרואים האדם בני מנהג כן כי

חי: אל ìàéøà.כולו וגם גבור ארי כח בעלי גבורים
י"ז). (יחזקאל הארץ אילי íéìòô.לשון áø של פעולות

עשה: הרבה êåúáגבורות éøàä úà äëäå ãøé àåäå
.âìùä íåéá øåáä ויש והקור, הצינה מן חשש ולא

מסוכן  הארי אין כולה השנה כל השלג ביום אומרים

ברגלו  השלג זורק נגדו אדם כשבא השלג מיום יותר
ואני  והורגו, לראות יכול שלא עד האדם עיני בין

זאת: על כך äãî.(Î‚)שמעתי ùéà אדם בני שאר
אשר  ודוגמא לידע יכול מאומד אם כי למדוד צריך אין

יג): (במדבר מדות אנשי בתוכה íéâøåà.ראינו øåðîë
הבגד: עליו שכורכים ãáëð(Î‰)עץ åðä íéùåìùä ïî

.äùìùä ìàå àåä לאותן בא לא השלשה גבורת לכלל
באלף: לא  כתיב ולכן למעלה שמזכיר åúòîùî.ג' ìò

י"א): (ישעיה משמעתם עמון ובני וכן מינוי, ל'
(ÂÎ).íéìéçä éøåáâå:מעלה של כאותן לא אך

cec zcevn
(‡Î).ÌÈ˘· ‰˘Ï˘‰ ÔÓהמים שואבי שלשה מבין  ר"ל

לשר: להם היה ולזה מהם הנכבד  הוא  היה עמו שהיו בהשנים
.‰˘Ï˘‰ „ÚÂ:הראשונים השלשה  למעלת בא  לא  אבל 

(·Î).ÌÈÏÚÙ גבורות:¯· הרבה ÂÓ‡·.פעל  Ï‡È¯‡ È˘מורכבת מלה שהיא אריאל  קראם גבורתו וע"ש מואב  רברבי תרין ת"י
ל "א ): (יחזקאל  גוים אל ביד כמו חוזק ענין  שהוא אל ומן  ארי ‰·Â¯.מן ÍÂ˙·:בו להתחזק דחוק  המקום כי ‰˘Ï‚.עם ÌÂÈ·

התגבר עכ "ז  הקור בתגבורת החיוניות  הפעולות ממנו להמנע האדם ומטבע  הקור  בזמן ביותר בו להתחזק הארי  טבע כי  היות  עם
נפש: והכהו  Ó„‰.(Î‚)עליו ˘È‡:(י "ג (במדבר  מדות אנשי וכן גדולה מדה בעל  לומר, ‡ÌÈ‚¯Â.רצה ¯ÂÓÎהחנית יד  בית 

אורגים: כמנור  ההם:‡Ï‰.(Î„)היתה ˘Ì.הפועלים ÂÏÂשהיו המים שואבי הגבורים  שלשה  בין לגבור מפורסם שהיה ר"ל
למאומה אותו החשיבו לא  הראשונים  הגבורים שלשה  אבל  לגבור אותו גם  החשיבו גבורתם כל שעם ור"ל השלשים ראשי

בהם: היה  אשר  הגבורה  ‰˘ÌÈ˘Ï.(Î‰)לגודל  ÔÓ:למטה הם ונזכרים  בש"ב  ‰Â‡.האמורים  „·Î Â‰ נכבד היה הוא  הנו
עמהם : גם חשבוהו לא ולזה  השלשים ראשי המים שואבי שלשה למעלת בא  לא אבל עמהם חשבוהו לא ולזה  ÏÚמהם 

.Â˙ÚÓ˘Ó:יצוה אשר  כל  ולעשות לשמוע עמו ‰ÌÈÏÈÁ.(ÂÎ)להיות  È¯Â·‚Âובש "ב וכו' עשהאל  החילים גבורי שאר הם  ואלה 
להם : שהיה  האחר בשם קראם קצתם אולם החתי , אוריה  עד  ראשונים כאן הנזכרים שבהם החשובים כיֿאם חשב  Â˘‡(ËÏ)לא 

.·‡ÂÈ ÈÏÎ:יואב תשמישי כלי נושא היה שהוא נכרי על  הוא אחריו:ÂÈÏÚÂ.(Ó·)חוזר  ונמשכים עליו הסמוכים ר"ל 

oeiv zcevn
(‚Î).ÌÈ‚¯Â‡ ¯ÂÓÎעליו כורך  האורג אשר העגול העץ הוא 

ק"ג): (שבת כובד  נקרא ובמשנה  בשרביט :·˘·Ë.השתי

e dpyn iyily wxt dlg zkqn

‚äìbìb àHL ãò dúqò äLéc÷ä,äzàãôe,úáiç.äìbìbMî,äzàãôe,úáiç.äìbìb àHL ãò äzLéc÷ä, ¦§¦¨¦¨¨©¤¦§§¨§¨©¨©¤¤¦¤¦§§¨§¨©¨©¤¤¦§¦©¨©¤¦§§¨
øaæbä dìâìâå,äzàãt Ck øçàå–äøeèt,äøeèt äúéä dúáBç úòLaL. §¦§§¨©¦§¨§©©¨§¨©¨§¨¤§¨©¨¨¨§¨§¨

„Bá àöBik:úBøNònä úðBòì eàa àHL ãò åéúBøt Léc÷nä,ïàãôe,ïéáiç;úBøNònä úðBòì eàaMîe,ïàãôe, ©¥©©§¦¥¨©¤¨§©©©©§§¨¨©¨¦¦¤¨§©©©©§§¨¨
ïéáiç.eøîâð àHL ãò ïLéc÷ä,øaæbä ïøîâe,ïàãt Ck øçàå–ïéøeèt,ïéøeèt eéä ïúáBç úòLaL. ©¨¦¦§¦¨©¤¦§§§¨¨©¦§¨§©©¨§¨¨§¦¤§¨©¨¨¨§¦
‰äqò Bì úBNòì ìàøNéì ïúpL éøëð–älçä ïî äøeèt.äðzî Bì dðúð–ìbìb àHL ãò,áiç;ìbìbMîe, ¨§¦¤¨©§¦§¨¥©£¦¨§¨¦©©¨§¨¨©¨¨©¤¦§¥©¨¦¤¦§¥

øeèt.éøëpä íò äqò äNBòä–älç øeòLk ìàøNé ìLa ïéà íà,älçä ïî äøeèt. ¨¨¤¦¨¦©¨§¦¦¥§¤¦§¨¥§¦©¨§¨¦©©¨
ÂøibúpL øb,äqò Bì äúéäå,øibúð àHL ãò úNòð–øeèt;øibúpMîe,áiç.÷ôñ íàå,áiç;ïéáiç ïéàå ¥¤¦§©©§¨§¨¦¨©£¨©¤¦§©©¨¦¤¦§©©©¨§¦¨¥©¨§¥©¨¦

b.dz`cte dlblb `ly cr:ùã÷ä äúéä àì ìåâìâä úòùáã ïåéë ,úáééç ,äìâìâ äúàãôù øçàìåxeht dzid dzaeg zryay.d,øèåô ùã÷ä ìåâìâã
:ùã÷ä úñéò àìå íëéúåñéøò áéúëã

c.zexyrnd zperl e`a `ly cr:úåøùòîã ÷"ôá ùøåôîä èôùîë ãçà ìë.xafbd oxnbe:øáæâä ãé úçú ïãåòá åøîâðùeid ozaeg zryay
.mixeht:ùã÷ä ïâã àìå ,êðâã áéúëã

d.dlgd on dxeht:úøèåô íéáëåë ãáåòä ìåâìâ ïéà ìàøùé ìù äñéò ïëå .íéáëåë ãáåò ìù äñéòä áééçî ìàøùé ìù åìåâìâ ïéàùl`xyi lya oi` m`
.xeryk:úåéòéáø 'ä ïäù ,äìç äðîî ùéøôäì ïéáééçù

e.aiig wtq:ïäëì äøëåîå äìç ùéøôîå ,àøîåçìå ,àøåñéà ÷ôñ éåäã íåùî.yneg dilr oiaiig oi`eïø÷ä ìáà ,ùîåçä úà íìùî åðéà äìëåàä øæ

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ופדאתה, עיסתה המקדישה ברם, מחלה. פטורה הקדש שעיסת ללמד  באה משנתנו
בחלה. חייבת היא הרי הקדש , ביד  היתה לא גלגולה בשעת אם

dúqò äLéc÷ä–, להקדש עיסתה את אשה àHLנתנה ãò ÄÀÄÈÄÈÈÇÆ
äìbìb,בחלה נתחייבה לא שעדיין  אותה, שגלגלה קודם –äzàãôe ÄÀÀÈÀÈÇÈ

אותה, גלגלה שפדאתה ולאחר ההקדש , מן  –úáiç כיון בחלה, – ÇÆÆ
הקדש . היתה לא גלגולה את äìbìbMîשבשעת הקדישה אם – ÄÆÄÀÀÈ

שגלגלתה, לאחר  ההקדש,äzàãôeהעיסה מן  כך  אחר  –úáiç– ÀÈÇÈÇÆÆ
של העיסה היתה בחלה, כשנתחייבה היינו  גלגולה, שבשעת בחלה,

אבל äìbìbהדיוט. àHL ãò äzLéc÷ä,אותה שגלגלה קודם – ÄÀÄÇÈÇÆÄÀÀÈ
לחלה, מלאכתה שנגמרה קודם øaæbäהיינו  dìâìâå,הקדש של  – ÀÄÀÀÈÇÄÀÈ

äzàãt Ck øçàå, הקדש מידי –äøeèt,החלה מן –úòLaL ÀÇÇÈÀÈÇÈÀÈÆÀÈÇ
dúáBç,גלגולה בשעת –äøeèt äúéäשל שהיתה החלה, מן – ÈÈÈÀÈÀÈ

שכתוב מחלה, פטורה הקדש  ועיסת כ )הקדש, טו, "ראשית (במדבר :

זה  למדים ויש הקדש. עיסת ולא "עריסותיכם" ודרשו : עריסותיכם",
הכתוב קודש(שם )מהמשך ממנו  שמורם את – תרומה" "תרימו :

קודש וזה שזה ולא חול, "ספרי ")והשאר בשם  .(רמב"ם 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שדינו פירותיו , המקדיש בענין  העוסקת זו  משנה כאן  מובאת הקודמת המשנה אגב
ח). (ד, פאה במסכת כבר שנוייה זו  משנה עיסתה. המקדישה לדין דומה

Bá àöBik הקו במשנה ששנינו לדין דומה åéúBøtדמת:– Léc÷nä ÇÅÇÇÀÄÅÈ
úBøNònä úðBòì eàa àHL ãò לשעת הפירות שבאו  קודם – ÇÆÈÀÇÇÇÇÀ

א, פרק מעשרות במסכת ששנינו  כפי במעשרות. –ïàãôeחיובם ÀÈÈ
המעשרות, לעונת שבאו  קודם ההקדש  מיד כך הפירות ïéáiçאחר  – ÇÈÄ

מכל המעשרות, מן  פטורים הקדש  שפירות פי על שאף במעשרות,
הם  הרי הקדש, בידי  היו לא המעשרות לעונת וכשבאו הואיל מקום

úBøNònäחייבים; úðBòì eàaMîeלאחר פירותיו  המקדיש וכן  – ÄÆÈÀÇÇÇÇÀ
ברשותו, המעשרות חובת עליהם חלה כך,ïàãôeשכבר  אחר  – ÀÈÈ

ïéáiç,שהקדישם קודם נתחייב וכבר  שהואיל  במעשרות, הפירות – ÇÈÄ
חיובם. מידי  מפקיעם ההקדש eøîâðאין  àHL ãò ïLéc÷ä– ÄÀÄÈÇÆÄÀÀ

במעשרות, שנתחייבו øaæbäקודם ïøîâeכלומר הקדש , של – ÀÈÈÇÄÀÈ
ההקדש , בידי  בהיותם במעשרות חיובם לידי  ïàãtשבאו Ck øçàåÀÇÇÈÀÈÈ

ההקדש , מיד –ïéøeèt,המעשרות מן –eéä ïúáBç úòLaL ÀÄÆÀÈÇÈÈÈ
ïéøeèt פירות אלה היו  המעשרות חובת הפירות על  שחלה בשעה – ÀÄ

שנאמר ממעשרות, הפטורים הקדש  ד )של  יח, "ראשית(דברים  :,"jpbc

הקדש. דגן ולא "דגנך" ודרשו :

אם  המפרשים, בין דעות חילוקי יש שבמשנתנו  המעשרות" "עונת בענין 
שאז ב-ג), א, במעשרות (כמפורט הפירות של הבשלתם להתחלת היא הכוונה
או ארעי, אכילת לענין  לא אבל  קבע אכילת לענין המעשרות חובת חלה
ה-ח), א, שם (כמפורט למעשרות הפירות של  מלאכתם לגמר היא שהכוונה

שם. עיין  ח), (ד, פאה במסכת זו  משנה בשולי  זה בענין הארכנו וכבר

i p y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ìàøNéì ïúpL éøëð,קמח –äqò Bì úBNòìפי על  אף – ÈÀÄÆÈÇÀÄÀÈÅÇÂÄÈ
הישראל , älçäשגלגלה ïî äøeèt שהיא נכרי עיסת כדין – ÀÈÄÇÇÈ

äðzîפטורה. Bì dðúð,לישראל מתנה העיסה את הנכרי  נתן – ÀÈÈÇÈÈ
ìbìb àHL ãò,שגלגלה קודם לו נתן  אם –áiç;בחלה הישראל – ÇÆÄÀÅÇÈ

ìbìbMîe,שגלגלה לאחר לישראל הנכרי  נתנה ואם –øeèt– ÄÆÄÀÅÈ
של שהיתה לפי פטורה, היתה חובתה שבשעת החלה, מן  הישראל

éøëpäהנכרי. íò äqò äNBòä,בשותפות –ìLa ïéà íà ÈÆÄÈÄÇÈÀÄÄÅÀÆ
älç øeòLk ìàøNé עיסה כשיעור  הישראל של  בחלקו אין אם – ÄÀÈÅÀÄÇÈ

קמח, הקב רבעי חמשת היינו  חלה, ממנה להפריש  äøeètÀÈשחייבים
älçä ïî החייבת עיסה שיעור  הישראל של בחלקו היה אם אבל  – ÄÇÇÈ

בחלה חייבת זו הרי  ט )בחלה, ו, ביכורים  הל ' .(רמב"ם 

אותה  עושה שהישראל שכיון  העיסה, מכל חלה נוטל שהישראל אומרים יש

"עריסותיכם" בה קוראים אנו בה, חלק לו יש (f"acxd)ויש אם כותבים: ויש .

הישראל חייב בעיסה כשחולקים כשיעור, הנכרי של וגם כשיעור  ישראל בשל 

ברירה  שאין משום הנכרי, של מחלקו  וגם משלו  שלולהפריש חלק ושמא ,

שגלגלה לאחר לנכרי  עיסתו  הנותן כדין  מספק, וחייב הנכרי ("dpynביד 

("l`xyi zx`tz" oiire ;"dpey`x.

ו ה נ ש מ ר ו א ב

עיסת  בענין לדון  משנתנו באה נכרים עיסת בענין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
גר .

,äqò Bì äúéäå ,øibúpL øbאםúNòðשל בעיסה נתגלגלה – ÅÆÄÀÇÇÀÈÀÈÄÈÇÂÈ
שעורים, בשל  ניטמטמה או  øibúðחיטים àHL ãò,שנתגייר קודם – ÇÆÄÀÇÇ

øeètלפי פטורה, היתה חובתה שבשעת חלה, ממנה מלהפריש – È
נכרי ; היה שנתגייר,øibúpMîeשעדיין  לאחר  נעשתה ואם –áiç ÄÆÄÀÇÇÇÈ

חלה. ממנה להפריש –÷ôñ íàåשנתגייר קודם אם נתגלגלה, מתי – ÀÄÈÅ
שנתגייר , לאחר לחומרא,áiçאו  איסור שספק חלה, ממנה להפריש  – ÇÈ

לכהן , מוכרה אלא חלה, ככל  במתנה לכהן אותה נותן אינו  אבל 

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

די `i wxt minid ixac - miaezk

àé-÷øô à íéîéä éøáãbnÎ`k

àë(ñ) :àá-àì äLBìMä-ãòå øNì íäì éäéå ãaëð íéðMá äLBìMä-ïîáëòãéBäé-ïá äéða ¦©§¨³©§©Æ¦Æ¦§½̈©§¦¬¨¤−§¨®§©©§−̈«Ÿ¨«§¨¨̧¤§¨¨¯
CBúa éøàä-úà äkäå ãøé àeäå áàBî ìàéøà éðL úà äkä àeä ìàöá÷-ïî íéìòt-áø ìéç-Léà-ïa¤¦«©²¦©§¨¦−¦«©§§¥®´¦À̈¥´§¥³£¦¥Æ½̈§Â¨©º§¦¨¯¤«¨£¦²§¬

:âìMä íBéa øBaäâëøBðîk úéðç éøönä ãéáe änàa Lîç | äcî Léà éøönä Léàä-úà äkä-àeäå ©−§¬©¨«¤§«¦¨Á¤¨¦̧©¦§¦¹¦¬¦¨´¨¥´¨©À̈§©̧©¦§¦³£¦Æ¦§´
:Búéðça eäâøäiå éøönä ãiî úéðçä-úà ìæâiå èáMa åéìà ãøiå íéâøàãëòãéBäé-ïa eäéða äNò älà Ÿ§¦½©¥¬¤¥−̈©¨®¤©¦§³Ÿ¤«©£¦Æ¦©´©¦§¦½©©©§¥−©£¦«¥´¤¨½̈§¨−̈¤§¨¨®

:íéøabä äLBìLa íL-Bìåäëãéåã eäîéNéå àá-àì äLBìMä-ìàå àeä ãaëð Bpä íéLBìMä-ïî §¥−¦§¨¬©¦Ÿ¦«¦©§¦À¦³¦§¨Æ½§¤©§−̈Ÿ¨®©§¦¥¬¨¦−
(ñ) :BzòîLî-ìòåë(ñ) :íçì úéaî BãBc ïa ïðçìà áàBé (ñ) éçà ìà äNò íéìéçä éøBaâåæë ©¦§©§«§¦¥−©£¨¦®£¨¥Æ£¦´½̈¤§¨¨¬¤−¦¥¬¨«¤

(ñ) :éðBìtä õìç (ñ) éøBøää úBnLçë(ñ) :éúBúpòä øæòéáà (ñ) éòB÷zä Lwò ïá àøéòèëéëañ ©Æ©£¦½¤−¤©§¦«¦¨³¤¦¥Æ©§¦½£¦¤−¤¨£§¦«¦§©Æ
(ñ) :éçBçàä éìéò (ñ) éúLçäì(ñ) :éúôBèpä äðòa ïa ãìç (ñ) éúôèpä éøäîàìéáéø ïa éúéà ©ª´¨¦½¦©−¨£¦«©§©Æ©§´Ÿ¨¦½¥¬¤¤«©«£−̈©§¨¦«¦©´¤¦©À

(ñ) :éðúòøtä äéða (ñ) ïîéðá éða úòábîáì(ñ) :éúáøòä ìàéáà (ñ) Lòâ éìçpî éøeçâìúåîæò ¦¦§©Æ§¥´¦§¨¦½§¨−̈©¦§¨Ÿ¦«©Æ¦©´£¥½̈©£¦¥−¨©§¨¦«©§Æ̈¤Æ
(ñ) :éðáìòMä àaçéìà (ñ) éîeøçaäãì(ñ) :éøøää äâL ïa ïúðBé (ñ) éðBæbä íLä éðaäìíàéçà ©©´£¦½¤§©§−̈©©©§Ÿ¦«§¥À¨¥Æ©¦´¦½¨¨¬¤¨¥−©£¨¦«£¦¨¯

(ñ) :øeà ïa ìôéìà (ñ) éøøää øëN ïaåì(ñ) :éðìtä äiçà éúøënä øôçæì(ñ) éìîøkä Bøöç ¤¨¨²©£¨¦−¡¦©¬¤«¥µ¤©§¥´̈¦½£¦−̈©§Ÿ¦«¤§Æ©«©§§¦½
(ñ) :éaæà ïa éøòðçì(ñ) :éøâä ïa øçáî (ñ) ïúð éçà ìàBéèìàNð éúøaä éøçð éðBnòä ÷ìö ©£©−¤¤§¨«¥Æ£¦´¨½̈¦§−̈¤©§¦«¤−¤¨©¦®©§©Æ©¥´Ÿ¦½Ÿ¥¾

(ñ) :äéeøö-ïa áàBé éìkî(ñ) :éøúiä áøb (ñ) éøúiä àøéòàî:éìçà ïa ãáæ (ñ) ézçä äiøeà §¥−¨¬¤§¨«¦¨Æ©¦§¦½¨¥−©¦§¦««¦¨Æ©¦¦½¨−̈¤©§¨«
(ñ)áî(ñ) :íéLBìL åéìòå éðáeàøì Làø éðáeàøä àæéL-ïá àðéãòâî:éðúnä èôLBéå äëòî-ïa ïðç £¦¨̧¤¦¹̈¨«¥¦À²Ÿ¨«¥¦−§¨¨¬§¦«¨¨Æ¤«©£½̈§¨−̈©¦§¦«

i"yx
(‡Î).íéðùá äùåìùä ïî שלשה כאותן ולא נכבד הוא

לא  השלשה גבורות ולכלל גבורתו היתה השנים כנגד
בא: לא השלשה ועד (וזהו) ìéç.(Î·)בא ùéà ïá

חי  איש בן כתיב כ"ג) (ב' ובשמואל בליעל בן דוגמא
זה  אומרים זריז אדם כשרואים האדם בני מנהג כן כי

חי: אל ìàéøà.כולו וגם גבור ארי כח בעלי גבורים
י"ז). (יחזקאל הארץ אילי íéìòô.לשון áø של פעולות

עשה: הרבה êåúáגבורות éøàä úà äëäå ãøé àåäå
.âìùä íåéá øåáä ויש והקור, הצינה מן חשש ולא

מסוכן  הארי אין כולה השנה כל השלג ביום אומרים

ברגלו  השלג זורק נגדו אדם כשבא השלג מיום יותר
ואני  והורגו, לראות יכול שלא עד האדם עיני בין

זאת: על כך äãî.(Î‚)שמעתי ùéà אדם בני שאר
אשר  ודוגמא לידע יכול מאומד אם כי למדוד צריך אין

יג): (במדבר מדות אנשי בתוכה íéâøåà.ראינו øåðîë
הבגד: עליו שכורכים ãáëð(Î‰)עץ åðä íéùåìùä ïî

.äùìùä ìàå àåä לאותן בא לא השלשה גבורת לכלל
באלף: לא  כתיב ולכן למעלה שמזכיר åúòîùî.ג' ìò

י"א): (ישעיה משמעתם עמון ובני וכן מינוי, ל'
(ÂÎ).íéìéçä éøåáâå:מעלה של כאותן לא אך

cec zcevn
(‡Î).ÌÈ˘· ‰˘Ï˘‰ ÔÓהמים שואבי שלשה מבין  ר"ל

לשר: להם היה ולזה מהם הנכבד  הוא  היה עמו שהיו בהשנים
.‰˘Ï˘‰ „ÚÂ:הראשונים השלשה  למעלת בא  לא  אבל 

(·Î).ÌÈÏÚÙ גבורות:¯· הרבה ÂÓ‡·.פעל  Ï‡È¯‡ È˘מורכבת מלה שהיא אריאל  קראם גבורתו וע"ש מואב  רברבי תרין ת"י
ל "א ): (יחזקאל  גוים אל ביד כמו חוזק ענין  שהוא אל ומן  ארי ‰·Â¯.מן ÍÂ˙·:בו להתחזק דחוק  המקום כי ‰˘Ï‚.עם ÌÂÈ·

התגבר עכ "ז  הקור בתגבורת החיוניות  הפעולות ממנו להמנע האדם ומטבע  הקור  בזמן ביותר בו להתחזק הארי  טבע כי  היות  עם
נפש: והכהו  Ó„‰.(Î‚)עליו ˘È‡:(י "ג (במדבר  מדות אנשי וכן גדולה מדה בעל  לומר, ‡ÌÈ‚¯Â.רצה ¯ÂÓÎהחנית יד  בית 

אורגים: כמנור  ההם:‡Ï‰.(Î„)היתה ˘Ì.הפועלים ÂÏÂשהיו המים שואבי הגבורים  שלשה  בין לגבור מפורסם שהיה ר"ל
למאומה אותו החשיבו לא  הראשונים  הגבורים שלשה  אבל  לגבור אותו גם  החשיבו גבורתם כל שעם ור"ל השלשים ראשי

בהם: היה  אשר  הגבורה  ‰˘ÌÈ˘Ï.(Î‰)לגודל  ÔÓ:למטה הם ונזכרים  בש"ב  ‰Â‡.האמורים  „·Î Â‰ נכבד היה הוא  הנו
עמהם : גם חשבוהו לא ולזה  השלשים ראשי המים שואבי שלשה למעלת בא  לא אבל עמהם חשבוהו לא ולזה  ÏÚמהם 

.Â˙ÚÓ˘Ó:יצוה אשר  כל  ולעשות לשמוע עמו ‰ÌÈÏÈÁ.(ÂÎ)להיות  È¯Â·‚Âובש "ב וכו' עשהאל  החילים גבורי שאר הם  ואלה 
להם : שהיה  האחר בשם קראם קצתם אולם החתי , אוריה  עד  ראשונים כאן הנזכרים שבהם החשובים כיֿאם חשב  Â˘‡(ËÏ)לא 

.·‡ÂÈ ÈÏÎ:יואב תשמישי כלי נושא היה שהוא נכרי על  הוא אחריו:ÂÈÏÚÂ.(Ó·)חוזר  ונמשכים עליו הסמוכים ר"ל 

oeiv zcevn
(‚Î).ÌÈ‚¯Â‡ ¯ÂÓÎעליו כורך  האורג אשר העגול העץ הוא 

ק"ג): (שבת כובד  נקרא ובמשנה  בשרביט :·˘·Ë.השתי
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‚äìbìb àHL ãò dúqò äLéc÷ä,äzàãôe,úáiç.äìbìbMî,äzàãôe,úáiç.äìbìb àHL ãò äzLéc÷ä, ¦§¦¨¦¨¨©¤¦§§¨§¨©¨©¤¤¦¤¦§§¨§¨©¨©¤¤¦§¦©¨©¤¦§§¨
øaæbä dìâìâå,äzàãt Ck øçàå–äøeèt,äøeèt äúéä dúáBç úòLaL. §¦§§¨©¦§¨§©©¨§¨©¨§¨¤§¨©¨¨¨§¨§¨

„Bá àöBik:úBøNònä úðBòì eàa àHL ãò åéúBøt Léc÷nä,ïàãôe,ïéáiç;úBøNònä úðBòì eàaMîe,ïàãôe, ©¥©©§¦¥¨©¤¨§©©©©§§¨¨©¨¦¦¤¨§©©©©§§¨¨
ïéáiç.eøîâð àHL ãò ïLéc÷ä,øaæbä ïøîâe,ïàãt Ck øçàå–ïéøeèt,ïéøeèt eéä ïúáBç úòLaL. ©¨¦¦§¦¨©¤¦§§§¨¨©¦§¨§©©¨§¨¨§¦¤§¨©¨¨¨§¦
‰äqò Bì úBNòì ìàøNéì ïúpL éøëð–älçä ïî äøeèt.äðzî Bì dðúð–ìbìb àHL ãò,áiç;ìbìbMîe, ¨§¦¤¨©§¦§¨¥©£¦¨§¨¦©©¨§¨¨©¨¨©¤¦§¥©¨¦¤¦§¥

øeèt.éøëpä íò äqò äNBòä–älç øeòLk ìàøNé ìLa ïéà íà,älçä ïî äøeèt. ¨¨¤¦¨¦©¨§¦¦¥§¤¦§¨¥§¦©¨§¨¦©©¨
ÂøibúpL øb,äqò Bì äúéäå,øibúð àHL ãò úNòð–øeèt;øibúpMîe,áiç.÷ôñ íàå,áiç;ïéáiç ïéàå ¥¤¦§©©§¨§¨¦¨©£¨©¤¦§©©¨¦¤¦§©©©¨§¦¨¥©¨§¥©¨¦

b.dz`cte dlblb `ly cr:ùã÷ä äúéä àì ìåâìâä úòùáã ïåéë ,úáééç ,äìâìâ äúàãôù øçàìåxeht dzid dzaeg zryay.d,øèåô ùã÷ä ìåâìâã
:ùã÷ä úñéò àìå íëéúåñéøò áéúëã

c.zexyrnd zperl e`a `ly cr:úåøùòîã ÷"ôá ùøåôîä èôùîë ãçà ìë.xafbd oxnbe:øáæâä ãé úçú ïãåòá åøîâðùeid ozaeg zryay
.mixeht:ùã÷ä ïâã àìå ,êðâã áéúëã

d.dlgd on dxeht:úøèåô íéáëåë ãáåòä ìåâìâ ïéà ìàøùé ìù äñéò ïëå .íéáëåë ãáåò ìù äñéòä áééçî ìàøùé ìù åìåâìâ ïéàùl`xyi lya oi` m`
.xeryk:úåéòéáø 'ä ïäù ,äìç äðîî ùéøôäì ïéáééçù

e.aiig wtq:ïäëì äøëåîå äìç ùéøôîå ,àøîåçìå ,àøåñéà ÷ôñ éåäã íåùî.yneg dilr oiaiig oi`eïø÷ä ìáà ,ùîåçä úà íìùî åðéà äìëåàä øæ
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ופדאתה, עיסתה המקדישה ברם, מחלה. פטורה הקדש שעיסת ללמד  באה משנתנו
בחלה. חייבת היא הרי הקדש , ביד  היתה לא גלגולה בשעת אם

dúqò äLéc÷ä–, להקדש עיסתה את אשה àHLנתנה ãò ÄÀÄÈÄÈÈÇÆ
äìbìb,בחלה נתחייבה לא שעדיין  אותה, שגלגלה קודם –äzàãôe ÄÀÀÈÀÈÇÈ

אותה, גלגלה שפדאתה ולאחר ההקדש , מן  –úáiç כיון בחלה, – ÇÆÆ
הקדש . היתה לא גלגולה את äìbìbMîשבשעת הקדישה אם – ÄÆÄÀÀÈ

שגלגלתה, לאחר  ההקדש,äzàãôeהעיסה מן  כך  אחר  –úáiç– ÀÈÇÈÇÆÆ
של העיסה היתה בחלה, כשנתחייבה היינו  גלגולה, שבשעת בחלה,

אבל äìbìbהדיוט. àHL ãò äzLéc÷ä,אותה שגלגלה קודם – ÄÀÄÇÈÇÆÄÀÀÈ
לחלה, מלאכתה שנגמרה קודם øaæbäהיינו  dìâìâå,הקדש של  – ÀÄÀÀÈÇÄÀÈ

äzàãt Ck øçàå, הקדש מידי –äøeèt,החלה מן –úòLaL ÀÇÇÈÀÈÇÈÀÈÆÀÈÇ
dúáBç,גלגולה בשעת –äøeèt äúéäשל שהיתה החלה, מן – ÈÈÈÀÈÀÈ

שכתוב מחלה, פטורה הקדש  ועיסת כ )הקדש, טו, "ראשית (במדבר :

זה  למדים ויש הקדש. עיסת ולא "עריסותיכם" ודרשו : עריסותיכם",
הכתוב קודש(שם )מהמשך ממנו  שמורם את – תרומה" "תרימו :

קודש וזה שזה ולא חול, "ספרי ")והשאר בשם  .(רמב"ם 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שדינו פירותיו , המקדיש בענין  העוסקת זו  משנה כאן  מובאת הקודמת המשנה אגב
ח). (ד, פאה במסכת כבר שנוייה זו  משנה עיסתה. המקדישה לדין דומה

Bá àöBik הקו במשנה ששנינו לדין דומה åéúBøtדמת:– Léc÷nä ÇÅÇÇÀÄÅÈ
úBøNònä úðBòì eàa àHL ãò לשעת הפירות שבאו  קודם – ÇÆÈÀÇÇÇÇÀ

א, פרק מעשרות במסכת ששנינו  כפי במעשרות. –ïàãôeחיובם ÀÈÈ
המעשרות, לעונת שבאו  קודם ההקדש  מיד כך הפירות ïéáiçאחר  – ÇÈÄ

מכל המעשרות, מן  פטורים הקדש  שפירות פי על שאף במעשרות,
הם  הרי הקדש, בידי  היו לא המעשרות לעונת וכשבאו הואיל מקום

úBøNònäחייבים; úðBòì eàaMîeלאחר פירותיו  המקדיש וכן  – ÄÆÈÀÇÇÇÇÀ
ברשותו, המעשרות חובת עליהם חלה כך,ïàãôeשכבר  אחר  – ÀÈÈ

ïéáiç,שהקדישם קודם נתחייב וכבר  שהואיל  במעשרות, הפירות – ÇÈÄ
חיובם. מידי  מפקיעם ההקדש eøîâðאין  àHL ãò ïLéc÷ä– ÄÀÄÈÇÆÄÀÀ

במעשרות, שנתחייבו øaæbäקודם ïøîâeכלומר הקדש , של – ÀÈÈÇÄÀÈ
ההקדש , בידי  בהיותם במעשרות חיובם לידי  ïàãtשבאו Ck øçàåÀÇÇÈÀÈÈ

ההקדש , מיד –ïéøeèt,המעשרות מן –eéä ïúáBç úòLaL ÀÄÆÀÈÇÈÈÈ
ïéøeèt פירות אלה היו  המעשרות חובת הפירות על  שחלה בשעה – ÀÄ

שנאמר ממעשרות, הפטורים הקדש  ד )של  יח, "ראשית(דברים  :,"jpbc

הקדש. דגן ולא "דגנך" ודרשו :

אם  המפרשים, בין דעות חילוקי יש שבמשנתנו  המעשרות" "עונת בענין 
שאז ב-ג), א, במעשרות (כמפורט הפירות של הבשלתם להתחלת היא הכוונה
או ארעי, אכילת לענין  לא אבל  קבע אכילת לענין המעשרות חובת חלה
ה-ח), א, שם (כמפורט למעשרות הפירות של  מלאכתם לגמר היא שהכוונה

שם. עיין  ח), (ד, פאה במסכת זו  משנה בשולי  זה בענין הארכנו וכבר

i p y m e i
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ìàøNéì ïúpL éøëð,קמח –äqò Bì úBNòìפי על  אף – ÈÀÄÆÈÇÀÄÀÈÅÇÂÄÈ
הישראל , älçäשגלגלה ïî äøeèt שהיא נכרי עיסת כדין – ÀÈÄÇÇÈ

äðzîפטורה. Bì dðúð,לישראל מתנה העיסה את הנכרי  נתן – ÀÈÈÇÈÈ
ìbìb àHL ãò,שגלגלה קודם לו נתן  אם –áiç;בחלה הישראל – ÇÆÄÀÅÇÈ

ìbìbMîe,שגלגלה לאחר לישראל הנכרי  נתנה ואם –øeèt– ÄÆÄÀÅÈ
של שהיתה לפי פטורה, היתה חובתה שבשעת החלה, מן  הישראל

éøëpäהנכרי. íò äqò äNBòä,בשותפות –ìLa ïéà íà ÈÆÄÈÄÇÈÀÄÄÅÀÆ
älç øeòLk ìàøNé עיסה כשיעור  הישראל של  בחלקו אין אם – ÄÀÈÅÀÄÇÈ

קמח, הקב רבעי חמשת היינו  חלה, ממנה להפריש  äøeètÀÈשחייבים
älçä ïî החייבת עיסה שיעור  הישראל של בחלקו היה אם אבל  – ÄÇÇÈ

בחלה חייבת זו הרי  ט )בחלה, ו, ביכורים  הל ' .(רמב"ם 

אותה  עושה שהישראל שכיון  העיסה, מכל חלה נוטל שהישראל אומרים יש

"עריסותיכם" בה קוראים אנו בה, חלק לו יש (f"acxd)ויש אם כותבים: ויש .

הישראל חייב בעיסה כשחולקים כשיעור, הנכרי של וגם כשיעור  ישראל בשל 

ברירה  שאין משום הנכרי, של מחלקו  וגם משלו  שלולהפריש חלק ושמא ,

שגלגלה לאחר לנכרי  עיסתו  הנותן כדין  מספק, וחייב הנכרי ("dpynביד 

("l`xyi zx`tz" oiire ;"dpey`x.

ו ה נ ש מ ר ו א ב

עיסת  בענין לדון  משנתנו באה נכרים עיסת בענין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
גר .

,äqò Bì äúéäå ,øibúpL øbאםúNòðשל בעיסה נתגלגלה – ÅÆÄÀÇÇÀÈÀÈÄÈÇÂÈ
שעורים, בשל  ניטמטמה או  øibúðחיטים àHL ãò,שנתגייר קודם – ÇÆÄÀÇÇ

øeètלפי פטורה, היתה חובתה שבשעת חלה, ממנה מלהפריש – È
נכרי ; היה שנתגייר,øibúpMîeשעדיין  לאחר  נעשתה ואם –áiç ÄÆÄÀÇÇÇÈ

חלה. ממנה להפריש –÷ôñ íàåשנתגייר קודם אם נתגלגלה, מתי – ÀÄÈÅ
שנתגייר , לאחר לחומרא,áiçאו  איסור שספק חלה, ממנה להפריש  – ÇÈ

לכהן , מוכרה אלא חלה, ככל  במתנה לכהן אותה נותן אינו  אבל 

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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Lîç äéìò.àáé÷ò éaøøîBà:øepza äîéøwä øçà CìBä ìkä. ¨¤¨Ÿ¤©¦£¦¨¥©Ÿ¥©©©§¦¨©©
Êæøàä ïîe íéhçä ïî äqò äNBòä–ïâc íòè da Lé íà,älça úáiç,çñta BúáBç éãé íãà da àöBéå; ¨¤¦¨¦©¦¦¦¨Ÿ¤¦¤¨©©¨¨©¤¤©©¨§¥¨¨¨§¥¨©¤©

ïâc íòè da ïéà íàå,älça úáiç dðéà,çñta BúáBç éãé da àöBé íãà ïéàå. §¦¥¨©©¨¨¥¨©¤¤©©¨§¥¨¨¥¨§¥¨©¤©
ÁL äqòî øBàN ìèBpäHCBúì ïúBðå dúlç äîøeä àdúlç äîøeäL äqò–íB÷nî äñðøt Bì Lé íà ©¥§¥¦¨¤§¨©¨¨§¥§¦¨¤§¨©¨¨¦¤©§¨¨¦¨

øçà,ïBaLç éôì àéöBî;åàì íàå,ìkä ìò úçà älç àéöBî. ©¥¦§¦¤§§¦¨¦©¨©©©©Ÿ
ËBá àöBik:óewð éúéæ íò eáøòúpL ÷éñî éúéæ,éápòúBììBò éápò íò øéöá–íB÷nî äñðøt Bì Lé íà ©¥¥¥¨¦¤¦§¨§¦¥¥¦¦§¥¨¦¦¦§¥¥¦¤©§¨¨¦¨

:ïäëì ïøëåîå ,÷ôñî íéøôëîå ïéîåìùú ùéøôî êëìä ,åäðéð äøôë äîåøú éîåìùúã ,íìùî.xepza dnixwd xg`äìç ìù äúëàìî øîâ ïéà ò"ø øáñã
:ò"øë äëìä ïéàå .äìçá áééç ,øåðúá úôä éðô åîø÷éù íãå÷ øééâúð íà êëìä ,äìçì äúðåò àéä åæå ,øåðúá úôä éðô åîø÷éù ãò

f.fxe`:çñôá åúáåç éãé åá àöåé íãà ïéàå ,äìçä ïî øåèô ïâã ïéî åðéàù ìëå ,àåä ïâã ïéî åàì.dlga aiig obc mrh da yi m`ïâãá ïéàã â"òàå
:äìç øåòéùë

g.xg` mewnn dqpxt el yi m`àéáî ,åæ äñéòî õåç øçà çî÷ åì ùé íàíéòáø úùîç åá äéäé äìçá áééçù äæ øåàùì åðôøöé íàù øåòéùë çî÷
:íéòáø úùîçî ùéøôäì êéøöù äìç øåòéùë äðîî àéöåîå ,øåàùä äá ùéù äñéòä íò áøòîå äñéò ùìå ,äìç øåòéù àåäù.e`l m`e,çî÷ åì ïéàù

:äìçì äìåáè äìåë úéùòðå ,åðéîá àåäù ìëá øñåà ìáèã ,äñéòä ìë ìò ã"ëî úçà äìç àéöåî
h.wiqn izif:ä÷éñî äéåø÷ íéúéæä úèé÷ìå .è÷ìî úéáä ìòáù íéúéæ.sewp iziføîåà úàã äîë .íéè÷ìî íééðòù íéúéæ(æé äéòùé)íéðù úéæ ó÷åðë

:øùòîä ïî íéøåèô íäå ,íéøâøâ äùìù.xiva iapr:øùòîá íéáééçù.zeller iapr mr:øùòîä ïî íéøåèôù.el yi m`àéöåî ,äæá àöåéë øçà ìáè

`xephxa yexit

הראיה, עליו  מחבירו Lîçשהמוציא äéìò ïéáiç ïéàåזר – ÀÅÇÈÄÈÆÈÙÆ
דין  שכן  הקרן, תשלום על  חומש להוסיף חייב אינו בשוגג האוכלה

אבל וחומש, קרן לשלם חייב בשוגג שהאוכלה התרומה, כדין החלה
קרן  ברם, חומש . עליה חייבים אין  מספק, והופרשה הואיל  זו, בחלה

חברו  את הגוזל כדין  לשלם, הקרן ,(הרש"ש )חייב בענין מבארים ויש ,
תרומה  ונעשים תשלומין מפריש ולפיכך  הם, כפרה תרומה שתשלומי 

לכהן  ומוכרם איגר,מספק, עקיבא  רבי  תוספות  ועיין ברטנורא; (הרא "ש;

זה). בטעם  äîéøwäשמתחבט  øçà CìBä ìkä :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÙÅÇÇÇÀÄÈ
øepza,שלמעלה במשניות ששנינו מה כל  על  חולק עקיבא רבי  – ÇÇ

הפת  פני שקרימת סובר והוא העיסה, של מלאכתה גמר  הוא שגלגול

פני שנקרמו  קודם נתגייר  אם הילכך לחלה, מלאכה גמר הוא בתנור 
בחלה. חייב בתנור aiwr`.הפת iaxk dkld oi`e
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מחמשת  נעשתה כן אם אלא בחלה חייבת עיסה אין א), (א, לעיל  שלמדנו  כפי
וכן והשיפון. שועל  שבולת הכוסמין, השעורים, החיטים, שהם: הדגן , מיני 
במצה  אלא פסח של ראשון  בליל מצה באכילת חובתו ידי  יוצא אדם אין
חמץ  עליו תאכל "לא ג): טז , (דברים שכתוב האלו , המינים מחמשת העשויה
אדם  חימוץ לידי הבאים דברים מכאן : ודרשו  מצות" עליו  תאכל ימים שבעת
לחם", "לחם, שווה בגזירה ממצה חלה ולמדו  בפסח. חובתו ידי  בהם יוצא
שנעשתה  בעיסה דנה משנתנו  – במסכתנו. א פרק בתחילת כבר שבארנו  כמו
דגן, מין אינו שהאורז  ד ), א, (לעיל שנינו וכבר ואורז , חיטים של  מתערובת

החלה. מן  פטור  והוא

æøàä ïîe íéhçä ïî äqò äNBòä, ביחד –da Lé íà– ÈÆÄÈÄÇÄÄÄÈÙÆÄÆÈ
זו , ïâcבעיסה íòè,החיטים טעם בה שמורגש –älça úáiç– ÇÇÈÈÇÆÆÇÇÈ

חלה כשיעור  בחיטים שאין פי על  ברטנורא )אף da,(ר "ש; àöBéåÀÅÈ
çñta BúáBç éãé íãàבליל כזית ממנה ואכל מצה אפאה אם – ÈÈÀÅÈÇÆÇ

שדווקא  סוברים, יש  חובתו. ידי בה יוצא הריהו  פסח, של  ראשון 

במינים  אבל  חיטים, אחר נגרר שאורז לפי כך, הדין  ואורז  בחיטים
חייב  מהם שאחד מינים, שני  של מתערובת עיסה נעשתה אם אחרים,
החייב, המין  טעם בעיסה שיש  פי על  אף בחלה, חייב אינו  ואחד  בחלה

עצמו  בפני  החייב במין  יש  כן אם אלא בחלה חייבת העיסה אין  עדיין 
חלה הרשב"א )כשיעור בשם  יוסף" מ ("בית ויש  (על. משנתנו גם פרשים

ללמדנו , המשנה ובאה חלה, כשיעור  בחיטים שיש  בכגון  הירושלמי ) פי 
הרי החיטים, טעם בה מורגש  אם מאורז, הוא העיסה רוב שאפילו 

בחלה חייבת יהוסף )היא הר ' בשם  שלמה" "מלאכת íàåÀÄ.(הראב "ד;
ïâc íòè da ïéà,החיטים טעם בעיסה מורגש  אין  אם –dðéà ÅÈÇÇÈÈÅÈ

älça úáiç, מאורז הנעשית עיסה כדין –da àöBé íãà ïéàå ÇÆÆÇÇÈÀÅÈÈÅÈ
çñta BúáBç éãéבליל חובתו  ידי  בה יוצא אינו  מצה אפאה אם – ÀÅÈÇÆÇ

העשויה  במצה אלא בפסח חובה ידי  יוצאים שאין פסח, של ראשון 
למשנתנו). (בהקדמה לעיל שבארנו  כמו הדגן, מיני מחמשת
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dúlç äîøeä àHL äqòî øBàN ìèBpä שנתחייבה שכיון  – ÇÅÀÅÄÈÆÀÈÇÈÈ
טבל , השאור  הרי בחלה dúlçהעיסה äîøeäL äqò CBúì ïúBðåÀÅÀÄÈÆÀÈÇÈÈ

המתוקנת, בעיסה מעורב טבל  של שאור  ונמצא –äñðøt Bì Lé íàÄÆÇÀÈÈ
øçà íB÷nî הוא ויכול  בחלה, החייבת אחרת עיסה עוד  לו שיש – ÄÈÇÅ

השאור על  חלה ממנה להפריש  כלומר  השאור , את ממנה לפרנס

המתוקנת, בעיסה ïBaLçהמעורב éôì àéöBî מן מפריש הריהו  – ÄÀÄÆÀ
מן  כמפריש זה ואין  בה; חייב שהשאור  כשיעור חלה האחרת העיסה

כעיקר שטעם המתוקנת, בעיסה בטל  השאור  שאין הפטור , על החיוב
התורה התוספתא):(ר"ש )מן  פי (על אחר  פירוש  .dqpxt el yi m`

Ð xg` mewnn שיהא כשיעור קמח, מביא הריהו  קמח, לו  יש  אם
שמעורב  לעיסה ומצרפה עיסה, ולש רבעים, חמשת השאור עם בצירוף

השאור , oeayg,ממנהivene`בה itl שחייבים חלה כשיעור  היינו
רבעים מחמשת מהרי"ח ;להפריש חידושי ועיין ברטנורא; רמב"ם ; (ר"ש ;

שם ). אנשי åàìתוספות  íàå החייבת אחרת עיסה לו  אין  ואם – ÀÄÈ
עיסה, ממנה לעשות קמח לו אין או  ìòבחלה, úçà älç àéöBîÄÇÈÇÇÇ

ìkä;העיסה כל  על  בה מעורב שהשאור  העיסה מן  חלה מוציא – ÇÙ
את  ולהוציא אחר  ממקום חלה להפריש אפשרות לו  שאין שמאחר

מעורב  שהוא העיסה כל  את אוסר השאור  הרי טבל, מאיסור  השאור 
לחלה, טבולה כולה ונמצאת במינו , שהוא בכל אוסר שטבל בה,

העיסה. כל על חלה להפריש צריך הלכך 

i r i a x m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

Bá àöBik הדין גם כן  חלה לענין  הקודמת במשנה ששנינו  כמו – ÇÅ
ומעשרות: תרומה éñî÷לענין éúéæ מוסק הבית שבעל  זיתים – ÅÅÈÄ

במעשרות, חייבים והם óewð(מלקט), éúéæ íò eáøòúpL והם – ÆÄÀÈÀÄÅÅÄ
והעניים האילן, בראש המסיק אחרי הנשארים הבודדים mitwepהזיתים

עניים  וממתנות הללו, הזיתים את להפיל כדי האילן  בענפי וחובטים

ונקראים ג), ח, פאה (עיין  הפקר  משום בהם שזוכים או  "izifהם,
"sewip"זית "כנוקף ו)מלשון  יז , המעשרות;(ישעיה  מן  פטורים והם ,

izdw - zex`ean zeipyn
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øçà,ïBaLç éôì àéöBî;åàì íàå,àéöBîìkì øNòî úîeøúe äîeøz,éôì éðL øNòîe øNòî øàMäå ©¥¦§¦¤§§¦¨¦§¨§©©£¥©Ÿ§©§¨©£¥©£¥¥¦§¦
ïBaLç. ¤§

Èæøà úqò CBúì ïúBðå íéhç úqòî øBàN ìèBpä–ïâc íòè da Lé íà,älça úáiç;åàì íàå,äøeèt. ©¥§¥¦©¦¦§¥§¦©Ÿ¤¦¤¨©©¨¨©¤¤©©¨§¦¨§¨
eøîà änì ïk íà:àeäL ìk øñBà ìáhä?Bðéîa ïéî;Bðéîa àHLå–íòè ïúBða. ¦¥¨¨¨§©¤¤¥¨¤¦§¦§¤§¦§¥©©

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
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:øùòîá íéáééçù øéöá éáðòî åà ,÷éñî éúéæî àéöåäì êéøöù äî øåòéùë ïåáùç éôì åðîî.e`l m`e,ìáè åìåë åìéàë åúåà íéàåø ,øçà ìáè åì ïéà íà
:ìëä ìò øùòî úîåøúå äîåøú àéöåîå.xyrn x`yde:ïåùàø.ipy xyrne,ïåáùç éôì àìà ùéøôé àìù àìå .ïåáùç éôì àìà àéöåî ïéà ,éðò øùòî åà

éôì ïéìåç ïäá ùé øùòîù äî ìë éøä ìëä ìò øùòî ùéøôî àì éà ãåòå ,ìëä ìò øùòî äìçú ùéøôéù ãò øùòî úîåøú ùéøôäì øùôà éà àäã
íò áøòî øàùäå ,ïåáùç éôì àìà éðòìå éåìì ïúéì ö"à ìáà ,ìëä ìò ùéøôäì êéøö úåøùòîä ìë àìà ,áåéçä ìò øåèôä ïî ùéøôî àöîðå ,ïåáùç
ïúéù êéøöå ,ïéòîåãî ïäáù ïéìåç åàöîð ìëä ìò ùéøôîùë ,äúéîá ïäù øùòî úîåøúå äîåøú ìáà ,ïåáùç éôì àìà úåãôì ö"à ù"òî ïëå .åéúåøéô

:ïäëì ìëä
i.oihg zqirn xe`y lhepd:äúìç äîøåä àìù.dxeht e`l m`e:íòè àëéìã ïåéë ,äøñåà ìáèä ïéàãqe` lahd exn` dnl k"`.`edy lka x

åøúäëã íåùî .àåäù ìëá ìáèã àîòèã ,íòè ïúåðá ,æøåàá ïéèçã éàä éë åðéîá àìù ìáà ,åðéîá éìéî éðä .ìëä ìò àéáîù äñðøô åì ïéàùë ìéòì ïøîàã
:åðéîá ïéî àìà êééù àì àîòè éàäå ,åøåñéà êë éøëä úà úøèåô úçà äèçã

c`.xeht cg` oinn od elit` .miyp izy.úåøåèô ÷ìçéì ïôåñã ïåéë ,ãçàë ïéá÷ éðù åùì åìéôàå .úåãéô÷îù ïåéë ,ïôøöî ìñ óåøéöå äëéùð ïéàå

`xephxa yexit

øéöáאו éápò,במעשרות חייבים והם אותם, בוצר הבית שבעל  – ÄÀÅÈÄ
úBììBòשנתערבו  éápò íò מן ופטורים עניים, ממתנות שהם – ÄÄÀÅÅ

øçàהמעשרות, íB÷nî äñðøt Bì Lé íà מסיק זיתי לו שיש  – ÄÆÇÀÈÈÄÈÇÅ
טבל , של  אחרים, בציר ענבי  או  ïBaLçאחרים, éôì àéöBîהרי – ÄÀÄÆÀ

הבציר ענבי  או המסיק שזיתי  כשיעור  מעשרות מהם מוציא הוא

בהם. חייבים åàìהמעורבים íàå ענבים או זיתים לו  אין ואם – ÀÄÈ
טבל , של  ìkìאחרים øNòî úîeøúe äîeøz àéöBîמפריש – ÄÀÈÀÇÇÂÅÇÙ

בכל אוסר  וטבל שהואיל  כולה, מהתערובת מעשר  ותרומת תרומה
חלה  לענין  ששנינו כמו טבל , התערובת כל  כאילו  זה הרי שהוא,

הטבול שכן מעשר , ובתרומת בתרומה והחמירו הקודמת); (במשנה
שעושה  מבארים, יש שמים; בידי  מיתה אכילתו  על  חייבים לתרומה

ותרומת  תרומה מפריש כך  ואחר  הענבים מן  יין או  הזיתים מן  שמן 
אומרים  אין  יבשים שבדברים כלומר ביבש, בילה שאין  לפי מעשר,

על הפטור  מן יתרום שמא לחשוש  ויש ההיתר, בתוך  בלול  שהאיסור
ישראל ").החייב "תפארת ראשונה"; "משנה  שארøàMäå(ר "ש; – ÀÇÀÈ

היינו  ללוי ,øNòîהמעשרות, הניתן  ראשון  –éðL øNòîe– ÇÂÅÇÂÅÅÄ
עני , מעשר  וכן בירושלים, אוכלים ïBaLçשהבעלים éôìכלומר – ÀÄÆÀ

אם  מעשר תרומת להפריש  אפשר  אי  שהרי הכל, על אמנם שמפריש

מעשר מפריש אינו שאם ועוד, ראשון ; מעשר תחילה מפריש אינו
במה  הרי  במעשרות, החייבים הענבים או הזיתים חשבון  לפי אלא

מן  מפריש  ונמצא עוללות ענבי  או ניקוף זיתי מעורבים שמפריש
נותן  אינו  אבל  הכל , על  מעשרות הוא מפריש אלא החייב, על  הפטור

הבציר ענבי  או המסיק זיתי  חשבון  לפי אם כי ללוי , ראשון מעשר
אלא  שני מעשר  פודה אינו  וכן במעשרות, המחוייבים שבתערובת,

הכל, על כשמפרישין  מעשר, ותרומת תרומה ברם חשבון. אותו לפי
הלכך מדומעים, שהפריש  הענבים או הזיתים שבתוך  החולין נמצאו 

לכהן  הכל  לתת .(ברטנורא )צריך

לגבי ואילו הבית, בעל של ענביו  או זיתיו  בתיקון אלא דנה אינה משנתנו 
הוא  כיצד  ב) ה, (פאה שנינו  כבר  שבתערובת העוללות ענבי או  הניקוף זיתי 
לחזור שיכול ספק "ובלי למשנתנו: בפירושו הרמב"ם שכותב וזהו  מתקנם,
או בזיתיו המעורבים העוללות ענבי או ניקוף זיתי העניים מן  ולקנות וליקח

בענביו ".
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íéhç úqòî øBàN ìèBpä,חלתה הורמה שלא –CBúì ïúBðå ÇÅÀÅÄÇÄÄÀÅÀ
æøà úqò,החלה מן  הפטורה –ïâc íòè da Lé íà אם – ÄÇÙÆÄÆÈÇÇÈÈ

חיטים, של טעם האורז  בעיסת älçaמורגש úáiç ששנינו כמו – ÇÆÆÇÇÈ
שאור נתן  שאפילו  רבותא, להשמיע משנתנו  ובאה ז ), (משנה לעיל 
מכל לחמץ, כדי בו  יש  שאור  והרי  אורז, עיסת לתוך חיטים מעיסת

חימוץ  לידי בא אינו  שאורז  לפי  חימוץ, אחר כאן  הולכים אין  מקום
דגן , טעם האורז  בעיסת יש אם אלא ד ), א, (לעיל  כבר שביארנו כמו 

החיטים עם נגרר שהאורז לפי  בחלה, העיסה חייבת ("משנה אז 

åàì,ראשונה") íàå,דגן טעם בה אין אם –äøeèt.החלה מן  – ÀÄÈÀÈ
àeäL ìk øñBà ìáhä :eøîà änì ïk íà ששנינו כמו – ÄÅÈÈÈÀÇÆÆÅÈÆ

הכל? על אחת חלה מוציא פרנסה לו  אין  שאם ח), משנה ïéîÄ(לעיל 
Bðéîa ונותן חלתה הורמה שלא חיטים מעיסת שאור הנוטל  כגון – ÀÄ

יש ואם שהוא, בכל אוסר שאז חלתה, שהורמה חיטים עיסת לתוך 

העיסה  כל נאסרת לאו  ואם חשבון , לפי  מוציא אחר, ממקום פרנסה לו 
מבואר הטעם ח. במשנה ששנינו כמו כולה, על  חלה להפריש וצריך

ב )בבבלי עג , זרה  במשהו ,(עבודה  היתרו מה איסורו, כך  שכהיתרו ,
וטעם  במשהו. איסורו  אף הכרי, את פוטרת אחת חיטה התורה שמן 

במינו. במין אלא אינו  Bðéîaזה àHLå מין נתערב אם אבל – ÀÆÀÄ
במשנתנו , כמדובר  באורז, חיטים כגון  מינו, íòèבשאינו ïúBða– ÀÅÇÇ

בהיתר. טעם נותן  הוא כן  אם אלא התערובת את אוסר  הטבל  אין 

במשנתנו : ששנינו  zqirוזהו  jezl ozepe mihig zqirn xe`y lhepd
,fxe` נתן לא השאור ואם בחלה, חייבת דגן , טעם בה נתן  השאור אם

החלה. מן  פטורה דגן , טעם בה

לפי שהוא, בכל  שאוסר  במינו מין  בענין  אחר  טעם מבואר בירושלמי 
אחר, ממקום הטבל על להפריש שאפשר  מתירים, לו שיש דבר  שהוא
בטל. אינו  באלף שאפילו חכמים, בו  החמירו מתירים, לו שיש דבר וכל 
ב) (עג , זרה עבודה ובתוספות א). נח, (נדרים בבבלי גם מובא זה טעם
אמרו לא מקום מכל  שם). (עיין הטעמים לשני  אמנם שצריכים מבואר
במין אבל במינו במין אלא בטל  לא באלף אפילו מתירים לו שיש שדבר
הוא  הרי  טעם, בנותן אינו  אם מתירים, לו שיש דבר  אף מינו, בשאינו 

a"w).בטל  oniq drc dxei oiire ;"l`xyi zx`tz" ;"aeh mei zetqez")

i y i n g m e i
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בחלה. החייב לכשיעור עיסות צירוף בענין דנה משנתנו

ïéa÷ éðL eNòL íéLð ézL עיסה עשתה אחת שכל  כלומר  – ÀÅÈÄÆÈÀÅÇÄ
בחלה, החייב כשיעור בה שאין  קמח äæaמקב äæ eòâðå היינו – ÀÈÀÆÈÆ

ד ), ב, לעיל  (כמבואר העיסות ãçàשנשכו  ïénî íä elôà– ÂÄÅÄÄÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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Lîç äéìò.àáé÷ò éaøøîBà:øepza äîéøwä øçà CìBä ìkä. ¨¤¨Ÿ¤©¦£¦¨¥©Ÿ¥©©©§¦¨©©
Êæøàä ïîe íéhçä ïî äqò äNBòä–ïâc íòè da Lé íà,älça úáiç,çñta BúáBç éãé íãà da àöBéå; ¨¤¦¨¦©¦¦¦¨Ÿ¤¦¤¨©©¨¨©¤¤©©¨§¥¨¨¨§¥¨©¤©

ïâc íòè da ïéà íàå,älça úáiç dðéà,çñta BúáBç éãé da àöBé íãà ïéàå. §¦¥¨©©¨¨¥¨©¤¤©©¨§¥¨¨¥¨§¥¨©¤©
ÁL äqòî øBàN ìèBpäHCBúì ïúBðå dúlç äîøeä àdúlç äîøeäL äqò–íB÷nî äñðøt Bì Lé íà ©¥§¥¦¨¤§¨©¨¨§¥§¦¨¤§¨©¨¨¦¤©§¨¨¦¨

øçà,ïBaLç éôì àéöBî;åàì íàå,ìkä ìò úçà älç àéöBî. ©¥¦§¦¤§§¦¨¦©¨©©©©Ÿ
ËBá àöBik:óewð éúéæ íò eáøòúpL ÷éñî éúéæ,éápòúBììBò éápò íò øéöá–íB÷nî äñðøt Bì Lé íà ©¥¥¥¨¦¤¦§¨§¦¥¥¦¦§¥¨¦¦¦§¥¥¦¤©§¨¨¦¨

:ïäëì ïøëåîå ,÷ôñî íéøôëîå ïéîåìùú ùéøôî êëìä ,åäðéð äøôë äîåøú éîåìùúã ,íìùî.xepza dnixwd xg`äìç ìù äúëàìî øîâ ïéà ò"ø øáñã
:ò"øë äëìä ïéàå .äìçá áééç ,øåðúá úôä éðô åîø÷éù íãå÷ øééâúð íà êëìä ,äìçì äúðåò àéä åæå ,øåðúá úôä éðô åîø÷éù ãò

f.fxe`:çñôá åúáåç éãé åá àöåé íãà ïéàå ,äìçä ïî øåèô ïâã ïéî åðéàù ìëå ,àåä ïâã ïéî åàì.dlga aiig obc mrh da yi m`ïâãá ïéàã â"òàå
:äìç øåòéùë

g.xg` mewnn dqpxt el yi m`àéáî ,åæ äñéòî õåç øçà çî÷ åì ùé íàíéòáø úùîç åá äéäé äìçá áééçù äæ øåàùì åðôøöé íàù øåòéùë çî÷
:íéòáø úùîçî ùéøôäì êéøöù äìç øåòéùë äðîî àéöåîå ,øåàùä äá ùéù äñéòä íò áøòîå äñéò ùìå ,äìç øåòéù àåäù.e`l m`e,çî÷ åì ïéàù

:äìçì äìåáè äìåë úéùòðå ,åðéîá àåäù ìëá øñåà ìáèã ,äñéòä ìë ìò ã"ëî úçà äìç àéöåî
h.wiqn izif:ä÷éñî äéåø÷ íéúéæä úèé÷ìå .è÷ìî úéáä ìòáù íéúéæ.sewp iziføîåà úàã äîë .íéè÷ìî íééðòù íéúéæ(æé äéòùé)íéðù úéæ ó÷åðë

:øùòîä ïî íéøåèô íäå ,íéøâøâ äùìù.xiva iapr:øùòîá íéáééçù.zeller iapr mr:øùòîä ïî íéøåèôù.el yi m`àéöåî ,äæá àöåéë øçà ìáè

`xephxa yexit

הראיה, עליו  מחבירו Lîçשהמוציא äéìò ïéáiç ïéàåזר – ÀÅÇÈÄÈÆÈÙÆ
דין  שכן  הקרן, תשלום על  חומש להוסיף חייב אינו בשוגג האוכלה

אבל וחומש, קרן לשלם חייב בשוגג שהאוכלה התרומה, כדין החלה
קרן  ברם, חומש . עליה חייבים אין  מספק, והופרשה הואיל  זו, בחלה

חברו  את הגוזל כדין  לשלם, הקרן ,(הרש"ש )חייב בענין מבארים ויש ,
תרומה  ונעשים תשלומין מפריש ולפיכך  הם, כפרה תרומה שתשלומי 

לכהן  ומוכרם איגר,מספק, עקיבא  רבי  תוספות  ועיין ברטנורא; (הרא "ש;

זה). בטעם  äîéøwäשמתחבט  øçà CìBä ìkä :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÙÅÇÇÇÀÄÈ
øepza,שלמעלה במשניות ששנינו מה כל  על  חולק עקיבא רבי  – ÇÇ

הפת  פני שקרימת סובר והוא העיסה, של מלאכתה גמר  הוא שגלגול

פני שנקרמו  קודם נתגייר  אם הילכך לחלה, מלאכה גמר הוא בתנור 
בחלה. חייב בתנור aiwr`.הפת iaxk dkld oi`e

i y i l y m e i
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מחמשת  נעשתה כן אם אלא בחלה חייבת עיסה אין א), (א, לעיל  שלמדנו  כפי
וכן והשיפון. שועל  שבולת הכוסמין, השעורים, החיטים, שהם: הדגן , מיני 
במצה  אלא פסח של ראשון  בליל מצה באכילת חובתו ידי  יוצא אדם אין
חמץ  עליו תאכל "לא ג): טז , (דברים שכתוב האלו , המינים מחמשת העשויה
אדם  חימוץ לידי הבאים דברים מכאן : ודרשו  מצות" עליו  תאכל ימים שבעת
לחם", "לחם, שווה בגזירה ממצה חלה ולמדו  בפסח. חובתו ידי  בהם יוצא
שנעשתה  בעיסה דנה משנתנו  – במסכתנו. א פרק בתחילת כבר שבארנו  כמו
דגן, מין אינו שהאורז  ד ), א, (לעיל שנינו וכבר ואורז , חיטים של  מתערובת

החלה. מן  פטור  והוא

æøàä ïîe íéhçä ïî äqò äNBòä, ביחד –da Lé íà– ÈÆÄÈÄÇÄÄÄÈÙÆÄÆÈ
זו , ïâcבעיסה íòè,החיטים טעם בה שמורגש –älça úáiç– ÇÇÈÈÇÆÆÇÇÈ

חלה כשיעור  בחיטים שאין פי על  ברטנורא )אף da,(ר "ש; àöBéåÀÅÈ
çñta BúáBç éãé íãàבליל כזית ממנה ואכל מצה אפאה אם – ÈÈÀÅÈÇÆÇ

שדווקא  סוברים, יש  חובתו. ידי בה יוצא הריהו  פסח, של  ראשון 

במינים  אבל  חיטים, אחר נגרר שאורז לפי כך, הדין  ואורז  בחיטים
חייב  מהם שאחד מינים, שני  של מתערובת עיסה נעשתה אם אחרים,
החייב, המין  טעם בעיסה שיש  פי על  אף בחלה, חייב אינו  ואחד  בחלה

עצמו  בפני  החייב במין  יש  כן אם אלא בחלה חייבת העיסה אין  עדיין 
חלה הרשב"א )כשיעור בשם  יוסף" מ ("בית ויש  (על. משנתנו גם פרשים

ללמדנו , המשנה ובאה חלה, כשיעור  בחיטים שיש  בכגון  הירושלמי ) פי 
הרי החיטים, טעם בה מורגש  אם מאורז, הוא העיסה רוב שאפילו 

בחלה חייבת יהוסף )היא הר ' בשם  שלמה" "מלאכת íàåÀÄ.(הראב "ד;
ïâc íòè da ïéà,החיטים טעם בעיסה מורגש  אין  אם –dðéà ÅÈÇÇÈÈÅÈ

älça úáiç, מאורז הנעשית עיסה כדין –da àöBé íãà ïéàå ÇÆÆÇÇÈÀÅÈÈÅÈ
çñta BúáBç éãéבליל חובתו  ידי  בה יוצא אינו  מצה אפאה אם – ÀÅÈÇÆÇ

העשויה  במצה אלא בפסח חובה ידי  יוצאים שאין פסח, של ראשון 
למשנתנו). (בהקדמה לעיל שבארנו  כמו הדגן, מיני מחמשת

ח ה נ ש מ ר ו א ב

dúlç äîøeä àHL äqòî øBàN ìèBpä שנתחייבה שכיון  – ÇÅÀÅÄÈÆÀÈÇÈÈ
טבל , השאור  הרי בחלה dúlçהעיסה äîøeäL äqò CBúì ïúBðåÀÅÀÄÈÆÀÈÇÈÈ

המתוקנת, בעיסה מעורב טבל  של שאור  ונמצא –äñðøt Bì Lé íàÄÆÇÀÈÈ
øçà íB÷nî הוא ויכול  בחלה, החייבת אחרת עיסה עוד  לו שיש – ÄÈÇÅ

השאור על  חלה ממנה להפריש  כלומר  השאור , את ממנה לפרנס

המתוקנת, בעיסה ïBaLçהמעורב éôì àéöBî מן מפריש הריהו  – ÄÀÄÆÀ
מן  כמפריש זה ואין  בה; חייב שהשאור  כשיעור חלה האחרת העיסה

כעיקר שטעם המתוקנת, בעיסה בטל  השאור  שאין הפטור , על החיוב
התורה התוספתא):(ר"ש )מן  פי (על אחר  פירוש  .dqpxt el yi m`

Ð xg` mewnn שיהא כשיעור קמח, מביא הריהו  קמח, לו  יש  אם
שמעורב  לעיסה ומצרפה עיסה, ולש רבעים, חמשת השאור עם בצירוף

השאור , oeayg,ממנהivene`בה itl שחייבים חלה כשיעור  היינו
רבעים מחמשת מהרי"ח ;להפריש חידושי ועיין ברטנורא; רמב"ם ; (ר"ש ;

שם ). אנשי åàìתוספות  íàå החייבת אחרת עיסה לו  אין  ואם – ÀÄÈ
עיסה, ממנה לעשות קמח לו אין או  ìòבחלה, úçà älç àéöBîÄÇÈÇÇÇ

ìkä;העיסה כל  על  בה מעורב שהשאור  העיסה מן  חלה מוציא – ÇÙ
את  ולהוציא אחר  ממקום חלה להפריש אפשרות לו  שאין שמאחר

מעורב  שהוא העיסה כל  את אוסר השאור  הרי טבל, מאיסור  השאור 
לחלה, טבולה כולה ונמצאת במינו , שהוא בכל אוסר שטבל בה,

העיסה. כל על חלה להפריש צריך הלכך 

i r i a x m e i
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Bá àöBik הדין גם כן  חלה לענין  הקודמת במשנה ששנינו  כמו – ÇÅ
ומעשרות: תרומה éñî÷לענין éúéæ מוסק הבית שבעל  זיתים – ÅÅÈÄ

במעשרות, חייבים והם óewð(מלקט), éúéæ íò eáøòúpL והם – ÆÄÀÈÀÄÅÅÄ
והעניים האילן, בראש המסיק אחרי הנשארים הבודדים mitwepהזיתים

עניים  וממתנות הללו, הזיתים את להפיל כדי האילן  בענפי וחובטים

ונקראים ג), ח, פאה (עיין  הפקר  משום בהם שזוכים או  "izifהם,
"sewip"זית "כנוקף ו)מלשון  יז , המעשרות;(ישעיה  מן  פטורים והם ,

izdw - zex`ean zeipyn
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øçà,ïBaLç éôì àéöBî;åàì íàå,àéöBîìkì øNòî úîeøúe äîeøz,éôì éðL øNòîe øNòî øàMäå ©¥¦§¦¤§§¦¨¦§¨§©©£¥©Ÿ§©§¨©£¥©£¥¥¦§¦
ïBaLç. ¤§

Èæøà úqò CBúì ïúBðå íéhç úqòî øBàN ìèBpä–ïâc íòè da Lé íà,älça úáiç;åàì íàå,äøeèt. ©¥§¥¦©¦¦§¥§¦©Ÿ¤¦¤¨©©¨¨©¤¤©©¨§¦¨§¨
eøîà änì ïk íà:àeäL ìk øñBà ìáhä?Bðéîa ïéî;Bðéîa àHLå–íòè ïúBða. ¦¥¨¨¨§©¤¤¥¨¤¦§¦§¤§¦§¥©©

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ïéa÷ éðL eNòL íéLð ézL,äæa äæ eòâðå,ãçà ïénî íä elôà–íéøeèt.úçà äMà ìL íäL ïîæáe– §¥¨¦¤¨§¥©¦§¨§¤¨¤£¦¥¦¦¤¨§¦¦§©¤¥¤¦¨©©

:øùòîá íéáééçù øéöá éáðòî åà ,÷éñî éúéæî àéöåäì êéøöù äî øåòéùë ïåáùç éôì åðîî.e`l m`e,ìáè åìåë åìéàë åúåà íéàåø ,øçà ìáè åì ïéà íà
:ìëä ìò øùòî úîåøúå äîåøú àéöåîå.xyrn x`yde:ïåùàø.ipy xyrne,ïåáùç éôì àìà ùéøôé àìù àìå .ïåáùç éôì àìà àéöåî ïéà ,éðò øùòî åà

