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Zeraim
A H IS T O R IC A L N O T E :

T h e Mishna. 1• a collection of teach in gs opinions and le f a l decisions
coverin4r a w id e ran^e of topics — acrlcu ltu ral, le |^ s la tl\e , dom estic, com 
m ercial and philosophical, as well as the ritu als and eth ics of Jew ish tradition
The wortc of the schools of the T annalm , it w a s developed during the first
two cen tu ries of th e com m on era, and com piled by Rabbi Judah the Prince
(ca 200) It served as the starting* point and b asis of the v׳a st T alm udic and
Rabbinical litera tu res N ext to the Bible, It is the m ost im portant book of
Judaism .
T h e M ishna con siets of six orders, dl%nded into treatises, subdivided
in to ch ap ters and finally into 4,187 paragraphs.
Z E R A IM
o r **produce o f th e f ie ld • " ) Is th e f i r s t o f th e s ix orders.
I t deals m a in ly w ith th e Jew ish a g ric u ltu ra l la w s and custo m s o f th e H o ly
Land» and th e p o rtio n s o f th e h a rv e s t w hich fa ll to th e p rie sts, le v lte t and
th e poor.

שמחה פיעטרושקא ז״ל
די דאזיקע אויסגעבעסערטע און פארשענערטע אויפלאגע פון די זעקס סדרים
משניות ,מיט  sפולשטענדיקן נייעם טעקסט און נקודות ,איז צוגעגריים געווארן
ןנום דרוק דורך חלם ״גלעד* פארלאג ,איבער דריי יאר נאכן סוים פון הג״מ שמתה
פיעטרושקא ז״ל ,דער פארפאסער פון דער וואונדערבארער אידישער איבערזעצונג
און דעם גלענצענדן פירוש ,וועלכע האבן אים געבראכט אייביקייט צווישן דעם
גרויסן עולם משניות־לערנער .ליידער האט דער מחבר ניט דערלעבם צו זעען פאר־
ווירקלעכם זיק וואונטש ארויסצוגעבן דעם משניות מיט נקודות .דער גרויזאמער
טויט האט אים אוועקגעריסן אין די פרוכטבארסטע יארן פון זיץ לעבן — אסרו־הג
פסח תש״י ,אין מאנטרעאל ,קאנאדע אין עלטער פון זיבן און פופציק יאר .דער
געדאנק ,אז עס ווערט פארשאפם א גחת-רוח צו דער נשמה פון נפטר ,האט געדינט
ווי אן אינספיראציע און שטזים־קראפט צו מאכן די דאזיקע אויפלאגע אזוי
פראכטפול.
ווען מען לערנט מיט שמחה פיעטרושקא׳ס טרעפלעכער איבערזעצוגג און פי 
רוש ,ווערט מען איבעראשט פון דער פשטות און קלארקייט און פון דעו־ גרויסער
לומדות פון מחבר .ער דערקלערט אלץ איינפאד און דייטלעך .די שווערסטע ענינים
אין דער משנה קומען ארויס קלאר ,לייכט ארן פארשטענדלעך אזוי ,אז מען פילט א
פארגעניגן לערנענחק מיט אים א פרק משניות .עם איז ניט גריגג אנגעקומען דעם
מחבר צו שאפן דאס דאזיקע וויכטיקע און גרויס ווערק .ווי דער מחבר אליין האט
דאם אמאל באטאנט!
מענטש! ווייסן גארניט ווי שחער מיץ אונעט איז געווען .כדי איבערצו־
געבן דעס ריכטיקן פירוש פון א משנה דארף מען זיך אריינמראכטן אין
יעדן ווארט ,איטלען וון<רט אין דער משנה איז גשואויגן און געמאססן,
ודיל פונקט ווי עס איז ניטא קיץ איבעריק ווארט אין דער תורה ,אזוי
איז אויך ניטא קיין איינציק איבעריק ווארט אין משניות .פון די צענ־
דליקער מפרשים האב איך געדארפט ארויסברענגען דעם בעסטן און ריכ־
טיקסטן פשט ,לויט מיין מיינונג .עם געפונען זיך פילע שטעלן אין מיין
פירוש ,אויף וועלכע עס זענעך פאראן גאנצע בלעטער ברטנורא ,תוספות־
יו״ט ,תפארת ישראל א .א ,פירושים און הגהות פון די גאוני הדור פון
די לעצטע עטלעכע הונדערט יאר .איך האב געארבעט זייער שוועראויף
דער סאמע פשוט׳סטער הסברה ,די קלארסטע אויסטייטשונג ,און די םאמע
לעצטע מסקנה,
פילע קריטיקער אוו רעצענזענטן אין זייערע אפשאצונגען איבער ״פיעטרוש־
קאס משניות״ ,קומען»ןמעט אלע צום אויספיר ,אז שמחה פיעטרושקא איז געווען
די פאסיקסטע פערזאן פאר דער דאזיקער אויפגאבע .קודם־כל ווערט אוועקגע־
שטעלט דער פאקט ,וואס דער מחבר האט פארמאגט די נויטיקע קוואליפיקאציעס
דערצו ,א דאנק ז ■־נע פענאמענאלע כשרונות .ער איז געווען א לעבעדיקע ענציקלא-
פעדיע פון תורה און וויסן .ער איז געווען א זעלטענער בקי אין ש-ם בבלי און
ירושלמי .איז געווען זייער היימיש אין דער גרויסער רבנישער ליטעראטור מיט
אירע אומצייליקע ספרי הלכה ,מפרשים ראשונים און אחרונים .ער האט געקענט
דורך און דורך די פיל־שפראכיקע און פיל פארצווייגטע חכמת ישראל ליטעראטור,
און דערצו איז ער אויך געווען א באדייטנדער געלערנטער אין סעקולערע וויסנ־
שאפטן .זיץ שארפער און פלינקער מח האט ,ווי א פאטאגראפישער אפאראט ,אוים־
געכאפט אלץ ,וואס ער האט געלערנט און באאבאכטעט און עם געלאזט ביי אים אין
מח כמונח בקופסא .עס איז ריכסיק אנגעוויזן געווארן ,אז ביי די אומות העולם
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וואלט 8ז» ווערק געסאדערט ;« גןןגצע אקאדעמיע טון געלערנטע״ בשעת שמחה
•יעטרושקא ז׳ל האט איעער »ליין געש»םן דאם דאזיקע מאגומעגט»לע ווערק ,אין
פארלויף פון קנאפע פיר יאר .דער וואונדער ווערט גאך פיל גרעסער ווען מען
ווייסט ,אד אין דער דאזיקער צייט האט ער געמוזט אליין זארגן און איינשאפן די
נויטיקע מאטעריעלע מיטלען אויף ארויסצוגעבן דאם ווערק .ער איז אליין געווען
דעו זדבערזעצער ,אליץ דער מפרש ,דער שרייבער און דער בעל־מגיה .פשוט
באוויזן איבערמענטשלעכע כוחות.
שמחה פיעטרושקא איז געבוירן געווארן ערב ראש חודש חשון ת ת״ג צו זייגע
אידיש־חסידישע עלטערן ,ר׳ ישראל יצחק און חיה דינה פיעטרושקא׳ אין דער
ווארשעווער פארשטאט׳ פראגע׳ אויף ברוקאווע גאם גומער  .11ער איז געווען דאס
פערטע קיגד אין דער משפחה ,ביי די עלטערן׳ וועלכע האבן געצויגן זייער ארימע
חיונה פון א קליק שפייז-קרעמל ,האבן מאטעריעלע גליקן געשפילט א גאנץ קליינע
ראלע .דער עיקר איז ביי זיי געווען תורה לערנען .ווען עס האט זיך שיעטער
ארויסגעוויזן ,אז דער קלימער שמחה׳לע האט עלוישע כשרונות איז צו זייער גליק
קיין גלייכן ניט געווען .פאטער און מוטער האבן געוואכט איבערן קינד .ווען ער
איז אוגטערגעוואקסן און זיינע אויסערגעוויינלעכע אייגנשאפטן זעגען געווארן וואס
ווייטער אלץ מער בולט ,האבן די עלטערן געדארפט פאר אים אלעמאל זוכן פאסיקע
רביים .האבן זיי אים אוועקגעשיקט לערענען אין די ארומיקע שטעט׳ צו די דאר־
טיקע גרויסע רבנים און גאר גיך איז שמחה׳לע בארימט געווארן אלם דער ״ירא־
גער עילוי״.
אין עלטער פון עלף יאר ווערט שמחה׳לע פארגעשטעלט פאר רב מנחם זעמבא
זצ״ל הי״ד .רב מנחם איז שוין דעמאלט געווען בארימט אלס א יונגערמאן א גאון.
ער איז געזעסן על התורה ועבודה אין הויז פון זיק פארמעגלעכן שווער ,ר׳ חיים
ישעי׳ צעדערבוים ,טאקע אויף דער זעלבער ברוקאווע גאס ,וואו שמחהלע׳ס עלטערן
האבן געוואוינט .ר׳ מנחם האט פרובירט רעדן מיטן יונגן בחורל אין לערענען .ער
האט אים געפרעגט א קשיא אין א געוויסן ענין אין ש״ס און אים געהייסן גיק א
חיים דורכלערענען די געוויסע סוגיא אין מסכת יומא מיט רש״י און תוספות ,און
קומען אויף צומארגנס און אים ברענגען א תירוץ אויף דער קשיא .ווי איבעראעוט
איז אבער ר׳ מנחם געווארן ,ווען דער עלף יעריקער יונגל האט גלייך אנגעהויבן
זאגן אויף אויסנווייניק די גמרא ,מיט רש״י און תוספות און טאקע אויפן ארט אים
פארענטפערט די קשיא .ר׳ מנחם האט שוין דעם יונגל ניט אפגעלאזן און גלייד
געמאכט א קביעות צו לערענען מיט אים יעדן טאג.
אבער כדי מקיים צו זיק דעם ״הוה גולה למקום תורה״ און צו לערגען בדיבוק
חברים און לומדי תורה ,איז ער שפעטער אוועקגעפארן לערענען קיק ניישטאט ,ביים
רב ר׳ יהושע׳לע ,וועלכער האט געהאט ארום זיך א קיבוץ פון בחורים און יונגעלייט
מצוינים בתורה .שמחה ,כאטש דער קלענסטער און יונגסטער צווישן זיי ,איז אבער
געווען דער פאוולערסטער און באליבטסטער .ער האט שוין אפילו דאן אנגעהויבן
ארויסצואווייזן זיין שרייבערישן טאלאנט ,ווען זיינע עלטערע חברים האבן באשלאסן
ארזיסצוגעבן א צייטונג פאר תורה ,איז שמחה אוסיגעקליבן געווארן אלם דער רע*
דאקטאר .פון דארט איז ער אוועק לערנען קיק אסטראווצע ,צום גרויסן רבין ,ר׳
מאיר יחיאל הלוי ,בארימט אלם דער שר התורה פון פוילן .דעם אסטראווצער רבינס
ספעציעלע הנהגה פון קדושה וטהרה .אהבת הבריות און הארציקע גוטסקייט ,האבן
זיך טיף איינגעקריצט אין זכרון פון דעם יונגן עילוי .שמחה סלעגט כל ימיו בא-
וואוגדערן די געוואלדיקע פשטות און איינפאכקייט פון רבי׳גס לעבן .ספעציעל זיק
אויסגעטאענקייט פון אלע סארטן עולם הזה׳דיקע הנאות און פארלאנגען .ער האט
געוואוינט אין א זייער באשיידענער וואוינונג מיט ארימע מעבל ,האט כסדר גע־
פאסט ,פלעגט טועם זיק פלייש בלויז שבת ויום טוב און איז מיט זיין גאנץ וועזן
און מחשבות תמיד געווען אריינגעטאן אין לערנען און אין טאן חסד מיט מענטשן.
אין אסטראווצע איז שמחה געווארן בר־מצוה .ווען ער איז אלט געווארן פערצן
יאר האט ער באשלאסן זיך צוריקקערן אהיים און האט ווידעראמאל אנגעהויבן
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לערענען מיט ר׳ מנחם זעמבא בחברותא .כאטש ר׳ מנחם איז געווען מיט צען יאר
עלטער ווי שמחה ,זענען זיי געווארן אזוי שטארק צוגעבונדן איינער צום אנדעה׳
אז זיי האבן זיך גערופן ביי די ערשטע נעמעו און זיו אויר געדוצט .די יארז סון
פערצן ביז זעכצן זעגען כיי אים געווען פאררעכנט אלם די פרוכטבארסטע אין לי 
מוד התורה .ער האט דאן ממש געלערנט יומם ולילה .פשוט געשלונגען תורה .אלץ
איז ביי אים דורכגעטאן געווארן שארף ,פלינק .ער האט פשוט ניט געהאט ?ייז
געדולט פאר לאנגזאמקייט אין לערנען.
אין יענער צייט האט שמחה געקראגן דעם ספר ״צפנת פענח״ ,וואס באשטייט
פון חידושים און פירושים אויפן רמב״ם ,פון דעם וועלם־בארימטן גאון ,ר׳ יוסף
ראזען ,רב אין דווינסק )דינאבורג( ,בעסער באקאנט אלם דער ״ראגאטשאווער עי 
לוי' .רב יאשע דינאבורגער איז געווען פאררעכנט אלס דער גדול צווישן די גאוני
הדור .שמחה האט דעם ספר ניט ארויסגעלאזט פון זיץ האנט ביז וואנען ער האט
אים ניט דורכגעקוקט פון אגהויב ביזן סוף .דאן גלייך זיך אוועקגעזעצט און אנגע-
שריבן א בריוו צום גאון מיט באמערקונגען ,אנווייזנדיק א צאל סתירות ,וואם ער
האט ,לויט זיין מיינונג ,געפונען אין זיין ספר .דער ראגאטשאווער עילוי האט אים
גלייך געענטפערט ,אדרעסירנדיק אים מיט רעספעקט :הרב.״ אין זיק צווייטן בריוו
האט אים שמחה אויפמערקזאם געמאכט ,אז ער איז ניט קיין רב׳ נאר א בחורל פון
פערצן יאר — ״סמוך על שולחן אביו״ .טראצדעם ,האט דער ראגאטשאווער פארט-
געזעצט צו אדרעסירן אים מיטן טיטל הרב ...די דאזיקע קארעספאנדענץ מיטן גאון
האט אנגעהאלטן א לענגערע צייט.
אידן אין ווארשע האבן שטאלצירט מיט זייער ״פראגער עילוי״ ,מען האט וועגן
אים דערציילט וואונדער .וואו ער פלעגט קומען איז ער ארומגערינגלט געווארן פון
לומדים :געפרעגט קשיות ,געענטפערט תירוצים און ,ווי א געניטער שווימער ,זיד
געעקנט ארונטערלאזן אין די טיפענישן פון ים התלמוד און ארויסברענגען די מר 
גליות טובות .ביז זעכצן יאר איז זיץ גאנצע וועלט געווען קאנצענטרירט אין די
דלד אמות של הלכה.
פון זעכצנטן יאר אן האט דער מחבר אנגעהויבן זיך פאראינטערעסירן מיט
וועלטלעכער וויסנשאפט און מיט דעם לימוד פון ״חכמת ישראל״ .אנגערעגט דערצו
האט אים דער גרויסער אידישער געלערנטער חיים יחיאל בארענשטיין ,וועלכער
איז פאררעכנט געווען אלס איינער פון די גרעסטע אידישע געלערנטע אין חכמת
ישראל .א גרויסן אינטערעם אין שמחה׳ן האט אויך גענומען דער באוואוססער אי-
דישער געלערנטער ,דר .שמואל אברהם פאזנאנסקי ,דער ראבינער פון דער סינא־
גאגע אויף טלאמאצקע .די דאזיקע לימודי חול און חכמת ישראל.האט ער געלערנט
אליין ,אויסנוצנדיק אלע מעגלעכע קוואלן .זיץ אויסערגעוויינלעכע התמדה און זיץ
פענאמענאלע כ שחנות האבן אים אין א קורצער צייט געמאכט אלס איינעם פון די
בעסטע מאטעמאטיקער און קענער פון חכמת ישראל אין פוילן .גרויסע ווארשעווער
געלערנעטע האבן פארגעזען פאר אים א גרויסע צוקונפט אלם א געלערנטער אין
וועלטלעכע וויסנשאפטן,
אבער דאם לעבן האט אים געפירט אויף אן אנדערן וועג .די ערשטע וועלט־
מלחמה האט אויסגעבראכן ,שוין זייענדיק דאן פארהייראט און האבנדיק א פאמיליע,
האט ער ,כדי זי ך צו באזארגן מי ט פרנסה׳ אנגעהויבן צו שרייבן אין אידישע ציי-
טונגען .ער האט אויך איבערגעזעצט ביכער פון פויליש אין אידיש .אין  ,1917ווען
אין ווארשע איז געגרינדעט געווארן די אידישע ארטאדאקסישע טאג צייטונג ״דאס
אידישע ווארט״און דערנאך ״דער איד״ ,איז פיעטרושקא געווארן איינער פון די
וויכטיקסטע מיטארבעטער ,אויך אין פעלד פון זשורנאליזם איז פיעטרושקא גיד
אגערקענט געווארן אלס דער ״ארי שבחבורה״ .ער איז געווען פון די סאמע אנגע-
זעענסטע און באליבטסטע זשורנאליסטן אין פוילן .סיי אלס זשורנאליסט• סיי אלם
קארעספאנדענט .ער האט זיך באזעצט פאר די יארן  1930—1925אין ארץ ישראל
און פון דארט געשריבן זיינע בארימטע קארעספאנדענצן ״וואס הערט זיך אין ארץ
ישראלד״ ,וואם האט אנגערעגט טויזנטער אידישע משפחות פון פוילן צו באזעצן

זיו אין ארץ ישראל .אין  1930האט ער זיך גוריקגעקערט קיץ ווארשע און איז
געווארן רעדאקטאר און ארויסגעבער סץ די סירענדע אידישע מארגן און נאב־
מיטאג אייטונגען אין פוילן .ער האם תמיד אויף א קלארן און דירעקטן אופן׳ געזאגט
זיין אויטאראטיוו ווארם און ס׳האט שטענדיק געמאהט דעם געהעריקן רושם .איו די
דאזיקע דרייסיקער יארן)אין יאר תרג״ח( האט שמחה אויסגענוגט זיץ גרויסן איע•
פלוס׳ וואס ער האט געמאכט אין ווארשע ,אלם פראמינענטער רעדאקטאר און ווארט־
זאגער׳ צו העלפן זיין אמאליקן רבי׳ן׳ ר׳ מנחם זעמבא׳ אז ער זאל דערוויילט ווערן
אלם חבר פון ווארשעווער ראגינאט .ר׳ מנחם איז אומגעקומען על קידוש השם׳ אין
דעם ערשטן טאג פסח אין יאר תשי״ג ,דורך די נאצים .ימח שמם וזכרם ,אין דעם
קאמף אין דער ווארשעווער געטא.
קיץ אינערלעכע צופרידנקייט האט פיעטרושקא ניט געהאט פון זיץ זשור•
נאליסטישן דערפאלג .ווי געזאגט איז דאם געווען ביי אים אן ענין פון פרנסה׳ א פאך.
און אין זומער  ,1939ווען ער האט געפילט ,אז עם רוקט זין אן די מלחמה פון די
היטלער באנדעם אויף פוילן ,האט ער צוזאמען מיט זיין פרוי און טאכטער פארלאזט
דאס לאנד פון זיין געבוירן און זין באזעצט אין מאנטרעאל׳ קאנאדע׳ וואו א טייל
פון זיין משפחה וואוינען .דאמאלט האט שמחה באשלאסן צו מאכן א סוף צו זיץ
זשורנאליסטישער קאריערע און זין צוריק אומקערן צום מקור׳ וואס די השגחה
האט אים באשטימט — לימוד התורה און חכמת ישראל .אין מאנטרעאל האט שמחה
פיעטרושקא געפונען זיין אינערלעכע צופרידנקייט אין אן ארבעט׳ וואס איז געווארן
א טייל פון זיץ לעבן.
ער האט אלע זיינע כחות ,מיה און ענערגיע געווידמעט צום משניות .עס האט
צוריק אויפגעלעבט אין אים דער אמאליקער חשק און התמדה צו לערנען .זיין
געוואלדיקע באגייסטערונג האט בייגעשטאנען אלע שוועריקייטן .ער האט געארבעט
מיט אויסערגעוויינלעכער אינטענסיווקייט .ער פלעגט זין אויפהויבן דריי פארטאג
צו זיין ארבעט און עם פארגעזעצם א גאנצן טאג ביז שפעם אין דער נאכט׳ ביז ער
האט פארענדיקט דאם אומשטערבלעכע ווערק זיינם ,דעם ״פיעטרושקא משניות'.
ווי עם איז צווישן עולם׳ אונטער דעם נאמען׳ באקאנט.
אין מאנטרעאל האט שמחה פיעטרושקא אויך ארויסגעגעבן׳ אין צוויי בענדער,
״די אידישע ענציקלאפעדיע״ .א זייער וויכטיק ווערק ,וואו עם געפינען זין דריי
טויזנט ענינים )שטיך־ווערטער(׳ אין פראגן פון אידישער געשיכטע׳ מנהגים ,וויסן׳
רעליגיע ,ליטעראטור .דאם איז אבער געווען בלויז א פארבייגייענדיק ווערק .דער
עיקר איז ביי אים געווען זיין ציל צו פארשפרייטן דעם לימוד המשנה ביי אידן,
דורך דעם איבערזעצן דאם משניום מיטן פאפולערן ,קלארן פירוש .אין דער צייט׳
וואם ער האט געוואוינט אין מאנטרעאל האט ער זיך אויך אפגעגעבן מיט הצלת
נפשות .עם איז געווען אייסשליסלעך א דאנק שמחה פיעטרושקא ,וראם דער פראיעקט
פון אריינלאזן פיר הונדערט אידן .פוילישע בירגער ,קיין קאנאדע׳ איז געווארן
אויסגעפירט מכח אל הפועל .ער איז געווען זייער טעטיק אין דער גרויסער ארבעט
פון דעם ״פארבאנד פון פוילישע אידן אין מאנטרעאל״ .ער האט אויך געשריבן א
רייע קריטישע ארטיקלען איבער די ספרים ,וואס עם האט ארויסגעגעבן פראפעסאר
לוי גינצבורג׳ און אויך אויף אנדערע ביכער וועגן חכמת ישראל ,וואס זענען
אין די יארן דערשינען .דער ״אידישער טעאלאגישער סעמינאר' האט אים אין
דער צייט צוגעטיילט דעם טיטול דאקטאר וד .ה .ל ,(.לכבוד זיין ארבעט אין פאפו־
לאריזירן די משנה צווישן אידן.
שמחה פיעטרושקא האט זיך אריינגעווארפן אין זיין הייליקער ארבעט פון מר 
ביץ זיין תורה ברבים .גלייך נאך זיץ ענדיקן דעם משניות אין אידיש האט ער זיר
גענומען צו איבערזעצן און מאכן א פירוש אויף משנה אויך אין דער ענגלישער
שפראך .אין חודש אדר תש״ט איז ער אוועקגעפארן מיט זיין משפחה קיץ ארץ יש 
ראל און איבערן זומער שוין געהאט אין מאניסקריפט צוגעגרייט אין ענגליש דעם
סדר זרעים און מער ווי א האלב פון סדר מועד .ער איז צוריקגעקומען קיין קאנאדע
מיטן געדאנק זיך צו נעמען צום דרוק דעם ענגלישן פירוש פון משנה ,מיט דעם תוכן

מיט נקודות .האט זיך אבער אונטערגערוקט די שרעקלעכע קראנקהייט .ער איז
אפגעלעגן עטלעכע חדשים אין שפיטאל אין גרויסע יסורים .אבער לא ■סק ■ומי
מגירסא .ליגנדיק אין בעט ,האט ער געלערנט פון אויסנודיניק .ווען רבנים און
תלמידי חכמים זענען געקומען אים מבקר חולה זיין ,האט ער מיט זיי שטענדיק
געשמועסט אין לערנען און זיי פלעגן נשתומם ווערן פון זיץ גאונישעך בקיאות,
לאגיק און הסברה .ער האט לי Tעד ,ליידער ,ניט דערלעבם גו פארווירקלעבן זיעע
פילע גרוסע פלענער :א( צו דערגאנגן זיין פירוש גום משניות מים אן עקסטרע
באנד ,וואס האט באדאדפט זיין א מבוא )אן אריינפיר( ,און ענטהאלטן א גענויע
אפהאנדלונג פון דעד משנה ,מיט באלויכטונגען און אויפקלערונגען פון א לומדישן,
היסטארישן און וויסנשאפטלעכן פארנעם; ב( דעם משניות מיט א פרוש מדעי אין
העברעאיש; ג( פארפאסן און ארויסגעבן א אידישע איבערזעגונג און פירוש אויף
גאנץ ש״ס! ד( א אידישע איבערזעצונג און פירוש אויף גאנץ תנ״ך .מיט זיץ רייכן
באגאזש פון לומדות און וויסן און זיינע אויסגעצייכנטע גאונישע ^ואליפיקאגיעם
איז ער טאקע געווען די פאסיקסטע פערזאן פאר אזעלכע ריזן ארבעטן .כאטש נאד
א צען יאר לעבן! אבער דער רצון פון דער השגחה איז אנדערש געווען אין אירע
וועגן זענען טיף פארהוילן פון אונז ,לאמיר זיין דאנקבאר גו השי״ת פאר די גרויסע,
מאנומענטאלע ווערק ,וואס שמחה פיעטרושקא ז׳ל האט אונז איבערגעלאזן — דעם
משניות אין אידיש,
יהא זכרו ברוך!
ברוקלין ,ניו־יארי ,,ע• מרחשון ,תשט״ו.

מ .מ .ישר

הקדמה
עם איז באמת ניט נויטיק גו שרייבן באריכות וועגן דער וויכטיקייט 8ון
משניות מיט אן איבערזעצונג אין י Tיש און א 8ירוש אין יידיש .משניות איז׳ ג«כן
תנך ,דער יסוד פון גאנגן י Tישקייט iרעליגיע ,עטיק ,לעבנס־פארמען׳ געשיכטע טון
אלטע גייטן .משניות איז דער יסוד ,אויף וועלכן עס זענען געבויט געווארן די גמרא,
די ספרים פון דער גאונים־גייט ,פון די פוסקים און רבנים אין די שפעטערדיקע
דורות .די נויטיקייט ,אז א ייד זאל קאנען לערנען משניות גוזאמען מיט אן איבער־
זעצונג און א פירוש אין י Tיש ,איז דאריבער קלאר פאר יעדן.
כדי ניט אויסצומישן די איבערזעצונג מיטן פירוש ,ווערט די איבערזעגונג פון
יעדער שטיקל משנה געגעבן מיט ד,עלע ,דינע אותיות ,און דער פירוש ווערט געגעבן
מיט דיקערע אותיות .פאר יעדער איבערזעצונג ווערט געגעבן דאם ערשטע לשוך
קודש׳דיגע ווארט פון דעם שטיקל משנה ,כדי מען זאל וויסן ,צו וועלכן שטיקל משנה
די איבערזעצונג און דער פירוש וועח געגעבן.
איך וויל דא באמערקן עטליכע זאכן.
ערשטנס ,אז שוין אין דער איבערזעצונג איז פאראן עטוואס פירוש ,אביסל
הסברה פון דער משנה .אין האב מיך באמיט צו געבן די דאזיקע ״הסברה״ אין
קלאמערן ,איינגערינגלט ,כדי מען זאל וויסן ,וועלכע ווערטער זענען פון דער משנה,
און וועלכע זענען צוגעגעבן געווארן ,כדי מען זאל האבן די פארבינדונג פון די
ווערטער אין דער משנה.
צווייטנס ,אין דעם פירוש האב איך מיך געשטיצט אויף די פירושים פון די
קדמונים ,די גמרות בבלי און ירושלמי ,רשי ,תוספות ,רמבם ,ר״ש ,און פון די
אחרונים רבנו עובדיה ברטנויא )וועלכער ווערט גערופן סתם ״דער ברטנורא״( ,די
צוגאב־דערקלערונג פון תוספות יום טוב ,מלאכת שלמה ,די ליקוטים פון ״תוססות
חדשים״ ,די חידושים פון ווילנער גאון און ר׳ עקיבא אייגער ,דעם פירוש פון ״תפארת
ישראל״ .גאנץ אפם ,וואו עס זענען פאראן עטליכע פירושים גיב איד די אלע
פירושים .פון די חידושים און סברות און הלכות גיב איו נור די דאזיקע וועלכע
האבן א שייכות צום פשט פון דער משנה ,אבער ניט צו דער ווייטערדיקער שקלא
וטריא ארוס דער משנה.
דריטנס ,איו האב טייל אייגענע חידושים צו א סך ערטער פון דער משנה; אבער
די דאזיקע חידושים האב איו דא ניט אריינגעגעבן ,און איו האב געגעבן נור וואס
די מפרשים ,די ראשונים און אחרונים ,זאגן.
פערטנס ,די לשון־קודש׳דיקע שפראו פון דער משנה האט שוין געהאט אין זיו
א סו ווערטער פון אנדערע שפראכן ,דער עיקר פון גריכיש און לאטיין; דערויף האבן
שוין אויסמערקזאם געמאכט די ראשונים ,און דער עיקר דער ספר ״ערוו״ פון רבנו
נתן פון רוים .איו האב מיו באמיט צו געבן די פילאלאגישע דערקלערונגען פון די
דאזיקע ווערסער אויפן יסוד פון ״ערוו* און ״מוסף העריו״ )פון ר׳ בנימין מוספיא(
און אנדערע.

פיפטנס ,אין דעם ״פנים״ ,אין דעם לשון־קודשדיקן טעקסט פון דער משנה ,זענען
פאראן פארשידענע נוסחאות ,סיי אין די כ ת בי־י ד ,סיי אייד אין די עלטערע
געדריקטע משניות .אויף טייל נוסהאות־אונטערשידן האב איך אנגעוויזן אין פירוש.
זעקסטנס ,איך האב מיך באמיט tנו געבן אין פנים ,אין לשון־קודש׳דיקע טעקסט
פון דער משנה די אנגענומענע סמני הפסיק ,ווי דעם פונקט ) ,(,די tנוויי'פונקטן ),(1
די קאמא ) ,(,דעם סעמיקאלאן )!( ,דעם פראגע־גייכן )?( ,כדי דאס לערנען די משנה
זאל זיץ לייכטער .איך האב מיד געשטיצט דערויף ,אז דאס האט אויר געפרובט
טאן אזא גאון וקדוש ווי ר׳ ישראל ליפשיץ ,דער מחבר פון ״תפארת ישראל״.
זיבטנס ,גאנץ אפט גיב איר ניט אן דעם פירוש ,פון וואנען ער איז גענומען ,און
ער איז טיילמאל גענומען געווארן פון די ראשונים ניט אויף דער דאזיקער משנה,
נאר פון אן אנדער ארט .למשל ,דעם פירוש באלד אין דער ערשטער משנה אויף
דעם ווארט ״אשמורה״ ,אז דאס איז פון די נאכט־וועכטערס )שומרים( ,וועלכע האבן
ייך געטוישט יעדע דריטל נאכט .דאס איז גענומען פון דשי אין שופטים ז׳ .און
אזוי איז אין א סך פאלן.
אכטנס ,איך האב מיד באמיט׳ סיי אין דער איבערזעצונג און סיי אין פירוש,
צו געבן אלץ אין א קלארער ,פשוטער יידישער שפראך ,ניט באנוצן זיך מיט פרעמד־
ווערטער ,און איך האב מיך באמיט מסביר צו זיין וואס מער ,און דעד עיקר ביי
די פארוויקלטע און שווערע הלכות סון דמאי ,כלאים ,שביעית און אנדערע ,אז
יערער לערנער זאל פארשטיין די משנה.
איך האב מיך געהאט פארנומען צו געבן אויר א גרעסערן מבוא ,אן איינלייטונג,
אין וועלכער עס זאל געגעבן ווערן ברייט און בפרטות וועגן אלע ענינים פון משניות,
וועגן דעם צוזאמעגשטעל ,דער שפראך )לשון המשנה( ,דעם סידור המשנה ,די תנאים,
וועגן צוזאמענשטעל פון יעדן זעקס סדרים )זרעים ,מועד ,נשים ,נזיקין ,קדשים,
טהרות( ,דעם לעבנס־שטייגער פון די יידן אין די צייטן פון משנה ,וכדומה .אבער
עס האט זיך ארויסגעוויזן ,אז דאס וועט פארנעמען זייער א סך ,און איך רענן ,אם
ירצה השם ,צו געבן אין א באזונדעדן ספר אזא איינלייטונג,
עס וואלט געווען ניט ריכטיק ,אז ביים שרייבן א הקדמה צום ספר זאל איר ניט
דערמאנען דאס סאמע שרעקליכסטע און גרויזאמסטע און שוידערליכסטע ,די גזירות
ושחיטות אין די יארן פון תרצ״ט ,ביז תש״ה ,די מיליאנען יידן פון פוילן און ליטע
און אנדערע אייראפעאישע לענדער ,וועלכע זענען אומגעקומען באכזריות נוראר,
דורך די טמאדיקע דייטשע רוצחים ,דער הרג ואבדון פון די שענסטע און כעסטע
פון יידישן פאלק ,פון רוב בנין פון גאנצן יידנטום .וכל בית ישראל יבכו את
השריפה ,אבער יעדער פון אונז טרויערט באזונדערם אויר אויף די סאמע נאנטסטע
זיינע .זאלן דא דערמאנט ווערן)פון די פיל קרובים און פריינט מיינע( מיין שוועסטער
טויבע רחל און מיין שוואגער יצחק בלומבערג און זייערע קינדער ,וועלכע זענען
געווען אין געטא אין ווארשא ,און וועלכע זענען אומגעקומען מות קדושים ,די
גמרא )ברכות נ״ד( זאגט ״אניסא דיחיד איד,ו חייב לברוכי״ ,אז אויף א נס ,וואס
געשעט מיט אן איינצלנעם מענטש ,דארף דער דאזיקער מענטש מאכן די ברכה
״ברוך שעשה לי נס״ .איך האב געוואוינט אין ווארשא מיט מיין פרוי רחל און
מיין טאכטער גינה חחי׳ ,און מיר האבן ווי דורך א נס פארלאזט ווארשא ענדע

יג

מאגאט יולי  1939און מיר זענען אנגעקומען קיין מאגטרעאל אין קאנאדע אין
אנהייב אויגוסט  ,1939פונקט א מאנאט איידער די דייטשן אונטער דער סירונג טון
רואה היטלער ימ״ש זעגען אדיין אין מלחמה קיין פוילן.
חייב אדם בכבוד אביו ואמו ,לאמיר דא דערמאנען מייגע טייערע עלטערן ,מיין
פאטער ר׳ ישראל יצחק פיעטרושקא ז״ל ,וועלכער איז נפטר געווארן אין ארץ
ישראל אין תל־אביב ה׳ אייר תיש׳ און מיין מוטער חיה דינה ז״ל ,וועלכע איז נפטר
געווארן אין תל-אביב יג סיון תש״ג .זיי האבן זיך באמיט איינצופלאנצן אין אונזער
פאמיליע אהבה צום לערנען און מידות טובות .זאלן דא דערמאנט ווערן מיין
שווער ר׳ צבי יהודה הכהן מילשטיין ז*ל ,וועלכער איז נפטר געווארן אין מאנטרעאל
ה׳ אדר תש״ה און מיץ שוויגער שרה טעמא ז״ל׳ וועלכע איז נפטרה געווארן אין
עסטאוואן )קאגאדע( ט׳ סיון תרצ״ב.
און יבדל מהם לחיים זאלן דערמאנט ווערן מיין ליבע סרוי רחל תחי' ,און
מיץ זון שמואל פיעטרושקא נ״י ווועלכער האט אנטייל געגומען אין דער מלחמה
אין ארץ־ישראל(און מיין טאכטער גינה תחי׳.

זןיך וויל דא אויסדריקן א דאנק מיינע פריינט און באקאנטע ,וועלכע האבו מיר
געהאלפן פינאנציעל ארויסצוגעבן דעם ערשטען סדר זרעים ,און באזונדערס צו די
עושים ומעשים ,מייגע חשובע פריינט הרב הגאון הישיש ד צבי כהן שליטא יושב
ראש הרבנים אין מאנטרעאל ,ר׳ הערש וואלאפסקי ני׳ רעדאקטאר־ארויסגעבער פו:
״קענעדער אדלער״ ,הרב הגאון ר׳ משה ישר שליטא אין ברוקלין,והרב הגאון ר׳
פינחס הירשפרונג שליטא אין מאנטרעאל.
מאנטרטאל ,ראש חודש תמוז תש״ה.
שמחה פיעטרושקא.
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״זרעים* איז דער טייטש ״זאמעף ,וואס מען פארזייט כדי ארוים־
צובאקומען געוויקסן)חומש בראשית א׳ כ״ט ,״זורע זרע״( ,און עם
האט טיילמאל דעם טייטש פון די געוואוקסן אליין .דער ערשטער סדר
הייסט ״זרעים״ ,ווייל כמעט אלע מסכתאות )פאה ,דמאי ,כלאים ,שבי
עית ,תרומות ,מעשרות ,מעשר שני ,חלה ,ערלה ,ביכורים( לערנען די
הלכות פון געוואוקסן פון דער ערד .די שאלה איז ,ווי קומט די ערשטע
מסבתא ברכות אין סדר זרעים? טייל מפרשים ווילן האבן ,אז ערשטנס
האט דער מסדר פון דער משנה געוואלט אנהויבן מיט דער מצוה פון
קריאת שמע ליינען וואס דאס איז דאס נעמען אויף זיך דעם עול
מלכות שמים ,און ממילא האט ער שוין געגעבן אלע דינים פון דאוונען
און ברכות .צווייטנם ,ווייל אין דער מסכתא זענען פאראן די דינים
וועגן ברכות אויך אויף געוואוקסן >דער זעקסטער פרק ״כיצד מברכין
על הפירות״( און דאריבער האט עם שוין א שייכות צו געוואוקסן .דער
נאמען ״זרעים* פאר דעם ערשטן סדר ווערט געבראכט אין דער גמרא
שבת ל״א.
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מסכ ת

?רכות I

א מאימתי
ק1רין את עזסע ?ערכית? ?זי^ז^נה רכי אליעזר* נס??ים א1מדים׳ י׳גד
שהכך?ים ;ל^הים לאכל כתח?ו(ן׳ דוצ1ת .ר?ן5יןליאל א1מר׳עד ש;עלה
עד פוף האשמורה הי־אש;1ה׳ רכרי עמוד השחר .מעשה ש?או ?}יו
עם איז פאראן ,כידוע ,די מזנוה ,אז יעדן אין דער פרי /און יעדן אוונט זאל
מען ליינען קריאת שמע ,דאם הייסט ,מען זאגט די פרשיות פון חומש ״שמע
ישראלי* )אין חומש דברים ו׳( ,״וד,יד .אם שמע״ זחומש דברים י״א( און
״ויאמר' )במדבר ט״ו( .די דאזיקע מצוה איז פאראן אין דער תורה אין חומש
דברים ר ״ודברת בם—בשכבך ובקומך״ ,דו זאלסט זיי ואגן—ווען דו לייגסט
זיך און ווען דו שטייסט אויף״ ,דאס הייסט אין אוונט און אין דער פרי .דער
ערשטער פרק אין דעד משנה באהאגדלט די סראגע ,ווען הייסט ״אין אוונט״׳
און ווען הייסט ״אין דער פרי״.

פרק א.
א ,מאימתי ,פון הען אן ליינט מען קריאת שמע אין אוונט? פון וועלכער צייט אן
הייסט עס ״אווגט״ ,אז מען זאל שוין מעגן ליינען די אוונט־קריאת־שמעז משעה ,פון
דער צייט אן ,ווען די כהנים קומען אריין עסן זייער תרומה .פאראן א דין אין חומש
ויקרא כ״ב׳ אז אויב א כהן ווערט טמא ,ווען למשל ,ער רירט אן א טויטן שרץ ,טאר ער
ניט עסן קיץ ״תרומה״ ,דאס הייסט די הייליקע תבואה ,וואס מען גיט אוועק צו די כהנים;
א כהן ווען ער ווערט טמא ,מוז ער פריהער זיך טובל זיין אין א מקוה אדער א טייך ,און
ער ווארט ביז אוונט ,און ערשט אין אוונט מעג ער עסן תרומה .די משנה לערנט אונז,
אז די דאזיקע צייט ,ווען די כהגים באטראכטן שוין אלם ״אוונט״ צו מעגן עסן תרומה,
הייסט אויך ״אוונט״ צו מעגן ליינען קריאת שמע ביינאכט .די גמרא זאגט ,אז דאם איז
״צאת הכוכבים״ ,ווען די ערשטע שטערנס באווייזן זיך אויפן הימל ,עד סוף ,ביז צוס סוף
פון דער ערשטער אשמורה ,אזוי זאגט רבי אליעזר ,דא ענטפערט די משנה אויף א צוויי־
טער פראגע .דהיינו  :ביז וועלכער צייט אין דער נאכט מעג מען ליינען קריאת שמעי
דערויף זאגט דער תנא רבי אליעזר )אומעטום ,וואו עם שטייט סתם ר׳ אליעזר מיינט
מען ר׳ אליעזר בן הורקנוס( ,אז די צייט איז ביז צום סוף פון דער ערשטער אשמורה.
די נאכט איז געווען איינגעטיילט )שוין אין דער צייט פון תנך ,ווי מיר זען עם אין
שופטים ד( אין דריי טיילן ,און יעדער טייל האט געהייסן ״אשמורה״ ,פון ווארט ״שמר״,
״וואכן״ ,״היטן״ ,ודייל נאכט־וועכטערם האבן געהיט די שטאט ,יעדער וועכטער א
דריטל פון דער נאכט .זאגט ר׳ אליעזר ,אז קריאת שמע אין אוונט מעג מען ליינען נאר
אין דער ערשטן דריטל פון דער נאכט ,וחכמים ,אזן די חכמים זאגן ,אז ביז א האלכע
נאכט .מיטן ווארט ״חכמים״ ,די ״קלוגע״ ,די ״געלערנטע״ מיינט מען דעם רוב
תנאים אין דער ישיבה .רבן גמליאל זאגט ,אז ביז עס גייט־אויף דער מארגן־זייל
די תנאים אין דער משנה טראגן געוויינליך דעם טיטל ״דבי״ ,און נאר עטליכע תנאים,
און דער עיקר די נשיאים .האבן געטראגן דעם טיטל ״רבך ,ווען אין דער משנה וועדט
דערמאנט סתם ״רבן גמליאל״ מיינט מען .געוויינליך רבן גמליאל דעם צווייטן ,פון
דער שטאט יבנה ,נשיא איבער יידן נאכן חורבן פון צווייטן בית המקדש .א שוואגער
פון רבי אליעזר .רבן גמליאל זאגט ,אז די צייט צו ליינען קריאת שמע אין אוונט אין
א גאנצע נאכט ביז עם גיים־אויף דער ״מארגן־זייל״ ,דאם הייסט ,ווען עם באווייזט
זיך דער ערשטער ווייסער פאס אויף דער מזרח זייט פון הימל פארטאג .מעשה ,עס
איז אמאל פארגעקומען ,אז זיינע )רבן גמליאל׳ס( קינדער זעוען געקומען פון א סעורה
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מצותן עד ש:עלה עמיד השחר.
?1ל הנאכלים ליום אחד׳ מצותן
עד ש1עלה.עמוד השחר .אם כן׳
אמרו ה;מים עד הצו־תל בהי
להךחיק את האךם מן העביהt
ב מאינןהי ק־ורין אתשמעבשהרית?

)שפעט אין דער נאכט( ,און זיי האבן געז^^גט צו אים; ״מיר ה^(בן ניט געליינט קיץ
קריאת שמע׳ /און ער האט צו זיי געזאגט ״אויב דער מארגן־זייל איז נאנניט אויפגע־
גאנגען דארפט איר לייוען״ אין דער משנה שטייט .אז רבן גמליאל׳ס קינדער זענען
געקומען ״מבית המשתה״ פון א סעודה־הויז ,און דאט ווארט ״משתה״ איז שוין אין
תנך דער טייטש א גרויסע סעודה ,ביי וועלכער מען האט געטרונקען וויין )״שתה״,
״טרינקן״( .פון א סך ערטער אין דער גמרא איז צו זען ,אז מיט ״משתה״ האט מען,
געוויינליך ,געמיינט א חתונה .וואס פלעגט געיויינליך פארקומען ביינאכט און די סעודה
האט זיך פארצויגן שפעט .ולא זו ,און ניט נאר ביי קריאת שמע אליין ,נאר אויך אומע־
טוס ,וואו די חכמים זאגן ,״ביז האלבע נאכט״ ,אין די צייט ביז עס גייט-אויף דער
מארגן־זייל די גמרא טייטשט איין די דאזיקע משנה ,אז רבן גמליאל האט אויר גע־
זאגט צו זיינע קינדער ,אז צווישן אים און די חכמים איז באמת ניט קיין מחלוקה ,און
אז אויך די חכמים חאלטן ,אז די צייט פין קריאת שמע ליינען איז א גאגצע נאכט,
און אז ניט נאר ביי קריאת שמע ליינען .נאר אויך ביי אנדערע זאכן ,וועגן וועלכע די
חכמים זאגן ״ביז חאלבע נאכט״ איז די ריכטיקע צייט ביז אין דער פרי .און איצט
רעכענט ער אויס עטליכע אזעלכע זאכן :הקטר ,דאס פארברענען פון פעטם און איברים
)פון קרבנות אויפן מזבח אין בית המקרש( איו צייט )א גאנצע נאכט( ביז דעם אויפ־
גאנג פון מארגן־זייל ,און אלע )קרבנות( ,וואס ווערן געגעסן איין טאג ,מעג מען זיי
עסן )א גאנצע נאכט( ביזן אויפגאנג פון מארגן־זייל .ווען מען חאט מקריב געווען
קרבנות אין בית המקדש ,האט מען פון טייל קרבנות פארברענט אויפן מזבח נאר
דאס פעטס ,די חלבים ,און פון טייל קרבנות האט מען פארברענט אויך די פלייש־
טיילן ,די איברים .זאגט די משנה ,אז דאס פארברענען האט געקאנט פארקומען א
גאנצע נאכט ,נאכן טאג ווען מען האט געשאכטן דעם קרבן .דאס זעלבע איז אויך מיטן
פלייש פון אזעלכע קרבנות ,וואס מען האט זיי געמעגט עסן נאר ״יום אחד״ ,נאר אין
דעם טאג ווען מען האט זיי געשאכטן ,איז דער דין .אז מען האט זיי געמעגט עסן
אויך א גאנצע נאכט נאכן טאג פון שעכטן זיי .אם כן .אויב עס איז אזוי) אויב מען מעג
דאס אלץ טאן א גאנצע נאכט( ,פארוואס־זשע האבן די חכמים געזאגט ,אז נור ביז
האלבע נאכטי איז דער ענטפער .כדי צו דערווייטעין דעם מענטש פון א עבירה דאם
הייסט אז די חכמים האבן מורא געהאט ,דאס אייב מען וועט זאגן ,אז די צייט איז ביז
אין דער פרי ,וועט טייל מאל דער מענטש אפלייגן דאס ליינען קריאת שמע אויף שפע־
טער און דערווייל יועט ער אנטשלאפן ווערן און אינגאנצן ניט ליינען ,און ער וועט
אזוי ארום טאן א עבירה .דעריבער האבן זיי געזאגט .אז עס איז גלייכער צו ליינען
קריאת שמע פאר האלבער נאכט .טייל מפרשים זאגן ,אז די מחלוקה צרוישן רבי
אליעזר און די חכמים און רבן גמליאל באשטייט אין אויסטייטשן דעם דערמאנטן
ווארט אין חומש ״ובשכבך״ רבי אליעזר טייטשט ,אז דאס מיינט ,ווען ״דו לייגסט זיך
שלאפן״ ,און געיויינליך לייגן זיך שלאפן ארבייטס-מענטשן אין דעם ערשטן דריטל
אין דער נאכט .דאגעגן די חכמים און רבן גמליאל טייטשן ״ובשכבך״ ״ווען דו ליגסט״,
און די צייט פון ליגן איז א גאנצע נאכט; און די חכמים האבן באגרענצט די צייט ביז
א האלבער נאכט צוליב דעם טעם ,כדי אבצוהיטן דעם מענטש פון א עבירה.
ב מאימתי ,פון ווען אן ליינם מען קריאת שמע אין דער פרי? די איצטיקע משנה
באהאנדלט די פראגע וועגן דער צייט פון ליינען קריאת שמע אין דער פרי און וויל

ברכות פרק א
I r eי

—׳

א

ד ן

ש י ׳

ה ; ק

ע ד

ש ל

ם ל כי ם

ת כ ל ת

ת כ ל ת

הי ה ; * ה.

ש

ל ל י ן .

ל ד י

י

ד׳

ש עו ת ׳

ל ע נייי ד

כ

ש ל

י י

ת י .

הו

ייי גו מי ה ^

ש ע

ש כן

ש

א לי ע ז ר

ש ע י ו י

א׳ ם ־ ר׳

ד ־ ך

“

מ י

ד :

א

ג

ה5םיד׳ הא.ךם
גיכאן ואילך׳
הקולא כתורד^ ג ד ת ש^זאי
אומרם ׳;:עי־ב ?ל אךם!טו ויקלאו׳
וכבוקר -יעידו׳ ימגןיןמי־ ובו¥כ5ך
ינקומל .ו;ית הלל איוטיים׳ ;ל

געבן ז־עם סיטן ,יועץ הי־סט שויץ טאג .און זי זאגט ,משיכיר ,פו 1חס! מע! קא! דערקע־
נוס־ דעת אונטערשיד צווישן בלוי און חיים ,אין דער משנה ווערט באנוצט אויף
׳ בירי״ דאס יוארט  .תכלת״ ,און טייל טייטשן עס .אז עס איז שוין אזוי ליכטיק ,אז
מען קאן דערקענען אין ציצית צווישן דעם תכלת־פאדים און די ווייסע פעדים;
טייי ט״טשן ,אז דאס מי־גט מען סתם צווישן די פארבן פון בלוי און ווייס n ,אליעזר
זאוט צווישן בלוי אץ נרץ פאר ״גרין״ ווערט באנוצט דאם ווארט ■כרתי״,
און דאס איז אזא גריני־ארג .אזא גרינער קנאבל■ וואס הייסט אין דייטש .,יויך״ און
ענגליש ״ליקי׳ אין וואס האט א גריגעם קאליר :אין נוסח פון ירושלמי שטייט דא
״כרתן׳ /וואס איז דער טייטש דער ,.גרין־קאליר״ פון דעם גריניוארג כרתי .וגומרה,
און די ענדע )פון ליינען קריאה שמעו איז ביז די זון שפראצט־אויף לויט דער דא־
זיקער מיינונג פון דער משנה איז די צייט פון לייבען קריאת שמע אין דער פרי א זייער
באגרענצטע ,דהיינר פון ייען עס באווייזט זיך די ערשטע ליכטיקייט און מעז קאז
דערקענען קאיייירק ביז די זין שפראצט־אויף ,דאס הייסט מען זעט איר נאר אויף די
שפיצן בערג .ר׳ יה־שע ואגט ביז דריי שעה ,ווייל עם איז דער שטייגער פון קינדער
פין מלכים אויפצישטיין ע־רשט אום דריי שעה ואויפן טאג( אומעטום אין דער משנה,
וואו עס ווערט דערמאנט ר׳ יהושע מיינט מען דעם תנא ר׳ יהושע בן חנניה ,א חבר
פון ר׳ אליעזר אין רבן גמייאיי' ,ער זאגט ,אז מען מעג ליינען קריאת שמע אין דער
פרי ביז דעם סיף פין דער דריטער שער אין טאג .די מחלוקה צווישן רבי יהושע און
דער פאריגער מיינינג פון דער משנה באשטייט אין אויסטייטשן דאס ווארט פון חומש
וועגן קריאת שמע אין דער פרי ״ובקומך״ .״ווען דו שטייסט אויף״; די ערש־טע מיי־
נ־נג איז ,אז דאס מיינט מען ,ווען געיויינליכע מענטשן שטייען אויף צו דער ארבייט,
זייער פרי; אבער ר׳ יהישע האייט ,אז ווייל עס געפינען זיך אזעלכע מענטשן .ווי קינ־
דער פין מייבים וועלכע שלאפן לענגער און שטייען אויף ערשט נאך דריי שעה אין
טאג הייסט ביז דעמאיס  .יבקימך״ ,די צייט פון אויפשטיין .עס איז נויטיק דא צו בא־
מערקן ,אז אומעטום .וואו עס איז פאראן אין דער משנה ״א שעה״ מיינט מען ניט
אונזער היינטיקע שעה׳  bOמינוט ,נאד מען מיינט א נ 1־טעל פון טאג .דריי שעה
■ פון טאג .ימשר ויינטער ווען דער טאג איז נור  8שעה לאנג׳ מיינט
מיינט א פעוטי“
מען מיט  3שעה״ נאד אינזערע ציויי שיעה׳ א פערטל פון טאג ,דערפאר זימער ,ווען
דער טאג איז  16שעה ’‘ אנג מיינט מען מיט ״ 3שעה״ אונזערע  4שעה ,א פערטל פון
טאג .די דאזיקע שעהין׳ יועקכע •וערן גערעכנט לויט  12־טעל פון טאג .הייסן ״שעות
זמניות״ ,״צייט שעהין״ ,דאה הייסט זיי זיינען אבהענגיק פון דער צי־ט .פון דער
לענג פין טאג .הקורא דקר וואט ליינט לריאה שמע שפעטער פץ דער דאזיקער צייט,
האט נים היזק געהאט פהקט ו 1י איינער ליינט אץ דער חורה די משנה מיינט צו זאגן.
אז אויב איינער האט ניט ועי־יינט קריאת שמע אין דער פרי צו דער דערמאנטער
ריכטיקער צייט ,קאן ער ^ ”•:יז קריאת שמע שפעטער׳ און ער האט כאטש דעם
־.זצוה־פארדינסם ,וואס ער ייינט עטליכע פרשיות אין חומש; ער דארף אויך זאגן די
ברכות פון קריאת שמע.
ג בית שמאי די ביה ב; 1יאי ואון אז אץ אוונט זאל יעדעי מענטש זיך צו־לייגן
און ליינע! קריאת שחר־ אץ אין דב־ד פרי זאל מען שט־ץ וביים קריאת שמע ליינע!(,
ווייל עס חערט נעואוט יאין חומש! ווען דו לייגטט זיך און ווע! דו שטייסט אויף״
די ביה שמאי״ דאס היי! טין שמאי און די ביה הלל״ דאם הויז פון הלל .זענזען
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ו5לכון]ך
אדם ק־ורא כדך 1:׳
בדרך .אם  3ן  ; ,א י ^ ר וכי^זכבף
וכקומך? אלא׳ בש^עה שדרך 5גי
אדם ששבים׳ ובשאגה שדרךבניאדם
עויסדים .אסר ר׳ 0י*פ1ן׳ אני הייתי

?א כדרך׳ ןה*^3תי׳ ליןר1ת 3דםרי
בית שמאי׳ וסכנתי ?.עצמי ספני
הלסמים .אמרו ל 1׳ ?די היית לחוב
כ־עצןוך׳ ש,עבךת.על ד?רי בית הלל:
ף נשבור מ?רך שת:ם לסניה ואסת

געווען צוויי ישיבות פון תנאים .תי'מידים און תלמידים פון תלמידים פון שמאי און
הלל ,דעם אב בית דין און דעם נשיא ביי יידן לערך  100יאר פאר דעם חורבן פון
02ץ בית המקדש .עם איז פאראן א מיינונג ,אז די בית שמאי און בית הלל האבן עק-
זיסטירט אויך א קורצע צייט נאכן חורבן בית המקדש .עם איז אנגענומען ,אז די
הלכה בלייבט שטענדיק ,ווי עס זאגן די בית הלל .אין דער דאזיקער משנה זאגן די
בית שמאי ,אז מען דארף איינטייטשן דעם פסוק אין חומש ״ובשכבך ובקומך״ ,צו
ליינען קריאת שמע ״ווען דו לייגסט זיך און ווען דו שטייסט אויף״ ,גאנץ ווערטליך,
דהיינו ,אז אין אוונט דארף מען ליגן ביים קריאת שמע ליינען ,און אין דער פרי דארף
מען שטיץ .ובית הלל ,או! די בית הלל זאגן ,אז יערער נזענטש ואל ליינע! ווי זיין
שטייגער ,ווייל עס ווערט געזאגט )אץ חומש( ״און ווע! דו גייסט אץ וועג״ .די בית הלל
האלטן ,אז מען מעג ליינען קריאת שמע אין וועלכן צושטאנד מען איז .ביינאכט אפילו
ווען מען שטייט ,און אין דער פרי אפילו ווען מען ליגט ,און אפילו ווען מען גייט; און
זיי ברענגען דערצו א באווייז פון חומש ,וואו עס ווערט געזאגט ,אז מען זאל ליינען
אויך ״ובלכתך בדרך״ ,״און ווען דו גייסט אין וועג״ .אם כ! ,אויב עס איז אזוי ,פאר־
וואסזשע זאגט דער פסוק ״ווע! דו לייגסט זיך או! ווע! דו שטייסט אויף״? איז דער ענט־
פער דערויף ,אז דאס מיינט מען :בשעה ,אי! דער צייט ווע! מענטש! לייג! זיך או! אי!
דער צייט ווע! מענטש! שטייען־אויף .די בית הלל זאגן ,אז מיט דעם ״בשכבך ובקומך״
האט דער חומש ניט געמיינט צו זאגן דעם מענטש ,ווי אזוי ,אין וועלכער פאזיציע ,ער
דארף ליינען קריאת שמע ,ליגנדיק צי שטייענדיק ,נאר ער האט געמיינט אנצוווייזן די
צייט ,ווען מען דארף ליינען קריאת שמע; ניט כסדר א גאנצע נאכט און א גאנצן טאג,
נאר  2מאל אין מעת לעת :איינמאל אין אוונט ,ווען מענטשן ליען זיך ,און איינמאל אין
דער פרי ,ווען מענטשן שטייען אויף .אמר ,ר' טרפו! האט געזאגט .איך בי! אמאל געגאנ־
גע! אי! וועג או! האב מיך צו־געלייגט צו ליינע! קריאת שמע אווי ווי די בית שמאי הייס!
און איך האב מיך געשטעלם אי! געפאר פו! גזלנים .ר׳ טרפון איז געווען א תנא אין דער
צייט פון חורבן פון 2טן בית המקדש און אויך אביסל שפעטער ,און ער דערציילט דא
וועגן זיך ,אז גייענדיק אין וועג האט ער זיך אבגעשטעלט און צוגעליעט זיך כדי צו
ליינען קריאת שמע אזוי ווי די בית שמאי הייסן טוען ,און ער האט דעריבער פארלוירן
צייט און איז געווען אין געפאר באפאלן צו ווערן דורך גזלנים .די משנה באנוצט דא,
און אויך אין א סך אנדערע ערטער ,אנשטאט דאס ווארט ״גזלנים״ דאס גריכישע ווארט
״לעסטעם״ .און פון דער ״ס״ צום סוף ווארט איז געווארן א ״מ״ און אזוי ארום האבן
מיר דאם ווארט ״ליסטים״ .אמרו לו ,האב! זיי)די חכמים( געזאגט צו רי טרפו! דו ביזט
ווערט געווע! געשטעלט צו ווער! אי! געפאר ,ווייל דו האסט עובר געווע! אויף די ווער־
טער פו! די בית הלל .ווי מיר האבן שוין געזאגט ,איז די הלכה אזוי ווי די בית הלל:
און די חברים פון ר׳ טרפון האבן געהאלטן ,אז אפילו ווען איינער וויל מחמיר זיין
אויף זיך און פירן זיך ווי די בית שמאי זאגן ,טאר ער אויך נים.
בשחר ,אי! דער פרי דארף מע! זאג! צוויי ברכות פאר קריאת שמע או! איי!
ד.
ברכה נאך קריאת שמע די צוויי ברכות אין דער פרי פאר קריאת שמע זענען ״יוצר
אור״ און .,אהבה רבה״ ,און די ברכה נאך קריאת שמע איז ״אמת ויציב״ מיט דער
פארענדיגונג פון ״גאל ישראל״ :אזוי האבן מיר עס אויך היינט אין סידור .ובערב ,או!
אי! אוונט זאגט מע! צורי ברכות פאר קריאת שמע או! צוויי ברכות ואך קריאת שמע
די צוויי ברכות פאר קריאת שמע אין אוונט זענען ״המעריב ערבים״ און ״אהבת
עולם״ :און די צוויי ברכות נאך קריאת שמע זענען ״אמת ואמונה״ און ״השכיבנו״ .די
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אלע הייסן ״ברכות״ ווייל מען פארענדיקט זיי מיט ״ברוך אתה ה׳ ׳ /״געבענטשט ביסטו
ג א ט /אחת ,איינע איז א לאנגע און איינע איז א קורצע .אויף די דאזיקע ווערטער פון
דער משנה זענען פאראן פארשידענע טייטשן ביי די מפרשים .רש״י טייטשט ,אז דאם
מייגט מען די צוויי ברכות נאך קריאת שמע אין אוונט׳ ״אמת ואמונה״׳ וועלכע איז
לאנג ,און ״השכיבנו״ ,וועלכע איז קורץ .דער טייטש פון רש״י איז דאכם זיך ,דער
אויסגעהאלטנסטער און עם איז פאראן אויף אים אמווייגיקסטן קשיות און אווי זעט
אוים אויך אין ירושלמי .מקום ,דארט ,וואו זיי)די חכמים( האבן געהייסן מאכן)די ברכה(
לאנג טאר מען ניט מאכן קורץ ,און וואו זיי האבן געהייסן מאכן קורץ טאר מען ניט
מאכן לאנג; וואו זיי האבן געהייסן מאכן מיט א שליסונג טאר מען ניט מאכן אן א שלי-
טונג ,און מאו זיי האבן געהייסן מאכן אן א שליסונג טאר מען ניט מאכן מיט א שליסונג.
וועגן דעם וואס הייסט מאכן א ברכה ״לאנג״ אדער ״קורץ״ האבן מיר שוין געזאגט
פריהער .אבער דא זאגט די משנה אויך וועגן ״ברכות מיט א שליסונג״ און ״ברכות
אן א שליםונג״ .דער טייטש דערפון איז׳ אז עם זענען פאראן ברכות ,וואם הויבן זיו
אן מיט ״ברוך אתה״ ,אבער זיי שליטן זין ניט מיט ״ברוך אתה״ .אזוי זענען דער
גרעסטער טייל ברכות פון עםן! למשל ביים עםן ברויט מאכט מען ״ברוך אתה —
המוציא לחם מן הארץ״ ,מען הויבט אן מיט ברוך אבער מען פארענדיקט ניט צום
טוף מיט ברוך .דאם הייםט ״ברבות אן שליטונג״ .עם זענען אבער פאראן ברכות,
וועלכע הויבן זיך אן מיט ״ברוך אתה״ און שליטט זיי מיט ״ברוך אתה״ .למשל
די ברכה ״יוצר אור״ הויבט מען אן מיט ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם יוצר אור״
און מען שליםט גאר צום םוף מיט ״ ב הו אתה ה׳ יוצר המאורות״ .דאם הייסט ״ברכות
מיט א שליםונג״ .די משנה לערנט ,אז מען טאר ניט מאכן קיינע ענדערונגען אין די
ברכות ,נאד מען דארף זיי זאגן אזוי ווי די חכמים האבן זיי פעםטגעשטעלט.
מזכירין ,מען דארף דערמאנען יציאת מצרים ביינאכט .עם איז דער דין ,אז
ה.
אין דער פרי ,ביים ליינען קריאת שמע ,דארף מען דערמאנען ,אז גאט האט ארויםגע־
נומען די יידן פון מצרים ,יציאת מצרים .דאם דערמאנט מען צוויי מאל ,איינמאל אין
דער דריטער פרשה פון קריאת שמע ״ויאמר״ ,אין וועלכער עס זענען פאראן די
ווערטער ״אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים״ ,און אין ״אמת ויציב״ ,וואו מען זאגט
״אמת ,ממצרים גאלתנו״ .אבער וועגן דערמאנען יציאת מצרים ביים ליינען קריאת
שמע אין אוונט זענעץ געווען פארשידענע מייגונגען און פארשידענע מנהגים ,און דער
ירושלמי דערציילט ,אז אין טייל ערטער האט מען ביינאכט געזאגט נאר די ערשטע
צוויי פרשיות פון קריאת שמע ,און מען האט ניט געזאגט די פרשה פון ״ויאמר״ .דא
זאגט די משנה ,אז מען דארף דערמאנען יציאת מצרים ביינאכט .אמר ,ר׳ אלעזר
בן עזריה האט געזאגט; איך בין שוין ווי איינער פון זיבציג יאר און האב ניט זוכה
געווען ,אז מען זאל זאגן יציאת מצרים ביינאכט ,ביז בן זומא האט עם געדרשנט .ר׳
אלעזר בן עזריה איז געווען א תנא ,א יונגערער חבר פון רבן גמליאל און ר׳ יהושע!
ער איז געווען א גרויסער יהםן און אויך רייך ,און ווען צווישן די חכמים און רבן
גמליאל איז געווען א זייער שארפער םכםוך ,האט מען געמאכט ר׳ אלעזר בן עזריה
פאר נשיא אויף רבן גמליאל׳ם ארט ,און כאטש שפעטער האט מען רבן גמליאל• צוריק־
גע..עבן דאם נשיאות ,איז אבער ר׳ אלעזר בן עזריה געבליבן דער מיט־פירער פון
דער ישיבה .די גמרא אין בבלי ברכות כ״ח דערציילט ,אז ער איז דעמאלט געווען
א יונגערמאן  18יאר אלט ,און עם איז אים געשען א נם און עם איז אים אנגעוואקםן

ברכות פרק א־ב

שדרשה ין זויןא .שנאסר ’ ייי
תזכור את יום צאהך מא״ן מצדם
יל ימי חייך; .מי הייף ,הימים.

ו

כל ;מי חייך ,הלילות. .וחכמים
א1מרים ,ימי ח;יך ,העולם הזה ,כל
ימי ח;יך׳ להכיא לימ1ת המשיח:

פרה ב

א ך,יה קיויא כתדה׳ והגי.ע זמן
המקרא׳ אם כון לבו׳ ;צא׳ ואם

לאו׳ לא ל>א .נפויקים׳ ימואל מפני
הקב 1ד ומינזיב׳ ובאמצע׳ שואל מפני

א לאנגע גראע בארד ,און דעריבער האט ער געזאגט ,אז ער איז ״ווי אייגער וואס
איז שוין אלט  70יאר״ .ר׳ אלעזר בן עזריה דערציילט דא ,אז דעם באווייז פון חומש,
תנא בןזומא׳
דער
האט געבראכט
אז מען דארף דערמאנען יציאת מצרים ביינאכט,
וועמעם נאמען איז געווען שמעון בן זומא און ער האט אויך געלעבט אין יענער צייט,
בן זומא׳ם באווייז איז :שנאמר ,עס ווערט געזאגט )אץ חומש( ,״כדי דו זאלסט געדענקן
דעם טאו פון דיין ארויסגיין פון לאנד מצרים אלע טעו .פון דיין לעב!״ ,״טעג
פון דיין לעבך מיינט מען אין די טעג ,״אלע טעו פון דיין לעבך מיינם מען די נעכט.
בן זומא זאגט ,אז ווען אין חומש וואלט געווען גאר ״ימי חייך״ ,די טעג פון דיין לעבן,
וואלט עס געהייסן ,אז נאר בייטאג דארף מען דערמאנען יציאת מצרים ,אבער ווייל
עם שטייט ״כל ימי חייך״ ,אלע טעג ,מייגט דאס ווארט ״כל״ אויך די ״גאנצע״ טעג,
און א ״גאנצער״ טאג מיינט אין לשון קודש אויך ביינאכט ,וחכמיס ,אבער די חכמים
זאגן .״די טעו פון דיין לעבן״ מיינט מען די איצטיקע וועלט ,״אלט טעו פון ויין
לעבך מיינט מען איינצושליסן אויך די צייטן פון משיח .די חכמים ,דאס הייסט די
מערהייט תנאים ,האלטן ניט פון דער מייגונג ,אז מען דארף דערמאנען יציאת מצרים
ביינאכט ,און די טייטשן איין דעם פסוק ״כל ימי חייך״ ,אז מיטן ווארט ״כל״ מיינט
מען ״אלע״ טעג ,דאס הייסט ,אז ניט נאר אין דער איצטיקער צייט דארף מען דער־
מאנען דעם נם פון באפרייט ווערן פון מצרים ,נאר אויך ווען משיח וועט קומען און
מען וועט האבן באפרייט געווארן פון איצטיקן גלות ,וועט מען נאך אלץ דארפן דער־
מאנען די באפרייאונג פון דעם ערשטן גלות ,פון מצרים.

פרק ב,
א .היה ,אז איינער האט געליינט אין דער תורה ,און עס איז ^(נגעקומען די צייט
פון קריאת-שמע ליינען ,אויב ער האט מכוון גטווען אין הארצן ,ה^ןט ער יוצא געווען,
און אויב ניט ,האט ער ניט יוצא געווען די גמרא זאגט ,אז דא מיינט מען ,ווען אייגער
ליינט אין ספר תורה די פרשה פון קריאת שמע סתם אזוי ,ער קוקט זי אדורך צו זען,
צי אין איר זענען ניט פאראן קיין גרייזן ,און דערווייל איז געווארן אין דער פרי די
צייט צו ליינען קריאת שמע :איז דער דין ,אז אויב ער האט אינזינען ביי זיך אין הארצן,
אז ער זאל דערמיט יוצא זיין די מצוה פון קריאת שמע ליינען ,איד ער יוצא .דאם
ווארט ,.יוצא״ ,ער גייט ארויס״ ,ווערט באנוצט אין דער משנה און דער גמרא ,ווען
מען וויל זאגן וועגן איינעם ,אז ער האט מקיים געווען די מצוה ,דערפילט זיין חוב
צו טאן עפים .בפרקים צווישן די טיילן מעג מען באגריסן פון כבוד וועגן און אפ־
ענטפערן ווען יענער באגריסט ,און אץ דערמיט מעג מען באגריסן פאר מורא וועגן
און אפענטפעוץ ,אחי זאגט ר׳ מאיר ר׳ מאיר איז געווען א תנא ,א תלמיד פון די תנאים
ר׳ עקיבא און ר׳ ישמעאל ,און די גמרא זאגט ,אז א סך סתם הלכות אין אונזער משנה
זענען ר׳ מאיר׳ס .דא לערנט ער דעם דין צי מעג מען מפסיק זיין אין דערמיט ,ווען
מען האלט אין זאגן די ברכות פון קריאת שמע ,אדער ווען מען זאגט די פרשיות
פון קריאת שמע .פארשטייט זיך .אז סתם מפסיק זיין ,אויסרעדן סתם זאכן ,טאר מען
זיכער ניט ,די שאי*ה איז אבער .אז ווען מען האלט אין זאגן די ברכות אדער די
פרשיות פין קריאת־שמע און מען באמערקט ,אז עס איז פארבייגעגאנגען אן אנגע־
זעענער מאן .וועמען מען דארף באגריסן .זאגן צו אים ״שלום!׳׳ כדי אים אפצוגעבן
כבוד .אדער עס איז פארבייגעגאנגען א שטארקער מאן ,פאר וועמען מען האט מורא

בוכות פרק ב

היראה ו ס שי ב׳ רב'״ * פאי'־.
יה׳ךה אומר׳ באמצע׳ שואל מפ;י
די־אה׳ ומשייב מפד הנבוד׳כפרקים׳
•מיאי‘ מפד הכבוד׳ ומימיב י^זלום
לכל אדם :ר אלי הן בין הפרקים׳
כין בךכה ראשיעה לשידה ׳ בין ימדה

י•'

לשסע׳ בין שסע לוהיהאס^פמע,
בין והיה אם יסמע ליאסי3 ,ין
י^^סי לאמת הציב .דבי והוךה
אוסי׳ בין יאמר לאסת ו.יציב לא
:פסיק .אסי דבי:הושע בן לן־חה׳
'סה קהסה ימסע לודרה אם יסמעל

און מען דארף אים אויר באגריסן .עם קאן אויך זיין אן אנדערער פאל ,דהיינו ,ווען
דער דאזיקער אנגעזעענער מאן ,צי ־:׳טארקער מאן ,האט גאר באגריסט צוערשט דעם
קריאת־שרע־ליינער ,און מען דארף זיי דאריבער אפענטפערן און צוריקזאגן זיי דעם
 ,שייום!״ דערו־ף זאגט ר׳ מאיר ,אז אויב מען האלט ״צווישן די טיילן״ ,דאס הייסט
צווישן איין ברכה און דער צ־וי-טער ארעד צווישן א־ין פרשה פון קריאת שמע און
דער ציוייטער ,איז די זאך לייכטער ,און מען מעג מפסיק זיין אין באגריסן און אפענט־
פערן אפילי ייע־ דער מאן איז נור אן אנגעזעענער מאן און מעז דארף אים נור אפגעבן
כבוד ,אבער מורא פאר אים האט מען ניט :ווי איז אבער אז מען האלט אין  ,דער מיט״
פין דער ברכה אדער אין ,,דער מיט״ פין דער פרשה ,איז די זאך הארבער ,און מען
מעג נור באגריסן און אפענטפערן א מאן ,פאר וועמען מען האט מורא; אבער אן אנ־
געזעענעם מאן ,כדי אפצוגעבן אים כבוד טאן מען ניט באגריסן ,און אוודאי ניט אפ־
ענטפערן .ו׳ יהודה זאגט אז אין דער מיט מעג מען באגריסן פאר מורא און אפענם־
פערן פאי כבוד .און צווישן די טיילן ווסג מען באגריסן פאר כבוד און אפענטפערן
יעדן דענטשן אימעטום ,וואו אין דער משנה איז פאראן סתם דער נאמען ר׳ יהודה
מיינט רען רעם תוא ר׳ יהודה בן ר׳ אלעאי ,א חבר פון ר׳ מאיר .דא איז ר׳ יהודה מער
מיקל ,מאכט לייכטער רעם דין ,און ער האלט ,אז ווען מען האלט אין דער מיט פון
דער ברכה אדער פין דער פרשה מעג מען באגריסן רעם שטארקן מאן ,פאר וועמען
מען האט מורא .און מען מעג אפענטפערן ,אבער ניט באגריסן ,רעם אנגעזעענעם
מאן .כדי אים אפצוגעבן כבוד :דאגעגן ווען מען האלט ניט אין דער מיט ,נאר צווישן
איין ברכה און דער צווייטער ,אדער ציוישן איין פרשה און דער ציוייטער ,איז די זאך
נאד לייכטער ,און מען מעג אפילו באגריסן אן אנגעזעענעם מאן ,כדי אים אפצוגעבן
כבוד ,און אפענטפערן ״שי‘ום!״ מעג מען אפילו יעדן מענש.
ב אלו הן ,און דאס מיינט מען  ,צווישן די טיילן״ ,צווישן דער עישטמר ברכה
און דעי צווייטער ,צווישן דעה צווייטער ברכה און דער פרשה שמע״ ,צווישן ,שמע*
אין  ,ויויה אם שמע״ ,צווישן והיה אם שמע■׳ און ויאמר״ ,צווישן ״ויאמר״ און
אמח ו־ציב״ די משנה רעכנט דא אויס וואס הייסט ..צווישן די טיילן״ ,און זאגט׳
אז דאס מיינט מען ווען מען האט שוין פארענדיקט איין ברכה פאר קריאת שמע ,איי־
דער מען גייט אנהויבן די ציוייטע ברכה :דאס זעי'בע איז אויך צווישן דער צווייטער
ברבה און דער ערשטער פרשה פון קריאת שמע ,און דאסזעלבע איז אויך צווישן די
פרשיות זעלבסט ,אדער אויך ציוישן דער לעצטער פרשה פון קריאת שמע ו׳,ויאמר״(
און דער ברכה נאך קריאת שמע ,,אמת ויציב״ ,ווע^כע הייסט א ברכה ,ווייל מען
פארענדיקט איר מיט  ,כריך אתה ה׳ גאל ישראל״ .ר׳ יהודה זאו,מ אז צווישן ..ויאמר'
און ,אמת ויציב״ זאל מען ניט מפסיק זיין ר׳ יהודה האי^ט ,אז ווייל די י^עצטע ווער־
טער פון ויאמר זענען  ,אני ה׳ א^היכם״ ,״איד בין אייער גאט״ ,און דאס ערשטע
ווארט פון ,,אמת ויציב״ איז .ארת״ ,טאר מען צווישן די ווערטער ״א^היכס״ און
״אמת״ ניט מפסיק זיין .די גמרא ברענגט דערצו רעם פסוק פון ירמיה י׳ ״וה׳ אלהים
אמת״ .די מפרשים און די פוסקים ודער רמב״ם ,דער רא״ש און אנדערע( זענען
מחולק .צי מען מיינט דא אז מען טאר אינגאגצן ניט מפסיק זיין .אדער אז עס האט
דעם דין ווי ״אין דער מיט" פון א פרשה .אמר ר׳ יהושע בן קרחה האט געזאגט פאר־
יואס זאגט מען פריעו שמע׳ און דערנאך והיה עם שמע?״ דאס איז רן י ד! 1ר

ברכות פרק ב

אלא ^די >{ז:י! 5ל עליו עול סלכות
עזפים ,תחלה׳ ן^4חר כו:יןגל עליו
עול מעות .וה;ה אם ^גיע לויא^ר?
עזוהיה אם עזמ.ע נ1הג כיום וכלולה׳
ויאמי אינו נוהג אלא כיום ע הקורא

את ע1סע ולא הועמיע לאזנו׳;עא.
רכי יומי אומי׳ לא;עא^ .קויא ולא
דקדק ?אותיוסיל,׳ דכי יוסי אומי,
;עא .רבי יהוךה אוסר׳ לא ;עא.
הקורא לספרע׳ לא;עא^.קרא וסעה׳

מענטש זאל נעמען אויף זין צוערשט רעם עול פון מלכות שמים און דסרנוןך רעם
עול פון מצוות .ר׳ יהושע בן קרחה איז געווען א תנא׳ א חבר פון ר׳ מאיר און ר׳ יהודה׳
אבער ער האט מאריך ימים געווען און געלעבס אויך שפעטער פון זיי .די מיינונג פון
טייל געלערנטע׳ אז ער איז געווען דער זון פון ר׳ עקיבא )וועלכער ווערט איינמאל אג־
גערופן ״קרח״( איז ניט קיין ריכטיקע .ר' יהושע בן קרחה וויל ערקלערן רעם סדר
פון די פרשיות׳ ווי אזוי מען זאגט זיי אין קריאת שמע׳ פאחואס מען זאגט גראד
״שמע״ פאר ״והיה אם שמע״ ,און ״והיה אם שמע״ פאר ״ויאמר״׳ בפרט׳ אז מיר
געפינען אין חומש ״ויאמר״ פריער )אין חומש במדבר( און ״שמע״ און ״והיה אם
שמע״ שפעטער )אין חומש דברים( .ער זאגט׳ אז אין דער פרשה ״שמע ישראל״
נעמט מען אויף זיך דעם עול פון מלכות שמים ,דאם אנערקענען די געטליכקייט׳ אז
גאט )״שמים״ ,דער הימעל( איז דער איינציקער מלך ,דער הערשער איבער דער וועלט׳
און מען זאגט דעם ״ה׳ אלהינו ה׳ אחד״ .און נאכדעם ווי מען האט שוין אנערקענט
די הערשאפט פון גאט ,זאגט מען די פרשה פון ״והיה אם שמע תשמעו אל מצותי״,
״און אז איר וועט צוהערן און פאלגן מיינע מצוות״ ,און מען נעמט אויף זיך דעם עול,
די התחייבות מקיים צו זיין די מצוות .והיה ,פארוואס זאגט מען ״והיה אם שמע' פאר
״ויאמר״? ווייל ״והיה אם שמע״ איז גילטיק םיי בייטאג און מיי ביינאכט ,אבער
״ויאמר״ איו גילטיק נור בייטאג .דא דערקלערט ר׳ יהושע בן קרחה פארוואם מען
זאגט די פרשה ,׳והיה אם שמע״ פאר ״ויאמר״ ,מיט דעם טעם׳ ווייל אין ״ויאמר״
איז פאראן די מצוה פון ציצית ,און דער דין איז׳ אז ציצית דארף מען טראגן נאר
בייטאג! ביינאכט איז מען פטור פון טראגן ציצית .אזוי טייטשן כמעט אלע מפרשים די
דאזיקע משנה .אבער דער ״מלאכת שלמה״ און דער ווילנער גאון טייטשן ,אז מען
האט ביינאכט ביים קריאת־שמע-ליינען אינגאנצן ניט געפלעגט זאגן די פרשה פון
׳,ויאמר״! מיר האבן שוין געבראכט די דאזיקע מיינונג׳ וועלכע געפינט אויך א
שטארקע שטיצע אין ירושלמי.
ג .הקורא ,אז איינער ליינט קריאת שמע און זיינע אויערן הערן ניט וואם ער
זאגט ,איז ער יוצא .די משנה מיינט דערמיט׳ אז מען דארף ניט דוקא זאגן די ווער־
טער הויך ,אז דער זאגער זאל הערן וואם ער זאגט! ס׳איז גענוג שטילערהייט .ר' יוסי
זאגט ,אז ער איז נים יוצא .אומעטום אין דער משנה ,וואו עם איז פאראן סתם ר׳ יוסי מיינט
מען דעם תנא ר׳ יוסי בן חלפתא׳ א חבר פון ר׳ מאיר און ר׳ יהודה .דא זאגט ר׳ יוסי׳
אז קריאת שמע דארף מען ליינען גענוג הויך׳ אז מען זאל כאטש אליק הערן די ווער־
טער וואם מען זאגט .קרא ,אז איינער ליינט קריאת שמע און האט ניט ריכטיק ארוים־
געזאגט די אותיות ,זאגט ר׳ יוסי ,אז ער האט יא יוצא געווען ,ר׳ יהודה זאגט ,אז
ער האט ניט יוצא געזוען .די גמרא באמערקט דא ,אז דאס מיינט מען ניט נור ,ווען
מען זאגט ניט אחים ריכטיק גאנצע ווערטער׳ נאר אפילו ווען מען שלינגט איין אייג־
צעלנע אותיות ,ווען מען זאגט צוזאמען די צוויי ווערטער ״ואבדתם מהרה״ און איינע
פון די ״מימ׳ם״ ,דער סוף פון ״ואבדתם״ צי דער אנהויב פון ״מהרה״ ווערט פאר־
לוירן .דאס איז אויך דער טעם ,פארוואס מען דריקט דעם ״זיץ״ פון ״תזכרו״ ,כדי עם
זאל ניט קלינגען ״תשכרו״ .הקורא ,אז איינער ליינט קריאת שמע ״צוריק״ איז ער
ניט יוצא ,די משנה באנוצט דא פאר ,׳צוריק״ דאם ווארט ,,למפרע״ ,און מיינט צו
זאגן ,אז ווען איינער ליינט ,למשל ,דעם צווייטן פסוק פון שמע צוערשט און דערנאך
ליינט ער דעם ערשטן פסוק׳ איז ער ניט יוצא .קרא ,אז איינער ליינט קריאת שמע און
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וחזור ל^זקום ש^ע^דיי ך האי^דן
קורין ;ראש האי;ן ,א; 1ראש
הנד;ך3 ,וה שאי^ן לצזאין לעשות
כן כתפלה :ך חתן פטור כקריאת
שיכע בלילה הראשון עד מוצאי
ש;ת׳ אם לא עשה נו.עשה .כועשה
; ר ק גסליאל׳ ש^קלא כלילה
ד

^
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ט

לו תלדךיו׳
הראשון ש;*^זא׳
לא לכךתנו רכנו׳ עזדזתן ;טור
מקריאת שנוע כלילה הראשוף<ןכר
להם׳ איני שומע לכם לכט־ל ממני
עול מלכות שמים אפילו יקעה אחת:
ן רחק כל;לה הראשון יממתה אשתו׳
אמרו לו תלמיריו׳ לא למרתנו רכנו׳
T

^■

מאנט א גריית ואל ער צוריק אנהויב! ליינע! פו! דעם ארט ,וואו ער האט געמאכט דעם
גרייז ער דארף ניט ווידער ליינען גאנץ קריאת שמע פון אנהויב אן ,נאר עס איז גענע
ווען ער ליינט נאכאמאל בלויז פון דעם ארט פון גרייז,
ד ,האומנץ ,בעלי מלאכות מעגן ליינען קריאת שמע ווע! זיי זענע! אויפן שפיץ
פון בוים אדער אויף דעם שפיץ פון א בוי-וואנט ,אבער דאוונען דארט טארן זיי ניט,
כמעט אומעטום וואו די משנה באגוצט דאס ווארט ,,תפילה״ ,דאוונען ,מיינט מען דאוו־
נען שמונה עשרה .די משנה זאגט דא ,אז ווען בעלי מלאכות ארבייטן אויף דעם
שפיץ פון א בוים ,אדער אויפ׳ן שפיץ פון א בוי־וואנט ,א רעשטאוואניע ,מעגן זיי זאגן
קריאת שמע .אבער דאוונען דארט שמונה עשרה טארן זיי ניט ,נאר מוזן אראפגיין פון
דארט צום דאוונען .מען דערקלערט עם דערמיט ,וואס ביים דאוונען דארף מען האבן
מער כוונה ,ווי ביי קריאת שמע ,און ווען מען שטייט אויף אזא ארט ,קאן מען ניט
אינזינען האבן ריכטיק דאס דאוונען ,ווייל מען מוז אכטונג געבן ,אז מען זאל ניט
אראפפאי*ן .דאס ווארט ,.נדבך״ אין דער משנה פאר א ״בוי־וואנט״ געפינט זיך אין
תנך ,אין עזרא ר ,אין אראמעאישן טייל ,וואו עס איז דער טייטש א ״שורה״ ,פון
שטיינער אדער האלץ.
ה חתן א חתן איז פטור פון ליינען קריאת שמע די ערשטע נאכט ,ביז שבת
צונאכטס אויב ער האט נאך ניט געטאן קיין טאט אין דער ערשטער משנה כתובות
ווערט געזאגט ,אז אמאל פלעגן חתינות פון מיידלעך פארקומען מיטוואך; די משנה
זאגט דא דעריבער ,אז אין דער .,ערשטער נאכט״ ,דער נאכט פון דער חופה ,דארף
דער חתן ניט ליינען קריאת שמע ,ווייל זיין געדאנק איז פארנומען צו פארקערן גע־
שלעכטייאך מיט זיין פרוי :אויב ער האט אין דער חופה נאכט .,ניט געטאן קיץ טאט״,
ניט פארקערט געשיעכטלאך מיט זיין פרוי ,איז ער פטור צו ליינען קריאת שמע אויך
צומארגנס ,דאנערשטאג ביינאכט .און אזוי כסדר איז ער פטור פון קריאת שמע ,אויב
ער האט ניט פארקערט געשי'עכטליך ,ביז שבת־צונאכטס .שפעטער דארף ער שוין יא
ליינען קריאת שמע .אפילו ער האט נאך גאר ניט געטאן .ווייל מען נעמט אן אז מער
איז אים דער געדאנק שוין ניט פארנומען .מעשה ,עס האט פאסירט מיט רבן גמליאל,
או ער האט געליינט קריאת שמע אין דער ערשטער נאכט ווען ער ראט חתווה גע־
האט האבן זיינע תלמידים אים געזאגט אונזער רבי ,דו האסט דאך אונז געלערנט,
אז א חתן דארף ניט ליינען קריאת שמעי האט ער זיי אפגע  1נטפ  1רט איך וועל אייך
ניט פאלג! אראפצונעמען פון זיך דעס מלכות שמיס אפילו איין שעה די משנה ווי^
דא לערנען ,אז כאטש א התן איז פטור פון קריאת שמע אבער אויב דער התן וויל יא
ליינען קריאת שמע ,מעג ער עס טאן .די משנה באנוצט דא פאר קריאת שמע דעם
אויסדרוק ״מלכות שמים״ ,די ,,קעניגלעכע הערשאפט פין ד,ימ^״ ,די געטליכע הער-
שאפט ,ווי מיר האבן עם שוין דערקלערט פריער אין דער משנה ב׳.
רחץ ,ער )רבן גמליאל( האט זיך געוואשן אין דער ערשטער ואכט ווען זיין
ו,
פרוי איז געשטארבן האבן זיינע תלמידיח צו אים געזאגט אונזער רבי ,דו האסט
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י;זא5י' אסו־־ ''‘'.־חי*ןל אדי־ ';‘הם׳
איד כשאי כל אדס׳אסיזדס אני:
ץ •כשיגית י1יבי עניו קהל ,עליו
תגהיכין׳ איי-י לי תלכייךו ,לא
דר•־••*
►דיייזייר T*1׳*״
<^'*»׳*

יייו״־׳זיי^ייי
r I־‘ yt' I ‘:!-י' •1׳‘ I

יעל העבדיסי' אסר להכז׳ אין ^יכי

עכיי כשאר ^:ל העידים׳ השי ה;הי
ח חהן׳ אם ר^ה לקרות קריאת
שנוע כלולה הראשון קורא .רכן
שס׳עון בן נסליאל אוןיר׳ לא י ל
הרו^ה לסיול את השם יפ•vול.

דאך אווז גמלעונר׳ ,אז אן אבל טאר זיך ויט וואשןי האט מר זיי אפגעענטפטוט:
איך בין ניט גל יך צו אנדערע מטנטשן ,איך בין א מפונק .די גמרא דערקלערט עם
דערמיס ,וואט רבן גגיייאל האלט׳ אז דער איסור ניט צו וואשן זיך פאר אן אבל אין
דער גאכט נאך דעס טא .,היען זיין נאנטער קרוב איז געשטארבן ,איז ניט ״מדאורייתא״,
אן איסור פון דער תורה ,נאר .,מדרבנן" .די רבנן האבן עס איינגעפירט; און פאר
א מפונק ,יועלכער קאן נ־ט פארטראגן ניט זייענדיק געוואשן ,האבן די רבנן דעם
איסיר ניט יעמאכט די משנה באנוצט דא אגשטאט ״מפונק״ שטארק־עמפינדליכן
מענטש דאס ווארט  ,אסטניס״ ,אין טייל מפרשים )דער רמבם ,ברטנורא און תוספות
יום טוב( ווילן האבן ,אז דאס איז פון העברעאישן ווארט ״צנה׳׳ ,קאלט ,צוגעקילט.
אבער ר בנימין מוספיא אין  ,מוסף הערוך״ האט נאכגעוויזן .אז דאס איז דאסזעלבע
ויארט וואס .,אטתגיס׳ וריט א תיו( ,וואט איז פאראן אין א סך ערטער אין דער
ומרא )סוטה י■ א אין אנדערע ערטער( און דאס איז דאס גריכישע ווארט ״אסטענעם״,
,שיואכער מענטש׳ ,און ווערט אין דער גמרא באנוצט אנשטאט מפונק.
ז וכשנוח .און ווען דין )יבן גמליאל ס( שקלאף׳ טבי ,איז געשטארבן ,האט ער
זיך געלאזט מנחם אגל זיין ,האבן זיינע תלמידים צו אים געזאגט :אונזער הבי ,דנ
האסט ז אך אונז געלערנט .אז מען לאזט ויך ניט מנחם אבל זיין אויף א שקלאף?
האט עי זיי אפגעענטפערט טבי מיין שקלאף איז ניט געווען גלייך צו אנדערע שקלאפן,
ער איז געווען א ערליכער יועגן טבי דעם שקלאף פון רבן גמליאל ,געפינען מיר
אויך אין דער משנה סיכה ,אז כאטש ער איז דאך פטור געווען אלם שקלאף ,פון גע-
וייסע מצוית ,איז ער גע־וען א תלמיד חכם; די משגה דא באנוצט זיך מיטן ווארט
כשר״ צי באצי ינען א ערליכן .אכגעהיטענעם אין רעליגיעזע זאכן .די לעצטע צווייסיפירים וועגן רנן גמיייא^ )יועגן זיין וואשן זיך נאף דער פרוים׳ טויט און ״לאזן זיד
מנחם אב^ זיין אויף זיין קנעכט( ווערן דא דערציילט צוליב דעם ערשטן סיפור וועגן
זיין ■׳^ייגען קריאת שרע אין דער נאכט פון דער חופה; די אלע דריי סיפורים זענען
עניייך צו זי ,רעו מיט י־א״! ,־בן גמי'יאי‘ האט געטאן אגדערש ווי ער האט אלייז גע*
לערגס ,און אייף ז עו פו אגע פון זיינע תלמידים האט ער זיי געגעבן די נויטיקע
דערקי'ערונג.
ד חתן אייר א חתן דיל ל־יוען קריאת שמע אין דעה ערשטער נאכט )חופה־
נאככס נזווג טר גיינען רכן שדיוו; בן נמ? ’ אל ואגט אז ניט יעדער וואס וויד זיך נעמען
זע ת וא!יע 1יפו! אן אנוכי ’ !; כ פ מאן( מעג עס נעמען אייגנטליך לערט דא די משנה
דאסזעיבע ,וואס רבן גט־'־אל האט געזאגט צי זיינע תלמידים פריער אין דער משנה
!:׳ ,אז כאטש א התן איז גיס־ מחויב צו ־*יינעז קריאת שמע ,אגער אויב ער וויל מעג
־א־‘ •א- ’.:.כ:־ר .אז ניט יעדער חתן מעג עס טאן ,און נאר אזא
עו , .כן ש ,ע,־
א׳־׳נעו ויאיס ד;  ,א .־ ■״ ע ,־ א־ :א שסרענגער מדקדק אין אין מצוות ,מעג ליינען קריאת
שכיר עי זע־וען געייען צוריי תנאים מיטן נאמען רבן שמעון בן גמליאל ,איינער אין
געווע־ ■־־ יי סאסע־•־ פיו רבן גמיייאיי פון יבנה ,און איינער איז געווען דער זון פון
דעמזעלבן ר^־.ו ,י;"■'יא'* .עס איז אנצונעמען ,אז דא מיינט מען דעם זון .וועלכער האט
אזוי ארוס דערלי'ל\רט דנ־ם זיז פוז זייז פאטמרס ענטפצר צו די חי^חידיח

1ו

פרר ,ג.

א מי יטמתו מוטל ל?;יו׳ ?טור צ1רךמהן׳פטורץ׳ ואת וטאץ למטה
רטן צ1ךך ?הן ,חיבים .אלו ואלו פטורץ
בקריאת יטמע ומן
התסלין .נויטיאי המטה ולזלופיהן מן ההפלר׳י ב קטרו את המת לדוןרו׳
!חלופי חלופיהן׳ את יטלפני המטה אם יכולים להההיל ולגמור׳ .עד
ואת יטלאחר המטה ,את שלמטה יטלא עיעו לשורה׳ .יהחילו\ ,אם
פרק ג.
מי ,א:ינער ,וו^ןס זיין מת ליגט פאר אים ,איז פטור פון ליינען קריאת שמע
א.
און פון דאוונען און פון טר^ןגן תפילין ,די מצוה צו ברענגען א מת צו קבורה ווערט
באטראכט אלם זייער גרוים ,און די משנה זאגט דא ,אז אויב ביי איינעם איז געשטארבן
זיינם א נאנטער קרוב ,אויף וועלכן ער דארף טרויערן ,זיין אן אבל ,און עם איז זיין
חוב צו ברענגען דעם מת צו קבורה ,איז כל זמן די קבורה איז ניט פארגעקומעו און
דער מת ״ליגט פאר אים״ ,איז דער קרוב־אבל פטור פון ליינען קריאת שמע און פון
דאוונען און פון טראגן תפילין ,דער טעם דערפון איז ,כדי ער זאל זיין גאנצז געדאנק
אפגעבן דורכצופירן די קבורה .אין דער משנה ,וואס איז פאראן אין דער גמרא ,זענען
דא אויך צוגעגעבן די ווערטער ״ומכל המצוות האמורות בתורה״ ,דאם הייסט ,אז
דער קרוב־אבל איז באפרייט אויך פון אלע אנדערע מצוות פון דער תורה .נושאי ,די
מענטשן ,וומלכע טראגן די מיטה )פון מת( און אויך די מענטשן ,וועלכע פארטרטטן
זיי )צום טראגן די מיטה( ,און אויך די פארטרעטער פון די פארטרעטער ,סיי די
מענטשן ,וועלנע גייען פאר דער מיטה ,סיי די וועלכע גייען נאך דער מיטה ,אין די
מענטשן ,וועלכע זענען נויטיק צו דער מיטה ,זענען פטור )פון קריאת שמע( ,און די
וועלכע זענען ניט נויטיק צו דער מיטה ,זענען מחויב .דעם מת האט מען געטראגן
צום קבר אויף א בעט ,א ״מיטה״ ,און אויף דעם וועג האבן זיך די מיטה־טרעגער גע-
*׳יישט ,און די מיטה איז איבערגענומען געווארן דורך אנדערע מענטשן צום טראגן.
די משנה זאגט ,אז יעדער איינער — ,ניט דוקא דער קרוב־אבל — ,וועלכער ברענגט
דירעקטן נוצץ צו דער קבורה ,למשל ,די וועלכע נעמען די מיטה מיט דעם מת צום
טראגן ,און אויך זייערע פארטרעטער ,זענען זיי אלע פטור פון ליינען קריאת שמע,
ווייל זיי זענען אלע פארנומען מיט דער מצוה פון קבורה .דעריבער זאגט די משנה,
אז עם איז ניט קיין אונטערשיד צי די מענטשן גייען פאר דער מיטה ,צי נאך דער
מיטה! קוים דארף מען זיי האבן צום טראגן ,זענען זיי פטור .אבע ,אויב מען דארף זיי
ניט האבן צום טראגן די מיטה ,כאטש זיי זענען מלווה דעם מת ,דארפן זיי יא ליינען
קריאת שמע .אלו ,אבער מיי די און סיי יענע זענמן פטור פון דאוונען .עם איז שויז
געזאגט געווארן אין די פירושים צו די פריעריקע דינים פון משנה ,אז צום דאוו־
נען ווערט פארלאנגט מער כוונה ווי צו קריאת שמע .דעריבער זאגט דא די משנה,
או אלע מענטשן ,וועלכע באגלייטן דעם מת צו דער קבורה ,אפילו די ,וואם זענען ניט
נויטיק צום טראגן די מיטה ,זענען פטור פון דאוונען! ווייל באגלייטנדיק דעם מת קא־
נעץ זיי י ייז אבגעבן דעם געדאנק גוט צום דאוונען .לויט איין פירוש איז עם דערפאר,
וואם דאו •ן איז )לויט טייל מיינונגען( ניט ״מדאורייתא״ ,און דעריבער האט מען
דערביי מ ״* געווען.
ב קברו ,נאכדעס ווי מסן האט קובר געווען דמם מת און די מענטשן זענען
צוריקגעגאנגן ,אויב זיי קאוען אנהויבן און פארענדיגן )לייענען קריאת שמע( איידער
זיי קימע! צו דסר שורה ,זאל! זיי אנהויבן ,און אויב ניט ,זאלן זיי ניט אנהויבן.
עס איז דער מנהג ,אז ווען די באגלייטער פון א לויה גייען צוריק נאכדעם ווי מען
האט שוין קובר געווען דעם מת ,שטעלן זיי זיך אוים אין א שורה ,און די קרובים־
אבלים גייען פארביי דער שורה ,און די באגלייטער זענען זיי מנחם אבל און זאגן צו
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י^או׳ לא:החילו .העירסדים גשורה ,
הה;יהים הטורים׳ והחיצ;1ים ה;בין:
ג ;יטים ו^^קדים וךןטהים הטורים

בקריאת ^סע וטןהחפילין׳ וח;כין

בהה^ה ונ^זהה ו5לךכת ״';■?־ן:

ף ?.על לןרי טסרהר ?לבו ,ואעו

זיי ״המקום ינחם״ ,גאט זאל אייך טרייסטן״ .די משנד ,זאגט ,אז דאס שטעלן זיר אין
דער שורה מנחם־אבל-צו־זיין איז אזא גרויסע מצוה ,אז נאר ווען מען ווייסט ,אז מען
וועט קאגען פארענדיגן דאס ליינען קריאת שמע איידער מען וועט זיך שטעלן אין דער
שורה ,זאל מען אנהויבן קריאת שמע ,און אויב ניט זאל מען ניט אנהויבן .העומדים,
די מענטשן ,וועלכע שטייען אץ דער שורה ,איז די וואס שטייען אינווייניק זענען פטור
פון קריאת שמע ,און די האם שטייען אין דרויסן )פון דער שורה( זענען מחויב.
מיט ״אינווייניק״ מיינט מען דא די וועלכע שטייען אין דער שורה ,פאר וועלכער די
אבלים גייען פארביי! מיט ״אין דרויסן״ מיינט מען די מענטשן ,וועלכע שטייען
הינטער דער ערשטער שורה ,און פאר זיי גייט דעריבער דער אבל ניט פארביי
דירעקט ,און זיי געהערן ניט צו די שורה ,אנטיילנעמער ,און דעריבער זענען זיי
מחויב צו ליינען קריאת שמע.
ג .נשים ,פרויען און שקלאפן און קליינע )קינדער( זענען פטור פון קריאת שמע
און פון תפילין ,די געבאטן פון דער תורה ווערן צעטיילט אין מצוות ״לא תעשה'
״מען זאל ניט טאך ,ווי למשל ,מען זאל ניט עסן טריפות ,מען זאל ניט ארבייטן אום
שבת ,און אין מצוות ״עשה״ ,מען זאל יא טאן ,ווי למשל ,מען זאל לייגן תפילין ,מען
זאל הערן ראש השנה שופר בלאזן .די ״לא תעשה׳ס״ מוזן אלע מקיים זיין ,אלץ איינס
פרויען צי מענער .די מצוות •,עשה׳ס״ זענען פאראן טייל אזעלכע ,פון וועלבע פרויען
זענען פטור .דאס זענען דער עיקר די ״מצוות עשה שהזמן גרמא״ ,די ״עשה׳ם״
וועלכע מען דארף מקיים זיין ניט שטענדיק ,נאר אין א געוויסער צייט ,למשל ,לייגן
תפילין ,וואס מען דארף טאן נאר בייטאג און ניט ביינאכט און אריך ניט אום שבת
און יום טוב ,אזעלכע דארפן געטאן ווערן נאר דורך מענער ,אבער פרויען זענען
פטור פון זיי .א שקלאף ,דאס הייסט א גוי ,וואם איז פארקויפט געווארן אלם קנעכט
צו א ייד און דער גוי האט זיך דערביי אין א געוויסער מאס מגייר געווען )זיך געלאזט
מל־זיין און טובל־זיין( ,האט בנוגע די מצוות עשה׳ם דעם דין ווי א פרוי און דארף
מקיים זיין נאר יענע ,וועלכע פרויען דארפן מקיים זיין .וואס אנבאלאנגט קליינע קינ־
 .ער )און עם איז ,געוויינליר אנגענומען ,אז דאס מיינט מען יונגלעך פאר  13יאר
מיט א טאג ,און מיידלער פאר  12יאר יאר מיט א טאג( ,זענען זיי אייגנטליך פטור כמעט
פון אלע מצוות ,נאר כדי מען זאל זיי ביסלעכווייז ״מחנך זיין״ ,דערציהען ,אז זיי
זאלן שפעטער וויסן ,וואס זיי דארפן טאן און וואס ניט ,לערנט מען זיי געוויסע מצוות
יא צו טאן .די משנה זאגט דא ,אז פרויען און שקלאפן זענען פטור פון קריאת שמע און
פון תפילין ,ווייל זיי זענען ..זמן גרמא״; קריאת שמע ליינט מען נאר  2מאל אין טאג,
און תפילין נאר בייטאג און נאר אין דער וואכנם ,קליינע קינדער זענען פטור פון
קריאת שמע ,ווייל געוויינליך אין דער צייט פון קריאת שמע שלאפן זיי נאך ,און
זענען פטור פון תפילין ,ווייל מען דארף טראגן תפילין נאר אויף א ריינעם קערפער
און קליינע קינדער זענען ניט גענוג פארזיכטיק צו האלטן זייער קערפער ריין.
וחייבי! .אבער זיי זסנע! מחוייב צו דאוונען ,צו האבן א חזוזה או! צו בענטשן ]אכן ע 0ן.
די גמרא זאגט ,אז כאטש מען דאוונט דאך נאר  3מאל אין טאג ,הייסט דאך עם ״זמן
גרמא״ ,אבער דאוונען הייסם ״רחמים״ ,״בעטן צו גאט״ ,און יעדער דארף בעטז צו
גאט .ווידער מזוזה און בענטשן דארף מען שטענדיק .ווען מען האט א וואוינונג ,און
ווען מען עסט.
ד .בעל קרי ,א בעל קרי זאל אינזינען הן^בן )קריאת שמע( אין הארצן ,און
זאל ניט מאכן די ברכות ניט פריער און ניט דערנאך .מיטן ״בעל קרי״ ,וואס שטאמט
פון ווארט ״קרה״ ״טרעפן״ ,ווערט אנגערופן איינער וואס האט פארקערט גע־
שלעכטליך מיט א פרוי ,אדער ביי וועמען די זרע• איז ארוים פון זיך ,פאי'יעייי די
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ה?,קי לא ל?ניה ולא לאחריה .מל
ה?יזץ ?;.יו לאחקו ואינ 1ה.5רך
ל;5יו .ר ןהוךה אוסר׳ מלרךלסגיהם
ולאחריהם ן !ק היה ע1סדכח?הה׳
יסבר קהוא בעל ,קרי׳ לא י.פםיק׳
אלא ;קער; .רה לס־בול׳ אם ,יבול

יג

לעל1ת ולהמיס1ת ולקרות ער עזלא
סגץ ההסח׳ .יעלה התבבה הקרא,
ואם לאו׳ יה5םה בסים ויקרא .א;ל
לא יתכםה׳ לא ;מום הרעים ,ולא
כמי הסשדה ,ער ^זוסיל לתוק
מים .וכמה יקחיק מהם ומן ר,צואהV

גמרא זאגט ,אז מדאורייתא ,לויט דין פון דער תורה׳ מעג א בעל קרי לערנען ,דאוו־
נען׳ זאגן קריאת שמע׳ גאר עזרא הסופר )אין ארץ ישראל גאכדעם ווי יידן האבן
זיך צוריקגעקערט פון גלות בבל( האט מתקן געווען׳ אז א בעל קרי איידער ער
לערנט תורה זאל ער זיך פריער טובל זיין .אין דער צייט פון דער משנה איז די
דאזיקע תקנה נאך געווען אנגענומען ביי א סך יידן )שפעטער האט מען די תקנה אינ-
גאנצן אפגעשאפט( .די משנה זאגט דא׳ אז א בעל קרי מעג נאר אין זינען האבן די
ווערטער פון קריאת שמע׳ אבער ארויסזאגן זיי מיטן מויל טאר ער ניט :דאגעגן די ברכות
וואס מען זאגט פאר קריאת שמע און דערנאך )יוצר אור ,אהבה רבה׳ אמת ויציב(
טאר ער אפילו ניט אין זינען האבן .ועל הנחון׳ און ביים עסן מעג ער )דער בעל קרי(
בענטשן דערנאך )נאכן עסן( אבער ניט מאכן די ברכה פריער ,די גמרא דערקלערט
עס׳ ווייל בענטשן דערנאך איז מען מחויב מדאורייתא ,פון דער תורה )צוליב דעם
פסוק ״ואכלת ושבעת וברכת״ ,דו וועסט עסן און זאט ווערן און בענטשן( ,דעריבער קאן
די תקנה פון עזרא דאס ניט מבטל מאכן :אבער מאכן א ברכה פאר דעם עסן איז
ניט מדאורייתא ,נאר די חכמים האבן עס שפעטער מתקן געווען .ר׳ יהודה זאגט ,אז
ער )דער בעל קרי( מעג מאכן די ברכות ,מיי פריער און סיי שפעטער ,פון דער גמרא
איז צו זען ,אז ר׳ יהודה האט געהערט צו די ,וואס האבן אנדערע געהייסן מיקל זיין
אין דער תקנה פון עזרא ,און ער האט געהאלטן ,אז א טייל זאכן ,כאטש זיי זענען
ענליך צו דברי תורה ,מעג א בעל קרי יא זאגן.
ה היה ,אז איינער האט געהאלטן אין מיטן דאוונען און ער האט זיך דערמאנט,
אז ער איז א בעל קרי ,זאל ער ניט איבעררייסן ראם ראוונען ,נאר ער זאל מקצר זיין,
מיר האבן שוין געזאגט ,אז אומעטום אין דער משנה ,וואו עס איז פאראן דאס ווארט
״דאוונען״ ,תפילה ,מיינט מען ,געוויינליך ,די שמונה עשרה .רשי טייטשט דא דאם
ווארט ״מקצר זיק״ ניט ,אז ער זאל זאגן ווינציקער ברכות ,נאר אז ער זאל פאר־
קירצן יעדע ברכה .ירד ,אז איינער איז אראפגעגאנגן )אין וואסער( זיך טובל צו זיין
)און עס איז געווארן טאג( ,איז אויב ער קאן ארויסגיין )פון וואסער( און זיך צו־דעקן
און ליינען קריאת שמע איידער די זון שפראצט־אויף ,זאל ער ארויסגיין און זיך צו־
דעקן און ליינען אין דער משנה פריער׳ פרק א׳ משנה ב׳ ,ווערט געלערנט איץ מיי־
גונג ,אז קריאת שמע אין דער פרי מעג מען ליינען נאר ביז דער צייט ווען די זון
״שפראצט־אויף״ ,הגץ החמה :דאס הייסט ,ווען מען זעט שוין די זון אויף די שפיצן־
בערג ’.דא לערנט די משנה ,אז מען טאר ניט ליינען קריאת שמע ,ווען מען איז נאקעט,
און דעריבער ,ווען איינער איז אין וואסער נאקעט און ער קאן ארויסגיין און זיר
צודעקן און ליינען איידער די זון שפראצט־אויף זאל ער עס טאן .ואם לאו ,און אויב ער
קאן עם ניט ,זאל ער זיך אדומדעקן מיט וואסער און ליינען דער טייטש איז ,אז בדיעבד
איז גענוג אויך ,ווען דער קערפער פון מענטש איז איינגעהילט אין וואסער ,און דאם
הייסט שוין אז ער איז ניט נאקעט .אבל ,אבער מען זאל זיך ניט באדעקן מיט שלעכטע
זואסער און ניט מיט וואסער ,אין וועלנע מען האט געווייקט פעל ,אזוי לאנג ווי מען
גיסט ניט אריין אין זיי נוטע וואסער רבי טייטשט ״שלעכטע וואסער״ ,״מים רעים״,
אז דאם מיינט מען שטינקנדיקע דואסער ,און אויך די וואסער פון געווייקטע פעל זענען
שטינקענדיק .דער זין פון דער משנה איז ,אז הייליקע ווערטער ,ווי לערנען תודה׳
קריאת שמע ,דאוונען ,דארפן זיין בטהרה ,מיט ריינקייט ,צוליב דעם כבוד צו גאט.
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הפלת דר:זד 1ר.עד סצות .ר׳ ןהוךהאוג^,ר׳עדאךכעשעות.תפ^ת

וגמה ,און ווי ווייט וארף מען זיך דעוווייטערן פון זי' און פון צואה? פיר איילן .אויב
מען איז ווייט פיר איילן פון די אלע שטינקגדיקע וואסער׳ אדער פון צואה .פון
מענשליכן שטולגאנג־אפפאל ,מעג מען שוין יא ליינען קריאת שמע.
ו זב ,א זב ,וואם עם האט זיך ביי איס באוויזן קרי ,און א נידה ,וו?(ס די זרע אין
ארויסגעקומען פון איר ,און א פרוי ,וו?(ס האט געהאט געשלעכטליכן פארקער און זי
איז געווארן א נידה ,דארפן זיך טובל זיין ,ר' יהודה זאגט ,אז זיי דארפן ניט,
די משנה בארירט דא אזא פראגע :ווי מיר האבן שוין געלערנט פריער דארף א בעל
קרי ,פון וועמענס קערפער עם איז ארויסגעגאנגען זרע .זיך טובל זיין כדי צו לערנען
תורה אדער זאגן קריאת שמע .ווי איז אבער אין פאל ,אז דער דאזיקער בעל קרי
איז סיי־ווי טמא צוליב אן אנדערער זאך .ווי למשל ער איז זב )עם רינט פון אים א
קרענקליכער אויספלוס( ,אדער עם איז גאר א פרוי .וועלכע איז א נידה )אין איר
מענסטרואציע־צייט( און זי איז טמא ,און די דאזיקע פרוי איז אויר א בעלת קרי,
למשל ,זי האט פריער געהאט געשלעכטליכן פארקער ,אדער עס איז פון איר ארויס
די זרעי זאגט די משנה ,אז באמש דאס טובל זיין זיך העלפט דאך ניט דעם זב אדער
דער נידה זיך ריין־צו־מאכן ,פונדעסטוועגן דארפן זיי זיף טובל זיין צוליב דער קרי,
כדי זיי זאלן קאגען זאגן הייליקע ווערטער .ר׳ יהודה אבער זאגט ,אז זיי דארפן ניט.

פרק ד.
דער דאזיקער פרק לערנט די דינים פון דאוונען .מיר האבן שוין געזאגט,
אז אומעטום אין דער משנה ,וואו עם ווערט דערמאנט דאס ווארט ״דאוונעך,
״תפילה״ ,מיינס מען געוויינליך )מ ט קליינע אויםנאמען( ,דאס זאגן ״שמונה
עשרה״ .אין וואבן־טעג דאוונט מען דריי מאל אין טאג; אין דער פרי
״שחרית״ ,פארנאכט ״מנהה״ און ביינאכט ״מעריב״ :אים שבת ,יום טוב• ראש
חודש ,ווען מען האט אין בית המקדש מקריב געווען דעם קרבן מוסף,
דאוונט מען אויך א פירטע תפילה ״מוסף׳׳ .אים שבת און יום טוב שחרית
און אויך יעדן מוסף איז די צאל ברכות אין שמונה עשרה פארקלענערט.
א תפלח השחר ,דאוונען די הפילח פזן שחוית מעג מען ביז האלבן טאג ,ר׳
יהודה זאגט ,ביז פיר שעה )פון טאג( די ערשטע משנה פון דאזיקן פרק באהאנרלט
די פראגע וועגן דער צייט ווען מען דארף דאוונען שחרית■ מנחה ,מעריב און מוסף .די
סתם משנה האלט ,אז שחרית קאן מען דאוונען אין דער פרי ביז דעם האלבן טאג.
פאר דעם ווארט ,.האלבן טאג״ באגוצט די משנה דאם ווארט ״חצות״ והאלב^ ,פונקט
ווי פאר ״האלבע נאכט״ ווערט אויר באנוצט דאט ווארט ״חצות״ .ר׳ יהודה זאגט ,א(
נור ביז  4שעה פון טאג .מיר האבן שוין פריער אין פרק א׳ משנה בי געזאגט ,אז
אומעטום וואו עם איז פאראן אין דער משנה ״שעה״ מיינט מען ניט אונזער ״זייגער־
שעה״ 60 ,מינוט ,נאר מען מיינט א  12טל פון טאג ,און  4שעה הייסט א י־-ריטל פון
טאג .די גמרא דערקלערט ,אז די תפילות זענען קייגן די קרבנות ,וואם מען האט
מקריב געווען אין בית המקדש ,און די הפילה שחרית איז קייגן דעם קרבן תמיד
אין דער פרי ,וואם מען האט געבראכט יעדן טאג אין בית המקדש .די סתם משנה
האלט ,אז מען האט דעם קרבן תמיד אין דער פרי געקאנט מקריב זיין ביז האלבן
טאג ,און דעריבער קאן מען דאיוו,ען שחרית אויך ביז האלבן טאג :ד׳ יהוזוז אבער
האלט ,אז דעם קרבן תמיד האט מען מקריב געווען נאר ביז א דריטל טא^ און זע־
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ריבער איז די צייט פון תפילת שחרית אויר נאר ביז א דריטל פון טאג .תפילת המנחה,
די צייט צו דאוונען מנחה איז ביז אוונט; ר׳ יהודה זאגט בין דער העלפט פון דער
מנחה־צייט ,די תפלה פון מנחה איז קעגן דעם קרבן תמיד׳ וואס מען האט מקריב גע־
ווען פארנאכט )בין הערביים( ,ווייל אין בית המקדש האט מען מקריב געווען צוויי מאל
אין טאג דעם קרבן תמיד ,איינעם אין דער פרי און איינעם פארנאכט; מען האט דעם
פארנאכטיקן תמיד געקאנט בדיעבד מקריב זיין ביז אוונט ,און דעריבער קאן מען
מנחה אויר דאוונען ביז אוונט! ר׳ יהודה אבער האלט ,אז ווייל לכתחילה האט מען
געדארפן דעם פארנאכט־תמיד מקריב זיין אביטל פריער ,דעריבער איז די צייט פון
דאוונען מנחה נור ביז דער ״העלפט פון מנחה־צייט״ ,״שלג המנחה״ .די גמרא ברענגט
א ברייתא ,אז ר׳ יהודה אליין דערקלערט ,וואט מען מיינט מיט דעם דאזיקן ״העלפט
מנחה״ ,דהיינו ,ביז איינט און א פירטעל שעה פאר אוונט )ווי מיר האבן שוין געזאגט
הייטט א ״שעה״ א  12־טל פון טאג( .תפלת הערב ,דאס דאוונען מעריב איו ניט פעסטגע־
שטעלם .מען מעג דאוונען מעריב א גאנצע נאכט -ווייל מעריב־דאוונען איז קעגן דעם
פארברענען די קרבנות אויפן מזבח אין בית המקדש ,און דאט איז פארגעקומען א
גאנצע גאכט .ושל מוספין ,און די צייט פון דאוונען מוסף איז א גאנצן טאג; ר׳ יהודה
זאגט ,אז נור ביז  7שעה פון טאג .דעם קרבן מוטף אין בית המקדש האט מען געמעגט
מקריב זיין בדיעבד א גאנצן טאג ,און דעריבער איז אייר די צייט פון דאוונען מוטף
א גאנצן טאג! ר׳ יהודה האלט ,אז ווייל לכתחילה האט מען מקריב געווען דעם קרבן
מוסף ביז  7שעה ,פון טאג ,דארף דאם דאוונען מוסף אויר פארקומען נור ביז  7שעה.
אין טייל משניות פעלט דער גאנצער זאץ פון ״ר׳ יהודה זאגט ,אז נור ביז  7שעה״.
ר׳ נחוניה בן הקנה פלעגט מתפלל זיין ,ביים אריינגיין אין בית המדרש און
ב.
ביים ארויסגיין פון דארט ,א קורץ געבעט .האט מען איס געפרעגט :וואס איז דאס דא־
זיקע געבעט? האט ער געענטפערט :ביים אריינגיין בעט איך ,אז עם זאל דורך מיו ניט
טרעפן קיין מכשול ,און ביים ארויםגיין ניב איך אפ א דאנק פאר מיין טייל)אין לערנען(.
ר׳ נחוניה בן הקנה איז געווען פון די ערשטע תנאים! ער האט געלעבט לעיר אין דער
צייט פון 2טן חורבן בית המקדש! שפעטער האט מען געזאגט וועגן אים ,אז ער האט
מחבר געווען דאט קבלה טפר ״הקנה״ .די משנה דערציילט דא ,אז ער פלעגט בעטו
גאט בייט אריינגיין אין בית המדרש צום לערנען ,אז ער זאל לערנען ריכטיק און אז
עט זאל ניט פארקומען דורר אים קיין מכשול ביים פטקענען א הלכה! ביים ארויטגיין
פון בית המדרש האט ער אפגעגעבן צו גאט א דאנק דערפאר וואט ער האט זוכה גע־
ווען צו האבן א חלק אין לערנען תורה .די משנה וויל דא לערנען ,אז א חוץ דער
תפילה פון שמונה עשרה מעג מען און מען דארף צוגעבן אנדערע געבעטן .אין דער
גמרא ברכות זענען פאראן אזעלכע תפילות וואט די חכמים האבן צוגעגעבן ,און טייל
פון זיי זענען פאראן אין אונזער סידור )״אלהי נצור״ און אנדערע(.
ג רבן גמליאל זאגט ,אז יעדן טאג זאל א מענטש ראוונען שמונה עשרה.
דאס ווארט ״שמונה עשרה״ איז דער טייטש ״אכצן״ ,און מען מיינט דערמיט די 18
ברכות -וואט מען זאגט אין דאוונען באלד נאך קריאת שמע און נאר ״גאל ישראל״.
ווען מען ציילט איבער די ברכות אין אונזער סידור זעט מען ,אז עם זענען פאראן
 19ברכות ,און די גמרא פארענטפערט דאם דערמיט ,וואט פריער זענען געווען נור
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טז

ר.יה^1ז.ע אומר׳ מעין^זמ^1ה?.נ^רהי ^^לי^Vר א1סר׳ הע^^1וה ו^CJ:תו יוכע׳
ר.עקי;א א1מר׳ אם ^ןזגורה
ס,דזנוגים .רןה!־?ז.עאוסר
אין
ז!ו?זהל.ן  0 5ק 1ם ס  ; 5ה׳ מוזפי^ל לצפי׳ה
ם5יו ,יתפלל שמ^1ה ע^רה׳ ואם
לאו׳ ס«ין שמ1ןה עשיר -ד ר .יו^ךה .א1נןר׳ ה1שע השם את.עכןך
 18ברכות ,נאד די ברכה ״ולמלשינים״ ,וואם הייסט .,ברכת המינין״ )א תפילה קעגן
די ״מינין״ ,קעגן די אפיקורסים און אנדערע אפטריניקע פון יידישן פאלק( האט
מען צוגעגעבן שפעטער אין דער ישיבה יבנה אונטער דער פירונג פון נשיא
רבן גמליאל .די תפילה שמונה עשרה איז זייער אן אלטע און די גמרא זאגט ,אז די
אנשי כנסת הגדולה איז אנהויב פון דער צייט פון 2טן בית המקדש האבן זי מתקן
געווען .אין דער נייער צייט האט מען געפונען ,אז אויר אין ספר ״בן סירא״ ,וואס איז
געשריבן געווארן לערך  300יאר פארן חורבן פון 2טן בית המקדש ,געפינען מיר שוין
א סך תפילות פון שמונה-עשרה .עם איז זיכער ,אז ווען מען האט געדאוונט בציבור,
מיט מנין ) 10יידן צוזאמען( אין שול ,האט מען געדאוונט די גאנצע שמונה עשרה ,אן
שום פארקירצונגען ,נאר אויב איינער האט געדאוונט ביחידות ,פאר זיך ,און האט
טילמאל ניט געהאט קיין צייט — ,אין אזא פאל זענען שוין געווען חלוקי דעות .ר׳
גמליאל זאגט ,אז אפילו א יחיד פאר זיך ,א ״מענטש״ ,דארף דאוונען יעדן טאג
שמונה עשרה ,די גאנצע  18ברכות .ר׳ יהושע זאגט אז אן ״אינהאלט״ פון שמונה עשרה
וועגן דעם וואס מען מיינט אן ״אינהאלט״ זענען פאראן אין דער גמרא צוויי מיינונגן;
לויט איין מיינונג מיינט מען א קיצור פון יעדער ברכה; לויט א צווייטער מיינונג
מיינט מען איין תפלה ,וואס הויבט זיך אן מיטן ווארט ״הביננו״ )מאך אונז פארנוגם־
טיק( און אנטהאלט ווערטער פון יעדער ברכה און ענדיקט זיך מיט דער ברכה ״שומע
תפילה״ .עם ווערט אויך געזאגט די מיינונג ,אז דאס מעג מען נור טאן מיט די מיטל־
סטע  12ברכות; דאקעגן די ערשטע דריי ברכות און לעצטע דריי ברכות מוז מען
זאגן אינגאנצן .ר׳ עקיבא זאגט ,אויב איינער קען דאם דאוונען פליסיק )גוט ,מאכט
ניט קיין טעות( זאל ער דאוונען די גאנצע שמונה עשרה ,און אויב ניט זאל ער דאוו־
נען נאר דעס ״אינהאלט״ פון שמונה עשרה .מען דארף דא באמערקן ,אז אמאל ,אין
דער צייט פון דער משגה און גמרא ,האט מען ניט געטארט אויפשרייבן קיץ שום
אנדערע הייליקע זאך א חוץ תנ״ך ,וואם האט דעריבער געהייסן ״תורה שבכתב״ )די
אויפגעשריבענע תורה( .אבער משנה ,גמרא ,דאס דאוונען ,איז אלץ געווען פון אויסנ־
ווייניק ,דעריבער האט די משנה און גמרא ,געהייסן ״תורה שבעל פה״ ,דאס הייסט
״די תורה ,וואם מען האט געזאגט מיטן מויל״ ,און ניט ארויסגעלייגט פון געשרי-
בענעם כתב .ממילא זענען געווען א סך ,וואם האבן נישט געקאנט גוט דאוונען פון
אויסנווייניק ,או? דאם האט געהייסן ,אז ״דאם דאוונען איז ניט ביי אים פליסיק״,
עס איז ניט ״תפלתו שגורה בפיו״ .דער זאגער פון דער דאזיקער הלכה ,ר׳ עקיבא
וועלכער האט אויך געהייסן ר׳ עקיבא בן יוסף ,איז געווען א יונגערער חבר פון ר׳
גמליאל און ר׳ יהושע ,און די גמרא זאגט אז די אלע ספרים פון די תנאים ,וואם מיר
האבן ווי די ״משנה״ ,מכילתא ,ספרא ,ספרי ,תוספתא ,שטאמען אלע אפ אין זייער
יסוד פון ר׳ עקיבא .דער תנא ר׳ עקיבא איז איינער פון די עשרה הרוגי מלכות ,פון
די  10תנאים ,וועלכע זענען אומגעבראכט געווארן דורך דער רוימישער רעגירונג.
ר׳ אליעזר זאגט ,אז חער עס מאכט זיין דאוונען פאר א פעסטע זאך ,אין דין
ד.
דאוונען ניט קיין געבעט אין דער גמרא איז פאראן א טייטש ,אז ר׳ אליעזר מיינט
דערמיט צו זאגן ,אז ווער עס דאוונט ,ניט דערפאר ווייל ער שפירט די אינערליכע
נויטיקייט צו בעטן גאט ,נאר ווייל עם איז אזא פעסטער ,באשטימטער מנהג ,עפים
ווי אן אנגעווארפענע משא ,פארמאגט ניט זיין דאוונען דעם ריכטיקן ווערט פון א געבעט.
ר׳ יהושע זאגט ,אז איינער גייט אין אן ארט פון סכנה )און ער קאן ניט דאוונען קיין
לאנגע תפילוש זאל ער בעטן א קורצע תפילה ,און זאגן :״העלף ,גאט ,דיין פאלק,
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את ^;ואדת ^.ראל,
להqזיר את §;יו׳ יכקאת לבו?ן^ד
דזעבור .ילייי ^ך5יהם ל 9דך׳ 9רוןד 5ית קךעו ה,קד^זיםנ ן ד!;ה יומזב
אוק^ה ה׳ >גזומ.ע תהלהג ה ד;.ה רוגב כ^^יך.׳ או ד,קרון׳ או;אםךה׳ ינון
מל ד^מור׳ :־רד׳ ואם אינ; 1כ1ל את לבו ?^^ד כית  pך  tמ,קך7ןזים:
לירד׳.יהזיר את ;5יו׳ ואם אינו,יכול ן ר אלן1ןר , pמ1ך,יה אומר׳ אין
דעם איבערבלייב פון ישראל ,אויף אלע וועגן פון זייערע עבירות זאלן זייערע נויסבע*
דערפניסן זיין פאר דיר ,געבענטשט ביזטו ,גאט ,וואס הערט רי תפלה״ .אין דער קור*
צע תפילה ,וואס ר׳ יהושע ברענגט דא ,אז עם זאל איר זאגן דער ,וועלכער גייט אין
וועג ,וואו עם דראט א געפאר און ער קאן זיך ניט אפשטעלן צו זאגן א לאנגע תפילה.
זענען שווער צו פארשטיין די ווערטער ״בכל פרשת העבור״ ,וועלכע מיר האבן אי־
בערזעצט ״אויף אלע וועגן פון זייערע עבירות״ .אין דער גמרא ברכות זענען פאראן
עטליכע טייטשן .איינער איז ,אז ״עבור״ איז פון העברעאישן ווארט ״עברה״ ,״כעם״
און די תפילה איז צו גאט ,אז אפילו ווען ער איז אין כעם אויף י Tן זאל ער דאו
דערפילן אלע זייערע נויטבאדערפניםן .אן אנדערער טייטש אין דער גמרא איז פון
ווארט ״עבירה״ ,און די תפילה איז ,אז אפילו ווען יידן האבן געטאן א סך עבירות זאל
גאט זיי אויך העלפן אין זייער גויט .דער ירושלמי טייטשט ,אז דאם איז פון ווארט
״עובר״ ,וואם איז א פארקירצונג פון ״עובר לפני התבה״ ,דאם הייפט דער חזן ,וואם
גייט דאוונען פארן עמוד! די תפילה איז אז גאט זאל זיך צוהערן צו די תפילות פון
דעם חזן .אנשטאט ״עובר״ שטייט ״עבור״ ,ווייל מיר געפינען די דאזיקע דקדוק־
פארם אין דער משנה )ווי ״טחון א מילנער ,״לקוח״ א קויפער(.
ה .היה ,ווען איינער רייט אויף אן אייזל זאל ער אראפגיין )פון אייזל צום דאוו־
נע ;(1אויב ער קאן ניט אראפגיין ,זאל ער זיך אויסדרייען מיטן פנים )צו ירושלים ,און
דאוונען רייטנדיק( ,און אויב ער קאן ניט אויסררייען ראם פנים ,זאל ער מכוון זיין
דאם הארץ זיינם צום הויז פון קודש הקדשים .דער מגהג ,אז ביים דאוונען זאל מעז
שטיין מיטן פגים צו דער ריכטונג פון ירושלים איז פאראן דייטליך אין תנו ,אין פפר
דניאל ו׳ ״וכוין פתיחן ליה בעליתה נגד ירושלים״ ,״און ער האט געהאט פענםטער
אין זיץ בוידעם־שטיבל אפן צו ירושלים״ ,און דארט האט ער געדאווגט .די גמרא
לערנט דאם אפ פון נאך פםוקים אין תנך .די משנה לערנט דא ,אז אויב אייגער קאן
דאם ניט טאן זאל ער כאטש אין הארצן מכוון זיין צום בית המקדש.
ו ,היה יושב ,אז איינער זיצט אין א שיף אדער אין א וואגן אדער אויף שווימנ־
דע שטיקער געהילץ זאל ער )ביים דאוונען( מכוון זיין דאס הארץ זיינם צום הויז פון
קודש הקדשים .אויך דא לערגט די משנה אז אין פאל ווען אייגער קאן ניט ביים דאוו־
נען זיך אוועקשטעלן מיטן פנים צו דער ריכטונג פון ירושלים ,זאל ער אין הארץ אין
זינען האבן דאס בית המקדש .דאם ווארט ״קרון״ אין דער משנה איז פון גריכישן
ווארט ״קאראן״ ,וואס איז דעד טייטש א וואגן .ניט זיכער איז דער טייטש פון ווארט אין
דער משנה ״אםדא״ .רש״י און טייל אנדערע מפרשים טייטשן צונויפגעבינדענע
שווימנדע שטיקער געהילץ אויף א טייך .דער ״עתר השלם״ האלט אייר פון דאזיקן
טייטש און ברענגט א ראיה פון דער אראכישער שפראך ,וואו ״אשדאט״ איז דער
טייטש צוזאמענגעפלאכטענע ברעטער .מיר געפינען אויך אין דער משנה נגעים י״ב
די צוויי ווערטער צוזאמען ״בספינה און באםדא״ ,״אין א שיף אדער אין א אםדא״,
און דערפון איז צו זען ,אז זיי געפינען זיך ביידע אויף וואסער .אבער ת בנימין מוספיא
אין ״מוסף הערוך״ מיינט ,אז דאם איז פון לאטייגישן ווארט ״עםעדא״ וואם איז דער
טייטש ״א קליינער וואגן״ ,זיין טייטש לייגט זיר אויפ׳ן שכל ,ווייל דא אין דער משנה
איז צווישן ״שיף״ און ״אסדא״ פאראן דאם ווארט ״קרון״ ,״וואגן״ ,און אויב
.,אסדא״ זאל זיין דער טייטש שווימנדע געהילץ וואלט דאם ווארט געדארפן זיין באלד
נאד ״שיף*.
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ו:פלת המר?פץ אלא כחכי עיר.
יס^מים אוסרים׳ ?סכי עיר ויעלא
?דוסיעיר .ד :הוךהא 1סי׳ ס^מ1׳

?ל ;ןקיוס ע1יש חכר עיר ,היחיד
? ט י י ס ח פ ל ת חמוססין*.

’ פרר ה.

א אין עול,דין לההש^ל א^א
לתוןבוכד ראש .חסידים הראש;1ים

היו ש1הים עזעה אחת וסהפללים׳
?.די עזיכונו את לכם ללקיום .אפילו

ר׳ אלעזר בן עזריה ז<(גט ,אז טע! דאחנט מוסף נ<!ר צוזאמען מיט דעס ציבור
ז,
טון דער שטאט ,און די חכמים זאגן .אז )מען דאחנט מוסף( סיי נזיט דעס שטאט־צינור,
סיי אן שטאט־ציבור .ר׳ יהודה ז«גט אין זיין )ר -אלעזר בן עזריה׳ס( נאמען אז אין
יערער ארט ,וואו עס איז דא א שטאט־ציבור איז א יחיד פטור פון דאוונען מוסף.
אין דער משנה איז פאראן אנשטאט ״ציבור פון א שטאט״ דער אויסדרוק ״חבר עיר׳/
און וועגן טייטש פון דאזיקן ווארס זענען געשריבן געווארן א סך חקירות ,סיי דורך
מפרשים און סיי דורך געלערנטע היסטאריקער .דאס דאזיקע ווארט ״חבר״ קאן מען
מנקד זיין מיט צוויי ״סגול׳ם ,וואם איז דער טייטש דער צוזאמענבונד ,דער חיבור,
און אויך מיט ■א קמץ אונטער דער ״ח״ און א ציירה אונטער דער ״ב״ ,און דער
טייטש איז דער אדם חשוב פון דער שטאט ,וואס טראגט דעם טיטול ״חבר״ .אין א
פירוש פון די גאונים ,געדריקט אין ״אוצר הגאונים״ ,ווערט געטייטשט לויט דעם
צווייטן פירוש .די משנה גיט אונז דא די מחלוקה ,צי מען דארף דאוונען מוסף נאר
מיט דעם ״חבר העיר״ צוזאמען ,אדער יעדער יחיד קאן דאוונען מוסף פאר זיך,
אדער אז דעמאלס ווען עס איז דא א ״חבר עיר״ קאן קיין יחיד פאר זיך ניט דאוונען
מוסף ,און אויב קיק חבר עיר איז ניטא קאן דער יחיד יא דאווגען מוסף.

פרק ה,
א ,אין עומדין ,מען שטעלט זיך ניט דאוונען ,סיידן מען איז אין א ערנסטער
שטימונג .די משנה באנוצט דא די ווערטער ״כובד ראש״ ,א ״שווערן קא0״ כדי צו
באצייכנען א ערנסטע שטימונג ,ערנסטקייט .אין דער גמרא ברכות ל״א איז פאראן
אויך דער פארקערטער אויסדרוק דערפון ״קלות ראש״ ,לייכטן קאפ׳ לייכטזיניקייט.
רשי טייטשט ״מיט הכנעה״ .חסידים הראשונים ,די ערשטע חסידים פלעגן ווארטן
איין שעה און )דערנאח דאוונען ,כדי זיי זאלן מכוון זיין זייער הארץ צו גאט אין דער
גמרא איז פאראן עטליכע מאל דערציילט וועגן ״חסידים הראשונים״ ,די ערשטע
חסידים ,די פארצייטיקע חסידים .עס זענען פאראן טייל געלערנטע ,וואס מיינען׳ אז
דאס זענען געווען די כתה פון זייער פרומע יידן אין דער צייט פון בית המקדש ,וועלכע
ווערן אנגערופן אין די ספרים פון יוסף בן מתתיהו הכהן )אין לשון קודש איז פאראן
א קיצור פון זיין ספר ״יוסיפון״( ״איסיים״ .זיי האבן מבטל געווען די אלע הבלי עולם
הזה און האבן זיך אפגעגעבן צו דער געטל־כקייט .עם איז אבער ניט זיכער אז מיט
״חסידים הראשונים״ מיינט מען די איסיים .די משנה זאגט ,אז די דאזיקע חסידים
פלעגן ״ווארטן א שעה״ ,צו פארברענגען אין הויכע מחשבות און ערשט דערנאך האבן
זיי זיך געשטעלט דאוונען ,כדי צו קאנען דאוונען מיט מער כוונה צו גאט .אנשטאט
״גאט״ באנוצט דא די משנה דאס ווארט ״מקום״ ,דאס ״ארט״; פונקט ווי אין א סך
אנדערע ערטער וויל די משנה ניט באנוצן מיטן בפירושן נאמען פון גאט ,נאר זאגט
״שמים״ )הימל( און אנדערע תארים ,באצייכנונגן פאר דער געטליכקייט .דער מדרש
בראשית רבה ס״ח זאגט ,אז דעריבער רופט מען אן גאט ״מקום״ )ארט( ,ווייל גאט
איז ״מקומו של עולם״ ,״דאם ארט פון דער וועלט״ .עם איז צו באמערקן ,אז אין
דער משנה צום ירושלמי פעלט דא אינגאנצן דאם ווארט ״למקום״; און אין דער משנד.
צו דער גמרא אין בבלי איז אויר ניט פאראן ״למקום״ נאר עם איז פאראן ״לאביהם
שבשמים״ ,״צו זייער פאטער אין הימל״ ,דאס הייסט צו גאט .אפילו דער מלו בא־
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הסלך שואל בשלומ, ah 1ייןזי^נו׳
וא*5לו נחש כרוךי^ל עריןנו׳ ל^5!1םירןן
ב סזבידין גבורת ^קמים בהחנת
המתים .ושואלין חג^זסים 3נךכת
הו{ן;ים .והבדיחה בחיונן הךעת .ר

,עקיבא אומי׳ אומיה 3רי?ה ךרעית
בפני ע^מה .ר אליעזר א־ומר׳
בה1ךאה♦ ג ד>א1מר ׳.על.קן עפור
נניעו יחמיןז׳ ועל טוב וןכר י¥מןי׳
מודים מודים׳ מעזתקיןאותו .סעוכר

גריסט אים )רעם האם שט״ט און דאוונט( ז(1ל ער אים ניט אפענטפטח ,ווי מיר האבן
שוין געזאגט מיינט מען דא כסדר מיט ״דאוונען״ דאס שטיין שמונה עשרה ,און די
משגה האלט ,אז דאס מפסיק זיין אין מיטן שמונה עשרה איז אזוי ווייט פארבאטן ,אז
אפילו ווען א מלך באגריסט דעם דאוונער טאר ער אים ניט אפענטפעין .אפילו א
שלאנג וויקלט זיך ארום זיין )רעם דאוונערס( פום־טריט זאל ער אוין ניט נזפסיק ליי!
ראם דאחנען די גמרא זאגט דערויף ,אז דאס מיינט מען נור ווען א יידישער קעניג
באגריסט ,אזוי אז עס איז ניטא קיץ געפאר באשטראפט צו ווערן — פאר ניט אפעגט־
פערן די באגריסונג .דאסזעלבע מיינט מען ביי א שלאגג אויך נור אזא שלאנג ,וואט
עס איז ניטא קיץ לעבנס  -געפאר אז זי וועט אים א בים געבן .אבער ווען עס איז יא
פאראן אזא געפאר מעג מען מפסיק זיין.
ב מזכייין ,מען דערמאנט די ״גבורות פון רעגך אין )דער תפילה פ ש תחיית
המתים ,אוי מען בעט אויף רטגן אין )דער תפילה פ ש ברכת השנים ,און ״הבדלה*
זאגט מען אין )דער תפילה פון( חונן הדעת ,די משנה לערנט דא ,ווען זאל מען אין
דער שמונה עשרה זאגן אזעלכע תפילות ,וואם ווערן ניט געזאגט א גאגץ יאר ,גאר אין
טייל צייטן אין יאר .די ערשטע זאך איז דאם זאגן ״משיב הרוח ומוריד הגשם״ נדער
וואס מאכט בלאזן דעם ווינט און לאזט אראפנידרן דעם רעגן( .אין דער משנה ווערט
דאס אנגערופן ״גבורות גשמים״ ,די ״גבורה פון רעגן״ ,און די גמרא דערקלערט עם,
ווייל דאס מאכן רעגנעד איז איינם פון די כהות פון גאט .דאם זאגט מען וויגטער־צייט
אין דער צווייטער ברכה פון שמונה עשרה ,וועלכע ענדיקט זיו מיט ״מחייה המתים״
און הייסט דעריבער ״תחיית המתים״ .דא ווערט ניט געבעטן וועגן רעגן .עם ווערט
נור דערציילט די גבורות פון גאט ,וועלכער גיט רעגן .דאם ״בעטן״ גאט אז ער זאל
געבן רעגן הייסט ״שואלין״ )מען בעט( און דאם זאגט מען אין דער ברכה פון שמונה
עשרה ״מברך השנים״ און מען זאגט )אויר נאר א טייל פון וויגטער( ״ותן טל ומטר״,
״און געב טוי און רעגן״ .די תפילה פון ״הבדלה״ שבת צונאכטם )אתה חונגתנו( זאגט
מען ביי דער ברכה פון ״חונן הדעת״ ,ר׳ עקיבא זאגט ,אז מען זאגט זי )די הבדלה,
אתה חוננתנח אלם א באזונדערע פירטע ברכה .ר׳ עקיבא האלט ,אז מען דארף שבת־
צונאכטס נאך דער דריטער ברכה אין שמונה עשרה זאגן ״אתה חוננתנו״ און פאר־
ענדיקן איר מיט א באזונדערער ברכה ,ווארשייגליך ,״ברוך אתה ה׳ המבדיל בין
קודש לחול״ .ר׳ אליעזד זאגט ,אז מען דאדף זי )די הבדלה ,אתה חוננתנו( זאגן אין
דער ברכה פון ״מודים״ ,די גמרא זאגט ,אז די דאזיקע חלוקי דעות וועגן דעם זאגן
הבדלה קומט דערפון ,וואס עם זענען געווען צייטן ,ווען מען האט איגגאנצן ניט גע־
זאגט אין דער שמונה עשרה די הבדלה און מען האט יוצא געווען מיט מאכן די הבדלה
אויפן כוס וויין; און דעריבער ווען מען האט שוין יא איינגעפירט צו זאגן עם אין דער
שמונה עשרה זענען געווען דערצו גיט־פעסטגעשטעלטע מנהגים.
ג האומר ,אז איינער זאגט )ביים דאוונען ,צו גאט( ״אויף דעם פויגל-נעםט דער־
גרייכט דיין רחמנות״ ,ארער ״פאר דעם גוטן זאל דערמאנט ווערן ריין נאנזען״ ,ארער
״מיר לויבן דיר ,מיר לויבן דיר״ ,דארף מען אים הייסן שטילשווייגן .עם ווייזט אויס,
אז די אמאליקע חזנים ביים דאוונען פארן עמוד ,פלעגן צוגעבן טיילמאל אייגענע
פיוטים צווישן די פארשידענע ברכות אין שמונה עשרה .דערויף זאגט ד• משנה ,אז
מען טאר ניט לאזן אזא איינעם זאגן וועגן גאט זאכן ,וועלכע זענען קייגן די מייגונגען
פון די חכמים ,ווי למשל .אז גאט האט רחמנות אויף דעם נעסט פון פויגל און האט
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לסגי הסי?ה \^עה׳ 1עב־ור אסר
הלזו^יו׳ ולא והא 9ך;ן 5א1תה ^1עה.
מ.4יןתא מתחיל? מ׳החלת ה3ר;ה
;הג ך הע51ר לפגי התי;ה
לא:עגה אהי הנהגים אמן מפני

הארוף׳ ואם אין ו^זס כהן אלא הוא,
^3יו׳ ואם הכנזההו
לא ועזא
^גזהואניו^אאת כ^יו׳ וחהי להפלתו,
י^^זאי♦ ה המהפלל ו^ץ>ה׳ סימןרע לו ,ואם קליה עבור הוא ,סימן

דעריבער געדדיסן די מצוד ,ניט צוצונעמען א פויגל־נעסט די מוטער צוזאמען מיט די
קינדער )די מצור ,פון ״שילוח הקו״(! מחמת די מצוות פון גאט דארף מען ניט בא־
סראכטן פון מענשליכע געפילן׳ ווי רחמנות ,נאר ווי געבאטן ,גזרות ,פאר וועלכע
מען דארף ניט זוכן קיין טעמים .דאסזעלבע איז ווען אזא איינער זאגט ,אז מען דארף
דאנקען גאט פאר רעם גוטן וואם ער טוט מיט די מענטשן :באמת דארף מען לויבן
גאט סיי פאר דעם גוטן און סיי פאר דעם שלעכטן .אויך טאר מען ניט לאזן זאגן צוויי
מאל ״מיר איבן דיר ,מיר לויבן דיר״ )״מודים ,מורים״( ווייל דאס זעט אויס ,ווי דער
חזן ד,אלט פון דער מיינונג ,אז עם זענען פאראן צוויי געטער .העובר ,אז איינער דאוונט
)שמונה עשרה( פאר! עמוד ,און ער האט געמאכט א טעות )אי! דאוונעס ,זאל אן אג־
דערער צוגיי! )צום עמוד( אויף זיי! ארט ,או! ער )דער צווייטער( זאל זיך ניט וואקל!
)נאר גלייך צוגיי!(; פו! וואנע! זאל ער )דער צווייטער( אנהויבן? פו! אנהויב פון דער
ברכה ,אין וועלכער יענער )רער ערשטער( האט געמאכט דעס טעות .אין דער משנה
הייסט דער חזן ,וואס דאוונט פארן עמוד ,מייסטנס ,״עובר לפני התיבה״ ,״דער וואס
גייט צו צום קאסטן״ ,ווייל אמאל פלעגט דער חזן ניט צוגיין צו א עמור נאר צום
ארון הקודש ,וועלכער איז געווען א קאסטן ,וואו עס איז געלעגן די ספר תורה און אויף
וועלכן מען פלעגט אויך לייענען די תורה .די משנה זאגט ,אז אויב דער חזן האט אין
מיטן דאוונען פארן עמוד זיך טועה געווען ,זאל גלייך ,אן שום וואקלעניש ,אן לאזן
זיך בעטן ,צו־גיין אן אנדערער צום עמור ,און ער דארף ניט אנהויבן פון אנהויב
שמונה עשרה ,נאר בלויז פון אנהויב פון דער ברכה ,וואו רער טעות איז געמאכט
געווארן .למשל אז דער טעות איז פארגעקומען אין מיטן ״מודים״ ,דארף דער צוויי־
מער אגהויבן פון ״מודים״.
ר .העובר ,רער וואס דאוונט פאר! עמוד ,זאל ניט נאכזאג! ״אמ!״ נאר די כהניס
)ווע! זיי דוכנ׳ען( ,ווייל ער קא! זין צומיש! )או! ניט קאנען ווייטער ראוונע!( או!
אויב עם איז ניט פארא! קיי! אנדערער כה! )אי! בית המדרש( נאר ער )רער חז! איז
א כהן( ,זאל ער )דער חז!( ניט אויפהויב! זיינע הענד )ניט דוכנ׳ע!{; און אויב ער
האם אין זין די זיכערקייט אז ער קא! דוכנ׳ע! או! דערנאך ווייטער דאוונען ,מעג ער
)דוכנען( .דאס דוננען פון די נהנים ,דאס זאגן די ברכות ״יברכך ה׳ וישמרך״ ביז רעם
ווארט ״שלום״ ,הייסט אין דער משנה ״נושא את כפיו״ ,״אויפהויבן די הענט״ ,ווייל
די כהנים הויבן־אויף די הענט ביים דוכנען ,די משנה זאגט ,אז כאטש דער ציבור
דאוונעד דארף זאגן ״אמן״ אויף די ברכות פון די כהנים ,אבער דער חזן טאר ניט
זאגן קיין ״אמן״ ,ווייל ער קאן זיך צעמישן און פארגעסן ,וואו ער האלט אין דאוונען.
ווי מיר האבן שוין געזאגט פריהער )פרק ר׳ משנה ג׳( זענען ניט געווען אין יענער
צייט קיין געשריבענע סידורים און מען האט געדאוונט פון אויסנווייניג און רעריבער
האם דער דאוונער פארן עמוד זיך געקאנט צעמישן .דאסזעלבע זאגט יי משנה ,אז
אויב )טייל מיינען ,אז דאס ווארט ״אם״ ,״אויב״ ,מיינט דא ״אפילו״( עס איז ניטא
אין בית המדרש קיץ אנדערער כהן ,און רער חזן איז דער איינציקער כהן ,טאר ער,
דער חזן ,ניט רוכנ׳ען ,ווייל ער קאן זיך אויך צעמישן .אבער אויב דער חזן איז זיכער
ביי זיך ,אז ער וועט געדענקן ווייטער ממשיך צו זיין דאס דאוונען ,מעג עד יא
דוכנען.
המתפלל ,ווע! איינער דאחנט או! מאכם א טעות )אין דאוונען( איז דאס פאר
ה.
אים א שלעכטער סימ!; או! אויב ער איז א שליח ציבור )געשיקט דורכ! ציבור ,דאם
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ברכות פרק ה־ו

י^ז^^זלוח^ 1זל
דע ל*!ז 1לחיו׳
אךם כמותו< .ןהירו עליו על ר
מ ע א  pדו?א׳ ?שהיה  9הסלל
על ך,חולים׳ ד;,ה אוסר׳ זד ,חי׳ חה

כא

סת .א?ןרו לו׳ ס,ג:ן א;1ןד ,יודע?
אסר לד,ם׳ אם שגורד ,ת?!לתי 5סי׳
שהוא מקו?ל׳ ואם לאו׳
יודע
יודע <{^י שהוא מטורף ז

פרק ו.
א ייצד ס?רכין על חהירות? על ?ירות ד,אילן אוסר׳ בורא ?די
ר,ייסט א חז!( איז עס א שדעכטער סימן פאר די ,וועלכע ר,אבן אים געשיקס ופאר רעם
ציבור ,וואט דאוונט מיט אים( ,ווייל רער שליח פון א מעגטש איז אווי ווי ער אליץ,
אין דער גמרא מערן געבראכט א סך זאכן ,וואס זענען פארן מענטש א ״גוטער סימן״
).,סימן יפד,״( ,און א סך זאכן ,מאס זענען א ״שלעכטער סימן״ )״סימן רע״(׳ מי אין
דער גמרא ברכות כ״ד און אנדערע ערטער .די משנד ,דא זאגט ,אז מאכן א טעות ביים
דאוונען איז א שלעכטער סימן פאר דעם מענטש; און אויב דעד חזן מאכט א טעות
איז עס א שלעכטער סימן פאר זיינע מיטדאמנערס׳ מייל דער חזן איז דער שליח פון
ציבור .רער כלל ,מאס די משנה זאגט דא ״שלוחו של אדם כמותו״ )דער שליח פון א
מענטש איז אזוי גוט ווי ער אליין( איז א גרויסער יסוד אין משנה און גמרא .אמרו
ע דו ,מען דערציילט פון  nחנינא בן דוסא ,אז ווען ער ר,אט מתפלל געווען פאר
קראנקע ,ר,אט ער )ואכן מתפלל זיין( פארויסגעזאגט ,אז רער וועט בלייבן לעבן און
יעזער וועט שטארבן ר,א,ט מסן איט געפרעגט פון וואנען ווייסטו עם? ר,אט ער זיי
געענטפערט אויב מיין תפילר ,גייט מיר פליסיג ארויס פון מויל ,ווייס איך אז ער )רער
קראנקער( איו אנגענומען ,און אויב ניט ,ווייס איך ,אז ער )רער קראנקער( איז פאר־
ציקט ר׳ חנינא בן דוסא איז א תנא ,מאס האט געלעבט לערך אין דער צייט פון
חורבן פון 2טן בית המקדש ,און די גמרא אין ברכות ל״ד און תענית כ״ד און אנדערע
ערטער דערציילט ,אז ער איז געווען א בעל מוסת און האט באוויזן ניסים .ר׳ חנינא
בן דוסא ,דערציילט דא די משנה ,האט געהאט דעם סימן ,אז מען ער האט מתפלל
געווען פאר א חולה און די תפילה איז אים געגאנגען פליסיג )שגורה בפיו( ,איז עס
געווען א צייכן ,אז דעד חולה וועט בלייבן לעבן ,און אויב ניט ,איז עס געווען א סימן,
אז דער חולה וועט שטארבן .טייל מפרשים טייטשן די ווערטער אין דער משנה
״מקובל״ און ״מטורף״ )אנגענומען״ או ,,פארצוקט״( ,אז זיי גייען ניט אויפן חולה
נאר אויף דער תס לה ,אז זי איז ״אננענומען״ אין הימל אדער ״צוריקגעווארפן״.
דער פירוש איז שווער ,ומיל ביידע מערן באנוצט אין לשון זכר ,און ווען עם זאל
גיין אויף תפילה ווא^ט געדארפן זיין ■,היא מקובלת״ ,היא מטורפת״ ,מייל תפילה
איז דאך א לעיון נקבה.

פרק ו
אין דאזיקן פרק יערנט די משנה די דינים וועגן מאכן א ברכה פארן עסן
אדער טרינקן עפעס .די דאזיקע ברכות הייסן ,,ברכות הנהנין״ ,די ברכות
פאר נר,נר׳ זיין פון עסן .די גמרא ברענגט דארויף דעם פסוק פון תהלים כ״ד
״לד,׳ הארץ ומלואה״ ,״צו גאט געהערט די ערד און אלץ וואס איז אין איר״,
און דעריבער ווען מען האט הנאה פון גאט׳ס ערד און אירע פראדוקטן
דארף מען בעגטשן גאט.
א כיצד מברכי! ,חי אזוי מאכט מען א ברכה אויף פירות? אין יידיש הייסן
׳,פירות״ נאר די פרוכטן פין א בוים; אבער אין לשון קודש הייסט ,,פירות״ אלץ מאס
וואקסט ארוים פון עפים אנדערש ,און זאגאר קינדער הייסן פירות )אין חומש ״פרי
בטנך״( .דא פרעגט די משנה; וועלכע ברכות דארף מען מאכן אויף אלע סארט עסנ־
מארג? מייל יעדעס עסנווארג אפילו מילך און פלייש ,וואקסט ארויס פון עפיס אנ־
דערש .על פירות האיל! .אויף פרוכט! וואס וואלס! אויף א בוים מאכט מע! ״בוו א פ 1י
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רעץ׳ די ד־טנה ריינט דא די גאנצע ברכה .כרוך אתה ה' אלהינו מלך העוי*ם בורא
פרי העץ״ ,נאר זי לאזט ארו-ב דעם ער־טטן ט'יל פון דער ברכה ב־ז העולם .ווייל
דער דאזיקער טייל איז דאך ביי איע עס":ארג גלייך .דער טייטש פין ..בורא פרי
העץ״ איז ,.דער )גאטן ייאב באשאפט די פרוכטן פון א ביים״ .אין לשון קודש פון
תנך ה־יסט א בוים .עץ׳ .נאר אין דער משנה־שפראך ווערט פאר א ״בוים״ באנוצט
דאס אראמעאישע ווארט ׳ א־לן״ וא־ן אראמעאיש ״אילנא״( :די גמרא זאגט אז ׳.לשון
תורה לחוד ולשון הכמים ייהוד״ ,דאס הייסט ,אז דער לשון קודש פין דער משנה איז
אביסל אנדערש ווי פון הנך .חוץ ,אן ו-ייסנאס ופון אלץ וואם וואקסט אויף א בוים(
איז וויין ,מחמת אויף וויין מאכט מען ״בורא פרי הגפן״ ,״ךער חאם באשאפט די
פרוכטן פון וויינשטא■־״ יייין ווערט געמאכט פון יויינטרויבן ,וועייכע ■ואקסן אויף א
יויינשטאק ,וואס איז דאך אייך א בוים .פונדעסטויעג :מאכט מען אייף וויין ניט קיין
,.בורא פרי העץ״ .נאר א .,בורא פרי הגפן״׳ ווייל וויין האט א באזונדערע חשיבות.
ועל פירות האוץ ,און אייף פרוכטן חאם וואקסן ארויס פון דער ערד )ניט אויף
בוימער( מאכט מען .בורא פדי האדמה״ ) דער וואס באשאפט פ״וכטן פון באדן׳( ,אן
אויסנאם אי 1ברויט ,מחמת אויף ברויט מאכט מען ,,המוציא לחם מן הארץ״ )״דער
וואס ברענגט ארויס ברויט פון דער ערד״( ברויט האט אויך א באזונדערע השיבות,
ווייל עם איז דער עיקר שפייז פון מענטש .און דעריבער מאכט מען דערויף א באזונ־
דערע ברכה .מיר האבן דא אין דער משנה צוייי ווערטער .,אדמה״ , ,באדן״ .און
״ארץ״׳ ,.ערד״ .אויף אלע פראדוקטן ,וואס וואקטן פון דער ערד ארויס וניט אויף
בוימער( ,מאכט מען ״בורא פרי אדמה״; פארייאט זאגט מען ניט אויך אויף ברויט
״בורא פרי האדמה״? יוייל דער פסוק אין תהייים ק״ד האט דעם נוסח ,.״הוציא להם
מן הארץי״ .ועל הירקות .און אויף גיינווארו )ייקות( מאכט מען ״בורא פרי האומה׳,
ר׳ יהודה זאגט ,אז מען מאכט ,.בורא מיני דשאים׳,, ,דער וואס באנראפט די מינים
פון גראז־פלאנצונגען״ די גמרא זאגט .אז ר' יהודה האלט .אז מען דארף בענטשן
גאט מיט באזונדעירע ברכות פאר יעדער זאך באזונדער ,און ווייל גרינווארג אונטער־
שיידן זיך פון אנדערע ערד־פראדוקטן דארף מען אויף זיי מאכן א באזונדערע פארם
ברכה.
ב ברך ,אז איינער מאכט אניף בוים־פרוכטן א ״בורא פרי האז מה״ האט ער
ייצא געווען )און דארף ניט מאכן נאנאמאל א ,בורא פרי העץ״( ,און א) 1א ינער ניאכט(
אויף ערר־פראדוקטן א ,בורא פרי העץ׳ האט ער ניט יוצא געווען )און טר דאוף
מאכן נאכאמאל א  .בוי־א פיי האדמה״׳ דאס דערקלערט זיך דערמיט ,יואס אויך די
פרוכטן ,וועלכע יואקסן אויף בוימער ,קימען דאך ארוים פון דער ערד ,ווייל דער
:וים וואקסט דאך פון דער ערד; דעריבער אז מען מאכט אויף זיי ״בורא פרי האדמה״
איז מען יוצא; אבער די ערד־פראדוקטן וואקסן ראך ניט אויף קיין בוימער ,דעריבער,
אז מען האט א טעות ועהאט אין געמאכט אייף זיי די ניט ריכטיקע ברכה ״בורא פרי
העץ־״ האט מען ניט יוצא גע־וען .על כ־י ם אויף אי־ע !פו א׳ וקט!( אויב מען דאט ועמאכט
אניף זיי א ,.שהכל נהיה בדברו״ האט מען יזצא געווען די ברכה ״שהכיי נהיה בדברו״
).,וואס אלץ אנטשיטייט דורך זיין ,גאט ס ,ווארט׳( איז אן אלגעמיינע ברכה און איז
כולל אין זיך אייע זאכן ,ווייל א״ע פראדוקטן ,סיי פון בוימער און סיי פון דער ערד,
וואקסן דאך און אנשטייען דורך גאטיס ־וארט .דעריבער ,כאטש מען דארף מאכן
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ברכות פרק ו

שהכל^;,א :ן^.עלך; 1רק איןג תלו
מן הארץ אונ.:ר ,ק היל ..על החומץ
ועל הנוכלות ת ל הגו;אי אומר׳
שהכל hv. .החלב ועל הנבץה ת ל
הכצ-ם אומר׳ינזהיל .ר:הוךהאומר׳
כל ימהוא מין ר!ללה׳ אץ מכרכין

כג

ע^^יו :ך היו ל?;יו מינים הך1יה׳
ר׳ והוךה אומר ׳ אם יש מיניהם ממין
ש;5עה׳ מכרןת?*יו .וסלמיםאומרים׳
מכרך .על איזה מהם שזך^ה:
ה 5כך.על ה:ין קלפני המק׳ ?טר
את הנין ^מלאהי המזון .מיך.על

אויף פארשידעגע עסנווארג באזונדערע ברכות ,נאר אויב מען האט געמאכט א ״שהכל״
איז מען יוצא ,און מען דארף ניט נאכאמאל איבערמאכן די באזונדערע ברכה.
ג .על דבר ,אויף א זאך ,וואס וואקסט ניט פון דער ערד ,מאכט נזען א ״שהכל',
אויף עסיק ,און אויף צו־פרי-אראפגעפאלענע פרוכטן און אויף נדעס פלייש פון(
היישעריקן מאכט מען א ״שהכל״ .אויף מילן און אויף קעז און אויף אייער מאכט
מען א ״שהכל״ ,ר׳ יהודה זאגט ,אז אויף א ואן וואט איז א מין אומגליק )קללה(
נזאכט מען ניט קיין ברכה די משנה לערנט ,אז כאטש אלע פראדוקטן שטאמען ראך
פון דער ערד ,און אפילו ,למשל ,מילך קומט דאך פון א בהמה ,וועלכע עסט די
פראדוקטן פון דער ערד ,נאר ווייל די דאזיקע ארטיקלען וואקסן ניט ארויס דירעקט
פון דער ערד )״אין גידולו מן הארץ״( מאכט מען אויף זיי א שהכל .אויך לערנט אונז
די משנה ,אז אויך אויף אזעלכע זאכן ווי עסיק ,אדער פריצייטיק־אראפגעפאלענע
פרוכטן פון בוים ,כאטש די ביידע שטאמען דאך יא פון בוימער ,און אויך אויף דעם
פלייש פון היישעריקן ,וואס הייסן ״גובאי״ און מען מעג זיי עסן ,דארף מען מאכן א
״שהכל״ .וועגן עסיק און פריצייטיק אראפגעפאלענע פרוכטן ווערט געגעבן דער
טעם ,ווייל זיי האבן ניט קיין חשיבות .ר' יהודה זאגט ,אז אויף די דאזיקע דריי זאכן
דארף מען בכלל ניט מאכן קיץ ברכה ,ווייל זיי זענען א סארט קללה ,אן אומגליק;
עסיק ווערט דערפון ,וואס וויין איז קאליע געווארן :פריצייטיק־אראפגעפאלענע פרוכטן
זענען דאד קאליע־געווארענע פרוכטן! היישעריק איז א קללה פאר די תבואות .טייל
זענען גורס אין ר׳ יהודה׳ס ווערטער ניט ״מין קללה״ ,״א סארט אומגליק״ ,נאד ״מן
קללה״ ,און דער טייטש איז ״פון אן אומגליק״ ,דאם הייסט זיי זענען געווארן ״פוך,
דורך אן אומגליק.
ד .היו לפניו ,אז איינער האט פאר זיך )ליג!( א מך מינים )פון עסנווארג( ,זאגט
ר׳ יהודה ,אז אויב צווישן זיי איו פאראן )א עסנווארג( פון די ויבן מינים )ווייץ,
גערשטן ,וויינטרויבן ,פייגן ,מילגרוימן ,איילבירטן און טייטל!( ואל ער מאכן אויף
אים )אויף דעם דאזיקן פון איינעם פון די זיבן מינים( די ברכה ,און די חכמים זאגן,
אז ער קא! מאכן די ברכה אויף וועלכן )עסנווארג( פון זיי ער וזיל .די  7מינים פרא-
דוקטן ,וועלכע ווערן דא דערמאנט ,ווערן געבראכט אין חומש דברים ח׳ און דער
חומש לויבט ארץ־ישראל אלם א לאנד ,וואס די דאזיקע  ’7מינים וואקסן דארט! ״חטה■
שעורה ,גפן ,תאנה• דמון ,זית שמן ודבש״ ,ווייץ ,גערשטן ,וויינשטאק ,פייג ,מילגרוים,
איילבירטן און האניק" .מיטן ווארט ״האניק״ מיינט מען טייטלן ,ווייל מיט סתב
,דבש״ אין תנך מיינט מען האניק פון טייטלן .די  7מינים האבן דעריבער א בא־
זונדערע חשיבות ,ווייל מיט זיי ווערט ארץ ישראל געלויבט .ר׳ יהודה האלט דערי־
בער ,אז מען דארף מאכן אויף זיי די ברבה ,ווען זיי זענען פאראן צוזאמען מיט אנ־
דערע עסנווארג .אבער די הכמים זאגן ,אז עם איז ניט קיץ אונטערשיד.
ה ב רן על היין ,אויב מען האט נעמאכט א ברכה אויפן וזיין )וואט מען האט
געטרינקן( פארן עס! )ברויט( ,האט מען )מיט דער דאזיקער ברכה( יוצא געווען אויף
דעס וזיין )וואט מען טרינקט( נאכן עסן אמאל אין ארץ ישראל איז וויץ געווען א
וויכטיקער טייל פון שפייז■ און אין תנך געפינען מיר גאנץ אפט צוזאמען ״לחם וויין״,
״ברויט און וויין״ ,אלם די צוויי וויבטיקסטע שפייז־ארטיקלען .מען פלעגט טרינקן
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וויין פאר דעם עסן ,און מען פלעגט אויך טרינקן וויין נאכן עסן .מיטן ווארט ״עסן״
מיינם מען דא קורס כל ברויט .זאגט די משנה׳ אז אויב איינער האט געמאכט א ״בורא
פרי הגפן״ אויף דעם כוס וויין׳ וואס ער האט געטרינקן פארן עסן ,און דערנאר האט
ער געמאכט א ״המוציא״ און געגעסן כרויט און אנדערע מאכלים׳ און וויל צום סוף
סעודה טרינקן נאד וויק׳ דארף ער ניט מאכן נאכאמאל קיין ברכה; און דער טעם
איז ,וואס ווייל דער מנהג איז צו טרינקן וויין סיי פאר דער סעודה ,און סיי נאך דער
סעודה ,האט דער טרינקער ביים מאכן די ברכה אויף דעם וויין פאר דער סעודה
ממילא אינזינען געהאט יוצא צו זיין אויך אויף דעם וויין נאך דער סעודה .ברך על
הפרפרת ,אז מען מאכט א ברכה אויף רעם צו־שפייז ,וואס )מען דערלאנגט( פאר רעם
עסן ,האט מען דערמים יוצא געווען אויך פאר רעם צו־שפייז וואט )מען דערלאנגט(
נאך רעם עסן .ווען מען מאכט א ברכה אויף ברויט איו מען מיט )וער דאזיקער ברכה(
שוין יוצא אויף דעם צו־שפייו ,אבער אז מען מאכט א ברכה אויף רעם צו־שפית איו
מען מיט איר ניט יוצא פאר ברויט; די בית שמאי זאגן ,אז מען איו)מיט דער דאזיקער
ברכה( אויך ניט יוצא פאר שפייזן געמאכט אין טא  .9עס איז געווען דער מנהג אז פאר
דעם עסן האם מען דערלאנגט ״צו-שפייזן" ,אזעלכע אפעטיט־דערוועקנדיקע מאכלים;
און אויר נאכן עסן האט מען דערלאנגט ״צו־שפייזן״׳ אזעלכע מאכלים׳ צו פארדייען
דאס עסן .זאגט די משנה׳ אז מיט דער ברכה וואס מען מאכט אויף די צו־שפיתן׳ וועל־
כע מען דערלאנגט פארן עסן׳ האט מען שוין ״געפטר׳ט״ ,יוצא געווען אויך פאר די
צו־שפייזן פון נאכן עסן און מען דארף אויף זיי קיץ באזונדערע ברכה ניט מאכן׳ ווייל
דער עסער האט געוואוסט ,אז מען וועט אים זיי שפעטער דערלאנגן און ממילא האט
ער אינזינען געהאט ביים ברכה מאכן אויך יוצא צו זיין פאר זיי .די משנה לערנט
אויך ,אז אויב מען מאכט א ברכה אריף דעם ״צו־שפייז״ מוז מען אויף דעם עסן
ברויט מאכן א באזונדערע ברכה :אבער אז מען מאכט א ברכה אויף ברויט איז מען
שוין יוצא דערמיט פאר דעם צושפייז׳ ווייל דער עיקר איז דאם ברויט׳ און דער
צו־שפית איז נאר א צוגאב .די בית שמאי זאגן ,אז מיט דער ברכה אויף דעם צו־שפייז
קאן מען ניט יוצא זיין ניט נאר אויף ברויט נאר אויך ניט אויף מאכלים׳ וואס מען
מאכט אין טאפ׳ ״מעשה קדרה״׳ דאם הייסט׳ אלע אנדערע געקאכטע מאכלים .״צו־
שפיח״ הייסם אין דער משנה ״פרפרת״ ,און עס איז ניט קלאר ,פון וואנען דאס
דאזיקע ווארם )וואס ווערט דערמאנט עטליכע מאל אין משניות ,אויך אין לשון רבים
״פרפראות" ,״פרפרותיו״( שטאמט ,רבי בנימין מוספיא אין ״מוסף הערוך״ מיינט׳
אז עם איז פון גריכישן ווארט ״פעריפארא״ ,וואם איז דער טייטש ווי ״קאמפאט״ ,״צי־
מעס״ .טייל מיינען אז דאס איז פון תנך־ווארט ,׳ויפרפרני״ )איוב ט״ז(׳ וואס איז דער
טייטש ״צעברעקלן״ אויף שטיקלעך ,און ווייל די צו־שפייזן זענען באשטאנען פון
שטיקלעך האבן זיי געהייסן ״פרפרת".
היו ,ווען )עטליכע מענטשן( זעצן זין עסן ,דארף יערער פון זיי מאכן א ברכה
ו.
פאר זיך; אויב זיי האבן זין אנגעלענט )בהסיבה(׳ מאכט איינער א ברכה פאר אלע.
אויב מטן דערלאנגט וויין אין טיטן עסן ,מאכט יערער א ברכה )אויפן וזיין( פאר זיך,
אויב )דער וויין איז דערלאנגט געווארן( נאכן עסן׳ מאכט איינער א ברכה פאר אלע׳
און דערזעלבער מואס האט געמאכט די ברכה פאר אלע( מאכט אוין די ברכה איבער
דעם שמעקעדיקן וויירוין ,כאטש מען ברענגט אריין דעס וויירויך ערשט נאן דער
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סעודה ,אמאל איז איז ארץ ישראל זייער פארשפרייט געווארן דער מנהג צו עסן
״בחבורה״ ,גרופעם מענטשן צוזאמן .זאגט די משנה ,אז ביי אזא סעודה פון עטליכע
מענטשן דארף ניט יעדער פון זיי באזונדער מאכן א ברכה אויפ׳ן עסן ,נאר איינער
מאכט די ברכה ,און אלע זענען יוצא דערמיט .אבער ,זאגט די משנה ,דאם איז נאר
ווען זיי זעצן זיך אלע עסן ווי עס איז אנגענומען לויט די מנהגים פון אזא סעודה
,׳בחבורה״ ,דהיינו׳ מען לענט זיך אן אויף ספעציעלע ״הסיב־בעטן״ ,בהסיבה ,און
דערמיט זעט מען ,אז די אלע מענטשן ווערן איין גרופע .אבער אויב זיי זעצן זיך סתם
עסן אן דעם אנלענען זיך ,הייסט עס ניט ,אז אלע זענען איין גרופע ,און דעריבער
דארף יעדער פון זיי מאכן פאר זיך די ברכה .די משנה לערנט אויך ,אז אויף וויין אין
מיטן עסן דארף יעדער מאכן פאר זיך א ברכה ,און אין דער גמרא ווערט געבראכט
דער טעם דערצו ,ווייל יעדער איז פארנומען מיטן עסן ,וועט ער ניט קאנען צוהערן
זיך גוט צו דער ברכה און ער וועט אויך ניט קאנען ענטפערן ״אמך .אבער אויפן וויין
נאכן עסן מאכט איינער א ברכה פאר אלע .די משנה גיט אויך צו ,אז דער דאזיקער
וואט מאכט די ברכה אויפן וויין נאכן עסן ,מאכט אויך די ברבה אויף דעם בשמים־
רויך ,וואס מען ברענגט אריץ נאכן עסן; כאטש די סעודה האט זיך שוין געענדיקט
הייסן די אלע מענטשן נאך אלץ איין גרופע ,און אז איינער מאכט די ברכה אויף דעם
בשמים ־רויך זענען שוין אלע דערמיט יוצא .עס איז געווען אמאל דער מנהג נאכן
עמן צו ברענגען אין צימער א פייער טאפ מיט ברענענדיקע קוילן און אויף זיי ארויפ־
צוווארפן בשמים ,כדי דער רויך זאל פארשמעקן דעם צימער ,און דערויף האט מען
געמאכט די ברכה ״בורא עצי בשמים״ ,״דער )גאט( וואס באשאפט די בוימלעו
בשמים״ .דאס ווארט ״גמר״ איז אין אראמעאיש ׳׳רויכערן״ ,און אויך ״קוילן״ )אין
חולין י״א ״דמנה גומרתא עליה״( .דערפון איז ״מוגמר״ דער בשמים־רויך.
ז .הביאו ,אויב מען האט געברענגט פאר איס )רעם מענטש ,וואס גייס עסן(
צוערשט געזאלצנס )געזאלצענע פיש( און צוזאמען דטרמיט אוין ברויט ,דארף ער
מאכן א ברכה נאר אויף רעם געזאלצנס ,און אויף דעם ברויט דארף ער קיין באזת־
דערע ברכה ניט מאכן ,ווייל דאס ברויט איז א צוגאב )טפל( צום געזאלצנס .ראם
איז דער כלל :אויב מען האט )א עסנוואת( א עיקר און דערצו צוגעגעבן )נאך אן
עסנווארג( אלט צוגאב )טפל( מאכט מען א ברכה אויף דעם עיקר און מען איז דערמיט
יוצא פאר דעס טפל .אין דער משנה ווערט דא באנוצט פאר ״געזאלצנס״ דאס ווארט
״מליח״ ,און מען מיינט דערמיט יעדע געזאלצענע זאך ,ווי א געזאלצענעם פיש און
אנדערע דעליקאטעסן ,און די משנה זאגט ,אז ווייל דאם שטיקל ברויט ,וואט ער עסט
צו צום געזאלצענעם פיש ,איז ניט קיץ עיקר ,און עס איז ניט די כוונה אנצועסן זיו
מיטן ברויט ,נאר דאם שטיקל ברויט איז א צוגאב׳ א טפל ,און דער געזאלצענער פיש
איז דער עיקר ,דעריבער מאכט מען א ברכה בלויז אויף דעם געזאלצענעם און מען
איז פטור צו מאכן א ברכה אויף דעם ברויט .דערצו גיט צו די משנה ,אז ניט נאר
אין דעם פאל איז דער דין אזוי ,נאר עס איז אן אלגעמיינער כלל ,אז ווען מען עסט
צוזאמען צוויי מאכלים ,פון וועלכע איינער איז א עיקר און דער צווייטער א טפל ,א
צוגאב ,מאכט מען די ברכה אויפן עיקר און מען איז שוין יוצא פארן טפל.
ח .אכל ,אז איינער האט געגעסן פייגן אדער וויינטרויבן אדער מילגרוימן; דארף
ער בענטשן דערנאך דריי ברכות ,אזוי זאגט רבן גמליאל .די משנה דא לערנט וועגן
בענטשן נאך דעם עסן ,און זי זאגט ,אז אויר נאכ׳ן עסן פייגן ,וויינטרויבן און מיל־
גרוימן ,דארף מען בענטשן די ״ברכת המזון" ,די דריי ברכות! דאס זענען די ערשטע
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כרכה אחת מעין קזלינז .ר־ לעקיבא
א1מר׳ ואפילו אכל קלק והוא מז1נ 1׳
מכיך אסייו י^לש כךב1ת .העז1תה

כו

מום ל^מאו׳ א1מר י^סנל נה,יה
 5ך;ר .1ר׳ טךפ1ן א^ 1ר׳ ב1רא נ^ש1ת
רביות:

פר ק ז
א שלשי׳ שאכלו כאחד־ ח'בין
לזמן .אכל ךמאי ומעשי ראשי'!

שנמלהתרומ׳תיו׳ ומעש^^ןני והקדונז
ש3כדו׳ והשמש שאכל כ]ית׳ ןהכותי׳

דריי ברכות וואס מען זאגט אין בענטשן נאכ׳ן עסן ברויט ״הזן את הכל״ ,״על הארץ
ועל המזון״ און ״בונה ברחמיו ירושלים ,אמן״! די פערטע ברכה ״הטוב והמטיב״
האט מען מתקן געווען ערשט שפעטער .ר' גמליאל האלט ,אז נאכן עסן מאכלים פון
איינעם פון די  7מינים ,וועלכע מיר האבן דערמאנט פריער אין דער משנה ד ,ראם
הייסט ,ווייץ ,גערשטן ,וויינטרויבן ,פייגן ,מילגרוימן ,איילבירטן און טייטלן ,דארף
מען בענטשן אזוי ווי נאך עסן ברויט .וחכמים ,או! די חכמים זאגן ,אז ער רארף בענטשן
נאר איין ברכה ,וואם איז דער אינהאלט פון די דריי ברכות .דאם איז די ברכה נאך
וויין ״על הגפן״ ,נאך קיכלעך ״על המחיה״ ,נאך די אנדערע פרוכטן פון די  7מינים
״על העץ" ,די דאזיקע ברכה הייסט אן ״אינהאלט״ פון די דריי ברכות״ )״מעין שלש״(
ווייל אין איר ווערן אין קורצן דערמאנט די אלע דריי ברכות .די חכמים האלטן ,אז
בענטשן אלע דריי ברכות דארף מען נאר נאכן עסן ברויט .ר׳ עקיבא זאגט ,אז אפילו
איינער עסט געקאכטע גרינווארג און ד^ןס איז זיין זעטיקונגם־שפייז ,דארף ער בענטשן
אלע דריי ברכות .ר׳ עקיבא האלט ,אז בענטשן דארף מען נאך יעדן מאכל ,וועלכן מ׳עסט
צו דער זאט .השותה ,אז איינער טרינקט וואסער צו שטיל! זיין דארשט דארף ער מאכן
״שהכל נהיה בדברו״ .ר׳ טרפון זאגט ,אז ער דארף מאכן ״בורא נפשות רבות״
ו״דער )נאט( וואס באשאפט א סך נפשות״{ .די גמרא זאגט ,אז די משנה מיינט ,אז
נאר ביים ״טרינקן צו שטילן דעם דורשט״ ,אבער ,למשל ,ווען איינער שטיקט זיך
מיט עפעס און שלינגט וואסער ,כדי אראפצושטיפן דאם שטיקל עסן וואס איז אים
געבליבן אין האלז ,דארף ער ניט מאכן קיין ברכד״ידער ברטנורא און טייל אנדערע
מפרשים טייטשן ,אז ר׳ טרפון מיינט ,אז מען דארף מאכן די ברכה בורא נפשות פארן
3ךק ץ
טרינקן וואסער.
א .שלשה ,ווען דריי )מענטש!( עסן צוזאמען ,דארפן זיי בענטשן מיט מזומן.
בענטשן מיט מזומן ,זאגט די משנה ווייטער אין משנה ג׳ .הייסט ,אז איינער זאגט
פארן בענטשן צו די איבריגע צוויי! ״נברך״ )לאמיר בענטשן( ,און זיי ענטפערן אים
אפ :״ברוך על המזון שאכלנו״ )זאל ער זיין געבענטשט פאר דעם געגעסענעם שפייז"(.
אכל ,אויב איינער )פון די דריי( האט געגעסן דמאי ,אדער מעשר ראשון פון וועלכן
מען האט אראפגענומען זיין תרומה ,אדער מעשר שני און הקדש וואט זענען אויסגע־
לייזט געווארן ,אדער דער שמש )דער באדינער וואס דערלאנגט צו דער סעודה( האט
געגעמן א כזית )די גרויס ווי אן איילבירט( ,אדער א כותי )האט געגעסן( ,מעג מען
מיט אים בענטשן במזומן דער דין איז ,אז פון תבואה און פרוכטן האט מען געדארפן
אין ארץ ישראל אראפנעמען איין  50־סטעל און עם אוועקגעבן צו א כהן ,און דאס
דאזיקע  50־סטעל האט געהייסן תרומה .נאכדעם ווי מען האט שוין אפגעשיידט די דא־
זיקע תרומה האט מען פון דער איבערגעבליבענע תבואה געדארפן אראפנעמען א
סנ־טעל און עם געבן צו א לוי ,און דאס - 10טעל האט געהייסן מעשר ראשון ,דער
״ערשטער מעשר״ )דאם ווארט ״מעשר״ איז דער טייטש ״א צענטעל״( .פון זיין
דאזיקן מעשר ראשון האט דער לוי געדארפן אראפנעמען א צענטעל און אוועקגעבן
צום כהן ,און דאס דאזיקע .,צענטי* פון צענטל״ האט געהייסן תרומת מעשר )די תרומה
פון מעשר( .ווידער דער בעל הבית פון דער תבואה נאכדעם׳ ווי ער האט שוין אראפ־
געגעבן די דערמאנטע חי׳קיס צום כהן און צום לוי האט אין טייל יארן )ניט אין אלע(
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אכל‘ טכ^
אבל‘ ״י־י
עליהם^* .ייי
מזטנין י^יי׳״
וסעשי ייאש״ שלא נטליה ת^וסתו׳
וסעש״ יעני והקדש שלא נפדו׳

ו ה שןז ש

כז
שאכל

פ חו ת

ס פ ד ת.

ןהעבדם אין סזסנץעליהם* ב^שים
ועכדים וקטנים׳ איןסזסני^עליהם׳

געדארפן אראפנעמען נאך א שטעל פון דער תבואה ,און דאס האט געהייסן ״מעשר
שני׳ /דער ״צווייטער מעשר" ,דאס האט ער שוין קיינעם ניט געדארפן אוועקגעבן,
נאד ער האט עס ,דעם מעשר שני ,געדארפן אוועקפירן קיץ ירושלים אץ דארט
עס אויפעסן .צוליב דעס ,וואס ניט אלע זאכן האט מען געקענט פירן קיץ ירושלים
)למשל טייל פרוכטן וואלטן קאליע געווארן אין וועג( ,האט די תורה געזאגט ,אז דער
בעל הבית קאן ״אויסלייזן״ ,דעם מעשר שני ,אוועקלייגן געלד וויפיל דער מעשר שני
איז ווערט )מיט א פיפטל( ,און דעמאלם מעג ער די תבואה עסן ,נאר דאס געלד
מוז ער פירן קיץ ירושלים און דארט קויפן דערפאר עסנווארג און עם אויפעסן .אויר
איז דער דין ,אז איינער האט ״מקדיש״ געווען זיין תבואה צום בית־המקדש ,ער האט
געזאגט -אז די תבואה זאל זיין ״הקדש״ ,״הייליק״ ,טאו־ ער די תבואה ניט עסן נאר
אוועקגעבן צום בית המקדש; אבער אויך דא קאן דער בעל הבית ״אויסלייזן״ די
א פיפטל(און דעמאלם
תבואה ,באצאלן געלד וויפיי‘ די תבואה איז ווערט )מיט
האט געקויפט ביי
עסן .״דמאי" האט געהייסן תבואה ,וואס מען
מעג ער די תבואה
א עם הארץ ,א פראסטן מענטשן ,און מען האט געהאט א חשד ,אז ער האט ניט אם־
געשיידט דערפון די אלע מעשרות .זאגט די משנה ,אז איינער עסט דמאי ,אדער מעשר
ראשון ,פון וועלכער מען האט אראפגענומען דעם תרומת מעשר )כאטש מען האט
פריער זיך א עצה געגעבן ניט אראפצונעמען די ערשטע תרומה( אדער מעשר שני
און הקדש ,וואם זענען אויסגעלייזט געווארן )כאטש מען האט ניט באצאלט דאס צוגאב־
פיפטל ;!.אדער איינער פון די דריי מענטשן וואם ווילן בענטשן מיט מזומן ,איז דער
באדינער צום טיש ,וועלכער האט געגעסן די גרויס פון א כזית ,ווי אן איילבירט,
אדער איינער פון די דריי איז א כותי ,דאס הייסט א שומרוני ,פון אן אלט אי־
דישע סעקטע אין שומרון ,וועגן וועלכע דער תנך )אין ספר מלכים( דערציילט אז זי'
ניטגעווארן פול'
זענען
און זיי האבן זיך מגייר געווען אבער
שטאמען פון גויים
עםווערט אנגענו־
מחמת
שטענדיקע יידן — ,מעג מען מיט זיי אלע בענטשן במזומן.
מען ,אז דמאי מעג עסן אן ארימאן ,און דער מעשר ראשון פון וועלכן מען האט
אראפגענומען תרומת מעשר ,און מעשר שגי און הקדש וואס מען האט אויסגעלייזט
אבער ניט־פינקטליך איז ניט געווען קיין עבירה צו עסן; און דער באדינער וואם
האט געגעסן א כזית ,הייסט ,אז ער האט גענוג געגעסן; און דער כותי האט דעם
דין פון א י־דן .וועגן די אלע ענינים פון דמאי ,תרומה ,מעשרות און אנדערע זאכן,
וועלן מיר געבן ברייטערע דערקלערונגען ,ווען מיר וועלן צוקומען צו די מסכתאות
דמאי ,תרומות ,מעשר שני .אבל אכל אבער אויב ער האט גסגעסן טבל ותבואה ,פון
וועלכער מען האט ניט אראפגענומען קיין תרומה אדער מעשר( ,אדער מעשר ראשון
פון וועלנן מען האט ניט אראפגענונזען תרומת־מעשר ,אדער מעשר שני און הקדש
וואס זענען ניט געווארן אויסגעלייזט ,אדער דער באדינער וואס האט געגעסן ווינצי־
קער פון א כזית ,אדער א גוי ואיז געווען איינער פון די דריי( .קאן מען מיט אים
ניט בענטשן בנזזומן די דערקלערונג איז ,ווייל טבל )מער פרטים וועגן טבל וועלן
מיר געבן ביי דער מסכתא דמאין און מעשר ראשון פון וועייכן מען האט ניט אראפ־
גענומען תרומת מעשר און ניט־אויסגעלייזטע מעשר שני און הקדש ,איז אן עבירה צו
עסן ,און מען קאן דעריבער ניט מקיים זיין אויף זייער עסן די מצוה פון בענטשן; און
א באדינער וואס האט געגעסן ווינציקער פון א כזית ,הייסט ,אז ער האט איבערהויפט
ניט געגעסן; און א גוי קאן מען ניט מצרף זיין צו מזומן ווייל ער איז ניט מחוייב צו
בענטשן.
ב נשים ,פוריון או! שלולאפן און קליינע )קינדער( איז מען ניט מצרף צו מזומן
כאטש רעוטשן זענען ויי מחייב ווי עם יוערט געייערנט פריער פרק ג' משנה ג' ,אבער
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.עד ן?וה ?ן?1׳;יף ^גד ?דת .ר?י
ןהוךה אוסר׳עד 3יי^ה♦ ג 5יןנד
9ז?ןדן? ;>5זל>}זה א1הר׳ ??רך׳
ב^ןזל^זה והוא׳ או^ר ?ךכו .געק־רה׳
אוסר;?רך לאלהינו׳ 3ע^ךה והוא׳
אוסר ?רכו .אחד ^עקזרה ,ואדוד
עקורה רבוא; .ס<?ה׳ אוסר ?;רך
ל;י ^להינו; .ס^ה והוא׳ אוסר
?ךכו;.אלף׳אומר?;רךל:י»^לדועו

כח

אלד,י.יקויאל^^; .לף והוא׳ אוסר
?יכו? .ובוא׳ אוסר׳ ??רך ל;י אלהינו
אלד,י.יקוראל אלד-י סן;;אות יוקזב
ה;רו;ים; .רבוא והוא׳ אוסר ;ךכו.
;עניןקזהוא ס;רך׳ 3ך עו?יןאסריו.
?רוך ה׳ אלהינו אלתי ■ישראל א ל ד
ה^?אות יושב ה?רו?ים.על דיסזון
שאכלנו .ר יוקי ס?לילי אוסר׳ ל5י
רוב תיןהל תן ס;רדן׳ ש?אסר׳

מצרף זיין זיי צו מזומן טאר מען ניט .ער כמה ,ביז וויפיל )רארף מען עם!( אז מען
זאל קאנען )רעם עסער( מצרף זיין צו מזומן? ביז א כזית )אווי גרויס ווי א ״זית' ,ווי
אן איילבירט( .ר׳ יהודה זאגט ,אז אווי גרויס ווי אן איי .דער שיעור ״גרוים ווי אן
איילבירט״ ,״כזית״ ,האט א גרויסע באדייטונג אין גאנץ ש״ם ,און געוויעליך ווערט
אנגענומען ,אז ״אכילה״ ,״עםן״ ,מיינט מען מינדסטנס א ״כזית״.
כיצד ,ווי אזוי בענטשט מען בשומן? אויב עם זענען פאראן דריי )מענטשן,
ג.
וועלכע עסן( ,דארף ער )דער בענטשעה זאגן ״נברך״ )״לאמיר בענטשן״(; אויב עם
זענען פאראן דריי )מענטשן( און דער בענטשער )איז דער פערטעה ,דארף ער צו
זיי זאגן ״ברכו״ )״בענטשט״(; אויב צען )מענטשן( דארף ער זאגן ״נברך לאלהינו״
)״לאמיר בענטשן צו אונזער גאט״(; אויב עס זענען פאראן צען און ער )דער בענטשער
איז דער עלפטער( ,דארף ער זאגן ״ברכו״ .מיי ביי צען און סיי ביי צען טויזנט מאל צען.
דאס איז איין מיינונג אין דער משנה ,וועלכע זאגט ,אז פון צען אן און מער איז ניט
קיין אונטערשיד אין נוסח פון בענטשן במזומן ,און אויב עם זענען פאראן צען זאגט
דער בענטשער ״נברך לאלהינו״ ,און אויב עלף אדער מער זאגט ער ״ברכו״ .איצט
קומט אן אנדערע מיינונג אין דער משנה ,וועלכע זאגט ,אז עם איז יא אן אונטערשיד.
די דאזיקע מיינונג זאגט אזוי :במאה ,ביי הונדערט מענטשן זאגט )דער בענטשער(
״נברך לה׳ אלהינו״ )״לאמיר בענטשן צו גאט ,אונזער גאט״(; ביי הונדערט און ער
)דער בענטשער איז דער הונדערט און איינס( זאגט ער ״ברכו״ ,ביי טויזנט זאנט ער
״נברך לה׳ אלהינו אלהי ישראל״ )״לאמיר בענטשן צו נאט ,אונזער נאט ,רעם גאט
פון ישראל״( ,און אויב ער )דער בענטשער( איז א חוץ די טויזנט זאגט ער ״ברכו״ .ביי
צען טויזנט זאגט ער ״נברך לה׳ אלהינו ,אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב הכרובים״
)״לאמיר בענטשן צו נאט ,אונזער נאט ,רעם נאט פון ישראל ,נאט פון די צבאות רעם
באוואוינער פון די כרובים פאר דעס שפייז וואס מיר האבן געגעסן״(; אויב ער )דער
בענטשער( איז א חוץ די צען טויזנט ,זאגט ער ״ברכו״ .וואם גרעסער עם איז
דער עולם צום בענטשן ,אלץ מער דארף מען צוגעבן צום נאמען פון גאט לויב־ווער־
טער .כענין ,אזוי ווי ער בענטשט ,אזוי ענטפערן זיי אים אפ; ״ברוך ה׳ אלהינו אלהי
הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו״ )״זאל זיין נעבענטשט נאט ,אונזער נאם,
נאט פון ישראל ,נאט פון צבאות ,באוואוינער פון די כרובים פאר רעם שפייז וואם
מיר האבן געגעסן״( ,די משנה זאגט ,אז אין דעמזעלבן נוסח ,וואם דער מזומן־בענטשער
זאגט ,דארפן אים די מיט-עסער נאכזאגן ,און די משנה גיט דעם בייעזפיל ,ווי
אזוי זיי ענטפערן אפ ווען זיי זענען צען טויזנט .ר׳ יוסי הגלילי זאגט ,אז מען דארף
בענטשן )במזומן( לויט דער גרוים פון דער פארזאמלונג )פון די עסערס( ,ווייל עם
ווערט געזאגט )אין תהליס ס״ח( ״אין פארזאמלונגען בענטשט נאט דעם האר פון
דעס קוואל פון ישראל״ .די גמרא טייטשט איין די ווערטער פון ר׳ יוסי הגלילי ,אז
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?כ׳קסאת ?ךכו א ל ד ם ה׳ נן^ןק1ר
.יקיאל .אמי ר?;עיןי?א׳ סד׳ ?ן^ינו
5כית ה^5קת? אחד נו׳יו5ין ואסד
מיע5זץ א)־סר ^רכו את ה׳ .ר־
• ^ ?ז ס ע א ל אי־ ס ר׳ ^ ך כו א ת ה׳ ה לן כ/י ךן

ף ^ל^ןזה^זאללו ?אסת ,אי;ןר>ןזאין

כט

לס^ק ,וכן אך^ןגה׳  p iהס^ןןה.
^ןז^; 1ה׳; סל קין עד,ע^רה .וע>;\יה
אי^ן ^חלקין עד ^*היו ע ^ ד ם:
לבור1ת ^ןזל׳יו א1כלות כנות
ה
אלד׳ 5ןסן^^סלן^לן רואין אלו את
אלי׳.הלי אלי מ ^ ך ?ין לזסון׳ ואם

דאם דערקלערט ער די פאריגע ויערטער פון דער משנה .אז מען דארף יא מאכן אן
אוגטערשיד צווישן ווינציקער פון  100מענטשן און פון  100מענטשן און מער .ווייל
דאס בענטשן דארף מען לויט דער גרוים פון דעם פארזאמלטן קהל׳ און די ראיה
דערצו איז פון פסוק אין תהלים פון די ווערטער ״במקהלות ברכו אלהיט ה׳ ״ און ער
טייטשט ״במקהלות״ ווען עם איז דא א גרויסער קהל פון פארזאמלטע׳  100מענטשן.
דערמאנט מען דעם נאמען פון גאט .,ה׳ ״ .אמר ,האט געזאגט ר׳ עקיבא; ווי אחי
געפינען מיר אין דער שוהל? סיי ווען עס זענען פאראן א סך )מטנטשן ,דאוונערס(
סיי עם איו דא ווייניג׳ זאגט מען אלץ )אין שוהל ,ביים דאוונען און ביים לייענסן(
,׳ברכו את ה׳ * )״בענטשט גאט״( .ר׳ עקיבא ברענגט א באווייז ,אז מען דארף דער־
מאנען דעם נאמען פון גאט ״ה׳ ״ ניט נאר ווען עם זענען פאראן הונדערט עסערם
נאר אפילו ווען עם זענען דא נאר צען עסערס! און דער באווייז איז פון דעם מנהג
אין שוהל ,מען זאגט .,ברכו את ה׳ ״ אויך ווען עם זענען נאר פאראן צען מענטשן.
ר׳ ישמעאל זאגט ,אז מען דארף ואגן ״ברכו את ה׳ המבורך״ ,״בענטשט גאט ,וועלכער
איז געבענשט״ .די צוויי תנאים ,וועלכע ווערן דא צום ערשטן מאל דערמאנט איז דעד
משנה מסכתא ברכות ,ר׳ יוסי הגלילי און ר׳ ישמעאל ,זענען געווען פון צוויי בא*
זונדערע געגענטן אין ארץ ישראל .ר׳ יוסי האט געשטאמט פון צפון פון ארץ־ישראל,
פון גליל ,און ער האט דעריבער געהייסן ״הגלילי״ ,און ר׳ ישמעאל האט געוואוינט
אין דרום ארץ־ישראל .זיי האבן ביידע געלעבט אין דערזעלבער צייט ,וואס ר׳ עקיבא
)ר׳ יוסי הגלילי האט געלעבט אויך עטוואם שפעטערן .וועגן ר׳ ישמעאל )סתם ר׳
ישמעאל מיינט מען ר׳ ישמעאל בן אלישע ,דער כהן( ווערט אנגעגעבן ,אז ער איז
געווען איינער פון די עשרה הרוגי מלכות )די  10תנאים ,וואם זענען אומגעבראכט גע־
ווארן דורך דער רוימישעד רעגירונג(.
ד .שלשה ,דריי )מענטשן( וועלכע האבן געגעסן צוזאמען טאדן וין ניט צע-
טיילן; זיי טארן ניט בענטשן יעדער פאר זיו׳ גאר דארפן בענטשן אלע צוזאמען במזומן,
וכן ,און אזוי איז אויך )דער דין( מיט פיר ,און אזוי איז אויך מיט פינף )מענטשן(.
ביי פיר אדער פינף מענטשן קאן מען מיינען ,אז ווייל אפילו ווען איינער פון די פיר
אדער צוויי פון די פינף זאלן בענטשן באזונדער וועט דאך אלץ בלייבן דריי א מזומן,
דעריבער מעגן זיי בענטשן באזונדער ,מחמת דער מזומן ווערט דאך ניט בטל; פונ*
דעסטוועגן ,זאגט די משנה ,טארן זיי ניט .ששה ,זעקס מענטשן מעגן זיך יא צעטיילן.
ביז צען .זיי מעגן זיך צוטיילן ,ווייל אין יעדער אפגעטיילטע גרופע בלייבט א בא־
זונדערער מזומן ,און י־י צעטיילונג מעג פארקומען ביז צען מענטשן .ועשרה ,און צען
)מענטשן( נוארן זיך ניט צוטיילן ביו צוואנציק .ווייל צען מענטשן בענטשן שויו מיט
מנין ,און זאגן שוין ״נברך אלהינו״; אבער צוואנציג מענטשן מעגן זיך יא צעטיילן׳
ווייל אין יעדער גרופע בלייבט א מנין )צען מענטשן(.
ה .שתי ,צורי גרופעם )מענטשן ,חבורות( ,וועלכע עסן אין איין הויז ,אויב טייל
מענטשן פון איין גרופע זעען טייל מענטשן פון דער צווייטער גרופע ,זענען זי'
זיו מצטרף צו בענטשן צוזאמען מיט איין מזומן; און אויב ניט )זיי זעען זיך ניט(,
בענטשט די גרופע מענטשן פאר זין חיט מזומן ,און די אנדערע גרופע בענטשט פאר
זין חיט מזומן אין ערשטן פאל ,ווען זיי זעען זיך ,הייסט עם ווי ביידע גרופעם וואלטן
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או׳ אלו
ל_עצ?זן ואין נןיריין על הלן.עד
'

י י '

ש.יתן לתיופ׳ו ;זים .י ^ד ר׳ אליעזר׳
וח?נורם א01רים ;זקרכין:

פרה ח

א אלו ךברים י^זפין פית ש;יא'
וב־ת הלל ב^ועודה .בית ש?יאי
אוגךדים ;!ירך על הי1ם• ואמי כך

ל

י י '

1ב,רך.על הען׳ ובית הלל או?זרי0׳
ב
?ברך על היון ןאח^ כך ?;רך על

היוםי

ב בית ש;זאי א?1רים׳ נ '?1ליי

געגעסן צוזאמען ,און אין צווייטן פאל הייסט עם ווי זיי עסן באזונרער .מיט דעם
ווארט ״מזמנין״ ,״ביענטשן במזומן׳ /מיינט מען אין דער משגה ניט דוקא ווען דריי
פערזאן בענטשן צוזאמען .נאר אויך ווען צען׳ א מנין .בענטשט צוזאכ׳־ען .די משנה האט
ניט קיין באזונדערע אויסדרוקן פאר ״מזומן״ און ..מנין״ ביים בעגטשן ,און אין ביידע
פאלן הייסט עם ״מזמנין׳׳ .אין סען טאר ניט מאכן קיי־ן ברכה איבער חיי  4סיי ח מע1
טוט אריין אין אים האסער ,אחי זאגט ד אליעזר ,אבער די חכמים זאגן אז מען מעג
יא מאכן א א ברכה )איבער וויין אפילו ווען מען טוט ניט אריין אין איס קיין וואסער(.
ווי די ברייתא אין דער גמרא דערקלערט מיינט מען דא מיט ״מברכין״ ניט ״בענטשן״
אויף א כוס וויין ,נאר מען מיינט מאכן די ברכה ,״בורא פרי הגפן״ פארן טרינקן
דעם וויין .אמאל איז געווען דער מנהג אין ארץ ישראל און בבל ,אז מען האט ,גע־
וויינליד ,ניט געטרונקן קיין ריינעם וויין )דאם האט געהייסן ״יין חי״ ,״רויער וויק״,
אן צומישונג( ,נאר מען האט אין אים צוגעגאסן וואסער ,און דאם האט געהייסן ״מזוג״,
״געמישט״ .ר׳ אליעזר האלט ,אז יוייל ריינעם וויין איז ניט דער שטייגער צו טרינקן,
טאר מען דעריבער אויף אים ניט מאכן קיין ״בורא פרי הגפן״ נאר א ״בורא פרי
העץ״ ,ווי אויף וויינטרויבן! אבער די חכמים האלטן ,אז ווייל טייל מענטשן טרינקן
אים יא ,מעג מען דעריבער מאכן די ברכה בורא פרי הגפן.

פרק ח.
א אלו דברים .דאס זענען די זאכן )וועגן וועלכע עם איז דא א מחלוקה( צווישן
בית שמאי און בית הלל אין )די דינים וועגן( סעודה מיטן ווארט ״סעודה״ מיינט מען
דא ניט סתם עסן ,נאר ווי עם איז שוין געווען געזאגט פריער פרק ו' משנה ו׳,
אז עס זענען געווען פייערליכע סעודות ,וועלכע פלעגן פארקומען מייסטנס אין שבת און
יום טוב ,אבער אויך אין מיטן דער וואך! ביי אזא סעודה איז מען געזעסן אנגעלעגט
אויף בעטן מיט ווייכע קישנס• מייסטנס פלעגן ביי אזא סעודה עסן צוזאמען עטליכע
מענטשן ,א ״חבורה״ .צווישן די בית שמאי און בית הלל זענען געווען חלוקי דעות
וועגן עטליכע זאכן ,ווי זיך אויפצופירן ביי סעודות ,און די ערשטע משנה איו בנוגע
דער ערשטער סעודה פרייטאגצונאכטס אדער יום טוב ביינאכט .בית שמאי זאגן ,אז
)פרייטאג־צוואכטס אדער יום טוב ב־ינאכט ,ווען מען דארף מאכן קידוש( מאכט מען
צוערשם די ברכה איבער דעם טאג )״מקדש השבת״ ,און אין יום טוב .,מקדש ישראל
והזמנים״( און דערואך מאכט מען די ברכה איבער רעם וויין )בורא פרי הגפן(; און
די בית הלל זאגן ,אז צוערשט מאכט מען די ברכה איבער רעם וויין און דערנאך אי־
בער דעס טאג די דאזיקע משנה מיט דיער מחלוקה צווישן בית שמאי און בית הלל
געפינען זיך אויך אין דער משנה פסחים לעצטן פרק ״ערבי פסחים״ ,און דארט איז
עס וועגן קידושי ביים סדר אין דער נאכט פון פסח .אין דער גמרא איז פאראן ,אז
די בית שמאי האלטן ,אז די ברכה פון קידוש פון טאג איז השובער ,און דעריבער
דארף זי זיין פריער; די בית הלל אבער האלטן ,אז ווייל די ברכה אויף וויין מאכט
מען שטענדיק ,אפילו אין מיטן דער וואך ,און די ברכה פון קידוש מאכט מען דאו
נור אין ספעציעלע צייטן ,שבת און יום טוב ,איז דער דין ,אז ״תדיר ושאינו תדיר,
תדיר קודם׳ /ווען מען האט צו טאן צוויי זאכן ,איינע איז גילטיק שטענדיק׳ און
איינע גור אין געוויסע צייטן .דארף די שטענדיקע זאך קומען פריעד .דעריבער רארף
מען מאכן צוערשט די ברכה אויפן יויין און דערנאך די קידוש-ברכה.
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לידים׳ ואדור  5ך מחגין את ך;י 1ס׳
ו3ית הלל א?1ןרים׳ מ1זגין את הב־וס.
!אסר  3ך ניואלין ל;דום .ג 3ית
^®אי אוסרים׳ ם.קגדו;דיו
וס5ימה על מ?ל מן .וכית מלל
א 1סדי ם׳ .על ה 93ת :ד 3ית >«סאי

I

לא

א1סרים סככדין את מכות׳ ואסר
כך נו^לין ל;מ.ים׳ וכית הלל אוסרים׳
נ5?1לין ל;דום .לאהר כך ס??דין
את סכות♦ ה כית עז«אי אלסרם׳
י?ןזון יכ^סים והכללה׳ וכית מלל
אוסרים׳ גי וכוסים וסקוהכללה.

ב ,בית שמאי ואגן ,אז צוערשט וואשט מען די הענט און דערנאך גיסט מען
אן דעם נוס )וזיין(• ,און די בית הלל זאגן ,אז צוערשט גיסט מען אן רעם כוס און
דערנאך וואש׳ט מען די הענט ,רשי זאגט ,אז דא מיינט ניט דוקא פרייטאג צו-
נאכטם ,נאד ביי יעדער סעודה ,און ווייל עם איז געווען דער מנהג ביי א סעודה צו
טרינקן וויין פאר דעם עסן ,זאגן די בית שמאי ,אז צוערשט זאל מען זיך וואשן די
הענט און דערנאך אנגיסן דעם בום וויין ,כדי ניט־ריינע הענט זאלן ניט מטמא זיין
דעם בום וויין ,און די בית הלל זאגן ,אז מען זאל אנגיסן דעם ריס איידער מען וואשט
די הענט .אנדערע מפרשים )דער רי״ף( טייטשן אז דאם מיינט מען שבח און יום טוב
און עם איז נוגע דעם בום פון קידוש ,און דער אונטערשיד די בית שמאי און
בית הלל איז אויך ,צי דאס קידוש מאכן הייסט א הפסק ,אן איבעריים ,צווישן וואשן
זיך ד• הענט און דעם עסן.
ג ,בית שמאי זאגן ,אז מען ווישט אפ די הענט )ואכן וואשן זיי( מיט א האנטון
און מען לייגט )דעם האנטון( אויפן טיש; און די בית הלל זאגן ,אז מען לעגט עס
אויפן קישן .ווי מיר האבן שוין פריער געזאגט איז מען אין די אלטע צייטן ביי דער
סעודה געזעסן אויף בעטן מיט ווייכע קישנס .די מפרשים טייטשן )לויט דער גמרא(,
אז די בית שמאי הייסן ניט האלטן דעם האנטוך אויפן קישן ,טאמער איז די קישן
טמא און ער וועט מטמא זיין דאם נאסע האנטוך! און די בית הלל האלטן ,אז עם איז
גלייכער דאס דער האנטוך זאל ליגן אויפן קישן ,ווייל עס קאן זיין אז דער טיש
איז טמא און דער טמא־טיש וועט מטמא זיין דאס נאסע האנטוך! אין יענע צייטן
זענען געווען א סך ,וועלכע זענען נזהר געווען צו עסן ,׳חולין בטהרה״ ,אפילו סתם
מאכלים — ,ניט דוקא קרבנות אדער כהנים זייער תרומה — ,נאר מיט שטרענגער
טהרה .פאר דעם ווארט ״האנטוד״ באנוצט דא די משנה דאם ווארט ,.מפה״ ,וואס
איז טיילמאל אויך דער טייטש ״טישטוך״ )אין פסחים ק׳ ״פורם מפה״׳ ״פארשפרייט
א טישטוך״ אויפ׳ן טיש( .ר׳ בנימין מוספיא אין ״מוסף הערוך״ ווייזט ,אז דאם
ווארט איז פון גריכיש און לאטיין ״מאפא״ ,״א סערוויעט״.
ד .בית שמאי זאגן ,אז צוערשט קערט מען אויס די שטוב )וואו מען האט גוד
געסן ,אפצורייניקן די ברעקלעך עסן( און דערנאך וואשט מען זיך די הענט; און ד■
בית הלל זאגן ,אז צוערשט וואשט מען די הענט און דערנאך קערט מען אויס די שטוב,
דא מיינט מען וואשן די הענט מיט ״מים אחרונים״ ,דאם וואשן די הענט נאכן עסן,
פארן בענטשן .די גמרא אין בבלי און אויר אין ירושלמי דערקלערן די מיינונג פון
בית שמאי מיט דער מורא ,טאמער וועט ביים וואשן די הענט דאס וואסער ארויפפאלן
אויף די געבליבענע שטיקלעך עסן און זיי וועלן קאליע ווערן און מען טאר ניט זיין
קיין ״מאבד אוכלין״ ,פארניכטן עסנווארג; אבער די בית הלל זאגן ,אז דער שמש ,אויב
ער איז א ״פיקח״ ,א קלוגער■ א־ געלערנטער )אזוי זאגט דער ירושלמי( וועט ניט
דערלאזן אז עם זאלן בלייבן גרעסערע שטיקלעך עסנווארג.־
ה .בית שמאי זאגן ,אז )שבת צונאכטס ,ביים מאכן די הבדלה זאל די ארדנונג
פון די ברכות זיין(; ליכט .בענטשן )נאבן עסן( ,בשמים ,הבדלה .און די בית הלל זאגן;
ליכט ,בשמים ,בענטשן און הבדלה שבת פארנאכט קומט פאר די סעודה ,די דריטע
סעודה )שלש סעוחת( ,און ווען עס ווערט נאכט שבת צוני:כטס ,דארף מען מאכן

32
?ןא1ר
גית ^!ז«אי א?1זרם׳
הא>!ז׳וגיתהללא 91רים׳ב 1ראהא1רי

ברכות פרק ח

^אז!ז :ו אין ס?ךכין ל^> על הגי
ולא.על הגרמים ^ ל עכר׳ם■ ולא
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>ןזל?גי.,עב1לת אלילים .איןמ?וכין
על הנר׳.עד ^ןזיאותו לאורון ן ?י
>{ןאכל \  n ^ pולא גלך׳ 3ית שסאי
אוןן.רים!מזור ל?ןקומו.וי 3רןי׳ וגית
הלל אומרים׳,יל.רך ?3וקום קנזןר.
עי אי^סי הרא מ,3רך? .עד ?די

עטליכע ברכות ,דהיינו! בענטשן נאכן עסן ,מאכן די ברכה אויף ליכט ״בורא מאורי
האש״ ,אויף שמעקן בשמים )בורא מיני בשמים( און הבדלה ״המבדיל בין קודש
לחול״ .די בי׳ת שמאי זאגן ,אז די ארדנונג איז! ליכט ,בענטשן ,בשמים ,הבדלה ,און
די בית הלל זאגן! ליכט ,בשמים ,בענטשן ,הבדלה .בית שמאי זאגן) ,ביים מאכן די
ברכה אויף ליכט שבת צונאכטס ,זאגט מען( ״שברא מאור האש״ )וועלכער האם בא־
שאפן די ליכטיקייט פון פייער( ,און די בית הלל זאגן; ״בורא מאורי האש״ )״וועלכער
באשאפט די ליכטיקייטן פון פייטר״( .די מחלוקה איז אין צוויי זאכן .ערשטנם די
בית שמאי האלטן ,אז מען דארף זאגן ״שברא״ ,״וועלכער האט באשאפן״ ,ווייל גאם
האט איינמאל פאר אלעמאל באשאפן דאס ליכט ,ווען ער האט באשאפן די וועלט ,און די
בית הלל זאגן ,אז מען דארף זאגן ״בורא״ ,״וועלכער באשאפט״ ,וויל די שאפונג קומט
פאר כסדר; אזוי איז צו זען פון ירושלמי ,.אבער אין דער גמרא בבלי ווערט געזאגט,
אז די בית הלל האלטן ,אז אויך ״בורא• קאן מען טייטשן ״וועלכער האט באשאפן״.
די צווייטע זאך וועגן וואט זיי זענען מחולק ,איז צי מען זאל זאגן ״מאור האש״ ,״איין
ליכטיקייט פון פייער״ ,אדער מען זאל זאגן ,״מאורי האש״ ,״ליכטיקייטן פון פייער״,
א סך; די בית הלל האלטן ,אז ווייל עם זענען פאראן א סך סארטן ליבם ,דארף מען
זאגן ״מאורי האש״.
ו .אין מברכין ,מען טאר ניט מאכן קיין ברכה )שבת־צונאכטס ביי הבדלה( אויף
ליכט און אויף בשמים פון גויים ,און אויך ניט אויף ליכט און אויף בשמים פון מתים,
און אויך ניט אויף ליכט און אויף בשמים וואם זענען פאר א עבודה זרה .די מפרשים
טייטשן לויט דער גמרא ,אז ״ליכט פון גויים״ מיינט מען א ליכט ,וואט א גוי האט
געברענט אים שבת ,און מען דארף שבח צונאכטם מאכן א ברכה נאר איבער ״נר
ששבת״ ,א ליכט וואט האט געריט שבת .״בשמים פון גויים״ מיינט מען ״בשמים
פון א מטיבה פון גויים״ ,וואט מען שפרייט אוים ,וואו גויים זיצן און פאלברענגען
צוזאמען ,ווייל מייטטנס האט דאם אויטשפרייטן בשמים אין א געזעלשאפט פון גויים
געטראגן דעם כאראקטער פון א סארט דינסט פאר אפגעטער .״ליכט און בשמ.ים פון
מתים״ ,מיינט מען ליכט און בשמים וואט מען שטעלט אוועק צוקאפענס פון מת ,און
דאם ליכט און די בשמים זענען ניט צום לייכטן און צום שמעקן ,נאר לכבוד דעם
מת און צו פארטרייבן דעם שלעכטן ריח .פון ליכט און בשמים ,וואט געפינען זיו
פאר א עבודה זרה ,טאר מען ניט קיין הנאה האבן .אין מברכין ,מען מאכט ניט די ברכה
)x ,ורא מאורי האש( איבער ליכט ,מיידן מען האט א נוצן פון זיין ליכטיקייט
די גמרא טייטשט ,אז דאם מיינט מען ניט דוקא ,אז ״מען זאל האבן א נוצן״ ,נאר
אפילו אויב דאס ליכט איז גענוג גרוים ,אדער מען שטייט אזוי נאנט דערצו ,אז ווען
מען וויל ״קאן מען זין באנוצן״ מיט זיץ ליכטיקייט; איין מיינונג אין ירושלמי איז,
אז מען זאל קאנען דערביי דערקענען א מטבע.
ז .מי שאכל ,ווער עם האט געגעסן און האט פארגעמן און ניט געבענטשט )און
איז אוועקגעגאנגען פון ארט ,וואו ער האט געגעמן( ,זאגן די בית שמאי ,אז ער זאל
צוריקקערן צו זייבארט )וואו ער האט געגעסן( אזן דארט בענטשן ,און די בית הלל
זאגן ,אז ער זאל בענטשן דארט וואו ער האט זין דערמאנט .אין דער ברייתא דערקלערן
די בית שמאי זיינע מיינונג ,אז פונקט ווי א מענטש וואלט פארגעסן א בייטל מיט
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^ןזיתעכל ה?זז1ן ^ןזכסעיח ח ?א להם
אלא אותו
וץלאהריהןזזץ׳ ואין
הכוס׳ כית עזסאי אוסרים׳ ?{;.קד
עלמין׳ ואהיכך מסרך על הסזון.
וגית הלל אוסרים׳ 9ס.רך.על הסזון׳

’

’

לג

ואהי כן ?לחי ־על ליח .עודן

אסר י^ראל ד,מ?חי׳ ואין עודן
אסןאהר הכותי ה;9קי׳.עד קישסע
?ל ה?ר?ה{

פרק ט

^ הרואה סקום ^סנעוסו בו נסים ליז?ךאל׳ אוסר׳סרוך עזעז^ה נסים
געלט ,וואלט עד צוריקגעגאנגען צום זעלבן ארט ,אזוי דארף ער צוריקגיין אויד צום
בענטשן .עד אימתי ,ביז ווען ק?(ן מען בענטש! נאכץ עסן 7ביז דאס עס! ווערט פאר־
דייעט אין זיינע געדעריס .אין דער גמרא ,אין בגלי און ירושלמי ,זענען פאראן וועגן
רעם וואם הייסט ״פארדייט״ צוויי מיינונגען .אייגע איז :ביז דער עסער ווערט ווידער
הונגריג :און א צווייטע מיינוגג איז! אזוי לאנג ווי ער איז דורשטיק צוליב דעם פרי־
עריקז עסן■
בא להם ,ווען מען דערלאנגט וויין נאכן עסן )פארן בענטשן( און עס איז
ח,
מער נים פאראן נאר דער איינער כוס )וויין( ,זאגן די בית שמאי ,אז צוערשט מאכט
מען די ברכה אויפן כוס )״בורא פרי הגפן״( און דערנאך בענטשט מען ,און די
בית הלל ואגן ,אז צוערשט בענטשט מען און דערנאך מאכט מען די ברכה אויפן כוס
)״בורא פרי הגפן״( ,דער ירושלמי זאגט ,אז דער טעם פון די בית שמאי איז ,ווייל
די ברכה ״בורא פרי הגפן״ איז א קליינע ,און עס איז דעריבעד מורא צו האבן ,אז
באלד נאכן בענטשן וועט ער פארגעסן און טרינקן אן א ברכה .עונין ,מען ענטפערט
״אמן״ ,זוען מען הערט א ייד מאכן א ברכה אבער מען טאר ניט ענטפערן ״אמן״ ,ווען
מען הערט א כותי מאכן א ברכה ,מיידן מען האט געהערט )פון איס( די גאנצע ברכה.
מיר האבן שוין געשריבן פריער פרק ז׳ משנה א׳ ,אז ״כותי״ מיינט מען א שומרוני,
וועלכע איז נור אין טייל מצוות אפגעהיטן ווי יידן; אייגער פון די אונטערשידן צווישן
די כותים און יידן באשטייט אין דעם ,וואס די כותים גלויבן ,אז אויף דעם בארג
גריזים נעבן דער שטאט שכם אין ארץ ישראל דארף זיין דאס בית המקדש ,און די
יידן האלמן אז אין ירושלים דארף זיין דאס בית המקדש .דעריבער ווען מען הערט
ניט פון כותי די גאנצע ברכה קאן זיין ,אז ער האט אין דערמיט ברכה דערמאנט די
הייליקייט פון בארג גריזים; דעריבער קאן מען ענטפערן ״אמך׳ נאך א ברכה פון א
כותי גאר ווען מען הערט ,ווי ער האט זי געזאגט אינגאנצן.

פרק ט.
א הרואה ווען איינער זעט אן ארט ,וואו עס זענען געשען ניסיס צו יידן ,מאכט
ער די ברכה ״ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה״ )געבענטשט איז גאט( וואס
האט געטאן ניסים צו אונזערע עלטערן אין דאזיקן ארט( ,עס איז נויטיק צו באמערקן
אז אומעטום וואו די משגה ברענגט א ברכה בלויז מיט ״ברוך״ ,ווי למשל דא ״ברוך
שעשה גיסים״ און אזוי ווייטער אין דער משנה אנדערע ברכות ,מיינט מען אז מען
דארף זאגן ״ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם שעשה ניסים״ און אזוי ביי די אג־
דערע ברכות .דא לערנט די משנה ,אז ווען מען זעט אן ארט ,וואו ניסים זענען געשען
צו יידן ,מאכט מען א ברכה .אנשטאט ״צו יידן״ באנוצט דא די משנה דאס ווארט
״לישראל״ ,וואם קאן אויך זיין דער טייטש ״צום יידישן פאלק״ ,און אין דער ברייתא
אין דער גמרא ברכות אויף דער דאזיקער משנה ווערן געבראכט' אלס ביישפיל פאר
אזעלכע ניסים די ערטער וואו די יידן זענען אריבער געגאנגען דעם ים סוף ,די איינ־
געפאלענע מויערן פון דער שטאט יריחו ,וואס זענען באזיגט געווארן אין דער מלחמה
Iדורך יידן ,און אויך אנדערע ניסים .די גמרא רופט עס אן ״ניסי דרבים״ ,״די ניסים
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לאב1זינו כמק1ם הזה^ .ק1ם♦^^עלןרה
ממנו^.עב1דת אלילים׳ א1מר׳ 5רון
שעקר ,עבודת אלילים ^ארענון
ד_עי^ הזיקים נעל הזועות ועל ה3ךקים
ועל הרעסים ועל הרוחות׳ אוסר׳
סיוך יעבהו וגבויתו סלא עולם.
על ההיים ועל הגבעות ועל היסים

לד

,ועל ה5ד,רות ו.על המךסרות׳ אופר׳
^רוך עוקה סראעזית .ר־ והודה
אוסר ,הרואה אתהיםה^דול׳אופר׳
?רוך שעעזה את דרם ה^דול .כזסן
עזרואה אותו לפרקים .על ד^יססים
,נעלה?שורות הטובות ,אוסר? ,רוך
ד,טוב ודיסטיב .ועל בשורות )פ א

פון א סך )יידן(״ ,און דער ירושלמי רופט עם אן ״ניסי ישראל״ .מקום1) ,וג 11איינער
זעט( אן ארט ,וואו אן עבודה זרה איז פון דארט אויסגעריסן געזוארן ,זאל ער זאג!
״ברוך שנעקרה עבודה זרה מארצנו״ )געבענטשט איו )גאט( וואס האט אויסגעריסן
עבודה זרה פון אונזער לאנד( פון ווארט ״מארצנו״ )״פון אונזער לאגד״( אין דער
ברכה איז צו זען ,אז דאס מיינט מען אין ארץ ישראל ,און אזוי וויתט אוים אויר אין
ירושלמי .),מכל מקומות ארץ ישראל״(; איין תנא ,ר׳ ישמעאל בן גמליאל ,זאגט דארט
אין ירושלמי אז אויך אין חוץ לארץ דארף מען מאכן די ברכה.
על הזיקין ,אויף קאמעטן און אויף ערד־ציטערנישן און אויף בליצן און
ב.
אויף דונערן און אויף שטורם ווינטן זאגט מען ״ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם״
)״געבענטשט ,וואס מיט זיין כח און גבורה איז פול די וועלט״( ,אין דער גמרא טייטשט
דער אמורא שמואל ,וועלכער איז געווען באקאנט מיט אסטראנאמיע ,אז ״זיקין״ מיינט
מען קאמעט־שטערן ,״כוכבא דשביט״ ),.די שטערן מיט א בעזים״(; ״זועות״ טייטשט
רש״י ״ערד־ציטעדניש״ און דער רמבם טייטשט ״שטורמישע קלאנגען אין דער
לופט״ :״ברקים״ און ״רעמים״ זענען ווערטער פון תנך און דער טייטש איז ״בליצן
און דוגערן״ :״רוחות״ איז דער טייטש ״ווינטן״ ,און דער ירושלמי און אויך דער
רמבם טייטשן ״שטורם־ווינטן״ .על ההרים ,אויף בערג און בערגלעך און יס׳ען און
טייכן און מדבריות זאגט מען .,ברוך עושה מעשה בראשית״ )געבענטשט ,וואס
מאכט די טאט פון בראשית( ,אין דער משנד ,איז פאראן ,׳מעשה בראשית״ ,און דאס
מיינט די געטליכע שאפונג פון דעד וועלט ,וואס ווערט דערציילט אין חומש פרשת
״בראשית״ .ר׳ יחזקאל לאגדא אין זיין ספר ,׳ציון לנפש חיה״ )״צל״ח״( גיט די דער־
קלערונג ,אז אויף ערד־ציטערנישן אדער כליצן וכדומה ,וואס אנטשטייען אלעמאל
פון דאסניי ,און אויך אויף קאמעטן׳ וועלכע באווייזן זיך פון צייס־ צו צייט ,איז די ברכה
״שכחו וגבורתו״ ,ווייל אויך איצט שאפט זיי גאט מיט זיין כח; אבער אויף בערג,
יס׳ען ,וועלכע עקזיסטירן דאך כסדר פון זינט די וועלט איז באשאפן געווארן ,זאגט
מען ״מעשה בראשית״ ,פון דער וועלט־שאפונג אן .אין טייל משניות פעלט ראם
ווארט ״מעשה״ ,און עס שטייט בלויז ״עושה בראשית״ .ר׳ יהודה זאגט ,אז מען זעט
דעם יס הגדול זאגט מען ״ברוך שעשה את הים הגדול״ ווען מען זעט אים פון צייט
צו צייט אין חומש הייסט .,ים הגדול״ דער מיטלענדישער ים ,וואס געפינט זיך ביי
דער מערב־זייט פון ארץ ישראל .אבער דער ברטנורא טייטשט ,אז דאס מיינט מען
דעם אקעאן )ים אוקינום( .די גמרא זאגט ,אז ״פון צייט צו צייט״ )״לפרקים״( מיינט
מען אויב מען האט אים ניט געזען דרייסיק טעג .ייל הגשמים ,אויף רעגנס און אויף
גומע בשורות זאגט מען ״ברוך הטוב והמטיב״ ) ,געבענטשט דער גוטער און וועלכער
טוט גוטס״( ,און אויף שלעכטע ידיעדז !אגט מען ״ברוך דיין אמת״ ),.געבענטשט איז
דער אמת׳דיקער ריכטער״( ,אין טייל משניות איז אויך ביי  ,שלעכטע״ פאראן דאם
ווארט ״בשורות״ ,אבער אין גרעסטן טייל משניות איז ביי גוטע פאראן ״בשורות
טובות״ און ביי שלעכטע ״שמועות רעות׳׳ .דער ווילנער גאון דערקלערט עס דער־
מיט ,וואם ווי עם ווערט דערמאנט אין טייל ערטער אין דער גמרא האט מען זיו גע־
היטן ניט אנצוזאגן קיץ שלעכטע ■ר־עות .דעריבער איז אויף גוטע זאכן ריכטיק דער
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קזמוע1ת( ךע1ת׳ א1םר׳ 9חןד דין
לאמתי ג ;;ה נית הדעז׳ ור!^ה
5לים סדשים׳ א 1סי ?ריך ^די־סדנוי
ר;דך על הרעה ס.עיןד,ט־ו;ה׳ ועל
הטוןנה מעין הרעה .הצועק ל^ז,ענר׳
הרי ז 1הסלת קלא .כיצד -ד.יסה
אקתו מעוכרת ואמר ,והי רצ1ן

לה

^הלד א^הי זקר .הרי ז 1המלת
^וא .היה כא נדרך )  v o pק1ל
^ןדןה ?עיר׳ וז^מהוהי רצ1ן t i h p
והיו אלו 5מ גיהי׳ הרי ז 1תפלת
^?יוא♦ ד ה5כ}ס ל?רך מתפלל שתום׳
אחת ככניכתו׳ ואהת כיציאתו .כן
ע1אי אייסר ׳ אךכע׳ ^תיסבכגיקתו׳
אבער צו שלעבטע איז בעסער גוגעפאסט

אויסדרוק ״בשורות״ ,״אנזאגעלצן״,
״שמועות״ ,געוואר געווארן.
ג ,בנה ,חען מען האט געבויט א ניי הויז אדער געקויפט נייע זאכן זאגט
מען ״ברוך שהחיינו״ )״געבענטשט ,האס האט אונז געלאזן דערדעבן״( .די פולע
ברכה פון שהחיינו איז אין דער משנה פון דער גמרא! ״שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
הזה״ ,״וואם האט אונז געלאזט דערלעבן און האט אונז אויפגעהאלטן און געלאזט
דערגרייכן צו דער איצטיקער צייט״ .אנשטאט רעם ווארט ״זאכן״ איז פאראן אין
דער משנה דאס ווארט ״כלים״ ,וואט האט אין משנה און גמרא גאנץ אסט אויר די
באדייטונג פון קליירער און אנדערע זאכן .מברך ,מען מאכט א ברכה אויף דעס שלעכטן
)געשעהעניש( מיט רעם אינהאלט פון גוטן ,און אויף רעם גוטן נגעשטהעניש( טיט
דעס אינהאלט פון שלעכטן .די גמרא דערקלערט די דאזיקע שווערע משנה מיט א
ביישפיל .למשל ,ווען ביי איינעם רייסט זיו אריץ א וואטער־פארפלייצונג אין זיץ
פעלד! שפעטער וועט ער האבן דערפון נוצן ,ווייל די פארפלייצונג באמיסטיקט די
פעלדער ,אבער איצט איז עם שלעכט פאר אים .דער רמבם אין פירוש המשניות איז
מסביר ברייטער די דערקלערונג פון דער גמרא ,אז אויב איצט איז עם שלעכט
נאר שפעטער קאן ווערעז א טובה ,דארף מען מאכן א ברכה ,ווי אויף א שלעכטן
געשעהעניש ״ברוך דיין אמת״! און אויב איצט איז עם גוט ,נאר שפעטער קאן זיין
דערפון שלעכט ,דארף מען מאכן א ״ברוך הטוב והמטיב״ .הצועק ,אז איינער שרייט
נטוט תפילה( אויף א שוין־געשעענטר זאך ,הייסט עס א ווערטלאזע תפרה .ווי אחי?
אויב זיין פרוי איו געווען שוואנגער און ער האט געבעטן :״עם זאל זיין דער ווילן)פון
גאט( אז מיין פרוי זאל געבוירן א יינגל״ איז דאס א ווערטלאזע תפלה .ווען איינער
איז געגאנגען אין וועג און האט )הינטער דער שמאט( געהערט דעם קלאנג פון געשריי
אין שטאט און ער האט געזאגט :״עס זאל זיין דער ווילן )פון גאט( אז ראם זאל ניט
זיין )פון( מיין הויז־געזינד ,איז דאס א ווערטלאזע תפלה״ .די משנה באנוצט פאר
״ווערטלאזע תפילה״ די ווערטער ״תפילת שוא״ ,דאם הייסט ,א תפילה ,וואט קאן גאר־
ניט העלפן ,ווייל די זאך איז שוין געשעען.
ד .הנכנס ,ווען איינער גייט אריין אין א פעטטונגס־שטאט זאל טר זאגן צוויי
תפלות ,איינע ביים אריינגיין)אז עם זאל איס אין דער שטאט ניט געשען קיין שלעכטס(
און איינע ביים ארויסגיין )דאנקן גאט פארן ארויסגיין בשלום( .בן עזאי זאגט ,אז ער
דארף בעטן פיר תפלות צוויי ביים אריינגיין און צוויי ביים ארויםגיין ,און )ראם
הייםט( ער דאנקט פאר רעם ,וואס איז געווען ביז איצט ,און בעט אויף דעס ,וואט
דארף מיט אים געשען ווייטער ,דאם ווארט פעסטונגם־שטאט הייסט אין דער משנה
,׳כרך׳ ,און מען געפינט דאס ווארט א סך מאל אין דער משנה און גמרא .מייסטנם
הייסט עם א גרעסערע שטאט ,וואס איז ארומגערינגלט מיט א מויער׳ און על פי רוב
האבן דארט ניט געוואוינט קייז ייח■ כאטש דאס איז געוועז אין ארץ־ישראל ,נאר עם
זענען דארט געשטאנען די פיינדליכע מיליטערישע גארניזאנען פון די רוימער,
שונאים פון יידן .דעריבער האט די משנה געהייסן מתפלל זיין ביים קומען אהין ,און
דאנקן גאט וואס מען איז ארוים פון דארט בשלום .דאס ווארט ״כרך״ איז מסתמא פון
■כרך״ ארומוויקלן ,צוליב דער מויער וואם האט -ארומגעוויקלט״ די שטאט .בן
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ר^ןזהים ?יצי^ת .1ונ1הן הו ד ^ ה
ל^?ז?גכר׳ ןצ1עק ל^עתיד לביא ז ח ח:ב
אךם ל;רך.על והרעה׳ כ>1זם ^הוא
נ!.5רך.על הט51ה׳ ^נ^סר׳ ו<{ד׳ב^1
את ה׳ אלהיך ??ל־־ל^לך'וכ?ל־
נ «^9ד

י^;ל־?^א  1ך.

ל ל ל ־ ל ^ ל ך׳

^3זגי;}:ר־יך.3 ,י£גר ט1ב ובלצר רע.

ל1

רבלל־גןו^^זף׳ א5ילו הוא נ1טל את
ג >9ןזף .ו ? ? ל ־ ס א  1ף׳  ? 3ל ־ נ 5מ ; 1ף.

ן־קר א ה י ׳ ? ? ל ־ ה א ד ף׳  5כל טךה
וסךה לןזהוא מורד לך הוי מוךה
לו במאי מאד ,לא ל״קל את ראשו
;3גד ענער המזרח ׳ ^הוא  9מן ^;5ד
3ית ^קךעזי ק^קךעזים .לא.ין;ם להר

עזאי איז געווען א תנא ,א יונגערער חבר פון ר׳ עקיבא; זיין נאמען איז געווען שמעון
בן עזאי ,און אין מדרש איכה ווערט ער פאררעכנט אלם איינער פון די עשרה הרוגי
מלכות )די  10תנאים ,וואס זענען אוימגעבראכט געווארן דורך דער רוימישער רעגי־
רונג( .אין וואם עם זענען באשטאנען די צוויי תפילות ביים אריינגאנג און די צוויי
תפלות ביים ארויסגאנג ,ווערט אין דער משנה ניט געזאגט .דער רמבם טייטשט,
אז די לעצטע ווערטער פון דער משנה ״און ער דאנקט פאר דעם וואס איז פארגע־
קומען ,און בעט אויף ווייטער״ געהערן צו בן עזאי ,און דער זין איז ,אז סיי ביים
אריעגיין און סיי ביים ארויסגיין פון דעם כרך זאל ער זאגן אי א דאנק פאר דעם
פארגאנגענעם ,אי א תפלה אויף דעם וואם דארף געשעען :די דערקלערונג פון רמבם
איז ,ווארשיינליך ,געשטיצט אויף דעם ירושלמי.
ה .א מענטש איז מחויב צו לויבן )גאש פאר שלעכטס אווי ווי ער לויבס )גאט(
פאר נוטס ,ווייל עט איז געזאגט )אין חומש דברים ו׳( ״און דו זאלסט ליב האבן גאט דיין
גאט מיט דיין גאנצן הארצך מיינט מען ״מיט דיינע ביידע יצרים )נייגונגען( ,מיט דנרס
יצר טוב און מיטן יצר הרע; און ״מיט דיין גאנצער נשמה״ ,מיינט מען ,או אפילו ער
נעמט ביי דיר צו דיין נשמה ,״און מיט דיין גאנצן פארמעגך מיינט מען ״מיט דיין
גאנץ געלד״; אן אנדערע דערקלערונגען איז :״בכל מאודך״ ,פאר יעדער מאס ,מים
וועלכער ער מעסט דיר זאלסטו אים דאנקן זייער און זייער .דעם דין ,אז א מענטש
דארף דאנקן גאט און מאכן א ברכה אויף א שלעכטער פאסירונג אזוי ווי אויף א גוטער
פאסירונג ,לערנט דא די משנה ארוים ערשטנם פון דעם ״ובכל נפשך״ ,״מיט דיין
גאנצער נשמה״ וואם ווערט אויסגעטייטשט ,אז אפילו ווען גאט נעמט צו ביים מענטש
זיין נשמה ,זיין לעבן ,דארף ער אויך ליב האבן גאט :צווייטנם ,פון דעם ״ובכל מאודך״,
וואם ווערט געטייטשט לויט דעם ערשטען פשט ,אז ״מאודך״ מיינט מען ״פארמעגן״,
און לויט דעם צווייטן פשט פון ווארט ״מאוד״ ,״זייער״ :די משנה דערקלערט דעם פסוק
אז ״בכל״ אויף אלעם ,אויף יעדער מאם ,מיט וועלכער גאט באהאנדלט דעם מענטש,
סיי מיט דער גוטער און מיי מיט דער שלעכטער ,זאל מען גאט דאנקן זייער און זייער.
די משנה גיט שוין אגב צו א פשט אויך אויף דעם ״בכל לבבך״ ,״מיט דיץ גאנצן
הארצן״ ,און טייטשט עם אוים ,אז דאם מיינט מען ״מיט אלע נייגונגען .וואם דער
מענטש האט אין הארצן״ ,מיט די גוטע און מיט די שלעכטע ,מיט דעם יצר טוב און
דעם יצר הרע .דער רבנו יונה טייטשט ,אז דאס מיינט מען אין זין פון ״סור מרע
ועשה טוב״ ,״ניט טאן שלעכטם״ און ״טאן גוטם״ ,טאן מצוות ,און ניט טאן עבירות.
דער רמבם טייטשט ,אז מען מיינט ,דאם אפילו ווען מען האט געטאן א עבירה זאל
מען אויך זיך דערמאנען אין גאט .לא יקל ,א מענטש זאל זיך ניט באציען מיט גרינג-
שעצונג אנטקייגן דעם מזרח־טויער )פון הר הביש ,חייל ער נדער טויער( אין גלייך
אנטקייגן דעס הויז פון קודש הקדשים ,די משנה לערנט דא וועגן דער הייליקייט פון
הר הבית )דעם ״בארג פון הויז״( ,דאס איז דער פלאץ .אויף וועלכן דאם בית המקדש
איז געשטאנען .און מען סאר ניט דעריבער זיך באציהען מיט גרינגשעצונג )״גרינג־
שעצונג״ איז ״יקל ראשו״ .״גרינגן קאפ״; זע פריער פרק ה׳ משנה א׳( אפילו אין
דרויםן פון הר הבית אנטקייגן דעם ״שער המזרח״ ,דעם מזרח־טויער ,וועלכער שטייט
פונקט אנטקייגן־איבער דעם קודש הקדשים ,דעם הייליקסטן הויז זעלבםט .ולא יכנס,
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3רק ם
לאפיקורוסים ׳ וא?;רו אין עולם
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און )א מענטש( זאל ניט ארויפגיין אויפן הר הבית מיט זיין שטעקן ,אדעה אנגעט18
די שיך )אויף די פיס( ,אדעה טראגנדיק זיין געלט־גארטל ,און אוין ניט מיט שטויב
אויף זיינע פיס .מיר געפיגען אויך אין אנדערע ערטער אין דער גמרא ,אז מען האם
ניט געטארט אריינגיין אויפ׳ן בית־המקדש־פלאץ אין שיך 1 ,אר מען האט דארט גע־
מוזט גיין בארוועם .״געלט־גארטל״ הייסט אין דער משנה ״פונדה״ ,און ווי ר׳ בנימין
מוספיא וויתט אן אין ״מוסף הערוך״ איז עם דאם לאטיינישע ווארט ״פונדא״ ,וואס
איז דער מייטש א גארטל ,אין וועלכן מען האלט געלד .די אלע זאכן זענען באטראכט
געווארן פאר אן אום־כבוד צום בית המקדש .ולא יעשנו ,און מען זאל אים )דעם בית
המקדש פלאץ ,הר הבית( ניט מאכן פאר א דורכגאנג־איט ,און נים שפייען דאיט ,און
נדאס לערנען מיר אפ( פון א קל וחומר .דער זין איז אז מה דאך אזא גריגגע זאך )אזא
״קל״( ווי טראגן שיך ,איז ניט קיין כבוד פארן בית המקדש ,איז דאך זיכער ,אז
שפייען ,וואם איז א שווערערע )״חומר״( גריגגשעצונג ,טאר מען אודאי ניט .דאם
ווארט ״קפנדריא״ ווייזט אן דער ״מוסף הערוך״ ,איז פון לאטיינישן ״קאמפענדאריא',
דאס הייסט א קורצערער וועג .כל ,אלע וועלכע האבן פארענדיקט ברכות אין בית
המקדש ,פלעגן זאגן ״מן העולם״ )״פון דער וועלט״( ,אבער אז די מינים )אפיקורסים(
זענען געוואון פארדארבן און האבן געזאגט ,אז עם איז מער ניט פאראן ווי איין
וועלט ,האט מען מתקן געווען ,אז מען זאל זאגן ״מן העולם ועד העולם״ )פון דער
וועלט צו דער וועלט״( .פריער אין דער משנה ברכות פרק א׳ משנה ד׳ האבן מיר
דערקלערט אז דער אויסדרוק -,לחתום ברכה״ )צו פארענדיקן א ברכה( הייסט ,ווען
צום סוף פון א תפילה זאגט מען ״ברוך אתה ה׳ ״ )געבענטשט ביזטו גאט( .למשל
די ערשטע ברכה פון שמונה עשרה ענדיקט זיך מיט ״ברוך אתה ה׳ מגן אברהם״ .די
משנה זאגט דא ,אז גאר אמאל פלעגט מען אין בית המקדש ביים פארענדיקן א ברכה
זאגן ניט ווי מיר היינט בלויז מיט ״ברוך אתה ה׳ ״ ,נאר ״ברוך אתה ה׳ מן העולם״
)געבענטשט ביזטו גאט פון דער וועלט( .דאם הייסט ,אז די ערשטע ברכה פון שמונה
עשרה האט זיך געענדיקט מי^ ״ברוך אתה ה׳ מן העולם מגן אברהם״ .אבער עם
זענען אויפגעקומען מינים ,אפיקורסים וועלכע האבן געזאגט ,אז עס איז גור דא איין
וועלט ,און אז קיין יענע וועלט איז אינגאנצן ניטא ,זיי האבן ניט געגלויבט ,אז די
גשמה בלייבט לעבן נאכן טוי^ו פון מענטש .האט מען דעריבער מתקן געווען ,אז מען
זאל זאגן ביים פארענדיקן די ברכות ״מן העולם ועד העולם״ ,״פון דער וועלט צו דער
וועלט״ ,און אזוי ארום האט מען מפרסם געווען די אמונה ,אז עם איז אויך פאראן א
יענע וועלט .די מפרשים )דער ברטנורא און אנדערע( ווייון אן ,אז דער מנהג צו
זאגן ״מן העולם ועד העולם״ איז שוין אייגגעפירט געווארן באלד אין אנהויב פון
2־טן בית המקדש ,דורך עזרא הסופר ,און אין נחמיה ט׳ געפינען מיר שוין דעם ״מן
העולם ועד העולם״ .והתקינו ,און מען האט מתקן געווען ,אז איין מענטש זאל  10גריס1
דעם צווייטן מענטש מיט )גאטס( נאמען דער טייטש דערפון איו ,אז ביים באגריסן זיך
זאל מען דערמאנען דעם נאמען פון גאט ,און עם הייסט ניט ,אז מען זאגט ארויס
גאטס נאמען אומזיסט .אין דער משנה שטייט נור דאם ווארט ״בשם״ ,״מיטן נאמען״,
אבער דאם מיינט מען מיטן נאמען פון גאט .שנאמר ,ווארום עס ווערט געזאנט )וות
ב׳ ,ד'( ״און בועז איו אנגעקומען פון בית לחם און ער האט געזאגט צו די שניטעו ס
גאט זאל זיין מיט אייך ,און זיי האבן איס אפגעענטפערט נאט ואל דיך בענטשך
די משנה ברענגט דא א פסוק ,אויף וועי‘כן עם האבן זיך געשטיצט די חכמים ,וואס
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ברכות פרק ט

וי< 5מר לק^ 1דם ה׳ ע?וכם׳ וי>4מרו
ל1׳ יברכך ה׳ .וא1כזי׳ הי.ע  5ךגב1ר
החיל .וא 1כר׳ ואל תבח כי ז5־ן;ה

לח

אמך .וא 1מר׳,עת לעשות לה׳ ה55רו
תורתיך .ר {;1ון א1מר ,ה5רו ת1ךסך
משום.עת ל,עש 1ת לחי:

האבן מתקן געווען ,אז מען זאל זיך באגריסן מיט גאט׳ם נאמען ,ווארום מיר זעען
דאך ,אז בועז און די שניטערם האבן אויך אזוי געטאן׳ און זיי האבן זיך באגריסט
מיט ״ה׳ עמכם״ ,״גאט זאל זיין מיט אייך״ .ואומר און נאך אי! אן ארט ווטו ט גע־
זאגט )שופטים ו׳ י״ב( ״גאם איז מיט דיר ,מוטיקער העלד״ מיט די דאזיקע ווערטער
האט דער מלאך באגריסט גדעון .עם איז דעריבער אויך פון דאנען דער באווייז ,אז
בייט באגריסן מעג מען דערמאנען גאטם גאמען .ואומר ,און עם ווטרט אויך געזאגט
)משלי כ״ג( ״זאלסט ניט פאראכטן דאס וואס דיין מוטער איו אלט״ .רשי און אנדערע
מפרשים טייטיטן ,אז דעם דאזיקן פסוק כרענגט די משנה כדי צו ווייזן ,אז מען טאר
ניט גרינשעצן מנהגים פון אלטע פירער פון יידישן פאלק׳ און עס הייסט דעריבער,
אז מען קאן זיך אפלערנען פון בועז און דעם סיפור המעשה פון גדעון .ואומר ,און
עם ווערט אויך גטזאגט )תהלים קי״ט( ״)אין( א צייט צו טאן פאר גאט ו!אבן זיי פאר־
שטערם דיין חורה״ רשי טייטשט ,אז די משנה לערנט פונם דאזיקן פסוק ,אז ווען מען
דארף טאן עפים פאר גאט׳ם וועגן זענען די חכמים טיילמאל מתקן א זאך׳ כאטיש עם
איז ניט ווי דער דין .דאס מיינט ,אז כאטש מען דארף זיין נזהר ניט ארויסצוברענגן
גאטס נאמען אומזיסט ,אבער צוליב דער נויטיקייט צו פארשפרייטן אמונה האבן די
חכמים מתקן געווען ,צו באגריסן מיט גאטס נאמען .ר׳ נתן זאגט ״זיי האבן פארשטערט
דיי! תורה )אץ( א צייט צו מאן פאר גאט״ .ר׳ נתן זאגט אויך ארויס דעמזעלבן גע־
דאנק ,אז די חכמים האבן געפינען נויטיק מתקן צו זיין א תקנה כאטש עס איז
געגן דעם דין ,ווייל עס איז געווען א צייט צו טאן פאר גאט .ר׳ נתן איז געווען א
תנא .א יינגערער חבר פון ר׳ מאיר און ר׳ יהודה; ער האט געשטאמט פון בבל און
זיין פאטער איז געווען דער ריש גלותא ,דער פרינץ און פירער פון די יידן אין בבל.
ר׳ נתן איז איועק פון בבל קיין ארץ ישראל .וואו ער איז געווארן אב בית דין ,דער
פירער פון בית דין .ביים נשיא רבן שמעון בן גמליאל דעם צווייטן.
סליק ממכת ברכות — געענדיקט י' מסכת ברכות

מסכת פאה
אין דער תורה )ויקרא י״ט .ויקרא כ״ג ,דברים י״ד און דברים כ״ד( ווערט
געזאגט אז איינער האט א פעי^ד ,צי א גארטן ,זאל ער ניט צונעמען פאר זיך אליין
די גאנצע תבואה פון פעלד ,אי*ע פרוכטן פון גארטן ,נאר ער זאל געבן דערפון טיילן
צו ארימע לייט .די דאזיקע טיילן הייפן אין דער גמרא ״מתנות עניים״ ,מתנות פאר
די ארימע לייט .די דאזיקע מתנות זענען:
א .״פאה -דער טייטש פון דאזיקן ווארט איו ,.עק״ .ווען מען שניידט די תבואה
אין פעי^ד אדער מען נעמט אראם פרוכטן פון גוימער זאל מען איבערי^אזן אן ״עק״,
,.פאה״ ,אביסי* תבואה צי פרוכטן .און די ארימע לייט ואלן עס נעמען.
ללט״ ,״אויפקלייבך .ווען מען שנייט תבואה און ביים שניידן פאלן אראפ
ב.
תבואה־זאנגן ,הייסט דאס ״'‘קט״ ,און דער בעי‘ הבית פון פעייד ,טאר עם ניט אויפ־
קלייבן פאר זיך ,נאר עם איבער'‘אזן פאר ארימע לייט .דער דאזיקער ‘’,,קט״ האט
נאך א נאמען .דהיינו ,ביי א וויינגארטן מיט וויינטרויבן הייסט ער ״פרט״.
ג .שכחה■' ,״דאס פארגעפענע״ .אויב דער בעל הבית האט ביים שניידן די
תביאה אדער די פרוכטן פארגעכן אפצישניידן אביסל תבואה און פרוכטן אין האט
זיי איבערגעלאזט און ער איז פון רעם ארט איועקגעואנגען ,איז אפילו ער האט דער־
נאך זיך דערמאנט ,טאר ער ניט צוריקגיין אין דאס צונעמען פאר זיך ,נאר ער מוז עס
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א אל• דקי־ים ‘;זאין י(הם *דעור ,ה״אה׳ וה 3כודם׳ והראי1ן׳ ובמילות
איבערלאזן פאר אריניע לייט; דאס הייפט ,,שכחה״ ,אבער ,.שכחה״ איז גאכמער ,דהיינו,
אפילי .ווען דער בעל הבית האט פארגעפן ניט ביים שניידן ,נאד אויך ביים צונעמעז
פון פע־־ד שוין אפגעשניטענע בינטלעך תבואה אדער פרוכטן ,מוז ער אויך איבער
לאזן פאר די ארעמע לייט.
עיללות דער טייטש דערפון איז ״נוט־ריכטיק געוואקסענע וויינטרויבן״!
ד.
אויך זיי דארף מען איבערי‘אזן פאר די ארימע לייט .וואס מען מיינט מיט ״גיט ריבטיק
געיואקכענע וויינטרויבן״ וועט מען געפינען דערקלערט ווייטער אין דער משנה .די
מצור ,פין עוי'יוה׳׳ איז נאר כיי יויינטרויבן ,און ניט ביי אגדערע פרוכטן.
ה .מילגלי יוי,, -דאס צענטי־ פאר דעם ארימאן״ .יעדער בעי‘ הבית דארף
אבשיידן א ט-י -פין זיינע תבואות און פרוכטן )לערך א פופציקסטל( און געבן צום
כהן ,און דער דאזיךער טייי־ הייפט ,,תרומה״ ,דערנאך דארף ער אפשייידן א ״צענטל״,
מעשר ,און געבן צו א י‘ וי יאדער צו א כהן( ,און דאס הייסט ,,מעשר ראשון״ ,דאה
,,ערשטע צענטי‘״ .דערנאך דארף ער אראפנעמען נאך א צענטל ,וואס הייסט ״מעשר
שני״ ודאה צווייטע צענטי‘ !.און אוועיפירן עס אויפצועסן אין ירושלים .אבער יעדעס
דריטע און זעלןסטע יאר ,נאך דעם שמיטה־יאר ודי צייט איז איינגעטיילט אין  7יאר,
יעדע  7יאר הייטט  ,שבוע״( דארף מען ניט אפשיידן מעשר שני ,נאר מען שיידט־אפ
א צענטל אין מען גיט עס א־ועק ציארימע י'ייט ,און דאה הייסט ״מעשיר עני״ .אזוי
האט מען זיך נוהג געווען  0יאר פון יעדע  7יאר ,דאה 7־טע יאר אבער האט געהייסן
שמיטה־יאר און דעמאי־ס האט מען גארניט געגעבן׳ ווייל אלע תבואות און פרוכטן
פון די פעיידער אין גערטנער זענען אין דעם יאר געיוען הפקר ,יעדער האט געקאנם
נעמען ״יפיי‘ ער האט־ געיואלט.
אין דער מהכת פאה ייערנט די ,Jשנה די דינים ,וואם האבן א שייכות צו Tי
,׳מתנות עניים׳ ,די דערמאנטע פאה ,־‘קט ,שכחה ,עוללות און מעשר עני .מיר האבן
ווערטער יועגן תרומה און מעשר ,ווייל דאם וועט צונוץ
דא געגעבן אייך עטייכע
לימען צו פארשטיין טיילזאכן אויך אין דער משנה פאה.

פרק א
א אלו דברים די דאזיקע זאב! האב! ניט קיץ שיעור די משנה לערנט ,אז וועגן
די זאכן וואס ■יערז באי‘ ד יוייטער אויסגערעכנט ,האט די תודה ניט אנגעגעבן קיין
באשטימטן שיעיר גרעניץ ,וויפעי‘ מען דארף זיי טאן .רפאה די תורה האט געזאגט,
אז ווען א בע -הבית נעמט אראם זיין תבואה און פרוכטן פון פעלד ,ד־ארף ער אי־
בערי'־אזן  ,פאה״ אין עק פעי־ד אביכי‘ ניט אפגעשניטענע תבואה און פרוכטן פאר
ארימע י־ייט אז זיי :אי־ן קימען אין עם נעמען ,אבער די תירה האט ניט געזאגט,
וויפיל מען דארף איבערי*אזן פאה ,ןהניכוריט די תורה זאגט ,אז געוויהע מינים
תבואה און פרוכטן ״אס ווערן פרי צייטיק ■יאה הייכן אין לשון קודש ״ביכורים״,
די ״ערשטע צייטיק־געיוארענע״ ,דארף מען ברענגן קיין ירישי‘ ים אין בית המקדש
און געבן צו די כהנים .אבער די תורה זאגט ניט יויפייו' זאי־ין זיי די דאזיקע ביכורים.
והראיו! ,זיך ווייזן די ת־רה זאגט אז אין די דריי ימים טובים ,פסח ,שבועות און
סוכות ,זאל יעדער יידישער מאנכביל ק־מען קיין ירושי'ים אין בית המקדש־הויף
)עורה! זיך צו ווייזן פאר גאט און מען דארף דערב״ מיטברענגן קרבנות מקריב צו
זיין אויפן מובח .אבער די הורה זאגט ניט ,יייפיי מאי‘ מען דארף אין פארייויף פון
יום טוב קומען אין בית המי־דש־ הויף :פאראן אויך א טייטש ,אז די תורה האט ניט
אנגעזאגט ,וויפיל קרבנות מען דארף ברענגן און וויפיי‘ געי‘ ד די קרבנות דארפן
קאסטן .וגמילות חסדים טא ;.נוטס וצו ני 11ט ש (1אונטער דעם ווארט ,,גמיי‘ ות חסדים״
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פאה פרק א

הבדים ותלמוד תורה׳ אלו ךברים
שאךםא׳ובל פייוהיהן בעולם הזה׳
והלןרן.קי^ת לו לעולם הבא׳ כבוד
אב ואם׳ ובמילות הבדים׳ והכאת
שלום בין אדם להביו׳ והלמוד
תורה כנגד כלם♦ ב אין פוהתץ

לפאה ?ןשוןז'ם ,ואף.על פי י^^א  5יו׳
אין לפ^ןה ^ןזיעור .היל לפי ג 1ךל
הו^זדה׳ ולפי רוב הענבים ,ולפי רוב
ליע^ודי* ג 1:ת;ין פאה׳ מהחלת
ה ק \ ך ח ו ס א ס צ ; ; ה .ר י י י^ז^עוןאו^ר׳

ובלבד ש.יתן בם1ף בשיעור .רבי

פארשטייט מען סיי געבן צדקד ,סיי ארויסהעלפן אנדערע מעגטשן מיט א ד׳לואה און
א סך אנדערע הילף; אויך דערביי ווערט ניט אנגעגעבן קיין שיעור ,וויפיל דארף בא־
טרעפן דער גמילות חסדים .ותלמוד תורה ,לערנע! תורה .אויך לערנען תורה ר׳אט
קיץ שיעור ניט .אלו דברים ,ראם זענען די זאכן ,וואט דער מענטש טסט זייערע פירות
אויף דער וועלט און דער קרן בלייבט איבער פאר איס אויף יענער מעלט דער טייטש
איז ,אז א געוויסע באלוינונג פאר טוען די ווייטער־אויסגערעכנטע מצוות קריגט מען
שוין אויף דער וועלט ,אבער דער עיקר באלוינונג בלייבט איבער פאר דעם מענטש
צו באקומען אויף יענער וועלט .״קרן״ הייסט אין דער משנה און גמרא דער ״גרונט־
קאפיטאל״ ,וואס ווערט קיינמאל ניט פארקלענערט ,און ״פירות״ הייסן די ״פרוכטן״,
וואס דער גרונט־קאפיטאל טראגט .איצט רעכנט די משנה אויס די מצוות :כבוד אב
וואם ,דאס מכבד זיין פאטער און מוטער ,טאן גוטס צו מענטשן )גמילות חסדים( ,מאכן
שלום צווישן איין מענטש און רעם צווייטן; ותלמוד תורה ,און לערנען תורה אין אזוי
חשוב ווי זיי אלע ,כאטש די פריער 'אויסגערעכנטע מצוות זענען זייער גרוים ,אבער
לערנען תורה איז גרעסער פון אלע מצוות — .די גאנצע משנה איז דא געבראכט גע-
ווארן צוליב דעם ווארט ״פאה״ ,אז פאה האט קיין שיעור ניט.
ב .אין פוחתין ,מען גיט ניט פאת ווייניקער פון א זעכציקסטל ,כאטש מען
האט געזאגט ,אז פאה האט ניט קיין שיעור .כאטש מיר האבן פריער געלערנט ,אז פאה
געד׳ערט צו די זאכן ,וועלכע האבן ניט קיץ שיעור ,אבער די חכמים האבן ניט גע־
וואלט ,אז מען זאל איבערלאזן אין פעלד פאר די ארימע לייט עפים א קלייניקייט ,און
דעריבער האבן זיי מתקן געווען ,אז מען זאל איבעולאזןפאר׳ ניט ווינציקער פון א
זעכציקסטל פון פעלד .הכל ,אלץ איז אפהענגיג פון דער גרוים פון פעלד ,פון דער
צאל ארימע לייט און פון דער גרויס פון גערעטעניש .דא ווערט געלערענט ,אז כאטש
מען האט געזאגט ,אז עס איז גענוג צו געבן פאה א זעכציקסטל פון פעלד ,פונ־
דעסטוועגן אויב איינער האט א קליין פעלד ,און א זעכציקסטל וועט באטרעפן ווייניק,
דארף ער געבן מער; דאסזעלבע אויב עס זענען פאראן א סך ארימע לייט דארף מען
עפיס; דאסזעלבע ,אויב איינערהאט
געבן מער ,כדי עס זאל צו יעדן אנקומען כאטש
געהאט א גוט גערעטעניש זאל ער געבן מער .״גערעטעניש״ הייסט אין דער משנה
״ענוה״ ,און עס זענען פאראן דערויף עטליכע טייטשן .טייל מפרשים מיינען ,אז עס
איז פון ווארט ״ענה״ )״ענטפערן״ ,דער ״ענטפער״ פון דער ערד ,דאם גערעטעניש(.
טייל מיינען אז עם איז אווי ווי ״ענבה״ ,דאס הייסט ״קערנדלעך ,און מיר געפינען
דעם דאזיקן אויסדרוק אויך ווייטער אין פאה פרק ו׳ משנד׳ ז׳,
ג .נותנים מען מעג געבן פאה פון אנהויב פון פעלד און פון דער מימן דאס
ווארט פאה מיינט ניט־דוקא דאס שטיקל פעלד וואס מען לאזט איבער צום סוף ביים
ענדע פון שניידן די תגואה ,נאר מען קאן אויך ביים אנהויבן שניידן איבערלאזן א
שטיקל פעלט אלס פאה ,און דאסזעלבע קאן מען אויך איבערלאזן אין מיטן פעלד.
 nשמעון זאגט ,אבער מען דארף איבערלאזן צום סוף )פעלד( וויפיל דער שיעור אין
אומעטום ווי עס איז פאראן ר׳ שמעון סתם מיינט מען דעם תנא ר׳ שמעון בן יוחאי,
א חבר פון ר׳ מאיר און ר׳ יהודה :ר׳ שמעון איז פארפאלגט געווארן דורך דער רוי־
מישער רעגירונג און איז געווען באהאלטן אין א הייל .די קבלה־טראדיציע זאגט ,אז
ער האט מחבר געווען דעם ״זוהר״ .ר׳ שמעון האלט ,אז צום סוף פעייד מוז מען אי־

פאה פרק א
41
והולה א©1ר׳ אם ^:ז;י.יר ר!לח א^ןה ו^^ןז?!ר׳ ן!:דוליו ?זן סארץ׳ ולקי?זתו
ס 1סך ל 1ם^טום &אה׳ ואם לאו׳ >יאדות׳ ומלניסו לי,יום לו:ב  83אה.
אינו נותן אלא מי׳נזום ה?יןרג ד  3לל וה1ן]בואה ןםרן.1$ניות  33ל ל in n
אםיו  83אד״ ?ל >5והוא אוכל׳ ח)ולאילן( האוג והדןרויין והאגוזים

מא

בערלאזן פאת ווי פיל דער שיעור איז ,א זעכציקסטל :אין דער תוספתא פאה איז פא־
ראן א טעם ,פארוואס מען מוז איבערלאזן פאד׳ צום סוף פעלד ,כדי די ארעמע לייט
זאלן ניט דארפן כסדר ווארטן און אויסקוקן ,אז אט־אט לאזט מען איבער פאה! דא־
קייגן ,ווען זיי ווייסן ,אז מען לאזט איבער צום סוף שני Tן דאס פעלד ,דארפן זיי ניט
ווארטן .ר׳ יהודה זאגט ,אז אויב מען האט )צוס סוף פעלד( איבערגעלאזט איין שטע־
קעלע )איין זאנג( קאן מען צו דעם צורעכנען די פאה ,און אויב ניט ,קאן מען געבן
נור אלם הפקר .ר׳ יהודד׳׳ס מיינונג איז ניט קלאר ,און בכלל איז די גאנצע משנה דא
שווער ,און די מפרשים האבן דערויף א סך פירושים .דער טייטש ,וואס לייגט זיר
אממערסטן אויפן שכל איז ,אז ר׳ יהודה האלט ניט ווי ר׳ שמעון ,אז מען דארף צום
סוף פעלד געבן דעם גאנצן שיעור פאה ,א זעכציקסטל :נאר מען דארף צו־געבן כאטש
עפים ,כאטש איין זאנג ,אזוי אז צוזאמען מיט דער פאה ,וואס מען האט געגעבן אין
אנהויב אדער אין דער מיטן פעלד ,זאל עס זיץ א זעכציקסטל .ווי איז אבער ,אז מען
האט צום סוף אפילו קיין איין זאנג אייר ניט איבערגעלאזט ,איז דאס אלץ וואס מען
האט פריער געגעבן ניט קיץ ״פאר׳״ נאר עס איז ״הפקר״( דאס הייסט ,אז דער בעל
הבית פון פעלד האט דאם מפקיר געווען און יעדער קאן עם נעמען .דער אונטערשיד
צווישן ״פאר׳״ און ״הפקר״ באשטייט אין דעם ,וואס פאה מעגן נעמען נאר ארימע
לייט ,און הפקר מעג נעמען יעדער מענטש .די משנה באנוצט דא פאר א ״זאנג״ דאס
ווארט ״קלח״ ,וואם איז דער טייטש א ״וואקסעגדיק שטעקעלע״ ,אזוי אז א זאנגX ,
בוים ,א קליין בוימעל קאנען הייסן ״קלח״ ,ווי מיר וועלן עס זען ווייטער אין דער
משנה.
כלל ,זיי ,די חכמים ,האבן געזאגט ביי פאה דעם דאזיקן כלל; אלץ וואס איז
ד.
עסנווארג ,און ווערט געהיט ,און זיין וואוקס איז פון דער ערד ,און ווערט אראפגעריסן
צוזאמען)ניט ביסלעכוויח( ,און מען ברענגט עם אריין)אין א מאגאזין( אויף צו האלמן,
דארף מען )דערפון( געבן פאה .די משנה לערנט דא אן אלגעמיינעם כלל ,אז נור
פון אזא געוויקס ,וואס פארמאגט די אלע אויסגערעכנטע מעלות ,דארף מען געבן פאה.
אויב אבער ביי א געוויקס פעלט נור אפילו איינע פון די אויסגערעכנטע מעלות ,איז
מען פטור צו געבן דערפון פאה .די גמרא )שבת ס״ח( גיט ביישפילן פון געוויקסן,
וועלכע זענען פטור פון פאה .למשל פאראן אזא גראז וואם מען עסט עם נוד אין פאל
פון נויט ,הייסט עם ניט קיץ ״עסנווארג״ :תבואה ,וואם איז הפקר ,הייסט ניט אז עם
״ווערט געהיט״ן שוואמען ווערן באטראכט אין דער גמרא ,אז זיי שעפן זייער יניקה
פון דער לופט ,הייסן זיי דעריבער ניט ,אז זיי ״וואקסן פון דער ערד״; פייגן ווערן
אראפגעריסן פון בוים ניט אלע מיט אמאל ,ווייל ניט אלע ווערן צייטיק מיט אמאל,
הייסן זיי דעריבער ניט אז זיי ״ווערן אראפגעריסן צוזאמען״ :דער גרעסטער טייל
ירקות ,גרינווארג ,קאנען ניט ווערן געהאלטן אין מאגאזין א לענגערע צייט ,מען
מוז זיי שנעל פארנוצן ,ווייל זיי ווערען געשווינד קאליע ,הייסן זיי דעריבער ניט ,אז
מען ״ברענגט זיי אריץ צום האלטן״; די אלע זאכן זענען פטור פון פאה .והתבואה ,און
תבואה און קטניות )שויטן־פרוכטן( זענען אין דאזיקן כלל .זיי פארמאגן יא די אלע
אויסגערעכנטע מעלות ,און מען דארף דעריבער געבן פון זיי פאה .מיטן ווארט
״תבואה״ באצייכנט מען די פינף מינים :ווית ,גערשטן ,האבער ,קארן ,און שפעלץ
)אזא סארט תבואה( :מיט ״קטניות״ באצייכנט מען ״שויטן־פרוכטן״ ,א שטייגער ווי
ארבעס ,באבעס ,רייז און אנדערע אזעלכע געוויקסן ,וואס זייערע קערנדלאף ווערן
געגעסן .די משנה זאגם ,אז פון אלע תבואות און קטניות דארף מען געבן פאה.
ה ובאילן .או! ביי בוימעו דארף רוען געבן פאה )נאר פו!( גארבער־בויס און ׳
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באקסךביימער און נים־ביימער און מאנדל־ביימער און וויינשט<(ק 1און מילגרוימ!־
ביימער און איילבירטן־ביימער און טייטל־ביימער .פון ביימער־פרוכטן דארף מען געבן
פאר ,פון די דאזיקע  8אויסגערעכגטע מינים! דאקייגן פון טייל אנדערע ביימער׳ ווי
למשל פון פייגן ,דארף מען קיין פאד ,ניט געבן ,ווייל זיי ד,אבן ניט אלע דערמאנטע
מעלות .דער ערשטער בוים .גארבער־בוים הייסט אין דער משנה ״אוג״ ,און דער
רמב״ם זאגט ,אז דאס איז דער ..סומאק״ )אין אראביש( ,וועמענס קארע מען נוצט צו
גארבן פעל ,און אויף אים וואקסן א סארט טרויבן צום עסן .זאל דא באמערקט ווערן,
אז דער נאמען פון די ביימער האבן דעמזעלבן נאמען ווי פון זייערע פרוכטן ,למשל
״חרובים״ הייסן ״באקסערס״ און אויך ״באקסער־ביימער״ ,און אזוי די אנדערע
כיימער! אן אויסנאם זעגען דא די וויין־שטאקן ,וועלכע הייסן ״גפנים״ און ניט ״ענבים״
)וויינטרויבן(.
ו לעולס ,מען קאן געבן כסדר פאה און מען איו פטור צו געבן )פון דער פאה(
מעשר ,ביז מען גלעט־צו )די תבואר ,(,די משנה לערנט דא ,אז כאטש פאד ,דארף מעז
געבן ״במחובר״ ,דאס הייסט פון די זאנגן ,וועלכע זענען גאך באהעפט צום פעלה
נאכניט אפגעשניטן ,פונדעסטוועגן אויב מען האט געגעבן פאה פון ״תלוש״ ,פון דער
אראפגעשניטענער תבואה .האט אויך די דאזיקע ״פאה״ דעם דין פון פאה׳ און מען
דארף דערפון ניט געבן צום כהן און צום לוי תרומה און מעשר )זע אין דעם פאר־
ווארט צו דער ערשטער משנה אין פאה( ,ווייל פון פאה איז מען פטור צו געבן תרומה
און מעשר .אבער דאס איז נאר ווען מען גיט די פאה פון דער אפגעשניטענע תבואה,
אדער אפילו נאכדעם ווי מען האט די תבואר ,שוין אויסגעדראשן און געמאכט דערפון
קופעס ווייץ )אדער אנדערע תבואה( ,אבער איידער מען האט די דאזיקע קופעם צו־
געגלעט )״מירוח״( ,אז די פלעוועס זאלן אראפגיין! ווייל פארן ״צוגלעטן״ די תבואה
דארף מען נאך בכ^ל פון איר קיץ מעשר ניט געבן ,מחמת די תבואה איז נאכניט
״פארענדיקט״ ,עס איז נאכניט געווען איר ״גמר מלאכה״ ,דער סוף פון דער ארבייט
ארום איר ,ממילא ,הייסט עם ,אז מען האט די פאה געגעבן איידער רי תבואה איז
מחויב געווארז צו געבן פץ איר מעשר .אבער ,אויב מען גיט פאה נאכן ״צוגלעטן״,
מוז מען שוין פון דער פאה געבן מעשר ,ווייל מען האט דאך שוין געדארפן פון דער
צוגעגליעטער תבואר ,געבן מעשר ,קאן מען ניט אראפנעמען צוריק דעם חיוב פון
מעשר — .צוליב דעם וואס די משנה האט געלערנט דעם אונטערשיד צווישן פאה־
געבן פון תבואה פאר דער ״צוגליעטונג״ און נאך דער .,צוגליעטונג״ ,לערנט זי שוין
דערווייל אויך אנדערע דינים מיטן דאזיקן אונטערשיד ,דהיינו :ונותן ,און מען קאן
אוועקגעבן )תבואה( אדם הפקר ,און מען איז פטור פון מעשר ,ביז מען גלעט־צו.
אייר הפקר ,תבואה .וועלכע מען האט מפקיר געווען אז יערער קאן זי נעמען אן בא־
צאלונג ,איז פטור פ״ן מעישר ,און אויך דא איז עם נור ווען מען איז מפקיר פאר דער
״צוגליעטונג״; אבער אויב מען האט מפקיר געווען נאך דער ״צוגליעטונג״ .קאן
מען דורך דעם מפקיר זיין ניט אראפנעמען רעם חיוב פון מעשר .ומאכיל ,און מען קאן
געב! צו עס! )תבואה( צו בהמות און עופות און מען איז פטור פון געבן מעשר
ביז מען גליעט־צו אויך דא איז דערזע^בער טעם וואס איז די פריעריקע פאלן .ונוטל
און נזען מעג נענזען )תבואר!( פון שייער או! פארזייען און מען איז פטור פון מעשר
ביז מען גליעט־צו אווי זאגט ר׳ עקיבא דער דין איז ,אז תבואה ,פון וועלכער מען
האט ניט אראפגענימען תרומה און מעשר טאר מען ניט נור ניט עסן נאר )מדרבנן( אויר
ניט כאדזייעז .זאו.ט דא ר׳ עקיבא ,אז תבואה ,וואס מען האט גענומען פון דער קופע
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?ןן העןע^ר 1ת׳עד ^;,ינזוח׳ דברי ריי
הג,1ךן׳
^עקי?א .כדן ולוי ק^רןחו
הסעשר־ות קלה ם .עד ק 9:רח.

’י

מג

הפ׳^קדיעז ופ1ךה׳ ח;ב ?סעי^'ר 1ת׳.עד
שלהרח

פרק ב

א יאלו ביפסילץ לי-אה׳ ה3דול׳
וררמלולית׳ ודרןי ה;היד ,ודרך

הרבים׳ וקביל הרבים^^ ,ב*ל ד;,ה*ד
הקבוע בימות החב!ה ובימיה

איידער מען האט די קופע צוגעגליעט ,מעג מען יא פארזייען ,אפילו ווען מען האט
פון איר ניט גענומען תרומה און מעשר .כהן ולוי ,א כהן און א לוי ,וועלכע האבן אפ־
געקויפט רעם שייער )תבואה( איידער מען האט די תבואה צוגעגליעס ,געהערן די
מעשרות צו זיי .די חכמים האבן געהאט איינגעפירט )צום שוץ פון ארימע כהנים און
לויים( אז כהנים און לויים ,וועלכע קויפן תבואה און זיי שיידן־אם תרומה און מעשר,
קאנען זיי ניט געמען דאס פאר זיך ,גאר זיי מוזן אוועקגעבן די תרומה און מעשר
צו אנדערע כהנים און לויים .זאגט דא די משנה ,אז אויב זיי האבן געקויפט די תבואה
פארן ״צוגליעטן״ איר ,איז דאך אויף איר נאכניט געווען דער חיוב פון תרומה און
מעשר ,און דערנאך האבן דער כהן און לוי די תבואה ״צוגעגליעט״ ,געהערן די
תרומה און מעשר צו זיי .המקדיש ,אז איינער איז מקדיש )זיין תבואר!( און לייזט זי
אויס ,איז ער מחויב צו געבן פון איר מעשר ,ביז דער הקדש־פארוואלטער גליעט־צו
די תבואה ,דער דין איז ,אז ווען מען איז מקדיש תבואה ,דאס הייסט ,איינער דער־
קלערט וועגן זיין תבואה ,אז זי זאל זיין ״הייליק״ ,געהערן צום בית המקדש ,קאן ער
דערנאך זי ״אויסלייזן״ ,באצאלן פאר איר געלט און זי ווערט צוריק זיינם .עם איז
אויך דער דין ,אז פון הקדש־תבואה דארף מען קיץ מעשר ניט אראפנעמען .זאגט
דא די משנה ,אז אויב דאם אויסלייזן איז פארגעקומען ווען דער פארוואלטער פון
הקדש האט נאכניט צוגעגליעט די תבואה ,און דער בעל הבית פון פעלד האט דערנאד
אליין צוגעגליעט די תבואה ,דארף ער געבן פון איר מעשר ,ווייל אין יענעם מאמענט
ווען די תבואה איז געווארן מחויב אין מעשר ,אין מאמענט פון צוגליעטונג ,איז דאך
די תבואה שוין ניט געווען הקדש .אבער אויב די צוגליעטונג איז פארגעקומען דורך
דעם הקדש־פארוואלטער ווען זי איז נאך געווען הקדש ,און דערנאך האט מען זי אויס־
געלייזט ,איז מען פטור צו געבן פון איר מעשר ,ווייל אין דעם מאמענט פון צוגליע־
טונג איז די תבואה געווען הקדש .די משנה רופט אן דעם הקדש־פארוואלטער מיטן
נאמען ״גזבר״ ,שאצמייסטער .דאם ווארט געפינט זיך אין עזרא ז׳ אין דעקרעט פון
פערסישן קעניג ״לכל גזבריא״ ,״צו אלע שאצמייסטערס״.

פרק ב,
א ,ואלו ,או! די דאזיקע זענען מפסיק צו פאה דער דין איז ,אז אויב מען האט
עטליכע פעלדער ,קאן מען ניט איבערלאזן פאה אין איין פעלד פאר אלע פעלדער,
נאר מען מוז געבן אין יעדן פעלד באזונדער .די שאלה איז :וואם דארף זיך געפינען
צווישן איין פעלד און דעם צווייטן ,אז זיי זאלן ווערן באטראכט אלם צוויי באזונ־
דערע פעלדערי דערויף זאגט די משנה ,אז די דאזיקע זאכן ,וואם ווערן ווייטער אויס־
גערעכנט ,אויב זיי געפינען זיך צווישן צוויי פעלדער' ,זענען זיי א הפםקה און מען
מוז געבן פאה פון יעדן פעלד באזונדער :הנחל ,א קליינער טייך .או! א וואסער־קאנאל,
או! א פריוואטער וועג ,או! א עפנטליכער וועג ,או! א עפנטליכער קליינער וועג )סטעזש־
קע( ,און א פריוואטער קליינער וועג ,וועלכער עקזיסטירט סיי זומער־צייט און סיי וויג־
טער צייט .או! א אומפאראקערט )פוסט( פעלד ,או! א פאראקערט )ניט פארזייט פעלו(,
און א פעלד פארזייט מיט אן אנדעדע געוויקם א ״קליין טייכל״,. ,נחל״ ,הייסט אזא
טייכל ,וואס אין די גרויסע היצן ווערט עם אויסגעטריקנט  :א ״פריוואטער״ וועג,
ווערט אנגענומען ,איז ברייט  6איילן ,און א ״עפנטליכער״ וועג איז ברייט  16איילן;
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מד

הנעזמים .ןהבור ,והניר ,וזרע אחר♦ א^ר במעדר ,יעדרון׳ אף.על פי
והקיוצר לשחת 5פ?'ק׳ דנ.ר רבי שאין ה?,קר :כול לעבור_ כבליו,
סאיר .והכ״א אינו סבסיק׳ אלא הוא נותן פאה לכלג ג הכל מפסיק
אב 5ן הרען :ר א^זת הצ.ים׳ לזרעים׳ ואינו מפסיק לאילן ,אלא
שאי^ה וכולה לרגיןצר כאהת׳ רד גדר .ואם ד,י,ה ש;ער כותש ,אינו
יהודד ,אומר׳ ספפקת .וכל הד:,־ים מפסיק .אלא נותן פאד ,לכל:
א קליינער וועג , .סטעזשקע״ )שביל( פירט ,געוויינליך ,פון איין פעלד צום צווייטן:
א ניט פאראקערט פעייד ,״בור״ .מיינט א פעייד ,וואס מען האט איבערגעלאזט איג־
גאנצן ניט פאראקערט :א פאראקערט פעלד ״ניר״ ,מיינט אז דאס פעלד איז פארא־
קערט ,אבער ניט פארזייט! אן ״אנדער געוויקס״ מיינט ,למשל ,אז צווישן צוויי פעל*
דער ,וועלבע זענען באזייט מיט ווייץ ,געפינט זיך א פאס פעלד באזייט מיט גערשטן.
יעדע פון די אלע אויפגערעכנטע זאכן איז א הפסקה און מאכט ,אז די צוויי שטיקלעך
פעלד זאין הייסן צוויי פעלדער און מען זאל פון יעדן דארפן געבן באזונדער פאה ,דער
ירושלמי פרעגט די קשיא ,פארוואס די משנה רעכנט אוים א גרעסערע הפסקה ,למשל,
א עפנטליכן וועג פון  16איילן ,אין דער צייט ווען א קליינע הפסקר״ א פריוואטער
וועג ,פון  6איילן ,איז אויך גענוג .דער ענטפער אין ירושלמי איז ,אז דאם איז צו
ווייזן ,אז ביי ביימער איז אפילו די גרעסערע הפסקה ניט קיין הפסקה ,ווי מיר וועלן
ווייטער לערנען אין דער משנה .ר,ק 1צר ,אז איינער שניידט אפ אין דערמיט פו! זיין פעלד
תבואה )הען זי איו נאכניט אינגאנצן צייטיק( כדי צו באנוצן איר אויף פאשע )פאר
בהמות( איז דאס מפסיק ,אזוי לערנט ר' מאיר דאס הייסט ,אז די צוויי שטיקער פעלד,
וועלכע געפינען זיך פון ביידע זייטן פון דעם פאס פעלד מיט דער אפגעשניטענער
תבואה פאר פאשע .הייסן ציויי באזונדערע פעלדער ,און מען מוז פון יעדן געבן בא־
זונדער פאה .וחכמים ,אבער די חכמים זאגן ,אז דאם איז ניט מפסיק ,סיידן מען ר,אט
פאראקערט )דעם פאם פעלד פון וועלכן מען האט אפגעשניטן די תבואר!( די מפרשים
דערקלערן עס .ווייל אויב מען האט ניט פאראקערט ,הייסט עם ,ווי מען וואלט איצט
אנהויבן דעם שניט פון גאנצן פעלד.
ב אמת המיס ,א וואסער־גראבן ,וואס אויב )איינער שטייט אין אים( קאן ער
ניט )מיט איין שנייד־מעסעו( אפשניידן אויף אמאל )די תבואה פון ביירע ברעגעס(,
זאו.ע ר׳ יהודה ,אז דאס איז א הפסקה מען דארף פון יעדן פעלד אויף ביידע זייטן
פון וואסער־גראבן געבן באזונדער פאה .וכל ,און אלע בערג ,וועלכע מען מוז איבער־
 uאב! )יי ערד( מיט א האנט־גראבן־אייזן ,כאטש די ארבייטס־בהמות קאנען ניט
אדווכגיי; )איבער די בערג־פעלדער( מיט זייערע ארבייטם־כלים ,קאן מען געבן איין
פ״ה פא,ר אלע די ערשטע העיפט פון דער משנה ״וכל ההרים אשר במעדר יעדרוך
איז א פסוק אין ישעיה ד ,און די משנה מיינט דא צו זאגן )ווי דער רמבם טייטשט(,
אז אויב דאס פעי׳ד געפינט זיך אויף בערג און עם איז ניט גלייך ,עס איז טאלן און
בערג.י*אך ,אזוי אז מען קאן עס ניט פאראקערן מיט ארבייטם־בהמות ,נאר מען מוז
יעדער טאל און
האנד־גראבן־אייזן .קאן מעןדאך מיינען ,אז
עס אויפגראבן מיט א
יעדעס בערגל איז א באזונדער פעי‘ !; דעריבער לערנט די משנה ,אז עס איז איין
פעי'ד און מען גיט נור איין פאה פאר דעם גאנצן פעלד .אנשטאט ,ארבייטם־בהמות
זיין ,״בקר״ מיט
רינדער :איין מיינונג איז ,אזמען דארף מנקד
האט די משנה ,בקר״,
א פתח אונטער דער ״ב׳ און דער טייטש איז :דער מענש וואס פירט די ארבייטס־
בהמות און דעם אקער־אייזן.
ג הכל אלץ ווואס איז פריער דעומאנט געווארן( איז מפסיק נור ביי זריעות
)תבואה ,גרינס!( ,אכעו קיין זאך איז ניט מפסיק ביי ביימער ,סיידן א צוים אויב עם
איז ניט פאראן קיין צוים צווישן די ביימער .קאן מען געבן פאה פון איין בוים אויף
אלע אנדערע ביימער .ואס היה און אויב די אויבערשטע צווייגן־בלעטער )פון די ביי־
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זה.
דץלהורודן׳ ?ל הר 1אץזה
אסר ר?ן;סליאל׳ נ1ה;ין ל>יו גית
אן א׳ ^ר,יו נ1תנים  5אה אן!ד לזהים
ז^זהיו להם ^ 3ל רוח ,ולחחכין ?ל
הרואין.זה את זה .רבי אליעזר 5ר5י

מה

^דוק אי סי 5לזמ ,1אף
עזר,יו להם ?בל ז;;,עירז ה הזורע
את ז?ךהו סין אחד אף.על מי >?הוא
ע־וש’ד.ו ^זהי;רנות .נ1הן §אד .אחת.
9ינין׳ אף.על 9י ^]עשאז
זרעה

מער( קלאפן זיך אן איינס אין צווייטן איז אויך א צוים ניט קיין הפסקה ,נאר מען
גיט איין פאה פאר אלע ביימער .די משנה באנוצט דא פאר די אויבערשטע צווייגן־
בלעטער דאס ווארט ״שער״ ,האר ,ווייל די צווייגן־בלעטער זעען־אויס ווי ״האר״
אויפן קאפ פון בוים.
ד .ולחרובין ,און ביי באקסער־ביימער נקאן מען געבן איין פאר ,פאר אלע ביי־
מער( ,העלכע זען איינער רעם אנדערן .ביי באקסער־ביימער איז אפילו א צוים ניט
מפסיק ,און אויב ,ווען מען שטייט לעבן איין בוים זעט מען דעם מענטש ,וואס שטייט
ביים צווייטן בוים )אזוי טייטשט דער רמבם אין זיין ״יד החזקה״( ,הייסט עם ווי די
ביידע באקסער־ביימער געפינען זיך אין איין גארטן און עם איז גענוג איין פארי פאר
אלע בוימער .אמר ,האט געזאגט רבן גמליאל :אין מיין פאטערם הויז האט מען זיך
נור,ג געווען צו געבן איין פאה פאר אלע איילבירט־ביימער וואס זיי האבן געהאט אין יע 
רער זייט )פון שטאט( ,און ביי באקסער־ביימער )פלעגן זיי געבן איין פאר (,פאר אלע
)ביימער( וואט זעען איינער רעם אנדערן; ר׳ אלעזר ברבי צדוק האט געזאגט אין זיין
)רבן גמליאל׳ס ,אדער זיין פאטער׳ס ך' צדוק׳ס( נאמען ,אז אויך ביי באקסער־ביימער
האבן זיי געגעבן איין פאה פאר אלע ביימער וואט זיי האבן געהאט אין דער גאנצער
שטאט .רבן גמליאל דער נשיא אין יבנה אין דער צייט באלד נאך דעם חורבן פון  2טן
בית המקדש דערציילט אפט וועגן מנהגים פון ״בית אבא״ ,פון דעם הויז פון זיין
פאטער .מען מיינט ניט דערמיט בלויז ״פון זיין פאטער״ ,נאר מען מיינט בבלל אין
דער פאמיליע ,פון וואנען ער האט געשטאמט )פון הלל הזקן(.
ה .הזורע ,ווען איינער פארזייט זיין פעלד מיט איין מין )תבואה ,למשל מיט
ווייץ( ,כאטש ער האט געמאכט דערפון צוויי שייערן ,גיט ער איין פאה )פארן גאנצן
פעלד( .די משיה ,און דער עיקר די ווייטערדיקע ווערטער פון דער משנה ,זענען
זייער שווער ,ווייל ווי מיר ווייסן גיט מען דאך פאה במחובר ,ווען די תבואה איז נ או
אויפן פעלד ,ווי אזוי קומט עם ,אז מען זאל דא געבן פאה פון שייערן .די מפרשים
זאגן פארשידענע פירושים .מען קאן דערקלערן די משנה ,ווען מיר וועלן בעסער
אויסטייטשן דאס ווארט ״שייער״ ,אין לשון קודש ״גורן״ ,דער געוויינליכער טייטש
פון ״גורן״ ,״שייער״ איז דאם ארט ,וואו מען נעמט צוגויף די אראפגעשניטענע
תבואה .אבער עם איז פאראן נאר א טייטש ,און דאם איז די ״צייט״ ,ווען מען נעמט
אראפ די תבואה .מיר געפינען ,למשל ,אין דער משנה בבא מציעא פרק ה׳ ,ווי איינער
בארגט דעם צווייטן ווייץ ״לגורן״ ,״ביז צום שייער״ ,און דארט מיינט מען ביז
דער ״צייט ווען מען נעמט אראפ תבואה״ .אויר דא אין דער משנה מיינט מען
״געמאכט צוויי שייערן״ )״עושהו שני גרנות״( ,ניט אז ער האט די צוויי טיילן תבואה
געזאמלט אין צוויי באזונדערע שייערן ,נאר ,אז ער האט די תבואה אראפגענומען אין
באזונדערע ״צייטן״ .די משנה זאגט דא ,אז כאטש ער האט איין טייל פעלד געשניטן
פריער און איין טייל פעלד געשניטן שפעטער ,קאן ער איבערלאזן אין דעם לעצטן
טייל פון פעלד פאה פאר דעם גאנצן פעלד ,אויך דעם פריער־געשניטענעם טייל.
זרעה ,אויב אבער ער האט פארזייט )דאס פעלי( מיט צחיי מינים )למשל ,איין טייל
פון פעלד מיט ווייץ און טייל מיט גערשטן( ,כאטש ער האט זיי געמאכט איין שייער
)געשניטן אין איין ציים( גיט ער צוויי פאות )איינע פאר רעם ווייץ־טייל ,און איינע
פאר רעם גערשטן־טייל( דער זין דערפון איז ,אז כאטש עם איז איין פעלד ,אבער
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גורן אהת■ נותן שת* י^י■ •
פאוהי
את שדהל שני מיני חט־ין>1_,שאן
גורן אחת׳ נותן פאה אתת׳ שתי
::־נית .נ*:תן שת־ •:אוו; .ן מ!עשה
שדו־ע רבי שימעין איש• המצב«ה
לפני לבן גמליאל׳ ;עלו ללששת
הגזית ושאלו׳ אמי־ נה*ם הלבלר׳
III

מו

מקיבל אני מלבי מיאשא׳ שקבל
שקכל מן הזוגות׳ שישלו
מן הננניאים׳ הי^כה למשה מסיגי׳
ב־ ת את שדה' שגי מיני חטים׳
אס עשאן גורן אחת נותן פאה אחת׳
שיתי גרנות נותן שיתי פאות :ן שירה
•מקצרוה גירים קצרוה לסטים׳

ווייל די תבואות זענען פון צ־ויי מינים האט עם דעם דין פון צוויי פעלדעד .רזון־ ),1
חען איינער פארזייט זיין פעלד מיט צוויי סארטן וריץ )איינע א העלע און איינע א
טונקעלע ,אווי זאגט דער ירושלמי( איו אויב ער האט זיי געמאכט איין ג״ייער )גע־־
שניט! ביידע אץ איין צייט 1גיט ער איין פאה )פאר ביידע סארטן חייץ( ,אבער אויב
ער האט זיי געמאכט צוויי שייע־ו )געשניטן אין צוויי באזונדערע צייטן( דארף ער געבן
צוויי באוונדערע פאות דער טעם דערפון איו ,וואס דערמיט ,וואס ער שניידט זיי אין
באזונדערע צייטן .מאכט ער שטארקער דעם איינדרוק ,אז די צוויי סארטן ווייץ זענען
אווי ווי צוו־י פארשידענע מינים תבואר׳■ און ממילא הייסן זיי צוויי באזונדערע
פעלדער.
ו מעשה .עס איו אמאל פארגעקומען או ר׳ שמעון איש המצפה האט געזייט
)צוויי סארטן ווייץ( פאר רבן גמליאל ,וענען ויי ארויפגעואנגען אין לשכת הגזית )וואו
די סנהדרין זיצן( און געפרעגט ר׳ שמעון• איש המצפה האט געלעבט אין ירושלים אין
דער צייט פארן חורבן פין  2טן בית המקדש ,און מיט רבן גמליאל ,וועלכער ווערם
דא דערמאנט ,מיינט מען דעם נשיא רבן גמליאל הזקן ,א זיידע פון רבן גמליאל
פון יבנה .די משנה דערציילט• אז ■!־י זענען ביידע געגאנגען פרעגן די שאלה אין
,.יישכת הגזית״ .אין דעם ■■צימער פון אויסיעהאקטע שטיינער״ )לעבן בית המקדש( ,וואו
דאס סנהדרין איז געזעסן■ אין האבן געפרעגט די שאלה .אטר ,האט נחום הלבלר
)דער שרייבער( געואגט איו האב בלבלה פון ר׳ מיאשא ,וועלכער האט געהאט בקבלה
פו! פאטער .וועלכער האט געהאט בקבלה פון די זוגות )״פאר״ ,די פריערדיקע
סנהדריךפירער( א הלכה צו משה רבנו אויפן בארג מיני ,אז איינער פארוייט זיין
פעלד צוויי סארט! ווייץ אויב ער האט געמאכט פון ויי איין שייער גיט ער איין פאה,
או! אויב צתיי שייער! גיט ;ר צוויי פאות דער נאמען פון די תנאים נחום הלבלר און
ר׳ ריאש־א פון יענער צייט ווערט אין ערגיץ מער ניט דערמאנט .״לבלר״ איז דער
טייטשי שרייבער ופון ייאטיינישן ליבעלאריוס״( .און אפשר איז ער געווען דער שריי־
בער ,דער סופר פון די סנהדרין ,יו yי‘כע זענען ,ווי די גמרא זאגט אין שבת ט״ו
ביז  40יאר פארן הורבן פין בטן בית המקדש געזעסן אין ״לשכת הגזית״ ,אין א
צימער פין אייסגעהאקט;
ינער .יועמען מען מיינט ,,אבא״,, ,פאטער״ ,איז ניט
ז־כער; טייי‘ מיינעז אז דעב פאטער פון ר׳ מיאשא ,און טייל מיינען ,אז דעם פאטער
פון רבן גר■‘יאיי‘ דעם :שיא שמעון וון פון הלל הזקן .דער דאזיקער ״אבא״ ,האט
פין די ,זוגית״ די  .פאר״ ,צוויי תנאים ,וואם זענען געשטאנען אין
ועהאט
שע ל ^ין כ הדרין אין זיי ״ערן אויפגערעכנט אין משנה אבות א׳ און אין משנה
רריגה י ג ״ די ייעצטע פין די זיגית זענען געווען הלל און שמאי .די זוגות ,ווי די
״• ר זאגט דא האי געהאט דעם דין אלם ,הלכה י‘משה מסיני״ — .א הלכה ,וואס
ועולב גע ־איין צו משה רבני אייפן בארג סיני ,און מען קאן אזא הי*כה ניט אפי■
י
־ ביי ציייי סארטן וו־״ן דארף מען געבן צוויי באזונדערע פאות■ ווען מען
סר •״
"־■ .־־זז■ •ייויי ש־ייערן .ייי די משנה האט געזאגט פריער.
י1א 1:.גוייוו האר! אי׳ועשניט! )די תבואה( אדער וואס רוינעו
זולדי־ א פולי
' י;׳; ארעי יואב ויורהש,כס ראב! מיט די ציין אפגעריס! )די תבואה ואנג!(
■'יי '
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קרקמוה ^9לים׳ יצברתה הייוח או
בה^ה׳ פט;רה, .קצר הציד וקציו
לסמים חציה׳ פטוקה׳ שחרכת
הפאה ;3קטה* ךן הצרו לקטים
חצןה׳ ןיןצ -הוא חצ;ה .י ותן פאה
”

'

^

נ ח

ר?זיר ח^;ה׳
ססה >;זלןצר^ .קצר
מל.1קס נ1תן {<5ה לכל, .קצר חציה׳
והקהי?!ז חצ;ה׳ הפודה מיד הגזצר׳
הוא נותן פאה לכל:

פ ר לןג

א מהבנות התבואה שכין הזיתים׳ ב׳ש אומרים׳ פאח מצל אחת וא^חת׳
אדער דער ווינט אדער א בהמה האט אפגעבראכן )די זאנגן( ,איז מען פטור צו
י ״ ט (
) ו י ק ר א
ת ו ר ה
ד ע ר
א י ן
ו ו א ס
ד ע ר פ ו ן ׳
ג ע ל ע ר נ ט
י ו ע ר ט
ד א ס
דערפו! פאה
ג ע ז א ג ט

ג ע ב ן

ב י י ם

״ ו ב ק צ ר כ ם ״ .

פ א ה

א י ר

.,ו ו ע ן

ש נ י י ד ך ,

ו ו ע ם

ד ע ר י ב ע ר

און ■

ג ע 1ג ן
ו ו ע ר ט
א ן

א ו י ב

א ג ד ע ר ע ה א ט א פ ג ע ש נ י ט ן  ,א י ז מ ע ן פ ט ו ר פ ו ן פ א ה  .קצר .אויב )דער בעל הבית
פעלד( האט אפגעשניטן א העלפט )פון פעלד( און דערנאך האבן די רויבער אפגעשניסן
די אנדערע העלפט ,איו מען פטוה )פון פאה( ווייל דער חיוב פון פאה איז אויף די
ה א ט
ה ב י ת
ב ע ל
ד ע ר
ו ו ע ן
ו ו א ס
א י ז .
ד ע ר פ ו ן
ט י י ט ש
ד ע ר
שטייענדיקע תבואה־זאנגן
פ ו ן

ג ע ש ג י ט ן
צ ו

ח ו ב

ת ב ו א ה

ד י
ג ע ב ן

ה ע ל ס ט

א י ז

א ו ן

ו ו י י ל

פ א ה

ג ע ו ו א ר ן

א י ב ע ר ל א ז ן
ב ע ר ,

פ א ה .

פ ו י

ד ע ר

פ א ה .
ע ס

א פ ג ע ש נ י ט ן

צ ו ם

א י ז

ע ר ש ט ע ר
ד א ר ף

ס ו ף

נ י ט

ד ו ר ך

פ ו ן

ר ו י ב ע ר ,

פ ע ל ד ,
ד ע ר

ג ע ו ו ע ן

ה ע ל פ ט

מ ע ן

פ ע ל ד ׳

א י ב ע ר ל א ז ן

א י ז

ה י י ס ט

ד י

ע ס ,

ת ב ו א ה

״ ו ב ק צ ר כ ם ״ ,

ה א ט

צ ו ם

ע ר

ס ו ף

נ א כ נ י ט

פ ע ל ד .
ו ו ע ן

א ז

ד ע ר

א ז

ת נ א י .

ה י ו ת

מ ע ן

א פ ג ע ש נ י ט ן

ג ע ה א ט
ד י

ה א ט

ג ע ו ו א ר ן
נ ו ר

ד ע ם

צ ו ו י י ט ע
ג ע ד א ר ס ן

ד ו ר ך

ר ו י ־

א י ד

ו ו ע ט

״ ו ו ע ן

ש ג י י ד ן ״ .

ח ,קצרוה ,ארב ז י רויבער ה<ןבן אפגעשניטן די )ערשטע( העלפט )פון פעלד(,
ע ר
און עה )דעה בעל הבית( ה<ןט אפגעשניטן די צווייטע העלפט פון פעלד ,דארף
ט י י ל ,
ד ע ם
פ ו ן
א ב ע ר
געבן פאה בלויז פו! דער העלפט ,וועלכע ער הו^ט <(פגעשניטן
ה א ס
ו ו א ם ד י ר ו י ב ע ר ה א ב ן א פ ג ע ש נ י ט ן א י ז ע ר פ ט ו ר  .קצר ,אויב ער )דעה בעל הבית(
אפגעשנימן א העלפט פעלד ,און די צווייטע העלפט האט ער פארקויפט )צחאמען מיט
ג א נ צ ן
די שמייענדיקע תבואה־זאנגן( ,דארף דער לוקח )קויפער( געבן פאה פארן
פעלד אויב ער )דעה בעל הבית( האט אפגעשניטן א העלפט און דערנאך האט ער
מקדיש געווען די צווייטע העלפט ,דארף דער וואס לייזט־אויס פון גזבר )פון הקדש־
ו ו א ס
ד ע ר מ י ט ,
ז י ך
ד ע ר ק ל ע ר ט
ד א ס
פארוואלטער( געבן פאה פאר דעס גאנצן פעלד
א י ן

ד ע ר

ג א נ צ ן

צ ו ו י י ט ע ר

פ ע י‘
ה י ו ב

ד ע ם
פ ר י ע ר

^

פון

א י ן
מ י ר

ה א ב ן

ה ע ל פ ט

מ מ י י י א ,
פ א ה

ד ע ר

ו ו ע ד
פ א ר

מ ש נ ה

ג ע ג ע ב ן

פ ע ל ד
ע ם
ד ע ם

פ א ה

א י ן

ד א ך

א י ז

ב א ק ו מ ט
ג א נ צ ן

פ ר ק

ב ר כ ו ת

א׳
פ ר ק

ג ע ו ו ע ן

ד י

פ ע ל ד .

א ׳

ו ו ע ג ן

ר.

מ ש נ ה

ד ע ר

צ ו ו י י ט ע

ה ע ל פ ט
ה ק ד ש

ו ו ע ג ן

מ ש נ ה

ח י ו ב

צ ו
פ ע י‘ !

א ו ן

ד ע ם

ג ע ב ן

ג ז ב ר

ו ו א ר ט

פ א ה

ג ע מ ט

פ א ר

א ו י ך
מ י ר

ה א ב ן

 , ,ל י ס ט י ם ״ ,

ד ע ם
א י ב ע ר

ג ע ג ע ב ן

 . ,ר ו י ב ע ר ״ ,

ג׳,

פרק ג
א
ד א ם

מלבנות ,פיר־קאוטיקע שטיקער פעלה
ה י י ס ט .

ת ב ו א ה ,

ע ם

א ו ן

ז ע נ ע ן

צ ו ו י ש ן

א י י ל ב י ר ט ן ־ ב י י מ ע ר ,
ד א ם
א י ז

ו ו א ר ט

״ מ ל ב ן ״

פ י ר ק א נ ט י ק

פאה פון יעדן

א י י ן

ג ע ו ו ע ן
ש ט י ק

א ו ו י

א ז

א י ז

ד ע ר

ל א נ ג ע
פ ע י‘ !

י ע ד ע ס
ט י י ט ש

א ו ן
א ו ן

״ ד י

ש מ א ל ע

ד ע ם

ש ט י ק

תבואה

פ ע י‘ !
פ א ר ם

ש ט י ק ע ר

א נ ד ע ר ן
מ י ט
פ ו ן

צווישן

א

ז ע נ ע ן

פ ע ל ד ע ר
ג ע ו ו ע ן

ת ב ו א ה
צ י ג ל ״

איילבירטן־ביימער,

א י ז

ב א ו ו א ק ס ן

מ י ט

ל א נ ג ע

ש ו ר ו ת

ג ע ו ו ע ן

ב א ז ו נ ד ע ר ;

) ״ '‘ ב נ ה ״ ,

״ צ י ג ל ״ ( ,

פ ו ן

ו ו א ם

ל א נ ג א ו ן ש מ א ל ; בית שמאי זאגן די בית שמאי אז מען דארף
מ פ ס י
ז ע נ ע ן
א י י ל ב י ר ט ך ב י י מ ע ר
ש ו ר ו ת
ד י
ו ו י י ל
ט י ק פעלד באוונדער

ג ע כ ן

ש

ק ,

48

פ א ה

פ ר ק

ורת הלל א1סדים .מאדות.על הכל.
ומ1דים שאם היו לאשי ש=1ר1ת
סעולבין׳ שהוא נ1תן פיאה סאחת
ייי‘ ה^ל* ב ה מ מי את שך״ו,ושייר ^קלחים לחים ,רבי ^.עקיבא
ד ע ר י ב ע ר

א ו ן

ז א ג ן ,

ה ל ל

פ ע ל ד ע ר ,
ש מ א י (

ה י י ס ט

א ז

מ ע ן

ו ו י י ל

ז י י

ז ע נ ע ן

מ ו ד ה ,

נ י ט

מ י ט

א ז

ג י ט

״ ד י

פ ע ל ד
צ ו ו י י

מ ש נ ה

א ׳

ה מ נ מ ר ,
פ ו ן

ש ט ע ק ע ל ע ך

ד א ס

א

ג ר י נ ס

ר׳

א

א י ז

ש ו י ן

ע ק י ב א ,

ג ע נ ו ג

ג ר י נ ס .

א ז

ע ר

ד י

ל ו י ט

ד ע ר

ט י י ל

מ פ ר ש י ם

ש ט י ק ע ר

ח כ מ י ם

ד ע ר

מ ש נ ה

ט ע ר

) פ ו ן

ד י

פ ע ל ד (
א י ז ,

ד ע ר

ט ע ם

ק ע ר

פ ע ל ד ,
פ ע ל ד ,

ב א מ ע ר ק ן ,

ג ע ג ע ב ע ן

ש פ ע ט ע ר ,

א ו ן

ד י

צ ו
א ז ו י
ד א ,

ד א ז י ק ע

י ר ק ו ת

ז ע נ ע ן

פ א ר א ן

א ז ע ל כ ע

א ו י ף

ע ם

ש פ ע ט ע ר .

פ ט ו ר

ע ר

א י ן

א י י ן

ב י ת

ג ע ו ו ע ן

) ש ט י ק ע ר
ה א ב ן

ב י י מ ע ר
ד י

ש ט י ק ע ר

פ ע ל ד .

ד י

מ ש נ ה

ו ו ע ג ן

פ ר ק

ב ר כ ו ת

ד א ם

א ו י ך

ו ו ע ט
פ א ה

ג ע ב ן
א י ז

פ א ר א ן

א ו ן

א ו י ך

ג ר י נ ס ן
פ ו ן

ג ר י נ ס ן ,

א י ז

פ א ה ,
פ ו ן

ב י י ד ע

א ו ן

ד י

מ פ ר ש י ם

א ז

פ א ל

פ ו ן

ה א ט

ש ט י י ג ע ר

ד א ם

א ׳

א י ן
א י ן
מ ע ן
מ י י נ ט

צ ו

ג ע ר ע כ נ ט

פ א ר

א ו י ך

ד י

מ ש נ ה

ד׳ ,

א ז

מ ע ן

ק א ן

ד ע ר

ג מ ר א

ד ע ר
י א
מ ע ן
מ ע ן

מ ח ו י ב
ד ע ם
ד א ר ף

א י ן

פ ו ן

צ ו

א

ג ע ב ן

א י ז

ד י

נ ו ר

א ז

ב נ ו ג ע

ד ע ר

ש ט י ק ע ר

) א ז א

פ א ר ז י י ט ן

ג ר י נ ס ן ,

ג ר ע ס ט ן

ט י י ל

ג ע ב ן ,

ו ו י י ל

מ ע ן

ד ר י י

ב א ז ו נ ד ע ר

א י י ן

א י ן
מ י ר
ד א ס
א י ז

ו ו י ל ן

מ י י נ ט

מ ע ן

ו ו א ם

מ ע ן

א ב ע ר
זיי

י א

ד א

ו ו א ס

מ י ר

מ ע ן

א י ם

ב א ה א ל ט ן

צ י ב ע ל ע ם ,

ק א ן

ע ר ־

ג ר ו י ם

א ז

זיי,

א י ן

ב א ז ו נ ד ע ר ע

״ י ר ק ו ת ״ ,

ד א ם

ו מ ו ד י ם ,

ג ר י נ ס ,

א י ן

פ ע ל ד ע ר .

ב י י

א ל ע .

ש ט י ־

ג ר י נ ס ן

—

ש ט י ק

י ש ר א ל ״ (

פ ע ל ד (

א י ן

ע ר ט ע ר ,

י ע ד ן

פ ע ל ד .

״ ח ר ד ל ״ (

ג ע ז י י ט

ד י

נ י ט ־

פ א ר

״ ת פ א ר ת

ד י ל ־ ק ר ו י ט

פ א ה .

פ ו ן
ד ע ר

א י ב ע ר ג ע ב ל י ב ע נ ע

מ א ג א ז י נ י ר ן ,

ס ך

ז א ג ט

פ ו ן

ס י י

ג ע נ ו ג

פ ו ן

י א

ט י י ט ש

ג ע ב ן

מ ש נ ה

פ ע ל ד ע ר

ז א ג ן ,

א י י ן

ב א ז ו נ ד ע ר ע

ק ו מ ע נ ד י ק ע ר

ח כ מ י ם

ו ו י י ט ע ר ,

נ י ט

א ד ע ר

ע ק י ב א ,

פ א ה

ד א ז י ק ע

ק ש י ו ת

ר׳

א פ

ש נ י י ד ט

ת ב ו א ה

פ ו ן

מ ש נ ה

ב א ל ד

ז י י ע ן

ד י

ו ו ע ג ן

ז יי

) ש ט י ק ל

ז יי

ו ו י י ל

ו ו ע ל כ ע

י ע ד ן

ש נ י י ד ט
נ א ר

נ י ט

מ ע ן

פ א ר,

צ י י ט י ק ע
ז י י ט

ו ו א ר ט

א י ב ע ר ג ע ב ל י ב ע נ ע ,

נ ו ג ע

ד ע ר

ד א ך

ד י

ד י

פ ו ן

ש ט י ק ל ע ך

ח כ מ י ם

) צ ו ו י ש ן

) א י ן

ע ר

ד י

א י ז

א י י נ ע ר

ז ע נ ע פ ט

א ו ן

א י ז

א י צ ט ־ ג ע ש נ י ט ע נ ע
א ו י ב

א ו ן

ד א ר ט

מ ע ן

ח כ מ י ם

מ ע ן

א י ן

ב נ ו ג ע

מ ח ל ו ק ה

א ז

ש ט א מ ט

א י נ ג א נ צ ן ,

מ י י נ ו נ ג ע ן

ד א ר ף

ד י

ו ו א ס

ע ר ־

נ א כ נ י ט ־ צ י י ט י ק ע (

נ י ט ״ צ י י ט י ק ;

א ו ן

ס י י

פ ו ן

ו ו ע ל כ ע

ד א

ע ק י ב א
א ו ן

פ א ר ע נ ט פ ע ר ן

פ א ה ,

א י ב ע ר

ר ׳

) פ א ר!(

פ ר ק

ע ר ט ע ר ,

י ע ד ן

א ו ן

ד ע ר

ו ו ע ר ט

פ ע ל ד

פ א ר ש י ד ע נ ע

ב י י

א ר ע ד

ג ע ב ן

ד י

פ א ר ש י ד ע נ ע

) ג ר י נ ע ,

מ ש נ ה ,

ב א ז ו נ ד ע ר ,

ד א

א ז

פ י י כ ט ע

ט י י ל

ד י

ל א ז ט

ל ו י ט

ד י

ד א ז י ק ן

א י ז

פ ר י ע ר

א ל ג ע מ י י ן

א ז

ע ק

ד י

ג ע ג ע ב ן

״ ה מ נ מ ר ״ ,

פ י י כ ט ,

פ ו ן

ע ק י ב א ,

״ ש ב ת ״ (

ד א ר ף

א ו ן

פ ט ו ר

פ ו ן

א ז

ג ר י נ ס (

ג ר י נ ל י ך ,

א נ ד ע ר ע

נ ו ג ע

צ ו

ד ע ר י ב ע ר

—

ל מ ש ל

ע ס

ו ו י י ל

א ו ן

א י ז

א י י ן

ת ב ו א ה

מ י י נ ע ן ,

פ ע ל ד ע ר .

מ ו ד ה

ה י י מ ט

פ א ה
ה א ב ן

ע ק י ב א ,

ר׳

נ י ט

פ ו ן

צ י י ט י ק ע

ר א ב ״ ד (

פ ל ע ק ן ,

מ י י נ ט

מ ע ן

מ ח ל ו ק ה

ר ׳

ד ע ם

נ א ך

ש ט י ק ל ע ך ;

מ ח ל ו ק ה

ז ע נ ע ן

א ו ן

ג ע ב ן

א ז

פ ו ן

) ד ע ר

א

א ד ע ר

ג ע ש נ י ט ן (

ש ט י ק ל ,

ז ע נ ע ן

ד י

נ י ט ־ צ י י ט י ק ע
א ז

ג ר י נ ס ן ;

מ י ר

ז ע נ ע ן

ז ע נ ע ן

ד ע ר י ב ע ר

ה א ב ן

ו ו א ר ט

א ו י ך

מ פ ר ש י ם

מ י י נ ע ן ,

מ י י נ ו נ ג

א ו ן

ו ו ע ל כ ע

א פ ג ע ש נ י ט ע נ ע ,

ה א ב ן

א י ן

) ד י

 .א נ ד ע ר ע

ד א ,

א י י ן

א ו ן

ד י

ש ס י ק ע ר

זיי

פ ע ל ד (

א ל ע

מ ע ן

ה י י ס ט

) ת ב ו א ה

) נ י ט

ה א ט

צ י י ט י ק ,

פ י י כ ט ע

ש ט י ק

ע ס

א ל ע
ו מ ו ד י ם ,

א ו י ף

מ י י נ ט
א ו ן

ה ל ל

א ו י ס

מ י ט

ד א ר ט

ד א ר ף

א ל ע

ט י י ל

ג ר י נ ם ( .

א ו ן

א פ ג ע ש נ י ט ע נ ע

ד י

א ו ן

א י ב ע ר

מ י ט א מ א ל ,

ש ט י ק ל ע ך

מ י י נ ע ן ,

ב י ת

ש נ י י ד ט

ו ו ע ל כ ע ר

ש ט י ק ל

א ו י ף

מ ש נ ה .

א ו ן

א ד ע ר

פ ע ל ד

א ד ע ר

א י י נ ע ם

ב א ה א פ ט ן .

ד י

ז י ך ;

ב י ת

א נ ד ע ר ע

ש ט י ק ע ר

פ ע ל ד (

פ ע ל ד
א ו ן

ה פ ס ק ה .

) פ ו ן

) ש ט י ק

ש ט י ק ע ר

ש מ א י

ל א ז ט

ל ע מ פ ע ר ט ,

ד א

ת ב ו א ה

ד י

א י י נ ע ר

) ז א נ ג ן

ג א ג צ ע

א ר ו י ם

א ז

פ ע ל ד ,

״ נ מ ר ״ ׳

ק י י ן

ש ו ר ו ת

א י י ן

פ ע ל ד

א ו י ף

ה ל ל ,

ב י ת

ג ׳ .

ב,
ט ע ר

נ י ט

פ א ר

פ ע ל ד

צ ו ז א מ ע נ ג ע מ י ש ט ׳ /

צ ו ז א מ ע ן

י ש י ב ו ת

ה י י ס ן

פ ו ן

ש ו ר ו ת

ב י ת

פ ו ן

ש פ י צ ן

פ א ה

א י נ ג א נ צ ן

ג ע ו ו ע ן

ת נ א י ם

א ז

מ ע ן

פ ע ל ד

א
א י י ן

ש ט י ק

ב י י מ ע ר
ד י

אוסר נוסן  5אה ס?ל אחד ואלוה.
והל־א׳ מאחד .על הכל .ומודים
הלסים לר5י ־עקי?א׳ גזוירע ש^ת׳
או מילל׳ בשגום ינשלשה מקומות
שהוא נותן  5אה מקל אחד ואחד:
ב א ז ע ד ע ר

פ א ה

א ו י ב

ש פ י צ ן

ד ו ר כ ג ע ש נ י ט ן
ת ב ו א ה

ג ע ב ן

ה א ל ט ן ,

צ ו ז א מ ע נ ג ע מ י ש ט
פ ע ל ד ( .

י ע ד ע ם
ק א ן

ש ט י ק

ג

מ ח

א ו י ף
א ל ע

נ י ט

מ ע ן ,

ז ע ט
ז א ג ט ,
ע ס

א ז

ז ע נ ע ו

ב א ה א ל ט ן

a9

פאה פרק ג

ג המהליק ?^לים לרזים ל>2זוק׳
לאלו
ואקיים ןכ>ןןים לגורן׳ נותן פאה ‘ ‘
לעממם■ ולאלו ל.עןנמם׳ וכן 3אפונים׳
וכן הקרם .המיל נותן סן המ^Jזואר

מט

.ילל סה ^ז?ןז.י.יר .והמחליק מאסת
ןד נ1סן מן המלוואר.על ס3לל
ד לאמהות ^ ל ?^לים ס!ב1ת
 3פאה׳ ויגי יו5י פומס מלמנות

ג .המחליק ,ווע! מען רייסם אויס )פו! גארטן( פייכטט ציבסלעס )צו פארקויפן זיי
באלד( אין מארק ,און מען לאזט־איבער )ניט־געריס!( די טרוקענע ציבעלעס צום
שייער ,דארף מען געבן פאה פאר די ד^ןזיקע באזונדער און פאר די דאזיקע באזונדער.
דאם ווארט ״המחליק״ איז דער טייטש ״מאכן ליידיק״ ,אויסרייםן ,און דאם ארט אין
גארטן ווערט ליידיק .כדי צו פארשטיין בעסער די משנה און צו פארענטפערן דן 5ר־
מיט א סך קשיות ,ווילז מיד דא געבן צוויי זאכן .ערשטנם ,אז עם זענען פאראן צוויי
סארטן ציבעלם! ״פייכטע״ ,גרינע׳ וועלכע מען מוז אויםרייסן פריער׳ און פארקויפן
זיי באלד אין מארק ,און מען קאן זיי ניט לאנג האלטן ,און ״טרוקענע״ ,וועלכע ווערן
צייטיק שפעטער ,און מען קאן זיי יא האלטן .צווייטנם ,ווי מיר האבן שוין געזאגט
פריער אין פרק ב׳ משנה ה׳ ,האט דאס ווארט ״שייער״ ,״גורן״ ,אויך דעם טייטש
פון דער ״צייט פון שניט״ .דער טייטש פון דער משנה איז דעריבער ,אז איעער
רייסט־אויס פון זיין גרינם־גארטן פריער אים זומער דעם סארט ״פייכטע״ ציבעלעם
צו פארקויפן זיי גלייך אין מארק ,און לאזן איבער ניט־געריסן דעם סארט ״ ט ח־
קענע״ ציכעלעם ,כדי זיי אויסצורייסן שפעטער ,אין דער ״שייער־צייט״ )״לגוח״(,
דארף ער געבן פאה פון די פריעד־געריסענע ציבעלעס באזונדער און פון די שסע*
טערע באזונדער .דאם איז טאקע אין זין פון דער דערמאנטער משנה אין פרק ב׳
משנה ה׳ אז ווען מען זייט צוויי סארט ויית ,און מען שני Tט זיי אין באזונדערע צייטן,
דארף מען געכן באזונדערע פאות .וכן ,און אזוי איז אויך ביי באבעס ,און אזוי איד
אויו ביי)וויינטרויבן אין( חיינגארטן .אויך ביי באבעם און ביי וויינטרויבן זענען פא־
ראן צוויי סארטן ,פריעריקע און שפעטערדיקע ,און די פריערדיקע ווערן אראפגענו*
מען צום פארקויפן באלד אין מארק ,און אויך ביי זיי דארף מען געבן צוויי באזונדערע
פאות .המדל ,אז איינער רייסט ארוים אין פארשידענע ערטער פון גארטן גרינס־
ווארצלן) ,כדי די איבערגטבליבענע זאלן ניט וואקסן צו־געדעכט ,און זאלן זיין עזי־
טערליך( דארף ער געבן )פאה( פון די איבערגעבליבענע גרינסן אויף דעם וואס אין
איבערגעבליבן .״המדל״ ,איז פון ״דל״ ,ארעם ,שיטער .די משנה לערנט דא ,אז פאר די
גרינסן־ווארצלן ,וואט ער האט איצט אויסגעריסן דארף ער קיץ פאה ניט געבן ,מחמת
ער האט זיי דאך ניט אויסגעריסן ,ווייל ער האט זיי געוואלט האבן ,נאר ווייל ער האט
געוואלט אז די איבעריקע זאלן בעסער וואקסן .והמחליק ,אבער ווען ער רייסט־ארויס
בלויז אין איין ארט )א גרעסערן שטיק פון גארטן( ,דארף ער געבן )9אה( פון די אי־
בערגעבליבענע גרינסן פאר דעם גאנצן .דאם הייטט ,אויר פאר די גרינטן ,וואט ער
האט איצט ארויטגעריטן ,ווייל קוים האט ער עט געטאן אין איין גרויסן ארט ,הייסט
עם ,אז ער נעמט די גרינטן צום נוצן .אזוי טייטשן די משנה דער גרעסטער טייל
מפרשים ,אבער דער רמבם מיינט ,אז דער ״המדל״ גייט ארויף צום פריעריקן ווארט
״כרם״ ,און עם האנדלט זיך וועגן א וויינגארטן ,וועלכן מען מאכט ״שיטער״ ,מען
רייטט אפ צוערשט וויינטרויכן צום פארקויפן צום עטן ,און מען לאזט איבער די
איבעריקע וויינטרויבן צו מאכן וויין.
ד ,האמהות ,די מיטערס־ציבעלעס זענען מחוייב אין פאה ,און ר׳ יוסי פטר׳ט )צו
געב! פו! די פאה( .וועגן דעם וואט מען מיינט מיט ״אמהות של בצלים״ )״מיטערם
פון ציבעלעם״( זענען פאראן אין ירושלמי צוויי טייטשן .איינער איז ,אז דאם זענען
ציבעלעס ניט צום עטן ,נאר צו באקומען פון זיי זאמען ,זריעה־קערנדלעד! א צוויי־
טע מיינונג איז ,או ראם מיינט מען די גרינע שטעקעלעך פון די ציבעלעם ,פון וועלכע
מען מאכט א טארט שטריק צו בינדן מיט זיי גרינסן .די טתם משנה האלט ,אז
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האחים) ,צוויי( ברידסר ,תעלכע האב! זיך צסטיילט )מיט א פעלד,
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האב! געקריג! בירושה( ,דארפ! געב! צוויי פאות )ווייל עם הייסט ,אז יערער
האט א פעלד באזונדער( ,חזרו ,אויב זיי האבן צוריק געמאכט שותפות )נזיט! פעלד(,
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גיבן זיי איין פאה ,ו ו י י ל ד א ם ה י י ס ט  ,א ז ע ם א י ז צ ו ר י ק נ ו ר א י י ן פ ע ל ד  .שנים,
פ א ה ,
מענטשן ,וועלכע האבן געקויפט א בוים )מיט פרוכטן( געבן ז י י >פון בוים( איין
ו ו י י ל ע ס ה י י ס ט א י י ן ב ו י ם ) א י י ן פ ע ל ד ! פון ש ו ת פ י ם  .לקח ,אויב אבער איין )מענטש(
האט געקויפט רעם צפון טייל )פון ב1ים( .און א צווייטער )האט געקויפט( דעם דרום־
טייל )פון בוים( ,דארף דער איינער געבן באזונדער פאה פאר ז י ך  ,און דער אנדערער
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פארקויפט אין זיין פעלד ביימער )מיט פרוכטן( )אן דער ערד פון די ביימער(
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פון אים געבן באזונדערע פאה .אמר ,ר׳ יהודה האט געזאגט ,חען איז דאס געזאגט
געחארן )אז מע! גיט פאה פון יעדן בוים באזונדער(? ווען דער בעל הבית פון פעלד
)דעי פארקויפער( האט פאר זיך ניט איבערגעלאזט )קיין ביימער( ,אבער אין פאל
ווען דער בעל הבית פון פעלד האט יא איבערגעלאזט )פאר ד י ך ביימער ,און ווי די
גמרא חולין קל״ח טייטשט איין די משנה ,האט ער אנגעהויבן ,פארן פארקויפן ,שניידן
זי פרוכטן פון זיינע אייגענע ביימער( גיט ער פאה פאר אלע )ביימער ,אויך פאר די
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מער ,ייאס זענען נאך גע יען דעמאי־ס א־ן זיין רשות; ממילא■ אפילו ער האט טייל
ב־ימער פארקויפט ,דארף ער געפן א־ין פאה ,דהיינו ,פון די איבערגעלאזטע ביימער
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פאה פרק ג

לכלו ן ר׳ ^ל;עזר א 1מי׳
קנקע בית ר51ע דויב ג&אה ,ר׳
יהוי?זע א1מר׳ הע 1ק ה ?אהלם .ד
טךפון אומר׳ ששה.על ש^זה ?ז^חים .
ר׳ יהוךה בן בתירא א1מר? ,די

ל?ןצ1ר ולשנ1ת .נהלבה בדבריו.
י5י,ערןיבא אומי׳.קרקע ?ל שהוא׳
הי,כבבאה׳ ובבכורים׳ ולכתוב,עליו
פרוזבול׳ ול>קנ 1ת.עמ^נכסים שאין
לדזם אחריות׳ בבבף ו?נשטר ובב];קה :

ו  nאליעזר זאגט ,אז א שטיקל פעלד ,חאם איז אחי גרויס ,אז צום פארזייע!
עם דארף מע! האבן א פערטעל )טאפ תבואה( ,דארף מטן געבן דערפון פאה .אין דער
דאזיקער משנה ווערט געענספערט אויף דער שאלה! ווי גרויס דארף זיין א פעלה
אז מען זאל דארפן געבן דערפון פאהל ר׳ אליעזר זאגט ,אז דאם פעלד דארף זיין
כאטש אזוי גרויס ,אז צום פארזייען עם דארף מען האבן א פערטל טאפ זריעה .די
גרויס פון פעלד הייסט ״בית רובע״ ,ראם הויז ,דער פארנעם ,דער שטח פון א
פערטל .מען האט אנגענומען .אז דאס איז  10און א האלב איילן לאנג אויף  10איילן
ברייט .ר׳ יהושע זאגט ,אז טס דארף ארויסגעבן תבואה אין דער מאם פון צוויי סאה.
ר׳ יהושע האלט ,אז מען דארף מעסטן ניט לויט דעם וויפיל זריעה ראם פעלד דארף
האבן ,נאר וויפיל תבואה עס גיט ארויס ,און עם דארף זיין לפחות צוויי סאה! אזוי ווי
א סאת האט  6טעפ ,הייסט עם ,אז עם דארף ארויסגעבן  12טעפ .דער תוספות יום טוב
ברענגט די מיינונג ,אז ר׳ יהושע׳ם פעלד־גרוים איז קלענער פון ר׳ אליעזר׳ם פעלד־
גרויס .ר׳ טרפו! זאגט ,זעקם טפחים אויף זטקס טפחים .ר׳ טרפון האלט׳ אז מען מעסט
ניט לויט דער זריעה־באדארף און אויך ניט לויט דעם תבואה־וואוקס ,נאר מען
מעסט לויט דעם שטח ,וויפיל דאס פעלד פארנעמט ,און עם דארף זיין לפחות זעקס
טפחים אויף זעקס טפחים .דאס איז שוין א סך קלענער פון די גרויסן סיי פון ר׳
אליעזר און סיי פון ר׳ יהושע .ר׳ יהזדה בן בתיבה זאגט ,אז דאס פטלד דארף זיין אזוי
גרויס ,דאס דער שניטער זוול קאנטן געבן דטר תבואה צחיי שנים .דאס הייסט ,אן
ווען דער מענטש וואם שניידט די תבואה האט מיט רעם שני  T־מעסער שוין איינ־
מאל געשניטן זאל בלייבן תבואה צום שניידן נאך איינמאל .והלכה ,און די הלכה איז,
ווי ער )  nיהודה בן בתירה( זאגט .וועגן דער צייט ,ווען עם האט געלעבט דער תנא
ר׳ יהודה בן בתירה ,וועלכער האט געשטאמט פון דער פאמיליע בני בחירה וואס
זענען געווען נשיאים פאר הלל הזקן)פסחים ס״ו( ,האבן ’ די געלערנטע א סך געשריבן.
מיר ווייסן אז נאד אין דער צייט פון בית המקדש איז געווען אין בבל ר׳ יהודה בן
בתירה .מיר ווייסן אויך ,אז לאנג נאכן חורבן פון בית המקדש איז געווען דארט אין
בבל א צווייטער ר׳ יהודה בן בתירה .פאראן דא אויר א גירסא ר׳ יהושע בן בתירה.
ר׳ עקיבא זאגט אז )אפילו( ראם קלענסטע שטיקל פעלד איז מחוייב אין פאה ,ווייל ר'
עקיבא האלט ,אז דאם קלענסטע שטיקל פעלד )״קרקע כל שהוא״( הייסט פעלד— ,
און דערביי רעכנט אוים ר׳ עקיבא אויך אנדערע זאכן .ביי וועלכע דאם קלענסטע
שטיקל פעלד האט דעם דין ווי א גרויס פעלד .דהיינו! ובבכורים; מען דארף אראם־
נעמען דערפון די ערשטע צייטיק־געווארענע תבואה ,ביכורים ,און ברענגן אין בית
המקדש :ולכתוב ,און מען קאן שרייבן דערויף א פרוזבול ,דער דין איז ,אז יעדעם
7טע יאר ,שמיטה־יאר זענען אלע חובות פארפאלן ,סיידן מען שרייבט א פרוזבול,
א דאקומענט צום בית דין ,אז מען גיט איבער דעם בית דין די חובות ,און עם הייסט
ווי מען וואיט די חובות אפגענומען פאר רעם שמיטה־יאר .אבער דאם איז גוט נאר
ווען דער לוה ,דער שולדיקער פון ■געלד ,האט פעלד ,וואם פארזיכערט דאס אפנעמען
דעם חוב; זאגט ר׳ עקיבא׳ אז אפילו ווען דער לוה האט נור דאס קלענסטע שטיקל
פעלד איז שוין גענוג צו קאנען שרייבן דערויף א פרוזבול )וועגן פרוזבול וועלן מיר
געבן מער פרטים אין דער משנה שביעית פרל^י׳(! ולקנות ,און צו קאנען צוזאמטן
ז ע מיט קתה זיץ באחעגליכע גיטער דורך געלד ,אדער דורך שטר )שריפטליכן דא־
קונזענט( ,ארער דורן הזקה כדי צו פארשטיץ די משנה דארף מען געבן עטליכע
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ז הכ1סב ;כןיו שייב מיע׳ שזיר
.קרקע כל שהוא .סתך* 1סת;ה׳ ^‘א
ש:יר.קך.קע כל שהוא׳ אין סתנתו
לב;יו ןקתב
מתנה .הב1תב

נב

שהוא׳ א3ךה
יו־י-קעכתוב;1ןה .ר יוסי א1מר׳ אם .קמלה
,עליה׳ אף .על 5י שלא נתב לה
אכרה כתשר1הג ח הכותב נכסיו

דערקלערונגען .אין די דינים וועגן קויפן זאכן׳ ווערן די זאכן איינגעטיילט אין צוויי
סארטן .איין סארט זענען ״אומבאוועגליכע גיטער׳ /זאכן .וועלכע מען קאן ניט רירן
פון ארט׳ למשל א פעלד ,א הויז; דער צווייטער סארט זענען ״באוועגליכע גיטער״,
זאכן .וועלכע מען קאן יא רירן פון ארט׳ ווי מלבושים׳ מעכל ,צירונג ,וכדומה .דער
ערשטער סארט הייסט ״קרקע״ )פעלד ,באדן( ,און דער צווייטער הייסט ״מטלטלין״
)״באוועגליכע״( .ווען מען האט געבארגט איינעם געלט האט מען זיך פארזיכערט
מיט א היפאטעק ,א מארטגיידזש אויף פעלד! אבער אויף מטלטלין האט מעז זיר ניט
געקאנט פארזיכערן .דעריבער הייסט פעלד אויר ״נכסים שיש להם אחריות״ ,גיטער
אויף וועלכע מען קאן זיך פארזיכערן מיט געלט חובות; מטלטלין הייסן ״נכסים
שאין להם אחריות״ ,גיטער אויף וועלכע מען קאן זיך ניט פארזיכערן .ווען מען האט
פארקויפט איינעם ״באוועגליכע זאכן״ ,מטלטלין ,האט זיי דער קויפער ״קונה געווען״,
דאס הייסט זיי זענען געווארן זיין אייגנטום ,נאר דורך פארשידענע מעטאדן׳ וועגן
וועלכע מיר וועלן געבן אין ערשטן פרק פון דער משנה קידושין ,ווייל דארט איז
עס דער עיקר ארט .דאקייגן פעלד האט מען קונה געווען אדער דורך געלד ,וואס
מען האט באצאלט דערפאר; אדער ווען דער קויפער האט באקומען א שטר ,א שריפט־
ליבן דאקומענט ,אז דאס פעלד איז זיינם :אדער ווען דער קויפער איז אריין אין פעלד
און האט עפים דארט געטאן; דאס הייסט ״חזקה״ .אבער מען קאן מטלטלין אויך
קונה זיין ,ווען מען קויפט דערצו א שטיקל פעלד ,און ווייל מען האט פארנומען דאס
פעלד דורך איינעם פון די דריי מעטאדן ,געלד שטר אדער חזקה׳ ווערן אויר שוין
די מטלטלין ,די באוועגליכע גיטער ,דאם אייגנטום פון קויפער .זאגט דא ר׳ עקיבא,
אז כדי קונה צו זיין די מטלטלין ,דארף מען ניט מיטקויפן דוקא א גרויס שטיק
פעלד ,נאר עם איז גענוג דערצו דאס קלענסטע שטיקל פעלד.
ז .הכותב ,אז א קראנקער שרייבט אפ )צו אנדערע מענטש!( זיין פארמעגן,
און ער האט איבערגעלאזט פאר זיך אפילו נור דאס קלענסטע שטיקל ערד ,איז זיין
מתנה א מתנה .דער טייטש איז אז אויב ער איז געזונט געווארן ,קאן ער ניט חרטה
האבן און זאגן ,אז ער האט אוועקגעשאנקן זיין פארמעגן נאר אין פאל ווען ער וועט
שטארבן; מחמת מען נעמט אן ,אז קוים האט ער זיר איבערגעלאזט א שטיקל פעלד,
הייסט עם ,אז ער האט םתם אוועקגעשאנקן ,אן שום תנאים .לא שייר ,אויב אבער ער
האט ניט איבערגעלאזט פאר זיך כאטש א קליין שטיקל ערד ,איז די ,מתנה ניט קיין
מתנה .און ווען ער ווערט געזונט ,קאן ער חרטה האבן ,ווייל דאם איז א באווייז ,אז
ער האט אלץ אוועקגעשאנקן נור אין פאל פון שטארבן .הכותב ,אז איינער שרייבט
אפ זיין פארמעגנס צו זיינע קינדער ,און ער האט )אין דעם דאקומענט( אפגעשריבן
צו זיין ווייב אפילו נדר דאס קלענסטע שטיקל ערד ,האט זי פארלוירן איר כתובה.
דער דין איז אז ווען א מאן שטארבט אדער ער גט זיין פרוי קומט דער אלמנה אדער
דער גרושה געלד אלם כתובה )וועגן כתובה וועלן מיר געבן פרטים אין דער משנה
כתובות( .זאגט דא די משנה ,אז דערמיט ,וואם די פרוי האט מסכים געווען ,אז מען
זאל איר אפשרייבן דאס שטיקל פעלד ,האט זי מוחל געווען אויף דער כתובה .ר׳ יוסי
זאגט ,אז אפילו זי האט נור מסכים געווען אנצונעמען דאס שטיקל פעלד ,אפילו מען
האט איר ניט אפגעשריבן ,האט זי פארלוירן די כתובה .ווייל דאס אליץ באווייזט ,אז
זי האט מוחל געווען אויף אירע רעכט צו מאנעז דאם כתובה־געלד.
ח .הכותב ,אז איינער שרייבט אפ זיין פארמעגנס צו זיין שקלאף ,ווערט ער פריי.
ווייל דערמיט האט ער אים אוועקגעשאנקן אויך דאם אייגנטום־רעכט ,וואם ער האט
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ח1רן> .ןזי.יר.קך.קע

kv:
?ל ^ןוהוא׳ לא,י^א חורין .ר׳
^ןז?ןע1ןא1סר׳ לע1י^ם היא 5ןח1רין<

‘

י

נג

.עד ^יאסי׳ חד ?ל ;?סי;תר?ץ
לאיעז ?!ל;1י .ענדי׳  p nסא7זד
סרבוא ?אנהף

פרה ד

נשחו^ר ל.קך.קע.
נעל ה.3ית מיוריד

א ה5ןאה
נדלית ונדקל׳
יהדןלק לעף.ים .ר־ני ^ןז;ןע1ן א1סר׳

אף נםלי.קי <ןג1זים .ן^סילו)היסעים
יתיס^עה איוסרים לחלק ; א חד א 1הי
לבת .׳לזה עז?1ןעין׳ יסאמר נהלקה:

אויף אים אלם שקלאף :ממילא געהערט שוין דער שקלאף צו זיך אליין און ער ווערט
דאדורך פריי .שייר ,אויב אבער ער האט )ביים אפשרייבן צום קנעכס דאם פארמעגנס(
זין איבערגעלאזט אפילו דאם קלענסטע שטיקל פעלה ווערט דער קנעכט ניט פריי.
ווייל עם ווערט אנגעגומען ,אז דאם דאזיגן איבערלאזן זיך עפים איז מבטל ,מאכט״צו־
ניט ,דאם גאנצע באפרייען פון שקלאף! לויט דעם דין ,איז ניט ת ק א ווען ער האט
זיך איבערגעלאזט א שטיקל פעלד ,גאר אפילו וואםער עם איז זאך .ר׳ שמעון זאגם,
אז דער שקלאף ווערט שטענדיק פריי ,סיידן ער זאגס .אלע מיינע פארמעגנס ווערן
אוועקגעגעבן צו יענעס שקלאף מיינעם מיטן אויםנאם פון איין צענטויזנטםט חלק אין
זיי .מייל נור אין אזא פא? ,ווען דער בעל הבית זאגט ניט וואם ער לאזט זיך איבער׳
האט ער א חלק אין יעדן שטיקל פארמעגגם ,אויך אין שקלאף ,און ממילא ווערט דער
שקלאף ניט פריי.

פרק ד.
א .הפאה ,פאה ווערט געגעבן ,ווען עם איז באהאפטן צו דער ערד .דאם הייסט׳
אז דער בעל הבית טאר ניט אפשניידן דאם גאנצע פעלד תבואה אדער אלע פרוכטף
פון די ביימער ,און פון די אפגעשניטענע )״תלוש״( .געבן א טייל צו די ארימע לייט,
אלם פאה! נאר ער מוז איבערלאזן פאה אין ניט אפגעשניטענע זאגגן־תבואה און אין
ניט אפגעריםענע פרוכטן .בדלית ,אבער ביי הויך־פארצויגענע וויינשטאקן און ביי
טייטל־ביימער ,דארף דער בעל הבית אראפנעמען די פרוכטן אויף דער ערד און זיי
פונאנדערטיילן צו די ארימע לייט .דא לערנט אונז די משנה צוויי זאכן וועגן געבן
פאה פון ״דלית״ ,וויינשטאקן ,וואם זענען פארצויגן אין דער הויך אויף דרענגער
אדער אויף א וואנט ,און פון טייטלבוימער ,ערשטנם ,אז ב־י די ־•;..קע ביימער דארף
מען געבן פאה דוקא ״תלוש״ ,אפגעריםענע פרוכטן .צווייטנם ,אז דער בעל הבית
דארף אראפנעמען די פרוכטן פון די ביימער אויף דער ערד און זיי פונאנדערטיילן,
און ניט אז די ארימע לייט זאלן אליין נעמען ,ווי עס איז דער דין ביי ״מחובר״ ,ביי די
ניט אפגעשניטענע פרוכטן ,פון וועלכע יעדער ארימע נעמט זיך די פאה אליין .דער
טעם איז ,ווייל די הענגנדיקע וויינשטאקן זענען שוואכע ביימלעך ,און די טייטלביי-
מער זענען צו־ר״ויך ,און עם איז א געפאר ,אז די ארימע לייט ארויפקלעטערנדיק קא*
נען אראפפאלן .ר׳ שמעון זאגט ,אז אוין ביי די גליאטיקע ניס־ביימער ,אויר ביי זיי
דארף דער בעל הבית אראפנעמען און אליין צוטיילן צווישן די ארימע לייט! טייל
טייטשן ״חליקי אגוזים״ קאקום־נים־ביימער ,וועלכע זענען הויך .אפילו ,ווען ניין און
ניינציק )פון הונדערט ארימע לייט( פארלאנגן)ביי ניט אפגעריסענע תבואה און פרוכטן(,
אז מען ואל פונאנדערטיילן ,און איינער )פון די הונדערט ארימע לייט( פארלאנגט ,אז
יעדער זאל נעמען )וויפיל ער קאן( ,הארכט מען דעם איינעם ,ווייל ער פארלאנגט ווי
דעו דין איז ,ווי מיר האבן געזאגט .איז דער דין ביי געוויינליכע פאה ,אז די ארימע
לייט רייפן זיך אליין אפ די תבואה און פרוכט און וויפיל יעדער פון זיי קאן זאל ער
נעמען.
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ב 5ךלית ו5דקל אינ 1ין׳ א5ילו
ת^ז.עים ורד;;עה א?1ןרם ?‘ב1ז׳ ואמדוד
א1סר לחלק׳ לזה י1זוסןגין׳ שאיזי־
כהלכה♦ ג ^עזל מקצת י{אה וזרק
.על השאר׳ אין ל 1בה כלום .נ 5ל
ל 1עליה׳ ופירש טליתו־ עליה׳

נד

ט.עבירין א 11זה הי?ןנו .ובן בלקט.
ובן בע;1ןר השקחהן ך באה׳ אין
קו^רין א1רןה 5מ^ל1ת׳ ואין עוקרין
א^1ה בקךדומ׳ות׳ ?די שלא י.כו
איש את רעהי♦ ר ,שלש אבעיו־ת
ביום׳ בשחר ובחצות׳ ובמ,נחה .רבן

ב בדלית ,אבער ביי די היץ ־פארצויגענע חי־נשטאקן או! טייטל־ביימ׳ס־ איז
ניט אזוי ,אפילו ניי! או! ניינציק פארלאנגן ,אז יעדער ואל נעמען וויפיל ער קא! ,או!
איינער פארלאנגט ,מע! זאל פונאנדערטייל! ,פאלגט טען רעם איינעם ,ווייל ער פאר־
לאגגט ווי דעו די! איז די מפרשים באמערקן .אז ווייל עס ווערט געזאגט  99קייגן
אייגעם ,איז אנצונעמען .אז אויב אלע ארימע לייט פארלאגנן ,כאטש עס איז קעגן דעם
דין ,דארף מען יא טוען ווי זיי ווילן.
ג נטל ,אויב אן ארימאן האט גענומע! אביסל פאה )וואם ער האט שוי! געהאט
אנגעקליב!( ,או! ער האט עס געווארפן אויף דער איבעריגער פאה )כדי עס זאל הייסן,
אן אויך דאס איבעריקע געהערט צו אים( ,האט ער גארניט אין דעה פאה דאס איז א
שטראף פאר דעם ארימאן ,אז ער זא■‘ ניט טאן ק-ין עוולה צו זיינע חברים ארימע לייט
און וועלן אלץ פארכאפן פאר זיך .דער ירושלמי זאגט ,אז אפילו דאם ביסל פאה .וואם
איז שזין געווען זייגס ,און ער האט עס ארויפגעווארפן אויף דעם איבריגן ,געהערט
אויך ניט מער צו אים ,אלם שטראף .נפל ,אויב ער האט זיך ארויפגעווארפ! אויף דעו
פאה אדעה ער האט פארשפרייט איבער איר זיי! מלבוש ,נעמט מען אים צו פו! איר
דאס איז אלץ א שטראף ,אז כדי דעד שטארקער ארימאן זאל ניט פארכאפן ארץ .אין
דער משגה זענען פאראן צ־ויי גירסאות .״אותה' און ״אותו״׳ ״איר״ און ״אים״ .ביי
״איר׳׳ גייט עם אין דעם מלבוש .יואס איז אין דער משנה ״טלית״ ,א לשון נקבה,
און ביי ״אים״ גייט עם אויפן ארימאן .וכן ,או! דער זעלבער דין איז אוין ביי לקט
או! ביי בינטלעך פו! שכחה מיר האבן שוין געגעבן אין דער הקדמה צו דער מסכת
פאה ,אז א חוץ פאה באקומען די ארימע לייט אויך ״לקט״ ,די זאנגן און קערגדלאך׳
וואם פאלן אראפ ביים שנ״ח די תבואה ,און אויך .,שכחה״ ,די זאנגן און בינטלעך.
וואם דער בעל הבית פארגעסט .אויך ביי די דאזיקע צוויי ,לקט און שכחה ,איז דער־
זעלבער דין ,אז ווען איינער פון די ארימע לייט פרובט צו פארכאפן פאר זיך נעמט
מען צו ביי אים.
ד פאה די פאה )תבו׳׳.ו .אדעו פווכטן ,אדער גיינס!( טאו! די ארימע לייט
ניט שנייד! מיט שנייד־חעסעוס אי! ניט וייס! מיט העק .כדי זיי זאלן ניט שלאג!
איינער דעם אנדער! פאה דארף דורך די ארימע לייט־ אפגעריםן ווערן נור מיט די
הענט .אין מען טאר נ־ט באניצן דערצו קיינע כי‘ים ,ווייל עם איז א מורא ,אז ביי
א קריג צווישן די ארימע י“ייט זאי־ן זיי זיך ניט שלאגן און ניט פארוואונדן איינער
דעם אנדערן מיט די כלים .וועגן ויארט ,,העק״ .״קרדמות״ ,זענען פאראן עטליכע
טייטשן אין טייל מיינען ,אז דאם זענען גראב־לאפאטעם ,ווי די משנה אבות פרק ד׳
זאגט ״ולא קרדום לחפור בה״ ,״און עם איז ניט קיץ לאפאטע צי גראבן מיט איר״ .די
י־אפאטעם דא אין דער משנה מיינט מען צו באנוצן אויפגראבן גרינם.
/
’
ה שלש ,דריי מאל אין טאג דאיף מע! אראפנעמע! )פאר (.אי! דער פרי .או! ביים
ראלב! טאו .אץ מנחה־ציים דאס י־ארט ,אבע־ות׳ אין דער משנה האט א בך טייטשן.
דער רמבם טייטשט עס פון ייארט ״בעה״ ,״זוכן״ ,דאם הייכט די ארימע לייט זוכן
פאה .טייל טייטישן פון ,,בעה״■ ,אנטפייעקן זיך״ ,באיוייזן זיך ,דער בער הבית באווייזט
זיך אין פעלד און זאגט דעמאייס די ארימע לייט צו נעמען די פאה .טייי־ !רשי אין ישעיה
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ונ 1:11דם מאה ס?ל א;1זן ואוןןן:
ן ; ? ר קל!צר ק ד הו ו א סי כך;הגי ר
מטור הן ד,^,קט והן ה קכ ח ה והן
המאה .ר ןהוךה הסיב ג קכדו ה׳

א׳ אויפן פסוק ״כמלונה במקשה״( טייטשט .ווי מיר געבן דא ,אז עם איז פאראן אן
אלט לשון קודש ווארט ״בעה״ .״אראפנעמען תבואה״ .מען האט באשטימט דריי
צייטן אין טאג אראפצוגעמען די פאה ,כדי די ארימע לייט זאלן ניט דארפן פארלירן
א גאנצן טאג .רב! גמליאל זאגט ,אז מע! האט געזאגט )די דאזיקע דריי צייט!( נאר כדי
מען זאל ניט מאכן ווינציקער ,ר׳ עקיבא זאגט ,אז מע! האט געזאגט )די דאזיקע דריי
צייטן( נאד כדי מען זאל ניט מאכן מער רבן גמליאל האלט ,אז ווען א בעל הבית וויל
באשטימען מער ווי דריי צייטן אין טאג קאן ער ,ווייל יעדער ארימאן וועט קאנען
קומען ווען אים איז בעסער; אבער ווינציקער טאר מען ניט .ווייל גראד קאנען זיין
ארימע לייט ,וואס די פעלענדיקע צ־יט איז געווען פאר זיי אמבעסטן .ר׳ עקיבא אבער
האלט ,אז מער צייטן טאר מען ניט מאכן ,כדי דער ארימאן זאל ניט מורא האבן,
אז אנדערע וועלן דערווייל קומען אין די אנדערע צייטן און אלץ צונעמען; אבער ווינ־
ציקער מעג מען .של ,די פעלדער־בעל־הבחים פון בית נמר פלעגן אראפקלייבן )זייער
דזבואה( א־יפן )געמאסטענעם( שטריק און געבן פאה פון יעדער שורה ,וועגן .,בית
נמר״ זענען פאראן צוויי מיינוגגן .איינע איז ,אז דאס איז די פאמיליע ״נמר״ .ווייל
מיר געפינען אין דער משנה יומא און שקלים פאמיליע נעמען מיט ״בית״׳ ווי ״בית
אבטנס״ און אנדערע ,טייל מיינען ,אז דאס איז א נאמען פון א שטאט )במדבר ל״ב
״בית נמרה״ .כאטש דארט איז עס ניט אין אייגנטליכן ארץ ישראל( .זיי פלעגן אם־
מעסטן מיט א שטריק שורות תבואה אדער גרינס און איבערלאזן פאה פון יעדער בא־
זונדערער שורה ,און ניט לאזן די ארימע לייט ווארטן ביז זיי וועלן אראפנעמען דאם
גאנצע פעלד .עס זענען פאראן נאד אנדערע טייטשן ,און אלע זענען זייער שיוערע.
דאם ווארט ״שורה״ הייסט דא ״אומן״ ,און דער טייטש איז א שמאלע ,לאנגע תבואה
אדער ירקות־שורה.
ו נכרי ,אז א גוי האט אפגעשניטן זיין פעלד און דערנאך האט ער זיך מגייר געווען,
איו ער פטור פון לקט ,שכחה און פאה דער טעם איז ,ווייל דער חיוב ,צו געבן לקט,
שכחה און פאה ,איז דאך אין דער צייט פון שניידן די תבואה ,און דעמאלם איז ער
דאד געווען א גוי n .יהודה איז מחייב צו געבן שכחה ,ווייל שכחה איז דאך ביים
מאכן די ג איבן אפוג שניטענע תבואה דאס ווארט ״עומר״ .״גארב״ ,מיינט דאס קליי־
גע קופקעלע תבואה־זאנגן .ייאס ברייבט ליגן אויפן פעלד .ווען מען גיט א שניט־אפ
די זאנגן .פרטים ■ועגן דעם געבן ני,יר ווייטער אין פרק ה׳ משנה ו׳ .כדי צו פארשטיין
די מחלוקה פו; דער ר ■ ״שיה און ר׳ יהודה .איז וויכטיק צו וויסן .אז יועגן ״שכחה״,
צו געבן די .,,ריל.ע לי ט ,,פארגעסענע תבואה״ ,איז פאראן אין הימש דברים
כי ־ ,.יוען זיו יועסט שניידן דיין שניט אין פעי^ד אין יועסט פארגעסן א גארב אין
פעי“ ד זאלסטו ניט צוריקגיין עס צו נעמען״ )■•כי תקצור קצירד בשידה ושכחת עמר
בשרה ,י^א תשיב י*קחתי״׳ .פין דעם דאזיקן פסוק וואלט מען געקאנט מיינען ,אז שכחה
איז נאר  ,שכהת עימיר״ ,נאר ביי אפגעשניטענע גארבן תבואה ,אבער די חכמים
האג; געי'ערנט אי אייר ווען מען פארגעסט ניט־אבגעשניטענע תבואה־זאנגן דארף
מען זיי איבערי*אזן פאר ארימע ^ייט ,דאס פארגעכן ניט־אפגעשניטענע תבואר .הייסט
״שכחת קמה׳ )פון ויארט ״קמה״ .שטייענדיקע תבואה .!,זאגט די סתם משינה.
אז ווייל דער גר איז יאד ניט מחויב געווען אוועקצוגעבן ״שכחת קמה״ ,ווייל ווען די
תבואה איז געווען ניט אפג.עשיניטן איז ער נאך געיוען א גוי ,איז ער שוין פטור אויר
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העצו•:
>^זאין ה>5ז 5חה אלא
ן הרןדיעז ל!?ה ו^דה ל)?!,ה׳ ס;ב.
ון5ךד׳ ,ע?ז־רין׳ סיב• .ק?ןד׳
ו^ךה ^ע;ןךין׳ פטורה׳ י^זבש׳נת
חובתה הן^ה פטורד^ ח כיוצא

בו׳ המקדיש ?5יי1ר*יו!.גד י^זלא;1או
לעונת המעייזרות׳ ופדאן׳ חיבין•
הש^או לעונת המעשיות׳ ופדאן׳
ס;בין .הלןרשן עד שלא נניורו׳
ונ?ןךן ה^זבר׳ ואחר בך 5־ךאן פטורין׳

פון ״שכחת עימור״ ,אפילו ער איז געווען שוין א ייד ביים מאכן די גארבן ,אבער ר׳
יהודה האלט ,אז ווייל אין חומש איז דאך דער יסוד פון דער מצוה פון שכחה פאראן
נור ביי ״שכחת עימור״ ,נאר ביים מאכן די גארבן׳ דעריבער איז דער גר מחויב אין
שכחת עימור כאטש ער איז פטור געווען פון שכחת קמה.
ז ,הקדיש ,ווען איינסר האט מקדיש געווע! שטייעדיקע )ניט אפגעשניטענע(
תבואה )״קמה״( או! ער האט דיזעדבע תבואה אויסגעלייזט ,ווען זי איז נאכניט געחע!
אפגעשניטן ,דארף ער געבן .ווייל דעמאלס ווען מען שניידט די תבואה איז זי דאו
שוין ניט קיין הקדש ,און ממילא דארף מען געבן דערפון פאה .וועגן ״הקדש״ און
אויסלימך און ״גזבר״ געבן מיר אין פאה פרק א׳ משנה ר .קמה ,אויב ער האט
הקדיש געווען ניט אפגעשניטענע תבואה )און מען האט זי אפגעשניטן ווען זי איו
געווען ביי הקדש( און מען האט זי אויסגעלייזט ,ווען זי איז שוין געזוען אין אפגע־
שניטענע גארבן ,איו מען פטור ,זוייל אין דער צייט ,ווען די תבואה האט געדארפן
מחויב צו ווערען )אין לקט ,שכחה און פאה ,דאס הייסט ,בייט שניידן( ,איז זי געווען
פטור ,ווייל דעמאלס ,ביים שניט ,אז זי דאך געווען הקדש ,און דאם וואס מען האט
זי שפעטער אויסגעלייזט ברענגט ניט מער דעם חיוב.
ח .דאסזעלבע איז אויך ,ווען איינער איז מקדיש זיינע פרוכטן ,איידער עס איז
געקומען זייער צייט פון געבן מעשרות ,און ער האט זיי אויסגעלייזט ,זענען זיי מחויב
)אין מעשרות(; אויב ער האט זיי מקדיש געווען נאכדעם ווי עס איז געקומען זייער
צייט צו געבן פון ויי מעשרות ,און ער האט ויי אויסגעלייזט ,זענען ויי מחויב )אין
מעשרות( ,אין דער מסכת מעשרות פרק א׳ ווערט געזאגט ,אז ניט באלד ווי מען נעמט
אראם פרוכטן דארף מען געבן פון זיי מעשרות; מען מוז צוערשט ברענגן די פרוכטן
אין א גוטן צושטאנד .דאס דאזיקע הייסט ״עונת המעשרות ,די צייט ,ווען פון א
פרונט דארף געגעבן ווערן מעשר״ ,למשל פון גרינם ערשט דעמאלס ווען מען בינדט
עס אין בינטלער .יעדע פרונט האט איר ״צייט פון מעשרות״ ,און דאס ווערט אוים־
גערעכנט אין דער משנה מעשרות פרק א׳ .זאגט דא די משנה ,אז אויב די ״צייט פון
מעשרות״ איז אנגעקומען פאר די פרוכטן ,ווען זיי זענען ניט געווען קיין הקדש,
אלס איינם ,צי דאם איז געווען פארן מקדיש זיין צי נאכן אויסלייזן ,דארף מען פון די
פרוכטן געבן מעשר .הקדישן ,אויב ער האט זיי )די פרוכטן( מקדיש געווען ,איידער זיי
זענען פארטיק געווארן )פאר דער ״צייט פון מעשרות״( און■ זיי זענען פארטיק גע-
ווןןרן )עם איז געווארן זייער ״צייט פון מעשרות״( ווען זיי זענען געווען אין רשות
פון דעם הקדש־פארוואלטער )גזבר( און דערנאך האט ער זיי אויסגעלייזט ,זענען זיי
פטור )צו נעמען פון זיי מעשר( ,ווייל אין דער צייט ווען זיי זענען מחויב געווארן )ווען
עם איו אנגעקומען זייער ״צייט פון מעשר״( זענען ויי געווען פטור .ווארים זיי זענען
דאך דעמאלס געווען הקדש ,און הקדש איז פטור פון מעשר .מיר האבן שוין געשריבן
אז וועגן ״הקדש״ און ״אויסלייזן״ און ״גזבר״ האבן מיר שוין געגעבן פריער.
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^י^^} nvח:?1לן ל!יו הטיריף ט ?ןי
את ב(?,אה ואמר׳לריזו
5לונין;:י׳ י א ל ; ק ר א 51ן ר.ן; ה ל.1
וחלסים א1סרים.ית;ה ל,ע;י י;ז?5ן¥א
רא^טלן .הללןט והי^ז^לה לה?(אה
^זל עכו־ם׳ ח;ב ?סעקירות׳ אלא

נז
ו!רק ד
אם 5ן הן(.קיר? י איד׳ו J7קט? ך,נן־>«ר
לו^ 1ירה .ל:ה ק1ן5ר ?«לא
לד 1׳ לל ש  9ל א ^ק  9צ ,1ל?הו ק1״ן
ו;םל טלד 1לאך  fהרי הוא ^;זל 3מל
ה^זת .ת1ךד.לר ות1ך ה סול׳ ל.ע.נ!ים.
אדור הלד לאסר ה סןל׳ לכ.על ה^ות.

נזי ,רוע! איינער האט אנגעקליבן פאה או 1האט געז^גט ,אז דאס )די אגגע־
ט.
קלי^בענע פאר!( געהערט צו יענעס ארימאן ,זאגט ר׳ אליטזר ,אז טר האט זוכה געווע1
פאר יענעם; און די חכמים זאג  4אז ער דארף די פאה אוועקגעבן צו דעם ערשטן
אדימאן ,וועלכן ער וועט געפינען .פון דער גמרא ,גטין י״א ,איז צו זען ,אז אויב דער
אנקלייבער איז געווען אן ארימאן האלטן אלע ,אז ער האט דאס רעכט צו דער>לערן,
אז ער געמט עם ניט פאר זיך באר פאר אן אנדערן ארימאן! מחמת אויב ער וויל קאן
ער דאך טאקע נעמען פאר זיך )״מיגו דאי בעי זבי לנפשיה״( .אבער אין דער
משגה דא רעדט זיך וועגן א ניט־ארימאן ,וואט האט געקליבן פאה ,און פאר זיד קאן
ער ראך עם ניט נעמען ,און ער דערקלערט ,אז ער איז עס זוכה פאר אן אנ ד ע ח
מענטש ,אן ארימאן .האלט ר׳ אליעזר ,אז ער קאן עם יא טאן ,און די חכמים האלטן,
אז ער קאן עס ניט טאן .הלקט ,אויב א גוי גיט צו ארימע לייט לקט און שכחה און פאה,
דארף מען דערפון געבן מעשרות ,סיידן ער )דער גוי( האם זיי מפקיר געווען .דעד דין
איז ,אז לקט ,שכחה און פאה זעגען פטור פון מעשר .אבער ווייל א גוי דארף דאו
ניט געבן קיין לקט ,שכחה און פאה ,דעריבער ,אז ער האט יא געגעבן ,הייסט עט אן
איעפאכע מ nנה( דעריבער דארפן די ארימע לייט ,וועלכע האכן עם גענומען פון גוי,
געבן דערפון מעשר .אויב אבער דער גוי האט די לקט ,שכחה און פאה מפקיר געווען,
דאם הייםט ,ער האט דערקלערט ,אז יעדער קאן זיי נעמען ,ניט דוקא ארימע לייט,
הייםט עם הפקר און עם איז פטור פון מעשר.
י .איזהו ,וואס הייסט ״לקט'? דאם וואס פאלט אראפ ביים שניידן .מיר האבן אין
דער הקדמה צו מםכת פאר ,געשריבן וועגן דער מצוד ,פון לקט ,און די משגה גיט דא
גענויע דערקלערונג וואם הייםט לקט ,און דהיינו ,די זאנגן ,וואם פאלן אראפ אויף
דער ערד ביים שני Tן די תבואה .זיי טאר דער בעל הבית ניט אויפהויבן ,נאר ער
דארף זיי איבערלאזן פאר ארימע לייט .היה ,אז ער האט געהאלטן אין שניידן)תבואה(,
אזן ער האט אפגעשניטן א פולע האנט )תבואה( ,אדער ער האט אפגעריסן א פולן האנד־
הויפן ,און ער האם באקומען א שטאד פון א דארן ,און די תבואה איז ארויסגעפאלן
פון זיין האנט אויף דער ערד ,געהערט עם צום בעל הבית .ווייל דאס הייםט ניט קיין
לקט ,מחמת עם איז אראפגעפאלן ניט פון זיך ,נאר צוליב דעם שטאך ,וואם דעם
בעל הבית׳ם האנט האט באקומען ביים שני Tן .די משגה ברענגט דא צוויי םאלן«
איינע איז שני Tן מיט א שגייד־מעםער )שערפ( און אין אזא פאל געמט דער שניטער
אן די זאנגן תבואר ,מיט דער פולער האנט ,דאם הייםט ,מיט דעם גאנצן האנט־ארעם,
און מיט דער רעכטער האנט שני Tט ע ח דער צווייטער פאל איז ווען דער שגיטער
באגוצט ניט קיין מעםער נאר רייפט די תבואה בלויז מיט דער האנט! דאם הייםט
״מלוא קמצו״ ,דער פולער האנד־גארשטש ,הויפן ,תוך ,די תבואה וואם געפינט זיך
אין דעם האנט־ארעם אדער אין דעם שנייד־מעסער ,און פאלט אראפ ,געהערט
צו די ארימע לייט; די תבואה ,וואם געפינט זיך הינטער דעם האנט־ארעם'און
הינטער דעם שנייד־מעסער) ,און פאלט אראפ( ,גער,ערם צום בעל'הבית .אין ערשטן
פאל הייםט עם לקט! אבער ווען די תבואה איז אינגאנצן ניט ארומגענומען געווארן
דורד דעם בעל הבית׳ם האגט־ארעם אדער מיט דעם מעםער ,הייםט עם ניט היין לקט,
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ראש ך\ד וראש ה^׳גל׳ ר׳ יי^ 1מעאל
א,‘^ ^?1ענוים .ר;עקי;א א־ויו׳ר׳לנעל
ה^ית :י א חורי ד5,מלים ^ןבתוןד
הלןןןה׳ הרי הן ^זל ב.על הבית׳

נח

^לאסר הקוןנריס׳ העלייונים 7ענ:ים׳
והתחתונים ו?זל .3על הבית .ר׳ מאר^
אומר .הבל לעני:ם׳ קקפק לקט
להט ן

פר ק ה
א גדיש ימלא לגקט תחתיו׳ ?ל הנוגע ^ארץ׳ הרי הוא י;ן 1ל,עדים.
ווייל זי איז דאך גארניט געווען אריינגענומען אין דער ארבייט פון שנייין .ראש ,אויב
די תבואה איו געווען אין שפיץ פון דער האנט און ביים שפיץ פון שנייד־מעסער,
זאגט ר׳ ישמעאל ,אז זי געהערט צו די ארימע לייט ,און ר׳ עקיבא זאגט ,אז זי גע־
הערט צום בעל הבית ר׳ ישמעאל האלט ,אז עס איז גלייך ווי זי וואלט געווען ארום־
גענומען מיט דעם האנט־ארעם אדער מעסער ,אין עם איז דעריבער ״לקט״; און ר'
עקיבא האלט ,אז עם איז גלייך ווי זי וואלט געווען הינטער דעם האנט־ארעם אדער
מעסער ,און זי געהערט דעריבער צום בעל הבית.
י״א .חורי ,לעכער פון מוראשקעס ,וואס געפינען זיך אין דערמיט פון דער שטיי־
ענדיקער )ניט אפגעשניטענער( תבואה) ,און מען האט אין די לעכער געפינען ואנגן
תבואה ,וואם די מוראשקעם האבן אנגעואמלט( געהערן )די דאויקע ואנגן( צום בעל
הבית ,ווייל מען נעמט אן ,אז די מוראשקעס האבן ויי גענומען פון די נאכניט
געשניטענע זאנגן -ממילא האבן זיי דאך ניט געקאנט בכלל געהערן צו די ארימע לייט.
שלאתר ,אויב די לעכער פון די מוראשקעס האבן ויך געפינען )אין דעם טייל פעלד(
הינטער די שניטערס ,וואו די שניטערס האבן שוין געהאט אפגעשניטן די תבואה(,
געהערן די אויבערשטע )ואנגן( צו די ארימע לייט און די אונטערשטע צום בעל הבית,
מען נעמט אן ,אז די זאנגן ,וועלכע ליגן פון דער הויך זענען דורך די מוראשקעם גע־
נומען געווארן שוין פון דער אפגעשניטענער תבואה ,פון לקט און זיי געהערן דעריבער
צו די ארימע לייט .אבער די ואנגן ,וועלכע ליגן אונטען׳ נעמט מען אן ,אז די מו־
ראשקעס האבן זיי געהאט פון נאכניט־געשניטענער תבואה און זיי געהערן צום בעל
הבית .דער ירושלמי טייטשט ,אז מיט אויבערשטע מיינט מען ווייסע ,צייטיקע ואנגן,
וואס ווייזט ,אז זיי זענען גענומען געווארן פון צייטיקער תבואה ,און מיט ״אונטערש־
טע״ מיינט מען גרינע ,נאכניט־צייטיקע ואנגן׳ און זיי זענען גענומען געווארן פון ניט־
געשניטענער־תבואה ,דעריבער געהערן זיי צום בעל הבית .די דערקלערונג איז
נויטיק ,ווייל אנדערש קאן מען דאך ניט וויסן ,ווען ענדיקן זיך די ״אויבערשטע״
און ווען הויבן זיך אן רי ״אונטערשטע״ .ח מאיר ואגם ,או אלע ואנגן געהערן צו די
ארימע לייט ,וריל דער ספק פון לקט איו לקט ,דאם הייסט׳ ווייל אויף אלע ואנגן קאן
דאך זיין א ספק ,טאמער זענען ויי יא פון לקט ,און דאס וואם ויי זענען גרין איו מעג 
ליך ,אז ביים שניידן די תבואה האבן ויך געפונען אויך ניט־צייטיקע ואנגן ,דעריבער
פסקנט מען לטובת די ארימע לייט.

פרק ה.
א גדיש ,אויב מען האט געמאכט א סטערטע )אנגעלייגט א סך תבואה-בינט־
לעך אין איין ארט( און די ארימע לייט האבן אונטער איר ניט געהאט געקליבן לקט,
איז דער דין ,אז די ואנגן )פון דער דער סטערטע( ,וועלכע רירן אן די ערד ,געהערן צו
די ארימע לייט מיטן ווארט ״גדיש״ ווערט אנגערופן דאס אנלייגן אויף איין ארט
אין פעלד די אלע ביגטלעך תבואה־זאנגן ,נאכדעם ווי מען האט די תבואה אפגע־
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הררדז י^ז?זךה את ה;ג;זרים׳.א1ס.דין
אותה nrpi ,לקט היא ךאדה ל?;שות
ונותן לעניים .י?ן שמעון ין ^בזליאל
אומי־׳ נותן לעמים בכרי ;פילה:
ב שבלת שבקציר וראשה מגי.ע

נט

לק?:ה׳ אם נקצרה עם הקמה׳ הר
היא של ב.על הבי.ת .ואם לאו׳ הרי
היא של ,עדים .שבלת של לקט

ש5ת^עך?ה ב^היש׳ טעשי שבלת
אחת ונותן לו .י^מר ר' אליעד׳ וכי

שניטן; מען רופט עם אין די סלאווישע לענדער ״סטערטע״ .דא ליגן געוויינליך די
בינטלעך תבואה ביז מען דרעשט זיי דא אויפן ארט ,אדער מען פירט זיי אוועק צום
שייער דארט צו דרעשן .זאגט די משנה ,אז אויב דער בעל הבית האט געמאכט דעם
״גדיש ,די סטערטע ,אויף א שטיק פעלד ,וואו די ארימע לייט האבן נאכניט געהאט
צוגויפגעקליבן דעם לקט׳ ווערט דער בעל הבית באשטראפט דערמיט ,וואס די אלע
תבואה־זאנגן פון ״גדיש״ ,וועלכע רירן אן די ערד ווערן באטראכט אלם לקט און זיר
געהערן צו די ארימע לייט .הרוח ,אויב דער ווינט האט פונאנדערגעשפרייט גארבן
תבואה איבער דעם פעלד )און מען קאן ניט מסר דערקענען ,וואס איז אויף רעם
פעלד לקט און וואס איז פוו די פונאנדערגעשפרייטע גארבן תבואה( ,שאצט מען אפ
דאם פעלד וויפיל לקט אזא פעלד גיט געוויינליך ,און )דער בעל הבית( ד.ארף געבן
אזוי פיל צו ארימע לייט .כאטש דער בעל הבית איז דאך אין דעם פאל ניט שולדיק,
מחמת דער וויגט האט פונאנדערגעשפרייט ,פונדעסטוועגן טסי מען די ארימע לייט
גיט טאן קיין עוולה און מען דארף אפשאצן און געבן זיי לקט .רבן שמעון בן גמליאל
זאגט ,אז דער בעל הבית זאל געבן די ארימע לייט וויפיל דער אראפפאל בעטרעפט.
די גמרא און די מפרשים זאגן ,אז ״כדי נפילה״ ״לויט דעם באטרעף פון אראפסאל״,
איז א 45סטל פון דער תבואה ,וואם איז געוואקסן אויפן פעלד ,לויט איץ טייטש פון
רמב״ם מיינט מען ״כדי גפילה״ ,וויפיל מען דארף האבן זריעה צום פארזייען דאס
פעלה
ב שבולת ,אז א זאנג תבואה געפינט זיך )ניט אפגעשניטן( אין דעם אפגעשני־
טענעם טייל פעלד ,און איר )דער זאנג׳ס( שפיץ דערגרייכט ביז צו דער שטייענדיקער,
ניט ^(פגעשניטענער ,איז אויב זאנג קאן אפגעשניטן ווערן צוזאמען מיט דער שטיי־
ענדיקער תבואה געהערט זי צום בעל הבית ,און אויב ניט ,געהערט זי צו די ארימע
לייט .געוויינליך טייטשן די מפרשים אז דא האנדלט זיך וועגן שכחה ,און די דאזיקע
זאנג איז פארגעסן געווארן ביים שניידן ,די משנה לערנט ,אז אויב לעבן דער זאנג
איז פאראן א טייל פעלד מיט נאכניט אפגעשניטענער תבואה ,און דער שפיץ פון דער
זאנג דערגייט אהין און מען קאן די זאנג איינבייגן און איר אפשניידן צוזאמען מיט
דער ניט־אפגעשניטענער תבואה ,הייסט עם ניט קיץ שכחה ,ווייל דער בעל הבית
וועט נאך צום דאזיקן פלאץ צוריקקומען; די זאנג געהערט דעריבער צום בעל הבית.
אייב אבער מען קאן די זאנג ניט אפשניידן צוזאמען מיט דער ניט־אפגעשניטענער
תבואה ,הייסט זי ״שכחה״ ,און זי געהערט צו די ארימע לייט .דער רמב״ם וויל
טייטשן .אז די משנה לערנט דא ניט וועגן שכחה נאר וועגן לקט ,ווייל די אלע משנות
לערנען דאך דא נור די דינים פון לקט .אבער דער גרעסטער טייל מפרשים זענען
דא ניט מסכים מיט דעם פירוש פון רמבם ,ווייל לקט איז ניט פאראן ביי א ניט־אפ־
געשניטענער זאנג .שבולת של לקט ,אויב א זאנג פון לקט האט זיך אויסגעמישט מיט
אנדערע תבואררזאנג! אין א סטערטע )גדיש( ,דארף )דער בעל הבית( נענזען מעשר
פון איין זאנג און געבן דעם ארימאו ווי מיר האבן געזאגט איז לקט ,שכחה און
פאה ,וואס מען גיט צו ארימע לייט פטור פון מעשר .דעריבער אז עם האט זיך
אויסגעמישט איין זאנג פון לקט מיט אנדערע תבואה־זאנגן פון בעל הבית ,דארף דער
בעל הבית נעמען וועלכע עס איז זאנג און איר אפ׳מעשר׳ן און געבן די זאנג צו אן ארי־
מא -.ער דארף מעשר׳ן די זאנג ,ווייל טאמער איז זי גיט פון לקט׳ איז מען דאד מחויב
צו געבן פון איר מעשר .אמו ,האט ר׳ אליעזר געזאגט ,ווי אזוי קאן דער ארימאן
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אויסטוישן א זאך ,האס אין נאכניט גסוואר! זיין אייגנטום? די זאנג פון לקט געהערט
דאך נאכניט צום ארימאן ,מהמת ער האט דאך זי ניט אויפגעקליבן; ווי אזוי זשע קאז
דער ארימאן נעמען אן אנדערע זאנג פון בעל הבית אלם אן אויסטויש פאר דעם זאנג
פון לקט ,וועלכע איז נאכניט געווען זיינעל אלא ,נאר דער בעל הבית דארף אחעקגעבן
דעם ארימאן דאס אייגנטוס־רעכט פון )אלע זאנגן פון( דעו סטערטע )גדיש( ,און
זעמאלס נעמם מען מעשר פון איין זאנג און מען גיט די זאנג צו אים )צום אוימאן(
דער ירושלמי טייטשט איין .אז דער בעל הבית שענקט׳ ,דעם ארימאן דעם גאנצן גדיש
אלם א ״מתנה על מנת להחזיר״ ,א ״געשאגק ,אויף צוריקצונעמען״ ,און ממילא קאן
שוין דער ארימאן אויך זוכה זיין אין דעם זאנג לקט וואם געפינט זיך אויסגעמישט
אין די זאנגן פון גדיש; דערנאך גיט צוריק דער ארימאן דעם גדיש צום בעל הבית.
ג ,אין ,מען טאר ניט דרייען דעם חאסער־עמער )כדי צו באוואסערן דאם פעלה
ווען די ארימע לייט דארפן קלויבן לקט( ,אזוי ואגם ר׳ מאיר .ווייל ווען מען באווא־
סערט דאם פעלד ווערט די ערד בלאטיק און קלעביק און עם איו פאר די ארימע
לייט שווער צו גיין אין פעלד .וחכמים ,אבער די חכמים זענען מתיר ,ודיל עם אין
מעגליך )פאר רעם בעל הבית אפצוגעבן די ארימע לייט וייער טייל לקט ,וויפיל מען
וועט אפשאצן( די דאזיקע משנה איז א זייער שווערע .פון ירושלמי איז צו זען ,אז
דער טייטש איז ,ווי מיר האבען דא געגעבן .״מגלגל״ איז דער טייטש דאם דרייען מיט
דעם ״טופח״ ,און דאם ווארט ״טופח״ איז דער טייטש ״נעצן״ ,און לויט איין גירסא
דארף זיין ״טופיח״ און דער טייטש דערפון איז דער וואסער־עמער אדער וואסער־
קאן .אבער דער רמבם טייטשט ,אז ״טופח״ איז א סארט שלעכטער ארבעס ,און די
משנה האט גאר אן אנדערע טייטש ,דהיינו :מען טארניט צוזאמען )״מגלגלין״ הייסט
אויך ,,פאראייניקן״( שניידן תבואה מיט דעם טופח ,מיט דעם שלעכטן ארבעס ,ווייל
דער לקט קאן אמאל פאלן נור פון דעם שלעכטן ארבעס און די ארימע לייט וועלן ליידן
דערפון; און די חכמים זענען מתיר ,ווייל דער לקט קאן פאלן אויך פון דער גוטער
תבואה.
ד בעל הבית ,אז א בעל הבית גייט פון איין ארט אין אן אנדערן ארט און ער
דארף נעמען לקט ,שכחה און פאה און מעשר עני ,ואל ער נעמען ,און ווען ער וועט
צוריקומען א היים זאל ער באצאלן ,אחי זאגט ר׳ אליעזר דאס ווארט ״בעל הבית״
האט דא די באדייטונג פון ,,ניט קיין ארימאן״ ,און מיר געפינען א סך מאל אין דער
משנה דעם געגנזאץ ,,בעל־הבית״ און ״עני״ ,דער ״פארמעגליכער״ און דער ״ארי־
מאן״ .ר׳ אליעזר לערנט ,אז כאטש לקט ,שכחה ,פאה און מעשר עני )וועגן דעם זע
אין אונזער הקדמה צו מסכת פאה( מעג נעמען נור אן ארימאן ,פונדעסטוועגן אויב א
פארמעגליכער מאן איז אין וועג און ער האט צופעליק ניט קיין געלד ביי זיך מעג ער
נעמען די אלע זאכן ,וואס געהערן צו ארימע לייט ,און ווען ער וועט אהיימקומען זאל
ער באצאלן די ארימע לייט .וחכמים אבער די חכמים זאגן ,אז ער איז געווען אן ארי־
מאן אין דער דאזיקער שעה ממילא האט ער געהאט דאס רעכט צו נעמען ,און ער
דארף שפעטער ניט באצאלן.
ה המחליף ,אז א בעל הבית טוישט זיך מיט די ארימע לייט )ער נעמט זייער
תבואה פון לקט שכחה ,פאה ,און ער גיט ויי דערפאי זיין תבואה( ,איו ער פון זיין
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^;ןל) 5לו את ה?;זךה !;אריסות׳ ד• ולי^נע .א^ל אם אמר לו׳ שליש
נ1תן לזה חלק.© 1עשר
תה נ1הן מי׳ שאתה קוצי שלך׳ מותר  3ליןט
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לך!צ 1ר׳ אסור 3לרןט עזכחה וםאה
ומעשר ןנני .אמר ר׳:הודה׳ אי?ןסי?

?זמן שקבל ממנו למס^ה לשליש

^ענין ך המומר את שדהו ,המ51ר
מותר והלוקח אסור .לא.ישבור אךם
את הפועלים.על מ,נת שילקוט 3נו

)תבואה ,וואט ער האט באקומען פון די ארימע לייט( פטור )צו געבן מעשר( ,אבער 9ו1
די ארימע לייטס )תבואה ,וואס ער האט זיי געגעבן( איז ער מחויב )צו געבן מעשר(.
דער טעם איז פשוט ,ווייל דאם וואס זיי האבן אים געגעבן איז דאך געווען פטור פון
מעשר ,און דאס וואס ער האט זיי געגעבן איז מען דאך געווען מחויב צו געבן דערפון
מעשר .דאם וואם די משגה זאגט ״חייב אין לשון יחיד ,ווייזט ,אז עם גייט ארויף אויף
דעם בעל הבית ,אז ער דארף געבן מעשר ,איידער ער גיט זיץ תבואה צו די ארימע לייט.
שניים ,אויב צוויי )ארימע לייט( האבן גענומען )ביי א בעל הבית( א פעלד אין
ארענדט מיי באארבייטן דאס פעלד און זיי נעמען א טייל פון דער אפגעשניטענער
תבואה ,א דריטל צי א פערטל( מעג איינער געבן רעם צווייטן זיין טייל מעשר עני,
און דער צווייטער מעג געבן רעם ערשטן זיין טייל מעשר עני .דער דין איז ,אז אפילו
א ארימאן האט א שטיקל פעלד ,טאר ער ניט נעמען פאר זיך לקט ,שכחה ,פאה און
מעשר עני ,די אלע זאכן ,וואם געחערן,צו ארימע לייט ,באר ער מוז זיי אוועקגעבן
צו אגדערע ארימע לייט .זאגט די משנה אז אויב צוויי ארימע לייט האבן גענומען א
שטיקל פעלד אין ארענדע ,צו באאדבייטן און צו קריגן א טייל פון דער תבואה ,איו
ווייל דאם שטיקל פעלד איו דאך ניט זייערם ,מעגן זיי מאכן דעם ״אויסטויש״ און
יערער איינער פון זיי מעג געבן דעם צוריטן דעם מעשר עני ,און אויר לקט ,שכחה און
פאה ,וואם קומט פון דעם טייל פעלד ,וואם ער באארבייט .די מפרשים ואגן ,אז דאס
איז נור ,ווען יערער פון זיי האט א באשטימטן טייל פעלד פאר זיו אין ארענדע ,און
ניט ווען זיי געמען ביידע בשותפות דאם פעלד .המקבל ,ווען איינער )אן ארימאן( נעמט
)ביי א בעל הבית( ,א פעלד צום שניידן)און דערפאר באקומט ער א טייל פון דער ניט־
געשניטענער תבואה( ,טאר ער ניט נעמען)פון דעס דאזיקן פעלד( קיץ לקט ,שכחה און
פאה און מעשר עני ,ווייל דאם הייסט ,ווי דאם פעלד איז זיינם און די תבואה איז זיינע,
און אפילו ווען אן ארימאן האט פעלד טאר ער ניט נעמען דערפון די זאכן -וואם
געהערן צו ארימע לייט .אמר ,האט ר׳ יהודה געזאגט ,אז ווען איז דאס? ווען ער )דער
ארימא!( האט גענומען ראם פעלד אויף צו באקומען)פון דער ניט געשניטענער תבואה(
א העלפט ,אדער א דריטל אדער א פערטל; אבער אויב ער )דער בעל הבית פון
פעלד( האט געזאגט צום ארימאן; א דריטל פון דער תבואה ,וואס דו וועסט אפשניידן
וועט געהערן צו דיר ,מעג ער נעמען לקט ,שכחה און פאה ,אבער ער טאר ניט נעמען
מעשר עני ,דער טעם איז ,ווייל לקט שכחה און פאה איז דער חוב ביים שניידן די
תבואה ,און ביים שניידן איז דאד נאר די תבואה געווען דעם בעל הבית׳ם ,און ניט
זיינע ,מחמת ער באקומט דאך זיין טייל ערשט נאכן שניידן! דעריבער מעג ער נעמען
די דאזיקע מתנות וואם געהערן צו ארימע לייט .אבער מעשר עני דארף מען דאד
געבן ערשט גאכן אפשניידן און נאכן רייניגן די תבואה ,אין דאך די פליכט דערפון
געווארן אויף דער תבואה ערשט דעמאלם ,ווען דער ארימאן האט שוין געד׳אט א חלק
אין דער תבואה ,טאר ער דעריבער ניט נעמען.
המוכר ,אז איינעו פארקויפט זיין פעלד צו א צווייטן ,מעג דער פארקויפער
ו.
)נעמע! לקט ,שכחה ,פאה או! מעשר עני( און דער קויפער טוור ניט די משנד ,מיינט
דא ,ווען ביידע זעגען ארימע לייט .דער פארקויפער מעג נעמען ,ווייל דאס פעלד איז
דאך שוין ניט ויינם! אבער דער קויפער טאר ניט ,ווייל עם איז דאך זיין פעלד.
לא ,מע! טאר ניט דינגן קיי! ארבייטער און אויסנעמען מיט אים א תנאי ,אז זיין )דעס
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אחן־יי .מי שאינו ט:יח את ה;נניים
ללקוט׳ או שהוא מניח את אחד׳
ואחד ל‘^׳ או שהוא מ^חע את
אהד מהן ,חיי זה נוזל את העניים.
_על זה נאמי ,אל תסנ ננול עולים5

ן העומר שישיבהיהו פועלים ולא
ש;חו בעל הבית׳ שכהו בעל הכית
ול^» שכהיהו בבעלים׳ עמדו עניים
בקש׳ הרי זה
בפניו או שיהפוהי
I
אינו •נזבהה• ה המעמי לבובעות
T T .