éôì ïéìåç ïäá ùé øùòîù äî ìë éøä ìëä ìò øùòî ùéøôî àì éà ãåòå ,ìëä ìò øùòî äìçú ùéøôéù ãò øùòî úîåøú ùéøôäì øùôà éà àäã
íò áøòî øàùäå ,ïåáùç éôì àìà éðòìå éåìì ïúéì ö"à ìáà ,ìëä ìò ùéøôäì êéøö úåøùòîä ìë àìà ,áåéçä ìò øåèôä ïî ùéøôî àöîðå ,ïåáùç
ïúéù êéøöå ,ïéòîåãî ïäáù ïéìåç åàöîð ìëä ìò ùéøôîùë ,äúéîá ïäù øùòî úîåøúå äîåøú ìáà ,ïåáùç éôì àìà úåãôì ö"à ù"òî ïëå .åéúåøéô

:ïäëì ìëä
i.oihg zqirn xe`y lhepd:äúìç äîøåä àìù.dxeht e`l m`e:íòè àëéìã ïåéë ,äøñåà ìáèä ïéàãqe` lahd exn` dnl k"`.`edy lka x

åøúäëã íåùî .àåäù ìëá ìáèã àîòèã ,íòè ïúåðá ,æøåàá ïéèçã éàä éë åðéîá àìù ìáà ,åðéîá éìéî éðä .ìëä ìò àéáîù äñðøô åì ïéàùë ìéòì ïøîàã
:åðéîá ïéî àìà êééù àì àîòè éàäå ,åøåñéà êë éøëä úà úøèåô úçà äèçã

c`.xeht cg` oinn od elit` .miyp izy.úåøåèô ÷ìçéì ïôåñã ïåéë ,ãçàë ïéá÷ éðù åùì åìéôàå .úåãéô÷îù ïåéë ,ïôøöî ìñ óåøéöå äëéùð ïéàå
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øéöáאו éápò,במעשרות חייבים והם אותם, בוצר הבית שבעל  – ÄÀÅÈÄ
úBììBòשנתערבו  éápò íò מן ופטורים עניים, ממתנות שהם – ÄÄÀÅÅ

øçàהמעשרות, íB÷nî äñðøt Bì Lé íà מסיק זיתי לו שיש  – ÄÆÇÀÈÈÄÈÇÅ
טבל , של  אחרים, בציר ענבי  או  ïBaLçאחרים, éôì àéöBîהרי – ÄÀÄÆÀ

הבציר ענבי  או המסיק שזיתי  כשיעור  מעשרות מהם מוציא הוא

בהם. חייבים åàìהמעורבים íàå ענבים או זיתים לו  אין ואם – ÀÄÈ
טבל , של  ìkìאחרים øNòî úîeøúe äîeøz àéöBîמפריש – ÄÀÈÀÇÇÂÅÇÙ

בכל אוסר  וטבל שהואיל  כולה, מהתערובת מעשר  ותרומת תרומה
חלה  לענין  ששנינו כמו טבל , התערובת כל  כאילו  זה הרי שהוא,

הטבול שכן מעשר , ובתרומת בתרומה והחמירו הקודמת); (במשנה
שעושה  מבארים, יש שמים; בידי  מיתה אכילתו  על  חייבים לתרומה

ותרומת  תרומה מפריש כך  ואחר  הענבים מן  יין או  הזיתים מן  שמן 
אומרים  אין  יבשים שבדברים כלומר ביבש, בילה שאין  לפי מעשר,

על הפטור  מן יתרום שמא לחשוש  ויש ההיתר, בתוך  בלול  שהאיסור
ישראל ").החייב "תפארת ראשונה"; "משנה  שארøàMäå(ר "ש; – ÀÇÀÈ

היינו  ללוי ,øNòîהמעשרות, הניתן  ראשון  –éðL øNòîe– ÇÂÅÇÂÅÅÄ
עני , מעשר  וכן בירושלים, אוכלים ïBaLçשהבעלים éôìכלומר – ÀÄÆÀ

אם  מעשר תרומת להפריש  אפשר  אי  שהרי הכל, על אמנם שמפריש

מעשר מפריש אינו שאם ועוד, ראשון ; מעשר תחילה מפריש אינו
במה  הרי  במעשרות, החייבים הענבים או הזיתים חשבון  לפי אלא

מן  מפריש  ונמצא עוללות ענבי  או ניקוף זיתי מעורבים שמפריש
נותן  אינו  אבל  הכל , על  מעשרות הוא מפריש אלא החייב, על  הפטור

הבציר ענבי  או המסיק זיתי  חשבון  לפי אם כי ללוי , ראשון מעשר
אלא  שני מעשר  פודה אינו  וכן במעשרות, המחוייבים שבתערובת,

הכל, על כשמפרישין  מעשר, ותרומת תרומה ברם חשבון. אותו לפי
הלכך מדומעים, שהפריש  הענבים או הזיתים שבתוך  החולין נמצאו 

לכהן  הכל  לתת .(ברטנורא )צריך

לגבי ואילו הבית, בעל של ענביו  או זיתיו  בתיקון אלא דנה אינה משנתנו 
הוא  כיצד  ב) ה, (פאה שנינו  כבר  שבתערובת העוללות ענבי או  הניקוף זיתי 
לחזור שיכול ספק "ובלי למשנתנו: בפירושו הרמב"ם שכותב וזהו  מתקנם,
או בזיתיו המעורבים העוללות ענבי או ניקוף זיתי העניים מן  ולקנות וליקח

בענביו ".
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íéhç úqòî øBàN ìèBpä,חלתה הורמה שלא –CBúì ïúBðå ÇÅÀÅÄÇÄÄÀÅÀ
æøà úqò,החלה מן  הפטורה –ïâc íòè da Lé íà אם – ÄÇÙÆÄÆÈÇÇÈÈ

חיטים, של טעם האורז  בעיסת älçaמורגש úáiç ששנינו כמו – ÇÆÆÇÇÈ
שאור נתן  שאפילו  רבותא, להשמיע משנתנו  ובאה ז ), (משנה לעיל 
מכל לחמץ, כדי בו  יש  שאור  והרי  אורז, עיסת לתוך חיטים מעיסת

חימוץ  לידי בא אינו  שאורז  לפי  חימוץ, אחר כאן  הולכים אין  מקום
דגן , טעם האורז  בעיסת יש אם אלא ד ), א, (לעיל  כבר שביארנו כמו 

החיטים עם נגרר שהאורז לפי  בחלה, העיסה חייבת ("משנה אז 

åàì,ראשונה") íàå,דגן טעם בה אין אם –äøeèt.החלה מן  – ÀÄÈÀÈ
àeäL ìk øñBà ìáhä :eøîà änì ïk íà ששנינו כמו – ÄÅÈÈÈÀÇÆÆÅÈÆ

הכל? על אחת חלה מוציא פרנסה לו  אין  שאם ח), משנה ïéîÄ(לעיל 
Bðéîa ונותן חלתה הורמה שלא חיטים מעיסת שאור הנוטל  כגון – ÀÄ

יש ואם שהוא, בכל אוסר שאז חלתה, שהורמה חיטים עיסת לתוך 

העיסה  כל נאסרת לאו  ואם חשבון , לפי  מוציא אחר, ממקום פרנסה לו 
מבואר הטעם ח. במשנה ששנינו כמו כולה, על  חלה להפריש וצריך

ב )בבבלי עג , זרה  במשהו ,(עבודה  היתרו מה איסורו, כך  שכהיתרו ,
וטעם  במשהו. איסורו  אף הכרי, את פוטרת אחת חיטה התורה שמן 

במינו. במין אלא אינו  Bðéîaזה àHLå מין נתערב אם אבל – ÀÆÀÄ
במשנתנו , כמדובר  באורז, חיטים כגון  מינו, íòèבשאינו ïúBða– ÀÅÇÇ

בהיתר. טעם נותן  הוא כן  אם אלא התערובת את אוסר  הטבל  אין 

במשנתנו : ששנינו  zqirוזהו  jezl ozepe mihig zqirn xe`y lhepd
,fxe` נתן לא השאור ואם בחלה, חייבת דגן , טעם בה נתן  השאור אם

החלה. מן  פטורה דגן , טעם בה

לפי שהוא, בכל  שאוסר  במינו מין  בענין  אחר  טעם מבואר בירושלמי 
אחר, ממקום הטבל על להפריש שאפשר  מתירים, לו שיש דבר  שהוא
בטל. אינו  באלף שאפילו חכמים, בו  החמירו מתירים, לו שיש דבר וכל 
ב) (עג , זרה עבודה ובתוספות א). נח, (נדרים בבבלי גם מובא זה טעם
אמרו לא מקום מכל  שם). (עיין הטעמים לשני  אמנם שצריכים מבואר
במין אבל במינו במין אלא בטל  לא באלף אפילו מתירים לו שיש שדבר
הוא  הרי  טעם, בנותן אינו  אם מתירים, לו שיש דבר  אף מינו, בשאינו 

a"w).בטל  oniq drc dxei oiire ;"l`xyi zx`tz" ;"aeh mei zetqez")
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בחלה. החייב לכשיעור עיסות צירוף בענין דנה משנתנו

ïéa÷ éðL eNòL íéLð ézL עיסה עשתה אחת שכל  כלומר  – ÀÅÈÄÆÈÀÅÇÄ
בחלה, החייב כשיעור בה שאין  קמח äæaמקב äæ eòâðå היינו – ÀÈÀÆÈÆ

ד ), ב, לעיל  (כמבואר העיסות ãçàשנשכו  ïénî íä elôà– ÂÄÅÄÄÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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áiç Bðéîa ïéî,øeèt Bðéîa àHLå. ¦§¦©¨§¤§¦¨
·Bðéîa ïéî àeä äæéà?ìkä íò úBôøèöî ïðéà íéhçä,ïéîqkä íò àlà.íò úBôøèöî íéøBòOäìkä, ¥¤¦§¦©¦¦¥¨¦§¨§¦©Ÿ¤¨¦©ª§¦©§¦¦§¨§¦©Ÿ

íéhçä ïî õeç.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:øàLäæ íò äæ ïéôøèöî íéðénä. ¦©¦¦©¦¨¨¤¦¥§¨©¦¦¦§¨§¦¤¦¤
‚òöîàa äîeøz á÷ Bà æøà á÷å íéa÷ éðL,éàïéôøèöî ïð.òöîàa Búlç äìhpL øác–ïéôøèöî,øákL §¥©¦§©Ÿ¤©§¨¨¤§©¥¨¦§¨§¦¨¨¤¦§¨©¨¨¤§©¦§¨§¦¤§¨

älça áiçúð. ¦§©©©©¨
„äæa äæ eëLpL ïLé á÷å Lãç á÷–éaøìàòîLéøîBà:òöîàä ïî ìhé;íéîëçåíéøñBà.älç ìèBpä ©¨¨§©¨¨¤¨§¤¨¤©¦¦§¨¥¥¦Ÿ¦¨¤§©©£¨¦§¦©¥©¨

:äìç øåòéù àåä íéòáø äùîçã ïì àîéé÷ã ,äëìä äðéàå ,äìçì íééá÷ éøîàã ììä úéáë 'éðúî íúñå.zg` dy` ly ody onfaeäðéà úçà äùà íúñ
:åæá åæ úåòâåð úåñéòä íà úãô÷î.aiig epina oin:ìñ óåøöá åà äëéùðá

a.lkd mr zetxhvn opi` mihgdåæ úåëùåðå äìç øåòéù ïäî úçàá ïéàå ,íéðéîä úùîçî øçà ïéî ìù úçàå íéèç ìù úçà úåñéò éúù åéä íà
:åæá.lkd mr zetxhvn mixerydùéøá äì àðùéøô éëäå ,íéèç ïéî óàå íéøåòù ïéî àìà íéèç ïéî à÷åã åàì ,ïä íéèç ïéîã â"òàå ,ïéîñåëä íò óà
:÷"ô.df mr df oitxhvn mipind x`y:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìäå .ïåôéùå ìòåù úìåáùå ïéîñåë ïåâë
b.oiaw ipy:äìçá ïéáééçù íéðéîä úùîçî 'à ìù.dnexz e` fxe` awe:òöîàá äìçá ïéáééç ïéàù.oitxhvn oi`:äìçá áééçúäì
c.rvn`d on lehi:ïäéúùî ùéøôî àöîð ,äæ úà äæ ïéëùåðù íå÷îî.mixqe` minkgeïîå ïùéä ìò ùãçä ïî øùòìå íåøúì øúåîù øåáñ äàåøäù

`xephxa yexit

מחיטים, כגון אחד , ממין  הם הקבים שני  החלה,íéøeètאפילו  מן  – ÀÄ
על מקפידה אשה שכל  לפי בחלה, החייב לכשיעור מצטרפים שאינם

כאחד, הקבים שני הנשים לשו שאפילו מבואר, במפרשים עיסתה.
מחלה פטורות הן הרי  להיחלק, וסופם ברטנורא )הואיל  ïîæáeÄÀÇ.(ר"ש ;

úçà äMà ìL íäL,קמח קב מכל עיסה עיסות, שתי שעשתה – ÆÅÆÄÈÇÇ
Bðéîa ïéî,דומים ממינים או אחד ממין  הם הקבים שני אם – ÄÀÄ

הבאה, במשנה להלן הן áiçכמבואר  הרי  נושכות, העיסות אם – ÇÈ
ד ). ב, (כדלעיל  לחלה מצרפן  הסל גם כן בחלה; להתחייב מצטרפות

נקייה  פת שעושה כגון שמקפדת, אחת "אשה אמרו: בירושלמי ברם,
לחלה). מצטרפות העיסות (שאין נשים כשתי  אותה עשו קיבר, ופת

(שעיסותיהן  אחת" כאשה אותן עשו  מקפידות, שאינן  נשים ושתי 
לחלה). Bðéîaמצטרפות àHLåמשני הם הקבים שני אם אבל  – ÀÆÀÄ

אחת, אשה של  הם אפילו  שונים, שאף øeètמינים החלה, מן – È
נילושו  הקבים שני אם ברם, מצטרפות. אינן  נושכות, שהעיסות פי על 

א, לעיל  (כמבואר מצטרפים הם הרי מינו, בשאינו מין אפילו  יחד,
א).

(עדיות  הסובר  כהלל  שסתמה מפרשים, יש קבין " "שני  משנתנו שנקטה מה
קבים  משני לפחות עשוייה היא כן אם אלא בחלה חייבת עיסה שאין ב), א,

xephxa`)קמח ;m"anx) הסוברים חכמים כדברי אלא כמותו  אינה ההלכה אבל  .
אחדים  במקומות כבר  שבארנו כמו בחלה, חייבים רבעים שחמשת (שם)
הם  קבים שני שדווקא לומר המשנה כוונת שאין מבארים, ויש במסכתנו ,
בחלה  החייב מכשיעור פחות הוא אחד  שקב כוונתה אלא לחלה, השיעור 
רבעים  חמשת שהוא השיעור , בהם יש ומשמצטרפים ג -ד ), ב, בפרק (כלשון 

ממנו למעלה zenlyda)ועוד  wal` g"x).

ב ה נ ש מ ר ו א ב

נחשבים  הדגן ממיני  אלו ללמד  באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
מינו ". בשאינו "מין הם ואלו  במינו", "מין

Bðéîa ïéî àeä äæéà החייב לכשיעור  העיסות צירוף לענין  – ÅÆÄÀÄ
ìkäבחלה? íò úBôøèöî ïðéà íéhçäמיני שאר  כל  עם – ÇÄÄÅÈÄÀÈÀÄÇÙ

חיטים  של  שעיסה והשיפון, שועל  שבולת השעורים, עם כלומר הדגן ,
החייב ו  כשיעור  מהן אחת בכל שאין הללו, מהמינים אחד  של  עיסה

לכשיעור, מצטרפות אינן  ונושכות, בזו  זו  העיסות ונוגעות בחלה,

ïéîqkä íò àlà הן אם כוסמין, של ועיסה חיטים של  עיסה – ÆÈÄÇËÀÄ
הוא  הכוסמין  שאף בחלה, החייב לכשיעור מצטרפות הן הרי  נושכות,

חיטים. ìkäמין íò úBôøèöî íéøBòOä, הדגן מיני שאר עם – ÇÀÄÄÀÈÀÄÇÙ
חיטים, מין הוא שהכוסמין שאמרנו  פי  על ואף הכוסמין; עם ואפילו 

שעורים מין  וגם חיטים מין גם הוא אלא דווקא, זה ,(ברטנורא )אין
íéhçä ïî õeç אינן חיטים של ועיסה שעורים של  עיסה – ÄÇÄÄ

שכבר וכפי הוא; מינו  בשאינו  שמין בחלה, החייב לכשיעור  מצטרפות
נבללו  אם אבל הנושכות; בעיסות אלא עוסקת משנתנו  אין הזכרנו,

בחלה. החייב לכשיעור  מצטרפות ושעורים חיטים אף ביחד , ונילושו
íéðénä øàL :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø ושבולת הכוסמין  – ÇÄÈÈÆÄÅÀÈÇÄÄ

והשיפון, äæשועל íò äæ ïéôøèöî.בחלה החייב לכשיעור – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
עם  החיטים אלא מצטרפים אין קמא תנא שלדעת מפרשים, יש

שאר אבל  והשיפון , שועל  ושבולת הכוסמין , עם והשעורים הכוסמין ,
וסובר, קמא תנא על חולק נורי בן  יוחנן ורבי מצטרפים. אינם המינים

זה עם זה מצטרפים המינים שאר  הירושלמי)שאף פי על ויש(הר "ש .
רבי ובא מצטרפים, המינים שאר אם קמא לתנא הוא שספק מפרשים

המינים  ששאר הוא ברור אלא ספק, בזה שאין  לומר, נורי  בן יוחנן 
ראשונה")מצטרפים הרמב"ם ("משנה  לדעת מבאר  משנה" "כסף בעל .

ג ) ז , ביכורים  תנא (הל' על  לחלוק כלל בא לא נורי בן יוחנן שרבי  ,
מקום מכל  המינים. שאר לגבי אף ההלכה את לפרש אלא dkldקמא

.ixep oa opgei iaxk
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באה  והיא בחלה, החייב לכשיעור  עיסות צירוף בענין  ללמד  מוסיפה משנתנו
היתה  מכשיעור, פחות היתה מהן  אחת שכל עיסות, שתי בין  שאם להשמיענו ,
מצטרפות  העיסות שתי אין  בזו, זו  נושכות העיסות והיו  בחלה, חייבת שאינה עיסה
מצטרפות. הן  הרי  חלתה, הורמה שכבר עיסה ביניהן  היתה ואם בחלה. להתחייב

íéa÷ éðLאחד של קמח מקב עשוייה אחת שכל  עיסות, שתי – ÀÅÇÄ
מחיטים, כגון בחלה, החייבים המינים æøàמחמשת á÷å עיסה – ÀÇÙÆ

אורז , מקב äîeøzהעשויה á÷ Bà קמח מקב העשויה עיסה או  – ÇÀÈ
תרומה, נושכת òöîàaשל  והיא קב, קב של  העיסות שתי  בין – ÈÆÀÇ

ïéôøèöîבשתיהן, ïðéà להתחייב מצטרפים הקבים שני אין  – ÅÈÄÀÈÀÄ
מן  פטורה שבאמצע התרומה עיסת או האורז  שעיסת לפי בחלה,

òöîàaהחלה. Búlç äìhpL øác,באמצע היתה אם אבל – ÈÈÆÄÀÈÇÈÈÆÀÇ
חלתה, הורמה שכבר עיסה הקבים, שני  הקבים ïéôøèöîבין  שני  – ÄÀÈÀÄ

בחלה, älçaלהתחייב áiçúð øákL היתה שביניהם שהעיסה – ÆÀÈÄÀÇÇÇÇÈ
שני את היא מצרפת הלכך חלתה, ניטלה שכבר  אלא בחלה חייבת

בחלה. להתחייב הקבים
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התבואה  מן היינו  הישן, על  החדש מן תורמין שאין ה), א, (תרומות שנינו בתרומה
הדין והוא החדש; על הישן  מן ולא שעברה, השנה של  התבואה על זו  שנה של
עשויה  מהן שאחת בזו , זו הנושכות קב קב של עיסות בשתי  דנה משנתנו  בחלה.
העיסות  שתי  מצטרפות תורה מדין  ואמנם ישנה. מתבואה ואחת חדשה מתבואה

זו. על מזו  להפריש  שאסור אלא בחלה, להתחייב

Lãç á÷ היינו החדשה, התבואה של קמח מקב העשויה עיסה – ÇÈÈ
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áwä ïî–àáé÷ò éaøøîBà:älç;íéîëçåíéøîBà:älç dðéà. ¦©©©¦£¦¨¥©¨©£¨¦§¦¥¨©¨
‰ïéa÷ éðL,Bîöò éðôa äæ ìLå Bîöò éðôa äæ ìL Búlç äìhpL,úçà äqò ïàNòå øæç–àáé÷ò éaøøèBt; §¥©¦¤¦§¨©¨¤¤¦§¥©§§¤¤¦§¥©§¨©©£¨¨¦¨©©©¦£¦¨¥

íéîëçåïéáiçî.Bl÷ Bøîç àöîð. ©£¨¦§©§¦¦§¨ª§ª
Âdúlç äîøeä àHL äqòî älç éãk íãà ìèBðäøäèa dúBNòì,éàîc úlç CìBäå äéìò Léøôî úBéäì, ¥¨¨§¥©¨¥¦¨¤§¨©¨¨©£¨§©£¨¦§©§¦¨¤¨§¥©©§©

çøqzL ãò;àîhä ìò øBähä ïî úìhð éàîc úlçL,ównä ïî àHLå. ©¤¦¨©¤©©§©¦¤¤¦©¨©©¨¥§¤¦©ª¨

:íéîëçë äëìäå .ùãçä ìò ïùéä.awd on:äìç øåòéù åá ïéàù.dlg xne` r"xøåòéùä íìùðù ïåéëã ,äìç øåàéùë ïë øçà äñéòä ìò íéìùäù àåäå
:òøôîì äìç àéåä.dlg dpi`:íéîëçë äëìäå .äøåèô äñéòä äúéä äùéøôäù äòùáù ïåéë

d.xhet r"x:òøôîì äìç àéåäå àøãäã äéîòèì àãæàå.elew exneg `vnpåì íøåâ ,äùã÷å äìç àéåäã á÷î äìç ìèåðá ìéòì øîàã ò"ø ìù åøîåç
:åîöò éðôá äæ ìùå åîöò éðôá äæ ìù åúìç äìèðù íéá÷ éðùá øåèôìå ì÷äì

e.'eke dlg ick mc` lhepäøåäèä äñéòä úàæ äéäúùå äúìç äîøåä àìù äøåäè äñéòî ïúìç òåá÷ì ìåëé ,àîè éàîã ìù úåñéò äîë ùåìì äöåøä
:àîèä éàîãä ïî ùåìéù úåñéò ìë ìò äìçì äòåá÷.gxqzy cràîèä ìò øåäèä ïî íåøúì åìé÷ä éàîãáù ,íãà ìëàîì äéåàø äéäú àìå åæ äñéò

íééðòä úà ïéìéëàî ïðúãë ,àéðñëàìå íééðòì äìéëàîå õøàä íòî äàåáú ç÷åìä åðééä éàîã úìçå .äôéä ìò òøä ïî íåøúì éîð åìé÷äå ,ó÷åîä ïî àìùå
:éàîã úìç àéä äðîî íéùéøôîù äìçå .éàîã àéðñëàä úàå éàîã

`xephxa yexit

זו , שנה ïLéמשל á÷å התבואה של קמח מקב העשויה ועיסה – ÀÇÈÈ
משל  שעברה,הישנה, äæaשנה äæ eëLpL, אחד ממין והן  –éaø ÆÈÀÆÈÆÇÄ

òöîàä ïî ìhé :øîBà ìàòîLé, נשיכתן ממקום חלה יטול – ÄÀÈÅÅÄÙÄÈÆÀÇ
משתיהן. מפריש  íéøñBàונמצא íéîëçå מאמצע חלה ליטול – ÇÂÈÄÀÄ

על החדש מן  לתרום שמותר  סבור , הרואה יהא שמא גזירה שתיהן,
מעיסה  ואחת אחת כל  על מפריש אלא החדש ; על הישן  ומן  הישן

הישן על  ומישן  החדש  על  מחדש  חלתה, הורמה שלא (ר"ש ;אחרת

áwä.רמב"ם ) ïî älç ìèBpä החייב מכשיעור פחות שהוא – ÇÅÇÈÄÇÇ
älçבחלה, :øîBà àáé÷ò éaø מפרשים יש חלה. חלתו בדיעבד  – ÇÄÂÄÈÅÇÈ

קב  לשיעור העיסה את כך  אחר שישלים היא, עקיבא רבי  שכוונת

למפרע חלה זו  הרי השיעור , שהושלם שכיון .(ברטנורא )ורבע,
älç dðéà :íéøîBà íéîëçå השלים אם ואף כחולין; ודינה – ÇÂÈÄÀÄÅÈÇÈ

פטורה, היתה שהפרישה ובשעה הואיל  לכשיעור , העיסה את כך אחר 
עליה חלה תורת .(ברטנורא )אין 

y c e w z a y
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéa÷ éðL,קמח מקב עשויה מהן אחת שכל  עיסות, שתי –äìhpL ÀÅÇÄÆÄÀÈ
Bîöò éðôa äæ ìLå Bîöò éðôa äæ ìL Búlç שהופרשה – ÇÈÆÆÄÀÅÇÀÀÆÆÄÀÅÇÀ

כך ואחר עצמה, בפני עיסה מכל úçàחלה äqò ïàNòå øæç– ÈÇÇÂÈÈÄÈÇÇ
אחת, עיסה עשה העיסות éaøøèBtמשתי àáé÷òמלהפריש אותו  – ÇÄÂÄÈÅ

מכל שהפריש שהחלה הקודמת), (במשנה לשיטתו  הוא שהולך חלה,

זו. בחלה העיסה נפטרה כבר והרי  היא, חלה ïéáiçîקב íéîëçåÇÂÈÄÀÇÀÄ
אינה  קב מכל  שהפריש שהחלה (שם), לשיטתם הולכים הם שאף –

בחלה, החייב כשיעור  בה שיש אחת עיסה עכשיו  שעשאן וכיון חלה,
חלה. ממנה להפריש חייב הוא עקיבא,àöîðהרי  לרבי  –Bøîç ÄÀÈËÀ

Bl÷ חלה שתורת הקב, מן חלה הנוטל  לגבי  מחמיר  שהוא מכיון – Ë
מחייבו  שאינו  אחת, עיסה כשעשאן  במשנתנו הוא שמקל יוצא עליה,

בנוטל הם שמקילים כיון  להיפך , חכמים ולדעת חלה. ממנה להפריש
כשעשאן  חלה, להפריש  שחייב כאן , הם שמחמירים יוצא הקב, מן  חלה

אחת. minkgk.עיסה dklde

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הרמב"ם  לפי דחוקים. שכולם שונים פירושים בה ונאמרו היא, קשה זו משנה
הורמה  אם ספק עליהן  שיש היינו  דמאי, של עיסות שלוקח במי  משנתנו  עוסקת
מעיסתו חלק להניח הוא שיכול להשמיענו המשנה ובאה הורמה, לא או חלה מהן 
דמאי, של  העיסות על חלה ממנה מפריש  שיהא כדי  חלתה, הורמה שלא הטהורה

במשנה. כמבואר  הקלו, דמאי בעיסות שכן הן , טמאות האלו  העיסות אם אף

dúBNòì dúlç äîøeä àHL äqòî älç éãk íãà ìèBðÅÈÈÀÅÇÈÅÄÈÆÀÈÇÈÈÇÂÈ
äøäèa,חלתה הורמה שלא עיסתו  מקצת אדם שמניח כלומר  – ÀÇÂÈ

בטהרה, אותה dlg,שעושה ick: היינוCìBäå äéìò Léøôî úBéäìÄÀÇÀÄÈÆÈÀÅ
éàîc úlç,דמאי של  עיסות על חלה ממנה מפריש  שיהא כדי  – ÇÇÀÇ

למשנתנו), (בהקדמה לעיל שבארנו çøqzLכמו  ãò זו עיסה – ÇÆÄÈÇ
הן , טמאות הדמאי שעיסות פי  על ואף אדם; לאוכל  ראויה תהא ולא

שהניח, הטהורה מהעיסה חלה עליהן  להפריש לו éàîcמותר úlçLÆÇÇÀÇ
ównä ïî àHLå ,àîhä ìò øBähä ïî úìhð מן שלא – ÄÆÆÄÇÈÇÇÈÅÀÆÄÇËÈ

במקום  שהניח טהורה מעיסה דמאי  חלת שמפריש כאן  כגון  הסמוך,

הטמאה. דמאי  עיסת על אחר 

ברישא  הלשון אבל  הרמב"ם, פירוש כפי  המשנה לשון  את ליישב נדחקנו
"לולא  ראשונה": "משנה בעל כותב מכאן  יפה. מתיישבת ואינה היא, קשה
דין להשמיענו  באה ודאי  משנתנו  שעיקר בפשיטות, לפרש יש רבותינו דברי 

ברישא שנשנה ומה עליה. מפריש להיות שמניחה דמאי , dlgחלת ick lhep"
,"dxdha dzeyrl להיות בטבלה עיסה אדם שכשמניח היא, חכמים מתקנת

שיצטרך החלה, ותיטמא העיסה, תיטמא שמא לחוש יש והולך, עליה מפריש
יפריש  רבים, ימים העיסה להניח שרוצה מי  אמרו : ולפיכך  בטומאה, להפריש

בטהרה"... לחלה שם יקרא העיסה, תיטמא שאם מיד, חלתה כדי ממנה

דמאי" "חלת בענין המפרשים מתחבטים ליישבה, שקשה המשנה לשון  מלבד
מעם  הנלקחים פירות "דמאי ": של פירושו הרי  כלל  בדרך  במשנתנו. הנזכרת
ספק  היינו  "דמאי", פירותיו נקראים המעשרות על חשוד והוא שהואיל הארץ,
דמאי למסכת בפתיחה שבארנו  כמו  מעושרים, אינם או  הם מעושרים אם
חלה  היינו דמאי  שחלת במשנתנו , גם כך מבארים מכאן אחרים. ובמקומות
אבל החלה. על החשוד הארץ מעם שלוקחים לחם או עיסה על  שמפרישים
התרומה  על לא הארץ עמי נחשדו לא שהרי זה, פירוש על מקשים המפרשים
את  לבאר המפרשים נדחקים לכן בלבד . המעשרות על אם כי  החלה, על  ולא

שונות. בדרכים המשנה

כלל נזכר  לא  יג ), ז, ביכורים (הל' בחיבורו  וכן  הרמב"ם של  בפירושו  אמנם
אותן "כשהיו  הוא: כותב אלא הארץ, מעם שנלקחו  עיסות היינו  ש"דמאי "
(הל' הורמה" לא או מהן חלה הורמה אם ספק עליהן שמפריש העיסות
הרמב"ם  שאף לומר, אפשר מכאן לעיל. הזכרנו שכבר כמו  שם), ביכורים
שיש  בעיסות מדובר שבמשנתנו  אלא החלה, על  הארץ עמי נחשדו  שלא סובר
ותיבת  חלתן, ניטלה אם ששכחו כגון לא, או  חלתן הורמה אם ספק, בהן 
"דמאי" בשם נקרא מתוקן ספק שכל מושאלת, לשון אלא כאן  אינה "דמאי "

("dpey`x dpyn" oiir).

ה, (דמאי  שנינו  שכן החלה, על אף נחשדו  הארץ שעמי  מוכיחים יש ברם,
מעשר תרומת כדי  נוטל הנחתום מן  שהלוקח שמדוברופירשוdlge,א), שם,

על גם חשוד  הטהרות על וחשוד  שהואיל בטומאה, עיסתו העושה בנחתום
dnly")החלה zk`ln").

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דה c dpyn iriax wxt dlg zkqn

áiç Bðéîa ïéî,øeèt Bðéîa àHLå. ¦§¦©¨§¤§¦¨
·Bðéîa ïéî àeä äæéà?ìkä íò úBôøèöî ïðéà íéhçä,ïéîqkä íò àlà.íò úBôøèöî íéøBòOäìkä, ¥¤¦§¦©¦¦¥¨¦§¨§¦©Ÿ¤¨¦©ª§¦©§¦¦§¨§¦©Ÿ

íéhçä ïî õeç.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:øàLäæ íò äæ ïéôøèöî íéðénä. ¦©¦¦©¦¨¨¤¦¥§¨©¦¦¦§¨§¦¤¦¤
‚òöîàa äîeøz á÷ Bà æøà á÷å íéa÷ éðL,éàïéôøèöî ïð.òöîàa Búlç äìhpL øác–ïéôøèöî,øákL §¥©¦§©Ÿ¤©§¨¨¤§©¥¨¦§¨§¦¨¨¤¦§¨©¨¨¤§©¦§¨§¦¤§¨

älça áiçúð. ¦§©©©©¨
„äæa äæ eëLpL ïLé á÷å Lãç á÷–éaøìàòîLéøîBà:òöîàä ïî ìhé;íéîëçåíéøñBà.älç ìèBpä ©¨¨§©¨¨¤¨§¤¨¤©¦¦§¨¥¥¦Ÿ¦¨¤§©©£¨¦§¦©¥©¨

:äìç øåòéù àåä íéòáø äùîçã ïì àîéé÷ã ,äëìä äðéàå ,äìçì íééá÷ éøîàã ììä úéáë 'éðúî íúñå.zg` dy` ly ody onfaeäðéà úçà äùà íúñ
:åæá åæ úåòâåð úåñéòä íà úãô÷î.aiig epina oin:ìñ óåøöá åà äëéùðá

a.lkd mr zetxhvn opi` mihgdåæ úåëùåðå äìç øåòéù ïäî úçàá ïéàå ,íéðéîä úùîçî øçà ïéî ìù úçàå íéèç ìù úçà úåñéò éúù åéä íà
:åæá.lkd mr zetxhvn mixerydùéøá äì àðùéøô éëäå ,íéèç ïéî óàå íéøåòù ïéî àìà íéèç ïéî à÷åã åàì ,ïä íéèç ïéîã â"òàå ,ïéîñåëä íò óà
:÷"ô.df mr df oitxhvn mipind x`y:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìäå .ïåôéùå ìòåù úìåáùå ïéîñåë ïåâë
b.oiaw ipy:äìçá ïéáééçù íéðéîä úùîçî 'à ìù.dnexz e` fxe` awe:òöîàá äìçá ïéáééç ïéàù.oitxhvn oi`:äìçá áééçúäì
c.rvn`d on lehi:ïäéúùî ùéøôî àöîð ,äæ úà äæ ïéëùåðù íå÷îî.mixqe` minkgeïîå ïùéä ìò ùãçä ïî øùòìå íåøúì øúåîù øåáñ äàåøäù
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מחיטים, כגון אחד , ממין  הם הקבים שני  החלה,íéøeètאפילו  מן  – ÀÄ
על מקפידה אשה שכל  לפי בחלה, החייב לכשיעור מצטרפים שאינם

כאחד, הקבים שני הנשים לשו שאפילו מבואר, במפרשים עיסתה.
מחלה פטורות הן הרי  להיחלק, וסופם ברטנורא )הואיל  ïîæáeÄÀÇ.(ר"ש ;

úçà äMà ìL íäL,קמח קב מכל עיסה עיסות, שתי שעשתה – ÆÅÆÄÈÇÇ
Bðéîa ïéî,דומים ממינים או אחד ממין  הם הקבים שני אם – ÄÀÄ

הבאה, במשנה להלן הן áiçכמבואר  הרי  נושכות, העיסות אם – ÇÈ
ד ). ב, (כדלעיל  לחלה מצרפן  הסל גם כן בחלה; להתחייב מצטרפות

נקייה  פת שעושה כגון שמקפדת, אחת "אשה אמרו: בירושלמי ברם,
לחלה). מצטרפות העיסות (שאין נשים כשתי  אותה עשו קיבר, ופת

(שעיסותיהן  אחת" כאשה אותן עשו  מקפידות, שאינן  נשים ושתי 
לחלה). Bðéîaמצטרפות àHLåמשני הם הקבים שני אם אבל  – ÀÆÀÄ

אחת, אשה של  הם אפילו  שונים, שאף øeètמינים החלה, מן – È
נילושו  הקבים שני אם ברם, מצטרפות. אינן  נושכות, שהעיסות פי על 

א, לעיל  (כמבואר מצטרפים הם הרי מינו, בשאינו מין אפילו  יחד,
א).

(עדיות  הסובר  כהלל  שסתמה מפרשים, יש קבין " "שני  משנתנו שנקטה מה
קבים  משני לפחות עשוייה היא כן אם אלא בחלה חייבת עיסה שאין ב), א,

xephxa`)קמח ;m"anx) הסוברים חכמים כדברי אלא כמותו  אינה ההלכה אבל  .
אחדים  במקומות כבר  שבארנו כמו בחלה, חייבים רבעים שחמשת (שם)
הם  קבים שני שדווקא לומר המשנה כוונת שאין מבארים, ויש במסכתנו ,
בחלה  החייב מכשיעור פחות הוא אחד  שקב כוונתה אלא לחלה, השיעור 
רבעים  חמשת שהוא השיעור , בהם יש ומשמצטרפים ג -ד ), ב, בפרק (כלשון 

ממנו למעלה zenlyda)ועוד  wal` g"x).
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נחשבים  הדגן ממיני  אלו ללמד  באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
מינו ". בשאינו "מין הם ואלו  במינו", "מין

Bðéîa ïéî àeä äæéà החייב לכשיעור  העיסות צירוף לענין  – ÅÆÄÀÄ
ìkäבחלה? íò úBôøèöî ïðéà íéhçäמיני שאר  כל  עם – ÇÄÄÅÈÄÀÈÀÄÇÙ

חיטים  של  שעיסה והשיפון, שועל  שבולת השעורים, עם כלומר הדגן ,
החייב ו  כשיעור  מהן אחת בכל שאין הללו, מהמינים אחד  של  עיסה

לכשיעור, מצטרפות אינן  ונושכות, בזו  זו  העיסות ונוגעות בחלה,

ïéîqkä íò àlà הן אם כוסמין, של ועיסה חיטים של  עיסה – ÆÈÄÇËÀÄ
הוא  הכוסמין  שאף בחלה, החייב לכשיעור מצטרפות הן הרי  נושכות,

חיטים. ìkäמין íò úBôøèöî íéøBòOä, הדגן מיני שאר עם – ÇÀÄÄÀÈÀÄÇÙ
חיטים, מין הוא שהכוסמין שאמרנו  פי  על ואף הכוסמין; עם ואפילו 

שעורים מין  וגם חיטים מין גם הוא אלא דווקא, זה ,(ברטנורא )אין
íéhçä ïî õeç אינן חיטים של ועיסה שעורים של  עיסה – ÄÇÄÄ

שכבר וכפי הוא; מינו  בשאינו  שמין בחלה, החייב לכשיעור  מצטרפות
נבללו  אם אבל הנושכות; בעיסות אלא עוסקת משנתנו  אין הזכרנו,

בחלה. החייב לכשיעור  מצטרפות ושעורים חיטים אף ביחד , ונילושו
íéðénä øàL :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø ושבולת הכוסמין  – ÇÄÈÈÆÄÅÀÈÇÄÄ

והשיפון, äæשועל íò äæ ïéôøèöî.בחלה החייב לכשיעור – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
עם  החיטים אלא מצטרפים אין קמא תנא שלדעת מפרשים, יש

שאר אבל  והשיפון , שועל  ושבולת הכוסמין , עם והשעורים הכוסמין ,
וסובר, קמא תנא על חולק נורי בן  יוחנן ורבי מצטרפים. אינם המינים

זה עם זה מצטרפים המינים שאר  הירושלמי)שאף פי על ויש(הר "ש .
רבי ובא מצטרפים, המינים שאר אם קמא לתנא הוא שספק מפרשים

המינים  ששאר הוא ברור אלא ספק, בזה שאין  לומר, נורי  בן יוחנן 
ראשונה")מצטרפים הרמב"ם ("משנה  לדעת מבאר  משנה" "כסף בעל .

ג ) ז , ביכורים  תנא (הל' על  לחלוק כלל בא לא נורי בן יוחנן שרבי  ,
מקום מכל  המינים. שאר לגבי אף ההלכה את לפרש אלא dkldקמא

.ixep oa opgei iaxk
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באה  והיא בחלה, החייב לכשיעור  עיסות צירוף בענין  ללמד  מוסיפה משנתנו
היתה  מכשיעור, פחות היתה מהן  אחת שכל עיסות, שתי בין  שאם להשמיענו ,
מצטרפות  העיסות שתי אין  בזו, זו  נושכות העיסות והיו  בחלה, חייבת שאינה עיסה
מצטרפות. הן  הרי  חלתה, הורמה שכבר עיסה ביניהן  היתה ואם בחלה. להתחייב

íéa÷ éðLאחד של קמח מקב עשוייה אחת שכל  עיסות, שתי – ÀÅÇÄ
מחיטים, כגון בחלה, החייבים המינים æøàמחמשת á÷å עיסה – ÀÇÙÆ

אורז , מקב äîeøzהעשויה á÷ Bà קמח מקב העשויה עיסה או  – ÇÀÈ
תרומה, נושכת òöîàaשל  והיא קב, קב של  העיסות שתי  בין – ÈÆÀÇ

ïéôøèöîבשתיהן, ïðéà להתחייב מצטרפים הקבים שני אין  – ÅÈÄÀÈÀÄ
מן  פטורה שבאמצע התרומה עיסת או האורז  שעיסת לפי בחלה,

òöîàaהחלה. Búlç äìhpL øác,באמצע היתה אם אבל – ÈÈÆÄÀÈÇÈÈÆÀÇ
חלתה, הורמה שכבר עיסה הקבים, שני  הקבים ïéôøèöîבין  שני  – ÄÀÈÀÄ

בחלה, älçaלהתחייב áiçúð øákL היתה שביניהם שהעיסה – ÆÀÈÄÀÇÇÇÇÈ
שני את היא מצרפת הלכך חלתה, ניטלה שכבר  אלא בחלה חייבת

בחלה. להתחייב הקבים

ד ה נ ש מ ר ו א ב

התבואה  מן היינו  הישן, על  החדש מן תורמין שאין ה), א, (תרומות שנינו בתרומה
הדין והוא החדש; על הישן  מן ולא שעברה, השנה של  התבואה על זו  שנה של
עשויה  מהן שאחת בזו , זו הנושכות קב קב של עיסות בשתי  דנה משנתנו  בחלה.
העיסות  שתי  מצטרפות תורה מדין  ואמנם ישנה. מתבואה ואחת חדשה מתבואה

זו. על מזו  להפריש  שאסור אלא בחלה, להתחייב

Lãç á÷ היינו החדשה, התבואה של קמח מקב העשויה עיסה – ÇÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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áwä ïî–àáé÷ò éaøøîBà:älç;íéîëçåíéøîBà:älç dðéà. ¦©©©¦£¦¨¥©¨©£¨¦§¦¥¨©¨
‰ïéa÷ éðL,Bîöò éðôa äæ ìLå Bîöò éðôa äæ ìL Búlç äìhpL,úçà äqò ïàNòå øæç–àáé÷ò éaøøèBt; §¥©¦¤¦§¨©¨¤¤¦§¥©§§¤¤¦§¥©§¨©©£¨¨¦¨©©©¦£¦¨¥

íéîëçåïéáiçî.Bl÷ Bøîç àöîð. ©£¨¦§©§¦¦§¨ª§ª
Âdúlç äîøeä àHL äqòî älç éãk íãà ìèBðäøäèa dúBNòì,éàîc úlç CìBäå äéìò Léøôî úBéäì, ¥¨¨§¥©¨¥¦¨¤§¨©¨¨©£¨§©£¨¦§©§¦¨¤¨§¥©©§©

çøqzL ãò;àîhä ìò øBähä ïî úìhð éàîc úlçL,ównä ïî àHLå. ©¤¦¨©¤©©§©¦¤¤¦©¨©©¨¥§¤¦©ª¨

:íéîëçë äëìäå .ùãçä ìò ïùéä.awd on:äìç øåòéù åá ïéàù.dlg xne` r"xøåòéùä íìùðù ïåéëã ,äìç øåàéùë ïë øçà äñéòä ìò íéìùäù àåäå
:òøôîì äìç àéåä.dlg dpi`:íéîëçë äëìäå .äøåèô äñéòä äúéä äùéøôäù äòùáù ïåéë

d.xhet r"x:òøôîì äìç àéåäå àøãäã äéîòèì àãæàå.elew exneg `vnpåì íøåâ ,äùã÷å äìç àéåäã á÷î äìç ìèåðá ìéòì øîàã ò"ø ìù åøîåç
:åîöò éðôá äæ ìùå åîöò éðôá äæ ìù åúìç äìèðù íéá÷ éðùá øåèôìå ì÷äì

e.'eke dlg ick mc` lhepäøåäèä äñéòä úàæ äéäúùå äúìç äîøåä àìù äøåäè äñéòî ïúìç òåá÷ì ìåëé ,àîè éàîã ìù úåñéò äîë ùåìì äöåøä
:àîèä éàîãä ïî ùåìéù úåñéò ìë ìò äìçì äòåá÷.gxqzy cràîèä ìò øåäèä ïî íåøúì åìé÷ä éàîãáù ,íãà ìëàîì äéåàø äéäú àìå åæ äñéò

íééðòä úà ïéìéëàî ïðúãë ,àéðñëàìå íééðòì äìéëàîå õøàä íòî äàåáú ç÷åìä åðééä éàîã úìçå .äôéä ìò òøä ïî íåøúì éîð åìé÷äå ,ó÷åîä ïî àìùå
:éàîã úìç àéä äðîî íéùéøôîù äìçå .éàîã àéðñëàä úàå éàîã

`xephxa yexit

זו , שנה ïLéמשל á÷å התבואה של קמח מקב העשויה ועיסה – ÀÇÈÈ
משל  שעברה,הישנה, äæaשנה äæ eëLpL, אחד ממין והן  –éaø ÆÈÀÆÈÆÇÄ

òöîàä ïî ìhé :øîBà ìàòîLé, נשיכתן ממקום חלה יטול – ÄÀÈÅÅÄÙÄÈÆÀÇ
משתיהן. מפריש  íéøñBàונמצא íéîëçå מאמצע חלה ליטול – ÇÂÈÄÀÄ

על החדש מן  לתרום שמותר  סבור , הרואה יהא שמא גזירה שתיהן,
מעיסה  ואחת אחת כל  על מפריש אלא החדש ; על הישן  ומן  הישן

הישן על  ומישן  החדש  על  מחדש  חלתה, הורמה שלא (ר"ש ;אחרת

áwä.רמב"ם ) ïî älç ìèBpä החייב מכשיעור פחות שהוא – ÇÅÇÈÄÇÇ
älçבחלה, :øîBà àáé÷ò éaø מפרשים יש חלה. חלתו בדיעבד  – ÇÄÂÄÈÅÇÈ

קב  לשיעור העיסה את כך  אחר שישלים היא, עקיבא רבי  שכוונת

למפרע חלה זו  הרי השיעור , שהושלם שכיון .(ברטנורא )ורבע,
älç dðéà :íéøîBà íéîëçå השלים אם ואף כחולין; ודינה – ÇÂÈÄÀÄÅÈÇÈ

פטורה, היתה שהפרישה ובשעה הואיל  לכשיעור , העיסה את כך אחר 
עליה חלה תורת .(ברטנורא )אין 

y c e w z a y
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ïéa÷ éðL,קמח מקב עשויה מהן אחת שכל  עיסות, שתי –äìhpL ÀÅÇÄÆÄÀÈ
Bîöò éðôa äæ ìLå Bîöò éðôa äæ ìL Búlç שהופרשה – ÇÈÆÆÄÀÅÇÀÀÆÆÄÀÅÇÀ

כך ואחר עצמה, בפני עיסה מכל úçàחלה äqò ïàNòå øæç– ÈÇÇÂÈÈÄÈÇÇ
אחת, עיסה עשה העיסות éaøøèBtמשתי àáé÷òמלהפריש אותו  – ÇÄÂÄÈÅ

מכל שהפריש שהחלה הקודמת), (במשנה לשיטתו  הוא שהולך חלה,

זו. בחלה העיסה נפטרה כבר והרי  היא, חלה ïéáiçîקב íéîëçåÇÂÈÄÀÇÀÄ
אינה  קב מכל  שהפריש שהחלה (שם), לשיטתם הולכים הם שאף –

בחלה, החייב כשיעור  בה שיש אחת עיסה עכשיו  שעשאן וכיון חלה,
חלה. ממנה להפריש חייב הוא עקיבא,àöîðהרי  לרבי  –Bøîç ÄÀÈËÀ

Bl÷ חלה שתורת הקב, מן חלה הנוטל  לגבי  מחמיר  שהוא מכיון – Ë
מחייבו  שאינו  אחת, עיסה כשעשאן  במשנתנו הוא שמקל יוצא עליה,

בנוטל הם שמקילים כיון  להיפך , חכמים ולדעת חלה. ממנה להפריש
כשעשאן  חלה, להפריש  שחייב כאן , הם שמחמירים יוצא הקב, מן  חלה

אחת. minkgk.עיסה dklde
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הרמב"ם  לפי דחוקים. שכולם שונים פירושים בה ונאמרו היא, קשה זו משנה
הורמה  אם ספק עליהן  שיש היינו  דמאי, של עיסות שלוקח במי  משנתנו  עוסקת
מעיסתו חלק להניח הוא שיכול להשמיענו המשנה ובאה הורמה, לא או חלה מהן 
דמאי, של  העיסות על חלה ממנה מפריש  שיהא כדי  חלתה, הורמה שלא הטהורה

במשנה. כמבואר  הקלו, דמאי בעיסות שכן הן , טמאות האלו  העיסות אם אף

dúBNòì dúlç äîøeä àHL äqòî älç éãk íãà ìèBðÅÈÈÀÅÇÈÅÄÈÆÀÈÇÈÈÇÂÈ
äøäèa,חלתה הורמה שלא עיסתו  מקצת אדם שמניח כלומר  – ÀÇÂÈ

בטהרה, אותה dlg,שעושה ick: היינוCìBäå äéìò Léøôî úBéäìÄÀÇÀÄÈÆÈÀÅ
éàîc úlç,דמאי של  עיסות על חלה ממנה מפריש  שיהא כדי  – ÇÇÀÇ

למשנתנו), (בהקדמה לעיל שבארנו çøqzLכמו  ãò זו עיסה – ÇÆÄÈÇ
הן , טמאות הדמאי שעיסות פי  על ואף אדם; לאוכל  ראויה תהא ולא

שהניח, הטהורה מהעיסה חלה עליהן  להפריש לו éàîcמותר úlçLÆÇÇÀÇ
ównä ïî àHLå ,àîhä ìò øBähä ïî úìhð מן שלא – ÄÆÆÄÇÈÇÇÈÅÀÆÄÇËÈ

במקום  שהניח טהורה מעיסה דמאי  חלת שמפריש כאן  כגון  הסמוך,

הטמאה. דמאי  עיסת על אחר 

ברישא  הלשון אבל  הרמב"ם, פירוש כפי  המשנה לשון  את ליישב נדחקנו
"לולא  ראשונה": "משנה בעל כותב מכאן  יפה. מתיישבת ואינה היא, קשה
דין להשמיענו  באה ודאי  משנתנו  שעיקר בפשיטות, לפרש יש רבותינו דברי 

ברישא שנשנה ומה עליה. מפריש להיות שמניחה דמאי , dlgחלת ick lhep"
,"dxdha dzeyrl להיות בטבלה עיסה אדם שכשמניח היא, חכמים מתקנת

שיצטרך החלה, ותיטמא העיסה, תיטמא שמא לחוש יש והולך, עליה מפריש
יפריש  רבים, ימים העיסה להניח שרוצה מי  אמרו : ולפיכך  בטומאה, להפריש

בטהרה"... לחלה שם יקרא העיסה, תיטמא שאם מיד, חלתה כדי ממנה

דמאי" "חלת בענין המפרשים מתחבטים ליישבה, שקשה המשנה לשון  מלבד
מעם  הנלקחים פירות "דמאי ": של פירושו הרי  כלל  בדרך  במשנתנו. הנזכרת
ספק  היינו  "דמאי", פירותיו נקראים המעשרות על חשוד והוא שהואיל הארץ,
דמאי למסכת בפתיחה שבארנו  כמו  מעושרים, אינם או  הם מעושרים אם
חלה  היינו דמאי  שחלת במשנתנו , גם כך מבארים מכאן אחרים. ובמקומות
אבל החלה. על החשוד הארץ מעם שלוקחים לחם או עיסה על  שמפרישים
התרומה  על לא הארץ עמי נחשדו לא שהרי זה, פירוש על מקשים המפרשים
את  לבאר המפרשים נדחקים לכן בלבד . המעשרות על אם כי  החלה, על  ולא

שונות. בדרכים המשנה

כלל נזכר  לא  יג ), ז, ביכורים (הל' בחיבורו  וכן  הרמב"ם של  בפירושו  אמנם
אותן "כשהיו  הוא: כותב אלא הארץ, מעם שנלקחו  עיסות היינו  ש"דמאי "
(הל' הורמה" לא או מהן חלה הורמה אם ספק עליהן שמפריש העיסות
הרמב"ם  שאף לומר, אפשר מכאן לעיל. הזכרנו שכבר כמו  שם), ביכורים
שיש  בעיסות מדובר שבמשנתנו  אלא החלה, על  הארץ עמי נחשדו  שלא סובר
ותיבת  חלתן, ניטלה אם ששכחו כגון לא, או  חלתן הורמה אם ספק, בהן 
"דמאי" בשם נקרא מתוקן ספק שכל מושאלת, לשון אלא כאן  אינה "דמאי "

("dpey`x dpyn" oiir).

ה, (דמאי  שנינו  שכן החלה, על אף נחשדו  הארץ שעמי  מוכיחים יש ברם,
מעשר תרומת כדי  נוטל הנחתום מן  שהלוקח שמדוברופירשוdlge,א), שם,

על גם חשוד  הטהרות על וחשוד  שהואיל בטומאה, עיסתו העושה בנחתום
dnly")החלה zk`ln").
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ע"א: פו ìéáLaLדף äáeLz äìBãb ,øîBà øéàî éaø äéä àéðz©§¨¨¨©¦¥¦¥§¨§¨¤¦§¦
øîàpLאדם ,Blek íìBòä ìëì ïéìçBî äáeLz äNòL ãéçé(שם) ¨¦¤¨¨§¨£¦§¨¨¨¤¤¡©

,'epnî étà áL ék äáãð íáäà íúáeLî àtøà' אפי שב 'כי והרי ¤§¨§¨¨Ÿ£¥§¨¨¦¨©¦¦¤
'íäî[הפסוק [כבתחילת רבים 'epnî'בלשון àlà ,øîàð àì בלשון ¥¤Ÿ¤¡©¤¨¦¤

לרבים. נמחל היחיד תשובת ידי שעל יחיד,
השלימה: התשובה מהי מבררת éîcהגמרא éëéäהוא כיצד -ìòa ¥¦¨¥©©

äáeLz.,äãeäé áø øîàL ïBâk ששב Bãéìבתשובה לאחר úàa- §¨¨©©§¨§¤¨§¨
לו äøéáòהזדמן øác[בה חטא ìvéðå[שכבר ,äiðLe äðBLàø íòt §©£¥¨©©¦¨§¦¨§¦©

éåçî .äpîéäהראה -,äãeäé áø צר פעמים שיהיו שאותם יכים ¥¤¨©§¥©§¨
äMà dúBàa ו בה, øt÷שנכשל BúBàa ו íB÷îבחייו, BúBàa שעבר §¨¦¨§¤¤§¨

שלימה. תשובתו כזה, באופן יצרו על התגבר אם רק העבירה. את
áéúk ,éîø áø ,äãeäé éaø øîà(א לב òLt(תהלים éeNð éøLà' ¨©©¦§¨©¨¥§¦©§¥§¤©

'äàèç éeñk,לאחרים נגלה ואינו מכוסה שחטאו -áéúëe(יג כח (משלי §£¨¨§¦
,'çéìöé àì åéòLô äqëî',ומתרץ חטאיו. להסתיר לאדם àìשאין §©¤§¨¨Ÿ©§¦©Ÿ
,íñøeôî àèça àä ,àéL÷ יתכפר כך ידי ועל ויתבייש, שיודה לו טוב ©§¨¨§¥§§§¨

ו  íñøeôî,לו. BðéàL àèça àä שיפרסם שמים כבוד אין כי יגלה, לא ¨§¥§¤¥§§¨
øîàשחטא. äiáBè øa àøèeæ áøבשםïîçð áø,אחר ïàkתירוץ ©§¨©¦¨¨©©©§¨¨

çì íãà ïéaL úBøéáòa,Bøéá ו לו, למחול מחבירו יבקשו שאחרים כדי íãàיגלה ïéaL úBøéáòa ïàk ©£¥¤¥¨¨©£¥¨©£¥¤¥¨¨
,íB÷nì.שמים כבוד יתמעט שלא יגלה, לא ©¨

íãà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø àéðz שBì ïéìçBî ,äðBLàø íòt äøéáò øáBò.עליה נענש אינו - ©§¨©¦¥©§¨¥¨¨¥£¥¨©©¦¨£¦
Bì,וכן ïéìçBî äiðLוכן,Bì ïéìçBî úéLéìLפעם עבר אם Bìאבל ïéìçBî ïéà ,úéòéáø,øîàpL §¦¨£¦§¦¦£¦§¦¦¥£¦¤¤¡©

ו) ב ìL(עמוס ìò 'ä øîà äk''epáéLà àì äòaøà ìòå ,ìàøNé éòLt äL חטאים שלשה על - Ÿ¨©©§Ÿ¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤
הרביעית. על לא אך [øîBàå]אמחל, (øîàðå)(כט לג íò(איוב LBìL íéîòt ìà ìòôé älà ìk ïä' §¥¤¨¥¤¦§©¥©£©¦¨¦

'øáb:הגמרא מבררת יענישנו. הרביעית על אך לשוב, החוטא את יעורר פעמים שלש -øîBàå éàî מדוע - ¨¤©§¥
הגמרא: מתרצת נוספת. ראיה àîézצריך éëå,אומרים היינו זו ראיה שלולא משום -éléî éðä שהראשונות §¦¥¨¨¥¦¥

ãéçéaנמחלים, ìáà ,øeaéöaשחטא,àìלפיכךòîL àzהנוסף הפסוק ìàמן ìòôé älà ìk ïä' §¦£¨§¨¦Ÿ¨§©¤¨¥¤¦§©¥
,'øáb íò LBìL íéîòtלו נמחל שחטא יחיד 'ìòשאפילו øîàpL ,Bì ïéìçBî ïéà Cìéàå ïàkî) ©£©¦¨¦¨¤¦¨§¥¨¥£¦¤¤¡©©

ìL.('epáéLà àì äòaøà ìòå ìàøNé éòLt äL §Ÿ¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤
הכפורים: ביום וידוי בענין ברייתות מביאה ïäéìòהגמרא äcåúäL úBøéáò ,ïðaø eðz בíéøetkä íBé ¨©¨¨£¥¤¦§©¨£¥¤©¦¦

ïäéìò äcåúé àì ,äæ ב äðLשוב íàå .øçà íéøetkä íBé[וחטא éøö[-חזר ,ïäaúBcåúäì C ב íBéגם ¤Ÿ¦§©¤£¥¤©¦¦©¥§¦¨¨¨¤¨¦§¦§©
å ,ïäa äðL àì íàå ,øçà íéøetkäכן פי על øîBàאף áeúkä åéìò ,ïäéìò äcåúäå øæç כו (משלי ©¦¦©¥§¦Ÿ¨¨¨¤§¨©§¦§©¨£¥¤¨¨©¨¥

á÷òéיא) ïa øæòéìà éaø .'Bzìeàá äðBL ìéñk Bà÷ ìò áL áìëk' ו ומתוודה øîBà,חולק שהחוזר §¤¤¨©¥§¦¤§¦©§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
אחר הכפורים çaeLî,ביום àeäL ïkL-ìkøîàpL(ה נא écâð(תהלים éúàhçå òãà éðà éòLô ék' ¨¤¥¤§¨¤¤¡©¦§¨©£¦¥¨§©¨¦¤§¦

'ãéîz.והתכפר כראוי התוודיתי אם יודע ואיני כנגדי, עומד החטא כאילו חש אני תמיד -àlà,כן äîאם ¨¦¤¨¨
,'åâå 'Bà÷ ìò áL áìëk' íéi÷î éðàלהשמיענוíãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàc .àðeä áøãk £¦§©¥§¤¤¨©¥¦§©¨§¨©©¨¥¨¤¨©¨¨

.Bì äøzeä ,da äðLå äøéáò:הגמרא Bìוכיתמהה äøzeäהעבירהêzòc à÷ìñ:הגמרא מתרצת לומר. £¥¨§¨¨¨§¨§¨¨§¨©§¨
úéNòð ,àîéà àlàהיא נדמית -øzéäk Bì. ¤¨¥¨©£¥§¤¥

i"yx

åãéì äøéáò øáã àáùlykpy Ð
.xak daåúåàá äùà äúåàá

íå÷î,dxiard my xary Ð
lke lkn dnecy jezn .wxt eze`e

xak ea lykpy onflexvi Ð
d`x :el xne`e ,eilr xabzn
wxt eze`e ,mewn eze`e ,zipelt

`ed.xak ziyry dn dyr mew Ð
äàèç éåñë.eper dlbzp `ly Ð

íñøåôî àèçádceiy el aeh Ð
.ea xetki `le ,yiiazieàèçá

íñøåôî åðéàù.e`hg dlbi `l Ð
mc`y dn lky ,`ed myd ceake
ceak herin `iqdxta `heg

.`ed minyíãà ïéáù úåøéáò
åøéáçìeywaiy ,miaxl dlbi Ð

.el legniy epnnéãâð éúàèçå
ãéîú,il zxtiky xeaq ipi` Ð

icbp `ed eli`k cinz `ed ixde
.cner



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דז אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אלול, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הנהלת ישיבת לוד

הנהלת ישיבת תורת אמת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מכתבי הקודמים בטח קבלו ויענו עליהם.

אף שכבר מסרתי על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו' הר"מ שי' גורארי', 
בכל זה באתי להעלות הדברים על הכתב, והם:

הן  הנגלה  בלימוד  הן  ומעלותיהם,  הישיבות  תלמידי  כשרונות  לברר  ורצוני  חפצי  מכבר  זה 
בלימוד החסידות. וכאשר הי' זה מכבר בסדר כל ישיבות ליובאוויטש, אשר מזמן לזמן היו עורכים 

בחינות התלמידים, והנהוג בזה שהיו עורכים בחינות אלו בין הזמנים.

לכן הצעתי ובקשתי אשר יערכו בחינות כאלו גם בהישיבות באה"ק ת"ו.

מובן מעצמו שבחינות אלו תהיינה חשאיות, היינו בלא הזמנות אנשים מבחוץ וכו'.

והבוחנים יהיו שני ועדים, ועד בחינה בנגלה, וועד בחינה בחסידות. בכל ועד משני אלה יכנס 
הר"מ דנגלה או דחסידות דישיבת לוד ודישיבת תו"א, ואחד נוסף עליהם שיסכימו עליו שניהם.

ומובן מעצמו שבחינה זו ענינה רק בהנוגע לתלמידי הכתות העליונות והלומדים בפ"ע.

מכתה  התלמידים  להעלות  כדי  הנדרשות  הבחינות  במקום  באה  זה  בחינה  שאין  ג"כ  מובן 
לכתה, כי אינה אלא בשביל הכתות היותר גבוהות, וכנ"ל בשביל לדעת מצב האמתי של התלמידים 

וכשרונותיהם בנגלה דתורה ובחסידות.

תקותי שינצלו לזה את ימי חודש תשרי הבע"ל, כיון שבטח בלאו הכי אין הסדרים נשמרים 
כ"כ, ויהי רצון שיהי' בהצלחה.

בטח יאשרו קבלת מכתבי זה תיכף, וימהרו ג"כ במינוי האנשים להועדים ויודיעוני גם עד"ז 
בהקדם.

ולמותר להעיר  בין שתי הישיבות.  ולתווך  בקשתי גם את הנהלת אגו"ח לסדר את הענינים 
אשר מהנכון שכל הבחינות תגמרנה עוד בחודש תשרי.

המחכה לבשורות טובות וחותם בברכת כתיבה וחתימה טובה והצלחה בעבודתם בקדש.

ביום הכיפורים גופא יש חילוק בין שאר שעות היום לתפילת נעילה שהיא החותם ותכלית העלייה דיום הכיפורים עצמו.
משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז

כשם שאפילו כהן גדול העובד ביום-הכיפורים בקודש-הקודשים, חייב להפסיק את עבודתו לצורך פיקוח-נפש של יהודי אחר, כן הוא 
גם לגבי פיקוח-נפש רוחני. יש להפסיק ולדחות גם דברים נעלים ביותר כדי להציל יהודים הצלה רוחנית.