“

ארבייטערם( ז !1זאל אים ]אכגיץ )אי! פללש \! 11אוי;>,ל 1יב) 1דעס לרט שכחו! או!
פאה( ווייל דאס הייסט ווי ער וואי־יט דעם ארבייטער געצאייט ניט נור מיט געי־ד נאר
אויך מיט תבואה ,וואס געהערט צי ארימע לייט .מי ,חטר עט לאיט ויט ארימע לייט
קלויב! אץ זיץ פעלד )לקט שכחה און פאו!( אדעו ער לאזט א־ינעם )פון די ארימע
לייט( או! איינעם לאזט ער ניט ,אדער ער העלפט איינעם פו! זיי ופון די ארימע לייט{,
הייסט עם ,אז ער בא׳גזל׳ט ארימע לייט או! דערויף ואגט דער פסוק )אי! משלי כ׳ב(
״זאלסט ניט אריבער די גרעניץ פו! אי־ביג דער באווייז פון פסוק אין משנה ,אז מען
טאר ניט באגזלענען ארימע לייט און צונעמען זייערס שטיצט זיך דערויף ,וואס די
משנה דרשנט דאם ווארט  ,עולם״ אין זין פון ״עולים״ ,און דאס זאל מען מיינען
״אראפגעפאלענע״ און אין לשון סגי
ארימע לייט .וועלכע זענען ״יורדים׳׳,
נהור הייסן זיי ..עולים״ :מען זאל .־".:ט ניט פארנעמען די גרעניץ פון דעם .וואם
געהערט צו די ארימע לייט .אזוי לערנט דער ירושלמי.
ז .העומר ,א גארב )קליינע קופע ,אפגעשניטענע תבואה( ,וואס די ארבייטער
האב! פארגעסן )בייס צונויפנעמע! אדע תבואה־גארב!( אבער דעי בעל הבית האט
אים ניט פארגעס! ,אדעה )עס איז געווע! פארקערט דער פאל( וואט דער בעל הבית
האט פארגעס! אבער די ארבייטער האבן ניט פארגעם! ,אדער וואס די ארימע לייט
האב! זיך אוועקגעשטעלט פאר אים )פאר דעס גארב ,כדי איס צו פארשטעלן .או! מע!
זאל אים פארגעס!( אדער זיי )די ארימע לייט( האב! אים פאררעקם מיט שטרוי )כדי
מע! זאל אים פארגעס!( ,איו דאס ניט קיי! שכחה )או! עט ו,עהערט צום בעל הבית(
ביז דער איצטיקער משנה זענען די דינים אין דער דאזיקער מסכת געווען מייסטנס
וועגן פאה און לקט .איצט הויבן זיך אן די דינים פון שכחה׳ און מיר האבן שוין גע־
זאגט אין דער הקדמה צו דער מסכת פאה ,וואס שכחה איז .די משנה דא לערנט צוויי
דינים :ערשטנס .אז אויב אין א פע^ד זענען פזי'.אן א בעיי הבית און ארבייטער מוז
דער גארב )עומר( תבואה פארגעסן ווערן דורך ביידע ,אי דורך דעם בעל הבית אי
דורך די ארבייטער ,און ערשט דעמאיויס הייסט ער שכהה .ציוייטנס ,אז אויב די ארימע
לייט האבן דורך פארשטעלען דעם גארב אדער פארדעקן איס ,געבראכט דערצו ,אז
מען זאל דעם גארב פארגעסן ,איז עס ניט קיין שכחה .מיר ווילן דא געבן עטליכע
ווערטער וועג.ן טייטש פון ווארט .,עומרי׳ .אמאל פלעגט מען אין הדר טייטשן ״עומר״
א .,בינטל תביאה״ .אבער באמת איז עומר ניט קיין ,,בינטל״ ,מהמת עומר הייסט ו
קליינע קופע תבואה ,וואס מען שניידט די תבואה־זאנגן לאזט מען זיי ליגן צוזא־
מען■ ניט־געביגדענערהייט .מיר פארטייטשן דא אין אידיש עומר מיט דעם ווארט
״גארב״ .דאס הייסט א קי'יין בערגעיייע אפו.עשניטענע תבואה־זאנגן .ניט־ג.עבינדן.
מיר האבן ניט געפינען קיין אנדער ווארט דערפאר .דעריבער זאל דער לערנער גע־
דענקן׳ וואס מיר מיינען כסדר מיט דעם ווארט גארב.
ח המעמר אז איינער שארט צוזאניע! גארבן )תבואה( אין היט־קופעס אדער
אי! היטעלטך־קיפקעס אדער אי! קיכל וקיילעכיקע בערו.לעך( אדעה איך גרעסערע
גארב! )או! דעוביי האט ע־ פארועס! עטליכע גארב!( ,הייסט דאס ניט קיי! שכחה
וא !1עם געהערט צוס בעל הבית( די דאזיקע משנה האט עטליכע טייטשן ,און מיר
וויי^ן דערקייערן וואס מען מיינט .נאכדעם ־וי די תבואה איז אפגעשניטן און זי ליגט
או־,־ -־ ט ל־־ו־ א־י ־ארב־ אין י־יייי :■:ר־יפנס נעמט מען צענויף די אלע גארבן
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ולכי^קאיות ,לסירה׳ ול^ע^רים׳ אין
ל' 1שכחה .ממנו ולג1ךן׳ :ש ל1
שכחה .המעמר לגדיש יש ל1
שכחה .ממנו ולג־ורן׳ אין ל 1שכחה.
זה הכלל׳ י ל המעמר למקיום שהוא

סג

גער מלא?ה ׳  t :ל{^ 1ז 5ח ה.
ולג1ךן׳ אין ל 1לזכחה׳ ל)5ןק 1ם קאיניו
ג סי סלאכה ,אין ל^ 1ןזכחה .ה^ןני
ולג,1ךן• ו!^.ז ל!> 1ז 5ךוהן

און מען פירט זיי אוועק אין פעלד אויף איין ארט און מען מאכט פון די אלע גארבן
איין סטערטע ,א .,גדיש״ ,ביז מען דרעשט זיי און מען נעמט ארוים דעם ווייץ און מען
פירט אים אוועק צום גורן ,שייער .אבער עם טרעפט אויך ,אז מען פירט די אלע
תבואזז־גארבן ניט אויפן פעלד אין איין ארט׳ ניט צו מאכן א ״גדיש״ ,א סטערטע,
נאר גלייך צום ״גורן״ ,צום שייער און דארט דרעשט מען זיי און מען נעמט אריים
דעם ווייץ .עם טרעפט אויך ,אז איידער מען נעמט צונויף די אלע גארבן צום גדיש
אדער צום גורן ,מאכט מען צייטווייליק פון זיי אויפן פעלד״גרעסערע קופעם׳ וועלכע
זעען אוים מיט א שפיץ ארויף ווי א היט )כובע( ,אדער פלאך ווי א היטל )כומסה(,
אדער נאך פלאכער און קיילעכיקער ווי א קיבל )חרדה( ,אדער אנגעלעגט ווי א גרוי־
סער גארב )עומר ,עמרים( ,און ערשט נאך א געוויסער צייט פירט מען פון דאדט
אוועק די אנגעזאמלטע גארבן צום גדיש אדער צום גורן .זאגט די משנה ,אז אויב מען
פארגעסט גארבן ,ווען מען שארט זיי צונויף צו פירז צו די קלענערע ,צייטווייליקע
ערטער ,צו דעם ״היט״ ,״היטל״ ,״קיבל״ ,אדער ״גרויםן גארב״ ,הייסט עם ניט קיץ
שכחה :ווייל די ארבייט צונויפזאמלען די גארבן איז יאד נאכניט פארענדיקט ,מען
מוז זיי דאך שפעטער אוועקפירן צום לעצטן ארבייטס־פלאץ ,צום גדיש אדער צום
גירן ,און עם קאן זיין ,אז דעמאלם וועט מען זיך דערמאנען אין דעם פארגעסעגעם
גארב ,ממנו ,פון דאנען )אויב טען האט פארגעסן גארבן ,פירנדיק די גארבן פו! איי־
נעם פון די דאזיקע צייטווייליקע גארבן־זאמלונגס־ערטער( צום גורן )שייער( ,הייסם
עח יא שכחה .ווייל דא האט מען דאך אוועקגעפירט די גארבן צום לעצטן ארבייטם־
ארט ,צום שייער .המעמר ,אז איינער נעמט צונויף גארבן צום גדיש )און ער פארגעסס
א גארב( הייסט עם יא שכחה .ווייל דער גדיש ,די םטערטע ,איז דער לעצטער זאמ־
לונגם־ארט ,און דא דרעשט מען זיי שוין ,ממנו ,פון דאנען )אויב דער בעל הבית פון
פעלד האט זיך מיישב געווען און דערנאך געפירט די גארבן פון גדיש( צום גורן ,צום
שייער) ,און ער האט פארגעטן א גארב( הייסט עם ניט קיין שכחה .ווייל באמת איז דער
גדיש געווען דאס לעצטע זאמלונגס־ארט ,און דאם וואם דער בעל הבית האט זיד
שפעטער מיישב געוועז און אריבעגעפירט אלץ צום שייער ,האט שוין ניט קיץ בא*
דייטונג .זה הכלל ,דאס איז א כלל :ווען מען ואמלט צונויף די גארבן צו אן ארם ,נואם
איז דאס לעצטע ארבייטס־ארט )און מען פארגעסט א גארב( הייסט עס שכחה; אבער
פון דארט )פון דעם לעצמן ארבייטם־ארט ,למשל פון גדיש( צום שייער איז ניטא מער
קיין שכחה; )אז מען זאמלט גארבן( צו אן ארט ,נואם איז ניט דאס לעצטע ארבייטס־
ארט )למשל ,צו די דערמאנטע צייטווייליקע זאמלונגס־ערטער( איז דערביי ניטא קיץ
שכחה .אבער פון דארט צום שייער איז יא פאראן שכחה .לויט דעם וואם מיר האבן
פריער דערקלערט ,איז די משנה דא גאנץ פארשטענדליך און זי גיט דא דעם כלל
כדי צו וויסן ,ווען עם איז יא פאראן שכחה און ווען ניט .עם איז פאראן נאד א טייטש
אויף די ווערטער ״לכובעות ,ולכמסאות ,לחררה ולעמרים״ ,דהיינו ,אז דאם מיינט מען
ניט קיין זאמלונגם־ערטער אין דער פארם פון,״א היט ,א היטעל ,א קיכל ,גרויםע
גארבן״ ,נאר מען מיינט ,צו מאכן פון די שטרוי א היט ,היטל ,צו באקן קיכלעך,
דאס הייסט ,ניט דורכצופירן די גאנצע ארבייט פון דער תבואה ,נאר אויםצונוצן אויף
קלייניקייטן .דער רא״ש זאגט אויף דעם דאזיקן פירוש )וועלכער ווערט געבראכט
דורך דעם ר״ש משאנץ און שפעטער פון ברטנורא( ,אז ער געפעלט אים ניט .דער
גרעסטער טייל מפרשים טייטשן ווי מיר האבן פריער געו.עבן.
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פרה ו
א ב״ש א1סדים .הפקר לעניים׳
הפקי .יכ״ה אומרים ,אינו הפקר
.עה שיופ.קר אף לעשירים׳  3שמטה.
?ל עומ׳רי השרה עזל״קב גקב ואחר
של אי־בע.קבין■ ושכחו׳ ב יש אומרים׳
אינו שיבחה׳ וביה אומרים׳ שכחה:

ב העי־מר ינזהוא סמיך לגפה׳
ולגדיש׳ ל?דיוי ולכלים וימכהו׳ כי׳ש
אומרים׳ אינו ינזכחה .וביה אומרים׳
ישכחה ^ :ראינזי שיורות׳ הע 1מר
שכנגרו מוכיה .העומר ימהחזיק בו
להוליכו אל העי־׳ ישכחו׳ מורים

פרק ו.
בית שמאי זאגן ,אז אויב מען איז מפקיר א זאך נור פאר ארימע לייט הייסט עם
הפקר און ווי מיר האבן שוין געשריבי איז תבואה ,וואס איז הפקר .פטור פון תרומות
ומעשרות .אין די ווערטער פון די בית שמאי איז פאראן דאס ווארט ״הבקר״ מיט א
״ב״ אנשטאט מיט א ״פ״ .ובית הלל ,און די ביח הלל זאגן ,אז עס היימט ניט קיין
הפקר ,סיידן ווען מען איז מפקיר אויך פאר רייכע לייט ,אזוי ווי אין שמיטה אין 7טן
יאר ,אין שמיטה-יאר ,ווערן אלע תבואות און פרוכטן און גרינם הפקר ,ניט
נאר פאר ארימע לייט נאר פאר רייכע .עס איז שווער צו זאגן ,ווי עס קומט
אריין דא די דאזיקע משנה פון בית שמאי און בית הלל וועגן הפקר .אפשר איז עם
דערפאר ,וואם אין מסכת עדיות פרק ד׳ גייט די משנה צוזאמען מיט די ווייטערדיקע
משנות וועגן שכחה .כל .אויב אלע גארבן )אפגעשניטענע תבואה־קופקעס( אין פעלד
האלט יערער פון זיי א טאפ )תבואה( ,און איין גארב איז פאראן צווישן זיי וואט האלט פיר
טעפ ,און מע האט איהם )דעם דאזיקן גארב פון פיר טעפ( פארגעסן ,זאגן די בית
שמאי ,אז עס איז ניט קיין שכחה ,און די בית הלל זאגן ,אז טס איז שכחה דער טעם
פון די בית שמאי איז ,ווייל מען באטראכט ,ווי דער דאזיקער גארב וואלט געווען 4
באזונדערע גארבן צו איין טאפ יעדער ,און ווי מיר וועלן לערנען ווייטער אין דער
משנד ,האלטן די בית שמאי אז ווען מען פארגעסט פיר גארבן הייסט דאם ניט קיץ
שכחה ,און עם געהערט צום בעל הבית .א טאפ איז לערך  8פונט.
ב העומר ,א גארב וועלכער ליגט נאנט צו א צוים פון אנגעלייגטע שטיינער,
אדער צו אסטערטע )גדיש( ,אדער צום ארט וואו די ארבייטם־בהמוח געפינען זיך,
אדער לעבן די כלים )צו אקערן( .און מען האט איס פארגעסן ,ואגן די בית שמאי אז
עס איז ניט קיין שכחה ווייל עס ליגט נאנט צו א וויכטיקער זאך ,און דער בעל הבית
וועט זיך זיכער דערמאנען אין דעם :ובית הלל ,אבער די בית הלל זאגן ,אז עס איז
שכחה וויי■‘ איצט האט ער דאך אין דעם פארגעסן ,דער ירושלמי טייטשט די משנה,
אז עס גייט ווערן א גארב ,וואס דער בעל הבית האט אים צוערשט גענימען און דער־
נאך דא אוועקגעלייגט .דא זענען פאראן צוויי זעי‘ טענע ווערטער אין דער משנה:
״גפה״ וואס מען טייטשט געוויינליך א צוים פון אנגעלייגטע שטיינער ,און דער רמבם
טייטשט ״א קליינער טויער״ ,און .,בקר״ ,וואס מען דארף ,לויט טייל מיינונגן ,ליי־
נען מיט א סגול אונטער דער ״ב״ און מיט סגול אונטער דער ״ק״ ,און דער טייטש
איז ,דאס ארט וואו די ארבייטס־בהמות געפינען זיך.
וא שי ,די שפיצן פון שורות א גארב ,וואס דעו קייגנאיבער-ליגנדיקער
ג.
)גארב( ויייזט אן אויף אים אדעו ד ע ו גארב חעלכן מען האט גענומע! אוועקצופירן
אין שטאט ,זענען זיי )די בית שמאי און בית הלל( מודה או ואם איו ניט קיין שכחה
די דאזיקע משנה און אויך די נאכקומענדיקער משנה ,יועייכע איז א פירוש דערצו,
זענען זייער שווער ,און די מפרשים טייטש־ן זיי אין פארשידענע פירוש־ים ,און דער
 .תפארת ישראל זאגט אז אויף א-ע פירישים איז פאראן א סד קשיות און ער אדיין
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^איניו שלבוהן ך ואלו הן רא^ןזי
♦  n m׳ ^ג:ם ו;זהתחילו מאסצע
השורד״ 4י׳ ^9יו ל^םון היי ?די
לדרום׳ ויוכחו ל?גיהם ולא  qד ה ם׳

סה

ואת
י;1ן!^ה׳
את
ייך.ם אינו י?זכחה; .היד
^הוך.חיל ^ראוט ה שורה׳ וקזכח
ל^^יו ולאחריו׳ י^זל^^יו אינו וןזלחה

באמיט זיך צו געבן אן אייגענעם פירוש .כדי מעז זאל כאטש אביסל פארשטיין׳
וועלן מיר באלד געבן די צווייטע משנה ,און פרובן ניידע צוזאמען דערקלערן.
ואלו ,א 1ן דאס זענען שפיצן פו! שורות :צוויי )ארבייטער ,וועלכע נעמען די
ד.
גארב! פו! פעלח האב! אנגעהויב! פו! מיטן דער שורה ,איינער איז גסגאנגן מימן
פנים אי! צפון־זייט או! דער אנדערער מיט! פנים אין דרום זייט ,און ויי האבן פאר־
געס! גארב! אי! פראנט פו! זיך או! הינטער זיך ,איז דאס פארגעסענע אי! פראנט
פו! זיך הייסט שכחה ,דאקייג! דאס הינטער-זיך־פארגעםענע הייסט ניט קיי! שכחה,
אבער אויב איי! ארבייטער האט אנגטהויב! אי! שפיץ פון א שורה או! ער האט פאר־
געם! אי! פראנט פו! זיך או! הינטער זיך ,איז אי! פראנט פון זיך הייסט ניט קיי! שכחה
או! הינטער זיך הייסט שכחה ,ווייל ער איז אי! ״בל תשוב* .מיר געבן דא א בילד
פון א פעלד ,וואס באשטייט פון  10שורות
1
S
4
6
6
7
8
9
10
2
און אין יעדער שורה זענען פאראן 10
11 1 2 13 1 4 16 1 8 17 18 19
20
גארבן אפגעשניטענער תבואה .די זייטן פון
31 22 23 24 25 26 27 28 29
80
פעלד זענען מזרח ,צפון ,מערב ,דרום .יע־
38 39
40
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
2
8
1
 mדער גארב איז באצייכגט מיט א נומער
a (1, 2 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0׳  3און אזוי כסדר( .די משנה זאגט
 6 1 5 2 6 3 6 4 6 6 8 6 5 7 68 6 7 6 0־» דא עטליכע דינים .דער ערשטער דין איז׳
 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 68 6 9 7 0־׳ אז אויב אן ארבייטער הויבט אן צו זאמלז
די גארבן פון נומער  1אן און גייט צום
80
71 72 73 7 4 76 76 77 78 79
נומער  ,10אבער דעם נומער  1האט ער
8
9
9
0
8
5
8
6
8
8
8
2
8
3
8
4
8
7
81
ניט געזאמלט ,נאר אים איבערגעלאזט,
9
9
100
91 9 2 1 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8
און ער האט אנגעהויבן זאמלן פון נומער .2
איז דער נומער  1ניט קיין שכחה ,ווייל דאס איז פון די ״ראשי שורות״ ,דער שפיץ
פון א שורה ,און מען נעמט אן אז ער האט אים איבערגעלאזט ,כרי ער זאל נאכהער
זאמלן די שורה אראפ פון נומער  1ביז נומער  ,91ווי איז אבער .אז געענדיק פון נומער
 1ביז נומער  10האט ער פארגעסן ,לאמיר זאגן ,דעם נומער  5און האט אים ניט גע־
זאמלט און ער איז געגאנו.ען ווייטער און געזאמלט דעם  6און דעם ד און אזוי כסדר.
הייסט עס אז ער האט איבערגעלאזט דעם נומער  5״הינטער זיך״ ,און דעריבער הייסט
דאס יא שכחה .ווי איז אז דער ארבייטער איז נור דערגאנגן ביז צום נומער  ,8און
האט זיך דא אפגעשטעלט ,דאקייגן די נומערן  9און  10האט ער ניט געזאמלט ,ווייל ער
איז גארניט דערגאנגן צו זיי ,הייסן די נומערן  9און  10ניט קיין שכחה ,ווייל דאס
הייסט ,אז ער האט זיי איבערגעלאזט ״אין פראגט פון זיך״ .דאס איז׳ ווען איץ
ארבייטער פארנעמט זיר מיט זאמלן די גארבן ,ווי איז אז צוויי ארבייטער סארנעמען
זיר דערמיט ,און איינער פון זיי הויבט אן פון גומער  6און גייט צו נומער  , 10און
דער צווייטער ארבייטער הויבט אן פון נומער 1׳ און גייט צום נומער  ,1איז דער דין
אזוי! דער נאמער  5איז בכלל ניט קיין שכחה׳ ווייל קיינער פון די ארבייטער אין דאר
ניט געווען ביים נומער  ,5און דאס הייסט ,אז זיי האבן געהאט רעם נומער  5חינטער
זיד׳ און עם איז ניט קיין שבחה .אויב אבער דער וואס גייט פון נומער  6צום גומער 10
איז דערגאנגן ביז נומער  9און האט פארגעסן דעם לעצטן נומער  , 10איז עם אין דעם
פאל יא שבחה ,און דאס הייסט ״אין פראנט פון זיר״ ,דער טעם דערפון איז -ווייל עם
איז טאקע ריבטיק ,אז ער ,דער דאזיקער ארבייטער ,איז אהין ניט צוגעקומען ,אבער
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ושלאחךו שנחה• 9פני שהיא ?כל
תשוב .זה ה 3ל ל׳ ?ל שהוא ככל
תשוב׳ שבחה׳ ושאינו ככל תשוב׳
אינו שכרזה Jה שני^,עמרים שכרזה׳
ושלשה אי;ם שכחה׳'שני ¥בורי

סו

ז.תים׳ ןההיוכין• שכרזה׳ ושלשה
אי^שכדזהישני הוריני פשתןשכדזה׳
ושלשה אי}| שכחה* שני ^^5ים
פרט׳ ושלשה אי;ן ןרט .שני שכלים
ל״קט׳ ושלשה אינן לקט* אלי בדברי

דער צווייטער ארבייטער׳ וועלכער גייט פון נומער  4צום נומער  ,1האט זיך דאו
פארלאזט דערויף ,אז זיין חבר וועט יא צוגעמען דעם נומער  ,10הייסט עס .אז דער
דאזיקער צווייטער ארבי־טער האט אים ווי פארגעסן ,ווי פארלוירן די אויפמערק־
זאמקייט פון אים ,און דעריבער איז עם שכחה .אזוי וואלט די משנה ניט שלעכט
אויסגעטייטשט געווארן .אבער די זאך איז וואם טוט מען מיט די ווערטער פון דער
משנה ״העומר שכנגדו מוכיח״ ,״דער גארב ,וואם דער אנטקגן־ליגנדיקער ווייזט-אן
אויף אים״ ,דער רמבם זאגט ,אז דאס איז א פירוש צו די ״שפיצן פון שורות״ ,דאם
הייסט ,אז דעריבער זענען די שפיצן פון שורות ,למשל דער נומער  1ביי איין ארביי־
טער ,און דער נומער  5ביי צוויי ארבייטער ,ניט קיין שכחה ,ווייל דער נומער  1ווערט
״אנגעוויזך דורך דעם אנטקייגן־ליגנדיקן נומער  ,11און דער נומער  5דורך דעם
אנטקייגן־ליגנדיקן נומער  ,15און עם הייסט דעריבער אז דא הויבט זיר אן א גייע
שורה אראפ 2 1 , 11,1 ,און אזוי כסדר ביז  , 91און ביים צווייטן הויבט זיך אן א נייע
שורה אראפ  25 , 15 , 5ביז  . 95דער דאזיקער פירוש איז שוין דער לייכטסטער און
דער פארשטענדיקסטער פון טייל אנדערע פירושים .זה הכלל ,דאס איז א כלל ,אלץ
וואס מען קא! זאגן דערויף ,.בל תשוב״ )״דו זאלסט ניט צוריקגיין עס נעמסן״( ,הייסט
שכחה ,אבער דאס וואס מען קאן דערויף ניט דאגן ״בל תשוב״ איז ניט קיץ שכחה,
די דערקלערונגט איז ,אז אזוי ווי דער חומש דברים כ״ד זאגט דאך ,אויב דו וועסט
פארגעסן א גארב ״לא תשוב לקחתו״ ,״זאלסטו ניט צוריקגיץ אים נעמען״ ,איז דאם
נור שייך אויב מען איז שוין געווען ביים גארב און מען דארף ״צוריקגיין״ אים נעמען.
אבער אויב מען איז בכלל ביים גארב ניט געווען דארף מען דאך ניט ״צוריקגיין״ צו
אים .אדער ווען מען דארף סיי־ווי צוריקגיין צו אים ,ווייל מיט דעם גארב הויבט זיך
אן אן אנדערע שורה ,איז ניטא דער ״בעל תשוב״ ,און ממילא איז עס ניטקיין שכחה.
דאם ווארט ״בל״ אין אנשטאט ״לא״ און דער טייטש איז ״ניט״.
שני ,צוויי גארבן )וועלכע ליגן איינער נעבן רעם צווייטן אין פעלד ,און מען
ה,
האט זיי פארגעסן( זענען שכחה ,אבער דריי זענען ניט קיין שכחה; צוויי קופקעלעך
איילבירטן אדער באקסער זענען שכחה ,אבער דריי זענען ניט קי־ן שכחה; צוויי
שטעקעלעך פלאקס זענען שכחה ,אבער דריי זענען ניט קיין שכחה .אלם טעם דערפון
ווערט געבראכט דער דרש פון פםוק ויקרא י״ט .,לגר ולעני״ מיינט מען צוויי .דער
רשב״ם און דער פפר ״יראים״ זאגן ,ווייל דריי גארבן און דריי קופקעלעך הייםן שויו
ניט קיין גארבן .נאר עם איז שוין ווי א קליינער ״גדיש״ ,ווי א קליינע םטערטע.
שני גרגרים ,צורי וויינטרויבן וואס זענען אראפגעפאלן פון בוים בשעתןשניידן ,און
זיי ליגן צוזאמען אויף דער ערד ,הייסן ״פרט״ ,אבער דריי הייסן ניט קיין פרט.
ביי וויינטרויבן איז ״פרט״ דאםזעלבע וואם ״לקט״ ביי תבואה ,און דאם זענען די
וויינטרויבן וואם פאלן אראם ביים שניידן און זיי געהערן אלם ״פרט״ צו ארימע לייט:
איינצלהייטן וועגן ״פרט״ געפינען מיר ווייטער פרק ז׳ משנה ג׳ .שני שבלים ,צורי
זאנגן )וועלכע זענען אראפגעפאלן ביים שניידן און ליגן איינע נעבן דער אנדערעח
זענען לקט ,אבער דריי זענען ניט קיין לקט )און געהערן צום בעל הבית( ,עם דארף
דא באמערקט ווערן ,אז ווען די משנה זאגט וועגן צוויי שטעקעלעך פלאקם ,אז זיי
זענען שרחה ,מיינט מען דא דעם פלאקם וואס מען פלאנצט ניט צו שפינען נאר צום
עמן ,ווייל פון ניט־עפנווארג דארף מען ניט געבן קיינע פון די אלע מתנות פאר ארימע
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ב״ה .ת ל נולן ננ״ש אומדים ,שלי^זה
ל1עדים וארבעה לנעל ה ד ת:
ן העומי שיש בו םאתימ וש^הו׳
אינו ימכהה .שני ^^ע^רים ובהם
פאהים׳ .־־בן נמליאל אומ־׳ לנעל
הניה׳ והכ״א לעניים .אמר יבן
גמליאל׳ יני מ־־וב העמ״ים יופי
כהו שיל נעל הבית או הורע כהו?
C

׳

T

^

T

סז

אמרו לו׳ יופי כ1זו .אמר להן ,ומה
אם מבן יטהוא עומר אחה ובו
פאתים ושבחו׳ אינו שכהה׳ ♦מני
עמרים ובהם סאתים׳ אינו הין ימלא
אמרת
אמת לו׳ לא •אם ז T : -
יטכחה? . T
יהו T .
בעומר אחד שיהוא בגדיש׳ תאמר
בשגי עומרים שהן בכריכות נ ז לובה
עיש בה קאתים׳ ושכחה׳ אינו
T

T

־

) • T

I

לייט .אלו ,דאם איו לויט ווי עס זאג! די בית הלל אבער אויף דעם אלעס זאגן די בית
שמאי ,אז דריי געהערן צו ארימע לייט און פיר צום בעל הבית ,די בית שמאי האלטן,
אז ערשט  4קופקעלעך צוזאמען הייסן ניט קיין שכחה ,און דאסזעלבע איז ביי פרק
און כיי לקט .דער טעם פון די בית שמאי אין ,לויט דעם דרש פון פסוק אין דברים כ״ד
׳.לגר ליתום ולאלמנה״ .וואס זעגען דריי.
ו .העומר ,ווען איין גארב איז )אזוי נרויס ,אז ווען מען דרעשט איס אויס,
העט די תבואהוועגן( צוויי סאה .און מען האט אים פארגעסן ,איז ער ניט קיין שכחה,
דער ירושלמי זאגט ,אז דער טעםאיז ,ווייל אזא גרויסער גארב הייסט ניט קיין
״עומר״ ,קיין גארב ,נאר א ׳.גדיש״א סטערטע; דער ספרי זאגט׳ ווייל א גארב פון
צוויי סאה איז צו שיוער און צו גרויס ,אז מען זאל אים קאנען נעמען׳ צוויי סאה וועגט
לערך  96פונט ,לויט דער מיינונג פון טייל מפרשים .שני ,אויב עס זענען געלעגן
צוזאמען צוויי גארבן .און ביידע צוזאמען האלטען צוויי סאה) ,און מען האט זיי פאר־
געסן( ,זאגט רבן גמליאל ,אז זיי גסהערן צוס בעל הבית )זיי זענען ניט קיין שכחה(,
און די חכמים זאגן ,אז זיי געהערן צו די ארימע לייט )זיי זענען יא שבחר!{ ,האט רבן
גמליאל געזאגט )צו די חכמים( צי וואס-מער גארבן עם ליגן )לעבן־איינאנדער( איז
בעסער פאר דעס בעל הבית צי ערגער? האבן די חכמים צו אים געזאגט ,אז סס איז
בעסער )ווייל צוויי גארבן געהערן צום ארימאן ,און רריי גארבן געהערן צום בעד
הבית( ,האט ער )רבן גמליאל( ווידער געזאגט צו די חכמים• אויב אזוי ,מה דאך,
חען עם איז איין גארב און ער האלט צורי סאה און מען האט איס פארגעסן הייסט
עם ניט קיין שכחה ,דארף דאך צוויי וארבן וועלכע האבן צוזאמען צוויי סאה געוויס
דער דין זיין אז זיי זאלן ניט הייסןקיין שכחה? האבן זיי )די חכמים( אים אפגטענט־
פערט ניין .אויב דו קאנסט זאגן )דעם דין אז עס איז ניט קיין שכחה( ביי איין גארב
)פון צוויי סאה( ,איז עס דערפאר ,ווייל איין גארב )וועלכער איז אזוי גרויס )אז ער
האט צוויי סאר(איז חי ער וואלט געיוע! )ניט קיין גארב( נאר א גדיש ,א סטערטע,
אבער צי קאנסטו דאס זאגן ביי צוויי גארבן )וואס האבן צחאמען צוויי סאה( ,וועלכע זע־
נען ראך ווי בינטלעך׳ דער פירוש  ,משנה ראשונה״ מיינט ,אז דער טעם פון רבן
גמליאל איז ,ווייל ער האלט ,אז דאם וואס א גארב פון צוויי סאה הייסט ניט קיין שכחה
איז מחמת אזא גרויסן גארב קאן מען ניט פארגעסן ,מען דערזעט אים! און דאסזעלבע
איז אויך .ווען צוויי גארבן ליגן צוזאמען און זיי האבן ביידע צוויי סאה ,וועט מען זיר
אויך דערזען.
ז קמה ,שטייענדילע )ניט אפגעשניטענע שטיקל פעלד( תבואה וואס )אויב מען
וועט זי אפשניידן און אויסדרעשן! האלט צוויי סאה און מען האט עם פארגעסן איז
עם ניט קיין שכחה אזוי ווי עס איז דער דין ביי א גארב פון אפגעשניטענער תבואה,
אויב ער האט צוויי סאה הייסט ער ניט קיץ שכחה ,אזוי איו אויך דער דין אז א
שטיק^ פעלד ניט אפגע שניטענע תבואה ,וואס האי‘ ט צוויי סאה און מען האט עס
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9אל.ןם׳,א^ל היא
^;זלחה .אין
ךאו;ה לע>ט1ת ^אר>ים׳ ץ4פילו היא
'^;זל ט 51ח׳ ר1אין א?1ה ?אלו היא
.עגוה ק ל קז'ע 1רים .ח ה^ק?,ה
ס^לת את העיוק• ואת הלוקה.
העיוקר אינ־ו קציל לא את הע 1ק•

סדו

ולא יאת הלןקה.את 1היא ר!קה שהיא
מ^לתאתהעומר■ ילשאי;השכחה
אפילו לןלח אדןת ט האה תבואה
^עקוךה׳ והיאה שאינה ^עקורה׳ וכן
?אילן׳ והשום והבצלים אען
מצקי־פים לקאתים׳ אלא של ען'ים

פארגעסן׳ הייסט אויר ניט קיין שכחה .אין בה ,אויב אץ איס )דעם שטיקל פעלד ניט־
געשניטענער תבואה( איו)די תבואה אווי שלעכט געוואקסן או עם( איו ניט פאראן קיץ
צוויי סאה ,אבער)ווען די תבואה וואלט געוואקסן גוט( ,וואלט זי געווען פעהיג ארויס־
צוגעבן צוויי סאה ,אפילו ווען די תבואה באשטייט פון טופח ,דארע קליינע ארבעס־
לעך) ,און זי וועגט ניט קיין צוויי סאה( ,באטראכט נזען זי ווי ז׳ וואלט געווען א פולעו
קערן פון גערשטן .און אויב ווען זי וואלט געווען גוטע תבואה וואלט זי געוואויגן צוויי
סאה ,הייסט דאס שטיקל פעלד ניט קיין שכחה .דער ירושלמי טייטשט ,ניט אז מען
מיינט דאם אויב עם וואקסט אויף דעם פעלד טופח ,זאל מען באטראכטן ,ווי עס וואקסן
דא גרויסע קערנער גערשטן .נאר מען מיינט ,דאס אויב די גערשטן־קערנער זענען
אזוי דאר ווי טופח ,שלעכט געוואקסן ,זאל מען באטראכטן ווי זיי וואלטן געווען פולע,
גרויסע קערנער .דאס ווארט ״ענוה״ ,און לויט איין גירפא ״ענבה״ )ווי א טרויב(,
האבן מיר פארטייטשט אין דער משנה פאה פרק א׳ משנה ב׳ ,און דאס מיינט וואר־
שיינליך ״א גערעטעניש״ ,א ״גוט געראטענער קערן״.
ח ,הקמה ,שטייענדיקע )ניט־אנגעשניטענע( תבואה ראטעוועט סיי שטייענ־
דיקע תבואה און סיי דעס גארב .אויב עס איז פאראן א שטיקל פעלד פון ניט־אפגע-
שניטענער תבואה ,וואם מען האט ניט פארגעסן ,און דערלעבן געפינט זיר א שטיקל
פעלד ניט־אפגעשניטענע תבואה אדער אן אפגעשניטענער גארב ,וועלכע מען האט
יא פארגעסן ,איז אט דאם שטיקל שטייענדיקע תבואה ,וואס האט ניט קיץ שכחה,
מציל ,ראטעוועט ,די שכנות׳דיקע ,אז אויך זיי זאלן ניט הייסן קיץ שכחה.
העומר ,אבער אן אפגעשניטענער גארב תבואה מואס מען האט ניט פארגעסן( ראטע-
וועט ניט דעם )שכנות׳דיקן ,פארגעסענעס גארב און אויך ניט די )שכנות׳דיקע ,פאר־
געסענע( שטייענדיקע תבואה דער ירושלמי לערנט עם פון פסוק )דברים כ״ד( ״כי
תקצור ושכחת עומר״ ,אז נור ווען ארום איז געשניטן קאן דער עומר זיין פארגעסן,
אבער אויב עם שטייט דערביי ניט־פארגעסענע ניט אפגעשניטענע תבואה ,קאן דער
עומר ,דער גארב ,ניט זיין קיץ שכחה .איזו היא ,וועלכע הייסט די שטייענדיקע תבואה,
וואס ראטעוועט דעס גארב? )שטייענדיקע תבואה( ,וואס איז ניט קיץ שכחה ,אפילו
זי איז נור איין זאנג .טייל מפרשים ווילן האבן ,אז די משנה מיינט דא ,אז עם מוז
דוקא זיין ,דאס די שטייענדיקע תבואה איז בכלל ניט פארגעסן געווארן .אבער אויב
זי איז יא פארגעסן געווארן ,נאר עם איז ניט גילטיק ביי איר קיץ שכחה ,למשל זי האט
צוויי סאה ,קאן זי ניט ראטעווען .אבער דער רמבם זאגט ,אז אפילו עם איז נור גיט־
גילטיק קיץ שכחה ראטעוועט זי אויר•
ט ,סאה אויב עס זענען געווען א סאה ניט־אפגעשניטענער און א מאה אפגעשני־
טענער תבואה )און זיי ביידע זענען געווארן פארגעסן( ,און דאסזעלבע ביי א בוים )מיט
פרוכטן זענען געווען א סאה אפגעריסענע פרוכטן און דערלעבן א סאה ניט אפגערי■
סענע פרוכטן ,און ביידע זענען געווארן פארגעסן( ,און )דאסזעלבס( ביי קנאבל און
ציבעלעס )אן אפגעריסענע סאה און א ניט־אפגעריסענע סאה( ,ווערן זיי )די ביידט
סאה׳ן ניט צוזאמענגערעכנט צו איין )קופע( פון צוויי סאה )און א קופע פון צוויי
סאה איז דאך ניט קיין שכחה( ,נאר זיי געהערן צר די ארימע לייט .ווייל ״תלוש׳׳,
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ד.ם .ד י 1סי א 1סר׳ אם ^את ך^זות

הןג;י ?א^9ע׳ אי^ן ס?¥ןו?יז׳ ןא*ם
י ון;בואה
^או׳  n qאלו
ל^ןךות׳ א ‘? 1אלו ^ ה׳ ו ק
גאגוךי ך^.זום׳ ואנוד 1ת ה^2זום
והבבלים׳ אין להן ון;? 0 :ה .ו?ל

סט

 5ג1ןד׳לוף׳ ול׳^צום׳
לאמונים
וס?^:לים׳ ר׳ ןהוךה א» 1ר׳ אין ללם
^;!זל^ה .נ *5qא ו!>.ז ללם ^ןן?הה:
יאלק1ןגי ^ן ל ה ,והצןן.ע3ןר ןלסון!א׳
להם ^גזקסה .ואם ? n;qז^כוץ
לטול את לוס לו ס׳ אין ל^ 1ןז?הה.

״אפגעריסענע״׳ און ״מחובר״ ,״ניט־אפגעריסענע״ ,אפילו זיי האלטן בי Tע צוויי סאה,
קאנען זיך ניט מצרף זיץ און זיי זענען ווי זיי וואלטן געווען צורי באזונדערע קופעם
יערער צו איין סאה און ממילא איז אויף זיי גילטיק שכחה .ר׳ יוסי זאגט ,אז נור אויב
צוויש! די ביידט סאה' 1איז פארא! אזאן ,וואט דער ארימאן האט ד^ןס רעכט דערויף
)למשל ,עם ליגט צווישן זיי ״לקט״ ביי תבואה!{ .דער ״פרט״ ביי וויינטרויב!( ווערן
זיי ניט צוזאנזענגערטכנט; אויב אבטר טס איז ניט פאראן צווישן זיי )די זאך ,וואס
גטהטרט צום ארימא!( ווטר! זיי יא צוואמטנגטרטכנט .זיי ווערן רעמאלם יא באטראכט
ווי צוויי סאה און זיי הייםן ניט קיין שכחה .דער תוספות יום טוב זאגט אז די משנה
דערמאנט דא אלע דריי סארטן פלאנצן :תבואה ,פרוכטן און גרינס ,כדי צו וויתן ,אז
דערזעלבער דין איז ביי אלע גלייך.
י .תבואה ,אויב מטן האט גטשניט! תבואה )ניט צוס טס! פאר מטנטשן ,נאר(
אלס פאשט פאר בהמות אדטר אויף צו בינדן )בינטלטך מיט דטם תבואה־שטרוי(,
און דאסגלייכן ביי ביגטלטן קנאבל )ווטלכט מט! נטמט ניט צוס טס! ,נאר צו בינד!
אנדטרט בינטלטך קנאבל( ,אדטר מט! האט גטמאכט קליינט בינטלטך קנאבל או! צי־
בטלטס )כדי מט! ואל זיי ווייטטר איבערבינד! אי! גרויסט ,און ממילא איז דאס איצ־
טיקט בינד! אי! קליינט בינטלטן נאכניט די פארטנדיגונג פו! דטר ארבייט ארוס זיי(,
איז ניטא ביי דטם אלעס קיי! שכחה .ווייל שכחה איז נאר ווען מען שניידט די תבואה
און די ירקות צום עסן ,אבער ניט פאר אן אנדערן צוועק ,למשל ,דא צום בינדן בינט־
לעך; ווידער ביי די קלענערע בינטלעך קנאבל און ציבעלעם איז דער טעם ,ווייל מען
האט זיי נאך געדארפן איבערבינדן אין גרעסערע בינטן ,און ממילא איז עם נאכניט
געווען ״גמר מלאכתן״ ,די ענדע פון דער ארבייט ארום זיי ,און מיר האבן געלערנט
פריער פרק ה׳ משנה ח׳ ,אז עס הייסט ניט קיץ שכחה .וכל הטמונים ,או! אלט )גרינס!(
וואס זטנט! באהאלט! אי ,דטר טרד )מט! זטט זיי ניט( ,ווי לוף )אזא ציבטלט ,וואט האט
א שארפן או! ביטטר! ווארצל( או! קנאבל או! ציבטלטס ,זאגט ר׳ יהודה ,אז זיי האב!
)בכלל( ניט קיי! שכחה ,או! די חכמים זאג! ,אז זיי האב! שכחה .די גמרא אין סוטה מ״ה
דערקלערט דעם טעם פון ד׳ יהודה ,ווייל עם שטייט אין דברים כ״ד ״בי תקצר קצירו
בשדך ושכחת״ ,״ווען דו וועסט שניידן דיץ שניט אין דיין פעלד און דו וועסט פאר־
געסן״ ,איז פונקט ווי דער שנים פון תבואה איז אפן ,אלע זעען די תבואה ,אזוי דארף
די זאך ,וואס מען פארגעסט ,אויך זיין אפן פאר אלע .די חכמים אבער זאגן ,אז דאס
ווארט ״בשדך״ איז דער טייטש ״אין דיין פעלד״ ,דאס הייסט ,אפילו ווען דאם פארגע־
סענע איז באהאלטן אין דער ערד.
י״א .הקוצר ,אז איינער שניידט ביינאכט ,אדער ער מאכט גארב! )שארט צוואמט!
די תבואה אי! גארב! ביינאכט( אדער )דער שניידער צי דער גארבן־מאכער אין( א ב לי ד
דער ,איז פארא! ביי זיי שכחה .מען וואלט געקאנט מיינען ,אז ווייל די ארבעט קומט פאר
אין דער פינסטער ,ביינאכט ,אדער ווען דער ארבייטער איז א בלינדער און זעט בכלל
ניט ,איז דאך ניט שייך צו זאגן ״פארגעסן״ ,ווערט דעריבער געזאגט ,אז עם איז יא
פאראן שכחד .,ואם ,או! אויב ביים שנייד! האט מט! אי! זינע! געהאט צו נטמע! די גרע־
סעדע )זאנג! -פרוכט! ,נרינס( איז ניטא קיי! שכחה .ווייל מען האט דאך גארניט געוואלט
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אם אמר ,הרי אני קוצר ?נל מגת סה ^אני שוכח אד אט־ול׳:ש לו
י

י

ש כ דו הן

י

פרה ז
א ן ל דת שיש לו שם כשדה,
)אפילו( טית הנטווה כשעתו,
ושבחו׳ אינו שכחה .כמה ךברים
אמורים■ כשמו׳ וכמעשיו׳ ובמקומו.

כשמי■׳ שהיה שפכוני׳ או בישני.
כמ־עשייו׳ שהוא עושה הךכה.
במקומו שהוא עומד כצד הגת או
כצד הפר^ה .ושאר מל הזתים■

נעמען די קלענערע .די מפרשים זענען דא מחולק -צי די שכחה איז ניט גילטיק נאר
פאר די קלענערע ,אבער די גרעסערע האבן יא שכחה ,אדער אויך אויף די גרעסערע איז
גיטא קיין שכחה ,ווייל קוים האט ער איבערגעלאזט די קלעיערע אויף שפעטער ,הייסם
עם ,אז ער וועט צוריקומען צו דעם ארט און דעריבער גיט ער ניט אכטונג אראבצונע־
מען אפילו אלע גרויסע .אס אמר ,אויב ער האט געזאגט; אין שנייד)די תבואה ,פרוכטן,
גרינסן( מים דעם תנאי ,אז דאס וואס איך וועל פארגעסן זאל איך נעמען)עס זאל געהערן
צו מיר ,עס זאל קיין שכחה ניט זיין( ,איו יא פאראן שכחה .דאס אויסנעמען דעם תנאי
האט ניט קיין ווערט .דער ירושלמי זאגט ,אז דא איז גילטיק דער כלל אז ״המתנה על
מה שכתוב בתורה תנאו בטל״ ,אז איינער נעמט-אוים א תנאי קייגן דעם וואם עם
שטייט אין דער תורה ,האט דער תנאי ניט קיץ ווערט.

פרק ז.
כל זית ,יעדער איילבירטן־בוים ,וואס האט א נאמען אין פעלד ,אפילו )אזא נאמען(
ווי ״דער איילבירטן־בויס ,פון וועלכן עס רינט )אייל( אין ויין צייט״ ,און מען האט אים
פארגעסן .איז ער ניט קיין שכחה .ווייל קוים האט דער דאזיקער איילבירט־בוים א שם,
איז באקאנט מיט א באזונדערן נאמען ,קאן מען אים ניט פארגעסן אויף לאנג און מען
מוז זיך אין אים דערמאנען .דער רמבם טייטשט ,אז ״נטופה״ איז דער נאמען פון אן
ארט ,און ״כזית הנטופה בשעתו״ איז דער טייטש ״ווי דער איילבירטן־בוים פון נטופה,
וועלכער איז געווען באקאנט אין זיין צייט״ .אין ארץ־ישראל זענען געווען ערטער מיט
אזא נאמען)״בית נטופה״ ,״בקעת נטופה״( .במה ,ווען איז דאס געזאגט געזוארן? )ווען
דער בוים איז באקאנט( מיט זיין נאמען ,אדער מיט זיין ארויסגעבן פרזכט ,אדער נזיט
זיין ארט )וואו ער געפינט זיך( .די משנה וויל דא זאגן ,אז א בוים האט ניט קיץ שכחה
בכלל אויב ער צייכנט זיך אויס מיט עפיס און מען ווייסט וועגן אים עפים באזונדערם,
און די משנה רעכנט דא אויס :בשמו ,״מיטן נאמען״ ,אויב מען האט אים )רעם בזיס( גע־
דופן ״שפכוני״ אדער ״בישני״ .וועגן די צוויי ווערסער זענען פאראן עטליכע פירושים,
טייל מפרשים טייטשן ,אז דאס זענען נעמען פון ערטער אין ארץ־ישראל ,און ״בישני״
הייסט ,אז ער שטאמט פון ״בית שאן״ ,וואם איז אויך גערופן געווארן ״בישאן״ און אויך
״בישן״ ,און ״שפכוני״ איז מסתמא פון אזא ארט ,וואם האט געהייסן ״שפכון״ ,מעגליך
סאקע דערפאר ווייל דארט זענען געווען א סך איילבירטן־בוימער ,פון ורעלכע עס האט
גערינען פיל אייל .טייל מפרשים מיינען ,אז עס זענען ניט קיין נעמען פון ערטער ,גאר
״שפכוני״ איז דער טייטש ״ער גיסט א סך אייל״ ,און ״בישני״ איז א ״שלעכטער״
)פון ווארט ״ביש״ ,״שלעכט״( .איין פירוש אין ירושלמי איז ,״בישני״ ,אז ער איז
״מבייש״ די אנדערע ביימער דורך געבן א סך פרוכט .במעשיו ,מיט זיינע פרוכטן ,ווייל
ער גיט ארויס א סך )איילבירטן( אין לשון קודש ווערט באניצט דאס ווארט ״עשה״,
״טאז״ ,פאר ״וואקסן״ ארויסגעבן פרוכטן צו תבואה ,ווי עם שטייט אין חומש ויקרא
כ״ה ״ועשת את התבואה״ ,״זי ,די ערד ,וועט ארויסגעבן די תבואה״ .במקומו ,מיט זיין
ארט ,ווייל ער שטייט לעבן דעם וויינקעלטער אדער לעבן דעם לאך ,אויב דער בוים איז
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שגלם ש?חה ושל^ןזה אי;ן שכ^ה .ר׳
י1סי א1יגד ,אין ש?חה לזרדם:
ב זית ^זנמ^א עומד 3ין י^זלש
שורות שלשני מלכנים׳ ושקחו׳
אינו ש;חה .דת שלשי ב 1ןאתלס׳

עא

וש^חו׳ ן^ינו עזכזחה .נ מ ה ךברים
אמורים? בזמן עזל^^ ההדויל בו׳
אבל אם התחיל בו׳ אפילו בדת
הנטופה בשעתו׳ ושכחו׳ יש לו
שבחה .ן ל זמןשלש לו תחתיו׳ לש

באקאנט דורך די דריי זאכן ,דורך א באזונדערן נאמען ,דורך זיינע פרוכטן ,אדער ער
שטייט אין א באזונדערז ארט ,איז ער ניט קיץ שכחה .דאם ווארט ״פרצה״ ,״ברוך״,
״לאך״ אין צוים ,קאן אויך געטייטשט ווערן ,אז דער בוים פארשטעלט די דאזיקע עפנוגג,
דעם לאך .ושאר ,און אלע אנדערע איילבירטן־ביימער ,איז )אויב מען האט פארגעם!(
צוויי זענען די שכחה ,אבער דריי זטנען ניט קיין שכחה .דאם איז לויט ווי עם זאגן די
בית הלל פריער פרק ו׳ משנה ה /אז צוויי זענען שכחה און דריי זענען ניט קיץ
שכחה n .יוסי זאגט ,אז איילבירטן־ביימער האבן בכלל ניט קיין שכחה .דער ירושלמי
זאגט ,אז ר' יוסי האט גערעדט וועגן זיין צייט ,באלד נאך דער מלחמה פון דעם רוי־
מישן קייסער אדרינום קייגן די יידן אין דער מלחמה פון ב! כוכבא און ביתר ,און
אדרינום האט פארניכטעט כמעט אלע איילבירטן־ביימער אין ארץ ישראל .און ווייל
איילבירטן־ביימער זענען געווען ווייניג ,האט יעדער בעל הבית גוט אכטונג געגעבן
דערויף און עם איז ניט שייך געווען צו פארגעסן.
זית ,אן איילבירטן־בוים ,וועלכער איז געפינען געווארן אז ער שטייט צווישן
ב.
דריי שורות )פון ביימער ,און צווישן רי דריי שורות זענען פאראן( צורי פיר־קאנטיקע
שטיקער פעלר ,און מען האט איס פארגעסן ,איז ער ניט קיין שכחה .ווייל די איבעריקע
ביימער האבן אים פארשטעלט ,מחמת ער איז דאך געווען אין דער מיטלםטער שורה
אין דערמיט! עם איז פונקט ווי דער דין איז׳ ווען ארימע לייט פארדעקן עם מיט
שטרוי ,וואם די משנה אין פרק ה׳ משנה ז׳ זאגט ,אז עם איז ניט קיץ שכחה ,ווייל
עס איז פארשטעלט .אווי טייטש־ט דער ברטנורא .זית שיש בו ,אן איילבירטן־בוים,
וואס האט איילבירטן צוויי סאה ,און מען האט אים פארגעסן ,איז ער ניט קיץ שכחה.
דאס איז דערזעלבער דין וואם אין דער משנה פריער פרק ו' משנה ר וועגן שטייענ־
דיקער תבואה און גארבן ,אז צוויי סאה הייםט ניט קיץ שכחה .במה ,ווען איו ראם
געזאגט געווארף אויב ער )דער בעל הבית( האט ניט אננעהויבן )צו רייסן פרוכטן(
פון איס ,אבער אויב ער האט אים אנגעהויבן ,אפילו )ער ,רער בוים האט אזא נאמען(
יוי דער ״איילבירטן־בוים ,פון וועלכן עס רינט אין זיין צייט״ ,און מען האט אים
פארגעסן ,איז ער שכחה דער גרעסטער טייל מפרשים ווייזן אויף פון דער תוספתא,
אז די דאזיקע משנה ,וועלכע מאכט דעם אונטערשיר צווישן ״אנהייבן״ און ״ניט אנ־
הייבן״ גייט ארויף נאר אויף דער ערשטער משנה א׳ פון דאזיקן פרק ,דהיינו ,אויף
די ביימער׳ וועלכע זענען באקאנט מיטן נאמען ,און וועלכע האבן ניט קיץ שכחה! דע־
רויף זאגט דא די משנה אז דאם איז נאר ווען מען האט ניט אנגעהייבן דעם בוים,
אבער אויב דער בעל הבית האט אנגעהויבן רייסן פון אים טייל פרוכטן ,און די איב־
ריקע פרוכטן פון בוים האט ער פארגעסן ,הייסט עם יא שכחה .דאקייגן א בוים פון
צוויי סאה האט ניט קיץ שכחה אפילו מען האט אים אנגעהויבן ,אויב די איבריקע,
פארגעסענע פרוכטן אויפן בוים האלטן צוויי סאה :כל זמן ,אחי לאנג ווי )רער בעל
הבית רייסט זיינע פרוכטן( אין רעם אונטערשטן טייל )פון בוים( ,האט ער )דאס רעכט
צו רייסן זיינע פרוכטן( אויף רעם אויבערשטן טייל )פון בוים ,אפילו ער האט געהאט
פארגעסן פרוכטן אויפן אויבערשטן טייל פון בוים(; ר׳ מאיר זאגט ,אז פון זינט עם
איו געגאנון רער זוכער )דער ארבייטער ,וואס זוכט אין בוים ,צי עם זענען געבליבן
איילבירטן ,געהערט שוין אלץ צו די ארימע לייט( ,אזוי טייטשן די דאזיקע שווערע
משנה דער ר״ש און דער ברטנורא .דאס ווארט ״מחבא״ ,איז ״ארויסנעמען פון בא-
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ל51ראש .1ר' ®איר א■ומר■מש Ji1הלך
ה?מ 3א } :איזהו פרט? הניושר
5ש.עת ה¥5ירה .היה ב^1ר׳ ,ע.קץ

את האשכ1ל׳ הי? 3ו ;5עלים׳ ^פל
)®;ר־ו( ^א>ךץ ו;^רט׳ הרי הוא ^ןל

) 1ב

.5על ה^ות .הטניח את ה 5לכלה
תרות ס1פן׳ 5ו;ז,עה ו;ןהוא ביוצי־׳
ךרי זה גוזל את העניים. .על זה
נאסר׳ אל ת5ג נבול ע 1ליםנ
ך איז׳והי עיוללת• ?ל שאין לה לא

העלטניש״ ,און עם קאן זיין דער ארבייטער ,אדער א גרופע ארבייטער ,וועלכע זוכן
ארויס די פארבארגענע ,פארדעקטע איילבירטן אויפן בוים! אדער עס קאן זיין ״דער
שטעקן׳ /מיט וועלכן מען קלאפט אין בוים׳ כדי עם זאלן אראפפאלן די פארבארגענע
איילבירטן .דער לשון נקבה פון ווארט ״משתלך״ )עס האט געדארפן זיין ״משילך״(
איז שוועד ,און מען מיינט ,אז עם גייט ארויף אויף דער .,גרופע ארבייטער״ )לויט
דער פארם פון ״בלשת״ וכדומה( .דער רמב״ם טייטשט ,אז די משנה לערנט ניט
וועגן בעל הבית נאד וועגן דעם ארימאן ,אז אווי לאנג ווי דער ארימאן רייםט אונטן
אין בוים שכחה־איילבירטן ,מעג ער רייסן אויך אין דעם שפיץ פון בוים :און ר׳ מאיר
זאגט ,אז נור ביז עם גייט אדורך ״דער זוכער״ .נאך דעם זענען שוי ן די ארימע לייט
ניט בארעכטיקט מער צו די איבערגעבליבענע איילבירטן.
ג ,איזהו ,האס הייסט פרט? אין חומש ויקרא י״ט שטייט ״ופרט כרמך לא תלקט״,
״דיפונאנדערגעשאטענע )וויינטרויבן( פון דיין וויין־גארטן זאלםטו ניט אויפקלויבן״,
נאר זיי געהערן צו ארימע לייט .״פרט״ איז פון ווארט ״פרט״ ״פונאנדערשפרייטך ,״פוג־
אנדערשיטן״ .פרעגט די משנה :וואם הייסט ״פרט״י ווען הייסט אז די וויינטרויבן זע-
נען פונאנדערגעשאטן ,כדי זיי זאלן געהערן,די ארימע לייט? ״הנושר״ ,וואט פאל1
אראפ בשעת מט! שניידט )די וויינטרויב!( ,ווען די יידן זענען געווען אין ארץ ישראל
אין די אלטע צייטן און האבן זיך פארנומען מיט באארבייטן די ערד ,האבן זיי גער,אט
פאר יעדער סארט ארבייט א באזונדערן נאמען .אפשניידן תבואה האט געהייסן ״קצר״,
אפשניידן וויינטרויבן .,בצר״ ,אפשניידן טייטלן ״גדר״ ,אפשניידן איילבירטן ״מסק״.
דא ,ביים שניידן וויינטרויבן באנוצט זיך די משנה מיטן ווארט ״בצירה״ ,און די
משגה זאגט ,אז ״פרט״ הייסן די טרויבן וואס פאלן אראפ אויף דער ערד ביים שניידן.
״פרט״ איז ביי וויינטרויבן דאסזעלבע וואס ״לקט״ ביי תבואה .היה ,אויב ער )דער
בעל הבית( האט געשניטן וויינטרויבן ,און האט אפגעהאקט א הענגל וויינטרויב! און
ער האט זין פאדפלאנטעדט אין די בלעטער און ראם )הענגל וויינטרויבן( איז ארויס־
געפאלן פון זיין האנד אויף דער ערד ,געהערט עס צום בעל הבית דאם הייסט ניט
״פרט״ .ווייל עם איז דאך ניט סתם אראפגעפאלן ,נאר עם איז געווען א צוואנגם־
סיבה דערצו ,דאס פארפליאנטערן זיך אין די בלעטער .עם איז דערזעלבער דין ,וואס
ביי ״לקט״ פריער אין דער משנה פרק ד׳ משנה י׳ ,וואו עם ווערט געזאגט ,אז אויב
די זאגגן תבואה זענען ארויסגעפאלן פון שניטערס האגד ,ווייל א דארן האט אים א
שטאך געגעבן ,הייסט עם ניט קיין ״לקט״.המניח ,אז איינער שטעלט ארונטער א קויש
אזנטער דעם וויינשטאק )כדי די אראפגעפאלענע וויינטרויבן זאלן אריין אין קויש,
און די ארימע לייט זאלן זיי ניט נעמען( ,בא׳גזלט ער די ארימע לייט? ,דערויף איז גע־
זאגט געווארן )אין משקי כ״ב( ״זאלסט ניט אריבעדגיין די גרעניץ פון אייביקייט״
דערזעלבער פסוק ניט צו בא׳גזלנען ארימע לייט ווערט אויך געבראכט ביי לקט פרי-
ער פרק ה׳ משנה ו׳ ,און מיר האבן דארט אנגעוויזן ,אז מען טייטשט דא דאס ווארט
״עולם״ ,ווי עם וואלט געווען ״עולים״ :דאס זאל מען מיינען ארימע לייט בלשון סגי
נהור )״יורדים״(.
ד ,איזהי ,וואס הייסט עוללת ? דער חומש אין זעלבן פסוק ויקרא י״ט זאגט
״וכרמך לא תעולל״ ,״און דיין וויינגארטן זאלסטו ניט אויספיקן״ ,און דערפון לערנט
מען ,אז עם זענען פאראן געוויסע ניט־ריכטיק וואקסנדיקע וויינטרויבן ,וועלכע דער
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^תף ולא ;^*ף .אם יש ?‘ ה כתף א1
נשף׳ של כ1על הלית .אם ם 5ק׳
שבארכובה׳ אם
לעניים^ .עוללת
T
T־
 T־*'
;ר־ןרשת עם האשכול ,הלי דדא של

עג

בעל ה?ות׳ ואם לאו׳ הרי היא של
עניים .גי 5ר'חירי ,ד'ד,וךה אובי׳
אשכול .וה;״א׳ עוללת :ך הביהל
כגפנים ׳ נשם שהוא רדל בתוך

בעל הבית דארף איבערלאזן אויפן בוים פאר די ארימע לייט ,און די דאזיקע ווייג־
טרויבן רופט מען ״עוללת״ ,פרעגט די משנה :וואס מיינט מען עוללתי ווי אזוי ניט־
ריכטיק דארפן וואקסן די וויינטרויבן ,אז זיי זאלן הייסן ״עוללת״ און זיי זאלן געהערן
צי ארימע לייט? כל ,יעדע )וויינטרויב-הענגל( ,מאס האט ניט קיץ אקסל ״כתף״ ,און
קיץ נאכהסנגער ,״נטף״ ,א הענגל וויינטרויבן האט פון ביידע זייטן וויינטרויבך
טיילן ,וועלכע זעען אויס ווי צוויי אקסלן ,און יעדער פון זיי הייסט ״כתף״ ).,כתף״.
אקסל( ,און אונטער זיי הענגט נאך א דריטער וויינטרויבן־טייל ,וואם שווערט אראפ,
הענגט־אראפ ,אזוי ווי ער טריפט אראפ און דאס הייסט ״נטף״ ,פון ווארט ״נטף״,
אראפרינען .אזוי וואקסט ריכטיק א שטענגל וויינטרויבן .אויב אבער עם פעלז סיי
די ״כתף׳ס״ און סיי דער ״נטף״ ,נאר סתם עס וואקסן איינצלנע וויינטרויבן גלייך
אויף דעם צווייגל ,הייסן די דאזיקע איינצלנע וויינטרויבן ״עוללות״ און זיי געהערן
צו די ארימע לייט .דער ר״ש און דער ברטנורא זאגן ,אז עם איז פון ווארט ״עולל״,
א ״יינג קינד״ .אם ,אויב דאס הענגל מיינטרויב! האט יא א ״כתף״ אדער א .,נטף״
געהערט עס צום בעל הבית ,אויב עס איז א ספק )מען דערקענט ניט גענוי ,צי עס
א ״כתף״ אדעה א ״נטף״ ,צי ניט( געהערט עס צו ארימע לייט דער ״תפארת
איז
ישראל״ דערקלערט אז אויב עס איז פאראן א ספק ,הייסט עס שוין ,אז עס האט ניט
דעם ריכטיקן ״כתף״ און ״נטף״ ,און ממילא הייסט עס עוללת און עס געהערט
צו די ארימע לייט .עוללת ,אויב א עוללת געפינט זיך אין דעם הויפט-צווייג )פון
וויינשטאק ,און דערלעבן געפינט זיך א גוטער ,ריכטיק־געוואקסענער וויינטרויבך
הענגל( ,איז אויב מען קאן די עוללת אפשניידן צוזאמען מיטן גוטן הענגל ,געהערט
זי צום בעל הבית און אויב ניט געהערט זי צו די ארימע לייט דאס ווארט .,ארכובה״
אין דער משנה איז דער טייטש דער ״הויפט־צווייג״ ,און די משנה לערנט ,אז ווייל
די ״עוללת״ געפינט זיך לעבן א גוטן הענגל וויינטרויבן ,ווערט זי דאדורך ״געשיצט״
און זי געהערט צום בעל הבית .דאם ווארט ״נקרצת״ )אפגעש־ניטן ווערן! וואס געפינט
זיך דא אין דער משנה ,ווערט אין דער משנה זעלטן באנוצט! מען געפינט דאס
ווארט אין ירמיה מ״ו )״קרץ מצפון בא״( .גרגר ,אן איינצעלנער וויינטרויב ,זאגט ר׳
יהודה ,אז עד אין )האט דעם דין ווי( א הענגל )און ער געהערט צום בעל הבית( און די
חכמים ואגן אז ער איו עוללות )און ער געהערט צו די ארימע לייט( ,די משנה איז
זייער שווער ,ווייל עם איז דאך ניט צו פארשטיין ,אז אן איינצעלנער וויינטרויב זאל
ניט האבן דעם דין פון עוללת .די משנה באנוצט דא דאס ווארט ״גרגר״ ,וואם איז
פאראן אויך אין תנך )ישעיה י״ז שנים שלשה גרגרים( און די פראגע איז ,צי מיינט
מען טאקע דא אין דער משנה ״גרגר״ אן איינצעלנעם וויינטרויב .דער ר״ש שטיצט
זיך אויפן ירושלמי און ווייזט אן ,אז דא מיינט מען עטליכע ,מער ווי  3וויינטרויבן׳
וועלכע ליגן געוואקסן צוזאמען ,און מען קאן מיינען ,אז זיי האבן דעם אויסזען ווי א
״כתף״ אדער א ״נטף״.
המדל ,אז איינער )דער בעל הבית פון א וויינגארטן( מאכט שיטעו די וויינ־
ה,
שטאקן ,איז אזוי ווי ער מאכט שיטעה אין זיינע )וויינשטאקן( ,מעג ער אוין שיטער־
מאכן די )וויינשטאקן וועלכע געהערן( צו די ארימע לייט ,אווי זאגט ר׳ יהווה,
דאם ווארט ״המדל״ האבן מיר שוין געהאט פריער פרק ג׳ משנה ג׳ ,און דאם איז פון
ווארט ,,דלל״ ,״ארימער״ מאבן,, ,שיטערער״ מאכן .ווען דער בעל הבית זעט ,אז
די וויינשטאקן־צווייגן וואקסן צו־געדיכט און דאדורך קאנען זיי ניט וואקסן ריכטיג,
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עד

של1׳ 5ן הוא מדל ב^ל^.ענ:ים .דברי ו ןרם ושעי׳ בש־א׳ אין לו חומש׳
י׳ :הוךה .ר' מאיר אומר׳ בשליו ואין לו ביעור׳ ובהי׳א:ש לו .בש־א■
ל ש אי בקל ^ ע ^ויס: :ש לו פרט ויש לו עוללות׳ והעניים
רייא-י שאי׳
שגיידט עד אויס טיילן פון זיי ,כדי די איבעריקע זאלן וואקסן בעסער .ר׳ יהודה זאגט
דא ,אז ווען דעד בעל הבית מאכט שיטערעד די ווייגשטאקן ,וועלכע געהערן צו אים,
מעג עד אויך שיטעדעד מאכן די וויינשטאקן׳ וועלכע געהעח צו די אדימע לייט אלם
עוללות .ר׳ מאיר זאגט ,אז אץ זיינס )זיינע וויינשטאק!( מעג ע ה אבער ער טאר ניט
אץ די ארימע לייט׳ס ר׳ מאיר האלט .אז די אדימע לייט פאדלידן דעדווייל דעדפון,
וואס זיי האבן ווינציקער וויינטרויבן )אזוי איז דעד פירוש פון ״תפארת ישראל״(.
ו .כרם ,א וויינגארטן ,האס איז ״כרם ר ב עי /זאג! די בית שמאי ,אן )ביים
אויסלייזן אים( דארף מען ניט צו־צאלן א פיפטל און מען דארף אים אזין ניט אויס־
רוימען )פאוניכטן אץ פעוט! און זיבעטן יארן פון די זיבן נאך־שמיטה־יארן( ,אבער
די בית הלל זאגן אז מען דארף יא צו־צאלן א פיפטל און מען דארף יא אויסרוימען.
די דאזיקע מחלוקה ציוישן בית שמאי און בית הלל ברענגט די משנה דא ,ודיל באלד
דערגאך קומט די מחלוקה ,וועגן דעם צי ״כרם רבעי״ האט פרט און עוללווב וואס
איו ״כרם רבעי״? דעד דין איו ,אז ווען מען פארפלאנצט א פרוכטן־בוים׳ זענען די
ערשטע דריי יאר ״ערלה״ און מען טאר ניט עסן און ניט הגאה האבן פון די פרוכטן:
אבער דאם פערטע יאר הייסט עם ״כרם רבעי״ ,דעד ״פירט־יאריקער וויינגארטן״,
און די פירות פון דאזיקן יאר דארף מען אוועקפירן קיץ ירושלים און דארט זיי אויפ־
עסן .מען קאן די פרוכטן פון כרם רבעי ״אויסלייזן״ ,איינטוישן אויף געלט׳ את דע־
מאלס מעג מען די פרוכטן עסן אומעטום ,און דאס געלט פירט מען קיץ ירושלים און
מען קויפט דארט דערפאר עסנווארג און מען עסט ראם אין ירושלים .אזוי איז אויך
דער דין ביי מעשר שגי ,וואו ביים אויסלייזן דארף מען צו-צאלן א ״חומש״ ,א פיפטל
.אייגנטליך א פערטל .דאס הייסט א פיפטל פון דער גאנצער סומע ,וואס ווערט נאכ־
דעם ווי מען לייגט צו ראם פערטל  .וועגן מעשר שני האבן מיר געשריבן אין דער
הקדמה צו מסכתא פאה .די פראגע איו ,צי אויך ביים אויסלייזן רעם כרם רבעי ,דארף
מען צו־צאלן רעם ״חומש׳׳ ,ראם פיפטלי עם איו פאראן נאך איץ פראגע! דער דין
איו ,אז יעדעס פערטע און יעדעס זיבעטע יאר פון די זיבן נאך־שמיטה־יארן )מען
ציילט :ראם ערשטע יאר נאך שמיטה ,ראם צווייטע יאר און אזוי כסדר ביו ראם זיבעטע
יאר איו שמיטה( דארף מען ערב פסח אויסרוימען פון שטוב די תרומה און מעשרות.
דאס הייסט ביעור ,״אויסרוימען״ )זע אין דער הקדמה צו מסכת פאה וועגן די אלע
תרומה און מעשרות( .איז די שאלה ,צי אויך ״כרם רבעי״ ,וואס מען האט ניט אוועק־
דארף מען אויסרוימען יעדעס פערטע יאר און
געפירט קיץ ירושלים,
יעדעס זיבעטע יאר? ואגן די בית שמאי ,אז פון כרם רבעי דארף מען נים צוצאלן ראם
פיפטל )״חומש״ ,ביים אויסלייזן( און מען דארף עם נים אויסרוימען )״ביעור״( ,און
די בית הלל ואגן ,אז עס האט סיי ראם פיפטל )חומש( ,סיי רעם אויפרוימען )״ביעור״(.
בית שמאי ,די בית שמאי זאג! ,אז )כרם רבעי( האט פרט און האט עוללות )און אויב
עם זענע! פארא! אץ זעם הייוגארטן פץ כרם רבעי פרט אדער עוללות געהער! זיי
צו די ארימע לייט( אץ די ארימע לייט לייזן אויס )די פרט אץ עוללות פון כרם
וכעי( פאר זיך .אץ די בית הלל ואגן ,אז אלע )טרויבן פץ חיינגארטן פון כרם
רבעי( גייען אריץ אץ חיירקעלטער )פץ בעל הבית ,און די ארימע לייט קריג! גאר•
ויט( די בית ה^■‘ האלטן ,או די פרוכטן פון כרם רבעי זענען אווי ווי מעשר שני׳ און
האבן אין ויך א קדושה .און דעריבער האבן ויי ראם ״פיפטל״ )״חומש״( און ״אוים־
רוימונג״ ;.,ביעור״( און וענען באפרייט פון די מתנות פאר ארימע לייט ,פון פרט און
ע־ללות און דאסועי^בע אויך פון פאה אין שכחה .אבער די בית שמאי האלטן או ויי
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פ1דין ל,ע¥מם .ובה״א׳ כולו לותן
ץ כךם קכולו עוללות  ,רבי:אלי?נןר
אומר לבעל ד,ב.ית .ר' .עקיבא אומר
לעניים .אמר ד אליעזר׳ בי תבצור
בךמןי לא תעולל׳ אם אין בציר׳
מ;ין עוללות? אמר לו ר,עקיבא׳
וכימך לא !;!עולל׳ אפילו כולו

עה

עוללות .אם בן׳ למה נאמר׳ כי
הבצור )לא תעולל(? אץ לעניים
בעוללות קודם הבציר :ח הביקזייעז
5ךמו׳ עד ^לא נודעו בו העוללות-
אין העוללות לעניים .מעזנוךעו בו
העוללות׳ העוללות לעני.ים .ר׳ יוסי
איומר׳ :הנו שבר נדולן להקדש.

זענען ווי געוויינליכע פרוכטן און עם גילטן ביי זיי די אלע דינים פון געוויינליכע
פרוכטן.
ז ,כרס ,אויב א תיינגארטן איז בלויז עוללות )אלע הענגעל־ודינטרויבן פון דא־
זיקן וויינגארטן האבן ניט געהאט ניט קיין כתף און ניט קיץ נטף( זאגט ר׳ אליעזר ,אז
זיי געהערן אלע צום בעל הבית ,און ר׳ עקיבא זאגט ,אז זיי געהערן צו די ארימע לייט.
האט ר׳ אליעזר געז^ןגט■ ״כי תבצור לא תעולל״ )״ווען דו וועסט שניידן די וויינ־
טרויבן זאלסטו ניט צונעמען ד׳ עוללות ,דברים כ״ד( ,אויב אבער )דער בעל הבית(
שניידט ניט ;ווייל דער גאנצער וויינגארטן וויינטרויבן געהערט דאך צו די ארימע
לייט( ,פון וואנען זענען פאראן עוללותי האט ר׳ עקיבא צו אים )צו ר׳ אליעזר( גע־
ואגט ״וכרמך לא תעולל״ )״דו זאלסט ניט צו נעמען די עוללות פון דיין׳ וויינגארטן״.
ויקרא י״ט( ,אפילו ער )דער גארטן( איז אינגאנצן עוללות .אויב אזוי ,פארוואס-זשע
שטייט ״כי תבצר לא תעולל״ )״ווען דו וועסט שניידן זאלסטו ניט נכמען די עוללות״?(
דאס איו ,אז די ארימע לייט האבן גארניט )קיין אייגנטום־רעכט( אין די עוללות איי־
דער מען שניידט די וויינטרויבן .אין טייל כתבי יד ווערט דער פסוק פון חומש
ביי ר׳ אליעזר געבראכט אין נוסח ״כי תבצר כרמך לא תעולל״ ,און אזוי איז טאקע
פאראן אין חומש דברים כ״ד ,אבער מען קאן אויך דערקלערן אונזער גירסא ,ווייל
ר׳ אליעזר האט דא געוואלט אנווייזן אויף דעם שייכות צווישן ״כי תבצר״ און ״לא
תעולל״ ,דאקייגן ר׳ עקיבא האט אנגעוויזן אויפן שייכות צווישן ״כרמך׳ און לא
תעולל״.
ח .המקדיש ,ווען איינער )דער בעל הבית( האט מקדיש געווען )אוועקגעגעבן
צו הקדש( ויין וויינגארטן איידער מען האט )אין וויינגארטן( דערקענט ,או עם זענען
פו^ראן אין איס עוללות ,געהעדן ניט די עוללות צו די ארימע לייט .דער טעם איז,
ווייל קוים האט ער מקדיש געווען ,ווען די וויינטרויבן זענען נאכניט געווען געוואקסן
און מען האט ניט געקאנט דערקענען וועלכע פון זיי וועלן ויין עוללות ,הייסט עם ,אז
דעמאלם ,בשעתץ מקדיש זיין ,זענען נאד קיץ עוללות ניט געווען! זענען דעריבער
אלע וויינטרויבן געווארן הקדש .און אויב שפעטער זענען אויפגעקומען די עוללות,
זענען זיי שוין אויפגעקומען אין רשות פון הקדש .און ווי מיר האבן שוין געלערנט
פריער פרק ב׳ משנה ח׳ איז הקדש פטור פון די אלע זאכן וואם מען גיט צו ארימע
לייט .משנודעו) ,אויב ער האט מקדיש געווען נאכדעם( ווען מען האט שוין דערקענט
די עולל;ת אין אים )אין וויינגאדטן( ,געהערן די עוללות צו ארימע לייט .ווייל קו־ם
זענען דעג־אלם שזין געווען די עוללות ,זענען זיי שוין ניט געווען דאם אייגענטום
פון בע הבית ,און דעריבער האט דער בעל הבית ניט געהאט קיין רעכט זיי מקדיש
צו זיין .ווייל ״אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו״׳ קיינער קאן ניט מקדיש זיין א
זאך ,וואס געהערט ניט צו אים׳ און כאטש מיר האבן פריער געלערנט אין דער משנה
ז' ,אז כל זמן דער בעל הבית האט ניט אנגעהויבן שניידן ,געהערן די עוללות נאכניט
צו די ארימע לייט ,אבער צום בעל הבית געהערן זיי אויך ניט .ד׳ יוסי זאגט ,אז די
ארימע לייט דארפן באצאלן צו הקדש א באלוינונג פאר דעס וואקסן פון די עוללות.
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איך ,היא ^;ן?חה;;,גרים? ?ל^?ןאינ: 1כ1ל ל?!עז1ט
ו^מליז־ת׳ מ>5ז1עכ1ר סי?!ךיז

טו

;ד 1ול^-לה.

פרה ח
3ליןט7

אךם מויצוין
א סאי^סי
ט^!:לכי ה^מוי!11ת .פ^רט ועיוללויהז

ט^§ז!,לכו ,0ע;י.ים 3פךם ו;באו .ומתים?
ט^;)1רד ךפי;נד;^ ,יה .א״ר :הודה׳

ווייל דער גארטן געהערט דאך צו הקדש און די עוללות פון די ארימע לייט וואקסן
דאך כסדר אין דער ערד פון הקדש .איזור,י ,ו^1ןס הייסט שנחר ,אין וויג־וויינשטאק?
די משנה האט דא דאס ווארט ״ערים״ ,און דאס זאל זיין פון ווארט ״עריסה״ ,א ״וויג״,
א קליין בעט .דערמיט מיינט מען די וויינשטאקן וואם זעגען פארצויגן הויך אויף שטע־
קענס אדער אויף א צוים אדער אויף א וואנט )זיי ליגן ווי אין א בעטל( ,און עס איז
ענליך צו ״דלית״ ,וואם מיר האבן געהאט פריער אין פרק ד׳ משנה א׳ .די משנה
פרעגט דא! פון ווען אן הייסט ,אז דער בעל הבית האט פארגעסן די וויינטרויבן אויף
אזא וויג־וויינשטאק? און זי ענטפערט! כל ,אלץ )אלע וויינטרויבן( חאם ער )דער שניי־
דער פון די חיינטרויבן( ק<ןן ניט אויסציען די ר,אנט און נעמען ,אויב דער וויינטרויבן־
שני  Tער איז אזוי ווייט שוין אוועקו.עגאנגען פון דעם ארט ,אז ער קאן ניט אוים־
שטרעקן די האנט און נעמען די וויינטרויבן הייסן זיי שוין שבוזה .וברוגליות? און )פון
ווען אן הייסט שכחה( ,ביי די פיס־וויינשט<ןקן? די משגה באנוצט דא דאס ווארט
,׳רגליות״ ,פון ,׳רגלים״ ,״פיס״ ,ווייל די דאזיקע וויינשטאקן ליגן נידריק ,כמעט אויף
דער ערד און זיי ווערן אנגערירט מיט די פיס .נזשיעבור ,פון זינט )דער טרויבך
שניידער( איז אוועקגעגאנגען פון זיי ,דעמאלס הייסט עס שוין שכחה ,ווייל דא האט ער
דאך בעסער די מעגליכקייט צו נעמען די וויינטרויבן ,דעריבער הייסט יעדער סיס־
וויינשטאק ווי א באזונדער שטיקל פעלד ,און טארניט צוריקגיין צו א פארגעסן
שטיקל פעלד.

פרק ח.
א מאימוני ,פון ווען אן מעג יעדער מענטש )ניט דוקא ארימע לייט( קלויבן )אין
די פעלדער( לקט? מען מיינט דא ניט נאר לקט נאר אויך שכחה און פאה ,די אלע
זאכן ,וועלכע געהערן צו ארימע לייט .די משנה האלט ,אז עס קומט א צייט אין יאר,
ווען די ארימע לייט האבן שוין אויפגעהערט צו קזמען אין פעלד ,און אלץ וואס איז
געבליבן איז געווארן הפקר פאר אלע ,און די פראגע איז! פון ווען הויבט זיד אן די
דאזיקע צייטז משילכו ,פו! דער ציים ווען די טאפערס זענען שוין אוועקגעגאנגען )פון
די פעלדער( ,וועגן דעם וועמען מען מיינט מיט ״נמושות״ ,די ״טאפערס״ ,איז פאראן
איןן דער גמרא תענית ו׳ צוויי מיינונגען .דער אמורא ר׳ יוחנן זאגט ,אז דאס מיינט מען
זקנים ארימע לייט ,וועלכע גייען אנגעלענט אויף שטעקנס ,און ריש לקיש זאגט ,אז
דאס מיינט מען די וועלכע קומען צו-לעצט קלויבן דאס וואט אנדערע ארימע לייט
האבן איבערגעלאזט .בפרט) ,פון ווען אן מעגן אלע מענטשן ,ניט דוקא ארימע לייט ,קו־
מען און נעמען אין די גערטנער( פרט און עוללות? פון דער צייט נאכדעם ,ווי די ארי־
מע לייט זענען געגאנגען אין וויינגארטן און זענען געקומען .רשי אין דער דערמאנטער
גמרא תענית ו׳ טייטשט ,אז ווען די ארימע לייט זענען שוין געווען צוויי מאל ,אדער
צוויי פארטיעס ארימע לייט זענען שוין געווען אין וויינגארטן ,איז דאס וואס איז
איבערגעבליבן נאך זיי ,הפקר פאר אלע ,און אלע מעגן עס נעמען .ובזיתים ,און )פון
ווען אן מעג יעדער מענטש נעמען דאס איבערגעבליבענע( אין איילבירטן־ביימער?
פון דער צייט ווען עם הויבט אן צו גיין דער רעגן פון דער צוריטער רביער .,אין ארץ
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נן!.לא יעז >^;אי;ן מ.:?1קין את:דסיך-ם
אלא
אלא לאמר יכי^ה
 5די ^?זותא ,0עד י« 1א׳ ול א ויזא
מביא ?אך^^עה א^רות* ב 5א?זנים

סז

.על ד>קט ן.על העזמ^ה ן.על ה 8אה
?עז.ע?]ן׳,נעל מ^ג^רע^י ?בל עז;ת1׳
ובן לד ;אלן לעולם׳
אלא על ל בי >;ז?;י אך םנ 1מ;ין ק:

m

ישראל גייט זומער בכלל ניט קיין רעגן אוז דער ערשטער רעגן הויבט אז פאלן גע־
וויינליך עגדע סוכות .די רעגגם וראם פאלן ביז דעם  17טאג אין חשון הייסן -רביעה
ראשונה״ ,די ערשטע ״רביעה״ן ראם ווארט ״רביעה״ איז פון ״רבע״ ,ארויפלייגן זיך,
ווייל דער רענן לייגט זיך ארויף אויף דער ערד )ענליך צום ווארט ״רבץ״( .דער רענן
וואס האלט פון  18טן חשון ביזן 23סטן חשון הייסט ״רביעה שנייה״ ,די צווייטע
רביעה ,די משנה זאגט ,אז זינט עס הייבן אן צו גיין די רעגנס פון דער צווייטער
רביעה ,מעג שוין יעדער נעמען די איבערגעבליבענע איילבירטן .אמר ,האט ר׳ יהודה
געזאגט :סטייטש .עס זענען דאך פאראן אזעלכע )בעלי בתים( ,וועלכע שניידן אראפ
זייערע איילבירטן ערשט נאך דער צווייטער רביעה? מיר האבן שוין אנגעוויזן פריער
אין פרק ז׳ משנה ג׳ ,אז אין לשון קודש איז פאר פארשידענע פרוכטן פאראן אן אנ־
דער ווארט פאר ״שניידן״ ,און ביי איילבירטן איז עס דאס ווארט ״מסק״ .אלא ,נאר
)די צייט ווען יעדער מעג נעמען איילבירטן( איז ווען אן ארימאן קומט ארויס )אין
גארטן( און ער ברטנגט ניט )קיין איילבירטן( פאר פיר איסרות .דאם ווארט ״איסרות״
איז דער לשון רבים פון ״איסר״ ,און ראם איז געווען א קופערנע רוימישע מטבע,
וואס האט אין גריכיש געהייסן ״אסאריאך ,און די משנה קידושין פרק א׳ זאגט,
אז זי האט געהאט  8פרוטות .זאגט ר׳ יהודה ,אז אויב דער ארימאן קאן ניט אנקלייבן
איילבירטן פאר פיר איסרות ,מעג שוין יעדער קומען נעמען איילבירטן ,ווייל די ארי־
מע לייט האבן זיך שוין מייאש געווען פון די איבעריקע איילבירטן און זיי זענען הפקר
פאר אלע.
ב .נאמנין ,די )ארימע לייט( זענען באגלויבט )צו זאגן אויף תבואה און פרוכטן(
אז זיי זענען פון לקט שכחה און פאה ,אין זייער צייט )אין סעזאן ,ווען עס זענען פאראן
לקט ,שכחה און פאה(; און אז זיי זענען פון מעשר עני אין זיין גאנץ יאר .מיר האבן
שוין געזאגט ,אז די מתנות פאר די ארימע לייט ,לקט ,שכחה ,פאה און מעשר עני
)זע אין דער הקדמה צו מסכת פאה( ,זעגען פטור פון תרומה און מעשר .אין ארץ ישראל
זענען אין דער צייט פון דער משנה געווען טי ל פראסטע י Tן ,מען האט זיי
געדושן די עמי האדצים ,וועגן וועלכע מען איז ניט געווען זיכער ,צי זיי נעמעז אראפ
פון זייערע תבואה מעשרות .לערנט דא די משנה ,אז אויב עמי הארציס ארימע לייט
זאגן ,אז די תבואה איז פון לקט ,שכחת און פאה )און זענען פטור פון מעשר( אין
זייער צייט׳ אין סעזאן ווען מען קלויגט געווייגליו לקט-שכחה אוןסאה אין פעלד
)אין דער צייט פון שניט( ,מעג מען זיי יא גלויבן .דאם זעלבע מעג מען זיי גלויבן ,ווען
זיי זאגן ,אז די תבואה איז פון מעשר עני ,וואם ארימע לייט באקומען ,יעדעם דריטע
און 6טע יאר נאד שמיטה׳יאר! ביי מעשר עני ,מעג מען זיי גלויבן ניט דוקא אין
שניט־צייט נאד א גאנץ יאר -אין זיינע יארן ,דעם 3־טן און  6־טן יאר ,ווייל מעשר
עני קאן דער בעל הבית פון פעלד געבן א גאגץ יאר .ובן לוי ,און דער זון פון א לוי
)דאס הייסט א לוי( איז באגלויבט שטענדיק ,אויב עד זאגט ,אז די תבואה איז פון
מעשר ,וואס ער האט באקומען!' און דערביי איז ניטא קיץ גרעניץ אין דער צייט,
ווייל מעשר באקומט א לוי אלע יארן .דער אויסדרוק ״בן לוי״ מיינט א לוי .ואינן,
און זיי זענען ניט באנלויבט סייד! אויף ואכן ,וואס מענטשן זענען זיך אווי נוהג )צו־
נעבן די ארימע לייט ,די ווייטערדיקע משנה דערקלערט ,וואם געוויינליו מענשן
געבן יא צו ארימע לייט און די ארימע לייט זענען אויף זיי באגלויבט ,צו זאגן ,אז
אז זיי זעגען פון לקט ,שכחה -פאה און מעשר עני ,און וואס ניט.
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^ נאטנין:׳גל ההטין׳ דאין נאמנין עני ררא׳ ואין נאמנין עליו ל 1מר
על הקסה׳ ולא.על הפת׳ נאמנין של ז.יתי ניקוף הוא ג ד נאמנין על
.על השעורה יעל א.1־־ז׳ ואין נאמנין הלרק הי׳ לאין נאמנין.על המבושל׳
ןיעליו ,בין חי בין מבושל .נאענין אלא אם כן הלה ל 1דבר מועט׳ שכן
על הפול׳ ואין נאמנין על דרך בעל הכית להיות מיוציא מל^סה
הע־־יבין׳ לא היין ולא מבושלין .ך ,אין פוהתין לעניים בגורן מהצי
נאמניןעל השמן לומר׳ שלמע שי קב הטים נקב שיעורים .ר׳ מאיר
ן ,נאמני! זיי זענען באגל 1יבט אויף חייץ ,אבער זיי זענע! ניט באגלויבם אויף
מעל או! א־יף ביוי ט ווייל דער בעל הבית וועט זיך ניט נעמען די טירחא צו מאלן
פאר דעם ארימאן ;־ין תבואה פון מעשר עני ,צי לקט׳ שכחה און פאה ,אדער באקן
פאר א־ם דערפון ברויט .נאמני! על השעורה ,זיי זענע! באגלויבט אויף קערנער )״שעורה״
איז דער ט־יטש ניט נאר גערשט! נאר אויך קערנער בכלל( פון רייז )ווען זיי זענען
נאך אין די זאנגן ,אוסר ,לויט טייל מפרשים ,איידער מטן האט די קערנטר אפגע־
שיילט( אבער זיי זענען ניט באגלויבט אויף רייז )ווען ער איז שוין אפגעשיילט( מיי
ווען ער איז רוי און סיי ווען ער איז געקאכט ווייל דער בעל הבית באמיט זיר ניט
אפצושיילן דעם רייז )אדע־ר׳ לויט איין פשט .ארויסנעמען אים פון די זאנגן( פאר די
ארימע לייטי .נאמנין על הפול׳ זיי זענען באגלויבט אויף באבטם ,אבער ניט אויף צע-
״גריסיך
מאלענט באבעס ,סיי ווען זיי זענען רוי און סיי ווען זיי זענען געקאכט
טי־טשן טייר באבעם וועלכע זענען צעהאקט אויף צוויי טיילן׳ כדי מען זאל זיי לייכטער
קאנען קאכן .אויך דא איז דער טעם .ווייל דער בעל הבית וועט זיר ניט באמיען צו צע־
מא־‘! די באבעס )אדער צעהאקן זיי( און געבן די ארימע לייט .נאמני! על השמן׳ ארימע
ליים זענען באגלויבט אויף אייל צו זאגן ,אז ראם איז )פון איילבירטן( פון מטשר עני.
אבער זיי זענע! ניט באגלויבט צו זאגן ,או )דער אייל( איז פון אראפגעקלאפטע אייל־
בירטן וויאס זיי ,די ארימע ליים ,האבן אראפגעקלאפט פון די ביימער אלם הפקר(
מיט ..זיתי ניקוף״ ווערן אנגערופן די לעצט־ע איילבירטן אויף די ביימער .וועגן וועלכע
דער בעי הבית דענקט .אז עפ לוינט אים ניט זיי אראפצונעמען׳ און ער לאזט זיי אי־
בער פאר די ארימע לייט .דאס ווארט געפינט זיר אין ישעיה י״ז ״כנוקף זית״■ און
איז דער טייטש ״קלאפן״ )״נקף״( .ווייל זיי זענען ניט קיין סר לוינט זיר ניט פון זיי
ארייפציפרעסן דעם אייי“ ,און דעריבער זענען די ארימע לייט ניט באגלויבט.
י נא.מני! זיי )די ארימע לי־ט( זענען באגלויבט אויף רויע גרינס )צו זאגן׳ אן
דאס ראבן זיי באלימען אלם מעשר עני( ,אבער ניט אויף געקאכטע ,סייד! ווען דער
ארימא! ראט דערפון נור א קליין ביסל ,מחמת אזוי איז דער שטייגער פון בעל הבית
ארויסצונעמע! פו! זיין לאך־טאס )אביסל גרינם און צו געבן עס רעם ארימאן(
אפקאכז פארן ארימאן א כד׳ ■ועט דער בעל הבית ניט; אבער ווען דער בעל הבית
יאכט פאר ז־ך וועט ער שוין צו־קאכן דעם דאזיקן גרינס וואס דער ארימאן וועט
באקימען פון אים ארס מעשר עני .דאס ווארט ״לפס״ איז׳ ווי עס ווייזט אן ר׳ בנימין
מופפיא אין  .מ־פף הערוך״ ,דאס גריב־שע ווארט .,לאפאס״ און איז דער טייטש ״טאפ׳
קאך־טאפ ,פייאכע פאן״ .דאס יוארט איז פאראן א סר מאל אין דער משנה און גמרא,
טיילמאל אייר אין דער פארם פון ,.אילפס״.
ר אין מען טארניט ועב! אן ארימאן אויפן שייער )ווען מען ניט אים מעשר
עני( ויינצירע^ פו! א האלבן טאפ ווייץ אדער א טאפ גערשטן .א ״טאפ״ ,״קב״׳ האט
 4ק־יארט ו ^וג׳׳^ און מען רעכגט אז אין וואג איז א טאפ ווי^ לעיר  8פונט .אפילו
ווען דער מעשר עני ,״אס דער בעל הבית דארף געבן׳ באטרעפט ווינציקעד׳ טאר ער
ניט געבז רעם ארימאן ״ינציקער פון א האייבן טאם ווייץ .אדער א טאפ גערשטן ,כדי
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איומי׳ ס;יי .קב, ,קב ולוד כוסנןין,
וקב נר־וגיות׳ א 1מנה ך'3לה .ד
לעקיבא אומר פרס .ה^י לוג נין.
רי■.עקיבא אומר ,רביעית .ךבי?גית
שמן .י׳ עקי^א אומי׳ ועמיגית .ושאר
?ל הפירות׳ אמר אמא שאול׳ ?די

עט

שנמ?רם דקח?הם מקשהי סעודות*.
ך מדד ,זו אמוןה 5כמ.גים ונ^יונם
וכנשיראליס .ד,ןה מעיל׳ נומלמ,דז^ה
ונותן מqעד:,? .,ה לו ד?ר מועט׳
נותן לפ.ניל־,ם׳ והן מהלקין 5י;י0ן.י
ן אין פוהתין לעני ד,עוכר ממקום

דער ארימאן זאל האבן צו עסן צו דער זעט .ר׳ מאיר זאגט ,אז א האלבן טאפ; ר׳ מאיר
האלט׳ אז סיי ^’  rאון סיי גערשטן איז גענוג א האלבער טאפ .קב וחצי) ,מען טארניט
געבן רעם ארימאן ווינציקער פון( א טאפ און א האלבן כוטמין )שפעלץ ,ארקיש( ,אדער
א טאפ געטריקנטע פייגן ,ארער א מנה געפרעסטע פייגן .טרוקענע פייגן ,גרוגרות ,זע־
גען געגאנגען אויף דער מאם און די משנה זאגט ,אז ראם ווינציקסטע מוז זיין א טאפ!
געפרעסטע פייגן)דבלה( האט מען געוואויגן ,און דאס מינדעסטע וואס מען זאל געבן אן
ארימאן ,איז מנה ,דאם איז די וואג פון  100דינר ,און יעדער דיגער האט געוואויגן 96
קערנער פון גערשטן .ר' עקיבא זאגט ,אז א הסלפט .דאם הייסט ,אז א העלפט פון א
״מנה״ געוויכט געפרעסטע פייגן איז דאם ווינציקסטע ,וואס מען דארף געבן אן ארי־
מאן .טייל מפרשים מ״ינען ,אז ר׳ עקיבא׳ס מיינונג ״א העלפט״ גייט ארייר אויר אויף
די געטרוקנטע פייגן .חצי לוג ,נמען זאל געבן רעם ארימאן ניט ווינציקער פון( א
האלבע קווארט )לוג( וויין ר׳ עקיבא זאגט ,אז א פערטל; )ניט זוינציקער פון( א פערטל
קזוארט בוימל; ר׳ עקיבא זאגט ,אז אן אבטל .און אלע אנרערע פרוכטן ,זאגט אבא
שאול ,אז )מען מוז געבן דעס ארימאן כאטש אווי פיל אז( ער זאל זיי קאנען פארקויפן
און)פאר דעס געלט( זיך קויפן שפייז פאר צוויי סעודות .אבא שאול איז געווען א תנא
לערך אין דער צייט פון חורבן פון 2טן בית המקדש; אבא שאול זאגט ,אז מען דארף
געבן אן ארימאן אזוי פיל ,אז ער זאל האבן כאטש אויף צוויי סעודות ,כדי אז נאכן
אפעסן איין סעודה ,זאל ער זיין ביי זיך זיכער ,אז ער וועט האבן אויף נאר איין סעודה.
דאם איז אין הסכם מיט דער גמרא ,אז ווער עס האט ״פת בסלו״ ,״ברויט אין זיין
קויש״ ,שפירט זיך זיכערער.
ו ,מרה ,די דאזיקע מאס )1ואס איו דערמאנט געווארן אין דער פריערדיקער משנה,
אז מען דארף געבן צו אן ארימאן( איו געזאגט גשוארן ביי נהנים ,לויים און ישראלים
די משנה איז זייער א שווערע .געוויינליך טייטשן די מפרשים )דער רמב״ם׳ דער
ברטנורא( ,אז סי' כהנים ,סיי לויים ,סיי ישראלים ,ווען זיי געבן מעשר עני זאלן זיי
ניט געבן ווינציקער פון די פריער־אנגעוויזענע מאכן .אבער ,פרעגט זיף ,צו-וואם
האט דאם די משנה געדארפן ואגן? פאר וואם האט מען דען געקאנט מיינען ,אז די
נהנים ,צי לויים זענען אנדערש פון די ישראלים י דער תוספות יום־טוב טייטשט,
פארקערט ,אז דאם מיינט ,דאם אויר די ארימע לייט נהנים אדער לויים דארף מען אויך
געבן ניט ווינציקער מעשר עני׳ כאטש זיי באקומען דאך אנדערע מתנות )כהנים בא־
קומען תרומה ,לויים באקומען מעשר( .היר ,,אויב ער )דער בעל הבית( וויל ראטעווען
)אראפנעמען פון מעשר עני א טייל ,כדי דאס צו געבן צו זיינע קרובים ארימע לייט(,
מעג ער נעמען א העלפט ,אבער ער מח איבעלאזן א העלפט )פאר די פרעמדע ארי•
מע לייט( .אויב ער )דער בעל הבית( האט געהאט )מעשר עני צום צעטייל!( נאר א
קלייניקייט )ווייניק תבואה( ,זאל ער עם אנידערלייגן פאר די ארימע לייט און זאלן
זיי צעטיילן ראם צווישן זיך .די משנה לערנט ,אז אין אזא פאל איז דער בעל הבית
ניט מחויב צו געבן יעדן ארימאן לויט דער מאס ,ווי מען האט פריער געלערנט.
ז .אין ,מען טארניט געבן צו אן ארימאן ,וועלכער וואנדערט פון איין ארט צוס
צווייטן ארט .ווינציקער פון א ברויט ,וואס קאסט א פונדיון ,לויט רעם פרייז פזן פיר
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?* Dipp׳ ?ן?5ר ?םי^ד1ן מ»ךגע ?ן^ין
?5לע.לן׳ נ1ו;;1יןל 1פך;סת לי;ה?^^.ת׳
נ1ו;!דן ל9 1ז1ן ^זל)!ז קעוד 1ת9 .י
9עוד1ת׳ ל : ^iט 1ל
^{זיש ל■ ?זיץ

??ן ל׳הסחוי!? .ז1ן 8ךנע ^נ^רה
פעיד1ת׳ל*^^ט 1ל סן הקיפה .והקיפה
?5וז;.ים׳ יסן:מל,קת ^5ל>;זה5
ח סי ^סיש ל 1סאהום זיז׳  ahוטיל

סאה פאר א סלע .די דאזיקע משנה לערנט אונז ניט וועגן מעשר עני׳ נאר סתם וועגן
צדקה׳ שפית און אנדערע הילף ,וואס די צדקה־גבאים אין א שטאט דארפן געבן צו א
דורכוואגדערנדיקן ארימאן .די משנה זאגט׳ אז מען מוז אים געבן ניט ווינציקער פון
א ברויט׳ וואם קאסט א פונדיון^:דאס איז געווען א רוימישע מטבע ״חפאנדיום״׳
וואס איז געווען א  48סטל פון א סלע )טאלער( .די משנה ניט צו די ווערטער ״לויט דעם
פרית פון  4סאה פאר א סלע״ .ווי מיד האבן שוין געזאגט האט א סאה  6טעם )א
טאפ הייסט קב(׳ און  4סאה האבן  24טעפ׳ און אזוי ווי א סלע האט  48פונדיונ׳ס קומט
אריס אז פאר איין פונדיון אט מען געקראגן א האלבן טאפ מעל .לן ,אויב ער )דער
דורכחאנדערנדיקער ארימאן( בלייבט נעכטיקן אין שטאט ,גיט נזען איס דאס וואס
מען דארף צו א נאכטלעגער )א בעט׳ בעטגעוואנט(; אויב ער האט געהאלטן שבת )אין
שמאט( גיט מען אים שפית פאר דריי סעודות .שבת דארף מען׳ לויט דעם דין׳ עסן דריי
מאלצייטן ,די שלש סעודות׳ און דאם דארף מען געבן דעם ארימאן .טייל מפרשים
טייטשן׳ אז די דריי סעודות דארף מען אים געבן שבת בייטאג׳ כדי ער זאל האבן
צו עסן ביז זוגטאג אינדערפרי .מי ,הער עס האט שפית פאר  2סעודות זאל ניט נעמען
פון דער ארימע־לייט־שיסל )תמחוי(; ווער עס האט שפית פאר פירצן סעודות זאל
ניט נעמען פון דער ארימע־לייט־קאסע .אין יעדער שטאט אין ארץ ישראל האבן די
גבאים ,וואס האבן זיו פארנומען מיט פארזארגן די ארימע לייט׳ געהאט צוויי זאכן :א
״שיסל״׳ ״תמחוי״ ,אין וועלכער מען האט צונויפגענומען אין ,דער שטאט שפית־זאכן
און דאס צעטיילט צווישן ארימע לייט׳ און א ״קאסע״ ,״קופה״׳ וואס האט צונויס־
גענומען געלט און דאס געלט האט מען צעטיילט צווישן די ארימע לייט .די שסית־זאכן
פון דער ״שיסל״׳ פון דער תמחוי׳ האט מען צעטיילט יעדן טאג׳ און דעריבער קוים
האט אן ארימאן שפית )אדער געלד צי אנדערע זאכן( אויף צוויי מאלצייטן טאר עד
גיט געמען פון דער ״שיסל״־ אבער די געלט פון דער קאסע האט מען צוטילט יעדע
וואד׳ יעדן פרייטאג ,און ממילא האט אפילו אן ארימאן ,וואס האט געהאט אויף צוויי
סעודות און מער׳ געמעגט ,פון איר נעמען הילף! אבער אויב ער האט געהאט אויף 14
סעודות ,אויף א גאגצעד וואך )יעדן טאג צוויי סעודות(׳ האט ער שוין ניט געטארט
נעמען שטיצע פון דער קאסע .דאם ווארט ״תמחוי״ אלם שיסל געפינט זיר עטליכע
מאל אין דער משגה .דאס ווארט ״קופה״ איז דער טייטש ״א קויש״׳ און ר׳ בנימין
מוספיא מייגט אז דאס איז דאם לאטיינישע ווארט ״קופא״׳ וואס איז דער טייטש א
גרויס געפעס אויף וויץ .דער אמת איז ,אז אין די לשונות וואס זענען נאנט צו לשון
קודש )אין אראביש( איז ״קופה״ א ״קויש״׳ און דערסון איז געווארן דער ״קויש אויף
צו זאמלן אין אים געלד׳ די ״קאסע״ .והקופה׳ און )געלד פאר דער ארימע לייט־קאסע(
ווערט געזאמלט דורך צוויי מענטש! או! ווערט צעטיילט דורך דריי )מענטשן( .ביים
זאמלן געלט דארסן זיין צוויי מעגטשן ,בדי איינער זאל היטן דעם צווייטן ,און דאס
צעטיילן דאס געלט דארף פארקומען דורו דריי מענטשן׳ א סארט בית דין פון דריי,
ווייל מען דארף אורטיילן וויסיל יעדן אדימאן צו געבן)גמרא בבא בתרא ח׳(.
ח ,מי ,ווער עם האט צוויי הונדערט זוז )א זוז איז אזוי פיל ווי א ״דינר״ ,און
מען טייטשט עס געוויינליך ״גילדן״( זאל ניט נעמען קיין לקט ,שכחה ,פאה און
מעשר עני ,די מפרשים זאגן׳ אז צדקח טאר ער אודאי ניט נעמען ,נאר אפילו די דא־
זיקע מתנות פאר ארימע לייט ,וואס זענען דאך אזוי ווי הסקר ,טאר ער אויר ניט
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צקט ^  :ח ה'}<5ה יגעש,-ע .*:ה
לו ?זאתים חןר ד;*׳ אם-לו אלף
נות^ין לו ;;אחת׳ ן!,רי וה -ט 1-ל.
ה-ו לרהט;; !-יבעל חובו או
לכתובת איטתו׳ ה*י זח יבי:יל .אין
נוחינץ א'*תו למכו -את ביתו ואת
כל• תשמייטי* ט מ -שןש לו
חכחביים זח והוא נושא ן:ותן ;הם׳
היי זה לא יטול .ו?ל כי שאינו

פא

^ריך לטיול ונוסיל׳ אינו טת טן
לכייות ;\ .ל
הזרן;ה .עה
טי שי^־יך לטיול ואינו נוטיל׳ אינו
טת מן הזלן^ה ו^ה שיכן־נם אח־ים
טשלו; .עליי ה;תונ אוט־׳ י ל 7
הגביאש־יננטיה יה׳והןה ה' מב;יחו.
יכן ד:ן שדן דיןאטת^לאטתו׳ ו;ל
טי ?ואינו לא חגר ולא סיטא ולא
פבח ,יעויטה .עצמו יאחד טהם׳

נעמען .ודייל מיט  200זוז קאץ מען זיך שוין אויסהאלטן א לענגערע צייט .היר אויב
ער האט געהאט  200ווינציקער איץ דינר )דאס הייסס אפילו נור  199גילד!( ,איו אפילו
מען גיט אים טויזנט )גילדן( מיטאמאל מעג ער נעמע! טייל מפרשים טייטשן דעם
׳.אפילו אלף נותגין לו כאחת״׳ אפילו טויזנט מענטשן געבן אים מיט אמאל יעדער
צו איין גילדן מעג ער נעמען .היו ממושכניס ,אויב זיי )זיין פארמעגן וואס באטרעפם
צוויי הונדערט גילדן( זענען געווען פארמשכונט צו זיין בעל חוב )פאר געלד וואס ער
איז שולריק( ארער פאר די כתובה פון זיין פרוי )צו פארזיכערן ,אז זי וועט האבן פון
וואס אפצונעמען די כתובה( ,מעג ער נעמען ווייל דאס הייסט ניט׳ אז ער פארמאגט
די  200גילדן׳ אויב זיי זענען פארמשכונט■ אין .מען צווינגט אים ניט ,אז ער זאל פאר־
קויפן זיין הזיז אדער זיינע ואכן צום באנוצן ,אויב ער פארמאגט ניט קיץ געלט אדער
סחורות׳ נאר ער האט א הויז צו וואוינען און זאכן׳ וואס ער באנוצט זיך מיט זיי ,קאן
מען אים ניט זאגן׳ אז ער זאל זיי פארקויפן; אין אזא פאל מעג ער יא נעמען.
ט מי ,אז איינער האט פופציק זוז )גילרן( ,און ער האנרלט מיט זיי ,זאל ער
ניט נעמען )ליין לקט ,שכחה און פאר!( ווייל אויב ער האנדלט מיט דעם געלט הייסט
עס ווי ער וואלט געהאט  200גילדן .וכל מי ,און ווער עס דארף ניט נעמען און נעמט,
גייט ער ניט אוועק פון רער וועלט ,ביו ער וועט דארפן פריער אנקומען צו מענטשן;
און ווער עס דארף נעמען׳ און נעמט ניט ,שטארבט ער ניט פון דער עלטער ,ביז ער
וועט פריער מפרנס זיין אנדערע פון זיין פארמעגן; און אויף אים זאגט דער פסוק
)ירמיה י״ז( ׳,געבענטשט איז דער מענטש ,וואס האט בטחון אין גאט ,און גאט אין
זיין בטחון״ ,די מפרשים זאגן׳ אז דאם וואס די משנה לויבט דא איינעם׳ וועלכער
דארף יא נעמען צדקה און נעמט ניט׳ מיינט מען ניט ,אז ער פייניגט זיף ד אדויו און
עסט ניט׳ נאר מען מיינט ,אז ער טוט אלע מעגליכקייטן׳ אפילו די שווערסטע ,אבי
ער ואל ניט אנקומען צו מענטשן .אין א סף משניות ענדיקט זיך דא די מסכת סאה ,און
למשל דער ברטנורא ענדיקט דא זיין פירוש .אבער אין טייל משניות זענען יא צוגע־
געבן די ודיטערדיקע ווערטער פון דער משנה! וכן ,און אזוי איז אויך מיט א דיין ,וואס
גיט ארויס א אמחן פסק דין לויט זיין אמת ,די משנה מיינט׳ אז אויר אויף אים אין
געזאגט געווארן דער פסוק פון ירמיה ווייל אויך ער ,ביים ארויסגעבן דעם פסק דין,
רעכנט ער זיד ניט מיט דער מיינונג פון מענטשן׳ נאר מיט גאט ,און ער האט בטחון
אין גאט .דער אויסדרוק ״לאמתו״ מיינט ,לויט טייל מפרשים ,אז ניט נור דער פסק
דין אליין איז אמת׳ נאר דער דיין האט ניט דערביי קיין אנדערע נגיעה ,און ביידע
בעלי דינים זעגען ביי אים פולשטענדיק גלייך .וכל ,און דער וואס איז ניט קיין דאמער
)אויף איין פוס( און קיין בלינדער און קיין הינקנדיקער )אויף ביידע פיס( און ער
מאכט זיך ווי איינער פון זיי)ווי ער וואלט גסווען לאם ,בלינד ,הינקנדיק ,כדי מענטשן
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איניו מת מן . ,n}ptnעד קלחי,ה ?אחד
מהם׳ ?;ז;א^מר׳ וד־ורעז ד>ד ,תבואנו,
ו^אמר׳ צדק צדק תךדו־ף •.ו?ל דין
ומל 1קח ימוחד וממה את הדין אינו

פב

מת מן הזק^ה. ,עד ימעי;יו ?הות.
שןאמר וש־וחד לא תקח׳ יי דדנזוחד
י.עור פקחים:
סליק םס:ת פאה.

זאל! אניף איס רחמנות האב! או! אים געבן צדקה( וועט ער פריסר ניט שטארב! פו!
דער עלטער ביז ער וועט ווער! )אויף א! אמת( חי איינער פו! זיי)פו! די דאזיקע בעלי
מומים( ,ווי עס שטייט אי! פסוק )משלי י״א( ״או! ווער עם זוכט דאס שלעכטע וועט
עס איס טרעפך ,או! עס שטייט אויך )דברים ט״ז( ״זאלסט נאכיאג! גערעכטיקייט,
גערעכטיקייט״ ,או! יערער דיי! וואס נעמט שוחד או! פארדרייט דעם פסק די! ,שטארבט
ער ניט פו! דער עלטער ביז זיינע אויג! ווער! פריער טונקל ,ווי עם שטייט )שמות
כ״ג( ״או! זאלסט ניט נעמע! קיי! שוחד ,ווייל שוחד מאכט בלינד די זעעווריקע״ או!
אזוי ווייטער .טי ל מפרשים )דער תוספת יום טוב( מיינען ,אז די פסוקים ,וואם ווערן
דא געברענגט גייען ארויף אויך אויף די פריעריקע ווערטער פון דער משנה ,״וכן
דיין שדן דין אמת לאמתו״ ,און דעריבער ווערט דא געבראכט דער פסוק פון ״צדק
צדק תרדוף״ .בכלל זענען אין דער דאזיקער לעצטער משנה פאראן פארשידענע נוס־
זזאות סיי אין די געדרוקטע משניות )אויך פון ירושלמי ,בבלי( ,סיי אין די כתבי יד!
אין טייל איז די משנה שטארק געקירצט און אין טייל ווערן געבראכט אנדערע פסו 
קים ,און דערפון און נאך א ראיה צו דער מיינונג ,וועלכע מיר זען פון דעם פ'רוש
ברטנורא ,וואס איז ניט דערשריבן ביזן־סוף ,אז אין טייל כתבי יד האט זיך די משנה
פאה געענדיקט מיט ״והי ה׳ מבטחו״.
סליק מסכת פאה — געענדיקט מסכת פאה.
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מסכת דמאי
הקדמה
איידער מיר דערקלערן די מסכת דמאי ,וועלן מיד געבן עטליכע זאכן ,וואם
וועלן לייכטער מאכן דעם לערנער צו פארשטיין די דינים אין דער משנה פון דער
דאזיקער מסכת :עטליכע פון די דאזיקע זאכן האבן מיר געזאגט אין דער הקדמה
צו דער מסכת פאה ,אבער מיר וועלן זיי דא איבערחזרן.
ווען א ייד אין ארץ ישראל אין אלטע צייטן האט אראפגענומען זיינע פרוכטן
אדער תבואה אדער גרינס פון גארטן און פעלד און ער האט זיי געבראכט צו זיו אין
הויז ,האט ער די דאזיקע זאכן נאכניט געטארט עסן .דאס האט נאך געהייסן ״טבל״ז
״טבל״ זאל זיין פון ״בלל״ ,אויסגעמישט ,גארניט אראפגענומען .מען האט עס
אויך גערופן ״ודאי״ ,״זיכערער טבל״ ,דאם הייסט ,מען האט געוואוסט אויף זיכער,
אז עס איז טבל .כדי מען זאל עם מעגן עסן ,האט די חורה געזאגט ,אז מען
דארף פון דעם ״טבל״ ,פון דעם ״ודאי״ אראפנעמען ,מפריש־זיין טיילן און זיי אוועק־
געבן ,און ערשט נאכדעם ווי מען האט געהאט ״מפריש״־געווען די טיילן ,איז די טבל
געווארן ״הולין״ ,״פשוטע״ עסנווארג ,און מען האט זיי געמעגט עסן .אראפנעמען
האט מען געדארפן די דאזיקע טיילן:
א .״תרומה״ ,מען האט געדארפן אראפנעמען א פופציקסטל פון דער תבואה,
פרוכטן און גרינס ,און דאס האט געהייסן תרומה ,און מען האט דאם אוועקגעגעבן דעם
כהן .א ישראל אדער א לוי האט ניט געטארט עסן די תרומה ,נאר א בהן און זיין פא־
מיליע און זיינע קנעכט ,און נאר א ריינער כהן) ,ניט דער וואם איז געווען טמא( האט
געמעגט עסן די תרומה ,עס דארף דא אויך געזאגט ווערן ,אז ״מדאורייתא״ ,ווי די
תורה לערנט ,האט מען ניט געדארפן געבן תרומה דוקא א פופציקסטל ,און אפילו איין
קערן ווייץ איז גענוג געווען פאר א גאנצן זאק .נאר די רבנן האבן מתקן געווען׳ אז
'
מען זאל געבן א פופציקסטל.
ב .״מעשר״ .נאכדעם ווי מען האט אראפגענומען תרומה ,האט מען פון דער
איבערגעבליבענער תבואה ,פרוכטן און גרינם געדארפן אראפנעמען א צענטל׳ ״מעשר״
)צענטל( ,און דאס האט געהייסן ״מעשר ראשון״ ,״דאם ערשטע צענטל״ ,און מען האט
עם אוועקגעגעבן דעם לוי .דעם מעשר האט שוין יעדער געקאנט עסן ,אפילו א ישראל,
אבער אוועקגעבן האט מען עם באדארפן דעם לוי .אין די שפעטערדיקע צייטן האט
מען אויך דעם מעשר געגעבן צו א כהן.
ג .דער לוי ,באקומענדיק דעם מעשר ,האט געדארפן דערפון אראפנעמען א
צענטל און דאם האט געהייסן ״תרומת מעשר״ ,און ער האט דאם געדארפן אוועקגעבן
דעם כהן■ די תרומת מעשר האט געהאט דעמזעלבן דין ,וואם די פריער דערמאנטע
תרומה! נאר א ריינער )ניט־טמא( כהן און זיין פאמיליע און זיינע קנעכט האבן עם גע־
מעגט עסן! א ישראל און א לוי האבען עם ניט געטארט עסן.
ד .״מעשר שני״ .נאכדעם ווי דער בעל הבית האט שוין געהאט אראפגענומען
פון זיין טבל די תרומה און דעם מעשר ,האט ער יעדעם ערשטע און צווייטע און
פירטע און פיפטע יאר נאך דעם שמיטה־יאר )ווי באוואוסט איז יעדעס  7־טע יאר
שמיטה־יאר( געדארפן אראפנעמען נאך א צענטל ,און דאם הייסט ״מעשר שני״ )דער
צווייטער מעשר( .אבער דעם דאזיקן מעשר שני דארף ער שוין קיינעם ניט אוועק־
געבן ,נאר ער דארף עם פירן קיץ ירושלים און דארט עם עסן אין קדושה און ריע-
קייט .אויב ער וויל דאס דאזיקע עסנווארג ניט פירן קיץ ירושלים ,קאן ער עס אוים־
לייזן מיט געלט! דער בעל הבית באצאלט דערפאר ,וויפיל עם האט די ווערט און ער
לייגט־נאך צו א פערטל )דאס הייסט ״חומש״ ,א ״פיפטל״ ,ווייל צוזאמען מיט די
 4פערטל פון קרן ,פון ווערט-געלט ,איז דאם א פיפטל( ,און דאס געלט פירט ער קיץ
ירושלים און קויפט דארט דערפאר עסנווארג ,אדער וויין ,און פארנוצט עם דארט.
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״מעשר עני״ .יעדעם  3־טע און 6־טע יאר גאו דעם שמיטה־יאר ד»רף מען
ה.
גיט אאשייח קיין מעשר שגי׳ גאר אנשטאט דעם דארף מען אראעגעמען א צענטל און
עם אוועקגעבן צו ארימע לייט ,און דאם הייסט ״מעשר עני״ ,דאס צענטל פאר ארימע
לייט .מעשר עני האט ניט קיין שום קדושה .און מען קאן עם עסן ווי מען וויל און
אויך וועד עם וויל.
נאכדעם ווי מען האט אפגעשיידט די אלע דאזיקע ״מתנות״ ,דאם הייםט :תרומה,
מעשר ,מעשר שני )און אין די יארן  3און  6נאך שמיטה אנשטאט מעשר שני —
מעשר עני( הערט אויף די תבואה און פרוכטן און גרינם צו זיץ טבל און הייםן ״חוליף
און מען מעג זי שוין עםן .דאם איז ,אז א בעל הבית האט אליץ אראפגענומען די תבואה
און פרוכטן אץ גרינם פון זית פעלד און גארטן ,האט ער געטאן דאם אלץ און ער איז
געווען זיכער אז ער עםט ניט קיץ טבל .מען האט אויך געמעגט קויפן די אלע זאכן
ביי א באגלויבטן י  ,Tא נאמן״ ,אויב דער דאזיקער ייד האט געזאגט ,אז פון די זאכן
האט מען אראפגענומען די אלע מתנות ,און זיי זענען ניט קית טבל.
אבער אין ארץ ישראל זענען אין דער צייט פון דער משנה געווען י Tן עמי
הארצים ,און מען איז גאר געווען זיכער מיט זיי ,אז זיי שיידן אפ תרומה ,ווייל תרומה
איז גאר היליק ,און קיץ םך באטרעפט זי ניט! אבער מען איז ניט געווען זיכער,
אז די עמי הארצים נעמען אראם די אלע מעשרות ,וואם האבן שוין באטראפן גאר א
םך .אזא תבואה צי פרוכטן צי גרינם פון א עם הארץ האט געהייםן ״דמאי״ ,״ניט-
זיכער״ .דערציילט א ברייתא אין סוטה מ״ח )און א רמז דערפון איז פאראן אין
דער משגה( ,אז דער פירשט יוחנן כהן גדול ,וועלכער האט געלעבם לערך  180יאר
פארן חורבן פון 2טן בית המקדש ,האט איינגעפירט ,אז ווען מען קויפט תבואה צי
פרוכטן צי גרינס ביי א עם הארץ ,דמאי ,זאל מען אליץ אראסגעמען מעשר ראשון
און פון מעשר ראשון אראפנעמען דאם צענטל תרומת מעשר און עם אוועקגעבן צום
כהן ,אבער דעם מעשר ראשון אליין דארף מען קיינעם ניט אוועקגעבן און מען מעג
עם פארהאלטן פאר זיך .דאם זעלבע זאל מען אראפנעמען מעשר שני און דאם פירן
קיין ירושלים ,און אין די יארן  3און  6נאך דעם שמיטה־יאר זאל מען )לויט טי ל
מיינוגגען( אראפנעמען מעשר עני ,אבער מען דארף עם ניט אוועקגעבן צו ארימע
לייט ,נאר עם פארהאלטן פאר זיך .פארוואם מעג מען דעם מעשר ראשון און מעשר
עני פארהאלטן פאר ז י ח וויל מען ווייסט דאך ניט ,און עם קאן דאו זיין ,אז דער עם
הארץ האט יא אראפגענומען די דאזיקע מעשרות ,און דעריבער איז מען ניט מחויב
די דאזיקע מעשרות ,וואם מען שיידט אם פון ספק וועגן ,אוועקצוגעבן צו וועמען
עם איז .מען האט ,דעריבער ,ניט געדארפט אפילו ״אראפנעמען״ ,״מפריש זית״ די
דאזיקע מעשרות .עם איז גענוג געווען ביי דמאי ,אז מען האט געזאגט ,אז דא איז
פאראן מעשר ראשון׳ צי מעשר עני! דאס האט געהייסן ״קרא שם״ ,אגרופן מיטן נא־
מען ,דאקייגן ,די תרומת מעשר האט מען יא געמוזט אראפנעמען און געבן דעם כהן
)וויל דאם טאר דאו א ישראל ניט עסן( ,און דעם מעשר שני האט מען יא געדארפן
אראפגעמען און פי ח קית ירושלים ,אדער עם אויסליתן און דאס געלט פירן קית
ירושלים .דאס דאזיקע פארלייכטערוגג מעשר־נעמען פון דמאי האט געהייםן ״מעשר
דמאי״.
צוליב דעם ,וואס דער גאגצער ענין דמאי איז דאו געווען בלויז יוצא צו זיין
פאר ספק וועגן׳ האט מען געמאכט דערניי א סו פארלייכטערוגגען ,און די משגה
וועט אוגז לערנען וועגן די דאזיקע פארלייכטערונגען.
וועגן דעם גאמען ״דמאי״ זענען געזאגט געווארן א סו מיינוגגען ,טייל זאגן ,אז
דאם איז פון די ווערטער ״דא מאי״ )״וואס איז דאסז״( .טי ל מיינען אז עס איז
פון ״דמח״ ,״איבורטראכטן״ ,״זיין אין ספק״.
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פרק א.
א .הקלין ,די)פרוכטן ,וואס ווערן דא אויסגערעכנט זענע (1גרינג בנוגע צו דמאי,
די משנה זאגט ,אז ניט פון אלע פרוכטן ,וואם מען קויפט פון אן עם הארץ ,דארף מען
אראפנעמען דעם מעשר ,וועלכן מען דארף אראפנעמען פון דמאי ,ווי מיר האבן
פריער אנגעוויזן אין דער הקדמה .עם זענען פאראן אזעלכע פרוכטן ,וואס די חכמים
האבן ביי זיי ״מיקל״ געווען ,״גרינג״ געמאכט ,און געזאגט ,אז כאטש מען קויפט זיי
ביי א עם הארץ ,איז מען פטור פון אראפנעמען דעם דמאי־מעשר .פארוואם? עם זענען
פאראן דערויף צוויי טעמים :ערשטנם ,ווייל די דאזיקע פרוכטן זענען ניט קיין גוטע,
קיין השובע ,זייער בעל הבית ארט ניט ,אויב מען נעמט זיי ביי אים צו אפילו בחנם,
און עם איז מעגליך אז זיי זענען הפקר ,וואס איז בכלל פטור פון מעשר .און צוריטנם,
צוליב דעם וואס זיי האבן ניט קיק חשיבות קאן מען אננעמען ,אז דער עם הארץ האט
יא אראפגענומען פון זיי דעם מעשר ,מחמת עם איז אים ניט געווען קיין שאד .און ווייל
דער גאנצער ענין דמאי איז דאך א םפק ,האט מען ביי די זאכן מיקל געווען .די משנה
רעכנט דא אוים די דאזיקע פרוכטן :השיתין — ,ווילדע פייגן ,והרימין — ,לאטום
)לויט טייל מיינונגען פיסטאשקעס( ,והעזרדץ — ,שפערלינג )אזא פרונט ,טייל זענען
גורס ״עזררין( ,ובנות שוח — ווייסס וואלד־פייגן) ,וועלכע וואקסן איינמאל אין 3
יאר( ,ובנות שקמה — ,פייגן פון סיקאמאר־בוים ,ונובלות התמרה ~ אפפאל־טייטלן
נוועלכס דער ווינט ווארפט אראפ ווען זיי זענען נאכניט צייטיק( ,והגופנין — ,שפעט־
וויינטרויבן )וועלכע ווערן צייטיק זייער שפעט( ,והנצפה — ,קאפער־פרוכט .די אלע
אויסגערעכנטע פרוכטן זענען ,ווי מיר האבן שוין געזאגט ,ניט חשוב אין קיין שום
ארט און דעריבער זענען זיי אומעטום פטור פון מעשר אלם דמאי .וביהודה און אין
יהורה )זענען פטור פון מעשר אלם דמאי( די טרויבן פון גארבער־בוים ,דער עסיג פון
יהודה ,און דטר קאריאנדער )אזא געווירץ( ,מיט ״יהודה״ האט מען אגגערופן דעם
דרום טייל פון ארץ ישראל ,דאקייגן דער צפון טייל פון ארץ ישראל האט געהייםן
״גליל״ .זאגט די משנה ,אז דריי פרוכטן זענען אין יהודה פטור געווען פון דמאי,
און זיי זענען :די טרויבן פון דעם בוים ,וואם הייםט אין לשון קודש ״אוג״ ,און די ארא־
בער דופן אים ״םומאק״ ,און זיין קארע ווערט באנוצט צום גארבן פעל ,און מען רופט
אים דעריבער גארבער־בוים ,און ווייל אין יהודה זענען פאראן א סך אנדערע גוטע
וויינטרויבן ,דעריבער האבן די טרויבן פון דאזיקן בוים ניט קיץ שטארקע חשיבות;
דער עםיג אין יהודה ,וועלכער ווערט געמאכט ניט פון ריינעם וויין ,נאר פון וואםער,
אין וועלכן מען האט אריינגעלעגט בלויז די קערנדלעך פון די וויינטרויבן; דער ״קא־
ריאנדער״ )״כוסבר״( .אזא געווירץ ,וועלכער איז ,ווייזט אוים ,אין יהודה ניט פיל
גענוצט געווארן .ר׳ יהודה זאגט ,אז אלע ווילדע פייגן זענען פטור )פון דמאי־מעשר(,
א חוץ די פייגן ,וואס הייסן ״דופרא״ )דאס זאל זיין דאס צחאמענגעזעצטע ווארט ״דו־
פרא״ ,וואס וואקסט צוויי מאל אין יאר(; אלט לאטום־פרוכט זענען פטור ,א חוץ די
לאטוס־פרוכט פון שקמונה; אלט סיקאמאר־פייגן זענען פטור .א חוץ די וואס )זענען
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חוץ מן המוסיפות :ר הרמאי אין
ל 1חיימימ ,ואין לו־ מיעור׳ ונאקל

פו

לאוגן׳ לנכ^ס לירושלים ויוצא׳
ומאבדין את מיעוטו בדרכים׳ ונווזנו

אויפן מי ס ביז זיי( צעשפאלטן פון זיי איז מען יא מחויב צו געבן דמאי-מעשר ,ווייל
זיי זענען חשוב און דער עם הארץ האט ,מעגליך ,פון זיי ניט גענומען מעשר.
ב .הדמאי ,דער מעשר שני פו! דמאי ,די משנה האט דאס סתם ווארט ״דמאי״
אבער ווי מיר וועלן באלד זען מיינט מען דא מעשר שני פון דמאי .ווי מיר ווייסן
פון דער הקדמה צו דער דאזיקער מסבתא האט מען מעשר שני געדארפן אוועקפירן
קיץ ירושלים און דארט עסן מיט קדושה .אויב מען האט די תבואה אדער פרוכטן
מעשר שני ניט געקאנט אוועקפירן ,האט מען זיי אויסגעלייזט מיט געלט און מען האט
צוגעצאלט א ״חומש״ )א פיפטל ,באמת איז דאם געווען א פערטל! :למשל ,פאר
פרוכטן מעשר שני ,וואס האבן די ווערט געד,אט  4גילדן האט מען צוגעלייגט א פיפטן
גילדן ,און דאס געלד געפירט קיין ירושלים און דערפאר דארט געקויפט עסנווארג און
זיי דארט געגעסן ,זאגט דא די משנה ,אז א סך חומרות ,אפגעהיטענע דינים ,וואס מען
האט זיך נוהג געווען לויט זיי ביי מעשר שני פון זיכערן טבל ,פון ״ודאי״ ,האט
מען ניט באנוצט ביים מעשר שני פון דמאי ,וואס איז אראפגענומען געווארן נאר
צוליב ספק .די משנה רעכנט דא אויס די דאזיקע דינים ,דהיינו :אין ,ער )דער מעשר
שני פון דמאי( האט ניט קיין פיפטל און מע! דארף אים ניט אויסרוימן אויב מען וויל
דעם מעשר שגי פון דמאי ניט פירן קיץ ירושלים ,קאן מען אים אויסטוישן אויף געלד
און מען דארף ניט צו־צאלן דאס פיפטל :אויך איז דער דין ,אז ערב פסח יעדעס פירטע
און זיבטע יאר נאך שמיטה־יאר האט מען געדארפן דעם מעשר שני ,וואס האט זיך
אנגעזאמלט דורך די פריעריקע יארן ,ארויסרוימען ,מבער זיין ,און אים פארניכטן .זאגט
די משנה ,אז מעשר שני פון דמאי ,ווייל עס איז דאך נור גענומען אויף א ספק ,דארף
מען ניט אויסרוימען .ונאכל ,און ער ווערט געגעסן )אוין( דורך א; ״ אונ ך מיט ״אונן״
מיינט מען א מענטש ,וועמען עס איז געשטארבן א גאנטער קרוב ,נאך וועלכן מען איז
אן אבל ,אין טאג ווען דער קרוב איז געשטארבן .די תורה זאגט ,אז מען טארניט
עסן מעשר שני ווען מען איז אן אונן )דברים כ״ו( ,און די משנה זאגט דא ,אז מעשר
שני פון דמאי מעג מען יא עסן ווען מען איז אן אונן .ונכנס ,און מען פירט אים אריין
קיין ירושלים און מען פירט אים ארויס דער דין איז ,אז מעשר שני ,קוים האט מען אים
אריינגעפירט קיין ירושלים ,טאר מען אים צוריק ניט ארויספירן פון ירושלים .אפילו
ווען מען וויל אים אויסטוישן אין דרויסן אויף געלד ,און דאס געלד אריינפירן קיץ
ירושלים .און ניט נאר מעשר שני אליין ,נאר אפילו טבל ,ווייל מען דארף פון אים
אראפנעמען מעשר שני ,אויב מען האט דעם טבל אריינגעפירט קיץ ירושלים טאר
מען אים שוין צוריק ניט ארויספירן .זאגט דא די משנה ,אז מעשר שני פון דמאי,
כאטש מען האט אים ארייגגעפירט קיץ ירושלים ,קאן מען אים פון דארט צוריק ארויס־
פירן .דער רמבם און טייל אנדערע מפרשים זאגן ,אז דאס מיינט מען דעם טבל פון
״מאי ,איידער מען האט אראפגענומען דעם מעשר שני; אבער דעם מעשר שני אליץ
אפילו פון דמאי טאר מען ניט צוריק ארויספירן פון ירושלים .ומאבדין ,און מען קא!
לאזן פארלוירן גיי! קלייניקייטן פון אים אין די וועגן די דאזיקע משנה איז שווער און
טייל מפרשים טייטשן ״בדרכים״ ,ניט ״אין די וועגן״ ,נאר ״צוליב די וועגן״ ,און
דער טייטש איז ,אז אי־ב מען האט נאר א קליינע צאל פרוכטן מעשר שני פון דמאי און
עס לוינט זיך זיי ניט צו פירן קיין ירושלים צוליב דער טירחא אויף די וועגן קאן מען
זיי פארניכטן )עסן אויסער ירושלים טאר מען ניט( .דער ברטנורא טייטשט ,אויב מען
געפינט זיך מיט ניט קיץ סך מעשר שני אויף די וועגן און עס איז פאראן א שטיקל
סכנה פון חיות רעות אדער גזלנים ,זאל מען עס לאזן אויף די וועגן און זאל עם דארט
פארניכטעט ווערן .ונותנו ,און מען קאן איכו )דעס מעשר שני פון דמאי( געבן צו א
עם הארץ ,אבער מען זאל עם! )אי! ירושלים( פאר א/ווי פיל וויפיל ער איז ווערט געווען
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^_עם הארין ד איל ינגדו ,ו;זח^ל'ן
אותו נסףו^ל:סף׳ נחשת.על נחשת׳
כתף וגל נהיגזת׳ 'גהשת ?גל ה*5רות׳
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ויז^עלו בירוי^לזמג ג הלויןחלזרע׳
ולבה?וד׳,קי!ח לעורות׳ ש ק לנר׳
שטן לסיך בו את הכלים׳ ?טיר בון
הרמאי .טכזיב ולהלן׳ פטיר טן
הרמאי .חלת.עם האדין ,והטדוטע׳

דער דין איז .אז מעשר שני האט מען אין ירושלים געדארפן עסן בטהרה ,ווען מען
איז ריין ,די עמי הארצים זענען ניט געווען אפגעהיטן אין רייגיקייט ,און דעריבער
האט מען ריכטיקן מעשר שני  ,פון ודאי ,ניט געטארט געבן צו א עם הארץ צו עסן,
ווייל טאמער וועט ער אים עסן ווען ער איז טמא ,אבער ביי מעשר שני פון דמאי האט
מען יא מתיר געמאכט צו געבן צו א עם הארץ אין ירושלים צום עטן ,און וויפיל דער
מעשר שני באטרעפט זאל מען פאר דעם געלד קויפן עסנווארג און דאם עסן אין
ירושייים בטהרה .ומחללין .און מען מעג אים אויסמויש! אויף געלט )אן שום באגרענ־
צונגן( זילבער אויף זילבער ,קופער אויף קופער ,זילבער אויף קופער ,און קופער אויף
פרוכטן און ער זאל חידער אויסלייזן די פרוכטן ,אחי זאגט ר׳ מאיר .ווי מיר וועלן
לערנען אין דער משנה מסכת מעשר שני זענען פאראן באגרענצונגען ביים אויס־
טוישן מעשר שני אויף געלט .אויב די מעשר שני פרוכטן זענען געהאט אויסגעטוישט
געיוארן אויף זילבער-געלט ,קאן דאס זילבער־געלט ניט ווערן אויסגעטוישט אויף אנ־
דער זייבער־געלט; און דאסזעלבע איז מיט קופער־געלט אויף קופער־געלט ,און אזוי
זענען פאראן נאך אנדערע באגרענצונגען .זאגט די משנה ,אז ביי מעשר שני פון
דמאי מעג מען טאן די אלע זאכן :און ר׳ מאיר זאגט ,אז מען מעג אפילו ,אויב מען
האט גאר צום סוף ווידער אויסגעטוישט געלט אויף פרוכטן ,נאכאמאל אויסטוישן די
פרוכטן צוריק אויף געלט ,דאס ווארט ״ובלבד״ ,״און אבי נור* איז דא שווער ,און
טייל זענען עס ניט גורס וחכמים ,אבער די חכמים זאגן ,אז ער זאל די פרוכטן אוועק־
פירן און זיי עסן אין ירושלים אויב מען האט גאר צום סוף אויסגעטוישט דאם געלט
אויף פרוכטן ,טאר מען די פרוכטן ניט מער אויסטוישן ווידער אויף געלט ,נאר מען
דארף זיי אוועקפירן קיץ ירושלים.
ג הלוקח ,אז איינער קויפט )פון א עם הארץ ,דמאי( תבואה צום זייען ,אדער
)צו געבן צו עסן 1צו בהמה אדער מעל אויף )צו באארבייטן דערמיט( פעל ,אדער אייל
צו )ברענגען אין[ א לעמפל ,אדער אייל צום באשמירן דערמיט כלים ,אין ער פטור
)פון אפשיידן מעשר( פון דמאי אין דער משנה ווערט דא כסדר באנוצט דער אוים־
דרוק , ,פטור פון דמאי״ ,און מען מיינט דערמיט ,אז מען מעג באנוצן דמאי און מען
דארף ניט געבן מעשר פון דמאי .דער טעם איז ,ווייל די תורה האט געהייסן בכלל
געבן תרומה און מעשרות נאר ווען מען עסט די געיויקסן און ווען מעז נוצט זיי
פאר אנדערע צוועקן .ניט צום עסן; נאר די רבנן האבן גוזר געווען ,אז אפילו ווען מען
נוצט געוויקסן ניט צים עסן ,דארף מען אויך געבן פון זיי תרומה און מעשר ,אבער
ווייל דמאי אליין איז א ספק־זאך ,האט מען דא פארלייכטערט און מען גיט מעשר נור
ווען מ׳עסט .מכזיב ,פון דעו שטאט כזיב און ווייטער איז מען פטור פון דמאי ,כזיב איז
געווען א שטאט לעבן דער צפון גרעניץ פון ארץ ישראל ,אויפן וועג פון עכו קיין סי־
ריע .די דאזיקע געגנט פון כזיב ביז אריין אין סיריע האבן די יידן געהאט אונטער
זייער הערשאפט נור א קורצע צייט אין דער צייט פון ערשטן בית המקדש; אבער אין
דער צייט פון צווייטן בית המקדש ,ווען די ״אויפגייער פון גלות בבל׳י האבן פאר־
נומען ארץ־ישראל )כבוש עולי בבל( ,האבן זיי יענע געגנט ניט פארנומען ,דעריבער
האט עס ניט אזא קדושה ווי ארץ ישראל און איז פטור אפצושיידן דמאי מעשר.
חלת ,אז אן עם הארץ נעמט
וועגן סיריע געבן מיר פרטים ווייטער אין די משנות.
חלה )פון זיין טייג און גיט זי צום כהן( ,והמדומע ,אויםגעמישטע) ,אז ביי אן עם הארץ
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וה^קיס ?5םף מ.עי;ז־ר שני׳ ו>;ז;רי
הס;ח 1ת׳ ?טורין סן הדסאי .קסן

פח

^רב׳ 3ית >צנזאי סחיבין׳ ו 5ית הלל

פ■ו.tpריןנ ר הךסאי ס^ערכין ב1׳

האט זיך אויסגעמישט תרומה מיט געוויינליכער תבואה ,מיט חולין׳ ווינציקער פו!
 100טייל! חולי! אויף איי! טייל תרומה ,או! ער דארף דאס פארקויפן צו א כה! ,ווייל
א ישראל טאר עס ניט עם! צוליב דער אויסגעמישטער תרומה( ,והלקוח ,או! ווע! מע!
קויפט ואי! ירושלים( פאר דעם געלט פו! מעשר שני ותבואה אדער פרונט! פו! א עם
הארץ( ,ושיירי המנחות) ,ווען א עם הארץ ברענגט אי! בית המקדש א קרב! מנחה,
וואט באשטייט פו! מעל ,או! דער כה! איז מקריב דערפו! אויפן מובח נאר א קליינעם
טייל ,או! דאם איבעריקע ,די ״שיריים״ ,עסט דער כהן אויף( ,די שיריים פו! די מנחות,
— ודי אלע( זענע! פטור פו! דמאי .דער טעם איז ,ווייל די עמי הארצים ,מיט זייער
גאנצער פראסטקייט ,זענען דאך געווען פרומע יידן ,און האבן שטארק מורא געהאט
פאר הייליקע זאכן ,און דעריבער וואלט אזא עם הארץ ניט געגעבן דעם כהן
הייליקע חלה ,אדער פארקויפט תבואה אויף צו עסן הייליקן מעשר שני ,אדער פאר־
קויפט צו א כהן תבואה געמישט מיט תרומה ,אדער געברענגט אין בית המקדש א קרבן
מנחה פון מעל ,אויב ער וואלט פון דעם אלעס פריער ניט געווען גענומען די מעשרות.
שמן ערב ,אייל וואס איו געמישט מיט געווירצן ,זענע! די בית שמאי מחייב )אי! דמאי(,
או! די בית הלל ,פטר׳ע! ופו! דמאי( .״ערב״ איז דער טייטש ״אנגענעם״ ,און דאס
מיינט אייל געמאכט מיט געווירצן ,אז עם זאל זיין אנגענעם צום שמירן זיף דערמיט;
מייל טייטשן ,אז דא סמיינט באלזאם .כאטש דער דין איז ,אז א מענטש טאר זיך
ניט שמירן מיט ניט־געמעשר׳טן אייל ,אבער ווייל דער דאזיקער אייל איז א געמיש־
טער ,און ווייל דמאי אליין איז דאו אויר נור א ספק־זאך ,האט מען דערביי פארלייכ־
טערט און מען איז פטור ,לויט די בית הלל ,אפצושיידן דעם דמאי-מעשר .אזוי טייטשט
דער ר״ש.
ד .הדמאי ,דמאי ותבואה וואס מען האט געקויפט ביי א עם הארץ( ,כאטש מען
טאר נאף אזא תבואה ניט עסן ,און מען מוז אפשי Tן מעשר ,פונדעסטוועגן איז עס א
לייכטע עבירה ,און מען קאן דעריבער דערמיט טאן זאכן ,וואם מיט זיכערן טבל ,מיט
״ודאי״ ,טאר מען ניט טאן■ די משנה רעכנט דא אויס די אלע זאכן; מערבי! בו ,מע!
מעג מיט איס ומיט דמאי( מאכן א עירוב .דער דין איז ,אז שבת און יום טוב טאר מען
ניט גיין מער ווי  2000איילן)תחום שבת( ווייט פון דער שטאט ,וואו מען געפינט זיר•
אויב מען וויל גיין  4000איילן דארף מען פרייטאג פארנאכט אוועקלעגן אויפן ארט,
וואו עס ענדיקט זיך די ערשטע  2000איילן ,עסנווארג און עם הייסט ,אז מען האט דא
געוואוינט פרייטאג פארנאכט ,און ממילא מעג מען גיין פון דאנען נאד  2000איילן
ווייטער .דאס הייםט ״עירוב תחומיך /עם איז פאראן אויר א ״עירוב חצרות״ ,און דאם
איז! אויב עם וואוינען עטליכע מענטשן אין הייזער ,וואם די טירן פון די חייזער גייען
ארוים אויף איין הויף ,חצר ,טאר מען שבת ניט ארויםטראגן פון די הייזער אין הויף,
סיידן מען לעגט אוועק ערב שבת עםנווארג אלם א ״עירוב״ ,און דאם הייםט ,אז אלע
איינוואוינער פון הויף זענען געווארן ווי איין בעל הבית ,ווייל זיי האבן צוזאמען איין
עםנווארג! דעמאלם מעג מען ארויםטראגן פון די וואוינונגן אין הויף )דאם ווארט
,,עירוב״ איז דער טייטש ״צונופמישונג״( .אבער דאם עםנווארג מוז זיין אזא ,אז מען
זאל עם מעגן עםן .למשל מיט עםנווארג פון טבל קאן מען ניט מאכן קיץ עירוב• זאגט
די משנה ,אז מיט דמאי קאן מען יא מאכן א עירוב.ומשתתפי! בו ,או! מע! קא! מיט
אים מאכן ״שיתופי מבואות״ .אויב עטליכע הויפן גייען ארוים אין איין האלכ־פאר־
מאכטן געםל ,טאר מען ניט ארויםגעטראגן פון די הויפן אינם דאזיקן געםל ),,מבוי״,
״געםל״ ,און אין לשון רבים ״מבואות״( אויב מען האט ניט ערב שבת אוועקגעלייגט
בשותפות א עםנווארג און עם הייםט ווי אלע איינוואוינער פון די הייפן זענען שותפים
אין דעם געםל .אויך דא מוז דאם עםנווארג זיין אזא ,אז מען מעג עם עםן; פון
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הךכילה והל^רים

ריבטיקן טבל קאן מען ניט מאכן קיץ ״שיתופי מבואות״ ,זאגט די משנה ,אז מיט
דמאי קאן מען יא .ומברכי, 1או 1מען בענטשט אויף אים .ווען מען עסט א זאך ,רואם מען
טאר ניט עסן ,טאר מען ניט בענטשן דערויף ,אבער אויף דמאי מעג מען בענטשן.
רש״י טייטשט ,אז מען מיינט דא ניט בענטשן נאכן עסן ,נאר מאכן די ברבה המוציא
פארן עסן .ומזמנין ,און מען מעג בענטשן )נאכן עסן דמאי( במזומן .אויב עם האבן
געגעסן דריי פערזאן ,זאגט איינער פארן בענטשן ״נברך שאכלנו משלו״ ,און די אנ־
דערע צוויי ענטפערן אפ ״נברך שאכלנו משלו ובטובו חיינו״ .ומפרישין ,און מען מעג
אפשיידן )די מעשרות פון דמאי( נאקעטערהייט .מעשר פון טבל טאר מען ניט אם־
שיידן נאקעטערהייט ,ווייל מען דארף מאכן א ברכה ביים אפשיידן ,און נאקעטערהייט
טאר מען קיץ ברכה ניט מאכן .אבער דמאי מעג מען ,ווייל אויף אפשיידן מעשר פון
דמאי דארף מען ניט מאכן קיץ ברכה• בין השמשות) ,מען מעג אפשיידן מעשר פון
דמאי פרייטאג-פארנאכט ,ווען עם איז שוין בין השמשות( ,צווישן טאג און נאכט.
מעשר פון טבל טאר מען בין השמשות פרייטאג פארנאכט ניט אפשיידן ,ווייל טאמער
איז עם שוין שבת ,און אום שבת טאר מען ניט אפשיידן .אבער ביי מעשר פון דמאי
האט מען מיקל געווען .הא אם ,ביים דאזיקן )דמאי־מעשר( אויב מען האט אפגעשיידט
צוערשט מעשר שני און דערנאך מעשר ראשון ,שאדט עם ניט .לויט דעם דין מוז ביים
אפשיידן תרומה און מעשר געהאלטן ווערן א םדר :צוערשט תרומה ,דערנאך מעשר
ראשון ,דערנאך מעשר שני .אבער ביי דמאי שאדט ניט ,אפילו מען האלט ניט דעם
םדר• — די גמרא זאגט ,אז ווייל אן ארימאן מעג עםן דמאי און ודיל יעדער קאן דאד
מפקיר זיין זיין פארמעגן און הייםן אן ארימאן ,הייםט דמאי א זאך ,וואם איז ראוי צום
עםן .שמן ,דער אייל ,וואס דער וועבער שמירט אן דערמיט זיינע פינגער ,איז חייב אין
דמאי ,און וואס דער וועלנער קעמט די וואלטוט אריין אין אייל ,איז פטור פון דמאי,
דער וועבער ,וואם וועבט וואל ,שמירט אן די פינגער מיט אייל ,כדי ער זאלקאנעז
בעםער וועבן .זאגט די משנה ,אז שמירן זיך דעם קערפער הייםט אזוי גוט ווי טרינקן
)״םיכה כשתייה״( טאר מען מיט דמאי־אייל זיך ניט שמירן די פינגער .אבער דער אייל
וואם מען טוט אריין אין וואל ,איז דאך ,כדי מען זאל די וואל קאנען בעםער קעמען,
כאטש דער וועלכער קעמט די וואל ווערן דאך זיינע פינגער באנעצט מיט דעם אייל,
איז ער פטור פון דמאי ,ווייל ער האט דאך ניט דירעקט אנגעשמירט דעם קערפער
מי ט דעם אייל.

פרק ב.
א .ואלו ,און פון די דאזיקע זאכן דארף מען אפשיידן דמאי־מעשר אין יעדן ארט.
די ווערטער ״אין יעדן ארט״ )״בכל מקום״( ווערן געטייטשט דורך די מפרשים ,אז
מען מיינט דערמיט ,אפילו מען קויפט זיי ניט אין ריכטיקן ארץ ישראל נאר נאנט
צו דער גרעניץ אין צפון ,פון דער שטאט כזיב און ווייטער; און כאטש די משנה אין
פרק א׳ משנה ג׳ זאגט ,אז אין דער דאזיקער געגטט איז מען פטור פון דמאי ,אבער די
דאזיקע זאכן זענען יא מחויב אין דמאי ,ווייל מםתמא זענען זיי געקומען פון ארץ
ישראל .דאם זענען :הדבלה — געפרעםטע פיינן ,והתמרים — טייטלן ,והחרובים —
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והסרו^ין הא1ךז והקמ;ין .האוידז
ש3חו^ה לי^רץ ; ל המ^זתמש
מאנו ?ט׳ירי ב 'ה3זר 31ל ;גליו
להיות נאמן .כעשיר את שיהיא
אוכל׳ ואת ימהוא מוכר׳ ואת שהוא

לוקח׳ ואינו מתארח אצל עם הארין.
ד יהוךה אומר׳ אף המתארח אצל
עם הארץ נאמן .אמרו לו׳ .ע ל
עצמו אינו נאמן׳ ניצר יהא נאמן
על אחרים; ^ המ.קכל עליו להיות

באקסער ,האורז — רייז ,והכמו! — או! קימל; האורז ,דער רייז וואס איז אץ חוץ לארץ
)אויסער ארץ ישראל( ,ווער עם ניצט פון אים איז פטור פון דמאי .אויף די לעצטע
ווערטער פון דער משגד׳ זענען פאראן עטליכע טייטשן .טייל מפרשים מיינען ,אז דער
״כל המשתמש״ ,״ווער עס נוצט אים״ ,מיינט צו זאגן ,אז אפילו מען גוצט דעם חוץ־
לארץ־רייז אין •ארץי ישראל איז מען אויך פטור פון דמאי .דעד ״מלאכת שלמה״ ברענגט
א פירוש ,אז ניט נור ווען מען עסט דעם רייז אלם רייז ,נאר אפילו ווען מען מאכט
דערפון מעל און ברויט און מען דערקענט ניט מער ,אז עם איז רייז )״כל המשתמש״,
״אלץ וואס מען נוצט״( ,איז מען אויך פטור פון דמאי•
המקבל ,וועו עס נעמט אויף זיך צו זיין א נאמן )באגלויבט ,אז ער שיידט
ב.
אפ מעשר( ,ז^ןל ער אפשיידן מעשר פון דעם וואם ער עסט ,פון דעם וואס ער פאר־
קויפט ,פון דעם וואם ער קויפט )אפילו ניט צו עםן פאר זין נאר צום פארקויפן(,
און זאל ניט איינשטיין צו גאסט ביי א עם הארץ כדי מען זאל פארשטיין די עטליכע
משנות ,וואס קומען דא ,דארף מען וויסן ,אז עם זענען אין יענע צייטן געווען דריי
קלאסן יידן :איין קלאס זענען געווען די ״עמי הארצים״ ,און דער נאמען )״עם הארץ״׳
״דאס פאלק פון לאגד״( ווייזט שוין ,אז דאס זענען געווען מייסטנס דארפישע יידן,
וועלכע האבן ניט געקענט לערנען׳ און מען האט זיי חושד געווען ,אז זיי שיידן ניט
אפ מעשר און אז זיי זענען ניט אפגעהיטן אין די דינים פון טומאה און טהרה .דער
צווייטער קלאס זענען געווען די וועלכע האבן געהייסן ״נאמנין״) ,אין לשון יחיד
״נאמך ,דער ״באגלויבטעד׳( ,וועלכע האבן זיכער אפגעשיידט מעשר ,אבער אין
זאכן פון טומאה און טהרה זעגען אויך זיי ניט געווען שטרענג אפגעהיטן .דער דריטער
קלאם האט געהייסן ״חברים״ )אין לשון יחיד ״חבר״( ,וועלכע האבן זיך געהאלטן
צוזאמען )דערפון דאס ווארט ״חבר״ ,פריינט ,צוגעבינדן( און זענען באשטאנען פון
לומדים ,זייער פרומע יידן ,און זיי זענען געווען אפגעד׳יטן אין אלעם ,אויך אין טומאה
וטהרה .די משנה זאגט דא ,אז אויב א עם הארץ וויל נעמען אויף זיך׳ אז מען זאל אים
האלטן פאר א נאמן ,א באגלייבטן ,און זיין תבואה זאל ניט פארעכנט ווערן אלם דמאי,
מוז ער נעמען אויף זיך ) 30טעג פאר עדות( אפצושיידן מעשר ניט נור וואס ער אליין
עסט ,און גיט נור פון אייגענער תבואה ,נאר אויך פון דעם וואס ער פארקויפט און פון
דעם וואס ער קויפט צום פארקויפן ,און ער זאל ניט איינשטיין צו גאסט ביי א עם
הארץ ר׳ יהודה זאגט ,אז אויך דער וואם שטייט איין ביי א עם הארץ קאן זיין א נאמן
)א באגלויבטער( .ווייל עס קאן זיץ ,אז ער איז דארט געווען אפגעהיטן און ניט
געגעסן נאר ווען ער האט געזען ,אז דער עם הארץ האט אפגעשיידט מעשר .אמרו,
האבען די חכמים געואגט צו ר׳ יהודה ,מה דאך מען גלויבט אים אליין ניט )און ער
מוז ברענגן עדות צו ווייזן ,אז ער היט אפ די דינים פון מעשר( ,ווי אזוי זאל מען
אים גלויבן אויף אנדערע )ווען ער זאגט ,אז דער עם הארץ האט אפגעשיידט מעשר(?׳
טייל מפרשים טייטשן די לעצטע ווערטער פון דער משנה ,״ווי אזוי זאל מען אים גלויבן
אויף אנדערע?״ ,אז דאס מיינט ,ווי אזוי קאן מען אים גלויבן ,אז אנדערע מענטשן
זאלן קויפן ביי אים תבואה און זאלן אננעמען אז ער האט אפגעשיידט פון דער תבואה
מעשר.
נ המקבל ,אויב איינער נעמט אויף זיך צו זיין א חבר )דאס הייםט ,באגלויבט
אויך אין זאכן פון טומאה וטהור( ,טאר ער ניט פארקויפן צו א עם הארץ נאםע )עסנ־
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דז3ר ,א\נ 1מ1כר לעם ה<5ךץ לח
ו;5עז׳ ואיניו ל 1קס סמנו לח׳ ואינ׳ו
מתארח אצל.עם הארץ׳ ולא מארח1
אצלו בבמותיו .ר׳ יהוךה איומר׳ אף
לא יגדל בהמה דקה׳ ולא יד,א

צא

^רוץ בנךרים ו^ 5ח1ק׳ ולא ידדה
ס^־סא למתים׳ ומשמיס ב5ית
ד׳מךךש .אמרו ל1׳ לא 3או אלו
לכלל♦ ד הגחת׳ומים׳ לא חינו
איו^ם ח?מים להפריש ,אלא בדי

הארג( און טריקענע )עסנווארג( .ווייל מען האט א חשד אז דער עם הארץ׳ וועלכער איז
ניט אפגעהיט אין טומאה וטהרה ,וועט מטמא זיין די דאזיקע עסנווארג ,און דער
דין איז ,אז מען טאר ניט פאראורזאכן ,גורם זיין ,טומאה אפילו צו געווענליכע )חולין(,
ניט־הייליקע עסנווארג אין ארץ־ישראל .ואינו לוקח ,און ער טאר ניט קויפן )פון עס
הארץ( נאסע )עסנווארג( .דער דין איז ,אז עסנווארג ,אפילו ווען עם רירט אן א טמא־
זאך ,ווערט עם ניט טמא ,םי Tן עם האט פריער איינמאל אנגערירט וואסער
אדער געוויסע אנדערע פליסיקייטן! דאם הייסט באקומען ״הכשר״ ,״גרייטקייט״,
״פעהיקייט״ צו נעמען אויף זיך טומאה .דעריבער טאר מען ניט קויפן ביים עם הארץ
א עםנווארג ,וואם איז נאם ,ווייל מען האט מורא ,אז קוים איז עם נאם ,האט דאך עם
שיין געהאט דעם ״הכשר״ ,די גרייטקייט אנצונעמען טומאה ,און אזוי ווי דער עם
הארץ איז ניט אפגעהיטן קאן דאד זיץ אז ער האט שוין דאס עםנווארג מטמא געווען.
אבער טרוקענע זאכן מעג מען יא קויפן ביי אים און מען האט ניט מורא טאמער
זענען זיי שוין נאם געווען ,ווייל ווי דער ירושלמי זאגט ,איז אפילו א עם הארץ בא־
גלויבט צו זאגן ,אז די זאכן זענען קיינמאל ניט נאם געווען .ואינו ,און ער זאל ניט
איינשטיין צו־גאסט ביי עם הארץ )ווייל ער קאן ניט אין הויז פון עם הארץ זיין אפ־
גער׳יטן פון טומאה-זאכן( ,און ער זאל ניט ארייננעמען צו־גאםט צו זיך )אין הויז א עם
הארץ( אין זיין קלייד ,דאם הייםט ,אז ער מעג ארייננעמען צו זיך א עם הארץ צו־גאםט,
אבער דער עם הארץ זאל ניט מיטנעמען זיינע אייגענע קלי Tער׳ וועלכע זענען׳ לויט
דעם דין ,טמא! מיט דעם ווארט ״כםות״ מיינט מען אויר דאם קלייד ,מיט וועלכן מען
וויקלט זיך ארום צום שלאפן! פון רמב״ם איז צו זען ,אז ער טייטשט ״בכםותו״ ניט
אין זין פון ״אין זיין קלייד״ ,נאר ״צוליב זיין קלי T״) ,זע אין דעם פשט פריער אין
פרק א׳ משנה ב׳ אויף ״בדרכים״( ,דאם הייםט ,ווייל דאם קלייד פון עם הארץ
איז טמא ,טאר מען דעם עם הארץ בכלל ניט ארייננעמען צו זיף צו גאםט .ר׳ יהודה
זאגט אז ער )דער וואס וויל ווערן א חבר( זאל אוין ניט האדעווען קיין בהמה דקה
)קליין־ פי( ,ווייל לויטן דין האט מען ניט געטאר האדעווען אין ארץ ישראל קיין בהמה
דקה ,קליין־ פי ,דאם הייםט ציגן ,שעפםן ,ווייל זיי האבן קאליע געמאכט פרעמדע
פעלדער! ולא יהא ,און ער זאל ניט זיין לייכטזיניג אין טוען א נדר און אין געלעכטער,
און ער זאל זיך ניט מטמא זיין צו מתים ,און ער זאל באדינען אין בית המדרש( די אלע
זאכן געהערן .לויט דער גמרא ,צו פרישות ,צו די גוטע מידות פון א פרומען ייד! זיין
אפגער׳יטן ניט צו טוען א נדר ,ווייל טאמער וועט מען אים ניט קאנען דערפילן! אם־
היטן זיך צו מאבן געלעכטערם ,ווייל דאם פירט צו אויםגעלאםנקייט! ניט מטמא זיין
זיך צו מתים ווען מען דארף ניט פארנעמען זיך מיט זיי; באדינען תלמידי חכמים אין
בית המדרש .דער ר״ש טייטשט דאם ווארט ״משמש״ ניט אין זין פון באדינען נאר
פון ״לערנען״ ביי תלמידי חכמים :דאם אלץ זאגט ר׳ יהודר׳ .אמרו ,האבן די חכמים
געזאגט צו ר׳ יהודה ,אז רי דאזיקע זאכן געהערן ניט צום כלל .דאם זענען םתם גוטע
מידות ,אבער צו די פליכטן פון א חבר געהערן נור זאכן פון מעשר און פון טומאה
וטהרה•
הנחתומים ,די בעקערם האבן די חכמים אויף זיי ארויפגעלייגט דעם חוב
ד.
צו נעמען בלויז תרומה מעשר און חלה אויב בעקערם קויפן תבואה ביי א עם הארץ
איז גענוג אז זיי זאלן אראפנעמען תרומת מעשר דאם הייםט ,א צענטל פון מעשר ראשון,

92

דמאי פרק ב

וח^ה .הסע;ים אי;ן
תרוסת
;^.זאין לסכ־ור את הדסאי .כל
הסש'£$עין  5סךה ג^ה ,ר)ןןאין לסניור
את הךיןאי .אלו הןהס>{זפי.עיןכסךה
?:ה׳ כגון הסיטונות ומיוכיי תבואה:

צב

ה ר׳ מאיר אומר׳ את)ןודיכו להסדר
מ^ה׳ ומהרו כד^קה ׳ טפלה ;1קה
לג^ה׳ את יודרכו להמדר ברקה׳
ומהרו מ ? ה׳ מפלה ג^ה לדר!ה.
;5ב>נז ומלו;זה
איזו היא מדה

איין הונדערטסטל 9ון דער גאנצער תבואה ,און עם געבן צום כהן )זע אין אונזער
הקדמה צו מסכת דמאי( ,און פון טייג זאלן זיי אראפנעמען חלה )א  48טל פון טייג( און
עס אויך געבן צום כהן .דאקייגן מעשר שני אויף צו פירן קיין ירושלים האבן די
חכמים ניט ארויפגעלייגט אויף די בעקערס דעם חוב אפצושיידן .די גמרא זאגט אין
יומא ט׳ אז דער טעם איז ווייל די בעקערס פארדינען זייער ווייניק און מען האט ניט
געוואלט זיי שווער מאכן .די מפרשים זאגן ,אז מען מיינט בעקערם ,וועלכע זענען
״נאמנים״ ,״באגלויבטע״ .החנונים ,קרעמערם )פון תבואה ,אין איינצל ,ניט אין הורט(
מארן ניט פארקויפן צו קיינעם דמאי )תבואה וואט זיי האבן געקויפט ביי א עם הארץ(,
איידער זיי פארקויפן די תבואה מוזן זיי אפשיידן דמאי־מעשר .דאם ווארט ״חנוני״ איז
פון ווארט ״הנות״ ,״קראם״ .א ״קליין־הענדלער״ .כל ,אלע וואס געבן־ארויס )פארקויפן(
אין א גרויסער מאס )אין הורט( מעגן פארקויפן דמאי .זיי דארפן ניט אפשיידן דמאי־
מעשר איידער זיי פארקויפן ,ווייל די הורט־סוחרים פארדינען ניט קיץ סך ,נאר א קליי־
נעם פראצענט פון דער תבואה דעריבער האט מען זיי ניט געוואלט שווער מאכן־ דאם
ווארט ״משפיעים״ איז פון ״שפע״ ,א סך .אלו ,דאם זענען די וואס געבן־ארויס אין א
גרויסעד מאס .א שטייגער ווי די גרויסע תבואה־קויפערס ,און די פארקויפעדס פון
תבואה ,וועגן די צוויי קלאכן ,וועלכע די משנה רעכנט דא אוים ,״סיטונות״ און
״מוכרי תבואה״ ,זענען געזאגט געווארן א סך פירושים .דאס ווארט ״סיטון״ )לשון
רבים ״סיטונות״( ,וואס ווערט דערמאנט א סך מאל אין דער משנה ,איז ,ווי דער
״ערוך״ באמערקט ריכטיק ,דאס גריכישע ווארט ״סיטאנעם״ ,און איז דער טייטש
״אויפקויפער״ פון ווייץ און אויך פון סתם תבואה .מען וואלט דעריבער געקאנט אנ-
נעמען ,אז דער אונטערשייד איז ,וואם די ״סיטונות״ זענען די ״אויפקויפער״ און די
״מוכרי תבואה״ זענען די פארקויפער .אבער דא אין דער משנה ורערט דאך בפירוש
געזאגט ,אז זיי ביידע ״געבן־ארויס״ ,״פארקויפן״ אין א גרויסער מאס• דער ״ערוך״
ברענגט נאך א פירוש ,אז סיטונות מיינט מען פארקויפן פון קטניות )ארבעס און
אנדערע הילזן־קערנער( און אייל.
ה .ר׳ מאיר זאגט ,אז דאס חאם דער שטייגער איז צו מעסטן עס מיט א גרויסער
מאם )צו פארקויפן אין הורט( און מען האט עם געמאסטן מיט א קליינער מאס )פאר־
קויפט אין איינצל( איז די קליינע מאס א טפל צו דער גרויסער מאס .אזוי ווי מיר האבן
פריער געלערנט אין דער מש־נה .אז א הורט־סוחר איז פטור פון דמאי און א איינצל־
קרעמער איז מחויב אין דמאי ,זאגט ר' מאיר ,אז אויב דאם ,וואם מען פארקויפט אין
הורט ,האט מען צופעליק פארקויפט אין איינצל ,איז מען פטור פון דמאי ,ווייל דער
איינצל-פארקויף איז א טפל צום הורט־פארקויף; את ,אויב דאס וואס עס איז דער
שטייגער צו מעסטן עס אין א קליינער מאס ,האט מען געמאסטן אין א גדויסער מאם,
איז די גרויסע מאס א טפל צו ז ער קליינער מאס ,דאס הייסט ,אויב א זאך וואם מען
פארקויפט אין איינצל■ האט מען צופעליק פארקויפט אין הורט ,דארף מען יא געבן
דמאי־מעשר ,ווייל דער צופעליקער הורט־פארקויף איז א טפל צום איינצל־פארקויף.
איוו היא ,וואס הייסט א ..גרויסע מאם״? ביי טרוקענע סחורה דריי טעפ )קבין(.
א טאפ )קב( איז אין וואג לערך  8פונט .זאגט די משנה ,אז דער פארקויף פון טרוקענע
תבואה צו דריי טעם אויף אמאל הייסט הורט־פארקויף.ובלח ,און ביי פליסיקע סחורות
)ווי אייל .וויין ,וואס הייסט הורט־פארקויף( .א דינר אויב דער קלענסטער פארקויף
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צג

.קסיןוסלח די;ר .י יוסי אומר׳ סלי ו;«1נים׳ וסלי.ע;נים׳ וקופות ^;ול;רק׳
לל זמן ^;זהוא מולח א?5ךר 9 ,טור:

פרה ג
I
א מאכילין את העדים דמאי ׳ ואת ;ידקה׳ כעז׳א נותגין את המעושר
האכסדא דמאי ,רלן גמליאל דרה לימאינו מ.עשר׳ ואת ולאינו מעוי^ד
למעשר׳ נמצאו קל האדם אוכלין
מאכיל את פועליו דמאי.
איז פאר א דינר ,הייסט עם שוין הורט .געוויינליר טייטשט מען ״דינר״ .״גילדן״ .דאם
איז די גריכישע מטבע ״דענאריאן״ )אין לאטיין ״דענאריוס״( און  4דינרין זענען
געווען א ״סלע״ .ר׳ יוסי זאגט ,אז קוישן פייגן און קוישן וויינטרויבן און קארב! גרינס,
אזוי לאנג ווי מען פארקויפט זיי )ניט אויף דער מאס ,אדער אויף דער וואג ,נאר(
אזיפן קוק ,איז מען פטור פזן דמאי .דער ברטנורא זאגט ,אז דער טעם פון ר׳ יוסי איז,
ווייל דאם הייסט הורט־פארקויף .דער אונטעמזיד צווישן ״םל״ ,א ״קויש״ ,און
״קופה״ ,א ״קארב״ ,איז וואס סל איז קלענער פון קופה .דאם ווארט ״אכסרה״ גע־
פינט מען אויך אין משנה מעשר שני פרק ד' משנה ב׳ ,און דער ״ערוך״ מיינט ,אז
עס איז דאס אראבישע ווארט ״כאסארע״ ,״שאדן״ )אייגנטליך׳ ענליד צום לשון קודש
ווארט ״הסר״( ,און ווייל ווען מען פארקויפט אויפן ״קוק״ האט איינער ,דער קויפער
אדער פארקויפער ,שאדן ,הייסט דאס דאריבער פארקויפן ״אכסרה״.

פרק ג.
א• מאכילין ,מען מעג געבן צו עסן ארימע לייט דמאי ,און אוין אורחיס )מעג מען
געבן צו עסן( דמאי ,אין ירושלמי זענען פאראן עטליכע פירושים צו דער דאזיקער
משגה .לויט איין פירוש מיינט מען ,אז מען מעג יעדן ארימאן און יעדן אורח געבן
צו עסן דמאי ווייל דמאי איז א ספק זאך ,און פאר ארימע לייט האט מען מיקל געווען.
אן אנדער פירוש איז ,אז מען דארף זאגן דעם ארימאן ,אז דאם איז דמאי ,און אויב
דער ארימאן איז א פרומער ייד וועט ער אליין אראפנעמען דמאי־מעשר .אן אורח
הייסט נאר דער וואם בלייבט ניט געכטיקן ,אבער אויב ער נעכטיקט איבער טאר מען
אים שוין ניט געבן קיין דמאי .אן אנדערער טייטש איז ,אז ״אכסגיא״ מיינט מען זעל־
נער ,וועלכע שטייען איין ביי א ייד ,און עם זענען אויר פאראן פארשידענע מייגונגן,
צי מען מיינט דוקא גואישע אדער אויר יידישע זעלנער .דער ״מוסף הערוך״ זאגט,
אז ״אכסניא״ איז א גריכיש ווארט ״קסעניא״ ,און איז דער טייטש הכנסת אורחים,
גאסט־סריינדליכקייט .רבן גמליאל פלעגט געבן צו עסן זיינע ארבייטער דמאי ,טייל
מפרשים טייטשן ,אז רבן גמליאל האט זיו ניט געהאט מתחייב געווען צו געבן זיינע
ארבייטער צו עסן ,און דאם עסן וואם ער האט זיי געגעבן איז געווען בחינם ,און דע־
ריכער הייסט עם א סארט צדקה ,און דערפאר האט ער געמעגט זיי געבן דמאי.
)״תפארת ישראל״( .גבאי ,גבאים פון צדקה מוען זיי טיילן אויס צו ארימע לייט עסנ•
ווארג( ,זאגן די בית שמאי ,אז דאס עסן פון וועלכן עס איז שוין אראפגענומען
געווארן מעשר ,זאלן זיי געבן צו דעם ארימאן ,וואס נעמט ניט אראפ קיין מעשר;
און דאס ניט־גע׳מעשר׳טע עסן זאלן זיי געבן צום ארימאן וואס נעמט יא אראפ מעשר;
און אזוי ארוס קומט אויס אז אלע מענטש! )ארימע לייט( וועלן עסן פארריכטענע )גע־
מעשר׳טע( ,די גמרא דערקלערט ,אז די בית שמאי האלטן ניט פון דער סריעריגער
לשנה׳ אז מען מעג געבן ארימע לייט צו עסן דמאי! די מפרשים זאגן ,אז די ארימע
לייט וואס נעמען יא אראפ מעשר דאדף מען געבן עטוואס מער ,נדי זיי זאלן האבן
מער אויף זייער חלק פאר דעם אראסגעגומענעם מעשר .וחכמים ,אבער די חכמים זאגן,
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מתויןן .ודזן״א גובין סתם דמחליןין
סתם׳ והרוצה לתקן'הקן; ר הרוצה
לה;ום עלי ירק להקל סנזיסיאו ל*א
נשליך.ער קעעשי .הלוקה ;רק נון
ררשוק ונמלך להחזיר׳ לא נחזיר _עה
שינעשר׳ שיאינו מחומר אלא מ;:ן,
;

T

TT

I

J .. T

־

-

T

צד

היה עומר וליוקח׳ וךאה טו.ען אחר
שה ממנו׳ מוותר להחזיר׳ מפני שלא
ג המ1צא קירות בך.רך׳
ונמילן לאוכלן׳ ונמלך להצננע׳ לא
נצננע _עה עזיעשר .ואם מתחלה
^שלן בשביל ש*לא יאברו׳ פטור.

מע! נעמט־צוזאמע! סתם או! מע! צעטיילט סתם און חקר עם חיל פארריכט! )מעשר׳ן(
זאל פארריכטן ,די חכמים האלטן ,אז לויט דעם דין פון די בית שמאי וועט עס זיץ א
גרויסע טירחא פאר די צדקה־גבאים אכטונג צו געבן׳ ביי וועמען זיי נעמען־צוזאמען,
וואס איז יא גע׳מעשר׳ט און וואם איז ניט-גע׳מעשר׳ט׳ און וואם וועלכן ארימאן צו
געבן .דעריבער זאלן זיי צוזאמעננעמען די עסנווארג סתם און צוטיילן סתם׳ און וועל־
בער ארימאן עם וויל זאל ער מעשר׳ן .דאס ווארט ״מתקן״׳ ״פארריכטך ,הייסט אראם־
געמען מעשר ,מאכן דאס עסנווארג ״מתוקן״׳ ריכטיג׳ פערטיק•
ב .היוצה ,אז איינער )וועלכער טראגט גרינס ,ירקות( וויל אפשניידן די בלעטער
פון גרינס ,כדי זין לייכטער צו מאכן די משא ,זאל ער ניט אוועקווארפן )די בלעטער(
ביז ער נעמט )פון די בלעטער( מעשר ,ווייל מען האט מורא׳ טאמער וועט געפינען
די גרינס־בלעטער א עם הארץ׳ וועלכער איז ניט אפגער׳יטן אין מעשר׳ און ער וועט
זיי עסן אומגע׳מעשהט׳ און מען טאר ניט גורם זיין קיינעם צו עמן ניט־געמעשר׳ט.
דאס ווארט ״לחזום״ ,״שנר Tן״׳ באמערקט דער רמבם׳ איז ניט פאראן מער אין ער־
גיץ• טייל מפרשים מיינען ,אז עס איז דאסזעלבע וואם ״משיחסום״ אין דער משנה
כלים פרק ט״ז ,וואו עם איז אויך דער טייטש שניידן .הלוקח ,אז איינער קויפט גרינס
אויפן מארק )פון א עם הארץ( זאל ער)אויב ער האט חרטה אויפן קויף( נינו צוריקגעבן
דאס גרינם ביז ער נעמט )דערפון( מעשר ,ווייל עס פעלט ניט מער ווי דאם ציילן.
ווייל קוים האט ער געקויפט דאם גרינס ,היימט ראם שוין זיינם ,און אויב ער גיט עם
צוריק ,הייסט עס ,אז ער ״פארקויפט״ שוין זיינם ניט-גע׳מעשר׳ט ,און דאס טאר מען
ניט׳ ווייל א עם הארץ וועט עם קויפן און עסן ניט גע׳מעשר׳ט .די משגה זאגט דא
נאכמער׳ אז אפילו ביים קויפן האט ער נאכניט איבערגעציילט וויפיל גרינס עס אין
פאראן אין דעם ,וואם ער האט געקויפט ,הייסט עם שוין אויך אזוי גוט ווי זיינם׳ ו ד ל
עם פעלט ניט מער ווי דאם איבערציילן .היה ,אויב ער איז געשטאנען און געהאלטן
אין קויפן )אין מארק דאס גרינס( און ער האט דערזען אן אנדער פעקל )גרינס( מאס
אין בעסער פון רעם ,מעג ער יא צוריקגעבן ,ווייל ער האט עס נאכניט גענימען
די משנה מאכט דא דעם פאלגנדיקן אונטערשיד! אויב דער קויף איז שוין געווען גע־
מאכט׳ נאר עם האט געפעלט בלויז דאם איבערציילן ,טאר ער ניט צודיקגעבן׳ נאר
ער מוז פריער מעשר׳ן :אויב אבער דער קויף איז נאכניט געווען געמאכט ,ער האט
נאכניט געהאט קונה געווען דאם גרינם מיט ״משיכה״׳ מיט געבן א ״נעם״ ,א ״צי״,
מעג ער יא חרטה האבן און לאזן עס ניט־גע׳מעשר׳ט .ראם ווארט ״טוען״ האבן מיר
איבערזעצט א ״פעקל״ ,און דאם ווארט איז דער טייטש אייגנטליך א ״משא״ ,א
״לאדונג״׳ פון ״טען״׳ ״אנלאדן״.
ג .המוצא ,אז איינער געפינט פרוכטן אין וועג און ער האט זיי גענומען צום
עסן ,און ער האט זין דערנאך מיישב געווען זיי צו באהאלטן )אוועקצולייגן ביים וועג
אין א זייט( ,זאל ער ניט נאהאלט! ביז ער נעמט )פון די( מעשר .די אלע משנר׳׳ם
לערנען כםדר ,אז ניט נאר טאר מען אליין ניט עסן ניט־געמעשר׳טע זאכן ,נאר מען
טאר ניט גורם זיין ,אז אן אנדערער זאל עםן ניט גע׳מעשר׳ט ,אפילו דער אנדערער
איז אן עם הארץ ,וואם איז ניט אפגעהיטן אין מעשר .דא איז די מורא טאמער וועט
זיי געפינען אן עם הארץ אוין זיי עסן ניט אראפנעמענדיק פון זיי מעשר .ואס ,אויב
אנער ער האט זיי באלד גענומען נאר כדי זיי )די פרוכטן( ואלן ניט פארניכטעט ווערן,
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כל ר^ר שאין אךם רשאי למכרו
ינזאי׳ ל . ^iישלח לסיירו ךמאי.
ר' ירסימתירכודאי׳ ו5לבד שי1ך;ענו:
ף המוליך חטים לט־וחן כותי׳ א1

צה

לטוחן.עם הארץ׳ כת;קר^ למ^נשרות
ולשבי.עית .לטוחן עכ״ום׳ ךמאי.
המפקיד ©יייסיו א׳^ל סכוהי׳ או
אאל _עם ך^,ךץ׳ כחזקתן למעשרות

איז סר פטור .דאס הייסט ,אז ער קאן זיי אוועקלייגן אומגעמעשרט .ווייל ער האט ביים
נעמען די פרוכטן ניט אינזינען געהאט צו נעמען זיי פאר זיך ,האט ער זיי דעריבער
ניט קונה געווען ,און זיי זענען ניט געווארן זיינע .דער ירושלמי לערנט ,אז פון דא־
נען זעט מען ,אז מען טארניט לאזן ליגן עסנווארג אין וועג .כל ,יסדע זאך ,וואס א
מענטש טארניט פארקויפן קיין דמאי ,טאר ער )אויך( ניט שיקן צו זיין פריינט דמאי.
ניט נאר פארקויפן ,נאר אויך שיקן א מתנה צו א פרייגט טאר מען ניט קיץ דמאי.
דאם ווארט ״לחברו״ האבן מיר איבערזעצט ״צו זיין פרייבט״ ,אבער דער ״תפארת
ישראל״ מיינט ,אז דערמיט וויל די משנה זאגן ,אז מען זאל ניט שיקן אפילו צו א
״חבר״ ,וועלכער איז יא אפגעהיטן אין מעשר! ווייל עם איז מורא צו האבן ,אז דער
חבר ,וועט מיינען ,אז מען האט אים געשיקט גע׳מעשדט .ר׳ יוסי איז מתיר )צושיקן(
״ודאי״ )פרוכטן אדער תבואה וואס איז ״זיכער״ ניט־געמעשר׳ט( ,אבער ער מוז
איס לאזן וויסן)אז דאס איז ניט גע׳מעשר׳ט(■ ר׳ יוסי איז מיקל ביי ״ודאי״ ,ביי זיכער-
ניט־גע׳מעשר׳טע פרוכטן און תבואה ,מער ווי ביי דמאי ,ווייל ער האלט ,אז ווייל די
עבירה פון דמאי איז ניט אזוי גרוים ,קאן מען אמאל פארגעסן און ניט מודיע זיץ!
דאקייגן ביי ״ודאי״ ,ביי זיכערן טבל ,וואו די עבירה צו עסן ניט־גע׳מעשר׳ט איז גאר
גרוים ,וועט מען געדענקן מודיע צו זיץ.
המוליך ,אז איינער פירט ווייץ צו א מילנער א כותי ,אדער צו א מילנער א
ד.
עם הארץ ,זענען זיי)די ווייץ( אין זייער חזקה בנוגע מעשרות און שמיטה .תבואה און
פרוכטן ,וואם וואקסן אין שמיטה־יאר האבן א סך דינים ,ווי אזוי מען דארף זיו נוהג
זיין מיט זיי ,או עם קומט א צייט ווען מען דארף זיי גאר ארויסרוימען פון שטוב.
זאגט די משנה ,אויב איינער פירט אוועק זית ווית צו א מילנער א כותי )מיר האבן
שוין געשריבן אין פירוש צו ברכות פרק ז׳ משנה א׳ ,אז א כותי איז איינער פון די
סעקטע ״שומרונים״ אין ארץ ישראל ,וואם זענען א סארט האלבע י Tן ,גלויבן בלויז
אין תורת משה און ניט די נביאים וכתובים און ניט אין משגה און גמרא און זיי
האלטן ניט פון Tושלים ,און האלטן ,אז דער בארג גריזים איז הייליק( ,אדער צו א
זענען שוין געווען גע׳מעשר׳ט און זיי זענען ניט
מילגער אן עם הארץ׳ און יי
געוואקסן אין שמיטר.־יאר ,דארף מעןניט מורא האבן ,טאמער האט דער מילנער דער
כותי אדער דער עם הארץ צוגענומען פאר זיר יי ווימ און אים געגעבן מעל פון
אגדערע ווית ,וועלכע זענען ניט גע׳מעשר׳ט אדער זענען געוואקסן אין שמיטה־יאר.
דער אויסדרוק ״בחזקתן״ מיינט ,אז זיי זענען אין זייער ״חזקה״ ,אין זייער ״קראפט״.
דאם הייסט ,אז זיי זענען ווי זיי זענען געווען ביז איצט .דער ירושלמי דערקלערט דעם
טעם ,ווייל דער כותי און עם חארץ זעגען ניט חשוד ,אז זיי זאלן אויסטוישן .לטשן,
אויב צו א מילנער א גוי איז)די מעל( דמאי .ווייל א גוי איז יא חשוד אויסצוטוישן און
אזוי ווי עם איז א ספק ,דעריבער האט די מעל דעם דין פון דמאי .אין טייל נוסחאות
איז פאראן אין אנהויב משנה אנשטאט ״טוחן״ ,מילנער ,״טחון״ מיט א קמץ אונטער
דער ״טית״ ,וואם איז אויר דער טייטש ״מילנער״ ,און דאם איז א דקדוק-פארם אין
לשון קודש ,ווי ״לקוח״ )קויפער ,און אין לשון רבים ״לקוחות״( .המפקיד ,אז איינער
גיט צו באהאלט! זיינע פרוכטן צו א כותי אדער צו א עם הארץ ,זענען זיי אין זייער
חזקה בנוגע צו מעשר און צו שמיטה .די משנה לערנט דא ,אז ניט נור א מילגער א
כותי אדער א עם הארץ איז ניט חושד אויסצוטוישן ,מחמת ער דארף מורא האבן טא־
מער וועט געוואר ווערן און מען וועט אים ניט געבן מער תבואה צו מאלן ,נאר
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עכו ם ?5יר1תיו.
ול^fזכידת׳
ר' שסעון איוכ!־׳ יכזאיי ה הניוהן
לפונדקית׳ ס.עשר את קהוא נותן
לה׳ ואת עזהוא ניטל כז$ו^ה׳ ^פני
עזסשודה לסלוף .א ר'!כי׳ אין אנו
אחךאין לר^ואים׳ אינו טעש־ אלא

צ1

טה ^הוא נייטל טט;ה כלבד :
ך הנותן לחמותו׳ ט.עשר את שהוא
נותן לה ואת >טהוא נ:י^*ל צמנה׳
מפני ו^היא השיוךה להלוף את
המתקלקל .א ר יהוךה׳ רוי>ה היא
?תקנת בתה ובויזה מהתנה .מודה

אפילו ביי א סתם כותי אדער א עם הארץ האט מען ניט מורא צו האבן פאר• אויס־
טוישן .אצל ,ביי א גוי )ווען מען באהאלט ביי איס( וענען ויי ווי זיעע פרוכמן.
די גמרא אין בכורות י״א טייטשט ״זייגע״ ,אז דאס מיינט מען .אז זיי האבן דעם דין
ווי דעם גוי׳ס פרוכטן ,ווייל ער האט זיכער אויסגעטוישט .לויט דעם דין זענען די
דאזיקע פרוכטן פטור פון מעשר ,מהכת פרוכטן פון א גוי זענען לגמרי פטור פון
מעשר ,לויט איין מיינונג .אזיי טייטשן דער רמב״ם אין דער ברטונורא; רש״י אבער
טייטשט ,אז מען דארף יא אראפנעמען מעשר פון דעם גוי׳ם פרוכטן .דער ברטנורא
דערקלערט ,אז ביי א מילנער א גוי קאן דאך זיין ,אז ער האט זיי אויסגעטוישט ניט
אויף זיין ווייץ׳ נאר אויף ווייץ פון אנדערע יידן ,עמי הארצים ,וועלכע האבן אויד
געבראכס צו מאלן ,דעריבער איז עס דמאי! אבער ביי ״באהאלטך ביי א סתם גוי
דארף מען ניט אזוי ווייט חושש זיין ,טאמער האט אויך אן אנדערער ייד ,א עם הארץ,
געבראכט צו אים פרוכטן צו באהאלטן .ר׳ שנזעון זאגם ,אז זיי זענען דנזאי .ווייל ער
האלט ,אז עס קאן זיין ,אז אויך אנדערע יידן ,עמי הארצים ,האבן געבראכט צום גוי
פרוכטן צו באהאלטן ,און ער האט זיי אויסגעטוישט.
ה .הנותן ,אז איינער )שטייט־איין אין א גאסטהויז און( ניט דער בעל הבית׳טע
פון גאסט־הויז )רויע מאכלים ,אז זי ואל ויי פאר אים אפקאכן( ,דארף ער נעמען
מעשר צוערשט פון דעם ,וואס ער גיט איר און דערנאך פון דעס וואט ער נעמט פון
איר ,ווייל זי איז חשוד אויסצוטוישן .דאס הייסט ,טאמער טוישט אויס די בעל-הבית׳טע
און זי גיט אים איר עסן און זי נעמט זיץ עסן! דעריבער דארף ער נעמען מעשר פון
דעם ,וואס ער גיט איר ,כדי זי זאל ניט עסן ניט־גע׳מעשר׳ט ,און ער דארף אדר
נעמען מעשר פון דעם ,וואם זי גיט אים ,כדי ער זאל נייט עסן אירע ,ניט־געמעשר׳טע
מאכלים .״פונדק״ איז פון גריכיש ווארט ״פאנדאקיאן״ ,א גאסט־הויו .אמר ,האט ר׳
יוסי געזאגט :מיר דארפן ניט זיין פאראנטווארטליך פאר שווינדלער; ער דארף נעמען
מעשר נאר פון דעם )עסן( וואט ער נעמט ביי איר .אבער פון דעם וואם ער גיט איר
דארף ער קיין מעשר ניט נעמען ,ווייל ער האט דאד איר ניט געגעבן אויף אויסצו־
טוישן ,און אויב זי טוישט יא אויס ,איז דאך עס א שווינדל׳ און פאר שווינדלער דארף
מען ניט זיץ פאראנטווארטליך.
ו .הנותן ,אז איינער גיט זיין שוויגער )א עס הארץ ,רויע עסנווארג ,אז זי זאל
קאכן פאר איט( ,דארף ער מעשרין טיי דאט וואט ער ניט איר און סיי דאס וואט ער
נעמט פון איר ,ווייל זי איז חשוד אז זי זאל אויטטוישן ,אויב דאט עסן ווערט קאליע.
דער חשד איז ,אז די שוויגער וועט ,אין פאל ווען דאס עסן ווערט קאליע ,געבן דעם
איידעם איר אייגן גוט עסן ,און פאר זיר וועט זי געמען זיץ קאליע־געווארענע עסן.
אמר ,האט ר׳ יהודה געזאגט ,אז זי נדי שוויגער( וויל דעם נוצן פון איר טאכטער און
וי שעמט זיך פאר איר איידעם ,דער ירושלמי דערקלערט ,אז ד יהודא גיט דעם טעם
פון דעם פריעריקן דין׳ פארוואס מען דארף מורא חאבן ,טןומער וועט די שוויגער
אויסטוישן דאם קאליע־געווארענע עסן! ווייל זי וויל דעם נוצן פון איר טאכטער און
זי שעמט זיו פאר דעם איידעם און דעריבער וועט זי זיי ג ענן איר גוט עסן אנשטאט
זייערע קאליע־געווארעגע מאכלים .נזודה ,ר׳ יהודה איו שדה ,אז ווען איינער גיס

97

דמאי פרק ג־ד

צז

ר׳.יתדה׳ כנותן לחמ1ת 1שניעית׳ ^;זאי;ד ,חשודה להחליף להאכיל
י■
‘
את כתה ^זליעית i

פרה ד
הלו,קח כירות כיזי קאינו נאIP,
1על הסעשרות׳ וש:ה לעשרן׳
ושואלו נשכת יאכל ^על פיו.
חשכה מו^אי שקת׳ לא יאכל .עד
שיעשיר .לא כךאו׳ איור לו אחר׳

שאינו נ.אכן.על הכועשיות כעושירין
הן׳ אוכל על פיו .חשכה מוצאי
ימכת׳ לא יאכלעד שיעשיר .תרומת
מעשר של דמאי שחזךה למקווה.
ר שמעון שהורי אומי׳ אף כחול

צו זיין שוויגער )עס! און קאכן( איס שמיטה־יאר )און די רויע מאכלים ,וואס ער גיס
דער שוויגער זענען ניט געוואקסן אין שמיטה־יאר ,דארף ער ניט מורא האבן ,ט^ןמער
וועט זי אויםטוישן אויף אירע מאכלים ,וועלכע זענען יא געוואקסן איס שמיטה־יאר(,
ווייל זי איז ניט חשוד אויםצוטוישן ,צו געבן עסן איר טאכטער שמיטה־זאכן .מזזמת
אפילו וועז די שוויגער איז א עם הארץ און איז ניט אפגעהיטן אץ מעשר׳ אבער
פאר דער עבירה פון שמיטה האבן עמי הארצים מער מורא ,אוון איר טאכטער וועט
זי ניט וועלן געבן שמיטה־עסנווארג .מיר האבן שוין פריער אין זעלבן פרק משנה ד׳
געשריבן ,אין וואס באשטייען די דינים פון שמיטה־עסנווארג ,און מער פרטים וועגן
דעם וועלן מיר לערנען אין דער מסכת שביעית.

פרק ד.
א .הלוקח ,אז איינער קויפט פרוכטן פון איינעם ,וואס איז ניט באגלויבט אויף
מעשרות ,און האט פארגעסן זיי צו מעשר׳ן )ווי מען דארף מעשר׳ן דמאי( ,און ער
האם אים געפרעגט אים שבת )צי ער האט זיי געמעשר׳ט ,און ער ,דער ניט־באגלויב־
טער ,דער עם הארץ ,האט אים געזאגט אז ,יא( ,מעג ער עסן)אים שבת( אויף זיין ווארם.
דער ירושלמי זאגט ,אז דער טעם איז׳ ווייל א עם הארץ האט מורא פאר שבת )״אימת
שבת עליו״( און ער וועט דעריבער ניט זאגן קיץ ליגנט .חשכה ,ווען נור עס ווערט
פינסטער )נאכט( שבת צונאכטס ,זאל ער ניט עסן ביז ער נעמט מעשר .ווייל דעם
היתר צו גלויבן דעם עם הארץ אויף זיין ווארט אים שבת האט מען איינגעפירט נאר
צוליב דעם כבוד פון שבת׳ מען זאל האבן די שבת־סעודה! אבער פאר וואכן־טעג האט
מען ניט מתיר געמאכט׳ מחמת עס איז מורא צו האבן טאמער ודעט מען זיך פארלאזן
אויף דעם עם הארץ׳ס ווארט אויר ווען מען וועט אים פרעגן אינדערוואכנס .לא מצאו,
אויב ער האט )אים שבת( ניט געפונען )רעם עם הארץ ,ביי וועמען ער האט געקויפט
די פרוכטן( ,און אן אנדערער ,וועלכער איז )אויך( ניט באגלויבט אויף מעשרות )א עם
הארץ ,א ניט קיין נאמן( האט אים געזאגט ,אז די פרוכטן זענען גע׳מעשר׳ט ,מעג ער עסן
)אים שבת( אויף זיין ווארט ,די משנה לערנט דא׳ אז ניט נור דער פארקויפער איז
באגלויבט צו זאגן אים שבת ,אז די פרוכטן זענען גע׳מעשר׳ט ,נאר אויר אן אנדערער
איז דערויף באגלויבט .חשכה׳ ווען נאר עם ווערט פינמטער )נאכט( שבתצונאכטס זאל
ער ניט עסן ,ביז ער נעמט מעשר ,וויל אן עם הארץ איז ניט באגלויבט צו זאגן אויפן
צווייטן עם הארץ ,אז ער האט גע׳מעשר׳ט .תרומת מעשר ,וואם מען האס גענומען פון
דמאי ,און זי איז צוריק אריינגעפאלן צו איר ארט )אין די פרוכטן ,פון וועלכע מען
האט איר גענומען( ,זאגם ר׳ שמעון שזורי ,אז )אין רעם פאל( קאן מען אפילו אין דער
וואכנס פרעגן )ביים עם הארץ ,ביי וועמען מען האט געקויפט רעם דמאי ,צי ער
האט גע׳מעשר׳ט ,און אויב ער זאגט אז יא( קאן מען עסן אויף זיין ווארט .ווי מיר
האבן געשריבן אין דער הקדמה צו דער מסכת דמאי ,דארף מען פון דמאי נעמען א
צענטל מעשר ראשון און פץ דעם דאזיקן צענטל ווידער נעמען א צענטל ,דאס הייסט
א ססנסטל פון גאנצן דמאי׳ תרומת מעשר ,און מען דארף דאס אוועקגעבן צום כהן,
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צח

ש־אל׳ ‘ אוללי-על ־'יי ב העזויר״ שיאסי ליו■ סעוי^זךין הן .ובשבת
את הבירו שיאכל אצלו׳ והוא איניו שמיה• אף.על פי שנדר ממנוהמיה
מאמיניו.על היזעשייות׳ א 1כל עמ 1לא יאכל.עד ימיעשר♦ ג י׳ אל;עזר
בשיבת הראשונה׳ ואף.על פישיאיניו א;יבןר׳ אין אדם ^ךיך לקרות שש
מאמינ. 1על המעשירות .ובלבד למ.עש״,עני של דמאי• וחכ״א קורא
און א ישראל צי א לוי טאר ניט עסן די תרומת מעשר .זאגט ר׳ שמעון שזורי .אז
אויב די דאזיקע תרומת מעשר פון דמאי האט זיך אויסגעמישט צוריק מיט די פרוכטן.
פון וואנען מען האט איר גענומען ,איז דאך דער דין .ביי אנדערע תרומת מעשר צי
תרומה ,אז אויב עם איז ניטא אין דעם אויסגעמישטן  101מאל אזוי פיל וויפיל די
אריינגעפאלענע תרומה ,טאר מען די דאזיקע אויסגעמישטע פרוכטן ניט עסן .אבער
ווייל דא איז דאך עם תרומה מעשר פון דמאי ,מעג מען פרעגן ביים עם הארץ׳ ביי
וועמען מען האט די פרוכטן געקויפט :און אויב ער זאגט ,אז ער האט יא גע׳מעשר׳ט
די פרוכטן )קומט דאך אוים ,אז מען האט בכלל ניט געדארפן אראפנעמען קיין תרומת
מעשר ,איז דאך דאם גענומענע ניט קיץ תרומת מעשר( ,זאל מען אים גלויבן אויפן
ווארט און עסן די אויסגעמישטע פרוכטן ,דער ירושלמי זאגט ,אז דער טעם פון ר׳
שמעון שזורי ,איז ,ווייל דער עם הארץ האט פונקט אזוי מורא פאר דעם איסור פון
תרומה ווי פאר שבת ,און ער וועט דעריבער ניט זאגן קיין ליגנט .רבי שמעון שזורי
איז א תנא ,וועלכער ווערט זעלטן דערמאנט :מען נעמט אן ,אז ער איז געווען א תלמיד
פיז ר׳ טרפון.
ב ,המדיר ,אז איינער באשווערט זיין פרייזט אז ער זאל ביי אים עסן ,או! ער
)דער פריינט( גלויבט ניט ,אז ער )דטר איינלאדער( איז אפגעהיטן אין מעשרווז ,מעג
ער ביי אים עסן דעס ערשטן שבת ,כאטש ער גלויבט אים ניט בנוגע מעשרות ,אבער
נאר חען ער )דער איינלאדער( זאגט אים ,אז זיי )די פרונט!( זענען גע׳מעשר׳ט
דער ירושלמי זאגט ,אז דאס מיינט מען ,אז ער האט אים איינגעלאדן אויפן שבת נאד
דער חתונה צו דער סעודה פון שבע ברכות ,און ער האט אים איינגעלאדן צו זיר
צו-גאסט .דאם יוארט ״באשווערן״ הייסט אין דער משנה ״המדיר״ ,און טייל מפרשים
טייטשן אז ער אסר׳ט אויף אים מיט א נדר ניט צו עסן ביי אים אויב ער וועט ניט
קומען צו דער סעודה .ובשבת ,או! דעם צווייט! שבת ,אפילו ער האט אים באש!ואויר!
מיט דטס נדר ,אז ער זאל פו! אים קיי! הנאה ניט האב! )אויב ער וועט ביי אים ניט
עס!( ,טאר ער ניט עסן ביז מע! נעמט מעשר מען ,האט ,הייסט עס ,דעם דאזיקן היתר
ביי דמאי געמאכט נאר פאר דעם ערשטן שבת ,און ניט מער .טייל מפרשים זאגן ,אז די
משנה זאגט דא אין דעם צווייטן באשווערן ,אז ער זאל קיין .,הנאה׳׳ ניט האבן ,כדי
צו ווייזן ,אז כאטש דאס איז א הארבערע שבועה )ניט ״הנאה־האבן״ ,איז יאד ערגער
ווי ״ניט עסן״( פון דער שבועה אין דעם ערשטן שבת ,פונדעסט־יעגן טאר ער ניט.
טייל טייטשן ״שבת הראשונה״ ״ערשטע וואר״ און ״שבת שניה״ ,,צויייטע וואר״.
ג ,ר׳ אליעזר זאגט ,מע! דארף ניט אנרופן מיט! נאמע! מעשר עני פו! דמאי
נדי צו פארשטיין די משנה דארף מען נאכאמאל דערקלערן דאס יואט מיר האבן גע־
זאגט אין דער הקדמה צו דער מסבתא דמאי .ביים אפשיידן מעשר זענען פאראן ציויי
זאכן :די ערשטע זאר איז ״אגרופן דעם מעשר מיטן נאמען״ !״קרא שם״( ,דאס
הייסט אויב עס ליגט לאמיר זאגן א קויש טייטלן ווייזט מען אויף אן ארט אין קויש
און מען זאגט אז אט די טייטלן ,א צענטל פון גאנצן קויש זענען מעשר ,די ציוייטע
זאך איז ״אפשיידך׳ )״הפרשה״( ,ארויסנעמען דעם מעשר פון קויש און אים לייגן בא־
זונדער .זאגט ר׳ אליעזר אז אזוי ווי דעם מעשר עני )רואם מען גיט יעדעם דריטע
און 6טע יאר נאר שמיטה( מעג יאד עסן א ישראל אויר ,און מען דארף דערפון
גארניט אראפנעמען פאר די נהנים און מען דארף עם אייר ניט פירן קיץ ירושלים,
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שם ואיני■ ^דך להפרי^טז ד הי
שפיןךאשם להרוהתהעשר של דהאי׳
ולמ.עשר,ע^י של.ון־אי׳ לא .יהלם
בש?ת..ואם דדה כד,ןא^1עני למודים
לאכול אצלו׳;באו ויאבלו׳ ובלבד

צט

שי1די.עם :ח האומר לסי שאינו
נאמן.על המעשרות׳ _קח לי ממי
שהוא ;אמן וממי שהוא מ.עשר׳
איני" גאהן .מאיימ ?לוני׳ הרי זה
נאמן .הלך ללןח ממנו׳ ואמר לו.

דעריבער דארף מען אננעמען׳ אז דער עם הארץ האט מעשר עני יא אראפגענומען און
האט עס געהאלטן פאר זיך .מחמת דעם איז ניט נאר ,וואק מען דארף ניט פון תבואה,
וואס מען האט געקויפט ביי א עם הארץ ,פון דמאי ,אראפנעמען דעם מעשר עני׳ ניט
מפריש זיין ,נאר מען דארף אים אפילו ניט ״אנרופן מיטן נאמעך ,ניט קורא־
שם זיין .וחכמים ,אבער די חכמים זאגן ,אז אנרופן מימן נאמען דארף מען יא ,אבער
מפריש זיין )אראפנעמען( דארף מען ניט ,די חכמים האלטן ,אז ווייל עם איז דאד א
טירחא פאר דעם עם הארץ אראפצונעמען דעם מעשר עני ,דעריבער קאן מען אים
חושד זיין ,אז ער האט ניט אראפגענומען.
מי .ווער עם האט אנגערופן מיטן נאמען תרומת מעשר פון דמאי ,אדער
ד.
מעשר עני פון ודאי )פון זיכערן טבל ,תבואה ,פון וועלכער מען האט אויף געווים
נים אראפגענומען קיין מעשר( ,זאל ער זיי ניט נעמען אים שבת די משנה מיינט דא,
אז ער האט זיי א ״נאמען געגעבף )מיר האבן פריער ,נארוואס דערקלערט וואם הייסט
אנרופן מיטן נאמען ״קרא שם״( ניט אים שבת נאר פאר שבת! זאגט די משנה ,אז
ער טאר זיי ניט נעמען אים שבת און געבן די תרומת מעשר צום כהן און דעם מעשר
עני צום ארימאן ,ווייל אים שבת טאר מען ניט ,אפילו אין זעלבן הויף ,אוועקפירן
מתנות צו א כהן .דער רמבם טייטשט ,אז ער טאר זיי ניט מפריש-זיין ,ארויסנעמען די
תרומת מעשר אדער דעם מעשר עני ,פון צווישן די פרוכטן ,וואו ער האט זיי א ״נאמען
געגעבך .ואם ,און אויב א כהן אדער אן ארימאן זענען געוואוינט צו עסן ביי אים ,מעגן
זיי קומען און עסן )דער כהן די תרומת מעשר .און דער ארימאן דעם מעשר עני(,
אבער ער דארף זיי מודיע זיין ער דארף זיי זאגן ,אז דאס גיט ער זיי צו עסן ניט פון
זיין אייגנס ,נאר אז דאם גיט ער זיי זייערס .דעם כהן זיין תרומת מעשר ,און דעם
ארימאן זיין מעשר עני! ווייל אויב ניט הייסט עם ,ווי ער גיט זיינע אורחים צו עסן
תרומות ומעשרות און דאס טאר מען ניט ,ווייל עם איז פונקט ווי מען וואלט פארקויפט
די תרומות ומעשרות ,מחמת מען האט דאו א געוויסע הנאה דערפון )אזוי דער־
קלערט דעם ברטנורא ר׳ עקיבא איגר(.
ה האומר ,אז איינער זאגט צו אזעלכן ,וועלכער איז ניט באגלויבט אויף מעשרות,
קויף פאר מיר )פרוכטן ,תבואה ,גרינם( ביי אזעלכן ,וועלכער איז באגלויבט )אין א
,נאמן״( און ביי אזעלכן ,וואס מעשר׳ט ,איו ער )דער שליח( ניט באגלויבט .מען גלויבט
אים ניט ווען ער זאגט אז די פרוכטן האט ער געקויפט ביי אזעלכן ,וואם שיידט־אם
מעשר .דער טעם איז ,ווייל אויב ער אליין איז ניט באגלויבט אין מעשרות ,הייסט
דאך עם ,אז ער האלט ניט דערפון ,איז דעריבער מורא צו האבן .אז ער גארט אפ און
אז ער האט געקויפט ביי א ניט־באגלויבטן .מאיש) ,אויב אבער ער האט אים געזאגט
קויף מיר( ביי יענעם מענטש! )און יענער מענטש איז א נאמן ,יא באגלויבט אויף
מעשיות ,און דער שליח ברענגט די פרוכטן און זאגט אז ער האט זיי געקויפט טאקע
ביי יענעס מענטש וואס מען האט אים געהייסן( איז ער יא באגלויבט ,מחמת מען
האט דאך דעם שליח אנגעוויזן ,וואו ער זאל קויפן ,וועיט דער שליח ניט קויפן ביי אן
אנדערן און אפנארן און זאגן ,אז ער האט געקויפט ביים דאזיקן ,צו וועמען מען האט
אים געשיקט .הלך) ,אויב ער האט ועם שליח געהייסן קויפן בי' יענעם מענטשן ,און(
דער שליח איו געגאנגן קויפן ביי אים) ,און קומט צוריק און ברענגט פרוכטן( און ער
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ל^'» :^9א1זיו׳ ל.קחתי לך סאחר קהוא
ן הנ;5ס ל ד ר
«י1:
ואינ 1מכיר <}ךם ^זם׳ < 4סר ?^י כאן
^?3מף מי יאן ט.עשר? אמי ל1
)אחד׳ אני אינ 1נאמן( ,אי1צז ?ל1ני
.נא\מן ,ך,ויזהנאמן׳ הלך ל.קח מטנו׳

אמר ל1׳ מי כאן מוכי;דן■ ואמר
ליו מי ד ד ל ח ך אן1לי׳ אף .על פי
דהן ^גומלין זה את זה׳ הדי אלו
נאמנין :ן החמרים דנכנסו לעיר׳
אמר אחד׳ קלי חדש׳ וקל הכירי
;קן׳ ק ל‘ אינו מת;קן׳ וקל תכרי

זאגט :״אין האב איס ניט געטראפן און איך האב פאר דיר געקויפט ביי אן אנדערן,
וועלכער איז אויך באגלויבט״ ,איז דער שליח ניט באגלויבט ,די מפרשים זאגן ,אז
מען קאן אים ניט גלויבן מיט דער ״מיגר׳ ,מיט דעם טעם ,אז ווען דער שליח וואלט
געוואלט זאגן א ליגנט וואלט ער דאך געקאנט זאגן ,אז ער האט יא געקויפט אויף דעם
ארט ,וואו מען האט אים געשיקט — ,מחמת ער וואלט מורא געהאט אזא ליגנט צו
זאגן׳ ווארום מען וואלט זיך געקאנט נאכפרעגן און דערגיין ,אז ער זאגט ליגגט.
ו ,הנכנס ,אז איינער קומט אריין אין א שטאט און סר קען דארט ניט קיין מענטש,
און פרעגט זין :״נוער איז דא באגלויבט )נאמן(? ווער איז דא פאראן ,וואם איז מעשר
)זיינס פרוכטן(?' און איינער זאגט צו אים .,אין׳׳ ,איז דער דאזיקער ניט באגלויבט,
האט ער איס געזאגט .״יענער מענטש איו באגלויבט׳׳ ,איז סר )דערויף( יא בא־
גלויבט .דער ירושלמי זאגט ,אז כאטש געוויינליך איז דאו א עם הארץ׳ וועלכער איז
אליץ ניט קיין ״נאמן״ ,ניט באגלויבט צו זאגן אויף א צווייטן ,אז ער איז א ״נאמן״,
פונדעסטוועגן האט מען דא מיקל געווען כדי צו פארלייכטערן פאר א פרעמדן מענטש
צו קאנען קויפן אין א פרעמדער שטאט עסן .וועגן די ווערטער אין דער משנה ,׳אמר
לו אחד אני אינו נאמן ,אמר לו איש פלוני נאמן הרי זה נאמן״ ,זענען פאראן עטליכע
נוסחאות .תוספות אין כתובות כ״ד איז גורם ״אני איני נאמן״ )״איך בין ניט קיץ
נאמן״( ,און ממילא קאן מען ניט אפהאקן דעם ווארט ״אני״׳ ״איך״ ,און ממילא מוז
מען שוין גורס זיין אויסצומעקן די ווערטער .,אמר לו״ .מיר דא האבן געגעבן דעם
פשט ,ווי עס האט איינגעטייטשט ר׳ עקיבא איגר .הלן ,ורסן דער פרעמדער אין גע-
גאנגן צו יענעס )אויף וועלכן דער עם הארץ האט אים געזאגט ,אז ער איז א ״נאמן״(
צו קויפן ביי איס ,און האט איס געפרעגט .״ווער איז דא פאראן וואס פארקויפט ״ישן״
)״אלטע תבואה?״( ,און יענער האט איס געענטפערט :״דער וואס האט דין געשיקט צו
מיר״ ,איז כאטש דאס זעט ראן אוים ווי זיי צאלן זין אפ איינער רעם צווייטן )צו
זאגן וועגן איס גוטס( ,זענען זיי באגלויבט וועגן דעם ווארט ״ישן״ ,״אלטע״) ,אין
דער משנה ז׳( זענען פאראן עטליכע טייטשן .איין טייטש איז פון רשי אין כתובות נ״ו,
אז דאס מיינט מען אלטע תבואה ,וואס איז געוואקסן אין פאריגן יאר ,און מען דארף
ניט האבן ,אז דער עומר ,וואס מען איז מקריב אין בית המקדש רעם  16־טן טאג אין
גיסן זאל מתיר זיין די תבואה צום עסן -בעת תבואה פון היי־יאר ,נייע תבואה ,״חדש״,
טאר מען פאר דעם  16טן ניסן ניט עסן .אבער רש״י אין כתובות כי׳ד האט אן אנדערן
פשט .אז דא האנדלט זיך ניט וועגן תבואה וועלכע איז אסור צו מותר .נאר פשוט וועגן
אלטע ,גוטע ,טרוקענע תבואה׳ און נייע׳ שלעכטע ,נאכניט גענוג אויסגעטרוקנטע
תבואה .רשי דארט ברענגט דערויף א ראיה פון בבא מציעא ע״ב )היו חדשות מארבע
וישנות משלש( ,אז אלטע תבואה איז געווען טייערער פון נייער .דער רמב״ם זאגט.
אז דאס האנדלט זיך וועגן וויין ,און אלטער וויין איז ,כידוע ,בעסער פון נייעם.
ז .החמרים ,אייזל־טרייבער )1ועלכע פירן פון שטאט צו שטאט תבואה צו פאר־
קויפן( ,וועלכע זענען אריינגעקומען אין א שטאט ,און איינער פון זיי האט געזאגט,
מיינם איז חדש )נייע( און מיין פריינום איז אלטע ,מיינם איז ניט גע׳מעשר׳ט און
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קא

מתוקן׳ אינן נא^^^ין .ריי יהודה א־וסי׳ נ<^?ן;ין t

פר ק ה
א הל1רןדו מן הנחתום׳ 5יצה הוא ושאר מעשר ? מו ך ל1׳ זה
.0עשר ׳־' S*vj1 5:ךי החסת מ.ע^ר מעשיה עשוי תרומת מעשר עליו׳
ןדו^ה׳ ואיומה אחד 5ןמ< 5ה סמה והשאר סלה׳ ומ.עשר ש;י בצםונ1
קיש מאן׳ ה ר מצד זה מעשיר׳ א 1נךרומו׳ ומדולל .על המעות:
מיץ פריינד׳ם איז יא גע׳מעשר׳ט ,זענען זיי ניט באגלויבט .ודיל מען נעמט אן ,אז דאס
האבן זיי זיך אפגערעדט איינער מיטן אנדערן ,אז אין איין שטאט זאל איינעד
אויסרעדן שלעכטס אויף זיין אייגענען סחורה און רימען זיין פריינדם סחורה ,און
אין דער צווייטער שטאט זאל זיין פריינד רעדן שלעכטם אויף זיין אייגענער סחורה
און דערציילן גוטם אויפן צווייטגס סחורה .די דאזיקע געגנזייטיקע אונטערשטיצונג
הייסט ״גומלין״ .ר׳ יהודה זאגט ,אז זיי זענען באגלויבט .ר׳ יהודה האלט ,אז ווייל
דער גאנצער עגין דמאי ,פון איבערקלערן צי די פרוכטן פון א עם הארץ זעגען גע׳־
מעשר׳ט ,איז דאר נור א תקנה וואס די רבנן האבן איינגעפירט ,און ס׳רוב עמי
הארצים שיידן יא אפ מעשר ,דארף מען מיקל זיין און יא גלויבן; בפרט׳ אז אויב ניט,
וועט מען שווער מאכן דאם פירן תבואה פון איין שטאט אין דער צווייטער .אויר דא
אין דער משנה אי ז דיזעלבע פראגע ,וואס מען מייגט מיט ,,חדש״ אח ״ישן״ ,צי
בנוגע דעם איסור פון ״חדש״ )פון היי־יאריקער תבואה פאר דעם  16טן ניסן( צי מען
מיינט וועגן דער גוטסקייט פון דער סחורה .וועגן דער משנה דא זענען פאראן אין דער
דערמאנטער רשי אין כתובות כ״ד און נ״ו די דערמאנטע צוויי פשטים.