משיחת פרשת משפטים ה'תשמ"ה
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xcde"דח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc zeaezk(oey`x meil)

àeä çwét éà,daezkd oerxt lr cirnd cg` cr el yiy lrad ± ¦¦¥©
dì éúééîdzaezk zraezy dy`d z` `iadl leki `ed ±éãéì ©§¦¨¦¥

.àúééøBàc äòeáL,dyri `ed jkeáéäé[ozi-]dúaeúk dìmrt §¨§¨§¨¨¦¨§¨¨
dipyàãäñ ãç étàa,cg` cr ipta -éîñåàãäqà àn÷ àãäñ C §©¥©©£¨§¨¦©£¨©¨©©£¨
àøúacrd mr cgia oey`xd oerxtd z` d`xy crd z` sxvie ± ©§¨

oerxt z` yigkz m`y ick ,oic zial mdipy z` `iaie oexg`d
,dcbp mdipy eciri ,daezkdðäì eäì íé÷Bîeäåìîa éàn÷ C- ¦§§¨¨©¨¥§¦§¨

,d`eld zernk ,dpey`xd mrta dl ozpy zernd z` aiygie
cr ciri ,dpey`xd mrta drxtp `ly orhze yigkz m`y ick

,oey`xd melyzd lr dcbp cg`dreay rayidl jxhvze
ef dreaya dvex `id ixdy ,crd z` yigkdl `ziixe`c

.zerwxw ceariy zxitk df oi` mbe ,melyzn xhtidl
:`xnbd dywné÷úîéîñ Càéä ,éãéà áøc déøa àLéL áø dì óC ©§¦¨©¦¨§¥§©¦¦¥©¨¦

àøúa àãäqà àn÷ àãäñcrd z` sxvl leki lrad ji` - ©£¨©¨©©£¨©§¨
`vnpe ,xg` melyz lr cirn cg` lk ixd oexg`d mr oey`xd
mrt dzaezk lawz ,llk dlaiw `ly rayze xetkz m`y

.ziyily
:zxg` dvr `yiy ax `ian jkitláøc déøa àLéL áø øîà àlà¤¨¨©©¦¨§¥§©

áéäé ,éãéà[ozi-]dúaeúk dìdipyd mrtaàn÷ àãäñ étàa ¦¦¨¦¨§¨¨§©¥©£¨©¨
àøúa àãäñå,oexg`d crde oey`xd crd ipta -ðäì dì íé÷BîeC §©£¨©§¨¦¨§¨¨

éàn÷zepey`xd zernd z` aiygie ±aly zern,äàåìäm`e ©¨¥§©§¨¨
cirie oey`xd crd `eai zg` mrt wx drxtpy orhz dy`d

.eyigkdl `ziixe`c dreay dze` aiigie dcbp
:ef dvr lr mb dywn `xnbdé÷úîäìBëé ézkà ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦©©¦§¨

øîéîìxnel dy`d lkez oiicr ±éàåä úBaeúk ézLlke ,[eid-] §¥©§¥§£©
.melk xifgdl dkixv ipi`e ,zxg` daezk xear did melyz

:`ziixe`c dreay icil d`iadl lekiy ote`d z` d`ian `xnbd
eäì òãBîc àeä ,éMà áø øîà àlàote`a wx dliren ef dvr ± ¤¨¨©©©¦§©§

dl rxt xaky ,ipyd oerxtd iptl micrl dligz riceiy
z` reazl ick `l` epi` zipy eiykr dl ozepy dne ,dzaezk
myl df z` ozp `ly mircei micrdy oeike ,oey`xd oerxtd
xac dfy oeik ,zeaezk izy dl eidy oerhl dleki dpi` ,daezk

.ievn `l

* * *
:dpyna epipyíéãaòeLî íéñëpîrxtz `l 'eke minezi iqkpne ¦§¨¦§§¨¦

:df oipra zxg` dpyn d`ian `xnbd .dreaya `l`íúä ïðz§©¨¨
(.dn zereay),eòøté àì íéîBúiä ïëå,mdia`l miaiigy aegd z` §¥©§¦Ÿ¦¨§

.äòeáLa àlà:`xnbd zl`eyïànîminezid erxti `l inn - ¤¨¦§¨¦©
,dreay `ll mdia` aeg z`äålî àîéìéàmi`ay xn`p m` ± ¦¥¨¦Ÿ¤

,jk xnel xyt` i` ,envr deldn zeablìé÷L ïäéáà àzLä± ©§¨£¦¤¨¦
deldn eaeg daeb did ig did eli` odia` elit` ixdyàìa§Ÿ

eäðéàå ,äòeáL`l` eabi `l [minezid] md eli`e ±.äòeáLadper §¨§¦§¦§¨
:`xnbdøîà÷ éëä àlà,dpynd zpeek ef ±íéîBúiä ïëåly ¤¨¨¦¨¨©§¥©§¦

mdia` aeg zeabl mi`ayk ,delndíéîBúiä ïî,deld lyàì ¦©§¦Ÿ
.äòeáLa àlà eòøté¦¨§¤¨¦§¨

:df oicl dlabd d`ian `xnbdàì ,äãeäé áø øîà à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©§¨Ÿ
eðL,dreaya mdia` aeg z` miaeb delnd ineziyàlàote`a ¨¤¨

íéîBúé eøîàL,deld lyéúéåì àaà eðì øîà,ipeltnézòøôeel ¤¨§§¦¨©¨©¨¨¦¦¨©§¦
,d`eldd z`ìáàm`eøîàminezidéúéåì àì àaà eðì øîà £¨¨§¨©¨©¨Ÿ¨¦¦

,llk ipeltneòøté àì äòeáLa óà.mdn ©¦§¨Ÿ¦¨§
:ef d`xed dgec `xnbdé÷úîdì ójk lr dywd ±äaøcà ,àáø ©§¦¨¨¨©§©¨

ixdy ,jtidl `xaqd,éîc ézòøt àì øîBàk ,éúéåì àì øîBàä ìk̈¨¥Ÿ¨¦¦§¥Ÿ¨©§¦¨¥
dn z` rxt `ly oic lra z`ced ef ixd ,del `ly xne`y oeiky
cirn xhydy oeike ,rxt `ly dced deldy `vnp ,del `ly
iziel' xne` did eli` xy`n xzei eze` aiign df ixd dely eilr

.'izrxte
:`xnbd daiynøîzà éëä øîzà éà àlàjk ,df oic xn`p m` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p `edeðL àì ,äãeäé áø øîà à÷éøæ éaø øîàminezid s`y ¨©©¦§¦¨¨©©§¨Ÿ¨
,dreaya `l` minezidn miaeb mpi`àlàote`aíéîBúé eøîàL ¤¨¤¨§§¦

,deld lyéúéåì àaà eðì øîà,ipeltnézòøôe,d`eldd z` el ¨©¨©¨¨¦¦¨©§¦
ìáàm`eøîày deld ineziéúéåì àì àaà eðì øîà,llk ipeltn £¨¨§¨©¨©¨Ÿ¨¦¦

ïéòøôðelit` mdia` aeg z` deld inezin delnd ineziàlL ¦§¨¦¤Ÿ
,äòeáLameyn.éîc ézòøt àì øîBàk éúéåì àì øîBàä ìkL ¦§¨¤¨¨¥Ÿ¨¦¦§¥Ÿ¨©§¦¨¥

* * *
:dpyna epipy.äòeáLa àlà òøtz àì åéðôa àlL úòøôðå`xnbd §¦§©©¤Ÿ§¨¨Ÿ¦¨©¤¨¦§¨

:df oipra oeic d`ianäNòî ,äøéaä øN àçà áø øîàdf oipraàa ¨©©©¨©©¦¨©£¤¨
eðL àì ,øîàå ,àéëBèðàa ÷çöé éaø éðôìrxtidl minkg epwizy ¦§¥©¦¦§¨§©§§¨§¨©Ÿ¨

,eipta `ly,äMà úaeúëì àlàs` rxtidl minkg epzpy mrhde ¤¨¦§©¦¨
,eipta `lyàpéç íeMî,miypd ipira og miyp`d e`yiy - ¦¦¨

,mdl e`ypieáBç ìòa ìáà,xg`àìelit` eipta `ly daeb £¨©©Ÿ
.eipta rxtie ,eaeg lra aeyiy oizni `l` ,dreaya

:zwlegd drcáBç ìòa eléôà ,ïîçð áø øîà àáøåeaeg z` daeb §¨¨¨©©©§¨£¦©©
ick xacd mrhe ,eaeg lra ipta `lyãçàå ãçà ìk àäé àlL¤Ÿ§¥¨¤¨§¤¨

Bøáç ìL åéúBòî ìèBð,d`elda,íiä úðéãîa áLBéå CìBäå ¥§¨¤£¥§¥§¥¦§¦©©¨
,eaeg rextln hnzyneìòBð äzàåz`úìcmieelnd,ïéåBì éðôa §©¨¥¤¤¦§¥¦

.maeg z` zeabl elkei `ly eyygiy oeik ,zeeldl evxi `ly

* * *
:dpyna epipy'eëå dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§©¤©©§¨¨§

oiyxeid oi` ,dzaezk zraez dpi` m`e ,dze` oiriayn oiyxei
:`xnbd zl`ey .dze` oiriaynàéiäà ïBòîL éaøoic dfi` lr - ©¦¦§©©¨

:`xnbd daiyn .eixac miqgiizn dpynaàäà ,äéîøé éaø øîà- ¨©©¦¦§§¨©¨
,dpyna epipyy ,df oic lràlà òøtz àì ,åéðôa àlL úòøôðå§¦§©©¤Ÿ§¨¨Ÿ¦¨©¤¨

äaeúëì àðL àìå éðBæîì àðL àì ,äòeáLadf oiprl lcad oi`e ± ¦§¨Ÿ§¨¦§¥§Ÿ§¨¦§¨
mid zpicnl dlra jldy] zepefn xear eiqkpn zrxtp m` oia
dl gly m` oiae ,[dl aiigy zepefnd z` ywal oic zial d`ae
,rayidl dkixv ,eipta `ly dzaezk z` zeabl d`ae hb dlra

øîéîì ïBòîL éaø àúàåwxy ef dkld lr welgl oerny iax `ae ± §¨¨©¦¦§§¥©
,dúBà ïéòéaLî äéLøBé ,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk̈§©¤©©§¨¨§¤¨©§¦¦¨
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בכל זמן ובכל מקום עליו להיות בדרגא נעלית כזו כמו הכהן הגדול ביום-הכיפורים בקודש הקדשים.
משיחת שבת פרשת בהעלותך, ה'תשכ"ז

מה שהעבודה דתשובה עילאה בעשרת ימי תשובה, ובפרט ביום הכיפורים היא מתוך בכייה גדולה ביותר, הוא בכייה של שמחה.
ממאמר ט"ו באב ה'תשד"מ

חמישה עשר באב ויום הכיפורים שווים במעלתם, ומחולקים מכל שאר "ימים טובים".
משיחת ט"ו באב ה'תשד"מ
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דט
miwxt dyelya` cenr gt sc ± iriax wxtzeaezk

àåä ç÷ô éà.lra i`d Ðàúééøåàã äòåáù éãéìxtq fge`e ,iepka e` mya `idy Ð

opaxc dreay la` .c`n `id dxenge :(a,gl) zereaya opixn`ck ,eciaÐdllw

.eply oirk ,`nlraàãäñ ãç éôàá äúáåúë äì áéäé.dipy mrt Ðàî÷ àãäñ êéîñå
àøúá àãäñàxetkz m`y ,oic zial cgi mdipy z` `iai ÐÐmdipy deciri

.dzaezk dlawzpyäàåìäá éàî÷ êðäì é÷åîå
od deln :xn`ie ,oey`xd oerxt dprazi Ð

.zipy jizaezk zlawzd ixdy ,jlv`

mrtd `l` izlaw `l :xn`ze xetkzyke

dpey`xd lr cirn cg` cre ,z`fdÐ`ki`

oi`e .znlyn `le zrayp ,`ziixe`c dreay

daezk gkn `ly ,zerwxw ceariy o`k

.draez'åë êéîñ éëéä`l df d`xy dn Ð

odizy lr xetkz m`e ,df d`xÐ`l` o`k oi`

`vnpe ,ziyily lehze rayze ,cg` cr

.ciqtnàøúá àãäñå àî÷ àãäñ éôàá`ede Ð

,`id daeh dvr la` .weyd on micr ipyl oicd

lekie ,rxt minrt izyy oey`xd crd xikiy

lre ,exiag mr daezkd oerxt lr cirdl

.oey`xd oerxtdåéä úåáåúë éúù øîåì äìåëé
oey`xd oerxta ,jilr il eid zexhy izy Ð

crd ixde .zxg` dipyae ,zg` jl izxfgd

zeperxtd ipy d`xy ,driiql cirn oey`xd

.deln myl `le daezk mylåäì òãåîãÐ

erc :ipyd oerxt iptl `xzae `nw `cdql

`ide ,mkn cg` ipta dzaezk dl izrxt xaky

,daezk myl zipy drxetl dvex ip`e .zxtek

z` raz`e ,xaca micr ipy il eidiy

aiigzze ,cg` cr odilr il yie ,mipey`xd

riiqn `le ,edpirnyc oeike .`ziixe`c dreay

`nw cr i`d dlÐizy xninl zivn `l ez

.`ed `giky `lc `zlinc ,eed zeaezkïðú
íúä.zereaya Ðäåìî àîéð éàdeldy Ð

odia` xhy eilr oi`iven eide ,miiw.åðù àìÐ

.ilwy irazyn ikcíéîåúé åøîàù,del ly Ð

izrxte izielÐ`ly dreay :el` erayi

oia xaey epivn `le ,`a` epl xn` `le ,epcwt

.oilhepe ,rext df xhyy eizexhyàì øîåàë
éîã éúòøôdel `l xn`c oeikc ÐÐdcen

.dely eilr giken xhy ixde ,rxt `ly `ed

åðù àì.dreay erac Ðäøéáä øùjk Ð

.eiepikåðù àìmc` iqkpl oic zia oicxeiy Ð

.eipta `lyéðåæîì àðù àì,oic zial d`a Ð

rwxw xeknl dlra iqkpn zepefn zraeze

dpefleÐoefil zern dcia gipd `ly zrayp

.mdnäáåúëì àðù àìå.hb dl gly m` Ð

óåñá òáùúrazze yxbzz e` onl`zzyk Ð

daezkÐdlra lyn dcia dakir `ly rayz

.melkäìéçúá.zepefn weqita Ðïéùøåé éàä
'åëå,i`w eipta `ly zrxtp`c oeik] ,dinza Ð

[o`k oiyxei oeyl i`n?!miiw `ed ixd'åë äìòá øá÷î äëìädlra dl azky dy` Ð

."jilr iyxeil `le il oi` dreaye xcp"àáì ãéúòäe`lc ,dzin xg` dwqrzpy lr Ð

,qetexhet` oick zraype .minezi iqkp gkn `l` ,ef dreay d`a dlra iqkp gkn

ixa zprha `ly oirayp el` :(`,dn) zereaya opzckÐoiqix`de oitzeyd

.oitexhet`deøîéîì ïåòîù éáø àúàådze` oiriayn oiyxei ,dzaezk zraez m` Ð

.minezi iqkpn rxtil `ad oick ,melk odia` zzin xg`l odlyn dakir `ly
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cre dhexta `l` epreh `l elit` cg` cra la` del z`cede deln zprha `l` sqk izy

dinrhl l`eny xninl ivnc :epiax xne`e !'ek dreay el aiig Ð aiig `edy ecirn cg`

dced `l e` ,dhext `l` xtk `l elit` :sqk izy dprhc oizipzn` (a,hl my) lirl xn`c

`l ik Ð dxitka `l` dicic `aeig jiiy `lc cg` cra ,jkld .aiig Ð dhexta `l`

opira zxn` i`c ;aiigin Ð dhexta `l` epreh

sqk izy lk ok m` sqk izy dprh mewn lkn

mrhn aiigzi `ly ick ,xetkiy xnel jixv dz`

ol zi` jkld .cg` cr mrhn `l` ,zvwna dcen

laiigzi ixd .aiigin dhext zprh lrc xnin

zvwna dcena enk dhext zxitk lr cg` cra

,l`enyc dizlin zpwqna iziinc `ziixae

Ð oenn eze` oiaiign mipyy mewn lk :`ipze

xaqwc ,axl iywz `l Ð dreay eaiign cg`

,zellkd on oicnl oi`c Ð sqk izy dprh zxitk

:il dyw edin .ueg ea xn`py mewna elit`e

enk cg` cra sqk izy dnvr dprh opira mlerl

.sqk izyd el xtk i`ce `ede ,zvwna dcena

xn`e !dhexta `l` cirn oi` Ð cg` cr la`

`iz` `nlr ilekc `ail`c :xg` uexz epiax epl

dreay opiaiignc ab lr s` ,l`enyc `xnin

Ð zvwn dcena xhtinc oipr eze`a cg` cra

`nlra dreay aiegnd oin mzdc ;`kdl inc `l

`l Ð zerwxw ceariy zxitk la` ,ied `din

cr iab jklde .dreay epina mewn meya epivn

.dixhtinl ol zi` cg`

éúééîyxit Ð `ziixe`c dreay icil dl

dreay oia dpin ol `wtpc :qxhpewa

hwpn Ð `ziixe`cac ;opaxc dreayl `ziixe`c

xzeq envr `ede .hiwp `l Ð opaxcae ,`vtg

dil xn` (`,dl oihib) "gleyd"a opixn`c ,eixac

dray`e oic ziaa dxc` :iztcn dinxi axl ax

xn`w ikdc ,mzd qxhpewa yxite ,oic zial ueg

ihewp`a dxingc ,oic ziaa dray`l `lc :dil

iaxc `ail` dpin `wtpc :d`xp epiaxle .`vtg

:(`,fn zereay) xn`c ,dizeek `zkldc `a`

Ð rayil leki epi`c `kide ,dl aiegnl dxfg

Ð opaxca la` ,`ziixe`ca Ð `pic i`de .mlyn

rextl gipi `l dreayd lr dceyg `ied elit`

.`kdck ,zlhepe zraypc `kid jk liaya dl

zereay) "mipiicd zreay"a mzd gken ikdc

dil zi`c o`nl inp i` .`icda (`,`n

`wtp Ð opiktn opaxcae opiktn `l `ziixe`cac

ivn Ð `id opaxc dreay i`c `kid ,inp dpin

`ivn `l Ð `ziixe`c i`e ,lehe rayd :xninl

leki epi`y enk ,xhtde rayd :lral xninl

.iax itn .lehe rayd xnel

éëéäÐ 'ek `xza `cdq` `nw `cdq jinq

`id `zbelt `d ?dil `iyw i`n :`niz

xg` d`eld ;(a,l oixcdpq) "xxea df" wxta

.cg`k di`x opira `l xn`c o`n `ki`c ,itxhvn i` d`eld

àáøåax xn`mixken oi`y mei lka miyrnc l`ppg epiax wqte Ð aeg lra elit` ongp

lr s`e .aeg lraa elit` :xn`c ongp axc `dl ygc zile ,aeg lral eipta `ly

iabl ,inp mzd Ð xaeyl zyiig i`e :(`,ak) "minezid mey" wxt oikxra dpin iywnc ab

.'ek lhep cg`e cg` lk `di `ly `nrh mzd :ipyne ,xaeyl yegl ,ongp ax xn`c `d

opigcc dnl eknq ,mei lka miyrnc oeik ,mewn lkn .ikd ol `niiw cenlzd mzqc d`xp

.'ek zlke` ziaixyk :dinxi iax xn` ?eipta `ly mc`l oirxtp ike :dnznc ,inlyexia

.l`ppg epiax yexit .diqkpl opihilgn Ð `l i`e ,ze`ah `d Ð iz` i` ,ixbi` dyly dixza oiglync ,l`xyi ux`c i`xen` oia laac i`xen` oia ,ecenc inlyexia inp `ki`e
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כתובות. פרק תשיעי - הכותב לאשתו - דף פח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

ביום הכיפורים )ובפרט בתפילת נעילה( עולה ספירת המלכות עד למעלה מעלה, וממשיכים זאת בכל ז' רקיעים, שלכן אומרים אז 
"הוי' הוא האלוקים" ז' פעמים.

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

די
miwxt dyelyaa cenr gt sc ± iriax wxtzeaezk

äúåà ïéòéáùî ïéùøåéä ïéà äúáåúë úòáåú äðéàzreay meyn Ð.zqtexhet``iedc

selig :xn`c ,le`y `a`k ,rayi `l :dil `xiaqe ,minezi ia` edpiny qetexhet` dl

rayi `l oic zia edepin :ixaq opax ,"oiwfipd" wxta oihiba yxtn ediinrhe .mixacdÐ

li`ed ,qetexhet` ied `le rpnin k"`copicygeminezi ia` edpin la` .dilÐ`l

eiiga dipin d`pd dil dedc e`l i`c ,rpninÐ

ded `lia` edpin :xaq le`y `a`e .dil ipnin

iraync rci i` ,minezidilÐied `le rpnin

rcic ab lr s` ,oic zia edepin la` .qetexhet`

dil irayncÐ`id `zeaiygc ,rpnin `l

iax :opiqxb ikd .`pic ial edl onidnc diabl

.opaxk oizipznc opaxe le`y `a`k oernyéàä
úòáåúù ïîæ ìëoerny iaxe li`ed :dinza Ð

onf lk i`n ,`lewl?äéì éòáéî úòáåú íàÐ

xhtc `nw `pzl dirnyc rnyn "onf lk" la`

dil xn`e ,dzaezk zraez elit` dreayn dl

dzaezk zraezy onf lk :edi`Ð.dpxhtz `l

ééáà øîà àìàdl azk :xn`c .bilt `yix` Ð

elit` dreayd on dxehtc 'ek dreaye xcp

zrxtpyknoerny iax `z`e ,minezid o

odn dzaezk zraezy onf lk :xninlÐ

,mixn `ni` oa le`y `a`k ,dze` oiriayn

`ad exn` ixdy dyr` dn la` :lirl xn`c

.dreaya `l` rxti `l oinezi iqkpn rxtil

oerny iaxe .le`y `a`c dilr opax ibilte

.opaxk oizipznc opaxe ,le`y `a`kçðéú àä
úòáåúù ïîæ ìë,opaxcn iwet`l `z` Ð

zrxtpe ,dxeht minezid zreayn s` :ixn`c

`l :xninl oerny iax `z`e .dreay `la

.dreaya `l` rxtzäúáåúë úòáåú äðéàÐ

`pwqncdiipz i`nl dizlinco`nn iwet`le ,?

é÷åôàì àôô áø øîà àìàøæòéìà éáøãî
åú÷åìçîåoerny iax `niz `l ,xnelk Ð

azk"`ilek` `l` ,bilt cegl "dreaye xcp dl

`yix` ,bilt ezwelgn ipae xfril` iaxc `zln

:opaxe xfril` iax ixn`wc edpirny .`tiqe

`itexhet` zreay dvxiy onf lk driayn

elit`e ,dreayd one xcpd on dxht `lc `kid

on dxht m`e .dzaezk zriaz zrya `ly

dreaydÐdze` oiriayn oi` oiyxei elit`

zrxtpykil oi` dreaye xcp :ipzwck ,mdn

onf lk ,xninl oerny iax `z`e .'ek iyxeile

dzaezk zraezyÐ.dze` oiriayn oiyxei

elit`e."jilr iyxeil oi` dreaye xcp" dl azk

dzaezk zraez dpi` ,le`y `a`kÐoi`

dlra iigay `itexhet` lr oiriayn oiyxeid

iaxc dil zilc ,dreayd on dxht `l elit`e

onf lk driayn ixn`c ezwelgne xfril`

.dvxiyäðùîäáåúë åîò ïéàå èâ äàéöåäÐ

."izaezk xhy ca`" zxne`a jzrc `wlq `w
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úéáxn`c ,l`enyck dl xaq :ipyn `l i`n` :dniz Ð dil irain dze` oiriayn oic

opzc `zbeltl dl iwene ,yi` zy`l zepefn oiwqet oi` :(`,fw zeaezk) `xza wxta

.oeir jixve !dze` oiriayn oiyxeie :ipzw xitye ,zny ea ernyyk milecb mipdk ipae

éâìôéî÷å.dzin xg`l dlra dpiny oebk Ð oizipzne Ð opaxe le`y `a`c `zbelta

,`newe`l `kil oic zia ieevac

`zi`ck ,zeqtexhet` miyp oicinrn oi`c

`kil dnvrn dpnnae .(`,ap oihib) "oiwfpd"a

oiriayn oiyxeid `nlr ilekl ok m`c ,`newe`l

minezi ia` edpinc `nrh dia jiiy `lc ,dze`

,qetexhet` ied `le rpnn razyn i`c opixn`c

dy` oicinrn oi` oicd onc oi`ex ep` `kde

.`itexhet`

é÷åôàì`zyde Ð ezwelgne xfril` iaxcn

oi` :hwpc i`dc xninl ol zi`

oicd `edc ,`wec e`l Ð dze` oiriayn oiyxeid

dlra iigc zeqtexhet`ae li`edc ,envr `ed

`yixa hwpc icii`e ?`ki` welig dn Ð ixiin

,dze` oiriayn oiyxei dzaezk zraez `zlinc

.oiyxei `tiq inp `pz Ð `wec miyxei mzdc

daiyedy dy`a mz epiax iptl `a dyrne

xhet` dpine ,zipeepg dlraz`yep dzide ,`ite

opi`y dlral zxne`e ,ziaa zern daxd zpzepe

opinwe`c oeikc ,dlra iiga driayd `le .dly

oerny iax xn`wc ,dzaezk zraezy onf lk

lirl opiwqt `dae ,mixn `ni` oa le`y `a`k

inp `zkld ok m`e le`y `a`k dkld (`,ft)

zraez dpi` :miiqnwc ,y"xk `zlin dleka

elit` ,dze` oiriayn oiyxeid oi` Ð dzaezk

ol zilc .ziqtexhet` dpin e` zipeepg daiyed

`l` ,`l jci`ae `cga dizeek `zkldc xninl

:xn`z m`e .`icda cenlzd ol yxtnc `kid

iaxk weqtl ok m` Ð le`y `a`k opiwqtc ,lirl

meyn xnel yie !izxz dipin opirnyc ,oerny

.le`y `a`k oerny iax `icda ol miw `lc

epiaxe .lirlc i`xen` jpi`k iyextl `ki`c

ol `niiwe :epeyl dfe ,oerny iaxk wqt l`ppg

oiyxei Ð dzaezk zraezd :jkld .oerny iaxk

elit` ,dcia didy xac lk lr dze` oiriayn

zraez dpi` m`e .dze` oiriayn dlra iiga

zprh ici lr `l` dze` oiriayn oi` dzaezk

,dizeek oerny iax inwe`l irac edlek ipde .ixa

opge le`y `a`e mixn `ni` oa le`y `a` oebk

.ediizek `zkld Ð

äàéöåä`nw wxta Ð daezk enr oi`e hb

:opgei iax xn` (`,fi) `rivn `aac

.melk xn` `l Ð oic zia dyrn xg` orehd

dy`d oefna oia ,miz`ne dpna oia :yexit

`le daezk oiazeky mewna elit`e .zepade

iaxe .izrxt xnel on`p epi` Ð daezk `hiwp

o`nl la` .xaey oiazekc (a,`rw `xza `aa) "heyt hb" wxta dil zi`c ,dinrhl opgei

`al leki dcia daezk xhy x`ypy dnac oeikc ,daezkd el xifgzy cr rextl aiig oi` Ð daezk oiazeky mewna mewn lkn ,melk xn` `lc dil zi` elit` Ð xaey oiazek oi` :xn`c

i`c ebin ,dpn izrxt :xnel on`p `di mewn lkn Ð melk xn` `l `dc ,lkd izrxt xnel on`p epi`c idp ,dcia dzaezk xhy x`yi `l eli`e .xg` oic ziaa dzaezk razzy ,cqtd icil

,izlhp `l :zxne` `ide ,eppzp :mixne` minezi :(`,ev) "dpnl`" wxta onwl opgei iax irac `de] .ciqti Ð dcia dzaezky ,dzr la` .`nepid icr dl oi` m` Ð jiz`yp dpnl` :xn` ira

el xifgzy dna inp dpin `wtpc :xnel oi` la` .[melk xn` `l oic zia dyrn xg` orehdc ,di`x `iadl minezi lrc `hiyt Ð `adla la` ,exary zepefna epiid ?di`x `iadl in lr

xhy x`yi elit` `dc .izy` z` oi` :xn` ira i`c ebina ,lkd izrxt :xnel on`p `di ,ezy` `idy oixikn oi`y mewnl dnr `ai m`y Ð daezkd:xnel my on`p `di Ð dcia daezk

e`l Ð daezk enr oi`e hb d`ived opgei iaxc `ail` oizipzn opiyxtn ikde .ezy` `id m` llk oixikn oi`c .oeik ,oiyexb icr my oi` `dc .jizyxb `l :xn` ira i`c ebina ,lkd izrxt

.xaey oiazekc xaq `dc cqtd icil `al lekiy it lr s` ,daezkd xifgzy cr rxt` `l :xnel leki epi` mbe ,izrxt :xnel on`p epi` `dc ,dzaezk daeb Ð hb icr ,xnelk `l` ,hb `wec

`l :xn` ira i`c ,ebina on`p Ð cqtpe zxg` mrt dabz `ly xaey el dide ,rxt xaky xne` `ede .micrd mdl ekldy Ð ihb ca` :zxne` `id ;hbd icr :yexit ,hb dnr oi`e daezk

.ziriay dhinyde leafext jl did `l :xn` ira i`c ,ebina on`p Ð erxty `l` ,`ed jky dcen dfe ,ca`e il did leafext :orehy aeg lra oke .`xnba yxtpy enk ,`ed aeh ebine .jizyxb

,`iab i`na opgei iaxl iywize :xn`z m`e .oiyexib icr `iadl dl xyt` i`e li`ed ,hbd icra `ly Ð hba `ly yexit .hba `ly daeb dy` jli`e dpkqd on :xne` l`ilnb oa oerny oax

s`c ,dy`d gkl opax denl`c xn`c opgei iaxlc :xnel yie ?`iab i`na Ð oiyexib icr `kilc i` :axl `xnba jixtck ,jizyxib `l xn` ira i`c ebina dipndil oiyexb icr `kilc oeik

zi`c l`enyle .xity jixt Ð denl` `lc ,axl la` .ebin dil zi`c ab lr s` ,izrxt xnel on`p oi`c dcenc oeik .dpkqd xg`l denl`c `niz oi` Ð izrxt xnel on`p oi` dpkq mcew

`cixb hbd icra la` .ynn hb epiid Ð hb d`ived :oizipznc `yexit ikd Ð dl azk `ly di`x d`iade oiazeky mewna e` ,daezk oiazek oi`y mewna oizipzn iwene ,xaey oiazek oi` dil
`l
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc zeaezk(oey`x meil)

m` j`,dúaeúk úòáBz dðéà,zepefn zraez `l`ïéLøBé ïéà ¥¨©©§¨¨¥§¦
àzâeìôa éâìôéî÷å .dúBà ïéòéaLîewlgp `nw `pze oerny iax ± ©§¦¦¨§¨¦§§¥¦§§¨

mzwelgnaïðúc .íéìBãb íéðäk éðáe ïðçcdpyna(:cw oldl)éî §¨¨§¥Ÿ£¦§¦¦§©¦
úBðBæî úòáBz BzLàå ,íiä úðéãîì CìäL,óBqa òáMz ,øîBà ïðç ¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¥¦¨©©

,melk dlra lyn dakir `ly rayz ,dzaezk zeabl `eazyk ±
älçza òáMz àìå,zepefn ziiab zrya ±íéðäk éða åéìò e÷ìçð §Ÿ¦¨©©§¦¨¤§§¨¨§¥Ÿ£¦

òáMz ,eøîàå íéìBãb,minrt ipy.óBqáe älçzaopg ewlgpy ixd §¦§¨§¦¨©©§¦¨©
dlra ipta `ly dizepefn daebd dy` m`d milecb mipdk ipae

y .epizpyna zwelgnd mb efe ,rayidl dkixvïBòîL éaøxaeqd ©¦¦§
lr dze` miriayn miyxeid oi` dzaezk zraez dpi` m`y

xaeq zepefn zriaz,ïðçklr dze` miriayn miyxei oi`y §¨¨
,dizepefn zriazïðaøåmixaeq,íéìBãb íéðäk éðáklr mby §©¨¨¦§¥Ÿ£¦§¦

.dze` miriayn zepefn
:df xe`ia lr dywn `xnbdé÷úî,úLL áø dì ózpeek ok` m` ©§¦¨©¥¤

,eipta `ly zrxtpa welgl `id oerny iaxéàäxn`y ef oeyl ± ©
dpyna oerny iaxdúBà ïéòéaLî ïéLøBéixdy ,zpaen dpi` §¦©§¦¦¨

ok m`e zepefn oic zian zraez dy`de ig lradyk o`k xaecn
déì éòaéî dúBà ïéòéaLî ïéc úéa.xnel did jixv - ¥¦©§¦¦¨¦¨¥¥

:xg` ote`a oerny iax ixac z` zyy ax yxtn jkitløîà àlà¤¨¨©
,úLL áøwleg oerny iaxàäàdpyna epipyy oicd lr -lirl) ©¥¤©¨

(:et,eiyxei itlk mb dreayn dze` xht dlray dy` iabläëìä̈§¨
,dy`d,äéáà úéáì dìòa øáwî,miqkpa aey dwqrzp `lyBà ¦¤¤©£¨§¥¨¦¨

àétBøèBtà úéNòð àìå äéîç úéáì äøæçL,dlra iqkpaïéà ¤¨§¨§¥¨¦¨§Ÿ©£¥©§§¨¥
àétBøèBtà úéNòð íàå .dúBà ïéòéaLî íéLøBiä,minezid iqkpa ©§¦©§¦¦¨§¦©£¥©§§¨

dúBà ïéòéaLî ïéLøBé,dlv` dyexidn melk dakir `lyìò §¦©§¦¦¨©
,àáì ãéúòä,dlra zzin xg`l miqkpa dwqrzpy dn lr epiidc ¤¨¦¨Ÿ

øáòM äî ìò dúBà ïéòéaLî ïéàåmiqkpa dwqrzdy dn lr - §¥©§¦¦¨©©¤¨©
.dlra iigaøîéîì ïBòîL éaø àúàåwelgl oerny iax `ae ± §¨¨©¦¦§§¥©
wxy ,xneledúBà ïéòéaLî ïéLøBé ,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìk`ly ¨§©¤©©§¨¨§¦©§¦¦¨

epi`y ,minezi iqkpn rxtil `ad oick ,mdlyn melk dakir
m` j` ,dreaya `l` rxtpïéLøBiä ïéà ,dúaeúk úòáBz dðéà¥¨©©§¨¨¥©§¦

dúBà ïéòéaLî.qetexhet` zxeza dwqrzpy dn lréâìôéî÷å ©§¦¦¨§¨¦§§¥
àzâeìôamzwelgna ewlgpe ±ïðúc .ïðaøå ìeàL àaàcdpyna ¦§§¨§©¨¨§©¨¨¦§©

(.ap oihib)òáMé ,íéîBúé éáà eäpnL ñBtBøèBtà,elcbiyk minezil ©§¤¦¨£¦§¦¦¨©
m` j` .mdlyn melk akir `lyòáMé àì ,ïéc úéa eäepéî.àaà ¦¥¦Ÿ¦¨©©¨

íéøácä óeléç ,øîBà ìeàLm`y ,jtidl oicd -,ïéc úéa eäepéî ¨¥¦©§¨¦¦¥¦
,òáMém` j`òáMé àì ,íéîBúé éáà eäpéîdpiny xaecn o`k s`e . ¦¨©¦¨£¦§¦Ÿ¦¨©

m`d `nw `pze le`y `a` ewlgpy ixd .minezi ia` dze`
mb `id efe ,rayidl jixv minezi ia` edpiny qetexhet`

y ,epizpyna `nw `pze oerny iax ly zwelgndïBòîL éaø©¦¦§
oicn dze` miriayn oi` dzaezk zraez dpi` m`y xaeqd

ezrc ,qetexhet`,ìeàL àaàkdzpnzpy ef dy` jkle §©¨¨
,dreayn dxeht dlra ici lr qetexhet`låeli`ïðaøepiidc] §©¨¨

dreay miaiignd [oerny iax lr wlegd epizpyn ly `nw `pz
mixaeq ,dlra zzin xg`l dzyrpy zeqtexhet`d lrïðaøk§©¨¨

.le`y `a` lr miwlegd oihib zkqna
:df xe`ia dgec `xnbdé÷úîiaà dì ó,éoerny iaxy jixack m` ©§¦¨©©¥

,dreayn dy`d z` xehtl `aéàäoerny iax xn`y ef oeyl ± ©
dpyna,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìkxingn oerny iaxy rnyny ¨§©¤©©§¨¨

ezpeek dzid ok` m`e ,dze` miriayn dzaezk zraezyky
,dzaezk zraez dpi`yk dreayn dxhetlúòáBz íàdzaezk ¦©©

,dze` miriayn miyxeidéì éòaéî.xnel jixv did - ¦¨¥¥
:xg` ote`a oerny iax ixac z` iia` yxtn jkitløîà àlà¤¨¨©

,éiaàwleg oerny iaxàäàlirl dpyna oey`xd oicd lr -(:et), ©©¥©¨
dì áúk,lradäòeáLe øãð,éìò éì ïéàdòéaLäì ìBëé Bðéà ,C ¨©¨¤¤§¨¥¦¨©¦¥¨§©§¦¨

,ef dreayn dxht ixdy,'eëz` riaydl `ed leki oiicr j`
zriaz ,lrad dl azk m` j` ,diyxeiàìå ,éì ïéà äòeáLe øãð¤¤§¨¥¦§Ÿ

éìò ,éúeLøa íéàaì àìå ,éLøBéìéLøBé ìòå ,C,CúeLøa ïéàaä ìòå ,C §§©§Ÿ©¨¦¦§¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¥
àì ,BúeLøa ïéàaä àìå ,åéLøBé àìå ,àeä àì ,dòéaLäì ìBëé ïéà¥¨§©§¦¨Ÿ§Ÿ§¨§Ÿ©¨¦¦§Ÿ

àìå ,àéäz`àìå ,äéLøBéz`ïBòîL éaø àúàå .dúeLøa ïéàaä ¦§Ÿ§¤¨§Ÿ©¨¦¦§¨§¨¨©¦¦§
øîéîìdze` xhty zexnly ,xnele welgl oerny iax `ae ± §¥©

,dreaydn,dúaeúk úòáBzL ïîæ ìkd.dúBà ïéòéaLî ïéLøBé ¨§©¤©©§¨¨§¦©§¦¦¨
àzâeìôa éâìôéî÷åmzwelgna ewlgp oerny iaxe `nw `pze ± §¨¦§§¥¦§§¨

ïðaøå íéøî ànéà ïa ìeàL àaàci`pzd liren m`d ewlgpy §©¨¨¤¦¨¦§¨§©¨¨
dzaezk zeabl `eazykl dreayd on dxhetl dnr dpzdy,éaø©¦

ïBòîLxaeqìeàL àaàkrxtil `ad lky xaeqy ,mixn `ni` oa ¦§§©¨¨
lrad dxht elit` ,dreaya `l` rxti `l minezi iqkpn

,dreayn yexitaïðaøålr wlegd epizpyn ly `nw `pz epiidc] §©¨¨
mixaeq ,[oerny iaxïðaøk`a` lr miwlegd lirl `ziixaa §©¨¨

minezin rxtil `ly epwiz minkgy s`y ,mixn `ni` oa le`y
dze` xehtl zepzdl `ed leki mewn lkn ,dreaya `l`

.dreay `ll s` zeabl `id dlekie dreaydn
:df xe`ia lr mb dywn `xnbdé÷úîçðéúä ,àtt áø dì ó± ©§¦¨©¨¨¨¦©

oerny iax xn`y dn z` ayiin df xe`ia mpn`úòáBzL ïîæ ìk̈§©¤©©
dúaeúk,dreayn dze` xhty elit` ,dze` miriayn miyxei §¨¨

j` .rayidl dkixv dpi`y mixaeqy minkg lr dfa welgl `ay
m`y xn`y dn iabldúaeúk úòáBz dðéàmiyxeid oi` ¥¨©©§¨¨

,dze` miriaynøîéîì àkéà éàîoeik ,xnelk ,z`f x`ap ji` - ©¦¨§¥©
,dze` oiriayn oi`y exn`y minkg lr welgl `a oerny iaxy

.ea wlegy oicd z` wx xn`iy eic
:iia` ly exe`ia lr siqen `tt ax,àtt áø øîà àlàoerny iax ¤¨¨©©¨¨

,dze` miriayn miyxei oi` dzaezk zraez dpi` m`y eixaca
`aé÷etàì[`ivedl-]e øæòéìà éaøcîipa,Bz÷eìçîmixaeqd §©¥¦§©¦¡¦¤¤©£§

dpyna(:et lirl)onf lk dzeqtexhet` lr driaydl leki lrady
lrad oi` ,dzaezk zraez dpi` m`y ,welgl `a df lre ,dvxiy

.dzeqtexhet` lr dze` riaydl mileki miyxeide

äðùî
di`x efi` dzaezk zeabl dvexe dyxbzpy dy`a dpc epizpyn

:jk myl `iadl dkixväàéöBäd z`èbzraeze ea dyxbzpy ¦¨¥
,dyxbzpy giken hbdy oeik ,daezkd z` dl mlyiy dlra z`

Bnò ïéàå[hbd mr-]äaeúkrxt `l oiicr dlray jk lr gikezy §¥¦§¨
,dzaezk xhy z` dcai`y zpreh dy`de ,dzaezk z` dl
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כיוון שכל עניין התורה ומצוות צריך להיות בגשמיות דווקא, שהרי "המעשה הוא העיקר" . . הרי מובן . . שכאשר המיצר הוא בפועל 
ובגשמיות, הרי זו מעלה גדולה יותר מהמיצר ברוחניות.

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח

למרות שיש לו כל טוב ובהרחבה, צריך לדעת שאין זה שלו, אלא מה שהקדוש-ברוך-הוא נותן לו, אבל הוא מצד עצמו הרי הוא עני.
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח

יש למלא את רצונו של הקדוש-ברוך-הוא, ובפרט בזמן שהוא "בהימצאו" ו"בהיותו קרוב", וללמוד נגלה וחסידות.
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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xcde"דיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc zeaezk(ipy meil)

.dúaeúk äáBbxhy d`ived m`eèb dnò ïéàå äaeúk,àéäzraez ¨§¨¨§¨§¥¦¨¥¦
e dzaezkúøîBàiptn `l` ,il zrxty meyn epi` hb il oi`y dn ¤¤

yéhéb ãáàøîBà àeäå ,y `l` xaey izlaiwe jzaezk izrxtãáà ¨©¦¦§¥¨©
éøáBL.daezkd z` jl izrxtyk jnn izlaiwyáBç ìòa ïëå §¦§¥©©

áBç øèL àéöBäLdhinyd zpy xg`l,ìeaæBøt Bnò ïéàålrady ¤¦§©§¥¦§§
xhy jl did `l oreh delde ,ca`e leafext xhy il did oreh aeg

ezhinyd ziriayde llk leafext.elà éøä[aeg lrade dy`d-] £¥¥
eòøté àìøîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .yCìéàå äðkqä ïîäMà Ÿ¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¥¦©©¨¨§¥¨¦¨

.ìeaæBøôa àlL äáBb áBç ìòáe ,èâa àlL dúaeúk äáBb¨§¨¨¤Ÿ§¥©©¤¤Ÿ¦§§

* * *

àøîâ
daezk dnr oi`e hb d`ived' dpyna x`eand oica dpc `xnbd

:'dzaezk daebdpéî òîLxaeqd zrck gken dpynd ixacn ± §©¦¨
(:`rw a"a)deld oi` ,aegd xhy z` `iven epi` delndy ote`ay

meyn ,eprxw`e xhyd z` il xifgzy cr rxet ipi` oerhl leki
y `ed oicdyøáBL ïéáúBk,[rxty gikei eae]éàcxn`z m`y ± §¦¨§¦

,øáBL ïéáúBk ïéàdzaezk daeb recndì à÷tî àîìc Leçéì ¥§¦¨¥¦§¨©§¨¨
dúaeúëìonl`zzyk dzaezk z` dy`d `ivez `ny yeygp ± ¦§¨¨
da àéáâåz` dpynd daiigy jkne ,miyxeidn zipy da dabze ± §©§¨¨

,daezkd z` el dxifgn dpi` dy`dy ote`a s` rextl lrad
`ll mb eaeg z` zeabl delnd lekiy zxaeq dpyndy gken

.xaey dell aezkiy ici lr xhy
:`xnbd dgecïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îa ,áø øîàep`-] ¨©©§¨¤¥§¦§¨©§¦¨

lrad aiigy i`ce dfk ote`ay ,dzaezk daeb okle [miwqer
la` .xhyd z` el xifgzy dy`d on reazl leki epi`e rextl
cr rextl aiig deld oi`e ,xaey oiazek oi`y okzi libx ote`a

.xhyd z` delnd el xifgiy
:zwlegd drc,øîà ìàeîLedpynd z` cinrdl xyt` mlerl §¥¨©

.äaeúk ïéáúBkL íB÷îa óà©§¨¤§¦§¨
:zncewd dl`yd zxfeg l`eny itlåm`dììàeîLcenll lkep §¦§¥

y dpyndn.øáBL ïéáúBk:`xnbd daiynéãéãì ,ïðò áø øîà §¦¨¨©©¨¨§¦¦
ìàeîL øîc dépéî éì àLøtéî,envr l`enyn il yxtzp df xac ± ¦©§¨¦¦¥§©§¥

ey oiazek oi`y zxaeq epizpyn mlerlyxyt` mewn lkne ,xa
daezk oiazeky mewna oia dzaezk daeby dpynd z` yxtl

`ed m`y ,oiazek oi`y mewna oiaeíB÷îaebdpyïéáúBk ïéàL §¨¤¥§¦
,daezk `la dzaezk dl mlyiy dy`d zraeze ,daezkøîàå- §¨©

lradézáúk,jzaezk ixifgzy cr jl rxt` `le daezk jlåéìò ¨©§¦¨¨
äéàø àéáäìdaeb di`x `iad `ly onf lke daezk dl azky §¨¦§¨¨

oi`e daezk oiazek oi`y mewna xaecny oeik ,dzaezk dy`d

m`e ,dl azke mewnd bdpnn dpiyy xnel on`p lradíB÷îa§¨
ebdpyïéáúBkLil ixifgzy cr jl rxt` `l lrad xn`e daezk ¤§¦

,daezkd z`äøîàådy`d -éì áúk àìrxti okle daezk lrad §¨§¨Ÿ¨©¦
daezk aezkl ebdp df mewnay oeik ,xhy `la daezkd z` il

äéàø àéáäì äéìò,dzaezk daeb f`e daezk lrad dl azk `ly ¨¤¨§¨¦§¨¨
d`iady `l` ,daezk miazeky mewna mb xaecn epizpynae
.daezk `la daeb jkle daezk lrad dl azk `ly di`x dy`d

:xg` ote`a dpynd z` yxtne ea xfeg axáø óàåz` cinrdy §©©
,daezk oiazek oi`y mewna dpynddéa øãäeixacn ea xfg ± ¨©¥

,xg` ote`a dpynd z` yxtne lirlíB÷îa ïéa ,áø øîàc§¨©©¥§¨
ïéáúBkLe ,daezkïéáúBk ïéàL íB÷îa ïéam`y `ed oicd ,daezk ¤§¦¥§¨¤¥§¦

d`iven dy`dèbdaezk `lläáBbz`øwéòdpn-] daezkd ¥¨¦¨
d z` d`iven `id m`e ,[minkg dl epwizy miz`neäaeúkcala §¨

,hbd `lläáBbd z`úôñBzxzei dzaezka lrad dl siqedy ¨¤¤
,opax dl epwizy miz`ne dpnnáéLäì äöBøä ìëåax uexiz lr §¨¨¤§¨¦

dpynd ixacaáéLéå àáédpyndy oeik eixacl yegl oi`e ¨Ÿ§¨¦
.ahid zayein

:epizpynn ax lr dywn `xnbdïðzdy`d d`ived ,dpyna §©
äaeúkzeablãáà øîBà àeäå ,éhéb ãáà úøîBà àéä ,èb dnò ïéàå §¨§¥¦¨¥¦¤¤¨©¦¦§¥¨©
éøáBL,áBç øèL àéöBäL áBç ìòa ïëådhinyd zpy xg`lïéàå §¦§¥©©¤¦§©§¥

ì àîìLa .eòøté àì elà éøä ,ìeaæBøt BnòìàeîLoaen df oic ± ¦§§£¥¥Ÿ¦¨§¦§¨¨¦§¥
z` oiae xwird z` oia hb ici lr daeb dy`y xaeqd l`eny itl

,ztqezddì é÷Bî`l' dpynd ixac z` cinri l`eny oky ± ¥¨
'erxtiïéáúBk ïéàL íB÷îad`ived `ny miyyeg ep`e ,daezk §¨¤¥§¦

,oic ziaa dhib z` dy`døîàålradézáúkip`e daezk dl §¨©¨©§¦
oicdy ,zipy dabze izen xg`l daezkd z` `ivez `ny `xi

`edäéàø éúééà déì ïðéøîàclr di`x `ad el mixne` ep`y ± §¨§¦¨¥©§¥§¨¨
,daezk dl zazky jkäéàø éúééî àì éàå,di`x `ian epi` m`e ± §¦Ÿ©§¦§¨¨

déòøt ìéæ déì ïðéøîà,dzaezk z` dy`l mlye jl el mixne` ± ¨§¦¨¥¦©§¥
dpi` ,hb `la daezk d`ived m`y dpynd dazk jkitle
ici lr dzaezk z` dzab `ny miyyeg ep`y oeik ,melk zlawn

.hbdáøì àlàmiz`ne dpn wx daeb hbd ici lry xaeqd ¤¨§©
,hb dl oi`y epiptly dxwna ok m`e ,ztqez daeb daezkaeéäð§¦

àéáb àì øwéòcdleki dpi` daezkd xwir z`y it lr s` ± §¦¨Ÿ©§¨
dzaezk d`ivedy oeik mewn lkn ,zeabléáâéz àäéî úôñBz± ¤¤¦¨¦§¥

.ztqezd z` dabz mipt lk lr
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,óñBé áø øîàep` dna o`k ± ¨©©¥¨¨§©©§¦¨

,miwqerLke dzaezk d`ived,ïéLeøéb éãò íL ïéàon`p jkle §¤¥¨¥¥¥¦
,ztqezd z` mb dl izrxt oerhl lradøîéîì ìBëéc Bbéîjezn ± ¦§¨§¥©

xnel lrad lekiyäézLøéb àìz` dl mlyln xeht dide Ÿ¥©§¦¨
dzaezk
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק 
ונכון הדבר  בו כותב אודות סברתו, ללמוד מלאכת סת"ם,  זי"ע,  נבג"מ  מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

במאד ומכמה טעמים.

ביר"ש שלו, אלא שאין הקב"ה בא  לעוררו אשר סופר סת"ם צריך להרבות  ובודאי למותר 
ואין הדבר תלוי אלא בהאדם, ואדרבה  זה,  ונותן מראש היכולת והכחות על  בטרוניא עם בריותיו, 

מוסיפין בסיוע שלו, וכמרז"ל הבא לטהר מסייעין לו, ועיין לקו"ת דברים פט, ד.

בברכת חתימה וגמח"ט.
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דיג
miwxt dyelya` cenr ht sc ± iriax wxtzeaezk

äúáåúë äáåâjizrxt :oerhl leki epi`e Ðeizrxwe jizaezk xhy il zxfgdemeyn .

dyrn xg` orehd :`rivn `aaa ol `wtp `kdne .`ed oic zia dyrn daezk i`pzc

oic ziaÐ.melk xn` `l`nrh i`nÐ.inc `xhy hiwpc o`nk oic zia dyrn lk

éèâ ãáà`le .dzaezk daeb :opzck ,eci lr izaezk zeabl eilr eiz`ved `ly Ð

.ipnn ca` `l` ,oic zia ederxwøîåà àåäå
éøáåù ãáàzxn`e ,oic ziaa ez`ved xak Ð

aezk xhy ca`it lr daezkd oic zia eabe ,iz

ederxwe ,hbd,daezkd lr xaey azkp ile .

i`ivez m`y,daezkd xhy iyxei lr cer

i`eaze`l xnel zepnl` gkn zeablizyxbzp

izrxtp `leÐ.ipnid ca`e ,crl xaeyd didi

áåç øèù àéöåäù áåç ìòá ïëåxg` Ð

:xne` df ,leafext enr oi`e ,ziriayezhinyd

`ly il did leafext :xne` dfe ,ziriay

.ca`e ,ziriay ephinyzåòøôé àì åìà éøäÐ

dfe ,hba dzab xak `ny 'iyiigÐezhinyd

.ziriayäðëñä ïî,zevnd lr mieb exfby Ð

eztxey ezlaiwyne ,odihib xenyl mi`xi eide.

.odileafext okeìåáæåøô,yxtn oihib zkqna Ð

leafext oiwzd lld :(a,cl) "hb gleyd" wxta

eizexhy xqeny ,ziriay hnyz `ly ick

epraziy onf lk eaeg deld on eabiy oic zial.

"yebi `l" dia opixw `l `zydcÐepi`y

`l` ,melk eraezmxiwtdy ,eraez oic ziad

.eiqkpl oicxei mde ,xwtd didàøîâòîù
äðéî,hb z`veda dzaezk daeb :ipzwcn Ð

yiig `lenexri`li`nxrn`wtne `xcde

,`pixg` `pic iaa dzaezkdabzeezzin xg`l

`le izyxbzp `l :xnel ,dpnl` zxeza

`xcd `l dyexb zxeza i`ce `dc .izrxtp

`wtn `xcd ike .`hibl opirxw `dc ,`iab

hb `la dzaezklÐ`l el` ixd :oizipzn opz

cr oiznz (`ly) yginl ol ded ,edine .erxti

yiig `lcne .dpnl` zxeza dabze ,zeniyÐ

epi`e ,del ly egxk lr xaey oiazek dpin rny

lekihinydlcr rxt` `l :xnel envr

xifgzyxefgz `ny ,ixhy ilep`iveze`l` .

.xaey jl aezki `ede ,rxt :el mixne`

df `vnpy itl ,oiazek oi` :xn`c o`nk ol `niiwe ,(a,`rw) `xza `aaa `id `zbelte

.mixakrd on exaey xenyl jixvà÷ôî àîìã.dzin xg`l Ðàéáâå.dpnl` zxeza Ð

äáåúë ïéáúåë ïéàù íå÷îá.oic zia i`pz lr oikneq `l` Ðøáåù ïéáúåë ìàåîùìå
dinza Ð.éì àùøôéî éãéãìdaebc `nrh epiide .xaey oiazek oi` mlerlc Ð:dzaezk

xefgz `ny ip` `xie ,izazk :xne` `ede ,`ed oiazek oi`y mewn i`cdp`ivezeÐeilr

azky micr ,di`x iziin i`e .di`x `iadlÐdi`x iziin `l i`e .`iab `lÐipzw

,`ed oiazeky mewn i`e .xird bdpn izipy xnel on`p epi`e .dzaezk daeb :oizipzn

il azk `l :dxn` `ideÐdzaezk daeb :oizipzn ipzw ike .di`x `iadl dilrÐ

.dl azk `ly di`x d`iadyáø óàå.dicegl oiazek oi`y mewna oizipzn iwe`c Ð

äéá øãäoi`y mewna oiae oiazeky mewna oia :xn`e ,`pixg` `nrha oizipzn iwe`e Ð

daezk `la hb `wtn ik ,oiazekÐ,miz`ne dpn epiidc ,dzaezk xwir daebdaeb"e"

oizipzn ipzwcÐhb `la daezk `wtn ike .ztqez `le ,xn`w xwirÐztqez daeb

ez`ab `ny opiyiig ,xwir `le.hbd it lráéùéå àáé áéùäì äöåøä ìëåoi`c Ðyegl

.melkl dzrnìàåîùì àîìùáztqez oia xwir oia :xn`c ÐÐ.hbd it lr oirxtp

äì é÷åî.erxti `l :ipzwc `d Ðïéáúåë ïéàù íå÷îá:xn`c i`na onidn ikd meyne Ð

ipzrazyk :xn`c ,hbd it lr izrxt,daezk dl izazk :oic ziaa izxn` hbd it lr

,rxt :il exn`e .di`x iz`vn `le ,di`x `ad :il exn`e .dp`iveze xefgz `ly ip` `xie

rextl wewf ip` igxk lre li`ed ,xaey il eazkiy odn izywaeÐil didiy il aeh

edeazke ,xaey.ca`e iláøì àìài`n` ,xwir `l` hbd it lr oirxtp oi` :xn`c Ð

erxti `l?.'ek `iab `l xwirc idp
éàå
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lkn Ð daezk oiazek oi`y mewna `nlr ilekl "izrxt" xnel on`p oi`y it lr s` ,`iab `l

,dcia mly hbd x`yi m` cqtd icil `al lekiy oeik ,rxwze hbd el xifgzy cr rxti `l mewn

:`niz ike ."izrxt" xnel lkei `l mbe ,"jizyxib `l" xnel lkei `le zipy mrt dabz xgnlc

`l :xn`c opgei iaxc dil zil l`eny i` :inp i` .xaey oiazek oi`c xaq `d Ð xaey eazki

on`p `di ynn hbd `ivez `l m` Ð melk xn`

ied hbc ,oiazek oi`y mewna elit` ,"izrxt" xnel

mzd iia` xninl ira ied ikdc .daezk mewna

,hb dnr oi`e daezk :(a,fi) `rivn `aac `nw wxta

ca` :xne` `ede ,rxwp `le ihib ca` :zxne` `id

b xaky ,ixaeyil dide ,rxwpe hba dzaezk dza

.onl`zzyk dzin icira dabze xefgz `ly xaey

,oiicr dl rxt `ly oerhl leki didy oicd `ede

hbd xifgzy cr rxt` `l :xnel leki mewn lkn

wx ,hba `ly daeb dy` jli`e dpkqd one .eprxwie

jixt `l ikdle .ebin `kilc ,oiyexib icir yiy

`ki`ca ixiinc ,l`enyl la` ,axl `l` `xnba

`yexit ied inp ikde .xity dil iz` Ð oiyexb icir

`rivn `aac `nw wxta iia`l `xwirn oizipznc

mewna Ð dl iwene ,opgei iaxk wiqn seqale ,(my)

,opgei iaxc `ail` izyxity enk yxtne .oiazeky

wxta `de :xn`z m`e .hb icir epiid "hb d`ived"c

iia` xaqc rnyn (a,`rw `xza `aa) "heyt hb"

df ly exaey ca` :iia` xn`wc .xaey oiazek oi`c

`de dzaezk daeb i`n` ,ok m`e ?icge dld lk`i

daezke hb x`ypy dn ici lr cqtd icil `al leki

yiy oebk :cinri iia`c :xnel yie ?ziyixtck ,dcia

Ð inwe`l ith dil `gipe] .daezkd dtxypy micr

oi`y mewna Ð inwe`ln ,dtxype oiazeky mewna

el d`xpc .hb dnr oi`e daezk :ipzwcn .oiazek

`iab ikdle .[bdpnd dpiye edi` dl azkca wgec

x`yp hbdy it lr s`e .`cixb hbd icira xity

ivnc .xaey opiazke ,xyt` `l epiid Ð dcia

iia`l dil zile .dia iaeqpi`l `pira :dxn`

i` .mzd xn`ck ,'ek diab` opiazke dil opirxwc

del car ,oi` :dil ipye ,`axn drnyc xza :inp

`de .xaey oiazekc dxaqe dlaw Ð deln yi`l

zxaey Ð "ip` d`nh" dxn` :(a,f) dheqa opzc

oiazek dpin rny :`xnba xn`e ,z`veie dzaezk

;igcc `l` ,xaey oiazek oi`c iia`l dil zi`c meyn `l Ð "opirxwn" ipz :iia` xn` ,xaey

`xza `aa) "heyt hb" wxta `icda dil zi`c `ax `dc ,rcz .dpin rnynl `kil `dnc

`idd`e] .daezk oiazek oi`y mewna dl iwene ,dheqa mzd inp igc ,xaey oiazekc (a,`rw

epi`y ,xaeyl jixv `ed jgxk lr mzd ?xaey oiazek dpin rny jixt i`nc :dyw mzdc `ibeq

wiic mzdc :xnel yie !exifgzy dwgecl xyt` i`e ?dzaezk dciqtd ixdy ,melk dl rxet

.[oiazek `nlrac llkn Ð daezk `la z`vei ipzw `le ,zxaey ipzwcnòîùoiazek dpin

epiaxl d`xp oi`e .(a,`rw) `xza `aaa ,oiazek oi`c ol `niiw op`e :qxhpewa yxit Ð xaey

wiqncne .'ek `xaz opiazkc `pci`d :xn`wc ,oiazekc ol `niiwc rnyn mzd ,daxc`c ,wgvi

wgvi epiaxl d`xpe .`zkld ikdc rnyn Ð cenlzdc `nzq ikddpin rny :eyexit ikdc

Ð ixaey ca` xne` dfe :ipzwc `tiqcne .oiazek oi`c mzd xn`c o`nl iywize ,xaey oiazek

miptl Ð `edd `l` ,xaey ici lr rextl edewiwfd `l `nlcc ,jk lk wcinl ivn ded `l

`wlqc `zyd :xn`z m`e .(wcwcn Ð `yixn wcinl ivnc dnk lk inp i` .car oicd zxeyn

`le hba dzaezk daeb i`n`c ?oizipzn yxti ikid ,daezk oiazeky mewna ixii`c jzrc

.opgei iaxk yxtic xnel yie ?daezka

íå÷îá`ly di`x d`iadyk oizipzne Ð di`x `iadl dilr il azk `l dxn`e oiazeky

`dc ,azk jk xg`e `ny yegip Ð `ed oiazeky mewnac oeik :xn`z m`e .dl azk

dtxyp ,dzaezk dcai` :`ziixaa ipzwc `d opinwenc ,ikdl opiyiig (a,fh) lirl ipy wxt yixa

oiazeky mewnac rnyn .oiazek oi`y mewnae ,dzaezk dtxypy micr ixn`c oebk Ð dzaezk

oi`eyp zrya dl azk xaky mzdc :xnel yie !zxg` dl azk `ny opiyiigc ,`iab `l Ð

oi`eyp zrya dl azk `ly di`x d`iady ,`kd la` .zxg` dl azk `ny i`ce opiyiig ,dtxype

.oiazeky mewna elit` ,jk xg`e dl azk `ny yginl `kil ez Ðèâdaeb daezk xwir daeb

oi`e hb d`ived ok m` ,xaey oiazek oi`c (a,`rw `xza `aa) "heyt hb" wxta axl dil zi`c oeik :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw .oiazek oi`y mewna oia oiazeky mewna oia oizipzn ixiine Ð ztqez

.dcia daezk xhye li`ed ,dzin icira miz`ne dpn zipy dabz onl`zzykc ;dcia daezk xhy x`ypy dna cqtd icil `al lekic ,daezkd el xifgzy cr miz`ne dpn elit` dabz `l daezk enr

`l Ð dlra zgz zayeia :onwl opipync `iepyc ,dyexb dzidy erci `l mde ?daezka `l m` xwir dabz i`na dpnl` la` .hb dl zi`c ,dyexba ilin ipd Ð xwir daeb dpi` daezk :ax xn`w ikc

.xity iz` ,dzin icira elit` ,xwir daeb Ð dcia daezk oi` elit`c axl opixn` i` ,edine !i`wåâéîax xn`de :xn`z m`e .lirl ziyixtck ,ikd yxtn inp opgei iaxe Ð jizyxb `l xnel lekic
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיר
miwxt dyelyaa cenr ht sc ± iriax wxtzeaezk

àéáâ àì àì éàå.hbd it lr dzab xak `ny opiyiig Ðàéáâ éàîá äðîìà.dly daezk Ð

.eze` oirxewe ,miyxeil daezk xhy zxfgne dlra zny ,dzin icra jgxk lràîù ùåçéð
äùøéâ.xwir dabze ,`pixg` `pic iaa `hib `wtne `xcde Ðäìòá úçú úáùåéáoi` Ð

.eizgz zayei dzid ezzin zryay dze` oixikn ok m` `l` ,dzaezk daeb dpnl`äðîìà
ïéñåøéàä ïî.mlern eizgz dayi `ly Ðàìà

'åë øùôà àìã íå÷îázayeia `niz `l `l` Ð

ernye ,inp mid zpicnl jld elit`c ,dlra zgz

zny eaÐ`nlcl opiyiig `le ,dzaezk daeb

`wtn `xcde dyxibdhiblaezkz :edl opixn`c .

i`e ,dnxrd xnel oi`y mewnac .xaey mkl

,ef oebk ,dl` lkl yegl z`a m` zeabl dl xyt`

micra dzaezk dtxyp oebkeÐdprpnp `l

aezkze ,dzaezk zeabdln.xaeyäúéî éãò
åäééôåâoi`e ,daezk oiazek oi`y mewna Ð

:dl xnel oileki oiyxeidxhy epl ixifgd

.'ek yegip ,jzaezkà÷åðé øîå àùéù÷ øîipy Ð

`l` ,oiey mdipy mye ,`cqg axl eid mipa

xn el oixew xirvle ,`yiyw xn el oixew lecbdy

`wepi.ïéñåøéàä ïî äðîìàdaezk dl zi`c Ð

.dl azk `l m` ,oic zia i`pzaïìðîxn`wc Ð

`wtn `nlc yegil ediiteb dzin icr :lirl

`la `iab ediipin `cg jgxk lr .`wtne `xcde

m` xhyd dxifgd oey`x oerxta ixdy ,`xhy

yiig `we ,dl azk`xcdldl yi :`nl` .`wtne

olpn ,daezk mey `la ,oic zia i`pza daezk?úà
ìëä.ztqeze xwir Ðäì áúë àìztqezd Ð

oiqexi`a zn m`e ,dqpekl zpn lr `l`Ðdl oi`

.daezk xwir `l`äì áúë àìùá úøîà éà àìà
i`pzae Ðdpn dpnl`l ,`iabc `ed oic zia

o`k oi` ixdy ,dl zi`c `ed dlezal miz`ne

.ztqezïðåà àì.miycwa xq`il Ðàîèéî àìå
äì"ex`y"c ,`ed odk m` Ð.aizkäàîèî àìå
åìea wqrzdl zaiig dpi` Ðe`nhiloia ,ea

`nhil devny it lr s` .zil`xyi oia zpdk

`xwie) aizkck ,dyxta mixen`d miznl(`k

"`nhi dl"Ðzpdk meyn e`le .zaiig dpi` ef

.miznl `nhiln zepdk exdfed `ly ,dl hwpåðéà
äùøåé,aizk "ex`y" lrad zyexi iabc Ð

"dze` yxie ezgtynn eil` aexwd ex`yl"Ð

.ezy` z` yxei lrady o`knäùøåé åðéà äúî
äéì àëéøèöéà"dyxei epi` dzn" meyn Ð

,dzaezk daeb `ed zn :ipzinl dil jixhvi`

azkcac ,opirny`llr s`e .opiwqr daezk dl

eaxwi`c abipezg`li`d ilekÐ.dyxei epi`

äéá éáåñðéàì àðéòádi`xl icia didiy Ð

izyxbzpy.`id yi` zy` :ilr exn`i `ly ,äðùî

úåáåúë éúùå ïéèéâ éðùmcew dpey`x onf Ðonfl

.ipy hbl mcew dipy daezk onfe ,oey`x hbäáåâ
úåáåúë éúùdl azke ,dxifgde dyxib ixdy Ð

hbl zeaezkd izy encw la` .dipy daezk

oey`xdÐdl azk `l dxifgdyk ixdy .`l

hbe zeaezk izy :`tiqa opze ,daezkÐdpi`

izy ezy`l azekdy epcnl] .zg` `l` daeb

zeaezkÐmeyn i`e .zg` `l` daeb dpi`

`yxbi`cdxcdeÐoihib ipye daezk :opz `dÐ

dpey`xd daezk zpn lry ,[zg` `l` dl oi`

.dxifgdèâå úåáåúë éúùencwy Ð.hbl odizy

.edl azk i`nl yxtn `xnbaeïéèéâ éðùå äáåúë.dyxibe xfge ,daezk dl azk `le ,dxifgde dyxibe ,mipey`xd oi`eypa daezk Ðàøîâàéáâ éàäá àéòá éà.dinza Ðizy`ehbe zeaezk

ezk `l` dl oi` :ipzw `le .zg` daezk `l` dl oi` :ipzwc ,i`wdl `gip i` :`nl` .dpexg` dasxhinloey`x onfn zegewlÐ.dtxhäæ øçà äæálr mdipye ,dfl mcew df ly epnf Ð

.cg` xkn lr e` zg` d`eldïåùàøä úà éðù ìèéá`xza `xhyl azkc oeikc .ipy onfn `l` sxeh epi`e ÐÐ.`nw ceariyl dilg`éñåà éàãàì÷ã äéá ó.ipy xhya Ðäéáúë úôñåúì
.dpey`xd z` da xikfd `le ,dl azk `xizi daezk xhy `l` .`ziinw` jd dl zitiqe`e iziav :dl azk `lcn ,`iab `l `din ediiexze .oey`x xhy onf lhal ceariyl dilg` `le Ð

ivxzz m` :xn`w ikddpey`x ly ceariy legnlÐef daezk iabe`l m`e ,daexndÐdpey`xd iabzhrend:ongp ax xn` ike .i`nw oiwxita opiyxt ikde .`iab ,`irac ediipin id ,jkld .

oey`xd z` ipy lhiaÐ`z` `nw ilehal e`l i`c .icin dia siqe` `lcaÐdiazk i`nl?äúéîå.zepnl` zxeza zg`e ,oiyexb zxeza zg` ,zeaezk izy zeabl d`ae .dzin icre Ð
íà
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lirl ,`pepnd axc dil zi` opgei iaxe .zpn`p Ð ipzyxib dlral dxn`y dy`d `pepnd

a,ak) ipy wxta`kid `weec `l` `pnidn `lc :xnel yie !(`,cq oihib) "lawzd" wxtae (

oenn cenig zngn `nyc ,`pnidn `l Ð dzaezk zraez la` ,dzaezk zraez oi`c

Ð "`ypil ipexizde ilra zn" :(`,fiw zenai) "dkldy dy`d"a opixn` ikde .ok zxne`

il epz" .dzaezk dl oipzepe ,`ypil dze` oixizn

,dze` oixizn oi` `ypil s` Ð "izaezk

.i`z` daezkc `zrc`c

ìåëé:xn`z m`e Ð 'ek izzpe dizyxib xnel

`l xn`i m`c ?df `ed ebin i`ne

xn`c eiykre ,zeqke x`ya aiigzi Ð jizyxib

`l xn`ykc :xnel yie !envr xhet Ð izrxt

eprh"l encc ,zeqke x`yn mb xeht inp jizyxib

xehtc ol `niiwc ,"mixerya el dcede oihg

zenai) `xza wxta :xn`z m`e .(a,gl zereay)

dlrae `id dkldy dy`d :opixn`c (a,fw

Ð "ilra ipyxib" 'ek dxn`e d`ae ,mid zpicnl

?i`n`e .dzaezk ick cr zklede zqpxtzn

iede ,"jizyxib `l" xne` did dlra `ny yegip

:wlgl yie !xehte ,oixerya el dcede oihg eprh

.dixacl dcen did dlra `a did m` `nyc

êãéãìinp l`enyl Ð xwir daeb hb zxn`c

oi`y mewnae ,iieyw`l ivn ded

.daezk oiazek

äúîm`e Ð dil `kixhvi` dyxei epi`

inp "dzaezk daeb `ed zn" `de :xn`z

"dxrp" wxta opiwiic dpinc ,dil `kixhvi`

:xnel yie !dl xaw `l dqex`c (`,bp zeaezk)

daeb" oeyle ,"dxaew epi` dzn" ipzinl ivn iedc

.dil `kixhvi` `l "dzaezk
`l
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zeaezk(ipy meil)

øîéîì ìBëé[xnel-]dúaeúk dì ézúðå äézLøéb. ¨§¥©¥©§¦¨§¨©¦¨§¨¨
e :df xe`ia lr dywn `xnbdéðz÷cî àädpyndy jkn ixde ± ¨¦§¨¨¥

a dzpyäMà ,Cìéàå äðkqä ïî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àôéñ¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦©©¨¨§¥¨¦¨
,ìeaæBøôa àlL áBç ìòáe èâa àlL dúaeúk äáBby gkenàkéàãa ¨§¨¨¤Ÿ§¥©©¤Ÿ¦§§¦§¦¨

ïðé÷ñò ïéLeøéb éãòlr micr mpyiy ote`a miwqer ep`y ± ¥¥¥¦©§¦¨
,oiyexibdïéLeøéb éãò àkéì éàcoiyexib icr o`k oi` m`y ±éàîa §¦¥¨¥¥¥¦§©

àéábdabzy hb dl oi`y dpkqd zrya xaecn ixd ,dabz dna ± ©§¨
daezk ztqez daeby xaeqd axl `iyewd zxfeg ok m`e ,ea
,hb dnr oi`e daezk d`ivedyk dabz `l recn ,dcal daezka

.rxty on`p didiy ebin lral oi`e oiyexib icr dl yi ixd
:`xnbd zvxzndlek àlà,dpynd lk ±ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥

éðz÷ éëäå ,àøqçéî éøeqçå ,àéäeli`k dpynd z` cenll yie - ¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
hb dnr oi`e daezk d`ived ,da zepyl yi jke ,dxiqg `idéøä£¥

,ïéLeøéb éãò íL ïéàLk ,íéøeîà íéøác äna ,eòøté àì elàjkle ¥Ÿ¦¨§©¤§¨¦£¦§¤¥¨¥¥¥¦
,jizyxib `l oerhl leki didy ebina rxty lrad on`pLé ìáà£¨¥

ïéLeøéb éãò íL,ebin lral oi` `linneàéábz` daeb `id ixd ± ¨¥¥¥¦©§¨
dúôñBz,daezkåiabl eli`øwéò,daezkàhéb à÷tî éàm` ± ¤¤§¦¨¦©§¨¦¨

,dhib z` `ivezàéáb,daezkd xwir z` daeb `id ixd -àì éàå ©§¨§¦Ÿ
àhéb à÷tî,hbd z` `ivez `l m`e -àéáb àì,eze` dabz `l ± ©§¨¦¨Ÿ©§¨

áb ìò óà ,Cìéàå äðkqä ïîeàhéb à÷tî àìcd`ived `ly s` ± ¦©©¨¨§¥¨©©©§Ÿ©§¨¦¨
,dhib z`àéábicr ici lr dzaezk xwir z` mb daeb `id ixd ± ©§¨

,oiyexibäáBb äMà Cìéàå äðkqî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL¤©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¨¨§¥¨¦¨¨
ìeaæBøôa àlL áBç ìòáe ,èâa àlL dúaeúk. §¨¨¤Ÿ§¥©©¤Ÿ¦§§

:ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdéqà áøå àðäk áø déì éøîà̈§¥¥©©£¨§©©¦
zøîàc Cãéãì ,áøìd ici lry ,zxn`y jzhiyl ±äáBb ,èbz` §©§¦¨§¨§©§¥¨

øwéò,dywi ,daezkd xhy z` d`iven dpi` m` s` daezkd ¦¨
ïéàeOpä ïî äðîìàhb dl oi`yàéáb éàîaxwir daeb `id cvik ± ©§¨¨¦©¦¦§©©§¨

daeby jgxk lre ,dzaezkäúéî éãòazen lr micirnd micr ± §¥¥¦¨
,dlraåici lr dzaezk z` zeabl dleki dyexb dy`y jzhiyl §

,hbdLøéb àîìc Leçéìmcew lrad dze` yxib `ny yeygp ± ¥¦§¨¥§¨
,dzin icra daezkd z` dabz lrad zzin xg`l zrke ,ezzin

edpnl` zxeza dzin icra daezkd z` dabzy xg`là÷tî©§¨
àhéâì,xg` oic ziaa dhib z` `iveze xefgz ±déa àéáâådabze ± §¦¨§©§¨¥

.dzaezk xwir z` aey ea
`l` dzaezk zeabl dleki dpi` dpnl` ok` :`xnbd zvxzn

adze` epi`xy ote`dìòa úçz úáLBéoi` okle ,ezzin zry cr §¤¤©©©§¨
.hb ici lr dzaezk dabze xefgz `ny yeygl

cr dlra zgz zayei dy`d z` epi`x m` mb :`xnbd dywn
yeygl yi oiicr ,ezzin zryàîìãå[`ny-]äúéîì Ceîñ §¦§¨¨§¦¨

.dLøéb¥§¨
,ezzinl jenq dyxib ok` m` :`xnbd zvxznãéñôàc àeä eäéà¦§©§¦

déLôpà.envrl ciqtdy df `ed lrad - ©©§¥
:zeywdl dtiqen `xnbdïéñeøéàä ïî äðîìàdqx`zdy dy` - ©§¨¨¦¨¥¦

,dlra zne z`yp `l oiicreàéáb éàîadaeb `id cvik ± §©©§¨
jgxk lr ,dzaezk,äúéî éãòaicra dzaezk daebd dpnl` lkk §¥¥¦¨

,dzinàîìc Leçéìå`ny yeygl yi ixd ±dLøébdlraiptl §¥¦§¨¥§¨
ezenàéáâå àhéb à÷tîedpnl` zxeza dzaezk dabzy xg`le ± ©§¨¦¨§©§¨

.zipy ea dabze xg` oic ziaa dhib z` `ivez
:xg` ote`a `xnbd zvxzn jkitløLôà àìc íB÷îa ,àlà¤¨§¨§Ÿ¤§¨

,xg` ote`a daezkd z` zeabl,øáBL ïðéáúkep` oi`y oeiky ¨§¦¨¥
` dnxrd mi`exaezkze ,dzaezk zeabl dy`dn mirpen oi

.miyxeil xaey
éëä àîéz àì éàcok m` ,ok xn`z `l m`y ±eäééôeb äúéî éãò §¦Ÿ¥¨¨¦¥¥¦¨©§

,mci lr daezkd z` daebyk ,[mnvr-]éãò à÷tî àîìc Leçéð¥¦§¨©§¨¥¥
àéáâå àðéc éa éàäa äúéîoic zia ipta micr `iaz `ny yeygp ± ¦¨§©¥¦¨§©§¨

,mdit lr dabze dfàéáâå àðéøçà àðéc éáa à÷tî øãäåxefgze ± ©£©©§¨§¥¦¨©£¦¨§©§¨
,dzaezk zipy dabze xg` oic ziaa dzin icr `iaze,éàcå àlà¤¨©©

øLôà àìc íB÷îalkd ixacl ,xg` ote`a zeyrl.øáBL ïðéáúk §¨§Ÿ¤§¨¨§¦¨¥

* * *

dl yi oiqexi`d on dpnl`y zehiyta dhwp lirl `xnbd
:df oic micnel okidn zxxan `xnbd dzr ,daezkøî déì øîà̈©¥©

úéàc ïìðî ïéñeøéàä ïî äðîìà ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéL÷§¦¨§¥§©¦§¨§©©¦©§¨¨¦¨¥¦§¨¨§¦
äaeúk dìzia i`pz zngn daezk dl zzl lrad aiigy oipn - ¨§¨

,dl azk `l m` s` oicàäî àîéìéàok epcnly xn`z m` ± ¦¥¨¥¨
lirl dpyndn(:cp),ïî ïéa ïéñeøéàä ïî ïéa ,äLøbúð Bà äìîøàúð¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦¨¥¦¥¦

ìkä úà äáBb ,ïéàeOpäztqez z` oiae miz`ne dpnd z` oia - ©¦¦¨¤©Ÿ
.daezk dl yi oiqexi`d on dpnl` mby `eti` `vnpe ,daezkd

,di`x myn oi` ixdàîìcote`a my xaecn `ny ixdy ±áúëc ¦§¨§¨©
dì.daeb `id okle ,daezk yexita dlraàîéz éëå,xn`z m`e ± ¨§¦¥¨
éày ote`a xaecn m` ±àøîéîì éàî ,dì áúkdpynd d`a dn ± ¦¨©¨©§¥§¨

xg`n ixd ,daezk dl yi oiqexi`d on dpnl`y dfa rinydl
okziy oeik `iyew ef oi` ,daezk dl yi i`cea dlra dl azky

d`a dpyndyé÷etàì`ivedl ±øîàc äéøæò ïa øæòìà éaøcîmy §©¥¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨©
oeik ztqezd z` daeb dpi` oiqexi`d on dpnl`y ,dpynaàlL¤Ÿ

dì áúkdaezk ztqezd z`dñðBk àeäL úðî ìò àlà ¨©¨¤¨©§¨¤§¨
,ztqezd z` daeb dpi` seqal z`yip `ly oeike ,[dp`yiy-]
m`y rinydl my dpyna `nw `pz jxved eixacn `ivedl icke
yexita daezk lrad dl aiigzpy ote`a oiqexi`d on dpnl`zp
:df ote`a zwqer dpyndy dgked siqen `yiyw ax .lkd daeb