פרק ה.
הלוקח ,אז איינער קויפט )דמאי־ברויט( פון א בעקער ,ווי אדוי נעמט ער אראפ
דערפון מעשר? נעמט ער אראפ גענוג )ברויט( וויפיל עס באטרעפט תרומת מעשר
און חלה און זאגט :איין הונדערטסטל פון דעט ,וואט איז דא פארא! איז לעבן רעם
מעשר ,און דאס איבעריקע מעשר ליגט לעבן אים ,און דאס )איין הונדערטסטל( וואט
אין האב געמאכט מעשר זאל ווערן תרומת מעשר אויף אים; און דאס איבעריקע איז
חלה ,און דער מעשר שני איז אין זיין צפון־זייט ארער אין זיין דרום־זייט ,און ער איז
אויסגעטוישט אויף געלט ,כדי צו פארשטיין די דאזיקע משנה און אויך די .משנה ,וואס
קומט באלד דערנאך ,וועלן מיר דא געבן עטליכע דערקלערונגען .מיר האבן שוין
געשריבן אין דער הקדמה צו דמאי און פריער פרק ד׳ משנה ג׳ ,אז ווייל דמאי אין
דאך א ספק ,איז מען דעריבער מחויב צו נעמען דערפון נור די זאכן ,וואם א ישראל
און א לוי טארן אינגאנצן ניט עסן און נור א כהן מעג זיי עסן ,ווי תרומת מעשר ,וואס
איז דאך א צענטל פון דעם צענטל מעשר ראשון ,דאס הייסט א הונדערטסטל פון
גאנצן ,און אויר מעשר שני ,וואם כאטש א ישראל און א לוי מעגן זיי יא עסן ,אבער
נור אין ירושלים ,אדער מען מוז אויסלייזן דעם מעשר שני און דאס געלד שירן קיץ
ירושלים .דאקייגן דעם מעשר ראשון ,וואם יעדער מעג עסן אומעטום און עם איז נור
א מצוד ,אוועקצוגעבן צום לוי ,איז ווייל דמאי איז א ספק איז גענוג א ״נאמען צו
געבך׳ אבער אפשיידן אים דארף מען ניט .קיץ תרומה דארף מען פון דמאי ניט
אראפגעמען ,כאטש תרומה איז דאר אויך אסור צו א ישראל אדער א לוי! מחמת מען
האט אנגענומען ,אז די עמי הארצים שיידן זיכער אם תרומה .דאס זאגט דא די משנה,
אז איינער קויפט דמאי־ברויט ביי א בעקער איז גענוג׳ ווען ער נעמט בלויז אראפ
תרומת מעשר און חלה )טאמער האט דער בעקער ניט אראפגענומען קיץ חלה( ,און די
משנה דערקלערט ווי אזוי ער נעמט אראפ רעם תרומת מעשר ,דהיינו :ער ווייזט אן
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ב הריונה להסדיש תרו^ה והיומת
כןעש־ר כאחת ,נוטל אהד סשליושים
ו>מלש ושליש׳ וא1מר׳ אחד ממאה
ממה ^זש כאן ,הרי זה י בעד זה
חולין׳ והשאר תרומה .על הכל׳

קב

ומאה חולין שיש כאן ,הרי זה בצד
זה מ,עשר׳ ושאר ^’;.!2־־ ?מוך ל1׳
זי׳ שנעשיתי מ.עשר, ,עשיוי תרומת
מ.עשר עליו׳ והשאר סלה׳ ומעשר
שני בצפונו א 1כךר1מ1׳ ומחלל.על

אויף אן ארט אין דעם ברויט און זאגט ,אז א הונדערטסטל פון דעם ברויט וואס גע־
פיגט זיך אויף רעם ארט איז מעשר ראשון און צוזאמען מיט דעם הונדערטסטל גע־
פונען זיך דער לעבן נאך  9הונדערטסטל )״ושאר מעשר״ ,און דער רעשט מעשר
ראשון( ,דאס ר׳ייסט צחאמען א צענטל ,און פון אט דעם צענטל איז דאם ערשטע
הונדערטסטל תרומת מעשר אויפ׳ן גאנצן צענטל .ראם וואם ער רופט אן צוערשט ראם
ד׳וגדערטסטל ״מעשר״ איידער נאך ער רופט עס תרומת מעשר ,איו דערפאר ווייל
מען קאן ניט אגרופן תרומת מעשר איידער עס הייסט ניט פריער מעשר .דאם הוג־
דערטסטל דארף ער איבערלאזן ,ווייל דאס טאר ער ראך אלם ישראל ניט עסן ,אבער
די רעשט  9הונדערטסטל דארף ער אפילו ניט אפשיידן ,ווייל זיי זענען ראך מעשר
ראשון ,מעג ער ראך זיי עסן ,און ווייל עם איז פון דמאי דארף ער זיי ניט אוועקגעבן
רעם לוי .ווייטער זאגט די משנה והשאר ״חלה״ ,לעבן דער תרומת מעשר לאזט ער
איבער א שטיקל ברויט אויך אלם חלה ,וואם מען טאר אויך ניט עסן )מיר וועלן
לערגען אין דער משנה חלה ,אז דאס דארף זיין א 24סטל( .איי ,ער דארף דאך אפשיידן
אויך מעשר שגי ,וואם ער טארניט עם^אויסער ירושלים אדער ער דארף עם אוים־
לייזן מיט געלטי זאגט די משנה ,אז דאם ומחט ער אן אז ״דער מעשר שני געפינט זיו
אין צפון טייל אדער אין דרום־טייל פון ברויט און ער איז אויםגעטוישט אויף געלט״,
און ממילא מעג ער שוין עסן דאם ברויט .דא געפינען מיר ביי מעשר שני ראם ווארט
״מחולל״ אויםגעטוישט אויף געלד ,ווייל מעשר שגי איז ראך אין א געוויסער מאם
הייליק )ווי מיר האבן געשריבן אין דער הקדמה צו דמאי( און דעריבער ווען מען
טוישט עם אוים׳ ווערט עס אוים הייליק און עם ווערט ״חול״ ,״חולין״ ,וואכעדיק,
און דעריבער הייםט עם ״מחולל״.
ב .חרוצה ,אז איינער וויל אפשיידן מיטאמאל תרומה און תרומת מעשר ,נעמט
ער איינס פון יעדער דריי־און־דריימיק און א דריטל ,און זאגט :איינס פון הונדערט פון
דעם ,תאם איז דא פאראן איז אין דער זייט חולין ,און דער רטשט איו תרומה אויפן
גאנצן; און די הונדערט )דאס הונדערטסטח חולין ,וואס איו דא פאראן ,זאל דאס לעבן
דעם זיין מעשר ,און דער רעשט מעשר איו לעבן אים; דאס )הונדערטסטל( ,וואם איך
האב געמאכט מעשר איו תרומת מעשר אויף אים )אויף דעם איבעריקן מעשר( ,און דער
רעשם איז חלה; און דער מעשר שני איז אין זיין צפון־זייט אדער אין זיין ררום־זייט
און איז אויסגעטוישט אויף געלט .די דאזיקע משנה ,צו וועלכער עם זענען געשריבן
געווארן א םך פירושים ,איז אייגנטליך דיזעלבע משנה ,וואם די פריערדיקע משנה,
גאר מיט דעם אונטערשיד ,וואם איז דער פריערדיקער משנה האט מען געלערנט
מעגן דמאי ,פון וועלכער מען דארף קיין תרומה ניט אפשיידן ,און די איצטיקע משנה
לערגט מעגן זיכערן טבל ,מעגן ודאי ,פון וועלכן מען דארף אפשיידן אויך תרומה .די
משנה לערנט ,מאם דארף טאן אייגער ,וועלכער האט פאר זיף מעל אדער תבואה
זיכערן טבל ,און וויל מיט איינמאל אפשיידן אלץ ,מאם ער טארניט עסן ,אווי אז ער
זאל מעגן עסן די מעל אדער די תבואה .זאגט די משנה ,אז ער דארף אפשיידן
תרומה ,מאס איז איין פופציקסטל ,דאס הייסט צוויי הונדערטסטלעך ,און תרומת
מעשר ,מאם איז א צענטל פון מעשר ,דאם הייסט איין הונדערטםטל ,און חלה ,און
אויך מעשר שני ,מאם ער דארף אויסטוישן אויף געלט ,אבער ניט אוועקלייגן .צוליב
דעם מאס תרומה איז צמיי הונדערטסלעך און תרומת מעשר איז איין הונדערטסטל,
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קג

הרעות ; :ה א ק ח י*,ןה;התום.מ ^ ו ? 5ל הח^ה׳ אפיא מ^פוסין ד^^ה׳
רן ההניה _על הציננת ,ורן הציננת | דקרי ר׳ מאיר .ר יהודה אוקי׳ *:זאד
דארף ער ביידע צוזאמען אראפנעמען דריי הונדערטסטלעך ,דאס הייסט דריי פון יע 
רער הינדערט ,אדער אייגס פון יעדע דריי און דרייסיג אוץ א דריטל .למשל אויב ער
האט פאר זיך הונדערט פונט דארף ער אראפנעמען תרומה און תרומת מעשר דריי
פונט ,אויב ער האט דריי און דרייסיק און א דריטל פונט דארף ער נעמען איין פונט,
דאה זאגט די נושנה )פונקט ווי אין דער פריעריקער משנה(; עד נעמט איינם םון יעדער
דריי און דרי־כיק און א דריטל ,ראם הייסט דריי הונדערטסטלעך ,און זאגט ,אז איינער
פון די דאזיקע דריי הונדעדטסטלעך איז חולין )דאס הייסט ,ניט קיץ תדומה( און די
רעשט ציויי הונדערטסטלעך זענען תרומה; דאס הונדעדטסטל ,וואט איז חולין )ניט
קיין הרומה! ווערט דערקלערט אלס מעשר )ראשון( און צוזאמען דערמיט דערלעבן
וושאס נאך  9הונדערטסטלעך מעשר )ווייל מעשר ראשון איז דאך א צענטל ,אלזא
צען הונדערטסטלעך( ,און דעמאלם דערקלערט ער דאס ערשטע הונדערטסטל אלם
תרומת מעשר אויף דעם גאנצן מעשר ראשון .אזוי א ת ם האס ער די דריי הונדערט-
סטלעך געמאכט צוויי פון זיי תרומה און איינם פון זיי תרומת מעשר .א חוץ רעם
שיידט ער אפ חלה .און וואס נוגע מעשר שני דערקלערט ער ,אז ער געפינט זיו אין
צפון־זייט אדער אין דרום־זייט פון דער תבואה און טוישט עם אויס אויף געלד .אזוי
ארום דארף ער נור אראפניעמען די דריי הונדערטסטלעך און די חלה און ער מעג עסן
די גאנצע תבואה .ווייל דעם מעשר ראשון מעג ער דאך עסן )און ער דארף נור אפ־
געבן דעם לוי דערפאר אנדערע תבואה פון זעלבן מין( ,און דער מעשר שני איז דאו
אויסגעטוישט .די מפרטים האבן אין דער משנה געפונען א שוועריקייט .די משנה זאגט
״מאה חוליך ,״הונדערט חולין״ ,זי האט דאך געדארפט זאגן ,״איץ הונדערטסטל
חולין״ .דער רמבם דערקלערט ,אז ,׳מאה״, ,׳הונדערט״ ,מיינט ״איינס פון הונדערט*;
און דאס איז צוליב דער קורצקייט פון אויסדרוק.
ג ,הלוקח אז איינער קויפט פון א בעקער )עטליכע ברויטן( מעג ער אראפנעמען
מעשר פון ווארימען וברויט( אויפן קאלטן )ברויט( ,און פון קאלטן אויפן ווארעמען,
אפילו זיי )די ברויטן( זענען פון א סך פארעמם ,אזוי זאגט ר מאיר .כדי צו פארשטיץ
די דאזיקע משנה און אויך די ווייטערדיקע משנות ,דארף מען וויסן ,אז דער דין איז,
דאס מען טאר ניט אפשיידן קיץ תרומה און מעשר ״מן החיוב על הפטור ומן הפטור
על החיוב״ ,פון דעם וואט איז מחויב אויף דעם וואט איז פטור ,אדער פון דעם וואט
איז פטור אויף דעם וואט איז מחויב .למשל אז איינער האט צוויי קוישן פרוכטן׳ און
פון ערשטן קויש האט ער שוין אראפגענומען תרומה און מעשר און פון צווייטן קויש
האט ער נאכניט אראפגענומען; טאר ער ניט נעמען פון ערשטן קויש תרומה און מעשר
אויפן ציוייטן קויש ,ווייל דאט הייטט ״גענומען פון דעם וואט איז שוין פטור אויף דעם
וואט איז נאך מחויב״ .דאס זעלביקע טאר ער ניט נעמען פון צווייטן קויש אויפן ערשטן
קויש ,ווייל דאט הייטט ״גענומען פון דעם וואט איז מחויב אויף דעם וואט איז שוין
פטור״ .זאגט דא ר׳ מאיר ,אז ווען איינער קויפט ברויטן פון א בעקער מעג ער נעמען
מעשר פון איין ברויט אויפן צווייטן און ער דארף ניט מורא האבן ,טאמער איז איין
ברויט געבאקן פון תבואה וואט איז יא גע׳מעשרט און דער צווייטער ניט ,און עד
מעשר׳ט ״פון פטור אויף מחויב״ ,אדער פון ״מחויב אויף פטור״ .נאכמער ,ר׳ מאיר
זאגט ,אז אפילו איין ברויט איז קאלט ,איז דאך עט נעכטן געבאקן ,און איין ברויט איז
ווארם ,איז דאך עס געבאקן היינט ,פונדעטטוועגן דארף מען ניט מורא האבן ,טאמער
איז איינט פון גע׳מעשר׳טע תבואה און איינס פון ניט גע׳מעשר׳טע .ת מאיר זאגט,
אז דאס איז אויך אפילו ,ווען די ברויטן זענען געבאקן פון א פך פארעמס ,און מען קאן
דאך מיינע ,אז יעדע פארעם ברויט איז פון אנדערער תבואה ,און עט קאן זיין ,אז טייל
פוז זיי זענעו יא געימעשתט און טייל ניט ,פונדעטטוועגן דארף מען אויך
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א1סר׳ חשים ו^זל אהש דדו השל
אחד׳ י^ל הי־ום לדו ה^ל אחר♦
י שהע1ן א1הר בלרומת ה^;ש’ר׳
ופחיר?םלה♦ ד הליוקה הןחפלןןר׳

קד

^עו{זר ט?ל טפוס וטפוס .ד ר מאיד׳
ר׳ יהודה א1הר׳ האחת .על קכל.
ה1ךה ד יהוךה ?לוקה הן הה;פול
^זהוא 'ה.עשר ה?ל אלד לאלד ן

דאביי ניט מורא האבן .״טיפוסין״ ,״פארעמס״ ,איז דאס גריכישע ״טופאם״ און דאם
לאטיינישע ״טיפוס״׳ וראם הייסט פיגוה פארעם .טייל מפרשים טייטשן׳ אז מיר
האבן דא צוויי דינים :אייגער איז ,אז מען מעג מעשר׳ן פון קאלט ברויט אויף ווארם
און פון ווארם אויף קאלט ,און עס הייסט ניט׳ אז מען מעשר׳ט פון שלעכטע אויף גוטע
)דער דין איז ,אז מען טאר ניט נעמען תרומה און מעשר ״מן הרע על היפה״ ,פון
שלעכטע אויף גוטע( :און דער צוריטער דין איז וועגן די ״פארעמס״׳ און דאס איז ,אז
מען דארף ניט מורא האבן טאמער מעשר׳ט מען פון פטור אויף מחויב אדער פון
מחויב אויף פטור .ר ,יהודה זאגט ,אז מען טארניט ,ווייד איך זאג ,אז די ווייץ פון.
נעכטן זענען )געקויפט געווארן דורך דעס בעקעס פון אי-ין מענטש ,און די )ווייץ( פון
היינט זענען )געקויפט געווארן( פון אן אנדערן .און עס קאן זיין׳ אז איינער פון
די דאזיקע תבואה־פארקויפערם מעשר׳ט יא און דער אנדערער פון זיי מעשר׳ט ניט׳
און עס קאן אויסקומען׳ אז מען וועט איצט מעשר׳ן פון פטור אויף מחויב אדער פון
מחויב אויף פטור .ר׳ שמעון זאגט ,אז נעמען תרומת מעשר טאר מען ניט ,אבער חלה
מעג מען ,די סברא פון ר׳ שמעון איז׳ ווייל תרומת מעשר נעמט מען דאך פון תבואה,
איז טאקע מורא צו האבן׳ אז די תבואה צי דאם מעל פאר דעם נעכטיקן ברויט האט
דער בעקער געקויפט ביי איינעם ,און די תבואה צי דאם מעל פאר דעם היינטיקן ברויט
האט ער געקויפט ביי א צווייטען און עס איז מעגליך ,אז איינער פון זיי האט שוין גע׳־
מעשר׳ט ,און דער צווייטער האט ניט גע׳מעשר׳ט .אבער חלה נעמט דאך דער בעקער
פון טייג ,דעריבער איז דאך אנצונעמען׳ אז אדער פון אלע ב חי ט איז שוין גענומען
געווארן חלה ,אדער אז דער בעקער האט בכלל ניט גענומען קיין חלה׳ און ממילא קאן
מען ניט מורא האבן טאמער וועט מען נעמען חלה פון פטור אויף מחויב צי פון מחויב
אויף פטור.
הלוקח ,אז איינער קויפט )ברויט( פון א הענדלער )וועלכער קויפם ברויט
ד.
פון בעקער און פארקויפט צו איינצלגע מענטשן{׳ דארף ער אראפנעמען מעשר פון
יערער פארעם׳ אזוי זאגט ר׳ מאיר .דער אונטערשיד צווישן דער פריעריקער משנה
און דער איצטיקער באשטייט אין דעם ,וואס אויב דער הענדלער האט פארשידענע
פארמעם ברויטן און ער אליין איז דאך ניט קיין בעקער קאן דאך זיץ ,אז איץ פארעם
ברויט האט ער געקויפט ביי איין בעקער און די אנדערע פארעם האט ער געקויפט ביי
אן אנדערן בעקער׳ און עס איז מעגליך ,אז איין בעקער מעשר׳ט יא און דער אנדערער
מעשר׳ט ניט :דעריבער דארף ער מעשר׳ן פון יעדן פארעם באזונדער .׳,פלטר״ איז
פון גריכישן ווארט ״פאליטער״ ,וואם הייסט א מארק־הענדלער׳ אדער פון גריכישן
ווארט ״פראטער״ )די ״ר״ ווערט פארטוישט אויף א ״ל״(׳ א ״ברויט פארקויפער״.
י־' יהודה זאגט ,אז )מען קאן מעשר׳ן( פון איין )פארעס ברויט( אויף אלע .ר׳ יהודה
האלט אז דער ברויט־פארקויפער נעמט ביי איין בעקער אלע זיינע ברויטן און דע־
ריבער איז ניטא וואס מורא צו האבן .די מפרשים זאגן ,אז ר׳ יהודה פריער אין משנה
ג׳ איז נור מחולק אויף ר׳ מאיר בנוגע ״קאלט״ ברויט און ״ווארם״ ברויט ,אבעד
בנוגע ״א סך פארעמס״ איז ניט מחולק .אזוי איז צו זען פון ברטנורא .מודה׳ ר׳
יהודה איז מודה׳ אז ווען איינער קויפט )ברויט( פון מאנאפאל ,דארף ער נעמען מעשר
פון יעדן באזונדער .דאס ווארט ׳,מאנאפאל״ איז דאס גריכישע ״מאנאפאליס״׳ ״אליין
אין שטאט״ ,די פריווילעגיע׳ וואם א סוחר באקומט ,אז נור ער אליין מעג פארקויפן א
געוויסע סחורה .אזא סוחר ,אויב ער האנדלט מיט ברויט׳ קויפט די ברויטן פון פאר־
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ה ה^וקם סן הע;י וכן הע;י
לו פתפות פת או פלחי דכילה׳
ן2עשר סןל ^דוד ו^דוד .ונחקרים
וכניוניות בולל ונוטל{<{.׳יר יהוךה׳

איסתיז מסן

סיו^ה׳ א;ל

קה

מסן ?ססר;ןה סזעטת ס^גשר סו ל
אחד ואחד  tן הלוקח סן הפיטון׳
וחזר ול.קח סמנו לזנ^ה׳ לא געמזר
סך! .על ןה׳ אפילו סאותו הסוג׳
אפילו מאותו חמין; .אסן הכיטון

שידענע נעקערם ,און דעריבער איז אויך ר׳ יהודד״ מזדה׳ אז מען דארף מעשר׳ן פון
יעדן באזונדער .דער רמב״ם סיי אין ״פירוש המשניות״ סיי אין ״יד החזקה״ זאגנז,
אז מען מיינט דא פון ״יעדער פארם״ ,און דאס הייסט ,אז אפילו ווען מען קויפט פון א
מאנאפאל קאן מען מעשר׳ן פון איין ברויט אויף אנדערע ברויטן אויב זיי זענען פון
איין פארם .פון וואנען האט דער רמב״ם גענומען דעם טייטשז עם קאן זיין ,אז די
ראיה צום רמב״ם איז ,וואם אין דער משנה ג׳ איז פאראן דער לשון נקבה ״צוננת״,
און דאס גייט ארויף אויפן לאבן כרויט ,אין לשון קודש ״ככר״ ,וואס איז אויר א
לשון נקבה )״וככר לחם אחת״ ,שמות כ״ט(; דא אבער אין משנה ד׳ איז פאראן ״מכל
אחד ואחד״ גייט עם ארויף אויף ״טפום״ ,״פארעס״ ,וואס איז א לשון זכר .דאם וואם
פריער אויף ״טיפוס״ ,איז טאקע אין דער משנה פון ירושלמי פאראן ״מאחד״ ,און
אויך תוספות בבא מציעא נ״ו איז גורם ״מאחד״.
ה .הלוקח ,אז איינער קויפט פון אן ארימאן )וומלכער גייט איבער די הייזער
און קריגט פארשידענע עסנווארג און ער פארקויפט דאס צו אייננום און נעמט ביי
אים דעופאר נרויט אדער געלט( און דאס זטלבע איז ודער דין( מיט אן ארימאן .וועמען
מען האט געגעבן )אין פארשידענע הייזער( שטיקער ברויט אדער שטיקער געפרעסטע
פייגן ,דארף ער נעמען מעשר פון יעדן )שטיק ברויט ,אדער שטיק געפרעטטע פייגן(
באזונדער .ווייל עם איז דאך מורא צו האבן ,טאמער האט מען אין איין הויז ,פון וואנען
דער ארימאן האט גענומען׳ יא גע׳מעשר׳ט און אין אן אנדערן הויז ניט גע׳מעשר׳ט ,און
עם קאן קומען צו מעשרן פון פטור אויף מחויב און פון מחויב אויף פטור .די ווער-
טער ״פרם״ און ״פלח״ איז דער טייטש ״שפאלטן״ ,״טיילן״! ביי ברויט הייסט א
שטיק ״פרוסה״ ,און כיי געפרעסטע פייגן ״פלח״ .די קשיא ,סטייטש פריער אין
פרק ג׳ משנה א׳ האבן מיר דאך געלערנט ,אז מען מעג געבן דעם ארימאן צו עסן
דמאי ,קאן מען פארענטפערן ,אז דער ארימאן ,אויב ער איז זייער פרום ,איז ער מחמיר
אויף זיך און מעשר׳ט יא .ובתמרים ,און אויב )דער ארימאן האט צונויפגענומען
טייטלן אדער דארע פייגן מעג ער אויסמישן ,און נעמען מעשר )מיט אמאל אויפן
נאנצן אויסגעמישטן( .ווייל אויב עם איז פאראן צווישן די אויסגעמישטע ניט־גע׳־
מעשר׳ט און יא גע׳מעשד׳ט איז דאך אלץ אויסגעמישט איז דאך אין דעם אראפ־
גענומענעם מעשר פאראן פונקט אזוי פיל פון דעם גע׳מעשר׳טן ווי פון דעם ניט גע׳־
מעשרט׳ן און ממילא הייסט עם ,אז ער האט גע׳מעשר׳ט פון מחויב אויפן מחויב און
פון פטור אויפן פטור .אמר ,האט ר׳ יהודה געזאגט :ווען איז דאס )דעו דין וועגן אוים־
מישן ביי טייטלן און פייגן(? ווען די מתנה )וואס דעו ארימאן האט באקומען( איז
פאראן א סן; אבער אויב זי איז ווינציק ,דארף ער מעשר׳ן פון יעדן באזונדער.
דער טעם איז וואם אויב עם איז ווינציק קאן זיך עם ניט גוט אויסמישן און עם קאן
פונקט טרעפן ,אז מען זאל מעשר׳ן פון פטור אויפן מחויב אדער פון מחויב אויפן פטור.
ו .הלוקח ,אז איינער קויפט )תבואה( פון א הורט-סוחר ,און דערנאך האט ער
נעקויפט פון אים א צווייט מאל ,זאל ער ניט מעשרן פון איינעם אויף דעם אנדערן,
אפילו ביידע זענען )גענומען געווארן( פון זעלביקן קויש ,אפילו ויי זענען ביידע פון
דעמזעלבן סארט .ווייל דער הורט־סוחר קויפט די תבואה פון א סך מענטשן און עם
קאן זיין אז איין תבואה איו ניט גע׳מעשר׳ט און איינע איז יא גע׳מעשר׳ט .דאם ווארט
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ל1מר׳ משל אהד הם :ן הלוקח
מבעל הבית׳ וחד ולקח ממנו ש;:ה׳
מעשר מזה על זה׳ אפילו משתי
קיפות׳ אפילו משת' ע;"ותי בעל
הבית שיהןה מוכ-י־;קק ביש־ק׳ בזמן

קו

שמביאין ל 1מעותיו׳ מעשר מאחד
על הכל׳ ומעות אח־ות׳ מעשר
מכל אהד יאחד ׳ ח הלוקה סיבל
מימני מקומות׳ מעשי־ מזה על זה׳
אף על פי שאמרו .אין אדם .דשאי

״סיטון״ האבץ מיר דערקלערט פריער דמאי פרק ב׳ משנה ד' ,אז דאס מיינט מעז
א הורט־תבואה־אויפקויפער .דאס ווארט ״סוג״ מייגט א ״גרויסן קויש״ )אין כלים
פרק ט״ז משנה ג׳ ,.הסוגים הגדולים״ ,די גרויסע קוישן( .מיט ״סארט״ מיינט מען,
למשל דערזעלביקער כארט ווייץ ,דערזעלביגער גאטונעק ,לויט קאליר ,צי לויט דער
גוטסקייט .נאמן ,דער הורט־סוחר איז באגלויבט צו זאגן טועגן ביידע פארטיעס
תבואה ,וועלכע ער האט פארקויפט ,איינע פריער און איינע שפעטער( אז זיי שטאמע!
פון איין )מענטש( און אין אזא פאל קאן מען מעשרן פון איין תבואה אויף דער אנ־
דערער.
ז ,הלוקח ,אז איינער קויפט )פרוכטן ,תבואה צי גרינס( פון א במל הבית )לאנד־
ווירט ,דמם אייגנטיממר פון פטלד און גארטן( און דערנאך האט ער גמקויפט פון אים
א צווייט מאל )תבואה ,פרונטן ,גרינס( ,מעג ער מעשר׳ן פון איינעם אויף דמם צווייטן,
אפילו )דער בעל הבית האט אים געגעבן( פון צוויי קוישן ,אדטר פון צוויי שטעטלען.
די משגה זאגט ,אז כאטש דער בעל הבית האט געגעבן דעם קויפער דעם ערשטן מאל
פון איין קויש ,אדער פון תבוא־ און פרוכטן און גרינם ,וואס זענען אים אגגעקומען
פון איין שטעטל ,און דאס צווייטע מאל האט ער אים געגעבן פון אן אגדערן קויש
אדער פון אנגעקומענע פון אן אנדערן שטעטל .קאן דער קויפער מעשר׳ן פון דעם
ערשטן אויף דעם צווייטן אדער פון צווייטן אויפן ערשטן .ווייל קוים איז עס דערזעל־
ביקער לאנחוירט ,איז אדער ביידע זענען גע׳מעשר׳ט ,אדער ביידע זענען ניט גע׳־
מעשר׳ט .די משנה האט דא פארן ווארט ״שטעטלעך״ ׳,עיירות״׳ דאם הייסט קליינע
שטעטלעך׳ וואס זענען געיוען האלבע דערפער מיט פעלדער און גערטנער .בעל הבית,
א בעל הבית )לאנדווירט אייגנטימער פון פעלד און גארטן( וואס פארקויפט גרינס
אין מארק איו ווען מען ברענגט אים )די גרינס־פארטיעס( פון זיינע אייגענע גערט־
נער ,מעג )דער וואם קויפט ביים דאזיקן בעל הבית איינמאל גרינס און נאכאמאל
גרינס( מעשר׳ן פון איין )געקויפטן גוינס( אויף אלע )געקויפטע גרינס( ,אבער ווען
מען ברענגט צום בעל הבית ופארטיעס גרינס( פון פרעמדע גערטנער )וועלכע געהערן
ניט צו אים( ,דארף דער )וועלבער קויפט ביים בעל הבית עטליכע מאל פארטיעם
גרינס( מעשר׳ן פון יערער איינער באזונדער מחמת ווען ער נעמט גריגם פון פרעמדע
גערטנער ,קאן דאך זיין ,אז טייל גרינס קומען פון אזא גארטן־אייגנטימער ,וועלכער
מעשר׳ט יא ,און טייל גרינס קומען פון אזעלכן ,וואם מעשר׳ט ניט.
ח .הלוקח ,אז איינער קויפט טבל )פון וועלכן מען האט זיכער ניט אפגעשיידט
תרומה און מעשרות( פון צוויי ערטער ,קאן ער מעשר׳ן פון איינעם אויפן צווייטן,
כאטש )די חכמים( האבן געזאגט )רעם דאזיקן רין( ,טאר )אבער( קיין מענטש ניט
פארקויפן טבל ,נאר ווען עס איז נויטיק די משנה גיט דא צו די לעצטע ווערטער ,כדי
מען זאל ניט מיינען ,אז מען מעג פארקויפן טבל; ווארום דער דין איז ,אז מען טאר
ניט פארקויפן קיין טבל ,צוליב מורא טאמער וועט דער קויפער ניט אראפגעמען תרומה
ומעשרות און געישטרויכלט ווערן אין א איסור; אזוי טייטשט דער תוספות יום טוב,
אז דער ״אף על פי שאמרו״ גייט ארויף אויפן אנהויב משנה .דאם ווארט
״מעשר״ מיינט דא אויך אראפנעמען תרומה .וואס מיינט מען ״לצורך״ ,״נוי-
טיק?״ דער רמב״ם פארטייטשט אינגאנצן ניט דאם ווארט .טייל מפרשים טייטשן,
אז דאם מיינט מען ,אז אויב ביי איינעם האט זיך אויסגעמישט טבל מיט גע׳מעשר׳טע
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קז

למכ 1רטבל א^א לציייח ט ?ןעשרין זה כארץ׳ תרם מליארץ .על ,עציק
משל .ישראל .על של עכו״ם׳ השל ;קוב׳ מעציץ ^קוב.עלהאךץ׳תרומת־ו
עכרסעל של:שךאל׳ משלו^ראל תרומה .משז^ינ 1נ,קוב על הנקוב׳
על של כותים׳ משל כותים.על של תרומה ו.יחז 1ררתר1ם .מן הנקוב על
כותים .ר׳ אליעזר איום ר משל כותים ז^אינו;קוב׳ תרומה ולא האכל עד
על של כותים  :י עציק ,נקוב תדי ויוציא עליה תרומות ומעטרות:
תבואר״ און ער מוז דעריבער מעשרן דעם טבל מיט אן אנדער טבל ,און ער מוז קויפן
טבל ,דאס ווארט ״טבל״ ווערט דורך דעם רמב״ם אין פירוש המשניות )ברכות פרק
ז׳ משנה א׳ דערקלערט אז עם איז פון ״טב לא״׳ ״ניט גוט״.
ט .מעשרין ,מען קאן מעשרן פון א ייד׳ם )פון א לאנחוירט ,פעלד־אייגנטימער,
א ייד( אויף )א לאנדווירט( א גוי׳ס ,און פון אגוי׳ס אויף א ייד׳ס .דער ירושלמי זאגט,
אז די דאזיהע משנה האלט ״אין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר״ ,אז
די ערד ,וואס א גוי האט אין ארץ ישראל ,געהערט ניט צום גויבנוגע מעשר און
דעריבער הייסט עס ,אז עס איז יידישע ערד און די תבואה וואט וואקסט איז מחויב
א גוי׳ס ,אוןפון א גוי׳ם
אין מעשר :מחמת דעם קאן מען מעשרן פון א ייד׳ם אויף
מחויב,משל,פון א ייד׳ס
אויף א ייד׳ס ,ווייל עס הייסט גע׳מעשר׳ט פון מחויב אויף
אויף א כותימ׳ם און פון כותיס׳ם אויף כותיס׳ס .פון א ייד׳ס תבואה קאן מען מעשרן
אויף תבואה פון כותים :ווי מיר האבן שוין געשריבן אין ברכות פרק ז׳ משנה א׳
און פרק ח׳ משנה ח׳ מיינט מען מיט ״כותים״ די סעקטע שומרונים אין ארץ ישראל,
וועלכע זענען באטראכט געווארן פאר האלבע יידן :זיי היטן נור אפ די מצוות פון חומש,
אבער זיי האלטן ניט פון נביאים כתובים און ניט פון משנה און גמרא .די משנה
האלט ,אז די כותים ,כאטש זיי נעמען תרומה און מעשר פון תבואה ,ווען זיי באנוצן די
תבואה פאר זיך ,אבער זיי נעמען ניט אראפ קיין תרומה ומעשר ,ווען זיי פארקויפן
די תבואה .דעדיבער איז די תבואה פון די כותים זיכער טבל ,און מען קאן מעשר׳ן
אויף זיי .ר׳ אליעזר זאגט ,אז מען טאו ניט מעשר׳ן פון כותיסיס אויף כותיס׳ס ,ווייל
עם קאן זיך טדעפן ,אז איין כותי האט געוואלט די תבואה באנוצן פאר זיך און ער
האט גענומען תרומה און מעשר ,און דערנאך האט ער באשלאסן צו פארקויפן ,און
דער צווייטער כותי האט פארקויפט ניט־געמעשר׳ט.
י ,עציץ ,א געלעכערטער בלומען־טאפ האט רעם דין ווי די ערד .אויב מען
פלאנצט גרינס אין א געלעכערטן בלומען־טאפ האט דאס גרינס וואם וואקסט דארט
דעמזעלבן דין ,וואס גרינס וואם וואקסט אין דער ערד ,און איז מחויב אין תרומה און
מעשר ,ווייל דודך דעם לעכל ציט עם די יניקה פון דער ערד .דערפון קומט אוים,
אז א ניט־געלעכערטער בלומענטאפ הייסט ניט ווי ערד .תרם ,אויב ער האט גענומען
תרומה )פון געוויקסן( פון דער ערד אויף )געוויקסן פון( געלעכערטן בלומען־טאפ,
אדער פון געלעכערטן בלומען־טאפ אויף )געוויקסן( פון דער ערד ,איז זיין תרומה
תרומה ,ווייל עם הייסט דאך גענומען תרומה פון מחויב אויף מחויב .משאינו) ,אויר
ער האט גענומען תרומה( פון געוויקסן ,פון א ניט־געלעכערטן בלומעךטאפ אויף )גע•
וויקס!( פון א געלעכערטן בלומען־טאפ איז זיין תרומה תרומה ,אבער מען דארף )פון
זי געוויקסן פון געלעכערטן בלומען־טאפ( נעמען נאכאמאל תרומה .אייגענטליך ,זאגן
די מפרשים ,איז די ערשטע תרומה אינגאנצן ניט קיין תרומה ,ווייל ער האט דאך
אפגעשיידט פון א פטור )פון א ניט־געלעכערטן בלומען־טאפ( אויף א מחויב )געלע־
כערטן בלומען־טאם( :נאר ווייל ער האט עם א נאמען געגעבן ״תרומה״ הייסט מען
אים אוועקגעבן עם צום כהן ,כדי מען זאל ניט מזלזל זיין אין נאמען תרומה .מן ,אויב
ער האט אפגעשיידט תרומה פון א געלעכערטן בלומען־טאפ אניף א ניט־געלעכערטן,
איז ראם תרומה ,אבער ודער כהן( טאר איר ניט עסן ביז ער וועט אפשיידן אויף איר
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אהטלןכלעודהמושראל׳מןהכותי׳ מן העכרס׳יהלק לפגיהם .החוכר
)אויף וער ו^וויקער תרומה! תרומות או! מעשרות .מחמת אין איצטיקן פאל האט מען
דאך געגומען תרומה פון א מחויב )פון געלעכערטן בלומען־טאפ( אויף א פטור )פון
ניט־געלעכערטן( ,איז דאך די תרומה אייגענטליך אינגאנצן ניט קיץ תרומה ,נאר מען
האט גוזר געווען ,אז ווייל ער האט איר א נאמען געגעבן תרומה זאל ער איר געבן
דעם כהן ,אבער די תרומה אליין איז דאך געווען מחויב און אויף איר האט מען דאד
גארניט אפגעשיידט ק־ין תרומות און מעשרות ,דעריבער טאר מען איר ניט עסן סי Tן
מען שיידט אויף איר אפ תרומות און מעשרות .דער ״ערוד״ זאגט ,אז דאם ווארט
״עציץ״ איז ״בלשון ישמעאל״ )אויף אראביש( ,״אציץ״ ,א ערדענע כלי .גאנץ אפט
איז עס גאר א גרויס געפעס .אנגעפילט מיט ערד און מען פארפלאנצט אין רעם
גרינס ,קלענערע ביימלעך און טיילמאל תבואה.
י-׳א תרם ,א 1י ב איינער האט אפגעשיידט תרומה פו! דמאי )תבואה ,גרינס,
פרונט! ,געקויפט ביי א עם הארץ ,או! מס איז נור א ספק צי מע! האט פריסר אפגע־
שיידט דערפו!( אויף דמאי )געקויפט ביי א! אנדער! עם הארץ( ,אדער פו! דמאי אויף
זיכער! )ודאי( טבל איו עם תרומה אבער מע! דארף נאכאמאל אפשייד! תרומה .ווייל
ביי ״דמאי אויף רמאי״ קאן דאך זיין ,אז איין עם הארץ האט געהאט אפגעשייטד און
דער אנדערער ניט :און ביי דמאי אויף ודאי קאן ראך זיין ,אז דער דמאי איז שוין גע־
ווען פטור און דער ודאי איז דאך זיכער מחויב .דער רמב״ם און דער ראב״ד זאגן,
אז ״תרם״ ,״אפשיידן תרומדר׳ מיינט מען דא תרומת מעשר ,ווייל ווי מיר האבן שוין
געזאגט )אין דער הקדמה צו דער מסכת דמאי( איז דמאי לגמרי פטור פון תרומה,
ווייל אויך עמי הארצים שיידן איר אפ .מ! ,אויב ער האט גענומע! תרומה פו! זיכער!
טבל )ודאי( אויף דמאי איז עם תרומה ,נאר מע! טאר איר )די תרומה( ניט עם! ביז
מע! וועט אויך איר אפשייד! תרומות או! מעשרות ,מייל עס איז דאסזעלבע וואט
אין דער פריעריקער משנה י׳; מחמת די אפגעשיידטע תרומר׳ איז דאך מעגליך טבל.

פרק .1
א המקבל ,ווע! איינער נעמט אי! ארענדע א פעלד פו! א ייד ,אדער פו! א נוי
אדער פון א כותי ,זאל ער זיי געב! זייער חלק אין דער משגה זענען פאראן צוויי
אויסדריקן פאר ״נעמען אין ארענדע״ ,איינער איז ״מקבל״ ,און דאס איז מען איינער
דינגט ביי א בעל הבית א פעלד ,אז פון דער תבואה פון פעלד זאל דער דינגער
באקומען א טייל ,לאמיר זאגן צוויי דריטל ,און דער בעל הבית א דריטל .דאס צווייטע
איז ״חוכר״ ,און דאס איז :דינגן א פעלד ניט אויף א טייל פון דער תבואה נאר פאר א
באשטימטען פרייז .למשל ,דער דינגער דארף געבן רעם בעל הבית צען קערץ ווייץ,
אלץ איינס וויפיל דאס פעלד וועט ארויסגעבן .זאגט די משנה ,אז איינער איז מקבל א
פעלד פון א ייד צי א גוי ,צי א כותי)וואס א כותי איז זע פאריגן פרק ה׳ משנה ט׳( און
דארף זיי געבן זייער דריטל תבואה ,מעג ער זיי געבן זייער חלק ,און דארף ניט אראם־
געמען פריער די תרומה און מעשרות )אזוי זאגט דער תוספת יום טוב( .דער
טעם איז ,מייל זייער חלק איז זייערם און ער .דער דינגער־מקבל ,האט ניט קיץ
שייכות מיט זייער חלק ,און ער איז דעריבער ניט־פאראנטמארטליך מאם מיט דער
תבואה מעט געשען בנוגע תרומה און מעשרות .החוכר ,אז איינער נעמט אי! ארענדע א
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פעלד פון א ייד )צו באצאלן דעס בטל !!נית א )צווימע צאל קערץ תבואר! פאר דער
ארענדע( ,דארף ער אפובייון תרומה ’ ;יו אי^ ?טבן .די ןזשנה וויל זאגן» ,ז תרומה דארף
ער אפשי Tן פון דער תבואה׳ וואם ער ־יט צו  Jבעל הבית ,ווייל בכלל טאר מען ני ט
ארויסנעמען תבואה פון שייער איידער מען געמט אראם תרומה .אבער קיין מעשר
דארף ער ניט אראפנעמען ,ודיל די דאזיקע תבואה געהערט צום בעל הבית פון אגהויב
אן אץ ער דארף ניט מע שר׳ן פרעמדע תבואה ,אמר האט ר׳ יהודה געזאגט :ווטן אין
דאס )דער דין אז מען דארף נים אראפנעמטן מע שה? ווען דער דינגער־חוכר גיט דעם
בעל הבית די תבואה פון דעמזעלבן פעלד און דעמזעלבן מין )אויב ער האט פארזייט,
למשל ,ווייץ ,גים ער אים ווייץ ,וואס איז גשואקסן אין געדונגענעס פ ע ל ס׳ אבער
אויב ער האט איס געגעבן פון אן אנדער פעלד אדער פון אן אנדער מין )אפילו וואס
איז געזייט געווארן אין זעלבן פעלד( .דארף ער יא פריער אראפנעמען מעשר
)פון דער תבואה( און ער גי ט אים )דעס בעל הבי ש ,ווייל אז ער גיט פון אן אנדער
פעלד אדער פון אן אנדער מין ,הייסט עם ,אז די תבואה איז געווען צוערשט זיינע,
דעם דינגערם ,דעם חוכר׳ס ,און ער באצאלט מיט דער תבואה א חוב ,וואם ער איז
שולדיג צום בעל הבית ,און מען טאר ני ט ארויסגעבן קיץ תבואה ,וואם איז ני ט ג ע ״
מעשר׳ט.
ב .החוכר ,אז איינער נעמט אין ארענדע א פעלד פון א גוי )צו באצאלן אים א
באשטימטער צאל תבואה( ,דארף ער )צוערשט( מעשרן )די תבואה( און דערנאך זי
געבן אים )דעם גוי( .דער ירושלמי זאגט ,אז דאם האט מען איינגעפירט כדי מען זאל
ביי א גוי ניט נעמעז אין חכירה־ארענדע פעלד אין ארץ ישראל ,און דער גוי וועט
דעריבער מוזן דאם פעלד צוריק פארקויפן צו יחץ .די דאזיקע חומרא האט מען
איינגעפירט פאר א חוכר ,אבער ני ט פאר אימעם ,וועלכער נעמט אין ארענדע דאם
פעלד אלט מקבל ,ווי מיר האבן געלערנט פריער אין משגה א׳ ,ווייל דער גוי וויל לי־
בערשט אוועקגעבן אין ארענדע פאר א באשטימטער צאל תבואה און ניט פאר א טייל
אין דער אראפגענומענער תבואה ,ווי עם איז מיט א מקבל .ר׳ יהודה זאגט ,אז אויך
ווען איינער נעמט אין ארענדע )אלם מקבל( זיין עלטערנס פטלד פון א גוי )וועלכער
האט עס צוגעגזלט פון דעם י שי שן מקבל׳ס עלטערן( דארף ער )צוערשט( מעשרן און
געבן אים )דעם טייל תבואה( .ביי א פעלד ,וואט האט געהערשט צו דעם מקבל׳ם על־
טערן ,האלט ר׳ יהודה ,אז מען איז דערביי נאבמער מחמיר׳ און אפילו ווען ער איז
ני ט קיין חוכר נאר א מקבל דארף ער צוערשט אראפנעמען מעשר פון דעם טייל תבואה׳
וואם ער דארף געבן דעם גוין מחמת דאם וועם ודרקן אויף דעם מקבל ,אז ער זאל
אפקויפן דאם פעלד פון גוי.
ג .כהן ,אז א כהן אדער א לוי האבן גענומען אין ארענדע א פעלד פון א ישראל
)און זיי דארפן דעם ישראל געבן פאר דער ארענדט א טייל תבואה ,למשל א העלפם
צי א דריטל( ,איז פונקט ווי זיי טיילן זיך מיט דעס חולין )איינפאכע תבואה ,ניט
תרומה און ניט מעשר( אווי דארפן זיי זיך טיילן מיט דער תרומה .דער כהן צי דער
לוי קאנען ניט טענה׳ן צום ישראל! ״אזוי ווי דו מוזט דאר סיי ווי אוועקגעבן די
תרומה און מעשרות פון דיץ חלק צו א כהן און א לוי ,גיב זיי צו אונז״; מחמת
דער ישראל האט דאס רעכם צו נעמען דעם טייל תרומה )און די משגה מיינט דא
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5תרו?ןה .ר׳ אליעזר אוסר׳ אף מירושלמי׳ מעשר ש;י של ירושלמי.
המעעזר1ת קלהן ,ק.על מגת 5ן באו  :נחק׳א׳ :כיול הוא ה.קרתגי לעל:ית
ד ^:ראל עזקבל מבתן ומלוי׳ ולאמליובירוקלוס :ה המקבל זרדם
המעעזר־ות לבעלים .ר׳ יימסעאל לשמן׳ כשם שחיולקין בחולין׳ כן
א1מר׳ הקןתני שקבל ק ד ר חולקין בתרומה .ר׳ יהוךה אומר׳
אויך מעשרות( ,וואס קומט פון זיין חלק תבואה און געבן צו וועלכן כהן אדער לוי
ער וויל .ר׳ אליעזר זאגט ,אז אויך די מעשרות )דאס מיינט די תרומה או! די מעשרות(
געהער! צו זיי )צום כה! או! לוי ,די ארענדאטארן( ,ווייל אויף דעם תנאי )אז זיי זאלן
נעמע! די גאנצע תרומה ומעשרות( זענע! זיי אריי! )אי! פעלד או! עס געדונג! אי!
ארענדע( .דער ירושלמי זאגט ,אז ר׳ אליעזר מיינט ניט ,אז זיי האבן בפירוש זיד אזוי
אויסגענמען ,נאר ער מיינט ,אז מען פארשטייט אליין ,אז ראם איז געווען זייער כוונה,
און ממילא איז אזוי ווי זיי וואלטן בפירוש אריינגעשטעלט אין אפמאך ,אז די
תרומה און מעשרות געהערן צו זיי.
ד .ישראל ,אז א ישראל נעמט אי! ארענדע א פעלד פו! א כה! אדער פו! א לוי
)צו געב! זיי טייל פו! דער תבואה( געהער! די מעשרות )אויך די תרומה( או די
בעלי הבתים פו! פעלד )צו דעם כה! או! לוי( .די מפרשים זאגן ,אז אין רעם פאל
זענען מודה אויך די חכמים ,וואס זענען מחולק מיט ר' אליעזר אין דער פריעריקער
משנה; ווייל דאס פעלד געהערט דאך צום כהן און לוי ,האבן זיי זיכער געהאט די
כוונה ביים אוועקדינגן דאס פעלד ,אז זיי לאזן איבער פאר זיף דאס רעכט צו נעמען
די תרומה און מעשרות .ר׳ ישמעאל זאגט ,אז א פראווינצער נעמט אי! ארענדע א
פעלד פו! א! איינוואוינער אי! ירושלים ,געהערט דער מעשר שני )פו! דער תבואה
פו! דעס פעלד( צום יוו שלימער איינוואוינער )דעם בעל הבית פו! פעלד( .ווייל מעשר
שני מעג מען דאך עסן נאר אין ירושלים ,הייסט עס ,אז דער בעל הבית האט זיר
איבערגעלאזט דאס רעכט צוצונעמען דעם מעשר שני ,וואס ער ,וואוינענדיק אין
ירושלים ,קאן עם עסן .וחכמים ,אבער די חכמים זאג! )אז דער מעשר שני געהערט
ניט צום ירושלימער בעל הבית ,ווייל( דער פראווינצער קא! דאך ארויפגיי! )או! אוועק־
פיר! דעם מעשר שני( או! אים עם! אי! ירושלים ממילא האט דער ירושלימער ניט
מער קיין רעכט צום מעשר שני ווי דער פראווינצער .דאם ווארט ״הקרתני״ ,האבן
מיר איבערזעצט ״פראווינצער״ ,איינער וואס וואוינט אויסער ירושלים .דאס איז פון
״קרת״ אין לשון קודש ,אדער ״קרתא״ אין אראמעאיש ,וואם איז דער טייטש א
שטאט ,כאטש עם איז שיוער צו זאגן ,ווי אזוי קאן דאס ווארט באצייכנען דוקא א
״פראווינצער״ .לויט דער מיינונג פון ברטנורא איז ״קריה״ דער טייטש א ״דארף״,
און אזוי איז אין אראביש ״קראיא״ א דארף.
ה ,המקבל ,אז איינער נעמט איבער אי! ארענדע איילבירטן־ביימער ,כדי צו
מאכ! )פו! די אראפגעריסענע איילבירט!( אייל )או! פו! דסם אייל צו געב! א טייל
דעס בעל הבית( ,איז אזוי ווי זיי טייל! זיך מיט דעס חולי! )מיט דעם אייל ,וואס
בלייבט נאכדעם ווי מע! נעמט פו! אים אראם די תרומה או! מעשרות( אזוי טייל! זיי
זין מיט דער תרומה )או! מעשרות( דער רמב״ם טייטשט ,אז די משנה מיינט דא סיי
א ישראל האט געדינגן די איילבירטן־ביימער פון א כהן אדער א לוי און סיי א כהן
אדער א לוי האט געדינגן פון א ישראל ,די משנה זאגט דא ,אז כאטש אין דאזיקן
פרק משנה ד׳ האבן מיר געלערנט ,אז א ישראל דינגט פון א כהן אדער א לוי א פעלד
געהערן די תרומה און מעשרות צו דעם פעלד־בעל הבית ,אבער ביימער האבן ניט
דעם דין ווי פעלד ,און עם הייסט יוי זיי האבן סחורה בשותפות ,און דעריבער איז אלץ
שיתפות .אויך די תרומה און מעשרות .דאס ווארט תרומה דא מיינט אויר מעשרות.
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זוזים לבועשר׳ תננרעי 3׳־ד;;1.ויו נ1ה^ין כדכר

ישךאל ^קבל הני׳ן
ל^זמן לסחצית ^ 5י׳ הנזע^ר1ת
לבעלים :ן 3ש״א ,לא יסייור ז^ךם
את זיוזיו אלא לחבר׳ נה״א׳ אף

את  3ךסיהמ
* זש;ים
לת1ןי גת אהת׳ א^וד ם.עשר׳ ואחד
ז;זאינ 1פעשר׳ ס?י.עשר ם.עשר את

ר׳ יהודה זאגט ,אז א ישראל נסמם אין ארענדע פון א כהן איילבירטן־ביימער צו
מאכן פון די איילבירטן אייל פאר א העלפט פון פארדינסט )צו צעטיילן דך מיטן פאר־
דינסם גלייך אויף גלייך( געהערן די מעשרות צו די בעלי בתים )פון די איילבירטן־
בוימער( דער ירושלמי זאגט ,אז ר׳ יהודה׳ם טעם איז ,ווייל ער האלט ,אז איילכירטן־
ביימער האבן יא דעם דין ווי פעלד .טייל זענען גורם ניט ,׳לשמן למחצית שכר״,
נאר ״לשמן או למחצית שכר״ )״אויף צו מאכן אייל ,אדער פאר א העלפט פון פאר*
דינסט״(.
ו .בית שמאי זאגן ,אז א מענטש זאל ניט פארקויפן זיינע איילבירטן נאר צו א
״חבר״ די בית שמאי האלמן ,אז מען טאר ניט דערלאזן ,גורם זיין ,אז עסנווארג
אין ארץ ישראל זאל טמא ווערן ,און ווי מיר האבן שוין געשריבען פריער אין דמאי
פרק ב׳ משנה ג׳ איז נור דער׳ וואס האט געהייסן ״חבר״ ,געווען אפגעהיטן אין ארץ
ישראל אין די ענינים פון טומאה און טהרה .אויב מען וועט געבן די איילבירטן ניט צו
קיץ חבר איז מורא צו האבן ,אז ער וועט זיי מטמא זיין .בית הלל זאגן ,אז )מען מעג
פארקויפן( אויך צו איינעם ,וועלכער איז מעשר .די בית הלל האלטן ניט ,אז מען טאר
ניט גורם זיין אז עסנווארג אין ארץ ישראל זאל טמא ווערן :דעריבער אויב מען
ווייסט אז דער קויפער מעשר׳ט כאטש ער איז ניט קיץ ״חבר״ און איז ניט אפגע־
היטן אין טומאה און טהרה ,מעג מען אים פארקויפן .וצנועי ,און די צנועים )די זייער
פרומע( פון די בית הלל האבן זיך נוהג געווען ווי די בית שמאי .די גאנצע משנה איז
זייער שווער :פארוואס איז גראד די מחלוקה פון די בית שמאי און בית הלל וועגן
איילבירטן? פארוואס ניט וועגן סתם עסנווארגי דער ״תוספות אנשי שם״ זאגט ,אז
ווייל פון איילבירטן דריקט מען ארוים דעם בוימעל ,ווערט דאך עם פליסיקייט און
עם קאן דעריבער לייכטער ווערן טמא )משקה ווערט טמא אן באגרענצונג(! אבער אנ-
דערע פרוכטן קען דאך זיין ,אז מען וועט זיי ניט נאם מאכן און מען וועט זיי עסן
טרוקענערהייט ,און עסנווארג איידער עם ווערט נאם )פאר ״הכשרה״( קאן ניט אננעמען
קיין טומאה ,ווי מיר האבן געשריבן פריער פרק ב׳ משנה ג׳.
ז .שנים .אז צוויי מענטשן האבן אפגעשניטן די וויינטרויבן ,פון זייערע גערט־
נער) ,און אריינגעווארפן די וויינטרויבן( אין איין וויינקעלטער )צו מאכן וויין( ,און
איינער )פון זיי( מעשר׳ט און דער אנדערער מעשר׳ט ניט ,זאל דער וואס מעשר׳ט
אפשיידן מעשר פון זיינם און ער קאן נעמען זיין חלק אין יעדן ארט ווי מיר האבז שוין
געלערנט פריער ,טאר מען ניט פארקויפן אדער אוועקגעבן ניט־געמעשר׳טע פרוכטן
צו איינעם ,וועלכער מעשר׳ט ניט .אין פאל פון די דאזיקע צוויי מענטשן ,וועלכע
האבן אריינגעלייגט זייערע וויינטרויבן אין איין וויינקעלטער און געמאכט ודין׳ קומט
דאך אויס ,אז ביים צעטיילן זיך מיטן וויץ נעמט דאך דער ,וואס מעשר׳ט ניט דוקא
דעם דיין פון זיינע אייגענע וויינטרויבן ,ווארזם עם איז דאך אויסגעמישט .הייסט
דאך ,אז דער ״מעשר׳ער״ גיט צו דעם אנדערן .וועלכער מעשר׳ט ניט ,א טייל פון זיי־
נע וויינטרויבן ,וואס זענען ניט געמעשר׳ט .לויט דעם ערשטן בליק אויף דער משנה
האן מען מיינען ,אז די משנה לערנט, .אז מען דארף דערפאר ניט מורא האבן
און אז דער ״מעשר׳ער״ מעג נעמען זיין חלק וויץ און אראפנעמען דערפון דעם מעשר
און ניט קימערן זיך וועגן דעם צווייטנס חלק .אבער דער ירושלמי טייטשט איץ די
משנה ,אז דער ״מעשר׳ער״ דארף אפשי Tן פון זיץ אייגענעם חלק תרומה און מעש 
רות ,ווי פון ריכטיקן טבל ,און ער דארף אויר אפשיידן פאר דעם אנדערענ׳ם חלק
מעשרית .אזוי ווי פון דמאי .אזוי טייטשט אויר דער רמב״ם.
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?זלי יסלקו  ; 5ל ן{ק־ום
ח ׳?זנים ^;זלןגלו ק־ךה כאייפות׳ אי
׳^;ך׳!זו אי ^נ^סהפו׳ ;כיל הוא
ליסר לו׳ טיל או^ה ס?ןים ^^5קים
?!ליני׳ ון;4י חטים ^זכניקיס ?ליני׳
אסה חן ^כ 9קום ®ליוני׳ 1א;י חן
^?זכטקים פליני ,אןל לא יאטר לי׳
טול אתה חטים׳ ואני שעירים׳ טיל
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פז חגר
אסה גלן׳ נאנינאטיל(
ן.עם ל-אוץ ל?ז:ךעזו את אכיהם _עם
ל-אר^ן׳ ;כיל הוא ליטר לי׳ טיל
אסה חטים ^בטקים ®לוני׳ ואני
חטים ׳טגטקים ®לוני׳ אסה חן
^טכטקים ®לוני׳ נאני חן ^גטקים
®ליני׳ א;ל לא יאמר לי טיל אותה
חטים׳1אני ^עירים .טול אסה הלח׳

ח .שנים ,צורי מטנטשן ,ווטלכט האבן גענומטן א פערו א ץ ארטנדע ,אדטר
זיי האבן גע׳יר שנ׳ט א )פעלד( ,אדער זיי האבן א )פטלד( בשותפות )און טס קומט
צום צוטיילן זיך מיט ד עו תבואה און פרוכטן( ,ק<!ן איינער ואגן צום צווייטן ,״נעם דו
דעס תייץ פון יענעם ארט )אין פעלד( און איך תעל נעמען דעס ווייץ אין דעס ארט;
נעם דו דעס תיץ )וויינטוויבן ,אדער שוין געמאכטן תיין( אין יטנעם ארם ,און איך
תעל נעמען דעם וויין אין דעם ארט״ .אבער ער זאל איס ניט זאגן ,״נעם דו וריץ און
איך תעל נעמען גערשטן .נעם דו וויין און איך נועל נעמען אייל״ .דער רטב״ם טייטשט
די משנה אז דא גייט ניט וועגן תרומות ומעשרות ,נאר סתם וועגן דיני ממונות,
וועגן דעם ,צי איין שותף קאן צווינגן דעם צווייטן ווי אזוי דאס צעטיילן זיך זאל
פארקומען .און דאם וואם די משנה ווערט געבראכט דא ,אין מסכת דמאי ,איז עם
צוליב דער קומענדיקער משנה ,וואו עס גייט שוין יא וועגן תרומות און מעשרות .די
אנדערע מפרשיט ״ברטנורא״ און אויך דער ״תפארת ישראל״ טייטשן ,אז די צוויי
שותפים אדער יורשים זענען איינער א חבר )וועלכער מעשר׳ט( און דער צווייטער
א עם הארץ )וועלבער מעשר׳ט ניט( .און אויב ביים טיילן זיך נעמט דער חבר ווית
און דער עם הארץ ווייץ ,מעג דער חבר עס טאן ,כאטש ער מעשר׳ט ניט פריער דעם
עם הארץ׳ס חלק; מחמת דער חבר האט ניט קיין שייכות צום עם הארץ׳ס חלק .אבער
אויב דער חבר נעמט ווייץ און דער עם הארץ גערשטן ,הייסט עם שוין ווי א ״פאר־
קויף״ ,מחמת אין דעם עם הארץ׳ם גערשטן איז דאך פאראן א טייל גערשטן ,וואם
האט געהערט צום חבר נאר ער האט עס אוועקגעגעבן צום עם הארץ און באקומען
דערפאר ווייץ; און מען טאר ניט פארקויפן צו אן עם הארץ ניט־געמעשר׳טע זאכן.
ט .חבר ,אז א חבר און א עם הארץ האבן גע׳יר שנ׳ט דיער פאטער א עם הארץ,
מעג ער )דער חבר( זאגן צו אים )צום עם הארץ(,. ,נעם דו ווייץ אין יענעם ארט ,און
איך וועל נעמען תייץ אין דעס ארט; נעם דו וויין אין יענעס ארט און איך וועל נעמען
וויין אין דעם ארט״ .אבער ער טאר איס ניט זאגן ״נעם דו ווייץ און איך ומול נעמטן
גערשטן .נעם דו די פייכטע )עסנווארג( און איך וועל נעמען די טרוקענע״ די r ’n
און גערשטן אין אנדערע עסנווארג ,וואס זענען געבליבן פון דעם פאטער דעם עם־
הארץ ,וועלכער איז ניט געווען אפגעהיטן אין מעשר און אויך ניט אין טומאה און
טהרה ,געהערן צו די צוויי קינדער ,דעם חבר און דעם עם הארץ .איז אויב ביים
און דער עם הארץ ווית׳
טיילן זיך נעמט יעדער פון זיי פון זעלבן מין ,דער חבר
הייסט עם ,ווי אין דער פריעריקער משנה ,אז יעדער האט גענומען זיין חלק ,און דער
הבר דארף זיך ניט קימערן וועגן דעם חלק וואס דער עם הארץ באקומט .אבער
ווען ביים סיילן זיך נעמט דער חבר ווייץ און דער עם הארץ גערשטן ,הייסט עם ,א
שטייגער ווי דער חבר האט .,פארקויפט״ דעם עם הארץ זיין חלק גערשטן .וואם איז
ניט געמעשר׳ט און דאם טאר מען ניט .דאסזעלבע איז אויך מיט ״פייכטע״ עהנווארג
תין .,טרוקענע״ .ווייל ״פייכטע״ קאנען אויפנעמען טומאד׳ )ווי מיר האבן שוין גע־
׳.ריבן פריער אין משנה ו׳( ,און אויב דער הבר ו.יט דעם עם הארץ די פייכטע און נעמט
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נאד)אטו־ל את( היג^גז  :י 5ר ועבו־ם
^; ך ^ו את אניסם עכהם׳ יכ 1ל הוא
א טד ,טנל א;5ה.,עב 1ךת אלילים׳
נאני טעות׳ א Jpה גין׳  1אגי סירות׳

קיג

!־אם ט^ט^או לךעזות ל^,ר אסור:
יא הטוגר סירות  3סוך;א׳ ואמר׳
ט^ןזל ארץ וישראל הן׳ ס:כ לעשר.
טעו^רין ד׳ן׳ ;א 9ן׳ ’ טססה יטאסי

זיך די ״טרוקענע״ ,הייסט עם ווי פארקויפט ,און מען טאר ניט פארקויפן צו א עם
הארץ ״פייכטע״ )און אויך ניט טרוקענע עםגווארג( ווי עם לערנט די משנה אין
דמאי פרק ב׳ משנה ג׳׳ כדי ניט גורם צו זיין טומאה צו עםנווארג.
י .גר ,א גר און א גוי )צוויי ברידער( ,וועלכע האבן גע׳ירשנ׳ט זייער פאטער
א גוי ,מעג )דער גר( זאגן )צוס ברידער דעס גוי( ,״נעם דו די עבורה זרה און איך
וועל נעמען דאס געלד ,נעם דו וויין און איך ורעל נעמען פרוכטן׳׳; אבער אויב ער
)דער גר( האט שוין געהאט גענומען אין זיין רשות )די עבודה זרה און דעס וויין( ,טאר
ער ניט )אויסטוישן מיטן ברודער אויף געלד און אויף פרוכטן( .דער דין איז ,אז פון
עבודר ,זרה ,א געצן בילד ,צי פון אן אנדער חפץ ,צו וועלכן מען דינט אלם צו אן אפ־
גאט ,טאר מען ניט קיץ הנאד׳ האבן .מען טאר אויך ניט קיץ הנאה האבן פון וויין פון
א גוי ,יין נםך ,ווייל עם קאן זיין ,אז מען האט אים מנםך־געווען ,געגאםן פאר דער
עבודה זרה .זאגט די משנה ,אז איידער דער גר און זיין ברודער דער גוי האבן
זיך צעטיילט מיט דער ירושה ,מעג דער גר זאגן צום גוי ,אז דער גוי זאל נעמען די
עבודה זרה און דעם וויץ )דעם יין נםך( וואם איז געבליבן פון פאטער ,און ער ,דער
גר ,וועט נעמען פאר זיין חלק דאם געלד און די פרוכטן ,וועלכע זענען געבליבן פון
פאטער .די מפרשים זאגן ,אז עם איז ניט גלייך צו דער פריעריקער משנה ט׳ ,ווייל
דא האנדלט זיו וועגן א גר ,און דער דין פון דער תורה איז ,אז א גר הייםט ניט קיץ
זון פון זיץ פאטער און אים קומט ניט קיץ ירושה) ,מדאורייתא ,אבער מדרבנן קומט
אים( ,און ממילא איז דאם געלד און די פרוכטן ניט קיץ טייל ירושה ,קיץ אויפטויש
פאר דער עבודה זרה און פאר דעם וויין ,נאר עם איז םתם א מתנה! עם הייםט דערי־
בער ניט ,אז ער האט פארקויפט זיץ חלק אין דער עבודה זרה און אין דעם וויין און
באקומען דערפאר געלד און פרוכטן און הנאה געהאט דערפון .אבער אויב זיי האבן
זין שוין געהאט צוטיילט מיט דער ירושה און אין גר׳ם חלק איז אויםגעקומען די
עבודה זרה און דער וויץ ,טאר ער זיף ניט טוישן מיטן ברודער אויף געלד און אויף
פרוכטן ,ווייל דאם הייםט שוין ״פארקויפט״ און הנאה געהאט פון עבודה זרה און יין
נםך.
י״א .המוכר ,אז איינער פארקויפט פרוכטן אין סוריא ,און זאגט ,אז זיי זענע!
פון ארץ ישראל ,דארף )דער קויפער די פרוכטן( מעשר׳ן; אויב )דער פארקויפער( זאגט,
אז זיי זענען געמעשר׳ט ,איז ער באגלויבט ,ווייל דאס זעלבע מויל ,וואס האט גע׳־
אסרט )וואס האט געזאגט ,אז זיי זענען פון ארץ ישראל( דאשעלבע מויל האט מתיר
געמאכט .םוריא איז דאם לאנד וואס ליגט אויף דער גרעניץ פון צפיו ארץ־ישראל,
און הייםט היינט ״םיריע״ .צוליב דעם ,וואם דוד המלך האט געהאט איינגענומען
סוריא )וואם האט דעמאלם געהייםן ״ארם״( ,איז אנגענומען געווארן ,אז כאטש םוריא
איז ניט אזוי הייליק ווי ארץ ישראל ,אבער א געוויםע מאם הייליקייט האט זי יא.
למשל ,תבואר׳ ,וואם וואקםט אויף א י Tיש פעלד אין םוריא ,דארף מען מעשרן׳ן .אבער
ווען מען קויפט תבואה אין םוריא פון א עם הארץ ,דמאי ,דארף מען ניט מעשרן .אויב
אבער מען ווייםט ,אז דער דמאי שטאמט פון ארץ ישראל ,כאטש מען קויפט אים אין
סוריא ,דארף מען אים יא מעשרן .די משנה לערנט דא ,אז אויב א עם הארץ פאר־
קויפט פרוכטן אין םוריא ,און ער זאגט ,אז זיי זענען פון ארץ ישראל ,דארף מען זיי
מעשרן .ווי איז אבער אז דערזעלבער עם הארץ זאגט ,אז די פרוכטן זענען גע׳מעשר׳ט,
איז כאטש ,ווען דאם קומט פאר אין ארץ ישראל וואלט מען דאך דעם עם הארץ ניט
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הוא ה^ה ^התיר? .ן??ןלי הן׳ מ ב

לעשר* ?עי^יין לין׳

יגזה5ה

^אסר הוא הןה ואהתיר .ואם;רוע
שלש ל^ 1רה ^חר בסוריא׳ ח;ב
לעשי .יב עם ה^יץ שאסר לח 3י׳

קיד

.קח לי אגולת ;רק׳.קח לי ^לוםיון
אחר׳ ל 1קח התם ופטור .ואם אסר
׳?זלי ]ל מל של סכירי !;תע־־בו׳
ח;ב לעשר׳ ואפילו הן סאהJ

געגלויבט׳ אבער דא אין סוריא גלויבט מען אים יא׳ ווייל ער אליין איז עס דאר געווען
וואס האט דארך זיין זאגן )אז זיי זענען פון ארץ ישראל( געמאכט ,אז מען זאל זיי
דארפן מעשרן ,גלויבן מיר אויך׳ ווען ער זאגט׳ אז זיי זענען גע׳מעשרט .דאס איז
דער באקאנטער כלל אין דער משנה און גמרא ״הפה שאסר הוא הפה שהתיר״׳ ׳,דאם
מויל וואס האט גע׳אסר׳ט איז דאסזעלבע מויל וואם איז מתיר״ .משלי׳ )אויב דער
פארקויפער פון די פרוכטן אין סוריא זאגט( .״זיי זענען פון מיין פעלד׳ /דארף )דער
קויפער( זיי מעשרן )ווי־ל ,חי מיר האבן געזאגט ,דארף מען מעשרן פרוכטן פון א
יידיש פעלד אין סוריא(; )אויב ער ,דער פארקויפער האט דסרביי אויך געזאגט(; ״זיי
זענען געמעשר׳ט״ ,איז ער באגלויבט׳ ווייל דאס מויל וואס האט גע׳אסר׳ט איז דאס־
זעלבע מויל ,יואס האט מתיר געמאכט ,אבער אויב מען ווייסט אז ער )דער פארקוי־
פער( האט א פעלד אין סוריא ,איז מען מחויב צו מעשרן ,ווייל מען נעמט געווייגליך
אן׳ אז די פרוכטן זענען פון זיין פעלד׳ און ממילא דארף מען שוין ניט אנקומען צו
זיין זאגן׳ אז די פרוכטן זענען פון זיין פעלד׳ און ממילא האט ראך ניט ״זיין מויל״,
זיין זאגן׳ געמאכט ,אז מען זאל דארפן די פרוכטן מעשרן׳ און עס איז ניטא מער דער
״הפה שאסר הוא הפה שהתיר״ .אין דער משנה צום סוף זענען פאראן עטליכע גיר־
סות .איינע איז ״שיש לו שדה״ ,אז ער האט א פעלד״; א צווייטע איז ״שדה אחד״,
״איין פעלד״ :א דריטע איז ״שדה אחת״ ״איין פעלד״ )אין לשון נקבה( :א פירטע
איז ״שדה אחר״׳ ״אן אנדער פעלד״׳ און וואס מען מיינט דערמיט איז שוועד צו זאגן.
י״  3עם הארץ ,אז אן עם הארץ זאגט צו א חבר  :״קויף מיר א בינטל גרינס,
קויף מיר איין ברויט׳׳ )און דער חבר דארף קויפן אויך פאר זיך א בינטל גרינם און
ברויט( ,קאן ער קויפן טתם )צוויי בינטלעך גרינס און צוויי ברויטן( ,און ער איז פטור
)פון מעשרן( ,ער דארף ניט מעשרן דאס גרינס און ברויט ,וואטער גיט דעם עם הארץ.
ווייל מען נעמט אן ,אז דאס בינטל גרינס און דער ברויט ,וואס ער גיט רעם עם הא ,p
איז באלד פון אנהויב אן געווען דעם עם הא p׳ס׳ און עס הייסט ניט׳ ווי עם קומט
איצט פאר א צעטיילונג פון די צוויי בינטלעך גרינס און די צוויי ברויטן און ווי מיר
האבן פריער געלערנט אין דער משנה וואלט דער חבר אין אזא פאל ניט געטארט
געבן צו א עם הא  pניט גע׳מעשר׳טע עסנווארג .ואם ,אבער אויב ביים קויפן )די
בינטלעך גרינם און די ברויטן( האט דער חבר געזאגט :״דאס איז מיינם ,און דאס
איז מיין פריינד׳ם )דעם עם הארץ׳ם״ ,און זיי האבן זיך אוימגעמישט ,מוז ער )איידער
ער גים צום עם הארץ די גרינם און דעם ברויט( אראפנעמען מעשר ,אפילו ווען ויי
זענען הונדערט ,דאס הייסט׳ אפילו דעם עם הארץ׳ס איז געווען  100בינטלעך גרינס
און דעם חבר׳ם נור איין בינטל ,איז ער מחויב אלץ צו מעשרן .דער טעם איז ,ווייל
קוים האט ער פריער געזאגט אויף איין בינטל׳ אז עם איז זיינס .הייסט עס אז ער
פארקויפט איצט זיין ניט־גע׳מעשר׳טע עסנווארג צום עם הארץ ,און דאס טאר מען
ניט׳ דעם דאזיקן טייטש פון דער משנה ברענגט דער ברטנורא׳ און ער גיט צו ,אז
אין ירושלמי איז פאראן אן אנדער פירוש׳ דהיינו׳ אז דא מיינט מען ,דאס דער גרינס־
פארקויפער איז אויך א חבר׳ וועלכער פארקויפט ניט צו א עם הארץ ניט גע׳מעשר׳ט.
די משנה לערנט דא אזוי :אויב דער חבר־קויפער זאגט צום חבר־פארקויפער ,אז דאם
איז פאר א עם הארץ ,דארף דער חבר־קויפער ניט מעשר׳ן׳ ווייל דער חבר־פארקוי־
פער האט שוין גע׳מעשר׳ט׳ וויסנדיק אז עס איז פאר א עם הארץ .אויב אבער דער
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א הן^זמין את םכיר1
א^ל1׳ להוא אינו סא^ינ. 1על
n'nt^.sn׳ אוסר סערב ה^י;;1ת׳ סה
שאני ^עתיד להבריש ?;הר הרי הוא
מעש־־' ,ושאר סועשר ןמוך לו׳ זה

קטו

שעשיתי סעשר^עשוי תרוסת סעשר
עליו׳ סעשר שני גיצפונו או בררומו׳
ומחולל _עלה?זעותנ ב מזגו לו את
הבוס׳ אומר מה ימאני עתיר לשייר
בשולי הבוש הרי הוא מעשר׳ וימאר

חבר־קויפער האט בפירוש געקויפט איעם פאר זיך און איינס פאר דעם עם הארץ .און
אזוי ווי פון דעם ״גרינס פאר זיך״ האט דאך דער חבר־פארקויפער ניט גע׳מעשר׳ט,
וויסגדיק אז דאס קויפט א חכר׳ וועלכער וועט שוין אליין מעשר׳ן ,און די בינטלעך
גרינס האבן זיך אויסגעמישט ,מוז דער חבר־קויפער מעשר׳ן ,און אפילו זיינם אין
געווען נור איינס און דעם עם הארץ׳ס הונדערט .ווייל עס איז א דין ,אז ״דבר שיש
לו מתירין אפילו באלף לא בטל״ ,א זאך ,וואס מען קאן מתיר מאכן ווערט ניט בטל
אפילו צווישן טויזנט ,און דאם ניט־גע׳מעשר׳טע קאן מען דאך מתיר מאכן דורך
מעשרן .דאס ווארט ״גלוסקא״ ,״א לאבן ברויט״׳ ווערט געבראכט עטליכע מאל אין
משנה און גמרא .ר׳ בנימין מוספיא אין ״מוסף הערוך״ מיינט ,אז דאס איז דאס גרי־
כישע ווארט ״קאליקס״׳ ״קיילכיק ברויט״.

פרק ז.
א ,המזמין ,אז איינער לאדעט־איין זיין פריינד צו טסן ביי אים )שבת( ,און ער
)רער גאסט( גלויבט ניט רעם בעל הבית אין מעשרות ,זאל ער )דער גאסט( זאגן
פרייטאג ״וואס איך וועל אראפנעמען מארגן ואל הייסן מעשר ,און רער רעשט מעשר
זאל זיין לעבן אים דאס ,וואס איך האב פריער צום ערשט אנגערופן מעשר זאל זיין
תרומת מעשו אויף איס )אויף רעם גאנצן מעשר( ,און דער מעשר שני זאל זיין אין
זיין צפון ז״ט אדעו אין זיין דרוס זייס און ער ודעו מעשר שני( זאל זיין אויסגע־
טזישט אויף געלט די דאזיקע משנה איז כמעט אינגאנצן דיזעלבע וואס די משנה
פריער פרק ה׳ משנה א׳ ,און וועלכע מיר האבן דארט דערקלערט .זאל דער לערנער
נאכאמאל דארט דורכקוקן ,וואם מיר האבן געזאגט .און ער וועט פארשטיין לייכט
אויך די איצטיקע משנה .דא לערנט די משנה ,אז אזוי ווי דער דין איז ,אז מען טאר
אים שבת ניט מעשרין און אווי ווי דער גאסט ,וועלכער גלויבט ניט זיין בעל
הבית בנוגע מעשירות ,וועט דאך אים שבת דארפן עסן דמאי; זאגט די משנה׳ אז מען
האט מתיר געמאכט■ אז ער זאל א ״נאמען געבן״ ,״קורא שם זיין״ ,שוין אים פריי־
טאג .און ער זאל ואגן אז א הונדערטסטל טייל עסן אדער טרינקן וואס ער וועט בא־
שטימען אים שבת ביי דער סעודה זאל ווערן—מעשר ,און דער רעשט  9הונדערט־
סטלער מעשר זאלן זיין לעבן אים .און דער דאזיקער הונדערטסטל מעשר זאל ווערן
הרומת־מעשר )און דאם וועט ער איבערלאזן ,ניט עסן .אדער פארניכטן ,ווי טייל
מפרשים מיינען ,ווייל א^ס ישראל טאר ער דאך נים עסן קיץ תרומת מעשר( ,און פאר
רעם מעשר שני דאשטימט ער אן ארט אין צפון אדער אין דרום פון רעם עסנווארג,
און ער טוישט ער אויס אייף געלד .ממילא קאן ער שזין אלץ עסן ,א חוץ רעם קליינעם
טייל תרומת מעשר ,וואם ער מוז איבערלאזן אדער פארניכטן :תרומה דארף ער ניט
אפשיידן ,ווייל אויך עמי הארצים שיידן אפ תרומה ,און דעריבער איז ער ויבער ,או
תרומה האט רער בעל הכית אפגע־סיידט .איצט קומט די משנה און לערנט ,וואס דארף
רער גאסט טאן שבת ביי רער סעודה ,און די משגה זאגט,
ב מזגז ,חען מען ו!אט איס דעס גאסט ביי דער סעודה אים שבת אנגעגאסן
דעם כוס )וויין ,און דאסז1י.בע איז אויך מיט די אנדערע עסו וארז׳ זאל ער זאגן
,,דאס וואס איך וועל איבעילאזן אויפן דנא פון כוס א רונדערטסטל—זאל זיין מעש^
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או! דער רעשט )ניי! הונדערטסטלען( מעשר זאל זיי! נעבן אים; דאס )הונדטרטסטל(,
וואס אין האב געהאכט מעשר ,זאל ווער! תרומת מעשר אויף אים ,און דער מעשר שני
איז אין מויל )פון כוס( און ער ווערט אויסגעטוישט אויף געלד״ .ממילא קאן ער שוין
טרינקן דעם גאנצן כוס וויין ,און איבערלאזן נור דאס הונדערטסטל תרומת מעשר,
וואם ער טאר ,אלם ישראל ,ניט טרינקן .די מפרשים זאגן ,אז דעריבער דארף ער שבת
ביי דער סעודה נאכאמאל זאגן דאס וואס ער האט שוין געזאגט פרייטאג ,ווייל אים
פרייטאג איז דאך דאס עסן נאכניט געווען זיינם ,און זיינם איז עם ערשט געווארן ביי
דער סעודה ,דעריבער מוז ער איצט נאכאמאל א ״נאמען ג עבך דעם מעשר און תרומת
מעשר און דעם מעשר שני .און דאס וואס ער האט געזאגט פרייטאג ,איז עם געווען,
כדי ער זאל מעגן שבת זאגן נאכאמאל ,ווייל אויב ניט ,טאר מען אים שבת ניט א
״נאמען געבך תרומה און מעשרות .מיט ,״מויל פון כוס״ מיינט מען ״אין דער הויך״,
ביי דער עפנונג ,וואו מען טרינקט.
פועל ,אז אן ארבייטער מואס עסט ביים בעל הבית( גלויבט ניט דעם בעל
ג.
הבית )אז ער שיידט אפ מעשרות ,און ער עסט ביי איס טרוקענע פייגן( ,נעמט ער
איין טרוקענע פייג )פון הונדערט פייגן וואס ער עסט( און זאגט; .,די דאזיקע )פייג(
און די ניין)פייגן( וואס קומען נאך איר זענען מעשר אויף די ניינציג וואס איך עס; די
דאזיקע פייג זאל זיין תרומת מעשר אויף זיי )אויף די ניין פייגן(; און דער מעשר שני
קומט דערנאך ,און ער חערט אויסגעטוישט אויף געלד״ .די דאזיקע משנה איז אייגנט־
ליד דיזעלבע וואס די פריעריקע משנה ,און עם איז אלץ דערזעלבער וועג ,ווי אזוי
מען זאל מעגן עסן אלץ אחוץ איין הונדערטסטל ,וואס איז תרומת מעשר און וואם א
ישראל טאר ניט עסן .דא איז דאס הונדערטסטל איין פייג ,ווארום אויך די ניין פייגן
מעשר מעג ער עסן .ווייל א ישראל מעג עסן מעשר! און אויך דעם מעשר שני מעג ער
עסן ,ווייל ער איז דאך אויסגעטוישט געווארן אויף געלד .וחושך ,און ער מיידט אויס
)עסט ניט( איין פייג .דאס איז די פייג ,וואס ער האט געמאכט תרומת מעשר .ראם
ווארט ״חושך״ איז פאראן אין תנ״ך און איז דער טייטש ״אויסמיידן״ .עם הייסט ,אז
אנשטאט הונדערט טרוקענע פייגן עסט דער ארבייטער נאר ניין און ניינציג פייגן.
ר׳ שמעון בן גמליאל זאגט ,אז ער זאל ניט אויסמיידן )ער זאל יא עסן די הונדערטסטע
פייג ,אבער ניט די תרומת־מעשר־פייג נאר ער זאל קויפן פאר זיין אייגן געלט א פייג
און עסן( ,ווייל )דורך ניט דערעסן( פארקלענערט ער די ארבייט פון )וואס קומט דעם(
בעל הבית ,טייל מפרשים ווי דער ר״ש און אנדערע טייטשן ,אז דורך ניט עסן גענוג
וועט דער ארבייטער זיין הונגעריג און ער וועט ניט קאנען ווי געהעריק ארבייטן.
אבער אנדערע מפרשים פרעגן ,צי צוליב ניט דערעסן איין פייג פון הונדערט וועט
דער ארבייטער זיין הונגעריקי זיי טייטשן דעריבער ווי דער רמב״ם ,אז דאם ווארט
״וחושד״ מיינט מען ״פעלן״ ,אראפנעמען ,און אז די סתם משנה האלט ,אז דערפאר
וואם דער ארבייטער האט אראפגענומען פון זיינע  100פייגן איין פייג אלם תרומת
מעשר ,מעג ער אראפנעמען פון בעל הבית׳ם פייגן נאך איין פייג ,צוזאמען  ;101און
ר׳ שמעון בן גמליאל זאגט ,אז ער טאר עם ניט טאן ,ווייל דאם הייסט צוגענומען פאר־
מעגן פון בעל הבית )״מלאכה״ איז אויך דער טייטש ״באזיץ״ ,״פארמעגן״( .ר׳ יוסי
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זאגט ,ער ז^(ל ניט אויסמיידן ,חייל עם איז א תנאי פון בית דין .דאם בית־דין האט
אויסגענומען א תנאי אז דער ארבייטער׳ ווען ער גלויבט ניט דעם בעל הבית ב 1מ ע
מעשרות ,האט דאם רעכט אראפצונעמען איין פייג אלם תרומת מעשר אויסן חשבון סון
בעל הבית ,דעריבער דארף איס דער בעל הבית געבן אן אנדער פייג .די ווערטער
פון ר׳ יוסי זעגען שווער ,ווייל דא האט דער ״לא יחשוד״ ,״ניט אויטמייח״ ,א פוגקט
פארקערטן טייטש ווי ביי ר׳ שמעון בן גמליאל .דער ״תפארת ישראל״ זאגט ,אז דער
ערשטער ״לא יחשוך״ איז דער טייטש׳ אז ער ״טארגיט אראפרעכגען פון בעל הבית״
און דער צווייטער׳ אז ער ״דארף ניט אראפנעמען פון זיין אייגגס״ .מיט ״בית דין״
מיינט מען די חכמיס .וואס האבן ראם רעכט ארויסצוגעבן געזעצן )״בית דין״ ,״ראם
הויז פון געזעץ״(.
ד .הלוקח ,אז איינער קויפט וזיין פון די כותים )און דער וזיין איז זיכער טבל.
און מען דארף פון אים אפשיידן אזין תרומה און מעשרות( זאל ער )פרייטאג פארנאכט,
ווען ער האט שזין ניט קיין צייט אפצושיידן תרומה און מעשרות ,און ער וויל דעס
וזיין טרינקן אים שבת( זאגן :״צוויי קווארט )פון די  100קווארט ורין וואס ער האט
געקויפט( ,וואם איך וועל אפשיידן )נאן שבת( זענען תרומה )תרומה איו איינם פון
פופציג ,ראם איז צוויי פון הונדערט( ,און צען קווארט זענען מעשר ראשון ,און ניין
קווארט זענען מעשר שני )מחמת נאכן אראפנעמען צען פאר מעשר ראשון זענען נור
געבליבן ניינציג קווארט או א צענטל מעשר שני פון ניינציג איז ניין( ,און ער טוישט
אויס )רעם מעשר שני אויף געלד( און טרינקט .מיר האבן שוין געשריבן פריער
פרק ו׳ משנה א׳ ,אז די כותים זענען די שומרונים ,אן אלטע סעקטע ,וואם זענען
אמאל פאררעכנט געווארן כמעט ווי יידן! זייער וויץ האט מען געמעגט טרינקן און עם
איו ניט געווען ווי וויין פון א גוי )ערשט שפעטער האט מען גע׳אסר׳ט צו טרינקן
זייער ווייו אלם יין נסך( .די כותים האבן זיו נוהג געווען׳ אז ווען זיי האבן פארקויפט
עסנווארג ,האבן זיי ניט אראפגענומען ניט קיץ תרומה און ניט קיץ מעשר; דעריבער
האט דער קויפער פון דעם כותים־וויין געדארפן אפשיידן תרומה און אלע מעשרות
ווי פון זיכרן טבל .צוליב דעם וואס עס איז שוין געווען פרייטאג פארנאכט ,ווען ער
האט שוין ניט געקאנט אפשיידן ,לערנט די משנה׳ אז ער קאן פריער דערקלערן׳ או
ער וועט אפשיידן נאך שבת און אז דאם איו אווי ווי ער וואלט שוין איצט אפגע־
שיידט ,און ער מעג טרינקן דעם וויין׳ נאר ער דארף איבערלאזן די צוויי קווארט
פאר תרומה 10 ,קווארט פאר מעשר ראשון) ,אין וועלכן עם איו פאראן תרומת מעשר(;
און וואם נוגע מעשר שני דארף ער ניט איבערלאזן נאר ער טוישט אים איצט אוים
אויף געלד .די גמרא גטין כ״ה וויל די משנה דערקלערן אויפן יסוד פון ״ברירה״ ,פון
״עם ווייזט זיר ארוים שפעטער ,אז שוין פריער איו אווי געווען״ ,דאם הייסט ,אז נאד
שבת וועט זיך ארויסווייזן ,אז שזין פרייטאג פארנאכט זענען די איבערלאזטע צוויי
קווארט געווען תרומה און די  10קווארט מעשר ראשון .דאם ווארט ״מיחל״ טייטשט
רש״י אין גטין כ״ה ,אז דאם איו פון ״מחלל״ ״אויסטוישן״ רעם מעשר שני אויף
געלד .אבער תוספות דארט אין גטין כ״ה טייטשט ,אז דאם איו ווי ״מיהל״ ״אוים־
מישן״ רעם וויין מיט וואסער און טריגקן ,און וואם נוגע די ניין קווארט מעשר
שני מוז ער זיי אויך איבערלאזן אויף נאד שבת .טייל טייטשן ״מיחל״ ווי ״מתחיל״,
ער קאן שוין ״אנהויבן״ טרינקן.
ה ,היו ,אז איינער האט )הונדערט( פייגן פון טבל אין ויין הויד ,און ער איז אין
ביח המדרש ארער אין פעלד )און עם איז ערב שבת און ער קאן ניט אהיימקומען צי
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,עתיר להבריש׳ סרי הן תרו?!ה
רעשי .pעש־ ראשון ,ותשע סעש־
ש;י .ך!יו ךמאי אומר׳ מה שאני
עתיר להפריש ל^חי■ כ*,י הוא
מעשר׳ ושאר מעשר קמוך לו׳ זה
שעשיתי מעשר׳ עשוי תיומת מעש׳^

קית

עליו׳ ומעשר שני כצפונו אובררומו,
ומחולל על ה?זעות  :ף היו ל^ניועיתי
כלולות של סיכל ואמר׳ מעשרות
זו כזו׳ הראש;עה מעושרת .של זו
כזו ושל זו בזו׳ הראשו;ה מעושרת.
מעושרות כלכלה
מעשרותיהן

דעו צייט פאר שבת ,כוי אראפצונעמע! תרומה או! מעשו( ,זאגט ער .,צוויי פייגן
האס אין וועל אפשית! זענע! תרומה ,צע! )פיי>!( מעשר ראשו! או! ניץ מעשר שני',
און ער מעג אים שבת עפן די פיען׳ גאר ער דארף איבערלאזן אויף נאך שבת די צוויי
פייגן פאר תרומה ,צען פאר מעשר ראשון און ניין פאר מעשר שני ,פונקט אווי ווי
מיר האבן געלערנט אין דער פריעריקער משנה .היו דמאי .אויב די פייג! זענע! געווע!
)ניט טבל ,פו! וואנע! מע! רארף אפשייד! אויך תרומה נאר( דמאי ,זאגט ער ״דאס
)הונדערטסטל( וואס איך חיל אפשייד! מארג! )שבת( זאל זיי! מעשר או! די רעשט
)ניי! הונדערטםטלעך( מעשר ואל! זיי! נעב! איט ראם )הונרערטסטל( וואם איך האב
געמאנט מעשו זאל זיי! תרומת מעשר אויף אים )אויף די רעשט ניי! הונדערטסט־
לעך( ,או! דער מעשר שני איז אי! 1יי! צפו! ארער זיי! דרום או! ער איז אויסגעטוישט
אויף געלד״ ,אין פאל פון דמאי לאזט ער איבער ניט מער ווי דאס הונדערטסטל
תרומת מעשר ,אזוי ווי מיר האבן דערקלערט פריער אין דער משנה א׳ און די אנדערע
משנות ,מחמת ביי דמאי דארף ער ניט אפשיידן תרומה און דארף ניט אוועקגעבן צום
לוי די ניין הונדערטסטלעך מעשר ראשון .אבער ביי טבל מוז ער ביידע זאכן טאן און
דעריבער מוו ער איבערלאזן סיי די תרומה סיי די גאנצע צען הונדערטסטלעך מעשר
ראשון )אין וועלכער עם איז פאראן דאס הונדערטסטל תרומת מעשר( .דער ״תפארת
ישראל״ זאגט ,אז אייגענטליך וואלט ער אויך ביי טבל געקאנט אויסטוישן דעם מעשר
שני אויף געלד ,גאר די משנה האט ביי טבל מקצר געווען.
הינ לפניו ,אז איינער האט געהאט פאר זיך צורי קויש! )מיט פרונט!( טבל
ו,
אז! ער האט געזאגט ,״די מעשרות פו! רעם דאזיק! קויש( זאל! זיי! אי! רעם אנדער!
)קרש״( ,איז דער עו ש ט עי גע׳מעשר׳ט .מיר האבן שזין דערקלערט פריער סרק
ה׳ משנה ג׳ ,אז מען קאן ניט נעמען תרומה און מעשר פון אזא פרוכט וואס איז שוין
גע׳מעשר׳ט ג^ווארן ,אויף אזעלבע וועלכע זענען נאכניט גע׳מעשר׳ט :דאס הייסט
מען קאן ניט מעשרן פון א זאך ,וואס איו שוין פטור פון מעשר אויף א זאך וואס איז
נאך מחויב אין מעשר .דאם זעלבע קאן מען ניט טאן פארקערט ,נעמעו מעשר פון א
זאך וואס איז מחויב אויף א זאך וואס איז פטור .די משנה זאגט דא .אז אויב איינער
האט געהאט פאר זיך צוויי קוישן פרוכטן טבל; לאמיר זיי אגרופן איינעם ״אלף״ און
דעם צווייטן ״ביתי; און ער האט געזאגט ,אז די מעשרות )און תרומה( פון רעים ,.אלף״
זאלן זיין אין דעם .,בית ,איז דער ערשטער קויש ,דער ״אלף״ ,געווארן געמעשרט.
ווייל ער האט דאך אפגעשיידט פון דעם ״בית״ ,וואם איז מחויב ,אויף דעם .,אלף״,
וואס איז אויך מחויב .של זו) ,אויב ער ראט געזאגט( די ״)מעשרות( פו! רעם דאזיקן
)קויש( זאל! זיי! אין אנוער! )קויש( ,אן! די )מעשרות( ,פו! אנדער! )קויש( זאל! זיין
אי! דעס )ערשט! קויש(״ ,איז דער ערשטער )קויש( געמעשר׳ט ודיל בשעת ער האט
געזאגט .אז די מעשירות פון ,.אלף״ זאלן ז־ין אין .,בית״ איז דער בית נאך מחויב
געווען אין מעשר ,ממילא האט ער דאך מעשר געווען פון מחויב אויף מחויב .אבער
דער צווייטער קויש ,דער ,:בית״ איו נישט געמעשר׳ט .כאטש ער האט דערנאד גע־
זאגט ,אז די מעשרות פון ״בית״ זאלן זיין אין ״אלף; מחמת ווען ער האט דאם גע־
זאגט ,איז שוין דער אלף געווען געמעשיר׳ט ,איו ער ראך שוין געווען פטור פון מעשר,
און דער ״בית״ איז נאכניט געיוען געמעשיר׳ט ,הייסט עס מעשר געווען פון פטור
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אויף מזזויב .מעשרותיהן) ,אויב ער האט געזאגט( :״זייערע מעשרות ,די מעשרות פון
יעדן קויש זאלן זיין אין אנדערן )קויש(״ ,האט ער א ״נאמען געגעבן׳ )זענען ביידע
קוישן גע׳מעשר׳ט( ,ווייל אין דעם פאל האט ער געזאגט ,אז דאם מעשר אפשיידן פון
איין קויש אויף דעם צווייטז זאל פארקומען ניט איינם ״נאך״ דעם צווייטן ,נאר ״בבח
אחת״׳ ..צוזאמען״ פון דעם ״אלף״ אין דעם ״בית״ און פון רעם ״בית״ און דעם
״אלף״ גלייכצייטיק! הייסט עם ,אז ער האט מעשר געווען פון מחויב אויף מחויב ,און
דער ״נאמען״ מעשרות ,וואם ער האט געגעבן איז גילטיק ,און זיי זענען ביידע גע׳־
״■
מעשר׳ט.
ז .מאה ,הונדערט טבל און הונדערט חולין ,נעמט ער הונדערט און איינם.
די דאזיקע משנה און אויך די ווייטערדיקע ווערטער פון דער משנה זענען זייער
בקיצור ,און די מפרשים טייטשן איר אין עטליכע פירושים .מיר וועלן דא געבן רעם
פירוש פון ״תפארת ישראל״ ,לויט וועלכן די משנה מימט דא מימן ווארט ״טבל' נים
ריכטיקן טבל ,פון וועלכן מען דארף אפשייח אויר תרומה )איינם פון פופציג( ,נאר
טבל צו תרומת מעשר ,דאס הייסט אזעלכע פרוכטן ,פון וועלכן מען האט שוין גענומען
תרומה אבער מען האט נאכניט אראפגענומען דאם צענטל מעשר ראשון און ממילא
אויך ניט דאם הונדערטםטל תרומת מעשר ,וואם ווערט אראפגענומען אלם ״צענטל
פון דעם צענטל״ ,אלם צענטל פון מעשר ראשון .אזוי ווי תרומת מעשר ווערם ערשט
גענומען פון מעשר ראשון מוז מען אזא טבל צוערשט אראפנעמען אצענטל מעשר
ראשון און פון מעשר ראשון דעם תרומת מעשר .א ישראל און א לוי טארן ניט עסן
תרומת מעשר ,און נאר אכהן מעג עם עםן .״חולין״ הייםן די תבואה אדער פרוכטן,
פון וועלכע מען האט שוין אלץ אפגעשי Tט ,די תרומה און מעשרות .זאגט דא די
משנה! אז איינער א ישראל צי א לוי האט געהאט למשל הונדערט פייגן טבל — פון
וועלכע מען האט ניט אפגעשיידט מעשר ראשון און תרומת מעשר — און הונדערט
פייגן חולין ,און זיי האבן זיך צונויפגעמישט ,ווי אזוי מאכט ער ,אז ער זאל קאגען
ארויםנעמען דעם תרומת מעשר )וראם ער טארניט עםן( און ער זאל קאנען עסן די
איבעריקע פייגן? ער קאן דאד ניט אראפנעמען םתם א פייג און מאכן איר תרומת מעשר,
ווייל טאמער איז זי פון די חולין ,די שוין גע׳מעשר׳טע ,וועט דאך עם הייסן גע׳־
מעשר׳ט פון פטור אויף מחויבד זאגט די משנה אז ער דארף אראפנעמען  101פייגן
און דערקלערן ,אז אין די דאזיקע  101פייגן איז פאראן איין פייג תרומת מעשר .און
די איבריקע  99פייגן מעג ער עסן .מחמת וואם עם זאל ניט האבן פארגעקומען מעג
ער די דאזיקע  99פייגן עםן .למשל ,אויב מען נעמט אן ,אז אין די  101פייגן זענען
פאראן  100טבל און איינע חולין ,זענען דאך די איבעריקע  99פייגן זיכער חולין .ווארום
מער פון  100פייגן טבל איז דאו ניטא! מעג ער זיי דאך עםן אלם חולין .אויב ווידער
מען זאל אננעמען ,אז די  99פייגן זענען אלע פון טבל ,קומט דאו אויס ,אז אין די
 101פייגן איז פאראן  1פייג פון טבל ,און אזוי ווי ער האט געזאגט ,אז אין די 101
פיען זאל זיין  1פייג תרומת מעשר )א הונדערטסטל פון די  100טבל־פייגן( קאן דאד
די  1טבל׳דיקע פייג ווערן תרומת מעשר! מחמת זי איז דאך אויך מחויב ,הייסט דאך
עם געמעשר׳ט פון מחויב אויף מחויב .מאה טבל ,מאה מעשר ,אויב )די  200פייגן(
זענען געווען  100טבל און הונדערט מעשר )פון וועלכן מען האט ניט געהאט אראפגע־
נומען תרומת מעשר( ,דארף ער אראפנעמען הונדערט און איינס .אויך דא איז דאם־
זעלבע וואס אין דעם פאריקן פאל׳ נאר מיט דעם אונטערשיד ,וואם ער דארף דא
אראפנעמען תרומת מעשר  11פייגן ,דהיינו!  1פייג פאר די  100טבל )פון וועלכע עס
איז נאר  10מעשר ראשון ,און תרומת מעשר איז דאך א צענטל פון מעשר ראשון( ,און
 10פייגן פון די הונדערט מעשר .ווען ער נעמט אראפ  101פייגן ,מעג ער די איבעריקע
 99עםן ממה נפשך :זענען די  99פון טבל׳ איז דאך אין די  101פייגן פאראן איינע פון
טבל און זי איז געווארן תרומת מעשר אויף דעם טבל! ווידער אויב די  99זענען פון
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שמאמל מרומה לא חפמיד 5לום t
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.עשר,עשר מוי י.לן .לאמר שורה

מעשר ראשון זענען דאך אין די אנדערע  101פאראן  100טבל ,ממילא איז דאד פא־
ראן אין דעם טבל  10מעשר ראשון )וואס ער דארף אפשיידן פון די  100טבל(! און
דעריבער זענען דאך דא פאראן זיכער די  10פייגן מעשר צו מאכן זיי תרומת מעשר
אויף די  99פייגן ,און מחמת דעם מעג מען זיי עסן .מאה חולין) ,אויב די צורי הונדערט
פייגן זענען געווען( הונדערט חולין פאראכטענע )שוין אראפגענומען פון זיי אלע
תרומה און מעשרות( און הונדערט מעשר )פון וועלכע מען האט ניט אראפגענומען
תרומת מעשר( ,דארף ער אראפנעמען הונדערט און צען .דא מוז ער אראפנעמען 110
און דערקלערן אז די תרומת מעשר פון די איבעריקע  90געפינען זיך אין די  110׳ און
ער מעג עסן גאר די  .90פארוואס? ווייל פון די  100מעשר דארף ער דאך אראפנעמען
 10תרומת מעשר ,און פון חולין קאן ער דאך קיין תרומת מעשר ניט אראפנעמען,
ווייל זיי זענען דאך שוין געמעשרט )און עס וואלט געהייסן פון פטור אויף מחויב(! דע־
ריבער ,אז ער נעמט אראפ  110איז עד זיכער ,ממה נפשך! זענען די איבעריקע 90
חולין ,מעג ער זיי דאך סיי ווי עסן אלם חולין! זענען זיי מעשר׳ זענען דאך אין די אנ־
דערע  10פאראן  10פון דעם מעשר )ווייל חולין זענען דאך געווען נאר  (100זענען
 10געווארן תרומת מעשר אויף די  ,90און ער מעג דעריבער די  90עסן .וואם נוגע
די  101אדער  110אראפגענומענע פייגן דארף ער זיי פארקויפן צו א כהן ,מחמת א
ישראל צי א לוי טאר זיי ניט עסן צוליב דעם אויסגעמישטן תרומת מעשר ,וואס
איז פאראן אין זיי .מאה טבל תשעים מעשר) ,אויב עס האבן זיך אויסגעמישט( הונ־
דערט )פייג!( טבל און ניינציג מעשר ,אדער ניינציג טבל און אכציק מעשר ,האט ער
גאוניט חיזק געהאט .למשל ,ביי די  100טבל אין  90מעשר ,נעמט ער אראם סתם 10
אלם תרומת מעשר ) 1פאר די  100טבל ,און  9פאר די  90מעשר( און ער האט גאר־
ניט וואס מורא צו האבן ,ווייל ממה נפשך! זענען די  10פון טבל׳ קאנען זיי דאד זיץ
מעשר אויף די  100טבל ,און ממילא ווערן זיי תרומת מעשר 1 :אויף די  10מעשר פון
טבל ,און  9אויף די  90מעשר ,וואס האבן זיך אויסגעמישט .אויב ווידער די  10זענען
פון מעשר קאנען זיי דאך זיין תרומת מעשר!  1אויף די  10מעשר פון טבל און  9אויף
די  90פון מעשר .דאסזעלבע איז אויך מיט  90טבל און  80מעשר ,קאן ער אויד אראפ־
נעמען  ,9ווייל אין טבל איז דא גענוג מעשר צו מאכן עם תרומת מעשר פאר דעם
גאנצן אויסגעמישטן .זה הכלל ,דאס איז דער כלל ,אזוי לאנג ווי דער טבל איז א סך
)און האט גענוג מעשר פאר זעם גאנצן אויסגעמישטן( האט ער גארניט היזק געהאט,
ווייל ער קאן דאך אראפנעמען די תרומת מעשר פאר דעם גאנצן אויסגעמישטן; ווארום
פון וואס ער זאל ניט אראפנעמען ,צי פון טבל צי פון מעשר )וועלכע זענען אויסגע־
מישט( קאנען עם ווערן תרומת מעשר ,ווי מיר האבן דערקלערט פריער ביי ׳ 100,טבל
און  90מעשר״ — .די משנה איז א שווערע צוליב איר קיצור׳ און אויך ווייל די משנה
זאגט איינמאל ״חולין״ און איינמאל ״חולין מתוקניך ,און עם מאכט דעם איינדרוק,
ווי די משנה וויל יא מאכן אן אונטערשיד צווישן ערשטן ״חולין״ און דעם צווייטן
״חולין מתוקנין״ .די מפרשים )דער רמב״ם ,דער ברטנורא ,די ״משנה ראשונה״(
האבן אויך אנדערע פירושים ,און זיי זענען אלע זייער שווער און דער פירוש פון
״תפארת ישראל״ ,וועלכער איז אויך דער פירוש פון ר״ש ,איז דער לייכטסטער ,און
דעם דאזיקן פירוש האבן מיר דא געגעבן,
מי ,אז איינער האט צע! שורות צו צען־צען )אץ יערער שזרה צע!( קרוגן
ח.
וויין ,או ער זאגט ״רי אויסנווייניקסטע שורה זאל זיין איינע מעשר״ ,און ער ווייסט
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נים וועלכע ,זאל ער נעמען צוויי פעסער אין דער קרום )דעם אלכסון .דיאגאנאל(,
קודם לאמיר דערקלערן ,אז אין דער סשנה איז ״כד״ )״קרוג״( און ״חגית״
)״סאם״( דאסזעלכע און ווען די משנה הויכט אן מיט ״כדי ייד׳ קרוג! מיץ ,און הייסט
דערגאו נעמען ״חכיות״ ,״פעסער״ ,מיינט זי נעמען ״קרוגן וויין״ .די מפרשים,
דער תוספות יום טוכ און דער תפארת ישראל ,כדי צו דערקלערן די משנה ,האכן
געמאכט דאס קעסטעלע וואס מיר גיכן דא פון די  100פעסער וויין ,וועלבע זענען
אויסגעשטעלט אין  10שורות ,אין יעדער שורה  10פעסער .און כדי מען זאל דאם
פארשטיין ,דארף מען נאד צוגעבן דאם׳ וואם מיר האכן שוין געזאגט אין די פריער־
דיקע משנות ,אז מעשר מעג א ישראל עסן אכער דעם תרומת מעשר טאר א ישראל
ניט עסן ,און אז מעשר איז א צענטל ,און תרומת מעשר איז א צענטל פון דעם מעשר,
דאס הייסט א הונדערטסטל פון גאנצן ,למשל פון די  100פעסער זענען  10סעסער
מעשר ,און פון די  10פעסער מעשר דארף מען אראפנעמען  1פאם תרומת מעשר,
וואם א ישראל טאר ניט טרינקען .איצט וועלן מיר דערקלערן די משנה מיט דער הילף
פון דעם קעסטעלע וואס מיר געכן דא .די משנה זאגט ,אויכ ער האט געזאגט ,אז
איינע פון די אויסנווייניקסטע שורות וועל־
1 2 8 4 6 6 7 8 9 10
כע אנטהאלטן  10פעסער איז מעשר אויף
11 1 2 18 1 4 16 1 6 1 7 18 19 2 0
די גאנצע  100פעסער ,און ער ווייסט ניט
 1 2 2 28 2 4 26 2 6 27 28 2 9נ
80
וועלכע פון די אויסנווייגיקסטע שורותז
81 82 88 8 4 86 86 8 7 38 39 4 0
 mמחמת עם זענען פאראן  4שורות ,וועלכע
 « 4 1 4 2 48 4 4 46 4 6 4 7 48 4 9 60מען קאן רופן ״אויסנווייניקסטע״ ,די
* 61 6 2 68 6 4 66 66 67 68 6 7 60״ ,1 — 91,91 — 100,100 — 10 ,10 — 1
“ 61 6 2 68 6 4 65 6 6 67 68 69 7 0״ און אין דער דאזיקער ניט־כאוואוסטער
מעשר־שורה איז דאך פאראן אית פאס
7 1 7 2 7 5 7 4 76 7 6 77 78 7 9
80
תרומת מעשר ,וואס ער טאר ניט טרינקן,
81 82 83 8 4 86 8 6 87 88 89
90
ווייל ער איז דאך א ישראל ,זאגט די משנה,
9 1 92 9 3 94 96 9 6 97 98 99 1 0 0
אז ער זאל אראפנעמען צוויי ווינקל־פעסער
פון איינער פון די אלכםון־שורות! אלכסון הייסן די קרומע שורות  1— 100און .91— 10
למשל ווען ער נעמט די צוויי פעסער נומערן ״!״ און ״100״ ,איז ער שוין זיכער ,ממה
נפשך! איז די שורה מעשר געווען  ,10—1האט ער דאך גענומען פון דער שורה אלס
תרומת־מעשר־פאם דעם  !1אויג ווידעך די שורה איז געווען  ,100—10האט ער דאו
גענומען אלס תרומת־מעשר־פאם דעם  !100איז ווידער די שורה געווען 91— 100
האט ער דאך גענומען דעם  !100איז די שורה געווען  91— 1האט ער דאך גענומען די
 .1דאסזעלבע איז אויך אויכ ער נעמט די צוויי ווינקל־פעסער פון דער קרומער ליניע
 ,91 — 10ווייל אין יעדער פון די  4שורות איז פאראן אדער די  10אדער די  .91ר׳
בנימין מוספיא זאגט ,אז ״לוכסן״ איז דאם גריכישע ווארט ״לאקסאן״ ,קרום ,און
דערמיט ווערט אנגערופן די דיאגאנאל־ליניע ,די קרומע ליניע צווישן צוויי ווינקלן.
חצי שורה) ,אויב ער האט געזאגט(; ״א האלבע אויסנווייניקסטע שורה איז מעשר*,
און ער ווייסט ניט וועלכע ,דארף ער נעמען פיר פעסער פו! די פיר ווינקלן .יעדע
האלבע שורה האט פינף פעסער ,און אין יעדער אויסווייניקסטער שורה זענען פא־
ראן צוויי האלבע שורות .למשל אין דער שורה  10—1איז פאראן פון דער פאס
 1ביז  ,5און פון דער פאס  6ביז  .10דעריכער זאגט די משנה אז ער זאל נעמען אלם
תרומת מעשר די  4ווינקל־פעסער 9 » , 100 , 10 ,1 ,און ממה נפשך! וועלכע פון די 8
האלבע שורות פון די אויסנווייניקסטע עם איז מעשר ,איז דאך פאראן אין זיי איינע
פון די דאזיקע  4פעסער און אזוי ארום האט ער דאך אראפגענומען אזא פאם פאר
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חני1ת סאךבע ןויות .שורה אחת
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קכב

שתי שורות ל'יק?ן .חבית אחת
מעשר׳ ואין;ה:ע איזו היא .נונ 1ל
מ^ל חבית וחבית :
סליק מסכת דמאי.

תרומת־מעשר; אייגנטייעך איז פאראן נאר א האלבע פאס תרומת רעשר )א צענטל
פון די פינף פעסער( .שורה אחת) ,אויב ער זאגט( ״איין שורה איז מעשר׳׳ )און ער
זאגט ניט די אויסנוריניקסטע( ,און ער ווייטט ניט וועלכע ,זאד ער נעמען א גאנצע
שורה )צען פעסער וויין( פון די קרונוע שורוח דאס הייסט די גאנצע צען פעסער
אדער פון דער קרומער שורה  100 - - 1אדער דער קרומער שורה  ,91 — 10ווייל
ווען מען קוקט אויף דעם קעסטל זעט מען ,אז איינע פון די צען פעסער פון דער
קרומער שורה געפינט זיך זיכער אין יעדער איינער פון אלע אנדערע שורות ,און
ממילא האט ער זיכער אראפגענומען דעם תרומת מעשר .חצי שורה) ,אויב ער זאגט(
״א האלבע שורה איו מעשר״ .און ער ווייסט ניט וועלכע ,נעמט ער צוויי שורות די קרומע
דאם הייסט ער געמט די פעסער פון די קרומע שורות  100— 1און  ,91— 10ווען מען קוקט
אויף דעם קעסטעלע זעט מען .אז איין פאם פון די דאזיקע צוויי קרומע שורות גע־
פיגט זיך זיכער אין יעדער האלבע שורה פון די איבעריקע שורות פעסער וויין ,און
ממילא איז דאך די פאם תרומת מעשיר זיכער געווארן אראפגענומען .חבית) ,אויב ער
זאגט( :״איין פאם איו מעשר״ ,און מען ווייסט ניט וועלכע ,זאל ער נעמען פון יעדער
פאם ווייל אויב מען ווייסט ניט וועי'כע פאס איז מעשר ,איז דאך א ספק אויף יערער
פאס ,טאמער איז זי די מעשר; דעריבער דארף מען פון יעדער פאס אראפנעמען א
צענטל אלם תרומת מעשר .די מפרשים זאגן ,אז דעם כהן דארף ער אוועקגעבן אלץ,
וואס ער האט גענומען אלם תרומת מעשר ,נאר פאר דעם ״ספק״ קאן ער פארלאנגן
פון כהן געלד ,למשל ווען ער נעמט צוויי פעסער ,און צווישן זיי איז דאך נור פאראן
איין פאם תרומת מעשר ,דארף ער ביידע פעסער געבן דעם כהן ,און פאר איינער פון
זיי קאן ער פארלאנגן פון כהן באצאלט.
סליק מסכת דמאי — געענדיקט די מסכת דמאי.
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נלאים ,הקדמה

קכג

מסכת כלאים
הקדמה
״כלאים׳ איז דער טייטש ״צונויפמישונג״ ,דאס הייסט נעמען צוויי מינים פון
זאכן און זיי צונויפמישן ,און די חורה האט פארבאטן פארשידענע כלאים׳ם ,און מיר
געפינען וועגן דעם אין צוויי ערטער אין חומש :אין ויקרא י״ט ,און דברים כ״ב .די
דאזיקע כלאים׳ס זענען:
א .״כלאים פון קליידער׳ )״כלאי בגדים״( ,וואס הייסט אויך ״שעטנז״ ,און
דאם איז דער פארבאט אז מען טאר ניט אנמאן קיין מלבוש וואם איז געמאכט פון
וואל און פלאקם צוזאמען .וואס מען מיינט ״אנטאן א מלבוש״ און וואם מען מיינט
״פלאקס און וואל צוזאמען״ און די דינים וועגן דעם וועלן מיר געפינען אין דער
מסכת כלאים פרק ט׳.
״כלאים פון לעבעדיקע זאכן״ )״כלאי בהמה״( .דאם איז דער פארבאט,
ב.
אז מען טאר ניט צונויפפארן )מרביע־זיין( צוויי פארשידענע מינים בעלי־היים און אז
מען טארניט ארבייטן מיט צוויי פארשידענע מינים בעלי חיים ,ווי למשל איינשפאנען
א פערד און א אקס אין א וואגן און שלעפן אים אדער טאן אנדערע ארבייט מיט די
צוויי פארשידענע מינים בעלי חיים .די דינים וועגן דעם געפינען מיר אין דער מסכת
כלאים פרק ח׳ )און נאר עטליכע דינים זענען פאראן אויך אין פרק א׳ משנה ר(.
ג .״כלאים פון פעלד און גארטן־געוויקסן״) ,כלאי זרעים( .מען טארניט פאר־
זייען צוזאמען צוויי פארשידענע מינים זרעים ,פעלד־און גארטן־געוויקסן .אונטער
דעם נאמען ״פעלד־און גארטן־געוויקסן״ ,״זרעים״ ,פארשטייט מען (1 :״תבואות״
דאס הייסט ווייץ ,גערשטן ,האבער ,קארן און שפעלץ )אין פוילן האט מען עס גערופן
״ארקיש״( (2 .״קטניות״ ,דאס מיינט מען ״הילזן־קערנער״ ,ווי ארבעס ,באבעם,
רייז ,הירזש און אנדערע אזעלכע קערנער ,וואס מען עסט און וועלכע ווערן אנגערופן
אין דער משנה ״קטניות״;  (3״ירקות״ ,״גרינסן״ ,דאס זענען די געוויקסן וואם מען
פארזייט אין גערטנדלעך )אויף לשון קודש ״גינה״ ,גערטנדל( ,און מען עסט ניט זייערע
קערנער ,נאר מען עסט די בלעטער אדער די פרוכטן פון זיי; דאס זענען ,למשל ,צי־
בעלעס ,קרויט ,בריקעוו ,קנאבל און אנדערע אזעלכע געוויקסן ,וואם מען רופט אין
ענגליש ״וועדזשעטייבלס״ )אין ענגערן זין פון ווארט( .די דינים וועגן ״כלאי זרעים״,
וועגן כלאים פון פעלד־און גארטן־געוויקסן ,זענען פאראן אין כלאים פרקים א׳ ב׳,
און ג׳ .סתם ביימער הייסן ניט קיין ״זרעים״ און זיי האבן גאנץ באזונדערע דינים,
וועלכע זענען זייער ווייניג און זיי ווערן געלערנט אין א טייל פון פרק א׳ אין כלאים.
ביימער טאר מען נאר ניט ״מרכיב״־זיין איין מין מיטן צווייטן ,דאם הייסט אריינ־
פלאנצן)איינגרעפטן( א צודיגל פון איין מין בוים אין א צווייטן מין בוים.
ד .״כלאים פון א וויינגארטן״ ,״כלאי הכרם״ .מען טאר ניט פארזייען אין א
וויינגארטן קיינע תבואות און טייל אנדערע געוויקסן .וואס מען מיינט .,כרם״ ,״א וויינ־
גארטן״ ,און וואס מען מיינט ״פארזייען״ און אלע אנדערע דינים וועגן ״וויינגארטן־
כלאים״ ,״כלאי הכרם״ ,געפינען מיר אין כלאים פרקים ד׳ ,ה׳ ,ר ,ד.
אין דער משנה כלאים זענען פאראן א סך נעמען פון געוויקסן ,וועלכע האבן
ניט אין דער יידישער שפראך קיינע אנגענומענע נעמען .עם זענען אויך פאראן אין
דער משנה א סך ווערטער ,אויסדרוקן פון ארבייטן א תם א וויינגארטן ,אדום דעם
פעלד און גארטז׳ און בכלל נעמען פון לאנדווירטשאפט ,וועלכע זענען ניט פאראן אין
דער יידישער שפראך .מיר האבן ניט געהאלטן פאר ריכטיק כסדר צו באנוצן זיר
דערביי מיט ווערטער פון דער דייטשער שפראך אדער פון ענגליש .דעריבער זענען
פאראן א סך אזעלכע ווערטער וועלכע מיר לאזן זיי איבער ווי זיי זענען אין לשון
קודש ,פונקט למשל ווי מיר זאגן ״תבואה״ ,און מיר איבערזעצן עס ניט מיט דעם
ווארט ״געטריידע״ .אבער מיר וועלן ביי די אלע נעמען געבן ביים ערשטן מאל אין
אונזער פירוש גענויע דערקלערונגען ,וואס מען מיינט מיט זיי.
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מסבת 5לאים
'פרס א
א החנפים והןונין׳ אי^ן ?לאום

זה 5ןה .משע־ורים ושב1לת שו^נל׳
הנוקמים׳ 5ה^גזים1ן׳ הפיל והס^יר׳
ליטיריוח והטיסה׳ ופול ה^קן
וה?ןןע1עית׳ אי;ם 5לאום זה קזה ז
ולמלקפון אי;ם כלאים
ב

קכד

זה קזה .ר׳ יהוךה אימי׳ כלאים.
הזרת והזרת ;לים׳ ע1לי;זין ועוליד
^ךה׳ 5רשץ ■יק״ישי יקדה׳ כוקקר
וכיקנר קזךה׳ הלדל ןהך3יל מ^נר׳
ודלעת המצוי והרמו^ה׳ ופולמ^ירי
וההרוב׳ אי;ם נלאים זה ^זה:

פרק א.
א ' החיטים ,חייץ און זונץ זענע! ניט קיץ כלאים איינער מיטן אנדערן; מען
מעג זיי זייען צוזאג?ען .די מפרשים זאגן ,אז ..זוניך איז אזא סארט שווארצע ווייצלעך.
וואם יואקסן צווישן יויי׳ ',און זיי הייסן אייך אין אראביש ,,זואן״ .דער געלערנטער אין
ארץ ישראל אפרים הראובני .וועלכער פארשט דארט די געוויקמן פון לאנה האט גע־
שריבן וועגן ״זונין״ א גרויסע חקירה אין דעם ״תרביץ .השעורים ושבולת שועל,
גערשטן און ה^ןבער ,הכוסמין והשיפון ,שפעלץ )ארקיש( און קארן ,הפול והספיר ,בא־
בעם און שוואוצע באבעס ,הפווקדן והטופח ,פלאט־ארבעס און רויטער פלאט־אר־
כעס .ופול הלבן והשעועים ,און ווייסע באבעס און פאטאליעס )יויטליכע ,קלענערע
באבעם( זענען ניט ק־ין כלאים איינער מיט דעם אנדערן ,די משנה לערנט דא וועגן
יעדע צוויי מינים ,יערער פאר ,באזונדער; דאם הייסט ,אז יעדע פאר׳ למשל גערשטן
און האבער ,שפערץ און קארן ,זענען ניט קיץ כלאים איינער מיט דעם אנדערן; אבער
גערשיטן און קארן זענען יא כלאים .וועגן די נעמען פון טייל פון די אויסגערעבנטע גע־
וויקסן זענען פאראן פארשידענע מיינוסנען צווישן די געלערנטע פארשיער פון גע־
וויקכן ,אין וועגן טייל פון זיי איז מען ניט גאנץ זיכער וואם מען מיינט מיט זייערע
נעמען — .די דאזיקע ערשטע משנה לערנט וועגן פארשידענע ״פארך ,צוויי־מינים,
פון תבואה א־ן קטניות ,וועי^כע זעגען ניט קיין כלאים .די ווייטערדיקע צוויי משנות
ב׳ און ג׳ לערנען יועו.ן ■ פארן״ .צוויי־מינים .פון גרינסן ,ירקות ,וועלכע זענען ניט
קיין כלאים ,און דאם זענען זיי:
ב הקשות ורומלפפון אוגערקע און זיסער מעלאן ,זענען ניט קיין כלאים איינער
מיטן אנדערן ר־ יהודה זאגט אז  1יי זענען יא כלאים דאס ווארט ״קשות״ ,אוגערקע
ווערט טיילמא־' א־יפגעלייגט אויך ,,כשית״ .ווענן ״מלפפון״ האט שוין דער ירושלמי
דא אויפן ארט באמערקט אז עס איז דאס גריגיש ווארט ״מעלאפעפאן״ .חזרת וחזות
גלים ,שאלאטן און ביטערע בערג־שאלאטן ,עולשי! ועולשי שדה ,עם־ציקאריע )אינ־
דיוויען( או! ווילדע צילאריע ,כרישין וכרישי שדה ,גרינער לויך־קנאבל און ווילדער
גרינער לויך־קנאבל כוסבר ונוסבר שדה ,קאריאנדער און ווילדער קאריאנדער ,חרדל
וחרדל מצדי ,זענעפט וגאוטשיצע( און עגיפטישער זענעפט ,ודלעת המצרית והרמוצה,
און עגיפטישער קירבים ודיניע( און הי ס־אש־קירבים ,ופול מצרי והחרוב ,און עגיפ־
טישע באבעס און באקעעד־באבעס ,זענען ניט קיין כלאים איינער מיטן אנדערן
לאמיר דא געבן עטליכע דערקלערונגען וועגן די נעמען פון די דערמאנטע געוויקסן.
חזרת הייסט שאלאטן אין דייטש  .לעטוך״ ,אין ענגליש לעטוס; חזרת גלים .זאגט
דער רמב פ אז שאלאטן ״אס יואקסן אין די בערג און האט א ביטערן טעם .עולשין
מיינט מען עס־ציקאריע״ די ציקאריע־בלעטער ,וואס ווערן געגעסן; אין דייטש
הייפט עס ,אינדייויעך ,אין ענגליש  ,ענדיוו׳׳ ,עולשי שדה׳ ווילד־וואקסנדיקע צי־
קאריע .כיסבר א־ז קאריאנדער״ אזא גע־וירין; כוסבר שדה מיינט ווילד וואקטנדיקער
קאריאנדער .הרדיי איז גארטשיצע זענעפט; חרד^ מצרי איז א סארט גארטשיצע.
וואס וואקסט אין מצרים .דייעת איו קירביס״ ,אין ענגי^יש ״גורד״; אין פוילן פלעגט
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כלאים פרק א

והנפוץ׳?הנחבלהוז^ר1כת1ר׳

ה?;ךדים ומ^ע 1דם .אי;ם ??*אוס!ה
?.ןה .ה 1סיף ר'.,ע.רןי;א מ^8זום
ןדי^נזי?ז;ית׳

ה?צל

ן מ ?  ^ yצו ל׳

קכה

והת 1ךמ1ם ^ל,פלן 1לום׳ אי;ן  3ל»ום

ו־■ מה! ד ו?א’א .ובמסים
וס^ןרו?ו^^?ןלין׳ וה^ריי^ים.וך<ע 1זוך ם
»י;ן 3ל«ום ך^ ,ך ..הספוס ןההן3יד׳

מען עם דופן ״דיניע״) דאס איז ווי אן אדבוז מיט א סך קערנער אינווייניק! מען האט
עם אויך גערופן ״באניע״ ,און דערפון הייסן די קערגער ״באניע־קערך .דלעת
המצרית איז א םארט דיניע ,מאם וואקםט אין עגיפטן׳ ״הרמוצה״ מיינט מען )אזוי
טייטשן אלע מפרשים( אזא דלעת ,אזא דיניע ,מאם אי< ביטערלעך׳ נאד מען לייגט זי
אריין אין הייםן אש און זי ווערט זיסער ,און דעריבער הייםט זי ״הרמוצה״ ,פון
מארט ״רמץ״ ,הייםער אש״ .פול איז דער טייטש באבעם ,און פול מצרי איז דער
טייטש עגיפטישע באבעם! ״חרוב״ איז אויך א םארט בעבלאך ,וועמענם שויטן זעען
אוים ווי באקםער )״חרוב״ איז אויך דער טייטש באקסער(.
ג ,הלפת והנפוץ ,ריבן )בריקעוו( און זיסליכער רעטאך ,והכרוב והתרובתור,
און קרויט און קליין־קרויט )קאלאפיאר( ,התרדים והלעונים ,בוראקעס און מעלדע־
קרויט ,זענגנן ניט קיין כלאים איינער מיטן אנדערן ,אין דער דאזיקער משנה זעגען
פאראן עטליכע גיט־זיכערע ווערטער .לפת מערט געטייטשט ״ריבן״! אין פוילן האט
מען עם גערופן בריקעוו ,אין ענגליש ״טורניפ״! אין א סך ערטער אין משנה און
גמרא מיינט מען מיט ״לפת״ בכלל א גרינס ,מאם מען עסט צו צום ברויט )״ללפת בו
את הפת״ ,עבודה זרה ל״ח(; ״נפוץ״ ,אין לאטיינישן ״נאפום״ )אין א סך גירסאות איז
פאראן דא אין דער משנה ״נפום״( איז א זיסליכער רעטאך .״כרוב״ איז קרויט!
תרובתור ,זאגט דער ירושלמי ,אז דאם איז\״כרוב דקיק״ ,״קליין־קרויט״ ,און טייל
מיינען ,אז דאם איז ״קאלאפיאר״ .״תרדים״ טייטשן טייל ״בוראקעם״ ,און ממילא
מיינט מען ,אז ״לעונים״ איז אויך אזא סארט רויטער קרויט ,״מעלדע־קרויט״ .אבער
דער טייטש פון די ווערטער איז זייער ניט זיכער .ר׳ יעקב גאלדמאן פון ארץ־
ישראל האט אויפן יסוד פון א סך גמרות געוואלט אויפווייזן ,אז מיט תרדים ,חרדין
)אין רער גמרא( מיינט מען ״פאמידארן״ ״טאמייטעס״ ,און עם זענען פאראן א סך
שטארקע ראיות צו זיין מיינונג! ממילא דארף ״לעונים״ אויך זיין עפים מאם איז ענליך
צו פאמידארן! טייל טייטשן ״לעונים״ ״שפינאט״ .הוסיף ,האט ר׳ עקיבא צוגעגעבן ,אז
השוס והשומנית ,קנאבל און וועלדער קנאבל) ,קליינער קנאבל( ,הבצל והבצלצול ,צי־
בעלע און ווילדע ציבעלע )קליינע ציבעלע( ,והתורמוס והפלסלוס ,און לופינע און וויל־
דע לופינס ,זענען ניט קיץ כלאים איינער מיטן אנדערן .שום איז קנאבל )מארט פון
תנ״ך(! שומנית טייטשן די מפרשים .,מעלדער קנאבל״ :דאם איז א קנאבל מאם טיילט
זיך ניט אויף באזונדערע קעפלעך ,נאר ער איז פון איין שטיק .בצל ,ציבעלע :מעגן
,׳בצלצול״ ,מאם טייל מפרשים טייטשן ״מילדע ,קליינע ציבעלע״ ,זענען שוין פאראן
פארשידענע מיינונגען .טייל מלומדים וואס פארשן אין ארץ ישראל די געוויקסן ,מיי־
נען גאר אז ״בצלצול״ איז דוקא ניט קיין ״קליינע ציבעלע״ נאר גרויסע ציבעלע.
״תורמוס״ איז דאס גריכישע ״טערמאס״ און איז דער טייטש ״לופינע״ )אין פוילן
האט מען עם גערופן ״לובין״(; ״פלסלום״ טייטשן די מפרשים ״וועלדע לופינע״— .
ביז איצט האט די משנה געלערנט מעגן גרינסן ,און די קומענדיקע משנה מעט לער־
נען וועגן ביימער.
ד .ובאילן ,און ביי ביימער ,האגסיס והקרוסתומלין .בארנעס און גאלד־עפעל,
והפרישיס והעזרדים ,קוויטן און מיספעלו ,זענען ניט קיין כלאים איינער מיט דעס
אנדערן .אגסים טייטשן אלע מפרשים בארנעס ,און זיי הייסן אויך אין אראכיש אגאס!
קרוסתומלין איז דער גריכישער ״קרוסאמעלאן״ ,אזעלכע פרוכטן ,ענליך צו עפל,
רויט אין איין זייט .און מען רופט זיי ״גאלד־עפל״ .מעגן ״פרישין״ אין ״עוזרדיז״
זענען פאראן פארשידענע מיינונגען; לויט איין גירסא דארף זיין ״עוזררין״ .און טייל
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ס&וס.קים וה^זקדין׳ וה^ןיזפין
,ולירי?ןין׳ אף.על פי ^;זד1נןין זה ^ןה׳
?לאים זה ^זהג ה ו!!^.נ1ן והנפוץ׳
הדוךףל והלפסן׳ וךלעת יו?ית עם
ססצרית׳ ולדמותה׳ אף .על פי

קכו

עןדוpין זך ,לזה׳ כלא:ם זה ?זה ן
ן הזאבוה?לב׳ ?לבהכ1פרץהי׳2זועל,
ר,עזים והצלאים׳ היעלים והרחלים׳
ד,פוס ור,פרד׳ הפרדוססמור׳ הסמור
והערור אף.על פי ז?זר1מין זה לזה,

טייטשט זיי ״קוויטך און ״מיספעלך  .ר,תפוח ור,ךןזרר ,און עפל און וואלד־עפל,
ר,פרםקים ור,שקדים ,פירזשכעם און מאנדלן ,והשיזפין וה 1ימין ,און ברוסטבער־פרוכם
און לאטום־פרוכם ,כאטש זיי זענען ענדלין איינער צום אנדערן ,זענען זיי כלאים איי־
נער נויט דעם אנדערן .תפוח מיינט מען עפל )דאס איז פאראן אין תנך(! חזרה און
טייל זענען גורם ״חזרד״ ,טייטשט מען וואלד־עפל; וועגן ״פרסקים' זענען שוין פא־
ראן צוויי מיינונגען .עם איז קלאה אז ראם איו ראם גריכישע ווארט ״פערסיקא'
אבער אין דער גריכישער שפראך האט עס צוויי טייטשן! ׳.פפירזשיכעס* )אין ענג־
ליש ״פיטשעס״ ,אין פוילישן ״בזשאסקוויניא״( ,און ״פערסישע ניס״ ,סרוב מפרשים
טייטשן ״פפירזשיכעם״ .אבער דער ״ערוך השלם״ ווייזט אן ,אז אין א סך ערטער אין
דער ברייתא און גמרא ווערן ״פרסקין״ )אויך ״אפרסקין״( געבראכט צוזאמען מיט
״אגוזים ושקדים״ ״נים און מאנדלן״ ,און אויך דא אין דער משנה ווערט עם גע־
בראכט צוזאמען מיט מאנדלן; עם איז דעריבער אנצונעמען ,לויט דער מיינונג פון
,׳ערוך השלם״ ,אז דאם מיינט מען די ״פערםישע נים״! שקדים איז ״מאנדלן״ )פא־
ראן אין תנך( .שיזפין טייטשן א םך מפרשים ברוםטבער־פרוכט ,און ׳׳רימין״ לאטוס־
פרוכט! דער ״תפארת ישראל״ טייטשט ״שיזפין״ ״פלוימען״ און ״רימין״ די
״לאנגע פלוימען״ .עם דארף דא באמערקן ווערן ,אז דער איפור פון כלאים ביי ביי־
מער איז נור ״הרכבה״ ,דאם הייפט אריינפלאנצן ,איינגרעפטן א צווייג פון איין בוים
אין אן אנדערן בוים .אבער למשל פלאנצן איץ בוים לעבן אן אנדערן בוים ,אדער
גרינם צי תבואה לעבן ביימער מעג מען ,מיטן אויפנאם פון ורינגערטנער ,וועגן וואם
די משנה מעט לערנען באזוגדער.
ר .,חצנו! ור,נפוץ ,רעטאך או! זיסליכער רעטאן ,ר,חרדל ור,לפס ,1זענעפט )גאר־
טשיצע( או! ווילדע זענעפט ,ודלעת יונית עם המצרית ור,רמוצרו ,און גריכישער
קירבים )דיניע( מיט עגיפטיש! קירביס אדער מיט היים־אש־קירביס ,כאטש זיי זענען
ענליך צום אנדער! ,זענע! זיי כלאים איינער מיט! אנדער! .צנון איז רעטאך! מעגן נפוץ
האבן מיר געשריבן פריער אין משנה ג׳ ,א זיפליכער רעטאך .חרדל האבן מיר גע־
שריבן אין משנה ב׳ ,דאם איז זענעפט .גארטשיצע! ״לפםן״ טייטשן טייל מפרשים
״ווילדער זענעפט״! ר׳ בנימין מוספיא אין ״מופף הערוך״ מיינט ,אז דאם איז דאם
גריכישע און לאטיינישע ווארט ״לאפפאנא״ ,מאם איז אזא פארט ״ווילדער קרויט״.
״דלעת״ האבן מיר געשריבן פריער אין משנה ב׳ ,אז דאם איז ״קירבים״ ,״דיניע״
)אין ענגליש ״גורד״( ,און פון דער משנה איז צו זען ,אז עם זענען געווען דריי מינים
דלעת; דלעת המצרית )עגיפטישער קירבים( ,דלעת הרמוצה )היים־אש־קירבים .וואס
ווערט זיפלעך מען מען לעגט עם אריין אין הייפן אש( און דלעת יונית ,גריכישער
קירבים( .זאגט דא די משנה ,אז גריכישער קירבים איז כלאים פיי מיט דעם עגיפ־
טישן קירבים און מיי מיט דעם היים־אש־קירבים.
ו הזאב והכלב ,וער וואלף און דער ר,ונט ,כלב ר,כפו י ור,שועד ,דער דארפס־
הונט או! דער פוקס ,העזים והצבאים ,די ציג! או! הירש! ,היעלים והרחלים ,די געמ־
זעס )שטיינבאק!( און די נקבות־שעפסן ,הסום והפרד ,דאס פערד או! דאס מויל־אייזל,
הפדד והחמוד ,דאס מויל־אייזל או! דאס אייזל ,והחמוד והערוד ,או! דאס אייזל או!
דאם ווילד־אייזל ,כאטש זיי זעזע! ענליך איינער צום אנדערן ,זענע! זיי כלאים איינער
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?לאים זה יזד^ ז אין מכיאין אילן
באילן׳ ;ךק בירק׳ ולא אילן בירק׳
ולא ןרק באילן .ר׳ יהוךה נזהיר י,ךק

קכז

?אילך ח אין נ1ס.עין ורק1ת בתקזי
סךן ^ל זןז;ק5זה .אין מךביבין ®יגם
.על ?3י .קד־ה לב^ה׳ ?ןןוגי ^הוא

מיט! אנדערן זאב און כלב מיינט מען ״וואלף״ און ״הונט״׳ דאם איז זיכער .״כלב
כפרי״ טייטשט מען ״דארף־הוגט״ ,וואם זאל זיין ענליר צום '״שועל״ ,צום ״פוקס״,
טייל טייטשן ״שועל״ ניט ״פוקס״ ,נאר ״שאקאל״ .״עזים״ זענען ״ציגן״; אבער אז
מיט ״צבאים״׳ מיינט מען ״הירשן״ ,איז שוין ניט אזוי זיכער .רש״י אין חולין .נ״ט
האלט ,אז ״צבי״ אין דער משנה און גמרא מיינט ניט ״הירש״ ,נארידי ״געמזע״ ,דאם
איז די ווילדע ,גרויסע ,שנעל־לויפנדע בארג־ציג ,וואם געוויינליך מייגט מען ,אז
דאם זענען די ״יעלים״ .די ״תוספות אנשי שם״ ווילן זען פון דער דאזיקער משנה
א ראיה צו רשי־ס מיינונג ,ווייל מען קאן דאו ניט זאגן ,אז ציגן און הירשן זעגען
ענליך א־ינער צום אנדערן .אבער אויב אזוי ,וואם איז דער טייטש ,׳יעלים״ ,וועגן
וועלכער די משנה זאגט דא ,אז זיי זענען ענליך צו ״רחלים״ )שעפסן־גקבות(? אפשר
זענען געווען צוויי מינים .,געמזעם״, .׳סוס״ איז א פערד! ,׳פרד״ איז א מויל־אייזל,
יואס איז געבוירן פון א פערד און א אייזל :״חמור״ איז אייזל! ״ערוד״ איז א ווילדער
אייזל )פאראן אין תנ״ך ווי איוב ל״ט( .דער איסור פון כלאים ביי צוויי מינים בצלי
חיים מיינט מען ,אז מען טאר ניט ארבייטן מיט צוויי פון זיי צוזאמען ,און אז מען
טאר זיי ניט צונויפפארן.
ז אין מביאין ,מסן טארניט אריינברענגען )אריינפלאנצן( איין בוים אין אן
אנדערן )מיס בוים ,איין )מין( גרינס אין אן אנדטרן )מין( גרינס ,און אויך ניט גרינם
אין א בוים ,און אויך ניט א בוים אין א גרינם .מיט אריינפלאנצן איין מין בוים אין
דאס נעמען א צווייגל פיז איץ מין בוים און עם גרעפטן,
א אנדערן מין בוים מיינט מען
בוים ,און דערפון קומט ארוים אפרוכם ,וואם איז א
אריינזעצן אין אן אנדערן מין
געמיש פון די ביידע מינים ביימער .דאם דאזיקע ארייגזעצן הייסט אין לשון קודש
״הרכבה״ ,מרכיב־זיין ,גרעפטן :די משנה לערנט ,אז דאם טאר מען נים טאו צוליב
דעם איסיר פון כלאים .נאך לערנט די משנה ,אז מען טאר אויך ניט גרעפטן צוויי
מינים גריגסן ,ציויי מינים ירקות צוזאמען .אויר לערנט די משנה ,אז מען טאר ניט
פלאנצן גרינס ,ירקות אין א בוים׳ און אויר ניט א בוים אין א גרינם ,אין א ירק .דאס
איז שוין ניט קיץ ״הרכבה״ ,קיץ ״גרעפטן״ ,קיין צוזאמענבאהעפטן פון די צוויי
מינים .דער ירק ,דאס גרינם׳ בלייבט ווייטער דאסזעלבע גרינם׳ און דער פרוכט פון
ביים בלייבט ווייטער דיזעלבע פירוכט :פונדעסטוועגן לערנט די משנה ,אז מען טאר־
ניט .ר׳ יהודה איז מתיר צו פלאנצן גרינס אין א בוים .דער טעם פון ר׳ יהודה איז,
ווייל ווי מיר האבן שוין געזאגט ,איז עם קיץ גרעפטונג ,עס ווערט ניט באהאפטן
איינם פון צווייטנם זאפט,
ניט מער ווי א יניקה ,עם ציט
ם צום צווייטן ,און עם איז
און דאס מעג מען; אזוי דערקלערט דער תוספות יום טוב .מיר וועלן ווייטער זען ,אז
דער דין איז גאנץ אנדערש ביי כלאים וויינגערטנער.
ח אין .מ1:ן טארניט פלאנצן קיין גרינס אין א שטאם־ווארצל פון א סיקאמאר־
בוים ,און מסן טארניט מרכיב־זיין )גרטפטן( ראוט־קרויט אויף א וויים־צימרינג־ביימל,
ווייל דאס הייסט ״גרינס אין א בוים״ ,די דאזיקע משנה האלט ניט ווי ר׳ יהודה אין
דער פאריקער משנה :זי האלט ,אז מען טארניט פלאנצן גרינם )ירקות( אין א בוים.
״סדן״ הייסט דער שטאם־ווארצל פון א בוים׳ נאכדעם ווי מען האט פון אים אפגע־
האקט מער ווי די העלפט צוזאמען מיט די צווייגן .אזא שטאם ווארצל איז גענוג ברייט
און מען קאן דארט פלאנצן גרינם )ירקות( .״םדן של שקמה״ הייסט אזא שטאם־ווארצל
פון א כיקאמאר־בוים .״פיגם״ איו )ווי ר׳ בנימין מוספיא זאגט אין ״מוסף הערוך״(
דאס גריבישע ויארט ״פינאן״ ,דאס איז אזא סארט קרויט׳ ״ראוט־קרויט״ ,אין ענג־
ליש■ ..רו״ ,און די בלעטער זענען ביטער און גיבן ארוים א שארפן ריח .״קדה לבנה״
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;רק גאי)ן .אין נ1ן^.עין וחרר ק ל
ו;jא^ה לת1ןד ך,חצוב׳ קוהא סקידו.
ן9ן לתוך
אין תוחבין זמורה
האנמיח׳קתד,אז1רקתמי5ן  ,7לתוכו׳
מ?;י קהוא אילן בירק .אין נות;ין

קכח

זרע דלעת לתוך ד,חלבית קהד,א
?קביתיו׳ מן!^י קיחוא :דק ב;ךק :
ט ד,טומן ל^ת וצנונות תסת ד.^,םן׳
אם היו מקצת ד,עלין מ,מלין׳ אינו
חרמש ל  ^iמשים כלאים■ ולא מינזום

איז א ביימל ,אויף וועלכן עס וואקסט א סארט צימרינג ,און מען רופט עס .,קאסיא״
)דאס שטאמט פון לשון־קודש־ווארט ״קציעה״( .און מיר זעצן עם איבער ״וויים־צימ־
רינג־ביימל״ .אין מטעין יחוו ,מען טארניט פלאנצן א צחייג פון א פייגנבויס אץ א
חצב ,כדי ער זאל אים אפקילן ,מען טאר ניט אריינשטעקן א צווייג פון א וויינשטאק
אין אן ארבוז )וואסער־מעלאן( ,כדי ער זאל אריינגיסן זיינע וואסערן אין אים ,ווייל
דאם )די ביידע זאכען( איו ״בוים אין גרינס״ .די משנר ,גיט דא צוויי ביישפילן צו
דעם דין פון דער פריערדיקער משנד״ אז מען טאר ניט פלאגצן קיין בוים אין גרינס,
ווייל עם ד׳ייסט כלאים .איין ביישפיל איז דאם פלאנצן א צווייג פון א פייגנבוים אין א
חצב .דאם ווארט ״יתור״ איז דער טייטש ״צווייג״ .אין לשון קודש האבן די צווייגן
פון פארשידענע מיגים ביימער פארשידענע געמען .דער צווייג פון א וויינשטאק
הייסט ״זמורה״ ,פון א ״פייגנבוים ״יחור״ .״חצוב״ ,וואס הייסט אויך חצב ,איז א
גרויסע ציבעלע־פלאנצונג ,וואם וואקסט א סך אין ארץ ישראל און אין די שכנות׳־
דיגע לענדער פון ארץ־ישראל .די גמרא בבא בתרא נ״ו זאגט ,אז דעם דאזיקן חצב
האט יהושע בן נון ,ווען ער האט צוטיילט ארץ ישראל צווישן די י Tן׳ פארפלאנצט
אויף די גרעניצן פון יעדנם חלק ערד ,ווייל די ווארצלן פון חצב גייען אריץ גלייך און
טיף אין דער ערד ,און זיי זענען דעריבער א גוטער סימן פאר דער גרעניץ .דער
״מלאכת שלמה״ מיינט ,אז דער ״שיהא מקירו״ איז ניט דער טייטש ,כדי ״דער צווייג
זאל אפקילן דעם חצב״ ,מחמת דער חצב איז גארניט אזוי חשוב ,אז מען זאל ספע־
ציעל אין אים אריינפלאנצן א צווייג פון א פייגנבוים! נאר דער טייטש איז אז ״דער
חצב זאל ״אונטערהאלטן דעם צווייג״ ,און ״מקירו״ איז מסתמא פון ווארט ״קורה״,
אונטערשטיצונגס־באלקן .דער צווייטער ביישפיל איז דאס אריינשטעקן א וויינשטאק־
צווייג אין אן ארבוז ,און אויך דאס טאר מען ניט ,ווייל עס איז א בוים אין גרינס.
אין נותנין ,מען טארניט אריינטאן דעם זאמען פון א קירבים )דיניע( אין א פאפל־
קרויט ,כדי דאס )קרויט( זאל אים )דעס זאמען( היטן ,ווייל עם איז ״גרינס אין
״גרינס״ .דא גיט די משנה א ביישפיל צום דין פון דער פריערדיקער משנה ,אז אייג־
פלאנצן ״גרינם אין גרינס״ )ירק אין ירק( טאר מען ניט .״זרע דלעת״ ,הייסט דער
״זאמען פון א קירבים )דיניע(״ ,מאם מען פארזייט ,כדי עם זאל ארויסוואקסן דער
קירבים .צוליב דעם מאם דער זאמען )די קערנדלעך( קאנען זיך ניט באלד אננעמען
און זיי קאנען פארטריקנט מערן ,געבן טייל גערטנער זיך א עצה און זיי פלאנצן אים
אין פאפל־קרויט ,מאס איז פייכט און העלפט די קירבים־קערנדלעך זיד איינצע־
ווארצלן אין דער ערד.
הטומן ,אז איינער באר,אלט )אין דער ערד( ריבן און רעטאכער אונטער א
ט.
וויינשטאק ,איז דער דין ,אז אויב טייל פון די בלעטער )פון די ריבן און רעטאכער(
זענען אפגעדעקט סיי שטעקן־ארויס פון דער ערד( דארף מען ניט מורא האבן ניט
פאר כלאים ,און ניט פאר שמיטה ,און ניט פאר מעשרות ,און מען מעג זיי ארויסנע-
מען )פון דער ערד( אים שבת .די משנר׳ לערנט דא ,אז דאם אריינלייגן ירקות ,למשל
ריבן אדער רעטאכער אין דער ערד און זיי צו־דעקן מיט דער ערד הייסט ניט ,אז
מען האט זיי פארזייט ,נאר עם הייסט סתם באהאלטן אין דער ערד .ממילא מעג מען
זיי באהאלטן אין דער ערד אונטער א וויינשטאק ,און מען האט ניט מורא צו האבן
דערביי פאר דעם איסור פון כלאים .מייל מען האט זיי דאך ניט פארזייט .דאסזעלבע
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מעג מען די דאזיקע ירקות אריינלעגן אין דער ערד אין שמיטה־יאר ,כאטש םאר־
זייען אין שמיטה־יאר טאר מען דאד ניט! מוזמת דאס ד,ייסט ניט פארזייט .דאס־
זעלבע דארף מען ניט אראפנעמען קיץ מעשר פון זיי ,אפילו ווען כעת זיי זענען גע־
לעגן אין דער ערד זענען זיי צוגעוואקסן! מחמת דאס הייסט ניט פארזייט׳ און מעשר
דארף מען נאר נעמען ,ווען מען האט פארזייט און עם איז געוואקסן .אויך מעג מען
די אננעמען ביי די בלעטער און ארויסנעמען פון דער ערד אים שבת׳ כאטש אים שבת
טאר מען דאד ניט אראפנעמען קיין זאך ,וואס איז צו באהאפטן צו דער ערד )מחובר(!
מחמת דאם הייסט ניט אז זיי זענען געווען פארזייט ,זענען זיי דאו ניט באהאפטן צו
דער ערד ,זיי זענען ״תלוש״ .שוין פון פריער אפגעריסענע .די מפרשים זאגן ,אז דאם
וואם די משנה שטעלט דעם תנאי ״אויב אביסל בלעטער זענען געווען אפגעדעקט״,
איז ניט צוליב כלאים און שמיטה און מעשחת ,ווארום בנוגע די דאזיקע זאכן איז ניט
קיין אונטערשיד ,צי טייל בלעטער זענען יא אפגעדעקט צי ניט! דאם האט די משנה
צוגעגעבן נאר בנוגע שבת ,ווארום אויב די בלעטער זענען ניט געווען אפגעדעקט,
טאר מען ניט ארויסנעמען אים שבת ,ווייל ביים ארויסנעמען מוז מען דאך באוועגן
די ערד ארום .אבער אויב טייל בלעטער זענען אפגעדעקט איז כאטש ער באוועגט די
ערד פון דער זייט מעג מען ,ווייל עם הייסט א ״טלטול מן הצד״ )״באוועגן פון א
זייט״( ,און דאס מעג מען אים שבת .הזורס ,אז איינער פארזייט א ווי ^ ק ערנדל און א
נערשטן־קערנדל צוזאמען )ער ווארפט זיי ביידע צוזאמען אריץ אין דער )1רד(,
הייסט דאס כלאים ,דאס דאזיקע פארזייען צוזאמען הייסט אין דער גמרא ״מפולת יד״,
״ווארפן מיט דער האנט״ ,מיט איינמאל צוזאמען־פארזייען .די משנה לערנט דא ,אז
לויט דער תורה ,מדאורייתא ,הייםט כלאים נאר ווען מען ״פארזייט מיט איינמאל״
צורי מינים תבואה ,למשל א קערנדל ווית און א קערנדל גערשטן! אבער ווען מען
פארזייט צוערשט ווייץ ,און דערנאד פארזייט מען צו אויפן זעלבן ארט גערשטן ,איז
עם מדאורייתא ,לויט דער תורה׳ ניט קיין כלאים .נאר די רבנן ,די חכמים ,האבן גע׳־
אםר׳ט אפילו ווען מען פארזייט ניט זיי מיט איינמאל ,און אפילו ווען דעי ווית און
גערשטן איז נאר איינער לעבן דעם צוריטן ,די רבנן האבן אנגעזאגט ,אז מען זאל
מאכן א הרחקה ,א דערווייטערונג צווישן בי rע .וועגן דעם וויפל די דערווייטערונג
דארף זיין ,ווערט געלערנט אין די קומענדיקע פרקים פון דער משנה n ,יהודה זאגט,
אז עם הייסט ניט קיין כלאים ,םיידן עם זענען פאראן צורי ווייץ־קערנדלעך און איין
גערשסן־קערנדל ,אדער איין ור^־קערנדל און צורי גערשסן־קערנדלאך ,אדער א
וריץ־קערנדל ,און א גערשטן און א שפעלץ )כוסמת־קערנדל( מחמת ר׳ יהודה האלט,
אז ודיל עם שטייט אין דער תורה )ויקרא י״ט( ״שדך לא תזרע כלאים״ ,״דיץ פעלד
זאלםטו ניט פארזייען כלאים״ ,דארף זיק פריעד א פארזייט פעלד און דערנאד טאר
מען ניט אין דעם פארזייטן פעלד מאכן כלאים׳ און א פארזייט פעלד הייםט מינדעםטנם
אויב עם זענען פארזייט צורי קערנדלעך ,און ערשט דאם דרי טע קערנדל פון אז
אנדערן מין מאכם עם כלאים.
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כל סאה שמע בו רובע ממין
אחר׳ יבןעמי .י יו 5י ; נ י ר ׳ בין

קל

המין אחד׳ בין מש;.י מינין .ר׳ שמעון
א1ט׳ לא א^רו אלא ממיןאחדיותב א

פרק ב.
א כל סאה ,אויב עם איז פארא! אץ א סאה )תבואה צו אנדערע געוויקסן־זאמע!
צום פארזייען( א פערטל )טאפן פון אן אנדער מין ,דארף מע! פארקלענער! כדי צו
פארשטיין די משנה מעלן מיר דא געבן עטיייכע אויפקלערונגען ,ער־טטנס .כאטש מען
טאר ניט פארזייען צורי מיגים צוזאמען צוליב דעם איסור פון כלאים .למשל ,מען
טארניט פארזייען ווייץ מיט גערשטן צוזאמען .פונדעסט־ועגן אויב עס איז נור פאראן
א קליין ביסל ייית אויסגעמישט אינם גערשטן .אדער א קליין ביס־* גערשטן אויס־
געמישט אינם מי^ ,מעג מען יא פארזייען .וויפיל הייסט א ״קליין ביסלי די הכמים
האבן געזאגט ,אז דאס הייסט וויגציקער פון א 4בסטל .אויב למשל איין קווארט ווייץ
איז אויסגעמישט מיט  23קיוארט גערשטן ,הייסט דאך אז דער ווייץ איז א  24סטי‘ פון
גאנצן אויסגעמישעכץ טאר מען ניט פארזייען .אויב אבער עס איז פאראן איין קיוארט
ווייץ אויסגעמישט מיט  24ק־וארט גערשטן איז דאך דער מיי׳!■ ווינציקער פון א
24םטל פון גאנצן אויסגעמישעכץ ,מעג מען יא פארזייען .צווייטנס .א סאה האט 6
קבים )טעפן ,קומט אויס ,אז א סאה האט  24פערטל־טעפ )ווארום אין יעדן טאפ אין
דאך פאראן  4פערטל( .אומעטום ,וואו עס איז פאראן דא אין דער משנה כלאים
״רובע״ ,״א פערטל״ ,מיינט מען ״א פערטי‘ טאס״ .די משנה לערנט דא ,אז אויב
אין א סאה תבואה צום פארזייען איז פאראן אויסגעמישט א פערטל טאפ פון אן
אנדער מין׳ למשל עס איז פאראן  23פערטל־טעפ ווייץ און איין פערטל־טאפ גערשטן
)צוזאמען  24פערטל־טעפ ,מאס איז איין סאה^ ,זאל מען פארקי'ענערן די צאל פון
גערשטן ,וואס איז פאראן אין דעם געמישעכי,־ .אזוי אז עס זאל זיין ווינציקער פון א
24סטל ,און דעמאלס מעג מען פארזייען .די מפרשים זאגן ,אז דער טעם פון ..פאר־
קלענערן״ איז ,מייל די תורה האט גע׳אסדט צו פארזייען כלאים נאר ווען מען טוט עס
בכונה ,מען האט דעם מילן צו פארזייען  2מינים צוזאמען .אבער אזוי ווי דא האט
מען דאך ניט די כוונה דערצו ,נאר עס איז צופעליק אויסגעמישט ,איז מדאורייתא
באמת מותר ,נאר די חכמים האבן גע׳אסר׳ט ,מייל ביים וואקסן אויפן פעלד מעלן
מענטשן מיינען ,אז דער בעל הבית האט בכונה פארזייט צוויי מינים .קוים אבער איז
עס ווינציקער פון א  24סטל מעט מען אויפן פעלד ניט דערקענען .דער ירושיימי זאגט,
אז מיט ״פארקלענערן״ מיינט מען ,אז מען קאן טאן איינס פון די ציויי ,אדער מען
שיט־צו מער ווייץ ,אדער מען נעמט ארויס אביסל פונם גערשטן .ר׳ יוסי זאגט ,אז
מען זאל ארויסקלויב! )דעם אנדערן מין אינגאנצ  qדער ברטנורא זאגט ,אז דעם טעם
פון ר׳ יוסי איז ,מייל קוים נעמט מען ארויס נאר אביסל גערשטן און מען יאזט
איבער אביסל ,הייסט עס ,אז מען מיל שוין יא ,אז דאס איבעריקע ביסל גערשטן זאל
בלייבן ,דעריבער טאר מען ניט ,נאר מען דארף ארויסקלויבן דעם גאנצן גערשטן.
בין .סיי פון איין מין ,מיי פון צמיי מינים .דער פריערדיקער דין ,אז אויב עם איז פא־
ראן אין דער סאה זריעה א פערטל טאם פון אן אנדער מין זאל מען פארקי'ענערן .איז
סיי מען דער פערטל־טאפ איז פון איין אנדערן מין און סיי פון צורי אנדערע מינים:
למשל סיי מען צו די  23פערטל־טאפ ווייץ איז צ־געמישט איין פערטל טאפ גערשטן —
סיי מען עם איז צוגעמישט איין האלב־פערטל־טאפ גערשטן און איין האלב־פערטל־
טאם קארן .ר׳ שמעון זאגט .או מען האט געזאגט צו )פארקלענער!( נור ווען )דער
פערטל־טאפ( איז פון איין מין ר' שמעין האלט ,אז עס מוז זיין א גאנצער פערטל־
טאם) .דאס הייסט א 24סטל( פון איין אנדערן מין .וחכמים .אבע־ די חכמים זאגן ,אז
אלץ האס איז כלאים אין דעם סאה )זריעה( ווערט צוגעועכנס )איז זיך מצרף( צוס

131

כלאים פרק ב

כל שהיא כלאים כסאה מ^י^־דף
לי־ונע♦ ב כמה הכי־ים אמירים?
תניאה כתבואה׳ וקטינית כקטנית׳

קלא

תבואה כקטנית׳ וקטנית בתבואה,.
?^מת < 8מיו ,זרעוני נ?ה שאי^ן
נאכלין ¥9ט,י*5ין אחר סעשרים

און איין האלב
פערסל־טאם אויב למשל ס-איז פאראן אין ד;לם סאה  23פערטל־נ^־עפ
פערטל־טאפ גערשטן און איין האלב־פערטל טאפ קארן .און מיר ווייסן דאך פון פרק
א׳ משגה א׳ אז גערשטן און קארן זענען כלאים מיט ווייץ ,זענען זיי זיך מצרף; זיי
ווערן גערעכנט ווי איין פערטל־טאפ פון איין מין און מען דארף פארהלענערן .אבער
אויב למשי .ס איז פאראן אין דעם סאה  23פערטל־טעפ ייית און איין האלב־פערטל
טאם גערשטן און איין האי^ב פערטל־טאפ ״זוניך /און פון פרק א׳ משנה א׳ ווייסן מיר,
אז ,.זונין״ איז ניט קיץ כלאים מיט ווייץ זענען די האלב־פערטל־טאס ״זונין״ זיר ניט
מצרף ,ווערן ניט צוגערעכנט -מיט דעם האלב־פערטל־טאס גערשטן׳ און עס הייסט,
אז עס איז ניטא קיין פערטל־טאפ פון אן אנדערן מין און מען דארף ניט פארקלענערן.
ב במה !'' ! 1איז ואס געזאגט גסוואחי חען עם איז )אויסגעמישט( תבואה אץ
תבב ^ ארעי קטנהר ,אץ קטניות ,אדער תבואה אץ קטנית ,אדער קטניות אץ תבואה
מחמת אויף צו פארזייען א שטיקי‘ פעלד ,צו וועלכן מען דארף האבן ,למשל׳ א סאה
ווייץ אויף זריעה .דארף מען אויך האבן א סאה גערש־טן אויף זריעה ,און דאסזעלבע
אייך א סאה פון אן אנדערן מין תבואה ,צי א סאה פון א מין פון קטניות ,למשל אר 
בעה .באבעס .דעריבער אייב עס איז אויסגעמישט א פערטל־טאפ ,אפילו פון ארבעס
וקטניות! אין א סאה געמיש וועט מען אויפן פעלד נאכן וואקסן ,גלייך דערקענען
דעם כלאים ווארום אויך דארט וועט דער ארבעם פארנעמען א 24םטל פון רעם שטח
י׳ין פארזייטן פעי^ד .באמת עס איז אמת ,או זיי )די חכמים( האב! גגנזאגט אז גארטך
״ ירנדלעך צים פארזייע! וועלכע ווער! ניט געגעס! ,נוער! פארעכנט לויט איץ  24םטל
פי! ב..ר 1ייען זי־ אץ א סאה־זריעה־פעלד מיט .זרעוני גינה שאינן נאכלין״ ,״גארטן־
קערגדייעך צום פארזייען וועלכע ווערן ניט געגעסן״ ,מיינט מען די קערנדלעך פון
גרינסן .ווי למשי‘ פין קרויט .די דאזיקע זריעה קערנדלעך ווערן ניט געגעסן ,און
געגעסן ווערן נור די בלעטער און דאה הייפטל קרויט .די קערניייער זעגען נאר צום
פארזייען .און דעריבער הייסן זיי ,,גארטן־זריעה־קערענדלעך ,וועלכע ווערן ניט גע־
געסך .א שטיק פעי‘ד ,וואס צו פארזייען עס דארף מען א סאה יוייץ ,און וואס די משנה
רופט אן .,בית־סאה״ .סאה־זריעה־פעלד ,איז גרויס  50איילן אויף  50איילן .אבער
צו פארזייען אזא פעי‘ ד פון  50איילן אויף  50איילן מיט גארטן־זריעה־קערנדלעך,
דארף מען ניט האבן קיין סאה ,קיין  24פערטל טעם זריעה ,מחמת די קערנדלעך זענען
לי*יינע ,דינע .עס איז געניג אנדערהאלבן טעפ פין די דאזיקע גרינס-קערנדלעך .ויעז
מען ייעט אייך דא זאגן אז אויב עס איז אויסגעמישט עטיואס ווינציקער פון א פערטל־
טאם פון די דאזיקע גרינס־קערנדלעך אין א סאה ווייץ מעג עס פארזייען און מען
דארף ניט פארקייענערן .וועט מען דאך ביים וואקסן אויפן פעי^ד ,דערזען ,אז דאס
גרינס פארנעמט ניט עטיואס ווינציקער פון א  24־סטל פון פעלד ,נאר כמעט א זעקסטל.
מחמת צום גאנצן פעי‘ ד דארף מען דאך די זריעה־קערנדלעך ניט מער יוי אנדער־
האלבן טעם ,דאס הייסט  0פערטיי־טאפ .דעריבער לערנט די משנה אז דאס  24סטל
ווערט ניט גערעכנט י‘ויט דער מאס פון די קערנדלעך ,נאר לויט דער מאס .וויפיל
די זריעה וועט פארגעמען שטח אייפן פעייד ,און אזוי יוי פון גרינסן־זריעה קערנדלער
דארף מען האבן נור אנדערהאייבן טעם אויף א ,בית סאה״ ,אויף א פעי'ד וואס צו
פארזייעז ווייץ דארף מען האבן א סאה ) 24פערטי‘ טעפ! איז דער דין ,אז מען דארף
פארקלענערן אויב א  24סטי‘ פין אנדערהאי‘ בן טעפ גרינס־זריעה־קערנדלער )דאס
הייסט א פערטל פון א פערסי“ טאפ ,א ם1־טי' פון א טאפ! איז אויסגעמישט מיט מער
פון א סאה ) 24פערטי'־טעפ! יוייץ־זריעה .דער  ,באמת אמרו״ ,סיאיז אמת ,אז זיי )די
חכמים( האבן געזאגט ווערט געטייטשט ,אז דאה מיינט ,אז דאס איז א הי'כה למשה
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ואךכע כנוהל לכית^אה .רבי ש;ןעון
אומי כשם ו^אמ״ו להחמיר כך
אמרו להקל׳ הפשתן כתבואה׳
הצשרהת אהד מ.עש'רים וארכע
כנשל לכית ?אה :ג דרתה קרהו

קלב

זר^עה חמים ונמלך לזק^גה שעורים׳
נמתין לה.עד שחתלי.ע וייופך ואחר
כך תיע .אם ננמחה׳ לא יאמי׳
אזרע ואחר כך אופך• אלא הופך
ואחר כך זו.ר.ע .כמי ,נהא חורש ?

מסיני און אז דערויף איז ניטא קיין מחלוקה .דער אויסדרוק ״נופל״ )פאלן( מיינט מען
..פארזייעך ,ווייל ביים פארזייען די תבואה פאלן די קערנדלעך אראם אויף דער ערד.
.,בנופל לבית סאה״ מיינט מען ,״לויט דעם שיעור פון פארזייען א שטיקל פעלה וואם
צו פארזייען עס מיט תבואה דארף מען האבן דערצו א סאה״! ווי מיר האבן פריער גע־
זאגט מיינט מען דאס א שטח פון  50איילן אויף  50איילן ,דאס הייסט  2500קוואדראט־
איילן .ר׳ שמעון זאגט ,או פונקט ווי זיי )די חכמים( האבן גסזאגט מחמיר־צו־זיין ,האבן
זיי )דעמועלבן דיך ווי וועגן גרינס־זריסררקערנדלעך( געזאגט אוין מיקל־צו־ויין פלאקס
אין תבואה ווערט פאררעכנט לויט איין  24־סטל פון פארזייען אין א סאה־זריעה־פעלד
)בית־סאה(״ .ר׳ ש־מעון זאגט .אז אווי וי מען האט מחמיר געווען ביי די דינע גרינם־
זריעה קערנדלעך ,אז ווען עס איז אויסגעמישט פון זיי א  16־טל טאפ אין א סאה
תבואה דארף מען פארקלענערן .אזוי האט מען אייך געזאגט דעמזעלבן דין אויף
מיקל צו־זיין .למשל פלאקס ווערט געזייט זייער געדיכט ,אז מען דארף האבן אויף א
בית־סאה ,אויף א פעלד פון  50אויף  50איילן ,גאנצע דריי סאה זריעה־קערנדלעך.
דעריבער אויב פלאקס־זריעה איז אויסגעמישט מיט ווייץ דארף מען ניט פארקלענערן
ווען עס איז פאראן א פערטל טאפ אויף א סאה אויסגעמישעכץ! נאר מען דארף פאר־
קלענערן ערש־ט ווען עס איז פאראן דריי פערטל־טאפ ווייל אויף צו פארזייען א בית־
סאה־פעלד דארף מען דאך האבן דריי סאה פלאקס.
ג .היתה ,אז )איינער האט( א פעלד ,וואס איז פארזייט מיט ווייץ ,און טר אין
זיך מיישב צו פארזייטן טס מיט גערשטך זאל ער ווארטן ביז דאס פעלד( ווטט )דורך
דעם ווייץ( ווערמדיק ווערן און דערנאך זאל ער איבערדרייען )איבעראקרן די טרד
מיט דעם ווייץ( און דערנאך מעג ער פארזייען )גערשטן( דאס ווארט ״שתתליע״ ,׳,עס
זאל ווערן ווערמדיק״ ,מיינט .אז פון דעם פארזייטן ווייץ זאלן זיו ארויסציען דינע
פעדעמלאך ,וואס זען אוים ווי ווערמלאך .דער ירושלמי זאגט ,אז דאס הייסט ,אז מען
זאל ווארטן דריי טעג נאכן זייען אין נאסער ערה און אין טריקענער ערד מער ווי
דריי טעג .דער טעם פון דער משנה איז ,וואס קוים זענען די ווייץ־קערנדלעך שוין
פארפוילס און מען אקערט זיי איבער קאנען זיי שוין ניט מער וואקסן .אם ,אויב )דער
ווייץ( איז שוין געווען אביסל ארויסגעשפראצט ,זאל ער ניט ואגן ״איך וועל צוערשט
פארזייען )רעם געישטן( און דערנאך וועל איך איבעראקערן״ ,נאר ער דארף צוערשט
איבעראקערן און דערנאך פארזייען )רעם גערשט!( דער ״תפארת ישראל״ זאגט,
אז דאס איז א פירוש צו דעם פריעריקן דין ,דהיינו ,אז דער דין אז ער דארף צוערשט
איבעראקערן דעם ווייץ און דערנאך מעג ער זייען גערשטן ,איז נאר ווען דער ווית
איז שוין געווען אביסל ארויסגעשפראצט .אבער אויב נאכניט .מעג ער צוערשט פאר־
זייען דעם גערשטן און דערנאך פאראקערן דעם ווייץ .כמה .וויפיל )ווי ברייט( דארף
ער איבעראקערן? ווי די אקער־בערגלעך נאכן רעגך מיר האבן שיין געשריבן אין
פאה פרק ח׳ משנה א׳ אז ״רביעה״ הייסט די צייט ווען עם גייט אין ארץ־ישראל דער
רעגן .א גאנצן זומער גייט ניט קיין רעגן; ערשט אין אנהויב חודש חשון הויבט אן
צו גיין דער ערשטער רענן און דאס הייסט ״רביעה ראשונה״ .די ערד ווערט נאכן
רעגן ווייכער און מען קאן איר אקערן .דעמאלס אקערט מען אין ברייטע שורות ,אין
ברייטיע בערגלעך ,כדי צווישן די שורות ,צווישן די אקער־בערגלעך ,זאלן זיין בריי־
טערע ראוועס .קאנאלעכלעך ,און דאס וואסער זאל קאנען דורכפליסן לייכט .דאם
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 3תלסי הרב;עה .א| א •^ 1אול א׳וסר׳
ןש;:ר רובע לגית סאה {
ןדי
ך זרועה ונמלך לנוטעה ,לא יאמר
אטע ,ואחר יך או5ך ,אלא הופך
ואחר כך נוטע .נט;עה ונמלך לזורעה׳
לא יאמר ,אזרע ואחר כך איערש,

קלג

ואחר כך זורע .אם
אלא
ך^ה׳ ג1מם .עה פחות נ^טפה ,וזורע
ואחר כך טעזוש  .ך ,היתר♦ ,עההו
זרועה קרבוס או לוף׳ לא יהא זורע
ובא .על'5כיהם׳ שאי;ן עיוימין אלא
לקל ש עזנים .תבואה עזעלו בה,

ווארט ״תלמי״ )״תלמים״( טייטשט ר׳ דוד קמחי )דעז; רד״ק( ״אקער־בערגלעד',
די שורות אויפגעווארפענע ערד דורכן אקערץ! דער רמבם טייטשט ,אז דאם מיעט
מען די ראוועס׳ די קאנאלעכלעך צווישן די בערגלעך .די משנה לערגט ,אז ער דארף
ניט איבעראקערן געדיכט ,איין בערגל לענן צווייטז ,נאר ער קאן איבעראקרעז אזוי
ברייט ווי מען אקערט אין רעגן־צייט .אבא שאול זאגט) ,אז ער דארף אחי איבערא־
קערן דעס ווייץ( ,אז אין א פעלר פון א בית־סאה )גרויס אויף צו פאויזייען א סאה ווייץ(
זאל ער ניט איבערלאזן)ניט איבערגעאקערט( א שטיקל פעלה מואס איז פארזייט( מיט
א פערטל׳טאפ מוייץ .ווי מיר האבן געזאגט אין משנה א׳ הייסט א ,׳רובע לבית סאה'
א 24סטל ,און די משנה לערנט דא ,אז ביי איבעיאקעח טאר מען ניט איבערלאזן
א  24סטל פון דעם פעלד.
ד .זרועה ,אויב א פעלד איז פארזייט מיט חבואה און ער איז זיך מיישב צו
פארפלאנצן עס )מיט פרוכטן־ביימער( זאר ער ניט זאגן :״איך וועל צוערשט פאר־
פלאנצן און דערנאך וועל איך איבעראקערן ,כדי צו פארניכטן די פארזייטע תבואהה
נאר ער זאל צוערשט איבעראקערן )די תבואר (,און דערנאך פארפלאנצן ,דער ברטנורא
זאגט ,אז די משנה מיינט דא פארפלאנצן ״מיט ודינשטאקן״ ,ודיל נאר וויינשטאקן
מיט תבואה טאר מען ניט )״כלאי הכרם' ,״כלאים פון וויינשטאקן״( .אבער עס
זענען פאראן מיינונגען )ראב״ד( ,אז אויך מיט אנדערע ביימער טאר מען ניט.
נטועה ,אויב דאס פעלד איז פארפלאנצט )מיט פרוכטרביימער( און ער איז זיך מיישב
צו פארזייען עס מיט תבואה ,זאל ער ניט זאגן :״איך וועל צווערשט פארזייען און
דערנאך וועל איך ארויסרייסן מיטן ווארצל די ביימער׳ ,נאר ער דארף צוערשט
ארויסרייסן מיט ווארצל די ביימער און דערנאך מעג ער פארזייען; אויב ער וויל מעג
ער אפהאקן )די ביימער( זיי זאלן זיין נידריגער פון א טפח פון דער ערד ,דערנאך פאר־
זייען ,און דערנאך ארוימרייסן מיטן ווארצל )די איבערגעבליבענע שטיקער ביימער(,
די ״משנה הראשונה״ זאגט ,אז דער טעם ,פארוואס ער דארף פריער אפהאקן די
ביימער ביז ווינציקער פון א טפח׳ איז ,כדי מען זאל די ביימער ניט מער דערקענען,
אז דאס זענען ביימער ,און ביי כלאים האט מען זייער פיל אכט געלייגט אויף דעם
״מראית עיין״ ,אויף דעם ״דערקענען״ .די מאס ״טפח' איז פאראן אין תנ״ך און די
גמרא מנחות מ״א זאגט ,אז א טפח איז ווי די בר־יט פון די  4גראבע פינגער פון א
מענש׳ם האנט.
ה .היתה) ,אז איינער האט( א פעלד ,וואס איז פארזייט מיט קימל )קרבוס( אדער
מיט לוף )א סארט ציבעלע( ,טאר ער ניט זייען אויף זיי )אויף דעמזעלבן פעלד קיין
אנדערן מין תבואה( ווייל דער קימל און דער לוף וואקסן ערשט נאך דריי יאר,
די מפרשים טייטשן ,אז די משנה מיינט ,אז ביי קימל און לוף העלפט ניט ,וואס מען
ווארט דריי טעג ווען די זריעה וועדט ווערמדיק און מען אקערט איבער; מחמת זייערע
זריעה־קערנער וואקסן צוריק ביז דריי יאר .טייל זענען גורס ניט ״קרבוס״ ,נאר
״קנבוס״ און טייטשן אז דאס מיינט מען קאנאפעס) ,אין לאטיץ ״קאנאביס'( ,אין ענגליש
״העמפ״ .אבער דער תוספות־יום־טוב באמערקט ,אז דאס קאן ניט זיין ,מחמת קאנא־
פיעם וואקסן יעדעס יאר .תבואה ,אויב אין )א פעלד ,חאו עס וואקסט( תבואה ,האבן
ארויסגעשפראצט ווידער־וואקסונגען )ספיח( פון איסטיס )א גארב ,וואס מען מאכט

134

כלאים פרק ב

ק!םיחי אסעיס ,וכן מק;ים הגינות
^ן,עלו ?הן סידן הרכה׳ וכן תלותן
^צהעלתה מיגי ^כ׳הים ,אין כחןכין
אותו לגכשי .אם ^כש או כיקח׳

ק לד

אוכרים לו׳^שקור את הבל  pnכמין
אחדנ ן הרוצה לעשות וכדהי נוש-
כ-ו^ר ככל מיןי 3ש א׳ שלי;זה^ תלמים
יכל פתיח .וכה א׳כלאהעולררכרו;/

דערפון פארב( און דאס זטלבע איז דער דץ אויב אויף דעם ארט )אין פעלד ,חאו עם
איז געווען( דער שייער ,האבן ארויסגעשפראצט זאנגן פון פארשידענע מינים תבואה
)מחמת די קערנער פון די פריעריקע תבואה פון שייער זענען צופעליק אראפגעפאלן
אין דער ערד און האבן איצט ארויסגעשפראצט( ,און אזוייאיז אוי ה אויב אין )א פעל ה
וואס איז געווען פארזייט מיט( תלתן )א סארט קלאווער( זענען ארויסגעוואקסן אויך
אנדערע מינים פלאנצונגען — ,איז דער בעל הבית פון פעלד ניט מחויב ארויסצו־
רייסן )די פרעמדע מינים פלאנצונגען ,און עס הייסט ניט קיין כלאים( כלאים הייסט
נור ,ווען דער בעל הבית פון פעלד וויל באמת ,אז עם זאלן וואקסן די צוויי מינים.
אויב אבער מען ווייסט ,אז דער בעל הבית וויל נישט ,אז די פארשידענע מינים
זאלן וואקסן צוזאמען ,מחמת ווען איין מין ברענגט שאדן דעם צווייטן מין פאר־
שטייט מען דאך ,אז דאס וואס זיי וואקסן צוזאמען איז געגן דעם ווילן פון בעל הבית,
הייסט עם ניט קיץ כלאים ,און מען צווינגט ניט דעם בעל הבית אויסצורייסן .און
די משנה גיט דא עטליכע משלים פון אזעלכע פאלן .דער ערשטער משל איז ,אויב
אין א פעלד תבואה האבן זיך באוויזן ספיח ,ווידער־וואקסונגען פון איסטיס .יעדער
ווייסט ,אז איסטיס )אין גריכיש ,׳איסאטיס״ ,אין ענגליש ״וואאד״ ,אין פויליש
״אוזשעטא״ ,אזא גראז ,פון וועלכן מען מאכט פארב( ברענגט שאדן דער תבואה.
ממילא ,פארשטייט מען ,אז דער בעל הבית האט עס ניט פארזייט .נאר עם איז א ווי־
דערוואקסונג געגן ווילן פון בעל הבית .דאסזעלבע איז ,ווען אויף א שטיק פעלד ,וואו
מען מאכט שייערן פאר די תבואות׳ זענען פון די צופעליק־אראפגעפאלענע קערנד־
לעף ארויסגעוואקסן פארשידענע מינים פון די תבואות .יעדער ווייסט ,אז דער בעל
הבית וויל ,אז דאם ארט צו מאכן שייער זאל זיין ליידיק ,גליאטיק ,כדי עס זאל
זיין לייכטער צו מאכן דעם שייער .ממילא פארשטייט מען ,אז די מינים תבואות
וואקסן דא געגן דעם בעל הבית׳ס ווילן .דאסזעלבע איז אויך מיט א פעלד׳ וואס איז
פארזייט מיט תל תן)א סארט קלאווער ,מען רופט עם אויך .,פענום גרעקום״ ,״גריכיש
היי ,אין ענגליש .,פענוגרעק״(׳ און עם זענען דארט ארויסגעוואקסן אנדערע מינים
גרינסן ,און מען ווייסט ,אז זיי ברענגן שאדן דעם תלתן .אין די אלע פאלן צווינגט
מע ניט דעם בעל הבית אז ער זאל די פרעמדע מינים ארויסרייסן .׳,נכש״ הייסט
ארויסרייסן פרעמדע )שלעכטע( געוויקסן פון א פעלד אדער א גארטן און איבערלאזן
דאם ריכטיקע געוויקם .אס ,אויב ער האט יא גענומען ארויסרייסן אדער אפשיידן
)די בלעטער פון די פרעמדע געוויקס!( זאגט מען אים■ ״דיים אויס אינגאנצ! ,או!
לאז איבער נור איין מין״ ,דער טעם איז׳ ווייל קרים האט ער אביסל יא אויסגעריסן
אדער אפגעשניטן די בלעטער און האט איבערגעלאזט די ווארצלן׳ קאן מען דאס
אויסטייטשן ,אז דאם וואם ער האט איבערגעלאזט האט ער יא געוואלט איבערלאזן,
ממילא וואקסט דאך עס שוין מיט זיין יוילן און עס הייסט דעריבער כלאים .דעריבער
הייסט מען אים שוין ארויסרייסן אינגאנצן און איבערלאזן נור איין מין.
הרוצה ,אז איינער תיל מאכן )צעטיילן זיין פעלד אין( עטליכע בייטן )און אין
ו.
יעדן בייט פארזייען( א אנדערן מין )תבואר (,זאגן די בית שמאי ,אז )כדי דאם זאל ניט
הייסן כלאים ,און כדי מען זאל זען .אז פון איין בייט וואם איז פארזייט מיט איין מין
תבואה ,ביז צום אנדעון בייט וואס איז פארזייט מיט אן אנדערן מץ תבואה איז גענוג
חייט אפגעריקט דארף איין בייט זיין תייט פון צווייטן בייט( ווי די ברייט פון דרי'
אקער־בערגלעך פון עפנונג־אקער יוי מיר האבן שוין געזאגט איז דער דין אז ויען
מען זייט איין מין תבואה לעבן דעם ציוייטן מין הייסט עס כ־יאים נאר דעראי'ס ויען
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וקרו־כין דברי אלו להיות כדכ־־י אל ה ;ראה כסוף שדהת שלוהמיים וש
ץ ך;,ה יאיב• תור הידיים ;כ;ס בתוך רזבירו סין אחר׳ מותר לסמוך לו
של יבעו־ים׳ מותר׳ נופ;י_>;זהוא פאותו המין .שלו חביים לשל סבירו
עס איז ניט אפגעריקט איינער פון צודיטן און עם מאכט דעם איינדרוק׳ ווי מען
וואלט עס געזייט צוזאמען .אויב אבער עס איז גענוג אפגעריקט ,אפילו אין איין פעלד,
מעג׳ מען .זאגן די בית שמאי׳ אז ״גענוג אפגעריקט״ הייסט ,ווען פון איין׳ מין צום
צווייטן איז יוייט ווי די ברייט פון דריי אקער־בערגלעך׳ וואס מען מאכט מיטן אקער־
אייזן ,ווען מען אקערט־אויף דאם פעלד )״פתוח״ ,אויפעפנען .אויפאקערן ,באלד
נאכן ערשטן רעגן! און מען מאכט דעמאלט ברייטע בערגלעך )״תלמים״; זע פריער
משנה ג׳( .דאם ווארט ״משר״ איז דער טייטש ״א בייט״ ,א לאנגע ,ברייטע שורה אין
פעלד באוואקסן מיט א מין תבואה; אין פוילן האט מען עם גערופן ״זאגאן״ .דער
ירושלמי זאגט .אז די ברייט פון די דריי אקער־בערגלעד זענען צוויי איילן ,און אז די
דאזיקע הפסקה צוויי איילן די ברייט מוזן זיר ציען צוויי איילן לאנג׳ און נאך די צוויי
איילן לאנג קאן שוין די הרחקה ,די ווייטקיים צווישן די צוויי בייטן׳ ווערן וואס־אמאל
שמעלער ,אזוי אז גאר צום סוף מעגן זיך די צוויי בייטן כמעט אנרירן איינע די אנדערע.
ובית הלל און די בית הלל זאגן ,אז )איין בייט דארף זיין אפגערוקט פגן אנדסרן
בייט( ווי ברייט טס איז דער אקער־יאך אין שרון־טאל ,שרון איז דער טאל אין
אר־ן ישראל אויפן ברעג פון מיטלענדישן ים .דער אקער־־יאך אין טאל איז בי־ייטער,
מחמת אין די בערג מוזן די אקסן גיין מער צוגעריקט צום צווייטן .וקרובים,
און די ווערטער פון די )בית הלל( זענען־נאנט צו זיין דאסזעלבע וואט די ווערטער
פו! די )בית שמאי( עס הייסט ,אז דער שיעור איז כמעט דערזעלבער ,און ווי מיר
האבן פריער געזאגט איז עס צוויי איילן.
ז היה ,אויב דער שפיץ פון א ווינקל פון )א דריי קאנטיק( שטיקל פעלד פאר־
זייט מיט ווייץ איו אהי־נגעגאנגען אין א שטיקל פעלד פאהזייט מיט גסהשטן ,מעג מען
)און עט הייסט ניט קיין כלאים( ,ווייל מען דטרקענט ,אז דאס איו דער סוף פון זיין
פעלד מיר האבן שוין געזאגט ,אז דער איסור פון כלאים צו זייען איין מין תבואה לעבן
לעבן גערשטן ,איז נאר ויען מען דערקענט ניט ,אז
דעם צווייטן מין תבואה׳ ויי
דאם זענען צוויי באזונדערע פעלדער; אבער אויב מען דערקענט יא ,הייסט עם ניט
קיין כלאים .דעריבער איז יעדע פארם׳ וואס מאכט דערקענען ,אז דאס זענען צוויי
באזונדערע פעלדער׳ שוין גענוג מתיר צו מאכן ,אז עס זאל ניט הייסן קיין כלאים.
לערנט דא די מינזנה׳ אז אויב דער שפיץ פון א ווינקל פון א דרייקאנטיק ווייצן־
פעלד שניידט זיך אריין אין א שטיקל פעלד פון גערשטן ,דערקענט מען דאך אז דאם
איז ניט יוייץ פארזייט אין גערשטן נאר אז עם איז דער סוף פון דעם שטיקל ווייצן־
פעלד׳ דעריבער מעג מען .דער רמבם זאגט ,אז מיט ׳,ראש תור״ מיינט מען ניט
דוקא פון א דרייקאנטיק שטיקל פעלד׳ נאר יעדער ווינקל־שפיץ׳ אפילו פון א פיר־צו
א פינף־קאנטיק .שלו ,אויב זיינם ואיינער האט א פעלד וואס( איז פאהזייט מיט ווייץ
און )דערלעבן איז( זיין שכנ׳ס )פעלד( מיט אן אנדער מין )למשל מיט גערשטן( ,מעג
ער פארזייען צום סוף פון זיין וווייצן־פעלד( א שורה מיט דעם אנדעהן מין )מיט דעס
גערשטן( ,מחמת דער זייטיקער מענטש וועט מיינען אז די דאזיקע שורה מיט דעם
גערשטן געהערט ניט אים ,נאר עם איז דער סוף פון שכנ׳ס גערשטן־פעייד ,און
ציוישן פעלדער פון צוויי מענטשן דארף מען ניט קיץ הרחקה ,קיץ דערווייטערונג .די
חכמים האבן געמאכט די אלע פארלייכטערונגען׳ ווייל מדאורייתא איז דאם זייען איין
מין לעבן דעם אנדערן ניט קיץ כלאים ,ווי מיר האבן געלערנט אין פרק א׳ משנה ט',
סייח מ׳ווארפט אריץ די קערנער פון ביידע מינים מיט אמאל אין דער ערד׳ נאר די
חכמים האבן גע׳אסר׳ט און פארלאנגען א הרחקה ,א דערווייטערונג צווישן די צוויי
מינים ,כדי זייטיקע מענטשן זאלן ניט מיינען ,אז מען האט געזייט צוזאמען .אבער
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חמים ,מותר להמיוך ל 1תלם י^זל
^5זתן ,ולא ^ןלם ו:ןל מין אחר .ר׳
^ממעון אומר ,אחד זרע פ^;זתןואחד
^ל המינין .ר׳ יוסי אומר׳ אף 5א?זצע
קזדהו מותר לבדוק בתלם של פ^זתף
ח אין םומכין לשדה מבואה חרדל ,עשיה ורחב אר?ןני^ ט ך,רוצה
וחרי.ע ,א;ל סומהים לשדה ןרקות לעשות שדהו קרחת ,קרחת מכל

הרול ו 0רי.ע׳ וסומך לבור ולניר
ולגפה ולירד׳ ול?לי שהוא ^בוה
,עשירה מפחים■ ולחרץ שהוא,עמק
עשךה ורחס אר?vה׳ ולאילן שהוא
מסך.על ד,אךץ׳ ולסלע שהוא^בוד,

קוים איז פאראן א סימן ,אז דאם זענען צוויי באזונדערע פעלדער ,מעג מען .שלו חטים
ושל חברו חטים ,אויב זיין )פעלד( איו )פארזייט מיט( ווייץ און זיין שכן׳ס )פעלד( איו
אויך פארזייט מיט ווייץ ,נזעג ער זייען )אויף דער גרעניץ צווישן זיין פטלד און דטם
שכן׳ס פעלד( א שורה מיט פלאקס ,אבער ניט קיין שורה פון אן אנדערן מין ,די מפרשים
זאגן ,אז ווייל יעדער ווייסט ,אז פלאקם זייט מען גרעסערע שטחים און עס איז ניט
דער שטייגער צו זייען בלויז איין שורה פלאקם ,וועט יעדער זייטיקער מענטש
פארשטיין ,אז דאם האט ער נאר געוואלט פרובירן צי זיין פעלד איז גוט אויר פאר
פלאקם .אבער אן אנדערן מין ,וואם איז יא דער שטייגער צו זייען איין שורה ,טאר
מען ניט — .ר׳ שמעון זאגט) ,עס את אלץ איינס( סיי צו זייען פלאקס סיי אלע אנרערע
מינים .דער רמב״ם און דער ברטנורא זאגן ,אז ר' שמעון האלט ,אז אויך פלאקם טאר
מען ניט! די אנדערע מפרשים )״מלאכת שלמה״ ,״תפארת ישראל״( ווייזן אן אויפן
יסוד פון ירושלמי .אז ר׳ שמעון האלט ,אז אויך אנדערע מינים מעג מען .ר׳ יוסי
זאגט ,אז אפילו אין דער מיט פון זיין פעלד )וואס איז פארזייט מיט וריץ( מעג ער
פארזייען ,אויף פראבע ,איין שורה פלאקס ,מחמת ר׳ יוסי האלט ,אז ווייל עס איז ניט
דער שטייגער צו זייען איין שורה פלאקס ווייסט דעדיבער יערער׳ אז אפילו אין
מיטן פעלד פיו ווית איז דער פלאקם פארזייט נור אויף פראבע.
אין ,מען טאר ניט לעבן )רעם שכן׳ס( פעלר פון תבואה )פארזייען( זענעפט
ח.
)חרדל( אדער ווילדן זאפערן )חריע( .דער רמב״ם און אויך דער ברטנורא טייטשן ,אז
איזניט א
וועטמען מיינען אז דאס
ווייל זענעפט און זאפערן ברענגן שארן תבואה,
שכן׳ס פעלד׳ ווארום קיינער וואלט ניט געלאזט זיין שכן פארזייען לעבן זיין פעלד
א זאך ,וואס ברענגט שארן דער תבואה פון זיץ פעלד! מען וועט דעריבער מיינען,
אז דאס געהערט צו איין בעל הבית און ער האט עפיס אוויכטיקן טעם ,פארוואס ער
האט דאס פארזייט ,און ממילא הייסט ראך עס כלאים ,ווייל ער האט דאך עס געטאן
בכוונה .אבל ,אבער מען מעג לעבן רעם )שכןזס( פעלד נדיט גרינסן )פארזייען( זע־
נעפט )חרדל( און ווילדע זאפערן )חריע( מחמת צו גרינסן ברענגן זיי ניט קיין שארן,
און ודיל מען ווייסט ,אז דערלעבן געהערט דאם פעלדצו אן אנדערן ,וועט מען פאר־
שטיין ,אז דאס זענען צוויי פעלדער ,וואס געהערן צו צוויי באזונדערע מענטשן .וסומן,
און מען מעג פארזייען אן אנז־ערן מין לעבן א ניט־פאראקערט פעלד )״בור״( ,א
פאראקערט אבער ניט־פאחייט פעלד )״ניר״( ,א צוים פון אנגעלייגטע שטיינער
)״גפה״( ,א וועג ,א צוים וואס איז הויך צען טפחים ,א גרובן וואס איו טיף צען טפחים
און איז ברייט טפחים ,א בוים וואט זיינע צווייגן זענען אראפגעבויגן צו דער ערד,
און א פעלזן־שטיין וואט איו הויך צען טפחים און איו ברייט פיר טפחים .דער טייטש
איז ,אז אויב איינע פון די דאזיקע אויסגערעכנטע זאכן געפינט זיך צווישן צוויי
שטיקעלעך סעלדער ,מעג מען יעדעס שטיקל פעלד פארזייען מיט אן אנדערן מין ,און
עס הייסט ניט קיץ כלאים ,ודיל מען דערקענט ,אז דאס זענען צוויי באזונדערע פעל־
דער.
ם,

הרוצה ,אז איינער וזיל מאכן זיין פעלד אין פיר־קאנטיקע בייטן )קרחת( ,און
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t?^.רים ואךנע ?5 nimjךאית  5קדה חת־ל .ד?ד ר סאיר׳

מין׳
לנית ק^ה׳ מלןרסת ל3ית ר1כע׳ נח?״א׳ ס סז ע רןךח 1ת מ י ס י ו ת׳
ה 1נע בת 1סה ?ל סין סזיך^ה .היסה אסרר1ת .ר?י?«לח;זר 5ן4.עקבא1סר׳
רןלהת אחת א^ 1ססים׳  ojnirחרךל?^ .יל^ ? ל ^ ד ד׳ ו ג י ת כ ו ר׳ ל א ^ ע ^ ה
קזל^גז׳ לא:זךעם הידל׳ ס?גי 1;7זהיא נ ת ; 1ה חיין ס,קיחת אחת♦ י ?ל
אין יערער פיר־קאנמיקער ביים )פארזייעס אן אנדערן מין ,מעג ער מאכן פיר און
צחאנציק פיר־קאנטיקע ביימן אין א שסיקעל פעלה )11אס איז( אזוי גרויס )אז מען
קאן עס פארזייען מיס( א סאה תבואה )״בית־סאה״() ,דאס הייסם( ,אייו פיר־קאנטיקע
ביים אויף א שסיקל פעלד )וואס צו פארזייען עס דארף מען האבס א פערםל־םא 9
)״בית רובע״( ,און ער מעג זייען )אין יערער פיר־קאנסיקער ביים( יעדן מין וואס ער
תיל .ווי מיר וועלן זען ודימער זאגט די דאזיקע משנה ר׳ מאיר׳ אח כדי צו פארשטייז
כעסער דעם דין ,דארף מען געדענקן)ווי מיר האבן געשריגן אין דעם איצטיקז  8רק
משגה א׳( ,אז אין א סאה זענען פאראן  6טעפ )קבים( דאס הייסט  24פערטל־טעט
)״רובע׳( .קומט אויס ,אז א בית סאה ,דאם הייסט ,א שטיקל פעלד ,אויף וועלכן
מען קאן פארזייען א סאה תבואה ,קאן מען צוטיילן אויף  24״בית רובע״ ,אויף 24
שטיקלעך פעלד ,וואס אויף י ע ח פון זיי קאן מען פארזייען א פערסל־םא® .זאגט ר׳
מאיר אז מען קאן טאקע צוטילן אזא בית סאה אויף  24גלייכע חלקים ,יעדע פון זיי
א פירקאנטיקער בית רובע׳ אץ אין י ע ח בית רובע פארזייען א באזונדעח מין׳ אח
דאס הייסט ניט קיץ כלאים ,מחמת מען דערקענט ,אז דאס זענען  24באזונדערע פעל־
דער .יעדער טייל ,יעדער בית תב ע ,הייסט ״קרחתי; דאס איז דער נאמען פאר K
קוואדראט־פיר־קאנטיקע פעלד־בייט )אין איצסיקן פרק משנה ו׳ ווערט א לאנגליכער
בייט ,וואס איד לענגער ווי ב תיט ער אנגערופן ״מישרי( .עם איז אנגענומען ,אז א
בית סאה האלט  50איילן די לענג און  50איילן די בתיט ,און א בית רובע האלט
לערך  10איילן מים עפים די לענג אץ  10איילן מים עסיס די בתים .היתה) ,אויב אין
א תבואה פעלד פון א בית סאה( אח פאראן איין פיר־קאנסיקע ביים )קרחת( אדער
צוויי פיר־קאנמיקע ביימן מעג ער זיי פארזייען מים זענעפס )זזרדל(; אבער דריי
פיר־קאנמיקע ביימן מאר ער ניס פארזייען מים זענעפם ודיל עס זעם אויס ווי א
פעלד מים זענעפם דער טעם איז ,ווייל עס איז ניט דער שטייגער צו פארדיעז א סך
זענעפט ,און דעריבער זעט זיך עם אן און עס מאכט דעם איעדתק ווי א פעלד מיס
זענעפם אינמיטן א פעלד מים תבואה .דברי ר׳ מאיה אווי זאגס ר׳ מאיר ,דאם הייסם,
אז אויך דער ערשטער דין פון דער משנה ,אז מען מעג פאתייען אין א בית סאה 24
קרחות מיט פאתסידענע מינים ,ניט מאכנדיק קיץ שום הרחקה ,קיץ שום דעתויי־
מערוגג ,צודשן איין מין און דעם צודיטן ,איז געזאגם געווארן פון ת מאיר .שבמים,
און די חכמים זאגן ,אז ניין פיר־קאנסיקער ביימן )קרחוש אין א בית סאה מעג מען
)פארזייען מים פארשידענע מיניש) ,אבער( צען טאר מען ניט .ווי ל ווען מען פאר־
זייט גיח בלייבט צווישן איין קרחת און דער צווייטער א לישיקע קרחת א ליתיק
שטיקל פעלד ,וואט איז גרויס ווי א ״בית רובעי )ווי מיר האבן פריער ערקלערם ,אח
א ״קרחת -ג תי ם ווי א ״בית רובעי( איז דאס א גומע הרחקה .אבער ווען מען פאר־
זיים  10פיר־קאגטיקע בייטן ,מוז איינע אנרירן דער צוריטער ,דעריבער טאר מען ניט.
ר׳ אליעזר בן יעקב זאנט ,אז אפילו זיין גאנץ פעלד איז גווי ס ווי א בית כור )א כור
איו  30סאה ,און א .,בית כור׳׳ הייסט א פעלד ,וואו מען פארזיים סל סאה( מאר מען
ניט מאכען אין רסס פעלד מער ווי איין קרחת ,דער ״תפארת ישראלי זאגם ,אז ת
אליעזר בן יעקב האלט ,אז אפילו אין אזא גרוים פעלד מים תבואה טאר מען אין
דערמיט פעלד ניט זייען מער ווי איין אנדער מין ,איין ״קרחתי.
י.

כל ,אלץ ,וואס איו דא אין א בית רובע ואיו א שטיקל פעלד צען איילן מיס
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שהיא כת^ך 5ית ר 1נע ,ע^?1ה  5ס1ית טן־חים ,תבואה ן;;:י־ק׳ יךק בתבואה,
גי תי 1כע.אבילת נ^פן ימק^רוהזלע בית רובע .ר׳ אלי.ונזר אויזר; ,רק׳
עוילין ב}ג1ית *3ת רו־כע .תבואה בתבואה ששה ט^חים  :י א 1ן]בואה
בתבואה בית רויכע׳;דק ;3דק ששה נ 5^1ה .על ^ב' תבואי״;רק  .ע ל 5בי
ספיס אויף  10איילן מיט עפיס( ווערט פאררעכנט אין דער מאס פון בית רובע,
ווי מיר האבן געלערנט אין דער פריעריקער משנה האלטן די חכמים ,אז צווישן איין
פארזייטן מין און דעם ציו״טן דארף זיין ליידיק א בית רובע ,א שטיקל פעלד ,וואם
איז אזוי גרויס אז מען קאן דארט פארז־יען א פערטל טאפ תבואה 10 ,איילן מיט עפים
די לענג אויף  10איילן מיט עפים די ברייט .קאן מען דאך מיינען ,אז נור דעמאלס
הייסט דאם שטיקל ליידיקע בית־רובע־פעלד א הרחקה ,א דערווייטערונג ,ווען דער
גאנצער בית רובע איז גוט צים פארזייען :דעמאלס וועט יעדער זייטיקער מענטש
וויסן ,אז דער בעל הבית פון פעלד האט עס בכוונה איבערגעלאזט ליידיק■ כדי צו
מאכן א הרחקה צווישן די ציויי מינים ,ווארום אויב ניט ,פארוואם האט ער עס גע־
לאזט ליידיק .קענענדיק עס פארזייען? אבער ווי איז דער דין .אז אין בית־רובע זענען
פאראן ערטער ,וואס מען טאר ניט פארזייען ,למשל ,ווען אין דעם בית־רובע איז
פאראן א קבר ,וואם מען טאר כ־י ווי ניט פארזייען :אדער עם שטייט דארט אן איינ־
צעלנער וויינשטאק ,און דער דין איז אז  6טפחים ארום דעם וויינשטאק ,ווי ווייט עס
גייט דאס ״עסן״׳ פון יויינשטאק ,דער ארבייטס־שטח ארום דעם וויינשטאק ,טאר מען
ניט פארזייען קיץ תבואה ,ווייל עס הייסט ״כלאי־הכרם״) ,״כלאים פון וויינשטאק״(;
אדער מען קאן ניט פארזייען ווייל די ערד טויג ניט דערצו■ עם איז א פעלזן־שטיין?
צי ווערט דאם אויר אריינגערעכנט אין דער מאם פון ביתרובעי דערויף זאגט די
משנה ,אז אלץ ווערט אריינגערעכנט .און די משנה גיט טאקע באלדדי דערמאנטע
ביישפילן :אכילת ,ראם ,.עמך פון א וויינשטאק ,און א קבר ,און א פעלזן־שטיין ,מערן
פאררעכנט אין דער מאס פון בית רובע און מען מוז ניט דוקא האבן אז דאם שטיקל
ליידיקע בית רובע־יפעלד זאל מען קאנען פארזייען .תבואה ,צווישן )איין פעלר מיט(
איין מין תבואה און א )צווייטן פעלד מיטז אן אנדערן מין תבואה דארף זיין )א ליידיק
שטיקל פעלד די גרויס פון( א בית רובע ,צווישן )איין שטיקל גארטן מיט( איין נזין
גרינס )ירק( און )א צווייטן שטיקל גארטן מיט( אן אנדערן מין גרינס דארף זיין א
ליידיק שטיקל ארט די גרו־ס פון זעקם טפחים ,דער טעם איז ,ווייל תבואה־פעלדער
זייט מען גרויסע און ברייטע שטיקער פעלדער און דעריבער כדי מען זאל בעסער
דערקענען ,אז די ציויי מינים תבואה וואקסן אין צוויי באזונדערע פעלדער ,דארף מען
האבן א גרויםן צווישן־ש״ד אזש פון א בית רובע ,פון  10איילן מיט עפים די לענג
אויף  10איילן מיט עפים די ברייט .אבער גרינסן ,ירקות ,פלאנצט מען אין קליינע
שטיקלער גערטנער ,אין קליינע בייטן ,דעריבער ווען עם איז מפסיק צווישן איין מין
גרינס און דעם צווייטן מין גרינם א ליידיק שטיקל ארט פון זעקס טפחים )זעקס
טפחים איז איין אייל( ,דערקענט מען עם ,און עם הייפט ניט מער קיין כלאים .תבואה
בירק) ,אויב מען זייט( תבואה אין )א גארטן מיט( גרינס ,אדער )מען זיי (0גרינס אין
א פעלד מיט תבואה ,דארף מען האבן א דערווייטערונג פון א בית רובע ר' אליעזר
זאגט) ,אז ווען מען זייט( גרינס אין )א פעלד מיט( תבואה איז ,גענוג א רערווייטע־
רונג פון זעקס טפחים דער ״מלאכת שלמה״ זאגט ,אז עם ווייזט אויס .אז ר׳ אליעזר
האלט דאם זעלבע אויך ביי פארזייען תבואה אין א גארטן פון גרינס.
י״א .תבואה) ,אויב די זאנגן( פון איין מין תבואה בייגן זין אריבער.איבער )די
זאנגן פון אן אנדערן מין( תבואה ,אדער )די בלעטער פון איין מין( גרינס )ירק( בייגן
זיך אריבער איבער )די בלעטער פון אן אנדערן מין( גרינס אדער תבואה־)זאנגן(
בייגן זיך אריבער איבער גרינס ,אדער גיינס־ובלעטעי( בייגן זיך אריבער איכער
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קלט

;ךק׳ תבואה .על גכי;רק׳ ירק .על ופול המצרי .וריו^ה א^י את יבריהמ
55י תנוץ»ה ,הבל מון;ר׳ חוק מדלעת
ין^ית .ר׳ מאיר אומר׳ אף הקעזות

פרה ג
א ערוגה שהיא שימה מןחים
על שימה סייחים׳ זורעים 3ת 1ן ה

חמימה זרעוגים׳ ארממה באךגע
רוחות הערו;ה׳ ואחד באמ}:ע .ה;ה

תבואה ,איז אלץ מותר ,די משנה האלט ,אז דער איסור פון זרעים־כלאיס איז נור ווען
עס איז פארזייט איינס ביים אנדערן ,אבער אויב מען האט דערווייטערט איינס פון
צווייטן לויט דין ,און נור די זאגגן אדער די בלעטער זעגען אזוי לאגג אז זיי ביען
זיך אריבער מעג מען .חוץ ,אן אויסנאם איז דער דלעת יונית ,דער גריכישער קירביס,
)דיניע( און אויב די בלעטער פון דער דלעת יונית ביען זיך אריבער טאר מען ניט,
ווייל זי האט זייער לאנגע און ברייטע בלעטער און זיי צושפרייטן זיך זייער און זיי
פארוויקלן זיך און מען קאן מיינען ,אז דער דלעת יונית איז צוזאמען פארזייט מיט
דער תבואה אדער מיט אנדערע גרינסן .ר׳ מאיר זאגט אויך אוגערקעס און פול המצרי
נעגיפטישע באבעס( טאר מען ניט )ווייל זייערע בלעטער זענען אויך בוייט( ,און עם
געפעלן מיר בעססר זייערע ווטרטער )די ווערטער פון דער מתם משנה די חכמים.
וועלכע ואגן .אז נאר דלעת יונית איז דער אויסנאס{ פון מייגע דער ״תפארת ישראל
באמערקט ,אז ר' מאיר האט דעם דין געהאט בקבלה פון זיין רבי.

פרק ג
אין משנה פון לעצטן פרק האט די משנה געלערנט ,אז אין א גארטן דארף
מען צווישן איין מין גרינס )ירק( און דעם צווייטן מין ג.רינס האבן א דער־
ווייטערונג פון  6טפחים .איצט וועט די משנה לערנען וועגן פארשידענע
דערווייטערונגען צווישן גרינסן ,מחמת נור ווען מען פארפלאנצט א גרויסן
גארטן דארף מען האבן א הרחקה צווישן איין מין און דעם צווייטן מין גרינס
 6טפחים .אבער ווען מען פארזייט קליינע שטיקלעך גארטן ,בייטן ,״זא־
גאנעם״) ,און אין לשון קודש הייסט עס ,,ערוגות״ ,אין לשון יחיד
׳.ערוגה״ .אין ענגליש ״גארדן־בעד״( דארף מען ניט דערווייטערן אזוי פיל,
און עס איז גענוג .ווען מען דערקענט נור .אז די פארשידענע מינים גרינסן
זענען ניט פארזייט געווארן צוזאמען.
א ,ערוגה ,א גארטךבייט ,חאס איז גרויס זעקם טפחים אויף זעקס טפחים מעג
מען זייען אין איר פינף קערנדלעך )פון פינף פארשידענע מינים( ,פיר אין די פיר
זייטן פון דעס גארטן־בייט און איינעם אין דערמיט )פון גארטן־בייט( נור ביי גרויסע
גערטנער ,אין וועלכע מען פארזייט גרעסערע שטחים גרינסן ,איז דער דין צו דערוויי־
טערן פון איין גרינס צום צווייטן  6טפחים אבער אין א קליינעם  4־קאנטיקן גארטן־
בייט פון  6טפחים די לענג און  6די ברייט אין וועלכע מען זייט קליינע שטיקייער
גרינס׳ מעג מען זייען  5מינים ירקות .דער טעם פארוואם מען מעג זייען נור  5מינים
ווערסי דורך די מפרשים דערקלערט דערמיט ,וואס די יניקה פון דעם גרינס־קערנדל
אין דער ערד גייט ביז אנדערטהאלבן טפחים .און ביי  5קערנדלעך אין א  6טפחים־
בייט איז צווישן איין קערנדל און דעם אנדערן ווייט דריי טפחים ,אזוי אז די
יניקה פון איין מין רירט ניט אן די יניקה פון דעם אנדערן מין .אויף דער קשיא.
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לה גבול גבוה טפח ,זורעין ?תוכה
שלז;זה,עש־׳ שלשה >1ל  5ל גבול
וגבול ואהה בארצע .לא.יטע ר'\\ש
הלפת בתוך הנב•ל vמפני שהוא

קמ

טמלאהו .ך׳ יהודה אוסר׳ ששה
ב בל מין זרעים אין
זיייעין בערוגה׳ ובל מין ודקות
זורעין בערוגה .הרו־ל ואפונים

אז אין דער זייט אין די שפיצן זענען זיי אפגעריקט וויב־
ציקער פון  3טפחים איינער פון אנדערן? ענטפערן די
מפרשים .אז דערויף האט די משנה אין פריעריקן פרק ב׳
משנה ז׳ געלערנט אז די שפיצן מעגן זיך אגרירן .ווייל
מען דערקענט .אז עם איז ניט גע־ייט צוזאמען .די
משנה שבת פרק ט׳ משנה ב׳ לערנט אפ דעם דין
פון דעם פפוק אין ישעיה ס״א ״כי כארץ תוציא
צמחה ו כ ג נ ה ז ר ו ע י ה ת צ מ י ח״  ,און זי זאגט
״תוציא״ איז איינס׳ ■■צמחה״ איינס .״זרועיה״ )לשון רבים( צוויי און ״תצמיח״ איינם
און צוזאמען איז עם פינף .היה ,אויב דער וארטךבייט האט געהאט )אתם זיך ,אין אלע
פיר זייטן( א גרעניץ אין דער הויך פון א טפח ,מסג מסן זייען )אין דעם בייט זעלבסט
און או ף דעם גרעניץ( דרייצן )מינים גרינסן( ,צו דריי אויך יעדן גרעניץ און איינסם
אין דערמיט דער טעם איז ,ווייל אז עס קומט־צו אגרעניץ אין דער הויך אין דער ברייט
פון א טפח איז פאראן מער ארט אפצוריקן איין מין פון צווייטן לא ,מען ט<(רניט
פארזייען אין דעם גרעניץ קעפלען פון לפת )ריבן ,ברוקעוו( ,ווייל דער לפח )מיט זיינט
בו ייטע בלעטער( פארנסמט דעם גאנצן )גרעניץ( .תוספות אין חולין צ״ט טייטשט
״ראש לפת״ די ריבן־ווארצלן וואס ליגן אין דער ערד ,און ״מפני שממלאהר׳ מי־נט.
אז די ווארצלן פארנעמען דעם גאנצן גרעניץ ,און די אנדערע מינים גרינסן האבן
די יניקה פון זיי .ר׳ יהודה זאגט ,אז מען מעג זייען זעקם )מינים גרינם( אין דערמיט
פון רעם גארטן־בי ט דער ״תפארט ישראל״ טייטשט .אז ר׳ יהודה איז אויך מחולק
אויף דעם אנהויב משנה )אויף דער ״רישא״( ,וואס זאגט ,אז מען מעג זייען אין גארטן־
בייט וואס האט זעקם טפהים אויף זעקס טפחים׳ ניט מער ווי פינף מינים גרינסן ,און
ר׳ יהודה האלט ,אז מען מעג זייען זעקס ,און אויב עם איז דא א גרעניץ מעג מען זייען
 — . 18דער רמבם אין דער דאזיקער משנה זאגט ,אז דער איסור כלאים מדאורייתא
איז נור ווען מען זייעט צוויי קערנדלעך פון צוויי מינים צוזאמען ,מיטאמאלן דאקייגן
איינס לעבן דעם אנדערן מעג מען זייען מדאורייתא ,נאר די רבנן האבן גע׳אסר׳ט צו
זייען אפילו א־ינס לעבן דעם אנדערן צוליב ״מראית עיין״ ,דעם איינדרוק וואס עם
מאכט אויפן אויג .ווייל מענטשן וועלן מ־ינען ,אז מען האט געוייט צוזאמען ,אבער קוים
איז פאראן א היכר ,אן אונטערשיד ,א הרחקה צווישן די צוויי מינים ,האבן די חכמים
מתיר געווען .די אלע דינים זענען׳ לויט דעם רמבם ,וועגן דעם ,ווי אזוי דער חיכר,
דאס דערקענען ,דער אונטערשיד ,דארף זיין.
ב כל ,קיינע מינים זרעים ,קערנדלעך )וועלכע זענען ניט פון גרינסן ,ירקות(,
טאר מען ניט פארזייען אין רעם גארטן־בייט מיט דעם ווארט ״זרעים״ ,״זאמען״׳
״קערנדלאך״ ,מיינט מען דא )לויט דעם ירושלמי( קערנדלאך ,וועלכע ווערן געגעסן,
און ניט ווי ביי גרינסן ,פון וועלכע עס ווערט געו.עםן דאם הייפטל ,די בלעטער ,אבער
ניט די קערנדייעך .ימשל בעבי‘אך זענען קערנדלאך ,וואם ווערן געגעסן .די משנה
לערנט דא ,אז דער דין פון דער פריעריקער משנה ,אז אין א גארטן־בייט פון 0
טפחים אויף  6טפחים מעג מען פארזייען פינף פארשידענע מינים ,מיינט מען דער־
מיט ניט קערנד^אך ,וואס ווערן געגעסן ,נאר מען מיינט דערמיט גרינסן ,און דאס זאגט
ווייטער די משנה; וכל מין ירקות און יערן מין גרינס נזעג מען פארזייען אין דעס
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השופין מין זרעים׳ אלפונים ה^^לנים
מין ןרק .גבול ש*ה;ה גבוה טפח
ונתמעט׳ כימי׳ שיחיה כימי מתחלתו.
התלם ואמת המים ימהם עמוקים
טפח ,זו־־עים לתובן יטלש זרעונין׳
אחה מ:אן ואחה מיאן ואחה
באסצעי ג ה:ה ראש תור :דלו
X ,

^

T

.

*
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קמא

גק^ס לתיוק שרה ירק אחר׳ מותי׳
55גי *מהוא גיאה בם1ף שרהו.
היתה שרהו זיועה;קק׳ וררא מבקש
לטע בתוקה שורה של ןרק אחר,
ר .ישמעאל איומר׳ ער שיהא התלם
מפלש מראש השרה וער ראשו.
ד עקיבא אומר׳ אורך ששה טפחים

גארטדבייט  -איצט גיט די משנה ביישפילן דואס הייסן .,זרעים״ וקערנדלאך( און
וראם הייסט גרינם; חרדל זענעפט וגארטשיצע( און אפונים השופין ,נדיאטיקער אר־
בעס ,הייסן א מין זרסיס ,אפונים הגמלניס ,די גרויסע ארבעס זענען א מין גרינס
וועגן ״חרדל״ האבן מיר שוין געשריבן אין פרק א׳ משנה ב׳ .דאס דוארט ״אפונים*
האבן מיר געהאט אין פאה פרק ג׳ משנה ג׳ .דער ״תפארת ישראל״ טייטשט עם
״באבעס״ .אבער דעד גרעסטער טייל מלומדים טייטשן עם ׳■ארבעס* .דאס ווארם
״שופיך׳ טייטשט דער רמבם ״גליאטיקע* ,און ״אפונים השופין״ מיינט ״גליאטי־
לע ארבעה״ :דער ״ערוך״ ברענגט אויך דעס טייטש ״קליינע״ .״גמלנין״ מיינם מען
גרינם ,ווי די ״קעמלן״ פון ״גמל״ ,״קעמל״ .גבול ,א גרעניץ ,וואס איז געווען הויך
א טפח ,און ער איז געווארן פארקלענערט איז כשר ,ודיל ער איז אין אנהויב געווען
כשר אין דער פריערדיקער משנה האבן מיר געלערנט ,אז אויב א גארטן־בייט איז
ארומגערינגלט מיט א גרעניץ ,וואס איז הויך א טפח ,מעג מען פארזייען  13פארשי־
דענע מינים גרינסן .צו דריי אויף יעדער זייט פון דער גרעניץ און איינעם אין דערמיט
פון גארטן־בייט .איצט זאגט די משנה ,אז אויב נאכדעם ווי מען האט פארזייט די 13
מינים ,.איז דער גרעניץ פארקלענערט געווארן און איז געווארן ווינציקער פון א טפח.
איז פונדעסטוועגן כשר ,און מען דארף ניט ארויסרייסן דאס פארזייטע ,ווייל בשעת
רעם פארזייען איז עס געווען כשר .התלם ,א גרונן און א וואסער־קאנאל וואס זענען
טיף א טפח ,מעג מען זייען אין זיי דריי )פארשידענע מינים( קערנדלעך ,איינעס פון
איין זייט )גרונן אדער קאנאל( ,איינעס פון דער אעדערער זייט ,און איינעם אין דער מים
ווייל מען דערקלערט ,אז זיי זענען ניט געזייט צוזאמען ,מחמת איין מין גייט ארוים אויף
איין ברעג פון גרובן אדער קאנאל ,דער צווייטער מין אויף דעם קייגנאיבער־ליגנדיקן
ברעג ,און דער דריטער מין אין דערמיט .וועגן ווארט ״תלם״ האבן מיר געשריבן
פריער אין פרק ב׳ משנה ג׳;
ג היה ,אויב דער שפיץ )חינקל( פון )דריי־קאנטיק( שטיקל גארטן מים איין
מין גרינס ,גייט אריין אין א פעלד מיט אן אנדערן מין גרינס ,מעג מען )עס הייסט
ניט קיין כלאים( ,ודיל עם זעם אוים ווי דער סוף פון זיין פעלד ,דאס איז דערזעלבער
דין׳ וואס מיר האבן שוין געהאט פריער פרק ב' משנה ג׳ ביי תבואה :דער מעם איז,
ווייל מען דערקענט ,אז דאם האט מען ניט פארזייט איין מין גרינס אין א פעלד מים א
צווייטן מין גרינם .נאר אז דאס איז דער שפיץ־ווינקל פון אן אנדעדן פעלד .היתה
שדהו׳ אויב זיין פעלד איז געחען פארזייט מיט איין מין גרינס און ער וויל ארייג־
פלאנצן אין דעם פעלד א שורה מיט אן אנדערן מין גרינס ,זאגט ר׳ ישמעאל ,אז די
שורה דארף אדורכגיין ראם פעלד פון איין עק ביון צחייטן עק דאם ווארט ״מפולש*
הייסט ״דורכברעכך ,״דורכשגיידן״ ,און דאס מיינט ,אז די שורה וואס איו פארזייט
מיט דעם אנדערן מין גרינס זאל אדורכשניידן דאס פעלד פון אנהויב ביון סוף; און
דעריבער מעג מען ,ווייל עם זעט ניט אוים ווי עס איז אויסגעמישט ,עס איז אפגע*
טיילט .ר׳ עקיבא זאגט ,אז די שורה זאל זיין לאנג זעקס טפחים און די ברייט אווי ווי
די לענג )דאס הייטט אויך זעקס טפחים( לויט ר׳ עקיבא דארף מען ניט .אז די שורה
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ור1ך 1ב 5זלוא .1י' ןה,יךה איו^ה ריוהב
כמלא ר 1הב ה 5ךפהז ד המיטע
^טתיי שור־רת ימל קשוא'ן׳ קתי ימו-ות
של רליידם׳ ימרד ש*ו־־יות של פול
המצרי׳ מותר .שוי־ה של קשואין׳
^מורה של הלוויים׳ שורה של פול
המצרי׳ י^סור .שורה של .קיטואין׳

קמב

ימורה של דלועים ,שוךה של פול
המצרי ,ושורה ק ל קשי־אים ה
אלי.עזר מתיר ,נהכמים אוסרין:
ה נ01י1ע אדם .קישות וךל.עת לתוך
נומא אהת׳ ובלכי שתהא ז 1נוטה
לצדזה  inנימיה לצד זה)נ א י^ ונוטה
שער של זו לכאן .ושער של ז1

זאל דורכשניידן דאס גאנצע פעלד .דאס ווארט ״מלואו״ ווערט דורך די מייסטע
מפרע־ים פארטיידט ,.זיין לענג״ .ר׳ יהודה זאגט ,אז די ברייט דארף זיין ווי די פולע
ברייט פון א פום־טריט ר׳ יהודה איז מער מיקל פון ר׳ עקיבא און ער זאגט ,אז ווען
די ברייט פון דער שורה איז ווי א פוס־טריט איז אויך גענוג .די גמרא שבת פ״ה
זאגט ,אז א פוס־טריט מיינט א טפח .און דאס איז דער טריט פון דעם מענטש וואם
גייט לענג־אויס דער שורה גרינס און באגיסט איר מיט וואסער.
ד ,הנוטע ,אז איינער פלאנצט )אין א גארטן( צוויי שורות )ביימן( אוגערקעס
)קישואין( און )באלד לעבן זיי( צזויי שורות קירביסן )דלועים ,דיניעס( און )נאך די
שורות דלועים( צורי שורות עגיפטישע באבעס ,מעג ער .דער ברטנורא זאגט ,אז
דאס מיינט מען ,ווען צווישן די אוגערקעם און די קירביסן איז פאראן א ליידיקע
שורה ,און צווישן די קירבסן און די עגיפטישע באבעס איז אויר פאראן א ליידיקע
שורד !,און מען מעג עם טאן און עס הייסט ניט קיין כלאים ,ווייל יעדע צורי שורות
זעען אויס ווי א באזונדע-ר פע-לד ,און עם מאכט אויף יעדן דעם איינדרוק• ,וי עס זענען
פאראן דריי באזונדערע פעלדער ,איינס פ־ן אוגערקעם ,איינס פון קירביסן און איינם
פון עגיפטישע באבעס .שורה ,איין שורה אוגערקעס און )נאך דער שורה( איין שווה
קירביסן און )נאך דער דאזיקער שורה( איין שורה עגיפטישע באבשס ,טאר מען ניט
ווייל איין שורה זעט ניט אויס ,ווי א באזונדער פעלד און עס מאכט דעריבער דעם
איינדרוק ווי זיי זענען אלע פארפלאנצט צוזאמען .דער ברטנורא זאגט ,אז כאטש
צווישן איין שורה און דער ציוייטער איז דא א ליידיק ארט ,טאר מען ניט ,ווייל די
בלעטער פון די דאזיקע מינים פלאנצונגען זענען ברייטע און צעשפרייטן זיך ,און ווייל
עם איז פאראן נור איינצלנע שורות זען זיי אוים ווי איין פעלד .שורה של קישואים,
אויב ער האט פארפלאנצט איין שורה פון אוגערקעס ,און נאך איר א שורה פון קיר־
ביסן ,און נאך איר א שורה פון עגיפטישע באבעס און דערנאך ווידער א שורה או־
גערקעס ,איז ר׳ אליעזר מתיר ווייל די צוויי שורות אוגערקעם ,כאטיש זיי זענען אם־
געטיילט איינע פון דער צווייטער ,זען אוים ווי א פעלד פון אוגערקעם ,און ממילא
מאכן זיי שוין ,אז אויך די אנדערע צוויי שורות פון קירביסן און עגיפטישע באבעם
זאלן אויםזען ווי באזונדערע פעלדער .וחכמים ,און די חכמים אסר׳ן ווייל זיי האלטן,
אז דאם מאכט ניט דעם איינדרוק פון באזונדערע פעלדער און עם זעט אוים ווי כלאים.
דאס ווארט ״קישואים״ ,.אוגערקעס״ איז דער לשון רבים פון ווארט ״קישות״ ,וואם
איז דער טייטש ״אוגערקע״ )זע פרק א׳ משנה ב׳(.
ה א מענטש מעג אריינפלאנצן אן אוגערקע און א קירביס )דיניע אין איין
גריבל ,אבער נור ווען די )אוגערקעס( זאל געבויגן ווערן צו איין זייט פון גריבל און
דער קירביס זאל געבויגן ווערן אין דער קייגנאיבער־ליגנדער וייט פון גריבל ,און
די בלעטער פון דער אוגערקע זאלן געבויגן ווערן אהער )אין דער זייט פון גריבל(
או די בלעטער פון דער אנדערער )פון קירבים( זאלן געבויגן ווערן אהין )אין דער
צווייטער זייט פון גריבל( ווייל וואס די חכמים האבן גע׳אםר׳ט> האבן זיי גוזר גע־
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 rcNTלויכים ל*א
ל:אן׳ יגזכל
גזי־ו אלא כפני כיאית הע*ן(:ן היתה
שדה־ זיד>ה ד^לים׳ וסנ,קש לעע
נתינה שי־־וה של דלועים .ר'
ישרעאל אוטי־׳ עיוקר שתי יטורות
ונוט.ע שוי־האהת׳ ונו;יח,קדת נ^לים
ניו.קום יטתי שירות ,ועוקר שתי

קמג

יטוי־ות■ ו:ו«1ע שורה אחת .י' עקילא
אום ,-,עוקר שיתי יטו־־1ת׳ ונו«ע שתי
שורות׳ יטניח ^קטת נ}:לים בנקום
שתי שורות ,ועוקר שתי שור1ת׳
ונוטע שתי שורות .ו^^׳א אם אין
כין שורה לח;נךתה שתים עשרה
א??ה לא י.קיים את מזיע של כשתלם :

יןען נאך פאי מראית העי!״ )פאר רעם  ,אנבליק פאר דעס אויג״ ,פאר דעם אויסזע!(.
דא האט די בי־נינה געגעבן דעם הייפט־יסוד פאר די אלע דינים פון די פריערדיקע
רשנור ,און פין דער איצטיקער משנה .און ריר האבן שיין פריער געיטריבן וועגן
דעם דהייני אז הי תורה האט נור גע׳אכר׳ט כלאים ,ויען מען זייט צוזאמען ,מיט־
אמאי‘ קערנער פין פארשידענע מינים; אבער א־ינס לעבן דעם אנדערן מעג מען
מדאירייהא .נאר די חכמים האבן גוזר געווען .אז מען טארניט דיען אויך איינס לעבן
דעם אנדערן צו^יב  .מראית העין״ .ווייל מענטשן יועי‘ן ניט דערקענען און זעענדיק
•יי עס וואקסט ציויי מינים יועלן זיי מיינען .אז דאם איז איין פעלד צי איין גארטן
און רען האט דאס פארזייט צוזאמען .אבער קוים איז פאראן א  ,היכר״ ,א סימן .אן
אונטערשיה ,וואס ראכן ,אז מענטשן זאלן דערקענען ,אז דאס זענען ציויי באזונדערע
פעיידער ,צי צ־ויי באזונדערע שטיקלעך גארטן און אז מען האט ניט געזייט צוזאמען,
האבן די חכמים ניט גוזר געווען און מען מעג.
ריתה אויב איינערהאט א פעלד פארזייט מיט ציבעלעס אןן ער וויל א.ריי)־
1
פ"אנצןאין דאייה! פעלד שירות מיט קירביסן זאגט ר ישמעאל אז יער זאל ארויס־
 1״ם! ציו ־ שיייה ציבעלעס און ואין מיטן פון די אויסגעריסענע צוויי שורות( ארייד
פי,אנצן איץ שורה קירביסן דערנאך לאזט ער איבער צוויי שורות מיט וואקסענדיקע
ציבעלעע  vון רייסט־ארויס )ואך די דאזיקע צוויי וואקסענדיקע שורות( ווידער צוויי
שורות ציבעלעס און פלאנצט אדיין איין שורה קירביסן די מפרשים זאגן ,אז א שורה
מיינט די ברייט פון  4אייי‘ן .און ר׳ ישמעאל האיט אז ער דארף ארויסרייסן ציבעייעס
צ־ויי שורות דאס הייסט  8איילן די ברייט ,און אין דער מיט פלאנצן איין שורה 1
אייי*ן י־ירביכן ,און עס בלייבט פון ביידע זייטן פון דער שורה־קירביסן ליידיקע ער־
טער צו האיבע שורה דאס הייסט צו ציויי איילן .נאך די דאזיקע ליידיקע צוויי
אייי‘! י־אזט ער שיטיין ציי" שורות  8אייייןציבעלעס ,און רייסט אויס ווייטער צוויי
שירית  sאיייין ציבעי*עס ,און אין דערמיט פלאנצט ער ווידער איין שורה קירביסן.
און אזוי טוט ער ככד!• .דאס פעלד וועט דעריבער אויסזען אזוי 8 :איי^ן ציבעלעם.
 2י'יידיק 4 .קירביסן 2 .ליידיק 8 .ציבעייעס 2 ,ליידיק 4 ,איילן קירביסן .ציויי איייין
ליידיק 8 ,איילן ציבעלעס .ציייי איילן ^יידיק 4 .אייי^ן קירביסן ,צוויי איילן ליידיק,
 8איילן ציבעלעם אין דערנאך אזוי כסדר;  2יי^יידיק(! 4 ,קירביסן() 2 ,ליידיק(8 ,
)ציבע^עס( .ר׳ עקיבא זאגט ער רייסט ארוס צוויי שירות ציבעלעס און פארפלאנצט
אויף זייער ארט צוויי שורות קירבימן לאזט איבער צוויי שורות ציבעלעס ,רייסט
אויס חייטערע צוויי שירות ציבעלעס און פלאנצט אויף זייער ארט צוויי שורות קירבעסן
ר׳ עקיבא האלט ,אז רען דארף ניט איבערלאזן קיין 8יידיק ארט און עס איז גענוג
דער שמאלער גרובן ודער תיים^ .וואס איז רפסיק צווישן איין שורה און דער אנדע־
רער .לויט ר׳ עקיבא וייט עס כסדר;  2שורות ציבעלעס  2שורית קירביסן 2 ,שורות
ציבעלעס 2 ,שיורות קירביסן און אזוי כסדר .וחכמים א־ן די חכחים זאגן ,אז אויב עס
איז ניטא  12איילן צווישן איין שורה )קירביסן 1און דעי־ אנדערע שורה )קירביסן(
טאו מען ניט איבעילאזן רעם געוויקס אין רער מיט די מפרשים טייטשן ,אז די חכמים
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ז ד^.עת בירק כ;ךק׳ ובתבואה נוהנין מהפניה .ר' יוסי איומה נותנין לה
לה בית ר:יבע .ה;תה שדהו זר;עה ;עבודתה ארבע אמות .אמרו לו
תבואה ,ובקש לטע לתובה שיוךה התדחמיר זו מן הגפף אמ־ להן ^צינו
של ךליעין׳ 1:ת:ין לה לעבוךתה שזו חמורה מן הגפן׳ שלגפן:הידית
ששה טפהים ,ואם הגדיי^ה׳::.׳גלןזי :ותנין לה עבודתה ששה טפחים׳
i

I

י

•

I

J

•

T

T

T

I

T

T :

זאגן דאס זעלבע וואס ר׳ ישמעאל ,גאר די חכמים האלטן ,אז מען דארף גיט אי־
בערלאזן אין דער מיט די ליידיקע ציויי־שורות .נאר עס ל,אן זיין צווישן איין שורה
קירביסן און דער צווייטער שורה קירביסן כסדר שורות פון ציבעלעס .דער טעם
פארוואס מען דארף אזוי דערווייטערן איין שורה קירביסן פון דער אנדערער ,זאגן
די מפרשים .איז דערפאר ,וואס די קירביסן־בלעטער זענען זייער ברייט און אויב עם
איז ניט גענוג אפגעטיילט זעט עס אויס ווי איין פעלד געמישט פון קירביסן און
ציבעלעם.
ז דלעת .אויב מען פלאנצט איין קירביס לעב! אן אנדערן מי! גרינס ,האט עס
דעם דין פון גרינס און ווי מיר ווייסן דארף מען צווישן איין מין גרינם און דעם
צווייטן איבערלאזן ליידיק  6טפחים .ובתבואה .אויב מען פלאנצט איין קירביס אין
תבואה ,גיט מען איר א בית רובע דאס הייסט ,אז מען דארף דערווייטערן די קירבים
פון דער תבואה ווי דער שיעור פון א פעלד .וואם צום פארזייען דארף מען האבן
א פערטל־טאפ תבואר,־זריעה .און ווי מיר האבן שיין געשריבן אין פרק ב׳ משנה ט׳
איז עס  10איילן מיט עפיס אויף  10איילן מיט עפים .היתך! .אז איינער האט א פעלד
וואס איז פארזייט מיט תבואה און ער וויל אריינפלאנצן אין איר א שורה פון קירביסן,
גיט מען אים )א ליידיקן פלאץ( פאר איר ארבייט  6טפחים כאטש מיר האבן גע־
לערנט פריער אין דער משנה ,אז אויב איינער פארפלאנצט איין קירביס )איין דלעת(
דארף מען דערווייסיערן פון תבואה א בית רובע 10 .איילן מיט עפים אויף  10איילן
מיט עפים ,אבער אויב מען פארזייט א גאנצע שורה קירביסן איז גענוג  6טפחים.
יוייל א גאנצע שורה קירביסן זעט אוים ווי א באזונדער קירביסן־פעלר ,און מען
דערקענט גלייך .אז דאס תבואה פעייד איז באזונדער און דאם קירביסן־פעלד איז בא־
זונדער .ואס ,און אויב די בלעטער פון דער שורה קירביסן זענען געווארן פארשפרייט
זאל ער זיי אויסרייסן פאר איר אויב זיי זענען .,געווארן פארשפרייט״ מיינט ,אז
זיי זענען אריין אין די  6טפחים .ר׳ יוסי זאגט אז מען גיט איר )א ליידיק פלאץ( פאר
א׳־נייט פיר איילן דאם הייסט .אז א שורה מיט קירביסן ,ווען מען וויל איר זייען אין א
תבוא־־פעלד ,מוז מען איר דערווייטערן פון דער תבואה  4איילן .אמרו לו האבן די
חכמים געזאגט צו ר' יוסי צי ווילסטו מחמיר זיין ביי רעם )ביי דער שורה פון קירביסן(
מער ווי ביי אן איינצעלנעם וויינשטאק? דער דין איז .אז אן איינציק וויינשטאק דארף
מען דערווייטערן פון תבוא־  6טפחים; או דער איסור כלאים פון א וויינשטאק איז
הארבער פון דעם איפיר .,כראי־זרעים״ ,כלאים ביי אלע אנדערע געוויקסן :מחמת
בייאים־וויינטרויבן טאר מען ניט נור ניט עסן נאר אפילו ניט קיין הנאה האבן פון
זיי ,דאקייגן אנדערע כימאים■ פון תבואה און ירקות מעג מען זאגאר עסן .נאר מען
טאר זיי ניט זייען ,די חכמים פרעגן דעריבער :ווי אזוי קאן מען מחמיר זיין ביי א שורה
קירביסן מער ווי ביי אן איינצעלנעם וויינשטאק .אמר להן ,האם ר׳ יוסי זיי אפגע־
ענטפערט מיר געפינען אז א קירבים איז הארבער פון אן איינצלנעם וויינשטאק ,ווא־
רום אן איינצלנעם וויינשטאק גיט מען איר )א ליידיק ארט אפגעריקט פון תבואר!(
פאר איר ארבייט  6טפחים ,און אן איינצלנער קירביס )ווי מיר האבן פריער געלערנט
אין דער משנה וועגן איין קירביס אין תבואה־פעלד( גיט מען א בית רובע )ליידיק
ארט( פאר איר ארבייט און א .,בית רובע״ איז דאך  10איילן מיט עפים אויף 10
איילן מיט עפים .דערפון זעט מען דאך ,אז כי‘ אים פון דעם מין קירביס איז בנוגע
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ולךל;:ת יחידת גותנין לה ד ת יוכע.
ר' מאיר אומר  Ditvpר' :שמיכאל׳
^ל שלידיה דלועין לבית סאה ,לא
;ביא ד ע לתוך בית סאה .ר'יוסי בן

קמה

החיוטף אפרת* אמר משום ר׳
יקיןעאל׳ מל שלקה דלועין לבית
בור ,לא ;מיא זרע לתוך בית כורJ

פרק ד.
א ךןרהת הכרם׳ בש׳א ,איבע ן אמה .מהול הכרם׳ 5ש׳-א שש עשרה
ועשרים אנוות׳ ובר ,א■ שיש* עשרה י אמיל ,ובה״א׳ שתים עימרה אמה.
דערווייטערן איר פון תבואה ,הארבער פון כלאים אפילו פון אן איינצלנעם ווייגשטאק.
ר׳ מאיר זאגט אין נאמען פון ר׳ ישמעאל .אז אויב אין א בית סאה )א פעלד וואס
צו פארזייען עס דארף מען האבן א סאה תבואה ,ראס הייסט  50איילן אויף  50איילן(
זענען פאראן דריי פארפלאנצטע קירביסן ,טאר מען )אין רעם גאנצן פעלר פון די 50
איילן אויף  50איילן( ניט פארזייען קיין אנדערן מין זרע ר׳ מאיר זאגט ,אז ר׳ ישמעאל
האלט ,אז ביי קירביסן זענען די בלעטער אזוי ברייט ,אז איין קירביס דארף מען דער־
ווייטערן פון תבואה א דריטל פון א בית סאה .ר׳ יוסי בן החוטף אפרתי האט געזאגט
אין נאמען פון ר׳ ישמעאל ,אז אויב אין א בית כור )א פעלר וואט צו פארזייען עס דארף
מען האבן א כור תבואה( זענען דא דריי קירביסן )א בית כור איז לערך  274איילן
אויף  274איילן( טאר מען רארט ניט פארזייען קיץ אנדערן מין זרע ,ר׳ יוסי בן החוטף
אפרתי זאגט ,אז ר׳ ישמעאל חאט נאכמער מחמיר געווען ביי קירביסן און ער האלט,
אז מען דארף דערווייטערן א קירביס פון תבואה אדריטל פון א בית כור — .דער
אויסדרוק ״נותנין לה עבודתה״ ״מען גיט איר איר ארבייט״ ,וואס ווערט דא בא־
נוצט צום ערשטן מאל אין דער משנה און וואס ווערט באנוצט שפעטער אין די
משנה פרקים וועגן כלאי הכרם זייער פיל ,מיינט די גרויס פון ליידיקן פלאץ וואס מ^ן
דארף איבערלאזן ארום איר וצי דאס איז א וויינשטאק ,צי א וויינגארטן׳ צי אין
דער איצטיקער משנה ,א קירבים ,אדער א שורה קירביסן( .אויב מען זאגט ״נותנין
לה עבודתה ד׳ אמות״ ,מיינט עס אז מען דארף איבערלאזן ארוס איר א ליידיקן פלאץ
די גרויס פון  4איילן .עם הייסט ״עבודתה״ ,ווייל אין דעם ליידיקן פלאץ ארום איר
קאן מען איר )דעם וויינגארטן׳ צי דעם וויינשטאק .צי די קירביסן( באארבייטן ,ארום־
גיין ארום איר ,זאל דער לערנער פון משניות געדענקן׳ אז ״עבודתו״ ,צי .,עבודתה״,
מיינט מען ,דעם ליידיקן ארט ארום.

פרק ד,
כיז איצט האט די משנה געלערנט די דינים פון כלאים פון זרעים ,דאס הייסט
תבואה .קטניות .ירקות .איצט וועט די משנה אין די פיר פרקים ד׳ ,ה׳ ,ו׳ ,ז׳,
לערנען די דינים פון ״כלאי־הכרם״ ,פון ״כלאים פון וויינגארטן״ ,וואם איז
א סך הארבער ,און די תורה )דברים כ״ב( זאגט ,אז אויב מען זייעט אין א
וויינגארטן תבואד ,ווערן זיי ״קודש״ ,און דאס הייסט ,אז מען טאר ניט עסן
און ניט הנאה האבן ניט פון דער תבואה און ניט פון דעם וויינגארטן און
מען דארף דאם אלץ פארברענען .אויך מוז מען א וויינגארטן דערווייטערן
פון תבואה זייער א סך .דער ליידיקער פלאץ ,וואס מען מוז איבערלאזן
ארום דעם וויינגארטן און ניט צו פארזייען דארט קיין תבואה הייסט ״עבודתו״
ווי מיר האבן דערקלערט צום סוף פון פריערדיקן פרק.
קרחת רוכרס) ,א ,ליידיק ארט אץ מיטן וויינגארטן״( זאג! די בית שמאי ,אז
א.
)א ״קרחת הכרס״ האלט(  24אייל! או! די בית ר,לל זאגן ,אז  16איילן ,מחול רוכרם
)״א ליידיק או־ט צוויש! דעס וויינגארט! או! זיי! צוים )גדר( ארוס״( ,זאג! די בית
שמאי אז )״מחול הכרם״ האלט(  16אייל! ,או! די בית הלל זאג! ,אז  12אייל!
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קמו

ואי ז;־ ה“א קרחת הכים^• כרם ש־רב אטה לא ןביא ירע לי^זם ,היו שים
אם אין עזם י;ישי עשרה שיט עשיקה איוה׳ נותנין לה עבוךתה
;

•

 Tן -

-

.

T

־

די משנה וועט ווייטער לערנען וואם איז א ״קרחת הכרם״ און וואס זענען די דינים
פון א ״קרחת הכרם״ ,דאסזעלבעי וועט די משנה לערנען וואם איז ..מחול הכרם״ און
וואם זענען די דינים פון מחול הכרם״ .נאר איידער די משנה לערנט דאס אלץ גיט
זי צוערשט די מחלוקה פון די בית שמאי און בית הלל וועגן דער גרוים פון די דא־
זיקע צוויי ליידיקע ערטער אין כרם .די בית שמאי זאגן ,אז די גרוים פון ״קרחת״ איז
 24איילן .און פון..מחול״  16איילן ,און די בית הלל׳זאגן ,אז קרחת איז  16איילן .און
״מחול״ איז נור  12איילן .ווי מיר וועלן באלד זען ,ווערן אלע דינים פון דער משנה
געלערנט אזוי ווי די בית הלל 16 ,איילן ביי א .,קרחת״ און  12איילן ביי מחול .איצט
וועט די משנה צוערשט לערנען וואס איז ״קרחת״ און וואס איז דער דין מיט איר.
ואיזו היא ,און וואס הייסט ״קרחת הכרס״? א וויינגארט! וועלכער איז חרוב געווארן
אין דערמיט ,מיר האבן שוין געהאט פריער אין פרק ב׳ משנה ט׳ דאס ווארט ׳,קרחת״
ביי א תבואה פעלד ,און עם איז דער טייטש א פיר־קאנטיק שטיקל פעלד .דא איז
דער טייטש ,אז דאס שטיקל ארט איז ״ליידיק״ און געפינט זיך אין דער מיט פון
וויינגארטן און ארום אים זענען פאראן וויינשטאקן .״קרחת״ איז פון ווארט ״קרח״,
אויסגעקראכן ,ליידיק .די משנה זאגט ,אז דאס מיינט ,אז די וויינשטאקן זענען פין
דאזיקן שטיקל ארט אין מיטן פון וויינגארטן ארויסגעריסן געווארן .די מפרשים
)״תוספות אנשי שם״( ווייזן־אן ,אז דאס איז אויך ,אויב מען האט באלר דאס שטיקל
ארט ניט געפלאנצט און עם איז געבליבן פון אנהויב אן א ״ליידיק״ ארט ,און ניט
א ״חרוב־געווארן״ ארט .איצט זאגט די משנה דעם דין פון אזא ״קרחת״־ארט:
אס ,אויב דארט )אין רעם דאזיקן קרחת( איז ניט פאראן קיין  16איילן ,טאר מען
דארט ניט פארזייען; אויב אבער עם איז דארט פאראן  16איילן גיט מען איר רעם
ארבייטס־ארט )מען לאזט איבער א ליידיק ארט( און מען מעג פארזייען רעם איבעריקן
ליידיקן ארט ,מיר האבן שוין געזאגט ,צום סוף פון פריערדיקן פרק אין פירוש ,אז
מיט דעם אויסדרוק ״עבודתה״ ,״איר ארבייטס־ארט״ ,מיינט מען ״איבערלאזן א
ליידיקן ארט״ און עס הייסט אזוי ווייל אין דעם ליידיקן ארט קאן מען ארומ־
גיין מיט דער ארבייט ארום דעם וויינגארטן .די ״עבודתה״ פון א וויינגארטן מיינט
 4איילן ,דאס איז גענוג פאר די אקער־בהמות און דעם וואגן ,וועלכע באדינען דעם וויינ־
גארטן .זאגט דא די משנה ,אז אויב עם איז אין דעם ״קרחת״ ניט פאראן קיין 16
איילן ,טאר מען דארט גארניט פארזייען ,ווייל מען מוז אראפנעמען פון יעדער ז־־ט
פון דער קרחת צו  4איילן ,וואס דאס איז דאך דער עבודתה פון די וויינשטאקן וועל־
כער רינגלן ארום די ״קרחת״! בלייבט דאך איבער ווינציקער פון  8איילן )מחמת
 4איילן גייט אראפ פון איין זייט און  4איילן פון דער אנדערער זייט( .און אויב מען
צעטיילט ווינציקער פון  8איילן אויף צוויי גלייכע חלקים ,קומט אויס ,אז אין דער
איינער זייט בלייבט ליידיק אין יעדער זייט )אויסער דעם ״עבודתה״ .אויפער די ■1
איילן ,ויאס געהערן אלם ארבייטס־ארט צו די וויינשטאקן( ווינציקער פון  4איילן און
מען נעמט אן ,אז אזא קליינער פלאץ ווערט בטל צום וויינגארטן און עם האט דעס
דין פון א וויינגארטן און מען טארדארט ניט זייען .אבער אויב עם איז פאראן אין
קרחת  16איילן אויף  16איילן ,נעמט מען אראפ צו  4איילן פון יעדער זייט ,בלייבן
נאר  8איילן! טיילט מען זיי אויף צוויי חלקים ,קומט אויס אז אין איין טייל איז פאראן
 4איילן לעדיקע )אויסער די  4איילן־עבורתה( און אויך אין דער צ־וייטער ׳ועט בייייבן
ליידיקע  4איילן )אויסער די 4־עבודתה־איילן( ,מעג מען די דאזיקע  8איילן יא פאר־
זייען .ווארום  4איילן זענען שוין א חשובער פלאץ און זיי ווערן ניט בטל צום יוייג־
גארטן .דאס זאגט די משנה ,.נותנין לה עבידתה״ ,מען נעמט אראפ פאר יעדער זייט
דעם ארבייטס־פלאץ פארן וויינגארטן ,דאס הייסט צו  4איי^ן און מען לאזט ראם ליי־
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^ןמז

וזיורע את ד,ט 1ך1רי ב אי ז־ו היא מח 1ל נ־והגין ל^,1נב1ךת1חיור.ע אתהט1ן]ר.
הכרם? בין ברם ל^ךר .אם אין
ג י ןד,וךה א1מר׳איןןה אלא^דר
עזתים.עיטרה אטה׳ לא ;ביא .1רע הןךם .ואי זה הוא 5ןח 1ל הירם•
לעזם .היו «^ npתים^עע1רה א^ה׳ בין >ןזני הבךטים .ואי ןר ,הוא;הר?
די ק ,און מען טעג פארזייען דאם איבעריקע ליידיקע ארט .איצט וועט די משנה ער־
קלערן וואס איז ״מחול״ און וואס איז זיין דין:
ב .איזו היא ,וואס איז ״מחול הכרם״? צווישן וויינגארטן און דעס צויס.
דאס ליידיקע ארט ,וואס געפינט זיו צווישן די וויינטשטאקן און דעם צוים ,דעם גדר,
דעם פלויט ,וואם רינגלט ארום דעם וויינגארטן ,הייסט ״מחול הכרם״ .דער רמבם
זאגט ,אז דאס איז פון ווארט ״מחילה״ מוחל־זיץ ,פארלאזן דאם ארט ,לאזן עם ליי־
דיק .דער ברטגורא זאגט ,אז דאס איז פון מחול ״באוועגן זיך אין א ראד״׳ טאנצן
ארום און ארוס ,ווי אין ירמיה ל״א הייסט ״מחול״ א רונד־טאנץ ,און ווייל דאם ארט
רינגלט אדום די וויינשטאקן הייסט עם ״מחול״ .און איצט זאגט די משנה דעם דין
פון ״מחול הבדם״ :אס ,אויב עם איז דארט )אין דטם ליידיקן ״מחול״ פון די ווייג־
שטאקן ביון צויש ניט פאראן קיין  12איילן טאר מען דארט ניט פארזייען; אויב עס
זענען דארט פאראן  12איילן ,גיס מען איס זיין ארבייטס־ארט )מען לאזם איבער א
ליידיק פלאץ( און מען מעג פארזייען דעס איבעריקן ארט .ביי ״מחול״ וואו עם זענען
פאראן וויינשטאקן נאד אין איין זייט פון דעם ליידיקן ארט ,און פון דער צווייטער
זייט איז פאראן דעד צוים ,איז דער דין ,אז אויב עם איז דאדט ניט פאראן קיץ 12
איילן טאר מען אינגאנצן ניט פארזייען :אויב אבער עם איז יא פאראן  12איילן ,דארף
מען איבערלאזן איז דער זייט נעבן די וויינשטאקן דאם ״ארבייטם־ארט״ )״עבודתו״(,
דאס הייםט  4איילן ,און דאם איבעדיקע מעג מען פארזייען .דער טעם ביי ״מחול״ איז,
וואם אויב עם איז ניטא קיין  12איילן ,גייען דאר אראב  4איילן ״ארבייטם־ארט״ פאר
די ודינשטאקן פון איין זייט ,און  4איילן רעכעגט מען צו צום צוים ביי דער צוויי*
טער זייט ,מחמת דארט איז ניט דער שטייגער צו פאראקערן און פארזייען צוליב
דעד מורא אז די ערד זאל ניט ווערן צעברעקלט און דער צוים זאל ניט קאליע
ווערן :בלייבט דאך נור איבער ווינציגער פון  4איילן ,און ווי מיר האבן געלערנט
אין דער פריערדיקער משנה ווערן זיי בטל צו די וויינשטאקן און זיי הייםן ניט קיץ
באזוגדער פעלד .אבער אויב עם זענען פאראן  12איילן ,גי rן אראם  4איילן אין דער
זייט פון די וויינשטאקן אלם ארבייטם־ארט ,און  4איילן צום פלויט ,בלייבן דאד אי'
בער  4איילן ,מעג מען אין זיי פארזייען תבואה ,ווייל זיי זענען א באזונדער פעלד .דא
איז אנדעדש ווי ביי קרחת! ווייל ביי קרחת זענען דאך אין ביידע זייטן פאראן וויינ־
שטאקן ,דעריבער מוז בלייבן פון בי Tע זייטן )אויסער דעם ״עבודתה״ ,אויםער דעם
״ארבייטם־ארט״( צו  4איילן .אבער דא ביי ״מחול״ ,זענען דאד נור פאראן אין איין
זייט ודינשטאקן ,מוז מען האבן  4איילן )אויםעד דעם ״ארבייטם־ארט״( נור אין דעד
זייט פון די וויינשטאקן .ווי מיד זען זענען די דינים פון דעד דאזיקער םתם משנה אזוי
ווי די בית הלל ,וואס האלטן ,אז ״קרחת״ הייםט  16איילן און ״מחול״  12איילן.
ג n .יהודה זאגט אז דאס )דאס ליידיקע ארם צווישן די וויינשטאקן און דעס
צוים( איז ניט מער ווי דער ״צויס פון וויינגארטן״) ,״גדר הכרם׳( ,און וואס הייסט
מחול הכרס״? דאס )ליידיקע ארט( וואס איז צווישן צוויי באזונדערע וויינגערטנער.
לויט ר׳ יהודה דארף מען אין דעם ליידיקן ארט צווישן די וויינשטאקן און דעם צוים
איבערלאזן ליידיק בלויז  4איילן לעבן די וויינשטאקן און דאס איבעריקע מעג מען
פארזייען מחמת דאם הייסט ניט קיץ ״מחול הכרם״ נאר ״גדר הכרם״ ,דער צוים פון
וויינגארטן .און דער דין וועגן ״מחול הכרם״ וואם מען דארף דארט האבן  12איילן,
זאגט ר׳ יהודה ,אז ער איו נוגע דאם ארט צווישן צוויי באזונדערע וויינגערטנער.
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קהוא גב׳וה ^ןש־רה ספחים׳ וחריץ
^?זהוא,עמיוק ^עשרה ורהב ארבעה:
ד מחיסת הקנים׳ אם אין בין ר!נה
לההיר־ו על^זה ט55הים כרי שזכנם
הןרי ,ך,רי ז;י במחיצה .וגרר שנפרץ
.ער _,עש'ר אמות׳ חרי היא כפסח.

קמח

יתר סנן׳ כנגר הפרצה אסור .נפרצו
בו פרצות חךןה׳ אם העומד מרובה
ה^רוץ מותר׳ ואם הפרוץ מרובה
_על העומד׳ ■כנגד הפר^ה ‘>נםור :
ה הנוס.ע שורה של חמש גפנים׳
5ש״א כרם׳ יכה״א אינו כרם׳ _עד

ואיזה ,און טאס הייסט א צוים )גדר(? טען ער איז הויך  10טפחים .און )טאס הייסט( א
גרובן )חריץ(? ווען ער איז טיף צען טפחים און ער איז ברייט פיר טפחים .דאם איז
יא גאנץ באזונדערער דין אין דער משנה ,וועלכער לערנט דא ,אז אזוי ווי מיר האבן
'געלערנט אין פרק ב׳ משנה ח׳ ,אז א צוים )גדר( אדער א גרובן)חריץ( הייסט א הפסקה
בנוגע כלאים ,און אויב אין איין זייט פון צוים אדער פון גרובן געפינט זיר איין מין
תבואה מעג מען אין דער אנדערער זייט זייען אן אנדערן מין תבואה ,אזוי איז אויר
דער דין ,אז ווען א צוים אדער א גרובן איז מפסיק צווישן תבואה און דעם וויינגארטן,
מעג מען ,און עם הייסט ניט קיץ כלאים ,און מען דארף ניט איבערלאזן פון דער
צווייטער זייט צוים אדער גרובן קיץ שום ליידיקן ארט .דאביי זאגט די משנה ,אז א
צוים הייסט ,ווען ער איז הויך  10טפחים ,און א גרובן׳ ווען ער איז טיף צען טפחים
און ברייט פיר טפחים.
מחיצת הקנים ,א וואנט געמאכט פון שטעקעלעך )וואם צוימט ארוס א וריג־
ד,
גארטן( ,אויב צווישן איין שטעקעלע און דעס אנדערן שטעקעלע איז ניט פאראן
ליידיק דריי טפחים דורך וועלכע א ציגעלע )גדי( זאל קאנען אדורכגיין; הייסט עם
א וואנט )מחיצה( .דאם הייסט אז עס איז א גוטע אפטיילונג ,א מחיצה ,און מען מעג פון
דער אנדערער זייט פון דעם דאזיקן שטעקעלעך־צוים פון דעם וויינגארטן פארזייען
תבואה .וגדר ,און אויב אין א צוים איז געווארן אויפגעבראכן א לאך גרוים ביז 10
איילן איז ער ווי א טיר .דער טייטש איז ,אז דער לאך פארקלענערט ניט די חשיבות
פון דעם צוים ,און ער איז ווייטער א גוטע מחיצה ,און מען מעג פארזייען תבואה
פון דער צווייטער זייט פון צוים! מען מעג אפילו פארזייען אויך ביי דעם לאך ,ווייל
ער ווערט פאררעכנט ווי א טיר .יתר מכן ,אויב מער )דער לאך איז גרעסער פון 10
איילן( ,איז ביי דעם לאך טאר מען ניט .דאם הייסט ,אז אין יענע ערטער וואו די צוים
איז ניט אויפגעבראכן מעג מען ווייטער זייען תבואה און עם איז ווייטער א מחיצה,
נאר אין דעם ארט לעבן דעם לאך ,וועלכער איז גרעסער פון  10איילן ,טאר מען ניט
זייען קיץ תבואה .נפרצו ,אויב עם זענען געווארן אין דעם צוים א סך לעכער ,איו
אויב די ניט־אויפגעבראכענע ערטער פון צויס צוזאמענגענומען פארנעמען מער שטח
ווי דער שטח פון אלע לעכער צוזאמען ,מעג מען .ווייל דאס הייסט ,אז די צוים איז
ווייטער א מחיצה ,און מען מעג זייען אפילו לעבן די לעכער ,אויב יעדע פון זיי איז
ניט גרעסער פון  10איילן .ואס הפרוץ ,אבער אויב דער שטח פון אלע לעכער גענומען־
צוזאנוען איז גרעסער ווי דער שטח פון אלע ניט־אויפגעבראכענע ערטער )אין צוים(
גענומען־ צוזאמען — ,איז אסור )צו זייען( לעבן די לעכער .אבער אויך אין דעם פאל
מעג מען זייען ביי ניט־אויפגעבראכענע ערטער פון דעם צוים ,מחמת די דאזיקע ער־
טער בלייבן ווייטער א מחיצה — .דאם ווארט ״עומד״ איז דער טייטש ״שטיין״ ,און
דאס הייסט דאם שטיק צוים ,וואם איז געבליבן שטיין און איז ניט אויפגעבראכן;
״פרוץ* מיינט ״אויפגעבראכן״ ,דער לאד וואם איז אויפגעבראכן געווארן.
ה הנוטע ,אז איינער פלאנצט א שורה פון פינף וויינשטאקן ,זאגן די בית שמאי,
אז עם הייסט א וויינגארטן )״כרם״( ,און די בית הלל זאגן ,אז עם הייסט ניט קיין
זויינגארטן .סיידן עם זענען דארט פאראן צוויי שורות .דער דין איז ,אז מען דארף
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שיהו קם שתי>!זור1ת׳ לפי?:ך הזיוי-׳ג
ארכע אמיות שבקרם׳ 5ש״א קדש
שורה אחת׳ ובה׳ אקדש שתי שוריות:
ו חנוטע שתום קנגד שתום׳ ואחת

קמט

י שאת ן}ב הרי זה ?רם .שתים  3נגד
שתום נאחתביגתום׳ א 1ש תו ם כ;ג ד
שתום׳ ואחת ?אט׳^ועאינ־ו ?רם׳.עד
שתים■ ואחת יישאת
שיהו שתום

איבערלאזן ארום א ווייגגארטן א ליידיק ארט פון פיר איילן און ערשט נאד די
פיר איילן מעג מען פארזייען תבואה .דער דאזיקער דין איז נור ווען עם איז א ווייג־
גארטן ,א ״כרם״ :אבער אויב עם איז פארפלאנצט נאר אית איינצלנער וויינשטאק )גפן(
דארף מען איבערלאזן א ליידיק ארט ניט מער ווי  6טפחים )אן אייל איז  6טפחים( .די
שאלה איז .וואס הייםט א ״וויינגארטן״ ,א ״כרם״? וואם איז די קלענםטע צאל ודינ־
שטאקן וועלכע דארפן זיין אין אים? און ווי אזוי דארפן זיין די וויינשטאקן אויסגע־
שטעלט איינער צום אנדערן? זאגן די בית שמאי ,אז אויב  5ורינשטאקן זענען פאראן
אין איין שורה הייםט עם שוין א וויינגארטן און מען מוז דערפון דערווייטערן דאם
פארזייען תבואה  4איילן .אבער די בית הלל זאגן׳ אז ״כרם״׳ וויינגארטן ,הייםט
מינדענסטנם צוויי שורות ,און ווי די מפרשים דערקלערן דארף ,לויט די בית הלל,
אין יעדער שורה זיין מינדעםטנם דריי וויינשטאקן; אן אויםנאם איז נור׳ ווי מיר
וועלן ווייטער לערנען אין משנד׳ ו׳ ,ווען  5וויינשטאקן זענען אויםגעשטעלט אין א
פפעציעלער פארם ,און דעמאלם זאגן אויך די בית הלל אז  5והעשטאקן הייםן א
וויינגארטן .לפיכך ,דעריבער אויב איינער זייעט תבואה אין די  4אייל! פון א ווייד
גארטן )וואס הייסט כלאים ,מחמת מטן מוז דאך איבערלאזן  4איילן ליידיק( ,זאגן די
בית שמאי ,אז עס ווערן אסור איין שורה וויינשטאקן צוליב כלאים ,און די בית הלל
זאגן ,אז עס ווערען אסור צוויי שורות .דאם ווארט ״קידש״ איז דער טייטש ״הייליק״,
אבער אויך ״אסור״ און די משנה נעמט דא דאם ווארט פון חומש ״דברים כ׳ב״ ״פן
תקדש״ ,אז כלאים פון א וויינגארטן ווערט ״קודש״ ,און דאם מיינט מער ווי אסור,
מחמת פון וויינגארטן־כלאים טאר מען ניט קיץ הנאה האבן און מען דארף עם פאר־
ברענען .אזוי ווי די תורה זאגט ,אז ווען מען פארזייט תבואה לעבן א וויינגארטן ווערט
דער ״כרם״ ,דער וויינגארטן ״קודש״ ,אסור צוליב כלאים ,איז די שאלה וויפיל
וויינשטאקן פון וויינגארטן הייסן ״כרם״ ,אז זיי זאלן ווערן אסור ז זאגט די משנה ,אז
לויט די בית שמאי ווערט אסור נור איין שורה וויינשטאקן און ניט מער ,מחמת איין
שורה הייסט דאך שוין אויך ״כרם״ :אבער לויט די בית הלל הייסט דאך כרם נור
צוויי שורות ,ממילא ווערן אסור צוליב כלאים צוויי שורות ,מחמת כלאים ווערט דאו
א ״כרם״ ,און איין שורה איז דאך ניט קיץ ״כרם״.
ו הנוסע ,אז איינטר פלאנצט )פינף וויינשטאקן ,וועלכע זטנען אויסגטשטעלט(
צחיי קייג! צוויי און איינטר >דער פיפטטר( גייט ארויס ווי א טק ,הייסט טס א וויינ־
גארטן .די פארם פון ״שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב״ ,״צוויי קייגן צוויי און איי־
נער גייט ארוים ווי א ״עק״ איז ,ווי טייל מפרשים זאגן • : : ,און דאם הייסט א ״כרם״
און מען דארף דערווייטערן דערפון דאם פארזייען תבואה  4איילן .שתים צוויי )ווייג־
שטאקס קייג! צוויי און איינער )דטר פיפטטר( צחישן ,אדטר איינטר )דטר פיפטטר(
אין דערמיט ,הייסט טס ניט קיין וויינגארטן ,נאר טס מוז זיין צחיי קייגן צוויי און
איינטר גייט ארוים חי א טק טייל מפרשים זאגן ,אז ״צוויי קייגן צוויי און איינער
צווישן״ מיינט אזוי  : • :און ״צוויי קייגן צוויי און איינער אין דערמיט״ מיינט
און דאם הייסט ניט קיין כרם .און זיי האבן דעם דין ,ווי אן איינצלנער וויינ־
אזוי
שטאק און מען דארף דערווייטערן נור  6טפחים .וועגן די אלע פארמען פון ״זנב״
)״עק״( ,בינתים״ )צווישן( און ״באמצע״ )אין דער מיט( זענען פאראן חלוקי דעות
צווישן די מפרשים.
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זנב * ן הנו־עע שירה אסת בתיך שלו
ושורה אדות בתוך של הבירו׳ ודרך
הרדזיד וד ך הרבים ?אמצע׳ ו^דר
שהוא ; ,י מ.עשךה מפחים ,הרי
אלו יזצגירפות׳ ןב1ההעי^זירהמשהים
אינן מצמירפות .ר׳ והודה אומר׳ אם
,עך?ן מלמעלה הרי אלו מצמירפות:

קנ

ח הנומע שתי שורות אם אין ביניהם
שמונה אמות לא ;ביא.ז.רע לשם.
היו קלש׳אם אץ בין שורה לחירתה
שש ,.עשרה אמה ,לא ;ביא זרע
לימם .ר׳ אליעזר בן;עקב אומר משום
הנמה בן חכשאי׳ אפילו ח־?ה
האמצעית ואץ בין שוךה לחב״ותה

ז .אז איינער פלאנצט איין שורה וויינשטאקן אויף זיין אייגענער )ערד( און איין
שורה וויינשטאקן אויף )דער ערד( פון זיין שכן ,און )כאטש( עם איז צווישן )די צוויי
שורות( פאראן א פריוואטער וועג )דרך היחיד( אדער א עפנטליכער וועג )דרך הרבים(
אדער א צוים וואם איז נידריגער פון צען טפחים ,ווערן די צוויי שורות פאררעכנט
צוזאמען .מיר האבן געלערנט ,אז איין שורה וויינשטאקן ד׳ייסט ניט קיץ וויינגארטן;
קאן מען דאך מיינען ,אז דא הייסן זיי צוויי באזונדערע שורות אין באזונדערע פעלדער
און זיי הייסן ניט צוזאמען קיין וויינגרטן ,זאגט די משנה ,אז מען פאררעכנט זיי
יא צוזאמען און זיי זענען א וויינגארטן .וועגן ״דרך היחיד״ און ״דרך הרבים״ זאגט
דעם רמבם׳ אז דאס איז נור ווען זיי זענען נישט ברייט  8איילן׳ אבער אויב זיי זענען
ברייט  8איילן קאן מען ניט פאררעכענען צוזאמען די צוויי שורות רויינשטאקן ,גבוה,
אויב דער צוים איז געווען העכער פון צען טפחים ,פאררעכנט מען ניט זיי )די שורות(
צוזאמען די מפרשים זאגן ,אז מען מיינט ניט דוקא ״העבער פון  10טפחים״ ,נאר אויר
הויך  10טפחים הייסט א הפסקה .ר׳ יהודה זאגט ,אז אויב ער האט זיי )די וויינשטאקן(
אויסגעבעט צודאמען אין דער הויך ווערן זיי פאררעכנט צוזאמען ,אפילו ווען דער
צוים איז העכער פון  10טפחים .״אויסגעבעט״־צוזאמען ,״עירסן״ )פון ווארט .,ערם״,
׳ערש״ ,א ״בעט״( מיינט ,אז ער האט אריבערגעלייגט די צווייגן פון ביידע שורות
וויינשטאקן איבער דעם צוים און דארט זענען זיי געווארן אויסגעמישט ,און אויסגע־
לייגט ווי אין א בעם.
ח .הנוטע ,אז איינער פלאנצט צחיי שורות וויינשטאקן ,אויב עם איז ניטא צווישן
זיי )קיין ליידיק ארט פון(  5איילן ,טאר מען דארט ניט פארזייען ) קיין תבואה(
די מפרשים דערקלערן ,אז דא מיינט מען ,ווען אין יעדער שורד ,איז פאראן ניט מער
ווי צוויי וויינשטאקן ,און ווי מיר האבן געלערנט פריער אין די משנות ה׳ און ו׳ הייסט
דאם ניט קיץ וויינגארטן .אבער כאטש עס איז ניט קיין וויינגארטן און מען מעג אין
דרויסן פון די ביידע שורות פארזייען תבואה בלויז אפגערוקט  6טפחים) .ווי עס איז
דער דין ביי אן איינצלנעם וויינשטאק( ,הייסן אבער די ביידע שורות וויינשטאקן א
״וויינגארטן״ ,א ״כדם״ ,אז מען זאל אינווייניק .צווישן די שורות .ניט טארן פאר־
זייען תבואה נענטער ווי  4איילן פון א וויינשטאק .דעריבער אויב עם איז דארט ניט
פאראן קיץ  8איילן טאר מען קיץ תבואה ניט פארזייען ,ווייל וואו ער וועט פארזייען
וועט ראך עם זיין נענטער פון  4איילן צו א וויינשטאק .היו ,אויב די זענען געווע! דריי
שורות )צו צוויי וויינשטאקן אין א שורה( ,איו אויב עס איו ניטא צווישן איץ שורה
און דער אנדערער זעכצען איילן ,טאר מען דארט ניט פארוייען תבואה דער ברטנורא
זאגט ,אז דריי שורות הייסט שויו א כרם ,א וויינגארטן ,און דער ליידיקער פלאץ
צווישן די שורות הייסט דעריבער ״קרחת הכרם״ ,און ווי עם לערנט די משנה אין
אנהויב פין רעם פרק משנה א׳ דארף מען האבן  16איילן כדי דארט צו פארזייען
תבואה .ר׳ אליעזר בן יעקב זאגט אין נאמען פון חנינא בן חכינאי ,אז אפילו די
מיטלסמע שורה וויינשטאקן איז חרוב געווארן )אויסגעריס! געוןאי!( און צוויש! דער
ערשמער און דריטער שורה איז ניט פאראן ליין זעכצען איילן טאר מען ניט פאוזייען
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שעז.עשרה א^!ה ל'א יביא זרע ל^זם׳
עזאלו מתחלה נ^זען היה מותר
5עזמ51ה אמ1תז ט הנ־זג^עאתכךמ1
_על עזעז עק־רה ימעז עעזרה א?וה׳
מו?^ר לסמיא זרע לעזם^ .מר ר׳
יהוךה מעעזה בצלמון ,באחר >ןז^טע
את כךמ.1על שש ע^רה עזעז ע^רה

קנא

אןזה׳  1מ ה ה־ו$ןד ש עי שמי שור 1ת
לצד אקוד וז־ורע את ה^יר׳ ונ ש; ה
ד,אקורת ה:ה ה 01ך את השער ל?ןק1ם
אסר וז 1רע את הב1ר׳ ו^א מ.עש'ה
לפ;י ס?מים והתירו .ר׳ מאיר זר׳
שמעון א 1מרים ,אף הנזמע את
כרמועלשמו^ה שמו^האטות מותרן

קיץ תבואה ,כאטש אויב מען וואלט אץ אנהויב געוועז געפלאנצט )נאר די דאזיקע
צוו״ שורות ,און די מיטלסטע וואלט קיינמאל ניט געווען פארפלאנצט( ,וואלט געווען
מותר )צו פארוייען( אויך מיט אכט איילן .ר׳ אליעזר בן יעקב האלט ,אז ווייל ,ווען
די דריי שורות האבן עקזיסטירט צוזאמען זענען זיי דאו געווען א וויינגארטן ,איז
אפילו איצט ווען אייגע פון זיי איז חרוב געווארן ,הייסט דאס א ״קרזזת״ און מען
דארף האבן  16איילן.
הנוטע ,אז איינער פלאנצט זיין וויינגארטן אויף זעכצן־זעכצן איילן ,מטג
ט.
ער דארט פארזייען תבואה .אויף דער משנה זענען פאראן צוויי טייטשן .איינער איז-
אז יעדער וויינשטאק איז ווייט פון צווייטן וויינשטאק  16איילן ,ממילא הייסט עס ,אז
דער וויינגארטן איז געפלאנצט  16איילן אויף  16איילן ,מחמת צווישן יעדע  4ווייב:
שטאקן איז דא א ליידיקער שטח פון  16איילן אויף  16איילן .אן אנדערער טיינמז איז,
אז נור צווישן איין שורה און דער צווייטער איז פאראן  16איילן ,אבער צווישן די
וויינשטאקן אין דער שורה איז ניט אזוי ודיט .די משנה זאגט ,אז דאס הייסט גי^ז
קיין ווייגגארטן און מען מעג דארט זייען תבואה ,און די מפרשים געבן צו ,אז אין
אזא פאל איז גענוג ווען עם איז אפגערוקט נור  6טפחים ווי פון אן איינצלנעם ווייג־
שטאק .אמר ,האט ר׳ יהודה געזאגט ,עס איז געווען א מעשה אין צלמון מיט איינעם,
וועלכער האט געפלאנצט זיין וויינגארטן אויף זעכצען־זעכצען איילן און ער האט
איין יאר איבערגעדרייט די בלעטער פון די וויינשטאקן פון צוויי שורות אין איין
זייט ,און ער האט פארזייט דאס צעאקערטע פעלד )אין דער אנדערער זייט ,וואו דן
בלעטער פון די וויינשטאקן האבן ניט איבערגעדעקט איבער דער ערד( ,און אץ
צווייטן יאר האט ער איבערגעדרייט די בלעטער פון די וויינשטאקן אין אן אנדער
ארט און פארזייט דאס פעלד ,וואט ער האט דעס יאר פריער געלאזט ניט פאראקערט,
)דארט זענען געווען איבערגעדעקט איבער דער ערד די וויינשטאקן־בלעטער(; ז1ון
די דאזיקע מעשה )די שאלה ווענן איר( איז געקומען פאר די חכמים און זייי
מתיר געמאכט .דערפון ברענגט ר׳ יהודה די ראיה ,אז דער דין איז ווי די משנה/חאט
געלערנט ,אז איינער פארפלאנצט א וויינגארטן אויף זעכצן־זעכצן איילן מעג' ער
דארט פארזייען תבואה .דאם אוועקבויגן די ווייגשטאקן־בלעטער פון איבער דער
ערד ,וואו תבואה איז פארזייט ,אוועק אין דער צווייטער זייט ,איז געווען נויטלק,
ווייל ווי מיר וועלן זען ווייטער פרק ז׳ משנה ג׳ ,האט דאם בלויזע אריבערגעבייגן
וויינשטאקן־בלעטער איבער תבואה שוין דעם דין פון בלאים .דאם ווארט ״שעך״,
איז דער טייטש ״האר״ ,און מען מיינט די בלעטער ,וועלבע זעגען אזוי ווי די האר,פון
וויינשטאק ,און מיר האבן שוין געהאט דאט ווארט ״שער״ בלעטער ,איו מסכת פאה
פרק ב׳ משנה ג׳ און אין כלאים פרק ג׳ משגה ה׳ .ר׳ מאיר און ר׳ שמעון זאגן ,אז
אפילו ווען איינער פלאנצט זיין וויינגארטן אויף אכט־אכט מעג ער דארט פאר־
זייען תבואה .דער ברטנורא דערקלערט ,אז ר׳ מאיר און ר׳ שמעון האלטן ,אז דעם
מרחק פון  16איילן דארף מען האבן נור ווען דער וויינגארטן איז געווען אין אנהויב
פארפלאנצט געדיכט .און ער איז דערגאך חרוב געווארן אין דערמיט! אבער אויב
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קנב

פרס ה
א ^רם >ןזחרב׳ אם ב־ו לליןט
,ע^ר ג^נים לגית סאה ונטוע1ת
כהל?יזן׳ הרי זה נקרא כרם 1יל.
כרם)1יל(^;!זהוא;טנע עךבזכ;א׳ אם

יעז ב 1לכהן >נזתיםכ.ננד ^;זלינז׳ הד
זה ןרם׳ ואם לאו׳ איניו 5רם .ד
מאיר א־וסר׳ הואיל והוא נראה
כהבנית הכרמים ,ה,רי זך5 ,רם.

ער האט באלד אין אנהויב געפלאנצט אפגערוקט  8איילן צווישן די שורות )אדער ווי
א טייל מפרשים טייטשן 8 ,איילן צווישן די וויינשטאקן( הייסט ראם ניט קיין ריכטיקער
וויינגארטן ,און אויב מען לאזט איבער ביי די וויינשטאקן  6טפחים ליידיקן ארט מעג
מען אין דעם איבעריקן ארט פארזייען תבואה — .״צלמון״ ,אין טייל משניות איז
פאראן ״צלמיך מיט א ״י״ .אין תהלים ס״ח ווערט דערמאנט א שניי־בארג צלמון
)״תשלג בצלמן״( און ווייל ער ווערט דערמאנט צוזאמען מיט בארג ״בשך׳ מיינען
די געלערנטע חוקרים ,אז דאס איז דער בארג חאווראן אין צפון פון עבר הירדן .אבער
דא איז דאך דער דין וועגן כלאים ,און כלאים איז דאך מותר מדאורייתא אין ח ח
לארץ ,דעריבער האלטן טייל אז דאם איז אן אנדערער ״צלמון״ אדער ״צלמין״•,
וואם איז געווען אמאל א שטאט אין ארץ ישראל ,אין גליל .זי ווערט דערמאנט אין
דער משנה )יבמות פרק ט״ז( און אויך אין די ספרים פון יוסף בן מתתיהו )יוסיפון
לרומיים( .ראם איז היינט א חורבה צו דרום מזרח פון צפת און מען רופט איר אין
אראביש ״סעלאמיך.

פרק ה.
כרם ,א וויינגארטן ,וואס איז חרוב געווארן )עס זענען אויסגעריסן געווארן
א.
אין א סך ערטער די וויינשטאקן ,און נור דא און דארט זענען געבליבן פונאנדערגע־
ווארפן אביסל וויינשטאקן( ,איז אויב מען קאן צונויפקלויבן צען וויינשטאקן אויף
)א פלאץ וואס איו גרויס( א בית סאה און זיי זענען געפלאנצט ווי זייער דין איז
)״צורי קייגן צורי און איינער גייט ארויס א עק׳( הייסט עס אן ״ארימער וויינ־
גארטך )״כרס זל״( ,א בית סאה הייסט א שטח גרויס  50אילן אויף  50איילן ,מחמת
כדי צו פארזייען אזא שטח מיט תבואה דארף מען האבן א סאה תבואה .זאגט די
משנה ,אז אויב מען קאן אויף א בית־סאה־שטח צונויפקלייבן צען וויינשטאקן און זיי
זאלן זיין געפי‘אנצט לויט די דינים וואם זענען דערמאנט געווארן אין פאריקן סרק
ווי אזוי עם דארף זיין א כרם ,הייסט עס א ארימער ווייגגארטן ,כרם דל ,אבער ער
האט אלע דינים פון א וויינגארטן ,און מען דארף דערודיטערן פון אים דאס
תבואה־זייען  4איילן .כרם שהוא נטוע ,א וויינגארטן ,וואס איז געפלאנצט צומישט )די
וויינשטאקן זענען ניט אין שורות־וריז( ,איז אויב מען קאן אויסגעפינען צורי וויינ־
גייט ארויםא עק״( ,איז עם אווייג־
שטאקן קייגן דריי )״צוויי קייגן צורי און איינער
גארטן ,און אויב ניט איז עס ניט קיין ורינגארטן ,אומעטום וואו די משנה זאגט דא,
אז עם איז ניט קיין וויינגארטן ,באמערקן די מפרשים ,אז עס האט נור דעם דין פון
אן איינצעלנעם וויינשטאק און מען דארף דערווייטערן פון זיי דאם תבואה־זייען נאר
 6טפחים .ר׳ מאיר זאגט ,אז ווייל ער )דער דאזיקער צעמישט־געפלאנצטער ורינ־
גארטן( זעט אויס ווי דער געשטאלט פון וויינגערטנער ,הייסט ער א וויינגארטן .דער
ירושלמי זאגט ,אז מיט אויסגעפינען ״צוויי קייגן דריי״ מיינט מען ,אז די שמאמען
פון די וויינשטאקן זאלן זיין אויסגעשטעלט ווי דער דין איז ,אבער אויב די שטאמען
זענען ניט ווי דער דין פארלאנגט און די צווייגן זענען יא ,הייסט דאס ניט קיין וויינ־
גארטן.
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קנג

^חות^חות וזורעים בת1ב1׳ ואם י׳או׳ ן!.רי הוא
ב כרם שהוא
טאיכע אר*ת׳ ר׳ שטע-ן אוט־*׳ מ ת׳ והנת ץזנכרם .עמ;קה.,עיטיה
אינו נים׳ !חט׳א כים ,ןרואין את ורוחבה'ארבעה׳ ר אליעזר אוטר׳
האט^נעיות כאילו אי;ן נ ג חריץ זורעים בתוטה׳ וחבמים אוסרים.
שהוא עוכר בכרם,עמ1ק?.ג’^רה ורחב וטומרה שבכרם ^בוה^עשרה וךחקה
ארבעה ,ר׳ אליעז -ק.יעקב אוטי׳ אךטעה׳ זורעין בתוטה .ואם ה;ה
אם ך\ה טפל^ש טי־איט הכרם נעה שער כותש׳ אסור♦ ד1ןסן זטהיא
םיסי ,הרי זה נראה בכין יט^י ברטים ;טועה מ ת או בנ.קע׳ נותנין לה
ב כרס שהוא ,א וויינג^ןרטן וואס איז געפלאנצט אויף ווינציקער פון פיר אייל!
)צווישן איץ שורה און דער אנדערער שורה וויינשטאקן איז פאראן חינציקער פון
 4אייל!( זאגט ר׳ שמעון ,אז דאס הייסט ניט קיין וויינגארט! צוליב דעם וואס עם
איז ניט פאראן צווישן די שורות די ״עבודת הכרם״ ,דאס ארבעטם־ארט פאר א
וויינגארטן .די  4אילן ,האט עס ניט דעם דין פון א ריכטיק־איינגעארדנטן ווייגגארטן,
גאר ווי פון איינצלנע ווייגשטאקן ,און עם איז גענוג צו דערווייטערן פון זיי דאס
תבואה־זייען  6טפחים .וחכמים ,און די חכמים זאגן ,אז עס איו א וויינגארטן ,און מען
באטואכט די מיטלסטע וויינשטאקן)וועלכע געפינען זיך אין די  4איילן צווישן איין
שורה וויינשטאקן און דער אנדערער( ווי זיי וואלטן ניט געווען דאס וואס עם זענען
פאראן נאך וויינשטאקן האלטן די חכמים פאר א חיסרון.
ג חריץ ,א גרובן וועלכער ציט זיך אדורך אין חיינגארטן און איז טיף צען
טפחים אין ברייט פיר טפחים ,זאגט ר׳ אליעזר בן יעקב ,אז אויב ער גייט אדורך פון
זןנהויב וויינג^ןרטן ביון סוף וויינגארטן )ער שניידט אים אדורך אין צוויי טיילן( ,זעם
ער )דער גרוב!( אויס ווי צווישן צוויי וויינגערטנער און מען מעג זייען אין אים )אין
דעס מיפן גרובן ,תבואה( ,און אויב ניט )אויב עם פעלט אים איינע פון די דאזיקע
זאכן ,זיין טיף צען טפחים ,ברייט פיר טפחים ,דורכשניידן דעם וויינגארטן פון איין
עק ביזן צווייטן( ,האט ער דעם דין ווי א וויינקעלטער )גת( ווייל אויב דער גרובן האט
די אלע זאכן הייסט עם ווי ער איז א באזונדער ,אפגעטיילט פעלד ,און דעריבער מעג
מען אין אים זייען תבואה .אויב אבער עם פעלט אים אייגע פון די דערמאנטע זאכן,
האט ער דעם דין ווי א וויין קעלטער ,און די משנה וועט באלד לערנען דעם דין דער־
פון ,והגת ,און א וויין קעלטער )וואס איז פאראן אין א ורינגארטן ,און אין דעם קעל־
טער איז דא ארט צו פארזייען( ,וואס איז טיף צען טפחים און ברייט פיר טפחים זאוט
ר אליעזר ,אז מען מעג זייען אין אים ,און די חכמיט אסר׳ן א וויינקעלטער איז אויך
א גרובן נאר ער שנייד־ניט אדורך דעם וויינגארטן פון איין עק ביזן אנדערן .ר׳
אליעזר האלט ,אז ווייל ער איז טיף  10טפחים און ברייט  4טפחים קאן מען עס בא־
טראכטן ווי א באזונדעד שטיקל פעלד! און די חכמים זאגן ,אז עס הייסט א טיל
פון וויינגארטן .שומרה ,א הויך־בערגל אין וויינגארטן) ,וואו עם זיצט דער שומר,
דער וויינגארטן־היטער ,און גיט אכטונג( ,אויב עס איז הויך צען טפחים און ברייט
פיר טפחים ,מעג מען אויף אים פארזייען תבואה ,ואם ,אבער אויב די צווייגן־בלעטער
)פון די חיינשטאקן דערגרייכן אריבער דעס בערגל און( קלאפן זיך דארט אן איינער
אין דעם צווייטן טאר מען ניט ,דעם אויסדרוק ״שער כותש״ האבן מיר געהאט אין
פאד׳ פרק ב׳ משנה ג׳ ,און אויך דארט איז עס דער טייטש ,.די צווייגן־ביייעטער פון
די בוימער קומען זיך צונויף און קלאפן אן איינער אין דעם ציוייטן״,, .שער״ ,בלעטער,
)וועלכע זענען ווי די האר פון די ביימער ,״שער״ ,״האר״( האבן מיר געהאט אין דער
משנה עטליכע מאל.
ד .גפן ,אויב אייו ורינשטאק איז פארפלאנצט אי! א וויינקעלטער אדער אין א
שפאלט )א גריבל( ,גיט מען אים זיין ״ארבייטס־ארט״ ) 6טפחים! ,און מען מעג דאם
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איבעריקג! ארט )אץ קעלטער אדער אץ גריבל( פארזייע! מיט תבואה .מיר האבן שוין
געזאגט ,אז פון אן איינצעלנעם וויינשטאק דערווייטערט מען דאס תבואה־זייעז ניט
מער ווי  6טפחים .די משגה לערנט דא .אז מען וואלט געקאנט מיינען׳ אז ווייל דער
איינצלנער וויינשטאק געפינט זיך אין א טיף ארט ,אין א וויינקעלטער אדער סתם אין
א גריבל ,דארף דאס גאנצע ארט זיין אסור צו פארזייען מיט תבואה .דעריבער ווערט
ו.עזאגט .אז אויך דא טאר מען ניט פארזייען בלויז אין דעם ״ארבייטס־ארט״ פון
ווייגשטאק׳ און דאס איז  6טפחים .ר׳ יוסי זאגט ,אז אויב דארט )אץ דעם קעלטער
אדער אץ דמם גריבל( איז ניטא קיין פיר איילן ,טאר נזען ו או ט ניט פארזייען תבואה
ודייל עס איז א צו־ענג ארט און עס מאכט דעם איינדרוק ווי מען פארזייט די תבואה
צוזאמען מיט דעם וויינשטאק; אויב אבער עס איז יא פאראן  4איילן .מעג מען פאר־
זייען תבואה און מען דארף דע־רווייטערן דאס תבואה־זייען פון דעם וויינשטאק נאר
 6טפחים .אזוי טייטשט דער רמבם .אבער דער ברטנורא זאגט ,אז ר׳ יוסי האלט ,אז
אין א קעלטער אדער א גריבל דארף מען דערווייטערן תבואה פון אן איינצלנעם
וויינשטאק  4איילן .דער תוספות יום טוב וואונדערט זיך אויפן דאזיקן פירוש פון
ברטנורא .והבית שבכרם .אויב אין א וויינגארט! איז פארא! א הויז )אץ ארוס דסם
הויז זעגען פאראן וויינשטאקן( ,מעג מען אין הויז זייען תבואה ,אין מען דארף גאר־
ניט איבערלאזן קיין ליידיק ארט ביז די וויינשטאקן .מחמת א הויז מיט א דאך איז די
גרעסטע מחיצה ,.דער ירושלמי ברענגט דא דעם פסוק און ישעיה מ״ב ,,ובבתי הי־יאים
החבאו״ ,אז א הויז איז א באהעלטעניש פאר בלאים.
ה הנוטע ,א.ן איינער פלאנצט גרינס אין א וויינגארטן ,אדער ער לאום ראם
גרינס וואקסן )אין וויינגארטן( אסר׳ט עם פינף און פירציג וויינשטאלו! כדי צו פאר־
שטיין די דאזיקע משגה ,וועלן מיר געבן עטליכע דערקלערונגען .ערשטנס ווען אין
א וויינגארטן ווערן וויינשטאקן כלאים .טאר מען זיי ניט עסן און ניט הנאה האבן
פון זיי נאר מען מוז זיי פארברענען .דאס הייסט אין דער משנה ״קידש״., ,גע׳אסרט״
)פון לשון אין חומש דברים כ״ב ,.פן תקדש״( .צווייטנס ,א וויינגארטן יוערט כ^אים
ניט נאר ווען מען האט אים אליין פארזייט תבואה צי גרינס ,נאר אויך ווען מען האט
אין אים אליין ניט פארזייט ,נאר עס איז דארט צופעליק ארויסגעוואקסן ,אבער דער
בעל הבית פון וויינגארטן האט געזען ווי די תבואה אדער דאם גרינס יואקסן און ער
האט עס ניט אויסגעריסן .דאס הייסט ״מקיים׳■ ,לאזן וואקסן .דריטנס .ייעגן דער
שאלה ,וויפיל וויינשטאקן ארום דעם גרינס ווערן גע׳אסר׳ט — איז דער דין אזוי;
אויב מען האט געפלאנצט דאס גרינס אין דרויסן פון וויינגארטן ,נאר אין די  4אייין
פון ווייגגארטן ,אסר׳ט עס נור צוויי שורות וויינשטאקן )ווי מיר האבן געלערנט פריער
פרק ד׳ משנה ה׳ דעם דין פון די בית הלל(! אויב אבער עס איז פארגעקומען ,ווי די
משנה זאגט דא ,מען האט געפלאנצט גרינס אין מיטן דעם ווייגגארטן איז עס זייער
הארב ,און עס ווערן גע׳אסר׳ט אלע וויינשטאקן ,וועלכע געפינען זיך אין ראד lb
איילן ארום און ארום פון דעם גרינס ,וואס געפינט זיו אין
כ
“•:י
־״*״?י
מיטל־פונקט פון ראד .פערטנס ,די שורות וויינשטאקן זענען
/
.
׳
גע־וויינליך אזוי געפלאנצט ,אז צווישן איין שורה און דער
\
I S .
*1־“
אנדערער אין ציוישן איין יויינשטאק און דעם אנדערן איז 4
אייי'ן .דעריבער זאגט דא די משנה ,אז ווען מען פאר־
פלאנצט גרינם אין מיטן פון וויינגארטן ווערן געאסר׳ט פינף
אין פירציק וויינשטאקן .מחמת אזוי פיל נעמט ארום דאס
ראד וואט איז ווייט  16איילן פון דעם גרינס אין מיטל־פונקט פון ראד ,ווי מיר זען עס
דא .דער ״תפארת ישראל״ פרעגט :עס דארפן דאך גע׳אסר׳ט ווערן אויך נאד  4יוייג־
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רק״ם  ,הלי זה שקלש אייבעים וחצש
נפנים .איצתי׳׳׳ בזצן שהיו נטועות אמהלמל רודו׳עגולותולא מרבעות?
.עלא־כע אי 5ע׳ או.על חמש חמש .ך ד־ורואה ירק מ.5רם ואמר׳ כשא5י.ע
היו נטועות .על שינז שש או על לו אלקמנומו^צר? .שאחזור אלקטנו׳
שנע שכע ׳ הריזה מ.לןלש שש ״עשרה
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שטאקן ,די וועלכע זענען אין דער מיט פון די אויסערסטע שורות ,מחמת פון מיטל־
פונקט ביז זיי איז דאך פונקט  16איילןי און ער עגטפערט ,אז ווייל די צווייגן פון
די דאזיקע וויינשטאקן שטייען פונקט אדף דער ראד־ליניע ,זענען די ווארצלן אין
יענער זייט ראד־ליניע און דעריבער גייען זיי ניט אריין אין ראד .אימתי ,ווען איז
דאס געזאגט געוואר!? ווע! די שורות־וויינשטאק! זענסן געווען געפלאנצט )אפגע־
ריקט( צו פיר־פיר איילן אדער צו פינף־פינף אייל! ,אייגנטליך וואלט אין פאל ווען
די שורות וויינשטאקן זענען אפגעריקט אייגע עון דער צווייטער  5איילן געדארפן
גע׳אסר׳ט ווערן א סך ווינציקער פון  45וויינשטאקן ,און לויט רעכנונג וואלט עם
אויסגעמאכט נאר  37וויינשטאקן .נאר מען האט גוזר געווען ,אז אויר ביי 5־איילן־
שורות זאל מען אסר׳ן  45וויינשטאקן ,ווייל מענשן דערקענען ניט אזוי גוט צווישן א
מרחק פון  5אייל און א מרחק פון  4איילן און מען קאן א טעות האבן .היו ,אויב
אבער די שווות־וויינשטאק! זענע! געווען געפלאנצט )אפגערוקט( צו זעקס־זעקם אייל!
אדער צו זיב ךזי בן איילן ,אסר׳ט עס זעכצן אייל! אין יעדער זייט; קיילעכיקע 16
אייל! און ניט פייקאנטיקע .דאס הייסט ,אויב די ווייטקייט צווישן די שורות איז
 6איילן אדער מער .איז שוין ניטא מורא צו האבן ,טאמער וועט מען מיינען ,אז עם
איז 4־איילן־ווייטקייט ,און דעריבער אסר׳ט עם לויטן דין  16איילן; און די משנה
לערנט ,אז דאס מיינט מען ,אז מען מאכט א ראד־ליניע ווייט  16איילן פון דעם גרינם
אין מיטל־פונקט ,און אלע וויינשטאקן׳ וואס זענען פאראן אין דעם ראד ווערן גע׳־
אסר׳ט.
ו הרואה ,אז איינער זעט וואקס! גרינס אי! וויינגארט! ,או! ער זאגט :״ווע!
איך וועל אהינקומע! )צום גרינס( וועל איך עס אראפריים!״ ,מעג מע! )או! עס הייסט
ויט קיי! כלאים( אויב אבער ער זאגט .״ווע! איך וועל צוריקגיי! וועל איך עס אראפ־
רייס! ,איז אויב דאס )גרינס איז דערווייל געוואקס! או!( איז פארגרעסערט געוואר!
מיט א צוויי הונדערטסטל אי! עס אסור )עם הייסט כלאים( ,מיר האבן שוין געשריבן
אין דער פאריקער משנה ,אז כלאים הייסט ניט נאר ווען מען פארזייט גרינם )אדער
תבואה( אין וויינגארטן ,נאר אויך ווען דער בעל הבית פון וויינגארטן זעט ,אז עם
וואקסט צופעליג גרינס אין וויינגארטן והגם ער האט ניט פארזייט( ,און ער לאזט עם
וואקסן און רייסט עם ניט באלד אראפ .זאגט דא די משנה .אז ווען דער בעל הבית
דערזעט אין יויינגארטן וואקסן גרינס )וואם ער האט ניט פארזייט( ,און ער זאגט ,אז ער
גייט שוין אהין צום גריגס ,כדי עם אראפצורייסן ,איז כאטש דערווייל ביז ער איז
אהינגעקומען איז דאך דאם גרינם געוואקםן ,הייםט עם ניט קיין כלאים ,מחמת דער
בעל הבית האט דאך ניט געוואלט ,אז עם זאל וואקםן .אבער ווען ער זאגט ,אז ער
וועט גיין דערווייל זיין יועגם ,נאר ווען ער וועט צוריקגיין וועט ער עם אראפרייםן,
הייסט עס ,אז עס וואקסט שוין מיטן ווילן פון בעל הבית ,ווייל ער קאן דאך שוין
אהינגיין און אראפרייסן און ער טוט עם ניט .דעריבער הייסט עם כלאים ,און דער דין
איז ביי ״כלאים פון א ווייגגארטן״ ,אז אויב דאם גרינם צי די תבואה אין וויינגארטן
איז פארגרעסערט געווארן ,צוגעוואקםן מיט א צוויי הונדערםטל ,דאם הייסט מיט
א  199־םטל ווי עס איז פריער געווען ,ווערט עס אסור און מען דארף עם פארברענען,
דער ירושלמי זאגט ,אז דאס דאזיקע ציויי הוגדערטסטל ווערט געשאצט אזוי :מען
זעט יוי יאנג עס געדויערט ביים גרינס ,נאכדעם ווי מען רייםט עם ארוים פון דער
ערד ,אז דאס פ־־כקייט זאי‘ ווערן אויסגעטריקנט .אויב ,למשל ,עם ווערט אויםגע־
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קנו

אם,ע^כים יופן׳ ואם אביב ינ 8ץ׳
אם ה־וםיף??ןאה.ים׳ אסור; ן
ע־וכר נ?רם ו;פלו ?^^נו זרעים׳ א 1ואם ך,ליאה ד;ן הדלק* ח ה^לן״ם
עז,עאו עם הזבלים א־ו עם המזם׳ קוןנים ללרם׳ ר׳ אל;עזך או^ר קוועז.
הז.1רע וםי.ערתו ך׳חס לאחוךיו׳ מו]5ר .נחל״אלאקדינז׳ ^לא דלרי^זלמ1ד,ו
םזעיהו^ורוס ל^ניו׳ רעקי^אאו^ר םק!יסין♦ ^זארום וד,רןיסום ועזושנת
טריקנט אין פארלויף פון  200שעה ,הייסט עס ,אז אין איין שעה ,זייענדיק אין דער
ערד ,קומט צו א צוויי־הונדערטסטל.
ז .היה ,אז איינער )דער בעל הבית( גייט דורך אי!׳וויינגן(רט! או! עם פאל! פו!
איס ארוים זריעות ופו! תבואה צי ירקות( ,אדער )די זריעות( זענע! ארויסגעפאל!
צוזאמע! מיט! מיסט )מיט וו^ןס מע! באמימטיקט די פעלדער( ,אדער צוואמע! מיט!
וואסער )ביים באוואסער! די פעלדער( ,אדער איינער זייעט תבואה צי ירקות )אי! א
פעלד ,ניט ווייט פו! וויינגארט!( או! דער ווינט האט מיט שטורם פארווארפ! די
זריעות אי! חיינגאוט! הינטער אים )דער וואם זייעט איז געשטאנע! מיט די פלייצעם
צום וויינגארט!( ,מעג מען) ,או! דאם הייםט ניט קיי! כלאים( .מחמת ער ,דער בעל
הבית ,וואם זייעט ,האט דאך ניט בכונה פארזייעט דעם כלאים ,און ראם איז פארגע־
קומען קייגן זיין ווילן! די זריעות זענען נאר ^^צופעליק ארויסגעפאלן פון אים ,אדער
זענען נור צופעליג געווען אין מיסט אדער אי׳ן וואסער! דאסזעלבע ווען ער איז גע־
שטאנען מיט די פלייצעס צום גארטן ,איז ער דאך געגאנגען מיט די זריעות אוועק פון
וויינגארטן ,און דאם וואס דער ווינט האט זיי צוריקגעיאגט איז ניט זיין שולד .סיערתו,
אויב אבער דער ווינט האט פאריאגט די זריעות אי! פראנט פו! אים )דער וואם זייעט
איו געשטאנע! מיט! פנים צום וויינגארטן( ,זאגט  nעקיבא )אז עם הייסט יא כלאים,
מחמת ער האט דאך עם געזע! או! ער איז געגאנגע! דעוצו( ,או! אויב די זריעווג
)האב! זיך דערווייל איינגעווארצלט אי! דער ערד או! זיי( זענע! שוי! געוואר! גראו!,
זאל ער זיי איבערדרייע! )איבעראקער! או! פארניכט! זיי( .או! אויב ויי זענע! שוי!
אויפגעוואקסן או! געוואר! קליינע קערנער )״אביב* ,די קערנער זענע! נאכניט גרוים
א דריטל 11י זיי דארפן זיי! ווען זיי זענען ש 1י! פארטיק( ,זאל ער זיי אויםקלאפ!
)די קערנער פו! די ואנגן ,או! די שטרוי מעג ער פארנוצ! ,אבער פו! די קערנער טאר
מע! ניט קיי! הנאה האב!( ,או! אויב ויי זענע! שוי! אויסגעוואקם! אי! קערנער גרוים
א דריטל )הביאו דג!( ,זאל מע! ויי פארברענע! מחמת ווען זיי זענען שוין פולע תבואה
קערנער הייסט עם אינגאנצן ,אויך די זאנגן־שטרוי ,״כלאים פון וויינגארטן״ )כלאי
הכרם,׳ א.ין מען טאר אויך פון דער שטרוי קיין הנאה ניט האבן ,און מען דארף אלץ
פארברענען.
ח המקיים ,אז איינער לאזט וואקס! דערנער אי! וויינגארטן ,זאגט ר׳ אליעזר,
אז דער וויינגארט! ווערט אסור צוליב כלאים ,או! די חכמים זאגן ,אז עם אסר׳ט ניט
סייד! עם איו א זאך ,וואם א שטייגער ווי דאס לאזט מע! וואקס! .דער דין איז ,אז
כלאים איז ו.עוויינליך ביי אזא געוויקם ,וואס מענטשן עסן עס! אבער אויך א געוויקס,
וואס מענטשן פארפלאנצן עם .בדי צו האבן דערפון פאשע פאר בעלי חיים ,הייסט
עם אויך כלאים .די גמרא זאגט ,אז ר׳ אליעזר האלט ,אז דערנער איז אויך דער
שטייגער צו לאזן וואקסן אין אראביען ,וואו מען גיט צו עסן קעמלעך דערנער ,דע־
ריבער איז עם אומעטום פאררעכנט פאר א געוויקם ,וואם מענטשן לאזן עם וואקסן
און ווילן אז עם זאל זיין .אבער די חכמים זאגן ,אז נאר אין דעם ארט ,וואו מען בא־
נוצט דאס געוויקס פאר בעייי חיים און מען וויל עם לאזן וואקסן .קאן עם פאררעכנט
ווערן אלם כלאים .אבער אין אנדערע ערטער ניט .הארוס ,אינגבער ,והקיסוס ,און עפי
)א סארט פעטרושקע( .ושושנת המלך ,או! אנעמאנע )דעם קעניגס לילינר( או! אלע
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המלך וכל מעי זךעים אץן כלאום
כןרם .ה.קנב 1ס ,ר׳ טךפיון איומי׳

קנז

אינ8 '?51לם׳ובו?:־א כלאום♦ והקערס
כלאום כןךם^

פ ר ס Iו
א איזהו ערים? M n ^1וךה
של חמש ^^נים כ צי הנדי זמהוא

^ב1ה ^עז;\ךה ממחים׳ א 1כצדסדץ
^והוא עמוק ע^מיה ממחים ויחכ

מינים פון זרמים וניט תבואה און ניט ירקות( ,זענען ניט כלאים אין וויינגארטן.
״ארוס״ איז לויט טייל מיינונגען דער גריכישער ״אירים״׳ און טייל מיינען אז עם
איז אינגבער; ״קיסום״ ,איז דער גריכישער ״קיםאם׳׳ ,עפי )אין ענגליש ״אייוו״ ,אזא
פעטרושקע( :״שושנת המלך״ איז דער טייטש ״דעם קיניגם ליליע״ ,ווייל ״שושנה״
איז דער טייטש ,ניט ווי טייל מיינען בטעות רויז׳ נאר ליליע )רויז איז ״ורד״( ,און מען
מיינט דערמיט אנעמאנע .די משנה זאגט ,אז נאר די  5מינים תבואה )ווייץ ,גערשטן,
האבער ,ארקיש און קארן( ,און אויר נאר אזעלכע ירקות וואס מען עסט די בלעטער
פון זיי ,אויב מען פארזייט זיי אין א וויינגארטן מאבן זיי דעם וויינגארטן פאר כלאים.
אבער אנדערע זרעים ,ווי בעבלעאך ,ארבעס ,וואם מען עסט נאר די קערגער דערפון
און ניט די בלעטער ,מאכן ניט דעם וויינגארטן פאר כלאים ,אויב מען פארזיים זיי אין
וויינגארטן .הקנבוס ,קאנאפיננם ,זאגט ר׳ טרפון ,אז)אויב מען זייעט מס אין וויינגארטן(
איז עם ניט כלאים ,און די חכמים זאגן ,אז עס איז כלאים .ווייל קאנאפיעם וואקםט
אין דער פארם פון א ווייגטרויבן־העגגל און עם איז ענליך צו וויינשטאקן־געוויקסן!
דעריבער האלט ר׳ טרפון ,אז עם איז כלאים ,והקינרס ,און ארטישאקע )אויב מען פאר־
זייט אים אין וויינגארטן( איז כלאים אין וויינגארטן ,״קינרם״ איז דער גריכישער
״קינארא״ ,און דאם איז דער ״דרדר״ פון חומש! דאס איז די פלאנץ קארדאן־אר־
טישאקע ,און מען עסט טיילמאל די בלעטער דערפון.

פרק ו.
א ,איזהו ,וואס הייסט א ״ערים״ ,א ״בעט־וויינגארטן״? וויינשטאקן זענען פא־
ראן ענליכע סארטן .פאראן געוויינליכע וויינשטאקן ,פארפלאנצט אויף דער ערד׳
אונטערגעשטיצט מיט שטעקעלעך! פאראן וויינשטאקן וואס זענען ארויפגעפלאכטן
ווי א בעט .פאראן אויך וויינשטאקן ,וואם זענען גאר הויך פארפלאכטן און זיי הייםן
״דליות״ )פון ווארט ״דלה״ ״ארויפנעמען״(; טייל מיינען ,אז ״דליות״ איז דאסזעלבע
ווי ערים .די משנה זאגט ,אז דער וויינגארטן ,וואס זיינע וויינשטאקן זענען ווי אוים־
געלייגט אין א בעט ,דער ״ערים״ ,האט אנדערע דינים בנוגע כלאים .און זי פרעגט;
וואם הייסט ״עריס״ל וואסערע דינים האט ערל און זי ענטפערט! הנוטע ,אז איינער
פלאנצט איין שורה פון פינף וויינשטאקן )אויסגעלייגט ווי אין א בעט ,ערים( לעבן א
צוים נגדר( וואס איז הויך צען טפחים ,אדער לעבן א גרובן ,וואט איז טיף צען
טפחים און איז ברייט פיר טפחים .גיט מען אים זיין ״ארביימס־ארט״ )מען לאזט(
איבער ליידיק ,ניט פארזייט מיט תבואה( פיר איילן .ווי מיר האבן געלערגט אין פרק
ד׳ משנה ו׳ הייסט א וויינגארטן לפחות פון ״צוויי וויינשטאקן קייגן צוויי וויינשטאקן
און איינער גייט ארוים ווי א עק״! דאקייגן איין שורה ווייגשטאקן הייםט נים קיץ
וויינגארטן .זאגט דא די משנה ,אז דאם איז נאר ביי געוויינליכע וויינגערטנער ,אבער
ביי ״ערים״ איז אפילו איין שורה פון פיגף וויינשטאקן פאררעכנט פאר א וויינגארטן,
און ווי מיר האבן געלערנט אין די פריעריקע פרקים דארף מען לעבן א וויינגארטן
איבערלאזן א ליידיקן פלאץ ביז צום ארט פון חבואה־זייען פיר איילן )דער ״עבודת
הכרם״ ,דאם ארבייטם־ארט פון וויינגארטן( .די משנה זאגט נאכמער ,אז אויב דער
ערים ,די וויינשטאקן זענען ארויפגעפלאכטן אויף דעם צוים )גדר( אדער אין דעם
גרובן ,איז כאטש ביי א געווייגליכן וויינגארטן איז דאך דער צוים און דער גרובן א
הפסקה און מען מעג באלד פון דער צווייטער זייט פארזייען תבואה )פרק ד׳ משנה ג׳(,
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אונ ע׳ נ1לז.ניןא.עב1ךת 4<1ךבעאמ 1ת.
ג^;ןיא מ1ךדין ארנע אמיות »,ע.קר
ל^דה׳ וכל,״א מן ה^דר
ל^ןךה .אמר ר י1ל;ן^ן נוד׳טלגין
קם
 hpהאזמדים ק׳ אלא אם
אלכע אמות מע.קר !•י5נים ואדר׳
נותמן לו את _״עבוךתו וזורע את

קנח

ממו^ור .ובמה היא.,עבו.דת לןםף
ק ק ה ?ז^חים למל ח ה .ר' .,עקיקא
אומר׳ קלקה♦ ב ^עריס קהוא יו;גא
מן למלרגה׳ לבי אליעזר מן נעקב
אומר׳ אם עומד מארץ ובוצר את
ןלו׳ הרי זה אוהר אלכע אמות
נ ק ד ה׳ ואם לאו׳ אינו אוסר אלא

אבער ביי ערים טאר מען אויך פון דעד צווייטער זייט פון צוים און גרובן ניט זייעז
קיץ תבואה אין די  4איילן .בית שמאי זאגן ,אז נוען מססט די פיר איילן פון דעס
שטאם־ווארצל פו! די היינשטאקן צום פעלה און די בית הלל זאגן ,אז מען מעסט )די
פיר־איילן( פון דעס צוים צום פעלה וועגן דעם טייטש פון דער דאזיקער משנה זענען
פאראן חלוקי דעות צווישן די מפרשים .דהיינו .צי מען מעסט פון צוים אין יויינגארטן
אדיין .צי מען מעסט אין יענער זייט צוים ,דער רמבם טייטשט ,אז די בית הלל מיינעז׳
אז מען מעסט פון יענער זייט צוים .ווייל די בית הלל האלטן ,אז צוליב דעם וואס די
יויינשטאקן זענען אויסגעפלאכטן אויפן צוים הייסט דער צוים אליין )ביי ..ערים״( א
סארט ווי־נגארטן .כאטש דער שטאם־ווארצל פון די וויינשטאקן איז ווייט פון צוים.
אמר ,האט ,־׳ יוחנן בו נורי געזאגט :עס האבן א טעות די אלע האס זאגן אזוי .דאם
הייםט .אז עם איז ניט דער דין .דאם א ערים .וואס האט נור איין שורה וויינשטאקן,
זאל זיין אזוי הארב ,אז די בית הלל זאלן'זאגן .אז מען טאר ניט זייען תבואה אין יע־
נער זייט פון צוים  4איילן .אלא ,נאר )דאס איז דער ריכטיקער דין פון עריס( ,אויב
עם איז פאראן  4איילן פון דעם וויינשטאקן־שטאם־ווארצל ביז צום צויס גיט מען אים
זיין )ליידיקן( ״ארבייטם־ארט״ און ער מעג פארזייען דעם איבעריקן ליידיקן ארט.
און וויפיל איז דאס ,.ארבייטם־ארט' פאר א וויינשטאק? זעקס טפחים צו יעדער זייט,
לויט ר׳ יוחנן בן נורי איז דער דין אזוי :אויב פון דעם שטאם־ווארצל ביז צום צוים
איז ניט פאראן קיץ ליידיקע פיר איילן טאר מען דארט ניט זייען קיץ תבואה ,ווייל
דאם ארט איז צו־ענג און עם מאכט דעם איינדדוק ,ווי די תבואה איז פארזייט צוזאמען
מיט די וויינשטאקן .אויב אבער עם איז יא פאדאן  4איילן ,דעמאלם האבן די פינף
וויינשטאקן פון ..ערים״ דעם דין ווי פון איינצלנע וויינשטאקן ,און דער דין פון אן
איינצלנעם וויינשטאק איז ,אז מען לאזט ליידיק  6טפחים און נאך די  6טפחים מעג
מען פארזייען תבואה )די ״עבודת הגפן״ ,דאם ליידיקע ..ארבייטם־ארט' פון איין
וויינשטאק איז  6טפחים( .ה עקיבא זאגט ,אז דריי טפחים .דאם ״ליידיקע ארבייטם־
ארט״ פון אן איינצלנעם ווייגשטאק איז נאר דריי טפחים .און נאך די טפחים מעג מען
פארזייען תבואח.
ערים ,אויב א ערים )פינף וויינשטאקן אין איין שורה ארויפגעפלאכטן אויף
ב,
שטעקעלעך( גייט ארוים פון א טרעפ־בערגל ,זאגט ר׳ אליעזר בן יעקב ,אז אויב דער
מענטש -וואס שטייט אויף דער ערד קאן אפשניידן די וויינטרויבן פון די אלע וויינ־
שטאקן ,אסר׳ט עם )דער ערים( פיר איילן אין פעלה דאם חייםט ,אז ווי ל מען קאן פון
אונטן שניידן אלע וויינטרויבן .רעכנט מען ,ווי די אלע  5ווייגשטאקן וואלטן געשטא־
נען ניט אין דער הויך אויפן בערגל ,נאר אונטן אין פעלד ,און ביז  4איילן ודיט פון
אים טאר מען ניט זייען קיץ תבואה .ואם לאו ,אויב אבער ניט )אויב מען קאן שטיי־
ענדיק אונטן אין פעלד ניט אפשניידן די וויינטרויבן( אסר׳ט עס )אונטן אין פעלה
נאר דאס ארט אונטער די וויינשטאקן .דאם הייםט .עם ווערט ניט פאררעכנט ווי די
 5וויינשטאקן געפינען זיו אונטן אין פעלד׳ און ממילא דארף מען ניט דערווייטערן 4
אייי‘) כדי צו פארזייען תבואה .אבער דארט .וואו די ורינשטאקן בויגן זין אריבער
איבער דער ערה טאר מען דארט ניט סארזייען — .דאם ווארט ״מדרגה״ איז דער
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כלאים פרק

קנט

כ;^דו .רבי אליעךאומר׳ אף חני־עע ס:^¥רפתע?!הן ג הסדלהאתמ^ן
אחת בארין ואחת כמדרגה׳ אם
ןבוה מן האיין עיבורה ט״חים׳ אי;ה
כציזרפת .עמה .ואם לאו׳ הרי זו

על ?!קעת א5יפרות׳ לא יביא זרע
אל תחת המותר ,ואם הביא לא
קהש ,ואם הלך החדש אסור׳ וכן

טייטש א  ,טרעפ״ ,און דארט וואו עם איז פאראן א בארג ,האקט מען אויס אין בארג
ווי ״טרעפ״ און מען פארפלאנצט אויף די טרעפ ,ר׳ אליעזר זאגט .אז אויך ווען איינער
רלאנצט )ניט א ערים ,ניט ארויפגעפלאכטענע נאר סתם וויינשטאקן( איין שורה אויף
דער ערד און איין שורה אניף דעם טרעפ ,אויב דער טרעפ איז הויך  !!gד עי ערד צען
טפחים ווערן זיי ניט פאורעכנט צוזאנוען ווי מיר האבן געלערנט אין פרק ד׳ דארף
מען האבן ציויי שורות וויינשטאקן ו״צוויי קייגן ציויי און איינער גייט ארויס ווי א
עק׳׳( ,כדי עם זאל הייסן א וויינגארטן און מען זאל זיך דארפן דערווייטערן פיר איילן
צו זייען תבואה .זאגט ר׳ אליעזר אז אויב איין שורה איז אויף דער ערד און איין שורה
אויף דעם טרעפ ,און דער טרעפ איז הויך צען טפחים הייסט עם ניט יוי ביידע שורות
ויאלטן געווען צוזאמען אין איין ארט און עס הייסט ניט קיץ וויינגארטן ,ואם לאו,
אויב ער איז ניט הןיך צען טפחים ווערן זיי פאררעכנט צוזאמען און עם האט דעם דין
פון א וויינגארטן און מען דארף האבן א דערווייטערונג פון  4איילן.
ג המרלה אז איינער לעגט ארויף א וויינשטאק אייף א טייל פון צונויפגע־
פלאכטענע שטעקלעך )און ער האט איבערגעלאזט ליידיק ארט אויף דעם איבעריקן
טייל פון שטעקעלעך און ניט ארויפגעלעגט דארט קיין וויינשטאקן( טאר ער אונטער
דעס איבעריקן )ליידיקן ארט( ניט פארזייען קיין תבואה דאס ווארט .,המדלה״ אין
פון .,דלה״■, ,אויפהויבן״ ,דער וויינשטאק ציט זיך ווי לאנגע ,דינע צ־וייגעלעך ,און
ער פאלט אראפ אייף דער ערד ,און דעריבער הויבט מען אים אויף און מען לעגט
אים ארויף אויף שטעקלעך ,וואס זענען געפלאכטן אין דער לענג און אין דער ברייט,
אדער אויף א פארצויגענעם שטריקל ,אדער אויף א בוים ,דאם ווארט ״אפיפיריות״
איז ניט קלאר פון וואנען עם שטאמם .דער ״ערוך השלם״ מיינט אז עם איז פון
גריכישן ווארט ״עפיפואדעם״ ,וואם זאל זיין אויך דער טייטש פון די דאזיקע גע־
פי^אכטענע שטעקלעך צו די וויינשטאקן .די משנה לערנט דא ,אז כאטש אויף דעם
איבעריקן טייל פון די שטעקלעך זענען דאך ניט פאראן קיין וויינשטאקן־צווייגן ,פונ־
דעסטוועגן טאר מען ניט פארזייען אונטער זיי קיין תבואה .אם הביא אייב אבער ער
האט יא פארזייט ,אסר׳ט עם ניט ווי מיר האבן שוין געשריבן איז ,,כיאים פון וויינ־
גארטן״ ו..כלאי הכרם״( אנדערש ווי אנדערע כלאים .למשל איין מין תבואה טאר
מען ניט זייען צוזאמען מיט אן אנדער מין תבואה; אבער אויב מען האט יא פאר־
זייט מעג מען עםן די ארויםגעוואקפענע כלאים־תבואה .אבער אויב מען פארזייט
תבואה אין א וויינגארטן טאר מען ניט עםן און אויך ניט הנאה האבן ניט פון דער
תבואה און ניט פון וויינגארטן און מען מוז דאם אלץ פארברענען .דאס הייםט ״קידש״,
עם ווערט ווי ״הייליק״ .זאגט דא יי משנה ,אז אונטער דעם איבעריקן ליידיקן אדט
פון די שטעקלעך טאר מען ניט זייען קיין תבואה ,אבער אויב מען האט יא פארזייט
ווערט עס ניט ״קודש״ ,מעג מען עסן סיי די תבואה און סיי די וויינטרויבן .ואם הלך,
אויב )די צחייגן פון וויינשטאק זענען זיך צעוואקסן ווייטער און( דער נייעי צו־וואוקס
פון די צווייגן איז געגאנגן ווייטעה )און האט פארנומען דאס איבריקע ליידיקע ארט
פון די שטעקלעך( איז עם )די תבואה ,וואס מען האט אונטן פארזייט( אסור וכן ,און
אזוי איז אויך דער דין ,ווען מען לייגט די וויינשטאקן־צווייגן אויף א טייל בוים,
אויף וועלכן עם וואקסט ניט קיין פרוכטן )אילן סרק( אויב מען האט פארצויגן וויינ־
שטאקן־צווייגן אויף א טייל פון א פרוכטלאזן בוים טאר מען ניט פארזייען אונטער
דעם גאנצן בוים .דער טעם דערפון איז )ווי די מפרשים זאגן( ,ווייל קוים וואקםט ניט
אויפן בוים קיין פרוכטן האט דער בוים דעם דין ווי שטעקלעך ,און ער יוערט בטל
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ד®,דלה .על מקצת אילן סרק:
ד ה מךל ה אתהג^ן.על מקצת אילן
מאכל ,מווזר להניא ורע אל תרות
המ1תר ,אם הלך החדש יחזירנו׳
מ_.עש'ה שהלך רבי ןהיועזע אצליכי
.ישמעאל לכפר ^עזיז ,והראהו ן9ן
מוךלה.על מקצת תא^ה .אמר לו
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מה אני להביא4.רע אל תחת המותר?
אמר לו מותר .והעלהו משם לבית
המ;נ;יה׳ והראהו ג5ן שהוא מודלה
על מקצת הקורה׳ וסדןשלינזקמה
ובו קורות הךנה׳ אמר לו׳ תחת
הקורה זו אםור והשאר מותר:
ה איזהו אילן כךיף כל שאינו עושה
-
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צום וויינשטאק .״אילן סרק״ איז אזוי ווי ״אילן ריק״ ,א ליידיקער בוים׳ און דאם
ווארט ״סרק״ איז ״ליידיק״ אין אראמעאיש .דער ד׳יפוך פון ״אילן סרק״ איז ״אילן
מאכל״ ,״א בוים פון עסנווארג״ ,א בוים׳ אויף וועלכן עם וואקסן פרוכטן׳ וועלכע מען
עסט.
ד .המדלה׳ אז איינער לייגט ארויף צווייג! פו! א וויינשטאק אויף א טייל פון א
פרוכטךבויס )״איל! מאכל״ ,בוים ,אויף וועלכן עס וואקסן פרוכט!{ ,מעג ער פארזייען
תבואה אונטער רעם איבעריק! )ליידיק! ארט פו! בוים( ,און אויב )די וויינשטאקך
צווייג! האב! זיך צעוואקס! או!( דער נייער צו־וואוקם איז געגאנגע! ווייטער )או! האט
פארדעקט אויך דאס איבריקע ליידיקע ארט פו! בוים( ,זאל ער צוריק אריבערבייג! די
צווייג! און מען מעג דארט פארזייען .דער טעם איז ,ווייל א פרוכטן־בוים איז חשוב
און ווערט ניט בטל צו די וויינשטאק־צווייגן ,און מען באטראכט ניט דאס ווי שטעק־
לעך ,און עם ווערט ניט פאררעכנט ווי דער גאנצער בוים וואלט געווען וויינשטאק.
מעשה ,עס איז געשע! א מעשה ,אז ר׳ יהושע איז געגאנגע! צו ר׳ ישמעאל קיי! כפר
עזיז )א! ארט אי! ארץ ישראל( או! ער )ר׳ ישמעאס האט אים )ר׳ יהושע׳!; געוויזן
א חיינשטאק ארויפגעלייגט אויף א טייל פו! א פייגנבוים או! האט אים געפרעגט; צי
מעג איך פארזייע! אונטער דעם איבעריק! )ליידיק! ארט פו! פייגנבוים(? האט ער אים
געענטפערט אז מע! מעג; או! ער )ר׳ ישמעאל( האט איס פו! דארט ארויפגעפירט
קיי! בית המגנייה )א! ארט אי! ארץ ישראל( ,או! ער האט איס געוויז! א וויינשטאק,
וואס איו ארויפגעלייגט אויף א באלק! ,או! א ווארצל־שטאם פו! א סיקאמיר־בוים,
אי! וועלכ! עס זענע! געווע! א סך באלקנס; האט ער )ר׳ יה₪ע( אים )ר׳ ישמעאל!(
נעזאגט :אונטער רעם באלק! )וואס אויף א טייל פו! איס איז ארויפגעלייגט דער
וויינשטאק( טאר מע! ניט פארזייע! ,או! אונטער די איבעריקע מעג מעך ר׳ ישמעאל
איז געווען יונגער פון ר׳ יהושע )ווי עם דערציילט די גמרא אין גטין נ״ח( ,און ר׳
ישמעאל האט פון ר׳ יר׳ושען געפרעגט שאלות .כפר עזיז )״דאם דארף עזיז( איז גע־
ווען אין ארץ ישראל אין דרום טייל פון לאנד ,און דארט דערלעבן איז מסתמא אויך
געווען דאם ארט ״בית המגנייה״ .ר׳ יהושע האט געפסקנט ,ווי די משנה האט גע־
לערנט ,אז ביי א פרוכטן־בוים )דא איז געווען א פייגנבוים( איז אסור צו פארזייען
גאר אונטער דעם ארט ,וואו עם ליגן די וויינשטאק־צווייגן .די צווייטע שאלה איז גע־
ווען ,וועגן באלקגס ,לאנגע קלעצער ,וואם מען שני Tט ארוים פון דעם ווארצל־שטאם
פון א סיקאמאר־בוים ,און די קלעצער זענען נאך געווען באהאפט מיט דעם שטאם־
ווארצל ,און אויף א טייל פון איין קלאץ איז געווען ארויפגעלייגט א ודינשטאק .ר׳
יהושע האט געפסקנט אז אונטער די אנדערע קלעצער מעג מען יא פארזייען .די
תוספתא זאגט ,אז דער טעם איז ,ווייל יעדער קלאץ ווערט באטראכט ווי א באזונ־
דערער בוים פאר זיך.
ה איזהו ,וואס הייסט א ״איל! סרק״) ,א בוים א! פרוכט!( ? יערער בוים וואס
טראגט ניט קיי! פרוכטך ר׳ מאיר זאגט ,אז אלע בוימער זענען ״איל! סרק״.א חוץ
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9יר1ת .ר׳ האיר א1מר׳ סכל אי^׳ן
קרק׳ חר^י מן הזית וסתאןה .ר'י1הי
א1מר ; ,ל קאין כמ 1הונ1מעין ^ד1ת
צלמיות ,הרי זך ,אילן סרק :ו 5ס.קי
,עריס  n p pאמות לעוד׳ ו^ל מדיות
קאמרו חכמים בנירם׳ אין בד,ם ועוד׳
חוק מפסקי עדים .אלו הן פסקי

קסא

^עריס׳ ^ערים עזדןיב מאמצעו,
ו;^ס?ירו בודזמ^ט1ןפ5ים מכאןודומש
ק ם ^מו;ך,
ו;5ים מנאן׳ אם
אמות לא לניא זיע לק ם׳ קמוגד,
אמות לעוד׳ נוס^ין לו ?.די,עבודתו
לזו,רע את המוךר :ן ערים זמהוא
יו{ 5א מן הכוהל מתוך הקרן וקלה,

דער איילבירטךבוים או! דער פייגנבוים .ר׳ מאיר האלט ,אז אלע ביימער ורעה נטל
צום וויינשטאק ,וואט מען לייגט אדויף אויף זיי ,ווייל די ביימער ,כאטש אויף זיי וואקסן
פרוכטן ,זענען ניט געגוג חשוב .אן אויסנאם זענען דער איילבירטן־בוים און דער
פייגנבוים ,מחמת זיי זענען זייער חשוב און זיי ווערן ניט נ טל צום וויינשטאק וואט
ליגט אויף זיי .ו׳ יוסי זאגט ,אז די אלע ביימער ,וואס עם איז ניט דער שסייגער צו
פלאנצ! פו! זיי גאנצע פעלדער הייס! ״איל! סרק״ .ר׳ יוסי האלט ,אז קוים פלאנצט מעז
פון א סארט בוים א סך ,גאנצע פעלדער ,איז א סימן ,אז דער סארט בוים איז חשוב
ביים פלאנצער ,און ממילא איז אפילו מען לייגט ארויף אויף א טייל פון אים א וויע־
שטאק וזערם ער ניט בטל צום וויינשטאק.
ו .פסקי ערים ,שטיקער פו! א ערים )טאר מען נים פארזייע! לעב! זיי קיי! תבואה(
אכט אייל! או! עפיס נאך .די משגה וועט ווייטער דערקלערן וואט מען מיינט מיט
״שטיקער פון א ערים״ ״פסקי״ איז פון ״פסק״ ,אפגעהאקט ,שטיקער .וכל ,או! אלע
מאס! ,וואס די חכמים האב! געזאגט ביי א וויינגארט! ,איז ניט פארא! ביי זיי ״או!
עפים נאך״ ,א חוץ ביי ״שטיקער פו! ערים״ .די משנה מיינט דא צו זאגן ,אז אומעטום,
וואו מען זאגט ביי א ווייגגארטן ,אז מען דארף דערווייטערן דאס זייען תבואה פון אים
א געוויטע מאם ,צי פיר איילן ,צי  6טפחים ,ווערט ניט באנוצט דער אויסדרוק ״און
עפים נאך״ .אבער דא ביי פסקי ערים איז אן אויסנאם ,און עם ווערט געזאגט ,אז ביז
אכט איילן טאר מען ניט ,און ״עפים נאך מעד״ ווי אכט איילן ,דהיינו אכט איילן ״און
עפים נ א ד׳ מעג מען יא .אלו ,דאס זענע! ״שטיקער פו! ערים״ :א עריס )וואס האט
גער,אט א שורה פו! עלף וויינשטאק! אויסגעפלאכט! אניף שטעקעלעך( או! אי! דער מיט
איז)איי! וויינשטאק( פארניכטעט געוואר! או! עס זענע! געבליב!  5וויינשטאק! אין איי!
זייט או! פינף וויינשטאק! אי! דער צווייטער זייט ,און אין דער מיט איז ליידיק ,הייסט
עם שטיקער פון א ערים ,״פםקי ערים״ און דער דין זייער איז! אם יש ,אויב דארט
)צוויש! די צוויי שטיקער ערים( איז פארא! אכם אייל! טאר מע! ניט פארזייט! קיי!
תבואר) ,ווייל זיי ווער! צוגערעכנט צוזאמע! או! עם הייסט ניט ווי צוויי שטיקער ערים,
נאר ווי איי! ערים( ,אבער אויב עם איז פארא! אכט אייל! או! עפים נאך ,ניט מען איס
זיי! )ליידיק!( ארבייטס־ארט או! מע! פארזייט דאס איבריקע )ליידיקע ארט( .וועגן דעם
וייפיל עם איז דאם ״ארבייטס ארט״ און מען דארף עם איבערלאזן ליידיק ,איז פאראן
אין דער משנה א׳ פון דאזיקן פרק די מחלוקה ,די סתם משנה האלט ,אז  4איילן און ר׳
יוחנן בו נורי האלט אז  6טפחים .דער רמבם זאגט ,אז מיט דעם ״און עפים נאך״ מיינט
מען א טפח.
ז .ערים ,א ערים )פינף וויינשטאק! ,ארויפגעפלאכט! אויף א וואנט( ,וועלכער
גייט ארויס פו! דער וואנט פו! ווינקל און ענדיקט זיך ,גיט מע! איס זיין ליידיק! אר־
בייטס־ארט או! מע! פארזייט דאס איבריקע .די מפרשים האבן צוויי טייטשן אויף דער
משנה .דער ר״ש און דער ברטנורא טייטשן ,אז דאם מיינט ,ווען מיר האבן פאר זיך
א וואנט׳ און אויף אייו עק וואנט זענען פאראן דריי וויינשטאקן פון ערים און אין
דעם צווייטן עק וואנט זענען פאראן צוויי וויינשטאקן פון ערים ,און צווישן די ביידע
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נותנין ל^ 1עב1ךתו ףורע את הצותר.
רבי יוסי אומר׳ אם אין שם אך5ע
אמות׳ לא:ביא זרע לשם* ח ס,ק;ים
היוצאים מן הערים וחם ,עליהם

קסב

ל^ם^קן׳ כעהן מותר, .עשאן בדי
שןהלך ,עליהן החךש׳ ^סור:
ט ח^רח היוצא מן הערים ,רואין
אותו באלו מטוטלת תלהה בו׳

טיילן פון ערים איז פאראן א ליידיקע שטיק וואנט .זאגט די משנה ,אז מען גיט יעדן
טיל פון ערים זיץ לי Tיקן ארבייטם־ארט ,וואס איז דער דין ביי אן איינצלנעם וויינ־
שטאק ,צו  6טפחים; דאם הייסט ,מען לאזט איבער ביי דער וואנט  6טפחים ליידיק ארט
לעבן די דריי וויינשטאקן און  6טפחים ליידיק ארט לעבן די צוויי וויינשטאקן ,און דאס
איבריקע ליידיקע ארט ביי דער וואנט מעג מען פארזייען .אבער דער רמב״ם טייטשט,
אז דאם מיינט מען ,ווען מען האט פאר זיך צוויי ווענט ,וועלכע זענען צונויפגעשטעלט
ווי א ״דלית״ ,און אין ווינקל איז אויף איין וואנט פאראן דריי ווייגשטאקן פון ערים
און אויף דער צווייטער וואנט )אין זעלבן ווינקל( צוויי וויינשטאקן פון ערים; איז דער
דין אז מען דערווייטערט זיר וויפיל דאם ארבייטס־ארט מאכט אויס ,דהיינו  6טפחים,
און מען מעג פארזייען דאס איבריקע ליידיקע ארט ,וואם געפינט זיך אין ווינקל צווישן
בי Tע ווענט .ר׳ יוסי זאגט ,אז אויב סס איז דארט ניט פאראן קיין לייריקע פיר איילן
טאר מען דארט ניט פארזייען קיין תבואה ,ר׳ יוסי׳ם ווערטער קאן מען איינטייטשן לויט
בי Tע פריעריקע פירושים ,און ר׳ יוסי האלט ווי זיץ שיטה פריער פרק ה׳ משנה ד׳ וואו
ער זאגט ,אז אפילו ווען איין וויינשטאק געפינט זיך אין א גריב צי א יויין־קעלטער דארף
מען שוין האבן ליידיקע פיר איילן ,מחמת דאס ארט איז צו־ענג או! עם זעט אויס ווי
אלץ וואלט געווען וויינשטאק .אזוי איז אויך דא ,סיי לויטן פירוש ויעגן דער ליידיקער
וואנט ,טיי לויטן פירוש פון ווינקל ,דארף מען האבן  4איילן.
ח .הקנים ,די שטעקלעך ,וואס שטעקן ארוים פון רעם ערים )פון די  5וויינ־
שטאקן ,וואס זענען ארויפגעפלאכטן אויף שטעקעלעך און טיילן פון די דאזיקע שטע־
קעלעך שטעקן ארויס און אויף זיי איו ניט ארויפגעפלאכטן קיין וויינשטאק־צווייגן(,
און עם איז אים )דעס בעל הבית( א שאד געווען זיי אפצוהאקן ,מעג ער )פארזייען
תבואה אויף דעם ארט אויף דער ערד ,וואס איו( אונטער זיי )אונטער די ליידיקע
שטעקעלעך( דער טעם איז ,ווייל דער בעל הבית האט דאך געלאזן די ארויסשטארצנ־
דיקע שטעקעלעך ,ניט דערפאר ווייל ער האט געוואלט דאם אויף זיי זאלן זיך פארציען
וויינשטאק־צווייגן ,נאר םתם ,עם איז אים א שאד געווען זיי אפצוהאקן  :דעריבער
הייםט עם ניט ,אז ער האט זיי געמאכט פאר א טייל פון וויינשטאק .עשאן ,אויב אבער
ער האט זיי געמאכט ,כדי אז)ווען די וויינשטאק־צווייגן וועלן זיך פארגרעסערן און צו־
וואקסן( זאל דער נייער צו־וואוקס ארויף אויף זיי ,מאד ער ניט )זייען אונטער די
שטעקעלעך( .ווייל די מחשבה אליין ,אז אויך אויף די דאזיקע ליידיקע שטעקעלער ואלן
ארויפקומען די וויינשטאק־צווייגן ,מאכט אז די שטעקעלעך זאל הייסן א טייל פון
וויינשטאק.
ט .הפרח ,דאס געבליעכץ ,וואס גייט ארויס פון עריס־וויינשטאק )אויב א וויינ־
שמאק־צווייג ציט זיך ארויס פון ערים ,פון די שטעקלעך ,אדער פון דער וואנט ,און
בלייבט הענגן אין דער לופט( ,דארף מען באטראכטן ווי א שנור־וואגע הענגט ארא0
)פון דעס דאזיקן געבליהעכץ( ,און)דאס ארט אויף דער ערד( אונטער רעם געבליהעכץ
טאר ניט )פארזייט ווערן( ,די משנה רופט אן מיטן ווארט ״פרח״ דאם געבליהעכץ )ווי
עם איז פאראן אין שיר השירים ו׳ ״הפרחה הגפן״( ,די וויינשטאק־צווייגן ,וואם שפראצן
אחים פון דער וויינשטאק־וואנט און הענגן אין דער לופט .אפשר איז עם אויך פון
ווארט ״פורח״ ,״פליהען״ אין דער לופט .כדי מען זאל וויסן וואס הייסט ״די ערד אונ־
טער דעם דאזיקן געבליהעכץ״ ,וואם מען טאר ניט פארזייען מיט תבואה )לויטן דין פון
״תחת הגפן״ ,ערד אונטער א וויינשטאק״( ,זאגט די משנה׳ אז מען דארף מעסטן מיט
א גלייכער ליניע ,ווי א שנור־וואגע ,מיט וועלכער די וואם בויען הייזער מעסטן ,כדי
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כנגדו י^סור .וכן כדלית .ממוסס מון;ר_. .עשאה כדי
זמורה מאילן לאילן׳ סחסיל! אסור .הד 1ךש׳ אסור.
ספלןה כחבל א־וכגמי׳ תחתהספוק

..............

,עליו

פרר ,ז

א המכריך אתהן?ן באר״ן׳ אם אין ע?ר.על

יגזלעזה ה^חים׳

צו האבן א גלייכע וואנט .מען הענגט אז אויף איץ עק שנור א שטיק בליי און מען,לאזט
אראם די שנור וועלכע ציט זיך דעמאלס אויס אין א גלייכער ליניע! אזוי ארום ווייסט
מען פינקטליך ביז וואנען עם ציט זיך אויף דער ערד דאם ארט ,וואם איז אונטער דעם
וויינשטאק־צווייג .דאם ווארט ״מטולטלת״ געפינט זיך עטליכע מאל אין משנה און
עם איז פון ווארט ״טלטל׳ /באוועגן זיד״ .וכן ,און אחי אין אויך דער דין מים א
צהייג פון א דלית .דאם הייסט ,אז אויב פון וויינשטאק ,וואם ליגט אויף א וואנט,
שפראצט ארוים א צווייג ,וואס בלייבט הענגן אין דער לופט ,מעסט מעז אייד אזוי מיט
דער שנור־וואגע ,און אונטער דער צווייג טאר מען ניט פארזייען .המותח ,אז איינער
ציט א וויינשנואק־צווייג פון איין בוים צו אן אנדערן בוים )און די צווייג איז אזוי
ארוס ניט ארויפגעצויגן אויף קיין שטעקל ,נאד אין דער לופט( טאר מען אונטער )דסר
צווייג( ניט )פארוייען( ווי מיר האבן שוין געזאגט הייסט דאס ״תחת הגפן״ ,״אונטער
דעם וויינשטאק״ און מען טאר ניט פארזייען אויף דער ערד ,ווייל עם הייסט כלאים.
אבער פון ביידע זייטן פון דער צווייג ,אויב זי געפינט זיך אויםער די  4איילן פון דעם
וויינשטאק־שטאם־ווארצל ,מעג מען .ספקה ,אויב )די צווייג פון וויינשטאק וואס איז
געווען אנגעבינדן אין איין בוים ,איז ניט געווען גענוג לאנג כדי צו קאנען אנבינדן
איר צווייטן עק אין אנדערן בוים ,און( ער האט צום צווייג צוגעבינדן א שטריקל אדער
א גראז־שנור )און דאם שטריקל צי דעם גראז שנור צוגעבונדן צום בוים( ,מעג מען
)פארזייען אויף דער ערד אונטער דעם שטריקל אדער דעם שנור( .״ספקה״ איז דער
טייטש ״פארזארגן״ ,געבן דעם צווייג וואם ער דארף כדי צו ווערן לענגער .״גמי״ איז
פאראן עטליכע מאל אין משנה ,און איז דער טייטש א שנור געמאכט פון א הארטן
וואסער־גראז) ,״בולבראש״ אין ענגליש( .עשאה ,אויב אבער ער האט צוגעבונדן )דאס
שטריקל אדער די גראז־שנור( כדי עם זאל דערויף זיו פארציען דער צווייג ,וואס וועם
צו־וואקסן ,טאר מען ניס פארזייען )אונטער דעם שטריקל אדער דעם גראז־שנור(,
אפילו דעמאלם ווען עם איז דערויף גארנישט ארויפגעצויגן געווארן קיין צו־וואוקס
פון צווייג טאר מען אויך ניט ,דער טעם איז ,ווייל ,ווי מיר האבן געלערנט פריער אין
משנה ח׳ ,אז דורך זיק מחשבה מאכט ער ,אז אויר דאס שטריקל ,וואס דערויף איז נאד
ניט פארצויגן קיין וויינשטאק־צווייג ,ווערט פאררעכנט אלם טייל פון רויינשטאק.

פרק ז.
א .המבריך ,אז איינער בייגט אריין דעם צווייג פון א וויינשטאק אין דער ערד
און ציט אים ווייטער אונטער דער ערד ביז דער ודינשטאק קומט ארויס פון דער ערד
און וואקסט דארט ווייטער שוין איבער דער ערד! דאם הייסט ״מבריך״ פון ווארט
״ברד״ ,קני ,איינבייגן ווי א קני! אס אין ,אויב עם איז ניטא ערד דיק דריי טפחים
איבער אים )איבער דעס וויינשניאק־צווייג אין דעס ארט וואו ער געפינט זיך אונטער
דער ערד( טאר ער איבער דעם וויינשטאק־צווייג ניט פארזייען )קיין תבואה אדער
ירקות( דער טעם איז ,ווייל די ווארצלן פון דער פארזייטער תבואה גייען ביז דריי
טפחים ,און דעריבער אויב עם איז ניטא קיק  3טפחים וועלן די תבואה־און ירקות־
ווארצלן אריק אין וויינשטאק־צווייג ,און ווי מיר האבן געלערנט אין פרק א׳ טאר מען
ניט מרכיב־זיק ,גרעפטן ,אריינפלאנצן תבואה און ירקות אין א בוים .דאס וראם די
משנה זאגט דא דוקא א וויינשטאק ,כאטש אנדערע בוימער טאר מען אויר ניט מרכיב
זיק ,זאגן די מפרשים ,ווייל נור אין א וויינשטאק־צווייג ,וועלכער איז ווייך ,וועלן די
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ל^^ ;כיא זרע ?גליה׳ א5ילו הכר 7ד.
לדלעת או־ גסיל1ן .הנ ד ל ה ? 9לע
אף.על ?י ^ואיןע 9ר .ע ל; ב ה א ל א
זעלעז אצלעות ,מור;ר להכיא ןרע
,עליה .האןכולה ^ב^לן׳ אין מ!־ךדן

משד♦ ב

הסלריך
לה אלא סן הערןי
^לש |;9ים ןע,קרי 0ם  5ךאים׳ ו נ י
אליעזר נ ר ^ד1ק אוסה אם יש
ניגיהם מ אינ ע אמות ן.עד י^ 1מ^1ה׳
הלי אלו סלסיפות ,ןאם לאו אי;ן

תבואה־און ירקות־ווארצלן דודכברעכן .אפילו ער האט איר מברין־געווע! )ארייד
געבויגן( אין א קירבים )דיניע( אדער אי! א רער ,אויך אין דעם פאל איז דער דין
אז אויב עם איז ניטא איבער דעם קירבים אדער דער רער דריי טפחים ערד ,טאר מען
איבער זיי ניט זייען .די מפרשים זאגן ,אז מען מיעט דא אז דער קירבים איז א אוים*
געטריקנטער ,ווייל אויב ניט טאר מען דאך ניט ארייגבייגן דעם וויינשטאק אין קיר־
בים ,מחמת עם איז דאך ,אילן בירק״ )בוים אין גרינס! ווי מיר האבן געלערנט אין
מרק א׳ .״םילון״ איז א גריכיש ווארט און איז דער טייטש ״רער״ ,ריננע ,און די
מפרשים זאגן ,אז דא מיינם מען א ערדענע רער ,ווייל דורך א מעטאלענער רער קא־
נען די תבואה־ווארצלן ניט דורכברעכן און מען מעג פארזייען אפילו ווען עם איז
ניטא  3טפחים ערד .הבריכה ,אויב מען האט אריינגעבויגן )רעם וויינשטאק־צווייג(
אין א פעסן־שטיין ,איו אפילו איבער דעם פעלזן־שטיין איו ניט פאראן מער ערד ווי
די דיק פון דריי פינגער מעג מען איבער אים פארזייען .א טפח איז  4גראבע פינגער
טון מענטשם האנד אדער  5מיטעלע פינגער .זאגט די משנה .אז אויב צווישן דער
תבואה און דעם וויינשטאק איז מפםיק א פעלזן־שטיין מעג מען פארזייען אפילו ווען
דארט איז ניט פאראן קיץ טפח ערד ,וויל די ווארצלן וועלן דעם שטיין ניט דורב־
ברענן .טייל טייטשן ״םלע״ שטיין־הארטע ערד .הארכובה ,אן אויסבייג אין א וו״נ־
שמאק ,רעכנט מען אים נור פון צווייטן ווארצל .כדי צו פארשטיין די משנה וועלן
מיר דא געבן עטליכע אויפקלערונגען .ערשטנם ,דאם ווארט ״ארכובה״ די קני איז
דער טייטש דער אויםבייג פון א פוס .דערפון רופט מען אויך ״ארכובה״ יענעם טייל אין
אן אריינגעבויגענע וויינשטאק וואו דער וויינשטאק צווייג קומט צוריק ארוים פון
דער ערד און ציט זיך ווייטער און עם מאכט דעם איינדרוק ווי עם איז אן אנדערער
וויינשטאק .צווייטנם ,דער דין איז אז מען טאר ניט זייען תבואה זעקס טפחים ארוס
איינצלנע ווייגשטאקן .די שאלה איז ,אויב מען בייגט־אריין א וויינשטאק אין דער
ערד און ער קומט ארוים פון דער ערד ווייטער ,פון וואנען דארף מען רעכנען די 6
טפחיםז צי פון דעם ערשטן ארט ,וואו דער וויינשטאק איז פארפלאנצט ,צי פון דעם
״צווייטן ווארצל״ ,פון וואנען דער איינגעבויגענער וויינשטאק קומט ארויסז זאגט די
משנה ,אז מען מעםט פון צווייטן ווארצל .די מפרשים זאגן ,אז דאם איז נאר ווען מען
זעט ניט ארוים דעם ערשטן ווארצל אבער אויב מען זעט אים דארף מען מעםטן פון
ערשטן ווארצל.
ב .המבריך .אז מען בייגט אריין דריי וויינשטאקן אין דער ערד )און ויי קומען
ארויס פון דער טרד ווייטער( ,און מען זעט ארויס זייערע ווארצלן ,זאגט ר׳ אליעור בר
צדוק ,אז אויב עם איז פאראן צווישן זיי)סיי צווישן איין וויינשטאק און דעם צווייטן
און סיי ביי יעדן וויינשטאק צווישן דעם ״ערשטן ווארצל״ און דעם ״צווייטן ווארצל״(
פון פיר איילן ביז  8איילן ,ווערן זיי פאררעכנט צוזאמען און אויב ניט ווערן ויי ניט
פאררעכנס צוזאמען .ווי מיר האבן געלערנט פריער אין די פרקים הייםט א ״וויינ־
גארטן״ נאר ווען עם זענען פאראן צוויי שורות וויינשטאקן )״צוויי קייגן צוויי און
איינער גייט ארוים ווי א עק״( .זאגט ר׳ אליעזר בר צדוק ,אז אן אריינגעבויגענער
וויעשטאק מיט א ״ערשטן ווארצל״ און א ״צווייטן ווארצל״ ,ווערט פאררעכנט פאר
צודי וויינשטאקן ,אויב עם איז צווישן די צוויי ווארצלן פאראן ניט ווינציקער פון פיר
איילו און ניט מער פון  8איילן; און ממילא ווערן די דריי וויינשטאקן פאררעכנט פאר
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ס^^ךם1ת> ג^ן ו;ז,יכ>?זה׳ אסורה הן9ן אסור ןאינו ס-קלוגז♦ ג אלו
ואיןה מ.קדומת .ר׳ מאיר א1סר׳ אף אוסרן ולא מרןרשין׳ מוסר חך 3ן
^^ר אס ור ואינו סר1לש.ר׳אלי^.גזר ס^רם׳ מוסר מחול הכרס׳ מוסר
3ר ^דוק אומר משמו אף.על ?51;.י  9ס.קי;גרס ,מוסר א 5פרות׳ אסל
 6וויעשטאקן און זיי הייסן א וויינגארטן; ווי מיר האבן געלערנט דארף מען פון
א וויינגארטן דערווייטערן תבואה  4איילן ,גפן ,א וויינשטאק ,וואס איז געווארן אויסגע־
טריקנט )אויסגעדארט( ,טאר מען ניט )פארזייען לעב! אים קיץ תבואה( ,אבער ער
איז ניט ״מקדש׳ /מיר האבן שוין דערקלערט ,אז ביי כלאים פון א וויינגארטן זעגען
פאראן צוויי זאכן .איינס איז ,וואם מען טאר נים פארזייען קיין תבואה און ירקות אין א
וויינגארטן ,דאס צווייטע איז ,אז אויב מען האט יא פארזייט איז עס ״מקדש״ ,מען טאר
דערפון ניט עסן און ניט הנאה האבן ,נאר מען מוז אלץ פארברענען .די משנה וועט דא
באלד אויסרעכנען אזעלכע פאלן ,ווען פארזייען טאר מען ניט ,און דאס רופט אן די
משנה ״אוסר״ :אבער אויב מען האט פארזייט מעג מען עם עסן און הנאה האבן דער־
פון און מען דארף עם ניט פארברענען ,און דאס רופט אן די משנה ״אינו מקדש״ ,ניט
מקדש .לעבן אן אויסגעדארטן וויינשטאק טאר מען ניט פארזייען )די מפרשים זאגן
צוליב ״מראית עין״ ,מענטשן זאלן ניט מיינען ,אז מען פארזייט לעבן א גוטן ווייג־
שטאק( ,אבער מקדש איז ער ניט ,און אויב מען האט פארזייט מעג מען עם נוצן.
ר׳ מאיר זאגט ,אז אויך באוועל )צמר גפן( איז אסור אבער מקדש איז ער ניט,
דער רמבם טייטשט די משנה ,אז מען טאר ניט פלאנצן אין א וויינגארטן דעם באוול־
בוים ,אבער אויב מען האט אים יא געפלאנצט איז ער ניט מקדש ,ווייל עם איז ניט
קיין מין גרינס )און קיין תבואה איז עם אודאי ניט(.ר׳ אליעזר בר צדוק זאגם־נאו אין
זיין נאמען ,אז אויך איבער דעם וויינשטאק־צווייג )וועלכער איז אריינגעבויגן אין
דער ערד און איבער אים איז ניטא קיין דריי טפחים ערר( איז אסור )צו פארזייען
תבואה צו ירקות( אבער ער איז ניט מקדש .און אויב מען האט יא פארזייט מעג מען
עם נוצן .דער דין גייט ארויף אויף דעם דין פריער אין דער משנה א׳.
ג אלו ,די דאזיקע זאכן אסר׳ן אבער זיי זענען ניט מקדש :מותר חרבן הכרם,
דאם איבריקע ליידיקע ארט פון א ״חרבן הכרם״ .די משנה מיינט דא דעם דין פריער
אין פרק ד׳ משנה א׳ אז ביי א ״קרחת הקרם״ ,א וויינגארטן ,וואם איז אין דערמיט
חרוב געווארן ,איז אויב עם איז ניטא קיין  16איילן צווישן די געבליבענע שורות ווימ־
שטאקן טאר מען ניט פארזייען ניט נור דעם ״עבודת הכרם״ ,דאם ארם צו  4איילן
אין ביידע זייטן לעבן די וויינשטאקן־שורות ,נאך אויך ניט דעם ״מותר״ ,די איבער־
געבליבענע ניט־גאנצע  8איילן .זאגט דא די משנה ,אז דעם דאזיקן מותר טאר מען
ניט פארזייען ,אבער אויב מען האט יא פארזייט מעג מען עם נוצן :עם איז ניט מקדש.
מותר מחול הכרס ,דאס איבריקע ליידיקע ארט פון ״מחול הכרם״ .דאס גייט ארויף
אויף דער משנה ב׳ אין פרק ד׳ ,אז ביי ״מחול הכרם״ ,צווישן די וויינשטאקן און
דעם צוים )גדר( ,אויב עם איז ניטא  12איילן ,טאר מען נים זייען ניט נאר דעם
״עבודת הכרם״ ,די  4איילן ביי די וויינשטאקן ,נאר אויך ניט דעם ״מותר״ ,די איב־
ריקע ניט־גאנצע  8איילן .זאגט די משנה אז זייען טאר מען ניט אין דעם מותר ,אבער
מקדש איז ער ניט ,אויב מען האט יא פארזייט .מותר פםקי ערים ,ראם איבריקע ליי־
ריקע ארט פון די שטיקער פון ערים .דאס גייט ארויף אויף דעם דין אין פרק ו׳ משנה
ו׳ אז אויב פון  11וויינשטאקן אין איין שורה )ארויפגעפלאכטן אויף שטעקלעך ,וראם
הייסט ״ערים״( איז חרוב געווארן איין וויינשטאק אין דערמיט און עם זענען געבליבן
 5פון איין זייט און  5פון דער צווייטער זייט ,איז אויב עם איז צווישן זיי ניט פאראן
״ 8איילן און עפים נאך״ טאר מען ניט פארדיען ניט נור די  6טפחים לעבן די וויע־
שטאקן)״עבודת הגפן״ איז  6טפחים( ,נאר אויך ניט דעם מותר ,דאס איבריקע ליי־
דיקע ארט פון איבער  6איילן ,דעם דאזיקן ״מותר״ זאגט דא די משנה ,טאר מען ניט
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תחת ה;5ן. .ועב1דת הג^ן ,ואךבע
אניות ^כןים׳ ה ר אלו סל 1ךשותן
ך הנוסיך את;?נ.1על 5כ' תבואת1
של חכייו׳ חד זח ,קדש וח;יב
כאהךותו .יגי י 1זי ודגי שנןע1ן

קסו

א1סדים׳ אין אךם נז.קדש ר^ר שאינ1
^י־י ה אמר ר׳ יוסי מעשה ?אחד
שזיע את 3ךמ 1נשניעית׳ ו?א
מעשה לסני י .,עלןי?א׳ ואמר אין
אךם מקדש ך?ר שאינו קל1ן ך הא^ם

פארזייען ,אבער מקדש איז ער ניט .מותר אפיפירות ,דאס איבריקע ליידיקע ארט אויף
שטעקעלעך דאס גייט ארויף אויף דער משנה ג׳ אין פרק ר .אז אייגער לייגט ארויף
א וויינשטאק אויף א טייל פון וואנט פון שטעקעלעך ,טאר מען אויך ניט זייען אונטער
רעם ״מותר״ אונטער רעם טייל וואנט שטעקלעך )אפיפירות( ,וואם אויף אים ליגט
ניט דער וויינשטאק־צווייג! זאגט די משנה דא ,אז פארזייען טאר מען ניט ,אבער
מקדש איז עס ניט .אבל ,אבער תחת הגפן ,אונטער דעס וויינשטאק )אפילו אונטער די
צווייגן פון וויינשטאק( ,ועבודת הגפן ,די  6טפחים ארוס דעם וויינשטאק )דער ליידי־
קער ״ארבייטם־ארט״ ארוס אן איינצלנעם וויינשטאק( ,וארבע אמות שבכרם ,די 4
איילן לעבן א וויינגארטן )דאס הייסט אויך ״עבודת הכרם״ ,דאס ליידיקע ״ארבייטם־
ארט״ לעבן דעם וויינגארטן( ,די אלע זענען )אויך( מקדש און נים נור מען טאר ניט
פארזייען דארט תבואה צי ירקות ,נאר אויב מען האט פארזייט מוז מען פארגרענען
סיי דאם פארזייטע ,סיי רעם וויינגארטן.
ד.ה ,ווען איינער דעקט אריבער זיין וויינשטאק )צווייגן( איבער דער תבואה פון
זיין שכן ,איז עס מקדש )מען דארף די תבואה פארברענען( און ער )דער וואס האט
אריבערגעדעקט( דארף באצאלן פאר דעם שאדן .ווי מיר האבן אין דער פאריקער
משנה געלערנט ,איז תבואה ,וואם איז פארזייט אונטער די צווייגן פון א וויינשטאק,
״מקודש״ ,און מען דארף זי פארברענען .די משנה דא לערנט ,אז אויב מען פארציט
דעם וויינשטאק איבער א פרעמדענם תבואה ,איז מען איר אויך מקדש ,און דער
וואם האט דאס געטאן ,דארף באצאלן פאר דעם שאדן .דאם ווארט ״חייב באחריותו״
איז דער טייטש ״שולדיק פאר זיץ פאראנטווארטליכקייט״ ,פאר זיץ זיכערקייט.
ר׳ יוסי און  nשמעון זאגן ,אז א מענטש קאן גיט מקדש־זיין א זאן וואס אין
ניט זיינס זיי זאגן ,אז די תבואה איז יא מותר ,מחמת מען קאן ניט אסרן אין כלאים
א פרעמדנס א זאך ,ודיל די תורה דברים כ״ב זאגט ״לא תזרע כרמך כלאים״ ,און
״כרמך״ הייסט ״דיין גארטן״ .אמר ,האט ר׳ יוסי געזאגט ,עס איז געווען א מעשה
חיט איינעס ,וועלכער האט פארזייט )מיט תבואה צי ירקות( זיין וויינגארטן אין שמיטה־
יאר ,און ד־ שאלה איז געקומען פאר  nעקיבא ,און ער האט געזאגט ,אז א מענטש
קאן ניט מקדש זיין א זאך וואס איז ניט זיינם אין שמיטה־יאר זענען אלע פעלדער און
ווייגגערטנער הפקר ,און יעדער קאךנעמען די תבואה און פרוכטןז דעריבער האם ר׳
עקיבא געפסקנט ,אז דער בעל הבית פון וויינגארטן האט ניט געקאנט אסרן מחמת
כלאים דעם וויינגארטן פארזייענדיק אין אים תבואה ,ווייל אין שמיטה־יאר איז
דער וויינגארטן ניט זיינער ,און א מענטש קאן ניט אסר׳ן )צוליב כלאים( דאם וואם
איז ניט זיינם — .די דאזיקע משגה איז די איינציקע אין גאנץ משניות ,וואס האם
צוויי ציפערן ״ד״ און ״ה״ צוזאמען .אזוי איז פאראן אין רמבם )אין פירוש המשניות(,
ר״ש ,ברטנורא ,תוספות יום טוב און אנדערע מפרשים .דער ״מלאכת שלמה״ בא־
מערקט דאביי ,אז אפשר האט זיך אנגעהויבן פון ״אמר ר׳ יוסי״ די משנה ה׳ .די
״תוספות אנשי שם״ ברענגען דערויף א דערקלערונג לויט קבלה.
ו ,האנס ,אז א גזלן )וואם האט צוגע׳גזלט ביי איינעם א וויינגארטן( האט פאר־
זייט )תבואה צו ירקות( אין וויינגארטן ,און דער גזלן איז דערנאך אוועק פון דעם
ורינגארטן )און דער פריערדיקער בעל הבית האט אים צוריק איבערגענומען( מעג
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ק^1ר1
^ןרע את מןרם ו;^א
אלילו למועד. .עד ?3ןה הוא נ1מן
לפןעלים? .עד ^זליעז: .סי ?ג5אן׳
קוער ?דךכו והולך אלילו לאסו
המועד .סאילתי הוא נלןרא א^ם?

קסז

זל<רודו ^ןןעלעלה את
הבלגים על גלי ?;בואה׳ לגדור מ;ד.
אם אךעו או^ס׳ מו;5ר1.ן1בואה ^;והיא
נו^זה תמת הןלן׳ ולן ליוק׳ םסדר
ואינו מ.קר^פ׳ מאי!5תי ל]בואד

דער בעל הבית אפשניידן די תבואה אפילו אין חול המועד .מיר האבן שוין.סריער
געלערנט אין דער משנה ,אז ווען א פרעמדער פארזייט ■תבואה אין א וויינגארטן ווערט
דער וויינגארטן ניט אסור מחמת כלאים ,ווייל קיינער קאן ניט אסרן וואט עם איז ניט
זיינם .אויב אבער דער בעל הבית זעט די תבואה וואקסן און שניידט זי ניט א 9באלד,
ווערט שוין דער וויינגארטן אסור ,ווי ל דאם ניט אפשני Tן די תבואה ,ווימט ,אז דער
בעל הבית וויל עם לאזן וואקסן! דאס הייסט ״מקיים״ ,לאזן וואקסן כלאים .זאגט דא
די משנה ,אז ווען דער בעל הבית געמט צוריק איבער פון גזלן דעם וויעגארטן ,וואם
איז פארזייט מיט תבואה ,מוז ער באלד אBשני Tן די תבואה ,אפילו אין חול המועד,
ווען מען טאר קיין מלאכה ניט טאן ,םי Tן עס איז א ״דבר האבד״ א זאך וואם וועט
פארלוירן גיין ,אויב מען וועט עם ניט באלד טאן .״אנס״ איז דער טייטש ״באעוויג־
געד׳ ,א גזלן ,וואס נעמט צו מיט גוואלט .עד כמה ,ביז וויפיל דארף ער צאלן די
ארבייטער? ביז א דריטל ,דאס הייסט ביז א דריטל מער ווי מען צאלט געוויינליו
ארבייטער פאר אזא ארבייטז איין אמורא אין ירושלמי טייטשט ביז א דריטל פת
ווערט פון די פרוכטן פון וויינגארטן און פון דער תבואה .יתר מכאן ,אויב )די אר־
בייטער פארלאנגן( מער ווי דאס )ווי א דריטל( ,מעג ער שניידן ווי זיין שטייגער איז
מויפיל ער קאן( ,אפילו )ער דארף א טייל פון שניידן אפלייגן( ביז נאך חול המועד.
ווייל דערמיט האט ער דאר געוויזן ,אז ער האט געוואלט אפשגיידן ,און ער איז ניט
מחויב אויסצוגעבן מער הוצאות .מאימתי פון ווען אן הייסט )אז דער געגזלטער וויינ־
גארטן געהערט צום( גזלן )און אויב דער גזלן פארזייט אין אים תבואה אדער ירקות
ווערט עם כלאים(? משישקע ,פון ווען עט ווערט פארזינקן ,דאם הייסט ,ווען עם גייט
אדורד א צייט און מען האט שוין פארגעטן ,אז דער ורינגארטן האט געהערט צו אן
אנדערן — .״מועד״ איז דער טייטש ״חול המועד״ ,און עם ווערט אפט באנוצט אין
דער משנה.
ז .הרוח ,אויב א ווינט האט ארויפגעבלאזן וויינשטאקן־צווייגן איבער תבואה,
זאל מען באלד ארומצוימען ,דאם הייסט ,מאכן א צוים צווישן דעם תבואה־פעלד און
די וויינשטאקן ,כדי זייערע צווייגן זאלז זיד ניט ארויפלייגן אויף דער תבואה; ווי מיר
האבן געלערנט פריער אין משנה ג׳ טאר מען ניט אויך ״תחת הגפן״ ,אונטער
״וויינשטאק־צווייגן״ לאזן וואקסן תבואה .טייל זענען גורם ״יגדוד״ ,אז מען דארף
אפהאקן די צווייגן .״עלעלה״ איז דער טייטש אין אראמעאיש ״געבלאזן מיט
שטורם״ .אס ,אויב עם האט דעס בעל הבית געטראפן אן אונס )דער בעל הבית האם
ניט געקאנט פארצוימען אדער אפהאקן( איז עם מותר .אין אזא פאל הייסט עם ניט
קיק כלאים ,וויל עם איז דאך געשען געגן דעם ווילן פון בעל הבית .״אונס״ הייסט
א ״געצווינגענער פארפאל״ ,צוליב וועלכן מען קאן ניט טאן א זאך וראם מען וויל
יא טאן .תבואה ,אויב זאנגן פון תבואה האבן זיך אריינגעבויגן אונסער א וויינשטאק,
און דאסזעלבע אויך מיט )די בלעטער פוס גרינס )וועלכע האבן זיך ארונטערגעבויגן
אונטער א וויינשטאק( דארף מען זיי צוריקבייגן און זיי אסרן נים דעס ורינגארטן.
טייל מפרשים)רא״ש ,ברטנורא( טייטשן ,אז זיי אסרן ניט אפילו אין פאל ווען מען האט
ניט צוריקגעבויגן די תבואה־זאנגן אדער די גרינם־בלעטער ,ווייל דער דין אז ״תחת
הגפן״ הייסט כלאים ,מיינט נאר ווען וויינשטאק־צוריגן געפינען זיך איבער די
תבואה־ווארצלן ,אבער ניט איבער די תבואה־זאנגן אדער גרינם־בלעטער .אבער דער
רמבם פסקנט ניט אזוי .מאימתי ,פון ווען אן ווערט תבואת )פאררעכנס אלס אויפגע־
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קמח

;1ע;רם• מ.קןיזנז ,לר׳ קזנגעון אומר ,זה חה
הה.קך>9ת^
סשנע^^ו כפול ס^;ן;) .נואר> ,ןזינ^זה א־וסרין ולא מקדשין .המעביר,עדק
? ל  ¥ך ; ה ׳ . 1ע;לים ק  5ש ל ו | ל ^ ך ? ן ׳ ;קוב בקרם ,אם הומיף במאהלם,
אי;ן הה.קדש 1ת .ח ,ע;ייץ ;קוב אםור:
.0ק!יש בקרם׳ וקאינו ;קוב אינו
וואקסענע תבואה( ,אז )חען עס איז פארזייט אין וויינגארט  aז^(ל עס אסר! )דעם וויינ־
גארטן און אליין אוין ווערן אסור?( פון דער צייט ווען זי ווערט אריינגעווארצלם.
דאס איז לויט דער גירסא ״משתשריש״! עם איז אויך פאראן א גירסא ״משתשליש״,
און דער טייטש איז ,פון זינט זי ווערט אויפגעוואקסן א דריטל פון דער גרוים פון
פארטיקער תבואה .וענבים און וויינטרויבן )ווערן אסור צוליב נלאים( ווען זיי ווערן
אויפגעוואקסן אזוי גרויס ווי ווייסע באבעם ״משיעשו״ איז דער טייטש ״אויפוואקסן״
און דאס ווארט איז פאראן אין חומש ויקרא כ״ה )ועשת את התבואה( .תבואה ,אויב
תבואה איז געווארן פארטריקנט אינגאנצן )דאס הייסט זי איז שוין אינגאנצן פארטיק
און קאן שוין מער ניט צו־וואקסן( .ארער וויינטרויבן וועלכע זענען שוין אינגאנצן
פארטיק ,ווערן זיי ניט נזער געאסר׳ט .די משנה לערנט דא ,אז ״כלאים״ הייסט
״וואקסך /און ווען מען פארפלאגצט תבואה אין א וויינגארטן אדער א וויינשטאק אין
א תבואה־פעלד איז עם אסור נאר ווען זיי ״וואקסן״ צוזאמען .אבער אויב די תבואה
איז שוין אינגאנצן פארטיק און קאן שוין מער ניט וואקסן ,און מען האט דעמאלם
פארפלאנצט אין איר א וויינשטאק ,אדער די וויינטרויבן זענען שוין אינגאנצן פארטיק
און קאנען שוין מער ניט וואקסן און ערשט דעמאלס האט מען פארזייט לעבן זיי
תבואה ,הייסט דאם ניט קיין כלאים .דער רמבם זאגט ,אז דאם וואס די משנה באנוצט
זיך דא מיטן ווארט ״אין מתקדשות״ ,וויחט אז די משנה האט געהאלטן ,דאס פארזייען
תבואה אין א וויינגארטן טאר מען ניט אפילו ווען די וויינטרויבן זענען שוין פארטיק,
און דאסזעלבע טאר מען ניט פלאנצן א וויינשטאק אין א תבואה־פעלד אפילו ווען די
תבואה איז שוין אינגאנצן פארטיק! נאר אויב מען האט יא פארזייט און יא פאר־
פלאנצט ,מעג מען עם נוצן.
ח עציץ נקוב ,א נעלעכערטער בלומען־טאפ איז מקרש אין א וויינגארמן.
אויב אין א בלומען טאפ ,וועלכער איז אונטען געלעכערט ,וואקסט תבואה אדער
גרינס ,און מען האט אים אוועקגעשעטלט אין א וויינגארטן ,איז ער ״מקדש״ ,און מען
טארניט עסן און אויך ניט הנאה האבן ניט פון דער תבואה אדער גרינם און ניט פון די
וויינטרויבן .ושאינו נקוב ,אויב דער בלומן־טאפ איז נים געלעבערט איז ער ניט מקדש.
און מען מעג עסן און הנאה האבן סיי פון די געוויקסן אין בלומען־טאפ סיי פון די ווייג*
טרויבן .דער טעם איז ,ווייל אויב דער בלומען־טאפ איז געלעכערט איז די ערד אין
בלאמען־טאפ באהאפטן מיט דער ערד אין גארטן :אבער אויב ער איז ניט געלעכערט
איז ער א באזונדערע זאך .ור׳ שמעון ,און ר׳ שמעון זאגט ,אז סיי דער געלעכערטער
און סיי דער ניט געלעכערטער זענען א.סור ,אבער מקדש זענען זיי ניט .לויט ר׳ שטעון
איז אסור אוועקצושטעלן סיי געלעכערטע און סיי ניט געלעכערטע בלומען־טעפ
טיט תבואה אדער מיט גרינס אין א וויינגארטן! אבער אויב מען האט יא אוועקגע־
שטעלט ,מעג מען באנוצן די תבואה און די גרינס און די וויינטרויבן .ר׳ שמעון
האלט )אויך אין אנדערע ערטער( ,אז א געלעכערטער בלומען־טאפ הייסט ניט ווי בא־
האפטן צו דער ערד .המעביר ,אז מען טראגט אדורך א געלעכטרטן בלומען־טאפ
)פארזייט מיט תבואה אדער גרינס( אין א וויינגארטן אויב עם איז צונעקומען )צו דער
תבואה אדער גרינס( א צוויי הונדערטסטל איז עס אסור .מיר האבן שוין אין פרק ה׳
משנה ו׳ געלערנט ,אז כלאים הייסט נור ווען עם ווערט פארגרעסערט מיט א צוויי
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א נ ל אי ה^רם «םורן ?{לזר1ןג
ונןלרןו.ים1ז^סוריןכם;אה .כלז^י זרעים
ז^סורין סלזרנע ויהלרן!.ים׳ ומו]5רין
נ א כי ל ה׳ ו; ל ^5ן  3ה; ^ה 5 .לאי

קסם

ק^דים מו^רין  ; 3ל ל^ר׳ ו»ןןי}ן«סיח
אל א מללבועז? .לאי כה?ןד .מו^ר ם
לגלל וללןיום ואי;ן אסררם אל א
סלהך?י.ע? .לאי ?ס^ה אסורים עז

הונדערמסטל ,און מיר האבן דארט געגעבן פון ירושלמי ,ווי אזוי מען ודיסט אז עם
האט זיך פארגרעסערט מיט א צומי הוגדערטסטל .די שאלד ,איז ,וואס מיינט מען
מיטן ווארט ״המעביר״ ,״מ׳טראגט־אדורך״ .געוויינליך איז עם דער טייטש סתם אדורב־
טראגן ,גיט אנידערלייגנדיק אים אויף דער ערד! דער ירושלמי זאגט ,אז גור די תבואה
אדער דאס גרינם ווערט אסור ,אבער די וויינשטאקן זענען מותר ,ווייל מען האט דעם
בלומען־טאפ ניט אוועקגעשטעלט .דעם רמבם אבער זאגט ,אז סיי די תבואר ,און סיי
דער וויינגארטן ווערן ניט געאסר׳ט )צום עסן און הנאה צו האבן( סיידן מען האט
דעם בלומען־טאפ אוועקגעלייגט! און דאס וואס שטייט דא ״אסור״ מיינט מען נור,
אז מען טאר ניט דורכטראגן ,אבער עס אסר׳ט ניט צו באנוצן די תבואה און די
וויינטרויבן .״א צווי ,Tונדערטםטל״ מיינט א  199־סטל פון דעם וואם איז געווען פריער.

פרק ח.
כלאי הכרם ,כלאים פון חיינגארטן טאר מען ניט זייען און מען טאר נים לאזן
א.
וואקסן און ס׳איז אסור הנאה צו האבן פון זיי .ווי מיר האבן שוין געזאגט הייסט ״כלאים
פון וויינגארטן״ אויב מען האט פארזייט תבואה אדער גרינם לעבן אדער אין וויינ־
גארטן אדער לעבן א וויינשטאק .די משגה זאגט אז מען טאר ניט פארזייען קיין ווייג־
גארטן־כלאים .אויב מען האט אפילו אלית ניט פארזייט ,נאר עם וואקסט צופעליג,
טאר מען עם ניט לאזן וואקםן ,און מען דארף עם ארויםרייסן .אויב עם איז געוואקםן
טאר מען דערפון ניט קיץ הנאה האבן און געוכים ניט עמן .כלאי זרעים ,כלאים פון
זריעות ותבואה ,קטניות ,גרינ^ טאר מען ניט זייען און אויו ניט לאזן וואקסן ,אבער
זיי זענען מותר צום עסן און מכל שכן הנאה צו האבן פון זיי .״זריעות־כלאים״ ,״כלאי־
זרעים״ מיינט ,ווען מען פארזייעט צוזאמען  2מיגים תבואה ,צי קטניות ,צי גרינםן,
צי תבואה מיט קטניות ,צי מיט גרינם ,צי קטניות מים גרינס .זאגט די משנה ,אז מען
טאר ניט פארזייען ,און אויב עם איז יא פארזייט געווארן טאר מען עם ניט לאזן וואקםן!
אבער אויב עס איז יא געוואקסן מעג מען עם עםן ,און אויב מ׳מעג עם עסן איז דאד
געווים )״מכל שכן״( ,אז מען מעג דערפון הנאד ,האבן .כלאי בגדים ,כלאים פון קליידער
מעג מען טאן דערמיט אלץ ,און עם איז אסור נאר אנצוטאן זיי .כלאי בגדים ,קלי  Tער־
כלאים ,הייסט ווען אין א קלייד איז פאראן צוזאמען וואל און פלאקם .זאגט די משנה ,אז '
מען מעג נעמען צוזאמען וואל מיט פלאקס ,מען מעג זיי וועבן צוזאמען ,און טאן אלצ־
דיגג! דער איינציקער פארבאט איז נור אז מען טאר אזא מלבוש ניט אנטאן אויף זיך.
די דינים פון כלאי בגדים וועט די משנה געבן אין קומענדיקן פרק ט׳ .כלאי בהמה,
כלאים פון בהמות )און ראם זעלבע אוין פון חיות ,עופות ,פיש און בכלל אלע בעלי חיים,
אלע לעבעדיקע ואכן ,א חוץ א מענטשן ,מעג מען האדעוון און האלטן; מען טאר נאר
ניט זיי צונויפפארן)מרביע זיין( .לויט דעם ״תפארת ישראל״ קומט אוים ,אז מיט כלאי
בהמר,״ בכלל מיינט מען צוויי זאכן .ערשטנם צוויי מינים בהמות; צווייטנם די קינדער,
וואס זענען געבוירן געווארן פון צונויפגעפארטע  2מינים בהמות ,למשל ,פון א פערד
און אז אימל ,זאגט די משנה אז דער צווייטער סארט כלאי בהמה ,דהיינו ,וואס זענען
געבוירן געווארן פון צונויפגעפארטע צוויי מינים ,מעג מען יעדן פון זיי האדעוון ,און
האלמן .אבער דאם צונויפפארן אליץ איז אסור .כלאי בהמה אסורים זה בזה ,די גע־
בוירענע פון צוויי מינים בהמות זענען אסור איינער מיטן אנדערן .דא גיט די משנה
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?זי׳ י ב ;1ה  9ה ע ם;1הןן׳ה ,ודו;העם
לו;ה׳ בהן!ה .עם ח;ה׳ ןס,יה עם
}:הןזה׳ {<5:5ה.עם סמאה׳ וקהיורה
עם סה1ךה׳  10םאה עם מ1ה 1ךה׳

קע

ו^זהיורה עם שמ^ה׳ אסירןלךזר1ש
ול?tי1tך ולהנהיגם ג העגהיג סיחג
את לאך^עים׳ ן.ה’1עזב 5ר!ר1ן סון־ג
את קאר^עים .ר׳ סאיר פ 1סר.

דעם דין אז אויך צוויי קינדער וואם זעגןןן געבוירן געווארן פון דער צונויפפארונג
פון צוויי מינים בהמות ,למשל א קינד פון א פערד־נקבה און אן אייזל־זכר מים א
קינד פון א פערד־זכר און אן אייזל־נקבה טאר מען ניט צונויפפארן צוזאמען און אויר
ניט ארבייטן מיט זיי צוזאמען ,ווייל זיי זענען כלאים איינער צום צווייטן.
ב .בהמה ,א בהמה מיט א )א אנדערן מי!( בהמה ,און א חיה מיט א )אנדערן מין(
חיה ,א בהמה מיט א חיה ,און א חיה מיט א בחמה ,א טמאה )בהמה וואס מען טאר
ניט עסן ,למשל א פערד ,אן אייזל( מיט אן )אנדערן מין( טמאה ,א טהורה )א בהמה
וואט מען מעג יא עסן ,למשל ,אן אקס( מיט אן אנרערן מין טהורה ,א טמאה מיט
א טהורה און א טהורה מיט א טמאה ,טאר מען ניט מיט זיי צחאמען אקערן אדער
שלעפן אדער פירן אין חומש )דברים כ״ב( איז פאראן ״לא תחרש בשור ובחמור
יחדו .זאלסט ניט אקערן מיט אן אקס און אן אייזל צוזאמען״ ,די חכמים דערקלערן׳
אז דער חומש מיינט ניט דוקא אקערן ,נאר אויך ניט טאן קיץ מלאכה ,ווי שלעפן א
וואגן ,דרעשן .אויך זאגן די חכמים אז דער חומש מיינט ניט דוקא אן אקס און אן איהל,
נאר יעדע צוויי מינים לעבעדיקע באשעפענישן.די משנה זאגט דא ,אז מיט צוויי
מינים בהמות אדער א בהמה און א חיה )און אויך עופות און אנדערע לעבעדיקע
זאכן( טאר מ׳ניט אקערן ,שלעפן און פירן .״למשוך״ ,״שלעפן״ ,טייטשן די מפרשים,
אז צום שלעפן א וואגן צי אן אגדערע משא טאר מען ניט איינשפאנען צוויי מיגים
לעבעדיגע באשעפעגישן ,למשל א פערד און אן אייזל• אבער וואס מיינט מען ״ולהנהיג״,
פירן 7דער ״תפארת ישראל״ זאגט ,אז דאם מיינט מען צונויפשפאנען א פערד און אן
אייזל און סתם זיי פירן צוזאמען .אבער די ״משגה ראשונה״ וויתט אן ,אז סתם פירן,
ניט טוענדיק קיין מלאכה איז ניט אסור! מען מיינט דעריבער ,אז מען טוט דערביי
א מלאכה.
ג המנהיג ,דער וואם פירט )צוויי מינים בהמות ,וואס זענען געשפאנט צוזאמען(
קומט אים פערציג קלעפ ווער עם איז עובר אויף א ״לא תעשה״ ,ראם הייסט אויף א
פארבאט פון דער תורה ,ווערט ער באשטראפט מיט פערציג קלעפ ,מלקות .די חכמים
האבן אפילו געזאגט ,אז די קלעפ דארף מען געבן נור ״ניין און דרייסיג״; אבער ודיל
אין חומש דברים כ״ה איז פאראן ״ארבעים״ ,״פערציק״ ,רופט מען עס אויך אין דער
משנה ״ארבעים״ ,״סופג״ איז פון ווארט ״ספוג״ ,״שוואם״ ,און דער טייטש איז
)לויט דעם ״ערוך״( ״איינזאפן״ ,ארייננעמען )ווי א שוואם( די מלקות .זאגט די משנה
אז דער וואס פירט די אייגגעשפאנטע צוויי מינים בהמות איז דאך עובר אויף די ״לא
תעשה״ פון ״לא תחרוש״ )ווי מיר האבן עס דערקלערט אין דער פריעריקער משנה(
קומט אים מלקות .והיושב ,און אויך דער וואס זיצט אין וואג! )וועלכער איז איינגע־
שפאנט אין צורי מינים בהמות( קומט אים פירציק קלעפ .די מפרשים געבן דעם טעם,
ודיל צוליב אים גייען דאך די צוויי מינים בהמות איינגעשפאגט אין וואגן .וועגן
ווארט ״קרון״ ,״וואגן״ האבן מיר שוין געשריבן אין ברכות פרק ד׳ משנה ר ,אז
לויט דעם ״מוסף הערוך״ איז עס דאס גריכישע ווארט ״קאראן״ א וואגן .ר׳ מאיר
זאגט ,אז )דער ויצער אין וואגן( איו פטור )פון די קלעפ( .מחמת ער טוט דאך גאר־
ניט ,און דאס וואס מען האט צוליב אים געשפאנט דעם וואגן מיט צוויי מיגים בהמות,
הייסט ניט ,אז ער פירט זיי אדער ארבייט מיס זיי .והשלישית ,און די דריטע )בהמה(.
וואם איז צוגעבינדן צו די פאסקעס ,איז אסור די משנה מיינט דא צו זאגן )לויט טייל
מפרשים( אז אויב למשל ,אין א יואגן זענען געווען איינגעשפאנט צורי פערד ,וועלכע
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והשלישית שהיאקשוךה ';‘ךצרעות׳
אשורה :ך אין קו>;זךין את הסוס
לא לצךדי ד^קמן׳ ולא לאחר הרןיון׳
ולא את הלובךקיםלגנ*לים׳ר׳ יהוךה
אוג?־־׳ ?ל מנוגדים יון השיס׳ אף על
פי שאביהן חנווי בותרין זה עם זה׳

קעא

וכן הנולדים ?זן חחמור׳ אף.על פי
קאכיהם סוס ,נזתרין זה עם זה.
אבל הנולהים ?ז,ן הסום עם הנולהים
מן החמור אסורים זה עם זה:
ך הפרומיות אסורות .והר?זך מתר׳
ואמי הי?;הה ח;ה׳ ר יוסי אומר׳

שלעפן דעם וואגן ,און אן אייזל איז געווען צוגעביגדן צו די פאסקעס ,מיט וועלכע
די פערד זענען געביגדן איינער צום אנדערן ,און דער איחל לויפט־מיט אבער ער
שלעפט ניט דעם וואגן׳ טאר מען אויך ניט .דער רמב״ם טייטשט אינגאנצן אנדערש׳
דהיינו ,אז דא מיינט מען ,אויב עס זענען פאראן דריי וואגנם ,איינער צוגעבונדן צום
אנדערן און זיי גייען איינער נאכן אנדערן ,איז אפילו זיצן אין דריטן וואגן טאר מען
אויך ניט ,אויב אין ערשטן וואגן זענען איינגעשפאנט א פערד און אן אייזל .דער
רמב״ם טייטשט ,אז ״קרוך׳ איז דער צווייטער וואגן ,דער משא־וואגן ,וואס איז צוגע־
טשעפעט צום ערשטן וואגן וואס הייסט ״עגלה״ ,און דער דריטער וואגן איז צוגע־
טשעפעט צום ״קרון״.
ד ,אין קושרין ,מען טאר ניט צובינדן א פסרד ניט צו די זייטן פון חאגן און ניט
הינטער דעס וואגן אין ארץ ישראל זענען געווען אמאל זייער וועניג פערד ,און ווען
די משנה רעדט וועגן א וואגן ,״קרון״ ,מיינט מען )יוי דער רמב״ם זאגט( א וואגן
מיט משא ,וואס ווערט געשלעפט פון אקסן .זאגט די משנה ,אז ניט נור טאר מען ניט
צובינדן פון פארנט נאר אויך ניט אין דער זייט .ולא ,און מען טאר אויך ניט
)צובינדן( ליביער אייזלן צו קעמלן ,דאס ווארט ,,לובדקים״ טייטשט די גמרא ,אייזלן
פון ליביע )א לאנד אין צפון אפריקע( .טייל מפרשים טייטשן ,אז מען טאר די אייזלן
ניט צוטשעפן צו קעמלן ,וועלכע טראגן אויף זיך משא n .יהודה זאגט ,אז אלע בהמות
ו<1ןס זענען געבוירן גע1ו<(רן פון א פערד א נקבה ,כאטש זייער פאטער אין אן אייזל,
זענען מותר איינער מיטן צחייטן ,און דאסזעלבע איו אויך ,די אלע בהמות וואם זענען
געבוירן געווארן פון אן אייזל א נקבה ,כאטש זייער פאטער איו א פערד ,זענען מותר
איינער מיטן אנדערן אבער די וואס זענען געבוירן געווארן פון א פערד און די וואס
זענען געבוירן געווארן פון אן אייול זענען אסור איינער מיטן אנדערן די גמרא טייטשט,
אז ר׳ יהודה האלט אז  ,אין חוששין לזרע האב״ ,אז מען נעמט ניט אין אנבאטראכט
דעם פאטער פון דער בהמה ,נאר איר מוטער .אויב א בהמה איז געבוירן געווארן
פון אן אייזל־נקבה און א פערד־זכר און א ציוייטע בהמה איז געבוירן געווארן פון אן
אייזל־זכר און א פערד־נקבה ,זענען די צוויי בהמות כלאים איינע מיט דער אנדערער,
ווייל איינער׳ם מוטער איז אן אייזל און דער ציוייטערס מוטער איז א פערד .אויב
אבער ביידע בהמות זענען געבוירן געווארן פון אייזל־נקבות ,זענען זיי איינע מיט
דעי־ אנדערער ניט קיין כלאים.
ה הפרוטיות ,קליינע מוילטירן זענען אסור די מפרשים דערקלערן ,אז ״פרו־
טיות״ איז ווי ״פרודיות״ ,פון ווארט ״פרד״ ,מוילטיר ,יואס איז געבוירן פון א פערד
און אן איחל .צוליב דעם ,וואס ווען די מוילטירן זענען יונג .קאן מען ניט דערקענען,
וועלכער פון זיי איז געבוירן פון א מוטער־פערד און א פאטער־איחל ,און וועלכער
פון א מוטער־אייזל און א פאטער־פערד; דעריבער זענען זיי איינער מיט דעם אנדערן
כלאים .והרמך ,אבער דער מוילטיר 1) ,ואס זיין מוטער איז זיכעי א פערד( איז מותר,
ער איז ניט קיין כלאים מיט אן אנדערן רמך .דאס ווארט ״רמך״ איז פאראן אין
אסתר ה׳ ,י״א ,״בני הרמכים״ ,די יונגע רמכים .ואדני השדה ,און די פעלד־מענטשן
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מט?וא1ת ^אדל {<5ךם . .הקו§ד׳
וחולדת הס;יים חיה .חולדת ס?!;'ום׳
א׳ סטמא כדת
י יוסי אוסר׳
בס^א׳ וכעך^ vהבסןע^ ך :1זור?:ר

קעב

מין בחסח׳ ו י יוסי אוסר סין ח;ח.
כלב סין ח,יח׳ י מאיר אוסר׳ סין
בהמה .מחזיר מין בחסה .הערוד
מין חיה .הפיל והקוף סין ח;ה .ו^דם

זענע! א חיה ,דער ירושלמי זאגט ,אז ״אדני השדה״ מיינט ״ברנש דטורא״) ,דער
מענטש פון פעלד׳ ,דאם ווארט ״טורא״ מיינט אין ירושלמי גאנץ אפט ״פעלד״ ,און
ניט דוקא ״בארג״( ,און דער ירושלמי דערציילט ,אז דאס איז א באשעפעניש ,וואט
איז מיט זיין נאפל צוגעבינדן צו דער ערד .אין טייל אלטע כתבי יד איז פאראן ״אדמי
השדה״ ,פון ווארט ״אדם״ ,מענטש .דער ״תפארת ישראל״ האלט ,אז מען מיינט
דערמיט די גרויסע מאלפע ,דעם אוראנגוטאנג ,וועלכע איז אממייסטן ענליו צו
מענטשן ,און לויט דעם תפארת ישראל לערנט די משנה ,אז ער האט דעם דין פון א
חיה .ר׳ יוסי זאגט ,אז ער איז מטמא אין א געצעלט ווי א נזענטש .דער דין איז ,אז
אויב דער טויטער קערפער פון א מענטש געפינט זיך אונטער איין דאך מיט אנדערע
זאכן ,ווערן די אנדערע זאכן טמא :דאם הייסט ,אז א מת ,א טויטער מענטש ,מאכט
טמא דורך ״אוהל״ ,דורך געצעלט ,זאגט דא ר' יוסי ,אז דער טויטער קערפער פון
אזא ״אדני השדה״ איז מטמא זאכן דורך ״אוהל״ .הקופד ,דער שטעכעדיקער איגל,
וחולדות הסניים ,דער וואלד־וויזל ,זענען א חיה ,״קפוד״ זאגן אלע מפרשים און אויר
אלע חוקרים ,אז דאס מיינט דעם איגל ,אין ענגליש ״פארקופיין״ ,און אין פויליש
״יעזש״; דאם איז דאס חיה׳לע ,וואס אז מען דערנענטערט זיך דערצו וויקלט עם זיר
איין און זי ווערט זייער שטעכעדיק .״חולדה״ טייטשן טייל א ״וויזל״ ,אין פוי־
ליש ״לאשיצא״ :דאם ווארט ״הסניים״ מיינט ״פון די דערנער״ )פון ״סנה״ ,״דארן״(,
און עס הייסט ,דער וואלד־וויזל .חולדת הסניים ,דער וואלד־וויזל ,זאגט ר׳ יוסי ,אז
די בית שמאי זאגן ,אז זי איז מטמא ווען מען טראגט א טייל פון איר ,גרויס ווי א
כזית )ווי אן איילבירט( ,אדער ווען מען רירט אן א טייל פון איר ,גרוים ווי א לינז
)א סארט ארבעס( ,כדי צו פארשטיין די משנה ,איז נויטיק צו וויסן ,אז ווען מען טראגט
די נבלה ,דעם טויטן קערפער פון א חיה צי א בהמה ,אדער אפילו נאר א טייל פון
דעם קערפער ,אויב דער טייל איז גרוים ווי א כזית )ווי א איילבירט( ,ווערט מען
טמא :דאם הייסט עם איז מטמא אפילו דורבן טראגן ,״במשא״ ,אפילו מען רירט עס
ניט אן .דאסזעלבע איז אויך ,ווען מען רירט אן א כזית פון דער נבלה פון א חיה אדער
א בהמה ווערט מען טמא .דאם הייסט ״במגע״ ,דורך אנרירן .דאקייגן ביי א שרץ ,ביי
א קריכנדיק באשעפעניש איז גענוג ווען מען רירט אן א טייל פון א טויטן שרץ
)א מויז וכדומה( ,און דער דאזיקער טייל איז גרויס אפילו נור ווי א לינז )עדשה ,א
סארט ארבעס( ,ווערט מען שוין טמא .אבער ווען מען טראגט א טויטן שרץ ,ניט אנרי־
רענדיק אים ,ווערט מען ניט טמא; ער איז ניס מטמא ״במשא״ .זאגן די בית שמאי ,אז
ווייל מען ווייסט ניט אויף זיכער ,צי דער וואלד־וויזל איז א חיה צי א שרץ ,דעריבער
איז מען מחמיר מיט אים אין ביידע זאכן :ער איז )ווי א חיה( מטמא דורך טראגן,
במשא ,ווען ער איז גרויס ווי א כזית ,אבער ווען מען רירט אים אן ,במגע ,ווערם מען
גרוים ווי א לינז ,ווי ווען מען וואלט אנגע־
טמא אפילו מען האט אנגערירט בלויז אזוי
רירט א טויטן שרץ.
ו ,שור בר ,א בופל־אקס איז א מין בהמה ,און ר׳ יוסי זאגט .אז א מין חיה
א הזנט איז א מין חיה ,ר׳ מאיר זאגט ,אז א מין בהמה דער חזיר אין א מין בהמה,
הפיל ,דער עלפאנט ,והקוף ,אוןדי מאלפע,
העדוד ,דער ווילדער אייזל ,איז א מין חיה
זענען א מין חיה די אלע משניות ווערן דא געבראכט נור ״אגב אורחא״ ,״אינאיינ־
וועגס״ ,ווייל די משנה האט געלערנט וועגן דעם דין פון כלאים פון בהמות און חיות;
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ןןון]ר עם ^לם למ^זוך ול^ר^1ז ולליגחינן

פרר ט

י

א אץ אסור סעזום  5ל או ם אל א
^מלים ו^?ןר
וסץזלים.
וסעזלים׳ ןאינ 1נ«טמא ג^^עים
ןה  5ןה׳ אם רוב P
ךללים
אלא ןגג?ר ו סבלי ם ,אין

ל^?1ןזין ל>{ז®^ סכית ל?ןקךעז אלא

כאטש בנוגע דעם דין פון כלאים איז ניט קיץ אונטערשיד צו זיי ווערן פאררעכנט
אלם בהמות צי אלם חיות .ואדם ,און א נזטנטש נזטג צוזאמטן נזיט אלט מזיט יטדטר
בהמה אדער חיה  8דער אנדטר לטבטדיק באשעעפניש( שלטפן)א וואגן( ,אקטרן אדטר
פירן)א וואגן( .דער טייטש איז ,אז כאטש מיט  2לעבעדיקע מינים באשעפענישן צוזא־
מען טאר מען נים טאן קיץ ארבייט״ אבער א מענטש מעג ,למשל ,זיר איינשפאנען מיט
אן אקם צי א פעדד אין אקער־אייזן און צוזאמען אקערן :אויר מעג צר זיר איינשפאנען
מיט אן אקם צי א פערד אין א וואגן און שלעפן דעם וואגן .וואם טען מיינט דא
״ולהנהיג״ ,״פירן״ איז שווער צו זאגן .אין דער משנה פון ירושלמי פעלט דאם
ווארט ״ולהנהיג״ .דער ״תפארת ישראל״ טייטשט ,אז דאם מיינט מען נאכגיין נאר
דער בהמה! אבער דאם הייםט דאר ניט געארבייט צוזאמען מיט דער בהמה .דער
״מלאכת שלמה״ איז דעריבער גענייגט ניט גורם צו זיין דעם ״ולהנהיג״.

פרק ט,
דער פרק ט׳ פון כלאים לערנט די דינים פון קליידער־כלאים ,״כלאי בגדים״
וואם ווערט אויר גערופן ״שעטנז״ .די תורה אין דברים כ״ב זאגט ״לא תלבש שעטנז
צמר ופשתים יחדו״ ,זאלםט ניט אנטאן זיר שעטנז ,וואל און פלאקם צוזאמען״ ,אין
ויקרא י״ט ווערט געזאגט ״ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך׳ ,א קלייד פון כלאים,
שעטנז זאל ניט ארויפגיין אויף דיר .וואם הייםט ״צוזאמען״ ,און וועלכע מינים הייםן
״וואל״ און וועלכע ״פלאקס״ ,וועגן די אלע זאכן לערנט דא די משנה.
אין אסור ,עם איז ניט אסור צוליב כלאים נאר וואל און פלאקס .מען האט
א.
געקאנט מיינען ,אז כאטש די תורה זאגט ״דואל און פלאקם״ ,האט זי געמיינט ,אז מען
טאר ניט אויר אנטאן קליידער ,וועלכע זענען געמאכט אויר פון אנדערע צורי מינים
מאטעריאלן ,פונקט ,למשל ,ווי די תורה זאגט ,אז מען זאל ניט אקערן ״בשור וחמור״,
מיט אן אקם און אן איתל ,און עם זענען אםור אויר אנדערע צוויי מינים בעלי חיים.
דעריבער לערנט אונז די משנה אז דא מיינט מען דוקא וואל און פלאקם .דערמיט איז
פארענטפערט די קשיא פון ״משנה הראשונה״ צו־וואם דארף עם די משנה זאגן .ואינו,
און עס ווערן ניט טמא דורך נגעים נאר )קליידער פון( וואל אדער פון פלאקס .די תורה
זאגט )ויקרא י״ג( אז אויב עם האט זיר באוויזן אין א קלייד א ״נגע צרעת״ ,אן
״אויםזאץ״ ,א שלעכטער פלעק ,״ווערט עם טמא״! און די תורה זאגט דארט בפירוש
״בבגד צמר או בבגד פשתים״ ,״אין א קלייד פון וואל אדער אין א קלייד פון פלאקם״.
אין הכהנים ,די כהנים טוען זיו ניט אן )קיין אנדערע קליידער( צו טאן די עבודה
אין בית המקדש נאר פון וואל און פלאקס .די תורה אין שמות כ״ח רעכנט אוים די
מאטעריאלן ,פון וועלכע עם זעגען געמאכט די ״בגדי כהונה״ ,די קליידער ,וואם די
כהנים דארפן זיר אנטאן כדי משמש צו זיין ,צו טאן אין בית המקדש די עבודה )מקריב
זיין קרבנות׳ און אנדערע עבודות( .די מאטעריאלן זענען ״שש״ און ״בד״ ,וועלכע
זענען ביידע פון פלאקם ,און ״תכלת״ ,״ארגמן״ און ״תולעת שני״ ,וועלכע זעגען פון
וואל געפארבט אויף בלא )״תכלת״( ,רויט )״ארגמן״( און שארלער־רויט )״תולעת
שני״( .זאגט די משנה ,אז קליידער פון אנדערע שטאפן טארן די כהנים ניט אנטאן צו
דער עבודה אין בית המקדש .די צוויי דינים וועגן נגעים און כהנים־קלי  Tער
האט די משנה דא געלערגט אגב אורחא ,און זי גייט איצט צוריק צו די דינים פון
שעטנז .צמר גמלים ,וואל )האר( פון קעמלן און וואל פון נקבות־שעפסן ,וועלכע מען
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הגמלים׳ נותר .ואם ר 1ב נ^ן הךחלים׳ ך,זג:ן.הכרים וה;םתותאין בהם משום
אסור .מךו^ה ל מ ה צ ה׳ אסור .וכן כלא:ם׳ ובלבה שלא ולרה י שרו
הפימןזן והין^בוס יממץפן זה מזה  :נוגע בהם .איךעראי לכלאים .ולא
ב הימד.ים והמלך אין נ ה ם מימום ולבש כלאים אפילו ע ל גבי עשרה׳
כלא:ם׳ אמל אסורים מפני מראית אפילו לגנוב ה מ כ ס.