énð à÷éc,daezk dl azka xaecny dpynd oeyla wiecn oke - ©§¨©¦
éðz÷c'dì áúëc àîìLa zøîà éà ,'ìkä úà äáBboaen xacd ± §¨¨¥¨¤©Ÿ¦¨§©§¦§¨¨§¨©¨

yexita lrad dl azky ote`a zwqer my dpyndy xn`z m`
,daezkd z` daeb okle ztqeze daezkéëä íeMîjk meyne ± ¦¨¦

`idy dpynd dxn`,ìkä úà äáBbtqezd z` mb epiidcz ¨¤©Ÿ
,dl aiigzdyzøîà éà àlàote`a xaecny xn`z m` ±àìc ¤¨¦¨§©§§Ÿ

,dì áúkéàîyexitd dn ±ìkä úà äáBbmb daeby ezernyny ¨©¨©¨¤©Ÿ
ixd ,ztqezd z`äðîeíéúàîcaladì úéàc àeä,[dl yiy±] ¨¤¨©¦§¦¨

.daezk xwir `l` dl epwiz `l minkg ixdy
dl yi oiqexi`d on dpnl`y jkl xg` xewn `iadl dqpn `xnbd

:daezkïéáà øa àéiç áø éðúcî àlàå,`ziixaaäñeøà BzLà §¤¨¦§¨¥©¦¨©¨¦¦§£¨
,dznyïðBà àì,miycw zlik`a xq`idl eilr dlg zepip` oi` - Ÿ¥

å`ed odk m` okdì ànhéî àìjxck dl `nhidl el xeq` ± §Ÿ¦©¥¨
.ezy` dpi` dqex`y meyn ,ezy`l `nhinyïëåy oicdàì àéä §¥¦Ÿ

úððBà,miycwa xq`idl dpic oi` qex`d zn m` -å`id okàì ¤¤§Ÿ
Bì äànhéîm` oke .äúî,dqex`d,dLøBé Bðéàyxeiy jxck ¦©§¨¥¨¥§¨

yk mpn` .d`eypd ezy` z` lrad,dúaeúk äáBb ,àeä úîixd ¥¨§¨¨
.oiqexi`d on dpnl`l daezk yiy o`k yxetn

,di`x oi` o`kn s` :`xnbd dgecàîìcote`a xaecny okziy ± ¦§¨
dì áúëc,minkg epwiz `l azk `lyk la` ,daezk qex`déëå §¨©¨§¦

àîéz,xn`z m`e -dì áúk éàdaezk qex`déîì éàîàøîdn ± ¥¨¦¨©¨©§¥§¨
,heyt oic df ixd ,dzaezk daeby jka eprinydl d`a `ziixad

ly oicd z`y okziy ,`iyew ef oi`,dLøBé Bðéà äúîàëéøèöéà ¥¨¥§¨¦§§¦¨
déìjk lk miaexw eidy elit`y ,eprinydl `ziixad d`a ± ¥

m` mewn lkn ,daezk qex`d dl azky jk ick cr oi`eyipl
daeb `ed zn m`y `ziixad dazk okl ,dyxei epi` dzn

.daezk dl azka xaecny epcnll ,dzaezk

* * *
daeb hbay lirl e`aedy ax ixac lr zeywdl day `xnbd

:dzaezk xwir z` dy`døîàc áøì ,àðeä áøì ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¨§©§¨©
d ici lryäáBb èbz`øwéòz` d`iven dpi`yk s` ,dzaezk ¥¨¦¨

,daezkd xhyàéáâå àðéc éa éàäa àhéb à÷tî àîìc Leçéìixd ± ¥¦§¨©§¨¦¨§©¥¦¨§©§¨
z` eci lr dabze df oic ziaa hbd z` `ivez `ny yeygl yi

,daezkdàéáâå àðéøçà àðéc éáa à÷tî àøãäå`ivez jk xg`e §¨§¨©§¨§¥¦¨©£¦¨§©§¨
,dzaezk z` aey dabze ,xg` oic ziaa hbd z` aeyàîéz éëå§¦¥¨

déì ïðéòø÷cici lr dzaezk z` daeb `id xy`ky xn`z m`e ± §¨§¦¨¥
i` ixd ,dipy mrt ea dabz `ly ick eze` mirxew ep` ,hbd

,ok xnel xyt`äøîà,xnel dleki `id oky ±déa éáeñpàì àðéòa ¨§¨§¦¨§¦§¥¥
`ypdl lke`e izyxbzpy di`xl icia hbd didiy dkixv ip` ±
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc zeaezk(iyily meil)

íàa aezkd onfdì íãB÷ èba azkpy onf,äaeúkgiken df ixd ¦¥¥¦§¨
,miipy oi`eyip zngn oiyexibd xg`l daezkd z` dl azky

jkle.úBaeúk ézL äáBbd m` la`,èbì úîãB÷ äaeúkdl azky ¨§¥§§¨¤¤©¥
dl azk `l miipy oi`eyipae ,mipey`x oi`eyipa daezkd z`

jkl ,daezk,úçà äaeúk àlà äáBb dðéàoeikBzLà úà LøânäL ¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥¤¦§
døéæçäå,miipy oi`eyipa daezk dl azk `leäaeúk úðî ìò §¤¡¦¨©§¨§¨

.døéæçä äðBLàøä̈¦¨¤¡¦¨
L ïè÷ äðùîe `ypdl zrc ea oi`åéáà BàéOäazke ,ohw ecera ¨¨¤¦¦¨¦

ohwd licbd jk xg`e ,ohwd mya daezk dy`l eia`
daezkd z` dl eazky s`y `ed oicd ,dy` dze`l ieyp oiicre

mewn lkn ,melk epi` ohw dyrne ohw eceradúaeúkdl eazky §¨¨
ezephwaúîéi÷oeik ,licbdy xg`l mbdîéi÷ ïk úðî ìòL ©¤¤¤©§¨¥¦§¨

a oicd oke .licbdykBnò BzLà äøéibúpL øbdúaeúk ,dl azky ¥¤¦§©§¨¦§¦§¨¨
miieb eidyk,úîéi÷oeik.dîéi÷ ïk úðî ìòL ©¤¤¤©§¨¥¦§¨

* * *
àøîâeðL àì ,àðeä áø øîà'zniiw dzaezk'y dpynaàlà ¨©©¨Ÿ¨¤¨

oiprläðîe`íéúàîdl aiigzne daezkd xwir mdy ¨¤¨©¦
,oic zia i`pz zngnúôñBz ìáàdaezka lrad dl siqedyïéà £¨¤¤¥

.dì Lé úôñBz eléôà ,øîà äãeäé áøå ,dì̈§©§¨¨©£¦¤¤¥¨
:`ziixan dcedi ax lr dywn `xnbdéáéúéîe`ypy iebe ohw ¥¦¥

,iebd xiibzdyn e` ohwd licbdyn m` ,dy`eLcéçetiqed - ¦§
,dpey`xd daezkd lr zvwúìèBðdy`d.eLcéçM äîoeylne ¤¤©¤¦§

m` `weecy rnyn `ziixadeLcéç,daezkl sqep mekqïéà± ¦§¦
m` la` ,ztqezd z` daeb `idàì ,eLcéç àìz` zlhep dpi` - Ÿ¦§Ÿ

dazkpy ztqezd z` zlhep dpi` dxwn lkay rnyne ,ztqezd
z` mb zlhepy xaeqd dcedi axl dywe ,dpey`xd daezka

ztqezd:`xnbd zvxzn .àîéàm` ,`ziixad zpeeka jk xen` ± ¥¨
zlhep ,eycigeLcéçM äî óàdl aiig didy mekql ztqeza ©©¤¦§

.dpey`xd daezkdn
:df xe`ia dgec `xnbdéëä éðz àì àäåepipy jk `l ixde ± §¨Ÿ¨¥¨¦

m` ,my epipy oky ,zxg` `ziixaa,eLcéçM äî úìèBð ,eLcéç¦§¤¤©¤¦§
m`e,äðî äðîìàå íéúàî äáBb äìeúa ,eLcéç àìyxetn ixd Ÿ¦§§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤

daezka dl dzidy ztqezd z` zlhep dy`d oi`y ef `ziixaa
e ,dpey`xdàzáeézeixac lr `iyew ef ok`e ±.äãeäé áøc §§¨§©§¨

:ok yxit `l dcedi ax recn `xnbd zx`anïéúéðúî ,äãeäé áø©§¨©§¦¦
déúéòèà,eze` dzrhd dpynd oeyl ±àeä[dcedi ax-]øáñ ©§¦¥¨©

dpynd ixacyéà÷ àúléî dlekà ,úîéi÷ dúaeúkmiqgiizn ± §¨¨©¤¤©¨¦§¨¨¥
,ztqezd oiae xwird oia daezkl jiiyy dn lklàéä àìåla` ± §Ÿ¦

`l` ,ok xacd oi`éà÷ äaeúk øwéòàmiqgiizn dpynd ixac ± ©¦©§¨¨¥
.dl oi` ztqez la` xwirl wx

åúùàì áúåëä êìò ïøãä

éåùð äéäù éî ¯ éøéùò ÷øô

äðùî
lrad iqkpa ic oi` xy`k zeaezka dnicw oica zwqer epizpyn

:zeaezkd lk oerxtlúîe ,íéLð ézL éeNð äéäL éîoi`e ,odiiga ¦¤¨¨¨§¥¨¦¥

,zeaezkdn zg` oerxtl `l` eiqkpa icäz`yipy dy` ¨
äiðMì úîãB÷ ,äðBLàødipyde ,miyxeid iqkpn daezkd ziiaba ¦¨¤¤©§¦¨

,dpey`xd zaezkl ecarzyp lrad iqkpy itl ,mrhde .dciqtn
.dipyd zaezkl ecarzypy mcewåzzin xg` miypd ezn m` ok §

,ozaezk zeabl ewitqdy iptl ,lradïéîãB÷ äðBLàøä éLøBé§¥¨¦¨§¦
éLøBéìdäiðL.mcw eyxiy daezkd aegy iptn §§¥§¦¨

:xg` dxwnl dzr zxaer dpynd,äúîe ,äðBLàøä úà àNð̈¨¤¨¦¨¥¨
jk xg`eàNðdy`,àeä úîe äiðLzaezk miraez dpey`xd ipae ¨¨§¦¨¥

d dy`d ,mdia` zyexia welgl e` ,oixkc oipaäéLøBéå äiðLm`] §¦¨§§¤¨
[dzn.äðBLàøä éLøBéì ïéîãB÷§¦§§¥¨¦¨

* * *

àøîâ
:dpynd oeyln zwiicn `xnbdéðz÷cîdpynd dzpyy jkn ± ¦§¨¨¥

,dì ïéà äiðMäå dì Lé äðBLàøä éðz÷ àìå ,äiðMì úîãB÷ äðBLàøä̈¦¨¤¤©§¦¨§Ÿ¨¨¥¨¦¨¥¨§©§¦¨¥¨
,ote` meya daezk zlawn dpi` dipydy `id zernyndyììkî¦§¨

rnyn ±éàcm`y-][äîã÷däñôúå äiðL,dzaezk xear miqkp §¦¨§¨§¦¨§¨§¨
,qetzl dwitqd dpey`xd dy`dy iptldpéî ïðé÷tî àìoi` - Ÿ©§¦¨¦¨

ly dzaezkl miqkp exzep `ly s` ,dcin mze` mi`iven
.mcw dceariyy dpey`xddpéî òîLeid m`y ,o`kn gken ± §©¦¨

eaeg z` rextl eiqkpa ic oi`e ,zeaeg ilra ipy cg` mc`l
y `ed oicd ,mdipyláBç ìòaeceariyyäáâå íãwL ,øçeàî ©©§¨¤¨©§¨¨
,eaeg z` deld iqkpn,äáb äábM äîoey`xd delnd oi` ,xnelk ©¤¨¨¨¨

.ecin miqkpd z` `ivedl leki
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòì,dabe mcwy xge`n aeg lrayäî §¨¥¨¨©

,äáb àì äábMlra zaehl daby miqkpd z` ecin mi`ivene ¤¨¨Ÿ¨¨
,mcwend aegdéàîedpey`xd' dpynd zpeek `id dne ±úîãB÷ ©¤¤

,'dipyléðz÷ éøîâìixnbl zncew dpey`xdy dpynd zpeek ± §©§¥¨¨¥
dleki miqkpd z` dqtz dipyd m` s`y ,xnelk ,dipyl

.dpnn `ivedl dpey`xd
zekf dzernyn minrt 'zncew' oeyly dixack dgiken `xnbd

:melk ipyl oi`e ,zhlgenïðúãkdpyna(.ehw a"a),úáì íãB÷ ïa §¦§©¥¥§©
.oa yiy mewna llk zyxei zad oi`y dpeekd i`ce mye ,dyexil

:mcewd oecipd ly zxg` `qxib,éøîàc àkéàdpyndn cenildy ¦¨§¨§¥
,jtidl didéðz÷ àìcîy yexita dpynd dzpy `ly jkn ±íà ¦§Ÿ¨¨¥¦

äñôúå äiðL äîã÷miqkpììkî ,dãiî ïéàéöBî ïéà,rnyn ±éàc ¨§¨§¦¨§¨§¨¥¦¦¦¨¨¦§¨§¦
äñôúå äiðL äîã÷,miqkpd z`dpéî ïðé÷tîmze` mi`iven - ¨§¨§¦¨§¨§¨©§¦¨¦¨

.dpey`xl mze` mipzepe dpnndpéî òîLmb gikedl yi dfne ± §©¦¨
y `ed oicd ,zeaeg ilra ipy mc`l yiy ote`ayáBç ìòa©©

eceariyyäáâå íãwL øçeàî,eaeg z` deld iqkpnàì äábM äî §¨¤¨©§¨¨©¤¨¨Ÿ
,äáb.ipyd aegd lran miqkpd z` daebe xfeg oey`xd delnde ¨¨

:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìdabe mcwy xge`n aeg lrayäî §¨¥¨¨©
,äáb äábMjk `l gikedl oi`e ,ipydn mtxehe xfeg oey`xd oi`e ¤¨¨¨¨

oi` dqtze dipy dncw m`y yexita dpynd dazk `ly jkn
c xnel yiy ,dcin mi`ivenéãéiàoeik -àðúc`tiqaäiðL ©§¦§¨¨§¦¨

äéLøBéå,daezkd z` zeabl mi`ayäðBLàøä éLøBéì 'ïéîãB÷' §§¤¨§¦§§¥¨¦¨
encw m`y xnel xyt` i` mye ,oixkc oipa zaezk yxil mi`ay
mi`iveny i`ce ixdy ,mcin mi`iven oi` eqtze dpey`xd iyxei
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צריך להיות העניין ד"שימו לבבכם" . . ועל-ידי-זה זוכים לשנת אורה ושנת תורה – "תורה אור".
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח

שתהיה הצלחה בלימוד התורה, נגלה וחסידות, וגם בעבודת התפילה שהיא בבחינת "חוט השדרה" של כל העניינים, וכל זה – מתוך 
שמחה וטוב לבב.

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיז miwxt dyelya` cenr v sc ± iriax wxtzeaezk
äáåúëì íãå÷ èâ íà.dxifgdyk zipy daezk dl azk ixd Ðäðùîúîéé÷ äúáåúë

xb iable .ohw `edyk dl azky ÐÐ.ieb ezeida dl azky daezkàøîâäðî àìà
íéúàî`tqgc ,`iab `l xhya eli`c .oic zia i`pz ody Ð.`ed `nlraåùãéçÐ

xiibzpyn xbe ,licbdyn ohwÐ.dpey`x daezk lr melk etiqed m`åùãéçù äîÐ

eycigy dn :oizrc `wlq `we.miz`n dpn lr

åùãéçù äî óà.dpey`x ztqez lr Ðäìåëà
àúìéî.daezk xhya aezkd lk lr Ð

áúåëä êìò ïøãä

äðùîäðåùàøä éùøåé .éåùð äéäù éîm` Ð

.zeabl ewitqd `ly cr ,eixg` eiyp eznàùð
äúîå äðåùàø,`ed zne dipy `yp .eiiga Ð

oi`a dpey`xd iyxeieoiraezeoipa zaezk

oixkc oipa :(a,ap zeeaezk) epipyy enk ,oixkc

zyexi welgl mivex e` ,'ek i`pin ikil oiiedic

.mdia`ïéîãå÷ äéùøåéå äéðùzlra `idy Ð

`dc ,odia` z` yxil oi`a mipey`x la` .aeg

aegd z` oirxet jkitl ,opz "oezxi oepi`"

.dyexi x`yde ,dligzàøîâéðú÷ãîÐ

zncewc `pyil'ek ipzw `le ,Ðjgxk lre

i`c .xn`w zg` daezk ick `l` my oi`yk

zncewc dpin `wtp i`n ,`l?äðéî òîùÐ

dipy dncw m` la` .dligzkl zncewdqtze

Ð.dpin opiwtn `léøîâìdipyl oi`y Ð

.melkúáì íãå÷ ïá ïðúãëjgxk lre ÐÐ

.`ed ixnbl mcewéãééà:`tiq ipzinl irac Ð

jiiy `le ,oincewc `pyil ,diyxeie dipy

ipzinlmcin oi`iven oi` eqtze encw m` :da

Ðewifgde eqtz m` oi`iven i`ce `dc,rwxwa

.aeg lrac xhyl cearzyi` iqkp `dc
àðú
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àìzpn lry" oizipzn ol rnyn `w i`n ok m` :xn`z m`e Ð 'ek miz`ne dpn `l` iepy

opireny`c :xninl `kile !daezk dl yi Ð mlern dl azk `l elit` ?"dniiw ok

`iab `l jgxk lr `de Ð `xhy i`dl `lw dil zilc ab lr s` ,icarynn `txhc

mcew qetexhet`e ,dxiibzpy mcew xkny dn zegewl sexhl iz`e `ed mcwenc ,icarynn

d`ypc `kid opireny`c :xnel yie !licbdy

`id xak dxiibzp e` dlcbykc ab lr s` ,dleza

lry ,miz`n daezk dl yi ikd elit` Ð dlera

zlgzk eiykr `diy ,dniiw ok zpn.di`eyip

áúåëä êìò ïøãä

äéäù éîllkn zncew dpey`xd ipzwcn

`l dqtze dipy dncw i`c

oincew :ipzw `tiqac ab lr s` Ð dpin opiwtn

iyxei encw elit` mzde ,dpey`x iyxeil

,jenqa rnynck ,ediipn opiwtn eqtze dpey`x

`edd Ð dcin oi`ivenc cenlzdl dil `hiytc

"oincew" `yix ipzc icii`c :xninl `ki`c ,`gip

."oincew" `tiqa inp `pz Ðòîùlra dpin

:dniz Ð dab daby dn dabe mcwy xge`n aeg

?gwelk `l` aeg lra `di `lc ef `id `xaq dn

uxize !oey`x aeg lra sixhw diteb gwelnc

sicr xge`n aeg lrac xi`n oa l`eny epiax

oke .oieel ipta zlc lerpz `ly Ð gweln

dn i` :`niz ike .`pig meyn Ð dy` zaezkl

aeg lran zlc zlirp `ki` Ð dab daby

rpni `l Ð mecwl lekie li`ed ,`id `l !oey`xd

`ki` Ð dab `l daby dn i` la` .zeeldln

s` .ixnbl xge`n aeg lra ciqtny ,zlc zlirp

eid :opixn` (a,f) oikxrc ipy wxt yixac ab lr

xn`e xfge "ilr ikxr" xn`e ,mirlq dying ecia

dpey`xl zg`e dipyl drax` ozpe "ilr ikxr"

xge`n aeg lra Ð `nrh i`n .odizy ici `vi Ð

ozpykc :yexit .dab daby dn Ð dabe mcwy

`ly "eci biyz xy` itk" epiid Ð dipyl drax`

didy itl ,dipy jxrl ziyingd ozil leki did

Ð dpey`xl zg` ozpyke .dpey`xl careyn

Ð "eci biyz xy` itk" inp epiidc meyn ,`vi inp

daby dne ,dipyl ozp xaky ,xzei el did `ly

.dpey`xl rax`e dipyl zg` Ð oicd `ede .dab

xge`n aeg lra :opixn`c mzd opifg mewn lkne

daby dn :opixn` mzde ,`nlr ilekl dab `l daby dnc oiwxit idliya opiwqnc `d` l`ppg epiax dl jixt onwle .zlc zlirp mzd jiiy `lc ab lr s` ,dab daby dn Ð dabe mcwy

idliya xn`c `de .dab `l daby dn Ð irwxwna la` .dab daby dn jkitl ,oilhlhna mzdc :uxiz cer .ycwd lkde li`ed ,yegl oi`c ,dab daby dn i`ce Ð ycwd iabc :uxize !dab

y cr wifd oia ,wifd `ly cr ag oia Ð ediabde zeaeg ilra encw :(a,bl `nw `aa) "ckd z` gipnd"`l` ,encw oiwfip Ð ag `ly cr wifd `nlya :jixte .melk `le eyr `l Ð ag `l

`l !ixiin ilhlhna mzdc ab lr s` ,dab `l daby dn dabe mcwy xge`n aeg lra dpin rny .dabe micw aeg lra Ð inp ag `ly cr wifd elit`e !mcw aeg lra Ð wifd `ly cr ag

,ilhlhnn Ð dab daby dn dpin rny :yxtl mz epiax libx did df oiprke .dil exw `pgbp `xez Ð gbpc oeik ,`lw dil zi`c mzd xn`ck .inc irwxwnk wifny mz xeyc :icin `iyw

epiid Ð dab `l daby dn dpin rny :inp wiqnc ,cenlzd dlr dnznc `de .daezkl icarzyn ilhlhn :xn`c ,xi`n iaxk oizipzn opinwene .`nwe`l ol zi` ilhlhna zegtd lklc

erac `de .mcin `ivedl leki oi`c opixn`c `ed `pic Ð zgp ilhlhn ipdc `zrc`c ,gwelc oilhlhna la` .`ceary zepwl zigp `l ipdc `zrc`c ,aeg lraae ,`wec daezka inp

:onwl xn`c `dc `zyd xninl `kixve .dab daby dn `pz mey `nil `l Ð irwxwna la` ,ilhlhna inp ied Ð dabe mcwy xge`n aeg lraa opaxe qpp oac `zbelt onwl inp iweq`l

:xnel yi cere .epyxitck ,ixii` ilhlhna inp onwlc meyn ,oilhlhn oikxrac meyn iiepyl ivn `lc .ip`y ycwd Ð dab daby dn :wiqn oikxrae ,dab `l daby dn `nlr ilekl

icarzyn `l inzic ilhlhn diteb xi`n iaxlc ,df uexizn mz epiax xfge .`inc xhya daezkk e`l Ð dxeza daezkd deln :xaqwe ,dab Ð daby dn jkld ,dt lr deln oikxrac

onwl l`eny wiqnc ,qpp oak `nzq jd iz`e ,dab daby dn n"y :xn`w ikde ,irwxwna `ibeq jd mz epiax yxtne .(a,`t zeaezk) "eltpy dy`d" idliya izgkedy enk ,daezkl

`iz`e .`kd ixii` ilhlhnac ,oey`xd evexizk d`xp ile .zlc lerpz `ly ick ,lirl epyxitck ,ip`y aeg lra Ð zegewld on sixhc ab lr s`e .daby xge`n aeg lraa ediizbeltc

ikid ,dab `l daby dn dpin rny wiqnc ,ixn`c `ki`l dyw zvw ,edin ,oday lyekl ozpi :xne` oetxh iax ,mixg` cia oecwt e` deln gipde zny in :(`,ct) lirl xn`c oetxh iaxk

!dab `l `nlr ileklc ,irwxwna oizipzn `nlc ?dpin rnyàìãîdncw :ipzw `lcn :`kti` `ni` ,daxc` :il dniz Ð 'ek llkn dcin oi`iven oi` dqtze dipy dncw m` ipzw

.`tiqc `inec ,ixnbl zncew yxtl drhp `ly ick ,"oi`iven oi`" ipzinl dil ied ithc :iax xne`e !dcin oi`iven oi` Ð dqtze dipy dncw i`c llkn Ð dcin oi`iven dqtze dipy
`d
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äaeúëì íãB÷ èb íà¯äaeúk ,úBaeúë ézL äáBb ¦¥¥¦§¨¨§¥§§¨
èbì úîãB÷¯LøâîäL .úçà äaeúk àlà äáBb dðéà ¤¤©¥¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥

døéæçäå BzLà úà¯äðBLàøä äaeúk úðî ìò ¤¦§§¤¡¦¨©§¨§¨¨¦¨
.døéæçääðùîåéáà BàéOäL ïè÷¯dúaeúk ¤¡¦¨¨¨¤¦¦¨¦§¨¨

Bnò BzLà äøéibúpL øb .dîéi÷ ïk úðî ìòL ,úîéi÷©¤¤¤©§¨¥¦§¨¥¤¦§©§¨¦§¦
¯.dîéi÷ ïk úðî ìòL ,úîéi÷ dúaeúkàøîâøîà §¨¨©¤¤¤©§¨¥¦§¨¨©

úôñBz ìáà ,íéúàî äðî àlà eðL àì .àðeä áø©¨Ÿ¨¤¨¨¤¨©¦£¨¤¤
¯,dì Lé úôñBz eléôà :øîà äãeäé áøå .dì ïéà¥¨§©§¨¨©£¦¤¤¥¨

eLcéç :éáéúéî¯eLcéç .eLcéçM äî úìèBð¯,ïéà ¥¦¥¦§¤¤©¤¦§¦§¦
eLcéç àì¯àì àäå .eLcéçM äî óà :àîéà !àì Ÿ¦§¨¥¨©©¤¦§§¨¨

eLcéç :éëä éðz¯eLcéç àì .eLcéçM äî úìèBð ¨¥¨¦¦§¤¤©¤¦§Ÿ¦§
¯áøc àzáeéz .äðî äðîìàå ,íéúàî äáBb äìeúa§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤§§¨§©
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úîéi÷ dúaeúk¯,àéä àìå ,éà÷ àúléî dlekà §¨¨©¤¤©¨¦§¨¨¥§¨¦

.éà÷ äaeúk øwéòà©¦©§¨¨¥

åúùàì áúåëä êìò ïøãä

éîúîe íéLð ézL éeNð äéäL¯úîãB÷ äðBLàøä ¦¤¨¨¨§¥¨¦¥¨¦¨¤¤
.äiðL éLøBéì ïéîãB÷ äðBLàøä éLøBéå ,äiðMì©§¦¨§§¥¨¦¨§¦§§¥§¦¨
àeä úîe äiðL àNð ,äúîe äðBLàøä úà àNð̈¨¤¨¦¨¥¨¨¨§¦¨¥

¯.äðBLàøä éLøBéì ïéîãB÷ äéLøBéå äiðLàøîâ §¦¨§§¤¨§¦§§¥¨¦¨
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äábM äî :Cì àîéà íìBòì .äáb¯úîãB÷ éàîe ,äáb àì¯íãB÷ ïa :ïðúãk ,éðú÷ éøîâì ¨¨§¨¥¨¨©¤¨¨Ÿ¨¨©¤¤§©§¥¨¨¥§¦§©¥¥

äñôúå äiðL äîã÷ íà :éðú÷ àìcî ,éøîàc àkéà .úáì¯éàc ììkî ,dãiî ïéàéöBî ïéà §©¦¨§¨§¦¦§¨¨¨¥¦¨§¨§¦¨§¨§¨¥¦¦¦¨¨¦§¨§¦
äñôúå äiðL äîã÷¯äáâå íãwL øçeàî áBç ìòa :dpéî òîL .dpéî ïðé÷tî¯àì äábM äî ¨§¨§¦¨§¨§¨©§¦©¦¨§©¦¨©©§¨¤¨©§¨¨©¤¨¨Ÿ
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כתובות. פרק תשיעי - הכותב לאשתו - דף צ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

השאלה הראשונה ששואלים כשבאים למעלה היא: "נשאת ונתת באמונה"; לא שואלים האם השתתפת בהתוועדות חסידית, אלא 
האם שמרת את סדרי הישיבה!

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיח
miwxt dyelyaa cenr v sc ± iriax wxtzeaezk

éîð àðúdncw m` :`pz `le ,"zncew" dligzklc `pyil `yix Ðdqtze.oi`iven oi`ïäì ùé åúåîá úçàå åééçá úçà äðéî òîù:opixn` `le ,oixkc oipa zaezk mipey`xl Ð

oixkc oipa oewz ikÐeznc `kiddzxag lyn daexn zg`d zaezke ,eiiga odizyÐediiexz ez` `zydc .deya oiwleg x`yde ,on` zaezk oilhep el`e on` zaezk oilhep el`

`le ,on` aeg zyexi zxeza on` zaezk lr oi`a dipy iyxeic ,ezena zg`e eiiga zg` la` .iievpi`l iz` `le ,a`d zyexi `edy ,oixkc oipa zxezamdia`nipae ,mdl d`a

opz "oezxi" `dc ,a`d zyexi gkn xzi wlg lehil oi`a dpey`xÐelhz `l :xnele ,iievpi`l ez` `nlc ,ilwy `lzyexiaepnn xzei epia`Ð.opixn` `l `dúéùòð äáåúë
äúøáçì øúåîzaezk oewz `lc ab lr s`c Ð

izy lr xzen yi ok m` `l` oixkc oipa

,`ziixe`c dlgp `xwrin `lc ,xpic zeaezkd

oiwxta opzckÐdxrp" wxta `nrh opiyxte

(a,ap zeaezk) "dzztzpyÐezn ik ilin ipd

.oixkc oipa zxeza ez` ediiexzc ,eiiga odizy

dipydy ,ezena zg`e eiiga zg` la`ziabp

aeg zxezaÐ`le ,efn dlecb dyexi jl oi`

znyky .`ziixe`c dlgp `xwrinmiqkp eltp

odia` lr aeg xhy `viyke ,oiyxei iptlÐ

`ide ,odia` zaeg rextl devn oiyer el`e el`

xzenk ziyrp ef daezk jkitl .ozyexi `id

dyexil:oixkc oipa zaezk dpey`xd ipa oiaebe ,

]éãáòùîî éôøè àì,opz "oeaqi" `niz `lc Ð

,eed aeg lraemcearye,mcewetxhieipan

zeaeg ilra ody dipydoixge`noiyxei `l` .

,odoezxi"e.[icarynn eab `le ,opz "éàîå
ïéîãå÷lwynl icin `ki` i` `d :rnync Ð

ediixzaÐ.elwyäìçðì ïéîãå÷elhiy `l Ð

elhi `l` ,on` zaezk mdixg` mipey`xd

jxck ,xzena mwlg mdixg`iwleg.dyexi

éì äîì äðåùàøä éùøåéiyxei" edl exwc Ð

`l `ld ,"dpey`xdgkn`ledzpwznoi`a od

i`n`e ,yxildpey`xd iyxeil `tiq ipzw?ikd

:opiqxbéîð àðú äéùøåéå äéðù àðúã éãééà
äðåùàøä éùøåéìdipy ipal edl ixwc icii` Ð

ipal edpixw ,izxi `w dpin edpi`c ,m`d iyxei

meyn e`le .diyxei my lr inp dpey`x

xnelk ,`nlra `ny `l` ,izxi `w dcicnc

.dpey`xd ipaløðéã øúåî àëéàãá àëäåÐ

"dpey`xd iyxeil oincew" i`d i` .xn`w

`ed oixkc oipa zaezkl oincewÐ`ki`

dnewe`l`lc ab lr s`e .xpic xzen `ki`ca

xpic xzen my yi m` ipzÐ:onwl dl ipzw `d

`l ipnif izxze .'ek xpic xzen my did

.ipzinl jixhvi`àéä éàðúipa ilwy i` Ð

.`l i` oixkc oipa zaezk dpey`xéðá íúà
åàöå íëîà úáåúë åìè íúà áåç úìòálr Ð

`kilca jgxkipzwcn ixiinw xpic xzen

zeaezk izy lr xzei dlgp `ki`c i`e ."e`ve"

Ðedl ixn` `wc "e`ve" i`n?oixkc oipa zaezk dpey`x ipa ilwyc inp idpÐ`x`ymkn` zaezke ,mz` aeg zlra ipa mz` :edl ixn`w ikde ,`kilca `l` .iblt `dinÐ

,`id aege li`edmkpi`eoixkc oipa zxeza oi`aÐx`yd lehp ep`e ,e`ve dze` elh ,jkld .epia` zaeg mirxet mz`e ep`y efn dti `ziixe`c dlgp jl oi`c ,xpic xzen opira `l

.oixkc oipa zaezka'åë äìçð äöô÷ øáë øîåà àáé÷ò éáø.dpey`xd ipa iptln oixkc oipa zlgp dvtw dipy ly diiga lrad zny dryn Ðäìôðå,dyexi x`yk ,dlgp zeidl Ð

xpic xzen `kd ied elit`e .dipyd ipal s`Ðzg`ac ,oixkc oipa zaezk dpey`xd ipa ilwy eed `l`l ezena zg`e eiiga.owzi`ïäì ùé àîìò éìåëã`aiwr iaxc `nrhe Ð

oicd `ede .aeg dipyd elit`e ,dzxagl xzen ziyrp daezk oi` :xaqwe ,`ed xpic xzen `kilc meyn `kdeznc `kid aeg lraloixkc oipa zxeza ez` ediiexzc ,eiiga odizy

aeg lral careyn `ede ,xpic xzen my yieÐ.xzen ied `láåç ìòááøúåî éåäã éâéìô àì àîìò éìåëli`ed Ðmlek lr `vei xhydeÐ,odly dlgp `ide ,oirxet mlek e`vnp

.mdia` aeg zrixt zevn oda eyryäáåúëá éâéìô éëx`yk e`l :xaq `aiwr iaxe .xzen iede ,aeg x`yk ef ixd :xaq qpp oa ;ibilt ,`id aeg dipydy ,ezena zg`e eiiga zg`a Ð

.`ziixe`c dlgp xwrinl opaxc oixkc oipa zyexi owzi` `le ,`ziixe`c dlgp o`k oi`y `vnp .oirxet `le oilawn dipy ipa jpd ,jklde .ilwy `w ediiteb edpi`c oeik ,inc aeg

éëä éà`aiwr iax biltc `ed `cegl `dac ÐÐxzen ded i`e ,xzen `kilc meynÐdil ira` ikd ,llk oixkc oipa zxez o`k oi` :rnync "dlgp dvtw xak" i`n ,bilt `l

.oilhep oi` e`l m`e oilhep xzen my yi m` :xninl'åë óñåé áø øîà àìàzaezk `kil ezena zg`e li`edc ,xninl `aiwr iax `z` ,xzen da ded elit`c ,`yixa ziyixtck Ð

.`kil ik oky lke ,dpey`x ipal oixkc oipaåæ ìù äéðá íéàáipal la` .mn` zaezk oilhepe ,aeg zlra `idy ,dipyd ipa mi`a :xn`w ikde ,i`w dipy ipa` jzrc `wlq `w Ð

dpey`xÐ.mdl oi` ezena zg`e eiiga zg` :xaqwc ,daezk o`k oi`äåùá ïé÷ìåç.aegd zaezk lr xzend z` Ð
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc zeaezk(iyily meil)

énð àðz`yixa s` dpynd dazk ±,äiðMì 'úîãB÷' äðBLàøä`le ¨¨©¦¨¦¨¤¤©§¦¨
jky s` ,dcin mi`iven oi` dqtze dipyd dncw m`y dazk

.oicd

* * *
:dpyna epipyäðBLàøä úà àNðdipy ,`ed zne dipy `yp ,dzne ¨¨¤¨¦¨

mipicd z` d`ian `xnbd .dpey`xd iyxeil oincew diyxeie
:ef dkldn cenll yiyúìz dpéî òîLcenll yi ef dkldn ± §©¦¨§¨

.mipic dyly
:oey`xd oicddpéî òîLizy ezn m` s`y ,o`kn gikedl yi ± §©¦¨

eiypBúBîa úçàå åéiça úçà,ezen xg`l -ïäì Lézyexia lehil ©©§©¨§©©§¥¨¤
mdia`ééeöpéàì ïðéLééç àìå ,ïéøëc ïéða úaeúkmiyyeg oi`e ± §©§¦¦§¦§Ÿ©§¦¨§¦§¥

:`xnbd zx`an .dhhw icil e`eai jk jeznyéànîep` okidn - ¦©
.df oic micneléðz÷cî,dpyna epipyy jkn ±äéLøBéå äiðL ¦§¨¨¥§¦¨§§¤¨

,äðBLàø éLøBéì íéîãB÷'mincew' oeyl dpynd dhwpy jkne §¦§§¥¦¨
,rnynéîã÷c àeä íc÷éîipal mincew wx dipyd dy`d ipay - ¦§©§¨§¥

ick lrad iqkpa oi`yk epiide ,daezkd ziiaba dpey`xd dy`d
,zeaezkd izyéì÷L àkéà àäizy ick miqkpa yiyk la` ± ¨¦¨¨§¥

ilhep dpey`xd dy`d iyxei ,zeaezkdoixkc oipa zaezk z` m
.mn` ly

:ipyd oicddpéî òîLedy ,ef dkldn gken oke ±äaeúkiyxeiy §©¦¨§¨
ly daezkd aeg oerxt zxeza dyexidn miaeb dipyd dy`d

`id ,mdia`dzøáçì øúBî úéNòð,xnelk .oixkc oipa zaezkl ± ©£¥¨©£¤§¨
oic da miiwzn ,mdia` aeg zxeza ziabp dipyd daezkdy oeik
ipa mileki `linne ,dyexil 'xzen' ziyrk `ide ,dxezdn dyexi
daezkd ziiab zngny s` oixkc oipa zaezk zeabl dpey`xd

.dyexil sqep xpic x`yi `l dipyd
:`xnbd zx`anéànî.df oic micnel ep` okidn ±éðz÷ àìcn± ¦©¦§Ÿ¨¨¥

zaezk milhep dpey`xd iyxei oi`y dpynd dazk `ly jkn
`l` mn`,øðéc øúBî íL Lé íà.dfa jxev oi`y x`ean ¦¥¨©¦¨

:iyilyd oicddpéî òîLey ,epizpynn cer gkene -ïéða úaeúk §©¦¨§©§¦
éãaòLnî äôøè àì ïéøëcmiyxeid dze` miaeb `ly `ed dpic ± ¦§¦Ÿ¨§¨¦§©§§¥

.miyxei `l` aegd ilra mpi`y meyn ,zegewlnà÷ìñ éàc§¦¨§¨
éãaòLnî äôøè ïézòcoixkc oipa zaezky epzrca dlrp m`y - ©§¦¨§¨¦§©§§¥

recn ,micareyn miqkpn dze` miaeb miyxeide ,aeg lkk `id
iyxeie ,mzaezk z` miaebe mincew dipyd iyxeiy dpyna xn`p

,melk milawn `l dpey`xdeúéìe`eai -éðadäðBLàøzaezky ¥§¥¦¨
,dipyd dy`d zaezkl dncw mn`äiðL éðáì eäðéôøèìåeabie - §¦§§¦§¦§¥§¦¨

.dipyd iyxei eaby rwxwd z`
:mipey`xd mipicd ipyl di`xd z` dgec iy` axé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

éànî ,éMà,oey`xd oicd jl oipn -Cì àîéà íìBòì àîìc`ny ± ©¦¦©¦§¨§¨¥¨¨
eiyp izy ezn m`y ,xnel yi zn`aïéà ,BúBîa úçàå åéiça úçà©©§©¨§©©§¥

ïäìdpey`xd ipal,ïéøëc ïéða úaeúkehhewziy miyyeg ep` ik ¨¤§©§¦¦§¦
,dipyd ipa mnréàîådiyxeie dipy dxne`a dpynd zpeek dne ± §©

,ïéîãB÷milhep dpey`xd ipa s` miqkp ic yi m`y cnll `l §¦
zaezk z` milawn `l dpey`xd iyxei mlerly ,mn` zaezk

`l` ,mn`éðz÷ äìçðìipa ly daezkd ziiaby dpynd zpeek ± §©£¨¨¨¥
deya dey dpey`xd ipa ici lr miqkpd zyexil zncew dipyd

.miyxeid x`y mràîéz éëå,xn`z m`e -änì äðBLàøä éLøBé §¦¥¨§¥¨¦¨¨¨
él,dpey`xd iyxei mdy dpey`xd ipa lr dpyna azkp recn ± ¦

,`ed jkl mrhd .dze` miyxei mpi` md ixdäiðL àðúc éãéià©§¦§¨¨§¦¨
énð àðz ,äéLøBéåoincew''äðBLàøä éLøBéìdpynd d`xwy oeik - §§¤¨¨¨©¦§§¥¨¦¨

dpey`xd ipal mb d`xw jk ab` ,'dipyd iyxei' dipyd ipal
.'dpey`xd iyxei'

:ipyd oicl dpyndn di`xd z` iy` ax dgec dzrzøîà÷ãe- §¨¨§©§
m` mincew dipyd iyxeiy dpynd dazk `ly jkn zwiicy dne

y ,xpic xzen my yi,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk,gxken df oi` §¨©£¥¨©£¤§¨
Cì àîéà íìBòì àîìcy ,xnel yi zn`a `ny ±úéNòð äaeúk ïéà ¦§¨§¨¥¨¨¥§¨©£¥

,øðéc øúBî àkéàc àeä àëäå ,dzøáçì øúBîyxtz m` ,xnelk ¨©£¤§¨§¨¨§¦¨¨¦¨

ly dzaezk xear mb miqkp ic yi m`y dpeekd 'oincew'y
xg`l mn` zaezk milhep dpey`xd iyxei mb f` ,dpey`xd
jxev oi`y dpynd znizqn wiicl oi` ,dipyd iyxei ly mziiab
xpic xzen yiy ote`a zwqer dpyndy oeik ,'xpic xzen'a

.miypd izy ly zeaezkd caln miqkpa
:mi`pz zwelgna oey`xd oicd z` zelzl dqpn `xnbdåoic §

eiyp izy ezny ote`a oixkc oipa zaezk,BúBîa úçàå åéiça úçà©©§©¨§©©§
àéä éàpz.mi`pz zwelgna iepy -àéðúcm` ,`ziixaaeúîizy ©¨¥¦§©§¨¥

mc`d ly eiyp,BúBîa úçàå åéiça úçàéða ïéìBëé ,øîBà ñpð ïa ©©§©¨§©©§¤©¨¥§¦§¥
dy`deìè ,ízà áBç úìòa éða ,äiðMä éðáì øîBì äðBLàøä̈¦¨©¦§¥©§¦¨§¥©£©©¤§

eàöe ,íënà úaeúkzaezk elhzy xg`l ,xnelk ,dyexidn §©¦§¤§
oipa zaezkl miqkpd x`y lk z` lehip ep` aeg zxeza mkn`

.oixkcàáé÷ò éaøe wlegà,øîBlrad zny drynäöô÷ øák ©¦£¦¨¥§¨¨§¨
däìçðdwlzqde oixkc oipa zaezk ly,äðBLàøä éða éðôlî ©£¨¦¦§¥§¥¨¦¨

,oixkc oipa zaezk milawn mpi`yäìôðåmb dlgpléða éðôì §¨§¨¦§¥§¥
,äiðMämlek miwleg ,mn` zaezk z` miaeb dipyd ipay xg`ly ©§¦¨

.deya dey miqkpd x`y z`
éâìôéî à÷ àäa åàì éàî,`aiwr iaxe qpp oa ewlgp jka `l m`d ± ©¨§¨¨¦§§¥

øáñ øîceiyp izy ezn m`y ,xaeq qpp oay -úçàå åéiça úçà §©¨©©©§©¨§©©
,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé BúBîady`d ipa mileki jkle §¥¨¤§©§¦¦§¦

.e`ve mkn` zaezk elh dipyd ipal xnel dpey`xdøáñ øîe± ©¨©
eiyp izy ezn m`y ,xaeq `aiwr iax eli`eúçàå åéiça úçà©©§©¨§©©

,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì ïéà BúBîazaezk dipyd ipa milhep jkle §¥¨¤§©§¦¦§¦
.deya dey miwleg miqkpd x`yae ,mn`

:df xe`ia dgec `xnbdáø éác ïðaøì eäðéúçkLà ,äaø øîà̈©©¨©§©§¦§§©¨¨§¥©
éøîà÷å éáúéceayiy ax ly eyxcn zia icinlz z` iz`vn - §¨§¥§¨¨§¥

,exn`eàîìò éleëceiyp izy eznyk ,lkd ixacly ±åéiça úçà §¥¨§¨©©§©¨
,BúBîa úçàådpey`xd ipaàëäå ,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé± §©©§¥¨¤§©§¦¦§¦§¨¨

`ziixaa o`keìòáì ïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúëa¦§¨©£¥¨©£¤§¨§©¦§©©
éâìôéî÷ ,áBçdaezk m`d ewlgpy ,`aiwr iaxe qpp oa ewlgp - ¨¦§§¥

ote`a mb ewlgp oke ,dipyd daezkd iabl 'xzen' zaygp zg`
,aiig mdia`y xg` aegl careyny dyexia xpic xzen yiy

gp m`d.oixkc oipa zaezk oiprl 'xzen' ayøáñ øîqpp oa - ©¨©
y ,xaeqïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk'xpic xzen'l §¨©£¥¨©£¤§¨§©¦

careynyøáñ øîe .áBç ìòáìy ,xaeq `aiwr iaxe -äaeúk ïéà §©©©¨©¥§¨
ïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòðcareynd xpic xzenyìòáì ©£¥¨©£¤§¨§©¦§©©

áBç.'xzen' aygp epi`
:eixaca dax jiynnàðà eäì àðéîàåzia inkgl ip` izipre - ©£¦¨§£¨

,ax ly eyxcnacareyn 'xpic xzen'dy ote`lélek ,áBç ìòá §©©¥
øúBî éåäc éâéìt àì àîìòaygp lkd ixacle jka ewlgp `l ± ¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥¨

.dyexia xzenl xacdéâéìt ék,ewlgp ote` dfi`a ±amiqkp ¦§¦¥¦
jxevl miabpdäaeúk.dipyd daezkl xzen miyrp md m`d §¨

:zwelgna df xe`ia lr dywn sqei axé÷úîéà ,óñBé áø dì ó ©§¦¨©¥¦
éëäxzen ziyrp daezk m` wx `id zwelgndy ,ok m` - ¨¦

zg`e eiiga zg` dzna oixkc oipa zaezk xwira `le ,dzxagl
,`ziixaa xn`p recn ,ezenaäìçð äöô÷ øák' øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥§¨¨§¨©£¨

llk oi` df ote`ay rnyn df oeylny ,'dpey`xd ipa iptln
ixd ,oixkc oipa zaezk zpwzdéì éòaéî øðéc øúBî Lé íàdid - ¦¥©¦¨¦¨¥¥

milhep xpic xzen lrad iqkpa yi m`y ,xnel `aiwr iax jixv
.milhep mpi` xpic xzen oi` m`e ,mzaezk z` dpey`xd ipa mb

éâìôéî à÷ BúBîa úçàå åéiça úçàa ,óñBé áø øîà àlà- ¤¨¨©©¥§©©§©¨§©©§¨¦§§¥
yi m`d ezena zg`e eiiga zg` dzny ote`a ,`id zwelgnd
xzen yiyk elit` `aiwr iax zrcle ,`l e` oixkc oipa zaezk

.oixkc oipa zaezk miaeb dpey`xd ipa oi` xpic
enk `id qpp oae `aiwr iax ly mzwelgny zx`an `xnbd

:zxg` mi`pz zwelgnéàpz éðä ék éàpz éðäåel` mi`pze ± §¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥
mi`pzd ewlgpy zwelgnd dze`a ewlgp lirl mdixac e`aedy

.`ziixaaàéðúcm` ,`ziixaaúà àNðezy`,äúîe äðBLàøä §©§¨¨¨¤¨¦¨¥¨
jk xg`eúà àNðezy`Bæ ìL äéða ïéàa ,àeä úîe äiðMä- ¨¨¤©§¦¨¥¨¦¨¤¨¤
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zeaezk(iriax meil)

àëäå,`ziixaa o`ke ±ad oicøðéã`weec `diy jixv m` §¨¨§¦¨
néâìôéî÷ ,éò÷ø÷î,oerny iaxe `nw `pz ewlgp -øî`pz - §©§§¥¨¦§§¥©

`nwïéà ,éò÷ø÷î ,øáñrwxwn `ed 'xpic xzen'd m` `weecy - ¨©§©§§¥¦
`ed xzend m` la` ,oixkc oipa zaezk dpey`xd ipa milhep

nàì ,éìèìhî.oixkc oipa zaezk elhiøîeoerny iax -,øáñ ¦©§§¥Ÿ©¨©
yeléôàn `ed xpic eze`ykéìèìhîzaezk dpey`xd ipa milhep £¦¦©§§¥

.oixkc oipa
:df xe`ia dgec `xnbdéëä zøîà úéöî éîexnel xyt` ike - ¦¨¦¨§©§¨¦

,okïðúäåodizy ezne miyp izy `ypy mc` oipra ,oldl dpyna §¨§©
,oixkc oipa zaezk yxil odipa mi`ae ,`ed zn jk xg`e eiigaéaø©¦

úeéøçà íäì ïéàL íéñëð íL Lé eléôà ,øîBà ïBòîL,[milhlhn-] ¦§¥£¦¥¨§¨¦¤¥¨¤©£¨
íeìk ïðéà,'xpic xzen'k aygdlïäì LiL íéñëð íL àäiL ãò ¥¨§©¤§¥¨§¨¦¤¥¨¤

úeéøçà[zerwxw-].øðéc úBaeúk ézL ìò øúédpynn yxetn ixd ©£¨¨¥©§¥§¦¨
`weec 'xpic xzen'd didiy jixv oerny iaxly ,jtidl ef

.rwxwn
àlày yxtl jixvàëä,`ziixaa o`k ±éâìôéî÷ éãaòLî øðéãa ¤¨¨¨§¦¨§©§§¥¨¦§§¥

xpic ieeya rwxw m`d oerny iaxe `nw `pz ewlgp -
.'xzen' zaygp aeg lral zcareyndøî`nw `pz -éðaî ,øáñ ©¨©¦§¥

ïéà ,ïéøBçdpi`y rwxwn `ed xpic xzen eze`yk `weecy - ¦¦
xzen'd m` la` ,oixkc oipa zaezk ly oicd bdep zcareyn

`ed 'xpicàì ,éãaòLnî.oixkc oipa zaezk minkg epwizøîe- ¦§©§§¥Ÿ©
oerny iax,øáñyeléôà`ed xpic xzen eze`yk,éãaòLnîbdep ¨©£¦¦§©§§¥

.oixkc oipa zaezk oic
:df yexit mb dgec `xnbdéëä éàzwqer `ziixady ,ok m` - ¦¨¦

zxne` recn ,careyn `edy `l` 'xpic xzen' yiy ote`a
`ziixad,øðéc øúBî íL Lé íà ,øîBà ïBòîL éaøixacy rnyny ©¦¦§¥¦¥¨©¦¨

`ziixaa xaecn `lde ,xpic xzen oi`y ote`a md `nw `pz
epi`y xpic `weec jixvd `nw `pze ,xpic xzen yiy ote`a
xzen'l aygp careyn xpic s`y lwin oerny iaxe ,careyn

,ok m`e ,'xpicdéì éòaéî 'øðéc øúBî íL LiL ïåék'dzid - ¥¨¤¥¨©¦¨¦¨¥¥
.oerny iax zrc z` d`ianyk xnel dkixv `ziixad

àlày yxtl jixvéâìôéî÷ øðécî úBçtam`d `id mzwelgn ± ¤¨§¨¦¦¨¨¦§§¥
.oixkc oipa zaezk jxevl 'xzen' dyrp xpicn zegt mbøî`pz - ©

`nw,øáñxeriya xzen yiyk `weecïéà ,øðéczaezk oic bdep ± ¨©¦¨¦
xzend m` la` ,oixkc oipaàì ,øðécî úBçtoipa zaezk epwiz ¨¦¦¨Ÿ

,mn` zaezk milhep dipyd ipa wxe ,oixkcøîeoerny iax -,øáñ ©¨©
yeléôà`ed xzendyk,øðécî úBçtipa elhiy minkg epwiz £¦¨¦¦¨

.oixkc oipa zaezk dpey`xd
:df yexit mb dgec `xnbdøîà÷ øðéc ïBòîL éaø àäå±iax ixde §¨©¦¦§¦¨¨¨©

`xnbd dqpn .xpic xzena jxev yiy `ziixaa xn` oerny
:ayiilCetéà àîéz éëådpadd z` jetdl yiy xn`z m`e ± §¦¥¨¥

dipa oi`a' xn`y `nw `pz zpeeky yxtpe ,`ziixaa zncewd
zaezk milhep dpey`xd ipay epiid ,'oilhepe dzin xg`l ef ly
,xaeq oerny iaxe ,xpicn zegt `ed 'xzen'dyk s` oixkc oipa
la` ,mly xpic `ed xzend m` `weec oixkc oipa zaezk epwizy
i` ,mn` zaezk milhep dpey`xd ipa oi` df xeriyn zegta

ixdy ,ok yxtl xyt`øîà÷ øðéc énð ïéúéðúîc àn÷ àpzmb ± ©¨©¨§©§¦¦©¦¦¨¨¨©
yiy xn` `ziixaa `nw `pzd mb `edy oldl dpyna `nw `pz
jixvn oerny iax lr wlegy `nw `pz s`y ixd ,'xpic'a jxev

.oixkc oipa zaezk bdpzy ick mly xpic
:`xnbd dwiqnàlà`ziixaa zwelgnd z` yxtl yiðä ékéøz C ¤¨¦¨¨§¥
éàn÷ éàðLéì,lirl `xnbd dyxity zepeyld izyk - ¦§¨¥©¨¥

xzena ewlgpy e` ,'xzen' miyrp oilhlhn m` `id zwelgndy
,aeg lral careynd xpicCetéàådpadd z` jetdl yie ± §¥

e` oilhlhnn `ed xpicd m` elit` `nw `pzly ,mzwelgna
oerny iaxle ,'xpic xzen'l aygp `ed ,micareyn miqkpn
dpi`y rwxwn e` rwxwn `weec zeidl jixv 'xpic xzen'd

.zcareyn
:lirl epecipy mipica dkld zwqet `xnbddéîMî àøèeæ øî øîà̈©©§¨¦§¥

àúëìä ,àtt áøcmc`d ly eiyp izy ezn m`y ,`id dkldd ± §©¨¨¦§§¨
,BúBîa úçàå åéiça úçàïäì Lédpey`xd ipal,ïéøëc ïéða úaeúk ©©§©¨§©©§¥¨¤§©§¦¦§¦

.mnr ehhewzi dipyd ipay miyyeg oi`eåy dkldd okäaeúk §§¨
.dzøáçì øúBî úéNòð©£¥¨©£¤§¨

:`xnbd zl`eyàîìLa±eprinydl `tt ax jixvy xacd oaen ¦§¨¨
oky ,oey`xd oicd lr sqepa ipyd oicd z` mbïðéòîLà éàm` - ¦©§§¦¨

dznay oicd z` wx eprinyn didLé BúBîa úçàå åéiça úçà©©§©¨§©©§¥
ïðéòîLà àìå ,ïéøëéã ïéða úaeúk ïäì-z` eprinyn did `le ¨¤§©§¦¦§¦§Ÿ©§§¦¨

y oicdàðéîà äåä ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk-mileki epiid §¨©£¥©©£¤§¨£¨£¦¨
,ezena zg`e eiiga zg` eiyp izy ezny ote`ay ,xnelàkéà éà¦¦¨

[yi m`-]øðéc øúBî,zeaezkd izy jxr lrïéà-milhep ok` ©¦¨¦
la` ,oixkc oipa zaezk dpey`xd ipaàì éàlr sqep xpic x`yp ¦Ÿ

,zeaezkd izy jxràìdaezk oi`y ,melk dpey`xd ipa milhep Ÿ
oicd z` mb eprinydl jxved jk meyne .dzxagl xzen ziyrp

.dzxagl xzen ziyrp daezkyïðéòîLéì àlà`tt ax mle` ± ¤¨¦§©¦¨
y oicd z` wx eprinydl leki did,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk§¨©£¥¨©£¤§¨

àðòãé àðàå`ed jxvp df oicy mrhdy ,rcei iziid `linne - ©£¨¨©§¨
,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé BúBîa úçàå åéiça úçàc íeMîrecne ¦§©©§©¨§©©§¥¨¤§©§¦¦§¦

yi ezena zg`e eiiga zg` dznay yxetna eprinydl jxved
.oixkc oipa zaezk dpey`xd ipal

:`xnbd daiynéëä ïðéòîLà éà±eprinyn `tt ax did eli` ¦©§§¦¨¨¦
,jkàðéîà äåäziyrp daezky df oicy xnel mileki epiid - £¨£¦¨

,df ote`a `ed dzxagl xzenìL àNpL ïBâkíézL eúîe íéLð L §¤¨¨¨¨¦¥§©¦
odn,åéiça,oixkc oipa zaezk miyxei odipayúçàåziyilyde - §©¨§©©

,dznBúBîa,ezen xg`l ±äúéî øçàì úééîc Cäådze`e - §§©§¨¥§©©¦¨
lrad zzin xg`l dzny dy`dúa åàìå ,àéä äá÷ð úãìBé¤¤§¥¨¦§¨©

àéä äMeøézyxeie ,dia` iqkpa zyxl die`x dpi`y ,za dcli - §¨¦
oi` df ote`ae ,ezzina lrad dl aiigzpy daezkd z` dn`n wx
dy`d zal zepey`xd miypd izy ipa oia dhhwl yyg mey
,dzxagl xzen ziyrp daezky ycgzp `weec dfae ,ziyilyd
dniiwzp ,dzaezk z` ziyilyd ly dzal erxtyky ,mrhde

.dxez oicn dlgp dfaìáàdzny oebk ,dhhwl yyg yiy ote`a £¨
úçàå åéiça úçàdznäúéî øçàìc àäå ,BúBîadzny z`fe ± ©©§©¨§©©§§¨¦§©©¦¨

lrad zen xg`làéä øëæ úãìBézyxl ie`xd xkf oa dcli ± ¤¤¨¨¦
,eia` iqkpaééeöpéàì Leçéì àîéàzpizpy yeygp `ny ± ¥¨¥§¦§¥

ipa elhi `l jkle ,dhhwl mexbz dpey`xd dy`d ipal daezkd
,oixkc oipa zaezk dpey`xdïì òîLî à÷`tt ax jxved jkl - ¨©§©¨

zaezk yi df ote`a mby cnll dpey`xd dkldd z` eprinydl
.dhhwl miyyeg `le ,oixkc oipa

äðùî
:oixkc oipa zaezk zpwza zwqer epizpynézL éeNð äéäL éî¦¤¨¨¨§¥

,íéLð,dipyd lyn daexn odn zg` ly dzaezkeeúîe,miypd ¨¦¥
íéîBúéå ,àeä úî Ck øçàådlecbd daezkd zlra lyïéLwáî §©©¨¥¦¦§©§¦

lehilíL ïéàå ,ïnà úaeúkmiqkpaàlàjxr itkézLd,úBaeúk §©¦¨§¥¨¤¨§¥§
y `ed oicdäåLa ïé÷ìBçoipa zaezk milhep mpi`e miqkpd lka §¦§¨¤

m` la` .oixkcøðéc øúBî íL äéäizy jxr lr sqep xpic - ¨¨¨©¦¨
,zeaezkdíéìèBð elàa aezkd xeriykíéìèBð elàå ,ïnà úaeúk ¥§¦§©¦¨§¥§¦

,ïnà úaeúk.deya dey ewlgi miqkpd x`yae §©¦¨
eíàe xpic xzen miqkpa oi`eøîàdíéîBúédaezkd zlra ipa ¦¨§§¦

,dlecbdøðéc äôé eðéáà éñëð ìò íélòî eðçðàixd -milawn ep` £©§§©¦©¦§¥¨¦¨¤¦¨
miqkpa didiy ick ,miieyn xzei xpic xeriya miqkpd z` epilr

ok mixne`e xpic xzen,ïäì ïéòîBL ïéà ,ïnà úaeúk eìhiL éãk§¥¤¦§§©¦¨¥§¦¨¤
ïéc úéáa íéñëpä úà ïéîL àlà.izin`d miiey z` rcil ick ¤¨¨¦¤©§¨¦§¥¦

a`d znyk m`eéeàøa íéñëð íL eéäletil miie`xd miqkp ± ¨¨§¨¦§¨
ef dyexi letizyke ,mdia` zen xg`l mdia` ia`n dyexi mdl

el` miqkp ,xpic xzen didi÷æçeîák ïðéàdzr miaygp mpi` - ¥¨¦§§¨
.xpic xzen o`k oi`y `vnpe ,xak mda miwfgen md eli`k

íL Lé eléôà ,øîBà ïBòîL éaøn xpic xzeníäì ïéàL íéñëð ©¦¦§¥£¦¥¨§¨¦¤¥¨¤
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכי miwxt dyelya` cenr `v sc ± iriax wxtzeaezk
éâìôéî÷ éò÷ø÷î øðéãáxpice zeaezk izy my `diy ,xzen `edd opira i` Ð

.zerwxwnipa oi`c `nw `pz xn` ikd meyn ,ilhlhn `l` xpic xzen `kilca `kde

edc lk xpic xzen yie li`ed :xninl oerny iax `z`e ,oilhep dpey`xÐ.ilwyøîå
éãáòùîî åìéôà øáñ:opiqxb ikd .xzen ied aeg :xaq oerny iax Ðïåòîù éáø éëä éà

øðéã øúåî ùé íà øîåà,i`w `ziixa`e Ð

`l` dl znwen xzen `ki`cae li`ed

xn`w `lewl oerny iaxe ,careynyÐikd

xpic xzen my yie li`ed :xninl dil irai`

.'ek oilhep el`êåôéà àîéú éëå`yexit Ð

dipa oi`a" :`ni`e ,jeti` ediizbelta opiyxtc

`nw `pz xn`wc "ef lyÐ,i`w dpey`x ipa`

iax `z`e .oixkc oipa zaezk ilwyc xn`we

m` :xninl oernyxpic xzen my yiÐmlek

yi xpicn zegt `l` ,e`l m`e .oilhepÐ

.deya miwlegïéúéðúîã àî÷ àðú àäåÐ

xn`wcmiqkp my yi elit` :ediilr oerny iax

.melk mpi` zeixg` mdl oi`yøîà÷ øðéãÐ

,'ek xpic xzi my did :ipzwc`nw `pze

`ed oizipznc.`ziixac `nw `pzéðä éë àìà
éàî÷ éðùéì éøúxpica e` rwxwn xpica Ð

.icarynêåôéàå`zevixz Ð`pz xn`w ikde ,

oilhepe ,md mb dpey`x ly dipa oi`a :`nw

ab lr s`e .oixkc oipa i`pz meyn on` zaezk

.icaryn e` ilhlhn xpic xzen `l` `kilc

xpic xzen yi m` :xninl oerny iax `z`e

ixg ipae irwxwnÐ`zyde .'ek oilhep el`

:iaeze`l jiiy `le ,`xnegl oerny iaxc

!dil iran my yie li`ed'åë àðòãé àðàåÐ

oixkc oipa zxeza ediiexzc ,eiiga odizya i`c

ez`Ðxzen ziyrp daezk xninl ivn `l

dzxaglÐ`kd i`e .`ed aeg zrixt e`l `dc

xzen opira `lÐ`kidowzi`?úá åàìã
äùåøédl zil `dc ,iievpi`l yginl `kile Ð

mizy ipae .dn` zaezk `l` gk miqkpa

yxil mi`ae ,mixkf mdy zepey`xdÐmda yi

zaezky:mixne`e ,dzxag lyn dlecb on`

lehp ep`e ,oixkc oipak mkn` zaezk elh

xpic xzen `kilc meyn i`e .epn` zaezkÐ

eprxt ixd`ide ,ziyilyd daezkd epipy oia

eiigay mizyl xzen ziyrpdaixne .,o`k oi`

.zeaezkd oilhep oixkc oipa zxeza el`e el`c

aeg meyn dlhpy efeÐdl oi`aixlixdy ,

miyxei mz` :xnel lkezy ,zyxei dpi`

lr xzi zeaezkd.dwelgdééåöðàì ùåçéìÐ

dnl ,mz` aeg zlra :ef ly dpa xnel lekiy

eyxizipnn xzei `a` z`?lehil mi`a mz`y

lr xzi mkn` zaezkdwelgdip` izlhp m` ,

in` zaezkÐ`lia`nizyxi`l` ,.in`n

äðùîïîà úáåúë íéù÷áî íéîåúéåÐ

zaezkymixne`e ,dzxag lyn daexn mn`

x`yde ,mz` oke ,lehp oixkc oipa zaezk :dipa

.welgpäåùá ïé÷ìåçitl ,dyexi lk x`yk Ð

.zleblebdíéîåúé åøîà íà.dlecbd daezkd ipa Ðåðéáà éñëð ìò ïéìòî åðà éøäelhie ,xpic xzen my didiy ick ,oiieey lr xzi xpic ick xweia epilr mlawl odinc oilrn Ð

.mn` zaezkéåàøá íéñëð íù åéäletzykle ,mdia` zen xg` mdia` ia`n dyexi mdl letil die`xy ÐÐ.zeyexid izya xpic xzen my didi÷æçåîáë ïðéàoiaygp opi` Ð

.xpic xzen o`k yie ,xak oda oiwfgen od eli`k zeidl eiykràøîâíéáåøîdry dze`a me`ny eli`e .dzin zrya ÐÐ.xpic xzen my didåèòîúðåe`nyy mcew elfedy Ð

.oic ziaaíäá åëæ øáë.xpic xzen my didy ,dzin zryn mn` zaezka zekfl ,dlecbd daezk iyxei Ðåäðéñééô åìéæ.dlecbd daezk iyxeil Ðàîã òáî àìã àåìéñuew Ð

.iecpe `zny ,xnelk .xyaa eawepa mc `iven epi`y
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øîåyiy oeik" xpic xzen my yi m` :il dywe .oerny iax :yexit Ð ilhlhn elit` xaq

.jixt dpin `ticrc :xnel yie !jenqa jixtck ,dil irain "xpic xzen my

àìàzegta ibq i`ce oerny iaxlc xninl ira `zyde Ð ibltinw xpicn zegta `kd

!dil irain "my yiy oeik" ?"my yi m`" :dizkecl `iyw `xcd ok m` :dnize .xpicn

éëåef ly dipae :qxhpewd yxit Ð jeti` `niz

rnyn .i`w dpey`x ipa` Ð `nw `pz xn`wc

ef ly dipa mi`a :lirl opiqxb `lc eyexit jezn

dipy ipa`c `icda rnync ,on` zzin xg`l

:dywe .dzin xg`l ef ly dipa :qxb `l` ,i`w

dpey`x ipa` i` :cere !dil opiqxb mixtqd lkac

`hiyt ?dzin xg`l xikfdl el dn Ð i`w

!ipzw dzn `dc ,dzin xg`l xn`wc "oi`a"c

ded Ð jeti` xninl irae li`edc :il dyw cere

xzen ziyrp daezka ediizbelt iweq`l dil

l`ppg epiax yexita opiqxb ,cere .dzxagl

ok lr !dzin xg`l dipy ly dipa oi`a :`icda

jeti`e ,mlerl i`w dipy ipa` :mz epiax yxit

dipy ipa oi`a :xn`c `nw `pzc ;ediizxaq

Ð mdl oi` mipey`xde ,on` zaezk oigwele

,xzen my did m` la` .llk xzen mdl oi`yk

.oixkc oipa zaezk odl yi Ð xpicn zegta elit`

xzen my yi m` `wec :xninl oerny iax `z`e

,`nw `pzl rnyp oerny iaxcne .xpic

ixac wcwcl rnyn Ð "my yi m`" xn`wcnc

.`wec xn`w ,llk xzen my oi`yk `nw `pz

éëeti`e i`nw ipyil ixz jpd,ziyixtcke Ð j

ipa `le oiaeb dipy ipa :xn` `nw `pzc

ilhlhnn la` ,llk xzen my oi`yk Ð dpey`x

:xninl oerny iax `z`e .oilhep Ð icarynn e`

.ixg ipae irwxwn xpic `wec
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רש"י                                                                                                                                      תוספות

מדברי קודש רבנו הזקן . . ה' יתברך עושה מהרוחניות גשמיות, ועם ישראל עושה מהגשמיות רוחניות.
היום יום כז אלול



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכב
miwxt dyelyaa cenr `v sc ± iriax wxtzeaezk

ïäá åëæeda ded `l dzin zryae li`ed ,deya lkd welgl dphwd daezk iyxei Ð

.xzenäéá é÷ñî.ea miyep Ðì÷ù.ifef `tl` ,gwel Ðêì àéåù éà,`cg `idd Ð

jly aega dlawl.ef z` il gipze÷ìúñéàå.ediiexzn Ð'éðúî åðééäopivn 'ipznn Ð

.dinc lr dlrn didy ,ikd gwel i`d dil oirh ivn `lc ,`pic i`d xnbinlåäì úéà
àãéñôozelrda dphwd daezk ipal Ðly

.el`ïðéáúë äîëá àôøéèådf gwel ixd Ð

fef sl`a dyepl dxknezevtleaegnxfege ,

dxkny df lr `txih xhy el aezkl oic zial

fef sl` inca epnn detxh ixde .zeixg`a el

`txih dil opiazk dnka ,aiegn didy?`tl`a

d`pw jk ixdy ,d`n ynga e` ,aegd xeriyk

epnn?àòøàã éðéè÷.zephw zecy Ðìò äåöî
ïäéáà áåç òåøôì íéîåúéäceak meyn Ð

e`lc ,jk lr otekl oic zial oi`y `l` .odia`

alelke dkeqk `id zyxetn dyr zevn`l` ,

.opaxc ,`nlra devnéøè à÷ ïéãáóiqkpy Ð

.el ecarzyp deldäéì åøîà àìãerxtyk Ð

.mipey`xd z`àðéè÷ éîã`le ,xkn x`yk Ð

zrixtk.aegdäéîéàã äúáåúëì äðáæãÐ

iiga dzaezk xkne ,xg`l d`eyp dzidy

.dlraäàðä úáåèá`edy iptn ,hren xaca Ð

z `ny :wtqzenzeni elit` e` ,dlra dpyxie

diiga dlraÐ`le ,diiga oad zeni `ny

`lc ,melk da gwell oi`e ,ecil zekfd `az

.egely df didà÷å àîéà àéúà éà äéì øîà
àøòøòîêì àðéöôî àìxifg` `l zernde Ð

.jl xken ip` zeixg`a `lyc ,jlåäéà àúà
øòøòî à÷å,cner in` zgz ip` :xnel Ð

eplh`ezeixg`a `lyc ,xifg` `l zernd s`e .