ג מטפחות

האט אויסגעמישט צוזאמען ,אויב דער רוב איז גמווען פו! די קעמל! איז מותר .״וואל״
מיינט מען נור פון שעפסן ,אין די האר פון קעמלן רופט מען נור ״וואל״ ,אבער באמת
זענען זיי ניט קיין וואל און מען מעג זיי צונויפנייען צוזאמען מיט פלאקס און טראגן
די מלבושים ,וואס זענען געמאכט דערפון .זאגט די משגה .אז אויב מען האט צונויפ־
געמישט קעמלן־וואל מיט ריכטיקן יואל פון שעפסן ,און דער רוב פון דעם צונויפ־
געמיש איז דער קעמלן־וואל ,מעג מען דעם צונויפגעמיש נייען צוזאמען מיט פלאקס
און עם איז ניט קיין שעטנז ,ווייל די שעפסן וואל ווערט בטל אין רוב פון קעמלן־וואל.
ואס רוב ,און אויב דער רוב איז פון שעפסךוואל טאר מען ניט אויב עס איז געווען
העלפט אויף העלפט )העלפט פון קעמלן־וואל און העלפט פון שעפסן־וואל( טאר מען
ניט דאס הייסט ,אז מען טאר עס ניט נייען מיט פלאקס מחמת עס איז שעטנז ,ווייל
א העלפט ווערט שוין ניט בטל .וכן ,און אווי איז אויך דער דין ,אויב פלאקס און קא־
נאפיעס )״קנבוס״ ,האנף( וועלכע מען האט אויסגעמישט צוזאמען קאנאפיעם הייסן
ניט קיץ פלאקס און מען מעג זיי צונויפנייען מיט וואל .זאגט די משנה ,אז אויב מען
האט צונויפגעמישט קאנאפיעס מיט פי^אקס און די קאנאפיעם זענען דער רוב מעג
מען דעם געמיש נייען מיט ווא־“ן אויב אבער דער רוב איז פון פלאקס ,אדער דער
געמיש איז העלפט פלאקס און העלפט קאנאפיעס ,טאר מען ניט.
השיריים ,פיין־זיידנס ,והכלך .און גאלד־זיידנס ,זענען ניט קיין כלאים ,אבער
ב,
מען טאר ניט צוליב דעם ״אנבליק פון אויג״) ,מראית העין( ״שיריים״ ,הייסן פיינער
זיידנם ,און דער נאמען ,ווי עם ווייזט אן דער ״ערוך השלם״ ,איז אנגענומען געווען
אויך ביי אנדערע פעלקער )אין גריכיש האט זיידנס געהייסן ״סיריקאן״( ,ווייל דאס
זיידנם איז געקומען פון א לאנד אי! אינדיען ,וואם האט געהייסן ״סיר״ ,״שיר״ .דעד
דאזיקער פיינער זיידנם זעט אוים ווי פלאקס .״כלך״ האט געהייסן א זי Tנס ,וואס האט
געד׳אט גאלד־קאליר און האט אויסגעזען ווי וואל .זאגט דא די משנה ,אז די ביידע
סארטן זיידנס זענען ניט קיין פלאקם און ניט קיין וואל ,און זיי זענען ניט קיין שעטנז,
ווען מען נייט זיי צוזאמען; אבער ווייל זיי זען אויס ווי פלאקס און וואל ,וועלן מענטשן
קאנען מיינען ,אז מען טראגט שעטנז ,דעריבער טאר מען ניט .הכרים ,מאטראצן )אונ־
טערדעקן פון בעטן( ,והכסתות ,און קישנם ,מעגן זיין פון כלאים ,אבער נאר ,אז דער
קערפער )פון מענטש וואס לייגט זיך אויף זיי( זאל זייניט אנרירן .דער טעם איז ,ווייל
די תורה האט נאר געזאגט ,אז מען טאר ניט אנטאן אויף זיך קיץ כלאים ,אבער ליען
זיך אויף כלאים מעג מען; אבער אויב דער קערפעררירט זיי אן הייםט עם ,אז דער
קערפער איז אביםל איינגעיויקלט אין זיי און דאס הייםט שוין אגגעטאן .וועגן ״כרים״
און ״כםתות״ זענען פאראן עטליכע מיינונגען .טייל טייטשן ,פארקערט ,אז מיט
״כר״ מיינט מען ״קישן״ און מיט ״כםת״ ״איבערבעט״ אדער ״אונטערדעק״.
אין עראי .ביי כלאים איו ניט פאראן קיין צייטווייליקייט )עראי( ,ניט נור טאר מען
ניט אנטאן קיץ שעטנז־מייבוש אויף צו טראגן עם ,נאר אפילו ארויפנעמען אויף זיך
אויף א יוייל ,צייטווייליק ,עראי ,טאר מען אויך גישט .דער היפוך פון ״עראי״ איז או־
מעטום ,,קבע״ ,פעםט .ולא ילבש ,און מען ואל ניט אנטא! קיין כלאים אפילו אויף צען
ניט נאר טאר מען ניט אנטאן קיץ שעטנז אויפן בי^ויזן'לייב ,נאר אפילו ווען מען גייט
אנגעטאן  10מייבושים ניט פון שעטנז ,טאר מען ניט אויף זיי אנטאן זיך א מלבוש
פון שעטנז .אפילו לגנוב ,אפילו צי גנבענכן דעם גיעניץ־צאל עם איז שוין אין יענע
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ה;דים׳ מנ§ 1ח1ת הפגרים׳ מסיחות ס^זום כלאום .ל  ^iלהןמשך1יעת.על
5לאלם .ר׳ כהם1׳ אפילו לה 1ציא ?!לילו זבל:
ד,פ^ג׳ אין ^הם
א.לש]י א1סר .ו^סן{ח 1ת הפ^דם ה מ 1כריכםות׳מ1ן:ריןכדלכז׳וכלנד
אסוריות מיטום כלאום*♦
מ 5ד ט ^זל^ לסכלנו כ ס כו ה >ןפ;י ה ס ^ ה ׳
ד^,ת ומודוגת יןזל ןוםור אין 5הם ומ^^סיס נ^^וגי מ^>{ז}{ים .זד^,נון1ים

ד

צייטן געווען אייגגעפירט ,אז ווען מען האט אריינגעפירט פון אויסלאנד סחורה אין א
לאגד ,האט מען געדארפן צאלן אויף דער גרעניץ צאל! אבער פון א מלבוש ,וואם
מען האט געטראגן אויף זיך ,האט מען דעם צאל ניט געדארפן צאלן .זאגט די משגה,
אז אפילו אנטאן דעם שעטנז־מלבוש ,כדי צו באפרייען אים פון גרעניץ־צאל ,טאר
מען אויך ניט ,כאטש דער מענטש טוט עם אן ניט ווייל ער וויל עם טראגן אלס מלבוש
גאר צוליב דער צאל־באפרייאונג.
ג .מטפחות הידים ,האנטוכער אפצעווישן זין די הענט ,נזטפחות הספרים,
טיכער ארומצוויקלן ספרים ,מטפחות הספג ,ליילעכער אפצווישן זין )נאכן וראשן זין
דעס קערפער( זענען ניט אסור צוליב כלאיס .אויב עם איז פאראן אין זיי שעטנז
מעג מען זיי באנוצן ,ווייל דער מענטש טוט זיי דאד ניט אן אויף זיד אלם מלבוש.
ר׳ אליעזר אסר׳ט ,ווייל מיט די אלע טיבער און ליילעכער)אפילו פון די ספרים( וויקלט
מען דאך טיילמאל ארוס טיילן פון קערפער .ומטפחות הספרים ,און די ליילעכער פון
די שערערס )וואס דעי שערער טוט אן אויפן מענטש ,ווען ער שערט איס אפ די האח
זענען אסור צוליב כלאים .ווייל דער ליילעך ווערט דאך ארויפגעלייגט אויף דעם
מענטש׳ם קערפער.
ד .תכריכי ,תכריכים פון א מת ,און דער קישן )זאטל( פון אן איחל מעגן זיין
פון כלאים .די גמרא )נדה ס״א( זאגט דערויף אז ווען א מענטש שטארבט איז ער
באפרייט פון אלע מצוות .דאס ווארט ״תבריכין״ איז פון ״כרד׳ ״איינוויקלן״ ,ווייל
מען וויקלט אין זיי איין דעם מת .מרדעת איז דער טייטש א זאטל׳ און ווייל עם איז
הארט דערויף צו זיצן איז עם ניט אסור צוליב שעטנז .לא ,מען טאר ניט נעמען אויף
דעס אקסל א זאטל)פון שעטנז( אפילו ארויסצופירן אויף אים מיסט .צוליב דעם פאר־
באט )אין ויקרא י״ט( ״לא יעלה עליך״ ,״עם זאל ניט ארויפקומען אויף דיר״ קיץ
שעטנז .די מפרשים טייטשן ,אז ער נעמט אויף זיך דעם זאטל ,כדי דאס מיסט זאל
ניט פארפלעקן זיינע מלבושים.
ה .מוכרי ,הענדלער וועלכע פארקויפן קליידער מעגן פארקויפן )שעטנז־קליי־
דער( ווי זייער שטייגער איז .דאם הייסט ,אפילו אנטאן אויף זיף דאם קלייד כדי צו
וויתן דעם קויפער ,ווי דאס קלייד זעט אוים .ובלבד ,אבער זיי טארן ניט אין זינען
האבן )צו שיצן זין דורך אנטאן דאם קלייד( אויף דער זון קייגן דער זון און אויפן
רעגן קייגן דעם רעגן .די הענדלער מעגן גור נעמען אויף זיך די שעטנז־מלבושים,
ווען זיי האבן ניט פון אנטאן קיץ שום הנאה פאר זייער קערפער ,און עם איז גור צו
וויחן זיי דעם קויפער .אבער אויב דערביי ווילן זיי ,אז דאם קלייד זאל זיי שיצן פון
די זון־שטראלן אדער זיי זאא ניט ווערן בארעגנט ,טארן זיי ניט ,ווייל דאס הייסט
דאך ,אז זייער קערפער האט הנאה פוי דעם שענז־מלבוש .והצנועין ,און די גאר
פרומע ;הענולער( פארווארפן די שעטנז״קליידער הינטער זין )אויף דער פלייצע(
מיט א שטעקן דאס ווארט ״צנועין״ ,גאר פדומע )פון פסוק אין מיכד ,ו׳ ״והצנע
לכת עם אלקיך״ ,באשיידן גיין מיט דיין גאט( ,האבן מיר געהאט אין דמאי פרק ו׳
משנה ו׳ )״וצנועי בית הלל״( .די גאר פרומע קליידער־הענדלער האבן געטראגן די
שעטנז־ קליידער אויף א שטעקן אויף זייערע פלייצעם ,כדי דער שטעקן זאל מפסיק
זיץ צווישן די שעטנז־קליידער און דעם קערפער.
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ה?«י^זילין 5ש5,ןל ל^ 4ח1ריהן ו תן?רי
קמות תו־הלין ?לר?ן׳ ונלכד
והכונו נה?)ה ס©גי ד<לו?ןה .ונואמים
מ5גי הג^זסים> ןביצנועים ת1סרים
ן הכריסין ומכךדהין
כארץן
וללל?ן 65יקק ומ^^על1ת ד5,ינ1ן׳ ל^^

קעו

ולכ^ז כד.ן.עד ^;זזכד־וק .ר׳ י1הי א 1מר
הכאיס מח1ף כלם ונן?זריגת דלם
אי;ן צריכים כדךןה ,מ?;£י ^אהזרןתן
כ.ק;בוס .ומ^^על >§זל זרד אין U
מ^נזום ?לא:ם .ח אין אסור ס^טום
כלאום׳ אלא ^ווי וארוג^^ .אמר

ו .תופרי כסות ,שניידערס וואס נייען קליידער )פון שעטנז( מעגן ויי נייען ווי
זייער שטייגער איו)האלטן די קליידער אויף דער קני(; אבער זיי ואלן ניט אין זינען
האבן צו שיצן זין )דורן די קליידער( אויף דער וון קייגן דער וון און אויפן רעגן קייגן
רעגן; און די גאר פרומע )שניידערס( האבן גענייט אויף דער ערד .אין ארץ ישראל
און בכלל אין די ווארימע לענדער ארבייטן די בעלי מלאכות מערסטנס אין דרויסן.
זאגט די משנה אז אויב ביים האלטן די קליידער צום גייען אויף דער קני האט דער
שניידער אין זינען דערווייל צו שיצן די פיס פון די זון־שטראלן אדער פון רענן,
טאר מען ניט .די גאר פרומע ,די צנועין ,פלעגן נייען האלטענדיק דאס שעטנז קלייד
אויף דער ערד .אין יענע צייטן ,און אויך היינט ביי טייל מענטשן אין די מזרח לענ־
דער ,ווערט די ארבייט ניט געטאן אויף א טיש נאר אויף דער ערד.
ז .הברסין ,דינע וואלענע קאלדרעס ,והברדסין ,ריקע וואלענע קאלדרעס,
והדלמטיקיון ,וואלענע הויזן פון דאלמאציע ,ומנעלות הפינון ,שיך פון וואל־אפפאל,
זאל מען ניט אנטאן סיידן מען איז זיי בודק )צי זיי האבן ניט קיין פלאקס אין זין(.
״ברסין״ און ״ברדסין״ און ״דלמטיקיון״ זענען די נעמען פון לענדער אדער שטעט,
פון וואנען די אלע וואל־מלבושים שטאמען ,״פינון״ זאל זיין ,לויט דער מיינונג פון
״מוסף הערוך״ ,דער וואל־אפפאל .די משנה זאגט ,אז מען דארף זיי אונטערזוכן ,צי
זיי זענען ניט גענייט מיט פלאקם־פעדים .ר׳ יוסי זאגט ,אז די )וואל־קליידער( וועלכע
קומען פון ים־ברעג און פון יענער־זייט־ים־לענדער ,דארף מען ניט בודק זיין ,מחמת
עס איז אנגענומען ויי צו נייען מיט קאנאפיעם־פעדים .אין ארץ ישראל זענען דע־
מאלם די פארט־שטעט ביים מיטלענדישן ים )קיסרי .יפו( געווען גרויסע האנדלם־
שטעט און אין זיי זענען אויך געווען פאבריקן פון סחורות און דורך זיי האט מען
אויך געבראכט טהורות פון לענדער אין יענער זייט ים )מדינת הים( .זאגט ר׳ יוסי,
אז וועגן די דאזיקע וואל־קליידער וועלכע קומען סיי פון די פארט־שטעט און סיי פון
לענדער פון יענער זייט ים ווייסט מען ,אז מען נייט זיי מיט קאנאפיעס־פעדים ,און
דעריבער דארף מען זיי ניט בודק זיץ ,ומנעל של זרד ,א שיך אויסגעבעט מיט וואל
איו ניטא אין איס צוליב כלאים .טייל זענען גורם ״זרב״ ,און דער טייטש איו אויך
דערזעלבער ,א שיך ,וואם אויף די זוילן אינוועניג ליגט א שטיקל וואל .דער ברטנורא
טייטשט ,אז מען דארף ניט מורא האבן טאמער האט מען דארט אריינגעטאן אויך
פלאקם .דער רמבם טייטשט ,אז ווייל דער פוס־טריט פון מענטש איז הארט שאדט ניט
אפילו אויף דער זויל איז יא דא שעטנז ,ווייל דער פוס האט סיי ווי ניט קיץ הנאה
דערפון .דער ר״ש טייטשט גאר ,אז ״זרד״ מיינט ,אז עם איז אויסגעבעט מיט פלאקם,
און מען דארף ניט מורא האבן טאמער האט מען צוגעמישט וואל.
ח .אין ,עס איז ניט אסור צוליב כלאים )שעטנז( נאד ווען עס איו געשפינען און
נעוועבט ,חארום עם שטייט )דברים כ״ב( ״זאלסט ניט אנטאן שעטנז״ ,א זאך ,וואס
איז שוע ,גליאטיק ,טווי ,געשפינען ,ונח ,און געוועבט .די משנה לערנט ,אז אויב מען
מישט צונויף רויהע וואל מיט רויהען פלאקס און מען טוט אן דעם דאזיקן געמיש
הייסט דאס ניט קיין שעטנז! דער איסור איז ווען דער וואל איז געשפינען אין סעדים
אין געוועבט און דאסזעלבע אויך דער פלאקס .טייל האלטן אז עם איז גענוג אדער
געשפונען אדער צונויפגעדרייט אין פעדים )גמרא נדה ס״א( .די משנה טייטשט איין
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לא תלבש ששגזנז׳ ך;רשהואשו.ע
^ווי ונוז .י׳ שמעון בן אל;ג;ר איומי׳
^ל1ז ומליז ד,יא את אביו ימביממים
'׳>ל'י׳ ט לבדים אסורס מפד ש ה ם
•'מיעים .פיו שיל צמר בשל פשיתן
באריג .י׳
Tאסיר׳ גופני שידם
חוזיין T T
ן
יוסי אומר׳ מימיהית •מל אי־ג ?ז

קעז

אבודות׳ מפד שרוא מולל עד שלא
קוש .-לא ירןשוד סרט של ^:מר
בשל פשתן לחגור בו את בת;יו׳ אף
על שי שהרצפה באמצע :י אותות
חגרדין׳ ואותית חביובסין׳ אסויות
כו^מום כלאים .התובף תכיבה אחת
אינה חב־ר׳ ואין בה נושיים כלאים׳

דאס יוארט  .שעטנז״ .אז דאס איז די ראשי תבות פון ׳ שוע״ ,גליאטיק ,דער וואל
זאל זיין געקערט גליאטיק.. .טווי״ ,געשפונען■ און ׳.נוז״ .צונויפגעדרייט )אדער גע־
וועבט( .ר׳ שמעו! ב! אלעזר זאגט אז ראס ) נח״( מיינם אז ער )דער מענטש וואם
טוס אן שעטנז( אין אריץ פ-ץיקרימט און ער פארקרימט אויף זיך דעס פאטסר אין הימל,
ר׳ שמעין בן אי^עזר איז געווען אין דער צייט פון רבי .דעם מסדר פון דער משנר<.
מיט דעם  .פאטער אין הימל״ מיינט מען גאט.
ט לבדים פילצן יקלייר־מאטעריאל פון צונויפגעפרעסטן וואל( זענען אסור
וצו נייען מיט פלאלס מחוזת שעטנז( חייל זיי זענען !ליאטיק חעקעמטער וואל(
רש׳יי און דער רמבם זאגן אז עס איז אסור מדאורייתא .ווייל דאס וואס די משנה
האט פריער געזאגט אז שעטנז״ מיינט מען געקעמט ג^יאטיק געשפונען געדרייט .מיינט
מען אדער געקעמט גי^יאטיין אדער געשפונען ,אדעה געדרייט ,דער רמב״ן און אנ־
דערע זאגן .אז עס איז אסיר נאר מדרבנן .יויל מדאורייתא מוז מען האבן אייע דריי צו־
זאמען .גליאטיק .געשפינען און געדרייט .פיו א זויס פון ויאל צו א קלייד פון פלאלס
איז אסור ,חייל ער ודער זויט( נעמט ארוס ראם נעוועב ופון דלייד( טייי‘ זענען גורס
ניט פיו״ ,נאר ״פיף״ ,און דער טייטש פין ביידע איז א זוים וואם מען מאכט ארום
א מי‘בוש אונטן ,ביים סוף ,כדי עם זאל זיין שענער ,זאגט די משנה .אז א זוים פון
וואי* אין א קלייד פון פלאקס הייסט שעטנז ,ווייל ער נעמט אדום דאס קלייד;  ,חוזרין״
הייסט ״ארומגיין״ ,ארומנעמען .עס זענען פאראן נאד טייטשן ,און אלע זענען שווער.
ר׳ יוסי זאגס ,אז שטריק פון רויטן חאל זענען אסור וארומצובינדן זיר מיט זיי איבער
א כאלאט פון פלאקס( חייל ער שטעפעט־צו ומיט א נאט .די שטריק צום כאלאט( איי־
דער ער בינדט זיך נזיט זיי ארוס  ,משיחות״ איז דער טייטש ,,שטריק״,, ,גארטל״:
.,ארגמן״ איז דער טייטש ,.רויט געפארבטער וואל״ , .מולל״ הייסט ,.צושטעפן לייכט
מיט א נאט״ ,א  ,לייכטן צונייען״ .די משנה זאגט ,אז ווייל געוויינליך טשעפעט מען
צו דעם גארט־‘ צום כאלאט .אפילו נור לייכט צוגענייט ,הייסט עם שוין שעטנז .לא
יישור מען טאר ניט צוקייפן א גארטל פין וואל צו )א גארטל( פון פלאקס כדי ארוח־
צוכינדן זיך נזיט איס די לענדן ^ ט ש אין דעי מיט איז פאראן א פאסעק )פון לערער(
אויב איינער האט צווי' קירצע גארטלן איינעם פין וואל און איינעם פון פ^אקס .און
כדי זיף ארומצובינדן מוז ער האבן ביידע .טאר ער ניט צוקניפן דעם וואי^ענעם גארטל
צום פלאקסענעם גארטני• אפילו ווען צווישן זיי איז מפסיק א פאסעקל פון לעדער:
מחמת ביים ארומבינדן זיך מוז ער דאך די ביידע עקן פון די גארטלן פארבינדן .און
דאס איז שוין שעטנז.
י .אותות הגרדין ,צייכנס פון וועבערס ואותות הכובסין און צייכנס פון חע־
שערם זענען אסור צוליב כלאים ווען וועבערס באקומען וואל צו וועבן א קלייד ,אדער
וועשערס באקומען קליידער צו וואשן .טשעפן זיי צו צו די קליידער שטיקלעך פלאקס
אלם צייכן צו וועמען די קליידער געהערן .זאגט די משנה ,אז דאס הייסט שעטנז,
חתוכף ,אז איינער טשעפעט צונויף מיט איין נאט  2קליידער )ער ציט נוד אדורך מיטן
נאדל־פאדעס איינמאלז הייסט עם ניט )אז די צוויי קליידער זענען( באהאפטן צוזאמען
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ש;י

י*טור.
והש1מ^ד,
ראשיד; לצד אןזד< חבור
סשום כלאים׳ והש 1ס;*1ה 3ש?ת

קעח

ס;ב .רבי!הודה א 1מר׳.עד שישלש.
השק והקולה ב^;^1רםין לנלא־ם^
סליק מסכת כ^אים.

דאס איז אן אונטערשיד אין דינים פון טומאה און טהרה .אויב א טמא רירט אן
איין קלי  ,Tיוערט דאם צווייטע קלי  Tניט טמא .ואי! ,או! עס איז ניטא דערביי דער
איסור פו! כלאים אויב איין קלי  Tאיז פון וואל און איינס איז פון פלאקם הייסט עם
ניט ,אז די קליידער זענען צונויפגענייט צוזאמען און עס איז ניט דעריבער קיץ שעטנז.
והשוממה ,או! אז איינער ציט צוריק ארויס )רעם פאדעס( אים שבת איז ער פטור.
פונקט ווי מען טאר ניט נייען אים שבת אזוי טאר מען ניט אויפטרענען די נאט ,ווייל
עם הייסט ״קורע״ .צערייסן ,וואס איז א מלאכה .זאגט די משנה ,אז אויב מען האט
נור איין מאל ארורכגעצויגן דעם פאדעם הייסט עס ניט צוגענייט ,און ממילא הייסט
דאס צוריק ארויסציען דעם פאדעם ניט ארויסגעטרענט ,און אויב מען טוט עס איז
מען פטור פון א שטראף פאר חילול שבת ,פאר טאן א מלאכה אים שבת .עשה ,אויב
ער האט ביידע עק! )פו! פאדעס( ארויסגעצויג! אי! איי! זייט )ער האט געגעב! צוויי
שטעך ,איינעס אהי! או! איינעס צוייק ,אזוי אז ביידע עק! פו! פאדעם זענע! אי! איי!
זייט! ,הייסט עס )אז ביידע קליידער זענע!( באהאפט! צוזאמע! וויי היים! איי! קלייד
בנוגע טומאה או! טהרה( ,או! זיי זענע! אסור צוליב כלאים )אויב איי! קלייד איז פו!
פלאקס או! איינס פו! וואל הייסט עס שעטנז( ,או! דער וואס ציט ארויס דעס פאדעס
איס שבת איז חייב )ווייל דאס הייסט ,אז ער האט געטא! איס שבת א מלאכה ,ער
האט אויפגעטרענט( אויב מען איז געגאנגן מיטן נאדל־פאדעם איינמאל אהין און איינ־
מאל צוריק הייסט עס יא ,אז די צוויי קליידער זענען באהאפטן צוזאמען ,און זיי זענען
ווי איין קלייד .ר׳ יהודה זאגט ,אז מע! מוז גיי! )מיט! נאדל־פאדעם( דריי מאל ר׳
יהודה האלט ,אז עם איז ניט צונויפגענייט סיידן מען גייט מיטן נאדל־פאדעם איינ־
מאל אהין און איינמאל צוריק און איינמאל ווידער אהין .השק א זאק ,והקופה או! א
קויש ,ווער! פאררעכנט צוזאמע! וועג! כלאים די משנה האט עטליכע פירושים .איין
פירוש )פון ר״ש( איז ,אז אויב צו א קויש איז געיוען צוגעבינדן א שטריקל פון
וואל ,און צו א זאק איז געווען צוגעבינדן א שטריקל פון פלאקס ,און מען האט די
דאזיקע צוויי שטריקלעך צוזאמען־גענייט .כדי מען זאל קאנען טראגן דעם קויש
און דעם זאק צוזאמען ,הייםט עם שעטנז און מען טאר זיי ניט טראגן .דער רמב״ם
טייטשט ,אז אויב מען טשעפעט צו א קלייד פון וואל מיט א קלייד פון פלאקס דורך א
שטיקל קויש אדער אשטיקל זאק הייסט עם שעטנז.
סליק מסכת כלאים — געענדיקט מסכת כלאים
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קעט

פר ק א
א _עד אי^הי ח1ךש;ן
לאילן1^.ךב ^;זדעית?.ב״עז א1ןן.רים>
?ל ז?ןן קהוא ;פה לויי .רג*ה

א 1מרים.עד ו?,':ן^רת .ו.קר 1דן.דברי
אלו לד־וי 1ת ?דבר אליי ב איןהוי
^דה האילף בל ^ןןל^;זה אילנ1ת

מסכת שביעית
הקדמה
די תורה איז שמות כ״ג און ויקרא כ״ה זאגט ,אז זעקס יאר זאל מעז פארזייען
די פעלדער ,און דאס זיבעטע יאר זאלן די פעלדער און די גערטגער רוהען; מען טאר
זיי ניט באארבייטן .די פרוכטן און תבואות ,וואס וואקסן יא אין דעם יאר׳ פיז זיר
אליין ,זענען הפקר פאר אלע .אלע מעגן זיי נעמען ,דאה דאזיקע זיבעטע יאר ,רופט
אן די משנה ״שביעית״ ,״זיבעטע״ .אק חומש דברים ט״ו ווערט דאם דאזיקע יאר
אגגערופן ״שמיטה״ ,וואט איז דער טייטש ,אפזאגן זיך ,און די תורה זאגט אן ,אז אויב
מען בארגט איינעם געלד זאל מען נאכן זיבעטן יאר ניט מער מאנען דעם חוב.
דערפון הייסט דאם זיבעטע יאר אויך שמיטה ,און אזוי רופט מען עם אין יידיש ,און
אויך מיר אין דער איבערזעצינג פון דער משנה און אין דעם פירוש וועלן רופן דאס
יאר ״שמיטה״ .אין דער מסכת ״שביעית״ ווערן געגעבן די דינים וועגן שמיטה־יאר.

פרק א.
א ,עד אימתי ,ביז ווען מעג מעןיאקערן אין א פעלד מיט ביימער ערב שמימה ?
די משנה טיילט דא איין פעלדער אין צוויי סארטן .איינער איז ״שדה אילן״ ,א פעלד,
אין וועלכן עם וואקסן ביימער ,מייסטנס ביימער מיט פרוכטן! דער צווייטער אין
״שדה לבן״ ,א פעלד אין וועלכן עס וואקסט תבואה .״לבן״ איז דער טייטש ״ווייס״,
ווייל די קאליר פון תבואה איז העל ,ווייסער פון פרוכטן! אדער ווייל תבואה־פעלד
האט ניט קיין שאטן .דער דין איז ,אז ניט נור טאר מען ניט אקערן קיין פעלד ,סיי א
פעלד מיט ביימער ,סיי א פעלד פון תבואה ,אים שמיטה זעלבסט ,אים זיבעטן יאר,
נאר מען טאר אויך ניט אקערן עטליכע חדשים ערב שמיטה ,אין 6טן יאר ,ווייל דאס
דאזיקע אקערן אים 6טן יאר גרייט צו דאס פעלד פאר דעם קומענדיקן שמיטה״יאר,
און דאס טאר מען ניט ,פרעגט די משנה ,ביז וועלכער צייט מעג מען יא אקערן אין
א פעלד מיט ביימער אים 6טן יאר מחמת דאס אקערן ביז דער דאזיקער צייט איז ניט
כדי די ביימער זאלן גוט זיין אין דעם שמיטה־יאר ,נאר פאר די ביימער אין 6טן יאר
זעלבסטז )וועגן תבואה־פעלדער וועט די משנה לערנען אין פרק ב׳( ,דערויף ענט־
פערט די משנה! בית שמאי זאגן :אווי לאנג ווי עס איז ס ט צו די פרוכטן ,מען מעג
אזוי לאנג אקערן דעם 6טן יאר ווי לאנג מען ווייסט ,אז דאס דאזיקע אקערן פארבע*
סערט די פרוכטן אויף די ביימער אים 6טן יאר .ובית הלל ,אבער די בית הלל זאגן:
ביז שבועות .אבער נאך שבועות טאר מען ניט .אין דער משנה ווערט דער יום טוב
שבועות אנגערופן ״עצרת״ ,וקרובין ,און די ווערמער פון די )בית הלל( זענען גאנט צו
ווערטער פון די )בית שמאי( .די משנד ,זאגט דא ,אז די מיינונגען פון ביידע זענען
כמעט דיזעלבע .ווייל ביז שבועות איז דאס אקערן די פעלדער מיט ביימער גוט פאר
די פרוכטן פון 6טן יאר .אין פרק ב׳ וועלן מיר לערנען ,אז א תבואה פעלד מעג מען
אקערן ביז פסח .מיר לערנען אין דער גמרא מועד קטן ג' אז רבן גמליאל הנשיא,
)ווארשיינליך ,דער זון פון רבי ,דעם מסדר פון דער משנה( צוזאמען מיט זיין בית דין,
האבן מבטל געמאכט דעם דאזיקן איסור ניט צו אקעח פעלדער אין 6טן יאר.
ב איזהו ,וואס היי סם א ביימער־פעלד? וויפיל ביימער דארפן זיין אין א פעלד,
און וויפיל פרוכטן דארפן וואקסן אויף די ביימער ,כדי עס זאל הייסן א פעלד פון ביי־
רערל כל שלשה ,אויב עס זענען פאראן )ניט ווינציקער( פון דריי ביימער אויף א פעלד
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אילן סךק_ .לאחד אילן סאלל ר1אין
איסן לאלו הם הא;ים .אם רארלין

די גרויס פון א בית סאה און זיי )די ביינוער( זענען פעהיג ארויסצוגעבן א לאבן
געפרעסטע פייגן ,וועלכע וועגט זעכציק איטאליענישע מנה־מטבעות ,מעג מען
אקערן פאר זייערטוועגן )ביז שבועות( דאס גאנצע בית־סאה פעלד .״בית סאה״ הייסט
א פדלד ,וואם איז אזוי גרוים ,אז כדי עם צו פארזייען דארף מען פארנוצן א סאה
תבואה .מען האט אפגעשאצט אז אזא פעלד האלט  50איילן די לענג אויף  50איילן
ד* ברייט .״ככר דבלה״ הייסט א קיילעכיקער לאבן )״כבר״ א לאבן ברויט( פון גע־
פרעסטע פייגן .מנה איז  100דינר ,און דאס איז א מטבע ,און אמאל פלעגט מען וועגן
מיט מטבעות :די מפרשים זאגן ,אז  60מנה איז לערך  50פינט .זאגט דא די משנה,
א ״ביימער־פעלד״ הייסט אזא פעלד ,וואס אויף א שטח פון  50איילן אויף  50איילן
) 2500איילן( זענען פאראן ניט ווינציקער פון דריי ביימער ,און אויף די ביימער קא־
נען וואקסן פייגן אזוי פיל ,אז ווען מען פרעסט צונויף די פייגן זאל זיץ פון זיי א לאבן
וועלכער וועגט ניט ווינציקער פון  60איטאליענישע מנה־מטבעות .דער ר״ש טייטשט,
אז אויף יעדן בוים זאל וואקסן אזוי פיל פייגן :אבער דער רמב״ם טייטשט ,אז אויף
אלע דריי ביימער צוזאמען .פחות מכאן ,אויב )טס איז פאראן( ווינציקער דערפון )וויג־
ציקער ביימער ,אדער ווינציקער פייגן( ,מעג מען אקערן)דאס פעלד ביז שבועות( פאר
זיי )די ביימערס וועגן( נאר אזוי פיל ארט )ארוס יעדן בויש וויפיל עס פארנעמט דער
מענטש ,וואס רייסט די פייגן פון די ביימער און זיין קויש אין דרויסן פון אים.
אין לשון קודש זענען פאראן עטליכע ווערטער פאר אראפרייסן פארשידענע פרוכטז:
אפרייסן פייגן הייסט ״ארה״ ,און דער פייגן־אפרייסער הייסט ״אורה״ .זאגט די
משנה ,אז אויב עם זענען פאראן ווינציקער ביימער ,אדער זיי קאנען ניט ארויסגעבן
גענוג פייגן ,מעג מען אקערן ארום יעדן בוים בלויז אזא קליין שטיקל פעלד ,אויף
וועלכן עם קאן שטיין דער פייגן־אפרייםער און אויך דער קויש ,אין וועלכן ער ווארפט
אריץ די פייגן .דאם איבעריקע פעלד האט דעם דין ווי תבואה־פעלד און מען מעג עם
אקערן נור ביז פסח ,ווי עם לערנט די משנה פרק ב׳ משנה א׳ .וועגן דעם ״חוצה לו״,
אין דרויסן פון אים ,זענען פאראן צוויי פירושים .דער ברטנורא טייטשט ,אז דאם
ווארט ״לו״ ,גייט ארויף אויף דעם בוים ,און דאם הייםט ״דער פלאץ אין דרויםן פון
בוים״ .דער ״תפארת ישראל״ זאגט ,אז ״לו״ מיינט מען דעם מענטש ,און ער טייטשט
.,און דער קויש זאל שטיין אין דרוםן פון דעם פייגן־אפרייםער״ ,מחמת אזוי ארום
פארנעמט עם מער פלאץ ,ווי ווען דער קויש זאל שטיין צווישן דעם מענטש און דעם
בוים .מען נעמט אן אז דאם מיינט מען צוויי איילן — .איצט איז די שאלה; דאס
איז אלץ ,אז די ביימער זענען פייגן־ביימער .ווי איז אבער אז זיי זענען אנדערע ביי־
מער? דערויף ענטפערט די משנה ג׳:
אחד ,סיי עס געפינען זין )אויף דעס פעלד( ביימער ״אילן סרק״ ,אויף
ג.
וועלכע עס וואקסן אינגאנצן ניט קיין פרוכטן ,און סיי ביימער ״אילן מאכל״ ,אויף
וועלכע עס וואקסן פרוכטן ,באטראכט מען זיי ,ווי זיי וואלטן געווען פייגענביימער,
און אויב מוען זיי וואלטן געווען פייגנביימער( זענען זיי פעהיג ארויסצוגעבן א לאבן
געפרעסטע פייגן ,ייעלכער וועגט  60איטאליענישע מנה־מטבעות ,מעג מען אקערן
פאר זייערטוועגן )ביז שבועות( דאס גאנצע בית־סאה־פעלד; אויב ווינציקער דערפון
מוינציקער פון די ביימער אדער ווינציקער פון דער וואג פייג!( מעג מטן אקערן ארוס
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להז איצא לאו?!> ד מה אסי
ע\^1ה כ?ר ךבי^^ה ו^ז::ם אין ע^1ין׳
א> 1ןזנזם ע1ע1ין ואחדיאינו ע^ 1ה׳
אין ח1ר>2ין להן אלא ל^ר?ן׳ עד
^:ליו משלקזה געד ל^ז^עה .לייו
עשירה ,מעשךה ולמעלה׳ גיין ע־וע^ין

קפא

גין ^ אי;ן עיושין ח 1ךשין ?ל 5ית
קאה  5שנילן׳ ^ןן^א,מד גלרי^צ
וכל!ציר ל שב 1ת׳ אין ^ריך ל 1מר
שמיעית׳ אל א
לריש ור!ציר
ליי^ז שלע רב שליעית שהוא נכןם
נ שני עי ת׳ ולןציי ^זל שניעי ת שהוא

די ביימער נאר וויפיל זיי דארפ! .די מפרשים זאגן ,אז ״וויפיל זיי דארפן״ איז אויר
דערזעלבער שטח וואם ״וויפיל עס פארנעמט דער פייגן־אראפרייסער און דער קויש
אויסער אים״ ,דאס הייסט צוויי איילן.

היה ,אויב איין בוים קאן ארויסגעבן א לאבן געפרעסטע פייגן און די איבעריקע
ד.
צוויי קאנען נים ארויסגעבן ,אדער צוויי ביימער קאנען ארויסגעבן און דער דרינוער
קאן ניט ארויסגעבן ,טאר מען ניט אקערן )ראם פעלד( סיידן פאר זייערטוועגן )נאר
ארום די ביימער אליין צו צוויי איילן ארום יעדן בוים( .אין דער דאזיקער משנה איז
פארא? נאך א גירסא ״היה אחד עושה או ב׳ עושין״ ,ראם הייסט ,אויב עם איז מער
ניטא ווי איין בוים אדער צוויי ביימער ,נאר זיי )דער איינער אדער די צומי( קאגען
ארויסגעבן א לאבן געפרעסטע פייגן פון  60מנה־מטבעות! און די משנה זאגט ,אז
עס מוזן דוקא זיין דריי ביימער .עד שיהיו .דאם גדער דאזיקער דין ,אז די ביימער מוזן
קאנען ארויסגעבן א לאבן געפרעםיטע פייגן ,וואס וועגט  60מנה־מטבועת( איז ווען
עס זענען פאראן ביימער פון דריי ביז ניין .טייל מפרשים טייטשן ,אז אויב צווישן די
 9ביימער אין דעם בית־סאה־פעלד זענען פאראן דריי וועלכע קאנען ארויסגעבן דעם
לאבן פייגן מעג מען שוין אקערן דאם גאנצע בית־סאה פעלה היו עשרה ,אויב אבער
דעס בית־םאה־פעלד( צען )ביימער( ,אדער פון צען ביימער אן
עם זענען פאראן )אין
און מער ,איז סיי זיי קאנען ארויםגעבן )פייגן( סיי זיי קאנען ניט ארויםגעבן )פייגן(,
בית־םאה־פעלד צוליב זיי )צוליב דיביימער( .ווייל אין
גאנצע
מעג מען אקערן דאס
פעלד בטל צו די ביימער — .איצט ברענגט די משנה
גאנצע
אזא פאל ווערט דאם
א ראיה פון חומש ,אז אויך עטליכע חדשים ערב שמיטה ,אין 6טן יאר טאר מען ניט
אקערן דאס פעלד ,מחמת דאס אקערן קאן ברענגן דעם פעלד נוצן אים שמיטהייאר!
שנאמר ,ווייל עם שטייט )שמות ל״ד( ״בחריש ובקציר תשבות״ ,״אין אקערן און
שניידן זאלסטו רוהען״; דארף דאו )דער פסוק( ניט זאגן ,אז מען טאר ניט אקערן
און שניידן אים שמיטה־יאר )מחמת וועגן דעס האט ראך דער פסוק שוין אנגעזאגם
אין ויקרא כ״ה( ,נאר )דער דאזיקטר פסוק( מיינט דעם אקער פון ערב שחיטה )אין
זעקסטן יאר( וואס גייט אריין אין שמיטה און דאס שניידן פון שמיטה־יאר וואס
גייט ארויס אין מוצאי־שמיטה )רעם יאר נאך שמיטה( .דער דאזיקער דרש פון פסוק
באשטייט פון צוויי טיילן .דער פסוק איז אין שמות ל״ד ,כ״א ,און ער רעדט וועגן שבת
״ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות ,בחריש ובקציר תשבות״ ,״זעקס טעג
זאלססו ארבייטן ,און דעם זיבעטן טאג זאלסטו רוהען ,אין אקערן און שניידן זאלסטו
רוהען״ .מען וואלט געקאנט מיינען ,אז אויך די ווערטער ״אין אקערן און שני Tן
זאלסטו רוהעך גייען ארויף אויף דעם טאג' שבת ,אז מען טאר ניט אין אים אקערן
און שניידן די פעלדער .אבער ווייל וועגן שבת איז שוין געזאגט געווארן אין שמות כ׳,
אז מען דארף רוהען׳ לערנט דעריבער די משנה ,אז מיט די דאזיקע ווערטער פון
פסוק מיינט מען אים שמיטה־יאר ,א; מען טאר ניט אקערן און שני Tן די פעלדער.
אבער אויך וועגן שמיטה־יאר איז שוין פאראן א פסוק אין ויקרא כ״ה ,אז מען טאר
אין דעם יאר ניט באארבייטן די פעלדער ,צו־וואם זשע דארף מען דא האבן נאד א
פסוק ,אז מען טאר ניט אקערן און שניידןז דעריבער זאגט די משנה ,אז דער פסוק
וויל דא לערנען אז מען טארניט אקערן אויך א געוויסע צייט ,עטליכע חדשים ,אין
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ערב־שמיטה־יאר ,אין 6טן יאה מחמת דאם דאזיקע אקערן איז גוט פאר דעם פעלד
אין שמיטה־יאר׳ עם ״גייט אריין אין שמיטה־יאר״ :און אז מען טאר ניט שגי Tן אין
מוצאי שמיטה ,אין דעם יאר נאך שמיטה ,אין 8טן יאר ,אזא תבואה ,וואס איז פאר־
זייט געווארן אדער איז געוואקסן אים שמיטה־יאר און וואט ״גייט ארויס אין מוצאי
שמיטה״ .ר׳ ישמעאל זאגט ,אז )דער פסוק מיינט( פונקט ווי אקערן איז נור א רשות,
)אויב מען וויל( ,אזוי מיינט מען שניידן נאר א רשות ,און אן אויסנאם איז ראם שניידן
פון עומר )וואס איז א מצוה( ,ר׳ ישמעאל האלט ,אז דעה-פסוק אין שמדת ל״ד ״אין
אקערן און שניידן זאלסטו רוהען״ גייט ניט ארויף אויף שמיטה ,נאר אויף שבת ,און
דאם הייסט ,אז מען טאר אים שבת ניט אקערן און ניט שניידן .איי איז דאר די קשיא,
צו־וואם דארף מען האבן דעם פשוק ,אז מיר האבן דאך שוין א פסוק אין שמות כ׳,
אז מען דארף רוהען אים שבת 7דערויף ענטפערט ר׳ ישמעאל ,אז דער חומש האט
צוגעגעבן דעם דאזיקן פסוק ,כדי צו לערנען ,אז דאם ״שני Tן״ דארף זיין גלייר
צום ״אקערן״ ,אז נאר דעמאלס טאר מען ניט שניידן אים שבת קיק תבואה פון פעלד,
ווען דאס ״שניידן״ איז א רשות ,פונקט ווי דאס ״אקערן״ ,מחמת ״אקערן״ איז
שטענדיג א רשות ,אויב מען וויל אקערט מען ,און אויב מען וויל ניט אקערט מען ניט,
און עם איז ניט פאראן אזא פאל ,ווען עס איז א מצוה צו אקערן .אזוי טאר מען
ניט שניידן קיין תבואה אים שבת נאר דעמאלס ווען דאס שניידן איז א ״רשות״ ,און
מען ״מוז״ ניט שני Tן .אבער אין א פאל ,ווען דאס שניידן תבואה איז א מצוה ,דהיינו,
מען דארף שניידן תבואה צו ברענגן דערפון אין בית המקדש דעם קרבן עומר )א
מעסטל גערשטן( דעם  16טן טאג אין ניסן ,מעג מען יא שני Tן די תבואה אפילו
אים שבת.
ה .שלשה ,דריי ביימער פון דריי מענטש! )יערער בוים געהערט צו איינעם(,
ווערן פאררעכנט צוזאמען )אויב זיי זענען אין איין בית־סאה־פעלח און מע! אקערט
)ביז שבועות( דאס גאנצע בית־סאה־פעלר צוליב זיי .די דריי ביימער ווערן באטראכט
ווי זיי וואלטן געהערט צי איק מענטש ,און דאס פעלד הייסט דעריבער א פעלד פון
ביימער — .איצט פרעגט,די משנה בכלל וועגן אלע פריערדיקע דינים וועגן דריי ביי־
מער אין א בית־סאה־פעלד־ .וכמה ,וויפיל דארפן זיין די ביימער אפגעריקט איינער פון
אנדערן? מחמת דער שכל זאגט דאך ,אז דאס מיינט מען ניט אז די דריי ביימער קא־
נען זיין אין איין ווינקל פון דעם בית־סאה־פעלד .ענטפערט די משנה :ר' גמליאל זאגט,
אז )זיי דארפן זיין אפגעריקט( אזוי פיל דאס די ארבייטס־בהמות )וועלכע אקערן( זאלן
קאנען אדורכגיין מיט זייערע אקער־כלים .״בקר״ איז דער טייטש ,׳רינדער״ ,און דא
מיינט די פאר אקסן ,וועלכע אקערן .טייל זענען מנקד ״בקר״ מיט א פתח אונטער
דער ״ב״ און דער טייטש איז ״דער מענטש וואס פירט די אקטן״ .די מפרשים זאגן,
אז דער שיעור איז 4איילן ,אויב אבער עס איז ניטא צווישן איין בוים און דעם אנ־
דערן  4איילן הייסט עם ,אז די ביימער וועט מען דארפן אויסרייסן און עס הייסט
דעריבער ניט קיין ביימער־פעלד .אין דער משנה אין ירושלמי איז אנשטאט ״רבן
גמליאל״ פאראן ״רבן שמעון גמליאל״.
ו .עשר ,צען יונגע ביימלעך )נטיעות( ,פונאנדערגעשפרייט אין א בית־סאה־
פעלד ,מעג מען אקערן צוליב זיי דאס גאנצע בית־סאה־פעלד ביז ראש השנה )פון
שמיטה־יאר( ,די גמרא )תענית ג׳( זאגט ,אז ״עשר נטיעות״ ,דער דין אין דער משנה,
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אז צוי^יב  10יונגע ביימלעך אין א בית־סאה־פעלד מעג מען אקערן ביז ראש השנה,
איז א הלכה למשל מסיני ,און דערויף איז ניט פאראן קיין מחלוקה .דער ר״ש זאגט,
אז דער טעם איז ,ווייל אויב מען וועט ארוס די יונגע ביימלעך ניט אקערן וועלז זיי
פארטרוקנט און קאליע ווערן און די תורה האט רחמנות געהאט אויף יידיש פארמעגן.
היו ,אויב )די צען יונגע ביימלעך זענען געשטאנען אי! איין שורה )או! ניט פונאג־
דעוגסשפרייט אין דעס גאנצן פעלד( אדער זיי זענען געשטאנען אין א ראד )מוקפות
עטרה ,ווי אין א קיילעכיקער קרוין( ,מעג מען אקערן נאר אזוי פיל )פעלד( וויפיל זיי
דארפן האבן ווייל קוים זענען די יונגע ביימלעך ניט צושפרייט ,זעט עס אויס ווי מען
אקערט דאס פעלד ניט פאר די ביימלעך נאר פאר דער טובה פון פעלד .דער טייטש,
וואס מיר האבן דא געגעבן אויף ״מוקפות עטרה״ ,פערפלאנצט אין א קיילעכיקער
ליניע .אין א ראד ,ווי א קיילעכיקע קרוין איז פון רמב״ם .דער ר״ש טייטשט ״ארומ־
גערינגלט מיט א צוים״.
ז הנטיעות ,יונגעביימלעך און קירביסן )דלועים׳ דיניעס( ווערן פאררעכנט
צוזאמען אין א בית־םאה־פעלד ,אויב עם זענען ,למשל ,פאראן אין א בית־סאה־פעלד
 6יונגע ביימלעך און  4קירביסן )דיניעם( )די ביימלעך זענען מער ווי די קירביסן(
ווערט עס גערעכנט ווי עס וואלט געווען  10יונגע ביימלעך און מען מעג אקערן דאם
פעלד ביז ראש השנה פון שמיטה־יאר ,דער טעם איז׳ ווייל קירביסן וואקסן הויך מיט
גרויסע בלעטער ,און זיי זען אויס ווי יונגע ביימלעך .רבן שמעון בן גמליאל זאגט,
אז אויב אין אבית סאה־פעלר זענען פאראן צען קירביסן מעג מען אקערן דאס גאנצע
בית־סאה־פעלד ביז ראש השנה לויט רבן שמעון בן גמליאל האבן קירביסן דעמ־
זעלבן דין יואס יונגע ביימלעך ,און אויב זיי זענען פאראן  10אין א בית־סאה־פעלד,
מעג מען אקערן .מיט קירביסן מיינט מען דא ,לויט דעם ירושלמי ,נאר ״גריכישע
קירביסן״ ,״דלעת יונית״ ,וועלכע וואקסן הויך.
ח עד אימתי ביז ווען הייסן ביימלעך ״נטיעות* ,יינגע ביימלעך? ר׳ אלעזר
איז די ערשטע דריי יאר
בן עזריר זאגט ביז זיי ווערן חולין )וואכעדיק( דער דין
זינט מען האט פארפ^אנצט א בוים ,זענען די פרוכטן פוןבוים ערלה און מען טאר
זיי ניט עסן .דעם 4טן יאר הייסן די פרוכטן ״כרם רבעי״ )אדער ״נטע רבעי"(,
 ,פירט־יאר־פרוכטן״ ,און מען טאר זיי ניט עסן אויסער ירושלים ,נאר מען מוז זיי
פירן קיץ ירושלים און דארט עסן .אויב מען וויל ניט פירן די פרוכטן קיץ ירושלים,
קאן מען זיי ״אויסלייזן״ .״מחלל׳־זיין ,אויסקויפן מיט געלד ,און דאמאלס ווערן די
פרוכטן שוין ״חוליך ,״וואכעדיק״ ,אן שום קדושה ,און מען מעג זיי עסן אומעטום;
נאר דאם געלד דארף מען אוועקפירן קיין ירושלים און דארט קויפן דערפאר עסנ־
ווארג און עסן.זאגט ר׳ אלעזר בן עזריה ,אז ביימלעך הייסן ״נטיעות״ ,יונגע ,ביז
זיי ווערן ״חולין״ ,וואכעדיק .דאם הייסט ,ביז דעם 4טן יאר ווען מען האט אויס־
געלייזט ,אויסגעטוישט זייערע פרוכטן אויף געלד ,און די פרוכטן זענען געווארן
״חולין״ :אויב מען האט ניט אויסגעלייזט ,הערן־אויף די ביימלעך צו זיין יונגע,
״נטיעות״ ,ערשט דעם 5טן יאר ,ווייל דעמאלט זענען זיי דאך שוין זיכער חולין.
ר׳ יהושע זאגט ,אז ביז )א ביימל איז אלט( זיבן יאר ,ר׳ עקיבא זאגט ,אז ״נטיעה״,
״יונג״ הייסט ,ווי איר נאמען איז דער רמבם טייטשט ,אז אזוי לאנג ווי מענטשן רופן
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אילן ^נ^סםוה־וציא חליפין ,מ^פח ולס$זה׳ ^ט;עה׳
ולרגלה׳ ?:אילן,ד5ריר׳>1:נןע1ןן

פר ה ב
א עד אי^תי ח1ךשין ב^זדה
ה ל ק ערב שביעית? .עד >{זתכלה
הליחה .כל ז?זן שבני אךם ח1ךעזין
לטע כמקקאות ובטךלע־ות .א״ר

שמעיון׳ ^תת ת־ורת על אר!ר ואחד
?;דיו .אלא ׳ ?שדה ה ל ק עד הפסח׳
ו?ע\דה האילן עד,ע^רת♦ ב מז?לין
ומעדרין כמקע1איות וכמךלעיות עד

דאס ביימל ״נטיעה״ ,״יונג ביימל״ .דער ר״ש טייטשט ,אז ווען דאס ביימל איז ניט
אלט מער ווי א יאר .אילן ,א בוים ,וועלכע מען האט אפגעשניטן או! )איבערגעלאזם
זעם ווארצמשטאס און( פון איס זענען אוויסגעוואקסן נייע צווייגן )חלופי! ,אנדערע
צווייגן אנשטאט די ערשטע( ,איז אויב )די נייע צווייגן זענען ארויסגעוואקסן פון א
ווארצל־שטאם ,וואס איז( נידריקער ווי א טפח פון דער ערד ,איז עם ״נטיעה״ ,״יונ־
גער בוים״ ,אויב אבער פון א טפח אן און העכער )פון דער ערד( איז עם א ״בוים״,
אזוי זאגט ר׳ שמעון .אויב דער ווארצל־שטאם איז גידריקער פון א טפח פון דער ערד
הייסט עם אז דאם איז א נייער בוים ,און עס איז דעריבער א יונגער בוים! אויב
אבער דער ווארצל־שטאם איז העכער פון א טפח הייסן די נייע צווייגן ווי זיי וואקסן
אויף דעם אלטן פריערדיקן בוים.

פרק ב.
א ,עד אימתי ,ביז ווען מעג מען אקערן אין א תבואה־פעלד ערב שמיטה?
אין פריעריקן פרק איז געלערנט געווארן ,אז א ביימער־פעלד מעג מען אקערן אים
6טן יאר )ערב שמיטה( ביז שבועות .איצט פרעגט די משנה ביז ווען מעג מען אקערן
אין א תבואה פעלדז ״שדה לבן״ ,א ״ווייס פעלד״ ,הייסט א תבואה־פעלד ,מחמת די
תבואה איז העל ,ווייס ,ווען זי איז צייטיק ,טייל מיינען ,ווייל אין א תבואה־פעלד איז
ניט פאראן קיין טוגקעלער שאטן ,וואס איז דא אין א ביימער־פעלד .עד שתכלה ,ביו
עם פארשווינדעט די פייכקייט )אין דער ערד( ,אווי לאנג ווי מענטשן אקערן כדי צו
פלאנצן אין פעלדער פון אוגערקעס און פעלדער פון קירביסן .די מפרשים טייטשן,
אז די צווייטע העלפט פון דער משנה איז א פירוש צו דער ערשטער העלפט ,וועלכע
זאגט ,אז מען מעג אקערן אזוי לאנג ווי די ערד איז נאך פייכט פון ווינטערדיקן רעגן׳
און די צווייטע העלפט זאגט ,אז דאם מיינט מען ,אזוי לאנג ווי מענטשן אקערן אין
פעלדער פון אוגערקעס און קירביסן כדי דארט צו פלאנצן .דער טעם איז ,ווייל מען
קאן דאך אין די אנדערע פעלדער אויך פארפלאנצן אוגערקעס און קירביסן .דאס
ווארט ״מקשאות״ מיינט אוגערקעס־פעלדער )פון ״קשואין״ אוגערקעם( און ״מדלעות״,
קירביסן־פעלדער )פון דלעת ,קירביס( .אמר ,האט ר' שמעון געזאגט :אויב אזוי האם־
טו דאך יעדן איינעם געגעבן די תורה אין זיין האנט! יעדער קאן דאך זאגן ,אז ביי
אים אין פעלד ,איז גאכניט אויסגעטרוקגט געוואח .און ער מעג אקערן ,און אזוי
וועט אויסקומען ,אז יעדער איינער וועט האבן אן אנדערע תורה ,אן אנדערן דין!
אלא ,נאד ,די צייט איז אין א תבואה־פעלד ביז פסח ,און אי! א ביימער־פעלד ביו
שבועות .ווי מיר האבן שוין געברענגט אין פאריקן פרק די גמרא מועד קטן ג׳,
האט רבן גמליאל און זיין בית דין איינגעפירט ,אז מען מעג אלע סארטן פעלדער אקערן
דאס 6טע יאר ביז ראש השנה פון שמיטה.
ב .מזבלין ,מען מעג באמיסטיקן )פעלדער( און מען מעג גראבן מים א האנט־
גראב־אייזן אין די אוגערקעס־און קירביסן־פעלדער) ,דאס גאנצע 6טע יאר( ביז ראש
השנה )פון שמיטה־יאר( .כאטש אקערן פעלדער טאר מען ניט נאך פסח )און ביי ביי־

1S5
רא^צ

קפה

שביעית פרק ב
וכן ? נ י ת די^¥ללוים.

מ!?ל'־ ,ה ^ ר קין מ א כ קין מ.ע>^זדן.עד

ראיגז ה^^ה -ר5י >:זןןעון א1סר׳ 8ף

נ 1סל הוא את לןגלה סן ל.א>ןז 13ל
ססהןלין עד
כ^זכיעית♦
ה^;ה .ס.קךםמין סןידן ספסלין עד
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מער־פעלדער נאך שבועות( דעם 6טן יאר ,ווייל עם הייסט ,אז מען גרייט צו דאם סעלד
צום שמיטה־יאר אבער באמיטטיגן שוין־פאחייטע פעלדער ,און גראבן א ת ם די
ווארצלן פון אוגערקעס און קירביסן מיט א האנט־אייזן ,מעג מען ביז ראש השנה.
דער טעם איז׳ ווייל די דאזיקע ארבייטן זעגען צו פארבעסרן די תבואה און די או־
גערקעס און די קירביסן ,וואט וואקסן דעם 6טן יאר .וועגן דער דאזיקער משנה זענען
פאראן חלוקי דעות ביי די מפרשים ,צי מיינט מען דוקא גראבן א ת ם די ווארצלן פון
אוגערקעם און קירביסן ,אדער מען מעג בכלל ביי ביימער און פלאנצן .וכן ,און דאס־
זעלבע מעג מען )מיסטיקן און גראבן טיטן האנט־איתן( אין א פעלד ,וואס ווערט בא־
וואסערט קינסטליך )ניט דורך רענן( .״בית השלחין״ איז דער טייטש א פעלד ,וואט
מען באוואטערט עט קינטטליד ,מיט דער האנט ,אדער דורך קאנאלען .די גמרא )מועד
קטן ב׳( נעמט דאט ווארט פון אראמעאישן ״משלהי״ ,מיד ,טרוקן ,און דאט הייסט
א טרוקן פעלד )״בית״ ווערט באנוצט אויך אלט פעלד ,ווי מיר האבן שוין געהאט
״בית טאה״( ,וואט דארף האבן באזונדערע באוואטערונג און קאן ניט גענוג האבן
דאט רעגן־וואטער אליין .די גמרא אין בבא בתרא ט״ח ברעניט דערצו דעם סטוק אין
שיר השירים ד׳ ״שלחיך פרדט רמונים״ .טייל טייטשן ,אז די משנה מיינט דא ,אז א
בית־השלחין־פעלד מעג מען באוואטערן ביז ראש השנה .מייבלין ,מען מעג ארויסשניידן
קרעצלעך )פון ביימער( ,מפרקין ,אראפרייסן בלעטער )פון ביימער אויב די בלעטער
זענען צופיל און זיי מאכן שווער דאס וואקסן פון פרוכטן( ,מאבקין ,באשיטן מיט
שטויב )מיט ערד ,די אפגעדעקטע ביימער־ווארצלן( ,מעשנין ,ארויפלאזן רויך )אויף
די ביימער ,צו טויטן שעדליכע ווערעמלטך( ביז ראש השנה פון שמיטה־יאר .כאטש
אקערן טאר מען ניט אין 6טן יאר נאך שבועות אין א ביימער־פעלד ,אבער די אר־
בייטן וואט זענען נויטיק צו שיצן די ביימער מעג מען טאן .״מייבלין״ ,איז פון ווארט
״יבלת״ ,א קרעצל ,א שלעכטער אויטזאץ ,און מען דארף עט ארויפשני Tן פון בויםן
״מפרקין״ איז פון ״פרק״ ,אראפנעמען א משא ,און מען מיינט דא אראפנעמען די צו־
פיל בלעטער פון בוים :״מאבקין״ איז פון ״אבק״ ,שטויב; ״מעשניך איז פון ״עשן״,
רויך .ד שמעון זאגט ,אז מען מעג אוין אראפנעמען דעס בלאט פון )ווילנטרויבן(־
הענגל אים שמיטה־יאר; אויב די וויעטרויבן־הענגלן אויפן וויינשטאק זענען באוואקםן
מיט צופיל בלעטער ,מעג מען די בלעטער אראפנעמען אפילו אין שמיטה־יאר :מחמת
דאס אראפנעמען די בלעטער פון וויינטרויבן־הענגל מאכט ניט בעטער דעם וויינ־
שטאק ,נאר עס פארד׳יט ,אז ער זאל ניט קאליע ווערן .פון די מפרשים איז ניט קלאר,
צי דא מיינט מען מיט אשכול דוקא א הענגל פון וויינטרויבן ,אדער מען מיינט טתם
דאם צווייגל ,אויף וועלכן עם הענגן בכלל פרוכטן ,אלע טארטן פרוכטן ,ניט דוקא
וויינטרויבן.
מסקלין ,מען מעג )דאס גאנצע 6טע יאר( באזייטיקן שטיינער )פון פעלד( בין
ג.
ראש השנה )פון שמיטה-יאר( .דאם ווארט ״מטקלין״ איז פון ״םקל״ ,וואט איז דער
טייטש ״באווארפן מיט שטיינער״; אבער ווען דאם ווארט קומט אין ״פיעל״־פארם
)״מסקל״( איז עם דער טייטש ״אתיטנעמען די שטיינער״ .דאטזעלבע האבן מיר גע־
האט אין דער פריערדיקער משנה ״מייבלין״ ,״ארויסנעמען די יבלת״ .אזוי איז אויר
״שרש״ דער טייטש ״ווארצל״ ,און ״משרש״ איז דער טייטש ארויטרייטן דעם ווארצל.
מקרסמין ,מען מעג אפשניידן די פארדארטע צונייגן פון א בוים ,מזרדין ,אפהאקן די
פייכטע צווייגן )אויב זיי וואקסן צופיל און שעדיקן דעם בוים( ,מפסלין ,אראפשניידן
די פסולת )שלעכטע שטיקלעו( פון א בוים )דאס גאנצע  6טע יאר( ביז ראש השנה
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רא^!ז ה^ןה .ר׳ןה^1ז.ע א1סר׳ כזרוךה

וכשסו^^ה ^ל ססי^^זית כך ^ול^ןז^{זית.
ר׳^צסע1ן אוסר׳ ?ל ז;ןן ??זאני ר^?זאי
בעבודת האי^ן ,רשאי אני כפפול־ו:
ד מהמין את הנטיעות׳ וכויהין

קפו

או^ן׳ וקוטמין או^ן׳ ועו^ין י^הם
כהים׳ וס^וקין אונ1ן׳.עד ראשה^ז^ה.
ר׳ אל^עןר כר^דוקאוסר׳ אףמ^;זךןה
הוא את הנוף בשביעית אכל לא
את העך!ר^ ה כבין את הפנים

)פון שמיטה־יאר( .טייל טייטשן ״מפסלין״ ,אפהאקן אלע צווייגן פון בוים׳ כדי ער
זאל וואקסן דיקער .רש׳י אין מוער קטן ג׳ האט דאס ווארט ״מפסגין״ און טייטשט,
אז א בוים ,וואט זיינע צווייגן צעשפרייטן זיך צופיל ,מעג מען די צווייגן צוזאמעג־
בינדן ,אז זיי זאלן ארויפשטארצן אין דער הויך )פון ווארט ״פסגה״׳ אין דער הויו(
אנשטאט אין דער ברייט .ר׳ יהושע זאגט ,אז אזוי ווי )מען מעג( אפהאקן די צופיל־
פייכטע־צווייגן )מזרדין( און אפהאקן אלע שלעכטע שטיקער )מפסלין( פון די ביימער
פון פיפטן יאר)און מען מעג עס טאן אין זעקסטן יאר( ,אזוי מעג מען דאס טאן מיט די
ביימער פון זעקסטן יאר )אים זיבטן ,אים שמיטה־יאר( .אזוי טייטשט דער ירושלמי
וועלכער זאגט ,אז ר׳ יהושע האלט ,דאם בכלל מעג מען די דאזיקע ארבייטן טוען
ארום די ביימער אים שמיטה־יאר זעלבסט .אבער דער רמב״ם טייטשט אנדערש,
דהיינו ,אז ר׳ יהושע האלט ,דאס מען מעג אזוי לאנג טוען אין 6טן יאר די דאזיקע
ארבייטן ארום די ביימער ,ווי לאנג עס איז געווען דער מנהג דאם צו טאן אין 5טן יאר.
אויב מען פלעגט אין  5טן יאר אויפהערן די דאזיגע ארבייטן א צייט פאר ראש
השנה ,טאר מען אויך אין 6טן יאר ניט טאן די ארבייטן נאך דער דאזיקער צייט,
ר׳ שמעון זאגט :אזוי לאנג ווי איך מעג ארבייטן )אקערן( ארוס בוים ,אזוי לאנג מעג
איך אפהאקן פון בוים די פסולת )די שלעכטע שטיקער( אזוי ווי מיר ווייסן דאך פון
פרק א׳ משנה א׳ ,אז אקערן אין א ביימער־פעלד מעג מען נאר ביז שבועות ,קומט
אויס ,אז ר׳ שמעון האלט ,דאס אויך די ארבייט פון ״מפסלין״׳ פון אפהאקן די שלעכ־
טע שטיקער )אדער אלע צווייגן ,ווי דער אנדערער פשט איז( פון בוים מעג מען נאר
ביז שבועות.
מזהמין ,מען מעג בא׳מיאוס׳ן יונגע ביימלעך )באשמירן זיי מיט א זאלב וואם
ד.
גיט ארויס א שלעכטן ריח ,כדי די שעדליכע ווערימלאך זאלן ניט צוקומען( ,וכורכין
אותן ,און מען מעג זיי ארומבינדן )כדי צונויפנעמען די צווייגן ,און זיי זאלן וואקסן
ארויף( ,וקוטמין ,און מטן מעג אפהאקן )טייל צווייגן ,כדי די איבעריקע זאלן בעסער
וואקסן( ,ועושין להם בתים ,און מען מעג מאכן פאר זיי ״הייזער׳׳ )מאכן' דעכלעך
איבער זיי ,כדי זיי צו שיצן פון צו־פיל זון אדער פון צו פיל רעגן( ,ומשקין אותן,
און מען מעג זיי באגיסן מיט וואסער )דאס אלץ מעג מען טאן דאס גאנצע 6טע יאר(
ביז ראש השנה ווייל די אלע ארבייטן זענען אפצוהיטן די ביימלעך אז זיי ואלן ניט
קאליע ווערן׳ און ניט אז זיי זאלן בעסער וואקסן אים שמיטה .די אלע ווערטער פון
דער משנה האבן מיר געטייטשט לויט דעם רמבם .דער ר״ש גיט אויך אנדערע
פירושים .״מזהמיך ,אויב די קארע ,די שאלעכץ פון די יונגע ביימלעך איז אין טייל
ערטער אפגעריסן מעג מען ארויסלייגן אויף די דאזיקע ערטער מיסט און צוקלעבן
זיי; ״מזהמיך׳ איז פון ווארט ״זיהום״ ,״מיאוס״ ,לויט דעם רמבם איז עם מאכן דעם
שלעכטן ריח ,און לויט דעם ר״ש ארויפטאן מיסט .״וכורכין״ ,טייטשט דער ר״ש,
ארומוויקלען די יונגע ביימלעך ,כדי זיי צו באשיצן אין ווינטער קייגן צו שטארקער
קעלט און זומער קייגן צו־שטארקער היץ .״וקוטמין״ ,טייטשט דער ר״ש פון ווארם
״קיטמא״ ,וואס איז אין אראמעאיש דער טייטש ,״אש״ ,באשיטן די ווארצלן מיט
אש .״בתים״ ,״הייזער״ ,טייטשט דער ר״ש ,בויען ארום זיי קאסטנם און אנפילן זיי
מיט ערד ,כדי די ביימלעך זאלן זיך בעסער האל?!ן .ר׳ אלעזר ברבי צדוק זאגט ,אז מען
מעג אויך אין שמיטה־יאר באגיסן מיט וואסער די צווייגן ,אבער ניט דעם ווארצל
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פון בוים .לויט דעם ברטנורא האלט ר׳ אליעזר ברבי צדוק ,אז מען מעג בכלל באגיסן
ביימער אים שמיטה ,נאר מען דארף עם מאכן ניט ווי מען טוט עם אלע יאר.
ה ,סכין את הפגיס ,מען מעג באשמירן )מיט אייל( ניט־צייטיגע פייגן )כדי זיי
זאלן שנעלער ווערן צייטיק( ,און מען מעג אין זיי מאכן לעכלעך )כדי עס זאל אין זיי
אריין דער רעגן און זיי זאלן שנסלער ווערן צייטיק( ,ביז ראש השנה ,מחמת די דא־
זיקע ארבייט פון באשמירן די פייגן און לעכערן זיי איז כדי אז שוין _איצט ,אין
6טן יאר ,זאלן ווערן בעסער ,און ס׳איז ניט קיק ארבייט צום שמיטה־יאר .״פגים״,
הייסן ״ניט־צייטיקע פייגן״! אין שיר השירים ב׳ ״התאנה חנטה פגיה״ .אזוי טייטשן
כמעט אלע מפרשים .דער ברטנורא טייטשט ״פגים״ בכלל אלע ניט־צייטיקע פירות
און ניט דוקא פייגן .פגי ,ניט־צייטיקע פייגן ,וואס זענען געוואקסן אין זעקסטן יאר
)ערב שביעית ,דעס יאר ערב שמיטה( און זיי וועלן ערשט אריינגיין אין שמיטה־יאר
תיי וועלן צייטיק ווערן ערשט אין שמיטה־יאר ,אפילו מען וועט זיי שמירן נזיט אייל
און לעכערן( ,אדער ניט־צייטיקע פייגן■ וואס וואקסן אין שמיטה־יאר און זיי זענען
אריינגעגאנגען אין מוצאי שמיטה סיי זענען געווארן צייטיק ערשט אין יאר נאך שמיטה,
אין אכטן יאר( ,טאר מען זיי ניט שמירן און ניט מאכן אין זיי לעכלעך .די פייגן פץ
6טן יאר טאר מען ניט שמירן אין 6טן יאר ,מחמת זיי וועלן דאך זיכער צייטיק ווערן
ערשט אים שמיטה ,הייסט דאך עם אז מען ארבייט לטובת שמיטה! און די ניט־ציי־
טיקע פייגן פון שמיטה־יאר טאר מען ניט שמירן אפילו אין אכטען יאר ,מחמת עם
הייסט דאך געארבייט ארום פרוכטן ,וואם זענען פון שמיטה־יאר n .יהודה זאגט ,אז
אין געגענטן ,וואו עס איז דעד שטייגער צו שמירן >די ניט־צייטיקע־פייגן מיט אייל(,
טאר מען ניט שמירן ,מחמת עס הייסט אן ארבייט; אין די גענענטן ,וואו עס אין
ניט דער שטייגער צו שמירן ,מעג מען שמירן .דער ״תפארת ישראל״ ווייזט אויף
פון דעם תוםפתא ,אז דאס וואם ר׳ יהודה איז מתיר ,מיינט מען נאר די פייגן אים 6טן
יאר ,וואס דארפן צייטיק ווערן אים שמיטה־יאר ,און מען מעג זיי ש מיה אים 6טן
יאר .אבער פייגן פון שמיטה־יאר טאר מען ניט ,אויך לויט ר׳ יהודה ,שמירן אים
8טן יאר ,אפילו אין די ערטער ,וואו מען איז נוהג ניט צו שמירן .ר׳ שמעון אין
מתיר ביי א בוים ,ווייל עם איז דעולויבט צו טאן די ארבייט פון א בוים .דער ר״ש
מייטשט ,אז אויב פרוכטן ,וועלכע זענען געוואקםן אים שמיטה־יאר ,זענען געבליבן
אויפן בוים )זענען .,אריינגעגאנגך( אין 8טן יאר ,מעג מען אין 8טן יאר טאן אלע
ארבייט ארום דעם בוים ,אבער דער ר״י בן מלכי צדק טייטשט ,אז ר׳ שמעון איז
מתיר אין 6טן יאר אפילו נאך שבועות ,ביז ראש השנה ,צו טאן אלע ארבייטן אין בוים.
ו .אין נוטעין ,מען טארניט פלאנצן )נייע ביימער( ,ואין מבריכין ,און מען
טארניט אריינבייגן )צו דער ערד אצווייג פון א וויינשטאק ,און מען באשיט עם מיט
ערד ,און ווייטער קומט ארויס דער צווייג פון דער ערד און וואקסט ווי א נייער בוים(,
ואין מרכיבין ,און מען טארניט גרעפטן) ,אריינפלאנצן א צווייג פון איין בוים אין אן
אנדערן בוים און עס וואקסט דערפון אנייער בוים( ,אין זעקסטן יאר )ערב שביעית,
אין ערב־שמיטה־יאר( ווינציקער פון דרייסיק טעג פאר ראש השנה .ווייל די אלע
נייע ביימלעו ווערן אנגענומען אין דעד ערד ,״נקלט״ ,איינגעווארצלט ,ערשט אין
 30טעג נאכדעם ווי מען פלאנצט זיי ,אדער מען גרעפט זיי אדער מען ב׳יגט־זיי אין
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דער ערד .און אויב מען טוט עם ווינציקער פון  30טעג פאר רזמס השנה פון שמיטה
יאר ,הייסט עם דאך ,אז דער  30טער טאג ווען דאס איינווארצלן םון די נייע ביימער
וועט געשען׳ וועט שוין זיין אין שמיטה־יאר ,איז עם אזוי ווי מען וואלס געפלאנצם
אים שמיטה־יאר זעלבםט ,און דאם טאר מען ניט .דערביי איז פאראן א חילוקי דעות
צווישן די מפרשים ,צי די  30טעג מיינם מען פאר ראש השנה זעלבםט ,אדער מען
דארף נאך צוגעבן  30טעג אלע ״תוםפת שביעית״ ,אלם ״צוגאב פון שמיטה־יאר^
און דעריבער וואלט מען געדארפן איינטיינמזן די משנה ,אן עם דארף זית  60טעג פאר־
ראש השנה .ביי דער דאזיקער מיינונג פון  60טעג 'מלטן זיך דער רמבם ,דער
ברטנורא ,״תפארת ישראל״ .אבער דער רבנו תם ,״מלאכת שלמה״ האלמן ,אז מען
מיינם נאר  30טעג .ואם ,און אויב מען האם יא געפלאנצט ,אדער איינגקוויגן ,אדער
געגרעפט )ווינציקטר פון דרייסיק טעג פאר ראש השנה( דארף מען עס ארויסרייסן.
ר׳ יהודה זאגט ,אז יעדעם גרעפטן )הרכבה( ,וואס נעמם זיך ניט אן )אין דער ערר,
ווערט ניט איינגעווארצלם( ביז דריי טעג ,וועם זיך עס שוין ניס מער אננענזן.
ר׳ יהודה האלט דאריבער ,אז מען מעג דאם טאן ביז  3טעג פאר ראש השנה ,מחמת די
ציים פון איינווארצלונג איז  3טעג .דער ״תפארת ישראל״ באמערקט דא ,אז ר׳ יהודה
מיינט ניט דוקא גרעפטן)הרכבה( נאר אויך ביים פלאנצן נייע ביימער ,און ביים מבריך
זיין)איינבייגן(! און דאם וואם ר׳ יהודה זאגט גרעפטן ,מיעט ער ,אז ״אפילו״ גרעפטן,
וואם נעמט זיך ניט אן אזוי לייכט ,איז אויך גענוג  3טעג .ר׳ יוסי און ר׳ שמעון זאגן,
צוויי וואכן .און לויט זייער מיינונג מעג מען שוין צוויי וואכן ) 14טעג( פאר ראש
השנה פלאנצן ,מרכיב־זיין )איינגרעפטן( און מבריו־זיץ )איינבייגן( ביימער .לויט דעם
רמב״ם און ברטגורא מיעט ר׳ יהודה  33טעג און ר׳ יוסי און ר׳ שמעון  44טעג פאר
ראש השנה.
ז .האורז ,רייז ,והדוחן ,הירזש ,והפרגין ,מאן ,והשומשין ,זעזאם ,וועלכע מען
האט )פארזייט און זיי זענען געווארן( איינגעווארצלם פאר ראש השנה ,דארף מען
געבן פון זיי מעשר לויט דעס פארגאנגענעס יאר ,און זיי זענען מותר צוליב שמיטה.
די משנה גיט דא צוויי באזונדערע דינים .איין דין איז וועגן מעשר .עם זענען פאראן
יארן ווען מען דארף געבן פון געוויקסן מעשר שני )זע אין אונזער הקדמה צו מסכת
דמאי( און דאס זענען די יארן  5 ,4 ,2 , 1נאכן שמיטה־יאר ,דאקייגן אין די י א ח 3
און  6נאך דעם שמיטה־ יאד דארף מען געבן מעשר עני .זאגט די משנה ,אז אויב דער
רייז ,הירזש ,מאן און זעזאם זענען איינגעווארצלט געיואח פאר ראש השנה לאמיר
זאגן ,פון 6טן יאר ,איז כאטש מען האט זיי אפגעשניטן פון פעלד נאך ראש השנה,
דאס הייסט שוין אין  5טן יאר ,פונדעסטוועגן דארף מען געבן פון זיי מעשר לויט
דעם פארגאגגענעם יאר ,לויט דעם  5טן יאר! דאם הייסט ,מען גיט פון זיי ניט מעשר
עני ,ווי עם קומט פון געוויקסן פון 6טן יאר ,נאר מעשר שני ,ווי עם קומט פון געוויקסן
פון 5טן יאר .דער צווייטער דין איז וועגן שמיטה ,אז אויב דער רייז ,הירזש ,מאן און
זעזאם זענען איעגעווארצלט געווארן פאר ראש השנה פון שמיטה־יאר ,כאטש מען
האט זיי אפגעשניטן פון פעלד אים שמיטה־יאר ,נאך ראש השנר״ ווערן זיי פאררעכנט
ווי געוויקסן פון 6טן יאר און ניט פון שמיטה ,און מען דארף זיי ניט מפקיר זית און
מען מעג טאן מיט זיי וואם מען וויל )מיט ?זומיטה־געוויקסן טאר מען ניט האנדלן און
טאן אנדערע זאכן ,ווי מיר וועלן עם לערנען ווייטער אין פרק ח׳( ואם לאו ,אבער
אויב זיי זענען ניט )איינגעווארצלט געווארן פאר ואש השנה( ,זענען זיי אסור צוליב
שמיטה און מען נעמט פון ויי מעשר לויט דעס )נייעס( יאר .מחמת עם ווערט גע־
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רעכנט ביי די דאזיקע געוויקסן לויט דער צייט פון זייער אייגווארצלן ,און זיי
זענען דאך איינגעווארצלט געווארן נאד ראש השנה.
ח .ר׳ שמעון שזורי זאגט ,אז עגיפטישע באבעם )פול המצרי( ,וואס מען האט
באלד אין אנהויב פארזייט אויף צו באנוצן צו זריעה )ניט צום עמן( האבן אויך דעמ־
זעלב! דין .דאם הייסט ,זיי זענען גלייך צו רייז .הירזש ,מאן און זעזאם ,אז אויב זיי
זענען איינגעווארצלט געווארן פאר ראש השנה געהערן זיי צום אלטן יאר׳ און אויב
נאך ראש השנה געהערן זיי צום נייעם יאר .דאם איז נור ווען מען האט די עגיפטישע
באבעם פארזייט ,אז ווען מען וועט זיי אפשניידן פון פעלד וועט מען זיי באנוצן צו
זריעה! אבער אויב מען האט זיי פארזייט כדי אז ווען מען וועט זיי אפשניידן פון
פעלד זאל מען זיי עסן -ווערן זיי שוין ניט גערעכנט לויט דער צייט פון איינווארצלן
)השרשה( נאר לויט דער צייט פון אפשניידן פון פעלד )לקיטה( ,און אפילו זיי זענען
איינגעווארצלט געווארן פאר ראש השנה ,נאר קוים שניידט מען זיי אפ פון פעלד
נאד ראש השנה ,ווערן זיי גערעכנט צום נייעם יאר .ר׳ שמעון זאגט ,אז אויך די גרוי־
סע ארבעס )אפונין הגמלונין ,די קעמל־ארבעס ,גרויסע( האבן אויך דעמזעלבן דין.
אויד זייער יאר ווערט גערעכנט לויט דער צייט פון איינווארצלן )השרשה( .ר׳ אלעזר
זאגט ,אז גרויסע ארבעס )ווערן גערעכנט צום פארגאנגענעס יאר נאר( אויב די
שויטן זענען געווארן פארטיק פאר ראש השנה .ארבעס וואקסן אין שויטן ,אין בייט־
לעד ,און ר׳ אלעזר זאגט ,אז גרויסע ’ארבעם ווערט פאררעכנט זייער יאר לויט דער
צייט ווען זייערע שויטן ,די בייטלעד׳ ויעה שוין הארט און זיי זענען שוין ריכטיקע
שויטן .״תרמיל״ הייסט אין אראבעאיש ״בייטל״ ,און דאס ווארט איז פאראן א סד
מאל אין משנה און גמרא! דערפון איז ״תרמלו״ ווערן ״געבייטלט״ .סתם ר׳ אלעזר
אין דער משנה מיינט מען דעם תנא ר׳ אלעזר בן שמוע ,דעם רבי פון ר׳ יהודה הנשיא
מסדר פון דער משנה.
ט .הבצלים הסריסים ,ציבעלעס אן זריעה־קערנדלעך )זיי האבן ניט קיין קערנד־
לעך צום פארזייען( ,ופול המצרי ,און עגיפטישער ארבעס )פארזייט אויך צום עסן ,ניט
צו האבן דערפון זריעה ,ניט ווי פריער אין דער משנה ח׳ עגיפטישער ארבעס ,וואס
מען האט פארזייט צו האבן זריעה־קערנדלעך( ,זועלכע מען האט ניט באגאסן מיט
וואסער דרייסיק טעג פאר ראש השנה ,נעמט מען פון זיי מעשר לויט דעם פארגאנ־
גענעס יאר און זיי זענען מותר צוליב שמיטה .ווייל די דאזיקע ציבעלעם און דער
דאזיקער ארבעס וואקסן אויף קינסטליכער באוואסערונג! רעגן אליין איז פאר זיי ניט
גענוג ,מען מוז זיי באגיסן מיט וואסער .דעריבער אויב מען האט  30טעג פאר ראש
השנה זיי ניט באגאסן מיט וואסער )אפילו זיי האבן געהאט רעגן( הייסט עם ,אז זייער
עיקר־וואקסן איז געווען אין פארגאנגענעם יאר ,און זיי ווערן פאררעכנט צום פאר*
גאנגענעם יאר בנוגע מעשר און שמיטה ,אזוי ווי מיר האבן דערקלערט פריעך אין
משנה ד .ואם לאו ,אויב ניט) ,אויב מען האט פון ייי ניט צוגענומען דאס וואסער,
מען האט זיי יא באוואסערט אין די דאזיקע  30טע< (,זענען זיי אסור צוליב שמיטה און
מען נעמט פון זיי מעשר לויט דעס קומענדיקן )נייעס( יאר .ושל בעל ,אויב זיי )די
ציבעלעס און די באבעס( זענען געוואקסן אין א נאס פעלד) ,וואס דארף ניט האבן קיין
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סך באוואסערונג אפילו ווע! עם איז פארזייט מיט גרינסן ,ירקות ,כאטש באוואסערן
אביסל דארף מע! יא די גרינסן( ,ווער! זיי גערעכנט צוס פארגאנגענעס יאר אויב
מען האט זיי ניט באוואסערט צוויי באוואסערונגס־צייטן ,אווי זאגט ר׳ מאיר .״בעל״,
״בית הבעל״ ,״שדה הבעל״ ,הייסט א פעלד ,יואס איז נאם און דארף ניט האבן קירן
סך באוואסערונג .״עונה״ אין דער טייטש ״צייט״ ,און דא מיינט מען ״די צייט פון
באוואסערן״ .ר׳ מאיר זאגט ,אז אין אזא בעל־פעלד הייסט ,אז די ציבעלעס און די
באבעם געהערן צום פארגאנגענעם יאר בנוגע מעשר און שמיטה ,אויב מען האט
זיי ניט באוואסערט במשך פון צוויי באוואסערונגם־צייטן פאר ראש השנה .וחכמים ,און
די חכמים זאגן ,אז דריי )באוואסערונגס־צייטן( .עם דארף אדורכגיץ פאר ראש
השנה דריי באוואםערונגם־צייטן ,און אויב מען האט זיי אין די דאזיקע דריי צייטן ניט
באוואםערט געהערן די ציבעלעם און די עגיפטישע באבעם צום פארגאנגענעם יאר.
י .הדלועין ,קירביסן )דיניעס( חאס מען האלט )ניט צום עסן ,נאר( צו פאד־
זייען ,אויב זיי זענען הארט געווארן פאר ראש השנה )פון שמיטה־יאר( און זיי האבן
ניט געטויגט מער פאר מענטשן צו עסן ,מעג מען זיי האלטן אין שמיטה־יאר )אניף צו
פארזייען שפעטער( ,און אויב ניט מיי זענען ניט הארט געווארן פאר ראש השנה און
זיי זענען דעמאלם נאך גוט צום עסן פאר מענטשן( ,טאר מען ניט האלטן זיי אים
שמיטת )אויף צו פארזייען שפעטער( .אזוי טייטשט דער רמבם די דאזיקע משיה ,און
ער באמערקט דאביי ,אז דער טעם ,איז ,ווייל זיי ווערן פאררעכנט ווי עם־קירביםן פון
שמיטה־יאר ,און דער דין איז ,אז שמיטה־תבואה און ירקות מעג מען עםן ,אבער
פארזייען זיי טאר מען ניט .התמרות ,זייערע טייטלן זענען אמור אים שמיטה־יאר )און
מען מעג זיי עסן נאר ווי אלע אנדערע שמיטה־פרוכטן ,לויט די דינים ,ווי מיר וועלן
לערנען אין פרק ח׳( .״תמרות״ איז דער טייטש ״טייטלן״! דא מיינט מען די קירביםן,
ווען זיי זענען שוין צעבליט ,אבער זיי זענען נאכניט אינגאנצן אויפגעוואקפן .זיי
זענען דעמאלם קיילעביק ,לאנג און דין .אזוי אז זען־אוים ווי ״טייטלן״ .די משנה
לערנט ,אז הגם מען וואלט געקאנט מיינען ,אז ווייל זיי זענען נאכניט אינגאנצן פאר־
טיק ,זאל מען ניט דארפן אפהיטן מיט זיי די דינים פון שמיטה־פרוכטן ,פונדעםט־
וועגן איז דער דין ,אז מע דארף יא אפהיטן בנוגע זיי די שמיטה־דינים .ומרביצין,
און מען מעג באשפייצן מיט וואסער ווייסע ערד ,אזוי זאגט ר׳ שמעון ,ר׳ אליעזר
בן יעקב אמר-ט .דער ר״ש טייטשט ״עפר לבך ,אז דאם איז אזוי ווי ״שדה לבן״ אין
משנה א׳ פון דאזיקן פרק ,און דער טייטש איו א פעלר פון תבואה ,ניט פון בוימער:
דער ר״ש זאגט ,אז ״מרביצין״ מיינט מען ניט בלויז ״באשפריצן״ מיט וואםער ,נאר
מען מיינט ״משקין״ באוואםערן ,און אז לויט ר׳ שמעון מעג מען דאם טאן םיי אין
6טן יאר ,סיי אים שמיטה זעלבםט .דער רמבם טייטשט ״עפר לבן״ ,די שטיקלער
פעלד צווישן ביימער ,און ״מרביצין״ מיינט מען ״באשפריצך מיט ניט קיץ סך ווא־
םער )״רםיםי מים״ ,וואםער־שפריצן( .ממרסין ,מען מעג אנגיסן א סך וואסער אין א
רייז־ופעלד( .״מרם״ איז דער טייטש ״שטארק אויםמישן״ ,און דאם ווארט געפינען
מיר אויר אין יומא פרק ד׳ משנה ג׳ )״ממרס״( און אנדערע ערטער .דא מיינט מען
אנגיסן אים שמיטה אזוי פיל וואסער אין רייו־פעלד ,אז די ערד און דאם וואסער זאלן
זיך שטארק צונויפמישן .ר׳ שמעון ואגט אבער מען טאר ניט אפשניידן )מכסחץ( דער
ברטנורא טייטשט ,אז דאס מיינט מען ,אז מען טאר ניט אפשניידן די בלעטער פון די

191

שביעית פרק ג

קצא

פרק ג
א מאיומי מ1ציאין ז?לים  Iד״רמאיר .ר׳יהוךהאיוגןר׳ «^0ץ^5ט
לא^ו5ת1ת? נן>:ז^&םיקו ע’ו?;ד.צב1ךה ר?,ות1ק .ר׳ י1סי א1מר מ>ןזןרןעז1רן

I

רייז־זאנגן אים שמיטה־יאר ,כאטש באוואסערן דאם רייז־פעלד מעג מען .נויר האבן
שוין געשריבן אין כלאים פרק ב׳ משנה ה׳ אז ״כסה״ הייסט אפשגיידן די בלעטער.

פרק ג.
אין דאזיקן פרק לערנט די משנה וועגן צוויי זאכן ,ווי אזוי מען דארף זיד נוהג
זיין מיט זיי אין פעלד אים שמיטה־יאר .די ערשטע זאך איז .די שאלה פון מיסט,
״זבל״ .עם איז דער דין׳ אז מען טארניט אים שמיטה־יאר ארויספירן מיסט אויף צו
באמיסטיקן באלד דאס פעלד .אבער עס איז אויך דער דין ,אז מען מעג ארויספירן
שוין שפעט אין שמיטה־יאר מיסט אין פעלד און אנזאמלען בערג מיסט )אין לשון
קודש הייסןדי בערג מיסט ״אשפתות״( אויף איין ארט אדער אויף עטליכע ערטער׳
כדי מען זאל פון זיי קאנען באמיסטיקן די פעלדער שפעטער ,דעם 8טן יאר ,דעם יאר
נאד שמיטה .די שאלה איז ,ווען הייסט ״שפעט אין שמיטה־יאר״ ,אז מען זאל שוין
מעגן ארויספירן די מיסט ? און ווי גרוים דארפן זיין די בערג מיסט אזוי אז מען
זאל וויםן ,אז דאם הייםט ניט שוין באמיםטיקט דאם פעלד ,נאר עם איז אנגעזאמלט
מיםט אויף שפעטערז — עם איז פאראן נאך א צווייטע שאלה .דער דין איז אז מען
טאר ניט גראבן אין פעלד אין שמיטה־יאר ,ווייל דאם הייםט צוגעגרייט דאם פעלד
צום פארזייען ,אבער אז איינער דארף אויםהאקן פון פעלד שטיינער צו בויען א
הויז אדער פאר אנדערע זאכן מעג ער .ווי אזוי אבער קאן מען וויסן׳ ווען ער גראבט
כדי צו נעמען שטיינער בויען ,און ווען ער גראבט ,כדי צוצוגרייטן דאם פעלד
צום פארזייען ? אויף דערויף וועט די משנה געבן א ענטפער אין דאזיקן פרק.
מאימתי ,פון ווען אן מעג מען )אים שמיטה־יאר( ארויספיח מיסט )אין
א.
פעלד( צו מאכן פון זיי מיסט־בערג? ״אשפתות״ מיינט מיסט־בערג וואם די בעלי־
בתים זאמלן־אן אין עטליכע ערטער אין פעלד ,כדי ווען עם וועט קומען די צייט זאל
מען פון זיי נעמען מיסט צו באמיםטיקן די פעלדער .משיפסיקו ,ווען עס האבן שוין
אויפגעהערט די וואס ארבייטען )אין זייערע פעלדער( ,אזוי זאגט ר׳ מאיר .אויב עם
איז שוין אריבער די ארבייטם־צייט פון שמיטה־יאר ,מעג מען שוין ארויםפירן דאם
מיסט אין פעלד צו מאכן דערפון מיפט־בערג ,ווייל יעדער מענטש ,וואם וועט זען פירן
דאם מיסט וועט פארשטיין ,אז עם איז שוין ניט פאר דעם היינטיקן שמיטה־יאר ,נאר
כדי צוצוגרייטן פאר דעם יאר נאך שמיטה .דער ברטונורא האט א גירםא ניט ״עובדי
עבודה״ )די וואם ארבייטן( נאר ״עוברי עבירה״ ,די וואם טוען א עבירה און ארבייטן
אים שמיטה־יאר .ר׳ יהודה זאגט ,ווען טס ווערט טרוקן דער זיסער; ר׳ יוסי זאגם,
ווען ער )דער זיסער( ווערט צונויפגעקניפט .וואם מיינט מען ״זיםער״ ,״מתוק״? דער
ר״ש גיט דריי פירושים .איין טייטש איז ,אז ״זיםער״ מיינט מען דאם מיםט ,וואט
מאכט זים די ערד׳ און ר' יהודה האלט ,אז זינט דאם מיםט ווערט טרוקן ,און ר׳ יוםי
האלט ,ווען דאם מיםט ווערט אזוי שטארק טרוקן ,אז עם ווערט צוגעבינדן -צוגע־
קניפט איין שטיקל צום צווייטן .דער צווייטער טייטש איז ,אז דאם מיינט מען אזא
ביטער־עפל ,וואם מען געפינט אין פעלד ,אזא ביטערע דיניע ,וואם הייםט אין לשון
קידש ״פקועה״ ,און ווייל עם איז ביטער רופט מען עם בלשון פגי נהור ״דער
זיםער״ :ר׳ יהודה האלט אז זינט דער ביטער־עפל ווערט טרוקן ,און ר׳ יוםי האלט,
אז זינט ער ווערט אויםגעדארט און זעט אוים יוי פון קניפן .דער דריטער טייטש
איז ,אז מען מיינט מיט ״מתוק״ די שפאלטן אין דער ערד )״מתק״ הייםט אין אראביש
״שפאלטן״( ,און ר׳ יהודה האלט ,אז זינט די שפאלטן ווערן טרוקן ,און ר׳ יוסי
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ב .ע ד 5ןןה מ 3ליך.עד
א^ז  6ת 1ת
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^ן\ל

 .ע ^ר

,ע^ר ס^^ל 1ת עזל לתך לתך.
מ1סי3ין.על ס2וע? 1ל 1ת ואין מ31יפין
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קצב

את ^דהו ^לע 1ו?לע איןזפת־ות
לנית ^אה1 .נור  p.Qסח^יכ,ר״ר
>{זסע1ן׳ וסלסים א1סרין.עד
^ליןןה א . 1ע ד ^מי3;.י ^ 3ל^ןןה.
עו^ה אךם את ז 3ל 1א^1ר׳ ר׳ האיר
א51ר עד ^.?1ע?ןיק עזל^^זה א . 1ע ד

האלט ,אז זינט זיי ווערן צונויפגעקניפט׳ צוזאמענבאהאפטן .סיי ווי ,דער זין פון דער
משגה איז ,אז ווייל זינט דער דאזיקער צייט הערט־אויף די ארבייט אין פעלד ,מעג מען
דעריבער שוין אנהויבן ארויספירן דאם מיסט צו מאכן מיסט־בערג פאר דעם 8טן יאר.
ב ,עד כמה ,ביז וויפיל מעג מע! ארויספיר! מיסט )אויף די פעלדעח? בי צו
דריי מיסט־בערג )אשפתות( אויף יעדן פעלד ,וואס איז א בית־סאה )וואס צו פאר־
זייען עם דארף מען האבן א סאה תבואה( ,צו צען מיסט־זעק )משפלות( פון א ל תו
)פופצן סאה( אין א מיסט־זאק .דאס ווארט ״משפלה״ איז דער טייטש א זאק מיסט,
און ווי דער ״ערוך השלם״ זאגט ווערט עם געשריבן ניט מיט א ,׳שין״ נאר מיט א
״סין״ ,און די ״ש״ איז ווי א ״ז״ ,און די ״פ״ ווי א ״ב״ ,אזוי אז עם איז דאסזעלבע
זוארט וואם ״מזבלה״ )פון ״זבל״ ,״מיסט״( .זאגט די משגה ,אז מען מעג אויף יעדן
בית־סאה־פעלד ,וואט איז ,ווי מיר האבן שוין געשריבן א סך מאל ,גרוים  50איילן
די לענג אויף  50איילן די ברייט ,מאכן  3מיסט־בערג ,און אין יעדן מיסט־בארג זאלן
זיין  10זעק מיטט ,און יעדער מיטט־זאק זאל האלטן א לתך )א ״לתך״ איז  15טאה׳
דאם הייטט  90טעפ׳  90קבים( מיטט .אזוי ארום זעט מען ,אז דאט מיטט ליגט ניט
דא צו באמיטטיקן אויף דעם ארט דאם פעלד ,גאר עם איז אנגעגרייט אויף פונאנדער־
צופירן עט שפעטעד איבעח גאנצן פעלד .מוסיפין ,מען מעג פארנרעסערן די צאל
מיסט־זעק )אין יעדן מיסט־בארג( ,אבער מען טאר ניט פארגרעסערן די צאל מיסט־
בערג )אויף א בית־סאה־פעלד( .ווייל אויב עם זענען פאראן מער מיטט־בערג זעט עם
אוים ווי מען האט אנגעווארפען מימט אויפן פעלד און מען האט דאם פעלד באמיטטיקט.
ר׳ שמעון זאגט ,אז מען קאן פארגרעסערן אויך די צאל מיסט־בערג ,ווייל די מיטט־
בערג זענען צו־גרויטע ,אז מען זאל קאנען מיינען דאם מיט זיי באמיטטיקט מען דאס
פעלד.
ג .עושה ,א מענטש קאן מאכן צו דריי מיסט־בערג אויף יעדן בית־סאה־פעלד;
אויב אבער עס איז געווען מער )ווי דריי( זאל ער זיי מאכן ווי א דרייפוס )מחציב,
וויא דריי פוס( ,אחי זאגט ר׳ שמעון .ער זאל זיי ניט שטעלן אין איץ שורה אדער טתם
צעווארפן איבער דעם פעלד -נאר צו דריי אין דרייעקן ,ווי א דרייפום .טייל זענען
גורם ״מותר״ ,און עם ווערט געטייטשט ,אז עם איז דאם זעלבע׳ וואט אין דער
פריעריקער משנה ,וואו ר׳ שמעון זאגט אז מען מעג פארגרעטערן די צאל מיסט־בערג.
וחכמים ,און די חכמים אסרן )צו מאכן מער ווי דריי מיסט־בערג אין א בית־סאה־
פעלד( ,סיידן מען גראבט דריי טפחים טיף )אין דער ערד און מען הויבט אן לייגן
דארט דאס מיסט( ,אדער מען מאכט )צוערשט א בערגל פון ערד וואס איז( הויך דרי׳
טפחים )און אויף איס מאכט מען דעם מיסט־בארג( .ווייל דערמיט דערקענט מען,
אז דא איז ניט באמיסטיקט געווארן דאס פעלד ,נאר עט איז א זאמלונגם־ארט פאר
דעם מיסט .עושה ,א מענטש מעג מאכן פון זיין גאנצן מיסט א מאגאזין .ער מוז נים
דוקא מאכן דריי מיסט־בערג אין איין טאה־פעלד ,נאר ער קאן דאם גאגצע מיטט
)די  30מיסט־זעק( צונויפזאמלען אין איין ארט און מאכן דערפון איין בארג מיסט,
און אפילו עט זאלן זיין אין דעם בארג נאכמער מיטט־זעק )משפלות( n .מאיר אסר׳ט,
סייד! ער זאל )דעס מיסט־בארג( אוועקשטעלן )אויף א גרוב( טיף דריי טפחים אדער
)אויף א ערד־בערגל ,וואס איז( הויך דריי טפחים .ר׳ מאיר האלט ,אז אויב עט איז
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פאראן א סך מיסט אין איין בארג ,און ער פארנעמט דאדורך א גרוים ארט קאן מען
מיינען ,אז מען האט באמיסטיקם דאם ארט .היה ,אויב מען תאט א קליין ביסל מיסט
מעג מען )עס ארויספירן אין פעלד און דערנאך( כסדר צולייגן ,די משנה לערנט,
אז מען זאל ניט מיינען ,דאם מען טאר ניט ארוספירן קיץ מיסט אין פעלד אויב
מען האט ניט לפחות אויף צו מאכן  3מיסט־בערג און אין יעדן בארג צו  10זעק פון
 15סאה א זאק .נאר אויב מען האט אביטל מיסט מעג מען עם אויר ארויספירן ,און
ווען מען קריגט־צו מיסט לייגט מען צו ביז עם ווערט א בארג .ר׳ אלעזר בן עזריה
אסר׳ט ,סיידן ער זאל עס לייגן אויף א גרוב )אין דער ערח דריי טפחים ,אדער הויך
)אויף א ערד־בערגל( דריי טפחים ,אדער אויף א שטיין .ווייל עם איז מורא צו האבן
טאמער וועט ער שפעטער ניט האבן מיסט צו־צו־לייגן.
המדייר ,אז איינער וויל )אים שמיטה־יאר( אוועקשטעלן זיינע בהמות אין
ד.
פעלד ,״המדייר״ הייסט מאבן א ״דיר״ ,אן ארט ,וואו בהמות שטייען ,און דארט
ווארפן־אן די בהמות זייער מיסט! אבער דא איז דער פאל ,ווען דער בעל הבית מיינט
צו מאכן דעם ״דיר״ אין פעלד ניט צוליבן מיסט ,נאר ווייל עד האט ניט קיץ אנדער
ארט פאר די בהמות .וואם זאל עד טאן? עושה סהר ,מעג ער מאכן)אין פעלד( אן ארומ־
געצוימט ארט גרויס ווי צוויי בית־סאה־פעלד )סאתייס ,צוויי סאה ,אן ארט וואם כדי
צו פארזייען דארף מען האבן צוויי סאה תבואה ,און דאס ארט איז  100איילן די לענג
אויף  50איילן די ברייט( .די משנה זאגט ,אז ער מעג ארומצוימען פון אלע  4זייטן
אזא ארט פון צוויי בית־סאה־פעלדער .און דארט לאזן שטיץ די בהמות ,ביז דאס ארט
ווערט פול מיט מיסט .און דערגאלז עוקר ,נעמם ער אוועק דריי ווענט פון דעס סהר און
לאזט איבער איין וואנם ,און די דריי אוועקגענומענע ווענט שטעלט ער אוועק אין
דער אנדערער זייט פון דער איבערגעבליבענער )מיטלסטעח וואנט .אזוי אז ער
האם דארט א נייעם סהר פון א צוויי־םאה־פעלד ,און דארט שטעלט ער אוועק די
בהמות .נמצא ,קומט אויס ,אז ער מאכט א ״דיר״ פון פיר סאה פעלד .איין צוויי־סאה־
פעלד פון איין זייט פון דער מיטלסטער וואנט און די צווייטע צוויי־סאה־פעלד פון דער
אנדערער זייט פון דער מיטלסטער וואנט .אזוי ארוס האט ער אגגעזאמלט מיסט אויף
אן ארט פון 4־סאה־פעלד .רבן שמעון בן גמליאל זאגט ,אז ער מעג מדייר־זיין אן אכט־
סאררפעלד .וועגן רבן שמעון בן גמליאל׳ם מיינונג זענען פאראן צוויי טייטשן .איינער
איז ,אז מען מעג באלד אין אנהויב ארומרינגלען אן ארט )מאכן א .,סהר״( פון אכט־
סאה־פעלד ) 100איילן אויף  200איילן( און יארט אריינלאזן די בהמות און מדייר־זיין,
לאזן זיי אטוארפן מיסט .דער צווייטער פשט איז ,אז מען מאכט צוערשט א סהר נור
פון א צוויי־סאה־פעלד ,נאר דערנאך שטעלט מען ארוס יעדער וואנט פון די  4ווענט
פון ערשטן סהר א נייעם סהר פון א צווי״־סאה־פעלד; אזוי ארוס האט מען נייע  4סהר־
ערטער צו צוויי סאה־פעלד יעדער ,און עם מאכט־אוים 8־סאה פעלד א חוץ דעם
ערשטן סהר! אזוי טייטשט דער רמב״ם .היתה ,אויב דאס גאנצע פעלד האלט ניט מטר
ווי פיר בית סאה ) 100אייל! אויף  100איילס ,דארף מטן איבערלאזן )ביים מאכן די
צוזיי סהר־ערטער יעדער צו צוויי־סאה־פעלד( א שטיקל פעלד לייזיק )ניט ארומ־
צוימען עס אין סהר( צוליב מראית העין) .דעס ״אנבליק פון אויג״( .מענטשן זאלן
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קודהר .3ךרךה^^1ליןן ח
לת1ך ק\דהו,
אךם מם;:ב
.עד קוהיר ב^ 1זלעז מורבי־ות׳ ^והם
עזלצז על ^זל^ז.על רום >;זלש׳

קצד

שיעורן ,עשרים ושב,עה א;^ים:
ת ל ר קז ק ב 1עקרה א;;ים ק ל
מקאוי קג:ם שג.ים הךי אלו י^^לו.
קיעור ^דר _.עקךה ס?חים? ,חות

ניט מיינעז׳ אז ער האט דאם ספעציעל געמאכט .כדי צו באמיסטיקן דאס גאגצע פעלד׳
אויב ער וועט גארניט איבערלאזען קיין ניט באמיסטיקט ארט .ומוציא ,און דערנאך זאל
ער ארויסנעמען פון סהר מיסט און ארויספירן טס אויף זיין )שטיקל איבערגעלאזטן,
ליידיקן( פעלד; אזוי ווי דער שטייגטר איז פון מיסט׳־ארויספירער .דער רמבם און
דער ר״ש טייטשן די ווערטער ״ווי דער שטייגער איז פון מיסט־ארויספירער״ ,אז
מען דארף מאכן  3מיסט־בערג אויף א בית־סאה־פעלד ,ווי עם לערנט דער דין פריער
אין משנה ב׳.
לא יפתח ,א מענטש טאר ניט עפנען )אין שמיטה־יאר( א שטיין־האקעריי
ה.
)מחצב( אין זיין פעלד ,סיידן עס איז שוין געווען דארט )פון פאר שמיטה־יאר( דריי
שמיינער־שיכטן )מורביות( ,וואס זיי אלע דריי האלטן דריי איילן די לענג ,דריי איילן
די ברייט און  3איילן די הויך ,דאס זענען זיבן און צוואנציק שטיינער )יערער שטיין
האט איין אייל די לענג ,איין אייל די ברייט און איין אייל די הויך( ,די איצטיקע משנות
לערנען די דינים וועגן דעם׳ ווען מען מעג אויסהאקן צום בויען שטיינער פון א פעלד
אים שמיטה־יאר ,און מען זאל ניט מיינען ,אז דאם נעמט מען ארויס די שטיינער ,כדי
צו־צוגרייטן דאם פעלד צום פארזייען )און דאם טאר מען ניט( .זאגט די משנה׳ אז
עפנען׳ אנהויבן אויף דאסניי א מחצב ,א שטיין־האקעריי )פון ווארט ״חצב״׳ האקן(
אין פעלד אים שמיטה־יאר טאר מען ניט .אבער אויב עם איז שוין געווען פון פאר
שמיטה א שטיין־האקעריי ,מעג מען׳ ווייל מען ווייםט דאך פון פריער ,אז מען נעמט
די שטיינער צום בויען .אבער וואם ד׳ייםט ,אז די שטיין־האקעריי איז שוין געווען ״פון
פריער״? זאגט די משנה ,אז דער םימן דערצו איז׳ אויב עם ליגן פון פריער אוים־
געהאקטע און אנגעלייגטע שטיינער׳ איינער אויף דעם אנדערן׳ אין דריי שטיינער־
שיכטן )״מורביות״ פון ״רבוי״ ,א זאמלונג ,אנגעזאמלט(׳ און די אלע דריי שיכטן
שטיינער ליגן איינע אויף דער אנדערער ,און זיי האלטן צוזאמען דריי איילן די לענג.
דריי איילן די ברייט און דריי איילן די הויך! יעדע שיכט האט דריי איילן די לענג׳
דריי איילן די ברייט און איין אייל די הויך׳ און ווייל זיי ליגן אלע דריי איינע אויף
דער אנדערער ,האלטן זיי צחאמען דריי איילן די הויך .אין די דריי שיכטן זענען
פאראן  27שטיינער׳ וואט יעדער שטיין האלט איין אייל די לענג׳ איין אייל די ברייט
און איין אייל די הויך .דאם הייםט׳ אז א שיכט באשטייט פון  9שטיינער׳ און אלע דריי
שיכטן  27שטיינער .אזוי טייטשט דער רמב״ם .דער ר״ש טייטש אז יעדע שיכט
דארף האלטן דריי איילן הויך ,און יעדער שיכט דארף האבן  27שטיינער.
גדר ,אויב עס שטייט אי! פעלד א צויס )א וואנט( פו! שטיינער )או! דער בעל
ו.
הבית וויל איס אוועקנעמען איס שמיטה־יאר( איז אויב אין אים זענע! פארא! צע!
שטיינער ,וואס יעד! שטיי! דארפן טראגן צוויי מענטש! מעג מע! די שטיינער צונעמע!.
ווייל מען זעט ,אז דערמיט מיינט ער ניט אפצורייניגן דאס פעלד און צו מאכן ארט צו
פארזייען׳ נאר אז דאס זענען שטיינער צום בויען אין אן אנדער ארט .דער ברטנורא
זאגט׳ אז מען מעג אויר צונעמען ניט נאר די דאזיקע גרויםע שטיינער נאר אויר די
קלענערע אין דער זעלבער וואנט .שיעור׳ דער שיעור )די הויך( פון א צוים איז צע!
טפחים ,אויב עט איז געווען ווינציקער )נידריקער פון צען טפחיס ,אדער ווינציקער
פון  10שטיינער ,אדער די שטיינער זענע! געווען קלענער פון דער משא פון צוויי
מענטש!( מעג מען אפהאק! )אראפנעמע! די שטיינער פו! דער חאנט( ,אבער מע!
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®® (3הצב ,ןג^1מ.1עד ^חרת נ!ל ^ 1ח
®פח n®3 .ך^רים «מו־רים? ®ת1ך
?®ל1׳ «;ל ®ת1ך ^זל ס3יר1׳ ®ה
^זהוא ר1צה :ט 1ל n®3 .ך;5רים
א מורי ם ? ^ ז ^ ן ^ ל א ה ה ס י ל ב 1ת ע ר ב

מזביעית א^ל אם ה?:היל ב,® 1עוב
^ביעית׳ ®ה ׳®הוא ר1צה נ 1טלן

קצה

ן ^^®נים ^®זעןעל!! המהרי^ןזה׳ א1
^סיו ®כוס1ת וגה4לו ,אם יעז ®סם
>?הים ^ול ®׳®אוי עזגלם עזגי.ם׳ הרי
אלו.ין?זלו .ה^סלןל את ^®דהונ 1טל
את ד,ןגלי1נ1ת ו® lיה את ו!,נ;11ע1ת
®אוץ .ו3ן 3ר?ר ^®ל צר1ר1ת ,א1
גל י^ל א®^ים נ^1ל את ס.ן1לי1נ1ת

לאזט איבער שטיינער ביי דער ערד א טפח הויך .דערמיט ווייזט מען ,אז מען באזיי־
טיקט נים די שטייגער ,כדי צו קאגען פאראקערז און פארזייען די ערד׳ מחמת עם
בלייבן דאך שטיינער הויך א טפח .במה ,מען איז דאס געזאגט געווארן? אין וועלכן פאל
זענען געזאגט געייארן די אלע פריעריקע דינים וועגן דער שטיינהאקעריי און וועגן
דער שטייגערנער וואנט? מתוך ,מען ער מיל נעמען די שטיינער ביי זיך אין פעלד,
אבער אז איינעד וויל נעמען די שטיינער אין א פעלד ,וואט געהערט צו א צמייטן
מענטש )אין א פרעמד פעלח ,מעג ער נעמען וואט עו־ וויל .ווייל יעדער פארשטייט
דאך ,אז דאס נעמט ער די שטיינער צום בויען און ניט צוצוגרייטן א פדעמד פעלד
צום אקערן און צום זייען .במה ,ווען זענען געזאגט געווארן די אלע דינים )וועגן דער
שטיינהאקעריי און וועגן דער שטיינערנער וואנט? אויב ער האט ניט אנגעהייבן )נעמען
די שטיינער פון דער שטיינהאקעריי אדער פון דער וואנט( אין ערב־שמיטה־יאר ,אבער
אויב ער האט אנגעהייבן )נעמען די שטיינער( אין ערב־שמיטה־יאר ,מעג ער שוין
נעמען )אין שמיטה־יאר( וואט ער וויל ,די דאזיקע משנה איז אביסל שווער ,מחמת
פריער אין דער משנה ה׳ ווערט געזאגט ,אז אפילו ער האט פון ערב־שמיטה־יאר
גער,אט אויסגעהאקטע שטיינער מוזן זיין דריי שיכטן פון  27גרויסע שטיינער .ווי
אזוי זשע זאגט דא די משנה ,אז אויב מען האט אנגעהויבן אים ערב שמיטה מעג
מען שוין נעמען שטיינער וואט מען ווילז דעריבער טייטשט דער ר״ש און דער
ברטנורא )ניט ווי דער רמבם( ,נאר אז אין משנד ,ה׳ מיינט מען ניט ,עם ליגן שוין
אנגעהאקטע דריי שיכטן פון  27שטיינער ,נאר ,אז די ערד פון דער שטיינהאקעריי איז
אפגעדעקט און מען זעט ,אז מען קאן פון דאנען אויםהאקן די דריי שיכטן שטיינער.
אבנים ,שטיינער) ,אין פעלח ,וואט דער אקער־אייזן )ביים אקערן( האם זיי
ז.
גערירט פון ארט ,אדער וואט זענען געווען צוגעדעקט )מיט ערד( און זיי זענען גע־
זוארן אפגעדעקט ,אויב עס זענען צמישן זיי פאראן צוויי שטיינער ,וואס יעדן פון זיי
דארפן טראגן צוויי מענטשן ,מעג מען זיי צונעמען )איס שמיטרריאר( ,דער ברטנורא
טייטשט ,אז ערשטנס אפילו דער אקער״אייזן האט די שטיינער ניט גערירט פון ארט,
נאר ווען ער וועט אקערן וועט ער זיי רירן ,מעג מען שוין אויך! און צווייטנם אז ניט
נור מעג מען נעמען די צורי שווערע שטיינער ,נאר אויך די קלענערע מעג מען
שיין אויד צונעמען צוליב די שווערע שטיינער .דער טעם איז ,אז אזעלכע שווערע
שטיינער דערקענט מען ,אז מען נעמט זיי צום בויען .המסקל ,אז איינער וויל ארא  0־
נעמען פון זיין פעלד שטיינער )נים איינגעגרובענע אין פעלד ,נאד זיי ליגן אויפן פעלד(,
אאל ער נעמען די אויבערשטע שטיינער )די וואט ליגן אויף אנדערע שטיינער( ,און זאל
איבערלאזן די וועלכע רירן אן די ערד .ווייל דערמיט וואם ער לאזט איבער די אונ־
טערשטע שטיינער ווייזט ער ,אז ער גרייט ניט צו דערמיט דאם פעלד צום אקערן׳ נאר
ער דארף האבן די שטיינער צום בויען .וכן ,און אזוי איז אויך דער דין מיט א ״גרגר
של צרורות״ ,א קופע קליינע שטיינעה אדער מיט א בערגל גרעסערע שטיינער; זאל
ער נעמען די אויבערשטע און לאזן איבער די וואט רירן אן די ערד .דער טעם איז"־
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וסנידו את הנ־ונע־ות 5אךץ .אם.יש
תחתיהן סלע א־גקש׳הרי אלו
ח אין ביונין טךךג 1ת.על פי הגאי־ות
.ערב שביעית טשפסקו הל^זמים׳
הפגי ^ןד,וא טת5ןנן לשביעית .אבל

קצו

ב^1ה הוא בשביעית מש? 9קו גידמים,
מפ;י ??זהוא טתק^ן למוצאי שביעית.
ולא לםמיוך יב׳א י9ביף בעפר׳ אבל
עועז־ה הוא בז:י*ן .בל אבן עזהוא
;כ 1ל לפשוט את ידו ול^ןלה׳ הלי

אלץ דערזעלבער ,ווייל דורך איבערלאזן די שטיינער ביי דער ערד ווייזט ער׳ אז ער
נעמט די שטיינער צום בויען ,און ניט ווייל ער וויל אפליידיקן די ערד צום אקערן.
אס ,אויב אונטער די שטיינער איז פאראן א פעלזן־שטיין אדער שטרוי )און מען קא1
דאס פעלד מיי ווי ניט פאראקערן מעג מען זיי )אויך די אונטערשטע שטיינער ,וואס
רירן אן דעס פעלזן־שטיין אדער די שטרוי( אוועקנעמען .מחמת דא איז דאך זיכער,
אז מיט אוועקנעמען די שטיינער גרייט מען ניט צו דעם פעלזן־שטיין אדער די
שטרוי צום אקערן.
ח■ אין ,מען טארניט בויען קיין טרעפן איבער די טאלן׳ חען די רעגנס האבן
אויפגעהערט ערב־שמיטה־יאר ,חייל ער פארריכט זיי צוס שמיטה־יאר ,אבער מען
מעג בויען אים שמיטרריאר ,ווען עט האבן אויפגעהערט די רעגנס ,חייל ער פאר־
ריכט זיי צים יאר נאך שמיטה; און ער זאל ניט פארשטאפן מיט ערד ,נאר ער זאל
מאכן א וואנט פון שטיינער .די דאזיקע משנה ,שרייבט ר״י בן מלכי צדק ,איז א זייער
שווערע .עס זענען געזאגט געווארן אויף איר א סך פירושים .דער ברטנורא טייטשט,
אז ״טאלך ,״גאיות״ ,מיינט מען גריבער ,וואו עם נעמט זיך צונויף וואסער ,און פון
וואנען מען ציט וואסער צו באוואסערן די פעלדער .צוליב דעם וואס אראפגייענדיק
אין די גריבער נאך וואסער קאן מען זיך אויסגליטשן ,מאכט מען טרעפ אראפצוגיין;
און דאס טאר מען ניט טאן ערב שמיטה ,נאכדעם ווי די רעגנס האבן אויפגעהערט,
ווייל ער מאכט זיי דאך צום שמיטה־יאר! אבער אים שמיטה־יאר מעג מען עם יא טאן,
ווייל ער מאכט דאך די טרעפ צו באנוצן זיי אין דעם 8טן יאר ,אין נאך־שמיטה־יאר.
דער ברטנורא טייטשט אויך ווייטער ,אז מען טאר ניט פאדשטאפן מיט ערד די לעכער
פון די גריבער ,דורך וואנען דאס וואסער קאן אפפליסן ,אוועקגיין ,ווייל מען דער־
קענט ,אז ער מיינט דערמיט צו באוואסערן די פעלדער! נאר ער זאל זיי פארשטאפן
מיט ״חיץ״ ,מיט שטיינער ,אנגעלייגט איינער אויפן צווייטן ,ניט פארקלעבנדיק זיי
מיט ערד אדער ליים .דער דאזיקער פירוש איז גענומען פון ר״ש ,און עם איז פאראן
אויף אים ,א חוץ אנדערע קשיות אויף די קשיא! מה דאך מען מעג באוואסערן דאם
פעלד אים שמיטה ,זאל מען ניט טארן בויען טרעפ אראפצוגיין צום וואםערז דער
רמבם טייטשט ,אז דאס מיינט מען בויען טרעפ אין די בערגלעך איבער די טאלן )ניט
פון וואסער ,נאר סתם טאלן( און זאל אנפילן די טאלן מיט ערד ,נאר ער מעג מאכן
א מחיצה צווישן די טאלן און די פעלדער ארום .אויך דער דאזיקער פשט איזזייער
שווער .דער ראב״ד טייטשט ,אז די טרעפ זאל מען ניט אנפילן מיט ערד ,ווייל אויף
דער ערד קאן מען זייען און דאם הייסט צוגעגרייט ערד צום זייען אים שמיטה־יאר.
דער ר״י בן מלכי צדק טייטשט ״מדרגד,״ ,דאם זעלבע וואם ״גדר״ ,א צוים :מען טאר
ניט בויען א צוים ארום טאלן מיט וואסער ,כדי ניט צו־צו־לאזן דארט פרעמדע
מענטשן .ר״י בן מלכי צדק גיט צו אז די משנה איז שווער :כל ,יעדן שטיין
וואס )ביים בויען א צוים צי א געביידע( חען ער שטרעקט אוים די האנס קאן ער
איס נעמען ,מעג ער איס נעמען )פון פעלד אראפ אים שמיטה יאר( .ווייל דאםבויען
דעם צוים אדער די אנדערע געביידע ווייזט דאך ,אז ער נעמט דעם שטיין צו בויען.
אבער אויב ער דארף צו־גיין צום שטיין ,טאר ער ניט ,ווייל עם זעט אוים ווי ער
פארריבט די ערד.
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;תף ?א1ת?ן?ל
ט
זו
^ק־ום ,ומרן5לן מכיא מ5ל .Dipp
ואלו ד,ם אכד ?סף׳ ןל
יכו^ה לד5.ג 1ל?אדותיה דרסאיר.
י יוסי א־וסר׳ א?;י ?סף ?^ip׳ ?ל
^סן ג^לות ^זס.ים>?לש.על' מ?תףז

קצז

י הבו^ה ^לר בינו ובין ר^זות ^.ר?ים׳
^סר לקעסיק.עד מ?לע .סד ^ ע ^ה
?? Hpjצ?1ר? 1ר^צות ל.רבים ו 9מרןנ1׳
ד ר :הו^ז^ן .ל  2,גקי?אא1סר׳ ?דרו
^;זאין ה.קלחלין בלמצות הרבים פו
לא:סייןנו .סה!.ע^ז־ה בןן?ר? צוברו

אבני כתף ,שוועוע שטיינעו ,וועלכע מע! דארף טראגן אויפן אקסל )״אקסל־
ט.
שטיינער ,״כתף׳ ,״אקםל״( מעג טען נעמען פון אומעטום .ווייל די משנה זאגט דאך
פריהער אין משנה ו׳ ,אז פון אן אייגן פעלד טאר ניט נעמען שטיינער סייח לויט
געוויסע דינים ,זאגט דא די משנה .אז שווערע אקסל״שטיינער מעג מעז נעמעז אפילו
פון אן אייגן פעלד׳ מהמת יעדער פארשטייט ,אז מען נעמט זיי צום בויען .והקבלן
און א קבלן א )בוי־אונטערנעמעח מעג ברענגן שטיינער צום בויען פון אומעטוס.
ווייל קוים ווייסן אלע ,אז דאס איז א מענטש ,וואס האט זיך אונטערגענומען צו בויען
כנינים ,פארשטייט מען ,אז די שטיינער וואט ער נעמט ,אפילו זיי זענען קליינע ,זענען
צום בויען .אזוי טייטשט דער ר״ש .אבער דער רמבם טייטשט ,אז ״קבלד מיינט מען
דער ,וואם דינגט א פעלד ביי יענעם ,און אז ער מעג נעמען אין געדונגענעם פעלד די
שטיינער ,מחמת דאס הייסט ,ווי ער וואלט גענומען אין א פרעמד פעלד ,און לויט
דער משגה ו׳ אין דאזיקן פרק מעג מען נעמען שטיינער פון א פרעמד פעלד אים
שמיטה־יאר .ואלו ,און דאם זענען אקסל־שטיינער; יעדער שטיין ,וואס קאן ניט גע־
נוטען ווערן טיט איין האנט ,אחי זאגט ר׳ מאיר; ר׳יוסי זאגט ,אז ״אקסל־שטיינער•
מיינט מען ווי זייער נאמען איו ,דהיינו ,וועלכע מען מת נעמען צוויי דריי )שטיינער(
אויפן אקסל .דער ״תפארת ישראל״ זאגט ,אז דאט וואט פריער אין משנה ו׳ ווערט
געזאגט ,אז די שטיינער דארפן זיק גתים ,אז צומי מענטשן זאלן מוזן טראגן איין
שטיין ,מיינט מען אז אויב עט זענען פאראן אזעלכע שווערע שטיינער מעג מען שוין
געמען אויך די קליינע שטיינער; אבער דא אין דער משנה רעדט מען וועגן נעמען נאר
די שווערע שטיינער ,און דעריבער איז געגוג ,ווען מען קאן א שטיק ניט נעמעז מיט
איק האנט )לויט ר׳ מאיר( ,אדער ווען מען מוז טראגן צוויי ד תי אויפן אקסל )לויט
ר׳ יוסי(.
י .הבונה ,אז איינער גייט בויען א צויט )גדר( צווישן זיין פעלד און א עפנטליכן
פלאץ )״רשות הרבים״ ,אן ארט וואט געהערט צו אלע מענטשן( ,טעג ער גראבן טיף
ביז ער קומט צו צו א פעלזן־שטיין .דא האט מען ניט מורא צו האבן טאמער וועלן
מענטשן זאגן ,אז ער גראגט כדי אויף דעם ארט צו פארזייען ,מחמת עם איז ניט
דער שטייגער צו פארזייען לעבן א רשות הרבים .מה ,וואט זאל ער טאן טיט דער
ערד ,וואט ער גראבט ארוים? מחמת ארויטווארפן די ערד אין זיק פעלד אריק וועט
דאך עם מאכן דעם אייגדרוק ,ווי ער פארבעטערט זיין פעלד מיט דער ארויפגעוואר־
פעגע ערדז צוברו ,זאל ער די ערד צונויפנעמען אויף איין ארט אין רשות הרבים און
צו־רעכט מאכן ,אווי זאגט ר׳ יהושע; דאס הייטט ,שפעטער זאל ער צונעמען די ערד
פון רשות הרבים און מאכן אים ווי ער איז געווען פריער .ר׳ עקיבא זאגט ,אז אווי
ווי מען טאר ניט קאליע מאכן אין א רשות הרבים ,אזוי טאר מען דארט ניט פארריכטן.
דער טייטש איז ,אז קיק פריוואט־מענטש דארף זיך ניט באנוצן מיטן רשות הרבים,
ניט נאר ווען ער מאכט פריער קאליע כדי ער זאל עם דערנאד פארריכטן ,נאר אפילו
באלד צו סארריכטן ,ווייל מען האט מורא טאמער וועט ער עם ניט טאן גוט .מה ,וואט
זאל ער טאן מיט דער ערד? די שאלה איז שוין פון ר׳ עקיבא ,מחמת אין תזו ת הרבים
טאר ער דאך איר ניט ווארפן .צוברו ,ער מעג צונויפנעמען די ערד אין עטליכע ער־
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 5ת1ך ק\דהו כך.ךך וזמ31לים .וכן סח1םר ב1ר ו):זיס והןגרהן

פרה ד
א כדאעזוןה היו אוסרים׳ סלקט
אךם ע;:ים ו,א;^ים ועקזבים סת1ך
^זל1׳ ?דרך קהוא מלקט מת1ןד של
ה;ס הגס .טי:זךבו ע ? 1רי
הכירו,

■

ז51ירה ,ד,ן1קינו ^זןהא זה סלקט
מת1ך ^זל זה׳ וזה מלקט מתוך ^ל
.ך^ ,,לא בטו?ה׳ ואין ^ריך לומר
ב ^דה
);זיק^״ן להם מזונות♦

טער אין זיין אייגן פעלד ,ווי דער שטייגער איז פון די וואם פירן ארויס מיסט,
מיר האבן געלערנט פריער אין משנה ב /אז ארויספירן מיטט אין א פעלד מעג מען
נאד אין  3מיסט־בערג )אויף א בית־סאה־פעלד(׳ וראם יערער בארג האלט 10
מיסט־זעק  15סאה א זאק .אזוי זאל ער אויך טאן מיט דער ארויסגעווארפענער
ערד ,מאכן פון איהר  3בערג אויף א בית־סאה־פעלד )א פעלד פון  50איילן די לענג
אויף  50איילן די ברייט( .וכן ,און אווי חענען אויך מחולק ר׳ יהושע און ר׳ עקיבא(
ווען איינער גראבט א ברונעס ,אדער א גרובן אדער א הייל .דער דאזיקער דין איז ניט
וועגן שמיטד׳־יאר ,נאר בכלל אז איינער וויל גראבן אין זיץ אייגן פעלד לעבן רשות
הרבים א ברונעם ,אדער א לענגליכן גרובן אדער א צוגעדעקטע הייל ,און דארף
ארויסווארפן די ערד .זאגט ר׳ יהושע ,אז ער מעג דערווייל ארויסווארפן די ערד אין
רשות הרבים און דערנאך איר צונעמען! און ר׳ עקיבא זאגט ,אז מען טאר ניט.
אזוי טייטשט דער ר״ש .דער רמבם אבער טייטשט ,אז דאס מיינט מען אויד אים
שמיטה־יאר און עס איז דער זעלבער דין וואם ביים גראבן א צוים.

פרק ד.
א בראשונה ,צוערשט האבן )די חכמים( געואגט ,אז א מענטש מעג אראפקלייבן
)אין שמיטה־יאר( פון זיין אייגן פעלד די גרויסע שטיקלעך האלץ און שטיינער און
גראזן ,אחי ווי ער מעג אראפקלויבן אין א פרעמד פעלד )מיי די גרויסע און מיי די
קליינע( ,אזוי טייטשט דער ירושלמי די דאזיקע משנה ,דהיינו ,אז די ווערטער ״את
הגס הגם״ ,״די גרויסע״ ,גייען ארויף אויף דעם ערשטן טייל פין דער משנה ,אויף
דעם ״מלקט אדם עצים ואבנים ועשבים מתוך שלד ,אז א מענטש מעג אראפ־
קלויבן פון זיין אייגן פעלד די גתיסע שטיקלעך האלץ און שטיינער און גראזן״ ,און
אז אין א פרעמד פעלד מעג מען קלייבן אלע שטיקלעך ,סיי די גרויסע און סיי די
קליינע .מחמת ביי זיך אין פעלד ,ווען ער לאזט איבער די קליינע ,פארשטייט מען ,אז
ער גרייט ניט צו דאס פעלד צום אקערן און זייען :אבער אין א פרעמד פעלד פאר־
שטייט מען ,אז דאם אראפנעמען סיי די גרויסע און סיי די קליינע איז ניט לטובת
דעם פעלד ,ווייל ער דארף זיי האבן פאר זיך .משרבו עוברי עבירה ,ווען אבער
עס האבן זיך פארמערט די וואס טוען עבירות )וואס ווילן באארבייטן אים שמיטה־
יאר זייערע פעלדער ,און זיי פלעגן אין זייערע אי־גענע פעלדער אראפקלויבן אויך די
קליינע און פלעגן זאגן ,אז זיי קלויבן אראפ נאר די גרויסע( ,האט מען מתקן געווען
אז )קיינער זאל אין זיין אייגן פעלד גארניט אראפקלויבן ,ניט גרויסע און ניט קליינע,
נאר( איינער זאל אראפקלויבן אין אנדערס פעלד און דער אנדערער זאל אראפקלויבן
אין ערשטנס פעלד ,אבער דערביי טאר מען ניט זאגן )דעם אראפקלייבער( ״א דאנקן״,
און מען דארף ניט צונעבן ,אז מען טאר ניט באשטימען צו געבן אים צו עסן.
די נייע תקנה איז געווען ,אז די בעלי בתים פון פעלדער טארן אין זייערע אייגענע
פעלדער גארניט אראפקלויבן קיץ שטיקלעך האלץ אדער גראזן אדער שטיינער אים
שמיטה־יאר ,כאטש זיי דארפן דאם פאר זייער אייגענעם געברויך ,און מיינען ניט
צו פארבעסערן דאס פעלד .אבער יעדער בעל הבית מעג גיין אין אן אנדערנס פעלד
און אראפקלייבן ,אבער דער אנדערער טאר ניט זאגן דעם אראפקלויבער ״א דאנק״
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קצם

ש^וזקיו^ה׳ וזזרע ?מ־ו^אי ^ר?גית׳ *^5א׳ אין א1ללין 6יר1סיה ^5זלי?נית
’ ^?טוי^ה א!}^ 1י;;רה / a h 1ז ר ע ויכה*א א1ללין .ג^צ״א׳ אין א?1לין
6יר1ת^ז5יעית^ט; 1ה .ויכדי־א אוכליז
^זדעית^ .ךה
)״בטובה״ ,״מיט א דאנק״(! און אויסרעדן זיך צו געבן דעם אראפקלייבער צו עסן
טאר מען אודאי גיט .מתמוז קוים דאנקט מען דעם אראפקלויבער אדער מען גיט אים
צו עסן ,הייסט עם ווי דער בעל הבית אליין טוט עם.

ב .שדה שנתקוצה ,א פעלד ,וואס מען האט דערפון ארויסגענומען די דערנער
)אים שמיטה־יאר ,און אזוי ארוס צוגעגרייט דאס פעלד אז מען זאל עס קאנען פאר־
זייען( ,מעג מען עס מוצאי שמיטה )אין יאר נאן שמיטה( פארזייען; שנטייבה או
שנדיירה ,אויב אבער מען האט דאם פעלד )איס שמיטה־יאר( גום ,צוגעגרייט )פאר־
אקערט( אדער מען האט )אויף רעם פעלד( אוועקגעשטעלט בהמות און עס באמיסטיקם,
ירושלמי האם אויף דער
טאר מען דאס פעלד ניט פארזייען אין נאך־שמיטה־יאר.
משנה צוויי טייטשן .דער ערשטער איז ,ווי מיר האבן דאיגעגעבן .און מחמת אראפ*
נעמען די דערנער אים שמיטה־יאר איז ניט אזא גרויסע עבירה ווי פאראקערן און
באמיסטיקן ,דעריבער האבן די חכמים ביים אראפנעמען די דערנער אים שמיטה־
יאר ניט באשטראפט דעם בעל הבית אז ער ואל ניט טארן פארוייען אין נאר־שמיטה־
יאר ,און ביים פאראקערן אין באמיסטיקן האבן זיי אים יא באשטראפט .דער צווייטער
טייטש איז אז ״שנתקוצה״ מיינט פאראקערן איינמאל דאס פעלד׳ כדי די דערנער
זאלן ארויסגעריסן ווערן ,און ״שנטייבה״ מיינט פאראקערן צוויי מאל דאם פעלח און
דער ירושלמי זאגט ,אז דאם איז געווען אין דער צייט פון א גזירה ,ווען א פרעמדע
רעגירונג האט גוזר געווען אויף די י Tן אין ארץ ישראל צו באצאלן פון די פעלדער
גרויסע שטייערן ,און די י Tן זעגען געצווינגן געווארן צו פאראקערן און פארזייען
זייערע פעלדער אים שמיטה ,כדי צו האבן מיט וואס צו צאלן די שטייעח .די חכמים
האבן מתיר געמאכט ,אז מען זאל גאר אקערן איין מאל ,מחמת דאם איז נויטיק גע־
ווען פאר דעם דאזיקן יאר .אויב אבער איינער האט געאקערט צוויי מאל ,האט מען
אים באשטראפט ,אז ער זאל אין גאד־שמיטה־יאר ניט טארן פארזייען .״שנדיירה״
מיינט.מען ,לויט בי Tע טייטשן ,אוועקשטעלן אויפן פעלד בהמות ,וועלכע זאלן דארט
אנווארפן מיםט און עם באמיסטיקן; ״נדיירה״ איז פון לשון ״דיר״ ,מאכן אן ארט פאר
בהמות .מען מיינט דא ,או מען האט ניט אפגעהיטן דאביי די דינים פון דער משנה
אין פרק ג׳ משנה ד׳ .שדה שנטייבה ,א פעלד ,וואט מען האט עס פאראקערט )אים
שמיטה( ,זאגן די בית שמאי אז מען טאר אירע פרוכטן נים עמן אים שמיטה ,און די
בית הלל ואגן ,אז מען מעג עסן .דאס איז ,לויט די בית שמאי ,א שטראף ,אז כאטש
פארזייט ,טארמען זיי ניט עסן,
האט זייניט
רוכטן וואקםן פון זיך אליין ,מען
ווייל אין פעלד איז געטאן געווארן אן ארבייט אים שמיטה! אבער די בית הלל זאגן,
אז מען מעג יא עםן די פרוכטן .וועגן דער שאלה ,וועלכע פרוכטן ,וואס וואקסן פון זיך
אליין)״םםיחים״( ,מעג מען עםן אים שמיטה ,און וועלכע טאר מען ביט ,און בכלל וועגן
דער גזירה ניט צו עסן אים שמיטה־יאר ״פון זיד אליין וואקסענדיקע תבואה און ירקות״
)״םפיחים״( לערנט די משנה פרק ט׳ משנה א׳ און דארט וועלן מיר דאס דערקלערן.
סיי ווי ,די משנה דא מיינט אזעלכע פרוכטן ,וואס מען מעג יא עסן אים שמיטה.
בית שמאי ,די בית שמאי זאגן ,אז מען טארניט עמן שמיטה־פרוכטן געבענדיק א דאנק
נדעם בעל הבית( ,און די בית הלל זאגן ,אז מען מעג עסן ,סיי געבנדיק א דאנק,
סיי ניט געבנדיק א דאנק .די תורה זאגט ,אז אים שבועות זענען אלע פעלדער און
גערטנער הפקר ,און יעדער מעג אריינגיין אין די פעלדער און גערטנער און נעמען
פרוכטן )תבואות ,ירקות ,ביימער־פרוכטן( וועלכע וואקסן דארט .זאגן די בית שמאי,
אז מען טאר דאביי ניט געבן א דאנק דעם בעל הבית פון פעלד און פון גארטן ,מחמת
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?ט1בה ו^$ןל*> ?ט?1ה .ר׳ ןהרלה
א1סר< דזלוף הך5רים׳ ז 1סקולי
וסחוסד ר ה ז ג ח? 1רן;ירין סן
ד>_  1־ום ג ^ ז ר ע י ת׳ .א ; ל ל א ס ו ^ ר ^

וססדקים,ירי 5כ*ום ?3ור! 5י ת׳ «; ל
 ahידי לק\ךאל .ה£ז1אלין ס^זלוסן
ססגי דךכי >ןזל 1ם .ד ה מ ה ל מהים
^3ןרא.יגום׳ וכה־א \^ר^ .ומודם

אז מען גיט אים א דאנק הייסט עם ווי עם איז נים הסקר׳ נאר עם איז דעם בעל
הבית׳ס און מען באצאלט אים דערסאר מיט א דאנק .אבער די בית הלל זאגן ,אז
״געבן א דאנק״ הייסט ניט באצאלט .ד׳ יהודה זאגם ,אז די ווערמער זענטן פאר־
קערט )דהיינו ,אז די בית שמאי זאגן ,אז מען מעג יא געבן א דאנק ,און די בית הלל
זאגן אז מען טארניס(; דאס איז פון די פארלייכסערונגען )קולי( פון די בית שמאי און
די באשווערונגען )חומרי( פון די בית הלל ,אין דעם גרעםטן טייל סון די דינים׳ אין
וועלכע די בית הלל זאגן אנדערש סון די בית שמאי׳ זענען די בית הלל מיקל׳ מאכן
לייכטער׳ זאגן ,אז מען מעג ,און די בית שמאי זענען מחמיר׳ מאכן שווערער׳ זאגן
אז מען טאר ניט .אבער עם זענען פאראן אויסנאמס־סאלן ,ווען די בית שמאי זעגעז
מיקל און די בית הלל זענען מחמיר ,און די דאזיקע שאלן רופט מען ״קולי בית שמאי
והומרי בית הלל״ .די פארלייכטערונגען פון די בית שמאי און פארשווערונגען סון די
בית הלל! זיי ווערן אויםגערעכנט אין דער מםכת עדיות פרקים ד׳ און ה׳ .לויט ר׳
יהודה געהערט אויך דער דאזיקער דין או די אויסנאמםפאלן.
ג .חוכרין ,מען מעג דינגן פון גויים )אין נאך שמיטה־יאד( פעלדער ,וועלכע
די גויים האבן פאראקערט אים שמיטה־יאר )״נירין״ ,פאראקערט פעלדער( ,אבער
פון יידן טאר מען ניט .ווייל די גויים האבן דאך געמעגט אקערן זייערע פעלדער אים
שמיטה־יאר און דעריבער ווען א י  Tדינגט אזא פעלד אום פארזייען׳ אז כאטש ער
געגיסט דאך פון דעם וואס דאס פעלד איז פאראקערט געווארן אים שמיטה און ער
קאן עם גלייך פארזייען׳ מעג ער עם טאן .אבער פון יידן׳ וועלכע האבן עובר געווען
א עבירה און פאראקערט זייערע פעלדער אים שמיטה־יאר ,טאר מען ניט דינגן די
פעלדער אים נאך שמיטה־יאר׳ מחמת מען געניסט דאו פון א געטוענער עבירד״
ומחזיקין ,און מען מעג ״ווינטשן דערפאלג״ צו גויים )וואם ארבייטן אין זייערע פעל־
דער( אים שמימה־יאר ,״מחזיקין ידי״ ,״פארשטארקן די הענד״׳ ווינטשן דערפאלג״.
אבל ,אבער יידן )וואס ארבייטן זייערע פעלדער אים שמיטה יאר( מאד מען נים
ווינטשן דערפאלג .דאס איז א דין׳ אז מען טאר נים אוגעבן מוט׳ מחזק זיין ,אזעלכע
וואס טוען עבירות .ושואלין בשלומם ,און מען מעג באגריםן )גויים( ,כדי עם זאל זיין
שלום .״מפני דרכי שלום״׳ צוליב שלום וועגן׳ מיינט מען טאן זאכן ,וואם מען וואלט
ניט געטארט טאן׳ אבער כדי מען זאל ניט ארויסרופן קריגערייען׳ כדי אנצוהאלטן ״די
וועגן פון שלום״׳ האט מען עס דערלויבט צו טאן .די גמרא גטין ס״ב זאגט דעריבער,
אז דאס מיינט מען ניט אין סתם צייטז׳ מחמת מען מעג דאד און מען דארף םיי־ווי בא־
גריסן גויים )״לשאול בשלומם״׳ ״פרעגן זיך וואם די מאכן״ ,זאגן ״שלום!״(! נאר
מען מיינט דא אין די הגאות פון עבודה זרה׳ און לויט דין וואלם מען ניט געטארט
אין אזעלכע טעג זיי באגריטן ,ווייל ראם קאן אויסגעטייטשט ווערן ווי אנערקענונג
פאר די עבודה־זרה־חגאות .דעריבער לערנט די משנה אז צוליב שלום וועגן מעג מען.
ד .המדל ,אז איינער ״מאכט ארעס״) ,וויל אויסשניידן טייל( צו־געדיכטע אייל־
בירטן־ביימער )איס שמיטה־יאד( ,זאגן די בית שמאי ,אז ער זאל )די ביימער( אפ־
האקן)און איבערלאזן דעס ווארצל אין דער עדד( ,און די בית הלל זאגן ,ער מעג אוים־
רייסן די ביימער מימן ווארצל .״המדל״ איז פון ווארט ״דלל״׳ ״מאכן ארימער״ )דאם
ווארט האבן מיד געהאט אין מסכת פאה פרק ג׳ משנה ג׳(׳ און מען מיינט דערמים׳ אז
ווען ביימער וואקסן צו־געדיכט איינער לעבן דעם אנדערן ,שני Tט מען אוים מייל
פון זיי .די בית שמאי האלטן ,אז אויסרייסן מיטן ווארצל טאר מען נים׳ ווייל עם
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':יק עד שיגיום .אי זה הוא
 3ס  qלי
המדל? אחד או ש;:ם .המס
שלשה זה 1יצד זה .כמה ך5רים
אמורים^ מתוך של1׳ אבל מת1ןד
של סבירו אף המסליק יעזרש ‘
ה המב.קי.ע ב.ז:ת ,לא ןח5הו בע^ר׳
אכל מכמה הוא ;1א;נים איו ב.קעז.

רא

הקיוצץ ק־ור־ות עזקמה׳ לא ידו§הו
כןגםר׳אבל מכמה הוא כאכניס א1
כ.קעז .אין קיוזנצין בתולת שקמה
כקזכיעית׳ מ?;5י עזהיא ענ 1ךה .ר'
והוךה א1מר כדרכה אסור׳ אלא
א 1מ^כיה ^ע^1ךה ט^חים ,א 1ג־ומם
מ  2ל הארץ ז ו המזנב בגפנים׳

מאכם דעם איינדרוק ווי מען גרייט־צו די ערד צום פארזייען! און די בית הלל זאגן׳
אז ווייל מען שניידט אפ נאר א קליינע צאל ביימער מעג מען אויך אויסרייסן .ומודים,
די בית הלל זענען מסכים )צו די בית שמאי( ,אז ווען מע! מאכט גליאטיק )״במחליק׳׳,
ווען מען רייסט ארויס מער ביימער( אז מען מעג נאר אפהאקן )און ניט ארויסרייסן
מיטן ווארצל( .וואס הייסט ״המידל׳׳ ,״ארימער מאכן״ל ווען )מען שניידט א  (9איינעם
אדער צוויי )ביימער( .וואס הייסט ״המחליק׳׳ ,״גליאטיק מאכן״? ווען )מען שדירט
אפ< דריי ביימער איינעם לעבן אנדערן .ווען מען שניידט אם דריי ביימער איינעם
לעבן אנדערן דארף מען יא איבערלאזן די ווארצלן .ווייל אויב ניט זעט עם אוים ווי
מען האט אפגערייניקט א שטיק פעלד כדי מען זאל עס קאנען פארזייען .במה ,ווען
איז דאס געזאגט געווארן )אז מען טאר ניט אויסווארצלן{? ווען ער שניידט אפ אין
זיין אייגענעם ,אבער אויב אין א פרעמדנס )פעלד( )ווייל ער דארף דאס האלץ האבן פאר
זיך צום נוצן( ,מעג ער אויך אלס ״מחליק״ )ביים אפשניידן דריי ביימער( אויסרייסן
מיטן ווארצל .ווייל מען ווייסט ,אז ער מיינט ניט צוצוגרייטן דאס פעלד צום פארזייען.
מחמת דאס פעלד איז דאך ניט זיינם.
המבקיע .אז איינער האקט אויס )אים שמיטה( שטיקלעך האלץ פון אן אייר־
ה.
בירטן־בויס )ער לאזט־איבער דעם בוים ,נאר ער האקט פון איס ארוים שטיקרעך
האלץ( זאל ער )דאס אויסגעהאקטע ארט( ניט פארדעקן מיט ערר ,אבער ער מעג עס
פאודעקן מיט שטיינער אדער מיט שטרוי .ווייל פארדעקנדיק מיט ערד ,מאכט ער דעם
בוים בעסער צום וואקסן )ווארום ערד האט אין זיך נארונגס־שטאף פאר דעם בוים(
און דאם טאר מען ניט אים שמיטה; אבער ווען ער פארדעקט די לעכער מיט שטיינער
אדער מיט שטרוי איז עם נור כדי דער בוים זאל ניט קאליע ווערן ,און דאם מעג מען.
הקוצץ ,אז איינער האקט אויס קלעצער פון א סיקאמאר־בוים )שקמה( זאל ער ניט
צודעקן )די אויסגעהאקטע ערטער אין בוים( מיט ערד ,אבער ער מעג פארדעקן מים
שטיינער אדער מיט שטרוי .אלץ צוליב דעמזעלבן טעם ,ווייל ערד פארבעסערט דעם
בוים :אבער שטיינער און שטרוי פארדעקן נור אז דער בוים זאל ניט קאליע ווערן
אין ,מען טאר ניט האקן )קלעצער פון( א קיינמאל־ניט־געהאקטן סיקאמאר־בוים
)בתולוז השקמה( אים שמיטה־יאר ,ווייל עס איז אן ארבייט .״שקמה״ איז א סיקאמאר*
בוים ,פון וועלכן מען שניידט ארוים פון צייט צו צייט שטיקער האלץ אויף קלעצער,
און מען לאזט דעם שטאם־ווארצל פון בוים ווייטער וואקסן .ווען מען האט פון דעם
סיקאמאר־בוים קיינמאל נאך קיין קלעצער ניט ארויסגעשניטן ,הייסט ער ״בתולת
השקמה״ ,דאם הייסט ,ווי א ״מיידל״ )בתולה( ,וואס איז נאכניט אנגערירט געווארן.
זאגט די משנה ,אז אנהויבן ארויסשניידן קלעצער פון א בתולת השקמה׳ פון א סיקא־
מאר־בוים ,פון וועלכן מען האט נאף קיינמאל ניט געשניטן ,טאר מען ניט אים שמיטה־
יאר ,ווייל דאם איז אן ארבייט אויף צו פארבעסערן דעם בוים ,ווארום דער בוים וואקסט
דאדורך דיקער און בעסער ,ר׳ יהודה זאגט ,אז אפשניידן )פון א בתולת השקמה( ווי
געוויינליך )ניט איבערלאזנדיק צען טפחים פון בוים־שטאם איבער דער ערד( טאר
מען ניט .נאר ער מעג אדער ווען ער לאזט־איבער צען טפחים אדער ער שניידט אינ־
גאנצן אפ דעם בוים מען איז זיך נוהג ניט צושניידן א סיקאמאר־בוים פון צען טפחים
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ןהק{1נץ ^קנים ,ר׳ י1סי הגלילי א־ומר׳
נרחיק $זפח .ר/עקי;א א1מר׳ ק1ןגץ
5דךכ11י.קךד־ום א 1כס^ל ובסגידה
ובבל מה שיךאה .אילן

רב

ק;^1זרין א1ת 1בשביעית׳ לא שנעלה
אלא שלא יוביף? ז סא'ססי א1כלץ
פיריות האילן בי^זביעיתל הפגים,
סשנזריחי אייסל בהם פת 1נשהה.

און העכער אדער אינגאנצן ,ווייל דאדורך ווערט דער בוים גיט פארבעסערט; און
דעריבער מעג מען עם טאן אין שמיטה־יאר ,אזוי איז צו זען פון דער גמרא בבא בתרא
פ׳ דעם טעם פון ר׳ יהודה.
המזנב ,אז איינער חיל אפהאקן אים שמיטה די שפיצן )עקן ,״זנ ב /עק,
ו,
״המזנב׳ /אפהאקן די עקן( פון די חיינשטאקן ,אדער אז איינער חיל אפהאקן שטעק־
לעך נכדי זיי זאלן וואקסן דיקער( זאגט ר׳ יוסי הגלילי ,אז ער זאל האקן א טפח חייט
)פון דער ערד( דאם הייסט ,אז גידריקער פון א טפח צו דער ערד טאר ער די ווייג־
שטאקן און די שטעקעלעך ניט אפהאקן אים שמיטה־יאר .אזוי טייטשט דער ברטנורא,
די אנדערע מפרשים )״מלאכת שלמה״ ,״משנה ראשונה״( האבן דערויף עטליכע
קשיות ,און די שווערסטע פון זיי איז ,וואס אפהאקן צווייגן פון א וויינשטאק איז דאו
א פארבאט אין דער תורה )ויקרא כ״ה ,״וכרמך לא תז מור /און ״תזמור״ מיינט
מען דאך אפהאקן צווייגן( .די ״משנה ראשונה״ רעכנט דעריבער ,אז ״המזנב״ מיינט
אפהאקן די שפיצן פון די צווייגן .ר' עקיבא זאגט ,אז ער מעג האקן ווי געוויינליך )ער
דארף ניט דערווייטערן זיך א טפח(; מיט א האק ,אדער מיט א שנייד־מעסער ,אדער
מיט א זעג ,און מים וואס ער וויל .דער ״תפארת ישראל״ מיינט ,אז ווערטער פון
״מיט א האק״ ביז ״וואס ער יוי ל /זענען.ניט ר׳ עקיבא׳ס ,נאר דאס איז שוין א בא־
זונדערער דין אין דער משנה און דערויף איז אויר ר׳ יוסי הגלילי מסכים .אילן שנפשח,
א בוים ,וואס איז צעשפאלטן געווארן ,מעג מען אים צובינדן איס שמיטרריאר ,ניט
כדי )דער שפאלט( זאל זיך פארהיילן )צווואקסן צוזאמען( ,נאר כדי ער זאל זיך ניט
פארגרעסערן .״שנפשה״ איז דער טייטש צעשפאלטן ,און דאס ווארט איז פאראן אין
תנך ,איכה ג׳ ״ויפשחני״! ״שיעלה״ ,״ער זאל זיך פארהיילן״ ,ער זאל ״אויפגיין״ ,ער
זאל זיך צוריק צו־וואקסן.
ז מאימתי ,פון ווען אן מעג מען עסן ביימער־פרוכטן אים שמיטה־יארל כדי צו
פארשטיין די דאזיקע משנה און די ווייטערדיקע משנה איז נויטיק צו וויסן ,אז
פרוכטן ,וועלכע וואקסן אים שמיטה־יאר,. ,פירות שביעית״ ,האבן א הייליקייט ,א
קדושה .מען מעג עסן ,אבער מען טאר זיי ניט קאליע מאכן .די גמרא פסחים נ״ב
זאגט אז דער פסוק אין חומש )ויקרא כ״ה( אז אים שמיטה־יאר זאל מען עסן די
תבואה )״לאבלה״( ,מיינט ,״לאכלה ולא להפסד״ ,עסן מעג מען ,אבער קאליע מאכן
טאר מען ניט .דעריבער מעג מען עסן שמיטה־פרוכטן נאר ווען זיי זענען שוין צייטיק.
אבער קוים עסט מען זיי ווען זיי זענען גארניט צייטיק ,און עס איז ניט דער שטייגער
אז מענטשן זאלן זיי עסן אין אזא צושטאנד ,הייסט עס קאליע געמאכט זיי ,או מען
טאר ניט .אבער עס טרעפט ביי טייל פרוכטן ,וואם כאטש זיי זענען נאכניט אינגאנצן
צייטיק ,פונדעסטוועגן די ארבייטער אין פעלד עסן זיי יא ,אבער אין שטוב אריין
ברענגט מען זיי ניט צום עסן .די משנה פרעגט דעריבער :ווען איז דער שטייגער צו
עסן פרוכטן פון א בוים ,אז מען זאל זיי מעגן עסן אים שמיטה־יאר? די משנה ענטפערט:
הפגים משיזריחו ,די ניט־צייטיקע פייגן )פגים( ,ווען זיי ווערן אביסל רויטלעך
)משיזריחו ,פון ״זרח״ ,״שיינען״( מעג מען עסן מיט זיי דאס ברויט אין פעלד,
כאטש זיי זענען נאכניט צייטיק ,פונדעסטוועגן אין פעלד ביי דער ארבייט איז דער
שטייגער זיי צו עסן מיט ברויט .אבער אין שטוב אריץ טאר מען זיי נאכניט ברענגן.
״פגים״ הייסן ״ניט־צייטיקע פייגן״ ,און אין שיר השירים ה׳ געפינען מיר ,.התאנה
הנטה פגיה״ .בחלו ,ווען די פייגן ווערן באלד־־צייטיק ,מעג מטן זיי שוין אוייננעמען

205

שביעית פרק ד

ב;חלו׳ נ1נס לת1ך 5ית .1וכן כי1־^א
כהם בקזאר ^ני יצזבועחןבכמע^ריותן
ח הבוכה משהביא מום אוכל בו
פתו בקרה׳ הבאיש׳ כו5ם לתוך ביתו.
וכן כיועא בו בשאר שני עזבגע חןב

רג

ט זר1ים ,משנכניסו
נעועישרותן
ךביעית לי 1אה פו^.ע ןאוכל ביכדה.
הכניסו חצי לוג׳ כותש וסך בי^דה.
הלניסו ו^ליש׳ נותש ב^דה וכוגס
לתוך ביתו .וכן כיוצא בהם בשאר

אין שטוב )און דארס עס .(1ווייל דער שטייגער איז ,אז באלד־צייטילע פייגן עסט
מען שוין אויך אין שטוב .וכן ,און אזוי ווי זיי )ווי די באלד־צייטיקע פייגן( איז מען
אין די אנדערע יארן פון דער זיבן־יארן־צייט מחוייב אר^ןפצונעמען פון זיי מעשרות.
יעדע  7יאר ד׳ייסן ״שבוע״ )פון ווארט ״שבע״ ,זיבן( :דאם 7טע יאר פון זיי איז
שמיטד״ און די איבעריקע  6יאר הייסן ״שאר שני שבוע״ ,״די אנדערע יארן פון דער
7־יאר צייט״ ,אים שמיטד׳־יאר דארף מען פון די פרוכטן ניט אראפגעמען קיץ מעשרות׳
מחמת אים שמיטה־יאר זענען אלע פרוכטן הפקר׳ און הפקר איז פטור פון מעשר.
אין די אנדערע  6יארן מוז מען יא אראפנעמען מעשר .אבער מעשר דארף מען אראפ־
נעמען נאר פון צייטיקע פרוכטן .זאגט די משנה ,אז ווען די פייגן ווערן באלד־צייטיק
)..בחלו״( דארף מען שוין אראפנעמען פון זיי מעשרות.
ח .הבוסר ,ניט־צייטיקע וויינטרויבן ,ווען זיי געבן שוין ארויס פון זין ״וואסער״
תאפט( ,מעג מען)אים שמיטה-יאר( עסן מיט זיי דאס ברויט אין פעלד .כאטש זיי זענען
נאכניט צייטיק ,אבער אין פעלד ביי דער ארבייט איז דער שטייגער צו עסן ברויט
מיט ״בוסר״ ,מיט ניט־צייטיקע■ זויערע וויינטרויבן .הבאיש ,ווען די וויינטרויבן ווערן
שוין באלד־צייטיק )און מען זעט שוין ארויס די קערנדלעך דורך דער שאל( מעג מען
ארייננעמען אין שטוב )אין עסן( .אזוי טייטשט דאס ווארט ״הבאיש״ דער ירושלמי,
 ,משיתחילו להתבשל״ ,ווען זיי הייבן אן צו ווערן צייטיק .דער רמבם טייטשט ,אז די
וויינטרויבן זענען שוין אזוי שטארק צייטיק דאם ווען מען לאזט זיי ליגן ווערן זיי
קאליע .און דער ״תוספות יום טוב״ ברענגט דערצו דעם פסוק אין ישעיה ה׳ וואו
״ענבים״ מיינט מען גוטע וויינטרויבן און ״באושים״ שלעכטע .וכן ,און אזוי ווי זיי
מוי די באלד־צייטיקע וויינטרויבן ,הבאיש( איז מען אין די אנדערע יארן פון דער
זיבן־יארןצייט מחוייב אואפצונעמען מעשרות דאס הייסט ,ווי מיר האבן דערקלערט
אין דער פריעריקער משנה ,אז אויך בנוגע מעשרות הייסן דעמאלס די וויינטרויבן
שוין פארטיק .דאס ווארט ״מים״ ,״וואסער״ ,מיינט דא ״פליסיקייט״ ,דער זאפם
פון ווייגטרויבן.
ט .זיתים ,איילבירמן ,ווען זיי זענען אזוי אויפגעוואקסן ,אז זיי געבן־ארוים א
פירטל קווארט )לוג( אייל פון א סאה ) 6טעפ ,קבים( איילבירטן ,מעג מען זיי שפאלטן
און עסן אין פעלד .דאם הייסט ,אז די דאזיקע איילבירטן זענען נאכניט צייטיק ,אבער
זיי זענען שוין אין אזא צושטאנד ,אז ווען מען קוועטשט־אויס א סאה פון זיי געבן זיי
ארויס א פערטל לוג )קווארט( אייל! דעמאלס איז שוין דער שטייגער ,ווען מען אר־
בייט אין פעלד ,צו שפאלטן די איילבירטן ,צו מאכן זיי ווייכער ,און צו עסן ,און דערי־
בער מעג מען זיי אויך אין שמיטד׳־יאר עסן אין פעלד .הכניסו ,אויב די איילבירטן
זענען שיין אביסל צייטיקער און זיי געבן ארויס א האלבע קווארט אייל )פון א סאה(,
מעג ער זיי צעקוועטשן און שמירן זיך מיט דעס אייל אין פעלד שמיטר׳״איילבירטן
מעג מען ניט נאר עסן .נאר אויך שמירן זיך מיט זייער אייל ,און עם איז דער
שטייגער פון מענטשן דאס צו טאן .זאגט דא די משנה ,אז אין פעלד ,ביי דער ארבייט,
איז מען זיך נוהג ,אז ווען די איילבירטן ווערן אביסל צייטיקער און מען קאן ארוים־
קיועטשן פון זיי א האלבע קווארט אייל פון א סאה איילבירטן ,זאל מען זיי צעקווענדנזן
און צו שרירן זיך מיט דעם אייל ,און דעריבער מעג מען עם טאן אויר אין שמיטה־
יאר .הכניסו ,אויב די איילבירטן זענען שוין אזוי צייטיק .אז זיי ברענגן א דריטל־
ישליש( מעג מען זיי שוין צעקוועטשן אין פעלד און אריינעמען אין שטוב )און עסן אים
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שגי קבוע חי5ים !;:מע^ר־ות .ושאר
כל 5יר1ת האילן׳ כע־קתן ל  5ע^ר1ת
כך עקתן לשביעית *.י מאי^סי אין
קשצין האילן בשבידר^ בשא כל

רד

האילן השי1ציא .כל ,יא החרובין
משןשלשלו ,ורקדנים ?ישקיעו׳
ולזתים סש.קצו .ושאר ?ל אילן
סשי1ציא .ן;ל אילן׳ ב׳ינןשכא לע;1ת

שמיטה־יאר .:דעגן דעם ווארט א ״דריטל״ ,״שליש״ ,זענען פאראן עטליכע מיינונגען.
דער ר״ש טייטשט■ אז די איילבירטן זענען אויפגעוואקסן א דריטל פון דער גרויס,
דואס זיי האבן ווען זיי זעגען עוין אינגאנצן פארטיק; דער ר״ש ברענגט אריך א צווייטן
טיינדש ,דהיינו ,אז זיי געבן אדריטל פון דעם אייל ,וואט זיי געבן ווען זיי זענען איג־
גאנצן פארטיק .דער רמב״ם טייטשט ״א דריטל קווארט )לוג(״ .פון ירושלמי איז צו
זען ,אז דער טייטש פון ״שליש״ איז ״א גאנצע קווארט )לוג(״ ,און עם הייסט ״שליש״,
ווייל פון א סאה פארטיקע איילבירטן נעמט מען ארוים דריי קווארט .וכן ,און אזוי חי
זיי וווי די איילבירטן וואס געבן א דריטל ,שליש( איז מען אין די אנדערע יארן פון
דער זיבן־יארן־צייט מחויב אראפצונעמען מעשרות .מחמת אויך בנוגע מעשרות הייסן
די דאזיקע איילבירטן פארטיקע פרוכטן .ושאר ,און אלע אנדערע ,ביימער־פרוכטן
ווען עס קומט זייער צייט )אז מען מוז שוין אראפנעמען פון זיי( מעשרות ,איז עס אויך
זייער צייט צו )מעגן זיי עמן איס( שמיטה־יאר ,דאס הייסט ,אז מען מעג זיי עסן אים
שמיטה־יאר דעמאלם ,ווען אין די אנדערע יארן פון דער זיבן־יארךצייט דארף מען
פון די דאזיקע פרוכטן אראפנעמען מעשרות .וועגן דער צייט פאר יעדער בוים־פרוכט
בנוגע מעשרות לערנט די משנה אין מסכת מעשרות פרק א׳.
י .מאימתי ,פון ווען אן טאר מען ניט אפהאקן א בוים )פון פרוכטן( אים שמיטה־■
יאר? דער חומש )דברים כ׳( זאגט ,אז מען טאר ניט פארניכטן )לא תשחית( א בוים,
וואם גיט ארוים פרוכטן .די גמרא אין בבא קמא צ״א זאגט ,אז אויב מען קאן פאר
דעם האלץ פון בוים באקומען מער ווי פאר די פרוכטן ,מעג מען יא אפהאקן דעם
בוים .אבער אים שמיטה־יאר טאר מען דאך ניט פארניכטן קיץ שמיטה־פירות.
פרעגט דא די משנה ,פון ווען אן הייסט עס ,אז דער בוים טראגט שוין די שמיטה־
פרוכטן ,אז מען זאל אים ניט טארן אפהאקן אפילו ווען אין אנדערע יארן וואלט מען
יא געמעגטי בית שמאי זאגן ,אז ביי יעדן בוים זינט דער בוים גיט ארזים )משיוציא(.
רש״י )פסחים נ״ב( און דער רמבם טייטשן ,ווען דער בוים הויבט אן ארויסצוגעבן
גרינע בי*עטער )אים חודש ניסן( :דער ר״ש טייטשט ,ווען ער גיט ארויס פרוכט .דע־
מאלס הייסט שוין ,אז דער בוים הויבט שוין אן צו געבן די שפראצונגען פון פרוכטן
און מען טאר ניט קאליע מאכן זיי .בית הלל זאגן ,אז די באקסער־ביימער פון ווען זיי
הענגן־אראפ )משישלשלו ,פון ״שלשל״ אראפלאזן ,ווען די צווייגן מיט דעס בליהעכץ
ציען זיך אראפ ,ווערן שווער( ,און די ורינשטאקן פון ווען די וויינטרויבן האבן קער־
נער )משיגריעו ,פון .,גרעין״, ,קערנדל״( ,און די איילבירטן־ביימער פון ווען זיי
שפראצן )משינצו ,עס באווייזט זיך בליהעבץ ,די ״נצנים״( ,און אלע אנדערע ביימער פון
ווען זיי געבן־ארויס )משיוציאו ,אזוי ווי די בית שמאי זאגן( אויף ״משיגרעו״ )ביי
וויינטרויבן( זענען פאראן נאד ציויי טייטשן .דער ירושלמי זאגט פון ווען ״זיי האבן
שוין זאפט״ )פון איוב ל״ו ״יגרע נטפי מים״ ,טריפן טראפנם וואסער ,כאטש דארט
טייטשן די מפרשים ,,פארמיידן טראפנס וואסער״^ .דער ר״ש טייטשט .ווען די ווייג־
טרויבן ווערן אויפגעיואקסן און הייסן ״גרוע״ .וכל ,און יעדער בוים ,ווען זיינע
פרוכטן זענען שזין אזוי ציימיק ,אז מען דארף אראפנעמען פון זיי מעשרות ,מעג מען
אים אפהאין די משנה זאגט ,אז כאטש יוען דער בוים הויבט אן צו טראגן פרוכטן טאר
מען אים אים שמיטה־יאר ניט אפהאקן ,־־ייי‘ מען מאכט קאליע די פרובטן ,די שמיטה־
פירות׳ פונדעסטוועגן אויב די פרוכטן זענען שוין אזוי צייטיק .אז מען דארף שוין
געבן פון זיי מעשרות ,דארפן זיי שיין ניט האבן דעם בוים און מען מעג דעריבער
אפהאקן דעם בוים מיט די פרוכטן .כארשטעהט זיך ,אז דאס איז נור ווען מען מעג
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שביעית פרק ד־ה

לק־ו£גצ .1כ^ה יסא !3ית ולא
3ן ^סליאל א1נןר׳ הבל לפי הזיתן

רה

ר1כע .ר?ן עזסעז־ן

פרק ה
א בנ1ת שוה׳ שביעית
קזנ;ה׳ שהן ע1ש1ת לקל ש ^נים.
ר׳ יהוךה א1מר׳ ה&רסי1ת׳ שביעית
^זלהן מ־וצאי שביעית׳ קזהן ע 1^>1ת
לשתי קנים .אמרו ל1׳ לא אמרו

א^א בניות זנזוסן ב הט 1מןאתהלוף
בשב;עית׳ ר׳ מאיר איומר׳ לא י.פח1ת
מפאתים עד נובה שלקה בקדזים
וקפח^עפר על נביו .נסבמים אומרים׳
לא יפחות מארבן!ה קבים עד גובה

דעם בוים בכלל אפהאקן און מען איז ניט עובר אויף דעם פארבאט פון ״לא תשחית״,
ווי מיר האבן פריער געשריבן ,דהיינו ,אז דאס האלץ איז זייער טייער .כמה ,וויפיל
)איילבירטן( דארפן זיי אין אן איילבירטן־בויס און מען זאל אים ניט טארן אפהאקן?
א פערטל )א פירטל טאפ .״רובע הקב״(; ר׳ שמעון בן גמליאל זאגט ,אז עס איז אלץ
אפהענגיג פוך סארט איילביוטן־בויס .דאס הייסט ,אז פון גוטע איילבירטן טאר מען
אויר ניט ווען עם איז פאראן ווינציקער פון א פערטל טאפ .די גמרא בבא קמא צ״א
זאגט ,אז דער דאזיקער דין איז ניט וועגן שמיטה־יאר ,נאר בכלל אין די אנדערע יארן׳
און עם איז וועגן פארבאט פון ״לא תשחית״ ,ניט צו פארניכטן פרוכטן־ביימער.

פרק ה,
א .בנות שוח) ,דער סארט ווייסע פייגן ,וואס הייסן( ״בנות שוח ,איז זייער
שמיטרריאר דאס צווייטע יאר )נאך דעס שמיטה־יאר( ,ווייל זיי וואקסן )אויפן בויס(
דויי יאר .די בנות־שוח־פייגן ,וועלכע געפינען זיך שוי! אויפן בוים אים שמיטה ,ווערן'
אינגאנצן צייטיק צום אראפנעמען ערשטן דעם 3טן יאר ,דאם הייסט ,אין 2טן יאר
נאך שמיטה! איז דעריבער ווען מען נעמט זיי אראפ אין 2טן יאר נאד שמיטה האבן
די דאזיקע פייגן דעם דין פון שמיטה־פרוכטן! מיר וועלן לערנען ווייטער אין די
פדקים ז׳ און ח׳ די דינים ,ווי מען דארף זיד נוהג זיין מיט שמיטה־פרוכטן .ר׳ יהודה
זאגט ,אז הפרסיות ,די פערסישע פייגן איז זייער שמיטה־יאר אין דעס ערשטן יאר
נאך שמיטה ,ווייל זיי וואקסן )אויפן בוים( צוויי יאר; האבן די חכמים צו אים )צו ר׳
יהודה( געזאגט ,אז מען האט געלערנט נור וועגן די בנות־שוח־פייגן ר׳ יהודה האלט,
אז ווייל די פערסישע פייגן ,וועלכע זענען פאראן אויפן בוים אים שמיטה־יאר ,ווערן
צייטיק און אראפגענומען אין נאך־שמיטה־יאר האבן זיי דעמזעלבן דין וואם די בנות־
שוח־פייגן ,און זייער שמיטה־יאר איז אין דעם ערשטן יאר נאך שמיטה .אבער די
הכמים האלטן ,אז דער דין איז נור נוגע צו בנות־שוח־פייגן ,ווייל אזוי האט מעז
געלערנט.
ב .הטומן ,אז איינער וויל באהאלטן אין דער ערד די לוף־ציבעלע )דאס איז א
ציבעלע ,וואס עס ווערט געגעסן דערפון סיי די בלעטער ,און סיי די ״קעפלעך״(
אים שמיטה )לוף־ציבעלעס וואט זענען פון פאר שמיטה־יאר( ,זאגט ר׳ מאיר ,אז ער
טאר ניט באהאלטן ווינציקער פון צוויי סאה )א סאה האט  6טע 6 ,9קבים( און זיי זאלן
זיין )א קופע( הויך דריי ספחים און איבער זיי זאל זיין ערד הויו א טפח דאס איז ,כדי
מען זאל דערקענען ,אז מען האט ניט פארזייט די לוף־ציבעלעם )וואט מען טארניט
טאן אים שמיטה( נאר מען האט זיי באהאלטן אויף שפעטער! און ווייל די לוף־ציבע־
לעם האט מען געהאט אפגעריסן שוין פאר דעם שמיטה־יאר הייסן זיי ניט קיין שמיטה־
פירות און מען מעג זיי באהאלטן .וחכמים ,אבער די חכמים זאגן ,אז ער טארניט
)באהאלט!( ווינציקער פון פיר טעפ )קבים ,דאס הייסט צוויי דריטל פון סאה( און זיי
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אפח וטפח ,עפר .על גביו׳ וט 1מנ1
בטקום דריסת אךם♦ ג לו^ף
עליו שביעית׳ ר' אלי^;ך אומר׳ אם
לר!טו הע;.יים את עליי ,לך!טו׳ ואם
לאו׳;.עקה חשבון עם ה.ע;יים• ר׳

רו

ןהוק.ע אומר׳ אם לרןטו ד,עמים את
עליו׳ לקטו׳ ואם לאו׳ אין לעגיום
עליו חשבוף ד לוף ק ל ערב
שביעית קנ?;ם לשביעית׳ ו5ן ב^לים
הקיצוגיס׳וכן פואה של עידית׳ בש׳א

זאלן זיין )א קופע( הוין א טפח ,און א טפח ערד אינער זיי ,און מע! זאל באהאלט!
אין אן ארט וואו מענטשן טרעטן )1ואו מענטשן גייען( די חכמים זענען דא מיקל און
זאגן .אז עם איז גענוג  4טעפ און די קופע קאן הויו זיק נאר א טפח! אבער אויד
זיי פארלאנגען אז עם זאל זיין א טפח ערד איבער זיי ,און זיי זענען נאך מוסיף ,אז
מען דארף עם באד,אלטן ,וואו מעגטשן גייען און טרעטן אויף דעם ארט ,מחמת דאם
ווייזט דאך -אז מען האט זיי ניט פארזייט ,ודיל מען פארזייט ניט וואו מענטשן גייען.
ג .לוף־ציבעלעס ,אויף וועלכע עס איז אריבער דאס שמיטרריאר ,דאם הייסט,
די ציבעלעס זענען געוואקסן אים שמיטה און זיי האבן דעם דין פון שמיטה־פירות
און זענען הפקר ,אבער מען האט זיי ניט אראפגעריסן פון פעלד אים שמיטה־יאר
און זיי זענען אריינגעוואקסן אין יאר נאך שמיטה ,זאגט ר׳ אלעזר ,אז אויב די ארימע
לייט האבן )אים שמיטרריאר( געהאט אראפגעריסן די בלעטער פון די לוף־ציבעלעס
)זענען די בלעטער זייערס( ,איז גוט ,און אויב ניט ,דארף דער בעל הבית פון
גארטן מאכן א רעכנונג מיט די ארינזע לייט .ר׳ אליעזר האלט ,אז די בלעטער פון די
לוף־ציבעלעס ,וואם זענען שוין געווען אנגעוואקסן אים שמיטה־יאר געהערן צו די
ארימע לייט ,און אויב אינם יאר נאך שמיטה זענען צוגעוואקסן בלעטער ,זאל דער
בעל הבית אויסרעכנען וויפיל בלעטער זענען געווען פון פריער ,און אזוי פיל דארף
ער אוועקגעבן צו ארימע לייט.ר' יהושע זאגט ,אז אויב די ארימע לייט האבן געהאט
אראפגעדיסן די בלעטער )איס שמיטה־יאר( איו גוט ,און אויב ניט ,האבן ניט די
אדימעלייט קיין אפרעכנונג מיטן בעל הבית די מפרשים זאגן ,אז ר׳ אליעזר האלט,
דאס שמיטה־פירות נאך דער צייט פון ,.ביעור״ ,ווען מען דארף אלע שמיטה־פירות
״ארויסרוימען״ פון שטוב און זיי ווערן הפקר ,מעגן גענומען ווערען נור דורך ארימע
לייט! ממילא ,דארף דער בעל הבית אוועקגעבן צו ארימע לייט זייער חלק בלעטער
פון די לוף־ציבעלעם )די לוף־ציבעלע אליין׳ ניט די בלעטער ,דארף מען ניט אויס־
רוימען ,זע ווייטער פרק ד( ,וועלכע זענען געהאט געוואקסן אים שמיטה .אבער ר׳
יהושע האלט ,אז די שמיטד׳־פירות זענען נאכן ארויסרוימען זיי )נאכן ״ביעור״( הפקר
פאר אלע ,און אז אויר רייכע לייט מעגן זיי נעמען! דעריבער הייסט עם ,אז דער
בעל הבית פון די לוף־ציבעלעס האט זיי צוגענומען פאר זיך ,און די ארימע לייט קא־
נען צו אים ניט האבן קיץ טענות .וועגן דעם וואס איז .,ביעור״ ,און ווי מען דארף זיר
נוהג זיין און וואם איז בכלל מיט תבואה און גרינסן וועלכע וואקסן אים שמיטה־יאר
״פון זיך אלייך׳ )״ספיחיך( לערנט די משנה ווייטער אין די פרקים ד׳ ח׳ און ט׳.
ד .לוף ,לוף ציבעלעס ,וואס )זענען געוואקסן אין יאר פאר שמיטה און( זענען
אריינגעגאנגען אין שמיטה־יאר ,דאס הייסט ,מען האט זיי ערב שמיטה ניט אראפ־
געריסן פון פעלד ,נאר מען האט זיי געלאזט ווייטער וואקסן ,און מען וויל זיי אראפ־
נעמען אים שמיטה־יאר ,וכן ,און דאסזעלבע אויך זומער־ציבעלעס ,און קראפ )פואר(.
וואס וואקסן אויף פעטער ערד רויי זענען געוואקסן ערב שמיטה אבער זיי זענען
אריין אין שמיטה יאר( ,זאגן די בית שמאי ,אז מען מעג זיי ארויסרייסן פון דער
טרד נאר מינו הילצערנע לאפאטעס )״מארופות״ .שפאדלעס ,לאפאטעס( די בית שמאי
האלטן ,אז די דאזיקע לוף־ציבעלעם און זומער־ציבעלעס און קראם .מעג מען אראפ־
נעמען אים שמיטה גאר דורך א ״שינוי״ ,א ענדערונג )עם זאל ניט אויסזען ווי מען
באארבייט די ערד( .מען דארף זיי דעריבער אויסגראבן נור מיט הילצערנע לאפא־
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«ץ׳
ע.1קדן א;ורןן  5סארופ1ת
וכדז׳א בלןךדומ־ות קזל ס^ןת׳ ומיודים
5םואה ^זל צלע 1ת ^עיורןרין א1תד.
ב.קךדומ 1ת של סת^תי ה מאי^הי
מ:5ר אךםללןח לוף?מ^1אי שביעית?

רז

ר׳ יהוךה א1מר׳ מיד׳וס?סיםא 1סדם
הקיר^ה החדש :ואלוכליםקי>ן
האו?ןן ל^אי ל^כרם !נשניעית׳
ססרי^ה )?ל על'^״ דיעיול ןה5ןזךה
ןהדלןר .א;ל מ1כר הוא מגל

טעם! מחמת אין געוויינליכע יארן באנוצט מען ניט צום אויסגראבן זיי קיין הילצערנע
לאפאטעם .״פואה״ איז רויטער קראם ,פון וועלכן מען מאכט רויטע פארב .ובית הלל,
אבער די בית הלל זאגן ,אז מען מעג זיי ארויסרייס! אויך מיט מעטאלענע העק .אויר
די בית הלל האלטן ,אז עם דארף זיין א שינוי׳ א ענדערונג ,אבער עם איז גענוג
ווען אנשטאט גראב־איתנס׳ וואס מען באנוצט אין געוויינליכע יארן׳ באנוצט מען צו
זיי אים שמיטה־יאר העק׳ אבער די העק מעגן זיין אויר מעטאלענע )״מתכות״(.
ומודים ,און )די בית שמאי( זענען מסכים ,אז קראפ וואט וואקסט ביי די זייטן )פון
פעלד ,וואקסט פון זיך אליין ,״פואה של צלעות״ ,״צלעות״ זייטן( ,מעג מען
אויסרייסן מיט מעטאלענע העק .מחמת אין די זייטן איז ניט דער שטייגער צו זייעז׳
דעריבער הייסט עם ניט׳ ווי מען ארבייט אים שמיטה .טייל מפרשים טייטשן ״צלעות״,
ווי ״סלעים״ )אנשטאט א ״ם״ א ״צ״( און דאס מיינט מען קראפ׳ וואם וואקסט צווישן
פעלזן־שטיינער ,וואו עם איז ניט דער שטייגער צו זייען.
ה ,מאימתי ,פון ווען אן מעג מען קויפן לוף־ציבעלעס אין מוצאי שמיטה) ,נאך
שדיטרריאר(? פירות וואם מען נעמט אראפ אים שמיטה־יאר זענען הפקר׳ און מען
טאר ניט נעמען פאר זיך און באהאלטן ,אבער עם זענען געווען אזעלכע מענטשן׳
וואם האבן ניט אפגעהיטן די דינים פון שמיטה׳ האבן געטאן א עבירה און באהאלטן
שמיטה־פירות׳ און ווי נור דאס שמיטה־יאר האט זיך געענדיקט האבן זיי ארויסגע־
טראגן די שמיטה־פירות אין מארק צום פארקויפן .דעריבער פרעגט די משנה! פון
ווען אן מעג מען קויפן אויפן מארק נאכן שמיטה־יאר לוף־ציבעלעם און מען זאל ניט
מורא האבן׳ אז מען קויפט שמיטה־פירותו ר׳ יהודה זאגט ,אז באלד ,אפילו אינם
טאג נאכן שמיטה־יאר מעג מען שוין קויפן לוף־ציבעלעם .ווייל מען נעמט אן אז די
וואס זענען אויפן מארק זענען ניט פון שמיטה־יאר נאר זיי זענען נאך באהאלטענע
פון ערב שמיטה און זיי זענען דעריבער ניט קיץ שמיטה־פירוח .וחכמים ,אבער די
חכמים זאגן ,אז )מען מעג קויפן אים מוצאי שמיטה ערשט( ווען אין פעלד איז שוין
דא א סו )לוף־ציבעלעס( פון נייעס יאר )פון יאר נאך שמיטה( .דער ר״ש לערנט אפ
פון ירושלמי׳ אז די חכמים מיינען׳ אז ערשט פון פסח אן! אבער דער ״מלאכת שלמה״
זאגט ,אז מען מיינט שוין אין ווינטער׳ מחמת אין ארץ ישראל׳ וואו ווינטער איז
רעגן־צייט ,זענען שוין אין מיטן ווינטער פאראן א סד גרינסן פון נייעם יאר.
ו ,אלו ,דאם זענען די כלים ,וואס א בעל מלאכה טאר נים פארקויפן איט
שמיטה־יאר .דער דין איז׳ אז מען טאר ניט העלפן א מענטש צו טאן א עבירה .דערי־
בער ואגט די משנה׳ אז אויב מען האט וועגן אייגעם א חשד ,אז ער ארבייט אים
שמיטה אין זיין פעלד׳ טאר אים א בעל מלאכה ניט פארקויפן אים שמיטה אזעלכע
כלים ,וואס מען באנוצט נור צו פעלד־ארבייט .אבער אזעלכע כלים׳ וועלכע מען קאן
באנוצן סיי צו פעלד־ארבייט וואם מען טאר ניט טאן אים שמיטה׳ סיי צו אנדערע
ארבייטן׳ וועלכע מען מעג יא טאן אים שמיטה׳ מעג דער בעל מלאכה יא פארקויפן.
די משנה רעכנט דא אוים צוערשט די כלים ,וואם מען טאר ניט פארקויפן! מזזרישה,
אן אקער־אייזן מיט אלע זאכן וואס זענען נויטיק דערצו ,העול ,א יאך מואס די אקסן
טראגן ביים אקערן( ,והמזרה ,א ווינםשויפל )מיט וועלכן מען ווייעט ארויס אין שייער
די פליעוועם פון די תבואה־קערנער( והדקר ,און א גראב־אייזן .מחמת די אלע דאזיקע
כלים באנוצט מען נור צו פעלד־און תבואה־ארבייט .אבל ,אבער ער מעג פארקויפן א

20 a

שביעית פרק ה

וסגל ך!ציר ועגלה וכל כליה .זה
הכלל׳ כל שמלאכתו מיוחדת
לעבירה אסור׳ לאסיר ולהתר מתר;
ן הי1צר מוכר חמש כדי ^ססן
וחמשה עשר כדי :ין ,שכן דרכו
להביא מן ההפקר .ואם הביא יותר
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מכאן׳ מחר׳ ומוכר לעכו״ם באדן׳
ולישראל מחוצה לא.רץן ח ביס א
לא ימכור לו וי5ךה חורימת בשביעית
וב ה סתירין׳ מפגי שהוא ןכול
לעזחטה .מוכר לו פירות אפילו
ביטעת הזרע ,ומשאיל לו כאתו׳

מגל יד ,א האנד־מעסעי או! א מגל קציר ,א שנייד־מעסער )וואס מע! באנוצט ביידע
צום שנייד! תבואה אבער נור אביסל ,ניט קיי! סך( ,און א וואג! מיט אלע זיינע זאב!,
כאטש אויך די דאזיקע מעסערס קאנען באנוצנר ווערן צו שניידן תבואה ,אבער ווייל
מען שני Tט מיט זיי ניט קיץ סך ,קאן מען אננעמען ,אז ער וועט זיי באנוצן צו אן
ארבייט ,וואס מען מעג יא טאן אים שמיטה ,דהיינו צום שניידן די הפקר־תבואה פון
שמיטה ,און דאס מעג מען דאך .דאם זעלבע איז מיט א וואגן ,וואס כאטש מען קאן
אים באנוצן אראפצונעמען די תבואה פון פעלד ,אבער מען קאן אים אויך באנוצן
צו אן ארבייט ,וואס מען מעג .זה הכלל ,דאס איז דער כלל ,יעדע זאך ,וואס די ארבייט,
תעלכע מע! טוט מים איר )אים שמיטה( ,איז נור א עבירה־ארבייט ,טאר מע! ניט פאר־
קויפן ,אבער אויב די זאך קא! באנוצט ווער! סיי פאר א עבידה־ארבייטאו! סיי פאר
א! ארבייט וואט מע! מעג .מעג מע! יא פארקויפן ווייל מען נעמט אן אזדער קויפער
מיינט צו טאן מיט די דאזיקע כלים ניט די פארבאטענע ארבייט נאר דאם וואם
מען מעג.
וועלכער איז חשוד
ז .היוצר ,א טעפער מעג פארקויפן )אים שמיטה ,צו איינעם
עובר צו זיי! אניף די שמיטררדיניס( פינף סרוג! צו אייל או! פופצן קרוג! צו וויי! ,ווייל
טס איז דער שטייגער דאס צו ברענג! פו! רפלר מחמת מען נעמט אן ,אז אייל פאר
פינף קרוגן און וויץ פאר  15קרוגן ,נעמט מען אויך פון די איילבירטן און ווי־נטרויבן,
וועלכע זענען הפקר ,אין אזא ביסל אייל אין וויין באהאלט מען ניט ,נאר מען פאר־
נוצט באלד .און דאס מעג מען אים שמיטה .ואס ,או! אויב ער האט געבראכט מער
ווי די דאזיקע מעג מע! די מפרשים טייטשן די דאזיקע משנה .אז אויב דער קויפער
האט געבראכט אייל אין •ויין מער ווי פאר  5און  15קרוגן מעג מען איהם געבן מער
קרוגן ,ווייל מען נעמט אן ,אז מסתמא דארף ער פארנוצן מער אייל און וויין .ומוכר,
און מע! מעג פארקויס! צו א גוי )איס שמיטה כלים וואס מע! טארניט פארקויפ!(
אפילו אין ארץ ישראל מען דארף ניט מורא האבן ,טאמער וועט דער גוי פארקויפן
צו א ייד ,וועלכער איז עובר אויף די שמיטד,־דינים .ולישראל ,או! צו א ייר מיזג מע!
פארקויפע! )אים שמיטה די כלים וואס מע! מארניט( אי! די לע:דער אויסער אוץ
ישראל )חוץ לארץ( מען דארף ניט מורא האבן טאמער וועט דער ייד ,וועלכער איז
עובר אויף די שמיטה־דינים ,פארקויפן די כ^ים קיץ ארץ ישראי‘.
ח בית שמאי זאג! ,אז מע! טאר ניט פארקויפן אים שמיטה )צו אי״נעם ,וועלכן
חע! איז חושד אז ער ארבייט אי! פמלד אים שמיטה( א קי ,וואס איז גוט צו אקטר! מיט
איר מחמת עס איז דאך מעגי*יך .אז דער קייפער זאל אקערן מיט איר אים שריטה און
דאס הייסט העלפען צו טאן א עבירד .,וב־ת הלל אבער די בית הלל זא,גן .או מע! מעג,
יוייל דער קויפער קא! דאך איר שעכט! די בית הלל האלטן ,אז ווייל עס איז דאו
מעגליך ,אז דער קויפער קויפט זי ניט צום אקערן נאר אויף צו שעכטן צו עסן דאם
פלייש׳ מעג מען .מוכר ,מע! מעג אים )דעס וואס איז חשוד עובר צו זיי! אויף שמיטה־
דיניס( פארקויפן פרוכט! )אים שמיטה( ,אפילו אי! דער צייט ווע! מע! פארזייט
מען דארף ניט מורא האבן ,טאמער קויפט ער די פרוכטן ),,פירות״ מיינט מען ניט
דוקא ביימער־פרוכטן ,נאר אויך תבואה און גרינסן( כדי זיי צו פארזייען; מחמת עם
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אף.על פי שהואי1דע שיש ל 1גp1׳
ופולט לו ?עות׳ אף .על פי קהוא
יודע שיש לו פועלים׳ ורלן 5פירוש
אסורה ט סשאלתא^^ה לספךל;ה
ההשודהעל השכיעית׳

רם

ןרסי.ים ותנור .אבל לא תבור _
תטחן ע?ןה .אשת חבר משאלת
לאשת עם חארץ }^ח ו??רה׳
ובוררת וטוחנת ומרקךתע^ה׳ א?ל
משתטיל את ממים לא תנע אצ?{ח,

איז דאך מעגליך ,אז ער קויפט זיי צום עסן .ומשאיל ,און מען מטג אים בארגן א
סאה־מאס )א כלי ,וואס האלט פונקט א סאה און מען מעסט דערמיט תבואה( ,כאטש
מען ווייסט .או ער האט א שייער מיט תבואה .מען דארף ניט מורא האבן ,אז מיט
דער סאה־מאס וויל ער אפמעסטן שמיטה־תבואה און אוועקלייגן איר אין מאגאזין,
א זאך וואס מען טאר ניט טאן; מחמת מען נעמט אן אז דאס וויל ער מעסטן אביסל
תבואה פאר זיך צום מאלן .ופורט ,און מען מעג אים אויסטוישן געלר )אויף קליין-
געלד( ,כאטש מען ווייסט ,אי ער האט ארבייטער ,מען דארף ניט מורא האבן ,טאמער
וויל ער דערמיט באצאלן די ארבייטער ,וועלכע וועלן ארבייטן פאר אים אין פעלד אים
שמיטה; מחמת מען קאן אננעמען ,אז ער דארף דאם געלד אויף איינצוקויפן זיך זאכן
וועלכע מען מעג .וכולן ,און די אלע )דערמאנטע ואכן וואס מען האט פריער געלערנט,
אז מען מעג ,מחמת מען נעמט אן ,אז דער קויפער וויל דערמיט טאן ואכן וועלכע
זענען מותר( ,אויב דער קויפער זאגט בפירוש )אז ער וויל דערמיט טאן די עבירה
אים שמיטה( ,טאר מען ניט ,אויב ער זאגט בפירוש ,אז ער גייט טאן דערמיט א
עבירה ,טאר מען אים ניט מיטהעלפן צו טאן די עבירה.

א פרוי מואס איו אפגעהיטן אין די מצוות פון שמיטה( מעג בארגן איר
ט,
פריינדין דער פרוי ,וועלכע מען איז חושד אז זי היט ניט אפ די שמיטה־דינים ,א מעל־
זיפ )נפה( ,א תבואה־זיפ )כברה( ,א מילכל )צו מאלן מעל( און א אויוון )צו באקן
מיט איר און זאל ניט מאלן מיט איר ,זי מעג נור בארגן
ברויט(; אבער זי זאל ניט זיפן
די אלע כלים צו טאןדי מלאכות ,כאטש עם איז שמיטה און כאטש עם איז מורא צו
האבן ,אז די פריינדין וועט דערמיט ארבייטן ניט לויט דעם דין ווי מען דארף זיר
נוהג זיין מיט שמיטה־פירות; דער ירושלמי זאגט ,אז דעריבער מעג זי בארגן די
דאזיקע כלים׳ ווייל מען קאן אננעמען ,אז די מעל־זיפ בארגט זי צו ציילן געלט ,די
תבואה־זיפ דורכצוזיפן זאמד ,דאס מילכל צו מאלן געווירצן ,און דעם אויוון צו
פריקענען בינטלעך פלאקס .אשת חבר ,די פרוי פון א חבר מועלכער איז אפגעהיטן אין
אלע דינים ,סיי פון מעשרות ,סיי פון טומאה און טהרה( מעג בארגן דער פרוי פון א
עס הארץ מואס איז אין די דאזיקע דינים ניט אפגעהיטן( א מעל־זיפ און א תבואה־
זיפ ,און זי מעג מים איר צוזאמען זיפן תבואה און מאלן און דורכזיפן מעל; אבער
פון זינט מען גיסט אריין דאס וואסער אין מעל ,טאר זי זיך צו איר ניט מעהר צורירן,
וו״ל מטן טאר ניט העלפן די וואס טאן א עבירה .די דאזיקע משנה לערנט ניט וועגן
שמיטה־יאר ,נאר וועגן טומאה און טהרה .מיר האבן שוין געלערנט אין מסכת דמאי
פרק ב׳ משנה ג׳ ,אז די עמי הארצים זענען ניט געווען אפגעהיטן אין טהרה ,ריינ־
קאן ניט טמא ווערן סי Tן עס איז פריער
אז א עסנווארג
ט און אזוי ווי דערדין איז,
געהאט געקומען דערויף וואסער )אדער געוויסע אנדערע פליסיקייטן( ,דעריבער כל זמן
דאס מעל האט ניט אנגערירט קיץ וואסער ,מעג די פרוי פון חבר העלפן דער סרוי
פון דעם עם הארץ .אבער נאכדעם ווי מען האט אין מעל אריינגעגאסן וואסער און עס
קאן שוין טמא ווערן ,טאר א פרומער איד ניט העלפן קנעטן דאס טייג ,ודיל מען דארף
מורא האבן ,אז די פרוי פון עם הארץ וועט מטמא זיין דאס טייג ,דער ברטנורא זאגט׳
אז ווייל פון טייג דארף מען דאך אראפנעמען חלה ,וואס איז קודש ,הייליק ,און מען
מאר עם ניט מטמא זיין ,דעריבער אויב מען וועט מטמא זיין דאס טייג ,הייסט עם
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שאין מ.סזילןין ודי ע׳ ברי עבירה׳
והלן ל*א אסרו א^א מ פ;י דו־בי
^ולום .וסהזירןיןודי עכו ׳ם בשביעית׳
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אקל לא י,ך י*!זךאל׳ ושיואלין
’ ?ןפ;י דרכי של1ם t

פרה ו

א שלש ארצות לשביעית׳ כל
שהחליקו עולי בבל מא־־ין ישראל
ו.עד כזיב לא נאקל ולא נעבד .וכל

עזהחזיקו עולי מצרים מכזיב לעד
הנהר ועד אמנה נאכל אבל לא
נעבד .מן ה^הר ומאמנה ולפנים נאכל
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אזוי ווי מטמא געווען די הייליקע חלה ,און מטמא זיין הייליקע זאכן טאר מען ניט.
וכולן ,און די אלע זאב! מואס די משנה האט פריער געזאגט ,אז א פרוי מעג בארגן
איר פריינדין( ,האט מען נאד געזאגט צוליב שלום וועגן; און מען מעג שטארקן די
הענד פון גויים מוינטשן זיי דערפאלג אין זייער ארבייט^ אים שמיטה־יאר )ווען זיי
ארבייטן אויף זייערע פעלדער( אבער יידן טאר מען ניט )ווינטשן ,ווען זיי ארבייטן אין
פעלד איס שמיטה(; און מען דאו ף זיי)די גויים( באגריסן צוליב שלום וועגן ,די לעצטע
ווערטער אין דער משנה פון ״ומחזיקין״ ״און מען מעג שטארקן״ ,ביז צום סוף ,האבן
מיר געהאט פריער אין פרק ד׳ משנה ג׳ און דער ברטנודא זאגט ,אז דא ווערט דער
דין געבראכט נאכאמאל ,ווייל מען האט דא געלערנט ,אז צוליב שלום וועגן מעג א
פרומע פרוי בארגן איר פריינדין וואם איז ניט אפגעהיטן אין שמיטה־דינים ,אזעלכע
זאכן וואס מען קאן מורא האבן טאמער וועט זי עס נוצן ניט לויט דעם דין.