.zliawe zxiaqäéùôðã úåéøçà`ed `ai m` Ð

xrxrieÐinp idpe .eizern el xifgiy `ed oic

xfegcxac dpwn mc` oi`c ,rwxwd zxikna

dn :(`,fh `rivn `aa) `ipzck ,ea dkf `ly

jl xekn `a`n yxi`yÐ`de .melk xn` `l

`inc `ldgwle xfge ,dxkne dcy lfebl

`aa) da ol `niiwc ,mipey`xd milran

`rivnipyl oey`x xkn dn :(a,ehÐzekf lk

mzdc .ecil `azyÐgxhc ,`wec dgwl

dxza`dpafedizepnida mewilc ikid ik ,mr

dyexia ef dltp la` .gwelÐ:mzd opixn`

mwinl gxh `le ,ded `linn dyexi

.zernd xifgne ezxikna xfege ,dizepnida

zaeha dini`c dzaezkl dpafc :xg` oeyl

d`pdÐcgiiy dcy,dzaezkl en`l eia`

dcnr `ly onf lke .df iptl miqkp eltpe ,zne

df dxkn m` ,oicaÐleki epi`e ,miiw xknd

eiptl miqkpd lke ,`ed yxei ixdy ,xefglÐ

eprazzyk en`l daezk zzl aiigy `l`lre .

dtxehl dleki `ide ,lhen dceary ef dcy

`iz` i` :i`d dil xn`c meyne .gweld cin

`xrxrne in`Ðjl `pivtn `lciqtze

.hren xaca `l` dxkn `l ,jizernàìù
úåéøçàádptxhiy in lk Ðoica elit` ,jcin

Ð.zernd jl xifg` `lïáåàøì äøëîåÐ

.mipey`xd milraúåéøçàáin lky Ð

oica dptxhiydpvti.el
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êë.l`ppg epiax yxit oke .deya oiwlege :qxhpewa yxit Ð oiyxei oda ekf eaxzpe oihren

epefi zepadc ,mihren miqkp iab (a,hlw `xza `aa) "zny in" yixac ab lr s`e

mipad ci Ð ehrnzpe oiaexn oia ,eaxzpe oihren oiac :opixn` migztd lr el`yi mipade

.zepad oda ekf xak Ð eaxzpe oihren :opixn` `le .epefi zepade eyxi mipade ,dpeilrd lr

welgl dphwd daezk ipa ekfc ,`kd xn`ck

ith opilf` `zkec lkac meyn epiid Ð deya

myk :iax yxtn cere .`ziixe`c dlgp xza

ipa :yexit Ð oiyxei oda ekf ehrnzpe oiaexny

oiyxei oda ekf eaxzpe oihren jk ,dlecb daezk

`kd opilf`c ab lr s`e .dlecb daezk ipa Ð

ab lr s`c meyn ,mzdn ith opaxc `zpwz xza

xwrin `l `kd Ð opaxc `zpwz xza opilf`c

xza zlf` i` ,mzd la` .`ziixe`c dlgp

,`ziixe`c dlgp ixnbl xwrin Ð opaxc `zpwz

.iax itn .llk mipad eyxi `le

éàî`w `tl` aidi `tl` dil zi` `ciqt

opiwqnc `dc :xnel oilibx o`kn Ð liwy

o`nl `gipd (a,iw `rivn `aa) "lawnd"a

iwelql ivn `l gwell ifef dil zi` i` :xn`c

epiid Ð 'ek wlql ivn xn`c o`nl `l` ,ifefa

`ng xa inx ;`kdc `axe `ng xa inxc `zbelt

ivn :xaq `axe ,gwel iwelql ivn `l :dil `xiaq

`axl la` ,`gip `ng xa inxl ,edin .iwelql

Ð iwelql ivn `kd dedc `d `nlc ?ol `pn

ynga `l` `pct`d gwil dvex did `ly meyn

.ewliq jkle ,`tl` zzl dvex gwelde ,ze`n

rwxwd gwil aeg lrad dvexc `kid la`

ivn Ð ewlql gweld dvexy minc mze`a

:xnel yie !wlql ivn `lc `ax dcenc xninl

rwxwd el meyiy ,epwlqi dry lk mewn lknc

.eieey lr miltk

àúëìäåenk opiayg `lc Ð d`n ynga

.gay

äðáæãÐ d`pd zaeha dini`c dzaezkl

knxn`c `dc ,mz epiaxl d`xp o`

:(`,fh) `rivn `aac `nw wxtae "oilgep yi"a

,melk xn` `l Ð "jl xekn `a`n yxi`y dn"

,mzq "`a`n yxi`y dn" xn`yk Ð ilin ipd

elit`e ,dpw Ð "yxi`y ef dcy" xn` m` la`

.mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi` :xn`c o`nl

,en` zaezk xwir lk xkn j`id ikd e`l i`c«

yxity oey`x oeyll ,`ni`n yxi`y dn epiidc

xn`w jkle ,lral d`eyp en` dzidy ,i"yx

dpyxii Ð zenz m`y :rnync ,"d`pd zaeha"

mb zeni `ny diiga dlra zeni elit` e` .lra«

i`ce ,jkld .melk da gwell oi`e ,diiga oad

.miiw gwn ied Ð xknd z` xikn `edy mewna

dpwn mc` xn`c o`nk iz` `dc xnel `xaq oi`c

dpwn mc` oi`c ol `niiw `dc ,mlerl `a `ly

yxity xg` oeyll ,edine .mlerl `a `ly xac

dpafc :yxitc .melk o`kn di`x oi` i"yx

en`l eia` cgiiy dcy Ð `ni`c dzaezkl

`ly onf lke .df iptl miqkp eltpe ,zne ,dzaezkl

leki epi`e ,miiw xknd Ð df dxkn m` ,oica dcnr

`l` ,eiptl miqkpd lke `ed yxei ixdy ,xefgl

ef dcy lre ,eprazzyk en`l daezk zzl aiigy

.gweld cin dtxehl dleki `ide ,lhen dceary

xn`cn :di`x iziin cer .i"yx yxity enk ,di`x e`l inp oey`x oeyl itle .hren xaca `l` dxkn `l Ð jizern ciqtze ,jl `pivtn `l `xrxrne `ni` `iz` i` :i`d dil xn`c meyne

`d Ð inp `nrh i`d e`la `zyde .`piz`w `a`c dea` gknc meyn Ð `nrh i`ne zegewld cin `iven epa Ð zne ,eia` iiga eia` iqkpa xkny oa :(`,hpw `xza `aa) "zny in" idliya

(av scl jiiy) .xknd xxiay ,ixii` "`a`n yxi`y ef dcya" i`ce mzd `l` !llk miiw xknd oi`ïáåàø?zeixg`a hwp i`n` :opiywn Ð 'ek delna eilr etwfe zeixg`a oernyl dcy xkny

`l i`c ,`weec delna eilr etwf :iax xne`e !inp zeixg`a `ly elit` jiiy `de Ð 'ek jab epia` wiay ilhlhn op` :oernyl oae`x ipa dil exn`c ,`zyd opireny`l `z`c icin lkc
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àãçì àôøè áBç ìòa àúà .äàî Lîça àãçå©£¨©£¥¥¨£¨©©¨§¨©£¨

éøè÷ øãä .eäéépéî÷L .Cãéàì óìéæà à÷å éæeæ àôìà ì ¦©§£©¨¨¥§¦¨§©©§¨¥§¨¨¥
,déaâìdéì øîàéæeæ àôìà Cì àéåL éà :¯éàå ,éiçì §©¥£©¥¦©§¨¨©§¨¥§©¥§¦

àì¯àîç øa éîø øáñ .÷lzñéàå ,éæeæ àôìà ìé÷L ¨§¥©§¨¥§¦§©¥¨©¨¦©¨¨
eðà éøä íéîBúé eøîà íà ;ïéúéðúî eðééä :øîéîì§¥©©§©§¦¦¦¨§§¦£¥¨

.øðéc äôé eðéáà éñëð ìò ïéìòîdéì øîàéî :àáø ©£¦©¦§¥¨¦¨¤¦¨£©¥¨¨¦
íúä ?éîc¯àëä ,éîúéì àãéñt eäì úéà¯úéà éî ¨¥¨¨¦§§¥¨§©§¥¨¨¦¦

àôøéèå .ìé÷L àôìàå ,áéäé àôìà ?àãéñt déì¥§¥¨©§¨¨¥§©§¨¨¥§¦§¨
:øîà àøéåò áø .àôìàa :øîà àðéáø ?ïðéáúk änëa§©¨¨§¦©¨¦¨¨©§©§¨©£¦¨¨©
àøáb àeää .äàî Lîça :àúëìäå .äàî Lîça©£¥§¨§¦§§¨©£¥¥¨©©§¨
.àòøàc éðéè÷ éøz déì eåä ,éæeæ äàî déa é÷qî eåäc§¨©§¥¥¥¨¥¨¥§¥§¦¥§©§¨
áBç ìòa àúà .ïéLîça ãçå ,ïéLîça eäðéaæ ãç©©¥§§©§¦§©§©§¦£¨©©

éøè÷å àúà øãä ,eäéépéî ãçì àôøèì÷L .Cãéàì ó ¨§¨§©¦©§£©£¨§¨¨¥§¦¨§©
å déaâì ìéæà÷å ,éæeæ äàîdéì øîàäàî Cì àéåL éà : ¥¨¥§¨¨¥§©¥©£©¥¦©§¨¨¥¨

éæeæ¯àì éàå ,éiçì¯øáñ .÷lzñéàå éæeæ äàî ìB÷L ¥§©¥§¦¨§¥¨¥§¦§©¥¨©
:ïéúéðúî eðééä :øîéîì óñBé áø.'åë íéîBúé eøîà íà ©¥§¥©©§©§¦¦¦¨§§¦

déì øîàíúä ?éîc éî :ééaà¯àãéñt eäì úéà £©¥©©¥¦¨¥¨¨¦§§¥¨
àëä ,éîúéì¯äàî ,áéäé äàî ?déì úéà àãéñt éàî §©§¥¨¨©§¥¨¦¥¥¨¨¥¥¨

,äàîa :øîà àðéáø ?ïðéáúk änëa àôøéèå .ìé÷L̈¥§¦§¨§©¨¨§¦©¨¦¨¨©§¥¨
àeää .ïéLîça :àúëìäå .ïéLîça :øîà àøéåò áø©£¦¨¨©§©§¦§¦§§¨§©§¦©
àðéè÷ ÷áL ,áéëL .éæeæ äàî déa é÷qî eåäc àøáb©§¨§¨©§¥¥¥¨¥§¥§©§¦¨
áBç ìòa àúà .éæeæ ïéLîç àéåL äåäc àòøàc§©§¨©£¨©§¨©§¦¥£¨©©

éøè÷åøãä ,éæeæ ïéLîç déì eáäé éîúé ìeæà .déì ó §¨¨¥¥£©§¥¨£¥©§¦¥£©
éøè÷ìò äåöî :ïäì øîà .ééaàc dén÷ì eúà .dì ó ¨¨¥¨¨§©¥§©©¥¨©¨¤¦§¨©

éàn÷ éðä .ïäéáà áBç òBøôì íéîBúiä¯äåöî ©§¦¦§©£¦¤¨¥©¨¥¦§¨
àzLä ,eúéãáò¯éøè ékó¯éøè÷ ïéãaïøîà àìå .ó ¨§¦¨§¨¦¨¥§¦¨¨¥§¨£¨©

,àðéè÷ àòøàc éîc éæeæ ïéLîç éðä :déì eøîà àìc§¨¨§¥¨¥©§¦¥§¥§©§¨§¦¨
àðéè÷ àòøà éîc éæeæ ïéLîç éðä :déì eøîà ìáà¯ £¨¨§¥¨¥©§¦¥§¥©§¨§¦¨

dénéàc dúaeúëì dðaæc àøáb àeää .de÷lñ é÷elñ©¥©§©©§¨§©§¨¦§¨¨§¦¥
å ,äàðä úáBèadéì øîààøòøòîe íà àéúà éà :¯ §©£¨¨©£©¥¦¨§¨¥§©§£¨

à àìå dénéà àáéëL .Cì àðévôî àìàúàå ,àøòøòé ¨§©¥¨¨§¦¨¦¥§¨¦©§£¨©£¨
eäéà :øîéîì àîç øa éîø øáñ .øòøòî à÷å eäéà¦§¨§©§¥¨©¨¦©¨¨§¥©¦

.éà÷ dénéà íB÷îadéì øîàúeéøçàc éäð :àáø ¦§¦¥¨¥£©¥¨¨§¦§©£¨
déãéc úeéøçà ,déìò ìéa÷ àì dãéc¯?ìéa÷ àì éî ¦¨¨©¥£¥©£¨¦¥¦¨©¥

ì äãN øënL ïáeàø :àîç øa éîø øîààlL ïBòîL ¨©¨¦©¨¨§¥¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ
,úeéøçàa ïáeàøì døëîe ïBòîL àúàå ,úeéøçàa§©£¨©£¨¦§§¨¨¦§¥§©£¨

àúàå
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zeaezk(iriax meil)

ïäa eëædïéLøBé,mn` zaezk z` miaebe dlecbd daezkd ipaCk ¨¨¤§¦¨
miqkp dzin zrya eidy ote`aïéèòeî,xpic xzen my did `ly ¨¦

åjk xg`ïéLøBé ïäa eëæ ,eaøúðwelgl ekf dphwd daezkd ipa - §¦§©¨¨¤§¦
ieeya xpic xzen did `l dzin zryae li`ed ,deya miqkpd z`

.miqkpd

* * *
:oldl e`aeiy mipicle miyrnl oniq d`ian `xnbdóìà ïnéñ)¦¨¤¤

.(ïé÷éñò íéøáãa åéúBãN ó÷æ á÷òé äaeúëa äåöî äàîe¥¨¦§¨¦§¨©£Ÿ¨©§¨¦§¨¦£¦¦
el d`aedy micareyn miqkp oipra dyrna zgzet `xnbd

:epizpynn di`xéæeæ àôìà déa é÷qî eåäc àøáb àeäämc` did - ©©§¨©£©§¥¥©§¨¥
,fef sl` ly aeg ea miyep eidyéðãtà éøz déì eåäipy el eid - £¥§¥©©§¥

,mizaäàî Lîça àãçå äàî Lîça àãç eäðéaædeld mxkn - ©¦§£¨©£¥¥¨©£¨©£¥¥¨
.fef ze`n ynga zia lk ,cg` mc`làúà[`a-]d,áBç ìòa ¨¨©©

eäéépéî àãçì àôøèoerxt myl gweldn mizadn cg` lhpe - ©§¨©£¨¦©§
onf xg`l ,aegd zivgnøãäeéøè÷Cãéàì ó`ae aeg lrad xfg - ¨©¨¨¦§¦¨

.aegd x`y xeara ipyd ziad z` sexhléæeæ àôìà ì÷Lgwl - ¨©©§¨¥
fef sl` gwelddéaâì ìéæà à÷å,delnd iptl `ae -déì øîà §¨¨¦§©¥¨©¥
,delnl gweldéæeæ àôìà Cì àéåL éàjl dey oey`xd ziad m` ± ¦©§¨¨©§¨¥

,aegd inc lk xear elawl jpevxae jaeg xeriyk fef sl`éiçì- §©¥
,ipyd ziad z` icia x`yde ,ahenéæeæ àôìà ìé÷L ,àì éàå§¦Ÿ§¦©§¨¥

÷lzñéàå.mizad ipyn wlzqde jaeg lk inc icin gw - §¦§©©
:df dyrnl epizpynn di`x yi m` zwelgn d`ian `xnbdøáñ̈©

ïéúéðúî eðééä ,øîéîì àîç øa éîøx`eand oicd epiid ± ¨¦©¨¨§¥©©§©§¦¦
,epipy oky ,epizpynaeøîà íàdíéîBúédy`d ipa mdy ¦¨§§¦

,dzxagn daexn dzaezkyäôé eðéáà éñëð ìò ïélòî eðà éøä£¥¨§©¦©¦§¥¨¦¨¤
øðécdidiy ick ,dieyn xzei xpica rwxwd z` miny ep` - ¦¨

oi`y xn`p o`k s`e .mdl mirney oi` ,'xpic xzen' miqkpa
lkei `ly icka eieyn xzei ziad inc z` zelrdl leki gweld

.ipyd ziad z` zeabl aeg lrad
:wleg `axàáø déì øîà,`ng xa inxléîc éîdxwn dnec ike ± ¨©¥¨¨¦¨¥

,epizpyn oicl dféîúéì àãéñt eäì úéà íúäyi my ixd ± ¨¨¦§§¥¨§©§¥
,miqkpd inc z`lrda cqtd dphwd daezkd zlra ipa minezil

ok oi`y dnàëä,aeg lrae gwel ly ote`a o`k ±déì úéà éî ¨¨¦¦¥
àãéñtziad inc z` elrdy jka cqtd delnl el yi ike ± §¥¨

`lde ,oey`xdàôìàifefáéäé,ez`eld zrya dell ozp ±àôìàå ©§¨¨¦§©§¨
ifefìé÷Lleki cqtd oi` delnly oeike ,d`eldd oerxtl lhep ± ¨¦

.rwxwd inc z` zelrdl gweld
:`xnbd zxxanïðéáúk änëa ,àôøéèåmikqd delndy ote`a - §¦§¨§©¨¨§¦¨

edn ,eaeg lk inc xeara zg` rwxw sxhe ,gweld z`lrdl
daebe xfeg eze`y ,diiabd xhya gwell miazeky mekqd

:`xnbd zx`an .xkendn,øîà àðéáødzid `txihdy el miazek ¨¦¨¨©
àôìàa,exeara da rxty aegd xeriyk ,fef sl`a ±àøéåò áø §©§¨©£¦¨

,øîàdzid `txihdy el miazekîçaäàî Lfef ze`n ynga ± ¨©©£¥¥¨
:`xnbd dwiqn .deldn rwxwd ly dziipw jxrkàúëìäå§¦§§¨

daby miazekyäàî Lîça.fef ©£¥¥¨
:dnec dyrn d`ian `xnbddéa é÷qî eåäc àøáb àeääeid - ©©§¨©£©§¥¥

ly aeg ea miyepàòøàc éðéè÷ éøz déì eåä ,éæeæ äàîel eid - ¥¨¥£¥§¥§¦¥§©§¨
,zephw zecy izyïéLîça ãçå ïéLîça eäðéaæ ãçzg` lk xkn - ©©¦§§©§¦§©§©§¦
.fef miynga odneäéépéî ãçì àôøè áBç ìòa àúàlrad `a - ¨¨©©©§¨§©¦©§

e ,aegd zivgn oerxtl zg` rwxw sxhe aegéøè÷å àúà øãäó ¨©¨¨§¨¨¦
Cãéàìxzi oerxt xeara dipyd rwxwd z` sexhl `a onf xg`l ± §¦¨
.aegddéaâì ìéæà÷å éæeæ äàî ì÷Liptl `ae fef d`n gweld gwl ± ¨©¥¨¥§¨¨¦§©¥

,aeg lradéæeæ äàî Cì àéåL éà ,déì øîàådpey`xd dcyd m` ± §¨©¥¦©§¨¨¥¨¥
,jaeg xeriyk fef d`n jl deyéiçìz` icia x`yde ,ahen ± §©¥

,dipyd rwxwdìB÷L ,àì éàåipnn gw -éæeæ äàîlk oerxtl §¦Ÿ§¥¨¥
jaeg÷lzñéàåjl rxet ip` ixdy ,zerwxwd izyn wlzqde ± §¦§©©

.minca jaeg

,'eë íéîBúé eøîà íà ,ïéúéðúî eðééä ,øîéîì óñBé áø øáñm`y ¨©©¥§¥©©§©§¦¦¦¨§§¦
z` miny ep` ixd ,dzxagn daexn dzaezky dy`d ipa exn`
xzen didi miiey z`lrd ici lre ,miieyn xzei xpica epia` iqkp
ep` df oicne .mdl mirney oi` ,zeaezkd izy jxr lr xpic
dlrn cg` mc`y dn itl rwxwd ieey z` miraew oi`y micnl
inc z` zelrdl leki gweld oi`y xnel yi o`k s`e .dinca
zeabl aeg lradn repnl icka diey lr xzi dpey`xd rwxwd

.dipyd rwxwd z`
:wleg iia`éiaà déì øîà,sqei axléîc éîdnec df dxwn ike ± ¨©¥©©¥¦¨¥

,epizpyn oiclíúädpyna my -éîúéì àãéñt eäì úéàyi - ¨¨¦§§¥¨§©§¥
,miqkpd inc z`lrda dphwd daezkd zlra ipa minezil cqtd

déì úéà àãéñt éàî àëäaeg lral yi cqtd dfi` ,o`k la` ± ¨¨©§¥¨¦¥
ixd ,rwxwd inc z`lrdaäàîifefáéäézrya delnd ozp ± ¥¨¨¦

e ,d`elddäàîifefìé÷Ldelnly oeike ,d`eldd oerxtl lhep ± ¥¨¨¦
.rwxwd inc z` zelrdl gweld leki cqtd oi`

:`xnbd zxxanàôøéèåaeg lrad sxhy lr gwell miazeky §¦§¨
,epnn egwn z`.ïðéáúk änëa:`xnbd zx`an,øîà àðéáø §©¨¨§¦¨¨¦¨¨©

epnn sxh aeg lrady xhya el miazekaieeyäàîmd jky ,fef §¥¨
e .rxtpy aegd inc,øîà àøéåò áøepnn sxhy el miazekaieey ©£¦¨¨©§

ïéLîç:`xnbd dwiqn .deldn rwxwd ly dziipw jxrk fef ©§¦
.ïéLîça àúëìäå§¦§§¨§©§¦

* * *
:dphw dcy ly diiab oipra dyrn d`ian `xnbd,àøáb àeää©©§¨

éæeæ äàî déa é÷qî eåäcd`n ly aeg ea miyep eidy mc` did ± ©£©§¥¥¥¨¥
,fefáéëLe ,deld zn -éæeæ ïéLîç àéåL äåäc àòøàc àðéè÷ ÷áL ¨¦¨©§¦¨§©§¨©£¨©§¨©§¦¥

,fef miyng dey dzidy dphw rwxw eixg` gipd -áBç ìòa àúà̈¨©©
éøè÷ådéì óxeara rwxwd z` zeabl ywiae aeg lrad `a - §¨¨¦¥

,aegd zivgndéì eáäé ,éîúé ìeæàdelnl epzpe minezid ekld ± ¨©§¥¨£¥
,éæeæ ïéLîç,okn xg`l .mzeyxa rwxwd dx`yp ok ici lreøãä ©§¦¥¨©

éøè÷dì óxeara rwxwd z` lehil aey ywiae delnd xfg - ¨¨¦¨
.mixzepd fefd miyngéiaàc dén÷ì eúàiia` iptl minezid e`a ± ¨§©¥§©©¥

,oicd z` mdl weqtiy ickïäì øîàiia`íéîBúiä ìò äåöî ¨©¨¤¦§¨©©§¦
,ïäéáà áBç òBøôìokleeúéãáò äåöî éàn÷ éðäzern oze` - ¦§©£¦¤¨¥©¨¥¦§¨¨§¦

meiw liaya `l` ,rwxwd inc xeara epzip `l dpey`xa epzipy
zcareyn oiicr rwxwdy `vnp ,mkia` aeg zrixt ly devn

ok m`e ,mixzepd fefd miyng xeara aeg lraléøè ék àzLäó ©§¨¦¨¦
éøè÷ ïéãaó`ed oica ,rwxwd z` daebe delnd xfegy dzr - §¦¨¨¦

.daeb
:`xnbd zx`anïøîà àìådcyd z` daebe xfegy ok xn`p `l - §Ÿ£¨¨

ote`a `l`ìcdéì eøîà àaeg lral minezid exn` `ly ± §Ÿ¨§¥
,el enliyy dryaàðéè÷ àòøàc éîc éæeæ ïéLîç éðäfef miyng ± ¨¥©§¦¥¨¥§©§¨§¦¨

,dphwd dcyd inc md el`ìáàm`déì eøîàlral minezid £¨¨§¥
,aegäe÷lñ é÷elñ ,àðéè÷ àòøà éîc éæeæ ïéLîç éðäeze` ewliq ± ¨¥©§¦¥¨¥©§¨§¦¨©¥©§¨

dpi`e mdly `id ixd rwxwd z` epnn epwy oeiky ,rwxwdn
.zcareyn

* * *
:daezk zxikn oipra dyrn d`ian `xnbddðaæc àøáb àeää©©§¨§©§¨

dénéàc dúaeúëìen` ly dzaezk z` xkny mc` did ±úáBèa ¦§¨¨§¦¥§©
äàðä,hren melyz xeara -déì øîàå,gwell xkendàéúà éà £¨¨§¨©¥¦¨§¨

àøòøòîe íà,dlhal dxiknd lr xrxrze in` `eaz m` -àì ¥§©§£¨Ÿ
Cì àðévôî.zzpy mincd jl xifg` `le ,jze` dvt` `l - §©¦¨¨

okn xg`le lrad zn seqaldénéà àáéëL,en` dzn -àìå §¦¨¦¥§Ÿ
àøòøòéà,dzny mcew dxiknd lr dxrxr `le -à÷å eäéà àúàå ¦©§£¨§¨¨¦§¨

øòøòîz` s`e ,in` zgz cner ip`' dprha xrxre xkend `ae ± §©§¥
zlaiwe jl izxkn zeixg`a `ly ixdy xifg` `l xknd inc
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דכר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zeaezk(iying meil)

éøè÷å ïáeàøc áBç ìòa àúàådépéî déì órwxwd z` sxhe - §¨¨©©¦§¥§¨¨¦¥¦¥
,eaeg xear el zcareyn rwxwd dzidy itl oae`xnàeä àðéc¦¨

déì évôîe ïBòîL ìéæàcici lr ezevtle zkll oerny jixv - §¨¦¦§§©¥¥
.dzeixg`a el aiigzp ixdy ,gwnd zern zxfgdàáø déì øîà̈©¥¨¨

,`ng xa inxldéìò ìéa÷ àîìòc úeéøçàc éäðoerny mpn` ± §¦§©£¨§¨§¨©¦£¥
`ly mixg` miyep dcyd z` etxhi m` zeixg` envr lr laiw

la` ,oae`x zngndéìò ìéa÷ éî déLôðc úeéøçàlr laiw ike - ©£¨§©§¥¦©¦£¥
`l i`ce `ld ,envr oae`x zngn zeriaz lr zeixg` envr

.df ote`a oae`x iabl zeixg` laiw
:`xnbd dtiqenemewn lknàáø äãBî,`ng xa inxlïáeàøa ¤¨¨¦§¥

á÷òiî äãN LøiLeia`ì døëîeàúàå ,úeéøçàa àlL ïBòîL ¤¨©¨¤¦©£Ÿ§¨¨§¦§¤Ÿ§©£¨§¨¨
ïBòîLxfgeá÷òéc áBç ìòa àúàå ,úeéøçàa ïáeàøì døëîe ¦§§¨¨¦§¥§©£¨§¨¨©©§©£Ÿ

,awri el aiig didy aegd xeara el dcarzyp rwxwdyéøè÷åó §¨¨¦
dépéî déìdf ote`ay ,rwxwd z` oae`xn sxhe -ìéæàc àeä àðéc ¥¦¥¦¨§¨¦

dépéî déì évôîe ïBòîLzevtle zkll oerny jixvy `ed oicd ± ¦§§©¥¥¦¥
:`xnbd zxxan .zeixg`a epnn d`pwy oae`x z`àîòè éàî± ©©£¨

`l ixd ,oae`x z` zevtl oerny jixv df ote`ay mrhd `ed dn
:`xnbd zx`an .oae`x zngn zeriaz lr zeixg` oerny laiw

éîc àîìòc áBç ìòák ,á÷òéc áBç ìòaxg` aeg lrak `ed ixd ± ©©§©£Ÿ§©©§¨§¨¨¥
zngn `le oae`xl xkny in ly aeg zngn oae`xn sexhl `ad

.oae`x ly aeg

* * *
:zeixg`a dcy zxikn oipra sqep oic d`ian `xnbdøa éîø øîà̈©¨¦©

ì äãN øënL ïáeàø ,àîçå ,úeéøçàa ïBòîLzern eid `l oernyl ¨¨§¥¤¨©¨¤§¦§§©£¨§
okle xknd zryaäåìîa åéìò ó÷æmze` lr aeg xhy el azk - ¨©¨¨§¦§¤

,minceokn xg`làúàå ,ïáeàø úî[`ae-]ïáeàøc áBç ìòa ¥§¥§¨¨©©¦§¥
éøè÷åïBòîMî dì óxear oernyn rwxwd z` sexhl dvxe - §¨¨¦¨¦¦§
,eaegéæeæa déñéiôe,zerna aegd lra z` qiite oerny cnre - ©§¥§¥

aiig epi`y oreh oerny dzre ,oae`xl aiig didy dcyd inca
ly eaeg z` mda mliyy itl ,dcyd inc z` minezil mlyl

.mdia` oae`xàeä àðéc`l` ok oerhl leki oerny oi`y oicd ± ¦¨
meyn ,dcyd inc ly aegd z` minezil mlyl `ed aiigéøîàc§¨§¥

ïáeàø éða déìzzpy dprha jnvr xehtle oerhl jl oi` ,oernyl ¥§¥§¥
c meyn ,epia` ly aeg lral dcyd inc z`÷áL éìèìhî ïðà£¨¦©§§¥¨©

Cab ïeáàzernd ,xnelk ,jlv` epia` xi`yd milhlhn ,ep` ± £©¨

,rwxw epia` epl xi`yd `le ,el aiig dz`yéîúéc éìèìhîe¦©§§¥§©§¥
éãaòzLî àì áBç ìòáìminezid eyxiy milhlhny `ed oicde ± §©©Ÿ¦§©§§¥

ly aeg lrad did `le ,mdia` ly aeg lral micarzyn mpi`
.dcyd inc z` mlyl jilr `linne ,epz`n melk daeb epia`

Cãéà çwt éà ,àáø øîà-e`eai xy`k ,`ed gwt oerny m` ¨©¨¨¦¦¥©¦¨
,rwxwd inc z` epnn reazl minezidàòøà eäééìäéð eäì éaâî©§¥§¦£©§©§¨

f`e ,mdia`l aiig didy aegd xear rwxw oerny mdl ozi -
,rwxw `l` milhlhn elv` mdia` gipd `ly xxaznéáb øãäå§£©¨¥

eäééðéî dìzeixg`d aeig xear ,mdn dze` dabie xefgi - ¨¦©§
z` minezin miaeb oi`y s`e .xknd zrya mdia` el aiigzpy
zerwxwn `le mdl yixed mdia`y zerwxwn `l` mdia` aeg
aiigzpy eaeg rxty df ote`a s` mewn lkn ,ezen xg` md epwy

,mdn daebe xfeg rwxwa minezilkixacïîçð áø øîàc ,ïîçð áø §©©§¨§¨©©©§¨
ïäéáà úáBça ò÷ø÷ eábL íéîBúé ,äeáà øa äaø øîàaeg xear - ¨©©¨©£¨§¦¤¨©§©§©£¦¤

,mdia`l miaiig eidyáBç ìòamdia` ly xg`dúBà äáBâå øæBç ©©¥§¤¨
.ïäî¥¤

* * *
:zegewln aeg lra ziiab oipra oic d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨

ì åéúBãN ìk øënL ïáeàøïBòîL,cg` xhyaøëîe ïBòîL øæçå §¥¤¨©¨§¨§¦§§¨©¦§¨©
àúàå ,éåìì úçà äãN[`ae-]ïáeàøc áBç ìòa,eaeg zeabl ¨¤©©§¥¦§¨¨©©¦§¥
,oae`x xkny miqkpdn,äáBb äfî äöø ,äáBb äfî äöø,xnelk ¨¨¦¤¤¨¨¦¤¤

.ieln zeabl lekie oernyn eaeg z` zeabl lekiy
:df oic bdep ote` dfi`a `xnbd zx`anïøîà àìåepxn` `le ± §Ÿ£¨¨

,dvexy inn zeabl lekiy df oicúéðBðéa dðáæc àlàote`a - ¤¨§©§¨¥¦
,zipepia rwxw oernyn dpw ielyúéøeaæå úécéò dðáæ ìáàla` ± £¨©§¨¦¦§¦¦

xi`yde ,drexb rwxw e` zgaeyn rwxw oernyn iel dpw m`
zeabl leki oae`x ly eaeg lra oi` ,zipepia rwxw oerny lv`

c meyn ,ielndéì øîà éöî,aeg lral xnel iel lekiy -éëäì ¨¥¨©¥§¨¦
Cì àéæç àìc àòøà éðéáæe éçøèoernyn izipwe izgxh jkl - ¨§¦§¦¦©§¨§Ÿ©§¨¨

aeg lra ly epic ixdy ,diiabl jl die`x dpi`y rwxw `weec
.zipepia rwxwn zeabl

énð úéðBðéáe,zipepia iel dpwy ote`a s`e -ïøîà àìxn`p `l ± ¥¦©¦Ÿ£¨¨
epnn zeabl oae`x ly eaeg lra lekiy oicdàlàote`aàìc ¤¨§Ÿ

dúååëc úéðBðéa ÷áLzipepia oerny lv` iel xi`yd `ly - ¨©¥¦¦§¨¨
,dzenk
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ח"י אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

לא נראית לי הסברא שילמוד בביה"ס בכתות מעורבות וכיו"ב, שהרי זה נתינת הכשר, ולא 
עוד אלא שגם מעין פרצות גדר דהנהגת החוג בו נמצא, והרי הזן ומפרנס לכל המציא לו פרנסתו עד 
עתה, ובודאי שגם בשנה זו החדשה ימציא לו פרנסתו בחן ובחסד וברחמים, ואף שבתקופתנו זו עבודה 
בחינוך עטה"ק ענין הכי נעלה וחיוני הוא, הרי עוד חזון למועד כשאפשר יהי' לסדר הדבר באופן שלא 

תהינה כל סרכות בהאמור.

בברכת חתימה וגמח"ט.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכה miwxt dyelya` cenr av sc ± iriax wxtzeaezk
ïáåàøã áåç ìòá àúàådxkny dpey`x dxiknl mcew exhy didy Ð.oernyl oae`x

oerny cia d`vne `a eli`eÐ.dl sixh ded inp ikdéöôîå ïåòîù ìéæàã àåä àðéã
äéìdtxehe oae`xc aeg lra `ae ,zeixg`a xg` yi`l df oerny dxkn eli`y myk Ð

Ðxefgl lkei `l oae`x lre ,edvtn oerny didÐ.epnid dgwl zeixg`a `ly ixdy

envr oae`xl dxknyk ,jkÐdvti.eléäð
àîìòã úåéøçàãlk Ðmixxerd`ly dilr

.oerny dilr laiw ,oae`x zngnúåéøçà
äéùôðã.envr zngn el `ad xerxr Ðìòáë

éîã àîìòã áåçxxernd Ðzngn `ly dilr

.dlgz oae`xl el xkny in zngn `l` ,oae`x

,oernyl dxkne ieln oae`x dgwl m`y myke

dxkne oerny xfge ,zeixg`a `ly ,eig` epi`y

mcewd ,ielc aeg lra `ae ,zeixg`a oae`xl

,dpey`x dxikn xhyldtxeheoae`xnÐjixv

oernyezevtl`ede ,dxkn zeixg`a ixdy ,

oae`x dyxiyk s` .zeixg`a `ly dgwl

awric aeg lra `ae ,dxkne awrinÐepvti

`ed dea`c dirxk oae`xc opixn` `le ,oerny

zeixg`e.oerny dilr laiw `l oae`xcïô÷æå
äåìîá åéìòozp `ly Ð,dcyd inc oerny el

.mdilr aeg xhy el azk `l`éæåæá äéñééôåÐ

z` qiit ,inzil aiig didy dcyd inc zerna

dyepd.el dxkn zeixg`ay ,oae`x liaya ,

êáâ ïåáà ÷éáù éìèìèîly aeg lra dide Ð

`l zernde .rwxw epl oi`y ,epnn wleqn epia`

icarzyn `l inzic ilhlhnc ,ozil jl did

epilr xefgl jl oi` dz` mb dzre .aeg lral

.epia`n rwxw epl oi`y itl ,zeixg`d lréáâî
àòøà åäìederazyk Ðodl rxti minezid

liaya ediipn iab xcde ,zernd inca rwxw

`l xninl evn `le .mdia` zeixg`epyxi

`l` epia`n df rwxwedepgwlxn`c ,zerna

ixde ,mkl d`a mkia` aeg ceary ici lr :edl

zyexik mkl `id.eiiga mkia` gwly rwxw

áåç ìòá.mdia` ly Ðíäî äúåà äáåâå øæåç
.dyexia ynn mdl dltp eli`k Ðåéúåãù ìëoiaeb oi` zexhy ipyac .cg` xhya Ð

gipd :dil xn` ivnc ,dpexg`a oae`xn gwly dze` oernyn gwl ok m` `l` ,ieln

miqkpn oirxtp oi`c ,jcearya ef oi`e ,ef z` gwlyk epnid zeabl mewn oerny jl

.oixeg ipa yiy mewna micareynäáåâ äæî äöø äáåâ äæî äöø:lif`e miiqncke Ð

lv` oae`x lyn zipepia way `le ,dilr aeg lra cearyy ,zipepia oernyn iel oafc

zicir oernyn zeabl dvx ,jkld .oernyÐzecyd lk zgwl dz` :dil xn`c ,daeb

melk jlv` oae`x lyn `vn`y onf lke ,iaegl carzydl oae`x zgz zqpkpeÐ`l

dvx .zeabl mewn il gipdy ,iel z` gixh`Ðlv` `vni `l m` oebk ,daeb ieln

zixeaif `l` oae`x lyn oernyÐiceary z` zgwl :dil xn`c .ieln zipepia daeb

ipicy zipepiaelv` gipde ,oae`xn ef zipepial iel dgwl eli`c ab lr s`e .dilr lhen

zixeaifÐmiqkpn oirxtp oi` :opzck ,iel lr xefgl oae`xc aeg lra leki did `l

`ed mzd .zixeaif od elit`e ,oixeg ipa yiy mewna micareynÐeaeg lra oae`xc

lv` yiy onf lk ,mlerd oewz iptn :opax xen`e ,`edeaeg ick eaeg lraÐsexhi `l

o`k la` .zegewlÐ.`a `ed `txih gkn eilr s`e ,`ed eaeg lra e`l oerny
àðéã
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oigpen od eli`k zern jpd opiaygc ,icin oernyl oae`x ipa ixn` ivn `l Ð delna etwf

pc xity iz` ok m`e .epnn detxhi m` ,dcyd zgz oekyna ecia`lyc ,"zeixg`a" hw

`le ,`weec e`l Ð etwfc :xnel ivnz m` elit`e .etwf `ll etwf oia welig oi` Ð zeixg`a

,miiw xknd oi` ifef` witpe liirc onf lkc ,xknd miiwzpy xnel meyn `l` "etwf" hwp

,ifef` witpe liir `l ez Ð delna eilr etwefyke

eze "xknd miiwzpe" `l` xninl jixv ded `le

hwpinl jixhvi`c :iax xne` ikd elit` Ð `l

ded `l Ð zeixg`a `ly i`c ,"zeixg`a"

dnc .oizipznn opirnyc i`n `l` dpin opirny

Ð aeg lral zernd zzl i`yx gweld oi`y

iax ,(`,ct zeaezk) "azekd" wxta `id oizipzn

epzpi `l` ,oica oingxn oi` :xne` `aiwr

miyxeid oi`e dreay oikixv oleky ,miyxeil

lr s` :ol rnyn `w `zyd la` .dreay oikixv

envrl makri ,jzrc `wlqe ,oda wfgen `edy it

`l ikd elit` Ð aiig odia`y zeixg` zgz

:iaxl d`xp cere .edpip inzic ilhlhnc ,makri

i`n Ð ikd e`l i`c .`weec Ð delna otwfc

oernyl oae`x ipa dil ixn`c `ed `pic :xn`w

iax xn`w `l o`k cr .jab epia` way ilhlhn

Ð miyxeil epzpi `aiwrolekc meyn `l`

`d .dreay oikixv miyxeid oi`e ,dreay oikixv

rnyn Ð dreay oikixv eed `l inp mixg` i`

i`n ,gwel i`d ,`kde .mixg`l epziy dcenc

`ny `kd xninl `kil `d ?jixv dreay

oiicr ecia gwnd zerny onf lkc .ixxv eqitzd

etwf" hwp jkld ?mdizgz mixg` eqitzi dnl Ð

yginl `ki` Ð delna etwfe li`edc ,"delna

.epnn detxhi m` akriy ,ixxv eqitzd `ny ith

aezkiy dvxiy dry lk epnn l`yi deln jdc

yginl `kil Ð etwf `l la` .deln xhy eilr

oke li`ede .dreay `kile ,ixxv eqitzd `nyl

.iax itn .icin `le dil xninl inzi evn `l Ð

Ð ixxvl yginl `kil etwf `le li`ed :dnize

mey" wxt oikxra `nrh yxtnc o`nl ok m`

ixxv meyn ,oda zlke` ziax ok m` `l` miphw minezi iqkpl oiwwfp oi`c (`,ak) "minezid

,delna eilr etwf `le zeixg`a oernyl dcy xkny oae`x enk ,oiwwfpc dl zgkyn Ð

lr xfeg eiykr ixd Ð ely dpi`y z`vnp jk xg`e ,minezil zernd oerny mlye ,zne

ded `l milecb mineziac idp :iax il xn`e !ixxvl opiyiig `le li`ed ,oiwwfpe minezid

.ith opiyiig miphw minezia ,`peeb i`dk ixxvl opiyiig

äéñééôåleki epi`c Ð diqiit `lc `kid `iran `l ;`ed `zeaxc :iax xne` Ð ifefa

,mdly aeg rxt ixd `pin` jzrc `wlqc ,diqiit elit` `l` ,zernd akrl

ixn` ikd elit`c ol rnyn `w Ð odilrn df aeg lra wliqe.'ek oilhlhn op` :dil

éàwxta lirl opixn`c ab lr s`c gikedl yi o`kn Ð 'eke ediildip edl iabn jci` gwit

jka deld ciqtd m` mewn lkn ,ifef dil zi`c `kid ifefa aeg lrac epicc (`,et) "azekd"

.oick `ly dyer epi`e ,rwxw edl iabn ivnc ,`kd oebk .ifef el ozi `l Ðïáåàøxkny

dfn Ð dvx :opixn` `l zexhy ipyac .cg` xhya :qxhpewa yxit Ð oernyl eizecy lk

dpwy dze` oernyn gwl ok m` `l` ieln zeabl leki epi`c meyn ,daeb dfn Ð dvx ,daeb

xn`c ,ieln aeg lra iab `l Ð dpexg`d iptly oze`n zg` gwl i`c .oae`xn dpexg`a

oerny d`pwy dryne .oae`xn ily z` dpwyk ,epnid zeabl mewn oerny jl gipd :dil

od elit`e ,oixeg ipa my yiy mewna micareyn miqkpn oirxtp oi` opax xen` `nrh i`n :dil xninl oerny ivnc :iaxl `xidp `le .zexzepd lr jceariy x`ype ,jceariy wlzqp Ð

:qxhpewd yexitk d`xp ile .iax itn .xzeiae zexhy ipya :yxtl ivn ,jkld .(a,g) `nw `aac `nw wxta ,`axck ,il `gip `l `zpwz jda `p` ,oey`x gwelc dpwz meyn Ð zixeaif

mwinl `ifg `lc `rx` ipafe igxh ikdl :dil xn`c .ieln zeabl leki epi` Ð dpexg` iptly dze` oernyn gwl iele ,dpexg`a zixeaif oerny gwle ,zexhy ipya la` ,cg` xhya `wecc

,`nrh i`dn ,zicir dze` ieln zeabl leki epi` Ð zicir dze` iel gwle dpexg`a zicir oerny gwl m` oke .el dabn did zixeaif `idy dpexg` Ð oerny cia mlek `id m` i`cec ,jnw

`aaa `nrh yxtnck ,ecia zeyxd dide ,el dabn did Ð zicir `idy dpexg`d iptl gwly zixeaifde zipepiad ,oerny cia mlek eid m` i`cec ,jl `ifg `lc `rx` ipafe igxh ikdlc

daeb dfn Ð dvx ,daeb dfn Ð dvx :zeidl okzi ,edine .zexhy ipya oerny gwly it lr s` ,epnn zeabl mewn jl izgpd :xnel leki Ð zipepia waye zipepia iel oaf m` oke .(my) `nw

igxh `zyd :xninl ivn `le ,dzeekc zipepia way `le zipepia iel gwly dpey`xde zicir dpexg`dy oipra ,dpexg`d iptly dze` oernyn iel gwly it lr s`e ,zexhy ipya elit`

jl `ifg `lc `rx` ipafe.äöø`kilc ,ip`y `kd Ð zixeaif od elit`e ,oixeg ipa miqkp yiy mewna micareyn miqkpn mirxtp oi` :opixn`c ab lr s`e Ð daeb dfn dvx daeb dfn

.oae`x gkn `a aeg lrad df ixdy ,edpip micareyn edleke ,llk oixeg ipa
la`
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éøè÷å ïáeàøc áBç ìòa àúàådépéî déì ó¯àðéc ©£¨©©¦§¥§¨¨¥¥¦¥¦¨
.déì évôîe ïBòîL ìéæàcã àeädéì øîàéäð :àáø §¨¥¦§§©¥¥£©¥¨¨§¦

déìò ìéa÷ àîìòc úeéøçàc¯éî déLôðc úeéøçà §©£¨§¨§¨©¥£¥©£¨§©§¥¦
,á÷òiî äãN LøiL ïáeàøa àáø äãBîe ?déìò ìéa÷©¥£¥¤¨¨¦§¥¤¨©¨¤¦©£Ÿ

ì døëîedøëîe ïBòîL àúàå ,úeéøçàa àlL ïBòîL §¨¨§¦§¤Ÿ§©£¨©£¨¦§§¨¨
éøè÷å á÷òéc áBç ìòa àúàå ,úeéøçàa ïáeàøìdéì ó ¦§¥§©£¨©£¨©©§©£Ÿ§¨¨¥¥

dépéî¯.dépéî déì évôîe ïBòîL ìéæàc àeä àðéc ¦¥¦¨§¨¥¦§§©¥¥¦¥
àîòè éàî¯àîìòc áBç ìòák á÷òéc áBç ìòa ©©§¨©©§©£Ÿ§©©§¨§¨

ì äãN øënL ïáeàø :àîç øa éîø øîà .éîcïBòîL ¨¥¨©¨¦©¨¨§¥¤¨©¨¤§¦§
ìòa àúàå ,ïáeàø úîe ,äåìîa åéìò ó÷æå ,úeéøçàa§©£¨§¨©¨¨§¦§¤¥§¥©£¨©©

éøè÷å ïáeàøc áBçéæeæa déñéiôe ,ïBòîMî dì ó¯ ¦§¥§¨¨¥¨¦¦§©§¥§¥
÷áL éìèìèî ïðà :ïáeàø éða déì éøîàc àeä àðéc¦¨§¨§¦¥§¥§¥£©§©§§¥§©
.éãaòzLî àì áBç ìòáì éîúéc éìèìèîe ,Cab ïeáà£©¨§©§§¥§©§¥§©©¨¦§©§§¦

Cãéà çwt éà :àáø øîà¯,àòøà eäééìäéð eäì éaâî ¨©¨¨¦¦¥©¦¨©§¥§¦£©§©§¨
ïîçð áø øîàc .ïîçð áøk ,eäéépéî dì éáb øãäå©£©¨¥¨¦©§§©©§¨§¨©©©§¨

:deáà øa äaø øîàúáBça ò÷ø÷ eábL íéîBúé ¨©©¨©£§¦¤¨©§©§©
ïäéáà¯:äaø øîà .ïäî dúBà äáBâå øæBç áBç ìòa £¦¤©©¥§¤¨¥¤¨©©¨

ì åéúBãN ìk øënL ïáeàøøëîe ïBòîL øæçå ,ïBòîL §¥¤¨©¨§¨§¦§§¨©¦§¨©
äöø ,ïáeàøc áBç ìòa àúàå ,éåìì úçà äãN¯ ¨¤©©§¥¦©£¨©©¦§¥¨¨

äöø ,äáBb äfî¯dðaæc àlà ïøîà àìå .äáBb äfî ¦¤¤¨¨¦¤¤§¨£¨©¤¨§©§¨
úéøeaæå úécéò dðaæ ìáà ,úéðBðéa¯:déì øîà éöî ¥¦£¨©§¨¦¦§¦¦¨¥¨©¥

úéðBðéáe .Cì àéæç àìc àòøà éðéáæe éçøè éëäì§¨¦¨§¦§¦¦©§¨§¨©§¨¨¥¦
,dúååëc úéðBðéa ÷áL àìc àlà ïøîà àì éîð©¦¨£¨©¤¨§¨§©¥¦¦§¨¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכו
miwxt dyelyaa cenr av sc ± iriax wxtzeaezk

äéì éöôîå ïáåàø ìéæàã àåä àðéãel yi m` Ð

,aeg cbpk aeg aeygl ,mixac leblb mey eilr

.jizrxt `lc il razyi` :e`íéøáã ìòá åàì
úà éãéã.melk jnn sxeh ipi` Ðäéðéî ú÷ôîã
øãä éìò.ilr xefgi ,epnn `iven dz`y dn Ð

éîð úåéøçàá àìù åìéôà éøîàã àëéàåÐ

lra dil xn` ivn `l ,oernyl oae`x dxkn

.z` icic mixac lra e`l :oae`xl aeg
ïé÷éñò
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ìáà`l `nrh xwire ,oey`x gwel iabl `le milra iabl `l` ikd xnel jiiy `lc ,`pyil i`d xn`w `weec e`l Ð epnn zeabl mewn jl izgpd dil xn` ivn dzeekc zipepia way

,zixeaif lv` ezegcl ivn `l Ð dzeekc zipepia wiay `l la` .dzeekc zxg` zipepia lv` ezegcl leki did `ede ,"ecil `azy zekf lk Ð ipyl oey`x xkn dn" meyn `l` ied

dylyl e` cg`l xkn iab (`,g) `nw `aac `nw wxta opixn`ck ,"dixnl zixeaifc `xhy `pxcdn e`l i`e ,zwzy zwzy i`" meyn i`c .zixeaif lv` ezegcl leki did `l inp oey`xc

.inzia inp ixiin `nzqne ,ikd xza iziin `kdc jde ,inzia mzd `pniwe` `d Ð milrad zgz eqpkp cg`k

àðéã`we Ð dil ivtne oae`x lif`c `ed

`wtp i`n :miywne .dicda `pic irzyn

giexi dn ?oerny `le oae`x enr oerhiy dpin

oerhi oae`x oerhiy dn lk `ld ,jka oerny

micr yiy oebk dpin `wtp ,`niz ike !oerny

mivexe ,oae`xl miaexw mpi`e oernyl miaexw

mileki mpi` oernyl ixd Ð aeg lra aiigl

,`id `l Ð cirdl mileki oae`xl la` ,cirdl

ecia ecinriy ,oernyl geix yi seq seqc oeikc

gkenck ,oae`xl elit` cirdl oileqt Ð rwxwd

`rli` :xn`c (`,f) zeknc `nw wxt seqa

:xninl `tt ax xaq ,eed `axrc iaixw diaehe

dixa `ped ax dil xn` .eed iwigx delne del iab

did `l i`e ,oernyl miaexw oi`e oae`xl miaexw ,aeg lra ly xhyd z` oiniiwnd ,micrdy oebk :dpin `wtpc xnel oi`e ?lif` `axr xza e`l Ð dell dizil i` :`tt axl ryedi axc

:cere .lif` oae`x xza Ð dipin dil sixh i`c oeik ,dil iniiwn evn `l oerny icda `pic irzyn elit`c ,ziyixtc mrhn `id `zln e`l inp `d .eniiwl mileki Ð mixac lra oae`x

a opixn` diteb edi` elit` `d ,'ek inp zeixg`a `ly elit` ixn`c `ki` :wiqnc`kilc ,izixg` `rx` dil zi` i` dilr el cirn Ð zeixg`a `ly dcy xkend :(`,bn) `xza `aa

rxt m` rcei oae`xc ;dreay oipirl dipin `wtpc ,xninl `kile !znerxz meyn mileqt eidi `ly ,miaexw oky lk ,znerxz meyn leqt ied `le ,ciar aeg lra iptl dcinrdl xninl

,micareyn miqkpn rxtil `ad oick ,dreay jixv ikd e`la `dc .xwy oerhl dvex epi`e ,rcei epi` oerny la` .qxhpewd yxitck ,jizrxt `lc il razyi` :el xnel lekie ,e`l m` el

did iaxe .micareyn miqkpn rxtil `ad dreay oerny el lgny oebke .qxhpewa yxitck ,jizrxt `lc il razyi` :xnel lekic dpin `wtpc :xnel yi ,edine .dreaya `l` rxti `lc

siefn" oerhl leki epi` wtqn Ð oerny la` ,siiefn `ed m` xexiaa rcei `edy itl ,"`ed siefn" oerhl leki oae`xc opixn`e ,exhy miiwl micr `evnl leki epi` aeg lra i`c :wcwcn

lkl iig zway `l ok m` :dnzz l`e .eniiwl leki aeg lra oi`y it lr s` odia` lr e`ivedy xhy lr "`ed siefn" oerhl mileki opi` wtqn ,miyxeid oke .`aeh dpin `wtp f` ,"`ed

`lc ,meiw jixvy il d`xp oi` Ð xhy `ivedy wfgen olfb elit`e .oic ziaa ozecr dxwgpy ink dyrp xhyd lr minezgd micrc ,meiw xhy mey jixv oi` dxezd on ixdy Ð dixa

ik ilin ipd Ð siefn xhy zprh cbpk meiw opax epiwz ik ,jkld .eteif oic zia exiki ot ,siefn xhy aezkl zzxin Ð oennd lr ceyg `edy it lr s`c .envrn opi`y micr mizgd opixn`

wxta opzc `dn di`x iax izine .e`l m` siefn `ed m` dixkpa dil miw `le li`ed ,meiw icr minkg ekixvd `l Ð seif ly zprh cbpk zegewle inzi la` ,dixkpa dil miwc del xn`

oic zia oi`y iptn ,delnl xifgi Ð miqkp zeixg` oda oi` .mdn oirxtp oic ziay iptn ,dfl `le dfl `l xifgi `l Ð miqkp zeixg` oda yi m` ,aeg ixhy `vn :(a,ai) `rivn `aac `nw

delnl xifgie ,iab `l ixg ipan elit` Ð zeixg` ea oi`y xhy :xi`n iax did xne`c ,xifgi Ð zeixg` oda oi`e .dcen aiig oi`y (`,bi my) l`eny dl iwene .xi`n iax ixac ,mdn oirxtp

ea yi ,"`ed siefn" zegewle inzil opiprhc xnel ivnz m` ,`zyde !"mlern mixac eid `l" xn`w `d !?del !del ly ezigelv it lr xevl dell dil xcdipe :jixte .ezigelv it lr xevie

zeixg`lke ,"mlern mixac eid `l" xn`w `dc ,yginl `kil drixtlc ,dabi oicae ,xn`w `hyewc ,xifgi ok m` Ð meiw icr delnl el yie eniiwl lekiyk i` ?xifgi `l i`n` miqkp

`l minezie zegewld on mbe ."siefn" oerhi ik ,deln melk eci lr `ivedl lkei `l `lde ?ezxfga ciqtdl lkep dn Ð miiwl lkei `l m`e .inc "izrxt `l" xne`k Ð "iziel `l" xne`d

.elqet envr deld oi`y onf lk `ziixe`c` dil opinwen `kd ,gwell oiprehe yxeil oipreh zeprh x`yc ab lr s` .seif zprh edl opiprh `l i`ce `l` !mliaya oerhp ik Ð `ivedl lkei

Ð edl opiprh `l "siefn"c idpc ,zegewln `le minezin `l eci lr zeabl mlerl lkei `l `d ?xifgi `l i`n` izk`c :dyw edine .zegewld one minezid on dabi `ly ,xifgi `l jkl

,xhya exiag lv` ciwtnd iab (`,r `xza `aa) eteqa "ziad z` xkend"a epivny oiprk ,"`ed siefn" xn` ira i`c ebin "rext" oerhl on`p did mdia`c ,edl opiprh "`ed rext" edin

ipiic ;minezid lr `veid qik xhy ,`zbelta `nil :wiqne ."eqp`p" xn` ira i`c ebin ,on`p Ð "ira i`n icia jxhy" xninl `ki`c ab lr s`c ,"jl eizxfgd" xn` ikc `cqg ax xaqwc

.`cqg axc dil zi` ,"ira i`n icia jxhy" dil xn` ivn `l :xaq dvgn daebe rayp xn`c o`nc yxtne .dvgn daebe rayp :ixn` l`xyi ux` ipiice .elek daebe rayp :ixn` dleb

ivnc ,elek daebe rayp xn`c o`nl `dc ,"eqp`p" opiprh `l inzilc ab lr s`e ."eqp`p" xn` ira i`c ebin ,jka on`p did odia`e li`ed .oecwt `bltd jl izxfgd inzil opiprhc :yexit

o`nl edl opiprh ikd elit`e .`giky `lc meyn Ð `nrh epiide ."eqp`p" edl opiprh `l ,`l` !"eqp`p" `nipc ,exhtl mewn lkn Ð `cqg axc dil zile ,"ira i`n icia jxhy" dil xn`

`l` on`p did `l odia`c ab lr s` ,"`ed rext" edl opiprh inp ikde ."eqp`p" xn` ira i`c ,ebin zngn `l` on`p did `l odia`y it lr s` ,jl eizxfgd dvgn daebe rayp :xn`c

."siefn" xn` ira i`c ebin ,"`ed rext" xnel on`p odia` did `ly ,eniiwl jixv oi` eazky xhya dcen :l`enyl dil `xiaq i` ,icin `iyw `l `d ,edine !"`ed siefn" xn` ira i`c ebin

mc` lk lkeiy ,zegewle minezi ciqtdl eyg `l m` :xacd dyw cere .eniiwl jixv Ð eazky xhya dcenc xi`n iaxc `ail` (a,cpw my) "zny in"a l`enyl dil `xiaq `icda la`

dil liqtc oeike .meiw `vniy ici lr ,diteb deln elit` `ivei `ny opiyiigc dlr iiepyl `ki` Ð mzdc `idde ."`ed siefn" mdl oiprehy :xnel d`xp ok lre !seif ici lr mcin `ivedl

,zenizgd exikie e`ai m` elit` ,dia yginl `ki` Ð dlitpa dil rxzi`ehb"c `idd ik ,xhyd meiwa mipiicd erhe ,ixnbl micr znizgl dnizgd z` dnicy cr siife dnic `ny ik

siif iteif :xni` Ð `teif` xcdn `wc oeikn ,meiw icir dil zi`c ab lr s` dia opiabn `lc ,`rix xhy iab (a,el) "zexrp el`"a lirl opiyiigcke ,`wepxf` dici gp`c (`,fqw my) "heyt

`kidl ,"`ed siefn" del oirhc `kid oia wlgl epl yi ixdy ,`iyw `l `d !ixnbl zenizgd dnice siif `ny yegip ?xifgi i`n` ,wtpd ea aezky xhy `vend ok m` :xn`z m`e .azke

`dc .opiyiig Ð seif oirh ded i` la` .icin oirh `lc ,dell `zilca Ð wtpd ea aezky xhyc `idd `nwe`l `ki`e ,dlitpc `zerix meyn yginl ol zil oirh `lc `kidc ;oirh `lc

:mzd l`eny xn`cn ,iywiz mewn lkn ."siefn" edl opiprh `lc ,opiyiigc `ed zegewle minezi cqtd meyn ,xhyd meiw icr `la `weec seifl opiyiigc xifgi `lc `iddl `nwez elit`

li`ede .seifl opiyiig `l ikdle ,"siefn" oirh `lc ,dell dizilc oebk :xninl ol zi` :`l` !miiewn `lc oeik ,inzic `ciqtdl yegip ?i`n`e .milral xifgi Ð weya d`pwd xhy `vend

aezky xhyc `idd inp `iyw `l Ð del zprhe dlitpc `zerix meyn exiykdl ie`x epi` `ede ,meiw ici lr envr deln elit` `ivei `ny opiyiigc meyn `nrhc inp oiyxtn ik ,oke

rxz` `le ,oic zia dia ewcwc Ð miiewnc oeik ,inp i` .dil rxzi` ltpc oeik ,xifgi `l Ð "`ed siefn" del oirh i` la` .icin oirh `le ,dell dizilca `nwe`l inp `ki` `dc ,wtpd ea

di`x `iadl yie .iax itn .mipiicd znizge micrd znizg siify opiyiig `l i`d ileke ,miiewn epi`yk Ð aeg xhy `vnc `idde .xifgi Ð "`ed siefn" xn`e del dil liqt elit`e .dlitpa

dyer mc` oi` dwfg ,on`p Ð "icia ipeltl" dpn xn`e ,eiqkp lk yicwdy rxn aiky :`ped ax xn`c (a,crw `xza `aa) "heyt hb" wxt seqa opixn`c `dn ,"siefn" inzil xity opiprhc

axc :wiqne .oipzep oi` Ð "epz" xn` `l ,oipzep Ð "epz" xn` ,icia ipeltl dpn xn`y rxn aiky :ediiexz ixn`c l`enye axc ?eipa lr `ipepw dyer mc` ike :jixte .ycwdd lr `ipepw

xn` eipa z` riaydl `ly `nyc :yexit .dixhyl diniiw `l Ð "epz" xn` `l ,dixhyl diniiw Ð "epz" xn` .miiewn epi`y xhy hiwpca l`enye axe ,miiewn xhy hiwpca ixiin `ped

xn` ivn `le ,`xhy hiwp `dc ,dabi mewn lkn ,"siefn" opiprh `lc xnel `vnz m`e .ok.xn`w inzi`c rnyn ,xn`w "oipzep" `dc ,zn `lca ixiinc zegcl d`xp oi`e !"`ed siefn" i
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"ברכת ה' היא תעשיר", בכלל ובפרט להנותן מעיתו ומזמנו לעסוק בצרכי ציבור בענייני צדקה וחיזוק היהדות.
היום יום כח אלול
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דכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zeaezk(iying meil)

dúååëc úéðBðéa ÷áL ìáàly ezeyxa xi`yd iel m` la` ± £¨¨©¥¦¦§¨¨
zeabl leki oae`x ly eaeg lra oi` ,dzenk zipepia rwxw oerny

c meyn ,rwxwd z` ielndéì øîà éöîlral xnel iel leki - ¨¥¨©¥
,aegEì ézçpäoerny lv` -íB÷îdzenk zipepia rwxw -úBaâì ¦©§¦§¨¦§

,epîéä`yky ,`ed llkdy ,xnelkmr xken `ed ,rwxw xken mc ¥¤
izy eid m`y myke ,rwxwd dze`a el yiy zeiekfd lk
,epnn zeabl `a did delnde oerny lv` zeipepiad zerwxwd
leki delnd oi`e ,dvxiy rwxw dfi` ezeabdl leki oerny did
dpwy iel ok enk ,zeipepia odizy ixdy znieqn rwxw yexcl
lekiy ,da oernyl didy zekf dze` mr dze` dpw ef zipepia

.dipyd rwxwdn dabiy ezegcl

* * *
:zeixg`a dcy zxikn oipra sqep oicøënL ïáeàø ,éiaà øîà̈©©©¥§¥¤¨©

ì äãNúeéøçàa ïBòîL-lehie oae`x ly eaeg lra `eai m`y ¨¤§¦§§©£¨
,gwnd inc el xifgie oerny z` oae`x dvti rwxwd z` epnn

àúàå[`ae-]éøè÷å ïáeàøc áBç ìòadépéî dì ózeabl ywiae - §¨¨©©¦§¥§¨¨¦¨¦¥
,aegd xear ,oernyn rwxwd z`évôîe ïáeàø ìéæàc àeä àðéc¦¨§¨¦§¥§©¥

déì-cbpk orhiy jka oerny z` livdle zkll oae`x lekiy ¥

,dcyd ziiabn ewlqie aeg lraddéì øîà éöî àìåoi`e -lrad §Ÿ¨¥¨©¥
oae`xl oerhl leki aegzà éãéc íéøác ìòa åàìoic lra jpi` ± ¨©©§¨¦¦¦©§

,xacd mrhe .icbpk oerhl zekf jl oi`e ,ilydéì øîàc íeMî± ¦§¨©¥
,eaeg lral xnel oae`x lekiyøãä éìò dépéî z÷tîc±dn §©§©§¦¥¨©¨©

izlaiw ixdy ,ilr xefgi ,aegd xeara oerny cin `ivezy
.jly 'mixac lra' ip` jkitle ,ef dxikn lr zeixg`

:df oipra ztqep drcéøîàc àkéàå,iia` zrca mixne` yie - §¦¨§¨§¥
eléôàxkn m`oernyl oae`xénð úeéøçàa àlLleki ok mb ± £¦¤Ÿ§©£¨©¦

,oernyn dcyd z` zeabl `ay aeg lrad cbpk oerhl oae`x
meyn ,ily mixac lra jpi` el xnel leki epi`edéì øîàcoae`x §¨©¥

,aeg lraldéì éåäúc éì àçéð àìel didiy il gep `l ±ìïBòîL Ÿ¦¨¦§¤¡¥¥§¦§
éìò úîBòøzzngn dze` ciqtde zcareyn rwxw el izxkny ©§¤¨©

.df oiprl mixac lra oae`x aygp jkitle ,iaeg

* * *
dpi`y xerxr dilr `viy dcy zxikn oipra oic zx`an `xnbd

:xkend lyì äãN øënL ïáeàø ,éiaà øîà,úeéøçàa àlL ïBòîL ¨©©©¥§¥¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ§©£¨
åéìò eàöéå§¨§¨¨
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אגרות קודש

ב"ה, כ"ד אלול, ה'תשי"ב

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ יושב על מדין

מנהל עדתו

במישרים וכו' מוהר"ר דוד ני"ו צפרו

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי הידיעה המדהימה מפטירת אביו הרב ישמ"ח זצ"ל. והנני בזה להגיש לכת"ר 
כוס תנחומין, השי"ת ינחמהו ויאריך ימיו ושנותיו בטוב ו]בנ[עימים ולא יוסיף לדאבה עוד.

ומענין פטירה וניחום אבלים, ארשום בקצרה מה שאמרתי מכבר, אשר הבריאה היא ירידה 
והשתלשלות מלמעלה למטה, והכוונה - שתהי' אח"כ עלי' אחר עלי' ממטה למעלה. וכיון שכן היא 
הכוונה העליונה, הרי נעשה כן בפועל, שמאז נגמרה הירידה התחילה העלי' תמידית, וכמאמר רז"ל 

אשר צדיקים ות"ח, הן בעולם הזה והן בעוה"ב אין להם מנוחה, כי הולכים מחיל אל חיל.

ואמר קרא שבע יפול צדיק וקם, שהנפילה היא בשביל הקימה והעלי' שאחר זה, ונפילה וירידה 
זו מוכרחת היא, וכמבואר בכ"מ בארוכה, אשר בין מדריגה הקודמת למדרי' נעלית יותר שאחרי' צ"ל 
בטול באמצע. וכיון שהירידה הכנה מוכרחת היא לעלי' למדרי' יותר נעלית, הרי, באמת, אין זו ירידה 

כי אם חלק מן העלי' הנעלית יותר.

וכן הוא בכללות ענין הפטירה ואבלות: בנוגע להנפטר, הפטירה היא ענין ואל עפר תשוב בשביל 
העלי' יותר נעלית שאח"כ; בנוגע להאבלים - יבדלו לחיים טובים - ענין האבלות שהוא מוחין דקטנות, 

הוא ג"כ בשביל עלי' למדריגה יותר נעלית שאח"ז.

ובמהרה בימינו יקויים היעוד בלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.
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xcde"דכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zeaezk(iyiy meil)

ïé÷éñò`l` oae`x ly dpi`y eprhe dcyd lr mixrxrn e`ay ± £¦¦
y `ed oicd ,gwndn ea xefgl oerny dvex ok zngne ,mdlyãò©

da ÷éæçä àlL,oernyìBëé`edBa øBæçìoiicry meyn ,gwndn ¤Ÿ¤¡¦¨¨©£
la` .dcyd el dzpwp `lda ÷éæçäMîdwfg ici lr oerny ¦¤¤¡¦¨

,d`pwe ,da dyryBa øBæçì ìBëé Bðéà,gwndndéì øîàc íeMî ¥¨©£¦§¨©¥
,oernyl xkend oae`xzìéa÷å zøáñ éøèé÷c àzééçohw wy - ©§¨§¦§¥¨§©§§©¦©§

zeixg` ila dcy zipwy oeik ,xnelk ,lawl znkqd mixyw `ln
ciqtz dcyd lr mixxer e`eai m`y jnvr lr zlaiw ixd
xefgl leki da wifgdyn elit` zeixg`a dpw m` la` .jizern

.ea
:`xnbd zxxanda ÷éæçî úîéàîedwfg dyry aygp izni`n ± ¥¥©©£¦¨

.gwndn ea xefgl leki epi` aeye zepwl dlirendLééc ékî¦¦¨¥
éøönà.mdiabne dcyd zeleab z` owzny dryn ± ©¦§¥

:df oipra ztqep drcéøîàc àkéà,mixne` yie ±eléôàote`a ¦¨§¨§¥£¦
dcyd z` oernyl xkn oae`xyénð ,úeéøçàaleki epi` ok mb ± §©£¨©¦

seq ixd mixne` oi`e ,da wifgdy xg`l mixxer zngn ea xefgl
,oekp xerxrdy xxazi m` oernyl zernd z` oae`x xifgi seq

,oicd zia z` gixhp dnledéì øîàcxnel oae`x lekiy - §¨©¥
,oernylCì ílLàå Côøéè éåçàz` mixxerd jnn e`ivei xy`k ± ©£¥¦§¨©£©¥¨

jnn etxhy jk lr oic zia jl eazky xhyd z` d`xz ,rwxwd
.jl mly` f`e oica dcyd z`

äðùî
,daezk odl aiig lrady miyp yly eidy ote`a dpc epizpyn

i`e:mlek xear miqkpa ic oìL éeNð äéäL éî,úîe íéLð L ¦¤¨¨¨¨Ÿ¨¦¥
eBæ ìL dúaeúkxeriya dzidBæ ìLå ,äðîly dzidíéúàî,fef §¨¨¤¨¤§¤¨©¦

Bæ ìLålyìLúBàî L,fefíL ïéàåmiqkpa,äåLa ïé÷ìBç ,äðî àlà §¤§Ÿ¥§¥¨¤¨¨¤§¦§¨¤
eze`a dey mcearyy itl ,dpn yily lehz miypd on zg` lke

.dpn
íL eéälrad iqkpaíéúàîdaezkd zlra ,fefúìèBð ,äðî ìL ¨¨¨©¦¤¨¤¤¤
,íéMîçdaezkd zelraeíéúàî ìLfefìL ìLåúBàî L,fef £¦¦¤¨©¦§¤§Ÿ¥
zelhepìLìL äLáäæ ìL äLixpic dyly zlhep odn zg` lk ± §Ÿ¨§Ÿ¨¤¨¨

fefd miz`na dey odizy cearyy ,fef dynge miray mdy adf
.lrad xi`ydy

m`eíL eéälrad iqkpaìLúBàî Ldaezkd zlra ,fefäðî ìL ¨¨§Ÿ¥¤¨¤
å ,íéMîç úìèBðdaezkd zlraíéúàî ìLzlhep ,fefäðîå ,zlra ¤¤£¦¦§¤¨©¦¨¤§

daezkdìL ìLúBàî Lzlhep ,fefäMLmixpicáäæ ìLmdy ¤§Ÿ¥¦¨¤¨¨
.fef miynge d`n

:ef dwelg ea zbdepy ote` cer d`ian dpyndäùìL ïëåmitzey §¥§Ÿ¨
ñéëì eìéèäLzepwl ick ztzeyn dtewl zern eciwtdy ± ¤¥¦§¦

e ,giexdle dxegqeøéúBä Bà eúçét,egiexd e` eciqtde ±ïä Ck ¦£¦¨¥
ïé÷ìBçewlg itk cqtda e` xkya lhep cg`e cg` lk - §¦

.zetzeya

* * *

àøîâ
yi m`y dpyna epipy :dpyna ipyd oicd lr dywn `xnbd

dzaezky ef ,fef miz`n lrad iqkpa.íéMîç úìèBð äðî ìL¤¨¤¤¤£¦¦
:`xnbd dywndì úéàc àeä àzìéúå àúìúe ïéúìzdl oi` ixd - §¨¦§¨¨§¦§¨§¦¨

,dpn yily mdy fef yilye ylye miyly `l` miqkpa lehil
jixv df dpne ,miqkpdn dpn lr wx `ed dcearyy oeikn
,yily df dpna zg` lkl yiy `vnpe miypd yly oia wlgzdl

:`xnbd zvxzn .dpn ivg zlhep recne,ìàeîL øîàdpynd ¨©§¥
zwqerBëaCnò éì ïéà íéøáãe ïéc ,äðî úìòáì íéúàî úìòa úáú §¤¤©£©¨©¦§©£©¨¤¦§¨¦¥¦¦¨

äðîadaezkd zlra oia oey`xd dpnd wlgzn okle .oey`xd ©¨¤
odn zg` lke ze`n ylyd ly daezkd zlra oiae dpnd ly

.fef miyng zlhep

:`xnbd dywnéëä éàdwlg lr dxziey dpyna xaecn jk m` - ¦¨¦
,oey`xd dpnaàôéñ àîéàx`ae mixacd ly `tiqd z` xen` ± ¥¨¥¨

daezkd zlray epipyy ,mze`å íéúàî ìLdaezkd zlraìL ¤¨©¦§¤
ìLúBàî Lzg` lk zelhepìLìL L,áäæ ìL Lmiray mdy §Ÿ¥¨Ÿ¨Ÿ¤¨¨

lk z`e oey`xd dpnd zivgn z` zewlegy ,mixpic dynge
dpna dwlg lr dxzie miz`nd zlray xaecn m`e ,ipyd dpnd
,oey`xd dpna xzepdn ivg miz`nd zlra lehz recn ,oey`xd

dì àîéz,ze`n ylyd zlra dl xn`z ±dpéî CLôð z÷lñ àä ¥¨¨¨©©§§©§¨¦¨
zlra ok m`e .oey`xd dpnd zriazn jnvr z` zwliq ixd -
,ipyd dpna dwlg dfy cala dpn ivg lawl dkixv miz`nd
dpndn ivg ,fef d`n lawl dkixv ze`n ylyd zlra eli`e
.miz`nd zlra mr ea zwlgzny ipyd dpndn ivge ,oey`xd

:`xnbd zvxzndì äøîàc íeMîylyd zlral miz`nd zlra ¦§¨§¨¨
,ze`néàLôð é÷élñc àeä íéøáãe ïécîmr mixace oicn wx - ¦¦§¨¦§©¦¦©§¨

jk zngn hrn`e dnr aix` `ly invr z` izwlq dpnd zlra
.izxzie `l dpna iwlg lr j` ,oey`xd dpna dwlg z`
:dpyna epipy .dpyna iyilyd oicd lr dywn `xnbdíL eéä'¨¨

ìL'åëå úBàî Llye ,dpn miz`n lye ,miyng zlhep dpn ly §Ÿ¥
f ly dyy ze`n yly:`xnbd dywn .'adíéúàî ìLzlhep ¤¨©¦

,äðîixd ,df mekq zlhep recnäMîçå íéòáLfefdì úéàc àeä ¨¤¦§¦©£¦¨§¦¨
-zlral miz`n zlra dazky xaecny l`eny ly eyexit itl

dynge miray `l` lehil dl oi` ,jnr il oi` mixace oic dpn
dpnae ,ipyd dpna miynge oey`xd dpna dynge mixyr ,fef

:`xnbd zvxzn .melk dl oi` iyilyd,ìàeîL øîàly df oica ¨©§¥
dpynd zwqer `tiqdaea ote`ìL úìòa úáúBëúìòáì úBàî L §¤¤©£©§Ÿ¥§©£©

,äðîa íënò éì ïéà íéøáãe ïéc äðî úìòáìe íéúàîzlra eli`e ¨©¦§©£©¨¤¦§¨¦¥¦¦¨¤§¨¤
zewleg oey`xd dpna jkle ,melkn dnvr dwliq `l miz`nd
,fef miyng zlhep zg` lke deya miz`nd zlrae dpnd zlra
,ze`n ylyd zlrae miz`nd zlra deya zewleg ipyd dpnae

.dpn zlhep miz`nd zlray `vnpe
:dpyna mipexg`d mipte`d ipyl sqep xe`ia d`ian `xnbdáø©

àLéø ,øîà àðéáøc déîMî ãB÷t øäpî á÷òé,oey`xd ote`a - ©£Ÿ¦§©§¦§¥§¨¦¨¨©¥¨
xaecn ,fef miz`n lrad iqkpa yiyàôéñå ,úBñéôz ézLa± ¦§¥§¦§¥¨

xaecn ,fef ze`n yly eiqkpa yiy ,ipyd ote`a,úBñéôz ézLa¦§¥§¦
xaecn `l` ,zg` mrta ewlgzd `l zerna ewlgyk ,xnelk
dqitz lk lr oecl oic zial e`ae ,minrt izya milhlhn eqtzy

.dnvr ipta
a epipyy dn ,jk yxtl yieàLéødpn zlray ,miz`n gipda ¥¨

zg` lk zelhep ze`n yly zlrae miz`n zlrae miyng zlhep
xaecn ,fef dynge mirayúBñéôz ézLaote`aoebk ,dfeìôðc ¦§¥§¦§¨§

mdiptl dligzaäMîçå ïéòáLfefàðîéæ ãça,[zg` mrta-] ¦§¦©£¦¨§©¦§¨
oey`xd dpnde zeid ,fef dynge miray mze` lr oecl e`ayke
mixyr mdy ,yily zg` lk zlhep ,deya ozylyl careyn

.mixpic dyngeemcil eltp okn xg`läMîçå íéøNòå äàîfef ¥¨§¤§¦©£¦¨
,àðîéæ ãçaoecl dl yi dynge mixyr dzab xaky dpnd zlrae §©¦§¨

miyngae ,mitqep dynge miraya wx zexg`d mr welgle
miz`nd zlra oia miwlgzne ,wlg dpnd zlral oi` mixzepd
miyng zlhep dpnd zlray `vnp jkitle ,ze`n ylyd zlrae
miray zg` lk zelhep ze`n ylyd zlrae miz`nd zlrae fef

.fef dynge
epipyy dne :`piax ly eyexitl `tiqd z` `xnbd zyxtn dzr

aàôéñmb xaecn ,ze`n yly gipda oicd z`aeidy ote`ézL ¥¨§§¥
,úBñéôzoebkeeìôðcmdiptläMîçå íéòáLmixpic,àðîéæ ãça §¦§¨§¦§¦©£¦¨§©¦§¨

mixyr zg` lk zlhepe deya mda zewleg miypd yly lke
.mixpic dyngeåmcil eltp ok xg`äMîçå íéøNòå íéúàî §¨©¦§¤§¦©£¦¨

mixpic,àðîéæ ãçay dpnd zlral df ote`aemixyr dzab xak §©¦§¨
lr miz`nd zlrale ,mkezn dynge miray lr oecl yi dynge
fef dynge miray df mekq jezn okle ,dynge miray d`n
miz`nd zlra oia wlgzn sqep dpne ,ozyly oia miwlgzn
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דכט miwxt dyelya` cenr bv sc ± iriax wxtzeaezk
ïé÷éñò.oixxer Ðåá øåæçì ìåëé äá ÷éæçä àìù ãò.zern ozp `l m` Ðøåæçì ìåëé ïéà

åázern oipzepe cin oiwifgny yie ."ipwe wfg" dil xn` ik dwfga dpwp rwxwdy Ð

.zernd aiigzp da wifgdyne ,onf xg`làúééç.ohw wy Ðéøèé÷ã.mixyw `ln Ð

úìéá÷å úøáñ.wtqn jizern ca`l zivxzp ,xnelk .sqk zekizg inca Ðåìéôà
éîð úåéøçàáea xefgl leki epi` ,el dxkn Ð

,xcd dilr seq seq :opixn` `le .oiwiqr zngn

.ol dnl ipiic igexh`eêôøéè éåçà äéì øîàã
d`viy jl eazky ,oic zian `txih xhy Ð

.sexhl ilr xefgze ,oica jcin dcydíìùàå
êìjcin dzvi `ly onf lke ÐÐ,mly` `l

.oica oikef oi`y oixxer daxdyäðùîåæ ìù
'åë íéúàî åæ ìùå äðîmeia enzgp ozylye Ð

inei `zlza i`c .cg`Ðxhya zncewd

.ieaiba zncewäåùá úå÷ìåçgk ixdy Ð

.dpn `ki` edlekac ,dpn cearya dey ozyly

íéúàî íù åéä`l` ceary dpn zlral oi` Ð

ipy dpna la` ,oey`x dpnaÐceary oi`

dxhyl.dpn lyíéùîç úìèåðjixt `xnba Ð

.dlráäæ ìù ùìùlke ,adf ixpic dyly Ð

xn`ck ,sqk ixpic dynge mixyr adf xpic

adfd"adgk miz`n lye .(a,dn `rivn `aa) "

ixdy ,ze`n yly zlral miz`na dey

.dxhyl micareyn miz`núåàî ùìù íù åéä
zlral ipyde ,olekl careyn oey`x dpn Ð

zlral iyilyde ,ze`n yly zlrale miz`n

.dcal ze`n ylyíéùîç úìèåð äðî ìùÐ

.dlr jixt `xnbaäðî íéúàî ìùå`xnba Ð

.dl yxtnáäæ ìù äùùmiynge d`n md Ð

.fefñéëì åìéèäù.xkyl dxegq zepwl zern Ð

ïé÷ìåç ïä êëxkya lhep cg`e cg` lk Ð

cqtdde.eizern itlàøîâàúìúå ïéúìú
äì úéàã àåä àúìéúå,dpn ly yily epiidc Ð

.ipy dpna wlg dl oi` ixdyéì ïéà íéøáãå ïéã
äðîá êîòi`eazyk Ðjnr aix` `l oicl

dpnacareynd.iliaya jwlg hrnzi `le ,jl

.eze` zewleg ze`n yly zlrae `id ,jkld

äì àîéú:miz`n zlral ze`n yly zlra Ð

`l` wlgl jl oi`e ,dpnn jiytp zwilq `d

.ipy dpnaéàùôð ú÷éìñ íéøáãå ïéãî`l Ð

dzaby dne ,dpzna iwlg izzpÐ`l

izegilya.jwlg ef dlhp :il xn`zy ,dzab

ip`invr izwliqaixlnhrnlne dnrdwlg

,dpnaxabecearya dpnd ivg zeabl dci

dxhy,xzepa jnr welgl d`a ip` eiykr .

,jnr aixln invr izwliq `lyicearye

miey jcearye.äì úéàã àåä äùîçå íéòáùzlra zazeka `pniwe`c oeik `dc Ð

'ek miz`nÐiyily dpna la` ,miynge d`na `l` dzrn welgl dl oi`Ðdl oi`

.melkìàåîù øîàdazk `l miz`n zlrae ,'ek ze`n yly zlra zazeka `tiq Ð

zlra zewleg ipy dpne ,dpn zlrae miz`n zlra zewleg oey`x dpn ,jkld .melk

.ze`n yly zlral dlek iyily dpne .ze`n yly zlrae miz`nøîà àðéáø`l Ð

oilhlhn eqtzy ,zeqitz izya `l` ,zazeka dnwezozaezklmiz`n odl e`vnp `le

.minrt izya `l` ,zg` mrtaàðîéæ ãçá äùîçå íéòáù ïäì åìôðãoecl e`ae Ð

.dpn lr ozyly ceary ixdy ,deya zewleg :edl opixn` .mdilräùîçå íéøùòå äàîå
àðîéæ ãçáz`ae ,dynge mixyr dzab xak dpn zlra Ð.dynge miray lr aixl

micareyn dynge miray ,jklddplekl.miyng zg` lk cia ixd ,oze` oiwlege

ze`n yly lye miz`n ly :xn`wc epiid ,ea wlg dpn zlral oi` xzendeÐdyly

ly dyly.adfàðîéæ ãçá äùîçå íéøùòå íéúàîå 'åë úåñéôú éúùá àôéñmiray Ð

ediipin dyngeÐdqitza dzab `ly miz`n zlrae .ea oiey olek ci,ozyly oia dynge miray iblte ,dynge miray d`n lr dipy lr aixl d`a ,dynge mixyr `l` dpey`x

yly lye ,dpn miz`n lye ,miyng zlhep dpn ly z`vnp .ze`n yly zlral dlek x`ypy d`n ivge ,ze`n yly zlrae miz`n zlra oia d`ne .miyng zg` lk cia `vnpe

.adf ixpic dyy ody ,miying d`n ze`nåìàá ïúð éáø ìù åéøáã äàåø éðà ïéàegiaydy zern gay mzdc .qikl elihdy dylyl dnec df oi`y Ðodizernlk jkld ,ilwy

yly ,jkld .dzaezkl oi`xg` eiqkp lke ,`ed `ceariy meyn `nrh ,`kd la` .eizern itl lehi cg`mipnd,dzaezk lk dabzy cr ,dizexag x`yk dpn zlral oicareyn

.deya zewleg jkitl
øëùä
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ãò`lc oebke .zern ozp elit`e :mz epiax xne` Ð ea xefgl leki da wifgd `ly

ol rnynwe .xhyd z` aezkiy cr epw `lc ,xhyd z` oiazeky ,`tqka epw

elit`c .dia xcd `w Ð epnn delfbiy xeaqy ,ciqtne li`edc ,ea xefgl xzene lekic

`xng oafc `xab `edd iab (a,hn `rivn `aa) "adfd"a gkenck ,`kil "rxty in"

,`litex wfxt ia diaqpnil irac rny ,dixagn

epwzy jxck :dil xn` ,`cqg axc dinwl `z`

`le .zegewla dkiyn epwz jk mixneya dkiyn

xn`ck ,"rxty in" ileawl dil irai` dil xn`w

in" epwiz `lc meyn ,`pixg` `caer` mzd

,xzen Ð "leki" i`de .`lefe `xwei` `l` "rxty

dil dedc `ed oicae .mzd dpzn iab inp ipzwck

"leki oi`" `tiq ipzwc ab` `l` ,"xzen" ipzinl

."leki" `yix inp `pz Ð

÷éæçäùîelit`e Ð ea xefgl leki oi` da

"mizad zwfg"a xn`c o`nl

xfeg Ð ely dpi`y z`vnp (a,cn `xza `aa)

dcen Ð epnn detxh `ly onf lk ,`kd ,eilr

.ea xefgl leki oi`yúîéàîåÐ dwfg ied

`l izk` ike ?dil `irain `w i`n :dniz

`aa) `id oizipzn `d Ð dwfg ipic opireny`

ef ixd `edy lk uxte xcb lrp :(`,an `xza

,dwfg ied zni`ne :ira ikdc :xnel yie !dwfg

Ð dwfg `ipdn zni`n ,ifef xak aidic `kid

xcbe lrpn `rixbc ab lr s` .ixvn` yiic ikn

.izyxitck ,sqk `ki`e li`ed ,dwfg `ied Ð

dcy xkn oae`xy :yxtn xi`n oa wgvi epiaxe

wifgd `ly cr ;xenb oipw epnn dpwe ,oernyl

xefgi `ly zrc ielib `dzy dwfg dze` da

mc` `diy opax epwzc ikid ikc .xefgl leki Ð

iptn ,oipr eze`a oiweqry onf lk ea xefgl leki

onf lk xefgiy Ð dpwne dpew `ed ok zrcly

,inp ikd .oipr eze`a oiweqry onf lk ,dvxiy

,dwfg mcew oiwiqr dilr e`vi m` ea xefgl ezrc

.ea xefgl leki epi` Ð da wifgdyn .ezrc ieliba

`idd `ied zni`n :yexit ,dwfg `ied zni`ne

Ð oipr lka dlaiwy dizrc ilb opixn`c ,dwfg

d dn rcil ,ixvn` yiic ikn.dkixv `i

àëéà`pyill Ð zeixg`a elit` ixn`c

li`edc .`l Ð zeixg`a ,`nw

ezrca oi`y xninl ol zi` Ð oiaf zeixg`ae

lr s`e .xerxr lkn oiteyn miqkp `l` zepwl

ziyixtck ,dlfbyk seqal el xifgn didy it

ewilc dil `gip `lc Ð zeixg`a `ly iab

.`piice `pica

àîéúizrci `l Ð 'eke jytp zwilq `d

mixace oic" :dpn zlral miz`n zlrae ze`n yly zlra eazky oebk ipyn `l i`n`

(lirl) !"dynge mixyra jnr epl oi`ïëå`inec ynn ied `l Ð qikl elihdy dyly

.i`w `ziixza `aa`c :yxit l`ppg epiaxe .eizern itl lhep cg` lk Ð `kdc .`yixc

äøîàã.`zlin `dc `nrh xity yxtzi` `l Ð 'ek iwilqc `ed mixace oicn dl

úáúåëá.oizipzn ol rnynw i`n iax rci `l Ð ze`n yly zlraéáøxne`

yxit Ð deya zewleg `l` el`a ozp iax ly eixac d`ex ip` oi`

my yiy onfa eixac cinrdl xyt` i`e .iaxk `zkld `da ol `niiw :l`ppg epiax

yly zlrae ,d`n Ð miz`n zlrae ,d`n Ð d`n zlra .deya zewleg ze`n yly

zewlegy xn`y ,iax ixac epcinrd `l` .dfa dwel oicd zcny itl ,d`n Ð ze`n

ly :miwlg dyya znd oeafr lk oiwleg ,jkld .deya zelhep dpne dpn lk deya

lk ,miwlg dyly ze`n yly lye ,miwlg ipy miz`n lye ,cg` wlg zlhep dpn
zg`
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

miwxtדל dyelyaa cenr bv sc ± iriax wxtzeaezk
òöîàì øëùä.deya oiwleg Ðäùéøçì øåùyexgl xey oda egwly Ð,ea oiyxege

melk df ly ewlg `la liren df ly ewlg oi`eÐxey la` .deya oiwleg jkld

xyaa giayde ,dyixgl.edehgye ,'åë åéúåòî éôì ìèåð äæwlgzn ixdy Ðeixa`l.

dyixgl ogwn ziy`x hwpc `deÐ`zrc` `xwirnc ab lr s`c ,opireny` `zeax

bltinlczegp deyazetzeylgayc `zyd ,

eixa`l wlgzn `ede ,edehgye xyaaÐlehi

.eizern itl yi`åìùá äæ ç÷ìmixeey Ð

.miz`na mi`ixaåìùá äæåmiyegk mixeey Ð

.dpnaåéúåòî éôì ìèåð äæoi` yegk xeyc Ð

.`ixa lyl dnec ezcearäéãéãá âåìôéìs` Ð

elihdyk,zg` dnda egwle ,zern qikl

lhep dfe eizern itl lhep df ,`nile .ewelgi

.'ek eizern itl'åë ùîî åúçô åúçô:ipzwe Ð

.l`enyc `zaeize ,zernd itl oiwleg od jk

éúãç éæåæe`ype epzpe ,mipyi mifef oilihny Ð

.d`veda md oi`veie ,miycg eyrpy cr mda

aidic i`n cg lkc ,zernd itl miwleg ,jkld

oeaygd lr xzei exized m` la` .liwyÐ

.rvn`l xkydàúéðåöã éøúñéàdlqtpy Ð

dkn el yiy ine ,d`veda z`vei oi`e ,rahnd

zqita`ilrnc ,my mdn xyew zgzn elbx

opixn`ck ,edcic `zxeve edcic dcelg dil

lry rlqa oi`vei :(`,dq) zay zkqna

zipivdzipiv i`n :yxtne ,Ðoeikc .`rx` za

epyicoiraÐ.lihdy oeaygk cg` lk lhep

fef miyng e` d`n ezgt m` la`Ðciqtn df

xkydy ,dvgn dfe ,dvgncqtdde.rvn`l

äðùîäéðùì úòáùð äðåùàøädipy m` Ð

dlgz lehil z`a z`e li`ed :zprehÐirayd

`l `nlc ,melk ilra lyn ziab `ly il

s`e .izaezk xeriyk miqkp il xiizyn

.ziyilyl ziriaxe ,dipyl ok xn`z ziyily

ziriaxd la`Ðoebke .dreaya `ly zrxtp

minezidyexn` ik :`pz i`d xaqwe .milecb

`l` rxti `l minezi iqkpn rxtil `ad opax

dreayaÐ`le ,exn` miphw minezia

milecba.'åë òøôú àì àéä óà`xnbae Ð

.i`na ediizbelt yxtníåéá úåàöåé ïìåë åéä
ãçàzecnlne epiptl ze`vei ,xnelk Ðoleky

.cg` meia eazkpäòù äúøáçì úîãå÷ä ìë
úçà.dzaezka Ðäúëæzeryd m` Ð

zeyxetnipelt meia :aezk zg`a ,oebk .okeza

oke ,ziriax drya dipyae ,ziyily drya

.oleka
àøîâ
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oi` :iax xn`y dfe .wcv oic df ik ,dzaezk zg` lk rxtzy cr dizern itl zlhep zg`

yly my eid :opzc `tiqa la` .`rivnc `aaae `yixc `aaa Ð el`a eixac d`ex ip`

wlg `l Ð adf ly dyy ze`n yly lye ,dpn miz`n lye ,miyng zlhep dpn ly ,ze`n

,eze .dizern itl zg` lk ,oicd `ed jk zeqitz izya oia zg` dqitza oia ,`l` .iax

drax` gbpy xey" wxta dnly dpyn ogky`

(`,el `nw `aa) "dyngexey :xne` oerny iax ,

dlapd oi`e ,miz`n dey xey gbpy miz`n dey

(z`) gbpe xfg .dpn dfe ,dpn lhep df Ð melk dti

.dpn lhep oexg`d Ð miz`n dey xg` xey

.fef miyng lhep dfe fef miyng lhep df ,eiptlye

lhep oexg`d Ð miz`n dey xg` xey gbpe xfg

xpic mipey`xd mipye ,fef miyng eiptlye ,dpn

,edpip itzey :xn`c ,`aiwr iaxk `pniw`e .adf

.eizern itl cg` lk ef dwelge .dizeek ol `niiwe

.deya dpne dpn lk :iax ixac izcnrd jkitl

iywz `lc ikid ik ,zernd itl dwelg `id efy

`aa) "oilgep yi"a opiqxb eze .`zkld` `zkld

xekad ,ip` xne` :xne` iax :`ipz ,(`,ckw `xza

xg`l miqkp egiaydy gaya mipy it lhep

it lhep xeka Ð aeg xhy eyxi .odia` zzin

cinrz m`e .eizern itl xaq iax dpd .mipy

jkld .iaxc` iaxc dyw Ð ynn deya eixac

,`zkldc `ail` eixea lr xacd cinrdl d`xp

.zeey zekldd oke ,eizern itl iax ixac zeidl

mzdc ."oilgep yi"c `iddl inc `lc :wlgl yie

ewlg el yi cg` lk `l` ,ceary mey `kil

dn lk lhep jkl Ð mipy it el yi xekae ,rwxwa

,daezkl micareyn Ð `kd la` .giayn ewlgy

dpn zlra zaezkl oicareyn ze`n dyly lky

lky ,ze`n yly zlral enk miz`n zlrae

dpnd lk dl didiy cr dzaezkl oi`xg` eiqkp

.dly

éàîixii` dgiahl cnere dyixgl xeya e`l

.ikd wiic ,`tiq ipzc` `iyew gkn Ð

éàîdyixgl xeyac xaqwe Ð ynn ezgt e`l

dgiahl cnere dgiahlc .ixii` dgiahl cnere

,ixiin `peeb i`d ika `l` ?ol rnynw i`n Ð

.`pepnd axc `zaeize

åøéúåä,cgi etzzyp ok zrcly Ð izcg ifef

Ð zernd selig `l` egiexi `l m`y

cg` lk `l` ,ecitwi `l dfk hren geix liayay

iwet`l e`l izcg i`de .eizern oeayg gwi cg`e

giken (a,dn `rivn `aa) "adfd"ac ,iwizr

xzei d`veda oi`vei mipyic izkec dnka

mdy ,`zipevc ixizq` iwet`l `l` ,miycgn

wxta opixn`c `d .iax itn .i`cn xzei mipyi

axl dcedi ax dil xn` (`,bi) `xza `aac `nw

;ceb` e` cebc `pic jl zil zxn`c ,jcicl :`ped

r :xne` ip`y :dil xn` ?oiyer od cvik ,d`nh dndae car odia` odl gipdy heyte xekaxekan dil `iyw i`n` :dkxal wicv xkf mz epiax dywne .mini ipy dfle cg` mei dfl cae

xekade cg` mei heytd ceari m`y ;dil `iyw Ð heyte xekaa la` ,cg` mei dfle cg` mei dfl ceariy dil `gip miheyt mdipy :mz epiax xne`e !miheyt mdipyn dil iywil ?heyte

jlil lkei `l Ð cg` mei `l` zedy el oi`y heyt ,lefa dxegq my yiy ,dxegqa daxd da mixkzyne ,cg` mei jldnn dwegx xir yi m`y ;mipy it xzei lhep xekad ixd Ð mini ipy

xkyd `nlr ilekl dyixgl cnere dyixgl xey meyn Ð heyte xeka dil `iyw ikdlc :yxtn iaxe .heytd on xzei dnke dnk xkzyne my jled Ð mini ipy zedy el yiy xekade ,my

rvn`l xkyd mzd ied ikd meync ,dyixgl cnere dyixgl xeyl inc `le .mini ipy dfle cg` mei dfl caer :ipyne .mipy it xekad lhep oi` dfac ,eyri cvik jixt ikd meyn ,rvn`l

.iax itn .ewlg itl lhep cg` lk Ð `nrh i`d jiiy `lc xeka iab la` ,etzzyp ikdc `zrc` `xwirnc Ðéîab lr s` ,miyp izy hwpnl ivn ded `l Ð miyp rax` ieyp didy

meyn ziyilyl dpey`x zrayp oi` `dc ,dil opirny `zyd la` ,"d`nl dreay cg`l dreay" dipin opirny ded `l mewn lkn Ð qpp oae `nw `pzc `zbelt xity eda `kiiyc

oi`c `ed mzdc :`pin` dedc :xninl `ki`e !"d`nl dreay cg`l dreay" opirny inp ylyac ,ibq ylya ?"rax`" `pz i`n` :dniz ,edin .`xnba yxtnck ,dipyl drayp xaky

m` la` .i`d ilek opax da xeng` `l Ð zrayp oi`y dzaezk dlawzp xak `ny ,ziyilye .dipyl drayp xaky oeik i`d ilek opiyiig `lc ,dpexg` `idy ziyilyl dpey`x zrayp

.iax itn ."miyp rax`" `pz ikdl ,dpey`xd dl rayze ,ith xingpc `pin` ded Ð dzaezk dlawzp `ly opirci `zydc ,ziriax yiy oebk ,ziyily dze` zrayp dzid
z`vnpy
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דלי miwxt dyelyaa cenr bv sc ± iriax wxtzeaezk
òöîàì øëùä.deya oiwleg Ðäùéøçì øåùyexgl xey oda egwly Ð,ea oiyxege

melk df ly ewlg `la liren df ly ewlg oi`eÐxey la` .deya oiwleg jkld

xyaa giayde ,dyixgl.edehgye ,'åë åéúåòî éôì ìèåð äæwlgzn ixdy Ðeixa`l.

dyixgl ogwn ziy`x hwpc `deÐ`zrc` `xwirnc ab lr s`c ,opireny` `zeax

bltinlczegp deyazetzeylgayc `zyd ,

eixa`l wlgzn `ede ,edehgye xyaaÐlehi

.eizern itl yi`åìùá äæ ç÷ìmixeey Ð

.miz`na mi`ixaåìùá äæåmiyegk mixeey Ð

.dpnaåéúåòî éôì ìèåð äæoi` yegk xeyc Ð

.`ixa lyl dnec ezcearäéãéãá âåìôéìs` Ð

elihdyk,zg` dnda egwle ,zern qikl

lhep dfe eizern itl lhep df ,`nile .ewelgi

.'ek eizern itl'åë ùîî åúçô åúçô:ipzwe Ð

.l`enyc `zaeize ,zernd itl oiwleg od jk

éúãç éæåæe`ype epzpe ,mipyi mifef oilihny Ð

.d`veda md oi`veie ,miycg eyrpy cr mda

aidic i`n cg lkc ,zernd itl miwleg ,jkld

oeaygd lr xzei exized m` la` .liwyÐ

.rvn`l xkydàúéðåöã éøúñéàdlqtpy Ð

dkn el yiy ine ,d`veda z`vei oi`e ,rahnd

zqita`ilrnc ,my mdn xyew zgzn elbx

opixn`ck ,edcic `zxeve edcic dcelg dil

lry rlqa oi`vei :(`,dq) zay zkqna

zipivdzipiv i`n :yxtne ,Ðoeikc .`rx` za

epyicoiraÐ.lihdy oeaygk cg` lk lhep

fef miyng e` d`n ezgt m` la`Ðciqtn df

xkydy ,dvgn dfe ,dvgncqtdde.rvn`l

äðùîäéðùì úòáùð äðåùàøädipy m` Ð

dlgz lehil z`a z`e li`ed :zprehÐirayd

`l `nlc ,melk ilra lyn ziab `ly il

s`e .izaezk xeriyk miqkp il xiizyn

.ziyilyl ziriaxe ,dipyl ok xn`z ziyily

ziriaxd la`Ðoebke .dreaya `ly zrxtp

minezidyexn` ik :`pz i`d xaqwe .milecb

`l` rxti `l minezi iqkpn rxtil `ad opax

dreayaÐ`le ,exn` miphw minezia

milecba.'åë òøôú àì àéä óà`xnbae Ð

.i`na ediizbelt yxtníåéá úåàöåé ïìåë åéä
ãçàzecnlne epiptl ze`vei ,xnelk Ðoleky

.cg` meia eazkpäòù äúøáçì úîãå÷ä ìë
úçà.dzaezka Ðäúëæzeryd m` Ð

zeyxetnipelt meia :aezk zg`a ,oebk .okeza

oke ,ziriax drya dipyae ,ziyily drya

.oleka
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oi` :iax xn`y dfe .wcv oic df ik ,dzaezk zg` lk rxtzy cr dizern itl zlhep zg`

yly my eid :opzc `tiqa la` .`rivnc `aaae `yixc `aaa Ð el`a eixac d`ex ip`

wlg `l Ð adf ly dyy ze`n yly lye ,dpn miz`n lye ,miyng zlhep dpn ly ,ze`n

,eze .dizern itl zg` lk ,oicd `ed jk zeqitz izya oia zg` dqitza oia ,`l` .iax

drax` gbpy xey" wxta dnly dpyn ogky`

(`,el `nw `aa) "dyngexey :xne` oerny iax ,

dlapd oi`e ,miz`n dey xey gbpy miz`n dey

(z`) gbpe xfg .dpn dfe ,dpn lhep df Ð melk dti

.dpn lhep oexg`d Ð miz`n dey xg` xey

.fef miyng lhep dfe fef miyng lhep df ,eiptlye

lhep oexg`d Ð miz`n dey xg` xey gbpe xfg

xpic mipey`xd mipye ,fef miyng eiptlye ,dpn

,edpip itzey :xn`c ,`aiwr iaxk `pniw`e .adf

.eizern itl cg` lk ef dwelge .dizeek ol `niiwe

.deya dpne dpn lk :iax ixac izcnrd jkitl

iywz `lc ikid ik ,zernd itl dwelg `id efy

`aa) "oilgep yi"a opiqxb eze .`zkld` `zkld

xekad ,ip` xne` :xne` iax :`ipz ,(`,ckw `xza

xg`l miqkp egiaydy gaya mipy it lhep

it lhep xeka Ð aeg xhy eyxi .odia` zzin

cinrz m`e .eizern itl xaq iax dpd .mipy

jkld .iaxc` iaxc dyw Ð ynn deya eixac

,`zkldc `ail` eixea lr xacd cinrdl d`xp

.zeey zekldd oke ,eizern itl iax ixac zeidl

mzdc ."oilgep yi"c `iddl inc `lc :wlgl yie

ewlg el yi cg` lk `l` ,ceary mey `kil

dn lk lhep jkl Ð mipy it el yi xekae ,rwxwa

,daezkl micareyn Ð `kd la` .giayn ewlgy

dpn zlra zaezkl oicareyn ze`n dyly lky

lky ,ze`n yly zlral enk miz`n zlrae

dpnd lk dl didiy cr dzaezkl oi`xg` eiqkp

.dly

éàîixii` dgiahl cnere dyixgl xeya e`l

.ikd wiic ,`tiq ipzc` `iyew gkn Ð

éàîdyixgl xeyac xaqwe Ð ynn ezgt e`l

dgiahl cnere dgiahlc .ixii` dgiahl cnere

,ixiin `peeb i`d ika `l` ?ol rnynw i`n Ð

.`pepnd axc `zaeize

åøéúåä,cgi etzzyp ok zrcly Ð izcg ifef

Ð zernd selig `l` egiexi `l m`y

cg` lk `l` ,ecitwi `l dfk hren geix liayay

iwet`l e`l izcg i`de .eizern oeayg gwi cg`e

giken (a,dn `rivn `aa) "adfd"ac ,iwizr

xzei d`veda oi`vei mipyic izkec dnka

mdy ,`zipevc ixizq` iwet`l `l` ,miycgn

wxta opixn`c `d .iax itn .i`cn xzei mipyi

axl dcedi ax dil xn` (`,bi) `xza `aac `nw

;ceb` e` cebc `pic jl zil zxn`c ,jcicl :`ped

r :xne` ip`y :dil xn` ?oiyer od cvik ,d`nh dndae car odia` odl gipdy heyte xekaxekan dil `iyw i`n` :dkxal wicv xkf mz epiax dywne .mini ipy dfle cg` mei dfl cae

xekade cg` mei heytd ceari m`y ;dil `iyw Ð heyte xekaa la` ,cg` mei dfle cg` mei dfl ceariy dil `gip miheyt mdipy :mz epiax xne`e !miheyt mdipyn dil iywil ?heyte

jlil lkei `l Ð cg` mei `l` zedy el oi`y heyt ,lefa dxegq my yiy ,dxegqa daxd da mixkzyne ,cg` mei jldnn dwegx xir yi m`y ;mipy it xzei lhep xekad ixd Ð mini ipy

xkyd `nlr ilekl dyixgl cnere dyixgl xey meyn Ð heyte xeka dil `iyw ikdlc :yxtn iaxe .heytd on xzei dnke dnk xkzyne my jled Ð mini ipy zedy el yiy xekade ,my

rvn`l xkyd mzd ied ikd meync ,dyixgl cnere dyixgl xeyl inc `le .mini ipy dfle cg` mei dfl caer :ipyne .mipy it xekad lhep oi` dfac ,eyri cvik jixt ikd meyn ,rvn`l

.iax itn .ewlg itl lhep cg` lk Ð `nrh i`d jiiy `lc xeka iab la` ,etzzyp ikdc `zrc` `xwirnc Ðéîab lr s` ,miyp izy hwpnl ivn ded `l Ð miyp rax` ieyp didy

meyn ziyilyl dpey`x zrayp oi` `dc ,dil opirny `zyd la` ,"d`nl dreay cg`l dreay" dipin opirny ded `l mewn lkn Ð qpp oae `nw `pzc `zbelt xity eda `kiiyc

oi`c `ed mzdc :`pin` dedc :xninl `ki`e !"d`nl dreay cg`l dreay" opirny inp ylyac ,ibq ylya ?"rax`" `pz i`n` :dniz ,edin .`xnba yxtnck ,dipyl drayp xaky

m` la` .i`d ilek opax da xeng` `l Ð zrayp oi`y dzaezk dlawzp xak `ny ,ziyilye .dipyl drayp xaky oeik i`d ilek opiyiig `lc ,dpexg` `idy ziyilyl dpey`x zrayp

.iax itn ."miyp rax`" `pz ikdl ,dpey`xd dl rayze ,ith xingpc `pin` ded Ð dzaezk dlawzp `ly opirci `zydc ,ziriax yiy oebk ,ziyily dze` zrayp dzid
z`vnpy
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ìàeîLc déúléî àøazñî :äaø øîà .òöîàì øëOä©¨¨¨¤§©¨©©¨¦§©§¨¦§¥¦§¥
äLéøçì øBLa ìáà ,äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa§©£¦¨§¥©£¦¨£¨§©£¦¨

äçéáèì ãîBòå¯ìèBð äæå ,åéúBòî éôì ìèBð äæ §¥¦§¦¨¤¥§¦§¨§¤¥
äLéøçì øBL eléôà :øîà àðeðîä áøå .åéúBòî éôì§¦§¨§©©§¨¨©£¦©£¦¨

äçéáèì ãîBòå¯íéðL :éáéúéî .òöîàì øëOä §¥¦§¦¨©¨¨¨¤§©¥¦¥§©¦
íéúàî äæå äðî äæ ,ñékì eìéhäL¯.òöîàì øëOä ¤¦¦©¦¤¨¤§¤¨©¦©¨¨¨¤§©

åàì éàî¯àzáeéúe ,äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ©¨§©£¦¨§¥¦§¦¨§§¨
ìáà .äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa ,àì !äaøc§©¨¨§©£¦¨§¥©£¦¨£¨

éàî äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBL¯éôì ìèBð äæ ©£¦¨§¥¦§¦¨©¤¥§¦
ç÷ì" àôéñ éðúcà ?åéúBòî éôì ìèBð äæå ,åéúBòî§¨§¤¥§¦§¨©§¨¥¥¨¨©

eáøòúðå BlLa äæå BlLa äæ¯åéúBòî éôì ìèBð äæ ¤§¤§¤§¤§¦§¨§¤¥§¦§¨
åéúBòî éôì ìèBð äæå"¯äna :déãéãa éðúéìå âBìôéì §¤¥§¦§¨¦§§¦§¥§¦¥©¤

íéøeîà íéøác¯,äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa §¨¦£¦§©£¦¨§¥©£¦¨
äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà¯éôì ìèBð äæ £¨§©£¦¨§¥¦§¦¨¤¥§¦

äna :øîà÷ éîð éëä !åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî§¨§¤¥§¦§¨¨¦©¦¨¨©©¤
íéøeîà íéøác¯,äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa §¨¦£¦§©£¦¨§¥©£¦¨

äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà¯éîk äNòð £¨§©£¦¨§¥¦§¦¨©£¤§¦
éôì ìèBð äæ ,eáøòúðå BlLa äæå BlLa äæ ç÷lL¤¨©¤§¤§¤§¤§¦§¨§¤¥§¦

ìL ïëå :ïðz .åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòîäL §¨§¤¥§¦§¨§©§¥§¨
eøéúBä Bà eúçt ,ñékì eìéhäL¯.ïé÷ìBç ïä Ck ¤¦¦©¦¨£¦¨¥§¦

eúçt ,åàì éàî¯eøéúBä ,Lnî eúçt¯eøéúBä ©¨¨£¨£©¨¦¦
,àì :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà !Lnî©¨¨©©©§¨¨©©¨©£¨

eøéúBä¯eúçt ,éúãç éæeæ¯.àúéðeöc àøézñà ¦¥£¨¥¨£©§¥¨§¦¨
äðùîúîe íéLð òaøà éeNð äéäL éî¯äðBLàøä ¦¤¨¨¨©§©¨¦¥¨¦¨

.úéòéáøì úéLéìLe ,úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úîãB÷¤¤©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦¨§¦¦
úéLéìLe ,úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úòaLð äðBLàøå§¦¨¦§©©©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦
ñpð ïa .äòeáLa àlL úòøôð úéòéáøäå ,úéòéáøì̈§¦¦§¨§¦¦¦§©©¤Ÿ¦§¨¤©¨

Bøçà àéäL éðtî éëå :øîBààéä óà ?úøkNð äð ¥§¦¦§¥¤¦©£¨¦§¤¤©¦
íBéa ïlek úBàöBé eéä .äòeáLa àlà òøtz àìŸ¦¨©¤¨¦§¨¨§¨§

ãçà¯úçà äòL eléôà ,dzøáçì úîãBwä ìk ¤¨¨©¤¤©£¤§¨£¦¨¨©©
¯eéä .úBòL íéìLeøéa ïéáúBk eéä Cëå .äúëæ̈§¨§¨¨§¦¦¨©¦¨¨

äðî àlà íL ïéàå ,úçà äòLa úBàöBé ïlek¯ ¨§§¨¨©©§¥¨¤¨¨¤
.äåLa úB÷ìBçàøîâ:ìàeîL øîà ?éâìtéî÷ éàîa §§¨¤§©¨¦©§¦¨©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zeaezk(iyiy meil)

y `ed oicdòöîàì øëOä.deya mdipia miwlgzn migeexd - ©¨¨¨¤§©
:l`eny ly epica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨

ìàeîLc déúléî àøazñîl`eny ixacy xnel xazqn ± ¦§©§¨¦§¥¦§¥
`weec exn`p deya migeexa miwlgznyalr etzzypy ote` §

zepwl zrcãîBòå ,äLéøçì øBLxeydäLéøçìmiyxeg ok`y ± ©£¦¨§¥©£¦¨
.eaøBLa ìáàdpwpy,äçéáèì ãîBòå äLéøçìseqaly ,xnelk £¨§©£¦¨§¥¦§¦¨

,minca welgle xyad xeknl e` ,xyaa welgl mi`ae ,edehgy
ìèBð äæmigeexa,åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî éôìlky ,xnelk ¤¥§¦§¨§¤¥§¦§¨

lihd dfy ote`ae ,zetzeya ewlg itk geixa lhep mdn cg`
.yily ipyde yily ipy lhep cg`d ,dpn lihd dfe miz`n qikl

eléôà ,øîà àðeðîä áøåegwlykãîBòå äLéøçì øBLdzr §©©§¨¨©£¦©£¦¨§¥
äçéáèì,edegaheòöîàì øëOädey mdipia miwlgzn migeexd ± ¦§¦¨©¨¨¨¤§©

.deya
:dax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîepipy ,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

`ziixaaeìéèäL íéðLzernøëOä ,íéúàî äæå äðî äæ ,ñéëì §©¦¤¥¦§¦¤¨¤§¤¨©¦©¨¨
åàì éàî .òöîàìs` wqer df oic oi` m`d -aly ote`øBLdpwpy ¨¤§©©¨§

,äçéáèì ãîBòå äLéøçì,deya miwlegy `ed oicd mewn lkne ©£¦¨§¥¦§¦¨
äaøc àzáeéúeote`ay xaeqd dax ixacl `kxit yiy `vnpe ± §§¨§©¨

:`xnbd zvxzn .zern itl miwleg df,àìyxtl yi dax zrcl Ÿ
`ziixad z`øBLadpwpyäLéøçì ãîBòå äLéøçìmiyxeg ok`e ± §©£¦¨§¥©£¦¨

.ea
:zx`ane `xnbd dkiynnìáàly ote`aøBLdpwpyäLéøçì £¨©£¦¨

éàî äçéáèì ãîBòåy ,oicd didi dn -ìèBð äæå åéúBòî éôì ìèBð äæ §¥¦§¦¨©¤¥§¦§¨§¤¥
.åéúBòî éôìok m` :`xnbd dywnàôéñ éðúcàepipyy cera ± §¦§¨©§¨¥¥¨

`tiqaa äæ ç÷ìzernBlL,miz`na mi`ixa mixeeyågwläæ ¨©¤©¤§¤
BlLa,d`na miyegk mixeeyåjk xg`eáøòúðick etzzyp ± §¤§¦§¨§

,mixeeya cgi yexgl,åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî éôì ìèBð äæ¤¥§¦§¨§¤¥§¦§¨
déãéãa éðúéìå âBìôéìeay ote` eze`a wlgl `ziixal did - ¦§§¦§¥§¦¥

,xnele ,cg` xey zerna epwy ,`yixd zwqeríéøác äna©¤§¨¦
íéøeîà,deya migeexd z` miwlegyøBLadpwpyãîBòå äLéøçì £¦§©£¦¨§¥

åéúBòî éôì ìèBð äæ äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà ,äLéøçì©£¦¨£¨§©£¦¨§¥¦§¦¨¤¥§¦§¨
.åéúBòî éôì ìèBð äæårnyn df welig `pzd wlig `ly oeike §¤¥§¦§¨

xkyd ,dyixgl xey epwe qikl elihdy ote` lkay xaeqy
dyixgl dzr cnery xey oia wligy dax lr dywe ,rvn`l

.dgiahl cnery xey oial ea miyxege
:`xnbd zvxznøîà÷ énð éëä`ziixad zpeek dax zrcl ok` ± ¨¦©¦¨¨©

jke ,dgiahl cnery xey oial dyixgl cnery xey oia wlgl
,`ziixad zyxtzníéøeîà íéøác äna,deya miwlegyøBLa ©¤§¨¦£¦§

äNòð ,äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà ,äLéøçì ãîBòå äLéøçì©£¦¨§¥©£¦¨£¨§©£¦¨§¥¦§¦¨©£¤
xacda äæ ç÷lL éîkfef miz`nBlLmi`ixa mixeeya äæåd`n §¦¤¨©¤§¤§¤§

BlLmiyegk mixeeyeáøòúðåy ,etzzyp okn xg`le ±ìèBð äæ ¤§¦§¨§¤¥
.åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî éôì§¦§¨§¤¥§¦§¨

:dpynd ixacn dywn `xnbdïðz,epizpynaìL ïëåeìéèäL äL §©§¥§Ÿ¨¤¥¦

ñéëìitk lhep cg` lk exized e` ezgit m` ,zerna etzzype §¦
:`xnbd dywn .zetzeya ewlg dfy ,qikl lihdy oennd wlg

åàì éàîdpynd zpeek oi` m`d -'eúçt'yLnî eúçt- ©¨¦£¦£©¨
oke ,mzxegqa eciqtdy'eøéúBä'y dpeekdLnî eøéúBädidy - ¦¦©¨

,zernd itk miwlegy dpyna x`eane ,dxegqdn geix mdl
.rvn`l xkydy xaeqy l`eny ixac lr dywe

:`xnbd zvxzn,àì ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàzpeek ¨©©©§¨¨©©¨©£¨Ÿ
dxne`a dpynd'eøéúBä'mipyi zern qikl elihd mdy ,`id ¦

zernd mze` eyrp jk xg`e ,exgq mnreézãç éæeæzern - ¥©§¥
oke ,d`veda mi`veiy miycg'eúçt'zerahndy dpeekd ¦£

z`vl dzr miie`x mpi`e zeklnd ici lr elqtp elihdy
wx dzr mde ,d`vedaàúéðBöc àøézñàzgz mixyewy rlq ± ©§¦¨§¦¨

.lbxd ska yiy dkn

äðùî
zeraezy miyp dnk yiyk diabd xcqa oecl dkiynn dpynd

:daezkíéLð òaøà éeNð äéäL éîúîemiypd ze`a dzre ,lrad ¦¤¨¨¨©§©¨¦¥
,lrad iqkpn ozaezk zeabläðBLàøädpey`x z`ypy dy`d - ¨¦¨

,zexg`d miypl mcew dcearyeúîãB÷diabaäiðLå ,äiðMì ¤¤©§¦¨§§¦¨
zncewúéLéìLe ,úéLéìMìzncew.úéòéáøì ©§¦¦§¦¦¨§¦¦

øå,äðBLà,dzaezk z` zeabl d`ayk,äiðMì úòaLðzpreh m` §¦¨¦§©©©§¦¨
meyn ,ilra lyn melk ziab `ly il irayd dpey`xl dipyd

,izaezk liaya ex`yi `l miqkpdn iabzy xg`e okziyäiðLe§¦¨
zraypúéLéìLe ,úéLéìMìzraypúòøôð úéòéáøäå ,úéòéáøì ©§¦¦§¦¦¨§¦¦§¨§¦¦¦§©©

,äòeáLa àlL.`nw `pz zrc efL éðtî éëå ,øîBà ñpð ïaziriaxd ¤Ÿ¦§¨¤©¨¥§¦¦§¥¤
äðBøçà àéä`dz ,dziiabaúøkNð`l` ,rayz `leàì àéä óà ¦©£¨¦§¤¤©¦Ÿ

äòeáLa àlà òøtz.melk dlra iqkpn dzab `ly ¦¨©¤¨¦§¨
úBàöBé eéä,ãçà íBéa ïlekla` ,mei eze`a eazkp oleky ,xnelk ¨§¨§¤¨

,meia zxg` dry daezk lka dazkpeléôà dzøáçì úîãBwä ìk̈©¤¤©£¤§¨£¦
úçà äòLmeia ziyilyd drya azkp dpey`xd daezka oebk ¨¨©©

,mei eze`a ziriaxd drya zxg` daezkae ipeltäúëæzeabl ¨§¨
,dpey`x miqkpdneéä Cëåe mibdepúBòL íéìLeøéa ïéáúBk §¨¨§¦¦¨©¦¨

zeaezkdy ote`a la` .dy`d zaezkaäòLa úBàöBé ïlek eéä̈¨§§¨¨
úçà,dry dze` dazkp zeaezkd lkay ±àlà íL ïéàåäðî ©©§¥¨¤¨¨¤

,calaúB÷ìBçmiypd lk.äåLa §§¨¤

* * *

àøîâ
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîaqpp oae `nw `pz ewlgp dna - §©¨¦§§¥

.dlra iqkpn dzab `ly raydl dkixv ziriaxd m`døîà̈©
,ìàeîL§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשי"ט
ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה בנימין שי'

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכלל ובפרט,

מ. שניאורסאהן



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc zeaezk(ycew zay meil)

ïäî úçà úàöîpL ïBâkeaby zerwxwd on zg`y xxazdy oebk ± §¤¦§¥©©¥¤
,zepey`xd miypd ylyBlL dðéàL äãN,xg`n lrad dlfbe ¨¤¤¥¨¤

dzaby dy`d on erwxw z` lehile `eal rwxwd lra cizre
dcyn dzaezk zeabl ziriaxd d`ayke .dzaezk liaya dze`
ziriaxl zprehe dlefbd dcyd z` dzaby ef d`a ,ziriax
ipevx jkitle ,dcyd z` icin lehie lfbpd `aiy zyyeg `idy

,lrad iiga jzaezk ziab `ly irayzyáaeøçeàî áBç ìò §©©§¨
éâìôéî÷ äáâå íãwLoipra `id qpp oae `nw `pz ly mzwelgne ± ¤¨©§¨¨¨¦§§¥

oerxitd onfy mixg`d miyepd iptl daby xge`n aeg lra
zeaegd ilra oi`e dliren ezqitz m`d ,elyl mcew mdly
e` ,miqkp cer dell oi`y it lr s` epnn miaebe mixfeg mixg`d

.epnn daebe mcwend aeg lrad xfege dliren ezqitz oi`yàpz©¨
øáñ àn÷dabe mcwy xge`n aeg lray,äáb àì äábM äî ©¨¨©©¤¨¨Ÿ¨¨

zyelyn zg`n lehie rwxwd lra `eai m` s` jkitle
ziriaxl zkll `id zi`yx ,epnn dlfbpy rwxwd z` zepey`xd
lra' `id ziriaxd ixdy ,dzaby rwxwd z` dpnn `ivedle
daeb dpexg`dy dna melk dciqtn dpi`y `vnpe 'xge`n aeg
dzab `ly raydl dkixv ziriaxd oi` jkle ,dzaezkl rwxw

.eiiga lrad on melkøáñ ñpð ïáe,dabe mcwy xge`n aeg lray ¤©¨¨©
,äáb äábM äîrwxwd z` lehie rwxwd lra `eai m` jkitle ©¤¨¨¨¨

xefgl dleki dlefbd dcyd z` dzaby dy`d oi` ,epnn dlfbpy
daebyky `vnpe ,[ziriaxd] dpexg` dzaby dy`dn zeable
dkixv `id jkle dlefbd dcyd zlral dciqtn `id ziriaxd

.raydl
:xg` ote`a zwelgnd z` x`an dea` xa daxïîçð éaø (øîà)¨©©¦©§¨

àîìò éleëc ,äeáà øa äaø øîàmixaeq `nw `pz oiae qpp oa oia - ¨©©¨©£¨§¥¨§¨
dabe mcwy xge`n aeg lray,äáb àì äábM äîdy`d oi`e ©¤¨¨Ÿ¨¨

meyn ,daeb dpexg`dy dna dciqtn dlefbd rwxwd z` dzaby
,ziriaxd on dabze xefgz rwxwd z` dpnn elhiykyàëäå± §¨¨

,dpexg`d z` miriayn m`d ewlgpy ,o`kéñëz ànL ïðéLééçaó §©§¦¨¤¨©§¦
éâìôéî÷ziriaxd `ny miyyeg m`d `nw `pze qpp oa ewlgp ± ¨¦§§¥

,cqtiz rwxwde ,rwxwd z` lwlwzøîqpp oa -ïðéLééç øáñ ©¨©©§¦¨
éñëz ànLó`dz ,ziriaxd z` riayp `l m`y miyyegy ± ¤¨©§¦

lehie lfbpd `eai m`y oeik dze` miriayn oi`y dxeaq
,dcyd z` dpnn dabze ziyilyd xefgz ,edcy z` ziyilydn
zexit dpnn lk`z wx `l` ,rwxwd z` giaydl dvxz `le
aeg z` rextl ic da x`yi `le ,lwlwzz rwxwd jkae
z` giayzy ick ,dilr dreay minkg elihd jkle ,ziyilyd

.rwxwdøîe`nw `pz -øáñyéñëz ànL ïðéLééç àìóoi`y ± ©¨©Ÿ©§¦¨¤¨©§¦
riaydl jxev oi`e ,dcyd z` ziriaxd yigkz `ny miyyeg

.dze`
dpi`y zg` dcy z`vnpa llk zxacn dpynd oi`y xaeq iia`

:xg` ote`a dpynd z` yxtne ,elyàLéM÷ éiaàc ,øîà éiaà©©¥¨©§©©¥©¦¨
àLéM÷ éiaà éðzc ,eäééðéa àkéàlirl dpyna epipyy dn iabl ¦¨¥©§§¨¥©©¥©¦¨

(.ft)dkixv minezi iqkpn dzaezk z` rxtil d`ay dy`y ,
,dlra iiga melk drxtp `ly raydleøîàL íéîBúéoi`y §¦¤¨§

minezia elit` xaecn ,dreay `la mdiqkpn mirxtp,íéìBãb§¦
éøö ïéàå,íépè÷ øîBì Cmi`ay minezidy ote`a zwqer epizpyne §¥¨¦©§©¦

,qpp oae `nw `pz ewlgp dfae ,milecb md dcyd z` mdn zeabl
àLéM÷ éiaàc déì úéì àn÷ àpziia`k xaeq epi` `nw `pz ± ©¨©¨¥¥§©©¥©¦¨

jixv epi` milecb minezi iqkpn rxtil `ad ezrcle ,`yiyw
,raydl dkixv dpi` ziriaxd dy`d jkle ,raydlúéà ñpð ïáe¤©¨¦

àLéM÷ éiaàc déì`ad s`y `yiyw iia`k xaeq qpp oa eli`e ± ¥§©©¥©¦¨
dy`d mb jkle ,raydl jixv milecb minezi iqkpn rxtil
,zexg`d miypd zngn raydl dkixv dpi`y s` ziriaxd

.dlra iiga melk drxtp `ly minezil raydl dkixv

* * *
:epizpynn di`x dl d`aedy `ped ax ly `xnin d`ian `xnbd

éôzeL éøúe éçà éøz éðä ,àðeä áø øîàmdl yiy mig` ipy - ¨©©¨¨¥§¥©¥§¥¨¥
,mitzey ipy e` ztzeyn dyexiãç éãäa àðéc eäì úéàcyiy - §¦§¦¨©£¥©

,cg` mc` mr dxez oic mdlàðéãì déãäa eäééðéî ãç ìæàå- §¨©©¦©§©£¥§¦¨

dxez oica enr oecl ecal jld mitzeyd e` mig`d on cg`e
,oica aiigzpedéì øîéîì Cãéà éöî àìleki ipyd szeyd oi` - Ÿ¨¥¦¨§¥©¥

,mc` eze`l xnelzà éãéc íéøác ìòa åàì zà`l zpcy oicd - ©§¨©©§¨¦¦¦©§
dvexe ,oica wqtpy dnl aiiegn ipi`e ixag mr `l` izi` did

,zetzeya iwlg lr cegl jzi` oecl ip`àlàoey`xd szeyd ¤¨
oic ziaa enr ocyãáò déúeçéìLipyd szeyd ly gily `ed - §¦¥¨©

szeyd mb aiig oica aiigzpyke ,ewlg lr mb oic lrad mr oecl
.ipyd

:dpyndn df oicl di`x `ian ongp axòìwàoncfpe dyrn -áø ¦§©©
éäeìééL ,àøeñì ïîçðeze` el`y -éàî àðååb éàä ékoicd dn ± ©§¨§¨©§¦¦©©§¨©

oica aiigzp `l `edy oerhl ipyd szeyd leki m`d ,dfk dxwna
.enr epc `ly oeikeäì øîà,ongp axàéä ïéúéðúîyi df wtq - ¨©§©§¦¦¦

,dpyna epipyy dnn heytläðBLàøäzncew dzaezky ef-] ¨¦¨
[dizexag zeaezklúéLéìLe ,úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úòaLð¦§©©©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦

éðz÷ àì úéLéìMì äðBLàø eléàå .úéòéáøìdpey`xdy epipy `l ± ¨§¦¦§¦¦¨©§¦¦Ÿ¨¨¥
,ziyilyl zraypàîòè éàîoi` recn ,df xac mrh dn - ©©£¨

`le dipyl `l` dpey`xd drayp `ly oerhl dleki ziyilyd
,dläãáò dúeçéìLc íeMî ,åàìxy`ky meyn df oi` m`d ± ¨¦¦§¦¨¨§¨

dzegily z` mb dfa dzyr dipyd ,dipyl dpey`xd drayp
ziyilyd oi` jkle ,dpey`xd z` driaydyk ziyilyd ly
mitzey ipya oicd `ede ,aey dl rayizy dze` reazl dleki
ipyd ly ezegily z` dyry aygp oica mdn cg` aiigzpy oeik

.aey enr epeciy reazl leki epi`e
:dpynd on di`xd z` dgec `xnbdéîc éîly o`k oecipd ike ± ¦¨¥

ixd ,epizpynl dnec mitzey ipyíúä,epizpyna my -äòeáL ¨¨§¨
äàîì äòeáLe ãçàìd`nl dliren cg` mc`l raypy dreay ± §¤¨§¨§¥¨

olekle melk drxtp `ly zrayp `idy ef dreay ok m`e ,yi`
dlired zg` dy`l xak draypy oeik ,raydl dkixv `id
ziyilyl zraype zxfeg dpey`xd oi` jkitle ,olekl dzreay

ok oi`y dn ,dipyl drayp xaky meynàëäly dxwna ,o`k ± ¨¨
,mitzey ipyøîàlrad mr oecl jld `ly szey eze` leki ± ¨©
,el xnel oicéàåä àðà eléà,oic ziaa my iziid eli` -àððéòè ¦£¨£©¨¦§¨

éôèeh iziid -iziide ,itzey orhy dnn xzei zeaeh zeprh or §¥
ly egely `ed oecl jldy szeydy xnel oi` jkle ,oica dkef
lr ipyd szeyd mr zipy oecl oic lrad jixve ,ipyd szeyd

.ewlg
:`xnbd dtiqenïøîà àìåoecle xefgl jixv oic lrady df oic §Ÿ£¨¨

,egelyl aygp oey`xd szeyd oi`e ipyd szeyd mràlàote`a ¤¨
àúîa déúéà àìcszeydy drya xira did `l ipyd szeydy - §Ÿ¦¥§¨¨

,oic lrad mr oc oey`xdìáàipyd szeyd m`àúîa déúéà- £¨¦¥§¨¨
szeyd mr oc oic lrady onfa oecle `eal leki dide xira did

,oey`xdéúéîì déì éòaéàdnne ,eizeprh oerhle `eal el did - ¦¨¥¥§¥¥
oeik wxe ,oecl egely did oey`xd szeydy gken `a `ly

.egely epi`y xne` `ed ,aiigzpy

* * *
mi`veid zexhy ipy oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:cg`k,ãçà íBéa íéàöBiä úBøèL éðL ,øîzàzg` dcy xkny ¦§©§¥§¨©§¦§¤¨
,dxiknd zry zexhya xkfed `le ,cg` meia mc` ipa ipyl
inle mcw xhy dfi` reci oi`e dcyd z` miraez mdipy dzre

.dcyd z` xkn mdipianïé÷ìBç ,øîà áøipy oia dcyd z` ©¨©§¦
.dcy ivg lhep cg` lke ,miraezdéðéiãc àãeL ,øîà ìàeîLe- §¥¨©¨§©¨¥

inl dcyd z` epziy ,mdipir ze`x itl eaiigie ekfi mipiicd
.zepwdl xkend dvx ely mdipira d`xpy

:mi`pz zwelgna l`enye ax zwelgn z` zelzl dvex `xnbd
øéàî éaøk øîàc áø àîéìipyy xaeqy axy xn`p `ny ± ¥¨©§¨©§©¦¥¦

iaxk xaeq `edy meyn enrh ,oiwleg cg` meia mi`veid zexhy
xi`néúøk äîéúç éãò øîàcmd hbd lr minezgd micrd - §¨©¥¥£¦¨¨§¥

z` zpzep `id micrd znizg zexhy x`ya oke ,zezixkd xwir
mipewd elib ,zery azkp `l xhyd jezay oeike ,xhyl swezd
okle ,zeryd znicw lr micitwn mpi`y df xhya mzrc z`

.cg`k mipew mdipy
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דלג miwxt dyelya` cenr cv sc ± iriax wxtzeaezk
àøîâúçà úàöîðù ïåâëon Ð.zepey`x miyp yly eaby zecy ylydäðéàù äãù

åìùzeabl ziriax d`ayke .dpnn delhie milra e`eaiy seqe ,dlfby rcepy Ð

ziriax dcyn dzaezkÐ,icin edcy lehie lfbpd `ai xgnl :xn`l zcnere ef d`a

.lrad iiga jizaezk ziab `ly irayzy ipevx .zgxw iz`vnpeøçåàî áåç ìòááå
äáâù äî øáñ àî÷ àðú éâìôéî÷ äáâå íã÷ù

äáâ àìrayz dnl jkld Ð?lfbpd `ai m`

efn sexhieÐlehze ,ziriaxd lr `id xefgz

dzaby dn dpnnaeg lra ziriax dl `iedc ,

.xge`näáâ äáâù äî øáñ ñðð ïáåoi`e Ð

dleki jkitl ,dilr zxfeg ziyilyd

.driaydläáâ àì äáâù äî àîìò éìåëãÐ

i`n `nrh qpp oac dreayeÐopiyiig :xaqwc

`idy dcyd z` z`fd ziriaxd siqkz `ny

dl opirayn `lc `ifg ikc .daeb`rci`xcdc

elhiyk delir ziyily`yiig `le ,dciay dn

ziriax jdigeay`ldhny `l` ,`rx`l

.dlk`eyiig `l `nw `pze."siqkz `ny"l

åäééðéá àëéà àùéù÷ ééáàãminezide Ðmi`a

ely dpi`y dcy z`vnpa `le .driaydl

.ixiinåøîàù íéîåúé`l mdn rxtil `ad Ð

dreaya `l` rxtiÐ.exn` milecba s`éøú
éçàéôúåù éøúå.itzey ixz e` Ðãç ìæàå

àðéãì äéãäá åäééðéîxaca Ðzetzeyd`vie ,

szeyd.aiigéöî àìxninl ,exiag szey Ð

.oicd lralúà éãéã íéøáã ìòá åàì úðàÐ

ixag aiigzpy df oicaÐip`oic`.iwlga jnr

éðú÷ àì úéùéìùì äðåùàø åìéàå,rayzc Ð

.draypy itlïøîà àìåxifgiy Ð.oecieàìà
äåä àìãexiag `ayk ,`zna szey i`d Ð

.oiclúåøèù éðùipa ipyl zg` dcy xkn Ð

.cg` meia mc`éðééãã àãåùipir ze`x itl Ð

zekfd elihi oipiicd.daegdeàãåùoeyl Ð

"`nia icy" mbxznc ,"mia dxi" enk ,dklyd

zeny).(ehøîàã øéàî éáøëicr ,hb oiprl Ð

el`e .zexhyd oiprl oke ,zezixk xwir dnizg

oiazek oi`y mewnae cg` meia enzgp mdipy

zeryÐmcewd lr oicitwn oi`c ediizrc elb

dgpna dfe zixgy df elit`e ,exiaglÐipiicc `cey i`n ,jkld .dfn xzei daeb df oi`

xninl `ki`?!df lyn df ly egk zetil leki mc` oi`
ìàåîùå
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úàöîðù.dlefb `idy xak rcepy :qxhpewd yxit Ð ely dpi`y dcy odn zg`

oal ,dl opiadi xcde ,dl oiriayn Ð zeabl ziriax d`ayk ,jkld

dcy dl yiy dze` zcqtp ixdy ,dreay dkixv Ð dzab dzaby dn li`edc ,qpp

rnyn Ð ziriaxd oiriaynyk `nzqnc :iaxl dywe .ely dpi`y,dzab `l oiicry

li`ede ."rxtz `l" "zrxtp" ziriax iab ipzwcn

dze` zgwel dpi` dnl dl zncewd Ð oke

z`vnpy xnel `xaq oi`e ?ely xexiaac dcy

.efi` reci epi`e ,ely dpi`y dcy odn zg`

iptn ike :qpp oa xn`w i`n :il dyw cere

`nw `pz xn`w in eh` ?zxkyp dpexg` `idy

Ð zrayp dpi`y ,xn`w "dcqtp" ?"dxkyp"

zlhep dl zncewdy ,melk dziiab oi`y itl

`ly oebk ,zrxtp dpexg`dy `kide .dcy dze`

dcen mzd Ð ely dpi`y odn zg` z`vnp

d`xp ok lr .dreaya `ly zrxtpc qpp oa inp

,ibilt z`vnp `l elit`c :l`ppg epiax yexitk

yyg meyn .ziriaxd zraypy qpp oa xn`wc

`le ,ely dpi`y dcy odn zg` `vnz `ny

.dzab dzaby dnc ,dilr xefgl ok ixg` elkei

ielz i`na :xnelk ,ibilt i`na :xn`w ikde

qpp oa driayn mrh eze` zngny ,`nrh xwir

zrayp ikd meyne .'ek z`vnpy oebk Ð mlerl

siqkz `ny opiyiiga `kde .z`vnp `l elit`

dcy odn zg` `vnz `ny d`xiy itl ,ibltinw

giaydl zyyeg dpi`e ,dilr exfgie ,ely dpi`y

oiriaync :mz epiax xne`e .ezciqtne ,dcyd

m`e .ixxv dqitzd m` yextzy ick dze`

`ny yegipc ,aeg lra lk riayp ok m` :xn`z

,epnn sexhiy mecw aeg lra yi `ny itl siqki

e`l ?ixxv eqitzd m` yextiy ick epriaype

aeg lral dpwz zeyrl epl yi eh`c ,`id `zln

ep` Ð `kd la` .mlera epi` `nye ?onw dizilc

:xn`z m`e .zencewd miypd liaya dpwz oiyer

dcyd letiy minezid mb ?yextiy dn lirei dne

zg` `vnz `ny ef d`xi zngn detiqki mcia

detiqki `lc :iax xne`e !ely dpi`y dcy odn

md :iax xne` cer .mdipira daiagy ,jk liaya

odl oi`c ,ifefa ewlql oilekiy ,odly geix `di Ð egiayi dcy dze` m` ?detiqki dnl

dpi` ,dzab `l dzaby dne li`edc ,siqkz Ð dpexg` la` .`nlra mixkpk `l` dcya

lk oick dreay dkixv inp dpexg`d `dz ,inp opaxl :xn`z m`e .ifefa dwlql dleki

.`yiyw iia`k `lce ,ixii` milecb mineziac :qxhpewd yxite !minezi iqkpn rxtil `ad

`de ,(`,ft zeaezk) dreaya `l` rxtz `l minezi iqkpn zrxtpd :yxtn ikid ,`yiyw iia`c dil zilc o`nl :xn`z m`e .dreayd on dxhty oebk ,`yiyw iia`l elit` :yxtn iaxe

`l` miphw minezi iqkpl oiwwfp oi`c ,`nwe`l `kil inp Ð miphw mineziae ,dreay dkixv dpi` Ð milecb mineziac ?dreaya `l` minezi iqkpn zrxtp dpnl` oi` :(a,cl oihib) opzc

) "minezid mey" wxt oikxra xn`c o`nk dil `xiaqc :iax xne`e !oda zlke` ziax ok m``l minezi iqkpn zrxtpdc `iddn iywiz mewn lkn :dywe .ipefn meyn ,daezkl s` :(`,ak

minezi iqkpn zrxtp dpnl` oi` :oihiba ipzinl jixhvi` i`n` iywiz `lc ikid ik ,ipefn dl zilc dyexba ixiinc wgvi epiax yxit (`,ft) "azekd"a lirl `dc .dreaya `l` rxtz

opax da eliw`c `newe`l `kilc `pin` ded Ð dpnl`a eli`c .oipr lka oiwwfpc `nipe ,dyexba xnel drhp `ly ,oihiba dpnl` jixhvi` mewn lknc :iax il xn`e !dreaya `l`

miphw minezin oiaeby `yiyw iia` xn`w `dc ?oda zlke` ziax ok m` `l` oiwwfp oi` :xn`c o`nl `yiyw iia`c `ziixan iyw` `l i`n` :xn`z m`e .oikxra yxtnck ,`pig meyn

Ð dreay epnn lawl xq`y l`eny epiaxl elit`e .ixkpn dreay lawl xzeny ,yxtl mz epiax libxy enk .dreay dia `kiiyc ,ixkp aeg lraa dl iwen dedc :xnel yie !dreaya

,i`w "azekd"c e` oihibc oizipzn`c rnyn Ð "exn`y minezi" `yiyw iia` xn`wcn :il dyw ,edine .mya raypy ,dxf dcear cearl `ly eilr lawy ayez xba `nwe`l `ki`

.opaxk dil `xiaqe ,`yiyw iia`k opaxe qpp oac `zbelt iwen dedc i`ce xnel jixv jgxk lr ,dy` zaezka ixiincéðù.dpzn ly e` ,xkn ly :yexit Ð cg` meia mi`veid zexhy

gikeny dry dze`n `l` lg cearyd oi`c ,ixii` cearya Ð mzdc .deya zewleg Ð dpn `l` my oi`e zg` drya ze`vei olek eid :opzc `dl inc `lc .ipiicc `cey :xn` l`eny

envr mei eze`a mcewd lk Ð xkn e` dpzn la` .axra e` xwaa e` ,ligzd izn xhyd jezn giken oi` Ð azkpy meiac .ea azkpy mei zxgnn epiidc ,cearyd ligzdyk xhyd jezn

.iax itn .dkfàîéìoipew jkld Ð df ly epipwl df ly epipw mcwy xkip oi` ,xhya minezgd micr jezne xhyd `ed xwirc oeike Ð izxk dnizg icr xn`c xi`n iaxk xn`c ax

wxta opzc ,oihba gken ikde .xwir dxiqn icr edl aiyg `lc ,xkip dxiqn icr jezny it lr s` .ipyl xqnpe azkp jk xg`e ,dlgz cg`l xqnpe mzgpe azkp elit` ,zg` zaa mdipy

bn ivn Ð dlecb `d :`xnba wiice .dphwd z` ea yxbi `l dlecbd z` yxbl azk :(a,ck) "hbd lk"aeg xhy oi`iven zg` xira mixcd oerny oa sqei ipy zxne` z`f :dax xn` .yx

aeg xhy `ivedl leki xg` oi` :zxn` `de ?dia yxbn ivn Ð oey`x `d ,dia yxbn `lc `ed ipy inp ikd Ð "ea yxbl leqt" ipzwc `yix dzrn `l` :iia` dil xn` .mixg` lr

oi` dnizg icr jezne li`ed Ð dxiqn icr jezn xkipy it lr s` ,yxbn ivn `l oey`x elit` Ð xi`n iaxl la` ,rnyn .xfrl` iaxe ,dxiqn icra Ð xninl jl zi` i`n `l` !mdilr

mzd Ð di`xl `l` cner epi` xhyde ,oitilgae dwfgae sqka dpwp rwxwdy ,oiazek oi`y mewnac .xhyd z` oiazeky mewna xkna e` dpzna `kd ixiinc :iaxl d`xpe .iax itn .xkip

:epeyl dfe ,xg` oipra `zlin `d yxtn mz epiaxe .`nlra di`xl `l` epi`e li`ed ,dlgz dpw dfi` dnizg icr jezn xkip `diy mzd jixv oi`c .`cey opixn`c ecen `nlr ilek

jgxk lrae .deya zewleg :oizipzna opzck ,`nlr ilekl oiwleg Ð oiaeg ilra ipy ly zexhy ipy la` .xwir cg`d Ð mc` ipa ipyl zg` dcy xkn ,cg` meia oi`veid zexhy ipy

jpdc ,zg` zaa mzgpc xyt`e ,izxk dnizg icr :xn`c xi`n iaxk xn`c ax `nil .inc `nlra cg` meik Ð milyexia zg` drye .zn` mdipyc Ð `nrhe .cg` meia oi`vei olekyk

zery iazkc `kidc .zg` zaa xqnpk iede ,ef xg` ef dzidy it lr s` ,dnizg zrcl dzid dxiqnd Ð xwir dnizgdy oeik ,`nzqne .iccd icda ,i`d` icdq jpde ,i`d` mezg icdq
opilz
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

miwxtדלר dyelyaa cenr cv sc ± iriax wxtzeaezk
øîàã øæòìà éáøë øîàã ìàåîùåmicr ipta epzpy `l` micr eilr oi`y it lr s` Ð

Ð`ny ,mlerd oewiz iptn `l` hbd lr oinzeg micrd oi`y .micareyn miqkpn daeb

`ny ,xnel yi `kde .xwir dxiqn icr ,`nl` .mid zpicnl ekli e` dxiqn icr ezeni

opirci `l ike .drhd ipyd z`e ,el exqne mcwe ,xzei eilr aiag did cg`dÐ`nip

did mdn in mi`ex mdy dn itl ,ipiicc `cey

.dwelgn `ticr `ceyc ,xzei elv` libxéìåëã
øæòìà éáøë àîìò.oihba dizeek ol `niiwc Ð