פרק ו.
א .שלש ,דריי לענדער זענען פאראן )מיט פארשידענע דינים( בנוגע שמיטה־
י׳אר .אלע ערטער )אין ארץ־ישראל( וואס די אויפגייער פון גלות בבל האבן פארנומען,
פון ארץ ישראל און ביז )דער שטאט( כזיב ,טאר מען ניט עםן )שמיטה־פרוכטן םיידן
לויט די דינים פון שמיטה( און מען טארניט ארבייטן )די פעלדער אים שמיטרריאר(;
און אלע ערטער ,וואם זענען פארנומען געווארן דורך די אויפגייער פון גלות מצרים,
פון )דער שטאט( כזיב ביז צום טייך און ביז אמנה ,מעג מען עסן )שמיטררפרוכטן
אפילו ניט לויט די דינים פון שמיטה( .אבער ארבייטן )אין די פעלדער( טאר מען
ניט; פון טייך און פון אמנה און ווייטער מעג מען םיי עסן און םיי ארבייטן .אויף דער
דאזיקער משנה האבן די מפרשים געזאגט א סך פירושים ,וועלכע זענען זיך סותר.
קודם לאמיר דערקלערן דעם יסוד פון דער משנה .שמיטה מיט אלע אירע דינים ,אז
מען טארניט ארבייטן אין פעלד און אז מען מעג עסן שמיטה־פרוכטן נאר לויט גע־
וויסע דינים ,איז נוהג נאר אין ארץ ישראל .אבער די חכמים האבן איינגעפירט ,אז
טייל ערטער אין שכנות פון ארץ ישראל ,למשל אין סיריע )אין דער משנה הייסט דאס
לאנד סוריא( צו צפון פון ארץ ישראל ,זענען אויר נוהג טייל דינים פון שמיטה ,אבער
נאר טייל ,ניט אלע! מען טאר ניט ארבייטן אין פעלד אים שמיטה ,אבער די שמיטה
פרוכטן מעג מען עסן ווי מען וויל .אין די לענדער ,וואם זענען שוין אינגאנצן חוץ
לארץ ,מעג מען סיי ארבייטן אין פעלד און סיי עסן די שמיטה־פרוכטן אן שום באג־
רענצונגען .דאם זאגט די משנה ,אז עס זענען פאראן דריי קלאסן לענדער בנוגע
שמיטה! א( דאם ריכטיקע ארץ ישראל ,וואו מען טאר ניט עסן און מען טאר ניט אר־
בייטן )לא נאכל ולא נעבד(! ב( סיריע ,ויאו עסן מעג מען ,אבער ארבייטן טאר מען
ניט )נאכל אבל לא נעבד(; ג( חוץ לארץ ,אינגאנצן אויסלאנד ,וואו מען מעג עסן און
ארבייטן )״נאכל ונעבד״( .איצט איז די שאלה :וואם הייסט ארץ ישראלי ביז וואנען
ציט זיך דאם לאנד? און וואם הייסט ״סיריע״י דערויף זאגט די משנה :אלע ערטער

211

שביעית פרק ו

ונעבדיבעו שין בתלוש בסוריא׳
אבל לא בבחב^ .רשים וזודן ודורכין
ומ!עמרץ׳ אבל לא קוצריןולא בוצרין

ויא

ולא מ1פקין ,כלל אמר ר׳ עקיבא׳
כל שכיוצא בו מתר בארק ישראל׳
עושיןאותובסו״א;  jבצלים שיךדו

וו^!ם זענען פארנומען געווארן דויד די יידן ,וועלכע זענען צוריקגעקומען פון גלות
בבל אין אנהויב פון צווייטן בית המקדש )און אויך שפעטער( .פון אייגנטליכן ארץ
ישראל ביז דער שטאט כזיב אין צפון פון לאנד ,דאס איז דאס ריכטיקע ארץ ישראל,
און עם האט די גאגצע קדושה ,און אים שמיטה־יאר טאר מען ניט עסן )שמיטה־
פרוכטן סי Tן לויט די דינים( און מען טאר ניט ארבייטן אין פעלד .כזיב איז געווען
א שטאט ביים מיטלענדישן ים ,אויף דער גרעניץ צווישן א  pישראל אין סיריע.
צו דער צווייטער קלאס ערטער ,וואו מען מעג עםן ,אבער ארבייטן טאר מען ניט׳ גע־
הערן די ערטער פון דער שטאט כזיב ביז צום טייך )הנהר( און ביז צו אמנה ,וואס
זענען איינגענומען געווארן נאר דורך די יידן וואט זענען געקומען פון גלות מצרים.
״אמנה״ זענען די בערג ״טאורוס אמאנאס״ ,וואס ליגן ביי דער צפון־גרעניץ פון
סיריע ,און זיי ווערן אנגערופן אין ירושלמי ״טורי אמנון״ ,די ״אמנון־בעדג״ ,און
דאס זענען די ״הר ההר״ אין חומש מדבר ל״ד ,ז׳ ,מאם מען מיינט מיט דעם ״טייר״׳
ווייסט מען ניט .מםתמא מיינט מען דערמיט איינעם פון די גרעניץ־טייבן אין צפון־
סיריע .אזוי טייטשן טייל מפרשים )ברטנורא און אנדערע( .דער ״תוספות יום טוב״
ברענגט די מיינונג פון ״כפתור ופרח״ ,אז מען מיינט דערמיט דאס טייכל אין דרום
ארץ ישראל ,דעם נחל מצרים״ )״וואדי אל אריש״( ,און אזוי ארום באקומט די
משנה גאר אן אנדערן טייטש ,און עם הייסט ,אז דער גאנצער פאס לאנד וואס ליגט
אין ארץ ישראל ביים כרעג פון מיטלענדישן ים הייסט ניט א ^ ישראל .דער דאזי־
קער פירוש איז זייער א שמערער — ,איצט זאגט די משנה! וועלכע ערטער געהערן
צו דער דריטער קלאס ,מאו עס איז אינגאנצן חוץ לארץ און מען מעג סיי עסן
און סיי ארבייטן? און זי זאגט ,אז דאס זענען די ערטעער ״פון טייך און פון אמנה און
ווייטער״ .מיר זעצן איבער דאס ווארט ״ולפנים״ ,״און זוייטער״ ,מחמת אויף דעם
דאזיקן ווארט שטעלן זיך אויך אפ די מפרשים .געוויינליך איז דער טייטש ״ולפנים״
״און אריין אינווייניג״ ,וואלט דאך עם געמיינט צו סיריע און צו ארץ ישראל צו,
טא מי קומט עם ,אז דאס זאל זיין חוץ לארץ? נאר עם באמערקט דערצו ריכטיק דער
״מ'‘ אכת שלמה״ ,אז דאס ווארט ״ולפנים״ דארף געפינטלט ווערן ניט מיט א שווא אונ־
טער דער ״פ״ ,נאר מיט א קמץ .דאס איז ניט דאס ווארט ״לפנים״ ,״אינמייניק״,
נאר ■,לפנים״ )פון פנים ,געזיכט( פון פארנט׳ ווייטער ,אין געגנזאץ צו ״לאחור״,
״צוריק״.
עזשץ ,מע! מעג ארבייטן )איס שנזיטה־יאר( ביי אפגעריסענע פרוכטן אץ
ב,
סוריא ,יסיריע{ ,אבער ניט ביי באהאפטענע צו דער ערד .ווי מיר האבן שוין פריער
געלערנט אין משנה א׳ איז אין סיריע אים שמיטה נאר אסור צו ארבייטן אין פעלד,
אבער קוים זענען די פרוכטן אפגעריסן ,הייסן זיי ניט קיץ שמיטה־פרוכטן ,און מען
מעג ארום זיי ארבייטען .דשין ,מען מעג דרעשן )אפגעשניטענע תבואה( ,וזורין און
אויסווייען די פלעוועס פון די תבואה־קערנער ,ודורכין ,און פרעסן וויין פון חיינ־
מרויבן ,ומעמרין ,און מאכן הויפנס )גארבן( פון אפגעשניטענע תבואה דאם זענען
אלץ ארבייטן ביי ״אפגעריסענע פרוכטן״ ,אבל ,אבער מען טאר ניט אפשניידן תבואה
)קוצרין( ,און ניט אפשניידן וויינטרויבן )בוצרין( ,און ניט אפשניידן איילבירטן
)מוסקין( ,מחמת די אלע ארבייטן זענען דאד ביי פרוכטן ,וועלכע זענען נאר באהאפטן
צום פעלד אדער צום בוים .כלל ,ר׳ עקיבא האט געזאגט א כלל ,אז אלע ארבייטן
וואס ענליכעס צו זיי אין מותר אין ארץ ישראל )מדאורייתא ,וואס די תורה האט מתיר
געמאכט ,נאר די חכמים האבן גע׳אסר׳ט ,למשל ארבייטן אן ענדערונג ביי אפגערי־
מענע פרוכטן( מעג מען טאן אין סיריע )און דא האבן די חכמים ניט גע׳אסר׳ט(,
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עליהם ^שמים י^סהו׳ אם היו העלין שביעית מתרין} ך מאימתי מתי
שלהן שח1רין אפורין .היוייקו׳ הדי אדם לקח ירק במיוצאי שביעית?
^שה הבכיר׳
אלו מתי־ין׳ ר' הנעא בן אנטעניופ משיגעש־ה ןי;;1א
אומר׳ אם ;בולין להתלש בעלין התר האפיל .ר -התיר לקח ;רק
שלהן אפורין׳ ובנגד כן מ1צאי במ 1צא' שביעיתמ;ד♦ ה אין מ1ציאין
T T

• 1-

TT

I

.

•

אזוי טייטשן דער ברטנורא און דער ״תפארת ישראל״ .דער ״מלאכת שלמר,״ ברעגגט
א פירוש ,אז ר׳ עקיבא איז מחולק אויף דער פריעריקער משנה און אז ער האלט ,אז
סיריע איז אזוי הארב בנוו.ע שמיטה־דינים ווי ארץ ישראל ,און נור דאס וואס איז
מותר אין ארץ ישראל ,איז מותר אויך אין סיריע.
ג .בצלים ,ציבעלעס )פון ערב שמיטה( ,אויף וועלכע עס איז ארויפגעגאנגען
)איס שמיטרריאר( רעגן ,און זיי האבן צוגעשפראצט ,אויב זייערע בלעטער זענען גע־
וואר! שווארץ זענען זיי אסור )הייסן זיי שמיטה־פרוכטן און מען מעג זיי עמן נאר
לויט די דינים פון שמיטה(; אויב זיי זענען געווארן געלבליך־גרין זענען זיי מותר
)מעג מען עסן ווי ניט־שמיטה-פרוכטן( דער רמבם טייטשט די משגה ,אז דא מיינט
מען אפגעריסענע ציבעלעס פון ערב שמיטה ,און אויף זיי איז אים שמיטה ארויף רעגן,
איז אויב די בלעטער זענען געווארן שווארץ איז א סימן ,אז זיי זענען צו־געוואקסן
אים שמיטה יאר און עם איז אזוי גוט ווי זיי זענען צו־געוואקסן אין דער ערד; אויב
אבער זיי זענען געווארן געלבלעד־גרין )און דא מיינט מען ״הוריקו״ ניט פריש גרין
גאר געלבלעך( ,הייםט עם ,אז זיי זענען געווארן פארוועלקט און ניט צוגעוואקסן אים
שמיטה־יאר ,און זיי זענען מותר .דער ר״ש און דער ברטנורא טייטשן ,אז דאם מיינט
מען ״ניט־אפגעריםענע״ ,פארטיקע ציבעלעם פון ערב שמיטה ,וואם זענען געבליבן
באד.אפטן צום פעלד אים שמיטה־יאר ,און די סימנים פון ״שווארץ״ אדער ״געלבלעד־
גריך׳ וויתן ,צי זיי זענען צוגעוואקסן אים שמיטה־יאר צי ניט .ר׳ חנינא בן אנטיגנוס
זאגט ,אז אויב ווען מען נעמט אן די ציבעלעם ביי די בלעטער ווערן די ציבעלעס מיט־
געריסן ,זענען זיי אסור ,ווייל דאס איז א סימן ,אז די בלעטער זענען געווארן שטארק
און פריש און אז זיי זענען געוואקסן אים שמיטה־יאר .וכנגד כן ,און אזוי איז פארקערט
)ציבעלעם פון שמיטה ,אויף וועלכע עס איז ארויף רעגן( אין מוצאי שמיטה )דעם
יאר נאך שמיטה( זענען זיי מותר ,טייל מפרשים טייטשן אז דאם זענען אויד ר׳
חנינא בן אנטיגנוס׳ס ווערטער ,אז אויב מען קאן אננעמען די בלעטער און אויסרייסן
די ציבעלעם ,הייסט עם ,אז זיי זענען געוואקסן אים מוצאי שמיטה און מען מעג זיי עסן
אפילו ניט לויט די דינים פון שמיטה־פירות .אזוי טייטשט רש״י נדרים נ״ח .אבער
דער ברטנורא טייטשט אז מעז מיינט ציבעלעם וועלכע מען האט אפגעריסן איס
ערב שמיטה ,און דערגאך צוריק פארפלאנצט אין פעלד אים שמיטה־יאר און זיי
זענען געבליבן אויפן פעלד אין יאר נאד שמיטה; און ווייל אין די ציבעלעם איז
פאראן א סך פון ערב שמיטה ,וראם מען מעג עסן און עם קומט נאד איצט צו פון
מוצאי שמיטה ,וואס מען מעג אויך ,זענען זיי מבטל דעם טייל ,וואם איז צוגעקומען
אים שמיטרדיאר און מען מעג אלץ עסן.
ד ,מאימתי ,פון ווען אן מעג מען קויפן גרינם אים מוצאי שמיטה )אין יאר נאו
שמימה ,און מען זאל ניט מורא האבן אז דאס זענען שמיטה־פרוכטן(? פון זינט עט
איז שנין אים מוצאי שמיטה געוואקסן אזא גרינס .ווייל אויפן מארק קאנען שוין
זיין גרינסן ,וואם זענען שוין געוואקסן נאך שמיטה ,דעריבער מעג מען קויפן ניט
פרעגנדיק ,און מען דארף ניט מורא האבן טאמער זיינען זיי פון שמיטה יאר .עשה
הבכיר ,מען איז דעס פרי־ארט; )וואו גרינסן ווערן פריער צייטיק ,״הבכיר״ ,דאס
ערשטע ,דאם פריעסטע( איז שוין פאראן ניי גרינס ,מעג מען אויך אין דעם שפעט־
ארט )״אפל״ ,שפעט ,וואו גרינס ווערט שפעטער צייטיק( .רבי האט מתיר געמאכט צו
קויפן גרינם אין מוצאי שמיטה באלד ,מיט סתם ״רבי״ ווערט אנגערופן רבי יהודר,
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ש^ן ^רפה ו5יר1ת שביעית סהארץ ^כיאין תרוןו׳ה מחו^ה לארייך
לחוצד ,לארץ .אסר ר שהעוץ׳ לארץ .אסר ר שפעיין יפפעתי
י^פעתי 3פיתש׳ קמרליאין לסוריא בפירוש׳ ק?זב'אין ססורןא ואין
ואין מ1ציאין לחו^ה לארץ :ו אין פכיאין סחוטות לארץ:
הנשיא ,וועלכער האט מסדר געווען די משנה ,מען האט אים אויך גערופן ״רבנו
הקדוש״ ,״אונזער הייליקער רבי״ .רבי האט מתיר געמאכט צו קויפן גרינסן כאלד,
ווייל מען פלעגט ברעגגן גרינסן פון אויסלאנד ,וראם זענען געווען מותר אפילו ווען
זיי זענען פון שמיטה ,און דעריבער האט ער אויך מתיר געמאכט סתם גרינסן .אן
אנדער טעם )געבראכט אין ברטנורא( איז ,ווייל גרינסן ווערן שנעל פארטיק.
ה .אץ ,מע! טאר ניט ארויספיר! פו! ארץ ישראל קיץ חוץ לארץ )אויסלאנד(
פארברענען־אייל או! שמיטה־פרוכטן ,״פארברענעדאייל״ ,״שמן שריפה״ הייסט
אייל פון תרומה ,וואם איז טמא געווארן .דער דין איז ,אז תרומה וואם איז טמא גע־
ווארן דארף מען פארברענען .אבער ביים פארברענען ״שמן שריפה״ ,ביים פארברע־
נען טמא׳דיקן תרומה־אייל ,מעג א בהן הנאה האבן דערפון; למשל ער מעג פארברע־
גען דעם אייל אי! א לאמם און נוצן די ליכט דערפון .זאגט דא די משנה ,אז ווייל די
שמן שריפה דארף מען פארברענען און שמיטה־פרובטן דארף מען מבער־זיין ,אויפ־
רוימען נאך דער צייט פון ביעור )וועגן ״ביעור״ בכלל ווערט געלערנט ווייטער אין
די פרקים ז׳ ,ח׳ און ט׳( ,דארף עם פארקומען אין ארץ ישראל .אמר ,האט ר׳ שמעון
געזאגט :איך האב בפירוש געהערט אז מען מעג ארויספירן קיי! סיריע ,אבער מען
טאר ניט ארויספירן קיין אויסלאנד .ווייל אין סיריע דארף מען דאך אפהיטן געוויסע
דינים פון שמיטה )וועגן דעם ווערט געלערנט פריער אין איצטיקן פרק משנה א׳ און
משנה ב׳(.
ו .אין ,מען טאר ניט ברענגן קיץ ארץ ישראל תרומה פון אויסלאנר .די י Tן
אין שכנות פון א ^ ישראל )ווי בבל און אנדערע( האבן געהאט אן אלטע חקנה אפ־
צושיידן תרומה פון׳זייערע פרוכטן .זאגט די משנה ,אז מען טאר ניט ברענגן רי חוץ־
לארץ־תרומה קיץ ארץ ישראל! דער ירושלמי זאג דעם טעם ,כדי די כהנים פון
ארץ ישראל )וועלכע באקומען דאך תרומה( זאלן זיך ניט יאגן נאך דער דאזיקער
תרומה און ניט אסיסגיץ פון ארץ ישראל קיץ חוץ לארץ אום זי צו ברענגן .אמר,
האט ר׳ שמעון געזאגט; איך האב בפירוש געהערט ,אז ווען מעג ברענגן פון סיריע,
'אבער מען טארניט ברענגן פון אויסלאנד )חוץ לארץ( ,ווייל סיריע האט אין זיך עפים
פון דער קדושה פון ארץ ישראל.

פרק ז.
כדי צו פארשטיין די ווייטערדיקע פרקים וועלן מיר דא געבן עטליכע דינים
וועגן שמיטה .דער דין איז ,אז פרוכטן)מיט פרוכטן מיינט מען אלץ ,תבואות ,ביימער־
פרוכטן ,גרינסן ,קטניות ,דאם הייסט פארשידענע ארבעסן ,רייז וכדומה( ,וואם זענען
געוואקסן אים שמיטה־יאר זענען הייליק ,מען טאר ניט האנדלן מיט זיי ,און זיי
זענען הפקר ,מען מוז זיי לאזן פריי פאר יעדן צום עסן! ניט נאר פאר מענטשן ,נאר
אויך פאר בהמות און חיות .יעדער קאן זיך נעמען וויפיל ער וויל אין שטוב אריץ
צום עסן .אויב אבער איינער האט אריינגענומען אין שטוב אריץ גאר א סך פון די
שמיטה־פרוכטן און ער האט זיי ניט געקאנט אויפעסן ,איז דער דין אז ווען עם קומט
די צייט ,ווען אויף די פעלדער און גערטנער איז שוין ניטא די דאזיקע פרוכט און
די בהמות און היות האבן ניט די דאזיקע פרוכט צום עסן ,הייסט עם ,אז עם איז
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פרק ז

ריד

_

א בלל גדול אמרו לטביע־ת׳ ^עלההלוף הרמוזה׳ ועלההדגדנה,
נלימהוא מאכלאךם׳ ומאבלבה^וה,
והכרישין׳ והרגיעה׳ ו;>ן
־ממיז הצובעים׳ואינו כותרן.ים יאך  fהחלב .ומאכל בה^ה׳ החוהים׳
לי* שביעית׳ ולד?זיו שביעית׳ יש והדרדרים .וממין הצובעין׳ ספיחי
ל 1ביעור ולדגיו ביעור .ואיזה זה ז אכביים׳ וקו^ה:, .ש להם שביעית
אנגעקומען פאר דער דאזיקער פרונט די צייט פין ״ביעור״׳ פון ארויסרוימען פון
שטוב אין פעלד ארוים .מען טאר די פרונט פון ״ביעור״־צייט אן ניט מען האלטן
אין שטונ .מען טאר ניט שמיטה־פרוכטן פארקויפן׳ נאר מען מוז זיי אליין עסן.
אוינ אנער מען האט יא פארקויפט׳ למשל איינער האט געהאט שמיטה־ווייץ און ער
האט עובר געווען אויפן דין ניט צו האנדלן מיט זיי ,און ער האט זיי פארקויפט און
גענומען פאר זיי געלד ,האבן סיי יי יוית און סיי דאם געלד דעם דין פון שמיטה־
פרונטן ,און ווען עם קומט די צייט פון ביעור מוז מען ביידע ארויסרוימן! פאר דעם
געלד מוז מען קויפן פרוכטן און די פרוכטן ארויסרוימען .דאס הייסט ״תופס את
דמיו״ ,די הייליקייט פון שמיטה־פרוכטן גייט אריבער אויך אויף דעם געלד .ווי איז
אבער ,אז מען האט פאר דעם געלד געקויפט אנדערע ווייץ ,אדער גערשטן ,איז דער
דין ,אז דאם געלד הערט אויף צו האבן דעם דין פון שמיטה־פרוכטן ,אבער דער אנ־
דערער ייית אדער גערשטן כאקומט דעם דין פון שמיטה־פרוכט .דער כלל דערביי
איז ,אז די ערשטע פרוכטן און די לעצטע פרוכטן האבן דעם דין פון שמיטה־פרוכטן,
למשל אויב מען האט פארקויפט שמיטה־ווייץ און גענומען דערפאר גערשטן ,און
דערנאר פאר דעם גערשטן פארקויפט פאר געלד ,און דערנאך פאר דעם געלד גע־
קויפט וויין און דערנאך דעם וויין פארקויפט פאר פלייש ,הייסן שמיטה־פרוכטן דער
ערשטער ווייץ און די לעצטע פלייש; די מיטלסטע הייסן ניט קיין שמיטה־פרוכטן.
א .כלל גדול .א גרויסן כלל האט מען געזאגט וועגן שמיטה :יערע )געוויקס(,
וואט א מענטש קא 1עסן ,אי־ער א בהמה קאן עסן ,אדער עס איז פון ס^ןרט ,וואט מען
מאכט דערפון פארבן .און עס ^ ן זיך ניט דערהאלטן )בלייבנדיק צו־באהעפט צו(
דער ערד ואויב עס בלייבט אין דער ערד אויף ווינטער ווערט עס קאליע( ,האט עם
)אויב עס וואקסט אים שמיטה־יאר( דעם דין פון שמיטה־פרוכטן ,און אויך זיין געלר
)אויב מען האט עם פארקויפט און גענומען דערפאר געלד( האט דעם דין פון שמיטרר
פרוכטן ,עם האט ביעור )חען עס קומט די צייט פון ״ביעור״ מוז מען עם ארויסרוי־
מען( און אויך זיין געלד האט ״ביעור״ די משנה לערנט דא ,אז שמיטה־פרוכטן ,ביי
וועלכע מען דארף אפהיטן אלע דינים פון שמיטה־פרוכטן ,ווי ״ביעור״ ,ארויסרוימען
אין דער צייט פון ״ביעור״ ,זענען ניט נור אזעלכע געוויקסן ,וואס א מענטש עסט זיי,
נאר אויך וואס אפילו נור א בהמה עסט זיי׳ אדער אזעלכע וואס קיינער עסט ניט נאר
מען מאכט פון זיי פארבן .אבער דערביי מוזן זיי זיין אזעלכע געוויקסן ,וואס מען קאן
ניט לאזן אין פעלד ניט אפגעשניטענערהייט אויף ווינטער נאך שמיטה .ואיזה ? וועל־
כע זענען דאס )די געוויקסן ,וואס האבן די דאזיקע אייגנשאפטן ,וועלכע מען האט
דא אויסגערעכנט(? דאס איז עלה הלוף השוטה ,די בלעטער פון דער ווילדער לוף־
ציבעלע .עלה דנדנה ,די בלעטער פון מינט )מיענטע־געוויקס( ,העולשין ,ציקאריע
)אינדיוו( ,והכרישין ,גרינער קנאבל ,והרגילה ,פארטולאק .ונץ החלב ,אספאדעל,
די אלע געוויקסן זענען ״מאכל אדם״ ,ווערן געגעסן פון מענטשן .ומאכל בהמה ,און
געחיקסן .חאס בהמוח עסן ,זענען החוחים ,דערנער ,והדרדרים ,ארטישאק־דערנער.
די דאזיקע דערנער ווערן געגעסן דורך אייזלען און קעמלן .וממין ,און געוויקסן פון
טארט ,פון וועלכן מען מאכט פארב ,זענען ספיחי אסטים ,נאכחאקסונגן )ניט איצט
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?“לום ^יעור
ולדמיהן שכיעית׳
ולדמילן ביעור ז ב וע־וד 5לל ן^לר
אמרו׳ קל עןאינ 1מאכל ץ.ךם׳
ומאכל בלןגה׳ וממין לצובעין
רמועקיים בארץ ,יש ל^ 1נזכיעית
ולדמיו שביעית׳ אין ל 1כיעור לאין
לדמיו ביעור .לאיזה זה? ע.קר הלוף

רטו

ה^טו^ןה׳ ן ע ר ן י ס ח מ ה ׳ ור; ?ג קרכח׳

והסלב{נין׳ןסבו?הא .יממין הצוכעין׳
הפואה׳ וד,רב§א,.יעז להפ^ןזביעית
■ולדמילן >ןזביעית׳ אין להם כיעור
ול^צ לדמיהן ביעור .ר מאיר אוסר,
ךסילן מלבזגרין.עד ראעז ה^ב;ה.
אסרו ל ,1ללן אין ביעור. ,קל ןחומי

פארזייט ,נאר זיי וואקס! פו! פריער( פו! וואאד )בלא־פארב־געוויקם( ,וקוצה ,און סאפ־
לאר )מאדער ,א געוויקס ,פו! וועלס! מע! מאכט פארב( .די אלע )וועלכע מע! האט
פריער אויסגערעכנט( ה^!ב! דעם די! פו! שמיטה־פרוכט! ,או! אויו זייער געלד האט
דעם די! פו! שמיטה־פרוכט!; זיי אליי! האב! ״ביעור״ )מע! דארף זיי אויסרוימע! ווע!
עם קומט די צייט פו! ביעור( או! אויר זייער געלד האט ביעור )מע! מוז קויפ! פאר
דעם געלד פרונט! ,או! די פרונט! ארויסרוימע!( .די אלע אויסגערעכנטע געוויקסן זע־
נען אדער צום עסן פאר מעגטשן ,אדער צום עסן פאר בהמות ,אדער מען מאכט פון
זיי פארב ,און זיי זענען ניט ״מתקיים בארץ״ ,זיי קאנען ניט בלייבן ניט אפגעריסע־
נערהייט אין פעלד אויף וויגטער ,ווייל זיי ווערן קאליע.
ב ,ועוד ,או! נאן א! אנדער! נלל האט מע! געזאגט; יעדעם געוויקס וואט איז
ניט קיי! עסנווארג פאר מענטש! או! עסנווארג פאר בהמות או! פו! סארט צו ,מאב!
פארב! און קא! פארבלייב! )איבער! ווינטער( אי! דער ערד ,האט דעם די! פו! שמיטה־
פרונט! או! אויך זיי! געלד האט דעס די! פו! שמיטה־פרונט! ,אבער עס האט ניט
קיי! ביעור -או! אויך זיין געלד האט ניט קיי! ביעור .דער ירושלמי איז גורצז ניט
״כל שאינו״ ,אלע געוויקסן וואם זענען ניט״ ,גאר ״כל שהוא״ ״אלע געוויקסן וואט
זענען יא״ עסנווארג פאר מענטשן ,אדער פאר בהמות .אדער מען מאכט פון זיי' פארב.
די משנה לערנט דא ,אז דער דין פון ״ביעור״ ,ראם ארויסרוימען פון שטוב די שמיטה־
פרוכטן אין דער צייט ווען אין פעלד איז ניטא פאר בהמות ,איז נור ביי אזעלכע
פרוכטן ,וועלכע קאנען ניט איבערבלייבן ניט־אפגעריסנקייט אויף ווינטער אין פעלד,
מען מוז זיי אפשניידן באלד ווי זיי ווערן צייטיק ,ווייל אויב ניט ווערן זיי קאליע ,אבער
אזעלכע געוויקסן ,וועלכע זענען ״מתקיים בארץ״׳ קאנען יא בלייבן ווינטער אין
פעלד ,דארף מען ניט ארויסרוימען פון שטוב! מחמת מען נעמט אן ,אז מסתמא איז
נאך געבליבן דערפון אין פעלד ,און די בהמות און חיות האבן דערפון גענוג צום עסן.
איזהו ? וועלנע זענען זיי ? עיקר הלוף השוטה ,דער ווארצל נדי קעפלעך; ניט די
בלעטער( פו! דער ווילדער לוף־ציבעלע ,ועיקר הדנדנה ,או! דער ווארצלינניט די
בלעטער( פו! מינט )מיענטע( ,והעקרבני! ,או! הירש־צונג נאזא ביטער־גראז( ^ ,ל׳ב צ ץ,
דער ווארצל וניט די בלעטער( פו! אספאדעל ,והבונריה ,באקאר )אזא שמעקעדיגער
גראז(; וממי! הצובעים ,און פו! די געוויקס! פו! )וועלנע מע! מאנט( פארב :הפואה,
קראפ ,והרנפה ,רעזעדע .די אלע געוויקס! האב! דעם די! פו! שמיטה־פרונט! או!
זייער געלד האט אויך דעס די! פו! שמיטה־פרונט!; אבער זיי האב! ניט קיי! ביעור
און זייער געלד האט אויך ניט קיי! ביעור .ווייל די דאזיקע געוויקסן פארבלייבן אין
פעלד אויף ווינטער .אבער ״שמיטה־פרוכטן״ הייסן זיי ,און מען מוז מיט זיי אפהיטן
אלע אנדערע דינים פון שמיטה־פרוכטן .ר׳ מאיר זאגט ,אז זייער געלד מוז מע! מבער־
זיין )ארויסרוימע!( פאר ראש השנה )פו! נאך דעם שמיטה-יאר( .ר׳ מאיר האלט ,אז די
געוויקסן אליין האבן ניט דעם דין פון ״ביעור״ ,און מען דארף זיי ניט ארויסרוימען,
ווייל דער סארט געוויקסן בלייבט איבער אין פעלד אויף ווינטער ,אבער זייער געלד
דארף מען יא ארויסרוימען פאר ראש השנה ,מחמת געלד דערקענט מען ניט און
מען וועט ניט אפהיטן מיט דעם געלד די דינים פון שמיטה־פרוכטן .אמרו ,האבן די
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לדמיהן } .קליפי רימון וה>5ן ^ןל, 1
רןליפי אגיוןים והגרעינין׳ וש
שביעית ולדמיהן שביעית .הצבע
צופע לעצמו ולא .יצבע  5ש5ר׳
שאין עושין סדורה כפירות שביעית׳

רטז

ולא בבכור־ות׳ ולא בסרומיות׳ ולא

מבלות׳ ולא במריפות׳ ולא
כש^קצים׳ ולא בראשים .ולא ודרה
לוקח ןרק־ות קד ה ומוכר כשוק׳
אבל הוא לוקט ׳ ובנו מ1הר.על ןדו.

חנמים געזאגט צו אים )צו ר' מאיר(■ מה־דאך זיי ,די פרונט! אליין ,דארף מע 1נים
מבער זיין ,דארף מען ראך זייער געלד געוויס ניט מבער זיין .די חכמים באנוצן דא
דעם ״קל וחומר״ ,די סברא פון ״גרינגער און הארבער״ ,דאם הייסט ,אויב מען מעג
טאן א הארבע זאך ,מעג מען דאך די גרינגע זאך אודאי טאן .אויב די שמיטה־פרוכטן
אליין דארף מען ניט ארויסרוימען אין דער ביעור־צייט ,איז מען דאך זייער געלד,
וואם די גאנצע שמיטה־הייליקייט פון געלד קומט דאך נור פון די סרוכטן ,אודאי ניט
מחויב מבער־צו זיין.
ג ,קליפי רימון ,די שאלעכץ פון א מילגרויס ,והנץ שלו ,און זיין קעפל־בלימל,
קליפי אגוזים ,די שאלענץ פון נים ,והגלעינין און די קערנדלען )פון פרונט!( ,האבן
דעם דין פון שמיטה און זייער געלד האט דעם דין פון שמיטה ,די שאלעכץ און דאס
קעפי'־בלימל )נץ( פון מילגרוים קאן מען ניט עסן ,אבער מען מאכט דערפון פארב,
און דעריבער מוז מען אפהיטן מיט זיי די דינים פון שמיטה־פרובטן .די קערנדלעו
)גלעינין איז דאס זעלבע וואס גרעינין( פון פרוכטן זענען ,לויט טייל מפרשים ,גוט צום
הייצן מיט זיי; און כאטש סתם האלץ האט ניט דעם דין פון שמיטה ,אבער די קערנד־
לעך זיינען דאך פון פרוכטן ,וואס מען עסט ,דעריבער האבן זיי יא די הייליקייט פון
שמיטה .דער ברטנורא זאגט אז מען מיינט דא די קערנדלעך פון איילבירטן ,מחמת
מען נעמט פון זיי ארויס אביסל אייל ,אדער די קערנדלעך פון טייטלן ,וועלכע מען
גיט צו עסן בהמות .הצבע א פארבער מעג באנוצן )שמיטה־געוויקםן ,פון וועלנע מען
מאכט פארב( צו פארבן פאר זיין אייגענעם געברויך ,אבער ער טאר ניט מיט זיי פארבן
פאר )אנדערע און נעמען דערפאר( געלד ,ווייל מען טאר ניט האנדלן מיט שמיטה
פרונטן אויב דער פארבער נעמט געלד פאר פארבן ,כאטש א טייל פון געלד איז פאר
זיין ארבייט ,אבער ווייל א טייל פון געלד איז דאך אויך פאר די פארב־מאטעריאלן פון
שמיטה־געוויקסן ,הייסט עם ווי ער וואלט זיי פארקויפט .ולא ,און מען טאר אויך ניט
)האנדלן( מיט בכורים .דער דין איז ,אז א בהמה ,וואם מען מעג איר עסן ,האט גע־
בוירן א בכור ,איז ער הייליק און מען דארף אים געבן צום כהן צו פירן קיין
ירושלים און דארט מקריב זיין :אויב דער בכור האט א פעלער א מום דארף מען אים
אוועקגעבן צו א כהן ,און יעדער מעג אים עסן אומעטום .זאגט די משנה ,אז האנדלן
מיט לעבעדיקע בכורים טאר מען ניט .ולא בתרומות ,און מען טאר אויך ניט האנדלן
מיט תרומה־פרונטן ,ווייל אויר תרומה איז הייליק ,און א ישראל טאר איר ניט עסן,
און מען דארף איר געבן צו א כהן :און אויב מען וועט האנדלן דערמיט קאן מען
פארגעסן ,אז עס איז תרומה און א ישראל קאן איר אמאל עסן .ולא ,און מען טאר
אויך ניט האנדלן )מיט טריפה עמנווארג ,ראם הייסט( ,ניט מיט נבלות )טויטע בהמות
וואס זענען ניט גע שאנטן געווארן לויטן דין( ,און מיט טרפות) ,בהמות וואם האבן
פעלערן ,צוליב וועלנע זיי זענען טריפה( ,און ניט מיט שקצים )אומריינע באשעפע־
ניש!( און ניט מיט רמשים )אונוריינע ווערים( .די משנה לערנט דא דעם איסור ,אז
מען טאר ניט פירן א כסדרידיקן ,סיסטעמאטישן האנדל מיט עסנווארג ,וואס איז פאר־
באטן צו עסן .ולא יהיה און מען טאר ניט נעמען פעלד־גרינם! )אים שמיטה־יאר,
אזעלנע וואס מען מעג יא עסן( און פארקניפן אין מארק אבער א מענטש מעג אראפ־
ריים! )אים שמיטה( פרונט!( און זיין זו! זאל ,אנשטאט אים ,פארקויפן מחמת קוים
פארקויפט ער ניט אליין ,זעט עס ניט אוים .ווי ער פירט דערמיט א סיסטעמאטישן
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ג כ ך 1 .ס ; 0ים א־וסריף ה א ל גי
ןרדים והסרולין׳ ״י>! 1לסם ^כיעי ת
ןלדפיסן >ןןגיעית׳..י^ט לסם פיעור
ולדמיסןפיעור.אל 5יסאלהןמp5ז^ה
רלדמיסן
לסם
וסאפדין׳
^ביעית׳אין לסם ביעור ולא לדמיסן
ביעור .א^ל ל עלין :עז ביעור׳ פפגי

האנדל .אבער דאם געלד וואם מען נעמט אם דערפאה איז שמיטה־געלה און ווי מיר
האבן שוין פריער געלערנט ,האט עס דעם דין פון שמיטה־פרוכטן .לקח ,אויב ער האט
גענומען פאר זין און עס איז אים איבערגעבליבן )פון די שמיטה־פרוכטן( מעג ער זיי
פארקויפן .ווייל דאם הייסט ניט קיין האבדל; און דאם געלה ווי מיר האבן פריער
געלערגט האט דעם דין פון שמיטה־געלד און מען מוז דערמיט אפהיטן אלע דינים
פון שמיטה־פרוכטן.
ד .לקח ,אז איינער האט געקויפט א בכור )א בעל מוס ,וואט אלט מעגן טמן(
צו דער חתונה פון זיין זון אדער אויף יום טוב און ער דארף אים ניט האבן )ער האט
באקומען דערווייל אנדער פלימס( ,מעג ער איס פארקויפן ,ווי ל דאם הייסט ניט קיץ
כסדר׳דיקער ,סיסטעמאטישער האנדל און דעריבער הייסט עם ניט געפירט א האנדל
מיט א בכור .ציידי ,די וואס פאנגן חיות ,עופות און פיש ,אויב זיי האבן )ביים פאנגס
צופעליג אריינגעקראגן אזעלכע מינים )חיות ,עופות און פיש( וועלכע מען טאר נים
עסן )טמאים( ,מעגן זיי פארקויפן .אויך דאס הייסט ניט פארנומען זיך סיסטעמאטיש
מיטן האנדל מיט זאכן ,וועלכע מען טאר ניט עמן ,מחמת עם האט זיר זיי נאר גע־
טראפן צופעליק .ר׳ יהודה זאגט ,אז )ניט נאר פאנגער ,נאר אויך( יעדער וואס אים
טרעפט זיך צופעליק )ניט כשרע חיות ,עזפות און פיש( מעג ער קויפן און פארקויפן,
אבער עם טאר ניט ווערן זיין פאן־האנדל דערמיט; און די חכמים זאגן ,אז מען טאר ניט.
די חכמים האלטן ,אז נאר פאנגערם מעגן ,אויב עם טרעפט זיר זיי.
ה .לולבי זרדים ,ווייכע ,יינגט צווייגן )לולבים( פון ווייס־דערנער )זרדים( און
פון באקסער ביימער האבן סיי זיי אליין דעם דין פון שמיטה און סיי זייער געלד האט
דעס דין פון שמיטה; זיי דארפן האבן ביטור )ארויסרוימען ,ווען עם קומט די ״ביעור׳׳־
ציים( און זייער געלד דארף האבן ביעור .״לולב״ הייםט געוויינליך דער צווייג טון א
טייטלבוים! אבער אין דער משנה הייםט טיילמאל ״לולב״ אויך די ווייכע ,יינגע צווייג
פון אנדערע ביימער .זאגט די משנה ,אז די לולבין פון ווייםדערגער )נידריקע ביימער
פון דעם דערנער סארט( און פון באקסער־־ביימער האבן דעם דין פון שמיטה און
דארפן האבן ביעור ,סיי זיי אליין און םיי זייער געלד ,ו ד ל כאטש זיי זענען ניט קיין
פרוכטן צום עסן פאר מענטשן ,אבער בהמות עסן זיי .לולבי האלה ,די ווייכע ,יונגע
צווייגן פון א טערעבינט־בוים ,והבטנה ,און פון פיסטאשקעס־בוים ,והאטדין ,און פון
באקסדערנער־ביימלעך ,האבן סיי זיי אליין דעם דין פון שמיטה און סיי זייער געלד
האט דעם דין פון שמיטה; זיי דארפן ניט האבן קיין ביעור און זייער געלט דארף נים
האבן קיין ביעור .ווייל די דאזיקע יונגע ,ווייכע צווייגלעך בלייבן ווינטער אויף די
ביימער ,און ווי מיר האבן געלערנט פריער אין משנה ב׳ דארפן אזעלכע געוויקסן ניט
האבן קיץ ביעור .אבער דעם דין פון שמיטה־פרוכטן )ניט האנדלן מיט זיי און אנ־
דערע דינים( האבן זיי יא ,ווייל בהמות עמן זיי .אבל ,אבער זייערע בלעטער האבן יא
ביעור ,ווייל זיי פאלן אראפ פון די צווייגן )צו ווינטער( .זיי געהערן דעריבער צו די
סארטן ,וואס בלייבן ניט פאר די חיות און בהמות אין פעלד אויף ווינטער ,דעריבער
מוז מען זיי מבער זיין פון שטוב אין פעלד אריץ .דאם ווארט ״מאביהן״ טייטשן טייל
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^נושרין מאכיהן ו הייה והכפר
^1ף׳ והלווים׳ יש להם ו^זביעית
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א*ן ל,קטףשביעית׳ מכ־;י שאיניופרי}
ץ ורדחךש שכגשיו בשמן;קן׳ ולקט
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מפרשים ״פון זייער פאטער׳׳ ,פון די צווייגן .וואס זענען אזוי ווי זייערע פאטערס׳
פון וועלכע זיי קומען ארוים.
ר הורד ,די רויז ,והספר ,און די ציפי־וס־בלוס והקטף ,און דער באלזאם־בוים,
והלוטס ,און דעה קיסטום־בוים ,האבן זיי אליין דעס דין פון שמיטה ,און סיי
זייטר געלד האט דטס דין פין שמימה די אלע אויסגערעכנטע געוויקסי זעגען גוט
צום שמעקן׳ און דעריבער !אזוי דערקלערט די ״משנה ראשונה( האבן זיי דעם דין פון
שמיטה־פרוכטן .״ורד״ הייפט א ״רויז״ ,און מיר האבן שוין געשריבן )אין כלאים
פרק הי משנה ח׳^ אז  .שושנד׳׳ איז  ,די ליליע״ ,און ,׳ורד״ איז די רויז .וועגן ״קטף״
זענען פאראן צוויי טייטשן .איינער איז ,אז דאם מיינט מען רעם ציפרוס־בוים אליין;
דער אנדערער טייטש איז .אז דאס מיינט מען רעם זאפט׳ וועלכער רינט פון בוים.
ר׳ שמעון זאגט אז קטף ,דעי ציפדוס־בויס ,האט ניט דעם דין פון שמיטה־פרוכטן,
חייל ער איז ניט קיין פרונט לו־ט ר׳ שניעון האט דאס דעם דין פון ברען־האלץ.
וואס כאטש מען האט הנאה דערפון בונדעסטיועגן האט ברען־האל׳!' ניט דעם דין פון
שמיטה־פרוכטן.
ז ורד ,א נייע וויו )א רויז ,וואס מען האט אפגעריסן אים שמיטה־יאר( וועלכע
מען האט איינגטלייגט אין אלטן אייל )פון פאר שמיטה־יאר( ,זאל מען אראפקלייבן
די רויו כאטש די רויז פ־ן שמיטה האט אריינגעגעבן א טעם אין דעם אייל ,באקומט
ניט דער אייל דעם דין פון שמיטה־פרוכטן; ווייל מען נעמט אן■ א נייע רויז גיט
ניט אדיין שנעל קיין טעם אין דעם אייל .דעריבער אויב מען קלייבט באלד אראם
עס קומטאן שפעטער די צייט פון ביעור,
די רויז מעג מען נוצן דעם אייל אפילי יוען
און מען דאיף אים ניט מבער זיין .וישן און )אויב מען האט אריינגעלייקט( אן אלטע
ו־ויז )פון שמיטה־יאר( אין נייעם אייל )געמאכט פון איילבירטן פון נאך שמיטה־יאר(,
דאו ף מען !אל-ן( מבוור ויין מחמת מען נעמט אן ,אז אן אלטע רויז גיט אן אריין טעם
אין נייעם אייל אין עס העלפט ניט דאס אראפקלייבן ,און עם באקומט דעם דין פון
שמיטה־פרוכטן .חרובים נייע באקסערם ופון שמיטה־יאר( ,וועלכע מען האט איינגע־
לייגט אין אלטן וו״ן )פון פאר שמיטה( ,אדעה אלטע באקסערס )פון פאר שמיטה(
אין נייעם חיין )פון שמיטה־יאר( דארף מען מבער זיין )ווען עס קומט די ביעור־צייט(,
מחמת באקסערם און יייין געבן אריין טעם איינער אין אנדערן ,אלץ איינס צי זיי
זענען אלטע צי נ׳ייע ,זה הכלל .דאס איז דער נלל ,יעדע זאך ,וואס גיט אדיין א טעם,
דארף מען מבער זיין אויב עס איז איין מין אין אן אנדערן מין אויב מען האט אריינ־
געלייגט איין מין פרונט פון שמיטה אין אן אנדערן מין פרוכט ניט פון שמיטה .למשל
שמיטה־באקסער אין ניט־שמיטה־וויין ,דארף מען אויך דעם וויין מבער זיין ,ווען עם
קומט אן די ביעור־צייט ,אויב דער שמיטה־באקסער האט אריינגעגעבן א טעם אין
וויין )בנותן טעם( .אויב אבער עס איז ניט געיוען גענוג באקסער ,אז עם זאל אריינגעבן
טעם אין וויין ,דאו־ף מען ניט מבער זיין .ומין במינו ,אבער אויב )מען האט איינגע־
לייגט אדמו אויסגעמישט( איין מין )שמיטה־פרוכט( מיט דעמזעלבן מין )ניט שמיטה־
פרונט( איז אפילו דאס קלעענסטע ביסל ובכל שהוא( אויב מען האט נור אפילו
דאס קלענסטע ביסל וויין פון שמיטה־יאר אריינגעטאן אין א סך וויין פון גיט-שמיטה־
יאר ,דאס הייסט ״מין במינוי׳ .איין מין אין זעלבן מין ,וויין אין וויין ,איז דער דין,
אז אפילו ווען דאס ביסל שמיטה־וויין איז געווען אזוי ווייגיק ,אז עם קאן ניט אריינ־
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?ל ’^זהוא^.כי.עיתא1ל1ךת?ל^;ןהוא 3נןיןה.

ריט

כ?ןי;ה 5נ1מןט.עם.

פרק ח
א כלל ןדול אמרו ^3ז5יעית׳ ל1מר ל^ה^ה .ן;ל >;זאינ 1היו^ד
?ל המיוךןד למאכל אךם ׳ אין ע1ערן לסאכל אךם ׳ ערסין סמנו מלו^^א
ממנו מלוגןןא לאךם׳ ואין מריןד לאךם׳אכללאלכהסה.ומל ^סאינ1
געבן קיין שום טעם אין דעם ניט שמיטה־וויץ ,מוז מעז שוין דעם גאנצן וויין• מבער
זיין ,ווען עס קומט אן די ביעוד־צייט .דער רמבם זאגט ,אז דער כלל פון דער דאזי־
קער משנה מיינט ניט נור וועגן שמיטה ,נאר אויך וועגן אלע זאכן ,וואס מען טאר
ניט עסן ,אז אויב עם האט זיך אויסגעמישט א זאך ,וואס מען טאר ניט עסן׳ אין א זאד׳
וואס מען מעג עםן ,איז אויב עם איז איין מין אין אן אנדערן מין )טין בשאינו מינו(,
אסדט עם נור דעמאלם ווען דאס טריפה גיט אריץ א טעם.אין דעם כשח; אויב אבער
עם איז איין מין אין זעלבן מין)מין במינו( איז דער דין אז אפילו דאם קלענסטע ביסל
אפרט שוין אלץ ,אפילו עם גיט ניט אריץ קיץ טעם .דער ברטנורא זאגט ,אז די הלכה
בלייבט ניט אזוי .שביעית ,שמיטה־פרוכטן אסרץ אפילו נור מיט דעם קלענסטן ביסל,
אויב אין זעלבן מין; און אויב ניט אין זעלבן נזין; נ 1ר ווען עם גייט אריץ א טעם .דאם
איז אייגנטליד דער זעלבער דין וואם פריער ,אץ די מפרשים פרעגן ,צו וואס דארף
די משנה עם זאגן נאכאמאל .דער ר״ש וויל האבן ,אז די משנה לערנט ,אז דאם וואם
שמיטה אסר׳ט אפילו מיט א קליין ביסל ,בכל שהוא ,מיינט מען נור ווען עס איז
ארויםגעמישט געוואח נאד דער צייט פון ביעור ,מחמת דעמאלם איז עם שוין אסור;
אבער אויב עם האט זיך אויםגעמישט פאר דער ביעור־צייט אסר׳ט עם נור ווען עם
גיט אריין א טעם .אין דער גמרא חולין צ״ז געפינען מיר ,אז ״אריינגעבן א טעם*
מיינט מען ווינציקער פון ״ששים״ ,פון זעכציק ,דאס הייםט ,אז די מותר־זאך אין
ווינציקער פון  60מאל אזוי פיל ווי די אסור־זאך.

פרק ח,
כדי צו פארשטיין די דינים אין דאזיקן פרק איז נויטיק צו זאגן ,אז שמיטה־
פרוכטן זענען הייליק ,און מען מעג זיי עסן און באנוצן אויר צו געוויסע אנדערע זאכן,
ווי געבן צו עסן בהמות ,שמירן זיך מיט אייל פון שמיטה ,אבער מען טאר זיי ניט
קאליע מאכן .״קאליע מאכן״ הייסט אפילו ווען מען קאן נוצן א געוויקם צו א בעסערן
צוועק און מען פארנוצט זי פאר א קלענערן צוועק .למשל א געוויקס ,וואס מען דארף
געבן צו עםן א מענטש און מען גיט עם צו עסן צו א בהמה הייסט קאליע געמאכט .אבער א
געוויקס ,וואם איז באשטימט פאר א בהמה צו עםן ,און מען גיט עם צו א בהמה הייסט
ניט קאליע געמאכט.
א .כלל גדול ,א גרויסן כלל האבן )די חכמים( געזאגט וועגן שמיטה )פרוכטן(;
אלץ ,וואס איז באשטימט ספעציעל צום עסן פאר מענטשן ,טאר מען ניט מאכן דערפון
א פלאסטער )מלוגמא ,צו־צו־לייגן צו א מכה( פאר א מענטשן און עם איז ניט נויטיק
צו זאגן אז פאר א בהמה )צו מאכן א פלאסטער טאר מען אודאי ניט( .דאס ווארט ״מלוג־
מא״ איז — ווי עם וויתט אן ח בנימין מוםפיא אין ״מוםף הערוך״ — ,דאם גריכישע
ווארט ״מאלאגמא״ ,א ״פלאסטער* ,וכל ,און יעדע זאך ,ונאם איז ניט באשטימט ספע־
ציעל צום עסן פאר א מענטש! ,מעג מען יא מאכן א פלאםטער פאר מענטשן ,אבער ניט
פאר א בהמה .די מפרשים זאגן ,אז אויב געוויסע שמיטה־פרוכטן זענען באשטימט צו
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מיודוד לא למאכל אךם׳ ולא למאכל
?המה ,דושב ,עליו למאכל אךם
ולמ.אכל בר,ןןה׳ ניות^ין,עליו חומרי
אדם והומר ?הןו׳ה .חש? ,עליו
לעעים׳ סרי הוא כעצים ,כגון
הסיאה׳ והאזוב׳ והקורניתיב שביעית

ר ב

נתנה לאכילה׳ ולשתיה ,ולסימה,
לאכול דבר שרךכו לאכול׳ ולסוך
ד^ר שדרכו לסוך .לא י,סוך נין
וחומין׳ אמל ן ך הוא את השמן.
וכן בתרומה וכמעש׳ר שני. .קל מהם
שביעית׳ שנת^ה להךלקת הנר:

עסן פאר א בהמה ,מעג מען דערפון יא מאכן א פלאסטער פאר מענטשן ,ווייל מענטשן
עסן דאך עם ניט :אבער מאכן א פלאסטער פאר א בהמה טאר מען ניט ,ודייל בהמות
עסן יא די פרוכטן .וכל שאינו מיוחד לא ,און אלץ ,וואס איז ניט ספעציעל באשטימט
צום עסן ,ניט פאר מענטשן און ניט פאר בהמות )אזעלכע געוויקסן ,וואס טיילמאל גיט
מען ויי צו עסן מענטשן און טיילמאל בהמות ,אבער עס איז ניט ספעציעל באשטימט(,
איו אויב מען האט )ביים אראפנעמען ראם געוויקס פון פעלד( אין זינען געהאט ,אז
דאם זאל זיין אויף צו עסן סיי פאר מענטשן און סיי פאר בהמות ,לייגט מען ארויף
אויף דעם געוויקס די שוועריקייטן )חומרות( סיי פון מענטשן סיי פון בהמות.
די משנה לערנט ,אז אין אזא פאל טאר מען ניט מאכן פון די דאזיקן געוויקם קיין
פלאסטער פאר מענטשן ,מחמת מען האט דאך אינזינען געהאט ,אז מענטשן זאלן עם
עסן .אבער מען טאר עס אויך ניט עסן געקאכטערהייט )אזוי טייטשן די מפרעזים( ,און
מען מעג זיי עסן נאר רויערהייט ,מחמת מען האט דאך אינזינען געהאט צו געבן עס
פאר בהמות און ווען מען וועט זיי אפקאכן וועלן בהמות זיי שוץ ניט וועלן עסן.
חשב עליו לעצים ,ער האט אינזינען געהאט )ביים אראפנעמען דאס געוויקס פון
פעלד( צו באנוצן עס אלם האלץ )צום ברענען( ,האט עם דעם דין פון האלץ )מעג מען
מיט דעם איינהייצן דעם אויוון( ,ווי הסיאה ,סאטורעיא־געוויקס ,והאזוב ,איזאפ־גע־
וויקס .והקורנית ,און טהימיאן־געוויקם אלע דריי זענען אזעלכע געוויקסן ,וואס מען
קאן זיי נוצן סיי אויף עסן פאר בהמות .און סיי צו ברענען מיט זיי אין אויוון .זאגט
די משנה ,אז אויב מען האט ביים אראפנעמען זיי פון פעלד אינזינען געהאט ,אז מען
זאל זיי באנוצן אויף האלץ צום ברענען .מעג מען מיט זיי איינהייצן דעם אויוון ,כאטש
בהמות וואלטן זיי געקאנט עסן.
שביעית ,שמיטררגעוויקסן זענען געגעבן געוואדן צו עסן ,אדער טרינקן
ב.
אזעו שמידן זיך מיט זיי צו עסן דאם וואס דער שטייגער איז צו עסן ,צו מרינקן דאם,
וואס דער שטייגער איו צו טרינקן ,און צו שמירן דאס וואם דער שטייגעד איו צו
שמירן מען דארף די שמיטה־געיויקסן באנוצן נאר אויף אזא אויפן ,לויט וועלכע עם
איז דער שטייגער צו נוצן די געוויקסן .לא יסוך ,מ׳טאד זיך נישט שמירן מיט ומין אדער
מיט עסיק )פון שמיטה־פרוכטן( ,אבער מען מעג זיך שמידן מיט אייל די משנה לערנט
דא .אז כאטש עם טרעפט זיך דאך אין זעלטענע פאלן ,אז מען שמירט זיך מיט וויץ
אדער מיט עסיק .נאר יוייל געוויינטליך טרינקט מען זיי ,טאר מען זיך ניט שמירן מיט
זיי :און דאס זעלבע איז ,פארקערט ,מיט אייל ,וואם כאטש עם טרעפט זיך דאך ,אז מען
טרינקט אויך אייל ,נאר ווייל געוויינליק שמירט מען זיך מיט אייל דעם קערפער,
מעג מען זיך שמירן דערמיט :דאס איז דער טייטש פון ״שדרכו״ אין אנהויב פון דער
תרומהאון
איז אויךביי
משנה ,״וואם דער שטייגער איז״ .וכן ,און דערזעלבער דין
ביי מעשר שני .אויך מיט פרוכטן פון תרומה און מעשרשני דארף מען זיך אזוי
מיטדעם
צו שמירןזיך
נוהג זיין צו עסן דאם וואס דער שטייגער איז צו עםן ,און
געבן מיר
צו מסכת דמאי
וואס דער שטייגער איז זיך צו שמירן .אין אונזער הקדמה
וואס איז תרומה און מעשר שני .קל מהם ,שמיטה איז גרינגער פון זיי )פון תרומה און
מעשר שני( דערמיט ,וואס שמיטה־מעג מען ברענען אין א לאמם אייל פון שמיטה־
איילבירטן מעג מען פארנוצן צום ברעגען אין א לאמפ; אבער אייל פון תרומה אדער
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רכא

ג אין מ51רין 5ויר1ת >ןזניעית ? ahג־וןדגרישין׳וקהסלב :ד לזאוסר
בסרה׳ ללא נס׳?זרןל׳ ולא ?5ןנ;ן .ולא לפועל׳ ד,א לך אי^ר זה׳ ולרןט לי
תאנ'ם?מנ;ן-ולא:רק 3מ^,קל .׳א -לרק סיום׳ קולרו ^ן;5ר .ל.פןט לי ביו
אף לא א»גודות .וכה״א׳ את ^ן!־ךכ 1ליק סיום׳ ^לרו אסור .ל.קח טן
לאגוד א1ת1כנ.ית׳אוגדיןא1ת 1נ^טוק׳ הנדותום ??ר בפוגדיון׳ לקזאלקוט
פון מעשר שני טאר מען ניט ברענען אין א לאמפ )אן אויסנאם איז אייל פון תרומת
טמאה ,תרומה ,וואט איז טמא געווארן ,וואט מען מעג ברענען אין א לאמם(.
ג .אי 1מוכרין ,מע! טאר ניט פארקויפן שמיטה־געוויקסן נים אויף דער מאס,
און ניט אויף דער וואג און ניט אויף דער צאל .די משנה האט פריער אין פרק ז׳ משנה
ג׳ געזאגט ,אז מען טאר בכלל ניט האנדלן מיט שמיטה־געוויקטן ,טייח ווען איעער
האט געקליבן פאר זיך אביטל פרוכטן און עט איז אים איבערגעבליבן ,מעג ער פאר־
קויפן )און דאט געלד האט דעם דין פון שמיטה( .זאגט דא די משנה ,אז אפילו אין
דאזיקן פאל ,ווען מען פארקויפט יא ,זאל מען עט ניט טאן ווי מיט געוויינטליכע
פרוכטן! מען זאל זיי ניט פארקויפן אויף דער וואג ,צי אויף דער מאט צי לויט דער
צאל ,נאד פארקויפן אויפן קוק ,עט זאל זיין א ענדערוגג ,און דאדורך וועט מען
געדענקן ,אז דאט זענען שמיטה געוויקסן .ולא ,און מען טאר אויך ניט פארקויפן פייגן
לויט דער צאל ,און גרינם אויף דער וואג כאטש פייגן פארקויפט מען געוויינטליר
אויף דער וואג און בינטלעך גרינט לויט דער צאל ,קאן מען דאך מייגען ,אז ווען מען
טוט פארקערט ,מען ציילט פייגן און מען וועגט בינטלעך גרינס ,מעג מען יא ,מחמת
עט איז דאך אן ענדערונג ,דעריבער לערנט אונז די משנה ,אז מען טאר ניט .בית שמאי
זאגן אז מען טאו ניט פארקויפן קיין בינטלען ,ניט דוקא ווען מען ציילט זיי ,נאר
אפילו ווען מען ציילט זיי ניט ,זאל מען פארקויפן נאר ניט־געבינדענע גרינטן צי
פרוכטן! אלץ כדי צו מאכן א היכר ,מען זאל דערקענען ,אז דאט זענען שמיטה־גע־
וויקטן .ובית הלל ,אבער די בית הלל זאגן ,אז דאס וואס איז דער שטייגער צו בינדן
אין דער היים ,מעג מען אויך בינדן אין מארק )צום פארקויפן( .דער רמבם טייטשט,
אז מען מעג פארקויפן אין גאט געבונדן אזוי ווי מען בינדט צום פירן אהיים ,און ניט
ווי מען בינדט צום פארקויפן אין גאט! מחמת דאט איז אן אנדער טארט בינדן און
דעריבער וועט מען עם דערקענען.כגון ,א שטייגמר ווי גרינער קנאבל )כרישין( און
אספאדעל )נץ החלב( .דאס איז דער טוף פון די ווערטער פון די בית הלל ,און זיי געבן
דא א ביישפיל פון ירקות וואט מען בינדט צום באנוצן אין שטוב ,למשל ,גרינער
קנאבל און אטפאדעל.
ד .האומר ,אז איינער זאגט )אים שמיטה( צו אן ארבייטער :דא האסטו דעם
זאזיקן איסר )אזא מטבע( און ריים אפ פאר מיר )אין גארטן( היינם ״גרינס' ,איז זיין
פארדינסט )דער ״איסר ,-וואס ער האט באקומען( מותר .דער ״איטר״ )אן אלט־רוי־
מישע מטבע ״אטאריאך( ווערט ניט באטראכט ווי דער ארכייטער וואלט אים בא־
קומען פאר פארקויפן די שמיטה־גרינם ,וואט ער ,דעו ארבייטער ,האט אנגעריטן!
מחמת ,ער האט דאך ניט געזאגט צום ארבייטער ,אז ער זאל רייטן דאם גרינס ״פאר
דעם איטר״ .ער הייטט דעריבער ,אז דעם ״איטר״ האט ער באקומען אלט א באזונ־
דערע מתנה ,און כאטש ווען מען פארקויפט שמיטה־געוויקטן און מען באקומט פאר זיי
געלד האט דאם געלד דעם דין ווי שמיטה ,אבער דא האט דער איטר ניט דעם דין
סון שמיטה .לקט ,אויב ער האט איס געזאגט; ״רייס מיר פאר אים )9אר דעם איסר(
גרינס הייסט* ,איז זיין פארדינסט )דער איסר( אסור מחמת ער האט געזאגט צו אים
״בו״ ,״פאר אים״ ,הייטט עם ,ווי ער האט באצאלט דעם ארבייטער פאר די שמיטה־
גרינטן מיט דעם איטר ,לקח ,אז איינער האט געקויפט )אים שמיטה( א ברוים פון א
בעקער אין ווערט פון א פונדוין )אזא מטבע ,און ער האט איס נים באצאלם ,נאר ער
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רכב

יךק1ת שדה א.ביא ?‘ך׳ מותר np.*? .אבל נותן הוא ל5ןר לעתות ׳ול^לן
מטגו סוזם ,לא י>:זלם ל 1הרנן‘ הוא נותןנזתנת חנם ז ו תאנים של
שביעית׳ ^גזאץ פ1רעים ח־וב סדמי עביעית אין קוצין או^נן במוקצה.
קביעית :ך ,אין נ־ותנים לא לבי\׳ אבל קוצה הוא בסרבה .אין הור־כין
ולא לבלן ,ולא לב^ר׳ ולא לבפן׳ ,ענבים בנת׳ אבל דוהך הוא בעריבה.
האט געזאגט צום בעקער( :״ווען איך וועל אפרייסן אין פעלד )שמיטה( גרינס וועל
איך דיר ברענגעך ,מעג ער ,אלץ צוליב דעמזעלבן טעם ,מחמת ער האט ניט געזאגט,
אז ער וועט אים ברענגן ״פאר דעם ברויט״! דעריבער הייסט עם ווי זיי האבן זיד איי־
נער דעם אנדערן געגעבן מתנות ,דער בעקער האט אים געגעבן אמתנה א ברויט ,און
ער גיט דעם בעקער א מתנה אנגעריסענע שמיטה־גרינס .״פונדיוך איז אויר אן אלט־
רוימישע מטבע ״דופאנדיום״ ,און האט געהאט דעם ווערט פון צורי ״איםר״.
לקח ,אויב ער האט געקויפט )ביים בעקער א ברויט( סתם )אויף בארג ,גארנים זאגנ־
דיק( ,טאר ער אים ניט באצאלן מיט שמיטה־געלט ,ווייל מען טאר ניט באצאלן קיין
חוב מיט שמיטה-געלר ,״שמיטה־געלד״ הייסט געלד ,וואט מען באקומט ווען מען
פארקויפט שמיטה־געוויקסן ,און דאם געלד באקומט די הייליקייט פון שמיטה! מען
טאר ניט דערמיט באצאלן קיין חוב ,ווייל עם הייסט אזוי ווי געהאנדלט דערמיט.
אין נותנין ,מען טאר ניט געבן )שמיטה־געלד אדער שמיטה־געוויקסן( צום
ה.
״בייר״ ,גרעבער פון ברונעמס מועלכע שטעלט־צו וואסער פאר אלע ארבייטן וואט
איינער דארף( ,און ניט צום .,בלן״ ,בערער ,און ניט צום ״ספר״ ,שערער ,און ניט
צום ״ספן״ ,שיף־פירער .ווייל מען טאר ניט באצאלן מיט שמיטה־געלד פאר פארשי־
דענע ארבייטן ,וואם זענען ניט עםן אדער טרינקן., .בייר״ איז פון ״בור״ ,״ברונעם״!
״בלך איז פון גריכיש ווארט ״באלענום״ ״באד־יונג״! ״ם0ן״ איז פון ״םפינה״,
״שיף״ ,און מען מיינט דערמיט דעם שיף־פירער ,וועלבער נעמט באצאלט פאר ארי־
בערפירן מיט דער שיף .אבל ,אבער ער מעג געבן )שמיטה־געלד( צוס ברונעס־גרע־
בער פאר וואסער צו טרינקן מחמת אויף עסן און טרינקן מעג מען יא פארנוצן שמיטה
געלט .ולכולן ,און צו די אלע )וועלכע מען האט פריער אויטגערעכנט( מעג ער געבן
)שמיטררגעלד( אלם מתנה בחינם ,באצאלן זיי פאר די ארבייטן טאר מען ניט! אבער
ווען מען זאגט ניט אז מען באצאלט ,נאר מען גיט זיי א מתנה בחנם ,מעג מען יא.
ו ,תאנים ,פייגן פון שמיטה טאר מען ניט אפהאקן מיט א ״מוקצה״ )אזא מעסער,
מיט וועלכן מען האקט אפ פייגס נאר מען מעג אפהאקן מיט א ״חרבה״ ,א שווערט,
מען מוז אויך אין דער ארבייט ביי שמיטה־פרוכטן מאכן א ענדערונג און ניט טאן,
ווי מען טוט אין געוויינליכע יארן .למשל ווען מען וויל אפשני Tן פייגן פון שמיטה
זאל מען ניט שניידן מיט דעם ספעציעלן שנייד־מעסער צו פייגן ,נאר מיט א שווערד.
אזוי טייטשט דער ר״ש ,און עם זענען פאראן אויף דעם פירוש א סך קשיות .דער
רמבם טייטשט ,אז ״קוצין״ מיינט ניט ״אפהאקך ,נאר ״אויסשפרייטן פייגן צום טרי־
קענען״ ,״מוקצה״ הייסט דער ספעציעלער פלאץ וואו מען שפרייט אוים פייגן צום
טריקענען )למשל מסכת ביצה פרק ד׳ משנה ז׳ ״עומד אדם על המוקצה״( ,און
״חרבה״ איז ניט דער טייטש ״שווערד״ )אין אזא פארם מיט א ״ה״ צום סוף איז
אין ערגיץ ניט פאראן דאם ווארט חרב( נאר ווי ״חורבה״ ,אין א חורבה ,אין אן אפ־
געלאזטן ארט .דער טייטש פון דער משנה איז ,לויט דעם רמב״ם ,אז פייגן פון שמיטה
זאל מען ניט אויסשפרייטן צום טריקענען אין דעם געורינליכען ארט ,אין דעם
״מוקצה״ ,נאר אין אן אפגעלאזן ארט ,וואו אין געוויינליכע יארן טריקנט מען ניט.
אין דורכין ,מען טאר ניט אויספרעסן )וויין פון שנניטה( וויינטרויבן אין וויינקלעטער
)וואו ס׳איז דער שטייגער אויסצופרעסן די וויינטרויבן( ,אבער מען מעג אויספרעסן אין א
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וכק1$1ב׳ א  5ל
ואין ע1שין o'jif
כותש הוא וסכנים לביודידה .ר׳
שמעון אומה אף טודון הוא כבית
הבד׳ ומכניס לבוךיךה^ ן אין
מלמלין:דק ו^זל שביעית כעזמן ^ול

רכג

^רוכ^ה׳ של^» :ביאנו ליךי פסול .ר
^סעון מתיר .ואד1רון אהרון נתכש־
ברביעית׳ והפרי .עצמו אסורנ
ח אין לוקחים עכדים דקרקעות
ובהמה טמאה נ^ךמי קזביעית׳ ואם

מילטער )עריבה( ,אויך דא איז דער טעם ,ווייל די ארבעט ביי שמיטה־פרוכטן דארף
זיין דורך א שינוי ,אן ענדערונג ,אנדערש ווי מען טוט אלע יארן; אין א מילטער ,וואו
מען קנעעט טייג ,פרעסט מען ניט וויינטרויבען ,דעריבער מעג מען .ואין עושי!; או!
מען מאכט ניט )מען קוועטשט ניט אויס אייל( פון שמיטה־איילבירטן■ אין אן אייל־
קעלטער און מיט א קלאץ )קוטב( ,אבער מען מעג זיי )צוערשט( צעשטויסן און
דערנאך זיי אריינברענגען אין א קליינעם אייל־קעלטער )בודירה( .״עושין״ טייטשט
דער ״תוספות יום טוב״ ״קוועטשן״ ,פון פסוק אין יחזקאל כ״ג ״ושם עשו״ .״קוטב״
טייטשט דער ר״ש ,דער ״אייל־קעלטער־קלאץ״ ,וועלכן מען לייגט ארויף אויף די
איילבירטן! דער רמבם טייטשט ״קוטב״ א קליינער אייל־קעלטער .״בודידה״ טייטשט
דער ברטנורא א -קליינער אייל־קעלטער״ ,אזוי ווי א מילטער .ר׳ שמעון זאגט ,אז מען
מעג אויך צעמאלן )די שמיטה־איילבירטן( אין אייל־קעלטער )אבער אויסקוועטשן
דארט דעס אייל טאר מען ניט ,נאר( מען ברענגט זיי אריץ אין רעם קליינעם אייל־קעל־
טער )און דא קוועטשט מען אויס רעם אייל( .ווייל ר' שמעון האלט ,אז עס הייסט גע־
נוג אן ענדערונג ,ווען דאס אויסקוועטשן דעם אייל קומט פאר ניט אין דעם געווייגט־
ליבן ארט ,אין דעם אייל־קעלטער.
אין מבשלין ,מען טאר ניט קאכן גרינס פון שמיטה אין אייל פון תרומה ,כדי
ז,
מען זאל עס ניט ברעינגן צו ווערן פסול )ניט מארן עס עסן( .דער דין איז ,אז אויב
תרומה ווערט טמא טאר מען איר ניט עסן און מען דארף איר פארברענען .עס איז
דעריבער מורא צו האבן ,טאמער וועט א טמא־זאר אנרירן דאס שמיטה־גרינס וואס
איז געקאכט געווארן אין תרומה־אייל ,און עם וועט טמא ווערן ,און ווייל מען וועט דאד
עם ניט טארן עסן צוליב דעם תרומה אייל ,וועט מען אויך דאס שמיטה־גרינם ניט
קאנען עסן)עם וועט ווערן פסול ,ניט טויגבאר צום עסן( ,און מען טאר דאד ניט פאר־
ניכטן קיין שמיטה־פרוכטן דעריבער טאר מען ניט קאכן שמיטה־גרינס אין תרומה־
אייל ,ר׳ שמעון איז מתיר )צו קאכן( ווייל ר׳ שמעון האלט אויך אין אנדערע ווערטער
)אין זבחים פרק ח׳ משנה ג׳( ,אז מען מעג דערפירן הייליקע עסנווארג אז זיי זאלן
ווערן פסול׳ ניטי־טויגבאר צום עסן .ואחרון ,און די סאמע לעצטע )פרוכט( ווערט אנ־
גענומען אלס שמיטה־פרוכט ,און די )ערשטע( פרוכט אליין איו אסור ,דא לערנט די
משנה דעם דין ,וועלכן מיר האבן געגעבן פריער אין אונזער הקדמה צום פרק ז׳ .דאם
אח דער דין ,אז אויב איינער האט פארקויפט שמיטה־פרוכטן ,למשל ווית ,און ער
האט באקומען דערפאר פלייש ,און ער האט פארקויפט דאם פלייש און באקומען דער־
פאר געלד ,און פאר דעם געלד האט ער געקויפט ארבעס ,האבן די מיטלסטע זאכן,
דאס פלייש און דאס געלד ,ניט דעם דין פון שמיטה־פרוכטן ,אבער דער סאמע לעצ־
טער ,די ארבעם ,האבן יא דעם דין פון שמיטה־פרוכטן .דערביי איז דער דין ,אז די
ערשטע שמיטה־פרוכט ,דער ווית ,בלייבט שטענדיק שמיטה־פרוכטן .״אסור״ מיינט
דא מען טאר עם ניט עסן ניט לויט די דינים פון שמיטה.
ח אין ,מען טאר ניט קויפן פאר שמיטורגעלט שקלאפן אדער פעלדער )ניט־
באוועגליכע זאכן( אדער א בהמה טמאה ווואס מען טאר ניט עסן(; און אויב מען האט
געקויפס זאל מען עסן קייג! ויי אויב מען האט געקויפט די דאזיקע זאכן פאר שמיטה־
געלד ,מוז מען פאר אזא סומע געלד■ וויפיל זיי האבן געקאסט ,קויפן מאכלים און זיי
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ל.קח י^^כל 35גךן .אין סדאין קיגי
ןבים וקיגי יולדות סךהי י^ביעית׳
ואם ה 5יא י^^כל נ^גדן .אין ^כין
נלים 1יק^ן ק ל קםי.עית׳ ואם קך
ט עור ק?כו  5קמן
י^כל
^ל ^כיעית׳ ר׳ אליעזר אוסר:ךלק■
וסכ״א׳ יאכל ^55דו .אסרו לס^י ר׳

וכד

..עלןי?א׳ אוסר היה ר׳ אליעזר׳ עור
ק^כו ?קסן ק ל קכיעית׳ :דלק.
אסר להם׳ קתוקו׳ לא אוסרלקם׳
סה קרבי אליעזר אומר בו :י ועוד
אמרו'ל;9יי׳ אוסר ה:ה ר אליעזר׳
האוכל&ת כותים באוכל בקר חזיר.
אסר להם׳ קתוקו׳ לא אוסר לקם׳

עסן לויט די דינים פון שמיטה .אי! מביאי! ,מען טאר פו! שמיטה־געלד ניט )קויפן
או!( ברענב! )אי! בית המקדש מקריב צו זיי!( טויבךקרבנות פו! א זב ,אדער א זבה
אדער פון א קימפעטארי! ,או! אויב מע! האט י<! געבראכט זאל מע! עם! קייג! זיי.
א ״זב״ הייסט איינער ,וואס עס רינט פון אים א קרענקליכע פליסיקייט; א ״זבה״ הייסט
א פרוי פון וועלכער ס׳רינט א קרעגקליכע פליסיקייט .ווען זיי ווערן ריין דארפן זיי ברענגן
אין בית המקדש א קרבן פון צוויי טויבן ,און דאס הייסט ״קן״ ,א ״נעסט פון צוויי טויבן״.
דאס זעלבע איז אויך א קימפעטארין מחויב צו ברענגן אין בית המקדש א קרבן פון
צוויי טויבן ,א ״קן״ .זאגט די משנה ,אז די דאזיקע קרבנות טאר מען ניט ברענגן פון
שמיטה־געלד .אויב מען האט יא געבראכט ,איז דער דין ,אז מען דארף פאר אזוי פיל
געלד ,וויפיל די קרבנות האבן געקאסט ,קויפן מאכלים און זיי עסן לויט די דינים
פון שמיטה־פרוכטן .אין סכי! ,מע! טאר ניט שמיר! כלים מיט אייל פו! שמיטה,
או! אויב מע! האט יא געשמירט זאל מע! עם! קייג! אים .דאס וואם פריער אין דער
משנה ב׳ ווערט געלערנט ,אז מען מעג שמירן מיט שמיטה־אייל ,מיינט מען שמירן
דעם קערפער פון מענטש :אבער זאכן טאר מען ניט שמירן ,און אויב מען האט יא
געשמירט זאל מען פאר אזוי פיל געלד ,וויפיל דער אייל האט באטראפן ,קויפן
מאכלים און זיי עסן לויט די דינים פון שמיטה־פרוכטן.
ט ,עור ,א פעל ,וואס מע! האט געשמירט מיט אייל פו! שמיטה ,זאגט ר' אליעזר,
אז מען זאל )די פעל( פארברענע! ,או! די חכמים זאג! ,אז מע! זאל עס! קיינן איס,
די מפרשים זאגן ,אז מען מיינט ניט דוקא פעל נאר אויר אלע אנדערע זאכן ,און
ר׳ אליעזר האלט ניט פון דעם דין פריער אין משנה ח׳.,אז מען ״זאל עסן קייגן דעם
אייל״ ,און ער האלט ,אזמען דארף אזעלכע געשמירטע זאכן פארברענען .אמרו ,מע!
האט געזאגט פאר ר׳ עקיבא ,אז ר׳ אליעזר האט געזאגט ,דאס א פעל וואס מע! האט
געשמירט מיט אייל פו! שמיטה דארף מע! פארברענען; האט ער )  nעקיבא( צו זיי
געזאגט שחייגט ,איך וועל אייך ניט זאגן ,וואס ר׳ אליעזר האט געזאגט וועג! רעם.
דער ירושלמי ברענגט צוויי מיינונגען ,איין מיינונג איז ,אז ר׳ אליעזר האט געזאלט
זאגן ,אז די ביינער פון דאזיקן מענטש ,וואס האט געשמירט ,זאלן פארברענט ווערן.
די אנדערע מיינונג איז ,אז ר׳ אליעזר האט גאר אינגאנצן מיקל געווען און מתיר
געמאכט בכלל צו שמירן כלים מיט אייל פון שמיטה.
י .ועוד ,או! נאך האט מע! געזאגט פאר אים )פאר ר׳ עקיבא( ,אז ר׳ אליעזר
האט געזאגט ,אז ווער עםעסט ברויט פו! א כותי ,איז אחי ווי ער וואלט געגעס! פלייש
פו! א חזיר; האט ער )ר׳ עקיבא( זיי געזאגט :שווייגט ,איך וועל אייך ניט זאגן ,וואס
ר׳ אליעזר האט געזאגט וועג! דעם מיר האבן שוין געשריבן אין ברכות פרק ז׳ משנה
א׳ און ברכות פרק ח׳ משנה ח׳ ,אז ״כותים״ הייסן די שומרונים ,די האלב־יידישע
סעקטע ,וואס האלטן פון תורת משה ,פון חומש ,אבער זיי האלטן ניט פון די נביאים
וכתובים :זיי האלטן אז דער בית המקדש דארף ניט זיין אין ירושלים׳ נאר אויפן בארג
גריזים .זיי זענען נזהר געווען אין א סך מצוות ,און טייל תנאים האבן זיי באטראכט
פאר יידן און געזאגט ,אז מען מעג עסן זייער ברויט און עם הייסט ניט קיין גויאיש
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סה^;זר׳{ן^ליקרא 1ס ד ב : 1י א 9ךדו״ן ן ^תר לדח>1ן  5ה׳ ואם ״,תח^;;זב הוא׳
ו;זהום,קהכת5ןאוגקש^זזל^:זניעית ,ן הרי זה לא ירחוין:

׳

י

פרק ט

א ה 5י;ם׳ וה.ירבחין )הש1?1ים(׳
וההלוגלוגות׳ כ1ק?ר ^^הרים׳
והכרקס שמהרות׳ וה; 1מר ק ל א9ר׳
5טורין  9ןהמעשרות׳ ו^לקחיןה?ל

אךם בקביעית׳ קאץ כי־מא ?הם
;  o p rר׳ יהוךה אומר׳ ספיחי חרדל
מ^דין ,ק ל א ;חשרה.עליהן עוכרי
ע?יךה.ר'קמע’קאוסר׳ ?ל הספיחים

ברויט )פת עכום( .ערשט שפעטער האט מעז זיי דערקלערט אינגאנצן אלם ניט•י Tן.
ר׳ עקיבא האט ניט געוואלט אויסזאגן ,וואם ר׳ אליעזר האט געהאלטן וועגן ברויט
פון א כותי ,און איץ מיינונג איל ירושלמי איז פאראן ,אז ר׳ אליעזר האט מתיר
געמאכט צו עסן כותי־ברויט.
יא ,מרחץ ,א באד ,וואס מען האט איינגעהייצט טיט זאנגךשטרוי אדער שטרוי
פון שמיטה מעג מען זיך באדן אין אים .תוספות שבת ל״ו זאגט ,אז ״ ת ב ך הייסט
דאס שטרוי וואם ווערט אפגעשניטן מיט די תבואה ,דאס זאנגן־שטרוי ,און אז ״קש״
הייסט דאס שטרוי ,וואס בלייבט ביי דער ערד ,און שפעטער ווערט עס אראפגענומען.
די מפרשים זאגן ,אז כאטש ודיטער אין פרק ט׳ משנה ז׳ ווערט געזאגט ,אז מען טאר
ניט פארברעגען קיין שטרוי פון שמיטה ,אבער אויב מען האט יא איינגעהייצט,
בדיעבד ,מעג מען זיד באדען .ואם ,און אויב אבער דער האס וויל זיך באדן איז א
חשובער מענטש ,זאל ער זיך ניט באדן ,ווייל מענטשן קאנען זיך אפלערנען פון אים
און נאכמער מיקל זיין.

פרק ט.
א ,הפיגם ,ראוט־קרויט ,והירבוזין השוטים ,און ווילדער שפאראג ,והחלגלוגות,
און בארצל־קרויט ,כוםבר שבהרים ,קאריאנדער )אזא געווערץ( וואס וואקסט )ווילד(
אין די בערג ,והכרפס שבנהרות ,און פעטרושקע וואם וואקסט )ווילד( ביי די טייכן,
והגרגר ,בערים )יאגדעס ,טייל טייטשן ״ראוקע״( וואס וואקסט ווילד אויף דער לאנקע
)אפר ,גראז־פעלד( ,זענען פטור פון מעשרות ,פון די אלע געוויקסן דארף מען ניט אראפ־
נעמען קיין מעשרות ,ווייל זיי וואקסן הפקר׳דיק ,און יעדער קאן זיי נעמען׳ און הפקר
איז פטור פון מעשרות .ונלקחין ,און מען מעג זיי קויפן פון יעדן מענטש אים שמיטה,
אנדערע געוויקסן טאר מען ניט קויפן פון יעדן מענטש אים שמיטה ,מחמת טאמער איז
דער פארקויפער ניט אפגעהיט אין די שמיטה־דינים און ער לייגט אוועק אין הויז צו
באהאלטן אויף שפעטער שמיטה־פרוכטן ,דאס הייסט ״נשמר״ ,באהאלטענע פרוכטן,
און אזעלכע פרוכטן טאר מען ניט עסן .אבער די געוויקסן ,וואס ווערן דא אויסגערעכנט
אין דער משנה ,זענען ניט חשוב און קיינער באהאלט זיי ניט ,שאין ,ווייל אזעלכע )גע־
וויקסן( ווי זיי ווערן ניט באהאלטן ,דאס איז דער טעם וואס די משנה גיט ,פארוואס מען
מעג זיי קויפן ביי יעדן איינעם אים שמיטה .ר׳ יהודה זאגט ,אז ווידערוואקסונגען פון
זענעפט )גארטשיצע( מעג מען )קויפן און עמן אים שמיטה( ווייל די וואם זענען עובר
אויף דער עבידה )פון שמיטה( זענען ניט חשוד אויף זיי)אז זיי ואלן באהאלטן זענעפט,
מחמת עס א^ז ניט חשוב און מען באהאלט עס ניט( ,מיט ״ספיחיך מיינט מען ״גע־
וויקסן ,וועלכע וואקסן פון זיך אלייך ,און וועלכע מען האט ניט פארזייט .למשל ווען
איינער שניידט אפ די ווייץ אין פעלד ,און פארזייט ניט מעד אין פעלד דעם צווייטן
יאר ,אבער ווייל אין דעם פעלד זענען געבליבן אראפגעפאלענע ווית־קעדנדלער פון
די זאנגן פון פריעריקן יאר ,זענען די קערנדלעד ^אליין אויפגעגאנגען און פון זיי זענען
עם דעם איצטיקן יאר ארויסגעוואקסן תבואה־זאנגען ,דאס הייסט ״םפיחיך ,דאס
ווארט איז פאראן אין חומש )ויקרא כ״ה ״את ספיח קצירך״( .ר׳ שמעון זאגס ,אז
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מןזדין׳ חוץ מ??יחי קרוב> ,צי^ין כל דו?םיס'ם אסוריף ב ^ל ש
כיוצא ;הם בירקות ץו'ךה 1 .ה; א׳ ארצות לביעור׳ יהודה׳ וע^רמ^ררן׳
ווידערוואקסונג! )ספיחי!( פון אלע פרוכטן מעג מע! )קויפן או! עס! אים שמיטה( ,א
חוץ פו! ווידערוואקסונג! פו! קרויט ,ווייל אזעלכע ווי זיי )ווי קרויט־ספיחי!( זענען
ניט פארא! אי! די פעלד-גר־נפן זיי וואקכן נור ווען מען פארזייט זיי׳ און ניט סתם׳
ד,פקר ,אין פעלד ,און דעריבער איז אנצונעמן ,אז די וואס היטן ניט אפ די שמיטה־
דינים באהאלטן זיי יא .וחכמים ,או! די חכמים זאגן ,אז אלע ווידערוואקסונג!
זענען אסור די חכמים האבן גוזר געווען בכלל ,אז מען טאר אים שמיטד׳־יאר ניט עסן
קיינע ווידעחואקסונגן )ספיחין( פון תבואות און גרינסן ,כאטש מען האט זיי ניט בא־
ארבייט אים שמיטה און זיי זענען געוואקסן פון זיך אליין .דער טעם איז ,ווייל מען
האט מורא געהאט ,טאמער וועלן די וואס זענען ניט אפגעהיטן אין שמיטה־דינים,
פארזייען ביי זיך אין גארטן די תבואות און גרינסן און ווען זיי וועלן אויפוואקסן וועלן
זיי פארקויפן אין מארק און זאגן ,אז דאס זענען ספיחין ,ווידערוואקסונגן .אבער עם
זענען פאראן טייל ספיחים־געוויקסן ,וואס מען האט יא מתיר געמאכט ,למשל ,פרוכטן
פון ביימער ,ווייל מען קאן דאך ניט פארזייען א בוים אים שמיטה־יאר און ער זאל
געבן אין זעלבן יאר פרוכטן.
שלש ,דריי לענדער זענע! )פאררעכנט פאר באזונדערע לענדער אי! ארץ־
ב.
ישראל בנוגע( דעס די! פון ביעור .מיר האבן שוין עטליכע מאל געזאגט ,וואס מיינט
״ביעור״ ,אויסרוימען .דאס איז די מצוה ,וואס די תורה האט אנגעזאגט אין שמות כ״ג
און ויקרא כ״ה ,אז אים שמיטה־יאר זענען אלע געוויקסן הפקר ,און יעדער קאן זיי
נעמען און עסן; און ניט נאר זענען זיי הפקר פאר מענטשן נאר אויך פאר בהמות און
חיות אין פעלד .אויב איינער האט גענומען אין שטוב אדיין געוויקסן מער ווי ער
האט געקאנט פארנוצן ,און יערווייל איז אנגענומען א צייט ,ווען דער דאזיקער גע־
וויקם׳ וואס מען האט אין שטוב ,לאמיר זאגן ,פייגן ,איז שוין ניטא אין פעלד ,און
די חיה פון פעלד האט ניט דארט צו עסן קיץ פייגן ,דארף מען די פייגן פון שטוב
ארויסרוימען אין פעלד אריץ ,דאם הייסט ,אז עס איז אנגעקומען פאר פייגן דער
״זמן ביעור״ ,די ״צייט פון אויסרוימען״ .לאמיר עם גוט באמערקן .אויב למשל ,פייגן
זענען שוין ניט פאראן אין פעלד ,אבער עם זענען פאראן אין פעלד מילגרוימען,
דארף מען ארויםרוימען פון שטוב אין פעלד אריץ נאר די פייגן :אבער די מילגרוימען
קאן מען יא האלטען ביז עם וועט אויכפעלן אין פעלד מילגרוימען ,און דעמאלס ערשט
ויעט זיין די ״צייט פון ביעור״ פאר מילגרוימען .איצט איז די פראגע; היות ארץ יש 
ראל איז דאך א גאנץ לאנד ,צי אויב ערגיץ אין ארץ ישראל ,למשל ,אין צפון טייל פון
לאנד ד,אט ניט אויםגעפעלט פייגן אין פעלד ,אבער אין דרום טייל פון לאנד איז
שוין ניטא אין פעלד קיץ פייגן ,צי מעג סעו אויר אין דרום האלטן די פייגן אין
שטוב ,מחמת אין צפון טייל פון לאנד זענען נאך יא פאראן פייגן אין פעלדי דערויף
זאגט די משנה ,אז גאנץ ארץ ישראל האט מען קודם כל איינגעטיילט ,בנוגע דער
״צייט פון ביעור״ אין דריי באזונדערע לענדערלעך .אויב אין איינעם פון די לענדער־
לער איז יא פאראן פייגן ערגיץ אויף די ביימער ,מעג מען אין דאזיקן לענדל אומעטום
האלטן פייגן אין שטוב ,און עם הייסט ,אז עם איז נאכניט אנגעקומען די צייט פון
ביעור .אבער אין די אנדערע לענדער ,אויב דארט איז קיין פייגן אין פעלד מער ניטא
)כאטש אין יענעם ערשטן לענדל איז יא פאראן( מוז מען שוין יא מבער זיין פון שטוב
אין פעלד אריץ ,די דאזיקע דריי לענדער זענען :יהודה ,או! עבר הירד! א !1דער גליל,
״יהודה״ חייסט דער דרום טייל פון ארץ ישראל :״גליל״ הייםט דער צפון־טייל פון
ארץ ישראל :וועגן עבר הירדן ,יענער זייט פון טייר ירדן״ ,זענען די מפרשים מחולק
וואם מען מיינט דא דערמיט .געוויינטליר ,מיינט מען כמעט אומעטום מיט ״עבר הירדן״,
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דאם לאגד ,וואם ליגט אין יענער זייט פון טייך ירדן ,און דער טייר ירדן איז מפסיק
צווישן ארץ ישראל און דעם דאזיקן עבר־הירדן־לאנד .אבער דא איז שווער צו זאגן,
אז מען זאל מיינען די דאזיקע ״יענע זייט פון ירדן״ ,מחמת מען האלט ,אז דאם דאזיקע
לאנד האט ניט דעם דין פון ארץ ישראל בנוגע שמיטה .דעריבער מיינען טייל מפודזזים
אז ס׳איז דאם לאגד ,וואס ליגט ביים ירדן אויף דער ארץ ישראל זייט .אבער פון ירושלמי
איז צו זען אז מען מיינט טאקע יענע זייט פון ירדן .איצט זאגט די משנה ,ושלש שלש,
אבער אויך יעדעם לאנד פון די דאזיקע דריי)יהודה ,עבר הירדן אזן גליל( איז ווידטר
איינגעטיילט )בנוגע ביעור( אין דריי לענדלעך )טיילן( .דאס הייסט ,אז אויב עס קומט
די צייט פון ביעור ,למשל ,אין איינעם פון די דאזיקע לענדלעד פון יהודה ,הייסט עם
ניט ,אז די ביעור־צייט איז אויד אגגעקומען אין די אנדערע צוויי לענדלעך פון יהודה,
אויב אין די אנדערע צוויי לענדלעך איז נאד פאראן פון דער פרוכט אין פעלד .און
דאסזעלבע איז אויר אין גליל און עבר הירדן .די משנה רעכגט דא אוים צוערשט די
דריי לעגדלעך אין גליל ,און זאגט! גליל העליון ,דער אויבערשטער טייל )צפון־טייל(
פון גליל ,וגליל התחווון ,און דער אונטערשטער טייל )דרום טייל( פון גליל ,והעמק ,און
דער טאל ,דאם זענען די דריי לענדלעד אין וועלכע דער גליל איז איינגעטיילט ,איצט
גיט די משנה געאגראפישע סימנים ,וואו עם געפינט זיך יעדע פון די דאזיקע דריי
גליל־לענדלעך .מכפר חנניה ,פון כפר חנניה )א שטאט אין גליל( און ארויף־צו )צו
צפון( ,וואו עם וואקסן ניט קיין סיקאמאר־ביימער ,הייסט ״גליל העליון״; און פון
כפר חנניה און אראפיצז )צו דרום׳ הייסט ״גליל התחתון״; און די געגענט )תחוס(
פון טבריה הייסט דער ״עמק*)דער טאל( .איצט גיט די משנה וועגן די דריי לענדלער
אין יהודה ,און דאם זענען :ההר ,דער בארג)דאס הייסט די בארגיקע געגנט פון לאנד(,
שפלה ,די פלאכע געגנט )פון לאנד( ,והעמק ,און דער טאל .דאם זענען די דריי לענד־
לעך פון יהודה .איצט זאגט די משנה :ושפלת הלוד ,און די פלאכע געגנט ארוס דער
שטאט לוד ,איו אווי ווי די ״שפלת הדרום״ ,ווי ,די פלאכע געגענט פון דרום ,וההר
שלה ,און איר בארג ,כהר המלך ,איו אווי ווי דער הר המלך )דער בארג פון קעניג(,
מבית חורון ועד הים ,פון דער שטאט בית חודון און ביו צום ים ,מדינה אחת ,רעכנט
ז-ך פאר איין מדינה .וועגן דער דאזיקער משנה זענען געשריבן געווארן א סך חקירות
און פירושים ,כדי צו דערגיין קודם כל ,וואו אין ארץ ישראל האבן זיך געפינען די
אלע ערטער .עם איו שווער אויך די קשיא ,פארוואם רעכגט ניט די משנה די דריי
לענדלעך פון עבר הירדן ,ווען מען נעמט אן דעם טייטש פון ירושלמי ,אז דאס מיינט
מען דאם לאנד אין יענער זייט פון ירדןי דער ברטנורא וויל האבן ,אז די לעצטע
ווערטער פון דער משנה פון ״ושפלת הלוד״ ביז צו ״מדינה אחת״ ,איו טאקע די איינ־
טיילונג פון די דריי לענדער פון עבר הירדן ,און אז עבר הירדן מיינט מען ניט,
״יענע זייט פון ירדן״ .נאר די ארץ ישראל׳דיגע זייט פון ירדן .אבער דער פירוש פון
ברטנורא איז שווער ,ווייל מיר ווייסן דאך ,אז די געגענט פון דער שטאט לוד געפינט
זיך ניט אין דער געגענט פון טייך ירדן ,נאר אין מערב פון יהודה ,שוין נאנט צום
מיטלענדישן ים .דער ווילנער גאון זאגט דעריבער ,אז די לעצטע ווערטער פון דער
משנה זענען א פירוש צו דער פארטיילונג פון יהודה אין ״הר״ ,און ״שפלה״ און
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״עמק״ ,און אז דאס זענען ״שפלת הלוד״׳ ״הר המלך* און די געגענט פון בית חורון.
ג ולמה ,און פארוואס האבן זיי )די חכמים( געזאגט ״דריי לענדלען? כדי מע!
זאל מעגן אין יעדן לענדל עסן )אין שטוב( אווי לאנג ביז עס וועט פארשווינדן ווערן
)פון פעלד( דאס לעצטע אין איס )אין דאזיקן לענדל( .אויב אין איין לענדל איז ערגיץ־
וואו נאך פאראן די פרוכט אין פעלד ,כאטש אין די אנדערע לענדלעך איז שוין ניטא
מעג מען אין דאזיקן לענדל נאד עסן אין שטוב און מען דארף נאכניט ארויסרויכוען
אין פעלד אריין .אזוי טייטשט דער ירושלמי; דער רמבם טייטשט ,אז אלע דריי לענד־
לעד פון יהודה און דאם זעלבע פון גליל און פון עבר הירדן האבען דעם דין פון
איץ לאנד .ר׳ שמעון זאגט ,אז די חכמים האבן ניט געזאגט )ניט איינגעטיילט אין(
דריי באזונדערע לענדלעך נאד וועגן יהודה אליין )נאד ״יהודה״ איז איינגעטיילט
אין דריי באזונדערע לענדלעך( .אבער די אנדערע צוויי( לענדער )גליל און עבר
הירדן( האבן דעם דין ווי דער הר המלך .דער טעם איז ,ווייל די געגענט פון הר המלר
)דעם קעניגליכן בארג( איז זייער רייד געווען אין געוויקסן ,און דעריבער האט מען
גליל און עבר הירדן צוגעפאסט בנוגע דער צייט פון ביעור צו דער דאזיקער הר־
המלד־געגענט .וכל ,און אלע לענדער הייםן איין לאנד בנוגע איילבירטן און טייטלן,
אויב ערגיץ אין ארץ ישראל ,למשל אין יהודה ,זענען נאד פאראן אויף די ביימער
איילבירטן אדער טייטלן ,מעג מען אויד אין די אנדערע לענדער פון ארץ ישראל,
אין גליל און עבר הירדן .עסן אין שטוב די איילבירטן אדעד טייטלען ,און מען דארף
ניט זיי ארויסרוימען אין פעלד אריץ.
אוכלין ,מען מעג עסן )אין שטוב ,ווען עם דערנעהענטערט זיך די צייט פון
ד.
ביעור אויף די פרוכטן וואס זענען הפקר ,אבער ניט אויף די פרוכטן וואם זענען
געהיטן )שמור( אויב אין פעלד זענען פאראן פרוכטן ,וועלכע זענען הפקד מעג מען
אייד עסן אין שטוב די זעלבע פרוכטן ,און מען דארף זיי ניט ארויסרוימן ,מבער זיין.
אויב אבער אין פעלד זענען די זעלבע פרוכטן שוין ניטא אלם הפקר ,נאר עם זענען
פאראן פרוכטן ,וואם ווערן געהיטן׳ ניט הפקר ,קאן מען שוין אין שטוב ניט עםן,
מוז מען ארויםרוימען פון שטוב .ר׳ יוסי איז מתיר צו עמן אויך ווען עם זענען פאראן
געהיטענע פרוכטן .די מפרשים פרעגן ,אויב זיי זענען ״געהיטך ,זיי זענען אין שטוב
אדער אין אן אנדער געהיטן ארט ,ווי אזוי קאן ר׳ יוםי זאגן ,אז צוליב דעם דארף מען
שוין ניט מבער זיין? אויב אזוי ווען זשע דארף מען יא מבער זיין? דער רמבם אין
״יד החזקה״ טייטשט די משנה ,אז דאם מיינט מען ,אויב ביי איינעם אין הויף וואקםן
אויף א בוים פרוכטן און זיי זיינען ניט אפגעריםן האלט ר׳ יוםי ,אז אויפן חשבון
פון דאזיקן בוים ,וועלכער איז דאד געהיטן ,מעג מען עםן אין שטוב .אוכלין ,מען מעג
עסן)אין שטוב( אויב עם זענען פאראן די פרוכטן אין די קריגלען )טפיחין( אויפן דאך,
די דאזיקע קריגלעד זענען באשטימט ,אז פייגל זאלן דארט קאנען אריינלייגן זייערע
צונויפגעבראכטע קערנער .דער רמבם טייטשט ״טפיחים״ פון ווארט ״טופח״ ,וואם
ווערט דערמאנט אין כלאים פרק א׳ משנה א׳ ,און דאם זענען הארטע ,קליינע ,שלעכטע
קערנער ,און די משנה מיינט צו זאגן ,אז אויב אין פעלד זענען פאראן שלעכטע
פרוכטן )״טפיחין״ איז א סימבאל־ווארט פאר א שלעכטן מין פרוכטן( מעג מען אין
שטוב עס 1אייד גוטע פרוכטן .ועל הדופרא אויף דעם חשבון פון א צוויי־מאל־אין־יאר
פרוכט־בויס דופרא הייםט א בוים ,וואם גיט ארוים פרוכטן צוויי מאל אין יאר ,און
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;?‘,ןק1י 5רו_עד
ר3י יהודה עתיר
^זל^צוכלה הק>:ן  iה הכ1כש קל^\ה
כ^שים 3חבית אחת׳ ר׳ אל;עזר
איוסר׳ א־וכלין על הךאש1ן־ ר׳;ה.^1ע
א1מר׳ אף.על האחר־ון .רבן שליאל

רכט

א1מר׳  bpעז^לה סינ 1סן הי^זךה׳
יבער סינ 1ק לחבית .ד ^?סע־ק
א־וסר ,קל;רק אחד לביעור .אובלין
בך 4ילה.עד >«יבלו ס^רי1ת מבקעת
גיתגטל^ה  tך הסל.קט..ע^בים לחים׳

אויב עם איז נאך פאראן אין פעלד פון די לעצטע' סעזאן־פרוכטן ,מעג מען אין שטוב
עסן אויך די פרוכטן פון ערשטן סעזאן .אבל ,אבער מען טארניט עסן אויף דעם חשבון
פון ווינמער־חיינטרויבן .ווייגטרויבן ווערן צייטיק אין ארץ ישראל ארום דעם חודש אב,
אבער עם איז פאראן אין ארץ ישראל א שלעכטער מין וויינטרויבן ,וועלכער שטייט
אויפן וויינשטאק ביז וויגטער אריץ׳ און זיי הייסן ״סתוגיות״ ,ווינטערדיקע )פון
״סתו״ ,״ווינטער״( .זאגט די משנה ,אז אויב אויף די ביימער זענען געוויינטליכע
וויינטרויבן ניט פאראן ,אבער עם זענען פאראן די ווינטערדיקע ,טאר מען אין שטוב
ניט עסן ,ווייל די ווינטערדיקע הייסן אן אגדערער מין פרונט .ר׳ יהודה איז מתיר )צו
עסן אויף דעם חשבון פון די ווינטערדיקע( אויב זיי האבן אנגערייבן פארטיק ווערן
)בכרו( איידער עס האט זיך געענדיקט דער זומער ,מחמת דעמאלס הייסט עם ,אז זיי
זענען פון זעלבן מין ,און די חיה האט אין פעלד צו ערן דעמזעלבן מין וויינטרויבן.
ה ,הכובש ,אז איינער לייגט־איין דריי מינים איינלעגעכצן ס־ריי מינים גרינסן(
אין איין פאס )אין עסיק ,כדי די גרינסן זאלן זיך האלטן( ,זאגט ר׳ אליעזר אז מטן
מעג זיי עסן נאר אויפן חשבון פון ערשטן .דאם הייסט אויב איין מין גרינם פון די
איינגעלייגטע איז אים שמיטה פארשווינדן געווארן פון פעלד ,טאר מען שוין ניט עסן
אלע דריי גרינסן ,און מען דארף זיי אלע אויסרוימען ,מבער זיין! מחמת דער איינער
גרינס האט אריינגעגעבן טעם אויך אין די אנדערע צוויי גרינסן ,און זיי האבן דעם
דין פון דעם דאזיקן איינעם גרינם .ר׳ יהושע זאגט ,אז מען מעג עמן אויך אויפן לעצטן.
אפילו ווען צוויי גרינסן פון די דריי איינגעלייגטע זענען פארשווינדן געווארן פון פעלד,
און דער דריטער ,דער לעצטער ,איז ניט פארשווינדן געווארן ,מעג מען אלע דריי
גרינסן עסן אויפן חשבון פון דעם דריטן .דער ״תפארת ישראל״ זאגט ,אז ר׳ יהושע
האלט ,אז מבער זיין דארף מען נור ווען דער גרינס איז באזונדער ,אבער אויב ער
איז אויסגעמישט מיט אן אנדערן גרינם ,וועלנער איז נאנניט פארשווינדן ,הייסט עם,
ווי ביידע זענען נאנניט פארשווינדן .ר׳ גמליאל זאגט ,אז דאס גרינס וואס זיין מין איז
פארשווינדן געווארן פון פעלד דארף מען אויסרוימען זיין מין פון פאס; און די הלכה
איז ווי זיינע )  nגמליאל׳ס( ווערטער .לויט ר׳ גמליאל קומט אוים ,אז ווען א גרינם
פארשווינדעט פון פעלד דארף מען דאם דאזיקע גרינס ארויסנעמען פון פאס און מבער
זיין :אבער די אנדערע צוויי גרינסן ,אויב זיי זענען נאנניט פארשווינדן פון פעלד,
דארף מען ניט ארויסרוימען פון פאם .ר׳ שמעון זאגט ,אז אלע גרינווארג זענען ווי
איינס בנוגע ביעור .דער טייטש איז ,אז ניט דוקא ביי איינגעלייגטע גרינסן ,נאר בבלל
אויב עם איז פאראן אין פעלד איץ מין גרינס ,מעג מען עסן אין שטוב אלע מינים
גרינםן ,אפילו די וואם זענען שוין פארשווינדן געווארן פון פעלד ,מחמת אלע גרינםן
ווערן פאררעננט ,בנוגע דעם דין פון ביעור׳ ווי איץ מין .אוכלין ברגילה .מען מעג
עמן פארטולאק )אזא גרינס ,טייל מיינען ,אז עס איז דאסזעלבע וואס חלגלוגות פון
משנה א׳ ,בארצל־קרויט( ביז עס ווערט פארשזוינדן דער מין סגריות־פארטולאק אין
דעם טאל פון בית נטופה .פארטולאק איז א גרינם ,וואם האט א סך פיינטקייט און
וואקסט אממערסטן אין פיינטע ערטער ,און ווייל דער טאל פון בית נטופה )אן ארט
אין גליל( איז פייכט ,געפינט מען דעם פארטולאק דארט אמלענגסטן .דעריבער מעג
מען אומעטום עסן פארטולאק אין שטוב ביז עם פארשווינדט פון בית־נטופה־טאל ,און
ממילא איז מען שוין זיכער אז ער איז אין ערגיץ מער ניטא אין פעלד .וואם מען מיינט
,.סגריות״ ,איז ניט קלאר ,טייל מיינען ,אז דאם איז אזא סארט פארטולאק ,וועלכער
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.עד ?;זייבש המת1ק׳ וה?ן^בב כ;נש׳
.עד שתרד ך?;עה שדה. .עלי לןדם
1עלי נ^נים׳.עד קושיו מאביהן.
והמנבב ג:כש. ,עד שתרד ךביעה
קנןה .ר/עקי;א א1מר ,בכלן עד

רל

קרןרד ךה;עה קניה  tז כיו:גא כיו
המשימיר 3ות לסכיר 1עד רוקמים׳
.עד קהרד ר3יןגה קד ה .המודר
ה;אה מסביהו עד השקמים .עד
שתרד ךביעה שנ:ה .עד אימהי

ווערט ניט געזען לייכט ,ווייל ער באהאלט זיך )פון ״סגור״ ,פארשלאסן( אין דער
ערד .טייל זענען גורס ״סנדיות״ און מיינען ,אז דאם איז א סארט ״ארטושאק״.
ו .המלקט ,אז איינער רייסט אראפ )פו! פעלד ,אים שמיטה( פייכטע גראזן )מעג
פר פס! אי! שטוב די גראז!( ביז פס ווערט טרוק! דפר זיססר מחמת ,דעמאלס ,ווען
דער ״זיסער ווערט טרוקך געפינען זיך שוין ניט מער אין פעלד קיץ פייכטע גראזן
און דעריבער מוז מען דעמאלס מבער זיין די פייכטע גראזן פון שטוב אין פעלד אריץ.
מיט ״גראזך מיינט מען בכלל בלעטער ,וועלכע זענען גוט צום עסן ,נאר מען בא־
ארבייט זיי ניט און זיי מאקסן ווילד אין פעלד .רעם אויסדרוק ״דער זיסער ווערט
טרוקך׳ האבן מיר שוץ געהאט פריער אין פרק ג׳ משנה א׳ ,או :מיר האבן דארט גע־
געבן די פארשידענע טייטשן פון די מפרשים .איינער פון זיי איז ,ווען עם ווערן טרוקן
די פייכטע שפאלטן אין דער ערד .החגכב ביבש ,אז איינפר נפמט צונויף )מגבב( פו!
פפלד טרוקפנפ )גראזן ,אויך צום פס!( ,מעג פר פס! אי! שטוב די גארב! ביז פס
גייט אראפ דפר רפג! פו! דפר צווייטטר רעג!־צייט )רביפה( .מחמת דעמאלס ווערן
שוין נאס די פעלדער און די טרוקענע גראזן פארשווינדן פון די פעלדער ,און דערי־
בער מוז מען ארויסרוימען די גראזן פון שטוב אין פעלד אריין .מיר האבן אין מסכת
פאר .פרק ח׳ משנה א׳ דערקלערט ,וואס מען מיינט ״רביעה שנייה״ ,די צווייטע רעגנס־
צייט ,וואם הויבט זיך אן דעם  23טן טאג אין חשון .פלי קנים ,בלפטפר פו! שטעקעלעך,
ועלי גפנים ,או! בלפטפר פו! וויינשטאק! )קא! מפ! האלטן אי! שטוב( ביז זיי פאל!
אראפ פו! זייערע צוריג! )אי! פפלד ,פו! די ביימער( דער רמבם זאגט ,אז מען מיינט
דא פייכטע בלעטער ,וואם מען קאן עסן ,און דער רמבם ,אויפן יסוד פון ירושלמי איז
גורם ״עלי גפנים״ ,״בלעטער פון וויינשטאקן״ ,און ייט ״עלי קנים״ .והמגבב ביבש,
אויב מען נעמט צונויף )די זפלבע בלפטער פו! וויינשטאק!( טריקפנע ,מעג מע! זיי
האלט! אי! שטוב ביז פס גייט אראפ דפר רעג! פו! דפר צווייטפר רעגנס־צייטn ,
פקיבא זאגט ,אז ביי אלע )סיי ביי די פייכטע או! סיי ביי די טרוקענע( איז די צייט
ביז פס גייט אואפ דפר רעג! אי! דפר צווייטער רעגךצייט ,מחמת ווען עם קומט
אן דער דאזיקער רעגן ווערן אלע בלעטער צעטרעטן און פארניכטעט ,און די חיה
אין פעלד האט שוין גארניט פון די בלעטער.
ז ,כיוצא בו ,אזוי איז אויך דפר דין ,אז איינפר פארדינגט א הויז צו א! אנדפר!
ביז די  .פגנס ,מיינט טס ,ביז עם גייט אראפ דפר רפג! פו! דפר צווייטפר רעגנס־צייט
)רביפה שנייה( .די משנה וויל דא לערנען ,אז בכלל איז דער עיקר רעגן־צייט דער
צווייטער רעגן־סעזאן ,די רביעה שנייה :ניט נור ביי דינים פון ביעור און שמ־טה־צייט,
נאר אויך ביי אנדערע דינים .למשל אויב אין אן אפמאך ביים דינגן א הויז ווערט גע־
זאגט אז די ציינז איז ביז די רעגנס ,מיינט מען ,ביז דעם רעגן פון דער צווייטער
רביעה .המודר .אז איינפר טוט א נדר ניט הנאה צו האבן פון זיי! פריינט ביז די רפגנם,
מיינט פס ,ביז פס גייט אראפ דפר רעג! פו! דפר צווייטער רעגנס־צייט מחמת מענטשן
רופן אן דעם דאזיקן צווייטן רעגנס־סעזאן ״די רעגנס״ ,און ניט דעם ערשטן רעגן,
די ערשטע רביעה .פד אימתי ,ביז ווע! מעג! ארימע לייט אריינגיין אי! די גערטנפר
)סיי איס שמיטה צו קלייב! די שמיטה־פרוכטן ,מיי אי! אנדפרע יאר! צו קלייב! די
פרוכט! ,וואס גפהפרן צו זיי ,ווי לקט ,שכחה או! פאה(? ביז פס גייט אראפ דפר רפגן
פו! דפר צווייטער רפגךצייט דער בעל הבית פון די גערטנער האט ניט קיץ רעכט,
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^.ע^יים ^נ^הין ל&ך1ים 1ת?.עד^וןרד
מאימהי  5סניןוש1ך0ץ
וכ;עה
^{זכיעית? מ ^ז ה ר ד

ר;5עה ^ז;יה  Jח מי ^ןןל',ו ל&1יר1ת
שביעית׳ ותגיע שעת ה5יערר׳ מהלק
מזיון שלש סעודיות ל?ל אדוד ואלוד♦

רלא

וע?4ים אוכלין אחר הביעור׳ אבל
לא,עשיוים׳ ד״ר יהודה .ר׳ יוסי
אוסר׳ אדוד ^ענ?ים ןאדוד ,עשירים
אונלין אחר ד,ביעורה ט מי שחיו
לו 5ירותשביעית׳ ש;בלו לו בירושה
או שגתנו לו במת^ה׳ רבי אליעזר

פאר דעם רעגן פון דער צווייטער רעגנם־צייט ,צו שטערן די ארימע לייט אריינצוקו־
מען און צו צעטרעטן די ערד; אבער דערנאך איז שוין די ערד ווייך און דאס טרעטן
אויף דער ערד קאן איר ברענגן שאדן ,דעריבער קאן דער בעל הבית שטעה די
ארימע לייט צו קומען אין פעלד .מאימתי ,פון וועך אן מעג מען הנאה האבן און ברענען
)הייצן ,קאכן( מיט זאנגךשטרוי )תבן( און שטרוי פון שמיטה? פון זינט עס גייט אראפ
דער רעגן פון דער צחייטער רעגנס־צייט )אין מוצאי שמיטה ,אין 8טן יאר(.
דער ירושלמי גיט דעם טעם ,פאר וואט ביז דעמאלם טאר מען די שטרוי ניט פאר־
ברענען אדער פארנוצן למשל צו קנעטן דערמיט ציגל ,ווייל די שטרוי איז גוט צום
עסן פאר בהמות און חיות .אבער פון דער רעגנם־צייט אן איז אפילו ווען די שטרוי
וואלט געווען אין פעלד ,וואלט זי שוין געווען געווארן נאם און פארפוילט און פאר־
ניכטעט ,און וואלט שוין סיי ווי ניט גוט געווען פאר די בהמות און חיות ,דעריבער
מעג מען איר באנוצן אויך צום ברענען .וועגן אונטערשיד צווישן ״תבן״ און ״קש'
)״זאנגן־שטרוי״ און ״שטרוי״( האבן מיר געגעבן פריער אין פרק ח׳ משנה י״א.
מי ,אז איינער האט שמיטה־פרוכטן און עט איו אנגעקומען די צייט פון
ח.
ביעור ,מעג ער צעטיילן )פון די שמיטה־פרוכטן( שפייז גענוג אויף דריי סעודות צו
יעדן איינעם )פון זיין הויז ,פון זיינע פריינט( ,דאם איבריקע דארף ער מבער זיין,
ארויסרוימען פון שטוב .דער רמב״ן זאגט ,אז מבער זיץ מיינט ,אז מען דארף ארוים־
טראגן די איבריקע פרוכטן פון הויז און זיי דערקלערן פאר הפקר׳ און ווער עם וויל
זאל זיי קומען נעמען ,און אויך דער בעל הבית מעג נעמען פאר זיך פון זיי .דער רמבם
זאגט ,אז מען דארף זיי ארויסרוימען פון דער שטוב און פארניכטן און קיינער טאר
פון זיי ניט עסן .מיר וועלן באלד זען וועגן דעם אויך די מחלוקה אין דער משנה:
ועניים ,און ארימע לייט מעגן עמן )די שמיטה־פרוכטן( נאך דער צייט פון ביעור,
אבער ניט רייכע לייט ,אווי ואגם ר׳ יהודה; ר׳ יוסי זאגט ,אז סיי ארימע לייט ,מיי
רייכע לייט מעגן עסן נאך דער צייט פון ביעור ,דער רמבם איז גורם אין ר׳ יוסים
ווערטער ניט ״אוכלין״ ,ו1אר ״אין אוכלין״ ,זיי טארן ניט עסן ,און דעריבער זאגט
דער רמבם ,אז מעץ דארף די פרובטן פארניבטן ,ווייל די הלכה איז ווי ר׳ יוםי .לויט
ר׳ יהודה קעגן ארימע לייט יא עםן די פרוכטן אויך נאך דער ביעור צייט ,און די
מפרשים טייטשן ,אז אן ״ארימאן״ הייםט דער מענטש ,וואם די פרוכטן זענען ניט
געווען זיינע׳ און א ״רייכער מאן״ הייםט דער מענטש ,וואם די פרוכטן זענען געווען
זיינע.
ט מי ,אז איינער האט שמיטה־פרוכטן ,וועלכע ער האט באקומען דורך א ירושה
אדער מען האט אים ויי געגעבן א מתנה ,זאגט ר׳ אליעור ,אז ער דארף זיי צעסיילן
צווישן וייערע עסערס .ער טאר ניט האלטן זיי פאר זיך אליין צום עםן׳ נאר ער דארף
זיי צעטיילן צווישן אנדערע מענטשן ,און ער אליין מעג עםן נור א טייל דערפון.
מחמת ר׳ אליעזר האלט ווי די בית שמאי )אין פרק ד׳ משנה ב׳( אז מען טאר ניט
געבן א דאנק פאר נעמען שמיטה־פרוכטן ,אויב ער אליין וועט זיי עסן ,וועט ער
דאד זיין דאנקבאר צו דעס מענטש .וועלכער האט זיי אים געלאזן א ירושה אדער גע־
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רלב

הור^ה

פרק י

א שביעית משמטת אתהמלוה׳ אינה משממת׳ ^ואם עינזאה מלוה׳
!כש^יר ושילא בשט“ .הקפת החנות ה.י־י זו משמטת .ר' יהוךה אומה
געבען א מתנה .וחכנזים ,און די חכמים זאג! אז  n jiזינדיקער דארף ניט פארדינען;
דאדורך וואט דער מענט־ט האט גענומען ־:־מיטה־פרוכטן אלם א מתנה וואם ער האט
ניט געטארט ,האט ער דאך געזינדיקט ,און ער וועט פארדינען דערמיט .וואט ער
אליין וועט אויך עסן די שמיטה־פרוכטן צוזאמען מיט אגדערע; אלא .נאד מען זאל
די פרוכטן פאדלויפן צו די עסערס און זייעד געלט זאל מען צעטיילן צו יעדן מענטש,
און ניט דער מענטש ,וועלכער האט זיי באקומען א מתנה ,זאל זיי צעטיילן צווישן זיינע
פריינט ,נאר ז־י .די ק־יפער ,זאלן צעטיילען דאט געלט צו ווע־מען זיי ווילן .די
מפרשים זאגן .אז די חכמים האבן געטענהיט צו ר׳ אליעזר דעם ״אין החוטא נשכר״,
״דער זינדיקער טאר ניט פארדינען״ ,לויט זיין ,ר׳ אליעזר׳ס שיטה ,וואם ער האלט
ווי ד* בית שמאי ,אז רען טאר ניט געבן א דאנק פאר שמיטה־פרוכטן; אבער זיי
ראי*טן ווי די בית הלי* .אז מען מעג יא געבן א דאנק ,און דעריבער מעג ער אליין
עסן די פרוכטן .האוכל ,אז איינעד עסט פון טייג פון שמיטה־מעל ,איידער מען האט
זערפון אדאפגענומען חלה לומט אים מיתה נטויט־שטראף( ,דאס מיינט מען ניט
טויט־שטראף ■■בידי אדם״ ,דאס בית דין זאל אויף אים ארויסטראגן א טויט־אורטייל
און מען זאל אים טויטן .נאר מען מייגט ״בידי שמים״ ,אז דאם איז א עבירה .פאר
וועלכער דער הימל שטראפט מיט טויט .די משנה לערנט דא דעם דין ,ווייל מען
וואלט געקענט מיינען ,אז אזוי יוי חלה ווען זי ווערט טמא ,דארף מען איר פארברענען,
זאל מען פון שמיטה־מעל ניט אראפנעמען חלה ,מחמת טאמער וועט זי טמא ווערן
און שמיטה־פרוכטן טאר מען ניט פארברענען ,דעריבער זאגט די משנה ,אז מען
דארף יא נעמען חלה.

פרק י.
די תורה אין דברים ט״ו זאגט ,אז ווען איינעם קומט א חוב ביי אן אנדערן ,און
עס קורט־אן דער סוף פון שמיטה־יאר טאר דער מלוה ,דער וועלכער האט אוועקגע־
בארגט געלט ,ניט מאנען דעם חוב פון לוה ,פון דעם וועלכער האט דאס געלט גע־
בארגט .דאס ווערט אנגערופן אין חומש ״שמוט״ ,״אפציעך זיך פון חוב .דעריבער
הייסט דאס זיבעטע יאר ״שמיטה״ .אין דער משנה ווערט דער פארבאט .אז מען טאר
מער ניט מאנען דעם חוב ,אנגערופן ״משמט״ .שמיטה איז משמט נור צום סוף פון
יאר ,דאם הייסט ,אז דעם גאנצן יאר פון שמיטה מעג מען נאך מאנען ,נאר ווען עם
קומט דער סוף פון יאר ,איז עס משמט דעם חוב ,און פון ראש השנה אן פון מזצאי
שמיטה פון יאר נאך שמיטה ,טאר מען מער ניט מאנען .דאס הייסט ״שמיטת כספים״,
״שמיטה פון געלטער״.
א .שביעית ,דאס שמיטה־יאר איז נזשמש א חוב ,סיי אויף ווטלכן נזען האט
א וועקסל )שטר( און סיי אויף וועלכן מע! האט ניט קיץ חעקסל .די מפרשים טייטשן,
אז אפילו ווען לויט דעם וועקסל איז דער חוב גאראנטירט מיט די פעלדער און הייזער
פון לוה■ פונדעסטוועגן איז עס משמט .הקפת ,דאס נעטען סחורה אין געוועלב אן געלט
איז שמיטה ניט משמט .אבער אויב נזען האט עס אוועקגעשטעלט פאר א חוב ,אין זי
יא משמט אויב איינער נעמט אין געוועלב זאכן כדי שפעטער צו באצאלן ,מעג מען
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אינ 1מ^ן©ט׳ ואם ^.ע^א־ו ?ןלוה דירי
זדי מש!5ט .ר׳ י־וסי איוסר׳ ?ל מלא^ה
ש &ו^רןתב שביעית ה ש ^ ^ ת׳ ו ^ אי ^ ה

רלג

פ,91קת בשמעית אי;די סש^ז^תז
ב השוחט את די§רד׳ וחלקה ?ראש
ח^;די׳ אםח;דיחח.ךש טע^ר ?ןש3ןט1
ואם לאו אינו טש!3ט .חא־ו;.ס׳

עם מאנען אויך נאך שמיטה! דאם הייסט ניט קיץ חוב ,קיץ ״געבארגט געלט״ ,נאר
״הקפה״ ,דערווייל־גענומען סחורה כדי שפעטער צו באצאלן .אבער אויב מען האט
זיך אפגערעכנט מיטן געוועלב־בעל־הבית און מען האט עם אוועקגעשטעלט אלם א'
חוב ,הייסט עם שוין א ״הלואה״ ,און שמיטה איז עם יא משמט .ר׳ יהודה זאגט,
אז די ערשט־ערשטע איז יא• משמט .דער טייטש איז ,אויב איינער האט געגומען אין א;
געוועלב זאכן אויף בארג ,איז עם ניט משמט און מען מעג מאנען דאם געלט! ווי איז|
אבער ,אז דער זעלבער מענטש האט אין זעלבן געוועלב גענומען דערנאד נאכאמאל
זאכן אויף בארג ,הייסט דאם פריעריקע מאל ״די ערשטע״ ,און עם ווערט שוין בא־
טראכט ווי א חוב ,און שמיטה איז עם שוין יא משמט ,און מען טאר ניט מער מאנען.
אבער די ״צווייטע״ זאכן ,די ״לעצטע״ איז עם ניט משמט .אויב נאכן צווייטן מאל
האט ער גענומען אין זעלבן געוועלב א דריטן מאל זאכן אויף בארג ,ווערן די ערשטע
צוויי מאל באטראכט אלם חובות ,און מען טאר זיי נאך שמיטה מער ניט מאנען .אבער
פאר די דריטע מעג ער יא מאנען .שכר ,די באלוינונג פון אן ארבייטער איז שמיטה
גיט משמט .אויב עם קומט אן ארבייטער געלט פאר ארבייט ,הייסט עם ניט קיץ חוב,
און מען דארף באצאלן אויך נאך שמיטה ,ואס עשאו ,און אויב )דער ארבייטער האט
זיו אפגערעכנט מיטן בעל הבית און( אוועקגעשטעלט דאס געלט ,וואס איס קומט,
אלס חוב ,איז עס משמט .מחמת פון איצט אן קומט שוין ניט דעם ארבייטער געלט פאר
ארבייט ,נאר סתם א חוב ,דעריבער דארף מען עם נאך שמיטה ניט באצאלן .ר׳ יוסי
זאגט ,אז אויב )די ארבייטם־לוין קומם( פאר טאן אזא ארבייט וואס הערט־אויף אים
שמיטה )למשל פאר אקערן ,זייען ,וואס מען טאר ניט טאן איס שמיטה־יאר( איו עס
יא משמט ,און אויב פאר טאן אן ארבייט ,וואס הערט ניט אויף איס שמיטה־יאר.
איז עס ניט משמט .דער טעם איז ,ווייל קומט קומט אים פאר אזא ארבייט וואם מען
טאר ניט טאן אים שמיטה־יאר ,הייסט עם ווי עם איז געווארן אפגעהאקט ,און די
באלוינונג איז געווארן א חוב! אבער אויב מען קאן די ארבייט ווייטער טאן ,הייסט
דאם געלט ,וואם קומט ,ניט קיץ חוב׳ נאר באלוינונג פאר ארבייט ,און מען דארף עם
באצאלן אויר נאך שמיטה.
ב .השוחט ,אז איינער שעכט א קיה און האט צוטיילט דאס פלייש )צווישן קוניב,
אן געלט ,און ער האט זיי געזאגט ,אז דאס געלט איז א חוב( איס ראש השנה )פון 8ט.
יאר ,באלד נאך רעם שמיטה־יאר( ,איז אויב דער חודש )אלול( איז געווארן מעובר,
איו עס משמט רעם חוב; אויב ניט ,איו עס ניט משמט דעס חוב .מיר האבן שוין
געזאגט אין דער הקדמה ,אז א גאנץ יאר שמיטה מעג מען מאנען חובות ,און אז
שמיטה איז משמט נאר צום סוף יאר .אויב איינער האט געגעבן פלייש אן געלט אים
ראש השנה באלד נאך שמיטה און ער האט געזאגט די קונים ,אז דאם געלט פארן
פלייש זאלן זיי אים באצאלן שפעטער אלם חוב )ניט ווי דער פאל אין דער משנה א׳
״גענומען סחורה אין א געוועלב( ,אבער דעחוייל האט דאס בית דין דערקלערט ,אז
דער פריעריקער חודש אלול איז געווען ״מעובר״ ,ער האט געהאט ניט  29טעג נאר ,
 30טעג ,און דער איצטיקער ראש־השנה־טאג איז ניט דער ערשטער טאג פון נייעם
יאר ,ניט ראש חודש תשרי פון 8טן יאר׳ נאר דער  30טער טאג אין אלול פון פריעריקן
שמיטה־יאר .הייסט דאך עם ,אז דער פלייש־פארקויפער האט אוועקגעבארגט געלט
איידער עם האט זיך געענדיקט דאס שמיטה־יאר ,און דעריבער איז עם משמט דעם

254

שביעית פרק

והמפתה׳ להמ1צ'א שם רע׳ ו;ל
טעעןה בית דין אין ?ןשפוטין .הסלוה
.על המשכון ׳ והמוסר שקירותיו לבית
דין׳ אי;ן משמטיף !;■?־וזבול אינו
משמט .זה אהד מן הדברים שהוזלןין
הלל הזקן׳ לשךאה שנמנעו העם
מלהלוות זה את זה׳ ועונרין.על

רלד

מה קןתוב בתורה׳ השמר לך פן
.ידדה ד^ר עם לסבך בל.יעל )ינימ־'(׳
התלןין הלל פריחבולז ך זהו גופו
של פרוזבול׳ מוסר אני לבם איש
פלוני ופלוני הדיןנים שבבקום פלוני׳
שןל חוב שיש לי׳ שאגבנו כל זמן
שאך^ה׳ והדןינים חותמין למיזה או

חוב און מען טאר דעם חוב ניט מאנען .אויב אבער דער חודש אלול איז ניט געווארן
לעובר איז דאך דער טאג געווען שוין ראש השנה פון 8טן יאר ,הייסט דאך עס גע־
בארגט געלט שוין נאך שמיטה ,איז עס ניט משמט .האונס והמפתה ,אז איינער האט
פארגוואלדיגט א יינג מיידל קייגן איר ווילן )אונם( אדעה מיט איר ווילן )״מפתה״,
איבערריידן ,און די תורה שמות נ״ב זאגט ,אז דעה אווס אדעה מפתה דארפן באצאל!
פופציק שקלים( והמוציא שם רע ,אז איינער מאכט א שלעכטן נאמען זיין פרוי באלה
נאך דער חוזונה )אזן די תורה דברים כ״ב זאגט ,אז ער דארף באצאלן הונדערט
שקלים( ,וכל מעשה בית דין ,אלע פסק־דינם צו באצאלן געלט ,וואס דאס בית דין
)דאס אידישע געריכט( האט ארוימגעגעבן ,איו שמיטה ניט משמט )און מען דארף ויי
באצאלן אויך נאך שמיטה־יאר( מחמת ביי אונס און מפתה און מוציא שם רע הייסט
עם ניט קיין חוב ,נאר עס קומט געלט .וואס דער שולדיגער דארף באצאלן;
און ביי געריכטס־אורטיילן ,פסק־דין פון בית דין ,הייסט עס שוין ניט ,אז מען דארף
מאנען רעם חוב ,און דעריבער ווערט עם פאררעכנט ווי דער חוב וואלט שוין געווען
אפגענומען .ה מ ל ו ח  ,אז איינער בארגט געלט אויף א משכון ,אדער איינער גיט אוועק
)פארן סוף פון שמיטה־יאר( ויינע וועקסלן צו בית דין )צום יידישן געריכט ,או דאם
געריכט זאל שוין מאנען די חובות פון די וועקמלן( איו שמיטה נישט משמט .ווייל סיי
ביי א משכון און סיי ביים איבערגעבן די וועקסלן צום בית דין ,דארף דער מלוה מער
ניט מאנען׳ און עס איז אווי גוט ווי ער וואלט שוין געהאט אפגענומען דאס געלט.
ג פרוזבול איו ניט משמט אויב איינער ,וועמען עם קומט חובות ,האט פארן
סוף פון שמיטה־יאר געשריבן אויף די חובות א פרוזבול ,מעג ער מאנען די חובות
אויך נאכן שמיטה־יאר .די משנה וועט ווייטער אין משנה ד׳ זאגן וואס איז א ״פרוזבול״.
זה ,דאס )דער פרוזבול( איו איינע פון די זאכן ,וואס עם האט מתקן געווען הלל הזקן,
ווען ער האט געוען ,אז מען אנטואגט זיך איינער צו בארגן געלט דעם אנדערן )ווייל
נאך שמיטה וועט דאס געלט ויין פארפאלן( און מען איו עובר אויף דעם וואס שטייט
געשריבן אין דער תורה )דברים מ״ס :״דו ואלסט ויך היטן ,טאמער וועסטו האבן
עפים אין הארץ א שלעכטע ואך״ ,און אוו י ווייטער )ווייטער זאגט דער חומש ,טאמער
וועסטו ניט וועלן בארגן געלט דיין ארימען ברודער צוליב דעם וואס עס דערנענ־
טערט זין דאס שמיטה־יאר ,און דו וועסט באגיין א וינד( ,האט הלל מתקן געווען דעם
פרוזבול הלל הזקן איז געווארען נשיא איבער די יידן אין ארץ ישראל  100יאר פאר
דעם חורבן פון 2טן בית המקדש .הלל האט מתקן געווען א סך תקנות ,און דער
פרוזבול איז איינער פון זיי.
ד .זהו ,דאס איז דער עצם־אינהאלט פון פרוזבול מואס דער מלוה דארף שוייבן(
״איך געב איבער צו אייך ,די און די מענטשן ,דיינים אין דעס ארט ,או יעדער חוב,
נואם עם קומם מיר ,ואל איך איס אפנעמען ווען איך וועל וועלן״ .און די דיינים
חתמ׳ען )אויפן פרוזבול( אונטן ,אדער די עדות .דורך דער דאזיקער פרחבול־דער־
קלערונג הייסט עם ,ווי דער מלוה וואלט איבערגעגעבן זייגע חובות צום בית דין
)יידישן געריכט( אויפצומאנען ,און ווי מיר האבן געלערנט פריער אין משנה ב׳ איז
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שמיטה ניט משמט אזעלכע חובות .דאס ווארט פרוזבול טייטשט די גמרא אין גטין ל״ו
״פרוסבולי ובוטי״׳ אז ״בולי״ מיינט מען די רייכע לייט און ״בוטי״ די ארימע לייט.
און אז דאם איז א תקנה סיי לטובת די רייכע ,אז זיי זאלן ניט חיזק האבן זייער געלט׳
און סיי פאר די ארימע ,אז זיי זאלן קריגן צו בארגן געלט פאר שמיטה־יאר .ר׳ בנימין
מוספיא אין ״מוסף הערוך׳ וויתט־אן ,אז פרוזבול איז דאס גריכישע ״פראסבולע״/
אייגנטליך ״פראם בולע בולעיטאן׳ /וואס איז דער טןיטש ״א דאקומענט צום געריכט
אויפצומאנען חובות״ .די ׳.תוספות אנשי שם״ זאגן ,אז אויך די גמרא האט געוואוסט,
אז דאס איז א גריכישע ווארט ,און זי האט עס איינגעמייטשט .כדי עם געבן
א העברייאישן כאראקטער .אין דער גמרא גטין איז די גירסא מיט א סמך ״פרוסבול״.

פרוזבול המוקדם ,א פרוזבול ,אין וועלכן עם איז אנגעשריבן א פריערדיקע
ה.
דאטע ,איז כשר ,והמאוחר ,און אויב מיט א שפעטערדיקער דאטע איז פסול .אויב מען
האט געמאכט א פרוזבול ,למשל ,אין חודש חשון און מען האט אנגעשריבן אין דעם
פרוזבול־דאקומענט ,אז עד איז געמאכט געווארן פריער ,אין חודש תשרי ,איז דער
פרוזבול כשר ,מחמת דאס שרייבן א פריערדיקע דאטע ברענגט ניט קיין שאדן דעם
לווה ,דעם וועלכער נעמט געלט אויף בארג! פארקערט ,דעם שאדן האט נור דער
מלווה ,וועמען עם קומט די חובות ,ווייל אויף די חובות ,יואם ער האט אוועקגעבארגט
אין דער צייט פון תשרי ביז חשון ,האט ער דאך ניט קיץ פרוזבול און ער וועט זיי
ניט קאנען אויפמאנען נאך שמיטה .אבער אויב מען האט געמאכט דעם פרוזבול אים
תשרי און מען האט געשריבן א שפעטערדיקע דאטע ,חשון ,איז דער פרוזבול פסול!
מחמת דער פדוזבול־מאכער ,דער מלוה ,ברענגט דאר שאדן אנדערע מענטשן ,ווייל
אויף די חובות פון תשרי ביז חשון איז דאך באמת דער פרוזבול ניט געווען ,און מיט
דער פאלשער דאטע וועט ער קאנען אויפמאנען אויך די חובות וואס זענען געמאכט
געווארן פון תשרי ביז חשון .אלם א שטראף האט מען אינגאנצן געפסלט אזא פרוזבול
מיט א שפעטערדיקער דאטע ,אזוי אז מען קאן אויף אים ניט אויפמאנען אפילו די
חובות ביז תשרי .שטרי חוב ,וועקסלן מיט א פריערדיקסר דאטע זענען פסול ,און מיט
א שפעטערדיקער דאטע זענען כשר ,ביי וועקסלן איז דער דין פארקעדט ווי ביי
פרוזבול .אויב מען האט געמאכט א וועקסל אים חשון און מען האט איינגעשריבן א
פריערדיקע דאטע ,תשרי ,איז דער וועקסל פסול .ווייל דער דין איז ,אז אויב דער
וואס איז שולדיק נעלט אויף א וועקסל האט געהאט א פעלד ,און ער האט דאם פעלד
פארקויפט נאכן שרייבן דאם וועקסל ,קאן דער מלוה ,דער געלד־בארגער ,אפנעמען
פון די פעלד־קויפער׳ פון די לקוחות ,דאם פעלד פאר זיין חוב ,אין פאל ווען דער
לוה ,דער געלט־שולדיקער ,האט ניט צו באצאלן דעם חוב .דעריבעד אויב מען
שרייבט דעם וועקסל חשון און מען שרייבט די דאטע פון תשרי ,קאן דאך דער
מלוה אפגענומען פון די קויפערם דאם פעלד ,וואס דער לוה האט פארקויפט אין דער
צייט פון תשרי ביז חשון׳ מחמת ער האט דאך צו באווייזן מיט דער פאלשער תשרי־
דאטע ,אז דאס פעלד איז פארקויפט געווארן נאכן שרייבן דאס וועקסל! און באמת
זענען זיי דאך פארקויפט געווארן פארן שרייבן דאס וועקסל אין דער ריכטיקער חשון־
צייט .דאס ברענגט שאדן די קויפער פון פעלד .אבער וועקסלן מיט א שפעטערדיקער
דאטע ,למשל ,מען האט געמאכט דאם וועקסל אים תשיי און מען האט געשריבן חשון,
איז עם כשר ,מחמת דער געלט־אוועקבארגער ,דער מלוה .ברענגט דאך דערמיט אנ־
דערע מענטשן ניט קיין שאדן .אחד ,אז איינער בארגט געלד פון פינף ממנטשן ,דארף
נזען שרייבן א פרוזבול פאר יעדן פון די פינף געלט־אוועקבארגער באזונדער ,מחמת
דעם פרוזבול שרייבט דאד דער מלוה! ער גיט דאך איבער די פרוזבול־דערקלערונג
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פר׳סבול ל; ל אדזד ואדוד.־הס^ה
לוידן סאדזד>• ,נ 1כ־ותב אלא פר־וזבול
אחד ל 5לם :ן א‘! כייוזבין $ר1ןיול
אלא,על‘ הקיקע׳ אם אץ לוי׳ מזכה
הואכתיוך שדהו כל שהוא .היתהלו
שידה ממושכנת כעיר׳ כותנין^עליה
5ריחבול .רכ:יחש$ית א 1מר׳כ 1תנ“ן
לאיש.על;כהי אשת1׳ ול:ת1מים.על
נכסי אפ־ומר1פין :ן כורת ךב־ורים׳

ר׳ ^ל;עזר א־ומר׳ הוידוא כרןך.קע׳
וכ'והנין.עליד׳ ?ר־וזבול^אי^ח ?.קכלת
טומאה ?מקונזה׳ ולויודה מכי^ה
כשכת חיב .ודו; א׳ אינה כ.קך.קע׳
ןאץכ1לכין^עליה 5רץבול׳ ומ.קכלת
טומאה במק1כןה׳ והר 1ךה מכן}ה
בשבוז כטור♦ ח המחזיר חוב
בשביעית׳ יאמר ליו׳ משמט אני.
אמר ל1׳ אף.על 3י כן׳ י-ק 3לטמנו.

צו די דיינים און דא זענען דאך דא  5מלוים .פעף געלט־אוועקבארגער .חמשה ,אויב
פינף מענטשן בארגן געלט פון איין מענטש ,שרייבט ער איין פרוזבול פאר אלע,
מחמת ער .דער מלוה מאכט דאך די פרוזבול־דערקלערונג און עם איז דאך נור פאראן
איין מלוה ,איין געלט־אוועקבארגער.
ו .אין ,מען שרייבט ניט קיין פרוזבול מיידן )דער לוה ,דער געלט־שולריקער,
האט( ערד ,אויב ער האט ערד ,הייסט עם .אז דערמיט איז דער חוב געזיכערט און
עם איז אזוי גוט ווי דער חוב וואלט שוין געווען אפגענומען ,באמש די ערד ,וואס ער
האט ,איז ניט ווערט אזוי פיל וויפיל דער חוב איז .אס ,אויב ער דער לוה( האט ניט
קיץ ערד ,זאל דער מלוה )וועלכער האט יא ערד( אים שענקן )מזכה זיין מיט( א שטיקל
ערד אין זיין פעלד ,מיר האבן שוין געלערנט אין מסכת פאה פרק ג׳ משנה ו׳ ,אז
אויך אויף דעם קלענכטן )כל שהוא( שטיקל ערד קאן מען שרייבן א פרוזבול .היתה,
אויב דער לוה האט געהאט ערד )נאר זי איז געווע!( פאר׳משכנ׳ט )פאר א חוב( אין
שטאט .קאן מען דערויף שרייבן א פרוזבול ,ר׳ חוצפית זאגט ,אז מען קאן שרייבן א
פרוזבול א מאן )ביי וועמען עם קומט געלט( ,אויף דער ערד וואט זיין ווייב האט ,אןן
יתומים )ביי וועמען עס קומט געלט( ,אויף דער ערד ,וואט זייער אפוטרופם )זייער פאר־
מעגנס־פארוואלטער( האט די מפרשים טייטשן ,אז מיט ״זיין ווייב׳ם ערד״ מיינט מען,
פון וועלכער דער מאן איז בארעכטיקט צו עסן די פרוכטן ,די הכנסה! און ביי דעם
אפוטרופס )דאס איז אגריכיש ווארט ״עפיטראפאס״ ,דער אויפזעער ,דער פאר־
וואלטער( ,מיינט מען ,אז דער אפוטרופוס האט געבארגט געלט פאר די יתומים.
ז כוורת דבורים ,א בינשטאק מואס ליגט אוויף דער ערד( ,זאגט ר׳ אליעזר,
אז עס האט ז ע ם דין יוי ערד און מען קאן שרייבן אויף איר )אויב דער לוה האט א
בינשטאק( א פרוזבול ,און זי קאן ניט אננעמען קיץ טומאה )אויב א טמא זאך האט איר
אנגערירט ווערט זי ניט טמא ,פונקט ווי ערד קאן ניט ווערן טמא( ווען זי ליגט אויף
איר ארט ,און אויב איינער נעמט ארויס )הרודה ,שיבט־ארויס( פון איר )האניק( אים
שבת איז ער שולדיק פאר טאן א מלאכה איס שבח מחמת דער בינשטאק ווערט
פאררעכנט ווי צו־באהאפטן צו דער ערד ,און אז איינער רייסט אם אים שבת פון דער
ערד טוט ער די מלאכה ,די ארבייט ,פון ״תולש״ ,אפרייסן .וחכמים ,און די חכמים
זאגן ,אז א בינשמאק האט ניט דעס דץ ווי ערד ,און מען שרייבט ניט אויף איר קיין
פרוזבול ,און זי נעמט יא אן טומאה ווען זי ליגט אויף איר ארט ,און ווען איינער נעמט
ארויס פון איר )האניק( אים שבח איז ער פטור .ווייל עס הייסט ניט אפרייסן א זאך,
וואם איז צובאהעפט צו דער ערד.
ח המחזיר ,אז איינער )וואס איו שולדיק געלט( באצאלט א חוב אים שמיטה
)נאכן שמיטה־יאר .ווען שמיטה האט שוין משמט געווען( ,זאל דער מלוה אים זאגן;
״משמט אני״ ,״איך בין משמט״ )איך וויל ניט נעמען( ,האט אים דער לוה געואגס:
״פונדעסטוועגן״ )איך וויל יא באצאלן( .זאל ער פון אים נעמען )ראם געלט פון חוב(,
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תה דכר ה^ןזס^זה .ניו^ א
בו׳ רוצח >ןן^לה לעיר היןלט ןרצו
א;עןי העיר לכבדו׳ יאמר להם׳
רוצח א ד׳ א?ויו לו׳ אף על היכן׳
ו-קבל מהם ׳ י^^אסר תה דבר הרוצה.
ט המחזיר חוב למביעית רוח

רלז

ח?מים נוחה הימנו .הלוה מן ח^ר
קנוז^ירו כ;יו.עמו׳ לא .יחזיר לכ;יו׳
ןאם הקזיר׳ רוח הכמים נוחה הימנו.

כל המטלטלים ניןנין ?מעזימה׳ ו;ל
המ.קי,ם את ך;רו רוח חכמים נוחה
הימנו:

ווייל עס שטייט )דברים ט״ס ״חה דבר ה שמיטה' /און דאס איז דאס ווארט )די זאך(
פון שמיטה ,די מפרשים טייטשן אז פון ״דבר״ ׳.ווארט׳ /איז אפצולעמען ,אז עס
איז געגוג ווען דער מלוה זאגט נור איינמאל ,אז ער וויל ניט ,און אויב מעז לייגט אים
פאר נאכמאל דאם געלט מעג ער נערען .כיוצא בד אזוי איז אויך דער דין מיט א
רוצח מואס האט גע׳הרג׳עט א מענטש בשוגג ,אומגערן ,און ער דארף ווערן פאר־
טריבן אין א צופלוכטס־שטאט ,עיר מקלט ,און דארט כסדר וואוינען( ,וועלכער אין
פארטריבן געווארן אין א עיר מקלט און די מענטשן פון דער שטאט ווילן אים אנ־
טאן כבוד ,דארף ער זיי זאגן :״איך בין א רוצח״; אויב זיי )די שטאט־מענטשן( האבן
איס געזאגט■  ,פונדעסטוועגן♦ )מיר ווילן דיר יא אנטאן כבוד( ,זאל ער נעמען פון זיי
)זעס כבוד( ,ווייל עס שטייט געשריבן )דברים י״ט( ״וזה דבר הרוצח״ ,און דאס איז
דאס ווארט )די זאך( פון רוצח״ ,אויך דא דערקלעדן די מפרשים ,אז מען לערנט עס
אפ פון ״דבר״ ,״ווארט״ ,אז עם איז געגוג ווען דער רוצח זאגט זיי איינמאל׳ איין
ווארט ,אז ער האט געהרגעט א מענטש.
ט המחזיר ,אז איינער באצאלט א חוב איס שמיטה )נאכדעם ווי שמיטה האס
משמט געווען און ער דארף ניט באצאלן( איז די מיינונג פון די חכמים צופרידן מיס
אים ,עד טוט דערמיט א נוטע זאך! דער ״מלאכת שלמה״ זאגט ,אז עד ווימט א מידת
חסידות ,ווייל ער וויל ניט הנאה האבן פון פרעמד געלט ,הלוה ,אז איינער בארגט געלט
פון א גר ,וואס זיינע קינדער האבן זיך מגייר געווען צחאמען מיט אים ,דארף ער ניט
אפגעבן דעס חוב צו די קינדער )אויב דער גר איז געשטארבן ,מחמת א גר ,וואט
איז זיך מגייר ,הייסט ווי א ניי געבוירענער מענטש ,און ער פאדלירט זיין קרובהשאפט,
און ממילא הייסן די קינדער פון גר׳ וועלכע האבן זיך מגייר געווען ,ניט זיינע קינ־
דער ,און עס קומט זיי ניט קיץ ירושה ,און יעדער קאן זוכה זיין אין די פארמעגנם
פון פארשטארבענעם גר .ואם החזיר ,אויב ער האט יא באצאלט )דעס חוב די קינ־
דער פון גר( איז די מיינונג פון די חכמים צופרידן מיט איס ,ווייל דאס וועט פאר־
שטארקן דעם ווילן פון די קינדער צו בלייבן י Tן .כל המטלטלין ,אלע זאכן וואס מען
קאן איבערטראגן )מטלטלין ,באוועגליכע זאכן ,ניט ערד און הייזער און אנדערע
אזעלכע זאכן ,וועלכע מען קאן ניט איבערטראגן( ווערן דאס אייגנטום פון קויפער
נאר דורך משיכה )דורך נעמען זיי( .אויב איינער קויפט ביים צווייטן מטלטלין ,א בא־
וועגליכע זאך און האט אים באצאלט דאס געלט און ער האט נאך ניט גענומען די זאך,
קאן דער פארקויפער חרטה האבן ,ווייל דער קויפער ,דער לוקח ,איז קונה׳ באקומט
דאס אייגנטום־רעכט אויף דער זאך ,נאר ווען עד נעמט די זאך ,און ניט פריער.
וכל ,אבער ווער עס האלט זיין ווארט )דער פארקויפער ,וואס דערפילט וואס ער האס
געזאגט ,און האט ניט חרטה אויפן פארקויף ,כאטש דער קויפער האט די זאך נאכניט
געהאט גענומען( ,אי! די מיינונג פון די חכמים צופרידן פון אים,
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פרק א
א דזמקהלאיתר־ומו׳ ןאםתי־מו [ ^]?ppni׳ להתורם את שאינו קלו׳
אין תרומתן תרו  9ה׳ההרונ 1׳; ח פ01יה׳  Iע כ ו ם ק ת ד ם ;אר^^זל ישראל אפילו
מסכת תרומות
די תורה זאגט אין במדבר י״ח .אז ווען איינער נעמט אראפ די תבואה פון פעלד
אדער די איילבירטן־אייל אדער דעם וויין ,דארף ער אראפנעמען דערפון א טייל און
געבן א כהן .דער דאזיקער טייל ווערט אנגערופן ״תרומה״ ״אפגעשיידט״׳ אראפ־
ו.ענומען; דאם איז פון ווארט ״הרים״ אפשיידן .אראפהייבן .אראפנעמען .מען דארף
אויך אראפנעמען תרומה פון אלע אנדערע עס־געוויקסן ,ווי פרוכטן .גרינסן׳
קטניות )ארבעס ,בעבלאך( ,וואם וואקסן ארוים פון דער ערד .וויפיל דער
טייל דארף באטרעפן ,זאגט ניט די תורה ,און עם איז אנגענומען ,אז ״מדאורייתא״,
לויטן דין פון דער תורה ,קאן מען געבן אפילו דעם קלענסטן טייל■ אפילו אייו ווית־
קערנדל פון א גאנצן בארג תבואה ,אבער ד' חכמים האבן יא געגעבן א שיעור און
געזאגט ,אז געוויינטליך דארף מען געבן א פופציקסטל .איידער מען נערט אראפ די
תרומה טאר מען די תבואה אדער די פרוכטן ניט עסן ,און זיי הייסן ״טבל״ .נאכדעם
ווי מען האט אראפגענומען תרומה ,דארף מען נאך אראפנעמען מעשרות ,און וועגן
דעם האבן מיר געשריבן בפרטות אין דער הקדמה צו מסכת דמאי .ערשט נאכדעם ווי
מען האט אראפגענומען די תרומה און די מעשרות זענען די תבואה און פרוכטן ניט
מער קיין ״טבל״ .און זיי הייסן ״חולין ’מתוקנים״ און מען מעג זיי שוין עסן — .די
תרומה דארף געגעבן ווערן צו א כהן ,און נאר א כהן און זיין פאמיליע :ווייב ,זין,
ניט־פארהייראטע )צו א יש־ראל אדער א לוי( טעכטער ,שקלאפן ,מעגן עסן תרומה.
אבער א לוי אדער א ישראל טארן קיץ תרומה ניט עסן .תרומה איז הייליק ,און דע־
ריבער אויב זי ווערט אנגערירט דורך א טמא־זאך און זי ווערט טמא .טאר מען איר
ניט עסן ,נאר מען דארף איר פארברענען — .אויב עם פאלט אריץ תרומה אין גע־
וויינליכע תבואה אדער פרוכטן .אין חולין ,הייסט דער גאנצער געמיש ״מדומע״,
״אויסגעמישט״) ,פון ווארט ״דמע׳־ ,״תרומה״ ,זע ווייטער פרק ג׳ משנה ו׳( און עם
זענען פאראן דינים ,וואס מען דארף דערמיט טאן .אין דער מסכת תרומות ווערן גע־
לערנט די דינים פון תרומה.

פרק א,
א .חמשה ,פינף )סארטן מענטש!( טארן ניט אפשיידן קיין תרומה ,און אויב די
האבן יא אפגעשיידט איז זייער תרומה ניט קיץ תרומה די תבואה איז אין אזא פאל
ווייטער טבל ,און מען דארף אויפסניי אפשיידן תרומה .די משנה רעכנט דא אויס
די דאזיקע פינף סארטן מענטשן :החרש ,א טויב־שטימער ,והשוטה ,און א משוגע ,והקטן,
און א קליין קינד ,והתורם את שאינו שלו און איינער וואס שיירט־אפ תרומה פון תבואה
וואס געהערט ניט צו אים )פרעמדע תבואה ,אן דער דערלויבניש פון בעל הבית( ,נכרי,
א גוי) ,וואס האט אפגעשיידט תרומה פון דער תבואה פון א ייד( אפילו מיט דער רער־
לויבניש פון ייד ,איז זיין תרומה ניט קיין תרומה ,״חרש״ מיינט מען א טויב־שטומען;
״שוטה״ מיינט מען ניט סתם אנאר ,נור איינעם׳ וועלכער ווייזט ארויס געוויסע סימנים
פון משוגעת ,פון שבל־לאזילייט ,און דער ירושלמי גיט אן די סמנים ,ווי ,למשל,
איינער האט א טבע צו נעכטיקן אויפן בית הקברות ,אדער צערייסט זיינע מלבושים;
״קטך מיינט א ״מינדעריעריקער״ ,א קליין קינד ,און ווייטער אין משנה ג איז פא־
ראן א מחלוקה וועגן דעם וואס הייסט א קטן .דער טעם פארוואם די דאזיקע דריי
'ארטן מענטשן ,חרש׳ שוטה און קטן .קאנען ניט אפשיידן קיץ תרומה איז ,ווייל זיי
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5ךיטות׳ אין וזת^ת־ו ו;:רוןןה* סרעז
ה?ידנר ואינו ^ז1ם.ע׳ לא והרום׳ ואם
ה_רם תרומתו הרו^ה .חרש ^ד^רו
בו  0ןםים ב; ל 9קום׳ ^אינו לא
שוסע ] ahסרבי♦ ג .ק?זן
הביא שתי שערות -ר יהוךה אוסר׳

רלט

?;רוסתו הרוסה .י יוסי אוסר׳ אם
.עד ^ל*> סא לעונת }דדם׳ אין
הרוסתו ?רוסה׳ וס^ז^א לעונת
}לדם׳ הרוסתו ?רוסה ז ד אין
ת1רסיןז.יהים עלה^זסן ,ולא,ע}םים
.על הוון ואם ?רמו׳ בעז״א׳ הרוסה

האבן ניט קיין דעת .דער פערטער סארט מענטש איז דער וואם שיידט אפ תרומה טון
ניט־זיינער תבואה׳ אן דער דערלויבניש פון בעל-הבית! אויב אבער דער בעל הבית
גיט אים די דערלויבניש ,הייסט ער דעם בעל הבית׳ם שליח ,און זיין תרומה איז יא
תרומה .דער פיפטער סארט איז א גוי .און ער קאן ניט אפשי Tן תרומה פון י T׳ם
תבואה אפילו ווען דער ייד הייסט אים.
ב ,חרש׳ א טויבער ,וועלכער רעדט און הערט ניט )א טויבער ,וועלכ^נר איז
ניט שטוס( טאר ניט אפשיידן קיין תרומה; אבער אויב ער האט יא אפגעשיידם אין
זיין תרומה תרומה די מפרשים דערקלערן אויפן יסוד פון דער גמרא ברכות ט״ו ,אז
דער טעם פארוואם א טויבער ,כאטש ער איז ניט שטום ,טאר ניט אפשימץ ,איז
ווייל ביי תרומה־אפשיידן דארף מען מאכן א ברכה ,פוגקט ווי מען מאכט א ברכה
בכלל ביים טאן א מצוה ,און ווען מען מאכט א ברכה דארף מען הערן מיט די אוי ע ח
וואס מען זאגט ,און דער טויבער קאן ניט הערן! אבער אויב ער האט יא אפגעשי Tט
איז די תרומה גוטע תרומה ,ווייל אפילו ווען מען שיידט*אפ ניט מאכנדיק בכלל קיץ
ברכה ,איז עם אויך תרומה .חרש שדברו ,אומעטום ,וואו די חכמים ריידן וועגן א
טויבן )״חרש״( ,מיינען זיי אזעלכן ,וואט ניט ער הערט און ניט ער רעדט )א טויב־
שטומען( דאס דערקלערט די משנה ,אז דער ״חרש״ וואט פריער אין דער משנה
א׳ ווערט געזאגט ,אז זיין תרומה איז ניט קיין תרומה ,מיינט מען א טויב־שטימען,
און אז אויר אומעטום אין דער משנה ,וואו עם ווערט געלערנט ,אז א חרש קא^ניט
טאן געוויסע זאכן ,מיינט מען אטויב־שטומען ,די מפרשים ווימן אן ,אז עם זענען
פאראן אויסנאמען צום דאזיקן כלל ,און אז אין ט־יל ערטער )למשל אין חגיגה פרק
א׳( מיינט די משנה מיט חרש א טויבן׳ וועלכער רעדט יא.
ג ,קטן ,א קליין קינד ,וואט האט נאכניט די צוויי האר )״שתי שערות״( ,זאגט
ר׳ יהודה ,אז זיין תרומה איז תרומה; ר׳ יוסי זאגט ,אז אויב ער )דער קטן( את נאכנים
אויפגעוואקסן צו דער  ,צייט פון טאן א נדד״ )און זיין נדר זאל זיין א גוטער נדר( איז
זיין תרומה ניט קיין תרומה ,אויב אבער ער האט שוין דערגרייכט די ״צייט פון מאן
א נדר״ )״עונת נדרים״( איז זיין תרומה א תרומה .טייל מפרשים האלטן ,ווי דער
ברטנורא ,אז ר׳ יהודה קריגט אויף דער משנה א׳ ,וועלכע זאגט אז א קטנ׳ם תרומה
איז ניט קיין תרומה ,און ער האלט ,אז עם איז יא תרומה! אנדערע מפרשים ,ווי די
״משנה ראשונה״ ,האלטן ,אז ר׳ יהודה און ר׳ יוסי זענען נור מפרש וואם מיינט א קטן.
למשל ,גאר א קליין קינד האלט אויר ר׳ יהודה ,אז זיין תרומה איז ניט קיץ תרומה,
און די מחלוקה צווישן ר׳ יהודה און ר׳ יוסי איז נור ,אויב דאם קינד איז שוין יא
דערוואקסן ,נאר עם האט נאכניט אלע סימנים פון א דערוואקסענעם מענטשן .מיט
״צוויי האר״ ,״שתי שערות״ ,מיינט מען צוויי האר אונטן ,און די גמרא אין נידה נ״ב
ברענגט עטליכע מיינונגען וועגן דעם ,וואו די צוויי האר דארפן זיו געפינען .מיט
״עונת נדרים״ ,די צייט ,ווען מען קאן שוין טאן א נדר ,מיינט מען ביי א יינגל ווען
ער איז אלט  12יאר מיט א טאג ,און ביי א מיידל  11יאר מיט א טאג.
ד אין תורמין ,מען טאר ניט אפשיידן תרומה פון איילבירטן אויף אייל ,און
ניט פון וויינטרויבן אויף וזיין .אויב איינער האט איילבירטן און אייל ,טאר ער ניט
אראפנעמען פון די איילבירטן תרומה אויף די אילבירטן און אויף דעם אייל! דאם
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א ,אין תרוסתן
_עצ?,ן ?הם׳
ף ,אין ת־ורמין סן הליןט
וסן השכדוה׳ וסן ך,פ< 8ה׳ וסן ד,הסקי־.

רמ

ול‘א הס!>שרראיס־ון יסנטי^הוזרוסת־ו׳
וןןני והקדש ק ^דו׳
ולא
ולא סן הסיב על ה?טור׳ ולא סן

זעלבע ,אויב איינער האט וויינטרויבן און וויין טאר ער ניט אפשי Tן תרומה פון די
וויינטרויבן אויף די וויינטרויבן און אויף דעם וויין .דער ברטנורא ברענגט דעם טעם׳
ווייל אייל און וויין הייסן זאכן ,וואס די ארבייט ארום זיי איז שוין פארענדיקט )״גמור'<
פארעגדיקט(; און איילבירטן און וויינטרויבן הייסן זאכן׳ וואס מען האט נאכניט פאר־
ענדיקט די ארבייט ארום די )״שאינו גמור״׳ נאכניט פארענדיקט( ,מחמת מען דארף
דאך ערשט מאכן פון די איילבירטן אייל און פון די וויינטרויבן וויין .און דער דין איז,
אז מען טאר ניט אפשיידן פון ״ניט פארענדיקטע״ זאכן אויף ״פארענדיקטע״ .דער
ירושלמי ברענגט דעם טעם ״מפני גזל השבט״ ,ווייל מען טוט אגזלה .א עולה דעם
שבט )פון די בהנים( ,די כהנים .מחמת ווען מען גיט זיי איילבירטן און וויינטרויבן
אלם תרומה פאר דעם אייל און פאר דעם וויין וועלן זיי ,די כהנים׳ מוזן אליין באאר־
ביימן די פרוכטן און מאכן פון זיי אייל און וויין און מען גזל׳ט־צו ביי זיי זייער צייט.
ואס ,און אויב מען האט יא אפגעשיידט ,זאג! די בית שמאי ,אז זייער אייגענע תרומה
איז דא אין זיי )אויף דעם אייל און וויין איו די תרומה ניט תדומה ,אבעד אויף די
איילבירטן און די וויינטדויבן איז די תרומה יא תרומה( ובית הלל ,און די בית הלל
זאגן ,אז די תרומה איז )אינגאנצן( ניט קיין תרומה אפילו אויף די איילבירטן און אויף
די וויינטרויבן איז אויך די תרומה ניט גוט ,מחמת ,ווען ער האט אפגעשי  Tט האט
ער דאך געהאט די כוונה• אז די תרומה זאל אויר זיין אויף דעם אייל און אויף דעם
מיין ,און ווייל אויף זיי טויג זי ניט איז זי שוין ניט קיין תרומה אויר אויף די איל־
בירטן און וויינטרויבן ,און ער מוז ווידער אראפנעמען תרומה פון די איילבירטן אויף
די איילבירטן און פון דעם אייל אויף דעם אייל! און דאם זעלבע פון די וויינטרויבן
אויף די וויינטרויבן און פון וויין אויף דעם וויץ.
אין תורמין ,מען קאן ניט אפשיידן קיץ תרומה פון לקט ,און פון שכחה און
ה.
פון פאה .דאם זענען די תבואות און פרוכטן ,וואם געהערן צו ארימע לייט )״לקט״,
תבואה ,וואס פעלט אראם ביים שני Tן׳ ״שכחה״ ,זאנגן און בינטלען תבואה און
פרוכטן ,וואם דער בעל הבית פארגעסט ,פאה ,דאם איבערלאזן תבואה און פרוכטן
ביים עק פון פעלד און פון גארטן; פרטים זע אין דעד הקדמה צו מסבת פאה( .אויב
דער ארימאן האט אנדערע תבואה ,וואס איז טבל ,טאר ער פון דער לקט ,שכחה און
פאה ניט אראפגענומען תרומה אויף דער אנדערער תבואה ,מחמת לקט ,שכחה און פאה
זענען פטור פון תרומה ,און מען טאר ניט אפשנייח פון תבואה ,וואט איז פטור ,אויף
תבואה מאם מען איז מחויב אראפצונעמען פון איר תרומה .ומן ההפקר ,און מען טאר
ניט אפשיידן תרומה פון הפקר) ,ווייל אויך הפקר איז פטור פון תרומה( ,און אויך ניט
פון מעשר ראשון ,וואס מען האט שוין געהאט אראפגענומען זיין תרומה )תרומת
מעשר( .לויט איין גירסא דארף שטיין ״שלא ניטלה״ ,מאס מען ״האט ניט אראפגע־
נומען״ תרימת מעשר ,דאם הייסט כאטש מען דארף דאך אראפנעמען פון דעם מעשר
ראשון תרומת מעשר ,און דאס איז דאך אויר א געוויסער סארט תרומה ,נאר מייל
מען איז פטור אראפצונעמען די תרומה זעלבסט ,טאר מען דערפון ניט אראפנע־
מען תרומה אויף אנדערע תבואה ,וואס איז טבל און פון מאם מען איז יא מחויב אראפ־
צונעמען תרומה .לויט אן אנדערן מיינונג ,אויב מען האט נאכניט אראפגענומען
תרומת מעשר ,מעג מען יא אראפנעמען דערפון תרומה .ולא ממעשר שני׳ און ניט פון
מעשר־שני און פון הקדש־תבואה .וועלכע זענען אויסגעלייזט געווארן .אויב זיי זענען
ניט אויסגעלייזט געווארן און זענען מעשר שני אדער הקדש טאר מען געווים ניט
אפשיידן פון זיי קיין תרומה ,נאר אויב מען האט זיי אויסגעליהט און זיי זענען שוין
געוויינטליכע תבואה ,חולין ,נאר מייל זיי זענען פטור פון תרומה ,טאר מען פון די

תרומות פרק א

241
ה פ טו ר .ע ל
על

ה מ ן ב.

ה מ ח ב ר.

ה ת לו ש ,ו ל א

ולא
מן

ו ל א מן
מן

ד׳ ר iלו >:ז

ה מ חבר על

ה ח ך ע  .ע ל ד רי; ז ן׳

ו ל א מ ן ה ץ ^ ן ע ל ה ח ך ש ׳ ו ל א מ שי ר יו ת

רמא

האר^י על פירות חי¥י׳ ל'>ץ׳ ול'א
מפירות חו^הלא^ריןעל פירותהארץ׳
ואם ^ךמו .אין תרו}ג!5ן תרו?!ה:
ן המדוזה לא להר־ומו׳ לאם ^רמי

ניט אפשיידן תרומה אויף טבל .וועגן דעם וואם מען מיינט ״מעשר שני״ און זיין
״אויסלייזונג״ האבן מיד געגעבן אין דער הקדמה צו מסכת דמאי! און וועגן ״הקדש״
און זיין ״אויסלייזונג״ און פארוואס עם איז פטור פון תרומה האבן מיר געגעבן אין
מסכת פאה פרק א׳ משנה ר :זע וועגן דעם אויך אין פירוש צו מסכת ברכות פרק ד
משנה א׳ .ולא מן החייב ,און ניט פון תבואה ,פון וועלכער מען דארף יא נעמען תרומה,
אויף תבואה ,פון וועלכער מען איו פטור צו נעמען תרומה .ביז איצט האט די משנה
געלערגט ,אז מען טאר ניט אפשיידן פון תבואה ,וואם איז פטור )ווי לקט ,שכחה ,פאה
און די אנדערע( ,אויף תבואה ,וואם איז חייב! איצט לענט די משנה ,אז אויב פאר־
קערט ,פון חייב אויף פטור טאר מען אויר ניט .ולא מן הפטור ,און אויך ניט פון
תבואה ,וואס איז פטור ,אויף תבואה וואס מען איז מחוייב אראפצונעמען תרומה,
דאם אייגנטליך האט די משנה שוין געלערנט פריער )ביי לקט׳ שכחה פאה און די אנדע־
רע( ,אבער פריער האט די משנה ניט געגעבן דעם טעם דערצו און האט עם אויך ניט גע־
לערנט אלס אלגעמיינעם כלל ,אז בכלל טאר מען ניט אפשי Tן פון פטור אויף חייב!
און איצט גיט די משנה דעם אלגעמיינעם כלל ,און די מפרשים געבן דערצו א ביי־
שפיל ,אז למשל מען טאר ניט אפשניידן תרומה פון תבואה ,וואס איז נאכניט געהאט
געוואקסן א דריטל פון זייער גרוים און איז דעריבער פטור פון תרומה ,אויף תבואה,
וואם איז שוין אינגאנצן צייטיק און מען איז מחויב אראפצונעמען פון איר תרומה.
ולא מן התלוש ,און ניט פון אפגעשניטענע )תבואה און פרוכטן( אויף ניט־אפגע־
שניטענע )וואס זענען נאך באהאפטן צו דער טרד אדער צום בוים( און אויך ניט פון
ניט־אפגעשניטענע אויף אפגעשניטטנע .ניט־אפגעשניטענע תבואה און פרוכטן זענען
פטור פון תרומה ,און אפגעשניטענע זענען יא מחויב ,דעריבער הייסט עם אויר פון
״חיוב״ אייף ״פטור״ אדער פון ״פטור״ אויף ״חיוב״ .ולא מן החדש ,און ניט פון נייער
)תבואה ,פרוכטן( אויף אלטער׳און ניט פון נייער אויפ אלטער .״ניי״ מיינט מען דא
תבואה .וואס איז געוואקסן היינטיקס יאר ,און ״אלט״ מיינט תבואה וואס איז גע־
וואקסן דעם פארגאנגעגעם יאר .ביי תבואה און גרינסן ווערט גערעכנט דער אנ־
הויב פון נייעם יאר ראש השנה )ראש חודש תשרי( ,און ביי ביימער־פרוכטן ווערט
גערעכגט דער אגהויב פון נייעם יאר חמשה עשר בשבט ) 15טאג אין שבט ,דער ראש
השגה לאילנות( ,ולא מפירות ,און ניט פון פרוכטן ,וועלכע זענען געוואקסן אין ארץ
ישראל ,אויף פרוכטן וועלכע זענען געוואקסן אין חוץ לארץ ,און ניט פון פרוכטן פון
חוץ לארץ אויף פרוכטן פון ארץ ישראל .עס איז געווען איינגעפירט ביי יידן אין
טייל שכנות־לענדער לעבן ארץ ישראל ,ווי אין בבל ,סוריא ,אז מען האט דארט אפ־
געשיידט תרומה! אבער מדאורייתא ,לויט דעם דין פון דער תורה ,איז מען מחויב
אפצושיידן נאר פון ארץ־ישראל־געוויקסן ,דעריבער קאן מען ניט אפשיידן תרומה
פון ארץ־ישראל־געוויקסן אויף די געוויקסן פון די דאזיקע לענדער און אויך ניט
פארקערט .ואס תרמו ,אויב מען האט יא אפגעשיידט ,איו די תרומה ניט קיין תרומה.
דאס גייט ארויף אויף די אלע פאלן ,וועלכע זענען אויסגערעכנט דא אין משנה ה׳,
און די משנה זאגט ,אז ניט נור טאר מען לכתחילה ניט אפשיידן ,נאר אויב מען האט
יא אפגעשי Tט ,״בדיעבד״ ,איז די תרומה ניט קיץ תרומה.
חמשה ,פינף )סארטן מענטשן( זאלן ניט אפשיידן קיין תרומה ,און אויב זיי
ו.
האבן אפגעשיידט איז זייער תרומה תרומה .מחמת מדאורייתא ,לויט דעם דין פון דער
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הרומתן הרומה .האלם והעוכ1ר׳
וך,ער1ם׳ והםו?ןא׳ ובעל _,קךי לא
.יתריומו׳ ואם תרמו׳ תרומתן ד;רומדi ,
ץ אין תורמין׳ לא במךה׳ ולא
במימקל׳ ולא נממן ,אבל תורם הוא
את המהוה׳ ואת ררמהול ׳ ואת המנוי.

רמב

אין ת1ךמין בסל ובקפה שהם של
מדה׳ אבל תורם הוא בהן הצןן
וקלישן׳ לא iT.ר1ם ב?אה הציה׳
שחציה מדי׳ י ח אין תורמין שמן
.על זיתים הנכתשין׳ ולא נון ? 1ל
,ע^בים הנךרכות׳ ואם תרם׳ תרומתו

תורה׳ מעגן זיי אפשיידן ,נאר די רבנן האבן געזאגט ,אז לכתחילה זאלן זיי עס גיט
טאן .דאס זענען! האלם׳ א שטימער :מחמת ער קאן ניט מאכן די ברכה אויף דער מצור.
פון אראפנעמען תרומה ,אבער ווי מיר האבן שוין געזאגט פריער אין משנה ב׳ איז
די ברכה ניט מעכב און אויב מען מאכט איר ניט איז אויך די תרומה גוטע תרומה!
והשכור ,און דער וואס איז שכור; מהמת עם איז ניט דער דרך ארץ צו טאן א מצוה
אין צושטאנד פון שכרות׳ און ער ווייסט אויך ניט צו נעמען אלם תרומה די גוטע
פרוכטן! והערום׳ און א נאקפטער ,אויך דא איז דער טעם׳ ווייל נאקעטערהייט טאר
מען ניט מאכן קיין ברכה; והמומה ,און א בלינדער; וועלכער זעט ניט די תכואה און ער
ווייסט ניט וואס צו נעמען אלם תרומה׳ און תרומה דארף מען נעמען דאס גוטע!
ובעל קרי ,און דער וואס האט געהאט פאלוציע ארער געשלעכטליכן פארקער ,מחמת
עם איז געווען א דין ,אז א בעל קרי טאר ניט מאכן קיין ברכה׳ סייח ער איז זיר
פריער טובל; וועגן בעל קרי האבן מיר געגעבן אין מסכת ברכות פרק ג׳ משנה ד׳.
ואם תרמו ,און אויב )די ראזיקע פינף( ,האבן יא אפגעשיידט ,איז זייער תרומה א תרומה,
מחמת די אלע טעמים׳ פארוואס זיי טארן ניט אפשיידן׳ זענען נור אויף לכתחילה׳
אבער בדיעבר זענען זיי ניט מעכב.
ז ,אין תורמין׳ מען טארניט אפשיידן תרומה מיט א מאס און ניט מיט דער וואג
און ניט מים דער צאל .מען טאר ניט מעסטן און ניט וועגן און ניט ציילן; נאר מען
דארף אראפנעמען תרומה ״אויפן אויג״׳ לויט אפשאצונג .דאם ווערט אפגעלערנט
פון פסוק ״ונחשב״; און דער טעם איז כדי מען זאל געבן מיט א גוט אויג )בעין יפה(׳
בריוח .אבל .אבער מטן מעג אפשיידן תרומה פון )געוויקסן( ,וועלכע זענען געמאסטן,
אדער געוואויגן ,אדער געציילט די תרומה זעלבסט טאד ניט זיין געמאסטן ,אדער
געוואויגן אדער געציילט; אבער די תבואה און פרוכטן׳ פון וועלכע מען שיידט אפ
די תרומה מעגן יא זיין .אין תורמין .מען טארניט אפשיידן תרומה מיט א קויש אדער
א גר ריסן קויש ,חייל זיי זענען א מאס ,און מיר האבן שוין,פריער געלערנט׳ אז מען
טאר ניט אפשיידן תרומה מיט א מאם .אבל ,אבער מען מעג אפשיידן אין זיי )רעם
קויש אדער רעם גרויסן קויש ,ווען מען נעמט זיי ניט פול ,נאר( אין זייער העלפט
אדער זייער דריטל ,מחמת ,ווען מען נעמט ניט דעם גאנצן קויש ,נאר אין א טייל
פון אים׳ ווייסט מען דאך ניט גענוי וויפיל׳ און ממילא הייסט עס ,ווי מען שיידט־
אר :לויט אפשאצונג׳ ׳,אויפן אויג״ .לא יתרום בסאה ,מען טאר ניט אפשיידן תרומה
מיט א סאה־כלי )א כלי ,וואס האלט א סאה ,ראם איו א מאס פון  6״טעפ״ 6 ,״קבים״,
און מען פלעגט דערמיט מעסטן תבואה( אין א העלפט )פון דער סאה״כלי( ,ומיל
איר העלפט איז אויך א מאס .אין דער ׳סאה־כלי פלעגט געיויינליך זיין אין דער
העלפט פון דער כלי א צייכן ,אז ביז דאנען איז א העלפט :ממילא הייסט עם אויר
אפגעשיידט תרומה מיט א מאס .און אפילו מיט א סאה־כלי ,אין וועלכער דער צייכן
איז ניט פאראן׳ טאר מעז אייר נ־ט אפשיידן ,כדי מען זאל זיר ניט מתיר זיין אפצו־
שיידן מיט א סאה־כלי וועלכע האט יא דעם צייכן.
ח .אין תורמין ,מען טאר ניט אפשיידן תרומה פון אייל אויף איילבירטן .וואס
זענען צושטויסן )כדי ארויסצונעמען פון ויי אייל( ,און ניט פון וויין אדיז יויינטרויר!,
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תרו^ה דחזו'* ^ייתיום׳ הראש;ה
מדמעת בפני עצלה וחןבין ,עליה

רמל

ט ות1ר*9ן
חיומש ,אן:ל לא
שמן על .דתים הנכבשין׳ מין על

וואס זענע! צעטרעטן )כדי ארויסצונעמען פון זיי וויי!(; און אויב מען האט אפגע־
שיידט תרומה ופון דער אייל אויף די איילבירטן און פון דעס וויין אויף די ווייג־
טרויבן( איז עס תרומה ,נאר מען דארף נסמען תרומה נאכאמאל .עם זענען פאראן
ציויי אופנים יוי צו באגוצן איילבירטן און וויינטרויבן .איינער איז :מען צושטויסט
די איילבירטן -כדי דערנאך ארויסצוקוועטשן פון זיי אייל ,און די דאזיקע איילבירטן
הייסן ״זיתים הנכתשין״ וצושטויסענע איילבירטן( :און מען צעטרעט די וויינטרויבן,
כדי פון זיי ארויסצופרעסן וויין ,און די דאזיקע וויינטרויבן הייסן ״ענבים הנדרכות״,
) .צוטרעטענע וויינטרויבן״ן .דער צווייטער איז :מען לייגט־אריין די איילבירטן )אין
עסיג אדער וואסערן ,כדי זיי זאלן ווערן ווייכער און מען זאל עסן די איילבירטן אזוי
ווי זיי זיינען ,אין זיי הייסן ״זיתים הנכבשין״ )״איינגעלייגטע איילבירטך( :און מען
טריקנט די וויינטרויבן און זיי ווערן געטריקנטע טרויבן צום עסן ,און זיי הייסן
״ענבים לעשותן צימוקים״ ו״וויינטרויבן אויף צו מאכן פון זיי געטריקנטע טרויבך,
ראזשינקעס ,צום עסן( ,זאגט די משנה ,אז פון אייל טאר מען ניט נעמען תרומה אויף
די צעשטויסענע איילבירטן און פון וויין טאר מען ניט נעמען תרומה אויף
די צעטרעטענע וויינטרויבן .דער טעם איז ,ווייל ארום די דאזיקע איילבירטן
און וויינטרויבן דארף מען דאך נאך טאן אן ארבייט ,ארויסנעמען דעם אייל און
דעם וויין■ הייסט דאס אביסל א ״זאך וואס איז ניט פארענדיקט״ )״דבר שאינו
גמור״( .און מען טאר ניט נעמען תרומה פון א פארענדיקטער זאך )ווי אייל און
וויין! אויף א ניט־פארענדיקטער זאך .דער ירושלמי גיט נאך א טעם ,אז דאס איז כדי
מען זאל אפהיטן שטרענג ניט טמא צו מאכן די איילבירטן פאר אייל און די וויינ־
טרויבן פאר וויין ,און אויב מען וועט מוזן פון זיי אליין אפשיידן תרומה וועט מען
מיט זיי זיין פארזיכטיקער ,כדי ניט מטמא צו זיין די הייליקע תרומה .אבער אזוי
ווי דאם איז פארבאטן ניט מדאורייתא ,ניט פון דער תורה ,נאד מדרבנן ,דורך די
חכמים ,דעריבער ,אויב מען האט יא אראפגענומען איז עס תרומה ,אבער מען בא־
שטראפט דעם תרומה־נעמער ,אז ער מוז נאך אמאל נעמען תרומה .עס זענען דע־
ריבער פאראן צוויי תרומות ,די ערשטע און די צווייטע ,הראשונה ,די ערשטע )וועל־
כע איו די ריכטיקע תרומה( איז ״מדמע״ אליין מיט ״מדמע״ ,״פארמישן״ ,מיינט מען,
אז אויב תרומה פרוכטן מישן זיך אויס מיט פרוכטן פון חולין ,ניט־תרומה• און דער
חולין איז ניט  100מאל אזוי פיל ווי די תרומה ,ווערט עם ״דמוע״ ,און נור א כהן מעג
עס עסן .זע ווייטער אין פרק ג׳ משנה ו׳ וועגן ״דמע״ אלס ״תרומה״ .די ערשטע תרומה,
ווי־ל זי איז די ריכטיקע ,אויב זי מישט זיך אויס מיט חולין ,מיט ניט־תרומה ,מאכט זי
דעם געמיש ,,דימוע״ און נור א כהן מעג עם עסן .וחייבין ,און מען דארף באצאלן פאר
איר ראם פיפטל )חומש( דער דין איז ,אז אויב א ישראל אדער א לוי עסט בשוגג )ניט־
וויסנדיק( תרומה און דערנאך ווערט ער געוואויר ,אז ער האט געגעסן תרומה ,דארף ער
באצאלן צו א כהן וויפיל די תרומה האט באטראפן) ,דעם ״קרן״( און דארף נאר צו־צאלן
א פערטל פון דער תרומה .דאם הייסט א ״פיפטל״ פון דער גאנצער באצאלונג )די 4
פערטל פון דער תרומה און דאם פערטל ״חומש״( .זאגט די משנה ,אז אויב א ישראל
צי א לוי עסט די ערשטע וריכטיקע( תרומה בשוגג ,דארף ער ,א חוץ דעם קרן ,פאר דער
תרומה אליין ,אויך באצאי^ן דאס פיפטל ,דעם חומש .אבל ,אבער ניט די צווייטע תרומה
זי מאכט ניט קיין ״דימוע״ ,ווען זי מישט זיך אוים מיט חולין; און מען דארף ניט
באצאלן פאר איר דעם חומש ,דאס פיפטל :מחמת דאס איז ניט די ריכטיקע תרומה.
ט ותורמי! ,אבע־ מען מעג אפשיידן תרומה פון אייל אויף איינגעלייגמע אייל־
בירטן )צום עסן( ,און חיין אויף חיינטרויבן צום מאכן פון זיי געטריקנטע טרויבן
)ראזשינקעס ,צום עסן; ווייי‘ דאם הייסט פון א פארענדיקטער אויף א פארענדיק־

244

תרומות פרק א־ב

ע?כים לעש1תן צמוקין׳ סרי >נזתרם
שק.על זיתים ל<1כילה׳ וזיתים.על
זיתים לאכילה׳ ונוןעלע^בים לאכילה׳
.וענבים על ע;?ים לאכילה׳ ונמלך
לרורכן׳ אינו צליך לתרום נ י אין
תוךמין מך;ר שננקרה מלאכתו על

ר.מד

ננכיה מלאכתו  ,ול^^
יכר
מוכי שלא נגקרה מלאכתו על
דכי שנגמרה מלאכתו ,ולא מיכר
שלא נגמךה מלאכתו.על יכר שלא
ג^מרה מלאכתו׳ ואם תךמו ,תרומתן
ת רו מ ה t

פר ק ב.

א אין תוומין ממהורעל הטמא׳ ואם תרמו׳ תרומתן תרומה .באמת
טער זאך )עס־איילבירטן און עס־טרויבן( :און לויטן פירוש פון ירושלמי איז דא
ניטא וואס מורא צו האבן פאר מאכן טמא אייל און וויין׳ מחמת די איילבירטן און די
וויינטרויבן זענען דאך צום עסן .הרי ,אויב איינער ה<!ט אפגעשיידט תרומה פון אייל
אויף איילבירטן־צוס ססן ,אדער פון טתם איילבירטן אויף איילבירטךצוס עסן ,אדער
וויי! אויף וויינטרויבךצום־עסן ,אדער סתם־וויינטרויבן אויף וויינטרויבן־צוס־עסן,
און דערנאך האט ער זיך מיישב געווען און באשלאסן )די איילבירטךצום־עסן און די
וויינטרויבךצוס־עסן( צוצעטרעטן )און צו מאכן פון זיי אייל און וויין( ,דארף ער
נאכמאל ניס אפשיידן קיין תרומה מחמת דעמאלס ווען ער האט אפגעשיידט תרומה,
האט ער ראך ריכטיק גענומען ,מחמת די איילבירטן און די וויינטרויבן זעגען דאר
געווען באשטימט צום עסן :דעריבער האבן די חכמים אים ניט באשטראפט ,אז ער
זאל דארפן אפשי Tן נאכאמאל תרומה.
י .אין תורמין ,מען טארניט אפשיידן תרומה פון א זאן) ,תבואה אדער פרונט!(,
וואס איר ארבייט איז שוין פארענדיקט ,אויף א זאך )תבואה אדער פרוכטן( וואט
איר ארבייט איז נאכניט פארענדיקט ,דער ברטנורא גיט דא אלס ביישפיל א בארג
)כרי( אויסגעדראשענער ווייץ ,פון וועלכן מען האט נאכניט אראפגענומען פון דער
הויך די פלעוועם .מען האט אים נאכניט גליאטיק געמאכט )לא נתמרח( :דאס הייסט
.,נאכניט פארענדיקט די אדבייט״ -און מען טאר פון אים ניט אפשיידן תרומה אויף
ריינעם ווייץ .ולא ,און אויך ניט פון א זאן וואט איר ארבייט איז נאכניט פארענדיקט,
אויף א זאך וואס איר ארבייט איז שנין פארטנדיקט; און אויך ניט פון א זאך וואט
איר ארבייט איז ניט פארענדיקט אויף א זאך וואט איר ארבייט איז ניט פארענריקט.
אויר ראם טאר מען ניט ,ווייל מען דארף נעמען תרומה נאך פון תבואה און פרוכטן,
ארוס וועלבע מען דארף ניט מער ארבייטן .ואם תרם ,אבער אויב מען האט יא אפגע־
שיידט ,איז די תרומה יא תרומה די אלע פארבאטן זענען נור לכתחילה ,און בדיעבד
איז עם תרומה .דער ירושלמי זאגט ,אז אין דער משנה ד׳ מיינט מען ,אז ער האט אפ־
געשיידט די תרומה אן דער הסכמה פון כהן ,און דא מיינט מען מיט דער הסכמה פון
כהן׳ וועלכער האט דאם רעכט מסכים צו זיין צו נעמען תרומה פון ניט־פארענדיקטע
זאכן.