.dwelg xninl `ki`e `cey xninl `ki`e

ibilt `dae.ïé÷ìåç.`ticr dwelg `nl` Ð

àéä øéàî éáø`cey xninl `kile Ð

.eznizgaãçàì áúëel xqn `le ,xhyd Ð

.el xqne ,dilr xg`l ipy xhy azky créàå
'åë øéàî éáø`ki`e .xfrl` iax ,e`l `l` Ð

ipzwe ,dwelg xninl `ki`e `cey xninl

oiwlegÐ.`ticr dwelg `nl`àéä éàðúÐ

o`nl `ki`e ,sicr `cey :xn`c o`nl `ki`

.`ticr dwelg :xn`c'åë íéøîåà íéîëçåÐ

idlyaoihbc `nw wxt,ipeltl dpn jled :

eywiae jldezny ,e`vn `leÐexfgi

glynd zn .glynlÐcr ,'ek miyxeil exfgi

in iyxeie glyn iyxei ewelgi :mixne` minkge

eglzypyyily dvxiy dn :exn` o`ke .el

`cey `nl` ,dyri gily epiidc ,dyri

.`ticr'åë àîç øá éîøã äéîàrcep `le Ð

.dpzn xhy dlgz dxqn inlíéìùåøéá åèà
ïðéáúé'åëaezkl mewn ipa ecitwd `lc oeike Ð

zeryÐmcewd xg` mikled oi`y mbdpn elib

.miey mdipye ,meia ealàîòè éàî øî àìà
éëä ãáò.ewelgi :xn` `le Ðéðééãã àãåùÐ

ile .izxk dxiqn icr :xn`c ,xfrl` iaxk

dxqne dncwe ,xzei dl aiag did dfy d`xp

.dlgz eléîð àðà äéì øîàicic iediz Ð

izwqty oeike .ipiicc `ceyoicd ip`Ðoi` aey

`vi ixdy ,ecin `ivedl gk jli`kf oic zian

.ipiicc `ceyaàðééã àðà`zelb y`x it lr Ð

.daiyideäì úéúà éëä úøåúá åàì`l Ð

`l` ,ipiicc `cey meyn jly mrh zxn`

dnizga micwc meyn,zirh efae ,xi`n iaxk

.opiazi milyexia e`l `dcéøèù éøú åäðäÐ

.zg` dcy lr e`viy ,xkn ly
àôøéè
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m` elit`e .dnizg zrya dxiqnd opilz inp `kd Ð dnizg zery xg` dxiqn opilz

mdipyc xaq edin edi` Ð exagl mcew mzgp mdn cg`e ,xyt` i` mvnvl xnel ivniz

xzei cg` dpwiy ,df xg` dfa elit` ,mdl xqenyk llk ezrc oi`e ,zg` zaa enzgp

zncwd liren oi`e ,zg` zaa mdipy xqn eli`k iede ,df enk df dpwiy ezrc `l` .exagn

zexhy ipya miey micrd inp i`e .melk dnizgd

oipwc ,enzg oipr eze`a oiweqry drya `ni` Ð

:ax xn` jkld .mdipy miiwl e` ea xefgl leki

icr xn`c xfrl` iaxk xn`c l`enye ,oiwleg

cil xkend cin xhyd `veiy oeike ,izxk dxiqn

df `l` ,zg` zaa xeqnl `ly `ed xdfp ,gweld

oiazekc ,xkend cia dxiqndc ,df ipta `ly

la` .enr gwel oi`y it lr s` xkenl xhy

opilz `le ,`ed xwir e`l xfrl` iaxl dnizgd

gk yiy ;ipiicc `cey :l`eny xn` jkld .dia

,evxiy in lkl ozil miwdaen mipiicd cia

Ð zg` zaa zeidl oiprd itl xyt` i`e li`edc

(a,dt zeaezk) oke .dkfy eze`l inxzi` xeni`

`ki`c minkg icinlz mdipy ,diaeh ipy iab

wxt idliya "exn` o`k"c `idd iab oke ,`cey

oihibc `nwdxyr"a oke ,`kd iziinc (a,ci)

oke ,"oiicd on`p" iab (`,cr oiyecw) "oiqgei

`akx" iab (a,aq `xza `aa) "ziad z` xkend"a

zereay) diyixa "zecrd zreay"a oke ,"ilwcc

`aa) "mizad zwfg"a "ongp ax xn`" iabe ,(a,l

`ceyl xab mil`c `pic opincn (`,dl `xza

mwinl `ki` Ð xab mil`c o`nc :opipyne ,ipiicc

dlr mwinl `kil Ð `piicc `cey .`zlinc dlr

mewna la` .`zrc `pcne` meyn `le .`zlnc

ilra ipy inp i` ,zg` zaa mdipy zekfl oilekiy

Ð cg` meia zeaezk izy e` ,cg` meia oiaeg

cqtdl opax eygc ,ewelgic ecen `nlr ilek

dy` zaezkle ,zlc zlirp meyn oiaeg ilra

Ð dpzna inp i` ,zegewla la` .`pig meyn

micw cgc xninl `ki`c `kid `cey cear

.mz epiax oeyl o`k cr .xwy xg`de

áúëÐ dpw el xqny dfl xg`l xqne cg`l

inp ikd Ð dxiqnl daizkd dncwy it lr s`

epiide .`cey dil zi` `dc ,l`enyl dil `xiaq

.izxk dxiqn icr :xn`c ,xfrl` iaxc `ail`

`rivn `aac `nw wxta rnyn `d :dnize

eicr :xn`c ,iia`k dil `xiaq l`enyc (`,bi)

`l :xn`c l`eny ,mzd wigcc .el oikf einezga

`vn ipzwc oizipzn ,`ipepwle oerxtl opiyiig

`l Ð miqkp zeixg` oda yiy onfa ;aeg ixhy

?xifgi `l i`n` Ð iia`k dil `xiaq i` ,xifgi

.dcen aiig oi`ya Ð dl iwen l`eny :wiqne

rny Ð xi`n iaxl `xaq jd xnel l`eny wigccn .'ek daeb epi` Ð miqkp zeixg` ea oi`y xhy :xi`n iax did xne` :l`eny xn` ,wiqne ?xifgi i`n` miqkp zeixg` mda oi` :jixte

lr s` dell xhy oiazek" ipzwc oizipzn`c .dpw ,el azky z` Ð xg`l xqne cg`l azk rnyn iia`c `ail`e .d`pwd ea oi`ya `nwe`l ivn ded iq` axlc .dil `xiaq iia`k dpin

s` ,`nl` .el oikf einezga eicr :iia` xn` ,ipyne !ixyz cre oqipnc ,oick `ly zegewl sxhinl iz`e ,ixyz cr del `le oqipa zeell azk `nlc yegile :mzd jixt ,"enr deln oi`y it

dazk `nlc opiyiig `lc ,lral xifgi dcen dy`dy onfa ;xaey `vn iab `peeb i`dka iia` ipyn (`,k my) wxtd seqae .dpw `l Ð el xqny dfl ,delnl mcew zegewll xqnc ab lr

l`eny `lae !l`enyc` l`eny `iyw ok m`e .'ek ixyz cr dpzp `le oqipa,mzd opiwqnc ,xfrl` iaxk dil `xiaqc (a,gk oixcdpq) "xxea df" wxta rnync ,diteb iia`n iieyw`l `ki`

siiefn ded `l i`c ,rnyn .leqt `edy ekezn siiefna xfrl` iax dcen `de :iia` dil xn` ,wiqne ,dxiqn icra diipw lif :sqei ax dil xn` ,'ek iqib ixz dlr inizg eedc `zpzn `idd`

xcdncn ,iia`k dkld mz epiax wiqtc `d ,my dyw ded diteb iia` e`lae .dil `xiaq `l dile ,xn`w sqei axc eixacl Ð iia`c xnel wgec edfe !xfrl` iaxk xykn didÐ ekezn

:iax uxize !dpw el xqny z` Ð xg`l xqne cg`l azk :opixn`e ,izxk dxiqn icr :xn`c xfrl` iaxk ol `niiwe ,ded d`xza iia`c ,cere .dizeek l`enyc dizlin `nwe`l cenlzd

Ð mcew df azkpy it lr s` ,jkld .cg` meia eazkpy ixiin `kd la` .df ly ezekfl df ly ezekf mcwy xhyd jezn xkipy ,mini ipya ilin ipd Ð "el oikf einezga eicr" opixn` ikc

`nlc yegip :jixtc ,lral xifgi Ð dcen dy`dy onfa ,xaey `vn iab :il `iywe .xhyd jezn ezekf mcwy xkip oi`e li`ed ,"el oikf einezga eicr" opixn` `lc ,dkf dxiqna mcewd

"?el oikf einezga eicr" :iia` ipyn `w i`n .oick `ly zegewl sxhinl iz`e oqipa aezkc xaeyl dil witne ,d`pd zaeha dzaezkl dzpiaf `lf`e ,ixyz cr dpzp `le oqipa ozil dazk

:iax il xn`e !dxiqnd mcew azkpy xaeyd jezn xkip oi`e li`ed ,"el oikf einezga eicr" mzd opixn` `lc ,xaeyd zxiqn mcew dzaezk dxkn xaeyd azkpy mei eze`a :yegip izk`

.dzaezk dxkn envr mei eze`ac :opiyiig `l i`d ilekcäéîà`ceyc epicia dlawc :l`ppg epiax yxit .(`,`pw `xza `aa) "zny in"c `caer `edd df oi` Ð 'ek `ng xa inxc

gily iabc ,ilhlhna inp `cey :d`xp ile .ipiicc `cey zeyrl oiic jpi` :ongp ax dil xn`e ,ded dax `xab Ð zyy ax `dc .execa ongp axk dgnen oiic `wece ,irwxwna `wec ipiicc

.(a,ci) oihbc `nw wxta dl iziin
ike
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àîç øa éîøì dñëðì eäðézáúk àîç øa éîøc§¨¥©¨¨§©§¦§§¦§¨§¨¦©¨¨
.àîç øa àá÷eò øîì eäðézáúk àúøBàì ,àøôöa§©§¨§§¨§©§¦§§¨§¨©¨¨
déî÷Bà ,úLL áøc dén÷ì àîç øa éîø àúà£¨¨¦©¨¨§©¥§©¥¤§¥
déî÷Bà ,ïîçð áøc dén÷ì àá÷eò øî àúà .àñëða§¦§¨£¨¨§¨§©¥§©©§¨§¥

,ïîçð áøc dén÷ì úLL áø àúà .àñëðaøîà §¦§¨£¨©¥¤§©¥§©©§¨£©
déì?éëä øî ãáò àîòè éàî :déì øîàéàîe : ¥©©£¨£©¨¨¦£©¥©

?éëä øî ãáò àîòèdéì øîà.íéã÷c :déì øîà: ©§¨£©¨¨¦£©¥§¨¥£©¥
øî àlà ?úBòL ïðéáúëc ,ïðéáúé íéìLeøéa ehà©¦¨©¦¨§¦©§¨§¦©¨¤¨¨

?éëä ãáò àîòè éàîdéì øîà.éðéiãc àãeL : ©©§¨£©¨¦£©¥¨§©¨¥
déì øîàéîð àðà :¯.éðéiãc àãeLdéì øîà: £©¥£¨©¦¨§©¨¥£©¥

àãç¯àøwéòî :ãBòå ,àðéic åàì øîe àðéic àðàc £¨©£¨©¨¨¨¨©¨¨§¥¦¨¨
eúàc éøèL éøz eäðä .dì úéúà éëä úøBúa åàì̈§©¨¦¨¥¨¨§§¥§¨¥§¨
,"ïñéða àLîça" áeúk äåä ãç ,óñBé áøc dén÷ì§©¥§©¥©£¨¨§©§¨§¦¨
áø déî÷Bà ,àîúñ "ïñéða" déa áeúk äåä ãçå§©£¨¨¥§¦¨§¨¨§¥©

zà :déì øîà ?ãéñôà àðàå :Cãéà déì øîà .íéñëpa ïñéða àLîçc àeääì óñBé¥§©§©§¨§¦¨©§¨¦£©¥¦¨©£¨©§¦¨©¥©§
.zà ïñéða äòLúå íéøNò øa àîéà ,äðBzçzä ìò Eãédéì øîàøî éì áBzëðå : ¨§©©©§¨¥¨©¤§¦§¦§¨§¦¨©§£©¥§¦§¦¨
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דלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zeaezk(ycew zay meil)

øæòìà éaøk øîàc ìàeîLeipiicc `cey xaeqd l`eny eli`e ± §¥§¨©§©¦¤§¨¨
xfrl` iaxk xaeq `edy iptn enrhéúøk äøéñî éãò øîàc± §¨©¥¥§¦¨¨§¥

x`ya oke ,zezixkd xwir md hbd zxiqn lr micirnd micrd
ipya jkitle ,xenb oipw df ixd micr ipta xhyd xqnp m` zexhy
mdn cg`l mcew xhyd xqnp m` ,cg` meia mi`veid zexhy
oeike ,drhd `ed ipyd z` eli`e cala oey`xl dpwd xkend
`cey mixne` jkl ,mcew xhyd z` xqn inl wtq o`k yiy

.ipiicc
l`enye ax ly mzwelgn z` zelzl gxkd oi`y dgec `xnbd

:xi`n iaxe xfrl` iax ly zwelgna,àì,jk yxtl gxkd oi` Ÿ
okzi `l`àîìò éleëcmixaeq l`eny oiae ax oiaøæòìà éaøk §¥¨§¨§©¦¤§¨¨

,rwxwa dkf oey`x xhyd el xqnpy dfe ,izxk dxiqn icry
éâìôéî÷ àäa àëäå.l`enye ax ewlgp df xaca ,o`ke -,øáñ áø §¨¨§¨¨¦§§¥©¨©

àôéãò äweìçsicr dfn xzei dfl di`x oi`y oenn wtqa ± £¨£¦¨
,dwelg zeyrlàôéãò éðéiãc àãeL ,øáñ ìàeîLeoenn wtqa ± §¥¨©¨§©¨¥£¦¨

dkfiy okzi `cey eyri m`y ,mipiicd ipir ze`xk zeyrl sicr
.elya rwxwd lra

:`xnbd dywnøæòìà éaøk áøì déì zî÷Bî úéöî éîeleki ike ± ¦¨¦§©§¥§©§©¦¤§¨¨
,xfrl` iax zhiyk ax z` cinrdl dz`øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©

øæòìà éaøk äëìä áøizxk dxiqn icry.ïéhéâampn`dúéøîà ék ©£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦¦©§¦¨
ìàeîLc dén÷,l`eny iptl ax ixac z` izxn` xy`k -øîàil ©¥¦§¥¨©

xfrl` iaxk dkldy l`enyììkî .úBøèLa óà,dfn rnyn ± ©¦§¨¦§¨
áøcoihib oiprl xfrl` iaxk dkldy xn`yàì úBøèLa ,øáñ- §©¨©¦§¨Ÿ

dz` cvik ok m`e ,xfrl` iaxk dkld oi` oenn ixhy oiprly
.xfrl` iax zrck xaeq axy xnel leki

:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàepxn`y itk xnel jixvy xexa ± ¤¨§©©§¨
y ,dligzaáøxaeqøéàî éaøk,xwird md dnizg icryìàeîLe ©§©¦¥¦§¥

xaeqøæòìà éaøkmcew cg`l xqn m`e ,xwird md dxiqn icry §©¦¤§¨¨
.`cey mipiicd miyer jkle ,dpw

:l`eny lr `ziixan dywn `xnbdíéàöBiä úBøèL éðL ,éáéúéî¥¦¥§¥§¨©§¦
,ïé÷ìBç ãçà íBéa,ax ixack o`k yxetn ixdìàeîLc àzáeéz- §¤¨§¦§§¨¦§¥

xaeqy ,l`eny zhiyl `kxit `id dticr dwelgy ef `ziixae
:`xnbd zvxzn .`cey miyer mipiicdy df oica,ìàeîL Cì øîà̈©¨§¥

épî àä,ef `ziixa dpyy `pzd `ed in ±àéä øéàî éaøxaeqd ¨©¦©¦¥¦¦
,oiwleg jkle izxk dnizg icryéøîàc àðàåxaeq ip` eli`e ± ©£¨§¨§¥

øæòìà éaøk,dpw xhyd el xqnpy oey`xde ,izxk dxiqn icry §©¦¤§¨¨
.ipiicc `cey miyer oey`x xqnp inl wtq yiy oeike

:df uexiz lr dywn `xnbdéàdzpyp ok` ef `ziixa m` ± ¦
zhiyaøéàî éaø,àôéñ àîéà,`ziixad ixac seq z` x`a ±áúk ©¦¥¦¥¨¥¨¨©

ãçàìxhy azk jk xg`e ,el xqn `le dcy lr dxikn xhy §¤¨
sqep dxiknì øñîemc`Bì øñnL äæ ,øçàdligza,äð÷lr s` ¨©§©¥¤¤¨©¨¨

.ipyd xhyd z` mcew azky itéàåzhiya zipyp `ziixadéaø §¦©¦
äð÷ éànà ,øéàî,dligz xhyd el xqnpy df dpw dnl ±øîàä ¥¦©©¨¨¨¨©

xi`n iax xn` ixd ±,éúøk äîéúç éãòxg` miklede zeide ¥¥£¦¨¨§¥
inl lcad oi` onf eze` azkp zexhyd ipyae ,xhyd znizg
xfrl` iaxk zxaeq ef `ziixa jgxk lre ,dligz xhyd xqnp
df `ed dligz xhyd el xqnpy in okle izxk dxiqn icry
xhyd xqnp inl wtq yiyky `ziixaa epipy mewn lkne ,dpwy

.`cey miyery xn`y l`eny lr dywe ,miwleg dligz
:`xnbd zvxznàéä éàpzoenn wtqa m`d `id mi`pz zwelgn ± ©¨¥¦

,miwlegy e` 'ipiiicc `cey' miyeràéðúcoenn oiprl `ziixaa §©§¨
,oennd jiiy inl reci oi`e milrad ezne gilyd cia `vnpd

íéøîBà íéîëçådf ote`aye÷Bìçéin iyxei mr glynd iyxei ©£¨¦§¦©£
,el glzypyïàëå[laaa-],eøîà,wtq `edy oeikyäöøiM äî §¨¨§©¤¦§¤
,äNòé LéìMäzrca yilyd ipir ze`x itky ipiicc `cey epiide ©¨¦©£¤

dxn`y `ziixady xnel yi ok enke .zernd z` wlgi glynd
minkg zrca dzpyp ,oiwleg ,cg` meia mi`veid zexhy ipyay
miwlegd mi`pzk xaeq l`eny eli`e ,`ceyn dticr dwelgy

.dticr ipiicc `ceyy

* * *
:cg` meia eazkpy zexhy ipy oipra dyrn d`ian `xnbddénà¦¥

dñëðì eäðézáúk àîç øa éîøcdazk `ng xa inx ly en` ± §¨¦©¨¨§©§¦§§¦§¨
diqkp z` dpzn xhyaàøôöa àîç øa éîøì,[xweaa-]àúøBàì §¨¦©¨¨§©§¨§§¨

,meid eze`a axr zeptl -ì eäðézáúkeig`,àîç øa àá÷eò øî §©§¦§§©§¨©¨¨
.dligz xhyd z` dxqn inl rcep `ledén÷ì àîç øa éîø àúà̈¨¨¦©¨¨§©¥

,úLL áøc,miqkpd mikiiy inl el`eylàñëða déî÷Bàecinrd ± §©¥¤§¥§¦§¨
.miqkpa zyy axdéî÷Bà ,ïîçð áøc dén÷ì àá÷eò øî àúà̈¨©§¨§©¥§©©§¨§¥

àñëða.miqkpa ongp ax ecinrd ±ïîçð áøc dén÷ì úLL áø àúà §¦§¨¨¨©¥¤§©¥§©©§¨
e ,ongp ax iptl zyy ax `a ±éëä øî ãáò àîòè éàî ,déì øîà̈©¥©©£¨¨©©¨¦

.miqkpa dkf `awer xny zwqty ,jk xn dyr recn ±déì øîà̈©¥
zyy axl ongp axéëä øî ãáò àîòè éàîe,jk xn dyr recn ± ©©£¨¨©©¨¦

.miqkpa dkf `ng xa inxy jtidl zwqt dnl xnelkdéì øîà̈©¥
zyy axíéã÷c,`awer xn lyl dncw inx ly exhy znizgy ± §¨¦

azkp `awer xn ly exhye xweaa azkp inx ly exhy ixdy
.axradéì øîàzyy axl ongp axïðéáúëc ïðéáúé íéìLeøéa eèà ¨©¥¨¦¨©¦¨§¦¨§¨§¦¨
úBòLmye ,zery aezkl mibdepy milyexia miayei ep` ike - ¨

dryl mcew exhyy lke zeryd znicw lr milkzqn ok`
aezkl mibdep oi`y epnewna la` .dkf ,exiag ly exhy azkpy
zry xg` mikled oi`y mzrc z` epnewn ipa elib zery
xfg .miqkpa miey mdipy cg` meia eazkp mdipyy lke ,daizkd

,ongp ax z` l`ye zyy axéëä ãáò àîòè éàî ,øî àlàoeik ± ¤¨©©©£¨¨©¨¦
miqkpd z` ozil zwqt recn ,dpzna miey mdipyy xaeq dz`y

.`awer xnldéì øîà`ed ok izwqty mrhd ,zyy axl ongp ax ¨©¥
meynéðéiãc àãeLmi`veid zexhy ipya oicdy xaeq ip` oky - ¨§©¨¥

xn z` izcnrde ,oiicd ipir ze`xk zeyrl yiy cg` meia
.dligz el dxqne xzei en`l aiag did `edy il d`xpy `awer

déì øîà,zyy axéðéiãc àãeL énð àðàily wqtd mb ok m` ± ¨©¥£¨©¦¨§©¨¥
gk jl oi` aeye ipiicc `ceyk aygi miqkpa dkf `ng xa inxy

.`awer xnl ozile ecin `ivedldéì øîàzeaeyz izy ,ongp ax ¨©¥
.xaca yiàðéic åàì øîe àðéic àðàc ,àãçip`y meyn ,cg`d - £¨©£¨©¨¨©¨©¨¨

`l xn eli`e ,daiyide `zelb yix it lr oiic zeidl izipnzd
jpi` dz`e ipiicc `cey weqtl leki ip` wx okle ,jkl dpnzd

.lekidì úéúà éëä úøBúa åàì àøwéòî ,ãBòådligzn ixdy ± §¥¦¨¨¨§©¨¦¨¦¨
zxeza df didy zxn` `l miqkpa dkf `ng xa inxy zwqtyk
ep`y zirh dfae ,mcew exhy azkpy meyn `l` ipiicc `cey
ipiicc `cey oic jly wqtl oi` okle ,zery aezkl mibdep eppi`

.elhal i`yx iziide

* * *
:oipra dyrn cer d`ian `xnbddén÷ì eúàc éøèL éøz eäðä©§§¥§¨¥§¨§©¥

óñBé áøczg` dcy lr] xkn ly zexhy ipya dyrn ±dxknpy §©¥
,sqei ax iptl e`aedy [mc` ipa ipyl,ïñéða àLîça áeúk äåä ãç©£¨¨§©§¨§¦¨

ãçåàîúñ ïñéða déa áeúk äåädynga' azkp zexhydn cg`a ± §©£¨¨¥§¦¨§¨¨
mdn cg` lke ycegd mei xkfed `le 'oqipa' azkp ipyae 'oqipa

,mcw exhyy orehdéî÷Bà[cinrd-]c àeääì óñBé áøazkp §¥©¥§©§
a exhyCãéà déì øîà .íéñëða ïñéða àLîçipyd xhyd lra - ©§¨§¦¨¦§¨¦¨©¥¦¨

,sqei axl,ãéñôà àðàåmb ixd ip` s` leh` `l dn iptn ,xnelk ©£¨©§¦
.oqip ea aezk ixhy,äðBzçzä ìò Eãé ,zà ,déì øîàleki jpi`e ¨©¥©§¨§©©©§¨

,oqipa dynga exhy azkpy ipyd cin `ivedlïéøNò øa àîéà¥¨©¤§¦
zà ïñéða òLúedryze mixyra `ed jxhy onfy xnel yiy ± §©§¦¨©§

jkle oqipa dynga `edy yxetn ipyd ly exhya eli`e ,oqipa
.dz` `le miqkpa dkf `ed,déì øîàdcyd z` izcqtdy oeik ¨©¥

,dilr iznliyeøî éì áBzëðå§¦§¦©
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

אגרות קודשדלו

]שלהי אלול תשי"ב[

... ובנוגע ליוהכ"פ - הנה בודאי יתנהג ע"פ הוראת רופאים מומחים, שזוהי דעת תורתנו, תורת 
חיים - לא רק בעוה"ב אלא גם בעוה"ז. ואם היא ע"פ הוראת רופא, הרי אז מברכין על אכילה זו, 
שענין הברכות הוא - המשכת אלקות והעלאת הניצוצות, שנעשים דוקא ע"י אכילה, וא"א ע"י מח' 

וכוונות גרידא.

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמענה על שאלותיו.

א( במה שאינו מתרגש מלימודו ומתפלותיו, הנה ילמוד הקונטרס פוקח עורים שנעתק גם כן 
ללשון הקדש והוא לאדמו"ר האמצעי בנו של כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, שבטח 
ונפשו  גופו  מה  מפני  סיבות  כמה  שם  ויראה  בברונא  תמימים  תומכי  דישיבת  ההנהלה  אצל  נמצא 
הבהמית אין מתרגשים מהלימוד והתפלה ובידו לתקנם וכמאמר רז"ל אין הקב"ה בא בטרוניא עם 
בריותיו ואינו מבקש אלא לפי כחן, וכיון שניתנו לו גוף ונפש הבהמית כזה בודאי ניתנו לו ג"כ הכחות 

לכבשם.

ב( מה שכותב שמחשבות זרות מבלבלות אותו בשעת התפלה הנה ידוע שמח"ז בעת התפלה 
באים בסיבת דברים בטלים ומחשבות בטלות קודם התפלה וככל אשר יגדיר את עצמו בזה ימעטו 
המח"ז בעת התפלה ויתפלל מתוך הסידור וכן יאמר קודם התפלה ולאחרי' איזה קאפיטלעך תהלים 

ויתן פרוטה לצדקה קודם התפלה.

ג( מ"ש שסובל מהרהורים רעים, הנה עליו ללמוד מאמרי חסידות אשר סוף סוף משמחים את 
הלב ומרוממים את הנפש ובמילא מגביהים ומוציאים אותו מתוך הרפש ובוץ, ויוכל להתחיל הלימוד 

בהקונטרס ומעין מבית ה' יוצא.

התעוררות  דברי  מעלת  ידוע  וכבר  בכתב,  כאלו  שאלות  על  בפרטיות  לענות  קשה  בכלל  ד( 
הנשמעים מפה אל פה פנים אל פנים ובמילא יחפש הזדמנות היותר קרובה להתראות עם המשפיע 
דישיבת תומכי תמימים בברונא הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ מוה"ר ניסן שי' נעמאנאוו, ויראה לו את 
מכתבי זה ויבקשו שישמע את שיחתו וייעצו בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות וככל אשר יקדים בזה 

ה"ז משובח.

בברכה לחתימה וגמר חתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

המזכיר

נ"ב.

בנוגע לשאלתו למצוא כאן תפילין של ספרדים כשרים, הנה בכלל אין זה מצוי כאן, ויפנה אל 
לשכתינו אשר בפאריז שעומדת בקישור עם הספרדים במרוקה ואפשר באופן כזה ימציאו לו את זה.
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דלז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âñL÷ éìéáç[dpwzíékø íéöò éìéáçå[epwzíðéîæä íà ,[fpwzíä elôà íìèìèì øzî ¯ äîäa ìëàîì £¦¥©©£¦¥¥¦©¦¦¦§¦¨§©£©§¥¨ª¨§©§§¨£¦¥
äaøä íéìBãb[gpwz,ïéãîBò ïä ä÷qäì ïîúñ ìáà .íìèìèì øeñàå[hpwzBðéà L÷ íúqL úBîB÷îáe . §¦©§¥£¨§¨¨§©¨¨¥§¦§¨§©§§¨¦§¤§¨©¥

ì Bà äîäa ìëàîì àlà ä÷qäì ãîBò:Bìèìèì øzî ¯ åéìò ákL ¥§©¨¨¤¨§©£©§¥¨¦§©¨¨ª¨§©§§
סג  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
ù÷ éìéáç [äð÷ú התבואה גבעולי –506.
íéëø íéöò [åð÷ú בהמה למאכל ראויים שהם –507.
íðéîæä íà [æð÷ú השבת קודם לזה ייחדן –508.

äáøä íéìåãâ [çð÷ú חוששים ולא בטלטול מותרים –

בטלטולם  שיש .509לטרחה
íìèìèì øåñàå [èð÷ú בהמה למאכל שראויים אף –

לכך. הוזמנו שלא כל –

zetqede mipeiv
משנ"ב 506) וראה התבואה; גרעיני מהם שנלקחו לאחר

אחר  בשדה שנשאר מה הוא קש לה: ס"ק שיא סימן
הקצירה.

ודינם 507) בהמה למאכל ראויים אינם קשים עצים אבל
נב. סעיף דלעיל עצים כשאר

לייחדם 508) שרגילים כיון להסקה, עומדים שסתמן אף
הערה  לעיל (ראה שבמחשבה בייחוד די בהמה למאכל גם

תכא).
סי"ד.509) ב"ח ראה

•
"inei ax" gel itl gqt zekld owfd epax jexr ogley

שהניח: ככרות מספר מצא ולא שבדק מי דין תלט סימן ג חלק

Ê מכיר ואינו ט' ומצא קשורים חמץ ככרות עשרה הניח אם
עד  או הבית כל לבדוק צריך שהניח הככרות הן הן אם
נטלו  שהניח מה אומרים שאנו לפי ככרות עשרה שימצא
ולפיכך  הקשר להתיר להם אפשר שאי עכברים או קטנים
שימצא  עד או הבית כל ולבדוק לחזור צריך  ביטל אפילו
לבדוק  צריך אין יחד קשורים היו לא אם אבל ככרות עשרה

לבטל: שיכול או ביטל אם אחד ככר שימצא עד אלא

Á קשורין היו לא אפילו עשר ומצא תשע הניח אם אבל
תשע  עוד שימצא עד או הבית כל ולבדוק לחזור צריך
שאי  לפי שהניח ככרות התשע כל ביטל כבר אפילו ככרות
הראשונים  ככרות התשע הן שהן ולומר להקל לתלות אפשר
בני  דרך שאין כאן והניחו אחר איש הביא העשירי וככר
מיחדים  אלא חבריהם ככרי אצל ככרותיהם להניח אדם
שבא  אומרים אנו לפיכך יתערבו שלא לעצמן מקום להם
היה  שלא כאן והניחן ככרות עשרה בידו שהיו אחר איש
שגררום  מכאן לקחו כבר הראשונים הט' כי כלום כאן מונח
או  הבית כל ולבדוק לחזור צריך ולכך עכברים או קטנים

ככרות: תשעה עוד שימצא עד

Ë לחזור צריך אחרת בזוית ומצא זו בזוית ככרות הניח
שמצאן  כיון הן אחרים אלו שמא הבית כל ולבדוק
והניחום  עכברים או קטנים נטלום והראשונים אחר במקום
יודע  כשאינו אמורים דברים במה הבית באותו אחר במקום
ומצא  הככרות מנין יודע אם אבל שהניח הככרות מנין

או  ביטל אם לבדוק צריך אין שהניח כמנין אחרת בזוית
סופרים  מדברי אלא אינה שהבדיקה כיון לבטל עדיין שיכול
שהן  כיון שהניח הככרות הן הן הסתם שמן להקל תולין אנו

במנינם: שוין

* * *

ישראל: אצל שהופקד נכרי של חמצו דין תמ סימן ג חלק

בבור ‡ אותו טמן אם יכול חמץ לך יראה לא בתורה כתוב
יהיה  לא נכרי ביד אותו  שהפקיד או נראה שאינו עד
לומר  תלמוד הפסח ימי כל לו נראה אינו שהרי עליו עובר
או  הטמינו אפילו בבתיכם ימצא לא שאור ימים שבעת
קיבל  הנפקד אם אפילו ישראל ביד בין נכרי ביד בין הפקידו
לו  לשלם יתחייב ממנו יאבד או יגנב שאם אחריות עליו
כמו  יראה בבל עליו עובר שהנפקד ונמצא חמצו דמי
יראה  בבל המפקיד גם עליו עובר כן פי על אף שיתבאר
לא  שנאמר ואע"פ שלו הוא החמץ שגוף כיון ימצא ובל
כיון  מכלֿמקום בביתו, אינו זה וחמץ בבתיכם ימצא
בתוך  להניחו רשות לו ונותן מדעתו הפקדון קיבל שהנפקד
עליו  מונח שהחמץ המקום את להמפקיד השאיל הרי ביתו
החמץ  על הוא עובר לפיכך להמפקיד קנוי זה מקום והרי
שהרי  בו דר שהוא בביתו מונח היה כאילו שם המונח
שהוא  מקום כל גבולך בכל שאור לך יראה לא תורה אמרה

בו. דר שהוא ביתו שאינו אע"פ גבולו

שלא  מדעתו שלא חבירו של בחצירו חמצו שהטמין מי אבל
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עובר  אינו חמצו שם להניח בחצירו מקום חבירו לו השאיל
ברשותו  ולא בביתו לא מונח שאינו כיון התורה מן עליו

החמץ. בעל של

לאינו  למכרו או לבערו חייב סופרים מדברי ומכלֿמקום
הוא  החמץ שגוף כיון ששית שעה קודם פסח בערב יהודי
שהגיע  עד מכרו לא ואם ברשותו מונח שאינו אלא שלו
ורגע  רגע וכל לגמרי העולם מן לבערו חייב ששית שעה
ואם  סופרים מדברי ימצא בבל עליו עובר הוא מבערו שאינו
באכילה  אסור זה חמץ הרי ביערו ולא הפסח עליו עבר
הפסח  עליו שעבר חמץ כדין מישראל אדם לכל ובהנאה

ישראל: בבית

* * *
ביד · מופקד שהוא אעפ"י חמצו על עובר והאדם הואיל

אמרה  למה א"כ לו נראה שאינו טמון שהוא או אחרים
והוא  לך הנראה החמץ שאף לך לומר לך יראה לא תורה
כן  אם אלא עליו עובר אתה אין כן פי על אף בביתך מצוי
נכרי  של לחמצו פרט שלך שהוא כלומר לך בו קורא אני
בו  דר שהוא בביתו עמו הוא אפילו הישראל ביד המופקד
של  הוא החמץ ואפילו שלו שאינו מפני מותר זה הרי בפסח
הוא  ואפילו נכסיו ועל עליו שולטת הישראל שיד תושב גר
יד  תחת כבוש לו אשר וכל והוא ישראל של בחצירו שרוי
על  נקרא הישראל שם שאין זמן כל כן פי על אף ישראל

לבערו: צריך אין החמץ זה

לישראל ‚ חמצו שהביא נכרי סופרים מדברי מקום ומכל
הישראל  ממנו יקבל לא אצלו להפקידו כדי הפסח בתוך
הנה  להנכרי אומר הוא אלא בידו בהחמץ נוגע שאינו אע"פ
גזירה  אסור כן פי על אף שתרצה במקום הנח לפניך הבית
שלא  חמצו משמר הנכרי שאין ממנו ויאכל ישכח שמא
על  סמך הרי אצלו הפקידו שכבר כיון הישראל ממנו יאכל

נאמנותו.

להניחו  לו מותר החמץ אצלו מפקיד אינו הנכרי אם אבל
אותו  רואה שהישראל פי על ואף עמו וחמצו לביתו שיכנס
אתה  אבל רואה אתה אי שלך לך נאמר שהרי כלום בכך אין

אחרים. של רואה

עליו  שמזונותיו פועלו או עבדו הוא זה נכרי אם מקום ומכל
שהחמץ  פי על אף חמץ לאכול לבית שיכנס להניחו אין
שיחשדו  העין למראית לחוש יש מקום מכל הנכרי של הוא
אחר  נכרי אבל בפסח חמץ עבדו את מאכיל שהוא אותו
לאכול  לבית ליכנוס להניחו מותר עליו מזונותיו שאין

מחמצו.

בשעה  השלחן על מחמצו שיאכל להניחו אסור אבל
לו  אין הישראל זה אם אפילו השלחן זה על אוכל שישראל
הנכרי  יאכילנו שמא לחוש שאין הנכרי זה עם הכירות שום
הדבר  רחוק במשהו בפסח שחמץ כיון מקום מכל מחמצו
אם  ואפילו ישראל בשל הנכרי של אחד פירור יתערב שלא
יש  כן פי על אף מיוחדת מפה על אוכל הוא הישראל
חמצו  עליו אוכל שהנכרי השלחן על יאכל שלא להחמיר
תקרב: לא לכרמא סחור סחור לנזירא אמרינן לך לך משום

* * *

שאין „ בשעה השלחן על חמצו לאכול להניחו מותר אבל
השלחן  לנקות הישראל שיזהר רק עליו אוכל ישראל

מחמצו. פירורין שם ישארו שלא הנכרי אכילת אחר יפה

עמו  חמצו כל שיטול מביתו הנכרי כשילך ליזהר צריך וכן
ישכח  שמא גזירה הישראל בבית מאומה ממנו ישתייר ולא
לחוש  בו יש השנה כל בחמץ רגיל שהוא כיון ויאכלנו

בשא  חוששים משאנו יותר שאדם לשכחה תורה איסורי ר
בהם  רגיל שאינו כיון איסורו שוכח ואינו מהם עצמו בודל
הישראל  יסתפק שמא לחוש אין בבית שהנכרי זמן כל אבל

בעצמו: משמרו הוא הנכרי שהרי מחמצו

ישראל ‰ בבית מונח חמצו והניח הנכרי משם הלך ואם
הנכרי  עם להתגרות רוצה הישראל ואין מדעתו שלא
לפניו  שיעשה צריך הרבים לרשות ביתו מן חמצו להשליך
על  ישכח ולא היכר לו שיהיה כדי טפחים י' גבוה מחיצה
המחיצה  שתהא וצריך ממנו להסתפק יבא ולא חמץ איסור
לא  אבל שם העוברים היא שחוסמת קבוע מדבר עשויה
יש  הסדין תחת ולבא לילך שיכולין כיון בו וכיוצא מסדין
הוא  ואם שם המונח החמץ מן להסתפק יבואו שמא לחוש
יכפה  קבוע מדבר מחיצה לעשות אפשר שאי יו"ט או שבת
ולא  העין מן מכוסה שיהיה כדי הערב עד הכלי את עליו
כהלכתה  מחיצה לפניו יעשה מיד ולערב ממנו לאכול יבואו
לצורך  הכלי ינטל שמא גזירה הכלי כפיית על יסמוך ולא

ויאכלנו: וישכח החמץ ויתגלה תשמישו

Â לביתו חוץ הנכרי ישתהה שלא וידוע ברור הדבר ואם
ואח"כ  היום כחצי רק בתוכו מונח שחמצו הישראל של
לפניו  לעשות א"צ משם חמצו ליטול הישראל לבית יחזור
מלאכה  בעשיית שמותר מועד של חולו הוא אפילו מחיצה
לו  די אלא תק"מ) בסימן שיתבאר כמו אומן מעשה (שאינה
ישתהה  שלא דכיון חמצו ויטול הנכרי שיבא עד כלי בכפיית
בחצי  הכלי ינטל שמא חוששין אין היום כחצי רק הנכרי

זה: יום

Ê בבית מונח חמצו ונשאר הנכרי לו הלך כשכבר זה וכל
יניחנו  לא לכתחלה אבל הישראל מדעת שלא הישראל
אפילו  עמו חמצו יטול כן אם אלא מביתו לילך הישראל
רוצה  ואפילו אחת שעה רק לביתו חוץ שם ישתהה לא

כהלכתה: מחיצה לפניו לעשות

Á משעה פסח בערב או הפסח בתוך אמורים דברים במה
לקבל  מותר ששית שעה קודם אבל ולמעלה ששית
ימי  כל בביתו הפקדון שיהיה אע"פ הנכרי מן חמץ פקדונות
כמו  כהלכתה מחיצה לפניו שיעשה רק כלום בכך אין הפסח

שנתבאר:

* * *
Ë ישראל על הפקדון אחריות כשאין אמורים דברים במה

הישראל  ישמרנו שאם דהיינו באונס ואבידה מגניבה
יתחייב  לא ממנו יאבד או יגנב ואח"כ השומרים כדרך
על  וחוקיו המלך מדין ולא תורה מדין לו לשלם הישראל
הישראל  לו אמר ולא בסתם הפקדון ממנו שקיבל כגון עמו
אם  אבל באונס ממנו יאבד או יגנב אם לו לשלם שיתחייב
ממנו  יאבד או יגנב שאם הישראל על הפקדון אחריות
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פשע  שלא אע"פ תורה מדין לו לשלם יתחייב באונס
ממני  יאבד או יגנב אם הישראל לו שאמר כגון בשמירתו
או  בו יחזור שלא סודר בקנין הנכרי ממנו וקנה לך אשלם
כיון  לו שישלם הוא המלך שדין אלא ממנו קנה לא אפילו
הפקידו  זה סמך ועל הפקדון בשעת בפירוש כן לו שאמר
כאלו  חמץ ביעור לענין להישראל נחשב זה פקדון הרי אצלו
לבערו  וחייב באחריותו חייב שהוא כיון ממש שלו הוא
תעשה  בלא עליו עובר ביערו לא ואם התורה מן פסח בערב
בבתיכם  לכם ימצא לא נאמר ולא בבתיכם ימצא לא שנאמר
עליו  עובר אחרים בשל אף כרחך על אלא אחרים לשל פרט
עליו  קיבל כשלא אף לומר אפשר ואי אצלו מופקד הוא  אם
אי  שלך לך יראה לא נאמר כבר שהרי עליו יעבור אחריות
מדבר  הכתוב אין הא אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה
נאבד  או נגנב היה שאלו כיון אחריות עליו כשקיבל אלא
ביעור  לענין ממש כשלו הוא הרי הישראל על ההפסד חל

הכתוב: מגזירת בלבד חמץ

È ואבידה גניבה אחריות הישראל עליו קיבל לא אם אבל
אף  לו לשלם ויכפהו אלם הוא הנכרי אם ואפילו באונס
שהישראל  כיון מקום מכל באונס ממנו יאבד או יגנב אם
ומדין  תורה מדין פטור והוא האונס אחריות עליו קיבל לא
באחריותו  שמתחייב עד כשלו נחשב החמץ אין המלך

הנכרי: בגזילת

כדרך  מעולה שמירה לשמרו עליו שקיבל פי על [אף
השומרים  כדרך ישמרנו ולא בשמירתו יפשע ואם השומרים
הפקדון  להיות אחריות קבלת נקרא זה אין לו לשלם יתחייב
זה  אלא אחריותו עליו שקבל כיון כן ידי על כשלו נחשב
של  חמצו שישמור עליו שקיבל בלבד השמירה קבלת נקרא
שהפושע  לו לשלם חייב יפה ישמרנו ולא יפשע ואם נכרי

השו  כדרך לשמור עליו שקיבל כיון בידים כמזיק מרים הוא
בעצמו.] שמרו ולא עליו סמך והמפקיד

* * *
‡È לו ייחד שלא בסתם הפקדון ממנו כשקיבל זה וכל

הנכרי  מיד הישראל נטלו אלא הפקדון בו להניח מקום
ולפנותו  לטלטלו בידו ורשות שבביתו זוית באיזה והניחו
להנכרי  הבטיח שלא כיון אחרת בזוית ולהניחו זו מזוית
כל  הרי להנכרי אמר אם וכן לחמצו אחת זוית קרן ליחד
דכיון  בבית שתרצה מקום באיזה פקדונך הנח לפניך ביתי
מסור  החמץ הרי לחמצו מיוחדת זוית הישראל לו ייחד שלא
כמו  אחרת בזוית ולהניחו זו זוית מקרן לפנותו הישראל ביד
הוא  הרי אחריותו עליו קיבל אם לפיכך ממש שלו חמץ

עליו. ועובר ממש כשלו נעשה

שיהיה  מיוחדת זוית לו ייחד אצלו שהפקיד בשעה אם אבל
הנכרי  והניחו משם ליטלו הנכרי שיבא עד שם מונח חמצו
שם  שהניחו או הישראל לו שייחד זוית באותה בעצמו
מיוחדת  תהא זו שזוית לו והבטיח הנכרי במעמד הישראל
מסור  החמץ שאין כיון משם ויטלנה הנכרי שיבא עד לחמצו
שהרי  אחר למקום זו מזוית ולפנותו לטלטלו הישראל ביד

שקיבל  אף לבערו צריך אין להנכרי זוית אותה מסר כבר
לעשות  שיזהרו (רק באונס ואבידה מגניבה אחריות עליו
מי  ימצא לא שנאמר שנתבאר) כמו כהלכתו מחיצה לפניו
מונח  הוא שהרי בידך מצוי שאינו זה יצא בידך שמצוי
אחריות  עליו למקבל דומה זה והרי לנכרי המיוחדת בזוית
אע"פ  עליו עובר שאינו הנכרי ברשות המונח נכרי של חמצו
עובר  זה הרי נכרי ברשות המונח ממש ישראל של שהחמץ
של  הוא זה חמץ מקום מכל למעלה שנתבאר כמו עליו
דין  לו אין לפיכך הישראל על הוא שאחריותו אלא הנכרי
הוא  כן אם אלא עליו עובר ואינו ממש ישראל של חמצו
חמץ  כמו שירצה מקום לכל ולפנותו לטלטלו בידו מסור

ממש: שלו

* * *
·È הביעור בשעת הזה כשהחמץ אמורים דברים במה

זוית  באותה מונח הוא פסח בערב ששית שעה דהיינו
זמן  כל הפסח ימי בכל וכן לבערו צריך אין ולכך לו שייחד

א  לו שייחד בזוית מונח הוא מטעם שהחמץ עליו עובר ינו
שייחד  זו מזוית החמץ את הישראל פינה אם אבל שנתבאר
וכשהגיע  שברשותו מקום שבכל או שבבית אחרת לזוית לו
או  לבערו חייב האחרת זוית באותו מונח הוא הביעור שעת

למקומו. מיד שיחזירנו

זמן  שהגיע קודם הזה החמץ את הישראל נטל ואפילו
פי  על אף בביתו אצלו והפקידו אחר לנכרי והוליכו הביעור
ולבערו  הנכרי מיד וליטלו לילך חייב הביעור זמן כשיגיע כן

המפקיד. להנכרי שייחד זוית לאותו שיחזירנו או

עליו  קיבל לא השני הנפקד כשהנכרי אמורים דברים במה
כל  אם אבל הישראל עליו שקיבל כדרך החמץ אחריות
הנפקד  הנכרי כן גם עליו קיבל הישראל על שהיה האחריות
ממש  ישראל של שהוא שחמץ אע"פ לבערו צריך אין השני
אין  אחריות הנכרי עליו שקיבל אף נכרי אצל המופקד
יראה  בבל עליו יעבור שלא הישראל את לפטור כלום מועיל
נכרי  של שהוא זה חמץ מקום מכל למעלה שנתבאר כמו
היה  כאלו נעשה כן וע"י הישראל על הוא שאחריותו אלא
הישראל  על שהיה אחריות עליו קיבל אחר שנכרי וכיון שלו
כלל  לבערו צריך ואין זה בחמץ ונחלה חלק לישראל אין

המפקיד: לנכרי מיוחדת זוית ייחד לא הישראל אם אף

‚È החמץ שאחריות דכל ואומרים זה כל על חולקין ויש
של  אחריות אלא עליו קיבל לא אפילו הישראל על הוא
כדרך  שמר שלא פשיעותו מחמת הבאים ואבידה גניבה
באונס  הבאים ואבידה גניבה של באחריות ולא השומרים
פשיעה  מחמת בין כלל אחריות עליו קיבל לא אם אפילו וכן
אלם  הוא שהנכרי ונמצא בחנם לשמור אלא אונס מחמת בין
בשמירתו  פשיעותו מחמת ממנו ויאבד יגנב אם ממנו ויפרע
מן  פסח בערב לבערו וחייב ממש כשלו הוא זה חמץ הרי
שיניח  בביתו מיוחד חדר לנכרי השכיר אם אפילו וכן התורה
החמץ  שאין (אלא) זה בשביל מחיובו נפטר שאינו חמצו שם

שירצה: למקום ולפנותו לטלטלו הישראל ביד מסור
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הת"ת Â‰ÊÂ(ל) בחי' שהיא דוקא ביעקב עדות ויקם
הטעם  שזהו כו' בישראל שם ותורה
מב' שכלול דת"י האמצעי קו שהוא אמת נק' שהתורה
ענין  וזהו וד"ל כידוע יעקב בחי' שהוא דחו"ג הקוין
דחו"ג  ההפכים ב' שכולל הת"ת שהוא משולש שיר
ב' מאמצעות הממוזג השיר שבקול התענוג וכמו
הירוק  הגוון וכן כנ"ל. יחד ומרירו' דחדוה ההפכים
מהם  שאחד רק ואדום דלבן ההפכים מב' שכלול
כו' שבגבו' וחסד שבחסד גבו' בענין כנ"ל בהעלם
שכולל  מרובע שיר שהוא הד' המדרגה הנה אך וד"ל.
ד' והן ג' שהן המכריע ות"ת חו"ג דהיינו מדרגות לד'
מיני  וב' בעצם ההפכיים דחו"ג מדרגות ב' יש הרי כי
יש  הרי הנ"ל  שבחסד וגבו' שבגבו' דחסד התכללות
אין  הרחמים או המכריע שבת"ת רק מדרגות ד' כאן
שהוא  דחו"ג התכללות מיני מב' אחד אופן רק בגילוי
מיני  ב' כל כאשר אבל מצוע שנק' המכרעת הג' כדיעה
מדרגות  ד' כאן יש הרי בגילוי באים דחו"ג התכללות
המזכה  הדיינים ג' כאשר דוגמא ע"ד זה ויובן בגילוי.
לפסוק  הושוו מחולקות דעות ג' שהן והמכריע והמחיב
ומאחר  כולם כדברי שאינה אחת ודעה באופן הדין
זו  בדיעה שנמצא בהכרח יחד הדעות ג' בה שהושוו
שדעה  שנמצא בהכרח ודאי וא"כ דעות הג' כל כדברי
בדעת  וגם והמחייב המזכה דעת שהוא דעות מג' הד' זו

הדעות  ג' בה שהושוו זה ואופן זו דעה והרי המכריע
מיוחד  אחר באופן אלא ממש המכריע כדעת אינה
ג' שסובלת מאחר דעות ד' בה שיש בהכרח א"כ בפ"ע
יש  הרי מכולם משונה בפ"ע דעה עצמה והיא הדעות
שלישית  דעת שנק' המכריע בדעת (וכנ"ל דעות ד' כאן
דעה  עצמו והוא דחו"ג הדעות ב' בעצמו שכולל מטעם

וד"ל): וכנ"ל כזה ולא כזה לא בפ"ע
הנ"ל Ê·Â‰(לא) מרובע שיר לענין דמיון קצת יובן

בגילוי  מדרגות מד' התכללות בחי' שהוא
משולש  ומשיר הנ"ל עצמו דחו"ג כפול משיר הנעשה
ההתכללות  מיני ב' גילוי ע"י והיינו כפול לשיר שכולל
דכאשר  הוא והענין כנ"ל. שבגבו' וחסד שבחסד דגבו'
הגבו' וכן שבגבו' חסד ונק' בהעלם בגבו' כלול החסד
הנ"ל  (ע"ד שבחסד גבו' ונק' בהעלם בחסד כלול
כתות  ב' כמשל או ויצחק דאברהם דאוי"ר בהתכללות
ב' כאן יש הרי במשתה) המלך עם השמחים השרים
בעצמו  דחו"ג מהתחלקות בחילוף חלוקים דעות מיני
דחו"ג  הללו התחלקו' מיני ב' נגלות בהגלות וא"כ
וגבו' שבגבו' דחסד ההתכללות מיני וב' בעצמן
שנק' וזהו חלוקות. מדרגות ד' כאן יש הרי שבחסד
תענוג  מיני בד' חלוקו' מדרגו' ד' שהוא מרובע שיר
שיר  שנק' עצמן דאו"י בחו"ג תענוג מיני ב' שבשיר
בשיר  התכללות מיני ב' בהתגלו' ד' שהן ושתים כפול
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משולש  בשיר משא"כ כו' שבחסד וגבו' שבגבו' בחסד
שיכריע  המכריע שלישי' דעה כמו הת"ת בבחי' שהוא
כך  יכריע לפעמים דחו"ג התכללות מיני מב' א' באופן
שהחסד  באופן יהי' לפעמים דהיינו כך ולפעמים
בחסד  בהעלם שהגבו' להפוך או בגילוי והגבו' בהעלם
נוטה  שלפעמים הנ"ל ירוק מראה כדמיון בגילוי והחסד
או  להיפוך ולפעמים בהעלם וללובן בגילוי לאדמימות
המרירות  שלפעמים ומרירות מחדוה הממוזג כקול
להיפוך  ולפעמים בגלוי וחדוה והשמחה בהעלם ועוצב
בגילוי  כאן אין א"כ כו' ומתיקות דמרירות בטעמים וכן
ב' נגלות בהגלות אבל לבד מדרגות ג' רק לעולם
שבגבו' חסד והעלם שבחסד הגבו' דהעלם המדרגות
בדעת  דחו"ג המדרגות ב' שנכללין (כמו יחד ויוכללו

בצירוף  דחו"ג מדרגות ד' בגילוי כאן הרי המכריע)
והיינו  כנ"ל ד' שהן ב' שהן שבכ"א דהעלם התכללות
דעה  והיא הדעות לג' שכוללת הנ"ל הד' דעה כמו
לג' כוללת שהיא הזאת הד' המדרגה ענין כך כו' בפ"ע
מדרגה  עצמו והוא משולש ושיר כפול דשיר מדרגות

שבח  דגבו' המדרגות מב' הנכללת שהיא סד בפ"ע
לחו"ג  גם (וכוללת בגילוי יחד לשניהם שבגבו' וחסד
ג' שהן משולש שיר שזהו המכריע הג' שבדעת עצמן
לפעמים  שבמכריע דעות ב' והן ד' הן ובפרטן דעות
(וא"א  הד' זו בדעה יחד שניהם שבאו כך ולפעמים כך
אחר  מדרגו' ה' שיהיה בפ"ע לדעה הג' לדעה לחלק
דחו"ג  התכללות מאופני מאחד באה זו שהכרעה

וד"ל):
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בחי'ÂÚ„יט) הוא שהאל"ף אחד, בתיבת לפרש יש
בחי' הוא והחי"ת עולם של יחידו ית' מהו"ע
העליון  דיבור בחי' הוא רבתי והדלי"ת עילאה חכמה
כל  נרמז ובזה ית' מלכותו מדת הוא שלטון מלך דבר
האחדות  מן הרבוי והתהוות ההשתלשלות סדר
אא"ס  התלבשות אמצעות ע"י שהוא ית' הפשוטה
ואבא  כו' ברא בחוכמתא ברא בראשית כמאמר בח"ע
שרש  שממנו הדיבור עולם בחי' הוא ברתא יסד
רבו  מה מאמר ע"ד והוא הנמצאים רבוי התהוות
ופי' קניניך הארץ מלאה עשית בחכמה כולם ה' מעשיך
להיות  יכול איך היינו מעשיך רבו מה שהקושי'
שהתירוץ  אלא הפשוטה האחדות מן הריבוי התהוות
נתהווה  החכמ' ומבחי' עשית בחכמה שכולם לפי הוא
קניניך  הארץ מלאה וזהו העליון הדיבור ע"י הריבוי
כתיב  הנה הדברים וביאור כו', הדיבור עולם בחי' הוא
איך  וצ"ל כו' השמים את עשית אתה לבדך ה' אתה
מ"ש  להבין וגם השמים את שעשה מאחר לבדו הוא
ומשנברא  שנבה"ע קודם הוא ואתה שניתי לא הוי' אני
בו  שינוי שום פועלים הנבראים שאין ממש בשוה כו'

ו  שהעילה ית' ועלול עילה בהשתלשלות כמו לא
רב  בהשפעת כמו ממנו לעלול כששופע בעצמו משתנה
שהשמים  נעשו שמים ה' בדבר כי והענין כו', לתלמיד
רק  נתהוו ונשמות מלאכים צבאם וכל השמים ושמי
כמארז"ל  א' דיבור הוא וכללותם ית' דיבורו מאותיות
כללות  לגבי א' אות ביטול וכמשל העוה"ז נברא בה'

ותכלית  קץ אין עד דיבורים לדבר שיכול המדברת נפש
לגבי  א' בדיבור הנבראים העולמות כל ביטול הוא כך
וז"ש  ית' בו כלל שינוי פועלים אינן ולכן ית' מהו"ע
כביטול  הוא זה ביטול כי ממש לבדך הוא אתה ג"כ
שאז  בפה בגילוי שיצא טרם חכמתו בכח בעודו א' אות
אע"פ  לפיכך כ"א פ"כ בלק"א כמ"ש כו' ואפס אין הי'
ממש  לבדך הוא אתה מ"מ השמים את עשית שאתה
בטלים  בהם אשר וכל והארץ שהשמים מאחר
במחשבה  בעודו הדיבור כביטול אינן כאילו במציאות
הוא  הדבור התהוות שרש והנה וכו', חכמתו בכח או
ה' וכתי' עשית בחכמה כולם וכמ"ש החכמה מבחי'
שנבראו  העליונים אותיות צירופי אלו ארץ יסד בחכמה
אנו  באדם בגשמיות עד"מ שכמו וארץ שמים בהם
אחה"ע  מוצאות בה' האותיות התחלקות שכח רואים
דיבור  בכל וצירופן כו' מהשפתים בומ"ף מהגרון
החכמה  ע"י הוא כך זו ובתיבה כך זו בתיבה ודיבור
לו  שיש הגם לדבר יכול אינו התינוק שלכך שבנפש
חכמה  בחי' לו שאין מחמת רק ומדות ומחשבה קול
האותיות  שהתחלקות הרי האותיות ומצרפת המחלקת
כח  מבחי' דוקא נמשך תיבה בכל וצירופן מוצאות בה'
לכל  ראשית היא שהחכמה לפי והיינו שבנפש, החכ'
מטה  מטה נשפלת להיות היא יכולה לכך הנפש כחות
גדולה  מדורה וכמשל הדיבור בבחי' גם לירד דהיינו
למעלה  ג"כ יובן עד"מ וכך מקום, בריחוק גם שתאיר
א' וכל ותכלית קץ לאין נבראים ריבוי שיש ידוע דהנה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agדמר i`iyp epizeax zxezn

הצירופים  שינויי מחמת והיינו זולתו ממציאת נבדל
כנ"ל  וקיימים חיים הם שמהם העליון הדיבור ואותיות
ע"י  הוא הצירופים ושינויי האותיות של זו והתחלקות
למטה  נשפלת לכך ראשית נק' שח"ע לפי החכמה בחי'
וצירופן  האותיות התחלקות להיות הדיבור עולם בבחי'
רבו  מה וז"ש ברתא יסד אבא ארץ יסד בחכמה וכמ"ש
ההתחלקות  שריבוי פי' עשית בחכמה כולם ה' מעשיך
הצירופים  ריבוי מצד ונמשך בא שהוא בנבראים
עצמותו  אבל החכמה ע"י הוא כ"ז הדבור אותיות

ובזה  חכמה. מגדר למעלה הוא ית' ועוותו ומהותו טעו
ית' בו ותארו אנושי בשכל החוקרים הפלסופים
לא  וגם אלקות חכמת וקראום חכמה וגדר מציאות
דכיון  האחדות מן הריבוי התהוות ענין להם הונח
והשינוי  הריבוי נתהוה איך ומיוחד יחיד ית' שהוא
בחשיכה  באמת אבל מזולתו, משונה שכאו"א בנבראים
בין  ההתחלקות סיבת כי יבינו ולא ידעו ולא יתהלכו
אותיות  של הצירופים שינויי מחמת הוא הנבראים
החכמה  ע"י הוא התחלקותן ושרש כנ"ל ית' מדותיו

מגדר  למעלה ומתנשא מרומם ית' ומהותו עצמותו אבל
ח"ע  על אפי' כי כלל חכמה בשום יושג ולא חכמה
ית' אצלו שוה והיא בי' תפיסא מחשבה דלית אמרו
אמונה  בבחי' הוא אלקות וגילוי ממש העשי' בחי' עם
כתר  וה"ע הראש על שהיא כעטרה מהחכמה שלמעלה
החכמה  התהוות ומשם כו' ישראל עם מלאכים לך יתנו
איך  עכ"פ מובן ונמצא תמצא, מאין והחכמה כמ"ש
התהוות  שרש שממנו העליון הדבור עולם שבחי'
ובטל  ח"ע מבחי' ונתהוה נמשך בהם ואשר העולמות
כנ"ל  חכמתו בכח בעודן האותיות כביטול הח"ע לגבי
כנ"ל  ב"ה א"ס לגבי ממש במציאות בטילה והחכמ'
והדבור  הח"ע שהם והדלית שהחית אחד פי' וזהו
העולמות  התהוות שרש שממנו מח"ע הנמשך העליון
לגבי  ממש במציאות בטלים הם כנ"ל וקיומם וחיותם
חשיבי' כלא קמי' דכולא ב"ה הא"ס עולם של יחידו
כו' בשמש השמש זיו מביטול הנ"ל ממשלים כנ"ל
סוף  שנת"ל ע"ד ממש זולתו ואפס עוד אין הרי וא"כ

וכנ"ל: אחד ית' שהוא במ"ש הפי' וזהו י"ח אות

dltzd zevn yxy
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

הוא ‡Íה) הענין לדודאים, הירדן עבר ענין מה
ריח  נתנו הדודאים קנ"ו) (ויצא בזוהר עפמ"ש
וסנד"ל  מט"ט שהם שם ובמק"מ כרובין, תרין ואינון
נמשך  ע"י וגם נש"י, של מ"ן ריח העלאת וע"י שבהם
ע"פ  יובן זו העלאה וענין דבריאה, זו"נ הם כי המ"ד
של  מתפלותיהן לקונו כתרים קושר שסנד"ל מ"ש
המתלבשת  מל' לבחי' לבוש בחי' הוא כי ישראל
מעור  והסנדל והמנעל רגלי, הדום והארץ הנק' בבי"ע
וע"י  נה"ב שורש שממנו ב"ן שם חיצוני' בחי' הבהמה
הנק' והם כו', בנעלים פעמייך יפו מה נא' נה"ב בירור
שתו  כמ"ש דודים שנק' זו"נ דוגמת דודאים כי דודאים
שתוס' דודאים נק' דבי"ע זו"נ אך דודים, ושכרו
שתי  לגבי עשר עשתי כמו הענין להקטין הוא האל"ף
וכמבואר  המספר, נחסר ע' אות שנתוסף שמה עשר
ע"ד  והוא גרע, דאוסיף מה כל דרל"ג) (פקודי בזוהר
ומשתלשל  שנמשך מה דכל האור ומיעוט הכלים ריבוי
האור  אבל האותיות שהם הכלים ריבוי נעשה למטה
ריבוי  מגודל ששם בק"נ ג"כ שנשתלשל עד מתמעט

האור  ומתמעט לגמרי נפרד ודבר יש נעשו ההעלמים
שהכלים  דבי"ע זו"נ שהם הדודאים הו"ע ועד"ז כו'.
שהם  דאצי' לכלים ערוך ואינן נבראי' הם דבי"ע
בחי' על אל"ף אות בתוס' דודאים נק' ע"כ אלקות
הוא  וגם אה"ר לגבי זוטא אהבה כענין והוא דודים,
האהבה  להיות שנתברר דק"נ מנה"ב שנתברר האהבה
נק' לכן נה"ב מעור שהוא מנעל בענין כנ"ל לאלקות

כו'. דודאים זו אהבה
Ì‚Â דוד ענין ענין וזהו פרצופים דו מענין אים

לא  עכ"ז אך ולידה, להריון מסייעין שהדודאים
מסייעין  שהם אלא מהם נמשך ולידה ההריון שעיקר
בני  דעיקר ודקנ"ז) (דקנ"ו ויצא בזוהר כמבואר לבד
אהוי"ר  המוחין לידת בענין כמו"כ והוא תליא, במזלא
שהיא  בנה"א המוטבע מהאהבה ההמשכה שעיקר
בחי' תליא במזלא ונק' המושג השכל מן למעלה בעצם
גילוי  להיות שעכ"ז רק הנשמה, שורש חזי מזלייהו
בנפש  גם נמשך שעי"ז ההתבוננות ע"י זהו זו בחי'

אהבה. לבחי' ג"כ שתבא השכלית
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

א"ס Ê"ÙÚÂקכד) בהאור גם ספי' ששייך איך יובן
ספירו' ל' הן דספי' הפי' דלפי הבל"ג,
שהוא  הבל"ג באוא"ס שייך זה ענין עיקר הרי ובהירות
שבאוא"ס  ספי' וזהו"ע כו', ממש העצם מן גילוי בבחי'
דהוד  והדר הוד בענין וכנ"ל האור, התפשטו' בבחי' היינו
שהוא  האור התפשטו' בחינת הוא והדר האור עצם הוא
את  שמגלה אור לבוש בחי' הוא אך כו', לבוש בחי'
כו', העצם גילוי בבחי' הוא ההתפשטו' שגם לפי העצם
בחי' דהיינו ספי' ענין שם שייך התפשטות בחי' ולהיותו
לפמשנת"ל  ובפרט כו'. ספירה שז"ע האור התגלו'
הפרטים  הנה פרטי' בריבוי שבא הוא דהדר פקכ"ב
אנת  בענין כידוע והיינו כו', הספי' ז"ע שבהתפשטות
בחי' (דהיינו בעצם חד דלהיותו בחושבן ולא חד הוא
בריבוי  שבא אריך) בחי' (שזהו ההתפשטות גם עתיק)
ע"פ  מאה"ז בבי' וכמ"ש כו', בחושבן לא הוא מדרי'
והיינו  א"ס בבחי' הוא והכל שנה, מאה שרה חיי ויהיו
שז"ע  שלהם בריבוי ושיעור קץ אין בבחי' הן שהספי'
היינו  קץ אין בבחי' הן בעצם וגם כו', בחושבן ולא
והענין  כו'. ממש העצם התגלות שזהו מאחר א"ס בבחי'

ב  פק"א נת"ל דהנה חכם הוא דש' השלילה ידיעת ענין
רק  חכ' זהו וא"כ מזה ההיפך לשלול רק הוא באוא"ס
שם  וכן כו', השתל' דס' החכ' מבחי' לגמרי שמושלל
הוא  כ"א באוא"ס מדרי' אינו דכ"ז שם ונת' וכה"ג, יכול
וכה"ג. היכולת ובענין החכ' בענין ב"ה אוא"ס הפלאת
שהאורות  השיטה ע"פ במ"א מ"ש ע"ד י"ל הענין וביאור
כו' הבינה ואור החכ' אור שנק' מה לגמרי, פשוטי' הן
פשוט  הוא בעצם דהאור חו"ב בבחי' הוא שהאור א"ז
הוא  שהאור רק הבינה, מאל יותר החכ' אל יחוס לו ואין
הכלי), (שהיא החכ' ספי' להאציל ב"ה המאציל הארת
להחיותה  בתוכה מתלבש האור החכ' ספי' וכשנאצלה
בהאור  וגוון תמונה שעושה הכלי ע"ש החכ' אור אז ונק'
עד"מ  בהאור כן שנראה רק בהאור נקנה אינו (וג"ז כו'
הרי  ולפ"ז כנודע), כו' הכלי גוון לפי שמשתנים המים

שמצד  הבינה את להוות יכול החכ' את המהווה האור
שאותו  להיות ויכול החכ' אל שייך אינו האור פשיטו'
רק  כו', בתוכה ויתלבש הבינה את יהווה עצמו האור
ה"ה  בתוכה האור ונתלבש החכ' נתהווה כבר כאשר

כנ"ל). כן שנראה (היינו חכ' בבחי'
Î"‡Â הוא שהאור הבל"ג באוא"ס כן שי"ל מכ"ש

חו"ב  בחי' בגדר אינו הרי ממש, פשיטו' בבחי'
ויכול  חכם מ"מ שהוא אומרי' שאנו מה וא "כ כו',
ממש  האור אותו הרי כו') בבינה ויכול בחכ' (חכם
שהרי  וכו', יכולת בבחי' ג"כ הוא חכ' בבחי' שהוא
חיוב  בבחי' שאינם וזהו הכלים בחי' יש לא באוא"ס
ומציאו' מהות בבחי' שאינם היינו שלילה בבחי' כ"א
הוא  חכ' בבחי' שהוא האור אותו וא"כ כו', כלל דבר
מדרי' בבחי' שאינם וזהו כו'. היכולת בבחי' גם ממש
כו', והיכולת החכ' בענין אוא"ס הפלאת כ"א באוא"ס
ה"ה  החכ' בבחי' מופלא שהוא שהאוא"ס והיינו
בבחי' הוא ובעצם וכה"ג, יכולת בבחי' גם מופלא
שהספי' וז"ע כו'. שהוא כמו העצמו' פשיטו'
א"ס, בבחי' בעצם שהן קץ אין בבחי' הן שבאוא"ס
ה"ה  וא"כ ממש העצמו' התגלו' רק הוא הספי' דענין
הנ"ל  הענין (תוכן כו' ב"ה דאוא"ס הפשיטו' בבחי'
פשיטו' בבחי' שהוא (להשיטה בהאו"פ דכמו הוא
גם  הא"ס בהאור כ"ה הכלים, את שמהווה קודם ממש)
שאינו  לפי כו', ויכול חכם שהוא בו אומרים שאנו כמו

כו'). דבר מציאות ובבחי' כלים בבחי' בא
.¯ÂˆÈ˜ שהו"ע הא"ס באור גם ספי' ששייך וזהו

באוא"ס, דוקא שזהו העצם גילוי בהירות
רק  ספירות שם יש ע"כ אור התפשטות שזהו ולהיות
הוא  והענין א"ס, בבחי' הן ובעצם קץ אין עד שהן
המאציל  האור הרי לגמרי פשוטים דהאורות דלהשיטה
כן  שהוא כ"ש הבינה, את להאציל יכול החכ' את
החכ' בבחי' מופלא שהוא דאוא"ס הבל"ג באוא"ס

וכה"ג. היכולת בבחי' מופלא ה"ה
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h"txz - mixn`nd xtq

הוא ‰Â‰ז) למטה המשכתה הנה תשובה מצות
מבחי' שלמע' ממש א"ס עצמות מבחי'

כו', מצוך אנכי אשר הזאת המצוה כי וכמ"ש גילוי
הוא  למטה המשכתה הרי אנכי אנכי בחי' דהיינו ונודע
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agדמו i`iyp epizeax zxezn

הוא  התשו' ענין כל וע"כ כו', שאנכי מי אנכי מבחי'
לבי  אמר לך וכמ"ש דוקא הנפש פנימי' בבחי' דוקא
גם  הוא דכן קראתיך, ממעמקים וכתי' פני בקשו
וקבלה  העבר על החרטה שהוא תתאה דתשו' במדרי'
וכמ"ש  פשוט ע"פ התשו' עיקר שזהו להבא על
התשובה  היא ומה ב' הל' פ"ב תשובה הל' הרמב"ם
בלבו  ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב
יתנחם  וכן וגו' דרכו רשע יעזוב שנא' עוד יעשהו שלא
הדבר  צ"ל הרי נחמתי שובי אחרי כי שנא' שעבר על
שם  הרמב"ם כמ"ש באמת, ויתחרט לבו בפנימי' נוגע
וזהו  עוד, לכסלה ישוב שלא תעלומות יודע עליו ויעיד
ישוב  לא אז מזה רצונו ועוקר באמת מתחרט כאשר
בפנימי' לו נוגע הענין כאשר הוא באמת והחרטה עוד
תשו' וזהו רצונו, ועוקר באמת מתחרט ה"ה אז נפשו
הלב, פנימי' בבחי' שהוא עילאה תשו' וכ"ש תתאה,
בעל  עצמות בחי' המשכת הוא תשובה דמצות והיינו
הנפש  ועצמות בפנימי' ג"כ הוא בנפש וע"כ הרצון
שע"י  וזהו ב"ה, דא"ס העצמות בחי' ממשיכים ועי"ז
מפני  שנסתלקו הרצונות גם ונמשכים חוזרים התשו'
הגילוים  כל ממילא נמשכים ועי"ז העצם בחי' שנמשך
מהקודם  יותר עוד מרוצה נעשה התשו' שע"י מה וזהו

העצם. המשכת ע"י אז הם הרצונות שגילוי מפני
מפנימי'Â‰ÊÂח) חדש אור שממשיכים דר"ה העבודה

דעצמות  ידוע דלהיות ב"ה אוא"ס ועצמו'
השתל' מגדר למעלה והוא בתכלית פשוט הוא אוא"ס
דהיינו  סוכ"ד עד מרכ"ד ההשתל' כללי' ומקיף שסובב
ממש, בהשוואה העשי' רגלי עד דא"ק פרצוף מראשית
ממש, שוים דכולם עולם זרועות ומתחת וכמ"ש
ב"ה  באוא"ס שהי' צמצום ע"י הוא ההשתל' והתהוות
נמשך  הצמצום ואחר ובל"ג הא"ס כח בחי' שנתעלם

בע"ח  ואיתא כנודע, ההשתל' כל שממנו הקו גילוי
כמו  עד"מ וה"ז מאוא"ס הנמשך צנור כעין הוא שהקו

המקל  המים צינור נמשך וע"י שבו גדול מנהר מים ח
שוטף  הי' עצמו הנהר מן נמשכים הי' ואם רבים לכלים
שונים, פנים בג' הוא השטיפה דענין לגמרי הכלי את
וגודל  הגדול הנהר דמי המים קלוח גודל דמפני הא'
והב' לגמרי, הכלים לשבור המה יכולים תקיפתם
כלי, מתורת יבטלו אבל ישברו לא שהכלי' שאפשר
מפני  הנה וכאן דוקא בתוכו לקבלה כלי היא כלי דכל
יוצאים  הנכנסים המים הנה המים, של הקילוח גודל
בלתי  הם המה וגם נכנסים אחרים ומים חזרה
כלל, בכלי הי' לא וכאלו ועוברים חולפי' רק מתעכבים
הנה  הכלי וקוטן המים של הקילוח גודל דמפני והג'
נכנסים  ואינם מבחוץ הכלי דופני את שוטפים המים
המים  כאשר ורק ג"כ, מעביר בדרך אפי' בהכלי כלל
ובעברו  הנהר מי מתצמצם שבו הצנור ע"י נמשכים
רבים  לכלים המים ממנו נמשכים הארץ בשטח
הזה, הצנור מן תמיד שיתמלאו עד סביבו הנמצאים
כדי  ממנו המסתעפים פרטים צנורים שיש ובהכרח
הכלים  וגם בפרט וכלי כלי לכל ע"י השפע שתעבור

המים. שפעת את לקבל המה יכולים קטנים היותר
.¯ÂˆÈ˜ המשכת הוא תשובה מצות ע"י כי יבאר

מצוך  שאנכי מי אנכי אשר למטה העצמות
ע"י  שנעשה שנסתלקו רצונות הגילוי החזרת ולכן
הגילוים  נמשכים העצם המשכת שע"י הוא התשובה
חדש  אור להמשיך דר"ה העבודה וזהו ממילא, בדרך
ההשתל' מכל שלמע' הפשוט אוא"ס ועצמו' מפנימי'
נמשך  ואח"כ הצמצום ע"י הוא העולמות דהתהוות
המים  נמשכים שע"י דצנור המשל ויבאר הקו, אור

הגדול. מהנהר
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‰„ÂÚÒ· ,ÁÒÙ‰ ‚Á„ '‡ ÌÂÈ
וידיעת ‡. אומנות כלי לו שיהיו צריך אומן כל

שבהשתמשות  למרות כלי. בלא אומן אין האומנות.
וכלים  מקבלים כלים ישנם נוגע, הדבר אין בכלי
ניכרת  ומהכלי הכלי, ביופי ניכר הדבר אך פשוטים,

האומנות. ניכרת בשימוש וכן האומן, של אומנותו
'עבודה'.·. היא שמרירות הסוברים כאלה ישנם

למרות  העבודה. שלימות זו אין דבר של לאמיתו אך
שלימות  זה אין אך מרירות, דורשת ש'עבודה'
ישנה  כבר ואם והתולדה, הריבוי חסרים העבודה.
הוא  לחיות הסימן שכן, מת. ולד זה הרי – תולדה

אין־סוף  כוח כי תולדה, ישנה – חי הוא שאם תולדה,
הדורות. כל סוף עד זרעא וזרע זרעא, הוא בנבראים
ריבוי  זה הרי אבל שמתרבה, למרות ממרירות, אך
בוודאי  רצון שביעות – גיסא שמאידך אף בריא. לא

אך... בכולא", תיכלא "שדי הרי שזה טובה, לא
העילויים  אודות חב"ד, נשיאי אודות דובר פעם
את  לעורר צריך ביותר העמוק שהמשבר חסידות, של
ביותר  הגדולה והשמחה ביותר, הגדולה השמחה
ואין  ביותר, העמוק המשבר את לעורר צריכה
על־פי  גם זה הרי שכן זה, אחרי יבוא שזה הכוונה

ומוסר. חקירה
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שעילוי  אמר, – חב"ד מנשיאי – נוסף רבי
יהודי. בכל נמצא שזה פעל החסידות

ופעם  לכך, עצות נותנת שחסידות דובר, פעם
כך. על כוח נותנת שחסידות דובר

עמוקה ‚. ואין מיראה, למעלה שאין אמרו, פעם
ביותר  הגבוהה המדריגה שאפילו מפני מאהבה.
ואילו  גבול, לה יש עילאה', 'יראה שהיא ביראה

כלל. גבול לה אין – ביותר הפשוטה אפילו אהבה
משלהם.„. עולם תמיד היה לחסידים

וביניהם  באוכלוסין מרובה היתה שווינציאן העיר
חסידי  ואילו עשירים, היו גם והם מנין, רק שם היו ם

אחד  עוד החייט, איצעלע ר' היה מהם אחד עניים.
התייגעו  הם וכו'. צמר מנפץ היה אחד ועוד קדר, היה

הרשב"ץ  עם רב  החסיד 1זמן אל שלחוהו מכן לאחר ,
מאפאצק. מיכעלע ר'

ר' לו אמר מיכעלע, ר' אל הרשב"ץ כשבא
עליך  אך חסרונותיך, עם אותך אוהב הריני מיכעלע:
ענה  זאת? עושים כיצד הרשב"ץ שאל אותם. להסיר
רק  יכול אני לך, לעזור בכוחי אין אני מיכעלע: ר' לו
הכוונה  – והוא פשוט, חומר – גולם ולעשות לסתת
מיכעלע  ר' צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק על
– רבי צדק' ה'צמח את קורא היה לא אפאצקער

אדם. – מהגולם יעשה
וחצי. שנתיים ארך ה'סיתות'

הרה"ק:‰. אאמו"ר כ"ק הוד אמר תרס"ג, בשנת
– תורה' 'לקוטי ופותח בחדרו יושב אדם כאשר

אין־סוף'. 'עצמות מרגישים
הקהל  את זו אימרה הפליאה חדשים כמה במשך
בערה  חדשים כמה ובמשך גדולה, בהתפעלות

ההתפעלות.
– אביכם ואמר:) להרש"ל פנה אדמו"ר (כ"ק
הדבר  ואף־על־פי־כן מתון, היה הרי – משגיח הר"ז

'כיווץ'. לו גרם
אין  אכן פלאי, ענין זה אין כשהתבגרו כעת

הדבר. את מבינים אבל – בכך מרגישים
.Â כ"ק הוד סיפר השבועות, בחג אחת פעם

הוד  מסבו, ששמע מה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
כתוב  בזוהר הגדול: רבינו הוי'2כ"ק האדון פני מאן

רשב"י  דא הוא 3– שהבעל־שם־טוב אומרים ואנחנו ,
היה  בהן השנים כ"ו – הנעלם הוי' הוי', פעמים שתי
בהן  השנים כ"ו – הגלוי והוי' נעלם, הבעל־שם־טוב

בגלוי. הבעל־שם־טוב היה

נכנס  הוא שנים, עשר בן היה כשהבעל־שם־טוב
הנסתרים  לישוב,4לעדת ומישוב לכפר מכפר ונדד

וטף, נשים אנשים שיהודים, לגרום וכן לשמוע כדי
זאת  שמע וכאשר וברוך־ה', להשי"ת השבח יאמרו:
שואל  היה מישהו, פוגש כשהיה מאושר. היה הוא
לי  יש ה', ברוך לו: עונה היה והלז שלומך? מה אותו

ואחות. אח אמא, אבא,
את  ורואה כאן, כעת הבעל־שם־טוב היה אילו
ולא  ואחד, אחד כל את מנשק היה היהודים, קומץ

שרצו רק  חב"ד נשיאי אפילו אלא הבעל־שם־טוב
רוצה  מה שידעו והשגה, בהבנה דבר כל להביא
שאי־אפשר  למרות 'אריך', של והגעגועים 'עתיק',
זה  אך אריך", ואילך ומכאן עתיק, כאן "עד להצביע
הרי  געגועים, הוא ו'אריך' רצון, הוא ש'עתיק' ידוע
אחד  כל את מנשקים היו – חב"ד נשיאי – הם גם

זה. באויר הנמצאים היהודים מקומץ
.Ê שאביו מה לי, סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

שאביו  לו, הסביר מהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
כאשר  אפילו צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
העמוקים  בענינים ושקוע ביותר, הנעלים בזמנים היה
לשואליו  להשיב  – בתשובות וגם בחסידות גם ביותר,
טובה  לעשות איך ומהרהר נעצר היה – הלכה בעניני

העולם. מקצה ליהודי
.Á וחסידות מלבו", ויסירם שישב "עד לשון ישנו

הרי  הגס , הרע על לבו". אל ויתן "ישב שיהיה דורשת
היא  כאן הכוונה אלא ערוך', שולחן ה'קיצור ישנו

בדקות.
חסידים. יהיו ישראל בני שכל לעצמו, איחל הרבי
מי  שידעו בגשמיות, אפילו משהו כשעושים כלומר,
זאת. עושה הוא מה ולשם עושה, הוא מה העושה, הוא

.Ë,חסידים יהיו ובריאים יהודים, יהיו ברוכים
ובריאים  ברוכים ישראל, בני יהיו ובריאים ברוכים

חסידים. יהיו
אותו. לפרק שיש אלא עשיר, מטען יש לחסידים

.È וידיעת האומנות כלי את יש לחסידים
בפועל. לבוא צריך שזה אלא האומנות,

.‡È הרבה ישנם שב'תניא', הקודש' ב'אגרת
הם  דבר של לאמיתו אך צדקה. אודות מכתבים
מכתבים  מאות ישנם באמת בלבד. קטן חלק מהווים

צדקה. אודות פרטיים
חסידים, בין פתגם נוצר אלו, מכתבים בעקבות

שלך". החלק ישנו שלי, הלחם "בחתיכת
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בסופה.1) א' חוברת התמים ראה
לח,א.2) זח"ב
כעין 3) מפורש אבל כו', היתכן גדול: וברעש ע"ז, מקשין נגלה בעלי

בהיכל  והוי' ה"ג: פ"ג ביכורים בירושלמי והוא דאורייתא, בנגלה גם זה
דקיסרין. מדרשה בכנישתא אלעזר ב"ר יצחק ר' דא קדשו,

ואילך.4) 152 ע' ה'תש"ג השיחות ס' ראה בכ"ז
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לו  היה הזקן רבינו כ"ק שהוד לדעת , יש וזאת
הסוברים  גוף בעלי אותם עם לא גוף, בעלי עם עסק

עוד" ואפסי בהוותו"5"אני "יעוז כאלה 6, אלא ,

עוזר  שהשי"ת אלא מהשי"ת, באה שהעזרה שיודעים
וכו'. בת לחתן צריך הוא לו,

'הוא'. נעשה שמה'אני' פעלה חסידות
dcerqa ,gqtd bgc '` mei

1

2

3

4

5

6

טו.5) ב, צפניה ח. מז, ט.6)ישעיה נב, תהלים

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

h"kw wxt ± miieb ly mzryxe mzaeh

באסיפה  משולהבים כמרים פיות לסתום שהצליח משה ר' של אמיצותו על הסיפור לנו זכור
במרכז  ממקומו אותו שהורידו בכך האיש אותו פסל את חיללו יהודים כי האשמה הועלתה שבה
האשמה  את ובגאון בתוקף דחה היהודית, המשלחת כראש משה, ר' לאשפה. והשליכוהו העיר

קכ"ה). בפרק בהרחבה (ראה פוזנא ליהודי שארב הגדול האסון את למנוע והצליח

כומר  אותו מאשר אחר לא שלפיה משה, ר' של הנגד האשמת את לחקור החל הכמרים ראש
זה. מעשה שביצע הוא הוא חבריו, משאר יותר היהודים, כנגד גדול ברעש שהסית צעיר

לכוונתו  הסכימו אמנם הם כך. על לו לסלוח הכמרים יכלו לא היה, כך שאכן התברר כאשר
הפסל  את ידיו במו ניתץ כאשר שעשה המעשה אך ביהודים, לפגוע מוצלחת כמזימה הרצויה
של  חבריו הצעירים, הכמרים גם יכופר. שלא כמעשה בעיניהם מאד חמור היה לאשפה והשליכו

ממנו. להתרחק החלו הכומר,

את  לעזוב החליט הצעירים, ידי על ומרוחק הקשישים עלֿידי נזוף הצעיר, החוטא הכומר
ברומא. הנוצרי המרכז אל נסע הוא פוזנא.

ההטפה  באמנות השתלם הזה הזמן ובמשך שם, שהה שנה אחתֿעשרה חלקו. שפר בוותיקן
הבישוף  מות על ידיעה מכן, לאחר האפיפיור, אל הגיעה כאשר שונות. משימות בביצוע והצליח

פוזנא. יליד שהיה הצעיר, הכשרוני הכומר מאשר אחר לא זו למשרה נבחר פוזנא, של

הנחה  מתוך לעתיד, החרדה אצלם פשטה החדש, הבישוף של זהותו פוזנא ליהודי כשנודעה
ליהודים. רעה לגרום מאמץ כל יעשה זה ישראל ששונא

אל  יותר להתקרב לגויים ולקרוא היהודים לטובת להטיף החדש הבישוף החל הכל להפתעת
עם  להיות כדי היהודים  עם להתערב הגויי לנוער שקרא כך כדי עד לכת הרחיק בדבריו היהודים .
התגלתה  כבר שנה  ותוך ההמון , על גדולה השפעה החדש לבישוף היתה מבריק נואם בהיותו אחד.
וכל  הקהל וראשי הרבנים של הגדול לצערם גויים, נוער בני לבין יהודיים נוער בני בין ידידות

ישראל. אמוני שלומי

פוזנא  של ולביתֿהדין רב זמן עבר לגיירו.לא בקשה כשבפיו גוי צעיר הגיע

הדבר. ניתן לא ומתי לגייר ניתן מתי הקובעת להלכה בהתאם בקשתו, את דחה הדין בית
שכזו! חוצפה הנוצרית: וההנהגה הכמורה בחוגי סערה ועורר רבה במהירות התפרסם המאורע

היהודי?! למחנה להצטרף בקשה לדחות
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– להתגייר ירצו נוצריים צעירים כזה: דבר אירע לא מעולם נבוכים. היו פוזנא יהודי
אותם?! יקבלו שיהודים כך על יעמדו והכמרים

ואת  בכלל, העולם את המכיר כאדם במבוכה, שרוי הקהילה, ראש משה, ר' היה במיוחד
יהודיות. נפשות ציד אחרי הנוצרית הכנסיה להוטה כמה עד היטב ידע בפרט, הנוצרי העולם
משמיעה  היא מתקבל לא וכשהדבר ליהודים, יהפכו משלה שצעירים הכנסיה מעוניינת לפתע
היטב  זכר הוא הבישוף. מן נובע זה שכל שידע כיוון במיוחד גדולה היתה תמיהתו צעקה! קול
הקהילה. יהודי על אסון כמעט המיט הלה כי העובדה ואת שעברו, בשנים ליהודים  שנאתו את
עורו  הפיכת מאחורי מסתתר שמשהו ספק אין ישראל, לאוהב לפתע נעשה לא שהבישוף ברור
להביא  היא האמיתית שהכוונה לשער אמנם יכל משה ר' לנוצרים, יהודים בין לחברות והטפתו
נראה  הענין כל לאשורה. התופעה לחקר להגיע הצליח לא אך להיפך, ולא דתם להמרת יהודים

בעיניו. מסתורי

רבות. פעמים לו שהזדמנו כפי לחוץֿלארץ, עסקית נסיעה משה לר' הזדמנה זמן כעבור
וכדרכו  ברומא, גם ביקר באיטליה בהיותו ואיטליה. צרפת בגרמניה, לבקר עליו היה זו במסגרת
עם  ושוחח בוותיקן  גם שביקר הדברים  התגלגלו  השאר בין רוח. ואנשי מדענים עם נפגש תמיד
לחקור  האפשרות לו היתה כך אחרים. כלליים וענינים אמונה בעניני שם בכירים אקדמיים אישים
לא  משה ר' היהודים. עם ידידות של בכיוון מפוזנא הבישוף של החדשה הטקטיקה פשר את

זו. מוזרה מתופעה רגועים אינם פוזנא שיהודי העובדה את הסתיר

הבישוף  מן נובע הדבר אין דבר של לאמיתו כי לו התברר משה ר' של הרבה להשתוממותו
שניסתה  הקתולית, הכנסיה עצמו. הוותיקן מן כיֿאם היהודים, נגד הסית שבעבר זה פוזנא, של
לא  זו בדרך כי דבר של בסופו לדעת נוכחה הזרוע, בכוח יהודים על שמד לכפות רבות שנים
של  ביותר הקשות הגזירות עקשנותם. יותר גדלה ליהודים ומציקים שמחמירים וככל דבר, תשיג
עם  לנהוג יש כי מסקנה לידי הללו הגיעו כך משום לנצרות. יהודי שום קירבו לא הכמרים
זה  בהקשר היהודית . בדת סרה לדבר ולא שווים כאל אליהם להתייחס יש נדיבה . ביד היהודים

לנוצרים  האפשרות מתן גם יעבור בא ושם פה אם שגם היה החישוב ירצו. אם יהודים להיות
יהודים  עשרות יעברו זאת שתמורת כך לידי תביא הזאת הפתיחות הרי היהודית, לדת נוצרי
בדרך  מאשר הצלחה ביתר הרכה בדרך יהודים לצוד איפוא, היתה, הכללית המגמה לנצרות.

הקשה.

לעשות? אפשר מה הכנסיה. של האפלה המזימה סוףֿסוף לו נודעה כולו. נסער משה ר'

הידידות, שופעי נאומיו את להשמיע הבישוף המשיך בפוזנא, משה ר' בהעדר בינתיים,
אם  גם עמהם, ולהתערב היהודים אל להתקרב יש כי בפירוש בהצהירו היהודים, כלפי כביכול,

היהודית. הדת קבלת במחיר כרוך הדבר

עם  נוצרית צעירה הופיעה – נדחתה שלו ההתגיירות שבקשת הנוצרי הצעיר מקרה לאחר
שונים. בהסברים נדחתה שלה בקשתה גם דומה. בקשה

והסביבה: פוזנא יהודי בין הרוחות את לגמרי שהסעיר מאורע התרחש והנה

המרזח  בית את יהודי צעיר ירש יהודיות, משפחות מספר דרו שבו לפוזנא, סמוך בכפר
ומגושם, גס כפרי היה עצמו שהוא אביו, מוחלט. עםֿהארץ היה הצעיר נפטרו. שהוריו לאחר
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נוכח  המרזח, בית את לידיו כשקיבל אות. צורת אפילו ידע שלא כך למלמד, בנו את שלח לא
כנגדו. עזר לו שיהיה טוב כי לדעת

לה  והציע זה עמד עסקיו. לניהול מוכשרת בעיניו שנראתה גויה, צעירה עבדה המרזח בבית
נולד. שבה בדתו ישאר מהם אחד שכל ביניהם סיכמו הם הסכימה. וזו נישואין,

אשר  המעשה על ולקנתרו לצעיר מוסר להטיף הללו החלו הכפר, יהודי בין הדבר כשנודע
עשה.

מותר  כי האומר הכומר את שמעתי אזני במו "הרי – הצעיר להם השיב – לכם?" "מה –
זאת!". התירו הרבנים גם וכי ביניהם, להינשא ולגויים ליהודים

מחשבה  לאחר אך להאמין, תחלה סירב הכמרים מצד רק בא ה"היתר" כי לו כשהוסבר
וכי  נבונים. אנשים הם שרק הדבר פירוש הדבר, את התירו הכמרים שרק נכון אמנם "אם אמר:

תערובת?". בנישואי יש פסול מה

מהשפעת  ראשונה תוצאה לגויים, יהודים בין המבדילה בחומה חמורה פירצה זו היתה
היהודים. כלפי כביכול, הטוב, ליחסה הודות הנוצרית, הכנסיה

אצל  שרר גדול זעם כמרקחה. פוזנא קהילת כל את מצא מנסיעתו, משה ר' חזר כאשר
רש  פרשה הכנסיה כי לדעת שנוכחו והרציניים, האחראיים היהודיים לרגלי המנהיגים נוראה ת

אופי. חלשי יהודים

צעדים  לנקוט יש כי למסקנה שהגיעו עד רצופות, אסיפות ניהלו והפרנסים והדיינים הרבנים
בנושא  כרוזים הוצאו להתבוללות. להידרדר העלולים יהודים בפני הדרך את לחסום כדי נמרצים
באופן  נאסר החומה. את לפרוץ נסיון כל על חמור חרם הוכרז ולאחריהם היהודי, הצבור אל זה
פוזנא  קהילת פנתה בבד בד מסחר. בעניני מלבד הגויים עם במגע לבוא היהודים על מוחלט

היהודים. בקרב נפשות לציד פעולותיהם על הכמרים אל חריפה במחאה

מן  להתרחק החלו היהודים ומיידית. חזקה היתה היהודים על האמורים הצעדים השפעת
עסקיים. בענינים מלבד בכלל, הנוצרים ומן הכמרים ,

בתוהו. עלה נועם בדרכי היהודים לבבות את לרכוש עמלו כל כי לדעת נוכח מפוזנא הבישוף
העיר  מושל אל בא מיד האמיתי. פרצופו את לגלות שלא סיבה כל עתה לו היתה לא שוב

היהודים. על וגלויה פשוטה בעלילה

למושל  הגיש דבריו את להוכיח כדי הנוצרית. הדת את חירפו היהודים כי היתה העלילה
שהתרגום  מובן בגויים. וההתערבות ההתבוללות נגד פוזנא קהילת שהפיצה הכרוז של תרגום

להוכיח. רצה אשר את ממנו להוכיח כדי סילופים, מלא היה

ולהטיל  חזקה, וביד רבה בחומרה היהודים אל להתייחס היתה הבישוף של התקיפה דרישתו
השעה  "והגיעה – טען – רכה" ביד אליהם התייחסנו והותר "די מאד, כבד כספי עונש עליהם 

לקח". ללמדם

פעלו  ישראל שונאי צרה, אחר צרה פקדו פוזנא יהודי את ורדיפות. גזירות  של סדרה החלה
תע"ח  שנת – תמימות שנתיים ליהודים. רעות לגרום כדי שונים באופנים הרף וללא המרץ בכל
קיום  על להגן כדי נוצלו הדרכים כל שונאיהם. עם קשה היהודים פרנסי נאבקו – תע"ט ושנת
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ותחבולות  מאמצי כל שניה. צרה אחריה מיד באה אחת, צרה חדלה כאשר אך הקהילה, יהודי
הכלכלי. בתחום במיוחד וחבריו, הבישוף מזימות את להפר הועילו לא משה ר'

צעד, אחר צעד להביא, הכמרים של ועקבית ברורה מגמה כאן יש כי בבירור ראה משה ר'
שעבר  ככל מוחלט. ישע לחוסר שיגיעו עד הקהילה עשירי את ולחמוס פוזנא, יהודי להתרוששות

יותר. גרוע המצב נעשה כך נוסף, זמן

ברירה  אין כי דעתו את וחיווה פוזנא, קהילת מנהיגי כל של אסיפה איפוא, כינס, משה ר'
מפוזנא. לעקור – ויחידה אחת דרך רק ונותרה

לא  זמן כעבור "שכן – משה ר' הציע – להציל" שניתן מה להציל האפשרות את לנצל "יש
ועמלכם".יש  רכושכם מכל דבר אר

הקהילה  כל של שההעברה משה ר' הציע ישראל, שונאי של לבם תשומת לעורר שלא כדי
כל  על ליהודים ארבו האויבים שכן מוחלטת, ובחשאיות רבה בזהירות תיעשה אנשיה ורכוש

ושעל. צעד

מסודרת  בצורה תיעשה מפוזנא שהיציאה ומושלמת מקיפה תכנית עובדה באסיפה,
יותר. מוקדם יצא מי גורל להפיל הוחלט היטב. ומתוכננת
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הקדוש-ברוך-הוא לא נשאר בעל חוב. עבור כל דבר טוב שיהודי עושה, משלם הוא ב'מיטב', בבני חיי ומזוני רוויחי.
היום יום כח אלול

מפתגמי רבנו הזקן: אין לנו כל מושג, עד כמה יקר אצל הקדוש-ברוך-הוא גופו של יהודי.
היום יום כט אלול

תורתנו תורת חיים – היא הנותנת רשות לרופא לרפאות, שבזה נכלל גם עניין של נתינת כוח.
ממכתב ג' תשרי, תש"כ

האובדים בארץ אשור, היינו שמחמת שרודף אחר תענוגי עולם הזה למלאות תאוותו הרעה, נאבד ונשקע הניצוץ אלוקות שבנפשו.
ממאמר פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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דנב

 ב"ה,  כ"א שבט תשמ"ו
ברוקלין, ניו יורק

פרופסור ד"ר זאב גרין

שלום וברכה:

מסיבות שונות, כולל הצטברות של התכתבות הקשורה לי' שבט וכו', אינני בטוח שכל מכתביך 
ואם  שונות,  במלואם מסיבות  לא קבלו מענה  גם  מן העבר  אלי. מכל מקום, חלק ממכתביך  הגיעו 

לשפוט מההתרחשויות בארץ־ישראל אני חושב שהשאלות שהעלית לפני כן עדיין תקפות עכשיו.

להערכתי, אני מניח שבאופן מהותי השאלות קשורות לנושא הבסיסי, כלומר מהי גישתי לגבי 
השאלות השונות שהעלית, והאם גישתי נשארה כפי שהייתה.

אני יכול לומר שגישתי ודעתי רק התחזקו במהלך הזמן. אחזור בקצרה על דעתי:

1( אדם, במיוחד יהודי, ובמיוחד כזה שיש לו מעמד בולט של השפעה בסביבתו, חייב לסדר את 
תכניותיו בצורה כזו שהן תיצורנה את ההשפעה והתועלת המרביים בסביבתו, כאשר תועלות ויתרונות 
אישיים מהווים שיקול ִמְשני. עם זאת ראינו למעשה, שהצלחה במישור של טובת הכלל, בדרך כלל 

מביאה מידה גדולה יותר של הצלחה בעניינים הפרטיים.

רושם  עשית  שאתה  האחרונות,  בשנים  במיוחד  הוכח,  שלך,  ובהשפעה  שלך,  במקרה   )2
משמעותי על צעירים במכללות כמו גם על הסגל, אפילו יותר ממה שניתן היה לצפות.

3( אין צורך לציין בפניך עד כמה חשובה ההשפעה שלך על הצעירים היהודים במכללות בכל 
מקום. בו בזמן, ברור מאליו שאוכלוסיית הצעירים היהודים במכללות בארצות־הברית היא גדולה 
מספרית בהרבה מאוד מבכל מדינה אחרת, כולל ארץ־ישראל. לכן טווח ההשפעה שלך בארצות־הברית 
הוא כל כך הרבה יותר גדול מאשר בארץ־ישראל. מצב יחסי זה לא נראה שישתנה בצורה קיצונית 

בעתיד הקרוב מאוד.

4( לאור כל האמור לעיל, דעתי היא שבסיס פעולותיך העיקרי חייב להיות בארה"ב, אבל זה 
לא בהכרח שולל ְשִהָיה לפסקי זמן, של מספר שבועות או מספר חודשים, במדינות אחרות.

שמכונה  מה  את  לקדם  לצורך  רבה  לב  תשומת  ניתנת  האחרונות  שבשנים  שמעת  ספק  בלי 
"שבע מצוות בני נח" בקרב החברה הלא יהודית. זו הייתה חובה יהודית מאז ומתמיד, אלא שמבחינה 
היסטורית לא הייתה אפשרות ליישם אותה בגלל הסכנות שהיו קשורות בכל מאמץ להשפיע על החברה 
הלא יהודית שבקרבה חיו היהודים בגולה. אבל עכשיו, כאשר אין סכנה כזו, ולהיפך, האווירה נהייתה 
כזו שדי מעודדת לפעילות כזו, הרי שהחיוב האמור נכנס לתוקף וגם הוא מהווה שיקול "מסוים". אני 
מציין זאת רק כסיבה נוספת לדעתי שהוזכרה לעיל. נוסף על כך, לפעילות בתחום זה בארה"ב תהיה 

השפעה חשובה על מצבם הכללי של היהודים ויהדות, ואין צורך לפרט לך יותר.

אוסיף גם שיקול נוסף, והוא – בשל היותך פעיל כחבר סגל בארה"ב, תוכל להיות לך כנראה 
השפעה גדולה יותר אפילו על הנוער שלנו בארץ־ישראל, מאשר אילו היית בעמדה דומה בארץ־ישראל.

ואם לסיים במנהג היהודי לקשר הכול עם הזמן – אנו עדיין נמצאים בחודש המסוגל – שבט, 
ששיאו ההילולא של חותני זצ"ל הרבי, ביו"ד שבט, ואנו בוודאי עדיין מושפעים על־ידי זיכרון עבודת 

חייו ומסירות־נפשו, שאותם אתה מכיר היטב.

אני חושש שאתה עלול לא להסכים איתי לגמרי עם כל – או חלק – מהערותיי לגבי מצבך, לכן 
מעתה לא אוסיף לומר עוד בנושא.

בתפילות לך ולכל אחד מבני המשפחה,

בהוקרה ובברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(
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דנג iriax ,iyily ,ipy ,oey`x - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åðéæàä úùøô
áìàeðéæàäïåùàøõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−
-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNk éúøîà¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥

:áNrâ:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék ¥«¤¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«
(éåì)ãåéëøc-ìë ék Bìrt íéîz øeväìà ètLî ©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³

:àeä øLéå ÷écö ìår ïéàå äðeîàäBì úçL ¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«¦¥¬²
:ìzìúôe Lwr øBc íîeî åéða àlåäýåýéì −Ÿ¨¨´®̈¬¦¥−§©§«Ÿ©§Ÿ̈Æ

àeä-àBìä íëç àìå ìáð ír úàæ-eìîâz¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨®̈£Æ
éáàðw Eððëéå ENr àeä E:E ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰(ו ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות «¿ƒ¿¿…ְִֵֵֶֶַַָ

מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי חכם"), ולא נבל ("עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר

ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹלפעל

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּכּונה

ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבּתחּתֹונים,

לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

(ìàøùé)éðùæøãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ
éáà ìàLéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå Eçìçðäa §©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³

íénr úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìr¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨®̈©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
:ìàøNé éða øtñîìèá÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék §¦§©−§¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ

Búìçð ìáç:éììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ¤¬¤©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´
:Bðér ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

àéåéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìr eäàOé eäçwéáéepçðé ããa ýåýé ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®

:øëð ìà Bnr ïéàåúçðîá ë"r
Iåçáå úáù §¥¬¦−¥¬¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãmgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

(83 'nr bi zeiecreezd

Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓÏ ÌÈnÚ ˙BÏe·b ·vÈ(ח ּבין (לב, הּקׁשר «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ֵֶֶַ

לברר  יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים" ל"גבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבני

זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת

ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה עלֿידי -ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל

מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו

ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפעמים,

ׁשּיּוכל  ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשמת

ההּוא. הּמקֹום את ְֵֶַַָָלברר

éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçîãé-ír ïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦
áìç-ír íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤

:øîç-äzLz áðr-íãå ähç úBéìkåèïîLiå ¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤¨«¤©¦§©³
dBìà Lhiå úéNk úéár zðîL èráiå ïeøLé§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ¡´©

:BúrLé øeö ìaðéå eäNræèíéøæa eäàð÷é ¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−§¨¦®
:eäñérëé úárBúaæédìà àì íéãMì eçaæé §«¥−Ÿ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©

àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì íéäìà¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ
:íëéúáà íeørNçéLz Eãìé øeöéìà çkLzå §¨−£«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬

:Eììçî§«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È(יג Ï‡¯NÈ(לב, ı¯‡L ÌL ÏÚ «¿ƒ≈«»√≈»∆«≈∆∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ dB·b(רש"י)מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה »«ƒ»»¬»ְְִִִִֶַַָָ

הרים  מארץ ׁשּבא ואףֿעלּֿפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוגבעֹות,

ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,

הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,

אׁשר  החסידּות, ּתֹורת עלּֿפי ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ

החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà©«£¦®̈¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬

:íaàëíäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷ íä ¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìa íàéð÷à éðàå©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

áëìBàL-ãr ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´
éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬

:íéøäâë:ía-älëà évç úBòø Bîéìr ätñà ¨¦«©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
ãë-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe árø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤
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:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«
äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ

Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦
:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©

äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨
:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëúBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−

:äðeáz íäa ïéàå änä¥®¨§¥¬¨¤−§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã- f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

(430 'nr c f"nyz zeiecreezd

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ(רש"י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ
ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני  הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי'

ולא  הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי' לא הוי' ּב'אני יהּודי מתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת ועלּֿדר הּנפׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמּגיע

ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

éùéîç
éòéáù,éùéù,

èëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íààìék ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìáìïôbî-ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤

LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe íðôb íãñ§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½
:Bîì úøøî úìkLàâìLàøå íðéé íðépz úîç ©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðútãìíeúç éãnr ñîk àeä-àìä §¨¦−©§¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−
:éúøöBàaäìíìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì §«§Ÿ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®

:Bîì úãúr Lçå íãéà íBé áBø÷ ékåìïéãé-ék ¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©

:áeærå øeör ñôàå ãéæìøeö Bîéäìà éà øîàå ½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−
:Bá eéñççìïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà ¨¨¬«£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´

:äøúñ íëéìr éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð§¦¨®¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«
èìíéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−

àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnr¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈
:ìévî éãiî ïéàå§¥¬¦¨¦−©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

(323 'nr hi zeiecreezd mgpn

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ Èk(ל ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי

לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.

ּכלֿׁשּכן  - ׁשעריה" ּבארץ "טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשלט

ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקלֿוחמר

אּלא ואחד). אחד ּכל ּבתֹוÌ¯eˆ- הסּגירם וה' מכרם ְְֶֶֶָָָָ»ְְִִַָָָ

וחמי  מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמּטעם

. . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמֹו"ר

לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל

ה"אנפּת". ְַַַָָעל

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãéáîøékLà ¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîâîék Bnr íéBâ eðéðøä ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãár-íã©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:Bnrô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡¯B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«
B˙lÁzÓ ¯L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ,‰l„b BÏ ‰zpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש"י) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחׁשב,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממּות.

ּגם  וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה,

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
:ïeð-ïa rLBäå àeä írä éðæàa úàfääîìëéå ©−Ÿ§¨§¥´¨®̈−§¥¬©¦«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³
ì íëéða-úà íeözøác-ìk-úà úBNrì øîLé §©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−

:úàfä äøBzäæîíkî àeä ÷ø øáã-àì ék ©¨¬©«ŸÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½
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דנה xihtn - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ìr íéîé eëéøàz äfä øácáe íëéiç àeä-ék¦−©¥¤®©¨¨´©¤À©«£¦³¨¦Æ©
änL ïcøiä-úà íéøár ízà øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

:dzLøìôçîíöra äLî-ìà ýåýé øaãéå §¦§¨«©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤
:øîàì äfä íBiäèîäfä íéøárä øä-ìà äìr ©¬©¤−¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹

Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà Báð-øä©§À£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-úà äàøe§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìðänL äìò äzà øLà øäa úîe ©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨
énr-ìà óñàäåéçà ïøäà úî-øLàk Eøäa E §¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ

:åénr-ìà óñàiå øääàðéa ízìrî øLà ìr ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
:ìàøNé éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬¦§¨¥«

áðàBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
ôôô :ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

(128 'nr al zeiecreezd mgpn

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e(מז B‡B·na˙(לב, Cl‰Ó ‰È‰ «»»«∆«¬ƒ»ƒ»»¿«≈«¿

˜ÒBt ,‡·e ‡¯B˜ ‰È‰ Ì‡ . . ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯˜È ‡Ï ˙BÙpËn‰«¿À»…ƒ¿»¿ƒ«¿«ƒ»»≈»≈

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e ¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚ . ב). כד, (ברכות »»«»≈«»»«∆«¬ƒ»ƒ

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש

ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָּדּבּור

הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁש"ּדבר"

ׁשלילה  לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלׁשֹון

ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלטת,

ּבמי  - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדּבּור.

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹומד

øéèôîçîäfä íBiä íöra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−
:øîàìèîBáð-øä äfä íéøárä øä-ìà äìr ¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À

äàøe Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-úà¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìðänL äìò äzà øLà øäa úîe ©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨
énr-ìà óñàäåéçà ïøäà úî-øLàk Eøäa E §¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ

:åénr-ìà óñàiå øääàðéa ízìrî øLà ìr ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
:ìàøNé éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬¦§¨¥«

áðàBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
ôôô :ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

.ïîéñ á"ìë ,íé÷åñô á"ð

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza
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דנו

,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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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,íäa éîöò âéäðäì ãéîz éðéòåéúwçå ¥©¨¦§©§¦©§¦¨¤§ªŸ−̈
øeñà-àìúçàî eléôà:äpnî «Ÿ¨¬£¦¥©©¦¤«¨

ãëæà ,øáãa àBèçì éaìa äìòLk§¤¨¨§¦¦©£§¨¨¨

äønzLàå Bì íéîú äéäàå̈¤«§¤¬¨¦−®¨«¤§©§−̈
éðBrîïBò BúBàî ézøîLð:äëCëì ¥«£¦«¦§©§¦¥¨§¨

éøák éú÷ãök éì ýåýé áLiå©¨¯¤§Ÿ̈²¦−§¦§¨¦®§Ÿ¦−
åéðér ãâðìíãà éða ãâð àìå §¤¬¤¥¨«§Ÿ¤¤§¥¨¨

øäéúäìe:åëâäðúäì Ekøc ïk-ír §¦§©¥¥©§§§¦§©¥¦
íéîz øBab-ír ãqçúz ãéñç̈¦−¦§©¨®¦¦¬¨¦−

:ínzzæëøáð-íré÷ðå øeøa Léà ¦©¨«¦¨−̈¦¨§¨¦

øázzúeøéøáa âäðúzLwr-írå ¦¨®̈¦§©¥¦§¦§¦¦¥−
ìtzzeäNòîk Léàì ílLz: ¦©¨«§©¥§¦§©£¥

çëéðérå réLBz éðr ír-úàåE §¤©¬¨¦−¦®©§¥¤−
ïzzíéîø-ìríéàbúnä ìò ¦¥©¨¦¬©©¦§¨¦

åìétLzíúBà:èëéøéð äzà-ékøðkdébé ýåýéå ýåýéøéàéékLçäøvä ïî éðàéöBé:ìäëá ékEúøæòaõeøàúàø÷ìãeãb,éáéBàéäìàa §©§¦«¨¦«©¨¬¥¦−§¥§Ÿ̈®©«Ÿ̈−©¦¬©¨¦¨§¦«¦¥¦¦©¨¨¦¬§−̈§¤§¨§¨´¦§©§®§©¥«Ÿ©−
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דנח

:øeL-âlãà éäìàaàìíéîz ìàä ¥«Ÿ©−£©¤«¨¥−¨¦´
àeä ïâî äôeøö ýåýé úøîà Bkøc©§®¦§©³§Ÿ̈¸§½̈¨¥´½

:Ba íéñçä ìëìáìéãrìaî ìà-éî ék §−Ÿ©Ÿ¦¬«¦¬¦¥−¦©§£¥´
:eðéýìû éãrìaî øeö éîe ýåýéâììûä §Ÿ̈®¦¬−¦©§£¥¬¡Ÿ¥«¨¥¬

iå ìéç éfeòî:ékøc íéîz øzãìäeLî ¨«¦−¨®¦©©¥¬¨¦−©§¦«§©¤¬
:éðãéîré éúîa-ìrå úBìiàk éìâø©§©−¨«©¨®§©¨«Ÿ©−©«£¦¥«¦

äì-úL÷ úçðå äîçìnì éãé ãnìî§©¥¬¨©−©¦§¨¨®§¦©¬¤«¤
:éúòøæ äLeçðåìErLé ïâî éì-ïzzå §−̈§«ŸŸ¨«©¦¤¦−¨¥´¦§¤®
:éðaøz Eúðråæìéðzçz éãrö áéçøz ©«£«Ÿ§−©§¥«¦©§¦¬©«£¦−©§¥®¦

:élñø÷ eãrî àìåçìéáéà äôcøà §¬Ÿ¨«£−©§ª¨«¤§§¨¬«Ÿ§©−
:íúBlk-ãr áeLà àìå íãéîLàå̈«©§¦¥®§¬Ÿ¨−©©¨«

èìeìtiå ïeîe÷é àìå íöçîàå ílëàå̈«£©¥¬¨«¤§¨¥−§´Ÿ§®©¦§−
:éìâø úçzîäîçìnì ìéç éðøæzå ©¬©©§¨«©©§¥¬¦©−¦©¦§¨¨®

:éðzçz éî÷ réøëzàîél äzz éáéàå ©§¦¬©¨©−©§¥«¦§´Ÿ§©½©¬¨¦−
:íúéîöàå éàðNî óøòáîïéàå eòLé ®Ÿ¤§©§©−¨«©§¦¥«¦§−§¥´

:íðr àìå ýåýé-ìà réLîâîí÷çLàå Ÿ¦®©¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¨¨«§¤§¨¥−
íwãà úBöeç-èéèk õøà øôrk©«£©´¨®¤§¦«¬£¦¥−

:ír÷øàãîénr éáéøî éðèlôzå ¤§¨¥«©§©§¥¾¦¥«¦¥−©¦®
ézrãé-àì ír íéBb Làøì éðøîLz¦§§¥̧¦¸§´Ÿ¦½©¬«Ÿ¨©−§¦

:éðãáréäîì éì-eLçkúé øëð éðarîL ©£§ª«¦§¥¬¥−̈¦§©«£¦®¦§¬Ÿ©
:éì eòîMé ïæàåîeøbçéå eìaé øëð éða −Ÿ¤¦¨¬§¦«§¥¬¥−̈¦®Ÿ§©§§−

:íúBøbñnîæîéøeö Ceøáe ýåýé-éç ¦¦§§¨«©§Ÿ̈−¨´¦®

`xenl iy
.íéBbä,øeL âlãà.íLáëì éáéBà éøò ìL úBîBçä ìò õt÷à(àìíéîz ©¦£©¤¤§Ÿ©©¤¨¥§©§¨§¨¨¦
,Bkøcàì ìîâì.Bìòôîk Lé,äôeøö.óeøö óñëk ,úìñtî äi÷ð(âìéfeòî ©§¦§Ÿ§¦§¦§¨§¨§¦¨¦§Ÿ¤§¤¤¨¨¦
,ìéç.çëa éúBà ÷fçî,ékøc íéîz øziåïôàa äîçìna ékøc çúôe øézäå ¨¦§©¥¦§Ÿ©©©¥¨¦©§¦§¦¦¨©©§¦©¦§¨¨§Ÿ¤

.äîçìna éLðàî ãçà øñçð àlL ,íìLå íéîz(ãì,úBìiàk éìâø äeLî ¨¦§¨¥¤Ÿ¤§©¤¨¥£¨©©¦§¨¨§©¤©§©¨©¨
,áéBàä øçà õeøì úBl÷ éìâø íéNî¥¦©§©©¨©©¨¥

.øäî äöøL Bæ äìiàkéúîa ìòå §©¨¨¤¨¨©¥§©¨Ÿ©
,éðãéîòééäáb ìò éúBà ãéîòäå ©£¦¥¦§¤¡¦¦©¨§¦

.éúlãâe(äìäLeçð úL÷ úçðå §ª¨¦§¦©¤¤§¨
,éúòøæéãé ìò äLeçð úL÷ äëøãðå §ŸŸ¨§¦§§¨¤¤§¨©§¥

úL÷ì éepk àeä "äLeçð úL÷" .éúBòBøæ§©¤¤§¨¦§¤¤

.äLéîâe ä÷æç úëznî äéeNò£¨¦©¤¤£¨¨§¦¨

(åì,EòLé ïâî.ïâîì éì äéä EòLé ¨¥¦§¤¦§£¨¨¦§¨¥

,éðaøz EúðòåçébLäì EaL äåðòä ©£Ÿ§©§¥¦¨£¨¨¤§§©§¦©

.áø íò éúééä elàk éúBà äúNò ,éa¦¨§¨¦§¦¨¦¦©©

(æì,'åâå éãòö áéçøzzáçøä ©§¦©£¦¦§©§¨

,øîBìk .éìâø eãòîé àlL éãk ,éúBòéñt§¦©§¥¤Ÿ¦§£©§©§©

.éàðBN éãéa ézìôð àlL(îéðøæzå ¤Ÿ¨©§¦¦¥§©©©§¥¦
,äîçìnì ìéççëa éúBà zøæà ©¦©¦§¨¨¨©§¨¦§Ÿ©

.íçläì,éðzçz éî÷ òéøëzúàå §¦¨¥©§¦©¨©©§¥¦§¤

z éàðBN.ézçz òøëì ìét(àîäzz §©©¦¦§Ÿ©©§©©¨
,óøò éléì eëôäéå eñeðiL íúBà zúð ¦Ÿ¤¨©¨¨¤¨§©©§¦

.ítøò,íúéîöàå éàðNîíâå ¨§¨§©§©¨©§¦¥§©

íâéOà äæ ìk íòå ,eñeðé éàpNî§©§©¨§¦¨¤©¦¥

.íúéøëàå(áîòéLBî ïéàå eòLé §©§¦¥¦§§¥¦©
,'åâåïéàå íðò àìå 'ä ìà eòLé" Bîk§¦§¤§Ÿ¨¨§¥

'ä ìà íéàøB÷å íéòLø íä ék ,"òéLBî¦©¦¥§¨¦§§¦¤

.Bnò ïBëð àì íaìå,íò÷øà íwãà §¦¨Ÿ¨¦£¦¥¤§¨¥
ìò íúBà ãcøàå ÷c ÷c íúBà äNòà¤¡¤¨©©©£©¥¨©

.äîãàä éðt(ãî,énò éáéøî §¥¨£¨¨¥¦¥©¦
énò éðáa øLà ézîçìî éLðàî¥©§¥¦§©§¦£¤¦§¥©¦

.écâð íéîçBläLàøì éðøîLz ©£¦¤§¦¦§§¥¦§Ÿ
,íéBbéðúàáäL ãò ílk ãiî éðzøîL ¦§©§©¦¦©ª¨©¤£¥©¦

.íéBb Làøì úBéäì,ézòãé àì íò ¦§§Ÿ¦©Ÿ¨©§¦
.ä÷Bçø õøàî íä øLà íénò©¦£¤¥¥¤¤§¨

(äîì,éì eòîMé ïæà òîLéðtî ¦§Ÿ©Ÿ¤¦¨§¦¦§¥

,éðôa àlL elôà ,ãáìa íäéðæà òîLî¦§©¨§¥¤¦§©£¦¤Ÿ§¨©

.éì íéòîLð eéäé(åî,eìaé øëð éða ¦§¦§¨¦¦§¥¥¨¦Ÿ
.eLîkéå eìaé íéBbä éáéBàeøbçéå §©©¦¦§§¦¨§§©§§

,íúBøbñnîíäéìâøa íéøbç eéäéå ¦¦§§¨§¦§¦§¦§©§¥¤

.ìæøa éìáëa éãéa íéøeâñ eéäiM änî¦©¤¦§§¦§¨¦§©§¥©§¤

(æî,éòLé øeö éäìà íøéå§¨ª¡Ÿ¥¦§¦
.éáéàî àøéà àì ïëìå ,íéîø ìk ìò íø àeä éòLé ó÷z àeäL íéäìàäå§¨¡Ÿ¦¤Ÿ¤¦§¦¨©¨¨¦§¨¥Ÿ¦¨¥Ÿ§©

mixn zxhr
éäìà øîàîáeøeL-âlãàúBøéò LBaëì ,äîBçä ìò õBt÷à:àììàä §©£©¡Ÿ©£©¤«¤§©©¨¦§£¨¨¥−
Bkøc íéîzBìòôîk Léàì ìBîâìäôeøö ýåýé úøîàda ïéàL ,äøeøa ¨¦´©§®¦§§¦§¦§¨¦§©³§Ÿ̈¸§½̈§¨¤¥¨

úìòBz àìì øáãå íéâéñàeä ïâîïâîk äñçî:Ba íéñçä ìëìáìék ¦¦§¨¨§Ÿ¤¤¨¥´½©£¤§¨¥§−Ÿ©Ÿ¦¬«¦¬
ýåýé éãrìaî ìà-éîBãâðk ãBîòì ìëeé øLàéãrìaî øeö éîe ¦¥−¦©§£¥´§Ÿ̈®£¤©©£§¤§¦¬−¦©§£¥¬

:eðéýìûâììéç éfeòî ìûä ¡Ÿ¥«¨¥¬¨«¦−®̈¦
çëa éúBà ÷fçîiåøzéúBà âlãî §©¥¦§Ÿ©©©¥¬§©¥¦

úBéäì ,ékøãaékøc íéîzéìaî §©§¦¦§¨¦−©§¦«¦§¦

ìBLëî:ãìäeLîíéNîéìâø ¦§§©¤¬¥¦©§©−
úBl÷úBìiàkáéBàä øçà øäî õeøì ©¨«©¨®¨©¥©©¨¥

éðãéîré éúîa-ìråçeèa íL: §©¨«Ÿ©−©«£¦¥«¦¨¨©

äìäîçìnì éãé ãnìîíçläì §©¥¬¨©−©¦§¨¨®§¦¨¥

áBèaúçðåì çk éa zúðøaL §§¦©¬¨©¨¦Ÿ©¦§Ÿ

éúòøæ äLeçð-úL÷éçúnä úòa ¤«¤§−̈§«ŸŸ¨«§¥¦¨§¦

úBøéì:åìî éì-ïzzåErLé ïâ ¦©¦¤¦−¨¥´¦§¤®
ïâîì éì äéä EòLéEúðråúcî ¦§£¨¨¦§¨¥©«£«Ÿ§−¦©

Eúeðúåðòéðaøzéúééä elàk äNò ©§§¨§©§¥«¦¨¨§¦¨¦¦

áø íò:æìáéçøzzáçøäéãrö ©©©§¦¬¦§©§¨©«£¦−
,éúBòéñtàìå éðzçzé ìáìeãrî §¦©©§¥®¦§¬Ÿ§©¦¨«£−
élñø÷õøàa ìBtðì éìâø: ©§ª¨«©§©¦§¨¨¤

çìàìå íãéîLàå éáéà äôcøà¤§§¨¬«Ÿ§©−¨«©§¦¥®§¬Ÿ
:íúBlk-ãr áeLàèìílëàå ¨−©©¨«¨«£©¥¬

íöçîàåíéòöt íòïeîe÷é àìå ¨«¤§¨¥−¦§¨¦§´Ÿ§®
:éìâø úçz eìtiåîéðøæzå ©¦§−©¬©©§¨«©©§¥¬¦

éðøfàzåìéççkäîçìnì,íçläì ©§©§¥¦©−¦Ÿ©©¦§¨®̈§¦¨¥

éàðBN úàåéî÷ réøëzòBøëì ìétz §¤§©©§¦¬©¨©−©¦¦§©

:éðzçzàîéáéàåéðôì eçøáiL ©§¥«¦§´Ÿ§©½¤¦§§§¨©

él äzzéì eëôäéàðNî óøòíò ©¬¨¦−¨§¦®Ÿ¤§©§©−¦

íâéOà ,eñeðé ékíúéîöàåúBøëà ¦¨©¦¥¨«©§¦¥«¤§

íúBà:áîeòLééëìî ìà eðôé ¨¦§−¦§¤©§¥

äîãàäréLî ïéàåeðôé ïîæ øçàì ¨£¨¨§¥´Ÿ¦®©§©©§©¦§

ýåýé-ìàìáà ,åéìà ìltúäìàìå ¤§Ÿ̈−§¦§©¥¥¨£¨§¬Ÿ
:íðrâîí÷çLàåíúBà Lzëà ¨¨«§¤§¨¥−¤§Ÿ¨

÷c úBéäìèéèk õøà øôrk ¦§©©«£©´®̈¤§¦«
a CìLnäíwãà úBöeçäNòà ©ª§¨©¬£¦¥−¤¡¤

÷c ÷c íúBàír÷øàíñîøà: ¨©©¤§¨¥«¤§§¥

ãîénr éáéøî éðèlôzåBîk ©§©§¥¾¦¥«¦¥−©¦®§

íBìLáàå ìôúéçàå ìáðå ìeàL̈§¨¨©£¦Ÿ¤§©§¨

éðøîLzéúééäL ãò ,ílk ãiî ¦§§¥¸¦¸¦©ª¨©¤¨¦¦

ír íéBb LàøìøLàézrãé-àì §´Ÿ¦½©¬£¤«Ÿ¨©−§¦
íäå:éðãáréäîøëð éða §¥©£§ª«¦§¥¬¥−̈

éì-eLçkúé,éúBà íúàøiî éì eáfëé ¦§©«£¦®§©§¦¦¦§¨¨¦

øeáòa ,Eì eðàèç àì eøîàéåìïæà rîLíäå ílk ìLéì eòîMéáø ìò §Ÿ§Ÿ¨¨§©£¦§¬Ÿ©−Ÿ¤¤ª¨§¥¦¨¬§¦«©Ÿ

íeöà øLà ìëì éìà íéòîLð eéäéå ,éãé õîàå éçk:åîeìaé øëð éðaeéäé Ÿ¦§Ÿ¤¨¦§¦§¦§¨¦¥©§¨£¤£©¥§¥¬¥−̈¦®Ÿ¦§

íéLeîkeøbçéåeãçôéåíúBøbñnîíäa ïøqéî éðàL øbñî éøeqé éLBwî:æîýåýé-éçälà éì äNBòäCeøáeäläúe äëøa ìk ìòéøeöé÷æçå éô÷zíøéå §¦§©§§−§¦§£¦¦§§¨«¦¦¦¥©§¥¤£¦§©§¨¨¤©§Ÿ̈−¨¤¦¥¤¨´©¨§¨¨§¦¨¦®¨§¦§¨§¦§¨ª¾
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דנט

:érLé øeö éýìû íøéåçîïúpä ìûä §¨ª¾¡Ÿ¥−¬¦§¦«¨¥¾©Ÿ¥¬
:éðzçz íénr ãéøîe éì úî÷ð§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦

èîéðîîBøz éîwîe éáéàî éàéöBîe«¦¦−¥«Ÿ§¨®¦¨©¸§´§¥½¦
:éðìévz íéñîç LéàîðEãBà ïk-ìr ¥¦¬£¨¦−©¦¥«¦©¥²«§¬

ìe íéBba ýåýé:ønæà EîLàð-äNrå Bkìî úBòeLé ìBcâî §Ÿ̈−©¦®§¦§−£©¥«¦§−§´©§®§«Ÿ¤
:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç¤¯¤¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«

`xenl iy
(çî,éì úBî÷ð ïúBpä.éúî÷ð í÷Bpä(èî,éáéBàî éàéöBîe.éáéBàî éðìévîe,éðîîBøz éîwîe.éðäéaâz éìò íéîwä ïîe(ð,Bkìî úBòeLé ìBcâî ©¥§¨¦©¥¦§¨¦¦¦¥§¨©¦¥¦¥§©¦¨©§§¥¦¦©¨¦¨©©§¦¥¦¦§§©§

íLkL ,Bkìîì àeä úBòeLé ìcâî¦§©§§©§¤§¥

,åéáéBàî ìBvð àeäå æò-ìcâîa ñð íãàL¤¨¨¨§¦§©Ÿ§¦¥§¨

.éáéBàî ézòLBðå åéìà ézñð ïë Bîk§¥©§¦¥¨§©§¦¥§©

,BçéLîì ãñç äNBòåàì ,øîBìk §¤¤¤¦§¦§©Ÿ

Bcñça íà-ék ,ìeîb íeìLz øeáòa©£©§§¦¦§©§

ãåc àeäL BçéLîì äNBò àeäL ìBãbä©¨¤¤¦§¦¤¨¦

.Cìnä,íìBò ãò BòøæìeBîk ©¤¤§©§©¨§

.íìBò ãò Bòøæì äNòé ïk ,ãåãì äNòL¤¨¨§¨¦¥©£¤§©§©¨

mixn zxhr
íéîø ìk ìò íø àeäøeö éýìû ¨©¨¨¦¡Ÿ¥−¬

érLéBãé øö÷zL àøéà àì äæìå ¦§¦«§¨¤Ÿ¦¨¤¦§©¨

éðòéLBälî:çîúî÷ð ïúpä ìûä ¦§¦¥¦¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ
éìéúî÷ð í÷Bpäíénr ãéøîe ¦®©¥¦§¨¦Ÿ¦¬©¦−

:éðzçzèîéàéöBîeéúBà ìévîe ©§¥«¦«¦¦−©¦¦

éîwîe éáéàîéî÷ ïî øúBé ¥«Ÿ§®̈¦¨©¸¥¦¨©

éðîîBøz,äìLîîa íøå àOð éðîéNz §´§¥½¦§¦¥¦¦¨§¨§¤§¨¨

íéñîç Léàîñîç:éðìévz ¥¦¬£¨¦−¨¨©¦¥«¦
ðíéBba ýåýé EãBà ïk-ìr©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®

ñîç éLðàî éðzìväLìeønæà EîL ¤¦©§©¦¥©§¥¨¨§¦§−£©¥«
íòå íò ìk éðôì íeñøôa:àð'ä øLà eòcìBcâîäNBòúBòeLéì úBìBãbãñç-äNrå Bkìîíéãñç äNòåBçéLîìäNòé ïk:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì §¦§¦§¥¨¨¨¨§£¤¦§−¤§´§§©§®§«Ÿ¤¤¯¤§¨¨£¨¦¦§¦²¥©£¤§¨¦¬§©§−©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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דס

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âIàäëøaä úàæåïåùàøLéà äLî Cøa øLà §´Ÿ©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬

:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà íéäìàäáøîàiå ¨«¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«©Ÿ©À
øäî réôBä Bîì øérOî çøæå àa éðéqî ýåýé§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´
:Bîì úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàẗ½̈§¨−̈¥¦«§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈¨«

âekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénr ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´
éúøacî àOé Eìâøì:EãäLî eðì-äeö äøBz §©§¤½¦−̈¦©§Ÿ¤«¨¬¦¨−̈¤®

:á÷ré úlä÷ äLøBîäCìî ïeøLéá éäéå «¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ©§¦¬¦«ª−¤®¤
:ìàøNé éèáL ãçé ír éLàø óqàúäaåéçé §¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬¦§¨¥«§¦¬

:øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàøñæúàæå §¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«§Ÿ́
Bnr-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−

:äéäz åéøvî øærå Bì áø åéãé epàéázô(éåì) §¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«
çénz øîà éåììeéøeàå EøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³

:äáéøî éî-ìr eäáéøz äqîa Búéqðèøîàä ¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«¨«Ÿ¥º
áàìøékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åé §¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½

Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−
:eøöðéééètLî eøBéìàøNéì EúøBúå á÷réì E ¦§«Ÿ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®

:Eçaæî-ìr ìéìëå Etàa äøBè÷ eîéNéàéCøa ¨¦³§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«¨¥³
åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìrôe Bìéç ýåýé§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²

:ïeîe÷é-ïî åéàðNîeñáéãéãé øîà ïîéðáì §©§−̈¦§«§¦§¨¦´¨©½§¦´
ïéáe íBiä-ìk åéìr óôç åéìr çèáì ïkLé ýåýé§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨®̈Ÿ¥³¨¨Æ¨©½¥¬

:ïëL åéôúkñ(ìàøùé)âéúëøáî øîà óñBéìe §¥−̈¨¥«§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤
úöáø íBäzîe ìhî íéîL ãânî Böøà ýåýé§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤

:úçzãéLøb ãânîe LîL úàeáz ãânîe ¨«©¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤
:íéçøéåèúBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe §¨¦«¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬
:íìBòæèäðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe ¨«¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®

:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì äúàBáz̈¸¨Æ§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«
æéíäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À

úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénr©¦²§©©¬©§−̈©§¥®̈¤§¥Æ¦§´
:äMðî éôìà íäå íéøôàñ ¤§©½¦§¥−©§¥¬§©¤«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zeaezk(iriax meil)

úeéøçà,[milhlhn-]íeìk ïðéà,xpic xzenk aygdleéäiL ãò ©£¨¥¨§©¤¦§
úeéøçà ïäì LiL íéñëð íL[zerwxw-]eúkä ézL ìò øúBéúBa ¨§¨¦¤¥¨¤©£¨¥©§¥©§

.øðéc¦¨

* * *

àøîâ
:'xpic xzen' oic ote` da x`eany `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaøazk m` ,`ziixaaBæìly daezk ,eiypn zg`l -Bæìå ,óìà ©¨¨¨¤¤§¨
ly daezk azk dipyd ezy`le -,úBàî Lîç,eiiga miypd ezne £¥¥

lehil dlecbd daezkd zlra ipa mivexe ,`ed zn jk xg`e
,oixkc oipa zaezk miqkpdnøðéc øúBî íL Lé íàizy jxr lr ¦¥¨©¦¨

,zeaezkdíàå ,ïnà úaeúk ïéìèBð elàå ïnà úaeúk ïéìèBð elà¥§¦§©¦¨§¥§¦§©¦¨§¦
åàìxeriyk elhi `ly `ed oicd ,xpic xzen my oi` m`e - ¨

`l` ,ozaezka aezkde÷ìçémiqkpd.äåLa ©§§§¨¤

* * *
:oixkc oipa zaezk oipra mipic dnk d`ian `xnbdàèéLtxac ± §¦¨

eid miqkpd m`y `ed heytïéaeøîizy jxr lr 'xpic xzen' §¦
,a`d zzin zrya zeaezkdedwelg zryaeèòîúðlr mkxrn ¦§©£

,xpic xzen mda oi`y cr ,rwxwd dlfedy iciïéLøBé ïäa eëæ øák§¨¨¨¤§¦
eid m` la` .oixkc oipa zaezk milhepe dlecbd daezkd ly

dzin zrya miqkpd,ïéèòeîjxr lr xpic xzen mda did `ly ¨¦
,zeaezkd izyeaøúðå,rwxwd dxwiizpy ici lr dwelg mcew §¦§©

,xpic xzen mda yi dzreéàîly oicd bdep df ote`a m`d ± ©
.`l e` oixkc oipa zaezk

:ef dl`y lr aiydl yi epnny dyrn d`ian `xnbd,òîL àz̈§©
eåä eaøúðå ïéèòeî øeöøö øa éác éñëéðcxa zia ly mdiqkpy - §¦§¥§¥©©§¨¦§¦§©£

jxra daezk azk odn zg`le ,miyp izyl ieyp didy] xevxv
dzin zrya eid [eiiga ezne ,ohw jxra daezk azk dipyle lecb
,zeaezkd izy jxr lr xpic xzen mda did `ly ,mihren

,xpic xzen mda didy cr miqkpd exwiizp ezen xg`leeúàå§¨
íøîò áøc dén÷ìcvik le`yl mxnr ax iptl miyxeid e`ae - §©¥§©©§¨

,miqkpd z` wlgl yieäì øîà,dphwd daezkd ipal mxnr ax ¨©§
eäðéñéit eìéæxwirny dlecbd daezkd ipa z` eqiitze ekl - ¦©§¦§

.mn` zaezk lawl mi`yx md oicdeçbLà àìipa eyr `l ± Ÿ©§§
,mze` eqiit `le ,eixack dphwd daezkdeäì øîà,mxnr axéà ¨©§¦

eäì eúéñéiôî àìmkl izwqty enk mze` eqiitz `l m` ±àðéçî Ÿ§©§¦§¨¦¨
eëìmkz` dwln ipixd -àîc òaî àìc àåìéña-epi`y uewa §§¦§¨§Ÿ©©§¨

.iecipe `zny mkilr xefb` xnelk ,xyaa awep `edyk mc `iven
eäðéøcL-miyxeid z` mxnr ax gly,ïîçð áøc dén÷ìick ©©¦§§©¥§©©§¨

,oicd z` mdl weqtiyïäì øîà,ongp axL íLkzryay ote`a ¨©¨¤§¥¤
miqkpd eid dzinïéaeønzeaezkd izy jxr lr 'xpic xzen' §¦

edwelgd zrya okn xg`l,eèòîúð¦§©£
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דסי לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:356:398:578:589:309:3110:3210:3213:0012:5818:2518:1818:5118:4317:5918:53באר שבע )ק(

6:356:398:568:579:309:3110:3110:3112:5912:5818:2718:1918:5018:4217:4718:52חיפה )ק(

6:336:378:558:569:299:3010:3010:3012:5812:5718:2818:2018:4918:4217:4118:52ירושלים )ק(

6:356:398:578:589:319:3210:3210:3213:0012:5818:2518:1718:5118:4317:5618:53תל אביב )ק(

6:557:049:049:079:479:5110:4710:4913:1413:1218:3218:2019:0518:5318:0419:06אוסטריה, וינה )ק(

6:556:469:239:1710:009:5511:0511:0113:4113:4019:2619:3219:5319:5919:1220:10אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:577:059:079:109:499:5210:5010:5113:1613:1518:3518:2419:0718:5618:0819:09אוקראינה, אודסה )ק(

6:296:388:388:419:219:2510:2110:2312:4812:4618:0617:5418:3918:2717:3818:40אוקראינה, דונייצק )ק(

6:406:498:498:529:339:3610:3310:3412:5912:5718:1718:0518:5018:3817:4918:51אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:077:169:139:179:5810:0210:5811:0013:2513:2318:4218:2919:1619:0318:1319:17אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:597:099:059:099:519:5510:5110:5313:1713:1518:3418:2119:0918:5618:0519:10אוקראינה, קייב )ק(

6:156:178:408:409:119:1210:1310:1212:4212:4018:0918:0318:3318:2717:4418:37איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:227:309:349:3710:1510:1811:1611:1713:4313:4119:0418:5319:3319:2218:3519:35איטליה, מילאנו )ק(

6:005:588:318:299:008:5810:0210:0012:3412:3218:0718:0518:2918:2717:4718:36אקוואדור, קיטו )ח(

6:296:218:588:539:349:2910:3910:3513:1413:1318:5919:0319:2519:2918:4319:40ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:177:079:459:3810:2410:1811:2911:2514:0614:0519:5219:5920:2220:2919:4020:40ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:037:099:209:229:579:5910:5810:5913:2613:2418:4718:3819:1619:0618:2119:18ארה״ב, בולטימור )ק(

6:536:599:099:119:479:4910:4810:4813:1513:1318:3618:2619:0518:5518:1019:07ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:547:009:099:129:489:5010:4810:4913:1613:1418:3718:2719:0618:5618:1019:07ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:307:379:459:4710:2410:2611:2411:2513:5113:5019:1219:0219:4219:3118:4519:43ארה״ב, דטרויט )ק(

7:157:199:389:3910:1110:1211:1211:1213:4113:3919:0618:5919:3119:2418:4219:34ארה״ב, האוסטון )ק(

6:476:529:089:099:429:4310:4310:4313:1113:0918:3518:2719:0118:5318:1019:04ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:147:169:389:3910:1010:1011:1111:1113:4013:3819:0719:0019:3119:2518:4319:34ארה״ב, מיאמי )ק(

6:496:569:059:079:439:4510:4410:4413:1113:0918:3218:2219:0118:5118:0519:03ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:177:249:339:3510:1110:1311:1211:1313:3913:3719:0018:5119:2919:2018:3419:31ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:496:559:039:069:429:4410:4210:4313:1013:0818:3018:2019:0018:5018:0419:01ארה״ב, שיקגו )ק(

6:146:108:468:439:169:1310:1910:1712:5212:5118:3018:3118:5318:5418:1319:03בוליביה, לה-פס )ח(

7:447:549:499:5310:3610:4011:3611:3814:0214:0019:1819:0519:5319:4018:4919:54בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:447:549:509:5410:3610:4011:3611:3814:0214:0019:1919:0519:5319:4018:5019:54בלגיה, בריסל )ק(

5:465:408:188:138:498:459:539:5012:2712:2518:1118:1318:3018:3317:5018:42ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:345:298:068:028:378:339:419:3812:1512:1317:5417:5618:1818:2017:3818:30ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:027:129:079:119:549:5810:5410:5613:2013:1818:3818:2419:1118:5818:1019:12בריטניה, לונדון )ק(

7:127:239:149:1810:0310:0711:0311:0513:2813:2618:4318:2919:2019:0618:1619:21בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:097:199:129:1710:0010:0511:0011:0213:2613:2418:4318:2919:1819:0418:1219:18גרמניה, ברלין )ק(

7:277:369:339:3710:1910:2211:1811:2013:4513:4319:0218:4919:3619:2318:3319:37גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:465:408:178:138:498:459:539:5012:2812:2618:1418:1718:3218:3517:5218:45דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:296:318:568:569:279:2610:2810:2812:5812:5618:2618:2118:5018:4518:0418:54הודו, מומבאי )ח(

6:256:278:538:529:239:2210:2410:2412:5412:5218:2218:1818:4618:4118:0018:50הודו, פונה )ח(

6:446:528:538:579:369:3910:3610:3813:0313:0118:2118:1018:5418:4217:5418:55הונגריה, בודפשט )ק(

5:586:048:138:168:528:549:529:5312:2012:1817:4117:3118:1018:0017:1518:12טורקיה, איסטנבול )ח(

7:217:279:399:4110:1610:1811:1711:1713:4413:4319:0718:5819:3519:2618:4119:37יוון, אתונה )ק(
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דסב

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:047:139:149:189:5710:0010:5710:5913:2413:2218:4318:3119:1519:0318:1519:16מולדובה, קישינב )ק(

6:276:288:548:539:249:2410:2610:2512:5512:5318:2318:1818:4618:4118:0118:51מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:005:498:258:189:089:0110:1310:0812:5012:4918:3818:4619:1019:1818:2719:31ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:576:008:218:218:538:539:549:5412:2312:2117:4917:4218:1418:0717:2518:17נפאל, קטמנדו )ח(

6:116:178:288:309:059:0710:0610:0712:3412:3217:5617:4618:2418:1517:2818:26סין, בייג'ין )ח(

6:516:499:229:209:519:4910:5310:5113:2413:2218:5718:5519:1919:1718:3719:26סינגפור, סינגפור )ח(

6:386:498:428:469:309:3410:2910:3212:5512:5418:1117:5818:4718:3417:4218:48פולין, ורשא )ק(

5:515:478:238:208:528:509:559:5312:2812:2618:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:407:489:519:5410:3310:3611:3311:3414:0013:5819:1919:0819:5119:4018:5219:52צרפת, ליאון )ק(

7:518:009:5910:0310:4310:4711:4411:4514:1014:0819:2919:1720:0119:4918:5920:02צרפת, פריז )ק(

5:445:438:148:138:438:419:459:4312:1612:1417:4817:4518:1018:0717:2818:16קולומביה, בוגוטה )ח(

7:167:239:299:3210:0910:1211:1011:1113:3713:3518:5918:4919:2719:1618:3019:28קנדה, טורונטו )ק(

6:547:019:059:089:469:4910:4710:4813:1313:1218:3418:2219:0418:5318:0519:05קנדה, מונטריאול )ק(

6:416:459:019:029:369:3710:3710:3713:0513:0318:2818:2018:5518:4718:0318:58קפריסין, לרנקה )ק(

7:007:118:599:049:519:5510:5010:5313:1613:1418:3018:1519:0818:5318:0019:08רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:346:468:328:379:249:2910:2410:2612:4912:4718:0617:5118:4218:2717:3218:42רוסיה, מוסקבה )ח(

6:216:298:318:349:149:1710:1410:1512:4112:3917:5917:4718:3218:2017:3118:33רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:267:349:359:3910:1810:2211:1811:2013:4513:4319:0818:5619:3619:2418:3619:37שוויץ, ציריך )ק(

6:086:088:368:369:069:0510:0810:0712:3812:3618:0718:0318:3018:2617:4618:35תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zaye mixetikd meil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם
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לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן
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אגרות קודש
 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בבית  כ'  ע"י  מרות  קבלת  העדר  של  ענין  נתעורר  אשר  לכאן,  שהגיעה  להשמועה  נצטערתי 
הספר...

המשמעת  לקבל  שעליו  זה  בהשואות  או  בהערכות  כלל  נכנסים  ואין  נוגע  אין  בהנ"ל  והנה 
בדקות  כי  אף  להנ"ל,  דוגמא  ומעין  המשרות,  בין  אלא  האישים,  בין  השואה  בזה  אין  כי  והמנהל, 
דדקות, סיפור הידוע ע"ד רבי יהושע ור"ג, ואדרבה בנדון דידן ההכרח גם עוד יותר, כיון שהעדר קבלת 

עול ומשמעת, פועל היפך הכוונה בהחלט על התלמידים-ות שי'.

ימים אלו  ענין  ובפרט שהרי דוקא  בין כסא לעשור  בענינים אלו,  אין מהצורך כלל להאריך 
הוא קבלת מרות ומשמעת מבלי כל נגיעה בדעת ושכל, מתחיל מקב"ע של ר"ה על כל השנה, והלואי 
שאתבשר טוב בדואר החוזר, שגם מלכתחלה לא הי' העדר האמור או שעכ"פ מכאן ולהבא נתתקן 

הענין במילואו.

בברכה לבשו"ט וחתימה וגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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אגרות קודש

]בין כסא לעשור תשי"א[

...אמירת העולה לתורה חזק חו"נ - לא חשיב הפסק כי הוא שייך לקריאת הסיום )ראה שו"ע 
אדה"ז סקס"ז ס"ט(. וגם הוא אומר, כי נוסחא שלנו היא ונתחזק...



תפלת הדרךדסר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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