פרק ב.
אין תורמין .נזען טארניט אפשיידן תרומה פון )געוויקסן וואט זענען( טהור
א.
אויף )געוויקסן וואט זענען( טמא ,געוויקסן ווערן טמא ,ווען זיי ווערן אנגערירט דורר
א טמא זאך -דורך א טויטן שרץ .דורך א מענטש וואם איז טמא ,אדער טייל אנדערע
טמא־זאכן .דער טעם פאתואם מען טאר ניט אפשיידן פון טהור אויף טמא איז .ווייל
מען דארף אפשיידן תרומה ״מן המוקף״ ,פון תבואה אדער פרוכטן ,אדער גרינם,
וואס געפינען זיך ממש דערלעבן; און אויב מען וועט אפשיידן פון טהור אויף טמא איז
דא מורא צו האבן ,טאמער וועט דער אפשיידער ,כדי ניט צו דערלאזן אז די טמא־
געוויקסן זאלן אנרירן די טהור־געוויקסן ,אפריקן ווייט די טהור־געוויקסן ,און עם
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<ןמרו ,ד,עגול  hpדבילה קנס?ןא
ב1
מךן^ת1׳ ת1רם מן ^,טדוןיר
.על דיממא שיש ביו .ן5ן אגוךדhp.
;רק ,וכן ^ערימד .,ד,יו ^;י עגולין׳
שתי אגודות׳ שתי .ערמות׳ אמת

רמה

ממאה ואחת מד1,ךד,׳ לא !תרום
מזד.,על ןה .ר׳ אליעזר אומר׳ תוךמין
סן ל׳מד׳ור־על לי?זהא♦ ב אין תוךהין
מן לימסא .על ממהור׳ ואם תרם
עיוגג׳ תרומתו תרומד,׳ ומיד׳ לא

וועט ניט זיין ״מן המוקף״ ,פון דער נאנט .ואם תרמו ,און אויב מען האט אפגעשיידם
איו די תרומה יא תרומה ,ווייל דאס איו נור א חשש ,און בדיעבד ,אז מען האט שוין
אפגעטאן ,האט מען מתיר געווען .באמת אמרו ,מען האט באמת געזאגט ,אז א קיילע־
כיקע קנויל )עיגול( פון געפרעסטע פייגן )דבלה( ,וואס א טייל דערפון ופון די פייגן(
איז טמא געווארן ,מעג מען אפשיידן תרומה פון דעם טהור־טייל פון דעם פייגן־קנויל
אויף זיין טמא־טייל .א קנויל פון פייגן ,כאטש די פייגן זענען צוגעקלעבט איינער צום
אגדערן ,ווערט בנוגע צו טומאה באטראכט )ווי עם זאגט די משנה אין טבול יום פרק
ב׳ משנה ג׳( ניט איין גדויסע פייג׳ נאר ווי באזוגדערע פייגן .דעריבער ווען א
טמא זאך דידט־אן איינעם פון די פייגן אין דעם קנויל ווערט טמא נור די פייג און
די דאזיקע פייג איז מטמא די שבנותדיקע פייגן׳ וועלכע רידן איר אן :אבער די דא־
זיקע לעצטע פייגן קאנען שוין מער ניט מטמא זיין אנדערע פייגן ,ווייל זיי הייסן שוין
א ״שלישי״ )דער דריטער פון דער ערשטער טמא־זאך( .קומט אויס ,אז אין דעם
קנויל פייגן זענען פאראן טמא־פייגן און טהור־פייגן ,זאגט דא די משנה ,אז כאטש
ווען מען האט פאר זיך צוויי באזונדערע קוישן פרוכטן ,איינע זענען טמא און די
אנדערע זענען טהור ,טאר מען ניט אפשי Tן תרומה פון די טהור אויף די טמא ,פונ־
דעסטוועגן ביי א קנויל פייגן מעג מען יא אפשייח תרומה פון די טהור־פייגן וואט
זענען דא אין אים ,אויף זיינע טמא־פייגן .דער אויסדרוק ״באמת אמרו״ ,״מען האט
געזאגט באמת״ איז ווי א הלכה למשה מסיני ,אויף וועלכער עס איז ניט פאראן קייז
מחלוקה .וכן ,און דער זעלבער דין איז אויך מיט א בינטל גרינס ,און אויך מיט א קופע
)פון תבואה( .אויב עס זענען פאראן אין דעם בינטל גרינסן אדער אין דער קופע
תבואה טמא־טיילן און טהור־טיילן ,מעג מען אפשיידן תרומה פון טהור־טייל אויף
דעם טמא־טייל ,און זיי האבן דעמזעלבן דין וואס דער קנויל פייגן .היו ,אויב עם זענען
געווען צוויי קנוילן )עיגולין( פייגן ,אדער צוויי בינסלעך )אגודות( גרינסן ,אדער צוויי
קופעס )עדימות( תבואה ,און איינע איז געווען טמא און די אנדערע טהור ,טאר
מען ניט אפשיידן תרומר ,פון דעס טהור אויף דעם שמא .מחמת דאס זענען שוין צוויי
באזונדעדע זאכן ,ר׳ אליעזר זאגט ,אז מען מעג אפשיידן תרומר ,פון טהור אויף טמא,
ווייל ר׳ אליעזר האלט ,אז מען דארף ניט מורא האבן ,טאמער וועט מען אפשי Tן
תרומה ניט ״מן המוקף״ ,ניט פון דערלעבן.
אין תורמין ,מען טאר ניט אפשיידן תרומה פון טמא אויף טהור .דא איז דער
ב.
דין האדבער פון דעם דין אין דער פריערדיקער משנה א /דארט האט מען גענומען
די תדומה פון די טהור־פדוכטן ,אויף טמא־פרוכטן ,און די תרומה איז דאך געבליבן
טהור .אבער דא ,ווען מען שיידט אפ תרומה פון טמא־פרוכטן ,מאכט מען דאו די
תרומה טמא ,און טמא־תרומה דארף מען דאך פארברענען ,דער כהן טאר איר דאו ניט
עסן ,און עם איז פאראן א דין ,אז מען טאר ניט מטמא זיין קיין תרומה .דעריבער
זאגט די משנד׳ ווייטער! ואם תרם ,אויב ער האט יא אפגעשיידט תרומר) ,פון טמא אויף
טהור( ,איו אויב ער האט עם כעטאן בשוגג )ער האט ניט געוואוסט ,אז די תרומר ,אין
טמא( ,איז די תרומה יא תרומר ,,אבער אויב ער האט עם געטאן במזיד )ער האט
געוואוסט( ,האט ער גארניט געטאן .אין דער גמרא יבמות פ״ט זענען פאראן צוויי
מי׳ינונגען וועגן דעם אויסדרוק ״האם ער גארניט געטאן״׳ ״לא עשה כלום״ .איין
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; 1שה בלום .וכן בן לוי שדדה ל1
מ.עשר :$בל׳ ד,ןה מפריש ן>ליו
והולך׳ שוגג׳ מה שעשה ;:שוי׳
מזיד׳ לא ,עשה כלום .ר׳ יהוךה
אומר׳ אם היה יודע בו כתהלה׳ אף

רמו

.על פי שהוא שוע׳ לא ^עשה כלום:
ג המטביל כלים בשבת׳ שוע׳
.ישתמש בהם׳ מזיר׳ לא .ישתמש
בהם .המעשר והמבשל בשבת׳
שיוע׳ יאכל׳ מזיד׳ לא יאכל .הנוטע

מיינונג איז ,אז די תרומה איז קיץ תרומה גיט ,און אפילו דאם וואט ער האט אפגע־
שיידט אלם תרומה איז אויך ווייטער טבל! און די צווייטע מיינונג איז .אז די תרומה
איז יא תרומה ,נאר די חכמים האבן אים באשטראפט ,אז ער מת נעמען נאכאמאל
תרומה )דאס מאל פון טהור( .די גמרא פסחים ל״ג זאגט ,אז ווען איז די תרומה
)בשוגג( יא תרומה ,נאר אויב די טמא־פרוכטן זענען געווארן טמא נאכדעם ווי זיי
זענען געווארן ראוי ,גוט צו נעמען פון זיי תרומה )״היתר׳ לו שעת הכושר״( .וכן ,או!
אזוי איז אויך אויב א לוי )בן לוי ,א זון פון א לוי ,א זון פון שבט לוי( האט געהאט
מעשר טבל )דאס היימט ,ער האט נאכניט געהאט אראפגענומען דערפון די תרומה
מעשר ,וואס ער דארף געבן צום כהן( ,און ער האט דערפון כסדר אפגעשיידט )תרומת
מעשר( אויף אנדערע פרוכטן )און עס האט זיך ארויסגעוויזן אז דער דאזיקער מעשר
איז געווען טמא ,און תרומת מעשר וואט איז טמא דארף מען פארברענען ,אזוי ווי
תרומה( ,איז אויב ער איז געווען א שוגג )דער לוי האט ניט געוואוסט אז עס אין
טמא( ,איז וואס ער האט געטאן איז אפגעטאן)די תרומת מעשר ,וואס ער האט אפגע־
שיידט ,איז תרומת מעשר(; אויב אבער ער איז געווען א מזיד )ער האט געוואוסט אז
עם איז טמא( איז זיין טאן גארניט אפגעטאן )און וואס ער האט אפגעשיידט תרומת
מעשר ,האט ניט קיין ווערט( ,די משנה לערנט דא ,אז אין דעם דין דאם אויב מען
שיידט אפ תרומה פון טמא אויף טהור ,אויב עם איז בשוגג איז עם תרומה ,און אויב
במזיד איז עם ניט קיץ תרומה ,איז ניט קיין אונטערשיד צווישן תרומה און תרומת
מעשר .וועגן תרומת מעשר געבן מיר אין אונזער הקדמה צו מסבתא דמאי .ר׳ יהודה
זאגט ,אויב דער לוי האט פריער געהאט געוואוסט )אז דער מעשר איז טמא( ,איז כאטש
ער איז שפעטער געווען א שוגג )ער האט פארגעסן ,אז דער מעשר איז טמא און ער
האט אפגעשיידט פון אים תרומת מעשר( הייסט זיין טאן גאר ניט געטאן .דער תרומת
מעשר ,וואם ער האט אפגעשי Tט ,איז ניט קיין תרומת מעשר ,מחמת קוים האט ער
פריער יא געוואוסט ,הייסט עם ווי ״קרוב למזיד״ ,ווי א שטיקל מזיד .אויף דער דא־
זיקער משנה זענען פאראן עטליכע טייטשן ,און מיר האבן דא געגעבן נור איין טייטש,
און דאס איז פון ר״ש און ער וועט אויך געבראכט אין ברטנורא.
המטביל ,אז איינער איז טובל כלים אים שבת )וואס זענען טמא געווארן ,און
ג.
אז מען איז זיי טובל אין מקוה ווערן ויי טהור און מען קאן זיי נוצן( ,איו אויב ער איז
געווען א שוגג )ער האט ניט געוואוסט אז עס איז שבת( מעג ער זיי )די כלים( נוצן
)אים שבת(; אבער אויב ער איו געווען א מזיד )ער האט געוואוסט ,אז עם איז שבת(
טאר ער זיי ניט נוצן .מען מען טאר ניט טובל זיין טמא כלים אים שבת ,ווייל עם הייסט
״מתקן מנא״ .מען ״פארריכט כלים״ ,מחמת ווען מען מאכט זיי טהור קאן מען זיי
נוצן און עם חייסט ,אז ביז איצט זענען זיי געווען קאליע און איצט זענען זיי געווארן
פאראכטן .דעריבער אויב ער האט עם געטאן במזיד ,באשטראפט מען אים ,אז אים
שבת טאר ער די כלים ניט באנוצן :אבער מוצאי שבת מעג ער .המעשר והמבשל ,אז
איינער שיידט אפ מעשר פון טבל־תבואה) ,וועלכע מען טאר ניט עסן ,אויב מען האט
ניט אראפגענומען תרומה און מעשרות( אים שבת ,אדנ^ר ער קאכט אפ עסן אים שבת,
איז אויב ער איז געווען א שוגג )ער האט ניט געוואוסט אז עם איז שבת( מעג ער עס
עסן )איס מוצאי שבת(; אבער אויב ער איז געווען א מזיר טאר ער עם ניט עסן.
מען טאר ניט אפשיידן סיי תרומה און סיי מעשרות אים שבת ,ווייל מען ״פאר־
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בשבת׳ שוע׳ :רן.לם ׳ מזיד 1עק1ר.
ובשכיעלת׳ בין ש 1ע כין מזיר׳ לעק1רI
ך אין תוךמין ממין.על ^זאיניו מינ1׳
ואם ו;רם׳ אין תחמת 1תחמה? .ל
מין חביים אחד׳ כל מין תאנים

רמז

וגרו;1ר1ת וךבלה אחד׳ ות־ורם מזה
על זה♦ ?ל מקום שיש כהן׳ ת1רם
מן ה;^ה\ .כל מק1ם >מאין כהן׳
תורם מן המת.קי.ם .ר׳ ןהוךה א1סר,
לעולם הוא תורם מן ה;^ה:

ריכט״ דערמיט די תבואה און פרוכטן; מען מאכט זיי ,אז מען זאל זיי מעגן עסן.
הנוטע ,אז איינטר פלאנצט אים שבת ,אויב טר איז גטווט! א שוגג ,מטג טר טס )דאס
געפלאנצטע( לאזן וואקסן ,אויב אבער א מזיר זאל טר טס )נאן שבת( אויסרייסן.
דא איז הארבער ווי דער קאכן ,אדער ביים נעמען מעשר אים שבת וואס מען מעג עסן
נאך שבת! מחמת דא האט ער דאך באלד געפלאנצט׳ אז ער זאל האבן דעם בוים אדער
די תבואה שפעטער ,דעריבער באשטראפט מען אים׳ אז ער זאל עם אויסרייסן .אזוי
זאגט די ״משנה ראשונה״ .ובשביעית ,אבטר אז איינטר פלאנצט אין שמיטה־יאר סיי
ער איז געווען א שוגג)ניט געוואוסט ,אז טס איו שמיטה( מיי א מזיר ,דארף טר אויס־
רייסן ,דער טעם איז ,ווייל טאן א מלאכה אים שבת איז זייער א הארבע עבירה ,און
יידן זענען ניט חשוד אויף צו טאן א מלאכה אים שבת ,דעריבער האט מען ניט גע־
דארפן אזוי פיל גוזר זיין! אבער בנוגע שמיטה זענען טייל יידן יא חשוד געווען ניט
אפצוהיטן די דינים פון שמיטה ,דעריבער האט מען אפילו ביי א שוגג געהייסן אוים־
רייסן.
אין ,מען טאר ניט אפשיידן תרומה פון איין מין אויף אן אנדערן מין ,און
ד,
אויב מען האט אפגעשיידט איז די תרומה ניט קיין תרומה .מען מיינט דא ,למשל ,פון
ווייץ אויף גערשטן ,אדער פון טייטלן אויף פייגן ,דאס הייסט פון איין מין אויף אן
אנדערן מין .כל מין ,אלע סארטן ווייץ זטנטן איינס .מען מעג ,למשל ,אפשיידן תרומה
פון ברוינעם ווייץ אויף ווייס! ווייץ ,ווייל אלע סארטן ווי^ הייסן ווייץ .כל מין תאנים,
אלט סארטן פייגן ,געטרוקענטע פייגן און געפרעסטע פייגן זיינען איינס ,און מען קאן
אפשיידן תרומה פון איינעם אויפן אנדערן .״תאנה״ הייסט די פייכטע פייג ,וואט מען
נעמט אראם פון בוים! נאכדעם ווי מען טריקנט אוים די פייג הייסט זי ״גרוגרת״ ,אויס־
געטרוקנטע פייג! ווען מען פרעסט צוזאמען די פייגן אין איין קנויל הייסן זיי ״דבלה״.
זאגט די משנה ,אז בנוגע תרומה הייסן די אלע סארטן פייגן )אפילו ווען טייל זענען
שווארצע און טייל ווייסע( איין מין ,און מען קאן אפשיידן תרומה פון איינעם אויפן
אנדערן ,און אויך פון פייכטע פייגן אויף געטרוקענטע .כל מקום ,אין יעדן ארט ,וואו
עם איז דא א כהן )און מען קאן אים באלד אוועקגעבן די תרומה( ,דארף מען די
תרומה נעמען פון דעם בעסטען )מן היפה( .מען דארף נעמען תרומה פון די בעסטע
פייגן) ,למשל די פייכטע פייגן זענען בעסער פון די געטרוקנטע פייגן( ,פון דעם בעסטן
ווייץ ,און מען דארף ניט קוקן דערויף צו די דאזיקע בעסטע פייגן אדער בעסטע
ווייץ וועלן ניט קאנען לאנג ליגן ,מחמת מען קאן דאך די תרומה באלד אוועקגעבן
דעם כהן .וכל מקום שאין ,אבער אין יעדן ארט וואו עם איז ניטא קיין כהן ,זאל מען
אפשיידן תרומה פון דעם סארט ,וואס קאן זיך לאנג האלטן .אפילו דער דאזיקער סארט
)למשל געטרוקענטע פייגן( איז ערגער ,דארף מען פון אים נעמען די תרומה ,מחמת
מען מוז זי דאך לאזן ליגן ביז עם וועט קומען א כהן און זי צונעמען .ר' יהווה זאגט,
אז שטענדיק דארף מען אפשיידן תרומה פון דעם בעסטן .אפילו עם איז גיטא קיץ
כהן ,דארף מען אויך נעמען תרומה פון בעםערן םארט ,כאטש ער קאן זיו לאנג
ניט האלטן ,און ניט נעמען פון ערגערן םארט ,כאטש ער קאן זין האלטן •לענגער.
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ה ת1רסץ ;ן5ל^ק?;ן^ןזלם׳ וליאסצי
;על ^דול .ר׳;הודה אומר׳ ל*א כי׳
ן!^לא הצי ;על גדול .וכן ה;ה ר׳
יהודה א1מר׳ ת1ךמין בצלים מכגי
המדיןה .על הכופרים׳ *אכל ל‘א מן
הכ;1רים .על בני המדי}ה׳ מפגי
ויזהוא מיאכל פוליטייןן  :ו ותורמין
זיסי שמן על זיתי כ;ש  ,ולא זיתי

רמח

י'-ן שאינו מכשל
כבימעל
על המבז;זל■ וליא מן המבשל על
שיאינו ;בזןזל .זה מולל׳ כלימהוא
כלא;ם כהבירו׳ לא;הרום מזה על
על זה׳ אפילו מן השה על הרע.
ו;ל זןןאינו הלאום בהכירו׳ תורם
מן מ ^ העל הרע׳ א;ל לא מן הרע׳
על משה׳ ואם ^רם מן הרע על

ה .תורמין ,מען דארף אפשייד! תרומה ופון ציבטלטם( א קליינט ציבעלע א
גאנצט ,און ניט א האלבע גרויסע ציבעלע .ווייל א גאנצע ציבעלע ,כאטש זי איז
א קליינע׳ קאן לענגער ליגן ביז דער כהן וועט קומען און איר נעמען .ר׳ יהודה זאגט,
אז ניט אווי ,נאר מען זאל אפשיידן גלייכער א האלבע ציבעלע א גרוימע .מחמת די
גרויסע ציבעלע איז בעסער .און ר׳ יהודה האט אין דער פר־עריקער משנה גע־
לערנט ,אז מען זאל אפשיידן תרומה פון בעסערן -כאטש ער קאן ניט לאנג ליגן.
וכן ,און אזוי האט ר׳ יהודה געזאגט ,אז מען שיידט אפ תרומה פון ציבעלעם פון די
שטאטישע אויף די דארפישט ,אבער ניט פון די דארפישע אויף די שטאטישע ,מחמת
די שטאטישע )ציבעלעס( איז א מאכל פון חשובע מענטשן )פוליטיקין( .״בני המדינה׳/
מיינם מען דא ציבעלעם ,וואס מען האדעוועט אין דער שטאט )מדינה איז דא דער
טייטש ״די גרעסערע שטאט״( מיט שטארקער ,רייכער קינסטליכער באוואסערונג,
און זיי קומען ארויס בעסערע ,און זיי קאסטן טייערער ,און זיי ווערן געגעסן מייסטנס
דורך רייכע ,שטאטישע לייט ,דורך די ״פוליטיקין״ )פון גריכישן ווארט ״פאליטי־
קא״׳ שטאטישע מענטשן( .אבער די דאזיקע ציבעלעם קאנען לאנג ניט ליגן .דאקייגן
די ״כפרים״ )פון ווארט ״כפר״ ,״דארף״( ,די דארפישע זענען קלענערע און ערגע־
רע ציבעלעס ,זיי ווערן געגעסן דורך די דארפישע מענטשן ,אבער זיי קאנען ליגן
לענגער .זאגט ר׳ יהודה ,אז די תרומה זאל מען נעמען פון די שטאטישע ציבעלעס
)אויב מען האט צוזאמען ביידע סארטן ציבעלעס( ,ווייל זיי זענען בעסערע.
ו .ותורמין ,און מען זאל אפשיידן תרומה פון אייל־איילבירטן אויף איינלייג
איילבירטן ,אבער ניט פון איינלייג־איילבירטן אויף אייל־איילבירטן ,עם זענען פאראן
איילבירטן ,וואס מען נעמט פון זיי ארויס אייל ,״זיתי שמן״ ,און דאם איז א גוטער
סארט אי־לבירטן :און עם זענען פאראן איילבירטן ,ערגערע ,פון וועלכע מען קאן אייל
ניט ארויסנעמען ,און זיי לייגט מען איין אין עסיג צי וואסער ,צום עסן ,״זיתי כבש״
)פון ווארט ״כבוש״ ,איינלייגן( ,זאגט די משנה ,אז די תרומה דארף גענומען ווערן
פון בעסטן סארט .ויין ,און מען זאל אפשיידן תרומה פון׳ ניט־געקאכטן וויין אויף
געקאכטן וויין ,אבער ניט פון געקאכטן אויף ניט-געקאכטן .מחמת דער געקאכטער
וויין איז דער ערגערער סארט וויין ,און תרומה דארף מען נעמען פון בעסערן סארט.
זה הכלל ,דאס איו א כלל ,אלץ וואס איז כלאים מיט דעם אנדערן מין ,טאר מען• ניט
אפשניידן תרומה פון איינעס אויף דעם אנדערן ,אפילו פון א בעסערען אויף אן ערגעדן,
אויב מען האט צוויי מינים תבואות ,למשל ייית און גערשטן ,כאטש דער ווייץ איז
בעסעד פונם גערשטן ,טאד מען ניט אפשיידן תרומה פונם ווייץ אויפן גערשטן )און
אודאי ניט פון גערשטן אויפן וויח( ,מחמת די ביידע מינים טאר מען ניט זייען צו־
זאמען ,זיי זענען כלאים איינער מיט׳ן צווייטן ,הייסן זיי דעריבער צוויי באזונדערע
מינים .וכל שאינו ,און אלץ חאס איז ניט קיין כלאים מיט דעם אנדערן מין ,מעג מען
אפשיידן תרומה )פון איינעם אויפן אנדערן( פון דעס בעסערן אויף דעם ערגערן ,אבער
ניט פון דעס ערגערן אויף רעם בעסערן; און אויב מען האט אפגעשיידט פון ערגערן
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רמט

 np;n׳ תרון־׳תיו תרו^ה׳ חחן ?זן הזונין ן והמלפפ1ן מץ אחד׳ ר׳ יהוךה א1סר׳
!׳ 5ל החשים׳ שאי^ן א 1י ל .והקישות ^ Iןזגי הידןן

פרה ג
א התדם קישותו;מצאת שיה׳
אסטיח ונסצאת סרוחה׳ תת^ה
ונחזור ויתרום .התורם חבית של נין׳
ונ?נ( 1את של חומץ׳ אםנדוע שהיתה

של ח1מץ .עד שלא תרמה׳ אי;ה
תרומה .אם משתרמה החמשה׳
הי
תרשה .אם ספק׳ תרומה
ונהזו־ ויתרום .הייאשונה אינה

אויפן בעסערן איז די תרומה א תרומה ,די משנה גיט דא א כלל ,כדי מען זאל וויסן,
וואם מען מיינם אין דער פריערדיקער משנה ד׳ ,אז מען קאן ניט אפשיידן תרומה פון
איין מין אויף אן אנדערן; און די משנה דא זאגט ,אז צוויי באזונדערע מינים הייסן
אזעלכע ,וועלכע זענען כלאים איינער מיט דעם אנדערן .אין ערשטן פרק פון מסכתא
כלאים ווערט געלערנט וועגן די מינים וואס זענען כלאים איינער מיטן אנדערן.
חוץ א! אויסנאס )צו רעם דין .אז האס עס איז ניט כלאים אייוער מיט! אנדערן מעג
מען אפשיידן תרומה פון איינעס אויפן אנדער!( איו דאס אפשיידן תרומה פון זונין
)שווארצע קערנדלעך( אויף ווייץ ,ווייל ויי )די ״זונין״( זענען ניט קיין עס! דאס
הייסט כאטש די משנה אין כלאים פרק א׳ זאגט׳ אז ווייץ און יונין זענען ניט קיץ
כלאים איינער מיטן אנדערן ,טאר מען פון זונין אויף ווייקי ניט אפשיידן קיץ תרומה,
מחמת זונין איז ניט קיץ מאכל פון מענטשן .והקישוח ,און די אוגערקע ,והמלפפון ,און
דער ויסער מעלאן ,זענען )ביידע( איין מין )און מען מעג דעריבער אפשיידן תרומה
פון איינעם אניף רעם אנדערן( ,ר׳ יהודה זאגט ,אז זיי זענען צוויי מינים )און מען
טאר ניט אפשיידן תרומה פון איינעם אניף רעם אנדערן( .די זעלבע מחלוקה האבן מיר
געהאט אין מסכתא כלאים פרק א׳ משנה ב׳ ,ויאו די סתם משנה זאגט ,אז די אוגערקע
און דער זיסער מעלאן זענען ניט קיץ כלאים איינער מיטן אנדערן ,און ר׳ יהודה
זאגט .אז זיי זענען יא כלאים איינער מימן אנדערען.

פרק ג,
א התורם ,או איינער שיידט־אפ תרומה אן אוגערקע און זי האט זין ארויס־
געוויזן ביטער ,אדער ער האט אפגעשיידט תרומה אן ארבה )אבטיח ,וואסער־מעלאן(
און ער האט זיך ארויסגעוויזן קאליע )מרוח ,פארשטינקן( ,איו עס תרומה )ווי מען
שיידט אפ פון שלעכטם אויף גוטש אבער ער דארף נעמען נאכאמאל תרומה ,מחמת
ער האט געדארפן פריער זען ,צי די אוגערקע אדער דער ארבוז איז גוט ,און דערי־
בער ,הייסט עס געטאן ״קרוב למזיד״ .כמעט ווי במזיד ,און מען באשטראפט אים,
אז ער זאל נאכאמאל אפשיידן תרומה .התורם חבית ,אז איינער שיידט אפ תרומה א
פאס וויין)אויף אנדערן וויי!( און עס האט זיך ארזיסגעוויזן ,אז זי )די פאס וויין( איז
עסיק )ווען דער וויין ווערט זויער ,ווערט ער עסיק ,און ״ווייך און ״עסיק״ זענען ווי
צוויי באזונדערע מינים ,ווי ווייץ און גערשטן ,און אז מען שיידט אפ תרומה פון עסיק
אויף וויין איז עס אינגאצן קיין תרומה ניט( ,איז אויב מען ווייסט )איצט אויף זיכער(
אז די פאס וויין איז געהאט געווארן עסיק איידער מען האט איר אפגעשיידט תרומה,
איז זי ניט קיץ תרומה מחמת בעת מען האט איר אפגעשיידט איז דאך די פאם שוין
געווען עסיק .אם משתרמה ,אויב )מען ווייסט אויף זיכער ,אז( זי איז געווארן עסיק
נאכדעם ווי מען האט איר אפגעשיידט תרומה ,איז זי תרומה ,ווייל בשעת מען האט איר
אפגעשיידט איז זי דאך געווען וויין ,און דאס וואם זי איז שפעטער זויער געווארן ,איז
שוין זויער געווארן די תרומה .אם ספק ,אויב עם איז א ספק )צי זי איז שוין פריער
געווען עסיק צי זי איז עם געווארן שפעטער( ,איז זי תרומה ,אבער מען דארף נעמען
נאכאמאל תרומה .יעדע פון די דאזיקע תרומות ,די ערשטע און די צווייטע ,זענען
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:ודבי>1ת בפני .עצ^״,׳ •אין ח;ב'ן
;>ל  ,7הונזש׳ ונןהשנ;ה^ ב נפלה
אינה
אהת צהז לתי

רו

מרמעתן .נפלה שנ:ה למקום אחר׳
אינה מהמעתן .נפלו ימתיהן למקום
אהה׳ מהמעות נקמעה ימבימתי^י■

תרומה נאר פון ספק׳ ווייל מען ווייסט דאך ניט צי די ערשטע איז די ריכטיקע תרומה׳
צי די צווייטע .דעריבער זאגט די משנה! הראשונה ,די ערשטע תרומה איז ניט ״מדמע״
אליי! מיר האבן שוין פריער פרק א׳ משנה ה׳ ואון אויך אין דער הקדמה צו תרומות(
דערקלערט׳ אז ״מדמע׳׳ איז דער טייטש־  .אסרן אויסמישך׳ ,און מען מיינט׳ אז
אויב תרומה־פרוכטן מישן זיר אויס מיט הילין־פרוכטן ,מיט נ׳יט־תרומה ,און די
חולין זענען ניט  100מאל אזוי פיל ווי די תרומה׳ ווערט אלץ• דער גאנצער אויסמיש׳
״דימוע״׳ און נאר א כהן מעג עס עסן׳ אזוי ווי עס וואי*ט אינגאנצן געווען תרומה.
זאגט דא די משנה ,אז ■וייי‘ די ערשטע יויין־תרימה איז דאך ניט קיין זיכערע תרומה•
נאר בלויז א ספק־תרומה ,דעריבער קאן זי אי'יין ניט ״מדמע״־זיין׳ און אויב זי מישט
זיך אויס אליין ואן דער צווייטער תרומה( אפילו מיט ווינציקער פון  100אזוי פיל
הולין׳ מעג דעם אויסמיש עמן אפיינו ניט קיין כהן .ואין חייבין ,און אויב )א ניט־כהן,
א ישראל צי א לוי האט געגעסן די דאזיקע ערשטע תרומה בשוגג( דארף ער ניט בא־
צאלן דעס חומש ודאס פ־פטל( אויך יועגן ,,חומש״ ,דעם ׳,פיפטל״ האבן מיר געגעבן
פריער אין פרק א׳ משנה חי .וויי^ עס איז נור א ספק־תרומה דארף מען דעם חומש
ניט באצאלן דעם כהן .וכן השניה ,און אזוי אין אויך דער דין מיט דעי צווייטער תרומה
אויך זי איז אליין ניט ••מדמע״ .און אויך פאר איר אליין׳ אויב א ניט־כהן עסט איר
בשוגג ,דארף ער ניט באצא^ן דעם חומש :מחמת אויך זי איז דאך נאר א ספק תרומה.
ב .נפלה אחת ,אויב איינע פין זיי ופון די דאזיקע צוויי ספק־תרומות וועגן
חעלכע מיר לערנען אין דער פריעריקער משנה( איז אריינגעפאלן )און זיך אויסגע־
מישט( אין חולין )און עס איז אין די חולין ניט געווען הונדערט מאל אזוי פיל חי
די אריינגעפאלענע תרומה( איז ז־ ניט ״מדמע״ )אסרט זי ניט דעם געמיש( ,נפ?ה
שניה ,אויב די צווייטע איז אריינגעפאלן אין אן אנדערן ארט )אין חולין ,ווינציקער
פון  100מאל אזוי פיל ווי די אריינגעפאדענע צווייטע תרומה( ,איז זי אויך ניט  ,נודמע׳
)אסד׳ט זי אויך ניט( די משנה לערנט דא א נייעם דין׳ וואם מיר האבן ניט געהאט
אין דער פריעריקער משנה ,דהיינו אז אייב יעדע פון די צוויי ספק־תרומית איז אריינ־
געפאלן באזונדער ,די איינע אין איין חולין ,און די אנדערע אין אנדערע חולין׳ זענען
ביידע ״געמישערייען״ מותר! מחמת ביי יעדער איינער קאנען מיר זאגן ,טאמער איז
דאם ,וואם איז אריינגעפאי^ן ,ניט גע־וען תרומה .די מפרשים זאגן ,אז דא מיינט מען׳
אז די חולין ,כאטש זיי זענען ניט געיוען  100מאל אזוי פיל ווי די תרומה ,זענען זיי
אבער געווען א •׳רוב״ ,מער יוי די אריינגעפאי'ענע תרימה! און מדאורייתא ,לויט דעם
דין פון דער תורה ,איז א רוב• א מערהייט ,אויך גענוג מבטל צו זיין די אריינגעפא־
לענע תרומה׳ נאר די רבנן האבן געזאגט ,אז עס מוז זיין  100מאל אזוי פי^• און
ביי ספק־תרומה איז גענוג א רוב׳ינפלו שתיהן ,אויב זיי ביידע )די ביידע ספק־תרומות•
די ערשטע און די צווייטע( זענען אריינגעפילן אין איין ארט )אין איין חולין( ,זענען
זיי ״מדמע״ ווי די קלענסטע פון די ביידע אויב זיי זענען ביידע געווארן אויסגעמישט
מיט דעמזעלבן חולין איז דאך דא שוין זיכער פאראן תרומה׳ דעריבער ווערט שוין
די חולין יא אסור׳ אבער נור אויב אין די חולין איז ניט פאראן  100מאל אזוי פיל
וויפיל עס האט די קלענסטע פון די ביידע ספק־תרומות! מחמת עס קאן דאך זיין ,אז
די קלענסטע איז די ריכטיגע תרומה .דעריבער׳ אויב די חולין האבן  100מאל אזוי פיל
ווי די קלענסטע פון די צוויי ספק־תרומות איז דער דין׳ אז מען נעמט ארויס פון דעם
״געמיש״ אזוי פיל׳ וויפיל די ביידע תרומות באטרעפן און דאם איבריקע גאנצע גע־
מיש איז מותר ,און אויך א ניט־כהן מעג עם עסן.
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ג השתפין שחךמ1י ןה אחר זה
עקיבא א1מר׳ חרוסת זגן;יחםחרו  9ה.
נסב א׳ תרומת הראעז1ן תרומה.
ד יומי א1מר׳ אם ^]רם הראעזיון
בשעור׳ אין תרומת השני תרוסיו׳
ואם לא תרם ך,ראש1ן כשעור׳
תרומת קשני תרומה Jד כמהך^רים

רנא

אמורים? כשלא דבר׳ אבל הרקה
את בן כיתו׳ או את עבדו׳ א 1את
קפהתו לתרום׳ תרומתו תרומה.
בטל׳ אם עד ^לא תלם בפ 5ל׳ אין
תרומתו תרומה׳ ואם מקתרםבטל׳
תרומתו תרומה .הפועלים אין להן
ףשות לתרום׳ חוץ מן הדרוכות,

ג ,השותפין ,אויב שותפים והאבן געהאט צוזאמען בשותפות תבואה און( צו־
ערשט האט איינער פון די שותפים אפגעשיידט תרומה ופון דער תבואה( און דערנאך
האט דער אנדערער שותף נאכאמאל אפגעשיידט תרומה פון דער זעלבער תבואה(,
זאגט ר׳ עקיבא ,אז ביידענס תרומות זענען תרומה .אויב למשל עם איז געווען פופציג
סאה תבואה און געוויינטליך גיט מען תרומה א פופציקסטל ,און איין שותף האט אפ־
געשיידט  1סאה תרומה און דער צווייטער שותף האט אפגעשיידט  1סאה תרומה ,איז
אין דעם ערשטן שותף׳ם סאה־תרומה פאראן א האלבער סאה תרומה) ,ווייל דעם
שותף׳ם חלק תבואה איז דאך  25סאה( און אין דעם צווייטנס סאה איז אויך פאראן א
האלבער סאה תרומה .וחכמים ,און די חכנזים זזוגן ,אז רעם ״רשמן שותף׳ס תרומה
איז תרומה אבער דעם צווייטנם איז ניט קיין תרומה .ר׳ יוסי זאגט )און ער איז מפרש
די ווערטער פון די חכמים ,אז ראם וואט די חכמים זאגן ,אז רעם ערשטנס תרומה איז
תרומה ,מיינט מען( ,אויב דער ערשטער האט אפגעשיידט תרומה וויפיל דער שיעור
איז )א פופציקסטל( ,איז דעם צווייטנס תרומה ניט קיין תרומה; אויב אבער דער
ערשטער האט ניט אפגעשיידט וויפיל דער שיעור איז ,איז דעם צווייטנס תרומה יא
תרומה .רער ״תפארת ישראל״ טייטשט ,אז רעם צווייטנס תרומה איז ״אויך״ תרומה,
דאס הייסט ,אז אין אזא פאל זענען ביידנס תרומות תרומה .רער טעם איז ,ווייל אויב
רער ערשטער שותף האט געגעבן ניט ווי רער שיעור איז און רער צווייטער שותף האט
באזונרער אפגעשיידט .נעמט מען אן ,אז רער צווייטער האט ניט מסכים געווען מיט
רעם ערשטנם תרומה־אפשיידן.
ד ,במה דברים אמורים ,ווען איז דאס געזאגט געווארן )דער פריערדיקער דין
וועגן די שותפים? ווען ער )דער שותף( האט גארניט געזאגט ,אבער אויב ער האט
ועגעבן )דעם שותף די דערלויבעניש אפצושיידן תרומה ,אדער ווען איינער ,ניט א
שותף האט( דערלויבט זיין הויז־מענטש )איינעם פון זיין הויז ,בן בית( ,אדער זיין
קנעכט אדער זיין דינסט אפצוש־ידן תרומה ,איז זייער תרומה יא תרומה .ראם איז דער
דין אז מען קאן מאכן א שליח אפצושיידן תרומה ,ווייל ״שלוחו של אדם כמותו״ ,דער
שליח פון א מענטש איז אזוי גוט ווי דער מענטש אליין .בטל ,אויב דער בעל הבית
מואס האט געמאכט א שליח אפצושיידן תרומה( האט מבטל געמאכט דאם שליחות
נער האט דערנאך דערקלערט ,אז ער וויל ניט דאס דער שליח זאל אפשיידן די
תרומה .איז זיין )דעס שליח׳ס( תרומה ניט קיין תרומה; אבער אויב ער האט מבטל
געמאכט נאכדעם ווי דער שליח האט שזין געהאט אפגעשיידט ,איז זיין )רעם שליח׳ם(
תרומה יא תרומה .די מפרשים דערקלערן ,אז אפילו יער בעל הבית האט מבטל גע־
מאכט די שליחות נאכדעם ווי דער שיייח איז שוין געהאט אוועקגעגאנגען און דער
שליח האט ניט געוואוסט וועגן דעם מבטל זיין ,איז פונדעסטוועגן די שליחות בטל.
הפועלים ,ארבייטער מואס ארבייטען ביי א בעל הבית ביי תבואה צי פרוכטן( האבן
ניט קיין רעכט אליין אפצושיידן תרומה )אן דער בפירושער דערלויבניש פון בעל הבית(.
מען נעמט ניט אן ,אז ווייל די ארבייטער ארבייטן ארום די תבואה און פרוכטן ,האט
דער בעל הבית מסתמא מסכים געווען! זיי מוזן האבן די בפירושע דערלויבניש פון
בעל הבית ,און ערשט דעמאלס הייסן זיי זיינע שליחים .חוץ מן הדרוכות ,אן אויסנאם
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י^זמן הנזמאין את הגת מידן
ה הא1מר תרומת הןרי זה בת 1כ1׳
ומעשרותיו 5ת־וכ1׳ תרומת סעשי

רנב

זה בת־ובו ,ר׳ שמעיון א־ומר׳ לןיא
ימם .והן ־א.עד ^‘ אמר בעפוינו או
5ךר־ומ .1ר׳ אל;עזר הסיזה או־מר׳

זענען רי ארבייטעה וועלכע טרעטן )ררוכות ,טרננטענדיקע( וויינטרויב! )או! וויע־
קעלטער צו מאכן פון זיי וויץ ,ויי מעגן יא ^(פשייר! תרומה אפילו ווע! די ה<(ב 1ניט
די בפירושע דערלויבניש פון בעל הבית( ,ודיל זיי זענען באלר מטמא רעם וויין־קעלטער.
די מפרשים טייטשן די דאזיקע משנה ,אז דא מיעט מען ,ווען א בעל הבית אן עם
הארץ ,וועלכער איז ניט אפגעהיטן אין די דינים ^ון טומאה וטהרה ,האט געדינגן אר־
בייטער זייער פרומע י Tן ,וועלכע האבן דעם טיטל ,״חברים״ )זע פריער מסבתא
דמאי פרק ב׳ משנה ב׳ און ג׳( און זיי זענען יא אפגעהיטן איןדי דינים פון טומאה
וטהרה ,אז זיי זאלן אויסטרעטן ,מאכן וויין פון זיינע וויינטרויבןאין קעלטער .אי  Tער
מען מאכט פון די וויינטרויבן וויין קאנען געוויינטליך די טרויבן ניט טמא ווערן אפילו
עם רירט זיי אן א טמא מענטש ,מחמת עסנווארג קאן טמא ווערן נאר ווען עם איז
פריער ארויפגעקומען דערויף א געוויסע פליסיקייט )וואסער ,וויין וכדומה( .אבער
אזוי ווי וויין איז א פליסיקייט )א משקהן קאן ער טמא ווערן ,ווען ער ווערט אנגע־
בעלהבית ,דער
רירט דורך א טמא־זאך .מען נעמט דעריבער אן ,אז דאס וואםדער
עם הארץ ,האט גענומען זייער פרומע ארבייטער צום מאכן דעם וויין ,האט ער מסתמא
געמיינט ,אז זיי זאלן אפשיידן תרומה פונם וויין ,איידער ער ,דער עם הארץ ,וועט
קומען אין וויין־קעלטער און דורך זיין אנרירן דעם וויין וועט ער אים מטמא זיין
)מחמת ,ווי מיר האבן שוין געזאגט ,איז דער עם הארץ ניט געווען אפגעהיטן אין
טומאה וטהרה( ,און אפשיידן טמא׳דיקע תרומה ,וואם איז זייער הייליק ,וויל אויך
א עם הארץ ניט .דעריבער מעגן די ״דרוכות״ ,די ארבייטער ,וואס טרעטן די וויע־
טרויבן ,אליין אפשיידן די תרומה .דאס ווארט ״שהן מטמאים״ ,״ווייל זיי זעגע(
מטמא״ ,אין לשון רבים ,גייט ארויף אויף די בעלי הבתים עמי הארצים.
האומר ,אז איינער זאגט :רי תרומה פו! ראזיק! בערגל )ודיץ ,צי אנרערע
ה.
תבואה ארער פרוכט! ,״כרי״ ,״בערגל״ ,״קופע״( זאל זיין אין אים ,או! דינע מעשרות
זאל זיין אין אים ,און רער תרומת מעשר )וואט מען רארף אראפנעמען פון מעשר
ראשון( זאל זיין אין אים ,זאגט ר׳ שמעון ,אז ער האט א נאמען געגעבן )קרא שם(.
דער טייטש איז ,אז כאטש ער האט דאך ניט דייטלעך געזאגט ,אין וועלכן ארט אין דעם
בערגל זאלן זיך געפינען די תרומה און די מעשרות און די תרומת מעשר ,ער האט
דאך ניט ״קובע מקום״־געווען ,ער האט דאך ניט אגגעוויזן ,וועלכע תבואה צי
פרוכטן אין דעם בערגל זענען די תרומה און מעשרות און תרומת מעשר ,פונדעסט־
וועגן איז זיין ״נאמען געבן״ געווען ריכטיק; און אין דעם בערגל זענען פאראן די
תרומה און מעשרות און תרומת מעשר ,און מען דארף זיי פון דארט אפשיידן .ער קאן
שוין ניט אפשיידן אויף דעם בערגל תבואה און פרוכטן תרומה צי מעשרות צי תרומת
מעשר פון אן אנדערען ארט )וועגן ״קרא שם״ ,א ״נאמען געבן״ און ״הפרשה״ ״אפ־
שיידן״ ,האבן מיר געגעבן אין מסכת דמאי פרק ח׳ משנה א׳( .די גמרא איז ערובין
ל״ז זאגט ,אז ר׳ שמעון האלט ,אז ווייל ער האט געזאגט ״בתוכו״ ,האט ער דערמיט
געמיינט ״אין תוך״ ,״אין דערמיט״ ,אין מיטן פון בערגל ,און ממילא איז שוין זיכער,
אז אין די זייטן פון בערגל איז ניט קיין תרומה ,נאר חולין; און כאטש דער דין ביי
תרומה איז ,אז עס דארף זיין ״שיריה ניכרים״ ,דאס הייסט ,אז די חולין ,וואם בלייבן
איבער נאכדעם ווי מען שיידט אפ די תרומה ,דארף מען דערקענען ,דא דערקענט
מען דאך די חולין ,וועלכע זענען אין די זייטן פון בערגל .וחכמים ,אבער די חכמים
זאגען ,אז )עם איז ניט קיין תרומה און מעשרות און תרומת מעשר( סיידן ער זאגט,
אז זיי זאלען זיין אין זיין )רעם בערגל׳ס( צפון־זייט אדער אין זיין דרום־זייט.
עס מוז זיין א באשטימט ,אנגעוויזן ארט ,און ״בתוכו״ ,הייסט ניט אנגעוויזן קיין ארט.
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ד,א 1הר הרומתביןר סמנו ?גליו׳ ר!רא
שם .ר' ץ»ל;עזך ?ן .יעקב א1מר׳
לאיומר עשור מ.עשרזהעשוי ?^רוסת
»עשר עליו׳ קרא שם :ו ה«ל51־ים
הרונןה לבכורים׳ מ^גשר ראשון

רנג

להת?ןה׳ מעשר שגי לראשון׳ אף
־על הי שהוא עוכר 5לא 1ז.עשה׳
מה שעשיי ע^וי׳ ש^אסר מלאהף
ןד?ןעף לא האחי♦ ז ייפגון ש!ל1ךמו
הבכורים לארוסה^ .ה,קרוי ל1רומה

ר׳ אלעזר תסמא זאגט ,אז איינער ז^גט ,דאס די תרונזז! פו! בערגל )תבואה צי פרוכטן(
זאל זיין פון איס )פון בסרגל( אויף איס )אויף רסס בסרגל( האט סר א נאמען געגעבן.
ר׳ אלעזר חסמא )א תנא אין דער צייט פון רבן גמליאל אין יבנה( האלט ,אז מען דארף
בכלל ניט אנוויתן קיץ שום ארט ,מען דארף ניט האבן ״שיריה ניכרים״ ,אז מען זאל
וויסן ,וואו דער חולין איז :דעריבער איז דאס א נאמען געבן דער תרומה ריכטיק און
מען דארף ארויסנעמעז תרומה פון דעם בערגל .ר׳ אליסזר בן יסקב זאגט ,אז איינסר
)האט ליגן פאר זיך מעשר ראשון ,פון וועלכן מען דארף אפשיידן א צסנטל אלט
תרומת מעשר ,און ער( זאגט ,אז א צענטל פון דאזיקן מעשר ראשון זאל ווערן תרומת
מעשר אויף דעס דאזיקן מעשר ראשון)און ער האט ניט באשטימט קיין ארט ,ניט אג־
געוויזן וואסער צענטעל( ,האט ער א נאמען געגעבן ,דער ברטנורא טייטשט ,אז ר׳
אליעזר בן יעקב איז ניט מסכים מיט ר׳ שמעון ,און ער האלט ,אז נאר נאכדעם ווי מען
האט שוין אפגעשיידט דעם מעשר ראשון קאן מען ״געבן א נאמען״ רעם תרומת
מעשר ,וואס עס קומט פון מעשר ראשון.
ו .המקדים ,אז איינער שיידט אפ פריער תרומה איידער ער האט גענומען ביכו 
רים ,אדער ער שיידט אפ פריער מעשר ראשון איידער ער האט אפגעשיידט תרומה,
אז ער מעשר שני פריער פון מעשר ראשון ,איז כאטש ער איז עובר אויף א לא תעשה
)נאטש די תורה האט געזאגט אז ״לא תעשה״ ,״זאלסט עם ניט טאן׳׳( איז וואם ער
האט אפגעטאן איז געטאן )און די תרומה און רער מעשר ראשון און מעשר שני זע־
נען גוטע(; ווארום )דאם וואס מען האט פריער געזאגט אז מען טאר עס ניט טאן ווערם
אפגעלערנט פון פסוק אין חומש ,וואו( עס שטייט )שמות כ״ב( ״מלאתך ורמעך לא
תאחר״ ,״דיין פולקייט און דיין זאפטיקייט זאלסטו ניט אפלייגן אויף שפעטער״ )און
עם ווערט געטייטשט ,אז ״מלאתך״ מיינט מען ״ביכורים״ און ״דמעך״ מיינט מען
תרומה( .דער סדר פון אפשיידן איז :צוערשט ,ווען די תבואה און די פרוכטן זענען
נאכניט אפגעשניטן ,נעמט מען פון זיי ביכורים .דערנאך ,אז מען שניידט זיי אפ ,נעמט
מען צוער^ט תרומה ,דערנאך מעשר ראשון און דערנאד מעשר שני .זאגט די
משנה ,אז אויב ער האט גענומען תרומה פאר דעם ביכורים )ער האט געזאגט,
דאם עם זאל זיין תרומה נאכדעם ווי זיי וועלן זיין אפגעריסן( אדער מעשר ראשון
פאר דער תרומה אדער מעשר שני פאר דעם מעשר ראשון ,זענען די חרוטה
און די ביידע מעשרות גוטע ,כאטש ער איז עובר אויף א לא תעשה .דער ״שנאמר״
אין דער משנה גייט ארויף אויף די פריערדיקע ווערטער פון דער משנה ,אויף די
״כאטש ער איז עובר אויף א לא תעשה״ ,״שנאמר״ ,״ווארום עם שטייט״ .עם ווערט
געטייטשט אז ״מלאתך״ מיינט מען די ״פולע ,רייפע תבואה און פרוכטן״ און דאם
מיינט מען ״ביכורים״ ,די תבואה און פרוכטן ,וועלכע זענען געווארן צום ערשטן
צייטיק .״דמעך״ מיינט מען תרומה ,ווייל ״דמעך״ איז פון ״דמע״ ,״פליסיקייט״)דערפון
איז ״דמע״ ,״טרער״ ,ווייל עם פליסט פון אויג( ,און תוספות אין תמורה ד׳ זאגט ,אז
ווייל תרומה ווערט גענומען אויך פון פליסיקייטן )וויין ,אייל( ,און ביכורים נור פון
טרוקענע )תבואה ,פרוכטן( ,דעריבער הייסט תרומה ״דמע״ .דערמיט איז אויר צו ער*
קלערן ,פארוואס ווען תרומה פאלט אריץ אין חולין הייסט עם ״מדמע״־געווען )פריער
אין משנה א׳( ווייל עם הייסט ״געמאכט דעם געמיש ווי תרומה״.
ז .ומנין ,און פון וואנען לערנט מען ,אז ביכורים דארפן זיין פאר תרומה,
סטייטש סיי ביכורים ווערן אנגערופן ״תרומה״ )אין דברים י״ב ״ותרומת ידך״ ,און
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ןראזטית׳ מה ר!רוי,ץ;רוןןה ורא^יתז
א^א :רןךמוה?טרם׳ ^ןהן ?כורים
לכל,והרוןןהלראי!ז1ן׳ שהיא ראשית
שישבוי ראשית:
ופעשיי
ח הפתכוין ל 1סר תרו^ה׳ ואסר
סעשר׳ס.עשר ואסר תרופה׳ עולה

רנד

ואסר שלסים׳ שלסים ואסר עולה׳
שאיני ;?}ס ל?:ת זי׳ ואסר לזה׳
שאי;י ^ה;ה לזה׳ ואסר לזה .לא
אמי כלום׳ עד שיהו פיו ולבושוין:
ט העכו ם והכותי׳ תרומתן תרומה׳
וסעשריתיהןס,עשר ,והקןישןהקדש.

די גמרא פסחים ל״ח ז^ןגט אז דאס מיינט מען ביכורים( ,און ״ראשית״ )אין שמות כ״ג
״ראשית בכורי אדמתן״( ,און סיי תרומה ווערט אגגערופן ״תרומה״ )אין במדבר י״ח
״את משמרת תרומותי״( און ״ראשית״ )אין דברים י״ח ״ראשית דגנך״?( נאר עס
דארפן זיין ביכורים פריער ,ווייל זיי זענען דאך די ״עתסטלינגען״ )״ביכורים״ איז
דער טייטש די ״ערשטלינגען״ ,די ערשטע צייטיק געווארענע פרוכטן( פון אלץ; און
תרומה דאו ף זיין פריער פאר ״ראשון״ )פאר מעשר ראשון( ,ווייל תרומה הייסט
״ראשית״ )די ערשטע ,איז דברים י״ח ״ראשית דגנך״(; און מעשר ראשון דארף
זיין פריער פאר מעשר שני ,ווייל אין איס )אין מעשר ראשון( איו פאראן ״ראשית״
)אין אים איז פאראן ״תרומת מעשר״ ,וו<ןס מען שיידט ן(פ פון מעשר ראשון ,און ד<ןס
איז אזוי ווי תרומה ,ווזןס הייסט ״ראשית״( .רש״י אין מסכת תמורה ד' דערקלערט
די דאזיקע משנה ,אז ביכורים זעגען די סאמע ערשטע ווייל זיי האבן  4נעמען ״מלאה״,
״ראשית״ ,״תרומה״ און ביכורים! דערנאך גייט תרומה וועלכע האט נור  3נעמען
״ראשית״ ,״דמע״ און ״תרומה״! דערנאך מעשר ראשון ,וועלכער האט צוויי נעמען
מעשר און )אנטהאלט( תרומת מעשר! און צום לעצט מעשר שני.
ח ,המתכוזן ,אז איינער האט געוואלט זאגן )ביים אפשיידן תבואת צי פרוכטן(
״תרומה״) ,די תבואה זאל זיין תרומה( און ער האט )דורך א טעות( געזאגט ״מעשר״,
אדער ער האט געוואלט זאגן ״מעשר״ און ער האט געזאגט ״תרומה״; אדער )איינער
האט מקדיש געווען א בהמה פאר א קרבן און( ער האט געוואלט זאגן ״עולה״ )אז די
בהמה זאל זיין א קרבן ״עולה״ וואם ווערט אינגאנצן פארברענט אויפן מזבח( און
ער האט געזאגט ״שלמים״ )אז די בהמה זאל זיין א קרבן שלמים ,וואס נור א טייל
דערפון איז מען מקריב אויפ׳ן מזבח ,און דאם פלייש ווערט געגעםן( ,אדער ער האט
געוואלט זאגן ״שלמים״ און ער האט געזאגט ״עולה״; אדער איינער האט )געטאן
א נדר און געוואלט זאגת ״איך זאל ניט אריינגיין אין דעס דאויקן הויז״ ,און ער האט
געזאגט ״אין יענעם )אן אנדער( הויו״; אדער ער האט ,געטאן א נדר און געוואלט
ואגן( ״איך זאל ניט הנאה האבן פון דעם דאזיקן מענטשך ,און ער האט געזאגט ״פון
יענעם )אן אנדערן( מענטש״ — האט ער גאיניט געזאגט )האט זיין זאגן ,ביי די
אלע פאלן קיין ווערט ניט( ,ביז זיין הארץ און זיין מויל זענען גלייך )ער מוז ארוים־
זאגן דאס ונאם ער האט אינזינען געהאט אין הארץ צו זאגן( .די משנה לערנט דא ,אז
סיי ביים אפשיידן תרומות ומעשרות ,סיי ביים מקדיש זיי א בהמה פאר א קרבן ,סיי
ביים טאן א נדר ,אויב מען זאגט ארוים דורך א טעות דאס וואם מען האט ניט געוואלט
זאגן ,האט דאם ארויסזאגן קיין ווערט ניט ,ווייל די מחשבה ,דאם וואס ער וויל זאגן,
און די ווערטער ,וואס עד זאגט ארוים ,מוזן זיין די זעלביקע.
ט .הנכרי והכותי ,אויב א גוי אדער א כותי האבן אפגעשיידט תרומה )פון
זייער אייגענער תבואה און פרוכטן אין ארץ ישראל( איז זייער תרומה א תרומה ,און
זייער מעשר )אויב זיי האבן אפגעשיידט מעשר( איז מעשר; און אויב זיי האבן מקדיש
געווען איז עם הקדש .וועגן כותי האבן מיר געשריבן אין ברכות פרק ז׳ משנה א׳
און פרק ח׳ משנה ח׳ ,אז די כותים זענען די שומרונים ,וואם זענען באטראכט גע־
ווארן אלם האלבע י Tן! זיי גלויבן נור אין חומש ,אבער ניט אין נביאים און כתובים
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און ניט אין תורה שבעל פר .,און זיי ד׳אלטן .אז דאס בית המקדיט דארף זיין ניט אין
ירושלים׳ נאר אויפן בארג גריזים לעבן שכם .די משנה ןאגט דא ,אז סיי א גוי און סיי
א כותי קאנען אפשיידן פון זייערע אייגענע תבואות און פרוכטן תרומות און מעשרות
און אויך מקדיש זיין צו הקדש )צום בית המקדש( .דער טעם איז׳ ווייל מען האלט ,אז
א גוי קאן ניט באקומען)בנוגע תרומות ומעשרות( דאם איינגנטום־רעכט אויף ערד אין
ארץ ישראל )אפילו עד האט געקויפט די ערד( ,אז זיין תבואה זאל פטור ווערן פון
תרומות ומעשרות .ר' יהודה זאגט .אז א גוי האט ניט קיץ כרם רבעי ,דער דין איז,
אז ווען מען פלאנצט א בוים זענען די פרוכטן די ערשטע דריי יאר ערלה און מען
מאר זיי ניט עסן ,און דעם רטן יאר הייסן די פרוכטן כרם רבעי .דער ״פערט יאריקער
גארטן״ ,און מען דארף די פרוכטן פון פערטן יל!ר פירן קיין ירושלים און דארט זיי
עסן ,אדער מען לייזט אויס די פרוכטן מיט געלט ,און מען פירט דאס געלט קיין
ירושלים און מען קויפט דערפאר עסנווארג און מען עסט עס דארט .זאגט ד׳ יהודה,
אז ביי ביימער פון א גוי איז ניטא קיץ כרם רבעי .וחכמים ,אבער די חכמים זאגן אז
ער האט יא )כרס רבעי( תרומת הנכרי ,די תרומה וואס א גוי האט אפגעשיידט )פון
זיין תבואה( איז ״מדמע״ ,און )אויב א ניט־כהן עסט איר בשוגג( דארף ער באצאדן
דסם חומש )דאס פיפטל( און ר׳ שמעון פטר׳ט )פון באצאלן דעס חומש פון א גוי׳ס
תרומה וואס הייסט ״מדמע״־מאכן און וואם הייסט צאלן א ״חומש״ ,האבן מיר דער־
קלערט פריער אין משנה א׳ .די חכמים האלטן ,אז א גוי׳ס תרומה האט אי^ע דינים פון
ריכטיקער תרומה; אבער ר' שמעון האלט ,אז די תרומה איז גור מדרבנן ,און דערי־
בער איז מען פטור פון צאלן דעם חומש; אבער מדמע איז די תרומה יא מדרבנן.

פרק ד.
א ,המפריש ,אז איינער האט אפגעשיידט א טייל תרומה אבער מעשר למשל,
ער האט געהאט הונדערט סאה טבל ,פון וועלכע ער האט געדארפן נעמען תרומה א
פופציקסטל ,צוויי סאה ,און ער האט נאר אפגעשיידט איין סאה ,און דאם זעלבע אויר
מיט מעשר ,מוציא ,מעג ער ארויסנעמען פון דער זעלבער תבואה די רעשט תרומה
)און דאס זעלבע מעשר( אויף דעה דאזיקער תבואה ,אבער ניט אויף אן אנדער ארט,
פון דערזעלבער תבואה אפשיידן דעם צווייטן סאה תיומה מעג ער .דער ר״ש זאגט,
אז דער טעם איז ,ווייל מען באטראכט ,אז דאס ארויסנעמען די רעשט תרומה איז ווי א
המשך פון דעם ערשטן מאל .אבער ארויסנעמען תרומה פון דער דאזיקער תבואה
אויף אגדער טבל טאר מען ניט ,ווייל דאס הייסט אפגעשיידט פון האלב־מתוקנ׳ער,
פארראכטענער תבואה ,אויף טבל .ר' מאיר זאגט אז מען מעג אויך אפשיידן פון דאנען
תרומה און מעשרות אויף אן אנדער ארט )אויף אנדערע טבל־תבואה( טייל זענען גורס
סיי אין דער סתם משנה און סיי אין די ווערטער פון ר׳ מאיר ״ממקום אחר״ ״םון אן
אנדער ארט״ ,אנשטאט ״למקום אחר״ ,אויף אן אנדער ארט״ .דער טייטש .פון
״ממקום אחר״ איז ,אז מען טאר ניט פון אנדערער טבל־תבואה אפשיידן די רעשט
תרומה ומעשרות אויף דער דאזיקער תבואה ,און ר׳ מאיר זאגט ,אז מען מעג.
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אח• תח^ה ומעשרו־ר** ב הי קלייי
סירותיו ?3וגוךה׳ ונתן סאה ל 5ן לוי
וסאה לעני׳ טסריש.עד יי^מו^ה ןאי(
נא?1לן׳ דברי ר׳ מאיר♦ נס? א אינו
ג ^וייעור
ס?רי^ן אלא לסי
תרו?ןה׳ .ענן;?ה אחד סאך?עים.

רנו

ב^ט׳יא׳ט^זלשיםוהבינוגיתמסמ^^זים׳
וסך,עה ט^זעזיס^? .רם ;,עלה ?יד1
אדוד טנ?זעוים׳ תיוטה׳ ראינו ¥ריך
לתרום .דו1ר ןיהוסיף׳ דן,יבבמ.עעזרות.
עלה כידו הש^זיס לאדוד׳ תרו^ה
ונסזור לנסרוס ?מו שהוא למוד׳

ב ,מי שהיה אויב איינמר הוןט געהאט זימע פרוכטן )די תבואה( אין זיץ מאגא־
זין )״מגורה״ הייסט אן ארט ,וראו מען האלט תבואה און פרוכטן( ,און ער האט גע־
געבן איין סאה צו א לוי און איין סאה צו אן זןרימאן ,קאן ער ארויסנעמען )פון מא־
ראשון איז א צענטל:
זאגט ר' מאיר .מעשר
גאזין( ביז אכט סאה און זיי עמן ,אווי
למשל ,אז איינער האט  10סאה תבואה דארף ער געבן דערפון איין סאה מעשר ראשון.
דאס זעלבע איז מעשר עני)אין די יארן  3און  6נאך שמיטה ,ווען מען גיט מעשר עני(
א צענטל .זאגט די משנה ,אז אויב ער האט געהאט געגעבן צו א לוי איין סאה תבואה
און צו אן ארימאן איין סאה תבואה ,און דער לוי און דער עני זענען אוועקגעגאנגען,
מעג ער באטראכטן די דאזיקע  2סאה אלס מעשר ראשון און מעשר עני און ארוים־
נעמען פון מאגאזין  8סאה תבואה און זיי עסן ,און ער דארף ניט מורא האבן טאמער
זענען די צוויי סאה שוין ניטא .וחכמים אומרים ,אבער די חכמים זאגן ,אז ער מעג
ארויסנעמען )פון מאגאזין תבואה צום עסן( נאר לויטן חשבון דאס הייסט ,ער מוז יא
געווויר ווערן וויפיל עס איז געבליבן פון די צוויי סאה ,און אויב למשל ,ביים לוי איז
געבליבן נאר א האלבע סאה און ביים ארימאן א האלבע סאה ,מעג ער עסן נור  4סאה.
אזוי טייטשט די משנה דער רמבם .עס זענען פאראן נאך עטליכע פירושים ,און דער
״מלאכת שלמה״ זאגט ,אז זיי זענען אלע זייער שווער .מען דארף דא באמערקן ,אז
דעם ארימאן האט ער געדארפן געבן מעשר עני ניט קיין גאנצע סאה ,מחמת עס האט
דאך שוין געפעלט פון די צען סאה איין סאה מעשר ראשון ,און ער האט דעריבער
גענומען א גאנצן ציפער.
משנה האט
די
דארפן געבן נור  9צענטל סאה ,נאר
ג .שיעור תרומה ,דער שיעור וויפל מען דארף געבן תרומה ביי )א בעל בית
א נדבן ,מיט א( ״גוט אויג״ איינס פון פערציק אויב א נדבן האט פערציק סאה דארף
ער דערפון געבן איין סאה ,מחמת א נדבן דארף געבן א פערציקסטל .בית שמאי זאגן,
אז איינס פון דרייסיק ,אויך די בית שמאי לערנען דא וועגן א בעל הבית מיט א ״עין
יפה״ ,מיט א גוט אויג ,א נדבן .והבינונית ,דאס ״מיטעלע אויג״ )ניט קיין נדבן ,ניט
א זייער ברייט־הארציקער ,אבער אויך ניט קיין קארגער( איינס פון פופציק ,און דאס
״שלעכטע אויג״ )א קארגער( איינס פון זעכציק דאס איז לויט דער מיינונג פון דער
סתם משנה ,אז א נדבן זאל געבן איינס פון פערציק; אבער לויט די בית שמאי ,וואם
זאגן ,אז דער נדבן זאל געבן א דרייסיקסטל ,דארף דער מיטעלער געבן א פערציקסטל,
און דער קארגער א פופציקסטל .בכלל איז אין דעד משנה אנגענומען דער שיעור
תרומה פון דער ״עין בינונית״ .דאס ״מיטעלע אויג״ ,א פופציקסטל .תרם ,אויב איי־
נער )א נדבן אדער אי״ מיטל אויג״( האט אפגעשיידט )לויט א שלעכטער אפשאצונג(
תרומה און עס האט זיך ארויסגעוויזן ,אז עס איז געווען ניט מער ווי א זעכציקסטל,
איז עם תרומה און ער דארף ניט אפשיידן מער תרומה; אויב ער האט צוגעלייגט )אפ־
געשיידט נאך תרומה ביז צו איין פופציקסטל אדער איין פערציקסטל( דארף מען )פון
דעס דאזיקן ״צוגאב״( געבן מעשרות ,תרומה איז פטור פון מעשרות ,אבער דער
דאזיקער צוגאב ווערט ניט מער פאררעכנט אלס תרומח ,מחמת א זעכציקסטל איז
א נוטע תרומה ,און דעריבער דארף מען פון דעם צוגאב אפשיידן מעשרות ווי פון גע־
וויינליכע חולין .עלה בידו ,אויב )דאס ערשטע מאל( איז אים ארויסגעקומען ניט מער
חי איינס פו! אייראון־זעכציק )דאם הייסט ווינציקער ווי■ עם איו שיעור אפילו ביי
א קארגן( איז עם תרומה ,אבער ער דארף צוגעבן נאך תרומה ביז דעם שיעור וואס
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 153ךה ונמ^קל וכנז;;ן .ר׳ יהוךה
?ןן המ 1ר1ף  .ד  0א« 1ר
א1סר<»ף
לשלוחיו׳ ^;א וך*ר1ם׳ תיורם |ד^ת1
^ל ^על ב,ג:ת .אם אינ 1י!י.דע דעתיו
^ל  £3ל ה 3י.ת׳ ת1רם 35ינ;1ית׳

רנז

אלות סחמ>ןזים .סרות ״עק\ךה א1
אם
ה1םיף.ע^;\ךד.׳ ל]רו?ןת1
;?! 3ון לה 1היף אפילו א ס ת׳ אין
היו ^ תו תרו?ןד^ ה הסך^ה 3וןרר?ןה
ר אל; ע ך א»1ר׳ אלוד מ.ע>^רה

ער איז געוואוינט צו געב) 1״למוד* ,״געוואוינס*( .עם איז תרומה ,ווייל מדאורייתא
לויט דעם דין פון דער תורה ,האט תרומה קיץ שיעור ניט ,און מען קאן געבן אפילו
דעם סאמע קלענסטן טייל ,נאר די רבנן האבן איינגעפירט רעם שיעור .אבער ער דארף
צוגעבן אלם תרומה ביז צום שיעור ,צו דער מאם ,וואט ער איז געוואוינט צו געבן,
ווייל די ערשטע תרומה האט אפילו נים באטראפן וויפיל א קארגער גיט .במדה ,מיט א
מאס ,ארער מיט א וואג אדער מיט א צאל .דעם דאזיקן צוגאב תרומה מעג ער אפ־
שיידן מעםטנדיק מיט א מאם ,אדער וועגנדיק מיט א וואג ,אדער אפציילנדיק ביז
דער צאל .דאס וואם די משנה פריער אין פרק א׳ משנה ז׳ זאגט ,אז מען טאר ניט
אפשיידן תרומה מי ט א מאם אדער מיט א וואג אדער מיט א צאל ,מיינט מען נור ביים
אנהייב אפשיידן תרומה ,אבער ביים צולייגן ,וואס עם קומט־צו ,מעג מען יא .ר׳ יהודה
זאגט ,אז )רעם צוגאב מעג מען אפשיידן( אויך נים פון דער נאנט )שלא מן המוקף(.
דער דין אז תרומה דארף מען אפשיידן פון דער נאנט ,פון תבואה וואם ליגט םאמע
נאנט צו דער תבואה ,אויף וועלכער די תרומה ווערט אראפנעמען ,איז )לויט
ר׳ יהודה׳ם מיינונג( נאר ביים אנהייב אפשי Tן תרומה ,אבער ביים אפשיחץ דעם
צוגאב מעג מען נעמען אויר ניט פון דער נאנט.
ד .האומר ,אז איינער זאגט צו זיין שלמז :״גיי און שייד־אפ תרומה* )און ער
האם אים ניט געזאגט ,וויפיל ער זאל אפשיידן( ,זאל דטר שליח אפשיידן ווי עס איז
די דעה פון בעל הבית .אויב דער שליח ווייםט ,אז דער בעל הבית איז זיך נוהג אפ־
צושי Tן ווי א נדבן ,זאל אויך ער אפשיידן א פערציקםטל ,אויב ווי א קארגער ,א זעב*
ציקםטל! אויב ווי א מיטעלער ,א פופציקםטל .אם אינו יודע ,אויב דער שליח וריסס
ניט די דעה פון בעל הבית ,זאל ער אפשיידן ווי א ״מיטל אויג* ,איינס פון פופציק.
מחמת מען נעמט אן ,אז ׳סרוב מענטשן זענען מיטעלע מענטשן ,ניט נדבנים און ניט
קארגע .פיחת ,אויב דער שליח האט געגעבן מיט צען ווינציקער )אנשטאט איינס פון
פופציק ,האט ער געגעבן איינס פון זעכציק( ,אדער ער האט געגעבן מיט צען מער
)״אנשטאט איינס פון פופציק האט ער געגעבן איינס פון פערציק( איז די תרומה יא
תרומה .אזוי טייטשט דער רמבם ״פיחת עשרה״ ,״מיט צען ווינציקער״ ,און ״הוםיף
עשרה״ ,״מיט צען מער״ .רש״י אין קידושין מ״א איז אייר דער ר״ש און דער
ברטנורא טייטשן פארקערט! ״פיחת״ ,ער האט געגעבן איינם פון פערציק ,און ״הוםיף״
איינם פון זעכציק ,אם נתכוון ,אויב )דער שליח האט געוואוסט וויפיל דער בעל הבית
גיט און( ער האט בכוונה מוסיף געווען אפילו נור איינס )למשל אנשטאט איינס פון
פופציק האט ער געגעבן איינס פון ניין־און־פערציק( איז די תרומה ניט קיץ תרומה.
זי איז אינגאנצן ניט קיץ תרומה ,מחמת ער האט בכוונה געטאן אנדערש ווי עם איז
געווען די דעה פון בעל הבית ,און דאם הייםט דעריבער ,אז ער האט עובר געווען
אויף דער שליחות ,און דאדורך איז ער געווארן אוים שליח.
ה .המרבה ,אז איינער חיל געבן מער תרומה )ווי די שיעורים וואס זענען אנגע־
נעבן פריער אין משנה גי( .זאגט ר׳ אליעזר אז ער מעג נעבן )דאס העכסטע( איינס פון
צען )איין צענטל( ,אווי ווי תרומת מעשר .תרומת מעשר ,וואם מען שיידט אפ פון
מעשר ראשון ,איז איין צענטל ,און עם האט דאך אויך דעם נאמען תרומה ,דעריבער
מעג מען געבן תרומה ביז איץ צענטל .אבער מער ווי איץ צענטל טאר מען ניט.
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כתרו-מת מעשיר׳ יתר סכאן.יעשך,
תרומת מעשר למק־ום אחר .ר׳
.ישמעאל איומר מח^ח חולין ומס^ה
תרומה .ר׳ טדפון ור׳ עקיבא■ אומרים׳
עי שישייר שים יזילין ו ?שלשה

ר נח

פרקים משערים את הכלילה■
בבכורות וכפיפות׳ ובאמצע ה ק ״ן.
המונה משבח והמולד משיהממנו.
והשו.קל משבח משלשתן ן ז ר׳
אליעזר אומר תרומה עולה באהד

יתר מכאן ,דאס וואס ער האט געגעבן מער ווי דאס צענטל )למשל ,ער האט געגעבן
צוויי צענטלאך ,איז ראך איינע פון די צוויי צענטלעך ניט קיין תרומה ,נאר חולין,
אבער עס איז ראך אויסגעמישט מיט תרומה( זאל ער עס מאכן פאר תרומת מעשר
אויף אנדערע תבואה .די מפרשים טייטשן ,אז ער זאל עס פארקויפן ביליג צו א לוי
און דער לוי זאל עם מאכן תרומת מעשר אויף דער מעשר־תבואה ,וואס ער האט און
אויף וועלכן ער דארף אפשיידן תרומת מעשר .ר׳ ישמעאל זאגט ,אז א העלפט חולין און
א העלפט תרומה .דאס הייסט ,אז מען מעג אפשיידן תרומה )ניט ביז א צענטל( נאר
תרומה•  nטרפו!
ביז א העלפט ,אזוי אז עס זאל זיין א העלפט חולין און א העלפט
או! ר׳ עקיבא ואגן ,אז )ער מסג אפשיידן תרומה וויפיל ער וויל ,נאר( ער זאל אי־
בערלאזן )עפים( חולין מען מעג אפשיידן תרומה אפילו מער ווי א העלפט פון דער
תבואה ,אבער מאכן די גאנצע תבואה פאר תרומה טאר מען ניט׳ ווייל מען מוז אי־
בערלאזן עפים חולין ,מחמת תרומה ווערט אנגערופן אין חומש )דברים י״ח(
״ראשית״ ,ווערט דערפון געלערנט ,אז עס דארפן זיין ״שיריים״ ,עס דארף איבער־
געלאזט ווערן חולין.
ו .בשלשה ,אין דריי צייטן )פון יאר( מעסט מען רעם קויש )כלכלה ,פון פייג!
און אנדערע פרוכטן( .כדי מען זאל וויסן׳ וויפיל דער קויש נעמט אריין פרוכטן און
מען זאל געבן ריכטיק תרומה .בבכורות ,ווען די פרוכטן ווערן אמפריעסט!
צייטיק )פון ״בכורה בתאנה״ אין הושע ט׳ און ״כתאני הבכורות״ אין ירמיה כ״ד ,די
ערשטע צייטיקע פייגן( ,ובטיפוח ,ווען די פרוכטן האלטן שוץ ביים סוף )פון ״סוף״,
״סייפות״ ,״לעצטע״ ,די לעצטע פרוכטן( ,ובאמצע הקיץ ,און אין מיטן זומער .אין דער
צייט פון די ״בכורות״ ,פון די ערשט־צייטיקע פרוכטן ,זענען זיי גרויסע און דער
קויש נעמט אריין ווינציקער פרוכטן .אין דער צייט פון די ״לעצטע פרוכטן״ זענען
ז־י איינגעדארטע .קליינע ,און דער קויש נעמט אריין מער פרוכטן .און אינמיטן זומער
האבן די פרוכטן א מיטלן וואוקס ,און דער קויש נעמט אריין מער ווי די ״בכורות״
און ווינציקער ווי די ״סיפור״״ .דעם קויש מעסט מען אין די דאזיקע צייטן ,כדי מען
זאל קאנען אפשאצן וויפיל תרומה מען דארף געבן .דער רמבם טייטשט ,אז דאס לערנט
מען ניט וועגן תרומה ,נאר וועגן מעשר און תרומה מע־.ער ,וואם מען גיט ניט ״אויפן
קוק״ נאר מען מוז מעסטן אדער ציילן אדער אפוועגן און דעריבער מוז מען וויסן גע־
נוי וויפיל דער קויש׳ מיט וועלכן מען נעמט מעשר ,נעמט אריין פרוכטן .המונה ,דער
וואס ציילט )ביים אפשיידן מעשר( טוט גוט; והמודד ,און דער ,וואס מעסט ,טוט נאך
בעסער ,והשוקל ,דער וואס וועגט ,טוט אמבעסטן ״משובח״ איז דער טייטש ״ווערט
געלויבט״ און דער זין איז ,אז ער ״טוט גוט״ .יוי דער ברטנורא באמערקט ,איז דאס
נור ביי מעשר און תרומות מעשר; ווארום תרומה מוז מען געבן נור ״מאומד״ ,אם־
שאצן ״אויפן קוק״ ,און מען טאר ניט ציילן און ניט מעסטן און ניט וועגן )פריער
פרק א׳ משנה ז׳(.
ז ,ר׳ אליעזר זאגט ,אז תרומה גייט־אויח )עולה ,ווערט בטל( אץ הונדערט און
איינס ,מיר האבן שוין אין דער הקדמה צו תרומות און אויך פריער אין פרק א׳ משנה
ח׳ דערקלערט ,וואס הייסט ״מדמע״ .דאם איז ווען תבואה אדער פרוכטן ,וועלכע
זענען תרומה און מען דארף ויי אוועקגעבן בחנם צו א כהן ,און א ניט־כהן )א ישראל
צי א לוי( טאר זיי ניט עסן .פאלט אריין און מישט זיך אוים מיט געוויינטליכע תבואה
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וע^ד♦
וסאה ,ר׳ להיוקז.ע א־וסד
ןע 1ד זה אין ל? 1זיעור .ר׳ י׳וסי סן
העזולם א1סר׳ וע־וד׳.קב לסאה סאה׳
?זתות לסדול׳ע ז ח ר׳ יה^ 1ע א 1סר

תט

תא^ים ^סח1ר1ת ס.על1ת את הל5נ1ת ,
והלסנות ס,על1ת את ה?זח1ר1ת.
עגולי ךסילה ה 5ד1לים פעלים את
ןהל 1ט5ים מעלים את

צי פרוכטן ,וועלכע זענען חולין און יעדער מעג זיי עסן .אויב דער חולין איז ניט
זייער א סך מער ווי די תרומה׳ מיט וועלכער די חולין האט זיר אויסגעמישט ,הייסט
דער גאנצער געמיש ״דימוע״ )פון ווארט ״דמע״ ,וואם איז דער טייטש ״תרומה' ,זע
פריער פרק ג׳ משנה ו׳( ,און א ניט־כהן טאר עם ניט עסן און מען דארף דעריבער
פארקויפן דעם גאגצן געמיש צו א כהן פאר א ביליגן פרייז! אבער מען מוז אראפרעב־
נען דערפון די תרומה ,וואס האט זיך אויסגעמישט און פאר איר ניט נעמען קיץ געלט.
מחמת זי געהערט דאך צום כהן בחנם ,אויב אבער די חולין ,אין וועלכע די תרומה איז
אריינגעפאלן ,איז געווען זייער א סך מער פון דער תרומה ,איז דער דין ,אז מען נעמט
ארוים פון דעם געמיש אזוי פיל תבואה אדער פרוכטן> וויפיל עם איז געווען די
תרומה וואם איז אריינגעפאלן? למשל ,אויב עם איז אריינגעפאלן א םאה תרומה ,נעמט
מען ארוים א םאה תבואה צי פרוכטן און מען זאגט ,אז דאם איז די אריינגעפאלענע
תרומה ,און מען ניט זי אוועק בחנם צום כהן ,און די איבעריקע תבואד ,צו פרוכטן פון
געמיש מעג יעדער עםן ,ווי געוויינטליבע חולין ,דאם רופט מען ״עולה״ ,זי ,די
״תרומה גייט־אויף״ ,ווערט בטל אין די חולין .טייל טייטשן דאם ווארט ״עולה״ ,״אויפ־
גיין״׳ דערפץ וואם מען נעמט ארוים די תרומה ,מען איז איר ״מעלה״ .איצט איז די
שאלה ,וויפיל הייםט ״זייער א םך״ז וויפיל דארף זיין חולין מער פון דער תרומה,
אז די תרומה זאל בטל ווערן? זאגט ר׳ אליעזר אז דער געמיש דארף זיץ הונדערט
און איינם ,דאם הייםט ,אויב איין םאה תרומה איז אריינגעפאלן און זיך אויםגעמישט
מיט הונדערט םאה חולין ,איז דאך צוזאמען הונדערט און איינם ,איין חלק תרומה אויף
הונדערט חלקים חולין ,ווערט שוין די תרומה בטל .מען נעמט ארוים פון דעם גע־
מיש א םאה תבואה און מען ניט איר ז^ועק דעם כהן אלם תרומה און די איבעריקע
 100םאה מעג יעדער עםן .ר׳ יהושע זאגט ,אז אין הונדערט און נאך עפים .מען דארף
ניט הונדערט און איינם ,נאר עם איז גענוג 99און עפים חולין אויף איינם תרומה,
אז די תרומה זאל בטל ווערן .ועוד זה ,און דער דאזיקער ״און נאך עפים״ האט ניט
קיין שיעור ,עם איז גענוג עפים מער פון  99חולין .ר׳ יוסי בן משולם זאגט ,אז דער
דאזיקער ״און נאך עפיס״ מיינם איין טאפ )קב( צו הונדערט סאה ,א זעקסט" צום
״מדמע״ )צו דער תרומה( .דאם הייםט ,אז דער ״און נאך עפים״ האט יא א שיעור,
און דאס איז א זעקסטל פון דער תרומה ,וואם איז אריינגעפאלן)א זעקםטל פון ״מדמע״(
און אויב איין סאה תרומה איז אריינגעפאלן אין  99םאה און  1טאפ חולין ווערט די
תרומה בטל ,מהמת  6טעפ ) 6קבים( איז איין םאה ,ר׳ יוםי בן משולם איזגעווען א
תנא אין דער צייט פון ר׳ יהודד ,הנשיא ,רבי ,דעם מסדר פון דער משנה.
ח .ר׳ יהושע זאגט שווארצע פייגן זענען מבטל ווייסע פייגן ,און ווייסע פייגן זע־
נען מבטל שווארצע פייגן .אויב למשל ,א שווארצע פייג פון תרומה איז אריינגעפאלן
אין  100פייגן פון חולין און די  100פייגן זענען ,למשל ,געווען  50שווארצע און פופ־
ציק ווייסע איז עם אזוי ווי די שווארצע תרומה־פייג איז אריינגעפאלן אין  100שוואר־
צע פייגן ,און די תרומה־פייג ווערט בטל! מען נעמט ארוים איין שווארצע פייג אלם
תרומה און מען ניט זי צו א כהן און די איבריקע  100פייגן מעג מען עםן .כאטש די 50
ווייסע פייגן זענען דאך זיכער ניט אויסגעמישט געווארן ,מחמת די תרומה־פייג איז
דאר א שווארצע ,פונדעסטוועגן רעכנט מען זיי צו צו די  50שווארצע פייגן און עם
הייסט ,אז די תרומה־פייג איז אריינגעפאלן אין  100פייגן .עגולי דבלה ,גרויסע קיי■
לעכיקע קנוילן געפרעסטע פייגן זענען מבטל קליינע קנוילן געפרעסטע פייגן ,און
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הגדולים .העגולים מעלים את
המלבנים׳ והמלבנים מעלים את
העגולים .רבי אלועך אוסרי ורבי
,עקיסאאומר׳ בירוע מה נבלה׳ אין
מעלות זו את זו ,וכעןאינו;דוע מה
גבלה׳ מעלות זו את זי■♦ ט 5יצד?

סמעזים
למנות׳
אסורות
למנה׳
מתרות.
מ.עלות

רס

תאנים עזחויות .וסמעזים
} 0לה שחורה׳ עזחורות
והלמנות מתרות^ .סלה
לבנות אסורות ועוחורות
כימאינו ןדו.ע מה מצ^לה׳
זו את זו .וכזו ר׳ אליעזר

קליינע זענמן מבטל די גרויסע אויב א גרויסע קנויל פון געפרעסטע פיען תרומה
)עיגול ,א קיילעכיקער קנוילן פאלט אדיין אין  100קנוילן געפרעסטע פייגן חולין׳ און
 50פון זיי זענען גרויסע און  50קלייגע קנוילן ,ווערט עם פאררעכנט ווי  100גרויסע
קנוילן און די איין קנויל תרומה ווערט בטל .העגולים ,די קיילעכיקע קנוילן גע־
פרעסטע פייגן זענען מבטל די פירקאנטיקע פלעצלעך געפרעסטע פייגן ,און די פיר־
קאנטיקע זענען מבטל די קיילעכטיקע .געפרעסטע פייגן )דבלה( פלעגט מען צוזא־
מענהאלטן אין צוויי פארמען ,אין קיילעכיקע קנוילן ״עיגולים״ ,און אין פירקאנטיקע
פלעצלעך ״מלבנים״ )פון ווארט ״לבנה״ ,״ציגל״ ,פירקאנטיק ווי ציגל( .אויב א
קיילעכיקע קגויל געפרעסטע פייגן תרומה איז אריינגעפאלן אין  50קיילעכיקע קנוילן
געפרעסטע פייגן חולין און  50פירקאנטיקע פלעצלעך געפרעסטע פייגן חולין,
ווערט דאם פאררעכנט ווי עס וואלט אריינגעפאלן אין  100קנוילן חולין ,און די איי 
גע קנויל תרומה ווערט בטל .ר׳ אליעזר אסר׳ט ער האלט ,אז אויב א שווארצע תרומה־
פייג איז אריינגעפאלן צווישן  50שווארצע און  50ווייסע פייגן פון חולין ,זענען דאו די
ווייפע פייגן זיכער ניט טייל פון געמיש ,הייסט עם ,אז די שווארצע תרומה־פייג
האט זיך אויסגעמישט בלויז מיט די  50שווארצע פייגן פון חולין ,איז דאך גור דא צו־
זאמען  51און ניט  ,101דעריבער ווערט זי ניט בטל .דאם זעלבע איז אויך מיט די
גרויסע קנוילן און די פירקאנטיקע פייגן־פלעצלעך .ורבי עקיבא ,און ר׳ עקיבא זאגט,
אז אויב מען ווייסט חאס עס איז אריינגעפאלן )א שווארצע פייג ,א גרויסע קנויל(,
קאנען זיי ניט מבטל זיין איינער רעם אנדערן; און אויב מען ווייסט ניט וואס עס אין
אריינגעפאלן ,זענען זיי יא מבטל איינער רעם אנדערן .מחמת קוים ווייסט מען ניט,
זעגען דאך סיי די ווייסע און סיי די שווארצע ,סיי די גרויסע קגוילן און סיי די קליי־
נע ,סיי די קיילעכיקע און סיי די פירקאנטיקע ,א טייל פון זעלבן געמיש ,ארן ממילא
הייסט עם ריכטיק ,אז עם איז אריינגעפאלן אין  100פון חולין .און איצט גיט די משנה
די דערקלערונג וואס ר׳ עקיבא מייגט מיט דעם ״אויב מען ווייסט ניט וואם עם איז
אריינגעפאלן״ ,און די משנה זאגט:
כיצד ,ווי אחי? אויב עס זענען געווען פופציק שווארצע פייגן און פופציק
ט.
ווייסע )צוזאמען הונדערט פייגן פון חולין( ,איז אויב עס איז אריינגעפאלן אין זיי
איין שווארצע פייג )פון תרומה( ,זענען די שווארצע פייגן אסור )ניט א כהן טאר זיי
ניט עסן( און די ווייסע פייגן זענען מותר )אויך ניט א כהן מעג זיי עסן(; אויב עס
איז אדיינגעפאלן א ווייסע ,זענען די ווייסע אסור און די שווארצע זענען מותר; און
אויב מען ווייסט ניט די קאליר פון דער אריינגעפאלענער )פייג( זענען איינע מבטל
די אנדערע ,מחמת עם זענען דאך פאראן הונדערט פייגן חולין אויסגעמישט מיט דער
תרומה־פייג ,זענען זיי מבטל די תרומה פייג; מען נעמט ארוים איין פייג און מען גיט
זי דעם כהן אלם תרומה און די איבעריקע  100פייגן זענען חולין און יעדער מעג זיי עמן.
בזו ,אין דעם ד^ןזיקן )פריערדיקן דין( איז  nאליעזר מחמיר און ר׳ יהושע אין מיקל,
ווייל ר׳ אליעזר האלט דאך ,אז ביי  50שווארצע און  50ווייסע הייסט עם אז עם איז
נור דא  50פייגן און זיי מאכן ניט בטל די תרומה־פייג און א ניט־כהן טאר ניט עסן
דעם געמיש; אבער ר׳ יהושע איז מתיר.
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ר
מםמיר ור/יה^1ז.ע מקל :י
^ל;;;ןר מרןל׳ ולבי וה^ 1עסס?ןיר.
הכד
כד1רס לימךא ךןציע 1ת.על
ואינו יודע אי זיו ל׳יא׳ ר' אלי^גד
אוסר׳ ר1אין א1לן כאילו לם ירודות
והתסתונות מ.עלות את ה?גליונ 1ת.

ר׳ וד,וש.ע אומר׳ לא העלה׳ .עד
שיהיו ק ם מאה כדים  :י א מאה
היומד\^ 5פלה על $י הגויה וק 5אה,
רכי אליעזר אוהי׳ אם!עז כקפוי
האה מאה ,העלה כאהד וסאה.
ר׳ יהושע אוהי׳ לא העלה .מאה
*

X

•

*

״

י

י .ובזו ,אבער אין דעם )דץ ,וואס ווערט געלערנט דא ווייטער( איז ר׳ אליעזר
מיקל און ר׳ יהושע איז מחמיר; ד^ןס איז אין דעם פאל ווען איינער דריקט אריין
)דורס( א פונט טרוקענע פייגן )פון תרומה( אויף דער עפנונג פון א קריג  1מיט פייגן
פון חולין( און ער ווייסט ניט ,אין וועלכער קריג ער האט אריינגעדריקט )און עם זע־
נען ד^ןרט פאראן עטליכע קריגן מיט הולירפייגן( ,זאגט ר׳ אליעזר ,אז מען בא־
טראכט ווי די פייגן אין די קריגן זענען פונאנדערגענומען )פרודות( ,און■ אויך די אונ־
טערשטע פייגן) ,וועלכע ליגן ניט ביי דער עפנונג פון דער קריג ,נור טיפער ,אין מיטן
פון דער קריג ,און אויפן דנא פון גריג( העלפן מבטל צו זיין די אויבערשטע )וועלכע
ליגן אויף דער עפנונג פון דער קריג( .דאם הייסט ,אז אויב אין די קריג איז פאראן )KX
פונט טרוקענע פייגן׳ כאטש מען ווייסט דאך ,אז דער פונט תרומה פייגן איז ניט אריץ
טיף אין קריג נאר איז געבליבן אין דער הויך ,אויף דעם ״מויל״ ,אויף דער עפנונג
פון קריג ,פונדעסטוועגן באטראכט מען ,ווי אלע פייגן פון קריג וואלטן געווען אוים־
געמישט ,זענען דאך פאראן  100פונט חולין קייגן איין פונט תרומה ,איז דער פונט
תרומה ״עולה״ ,ער ווערט בטל ,און מען נעמט ארויס איין פונט פייגן און מען גיט
עס דעם כהן אלם תרומה און די איבעריקע זענען מותר .די מפרשים זאגן ,אז ווייל עם
זעגען פאראן נאך אנדערע קריגן)כאטש זיי זעגען ניט קיין  100קריגן( ווערט דאך עם
מדאורייתא ,לויט דעם דין פון דער תורה ,סיי ווי בטל אין רוב ,אין דער מערהייט ,נאר
די רבנן האבן מתקן געווען אז עם מוז זיין  !101דעריבער מעג מען צו רעכענען אויר
די אונטערשטע פייגן .ור' יהושע ,און ר׳ יהושע זאגט ,אז זי ווערט ניט בטל )די אזנ־
טעו שטע פייגן קאן מען ניט צורעכענען( ,מיידן עס זענען פאראן הונדערט קרוגן)מיט
פייגן חולין ,און ער ווייסט ניט אויף וועלכן קריג ער האט ארויפגעלעגט דעם פונט
תרומה־פייגן( .דעמאלס ווערט די איינע עפנונג פון דער קריג ,אויף וועלכער ער האט
ארויפגעלייגט די תרומה־פייגן ,בטל אין די אנדערע  100עפנונגען .״ליטרא״ ,זאגט
ר׳ בנימין מוספיא אין ״מוסף הערוך״ ,איז דאם גריכישע ווארט ״ליטרא״ ,א פונט.
יא .סאה ,אויב א סאה פון תרומה )תבואה צי פרוכטן( איז ארויסגעפאלן אויף
דער עפנונג )אין דער הויך( פון א מאגאזין־קאסטן )תבואה פון חולין( און ער האט
אראפגעשארט )אראפגענומען די גאנצע תבואה צי פרוכטן ,וועלכע זענען געלעגן אין
דער הוין אויף דער עפנונג( ,זאגט ר׳ אליעזר ,אז אויב עס איז אין רעם אראפגעשארטן
)קיפוי( פאראן הונדערט סאה ווערט בטל )די סאה תרומה( אין די הונדערט און איין
סאה אין ירושלמי זענען פאראן אויף דער דאזיקער משנה צוויי טייטשן ,איינער איז,
אז אויב עם איז פאראן בלויז אין דעם אראפגעשארטן  100םאה )א חוץ דער אריינ־
געפאלענער סאה תרומה( ווערט די תרומה בטל און ״גייטאויף״ .דער צווייטער טייטש
איז ,אז אויב עם איז פאראן אין דעם אראפגעשארטן צוזאמען מיט דער תבואה ,וועלכע
י*יגט אונטן אין מאגאזין 100 ,סאה )א חוץ דער תרומה־סאה( ,ווערט אויף די סאה־
תרומה בטל אץ גייט־אויף .ור׳ יהושע ,און ר׳ יהושע זאגט ,אז זי ווערט ניט בטל.
יוייל )לויט דעם צווייטן טייטש פון ירושלמי( ר׳ יהושע האלט דאך אין דער פריער־
דיקער משנה ,אז די אונטערשטע העלפן ניט מבטל צו זיין די אויבערשטע .סאה תרומה,
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וזתןוה עז^פלה .על 9י ?!גורה
.יק^יא^ה .ואם 5ן׳ ^?!האסרתרו^ה
ע 1ל הב א ס ת וסאה? כ^?זאינ’ו ;דוע
אם סלואת הן׳ א 1לא;ן נפלה:
י ב ^סתי ר!פ1ת ,ה1;,תי סגור 1ת׳
ואןפלה סאה תחסה לת־וך אדות
סהם׳ ואין ;תע לאיז 1סהן נ,פלה׳

רסב

מעלות זו את זו .רבי שמעון אוסר,
אסילו הם ב^סתי.עןירות׳ סעלות
ז 1את זיי♦ יג אסר י יוסי סעשד
;א לפגי ר/עקיבאגםאמים אגודות
^צל;רק ^?פלה אדות מהן לתו?ן
0ס;ה תריסה׳ ואסךתי לפ^יו׳ תעלה׳
לא שהתרוסהעולהכבזסשים ואחד,
אלא שהיו ש*ם מאה ושגי ח^אים ן

אויב א סאה פון תרומה־תבואה איז ארויפגעפאלן אויף דער עפענונג פו! מאגאזיך
קאסטן )מיט חולין תבואה( ,זאל מען אראפשארן פו! יער הויך ,מען זאל אראפשארן
די תבואה וואס ליגט אין דער הויך ,און דאס אראפגעשארטע איז תרומה ,און די אי־
בערגעבליבענע אונטערשטע תבואה אין מאגאזין־קאסטן איז חולין .ואם כן ,אויב אווי,
פארוואס הזןט מען געזאגט ,אז ״תרומה ווערט במל אין הונדערט און איינס״? דאם
איז נור אין פאל ווען מען ווייסט ניט )צי די סאה תרומה איז גטבליבן אין דער הוין(
צי זי האט זיך אויסגעמישט )מיט דער גאנצער תבואה פון מאגאזין־קאסטן{ אדער
מען וזייסט ניט זואוהין זי איז אריינגעפאלן■ )צי זי איז אפשר אריינגעפאלן אין דער־
מיט פון קאסטן תבואה( ,דאס איז לויט דער מיינוגג פון ר׳ יהושע ,אז אויב מען ווייסט,
דאס איז סאה תרומה איז געבליבן אין דער הויך קאן די אונטערשטע תבואה ניט
העלפן מבטל צו זיין די סאה תרומה! ווען מען ווייסט ניט ,צי די סאה תרומה איז
געבליבן אין דער הויך ,דעמאלם ווערט דער גאנצער קאסטן תבואה באטראכט אלס
איין געמיש.
יב .שתי קופות ,צוויי קוישן אדער צוויי קאסטנס )מיט תבואה פון חולין( ,וואט
א סאה תרומה )תבואה( איז אריינגעפאלן אין איינעם פון זיי )אין אי־נעם פון די
קוישן אדער אין איינעם פון די קאסטנם( און מען ווייסט נישט אין וועלכן זי איז
אריינגעפאלן ,זענען זיי מבטל אייגע די אנדערע .אויב אין ביידע קוישן אדער אין ביי־
דע קאסטנס איז פאראן  100סאה חולין־תבואה ווערט די אריינגעפאלענע סאה תרומה
בטל .די משנה לערנט דא ,אז עס מוז ניט דוקא זיין  100סאה אין איין ארט ,נאר עם
איז גענוג אויב זיי זענען אין צוויי ערטער ,און קוים איז דער ספק ,וואוהין די תרומה־
סאה איז אריינגעפאלן ,נוגע בי Tע ערטער ,הייסן זיי איין געמיש און זיי ווערן צו־
זאמענגערעכנט ביידע צו די  100סאה n .שמעון זאגט ,אז אפילו זיי )די צורי קוישן
אדער די צורי קאסטנס( זענען אין צורי שטעט ,זענען זיי אוין מבטל איינע די אנדערע.
מען רעכנט זיי אלס איינס ,און אויב עם איז פאראן אין ביידע  100סאה ,זענען זיי מבטל
די אריינגעפאלענע סאה תרומה; דאם איז אויב מען ווייסט ניט ,אין וועלכן פון די
צוויי די סאה־תרומה איז אריינגעפאלן.
יג אמר ר׳ יוסי ,ר' יזסי האט געזאגט ,אז עס איז געווען א מעשה )א שאלה(
איז געקומען פאר ר׳ עקיבא וועגן פופציק בינטלען גרינס )פון חוליס ,צווישן וועלכע
עס איז אריינגעפאלן איין בינטל גרינס ,וואס איז געווען א העלפט תרומה )און די
אנדערע העלפט פון דעס אריינגעפאלענעם בינטל גרינס איז געווען חולין(; און איך
האב געזאגט פאד אים ,אז זי )די תרומה( זאל בטל ווערן; ניט דערפאר ווייל תרומה
ווערט בטל אין איין ־און־פופציק )דא זענען געווען נאד פופציק בינטלעך חולין און
עס איז אריינגעפילן א בינטל( ,נאר ווייל עס זענען דארט געווען הונדערט און צורי
העלפמן ,זוייל פון דעם אריינגעפאלענעם בינטל איז דאך נאר א העלפט געווען תרומה,
קומט ר ך אויס ,אז די  50בינטלעך חולין האבן געהאט  100האלבע־ביגטלעך חולין ,און
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רסג

פרק ה
א ?אה תרו^ה טהאה
ל^חות ממאה חולין׳ איו למעשיו
ראשון ׳ א 1למעשר ש;י׳ א־ו להרן!ךש
מין טסאין מין טהורים׳ ורלןבו .ואם
טהורה היר]ה אוךiה הסאה׳ !?מרו

למדנים מדמי הרוןןה ,חרץ מדמי
אותה סאח .ואם למעעזר ראשון
;?לה׳ !קרא שם לתרומת סעשר.
ואם למעשר שני או להקדש נ?לה׳
הרי אלו!?דו .ואם טמאים ך,יו אותן

פון דעם אריינגעפאלענעם בינטל איז אויך געווען א האלב־בינטל חולין׳ און גור א
האלב בינטל תרומה; ממילא זענען דאך געווען  102ד׳אלבע־בינטלעך פון וועלכע נור
איין האלב־בינטל איז געווען תרומה ,איז דאך פאראן זאגאר מער ווי 101׳ עם אין
פאראן  . 102דעריבער ווערט די תרומה בטל.

פרק ה.
סאה ,אויב א סאה פון תרומה וואס איז טמא )או! טמא׳דיקע תרומה  pר אויך
א.
א כהן ניט עסן( ,איו אריינגעפאלן אין ווינציקער פון הונדערט סאה פון חולין ,אדער
פון מעשר ראשון ,אדער פון מעשר שני אדער פון הקדש ,סיי די )ווינציקער פון ר,ונ־
דערט סאה תבואה( זענען געווסן טמא ,סיי זיי זענען געווען טהור ,דארף )דער גאנצער
געמיש( פארפוילט ווערן .טאר עם קיינער ניט עסן׳ און אויך א כהן טאד עם ניט עסן ,צו־
ליב דעם וואס די סאה תרומה ,וועלכע איז אריינגעפאלן איז ראך טמא ,און טמא־תרומה
טאר קיינע ניט עסן .די סאה טמא תרומה קאן אויך ניט בטל ווערן אין דעם געמיש,
מחמת עם איז דאך ניטא קיין הונדערט און איין םאה )ווי מיר האבן געלערנט פריער
פרק ד׳ משנה ז׳( .ואס מהורה ,און אויב די דאזיקע פאר ,תרומה )וואס איז אריינגע־
פאלן אין ווינציקער פון הונדערט סאה חולין( איו געווען טר,ור )און א כהן מעג איר
יא עסן( ,זאל מען פארקויפן דעם גאנצן געמיש פאר דעם פרייז פון תרומה־תבואה צו
א כהן ,חוץ דעס געלט פון דער דאזיקער סאה .די סאה תרומה ווערט דאך ניט בטל,
ווייל עם איז דאך פאראן ווינציקער פון  100סאה חולין; דעריבער מעג ראם גאנצע
געמיש געגעסן ווערן נור דורך א כהן ,און מען דארף דעריבער דאם גאנצע געמיש
פארקויפן צו א כהן .דער פרייז פון אזא תבואה איז קלענער ווי פון געוויינטליכע חולין,
מחמת נור א כהן קאן זי ל]ויפן ,און דער פרייז איז ווי פון תרומה־תבואה ,וואם אויך
נור א כהן קאן זי קויפן .אבער געלט מעג מען נעמען פאר דעם געמיש ,א חוץ פאר
דער סאה אריינגעפאלענער תרומה ,פאר וועלכער מען טאר ביים כהן ניט נעמען קיץ
געלט ,מחמת זי איז דאך תרומה און זי געהערט סיי ווי צום כהן בחינם .ואם למעשר
ראשון .און אויב די סאה טהור־חרומה איז אריינגעפאלן אין )ווינציקער פון הונדערט
סאה( מעשר ראשון זאל ער דעם מעשר ראשון מאכן פאר תרומת מעשר .מיר האבן
אין דער הקדמה צו מסכת דמאי געשריבן ,אז מעשר ראשון דארף מען געבן א לוי ,און
דער לוי דארף אראפנעמען א צענטל און דאם הייסט תרומת מעשר ,וואם דארף גע־
געבן ווערן דעם כהן .דער לוי קאן אויך דעם גאנצן מעשר ראשון מאכן תרומת מעשר
אויף אן אנדערן מעשר ראשון ,וואם ער האט .זאגט די משנה ,אז אזוי ווי דעם דאזיקן
געמיש מעג ראך עסן נור א כהן קאן מען דאם פארקייפן צו א לוי און ער זאל דעם
גאנצן געמיש מעשר ראשון מאכן תרומת מעשר אויף אן אנדערן מעשר ראשון וואס ער
האט ,און ער גיט אוועק דעם געמיש צום כהן .ואם למעשר שני ,און אויב די דאזיקע
)סאה טהור־תרומה( איז אריינגעפאלן■ אין )ווינציקער פון הונדערט מאה( מעשר שני
אדער הקדש ,זאל מען עם אויסלייזן .מעשר שני )ווי מיר האבן געשריבן אין דער
הקדמה צו מסכת דמאי( ,מעג מען עסן נור אין ירושלים :אבער אויב מען ליחט אוים
רעם מעשר שני פאר געלט ,דארף מען דאס געלט אוועקפירן קיץ ירושלים און דארט
קויפן דערפאר עסנווארג און דארט עסן ,און דעם אויסגעלייזטן מעשר שני מעג מען
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החולין ואכלו גקודים ,א 1ג:ן?'י1ת
או ול1שו כמי 0יר 1ת׳ א 1יהחלקו
לעפות כדי שלא והא כמקום ^חד

רסד

,כ כי  ^.ה  Jב מאה תרומה ממאה
ש^פלה לתויך מאה חולין סהורין׳
ר׳ אליעזר איומי׳ תירום ותשרף׳

עכן אומעטום .דאס זעלבע איז אויך ,אויב איינער איז מקדיש תבואה׳ געהערט די
תבואה צום בית המקדש׳ און מען טאר איר ניט עסן ,ווייל זי איז הקדש׳ הייליג .אבער
מען קאן די הקדש־תבואה אויסלייזן פאר געלט ,און דעמאלם ווערט דאס געלט הקדש׳
און די תבואה ווערט אויס הקדש און יעדער קאן זי עסן .זאגט די משנה ,אז אין אונ־
זער פאל׳ כדי מען זאל קאנען פארקויפן דעם געמיש צו אכהן׳ זאל מען דעם מעשר
שני אדער דעם הקדש צוערשט אויסלייזן פאר געלט׳ און ממילא ווערט דער געמיש
פונקט ווי די סאה תרומה וואלט אריינגעפאלן אין ווינציקער פון  100סאה חולין ,און
מען פארקויפט זיי צו א כהן ווי מיר האבן פריער אין דערזעלבער משנה געלערנט.
ואס טמאים׳ או! אויב ודי סאה תרומה איז געווען טהור נאר( די )ווינציקטר פון הונ־
דערט סאה( חולי! זענען גטווען טמא ,און די טהור־תרומה קאן ניט ווערן איצט טמא'
דורך אנרירן די טמא׳דיקע חולין ,ווייי‘ די תרומה־תבואה האט נאכניט געהאט אנ־
גערירט קיין וואסער אדער אן אנדער פליסיקייט ,וואס איז איר ״מכשיר״ ,מאכט איר
פעהיק צו קאנען ווערן טמא )זע וועגן דעם מסכת דמאי פרק ב׳ משנה ג׳(; אבער די
שאלה איז :ווי אזוי קאן מען פארקויפן דעם געמיש צום כהן און ער זאל מאכן פון
דער געמיש־תבואה מעל און באקן ברויט׳ סטייטש דאדורך וועט דאך די סאה טהור־
תרומה ווערן נאס פון וואסער ביים קנעטן דאס מעל און זי וועט דאך אנרירן
די טמא׳דיקע חולין־מעל און די תרומה וועט אויך טמא ווערן .און מען וועט דאך דעם
גאנצן געמיש ניט קאנען עסן? זאגט די משנה דערויף די עצה :יאכלו ,מען זאל עסן
דעם תבואה־געמיש  ,נקודיס״ ,טרוקענערהייט ״ניקודים״ איז דער טייטש טרוקן׳ ווי
אין יהושע ט׳ ״יבש היו נקודים״; אווי טייטשט רשי אין בכורות כ״ב :דער רמבם
טייטשט .,ניקודים״׳ ״קליינע ברייטלעך״׳ און אין יעדן ברייטל איז פאראן טייג ניט
אזד גרויס ווי אן איי׳ און דער דין איז׳ אז ווינציקער ווי די גרויס פון אן איי קאן ניט
מטמא זיין; או קליות ,אדער )מען זאל עם! די געמיש־תבואה אין אנגעברענטע קערנער;
״קליות״ איז דאס זעלבע וואם ״קלוי אש״ אין חומש ויקרא ב׳ ,וואס אין דער טייטש
אנברענען די תבואה־קערנער אין פייער און זיי ווערן גוט צום עסן! או ילושו ,אדער
מטן זאל קנעט! )דאס טייג פון תבואה־געמיש( מיט פרוכטן־זאפט; דער דין איז ,אז
פרוכטן ־ זאפט )מיטן אויסנאם פון וויין און אייל( זענען ניט מכשיר ,און אפילו
תבואה ווערט באנעצט מיט פרוכטן־זאפט קאן זי ניט ווערן טמא ווען זי רירט אן דער־
נאך א טמא זאך .זאגט די משנה ,אז מען זאל קנעטן דאס טייג מיט פרוכטן־זאפט.
או תתחלק ,אדער מען זאל צעטיילן )רעם תבואה־געמיש( אויף קליינע שטיקלעך ,און
מ׳זאל יעדעס שטיקל אריינטא! אין אן אנדער טייג׳ אווי אז איז יעדן ארט )אין יעדן טייג(
זאל ניט זיין ווי די גרוים פון אן איי )פון רעם תבואה־געמיש( ווייל ווי מיר האבן שוין
פריער געזאגט ביים ווארט ״ניקודים״ איז דער דין׳ אז עסנווארג ,וואס איז קלענער
ווי די גרויס פון אן איי׳ קאן ניט טמא ווערן׳ און אויב עם איז געווארן טמא׳ און דער־
נאך האט מען אפגעבראכן א שטיקל און עם איז געווארן קלענער פון אן איי׳ קאן עס
ניט מטמא זיין אנדערע עסנווארג ווען עם רירט זיי אן.
סאה תרומה טמאה ,אויב א סאה תרומה תבואה ,וואס איז טמא ,איז אריע־
ב.
געפאלן אין הונדערט )סאה( חולין ,וואט וענען טהור .און מיר האבן דאך געלערנט
פריער פרק ד׳ משנה ז׳׳ אז תרומה ווערט בטל אין הונדערט און איינם׳ און ממילא
דארף מען אויך דא ארויסנעמען איין סאה און דערקלערן ,אז דאס איז די אריינגע־
פאלענע סאה תרומה און מען גיט זי אוועק צום כהן און די איבריקע  100סאה פון
געמיש זענען חולין און יעדער מעג זיי עסן .אבער דא איז דאך די שאלה :וראם זאל
געשען מיט דער סאה וואס מען נעמט־ארויס? צי הייסט זי טמא־תרומה און מען דארף
איר פארברענען ,אדער טהור־תרומה און דער כהן מעג איר עסןז ר׳ אליעזר זאגט,
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היא סאה
איוסר׳ סאה
קזעלתה .וסס׳א -תעלה ותאכל
נקודים ׳ או קליות׳ א! 1ו^לו^ז כהי
פירות׳ א 1תתסלק לעס־ות נדי ^לא
והא כהקום אדוד ככי^די♦ ג סאה
תרוסה מהורה קנפלה למאה חולין
ממאין׳ תעלה ותאכל נקודים׳ או

רמה

קליות׳ אי הל^^נז סמי פירות ׳ או
תסהלק לעפות נדי ^לא;הא כמקום
אדור ?כיסה Jר סאה ו;;רומה ממאה
^מנפלה לסאה סאה תרומה מהורה׳
ס״^ז אוסרים ׳ וכ״ד׳ מתירין .אמרו
כ״ה לכ״ען׳ הואיל ימהורה אסורה
לזרים ימסאה אסורה לנהנים׳ מה

מען זאל די סאה ארויסנעמען און פארברענען ,מחמת אין זאג )מען נעמט אן( ,אז
דיזעלבע סאה ,וועלכע איז אריינגעפאלן ,איז דיזעלבע סאה וועלכע מען האט ארויס־
גענומען ,און אזוי ווי אריינגעפאלן איז דאך א סאה תרומה טמאה ,דארף אויך די
ארויסגענומענע סאה באטראכט ווערן ווי תרומה טמאה און מען דארף איר פארברענען.
וחכמים ,אבער די חכמים זאגן ,אז מען זאל ארויסנעמען די סאה און מען זאל איר
עסן אדער ניקודים )טרוקן ,אדער קליינע ברייטלעך ,ווי מיר האבן געלערנט אין
דער פריערדיקער משנה( ,אדער אין אנגעברענטע קערנדלעך ,אדער מען זאל איר
קנעטן מיט פרוכטן־זאפט אדער מען זאל איר צעטיילן אויף שטיקלעך און יעדעס
שטיקל ואל מען אריינגעבן אין אן אנדערן טייג ,כדי עם ואל אין יעדן ארט )אין יעדן
טייג( ניט ויין ווי די גרוים פון אן איי .דעם טייטש פון אלע זאבן האבן מיר געגעבן
אין דער פריערדיקער משנה .מען דארף דאם טאן׳ כדי עם זאל ניט טמא ווערן דער
טהור־טייל ביים קנעטן ,טייל מפרשים )דער ר׳׳ש אין נאמען פון רש״י( טייטשן ,אז
״תעלה״ ״אויפגיין״ ,מיינט דא אינגאנצן בטל ווערן און מען דארף ניט ארויסנעמען.
לויט די חכמים ,די סאה ,און דער גאנצער געמיש דארף געגעסן ווערן אדער טרו־
קעגערהייט ,אדער לויט די אנדערע מיטלן ,כדי עם זאל ניט טמא ווערן ביים קנעטן
דאס טייג מיט וואסער.
ג .סאה תרומה טהורה ,אויב א סאה תרומה תבואה וועלכע איז טהור ,איז אריינ־
געפאלן אין הונדערט סאה תבואה חולין וועלכע זענען טמא ,גייט די סאה אויף )מען
נעמט ארויס איין סאה פון געמיש( און מען זאל זי עמן אדער טריקענערהייט ,אדער
אנגעברענטע קערנדלעך ,אדער זי זאל געקנעטן ווערן מיט פרוכטן־זאפט ,אדער זי
זאל צעטיילט ווערן אויף שטיקלעך און יעדעם שטיקל זאל מען אריינגעבן אין אן
אנדערע טייג ,כדי עס זאל אין יעדן ארט )אין יעדן טייג( ניט זיין די גרויס פון אן איי,
דא איז אויר ר׳ אליעזר מודה ,אז מען מעג די ארויסגענומענע סאה עסן ,מחמת
אויב מען באטראכט זי אלם די סאה תרומה ,וואט איז אריינגעפאלן .איז זי דאו א
סאה טהור־תרומה ,מעג מען דאך איר עסן .ווידער אויב זי איז טמא אין זי דאו
חולין ,און טמא־חולין מעג מען דאך עסן.
ד .סאה תרומה טמאה ,אויב א סאה תרומה״ וועלכע איז טמא ,איז אריינגעפאלן
אין הונדערט סאה תרומה ,וועלכע זענען טהור ,און די טהור־תרומה איז טרוקענע,
האט ניט אנגערירט קיינמאל קית וואסער אדער די אנדערע פליסיקייטן און זי
קאן דעריכער ניט טמא ווערן דורך אנרירן די טמא־תרומה )ווי מיר האבן געשריבן
פריער מעיה א׳( ,בית ,שמאי ,די בית שמאי אסרן) ,צו עמן דעם געמיש( .כאטש ווען
איין סאה ונרומה פאלט אדיין אין הונדערט סאה חולין ווערט דאך די תרומה*
סאה בטל ,אבער טמא תרומה איין טהור־תרומה ,אפילו איין סאה אין הונדערם
סאה ,ווערט ניט בטל .ובית הלל ,אבער די בית הלל זענען מתיר )צו עסן דעס גאנצן
געמיש( .זיי האלטן ,אז אויר טמא־תרומה ווערט בטל אין טהור תרומה אויב עס איז
אריינגעפאלן איין סאה אין הונדערט .אמרו ,וואבן געזאגט די בית הלל צו די בית
שמאי .ווייל טהור־תרומה טאו א ניט־כהן )זרים ,ניט־כהנים ,דאם מיינט א ישראל
אדעו א לוי( ניט עסן ,און טמא־תרומה טאר א כהן ניט עסן ,אזוי ווי טהור־תרומה
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טהיורה ע־ולה׳ אף «*0אה תעלה?
אסרו להם ב ש׳ לא אם העלו
החולין רJקל'ן ,המתךין לזרם ,את
ממה 1ךה ,תעלה תי־מה מהמורה׳
האסורה לזרם׳ את ה? 1ס^ה.

רסו

לאהר קהיורו׳ ר אליעזר א1מר׳
תירום לתיסוף׳ נח? א אנךה
כמיעוי^ה  -ה ?אה היומד׳ ש#םלה
למאה׳ הגביהה ו;םלמלמקלםאהר
ר׳ אליעזר אלמי׳ מדמעת בתרוןןה

ווערט בטל )ווען זי מישט זיך אויס אין הונדערט חולין( ,אזוי דארף טמא־תרומה בטל
זוערן )און ווערן מותר ,ווען זי מישט זין אוים מיט הונדעדט טהור־תרומה(; האבן די
בית שמאי זיי •אפגעענטפערט ויין; אויב חולין ,וואס זענען לייכט ,מזזמת זיי זיינען
דאך מותר צו עסן צו וריס )ניט ־כהנים( קאנען )הונדערט סאה חולין( מבטל זיין )איין
סאה( טהור תרומה ,צי שוין זשע זאל תרומה ,וואס איז הארב ,ווייל זרים )ניט כהניס(
טארן איר ניט עסן ,מבטל זיין טמא־תרומה? עם ווייזם אוים ,אז כאטש די בית שמאי האבן
אפגעענטפערט די בית הלל ,האבן זיי פונדעסטוועגן דערנאר מודה געווען׳ אז די בית
הלל זענען גערעבט .לאחר שהודו ,נאכדעם ווי די בית שמאי האבן מודה גטווננן צו די
בית הלל ,איז שוין אויר ביי די תנאים ,וואס האבן געהאלטן פריער מיט די בית שמאי
)ווי למשל ר׳ אליעזר ,וועגן וועלכן עם ווערט אין ירושלמי געזאגט ,אז ״שמותי הוא״,
ער האלט טיילמאל מיט די בית שמאי( ,געווען די שאלה; צי דארף מען ארויסנעמען
די םאה ,פונקט ווי ווען זי פאלט אריץ אין חולין ,צי ניט ז ר׳ אליעזר זאגט ,אז מען
זאל זי ארויסנעמען און פארברענען .ווייל אויך פריער אין משנה ב' האלט ר׳ אליעזר
אז די םאה ,וועלכע מען נעמט ארוים ווערט באטראכט אלם די זעלבע םאה ,וועלכע
איז אריינגעפאלן ,און דעריבער הייםט די םאה דא טמא־תרומה און מען דארף איר
פארברענען .וחכמים ,אבער די חכמים זאגן ,אז זי ווערט פארלוירן אין איר מינדער־
הייט לויט די חכמים דארף מען אינגאנצן ניט ארויםנעמען קיץ םאה ,נאר דער
גאנצער געמיש איז טהור־תרומה און כהנים מעגן זי עםן :מחמת די אריינגעפאלענע
םאה טמא־תרומה איז בטל געווארן אין די הונדערט םאה טהור־תרומה .ווען תרומה
פאלט אריץ אין חולין דארף מען ארויםנעמען ,כדי אוועקצוגעבן די םאה צום כהן ,כדי
דער כהן זאל ניט היזק האבן ו״גזל השבט״ ,מען זאל ניט באגזל־ענען דעס שבט דין
די כהנים( :אבער דא געהערט דאך םיי ווי אלץ צו די כהנים ,דארף מען גארגיט
ארויםנעמען.
ה ,סאה תרומה ,אויב א סאה תרומה איז אריינגעפאלן אין הונדערט )סאה חולין,
און ווי מיר האבן געלערנט נעמט מען ארויס איין סאה און זי ווערט באטראכט אלס
תרומה ,און די איבריקע הונדערמ זענען חולין( ,און מען האט ארויסגענומען א סאה
)אלס תרומה( און זי איו אריינגעפאלן אין אן אנדער ארט )אין אנדערע חולין ,אבער
אין ווינציקער פון הונדערט סאה( ,זאגט ר׳ אליעזר ,אז זי איז ״מדמע״ ווי זיכערע
תרומה ,מיר האבן שוין דערקלערט אין דער הקדמה צו מסכת תרומות און אויר
פריער פרק ד׳ משנה ד ,אז ״מדמע״ הייפט ווען די חולין ,איו וועלכע תרומה איז
אריינגעפאלן ,איז ניט ) X)1מאל אזוי פיל וויפיל די אריינגעפאלענע תרומה; דעמאלם
ווערט די גאנצע חולין אסור צו עםן פאר א ניט א כהן ,אזוי ווי תרומה דאם הייסט
״מדמע״ ,פון ווארט ״דמע״ ,וואס איז דער טייטש תרומה )זע אין דער הקדמה צו דער
מסכת תרומות( .זאגט ר׳ אליעזר ,אז ווייל די סאה ,וועלכע מען נעמט ארוים ,ווערט
באטראכט ווי תרומה )כאטש באמת ווייסט מען דאר ניט צי דאם איז זי די ארייג־
געפאלענע תרומה־סאה( ,דעריבער האט זי דעם דין פון זיכערער תרומה )תרומת
ודאי( ,און אז זי פאלט אריץ אין׳ למשל 99 ,סאה פוןי־חולין אסר׳ט זי די גאנצע חולין,
מחמת עס איז ניט פאראן קיין  100סאה חולין צו דער אייגער סאה תרומה .ר׳ אליעזר
האלט זיר ביי זיין שיטה פון פריער אין משנה ב׳ ,אז מען זאגט ,דאם דיזעלבע סאה,
וועלכע איז אריינגעפאלן ,איז דיזעלבע סאה ,וועלכע מען האט ארויסגענומען

תרומות פרק ה

267

ודאי׳ והכ״א אי;ה מדפ;גת אלא
לפי חשבון  :ו סאה תרומה י^ינפלה
ל^חות ממאה ונלמעו׳ ו;פל מן
לטרומע ל?קום אחר׳ ר' אלי,עזר
'

%

1

>

•

T

T

T

ז

רסז
I
וחל״,א
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חימבון׳ ואין המים קאונים פוסלים

וחכמים ,אבער די חכמים זאגן ,אז זי איז נור מדמע לויט דעם חשבו! דאם הייסט ,אז
ווייל די דאזיקע סאה האט מען ארויסגענומען סין א געמיש פון  101סאה ,אין וועל־
כע נור  1סאה איז געווען תרומה ,אנטהאלט די דאזיקע סאה ניט מער ווי איין  101סטל
סאה תרומה און  100הונדערט און איינסטלעך חולין ,און אז זי פאלט אריין אין אנדע־
רע חולין הייסט עס ניט ,אז א גאנצע סאה תרומה איז אריינגעפאלן אין חולין ,נאר
אז עס איז ארייגגעפאלן בלויז איין  101סטל סאה תרומה.
סאה תרומה ,אויב א סאה תרומה איז אריינגעפאלן אין ווינציקער פון הע־
ו.
דערט סאה )חולין( און זענען אלע געזוארן ״מדומע״ )דאס הייסט דער גאנצער גע־
מיש ווערט באטראכט ווי תרומה( ,און פון דאזיקן ״מדומע״־געמי ש איז אדיינגעפאלן
א טייל אין א 1דער ארט )אין אנדערע חולין( ,זאגט  nאליעזר אז דאס אריינגעפא־
לענע איז מדמע די אנדערע חולין א שטייגער ווי עס )דאס אריינגעפאלענע( וואלט גע־
ווען זיכערע תרומה ר׳ אליעזר האלט ,אז קוים איז די סאה תרומה ,אריינפאלנדיק
למשל אין  99סאה חולין ,ניט בטל געווארן ,און אלץ ,די גאנצע  100סאה ,ווערן בא־
טראכט אלס ״מדומע״ ,דאס הייסט ,אלס תרומה ,און ניט א כהן טאר זיי ניט עסן ,דע־
ריבער אויב א סאה פון דאזיקן געמיש איז אריינגעפאלן אין אנרערע חולין ,לאמיר
זאגן אויך אין  99סאה ,אסר׳ט עס די אנדערע חולין פונקט אזוי ווי די אריינגעפאלע־
נע סאה וואלט געווען אינגאנצן תרומה .וחכמים ,אבער די חכמים זאגן ,אז די ״מדומע״
)דער געמיש פון תרומה מיט חולין( קאן ניט מדמע־זיין )אסרן אודערן חולין ,אויב
ער פאלט אריין אין איס( נאר לויטן חשבון למשל אין אונזער פאל הייסט עס ,אז א
סאה פון דעם מדומע ,פון דעם געמיש האט ניט מער ווי איין הונדערט תרומה און
 99הונדערטסטלעך חולין ,און אויב אין די אנדערע חולין איז פאראן איין סאה חולין,
דאס הייסט  100הונדערטסטלעך איז זי מבטל די דאזיקע אריינגעפאלענע סאה ,אזוי
זאגט דער רמב״ם .דער ר״ש זאגט ,אז אפילו די  99הונדערטסטלער חולין פון דער־
זעלבער סאה ,וואס איז אריינגעפאלן ,ווערן אויך צוגערעכנט צום נייעם חולין צו
העלפן מבטל מאכן דאס הונדערטסטל תרומה .ואין המחומץ ,און דאס זויער־טייג )פון
תרומה( קאן ניט זויער מאכן )דאס טייג פון חולין( נאד לויטן חשבון ווען מען וויל
אז טייג זאל יערן טוט מען אריץ אין דעם א שטיקל זויער־טייג ,וואס מאכט עס ״זייער״,
יערן ,אויב מען האט אריינגעטאן א שטיקל זויער־טייג פון תרומה אין א גרויסן טייג
פון חולין און די טייג האט געיערט )״זויער״ געווארן( ,ווערט די גאנצע טייג אסור צו
עסן פאר ניט־כהנים; זי האט אינגאנצן דעם דין פון תרומה ,מחמת זי איז זויער גע־
ווארן דורך תרומה־טייג .אויב מען האט דערנאך פון גאנצן טייג ,נאכדעם ווי עס איז
זויער געווארן ,גענומען א שטיקל און אריינגעטאן אין אן אנדערן טייג פון חולין און
עס זויער געמאכט ,זאגט מען ניט ,אז דאס גאנצע שטיקל פון דעם זויער־טייג איז
געווען תרומה און מחמת עס האט זויער געמאכט דאס אנדערע חולין־טייג ,ווערט
דאס טייג אסור צו עסן פאר ניט־כהנים ,נאר מען שאצט אס וויפיל תרומה־זויער־טייג
איז געוועץ אין דעם צווייטן שטיקל זויער־טייג ,און מען זעט! אויב אזא שטיקל
תרומה־זויער־טייג ,וואס קומט ארויס לויט דער אפשאצונג ,לויט דעם חשבון ,וואלט
געקאנט מאכן זויער דאס צווייטע חולין־טייג ,ווערט דאס חולין־טייג אסור ,אויב אבער
דורך אזא שטיקל זויער־טייג וואלט דאס צווייטע חולין־טייג ניט געווארן זדער ,און
דאס וואס עס איז יא געווארן זויער איז מחמת צום תרומה־זויער־טייג איז צוגעקומען
דאם חולין־זויער־טייג ,איז עס מותר .ואי! הנזים ,או! געשעפטע )שאובין( וואסער מאכן
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ניט פסול די מקוה נאר לייט השבון ,דער דין איז ,אז ווען איינער ווערט טמא דארף ער
זיך טובל זיין אין א מקרה מיט וואסער פון פירציק סאה )יעדער סאה איז  6טעם6 ,
קבים( .דאס וואסער מוז אדעד גיין נאטירליך פון דער ערד אדער זיין פון רעגן־ווא־
סער .אויב א מקוד ,האט געהאט ווינציקער פון  40סאה אזא כשרע וואסער און מען
ד,אט אין איר אריינגעגאסן  3קוואדט )שלשה לוגין( געשעפט וואסער ,דאס הייסט,
וואסער ,וואס איז געשעפט געווארן אין א כלי ,ווערט די מקוה פסול און מען טאר זיך
אין איר ניט טובל זיין .דאס איז נאר אז מען האט אריינגעגאסן אין דער מקוד ,די 3
ק־יוארט געשעפטע זואסער קץ  1אדער  2אדער  3כלים ,לפחות א קווארט פון א כלי!
אויב אבער מען האט אריינגעגאסן די געשעפטע וואסער פון  4כלים ,איז דאד אויס־
געקומען פוץ איין וויגציקער פון א קווארט געשעפטע וואסער ,איז די מקור ,כשר.
דאס איז דער טייטש פון דער משנה ,אז די געשעפטע וואסער פסל׳ן די מקוה נאר
לויט דעם חשבון ,דאס הייסט לויט דעם השבון פון די כלים .אזוי טייטשט דער רמבם,
לויט דעם תנא יוסף בן חוני און דער גמרא תמורה י״ב .א צווייטער פשט ,וועלכער
ווערט אויך געבראכט אין תמורה י״ב איז ,אז אויב מען האט די געשעפטע וואסער
ניט אריינגעגאסן א״ן מקוד ,מיט כלים ,נאר מען האט זיי געצויגן דורך ״המשכר׳״,
אויף דער ערד ,איז אויב עס איז פריער געווען אין מקוה מער ווי א העלפט )מער ווי
 20סאד (,כשר׳ע וואסער ,ניט־געשעפטע ,קאנען די געשעפטע וואסער ,וועלבע זענען
ווינציקער פון  20סאה ,ניט פסלענען די מקוה! און דאס מיינט ״לויט חשבון״.
ז ,סאר ,תרומה .אויב א סאה תרומה איז אריינגעפאלן אין הונדערט )סאה פון
חולין( ,און מען האט ארויסגענומען איין סאה )ווי מיר האבן פריער געלערנט ,און די
איבעריקע הונדערט סאה פון געמיש זענען מותר( ,און דערנאן איז אריינגעפאלן )אין
די איבריקע הונדערט סאה( אן אנדערע סאה תרומר ,,און מען האט ווידער ארויסגע־
נומען א סאה ,און עס איז ווידער אריינגעפאלן )אין די הונדערט סאה( אן אנדערע
סאה תרומר ,,איז מותר .יעדער ,אפילו א ניט־כהן ,מעג זיי עסן ,וויל יעדע אריינגע־
סאלענע סאה תבואד ,ווערט בטל אין די הונדערט סאד״ עד שתרבר ,,ביז די תרומה וועט
וזערן מער פון דער חולין .דערויף זענען פאראן צוויי טייטשן .דער רמבם טייטשט,
אז אויב עס זענען כסדר אזוי אריינגעפאלן סאר׳׳ן תרומה ביז עס זענען אריינגעפאלן
 100מיט עפיס סאה תרומה ,אין דער חולין איז דאך געווען נור  100סאה ,דעמאלס
ווערט אלץ אסור אלס תרומה .דער ר״ש טייטשט ,אז אויב עס זענען אדיינגעפאלז 51
סאה תרומה ווערט אלץ אסור ,מחמת מען האט מורא טאמער האט מען ביים ארויס־
נעמען ארויסגענומען די  50סאה נור חולין ,און ממילא איז דאך געבליבן אין געמיש
נור  50סאד ,חולין )פון די עמזטע  (100און תרומה איז פאראן  51סאד״ איז דאך
תרומה פאראן מער.
ח .סאה תרומר ,,אויב א סאה תרומה איז אריינגעפאלן אין הונדערט )סאה
חולין( און איידער מטן ה^ןט ארויסגענומען די סאה עוי מיר האבן פריער געלערנט,
אז איין סאה דארף מען ארויסנעמען ,און זי ווערט באטראנט אדם תרומר (,איז אריינ־
געפאלן אן אנדערע סאה חרומרו ,איו )דאס גאנצע געמיש( אסור .וויל עס איז דאך שוין
פאראן צוויי סאה תר ״־>ר ,אויף ר,וגדערט חולין ,דעריבער ווערן זיי ניט בטל ,און דאס
גאנצע געמיש איו אסור צום עסן פאר ניט־כד׳נים .ו ד שמעון ,אבער ר׳ שמעון איז מתיר.
מחמת ר׳ שמעון האלט ,אז ווען די ערשטע סאה איז אריינגעפאלן איז זי דאך בטל גע־
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הרוןןהש^ם^^הלמאה׳ ו?ןו:ו;ן ונןסתו׳

 5שם ק?התו ב,חולין׳  5ך ?סר;ה
ד,חרוסד^מתר .סאה תרו?ןד ,י^ז^פלה
לפחות סמאה׳ ו^סנן והויסירו? .שם
שהותירו ד,חולין־ 5ך ה1תיךד ,ל,תרויןה

א

^

רסט

ואסור .אם ידו.ע שחחטים של חולין
ןפות מ^ל תרוןןד״ מתר .סאה
תרו?ןה ש^פלד ,ל^חות ממאה׳
ואסר  5ן;הלו שם חולין׳ אם שוע
מ1ן^ר׳ ואם סזיד אסור:

פר ק ו

ד,אוכל תרומה שוע׳ משלם לןרן וחומש .אחד ר,אוכל׳ ואחד

מארן ,און דאם וואס מען האט איר ניט ארויסגענומען שאדט ניט ,ווייל ״כל העומד להרים
כמורם דמיי׳ ,ווייל דאם וואם מען דארף ארויסנעמען ,איז גלייד ווי מען האט עס שוין
ארויסגענומען; און ווען די צווייטע סאה תרומה פאלט אריין איז ווי זי וואלט אריינגע־
פאלן אליין אין  100סאה חולין און זי ווערט אויר בטל.
סאה תרומה ,אויב א סאה תרומה )ווייץ( איז אריינגעפאלן אין הונדערט )סאה
ט.
חולין( און מען האט דאס געמיש צטמאלן און טס איז געווארן ווינציקער )פון הונדערט
און איין סאה( ,זאגט מען ,אז אזוי ווי טס איז ווינציקער געווארן דער חולין אזוי איז
ווינציקער געווארן וי תרומה און מטן מעג .מען האט ניט מורא ,טאמער איז געווארן
ווינציקער דער חולין פון  100סאה ,און די סאה תרומה איז געבליבן דיזעלבע ,און
עם איז דעריבער ניט פאראן קיין  100חולין אויף  1תרומה! נאר מען נעמט אן אז סיי די
חולין און סיי די תרומה זענען גלייך געווארן ווינציקער .סאה תרומה ,אויב א סאה תרומה
איז אריינגעפאלן אין ווינציקער פון הונדערט )סאה חולין( און מען האט זיי צטמאלן און
עס איז געווארן מער )טס איז געווארן  101סאר (,זאגט מען ,אז אזוי ווי די חולין איז גע־
ווארן מער אווי איז אויך די תרומה גטווארן מער ,און מען טארניט .מען זאגט ניט ,אז די
חולין זענען געווארן  100סאה ,נאר מען זאגט ,אז די פארמערונג איז געווען סיי ביי די
חולין און סיי ביי דער תרומה ,און ממילא איז דאך ניטא קית  100מאל חולין אויף 1
תרומה ,און עס איז אסור .אס ידוע ,אויב מען ווייסט ,אז די ווייץ פון חולין זענען גטוועו
בעסערע פון די תרומה־ווייץ )און נאכן צעמאלן איז געווארן מער( מעג נזען עסן )דאס
געמיש( .מחמת איצט קאן מען טאקע אננעמען ,אז די פארמערונג איז פארגעקומען נור
ביי די בעסערע חולין־וויח ,ממילא איז דאך פאראן  100סאה חולין אויף  1סאה תרומה,
און יעדער מעג דאם געמיש עסן .סאי ,תרומה ,אויב א סאה תרומר ,איז אריינגעפאלן אין
יוינציקער פון הונדערט )סאה חוליה ,און דערנאך איז דארט )אין דעס געמיש( צוגעפאלן
נאך חולין)און עס איז געווארן  100סאה חולין אויף דער איינער סאה תרומה( ,איז אויב
דאס צו־פאלן פון חולין איז פארגעקומען מסוגג)מען האט עס ניט אריינגעווארפן בכוונה,
כדי מתיר צו מאכן דעס געמיש( מעג)יעדער עסן דאס געמיש( .מחמת איצט איז דאד
פאראן הונדערט סאד׳ חולין אויר איץ סאה תרומד׳ ,ואם מזיד ,אויב אבער מען האט אריינ-
געווארפן די חולין במזיד)מיט דער כוונה ,כדי עס זאל זיין מער חולין אין געמיש און
עס זאל ווערן מותר( ,טאד מען ניט )מאדן ניט־כהנים ניט עסן דאס געמיש( .דאס איז דער
דין פון ״אין מבטלין איסור לכתחילה״ ,מען טאר ניט לכתחילה צוגעבן אזוי פיל מותר*
זאכן צו זאכן ,וועלכע זעגען אסור ,כדי די פארבאטענע זאכן זאלן בטל ווערן .אויב
איינער טוט עס יא באשטראפט מען אים דערמיט ,וואם דער איסור ווערט ניט בטל.

פרק ו.
האוכל ,אז איינער )וועלכער איז נים קיין כהן ,נאר א ישראל אדער א לוי ,וואס
א,
טאר ניט עסן קיין תרומר (,האט געגעסן תרומר ,בשוגג)ער האם ניט געוואוסט ,אז עס איז
תרומה ,אעדר ער האם ניט געוואוסט ,אז מען טאר ניט עסן( ,דארף ער באצאלן דעס כהן
דעם קרן )דעם ווערט ,וויפיל די אויפגעגעסענע תרומה האט באטראפן( און דערצו
נאו א ״פיפטל) -חומש( ,דאס פיפטל איז אייגעגטליך א פערטל פון ווערט פון דער
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השרתה ,ואחה הכך .אחר ת^רמה
טהורה ,ואהה תחמה טמאה׳ משלם
הומשה וחומש הומומה .אינומרמלם
תחמה ,אלא חולין מתקנים  ,והם
נעשיןתיומה .ןהתשלומין תחמה׳
T

.

T

־

רע

אם רצה הייון לטחול אינ־ומוחלן
ר בת יעוךאל שאבלה ^תמה׳
ואח• כך נשאת לכהן׳ אם תחמה
שלאורה בה כהן אכלה ,משל^ת
ךןךן והיומרט לעצמה .ואם תרו^ה

אויפגעגעסענער תרומה .למשל ,אז איינער האט געגעסן תרומה פאר א דינר ,דארף ער
באצאלן אנדערע תבואה דעם ווערט פון א דינר ,דאס איז דער ״קרן״ ,און ער דארף
נאך צוגעבן פאר א פערטל דינר אלם חומש .עם הייסט א פיפטל ,מחמת ער דארף
געבן פינף פערטל ,וויפיל די אויפגעגעסענע תרומה האט באטראפן ,און דעריבער הייסט
דאס פיפטע פערטל א ״פיפטל״ .״חומש״ .אחד ,סיי איינער עסט )תרומה בשוגג( ,סיי
איינער טרינקט ,און סיי איינער שמירט זיך )מיט אייל פון תרומה בשוגג( ,סיי ווען די
תרומה איז טהור ,סיי חמן די תרומה אין טמא ,דארף מר אלץ באצאלן)אויך( רעם חומש;
און ) אוי ב ער האט געגעסן דאס פיפטל ,דמם חומש( דארף ער צאלן א ״חומש״ אויך אויף
דעס אויפגעגעסענעם פיפטל )חומש חומשה( למשל ,אז איינער האט שוין באצאלט אנ־
דערע תבואה פאר א דינר ,און האט נאך צוגעלייגט תבואה פאר א פערטל דינר אלם
חימש ,איז דער דין אז די פינף פערטל דינר תבואה ווערן תרומה .אויב איינער האט גע־
געסן אפילו נור דאס פערטל־דינר־תבואה ,וואס ער האט באצאלט אלם חומש ,דארף ער
דערפאר ווידער באצאלן א פערטל דינר תבואה אלם קרן .און א פערטל פון פערטל דינר
)א  16טל דינר( תבואה אלם חומש; דאס הייסט ״חומש חומשה״ ,א ״פיפטל פאר דעם
פיפטל״ .אינו משלם ,ער )דער וואס האט געגעסן תרומה בשוגג( טאר ניט באצאלן מיט
תרומה־תבואה ,נאר ער באצאלט פארראכטענע חולין)וואס מען האט שוין אראפגענומען
פון זיי תרומה און׳ אלע מעשרות( ,און זיי ודי דאזיקע באצאלטע חולי!( ווערן תרומה.
די משנה לערנט דא ,אז ניט נאר טאר ער ניט באצאלן דעם כהן מיט געלט ,נאר אויך ניט
מיט תרומה :ער מוז באצאלן מיט פארראכטעגער חולין ,פון וועלכע מען האט אפגע־
שיידט די תרומה און אלע מעשרות ),.חולין מתוקנים״( און די דאזיקע חולין ווערן
תרומה .והתשלומין ,און) אוי ב מען האט( די דאזיקע באצאלטע חולין )וועלכע זמנען גע־
ווארן תרומה ,געגעסן בשוגג דארף מעיווידער באצאלן חולין און זיי( ווערן אוין תרומה.
מיטן ווארט ״תשלומים״ מיינט דא די משנה )אזוי טייטשן די מפרשים( דאם באצאלן פארן
עםן בשוגג די באצאלטע חולין .וועלכע זענען געווארן תרומה .אם רצה ,אויב דער כהן
)וועמענס תרומה מ׳האט געגעסן בשוגג( וויל מוחל זיין )שענקן ,אז מען זאל אים ניט
באצאלן( קאן ער ניט מחזל זיין מחמת די תורה האט אנגעזאגט )ויקרא כ״ב( ,אז
מען זאל צאלן מיט תבואה און עם ווערט תרומה ,הייליק ,איז עם ניט א פריוואטע
זאך פת כהן׳ נאר די באצאלונג מוז פארקומען.
ב .בת ישראל ,אויב די טאכטער פון א ישראל )וועלכע טאר ניט עסן קיץ תרומה(
האט געגעסן בשוגג תרומה )וועלכע זי האט געהאט אפגעשיידט( ,און דערנאך האט זי
חתונה געהאט צו א כהן )און נאך דער חתונה מעג זי ,אלט די פרוי פון א כהן ,עמן
תרומה( ,איז דער דין ,אז אויב זי האט געגעסן תרומה )וועלכע זי האט אפגעשיידט פון
איר תבואה( איידער דער כהן האט גענומען פון איר די תרומה ,באצאלט זי רעם קרן און
דאס פיפטל צו זיך אליין מחמת זי איז איצט די פרוי פון א כהן ,האט זי אויך דאם רעכט
צו נעמען תרומה און צו עסן תרומה ,דעריבער דארף זי באצאלן דעם קרן )דעם ווערט
פון דער אויפגעגעסענער תרומה( און דאם פיפטל )חומש( מיט חולין ,און די חולין ווערן
תרומה ,אבער זי דארף ניט געבן דאס צו קיין שום כהן ,נאר זי קאן דאס געבן צו זיך
אליין ,ווייל זי האט אויך דאס רעכט צו נעמען תרומה; באצאלן מוז זי ,נאר זי פארד׳אלט
די באצאלונג פאר זיר אליין .ואם תרומה ,און זי האט געגעסן די תרומה נאכדעם ווי
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עזזכה בזק כ; 1ןאכלה׳ ס):ז^ 9תר!רן
הפגי
לב^עלים וחיו^ש
שאמרו׳ ד־ 1א 1כל ת ר ו מ ת י ׳ משלם
לןךןלםי׳נלים׳ וחומש לכל מי שיר^ה:
} המאכיל את פועליו׳ ואת אייולןיו
תרומה ,הוא משלם .אתהרןר־ן׳ והם

רעא

 _ _ .את ד,ח 1מ ש׳ ד ר מאיר.
והכ*א בום משלמין ר!רן וח 1מ ש׳
וייייא משלם לד,ם ד סי סעידסM
סגוגב תרומה ולא אכלה׳ מ שלם
תשלומי ככל דמי תרומה .א כ ל ה׳
משלם ש^י קר^ים וחי־מ^גז׳ ITv

ד

זי הוןט שוין געהאט איהר אוועקגעגעבן צו א כהן)און רטרנאך ה^!ט זי חתונה געהאט
צו א כה!( ,דארף זי באצאל! רעם ק ח )רעם ווערט פון דער אויפגעגעסענטר תרומה( דעס
בעל הבית )רעם כהן ,צו וועמען רי תרומה האט שזין געהערט( ,און רעם חומש )ראס
פיפטל( קא 1זי נעמע! פאר זיך ,אויך אין דעם פאל מוז וי באצאלן מיט חולין׳ וועלכע
ווערן תרומה! נאר זי מוז געבן רעם כד׳ן בלויז די פיר פערטל ,דעם קרן ,דאקייגן דעם
חומש ,דאס פיפטע פירטל קאן זי פארר׳אלטן פאר זיך .מפני שאמרו ,ווייל )די חכמים(
האבן געזאגט ,אז איינער עסט בשוגג תרומה )פון א כהן( דארף ער באצאלן רעם קרן
צום בעל הבית )צום כהן ,צו וועמען די תרומה האט געהערט( ,און דאס פיפטל )רעם
חומש( צו דעס )כהן( וועמען ער וזיל .ער מוז ניט צאלן רעם חומש צום כהן ,וועמענם
תרומה ער האט געגעסן .דעריבער מעג די טאכטער פון ישראל ,וועלכע האט חתונה
געד׳אט צו א כד׳ן ,נעמען דעם חומש פאר זיך ,ווייל זי האט ראך איצט רעם דין פח א כהן.
ג ,המאכיל ,אז איינער גיט צר עמן)בשוגג( תרומה זיינע ארבייטער אדער זיינע
געסט ,דארף ער )דער בעל הבית( באצאלן)רעם כהן( רעם קרן)וויפיל די תרומה בא־
טרעפט( ,און זיי)די ארבייטער ,אדער די געסט( דארפן באצאלן רעם חומש ,אווי זאגט
ר׳ מאיר .דער בעל הבית דארף ניט באצאלן רעם חומש ,מחמת רעם חומש צאלט מען
נור ,אז מען עסט אליין תרומה ,אבער ניט ווען מען גיט אנדערע צו עסן! מען הייסט אין
אזא פאל א מזיק ,שאח־ברענגער ,און מען דארף נאר באצאלן דעם קרן פאר רעם
שארן .אבער זיי ,די ארבייטער אדער די אורחים ,וועלכע האבן געגעסן די תרומה
בשוגג ,דארפן צאלן דעם חומש .וחכמים ,אבער די חכמים ואגן ,אז זיי )די ארבייטער
אדער געסט( דארפן באצאלן רעם קרן און רעם חומש )פונקט ווי יערער אנדערער,
וועלכער עסט תרומה בשוגג( און ער ,דער בעל הבית ,דארף זיי)די ארבייטער ,אדעס
די געסט( באצאלן דאס געלט וויפיל זייער סעודה האט געדארפן באטרעפן .לויט ר׳
מאיר דארף דער בעל הבית באצאלן דעם כהן ניט קיין חולין ,כדי זיי זאלן ווערן
תרומה ,נאד ראם געלט וויפיל  ’tת רו מ ה האט באטראפן ,מחמת תרומה־תבואה צו
פרוכטן האט א קלעגערן געלט־ווערט פון חולין׳ ווייל ניט יערער מעג עסן תרומה.
אבער לויט די חכמים ,דארף דער בעל הבית באצאלן די ארבייטער ראם געלט,
וויפיל עם האט געדארפן באטרעפן חוליז־חבואה צי פרוכטן ,וואס זיי האבן גע־
געסן ,און די ארבייטער באצאלן רעם כהן מיט תבואה דעם קרן און חומש.
ד .הגונב ,אז איינער ,א ישראל( גנב׳ט תרומה )פון א כריס און האט זי ניט
געגעסן ,דארף ער באצאלן טאפעלט )תשלומי כפל( געלט די ווערט פון תרומה.
דער דין איז אז ווען אייגער גנבעט א זאך ,דאדף ער באצאלן טאפעלט וויפיל די גנבה
באטרעפט .דאם הייסט ״כפל״ .אויב מען גנב׳ט תרומה ,איז עם פונקט ווי יעדע אג־
דערע גנבה ,און דער גגב דארף באצאלן רעם כהן טאפלט .אבער עד דארף גיט בא־
צאלן טאפעלט וויפיל עם באטרעפט דיזעלבע תבואה ווען זי איז חולין׳ מחמת חולין,
ווי מיר האבן פריער געזאגט ,קאסט טייערער פון תרומה ,ווייל ניט יערער מעג עסן
תרומה .ער דארף באצאלן טאפלט ״דמי תרומה״ ,וויפיל תרומה קאסט .אכלה ,אויב
דער גנב האט אויפגעגעסן די געגנבטטע תרומה )בשוגג ,ניט וויסנדיק אז זי אין
תרומה( ,דארף ער באצאלן צוויי נזאל קרן )צוויי מאל וויפיל די תרומה באטרעפט( און
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) ט א פ ל ט (  ,דער דין איז .אז א י י נ ע ר ה א ט ה נ א ה פ ו ן ה ק ד ש  ,למשל ער עסט־אויף א הקדש־
זאך ,אדער ער האט א ן אגדערע ה נ א ה  ,דארף ער צאלן דעם קרן )וויפיל די זאך בא־
טרעפט( און אויך א חומש )א פיפטל ,דאם הייסט א פערטל פ ו ן קח( .אן אנדערער
דין איז ,אז ו ו ע ן מען גנבט א הקדש־זאך דארף מען ניט צאלן טאפלט׳ קיץ כפל .דע־
ריבער ,אז ער האט געגנבעט הקדש־תרומה און ער האט זי אויפגעגעסן דארף ער בא־
צאלן איינמאל קרן )מחמת קיץ כפל איז דאך ביי הקדש ניט סאראן( ,א ו ן צ ו ו י י פיפט־
לעך ,״חומשים״! איין חומש פאר הנאה האבן פץ הקדש ,און איין חומש פ א ר עסן
תת מה בשוגג.
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מיס ל ק ט  ,ש כ ח ה און פ א ה דאם זענען די דריי זאכן ,וואט געהערן צו ארימע לייט;
״לקט״ הייסן די זאנגן ,וואם פאלן אראפ ביים שניידן תבואה! ״שכחה״ הייסן די זאגגן
און בינטלעך תבואה און פרוכטן און גרינם ,וועלכע דער בעל הבית פון פעלד פאר־
געסט! ״פאה״ ,הייסט דאם עק פון פעלה גארטן און בוים ,וואס מען דארף איבערלאזן
פאר ארימע לייט .דער דין איז ,אז פון די דאזיקע דריי ז א כ ן ד א ר ף מען ניט אפשיידן
קיץ תרומה .און דעריבער ,ווייל די תבואה און פרוכטן פ ו ן ’ ‘ ק ט ■ ש כ ח ה און פאה האט
קיינמאל ניט געהאט די מעגליכקייט צו ווערן ת ר ו מ ה  .ק א ן מ ע ן מיט איר ניט באצאלן
פאר געגעסענער ת ר ו מ ה  ,מחמת זי דארף דאך איצט ו ו ע ר ן ת ר ו מ ה ) ו ו י מיר האבן גע־
ה ה פ ק ר ,
ו מ ך
לערנט אין משנה א׳( ,און זי ,די לקט־שכחה־פאה־תבואה ,ק א ן עם ניט ווערן.
א ו ן מען ט א ר אויך ניט ב א צ א ל ן מיט ה פ ק ר ־ ת ב ו א ה אויך צוליב זעלבן טעם ,ווייל הפקר
איז פטור פון תרומה ,און ממילא איז די תבואה ניט ראוי געווען צו ווערן הדומה .און
מ ע ש ר
פ ו ן
דעדיבער קאן זי אויד איצט ניט ווערן תרומה .ו ל א מ מ ע ש ר ר א ש ו ן  ,א ו ן ניט
ראשון ,פון ו ו ע ל כ ן מען ה א ט ש ו י ן א פ ג ע ש י י ד ט ת ר ו מ ה מ ע ש ר  .אויך צוליב דעמזעלבן
טעם ,ווייל איידער מען האט פון מעשר ראשון אפגעשיידט די תרומת מעשר האט מען
עס דאך ניט געטארט עסן ,קאן מען איצט אויך ניט באצאלן דערמיט און עם מאכן
פאר תרומה ,אזוי טייטשט דער ר״ש ,און ער באמערקט דאביי ,אז דער טייטש איז
שווער ,מחמת יעדע חולין האט דאך געהאט א ^נייט ,ווען זי איז געווען טבל און מען
האט זי ניט געטארט עסן .דער רמבם האט אן אנדערן טייטש .טייל מפרשים זענען
גורס ״שלא ניטלה ממנו תרומתו״ ,פון וועלכן מען האט ניט אפגעשיידט תרומת מעשר,
און עס איז דעריבער איצט ווי טבל .ולא ממעשר שני ,און ניט פון מ ע ש ר שני און
ה ק ד ש מאס מען האט אויסגעלייזט דער דין איז ,אז מעשר שני דארף מען פירן קיץ
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ירושלים און דארט עס עטן; אבער מען קאן אים אויסליתן' מיט גערט און דאם געי‘ ס
אוועקפירן קיין יר־שלים און די אויסגעלייזטע מעשר שני קאן מען עסן א־מעט־ם.
דאסזעיבע טאר מען ניט עסן תבואה ,וואס איז הקדש ,וועלכע מען ר,אט מקדיש גע־
ווען צום בית המקדש; אבער אויב מען לייזט אוים די הקדש־תבואה מיט געלט ווערט
דאס געי^ט הקדש .און די תבראה מעג מען עסן .זאגט די משנה אז מיט תבואה פון
מעשר שני אדער הקדש ,כאטש מען האט זי אויסגעלייזט און מען מעג שוין עמן די
תבואה .טאר מען ניט באצאי^ן פאר עסן תרומה בשוגג ,ווייל תבואה דארף דאך ווערן
תרומה ,וועלכע איז אויך אין א געוויסער מאס קודש ,הייליג און— שאץ הקדש ווייל מיט
איין הקדש קא! מען ניט אויסלייזן א צווייט! הקדש ,אווי זאגט ר׳ מאיר מיט דעם
מעשר שני און הקדש וכאטש זיי זענען שיוין אויסגעלייזט( קאן מען ניט אויסייייזן די
געגעסענע תרימה ,וואס איז אויך קודש ,ד׳ייליק .וחכמים ,אבער די חכמים זענקן מקיר
וצו באצאל!( מיט די דאזיקע טייל מפרשים )ווי דער ברטנורא( טייטשן ,אז די חכמים
זענען מתיי נור ביי מעשר שני און הקדש ,וועלכע זענען אויסגעלייזט געווארן ,אבער
דער רמבם אין ״יד החזקה״ )ניט אין פירוש המשניות! זאגט ,אז די חכמים זענען
מתיר ביי אלע זאכן פון דער משגה.

ו ר' אליעזר זאגט ,אז מען קאן באצאל! )אויב איינער האט געגעסן תרומה
בשוגג ,און דארף באצאלן מיט חולין וואס זאלן ווערן תרומה( מיט איין מין פאר אן
אנדערן מין ,אבער ער זאל באצאלן פון גוטס פאר שלעכטס לויט ר׳ אליעזר ,אויב
למשל איינער האט געגעסן בשוגג תרומה פון גערשטן מעג ער באצאלן מיט ווייץ,
אבער דערביי מוז דער מין תבואה אדער פרוכטן ,וואם ער באצאלט ,זיין בעסער פון
דעם מין ,וואם ער האם געגעסן .דער ברטגורא גיט דעם ביישפיל ,אז אויב ער האט
געגעסן דארע פייגן מעג ער באצאלן מיט טייטלן .ור' עקיבא און ר׳ עקיבא זאגט ,אז
מען קאן ניט באצאלן מיט איין מין פאר אן אנדערן מין אפילו ווען דער אנדערער
מין איז בעסער פון דעם מין ,וועלכן מען האט געגעסן .לפיכך ,דעריבער ,אויב איי'
נער )א ישראל( האט געגעסן )בשוגג תרומה( אוגערקעס פון ערב שמיטר )פון  6טן יאר(,
און עם איז אנגעקומען דאס שמיטה־יאר ,און קיין גוטע אוגערקעס פון ערב״שמיטה־
יאר זענען שוין ניט פאראן ,און מיט שמיטה־אוגערקעס טאר מען ראך ניט באצאלן,
און מיט אנדערע מינים גרינסן פץ ערב שמיטה־יאר וואס זענען יא פאראן אין גוטן
צושנזאנד ,טאר מען דאך אויך ניט באצאלן ,ימתין ,זאל ער ווארטן אויף אוגערקעם פון
מוצאי שמיטה )פון  ' 8טן יאר ,דעס יאר נאך שמיטה( און ער זאל מיט זיי באצאלן
דאם איז אלץ א ביישפיל צו ר׳ עקיבא׳ס דין ,אז מען מוז נור באצאלן חיט דעמזעלבן
מין .דער ברטנורא זאגט .אז דעריבער טאר מען ניט צאלן מיט שסיטה־פרוכטן .ווייל
מיט שמיטה־פרוכטן טאר מען ניט באצאלן קיין חובות .אנדערע מפרשים זאגן .ווייל
שמיטר״־פרוכטז זענען הפקר און מיר האבן געלערנט פריער אין משנה ה׳ ,אז מען
טאר ניט באצאלן מיט ד׳פקר־תבואה .ממקום ,פון דעמזעלבן ארט )פון זעלבן פסוק אין
חומש( ,פון וואנען ר׳ אליעזר לערנט־אפ מיקל צו זיין )אז מען מעג יא באצאלן מים אן
אנדערן מין( .פון דעמזעלבן ארט )פון דעמזעדבך פסוק( לערנט־אפ־ ר׳ עקיבא מחמיר
צו זיין )אז מען מוז באצאלן דוקא מיטן זעלבן מין( חייל סס שטייט )ויקרא כ-ב(

תרומות פרק ו־ז

274

ונתן לכהן את הק;דש׳ כל שהוא
ראוי להיות קירש ,ה*ר אליעזר .ור'

י

רעד

לעקיבא א1מר ,ונתן לכיון אתהקיזנז׳
ק־ךש ש א; לו

י י פרס ן

א האוכל תיומה הדר׳ משלם
את הקרן ואינו משלם את ההוהש.
הסשלומין חולין׳ אם ך^ה הכהן
להחול הוחל נ ב בת כהן שנשאת

לושראל ואחר בן אכלה חרובזה׳
השלהת את הקרן ןאי;ה מ שלהת
את החוהש .ומיתתה ב שי ש ה.
נשאת ל א ה ד הן ל הפסולין׳ מ שלמת

,,ונתן לכהן את הקדש״ )״דער ,וואס האט געגעסן די תרומה בשוגג ,זאל געבן רעם
כהן די הייליקייט״( ,זאגט ר' אליעזר ,אז ;ווייל עם שטייט סתם ״את הקדש״ ,די היי־
ליקייט ,דאס וואס דארף ווערן קדש ,תרומה ,מיינט מען( אלץ ,וואס ק^ןן ווערן קדש
)תרומה ,דאם הייסט יעדער מין ,אפילו אן אנדערן מין ,אויב ער קאן נור ווערן
תרומה( ,אבער ר׳ עקיבא זאגט ״ונתן לכהן את הקדש״ מיינט ,אז ער זאל געבן רעם
כהן דעמזעלבן )מין( קדש )תרומה( וואס ער האט געגעסן ,יעדער פון זיי לערנט אפ,
אזוי ארום ,זיין מיינונג פון דעמזעלבן פסוק.

פרק ז.
א ,האוכל ,אז איינער )א ישראל( עסט תרומה במזיד )וויסנדיק ,אז עס איז תרומה
און אז מען טאר עס ניט עסן( ,דארף ער באצאלן )דעם כהן( בלויז רעם קרן )רעם
ווערט פון דער אויפגעגעסענער תרומה( ,אבער ער באצאלט ניט ראם פיפטל )רעם
הומש( מחמת דעם חומש באצאלט מען נור ,ווען מען עסט בשוגג ,און דאס אין ווי א
קרבן ,וואם מען ברענגט נור ווען מען טוט א עבירה בשוגג .התשלומין ,דאס )געלט
צי די תבואה( וואס ער באצאלט קרן ,איז חולין עס ווערט ניט קיץ תרומה ,ווי עם
איז דער דין ביים עסן תרומה בשוגג .אז די באצאלטע תבואה ווערט תרומה )פריער
אין פרק ו׳ משנה א׳( .דעריבער קאן ער באצאלן ניט דוקא מיט תבואה נאר אויר מיט
געלט .דער רמבם אבער זאגט ,אז אויך דער מזיד מוז באצאלן מיט פארראכטענע
חולין .אס רצה ,אויב דער כהן וויל מוחל זיין )שענקן( קאן ער מוחל זיין ווייל די בא־
צאלונג איז חולין ,איינפאך געלט ,הייכט עס די פריוואטע זאך פון כהן; דאקייגן ביי
שוגג ,ווייל די באצאלונג ווערט תרומה ,קאן דער כהן ניט מוחל זיין ,ווי מיר האבן
געלערנט פריער אין פרק ו׳ משנה ח׳.
ב בת כהן ,אויב א טאכטער פון א כהן האט חתונה געהאט מיט א ישראל )און
לויט דעם דין טאר זי מער ניט עסן קיין תרומה( און דערנאך )נאך דער חתונה( האט
זי געגעסן תרומה )בשוגג( באצאלט זי דעם קרן ,אבער זי באצאלט ניט דעם חומש.
כאטש זי טאר ניט עסן קיץ תרומה ,אבער ווייל זי איז דאך באמת ניט קיין ״ניט־
כהך ,קיץ ״זר״ ,קיץ ישראל ,נאר זי איז דאך א כהנית ,און אויב דער מאן שטארבט
און זי האט ניט קיץ קינדער מעג זי ווידער עסן תרומה ,דעריבער דארף זי ניט בא־
צאלן דעם חומש .ומיתתה בשרפה ,און )אויב וי איו מזנה מיט א פרעמרן מאן ,ווען
זי איז פארהייראט צום ישראל( קומט איר טויטן דורך פארברענען ,די שטראף ,וואם
עם קומט אן אשת איש )פארהייראטעטע פרוי( פאר מזנה זיין .איז ,׳חנק״ ,טויט דורך
דערשטיקן; אבער די תוויה האט געזאגט ,אז א כהנ׳ס א טאכטער )אויב א פארהייראטע(
איז מזנה קומט איר צו טויטן דורך פארברענען ,זאגט דא די משנה ,אז אפילו זי האט
חתונה געהאט מיט א ישראל קומט איר אויך טויט דורך פארברענען פאר מזנה זיין.
נשאת לאחד מכל הפסולין ,אויב זי >די טאכטער פון כהן( האט חחונה געהאט מיט א
מאן ,וואס געהערט צו די פסולע )אזעלכע ,נואם מיט זייערע טעכטער טארן כהנים
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קרן וח1מש .ומיך*תה 5ח;.ק׳ ד״ר
כאיר .נהכ״א ז 1ח 1סשלמ1ת את
הלןרן ואינן כהלמ1ת את הח1ה7צ׳
וסיר^ן בש־י^ד j :,ד,מאכיל את
?;יו קטנים׳ ואת,:ננדיו 3ין גדולים
5ין קטנים  ,ד,א 51ל תרומת חו^ד,

רעה

לא  .pוהאוכל ״חותמקזית ת*ון!ה ,
מימלם את הקרן ואינו מ,שלם את
ד,חומש׳ להתקזלומין חולין׳ אם ר־^:ד,
ד,כה,ן למחול מ-יודול^ דן.ד ,הכלל׳
?ל ד,מש*לם ק:ן וחומ׳ש ,ד,הדנזלומין
תרו^ד,׳ אםך^ד ,ד,נד,ן ליוחולאינו

ניט חתונה האבן ,למשל א פארשוועכטער כר .!,א חלל ,צי אזעלכע ,מיט וועלכע אויך א
ישראל טאר ניט חתונה ה<(בן ,למשל א ממזר( ,דארף זי באצאל! קר! או! חומש
)אויב זי האט געגעס! תרומר ,בשוגג( או! איר טויט־שטראף איז דורך דערשטיק! נחנק(,
אזוי זאגט ר׳ מאיר .דער טעם פון ר׳ מאיר איז .ודייל ווען א כהן׳ם טאכטעד האט חתונה
מיט א ״פסולן״ ,איז אפילו ווען דער פסולער שטארבט און זי ווערט אן אלמנה ,טאר
זי אויר מער ניט עסן קיין תרומה! דעריבער הייסט זי שוין קיינמאל ניט מער קיין
כר׳נית .און זי האט דעם דין ווי א ישראל׳ם טאכטער! דאם הייסט ,זי דארף צאלן אויר
דעם חומש ,ווען זי עסט תרומה בשוגג ,און עם קומט איר טויט־שטראף דורך דערשטיקז
ווי א ישראל׳ם טאכטער ,ווען זי איז מזנה בעת זי איז פארהייראט .וחכמים ,אבער
די חכמים זאגן ,אז מיי די און סיי יענע )סיי דעם כה!׳ס טאכטער וואט איז פארהייראט
מיט פסולע מענער ,או! מיי וואס איו פארהייראט צו א געוויינטליכן ישראל( באצאל!
דעם קרן אבער זיי באצאל! ניט דעם חומש ,און זייער טויט־שטראף איז דורך פאר־
ברענע! די חכמים האלטן ,אז א כרינ׳ם א טאכטער פארבלייבט שטענדיק א נהנית,
און כאטש ווען זי איז פארהייראט מיט פסולע מענער טאר זי מער קיינמאל קיין תרומה
ניט עסן ,אבער א בת־כר.ן ,א כד׳נ׳ס טאכטער ,פארבלייבט זי אויף שטענדיק.
ג .המאכיל ,אז איינער )א ישראל( גיט צו עם! )תרומה בשוגג( זיינע קליינע
קינדער ,אדער זיינע שקלאפן מיי דערוואקסענע און סיי קליינע ,אדער איינער עסט
תרומה פו! חוץ־לארץ )ניט ארץ ישראל( ,אדער איינער עמט תרומה וואם איו די
גרויס ווינציקער פון אן איילבירט )פחות מכזית( ,באצאלט ער דעם קרן אבער ער
באצאלט ניט דעם חומש .קליינע קינדער׳ און שקלאפן סיי דערוואקסענע און סיי קליי־
נע ,זענען ניט מחויב צו באצאלן ,מען ער ,פאטער אדער דער בעל הבית ,גיט זיי
צו עסן .פריער אין פרק ו׳ משנד .ג׳ האט די משנה געלערנט דעם פאל ווען מען גיט
תרומה צו ארבייטער און מען האט דארט געמיינט אידן ,ניט־שקלאפן .א ״שקלאף״
הייסט א ניט־ייד וועלכער איז געווארן א שקלאף ביי א י  ,Tאון האט זיך מל׳ע געווען
און ער איז מחויב נאר אין געוויסע מצוות ,און זיין• בעל הבית איז פאראנטווארטליד
פאר א םך זאכן ,מאם ער טוט .און מייל די קליינע קינדער און די )גרויסע און קליינע(
שקלאפן קאנען ניט באצאלן דארף דער פאטער אדער דער בעל הבית באצאלן פאר
זיי דעם קרן .אבער דעם חומש דארף ער ניט באצאלן׳ מחמת ער אליין האט דאד ניט
געגעםן )זע פריער פרק ר משנה ג׳( ,תרומה פון חוץ לארץ ,פון די שכנות־ליענדער
ארום ארץ ישראל ,ווי סוריא ,בבל ,איז נור מדרבנן ,און דעריבער דארף מען ניט צאלן
דעם חומש .עםן מינציקער פון א ״כזית״ )די גרוים פון אן איילבירט( ווערט אנ*
גענומען ,אז עם הייסט ניט קיין ״אכילה״ ,עם הייםט ניט ״געגעםך ,און חומש איז
מען מחויב נאר אויף ״אכילה״ .והתשלומין ,און דאס וואס מען באצאלט )דעס קרן,
אין די אלע דערמאנטע פאל!( איז חולין )ווערט ניט קיין תרומר ,(,און אויב דער כר,ן
וויל מוחל זיי! קא! ער מוחל זיין )שענק! דעם קר!( קוים דארף מען ניט צאלן דעם
חומש ,הייםט דאם באצאלן דעם קרן ווי םתם מען באצאלט דעם כהן פאר דעם שאדן.
ד .זה הכלל ,דאס איז דער כלל; ווער עם באצאלט )פאר עסן תרומר!( •קרן און
חומש ,ווערט דאס באצאלטע )תבואה .צי פרוכט!( תרומה ,און אויב דער כהן וויל מוח?
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רעו

את ה5ןךן ואיניו
מ1סל♦ ילל
משלם את הח?1ןש׳ התבטלו?־,ין
חולין׳ אם ישה הני׳ן למחול מ 1סלן
ה שתי קפ1ת׳ אחת של תרומה
ואחת של חולין♦ ש;^ 5ה מאה
תרומה לתוך אחת מהן ואין;דוע

לתוך של תרומה נפ^ה .אבל אם
אין ןדו.ע איזו היא של תרומד ,ואיזו
היא של חולין ,אכל אחת מהן׳
פטור׳ והשניה נור,ג בה כתרוכ׳ה׳
וחובת בחלה׳ ריר מאיר .ר יוסי
פוטר .אכל אחר את השדה׳ פטור.

לאחו מד,ן נפלה׳ ה ר אני ארנור

אבל אחדאת שתיר,ן׳ מיטלם כךןטנה

T

-

• -

.

T

T

זיין קאן ער ניט מוחל זיין; אבער דער וואס באצאלט רעם קרן און רארף נ־ט באצאלן
דטס חומש ,איז דאס באצאלטע )תבואה צי פרוכטן( חולין ,און אויב רער כהן וויל
מוחל זיין קאן ער מוחל זיין די משנה גיט דא א כלל פאר די אלע פריעריקע דינים
וועגן א ישראל ,וואס עסט תרומה ,און דהיינו ,אז די באצאלונג מיט א חומש הייסט
ווי ברענגן א קרבן ,די באצאלטע תבואה ווערט הייליק׳ תרימה ,און דער כד׳ן קאן ניט
שענקן! אבער אויב מען באצאלט אן א חומש׳ איז עס סתם באצאלט פאר א שאדן.
ה שתי קופות ,וזען עס זענען פאראן צוויי קוישן )מיט תבואה( ,איינער איז
תרומה און איינער איז חולין ,און עס איז אריינגעפאלן אין איינעם פון זיי א סאה תרומה
און מ׳וויים ניט אין וועלכן )קויש( זי איז אריינגעפאלן קאן מען )קאן אין( זאגן ,אז
זי איז אריינגעפאלן אין דעס תרומה־קויש ממילא ,איז דער קויש מיט חולין תבואה
מיתר צו עסן אפילו צו א ישראל .די מפרשים זאגן ,אז דאם איז נור ביי תרומה ״בזמן
הזה״ ,אין דער צייט ,ווען דאס בית המקדש איז ניטא ,און דאס תרומה־געבן איז
נ־ר מדרבנן ,און דעריבער איז מען מיקל און מען נעמט אן ,אז די תרומה־סאה איז
מסתמא ארייגגעפאלן אין תרומה־קויש .אין ידוע ,אויב מען ווייסט ניט ,וועלכע )פון
די צוויי קוישן( איז תרומר ,און וועלכע איז חולין ,איו אויב איינער )א ישראל( האט
געגעסן איינע פון זיי איז ער פטור .ער דארף ניט באצאלן דעם חומש ,ווימ' מען נעמט
אן ,אז ער האט געגעסן די חולין .ור,שניה ,און רער צווייטער קויש תבואה )וואס איז
געבליבן ,נאכדעס ווי ער האט אויפגעגעסן רעם ערשטן( דארף מען זיך נוהג זיין
מיט איר ,ווי זי וואלט געווען תרומה .ווייל אויב מען האט אנגענומען ,אז דער אויפ־
געגעסענער קויש תבואה איז ו.עווען חולין ,דארף מען מיט דעם איבערגעבליבענעם
קויש נוהג זיין זיך ,ווי ער וואלט געווען תרומה .וחייבת ,אבער )פון רעם צווייטן קויש
תבואה( דארף מען נעמען חלה ,אזוי זאגט ר׳ מאיר .ר׳ מאיר האלט ,אז ווייל עס איז
דאך ניט זיכער׳ צי דער קויש תבואה איז תי־ומה ,און עס קאן דאך זיין ,אז ער איז פון
חולין ,דארף מען צוליבן ספק נעמען חלה פון דעם טייג .וואס מען באקט פון דער תבואה.
ר׳ יוסי פטר׳ט )רעם צווייטן קויש תבואה פון חלה( .די מפרשים דערקלערן אז ווייל
מעג ווייסט ניט ,וועלכער קויש איז געווארן חולין און וועלכער תרומה ,הייסט אויר דער
צווייטער קויש א שטייגער ווי ״מדומע״ ,תבואה ,אין וועלכער עס איז אויסגעמישט
תרומה און חולין ,און די משנה מסכת חלה פרק א׳ משנה ד׳ זאגט ,אז ״מדומע״ איז
פטור פון חלה .אכל ,אויב )נאכדעם ווי איין ישראל האט געגעסן דעס ערשטן קויש
תבואה( האט אן אנדערער )ישראל געגעסן רעם צווייטן )קויש תבואה( ,איז ער פטור.
ער דארף ניט באצאלן דעם חומש ,ווייל אויך יועגן אים נעמט מען אן ,אז ער האט
געגעסן ניט תרומה נאר דעם חולין .אכל אחד ,אויב איין )ישראל( האט געגעסן ביידע
קוישן תבואה ,דארף ער באצאלן )קרן און חומש( וויפיל עס באטרעפט רער קלענסטער
פון די צוויי )קוישן תבואה( מען נעמט אלץ אן לקולא׳ גרינגער ,דהיינו אז דער קלע־
נערער קויש איז געווען תרומה ,און ער דארף נור באצאלן וויפיל עס האט באטראפן
דער קלענערער קויש.
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רעז

שבשתיהן? ך נפלה אסת מהן לת1ןד ;פלו ^תיהן למקום אלוד׳ מדמעות
החילין׳ אינה מלטע??ן׳ והשדה נקענה ^ט^טתיהן  :ן ^רע את אהת
טהג בה כתרומה׳ וזק,ןנת 3הלה׳ מהן׳ פטור וה^ז^יה נוהג בה ברiרו 9ה׳
ד ר מאיר׳ ור י1םי פ1טר^ .פלה וחיבת בחלה ,ד״ר טאיר ,ןר׳ יוסי
שדה למקום אהר׳ אי;ה מהמעדן ,פוטר .זרע אחר את דדשנןה׳ פטור.
ו .נפלה אחת ,אויב איינער )פון די צוויי קוישן תבואה ,וו^ס מען וריסט ניט
וועלכע פון זיי איז תרומה און וועלכע איז חולין( איז אריינגעפאלן אין חולין ,איז ער
ניט ״מדמע״ דעם חולין .מיר האבן דערקלערט אין דער הקדמה צו מסכת תרומות
און פריער פרק ד׳ הלכה ד ,אז מדומע״ הייסט דער אויסגעמיש פון תרומה מיט
חולין ווינציקער פון  100חולין אויף  1תרומה ,און א ישראל טאר דעם גאנצז אוים־
געמיש ניט עסן .״מדמע״ הייסט ,אסר׳ן דעם חולין ,אז א ישראל זאל אים ניט טארן
עסן .זאגט די משנה ,אז אויב איינער פון די קוישן תבואה איז אריינגעפאלן אין חולין,
נעמט מען אן ,אז ניט דער תרומה־קויש איז אריינגעפאלן נאר דער חולין־קויש,
און ממילא איז דער אויסגעמיש מותר ,ניט ״מדומע״ .והשניה ,און דער צווייטער קויש
)חעלכער איז געבליב!( דארף מען מיט אים נוהג זיין זין ווי מיט תרומה ,ווייל מען
נעמט דאך אן אז דער ערשטער ,דער אריינגעפאלענער קויש ,איז געווען חולין ,דארף
מען דעריבער מיט דעם איבערגעבליבענעם קויש תבואה זיך באגיין ווי מיט תרומה.
וחייבת ,אבער )פון רעם איבערגעבליבענעם קויש תבואה( דארף מען אפשיידן חלה,
אחי זאגט ר -מאיר; און ר׳ יוסי פסר׳ט .אויך דא זיינען ר׳ מאיר און ר׳ יוסי מחולק
וועגן חלה אזוי ווי פריער אין דער משנה ה׳ .נפלה ,אויב נאכדעם ווי דער ערשטער
קויש תבואה איז אריינגעפאלן אין חולין ,איז דער צווייטער אריינגעפאלן אין אן אנדער
ארט )אין אנדערע חולין( ,איו ער נישט מדמע .עם ווערט ניט געזאגט .אז אויב
ער פאלט אריין אין חולין )ווינציקער פון  100חולין אויף  1תרומה( זאל דעם גאנצן
געמיש א ישראל ניט טארן עסן! נאר מען נעמט אן אז דער קויש תבואה איז דער
חולין־קויש ,און ער איז ניט מדמע .נפלו ,אויב ביידע קוישן תבואה זענען אריינגע־
פאלן אין איין ארט )אין דעשעלבן ארט מיט תבואה פון חולין( ,זענען זיי מדמע )די
חולין( לויט דער מאס פון דעם קלענסטן )פון די קוישן תבואה( .אויב למשל אין איין
קויש תבואה איז געווען איין סאה און אין דעם אנדערן  2סאה ,און זיי זענען אריינ־
געפאלן אין  98סאה חולין ,נעמט מען אן ,אז דער קלענערער! ,־סאה־קויש ,איז געווען
תרומה ,און ממילא קומט אוים ,אז די  98סאה חולין צוזאמען מיט די  2סאה חולין
פון אנדערן קויש זענען  100סאה חולין קייגן  1סאה תרומה ,און ווי מיר האבן געלערנט
סריער פרק ד׳ משנה ז׳ ווערט דער  1סאה תרומה בטל און יעדער ,אפילו א ישראל,
מעג עסן דעם געמיש ,נאר מען דארף פריער ארויסנעמען איין סאה און געבן צו א כהן.
ז .אויב איינער האט פארזייט איינעם )פון די צוויי קוישן תבואה ,וואט מטן ווייסט
ניט וועלכע פון זיי איז תרומה און וועלכע איז חולין( איז ער פטור .דער דין איז ,אז
מען טאר ניט פארזייען קיץ תרומה ,און אויב מען פארזייט בשוגג ,מען האט ניט
געוואוסט ,אז די זריעה איז תרומה ,דארף מען פאראקערן דאס פארזייטע פעלד און
פארניכטן די זריעה .די דינים וועגן דעם לערגט ווייטער די משנר ,אין פרק ט׳ .זאגט
דא די משנה ,אז אויב ער האט פארזייט איינעם פון די קוישן תבואה ,איז ער פטור
צו פאראקערן דאס פעלד׳ מחמת מען נעמט אן ,אז ער האט פארזייט דעם חולין־קויש.
והשניה ,און מיט דעט )איבערגעבליבענעם( צווייטן קויש תבואה דארף מען זיך נוהג
זיין ווי מיט תרומה .אזוי ווי מיר האבן געלערנט פריער אין משנה ה׳ און משנה ו׳.
וחייבת ,אבער פון דעם איבערגעבליבענעם צווייטן קויש תבואה דארף מען אפשיידן
חלה ,אזוי זאגט ר׳ מאיר ,און ר׳ יוסי פטר׳ט .אויך די מחלוקה דא צווישן ר׳ מאיר
און ר׳ יוסי איז דיזעלבע וואס אין דער פריערדיקער משנה ה׳ און משנה ו׳ .זרע אחר,
אויב אן אנדערער האט פארזייט דעם צווייטן )איבערגעבליבענעס קויש תבואה( אין
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רטח

ןרע אקוד את שתיהן ,בךכר שזךעו בלה ,מתר׳ ובךבר שאין זרעו בלה
אסור;

פרק ח
א הא^זה
אוכלי*
בתרו?)ה^ ,או ואמת לה מת בעלך׳
אובל
או גך>^ך .וכן העבד
כוןגרוכוה׳ ולאו ואמרו לו מת יכך׳

איי 9כךך ל.ישראל ׳ או נתנף
3מרן;ה׳ או.ע^אףבן חויץ׳ וק
כהן קד;,ה אוכל כתיומה ,ונודע
שהוא בן גתקה׳ או בן סל'צה׳

ער פטור .אויך ער איז פטור צו פאראקערן דאם פארזייטע פעלד ,ווייל מען נעמט אן,
אז דער קויש תבואה ,וואם ער האט פארזייט איז געווען חולין .ביים ערשטן קויש
נעמט מען אן אזוי ,און דאס זעלבע אויך ביים צווייטן ,ווייל עם האבן פארזייט צוויי
מענטשן .זרע אחה אויב איין מענטש האט פארזייט ביידע )קוישן תבואה( ,אויב די
תבואה איז אזעלכע ,וואט די זריעה ווערט פארניכטעט )אין דער ערד און עס וואקסן
ארויס נייע קערנער תבואה ,ווי למשל ביי ווייץ ,גערשטן וואט זענען ״זרעו כלה״,
)די זריעה ווערט פארניכטעט( מעג מען .אין אזא פאל מעג מען עסן די געוויקסן וואס
קומען ארויס פון זיי ,ווייל ווי מיר וועלן לערנען ווייטער אין פרק ט׳ אויב מען פארזייט
תרומד,־תבואה ,מאס די זריעה־קערנדלעך מערן אין דער ערד פאתיכטעט ,איז די
תבואה ,מאם וואקסט ארויס פון זיי )די ״גידולים״( חולין ,אויב די תרומה־זריעה אין
געווען אויסגעמישט )מדומע( מיט חולין־זריעה! און דא ,אין אונזער פאל ,הייסט דאך
עס ווי אויסגעמישט ,מחמת מען האט דאך נ,יט געוואוסט וועלכע תבואה איז תרומה און
וועלבע איז חולין .ובדבר ,אבער אויב )די קוישן זענען געווען ניט מיט תבואה ,ווי ווייץ
און גערשטן ,וואט זייערע זריעה־קערנדלעך ווערן פארניכטעט אין דער ערד( נאר מיט
אזעלכע געוויקטן וואט זייער זריעה ווערט ניט פארניכטעט )למשל אזעלכע גרינטן ווי
קנאבל ,ציבעלעט( ,טאר מען ניט .אין אזא פאל טאר מען ניט עסן די געוויקסן )״די
גידולים״( מאם קומען ארוים פון זיי ,מייל כאטש זיי זענען מדומע ,געמישטע תרומה
מיט חולין ,אבער מייל די זריעה ווערט ניט פארניכטעט האט מען מחמיר געווען.

פרק ח,
האשה ,אז א פרוי )די טאכטער פון א ישראל ,וועלכע האט חתונה געהאט צו
א.
א כהן און זי מטג עטן תרומה נאר אזוי לאנג ווי זי איז דעט כהךט פרוי( האט געגעסן
תרומה און מען איז געקומען און מען האט איר געזאגט; ״דיין מאן איז געשטארבן״.
אדער ״דיין מאן האט דיך גע׳גט״ )און איר שליח האט צוגענומען דעט גט און זי האט
ניט געוואוטט(; און דאטזעלבע אז דער שקלאף )פון א כהן( האט געגעטן תרומה און מען
איז געקומען און צו אים געזאגט; ״דיין בעל הבית איז געשטארבן״ )און עט האט אים
גע׳ירשנט רעם בעל הביתיט טאכטער ,וועלכע איז פארהייראט צו א ישראל ,און דער
שקלאף האט מער ניט געטארט עטן תרומה( אדער ״דיין בעל הבית האט דיך פארקויפט
צו א ישראל״ ,אדער ״ער האט דיך אוועקגעשאנקן במתנה )צו א ישראל״{ ,אדער ״ער
האט דיך באפרייט״ ,און ראט זעלבע אז א כהן האט געגעסן תרומה און ער איז געוואר גע־
ווארן ,אז ער איו דער זון פון א פרוי א גרושה אזער פון א פרוי וואט האט גענומען
חלוצה )און זיין פאטער ,דער כהן ,האט מיט זיין מוטער דער גרושה אדער דער חלוצה
ניט געטארט חתונה האבן ,און ער ,דער זון ,ווייל ער איז געבוירן געווארן פון אזא
ניט־דערלויבטער חתונה איז א חלל ,א פארשוועכטער כהן״ ,און טאר ניט עטן קיין
תרומה( ,די משנה האט דא אויסגערעכנט עטליכע פאלן ,מען דער מאם האט געגעסן
תרומה האט געמיינט ,אז ער מעג עסן ,מי למשל ,די פרוי פון א כהן ,מיינענדיק אז זי
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רעט

ד
ר אל;עזר מסיב לולן
והוימע פוטר .ה;הע1מדוסרןריב^גל

6םולים♦ ^ר׳ יהועזע טבעויס נודע
עזהוא  3על מום׳.,עבודתו  9םולה :

גבי המןבס׳ ןנ1לע^זהוא^ן^רו>ןזה׳
או בן סלו^ה ׳ ר׳ אל;עזר אומר׳ בל
סל!רבנות יבסלןליב.על גבי ה»ןבה,

ב ובלם>?ןוז<יסהסרו9הבתוךהיד!ם׳
ר אליעזר אומר׳ לבלעו ,ור ;הועזע
אומר לפלוטו♦ אנןרו לו׳  5טמאר1׳

איז נאך זיין פרוי ,און דאם זעלבע דער שקלאף פון א כהן ,מיינענדיק אז ער איז נאד
דעם כהךס שקלאף! אדער דער כהן אליין ,וועלכער האט ניט געוואוסט ,אז ער איז א
פסולער כהן .וועגן די דאזיקע אלע פאלן זאגט די משגה! ר׳ אליעזר איז מחייב )די
אלע( צו באצאלן קרן און חומש .ר׳ אליעזר האלט ,אז זיי האבן דעם דין ווי א ישראל
וועלכער האט געגעסן תרומה בשוגג ,ניט וויסנדיק ,אז דאם איז תרומה ,אדער אז
תרומה טאר מען ניט עסן ,און ער דארף ווי מיר האבן געלערנט פריער פרק ו׳ משנה
א׳ ,באצאלן קרן און חומש .כאטש דא האבן זיי ,די עסערס ,יא געוואוסט ,אז עם איז
תרומה ,און זיי האבען נור געמיינט ,אז זיי מעגן די תרומה עסן ,פונדעסטוועגן הייסט
עם ,אז זיי האבן געגעסן תרומה בשוגג .ור׳ יהושע ,און ר׳ יהושע פטר׳ט ,ער האלט ,אז
זיי זענען פטור צו צאלן דעם קרן און דעם חומש .ווייל זיי הייסן ניט קיין שוגגים נאר
אונסים .די גמרא אין יבמות ל״ד זאגט ,אז ר׳ יהושע האלט אז זיי זענען פטור צו בא־
צאלן דעם קרן און דעם חומש ,אויב זיי האבן געגעסן די תרומה ווען זי איז געווען חמץ
ערב פסח אין דער פרי ,און זיי האבן זיך געאיילט מיטן עסן די תרומה ,כדי זיי זאלן
זי ניט דארפן שפעטער פארברענען אלם חמץ .היה עומד ,אז א כהן איז געשטאנען)אין
בית המקדש( אויפן מזבח און מקריב געווען קרבנות )און נור א כשר׳ער כהן מעג מקריב
ויין קרבנות( און מען איז געוואר געווארן ,אז ער איז דער זון פון א גרושה אדער א
חלוצה )און ער האט ניט געטארט מקריב זיין קיין קרבנות ,ווייל ווי מיר האבן גע־
שריבן פריער אין דער משנה א׳ ,איז ער ניט קיין כשר׳ער כהן( ,זאגט ר׳ אלייעזך ,אז
אלע קרבנות ,וואט ער האט )פריער( מקריב געווען אויפן מזבח ,זענען פסול .מחמת ער
איז דאך די גאנצע צייט געווען א ניט־כשר׳ער כהן .ור׳ יהושע ,און ר' יהושע איז,מ,בשיר.
ער זאגט ,אז מער טאר ער ניט מקריב זיין ,אבער די קרבנות ,וואם ער האט שוין יא
מקריב געווען ,ניט וויסנדיק ,אז ער איז א חלל ,א ניט־כשר׳ער כהן ,זענען יא כשר .די
גמרא פסחים ע״ב לערנט עם אראפ פון פסוק אין דברים ל״ג ״ברך ה׳ חילו ופועל ידיו
תרצה״ ,אז אפילו דער כהן איז א חלל )״חילו״ אלם ״חלל״( ווערן די קרבנות ,וואם ער
האט מקריב געווען ,יא מרוצה צו גאט .נודע ,אויב אבער מען איז געוואר געווארן,יאז ער
)רער כהן( איז א בעל מום )ער האט א פעלער אין קערפער ,און א בעל מום טאר ניט
מקריב זיין קיין קרבנות( ,איז זיין עבודה )די קרבנות וואם ער האט מקריב געווען( פסול.
ביי א בעל מום האלט אויך ר׳ יהושע ,אז די קרבנות זענען פסול .די גמרא קדושין
ס״ו לערנט עם אפ פון פסוק )במדבר כ״ח( ״את בריתי שלום״ ,אז נור ווען דער כהן
איז ״שלם״ ,גאנץ ,אבער ניט ווען ער איז א בעל מום.
וכולם ,און די דאזיקע אלע )וועלכע די משנה האט פריער אין משנה א׳ אויס־
ב.
גערעכנט ,אז זיי האבן געגעמן תרומה ,מיינענדיק אז זיי מעגן( ,אויב זיי האבן נאך געהאט
דאם תרומה )עסן( און מויל )און מען איז געקומען און זיי געזאגט ,אז זיי טארן ניט עסן
קיין תרומה( ,זאגט ר׳ אליעזר ,אז זיי זאלן אראפשלינגן )דאם תרומה-עםן ,וואם זיי
האבן אין מויל( ור׳ יהושע ,און ר׳ יהושע זאגט ,אז זיי זאלן אויסשפייען ר׳ אליעזר
האלט ,אז ווייל ער האלט שוין דאס עסן אין מויל ,איז עם שוין ניט גוט פאר קיין אנ־
דערן מענטש צום עסן ,און ממילא איז שוין אראם פון דעם מאכל די קדושה פון תרומה!
אבער ר׳ יהושע האלט ,אז ווייל פאר אים ,פאר דעם עסער ,איז דאך דאם עסן יא גוט,
הייסט עם תרומה ,און ער טאר די תרומה ניט עסן )אזוי טייטשט די ״משנה ראשונה״(.
אמרו לו ,אויב איינער )א כהן( האט געגעסן תרומה און מען האט אים געזאגט ״דו
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ונטמאה תרומה .ר אליעזר א 1סר
!בלעי ור׳ יה1ש!ע אומר:פליוט .טמא
לייית׳ וטמאה ה:סה תרו^וה׳ או
ניורע שהוא טבל ,ומעשר ראימון
שלא נטלה תרויזתו ,ומעשר שני
והקדש שלא נסהו ,א 1ימט.עם טעם

רפ

פעזפיט לתוך 5יו ,הרי זה יפלוט:
} הי,ה אומל לאשכול ,ונכנס מן
הגנה לחצר׳ ר אליעזר אומר׳ יגמור׳
ןר׳ והושע אומר לא.יגמור .סשיכה
לילי שכת׳ ר אליעזר אומר׳ וגמור׳
ור יהושע אומר׳ לא יגמיויי ד וון

ביזט )איצט ביים עסן די תרומה( טמא גסווארן ,אדער רי תרומה איז )איצט ביים עסן(
טמא געוואר!׳׳ )או! א טמא־כהן טאר ניט עס! קיין תרומה ,או! מע! ט^ןר ניט עס 1קיין
טמא־תרומה( ,זאגט ר׳ אליעזר ,אז ער זאל אראפשלינג! )די תרומה ,תאם ער האט אי!
מויל( ,או! ר׳ יהושע זאגט ,אז ער זאל אויסשפייע! .די טעמים זענען דיזעלבע וואס אין
דער פריערדיקער מחלוקה צמישן ר׳ אליעזר אזן ר׳ יר,ושע .טמא היית ,אויב אבער מע!
האט אים געזאגט .״דו ביזט טמא געווע! )נאך פריער איידער דו האסט אנגעהויב! עס!
די תרומה( ,אדער די תרומה איז שוי! געווע! טמא )איידער ער האט זי אנגעהויב! עסך(,
אדער אז )איינער עםט ניט תרומה ,נאר מתם עס! או!( ער וועוט געוואר ,אז ראם וואם
ער עסט איז טבל )תבואה ,פון וועלכער מע! ,האט ניט אפגעשיידט קיי! תרומה או!
מע! טאר זי ניט עם!( ,אדער אז עם איז מעשר ראשון ,פון וועלב! מען האט ניט אפנע־
שיידט תרומת מעשר )או! מע! טאר עם ניט עם!( ,אדער עם איז מעשר שני אדער הקדש,
וואם איז ניט אויסגעליתט ,אדער ער )האט געגעםן תרומה או! ער( האט דערשפירט
דעם טעם פו! א וואנץ אין מויל — זאל ער אויםשפייען .ביי די אלע פאלן ,ווען דער
עסער איז געוואר געווארן ,אז ער האט באלד ניט געטארט אנהויבן עסן ,ווי למשל אז
ער ,דער כהן׳ אדער די תרומה ,איז געווען טמא נאך פארן עסן ,אדער אז איינער ווערט
געוואר ,אז דאס עסן וואם ער האט אין מויל איז א זאך ,וואס ער טארניט עסן ,איז אויך ר׳
אליעזר מודה ,אז מען דארף אויסשפייען און ניט אראפשלינגן .אגב ,לערנט דא די משנה
נאך א דין ,אז אויב איינער עסט תרומה און דערשפירט דעם טעם פון א וואנץ )פשפש(
אין מויל ,מעג ער אויסשפייען; כאטש עס איז תרומה און תרומה טאר מען ניט מפסיד
זיין ,קאליע מאכן ,אבער ווייל ער ד״ישפירט אין מויל א מיאוסן טעם מעג ער
אויסשפייען.
היה אוכל ,אז איינער האט )אפגעריס! אין זיין גארט!( א הענגל־וויינטרויב! או!
ג.
געגעס! דערפו! או! איז אריינגעקומע! פון גארט! אין זיין הויף; דער דין איז ,אז איידער
מען ברענגט אדיין די פרוכטן אין הויף ,אין חצר ,וואו א מענטש וואוינט ,מעג מען
עסן פון די פרוכטן א ״אכילת עראי״ ,ניט קיין סך און ניט בקביעות ,אפילו יוען מען
האט פון די פרוכטן ניט אפגעשיידט קיץ מעשר! די שאלה איז ,אויב ער האט געהאלטן
דעם הענגל־וויינטרויבן אין האנט און אנגעהויבן פון אים עסן נאך זייענדיק אין גארטן,
און אזוי עסנדיק ,איז ער אריינגעקומען אין הויף ,און אין הויף טאר מען דאך שוין ניט
עסן אומגע׳מעשר׳ט ,צי מעג ער דערענדיקן אין הויף דעם אעעהויבענעם הענגל־ווייג-
טרויבן ,צי ניט .ר׳ אליעזר זאגט ,אז ער נזעג דערענדיקן ,או! ר־ יהושע זאגט ,אז ער
טארניט דערענדיק! דער ברטנורא טייטשט )און אזוי איז צו זען אויך פון ירושלמי(
אז אויך ר׳ אליעזר האלט ,אז אין הויף טאר ער ניט דערענדיקן דאס עסן׳ און ער זאגט
נאר ,אז ער מעג צוריקגיין אין גארטן און דארט דערענדיקן! און ר׳ יהושע האלט ,או ער
טאר אויך אין גארטן ניט דערענדיקן .חשיכה לילי שבת ,אויב )עסנדיק די וויינטרויב!(
איז געווארע! פרייטאגצונאכטס ,און דער דין איז אז אזוי ווי א הויף איז קובע למעשר,
און מען טארניט עסן אומגע׳מעשרט אזוי טאר מען ניט עסן אפילו א ״אכילת עראי״,
עטוואם און ניט בקביעות .אומגע׳מעשר׳ט אים שבת ,מחמת שבת גיט שוין צו דעם עסן
א באזונדערע חשיבות; זאגט ר׳ אליעזר ,אז ער מעג דערענדיק! )אים שבת ראם עסן,
וואם ער האט אנגעהויב! פאר שבת( ,או! ר׳ יהושע זאגט ,אז עו טאו־ ניט פארענדיק!.

iS1

תרומות פרק ח

של תרו^ה שנתגלה ״^זסןי ןא'ן ^דןד
לוכ;ר של חי-ל  fשלשה בי^^-קין
אסורין משום גאי׳ ה2ז:ם והדין
והחלב׳ רקאר כל ה^שקיןמותרין׳
נ^ה ישהו ויהיו אסיריף כהי שיצא

רפא

משתה :

הי ה ש ס?ןק1ם לןר;יב
ה שיעור היידם ה^גוליןכרי שתאבה
בהם המרהי י י 1א אומר׳ בבלים
קל שהן׳ וכלןררןע 1ת ארבעים ק א הן
ך נקורי תאנים לענבים ולןשואין

אויך דא דערקלערט דער ברטנורא׳ אז ר׳ אליעזר איז ניט מתיר צו עסן אים עב ת
זעלבסט .נאר ערשט מוצאי שבת! און ר׳ יד׳ושע אסר׳ט צו עסן אפילו מוצאי שבת׳
איידער מען מעשר׳ט.
די יין ,ומין פון תרומה וואס איז אפגעדעקט געווארן ,זאל מען אויסגיסן ,און מע!
דארף ניט אפילו צוגעבן ,אז וויין פון חולין)אויב ער איז געווארן אפגעדעקט דארף מען
איס אויסגיס!( אין די צייטן פון דער משנה און גמרא ,איז געווען א מורא ,אז מען מען
לאזט שטיין וויין ,אדער וואסער ,אדער מילך ,ניט־צוגעדעקט ,וועט א שלאנג ,וואס האט
גיפט ,טרינקן דערפון און אריינלאזן דעם גיפט אין די דאזיקע געטראנקן ,און ווער
עס וועט דערנאך טרינקען דערפון וועט פארגיפטעט ווערן און עס איז א סכנה דאס צו
טרינקן .דעריבער האבן די חכמים גע׳אסר׳ט צו טרינקן די דערמאנטע דריי משקאות,
ווען זיי זענען אפגעדעקט און א מענטש שטייט ניט דערביי און זעט ניט צי א שלאנג האט
דערפון געטרונקן .דאם הייסט ■,גילוי״ ,אפגעדעקט .זאגט דא די משנה ,אז כאטש
תרומה טאר מען דאך ניט קאליע מאכן ,ניט פארניכטן ,נאר אויב וויין פון תרומה איז
געווען אפגעדעקט ,זאל מען עס יא אויסגיסן! און די משגה גיט צו ,אז וויין פון חולין,
אויב ער איז געווארן אפגעדעקט ,מעג מען אודאי אויסגיסן ,מחמת דא איז דאו אפילו
ניט פאראן צו קלערן וועגן ניט קאליע מאכן דעם וויין .שלשה ,דריי משקאות )פליסי־
קייטן( זענען אס 1ר צוליב גילוי )ווען זיי זענען אפגעדעקט( ,וואסער און וויין און מילך;
אבער אנדערע געטראנקן )משקאות( מעג מען )טרינקן ,אפילו זיי זענען אפגעדעקט(,
מחמת די חכמים האבן געהאט די ידיעה ,אז דער גיפטיקער שלאנג טרינקט זיי ניט.
דער ברטנורא ברענגט אויפן יסוד פון דער תוספתא אין תרומות און גמרא חולין מ״ט,
אז אויך טייל אנדערע געטראנקן זענען אסור צוליב גילוי ,ווי האניק ,ראסל ,און טייל
אנדערע .כמה ,ווי לאנג דארף זיין א געטראנק אפגעדעקט )און קיינער זאל עס ניט זען(
און עם זאל ווערן אסור צום טרינקן? ווי לאנג דארף עס דויערן ,אז עס זאל מעגליך
זיין דאם א שלאנג זאל צוקומען און אריינטאן זיין גיפטז כדי שיצא הרחש ,אזוי לאנג
ווי עס איז מעגליך אז דאס שלענגעלע )״הרחש״ ,דער קריכער ,ראם שלענגעלע( זאל
אנקומע! פון א נאנט ארט און זאל טרינקן פון דעם געטראנק ,די גמרא חולין י׳
טייטשט די משנה■ אז מיט ״מקום קרוב״ ,״נאנט ארט״ ,מיינם מען דאס אויער פון
דעם געפעס ,אין וועלכן דאס געטראנק געפינט זיך ; און אז די צייט איז ,ווי לאנג
עס דארף דויערן אז דאס שלענגעלע זאל קומען פון הינטער דעם אויער פון געפעס
און טרינקן און צוריקגיין דארט.
ה ,שיעור ,דער שיעור פון אפגעדעקטע וואסער )וזאס מען מעג טרינקן( איז אז
עס זאל זיין אזוי פיל וואסער .אז עס ווערט אין דעם וואסער פארלוירן די גיפט )בי־
טערקייט ,מרה( ,אויב עס איז פאראן אזוי פיל וואסער ,אז אפילו דער שלאנג זאל
טריגקן וועט זיין גיפט פארלוירן גיין אין דעם וואסער ,מעג מען עס טרינקען .ר׳ יוסי
זאגט ,אז )אויב דאם וואסער איז( אין א געפעס ,איו וויפיל וואסער עס זאל ניט זיין
)טאר מען ניט טרינקן( ,אויב אבער )דאס וואסער איז פארזאמלט( אין דער ערד )נועג
מען טרינקן( אויב עס איז פאראן פירציג סאה .א סאה האט  6טעפ )קבים( און א טאפ
האט פיר קווארט )לוגים(.
ו .ניקורי,אויב עם זענען פאראן פיקן־לעכער )לעכער ,וואם מען דערקענט אז
זיי זענען געמאכט געווארן דורן אויספיקן זיי ,ניקור( אין פייגן ,און וויינטרויבן ,און
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אסורה מפני הכ;ת
ז ה;ושמ־ת של נ:ן אס/יה מרטום
גלי׳ ר׳ נחמיה מתיר נ ח חריר^טל

רפב

ת*ומה שנולד ?ה קפק טומאה׳
ד אליעזר אומר׳ אם היתה מונחת
במקום תיויפה׳ וניהלה במקום
המוצ;ע׳ ואם ה:תה מגולה׳ יכפןה.
ור׳ יה־דמע איומר אם ה:תה מו;חת
במקום מיצנע!ניחנה במקום תוךפה.
יאם היתה מכומה׳ יגלנה .רבן

אוגערקעס ,און קירביסן ,און ארבוזן ,און זיסע מעלאנער אפילו די ד<(זיקע פרוכטן
זענען )גרויס( ווי א קרוג ,סיי גרויס און מיי קליין ,סיי אפגעריסענע און סיי זיי זענען
נאך באהאפטן צו דער סרד ,אויב אין זיי איז פאראן א פייכקייט )ליחה( ,זענען זיי
אסור )מען טאר זיי ניט עסן( ,מחמת דער מורא טאמער האט א גיפטיקע שלאנג אין
זיי איינגעביסן )אויסגעפיקעט דאס לעכל( און אריינגעלאזט דעם גיפט :טייל זענען
גורס ״ככר״ -גרוים ווי א ברויט .טייל טיישן ״סיי גרויס און סיי קליין״ מיינט מען
אויף דעם פרוכט! און טייל טייטשן ,אז מען מייגט דערמיט דאס לעכל ,אלץ איינס צי
א גרוים לעכל צי א קליין לעכל .ונשוכת) ,אויב א בהמה אי!( געביסן■ געווארן דורך א
שלאנג טאר מען ניט )שעכטן וי בהמה און עמן איר פלייש( צוליב סכנת נפשות.
מחמת עם איז מורא צו האבן ,אז די שלאגג האט אריינגעלאזט דעם גיפט אין דעם
פלייעז פון דער בהמה.
ז .המשמרת ,א דורכזייער פון וויין )א קרוג מיט וויי! איז צוגעדעקט מיט א
דורכזייער אין קווג אריין( ,טאר מען רעם וויין ניט טרינקן אויב ער איז געווען אפ־
געדעקט .אויב דער דורבזייער איז ניט צוגעדעקט טאר מען ניט טרינקן דעם וויין אין
קרוג ,ווייל עם איז מורא צו האבן אז די שלאנג האט געטרונקן פון וויין אין דורב־
זייער און דער גיפט איז דורך די לעכלעך פון דורבזייער אראם אונטן אין קרוג.
ר׳ נחמיה איז מתיר ווייל ער האלט ,אז דער גיפט קאן דורך די לעכלעך פון דורב־
זייער ניט דורכגיין.
ח ,חבית ,א פאם מיט וויין פון תרומה ,וועגן וועלכער עס איז געווארן א ספק,
צי ער איז טמא געווארן ,למשל ,עם זענען געשטאנען צוויי פעסער וויין אין א רשות
היחיד ,אין א הויף ,און א טויטער שרץ האט אנגערירט איינעם פון זיי און מען ווייסט
ניט וועלכע פאס ער האט אנגערירט ,און עם איז דעריבער א ספק וועגן יעדער פון די
פעסער וויין צו זי איז טמא צי זי איז טהור! ר׳ אליעזר ,זאגט  nאליעזר ,אז אויב די
פאס )מיט תרומה־וויין( איז געלעגן אין אן ארט פון הפקר )״תורפה״ ,שלעכט ארט,
וואו יערער קאן איר אנרירן און מטמא זיין( זאל מען איר אוועקלייגן אין א באהאלטן
איט; און אויב די פאס וויין איז געווען אפגעדעקט ,זאל מען איר צודעקן )כדי דער וויין
זאל ניט אסור ווערן צוליב ״גילוי״ ,צוליב דער מורא ,אז א שלאנג האט געטרונקן פון
אים .ר׳ אליעזר האלט ,אז תרומה־וויין ,וואס האט א ספק טומאה ,כאטש מען טאר
אים ניט טרינקן ,טאר מען ניט מטמא זיק אדער קאליע מאכן .ור׳ יהושע ,און ר׳ יהושע
זאגט ,אז אויב זי )די פאס הרומה־וויין ,וואס האט א ספק טומאה( איז געלעגן אין א
באהאלטן ארט זאל מען איר אוועקלייגן אין א הפקר־ארט ,און אויב זי איז געווען צו־
געדעקט זאל מען איר אפדעקן ר׳ יהושע האלט ,אז ווייל איצט האט דאך דער תרומה־
וויין נור א ספק טומאה און מען קאן דעריבער מיט דעם וויין גארניט טאן ,מען קאן
ניט טרינקן ווייל טאמער איז ער טמא ,און מען קאן ניט אויסגיסן ווייל טאמער איז ער
טהור ,דעריבער זאל מען מאכן אזוי אז ער זאל פון זיך אליין ווערן אויף זיכער אדער
טמא אדער קאליע ,און דעמאלם וועט מען מיט אים קאנען באשפריצן דעם הויף אדער
אים אויסגיסן .רבן גמליאל זאגט ,אז מען זאל ניט טאן )מיט דער פאם וויין( קיין נייע
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וד0,חת־ו}הממאה׳ מ1ךה יאלגעןר
ור׳ וה^1ז1נ׳ >ןזאם;כ1ל לה^יל
ךליעית 5טהרה׳ 50יל׳ ואם לאו׳
י אלי?.גזר אומר ,הרד והטמא׳ ואל

ןר׳;הו^זע ^!;זאם;כול לסטיל סמ^דז
ןכיעית כטהרה.י^יל׳ ואם לאו ,ר׳
אלי;.גזר אומר׳ הרד והללע׳ ואל
ןכלע^ה ;5ךיו; יא ועל זו ועל זו

זאך ,מען זאל זי לאזן ליגן ,וואו זי ליגט! מען דארף איר ניט אפהיטן ,אבער מען דארף
ניט טאן קיץ מעשר״ אז זי זאל ווערן שנעלער טמא אויף זיכער ,אדער קאליע.
חבית שנשברה ,אויב א פאס ׳מיט וויין פון תרומה( איז צובראכן געווארן
ט.
אין רעם אויבערשטן וויין־קעלטער )א וויין־קעלטער באשטייט פון צוויי קעלטערס,
איינער געפינט זיך אויבן און איינער אונטן ,און דער וויין רינט אראפ פון אויבערשטן
קעלטטר אין אונטערשטן( ,און אין רעם אונטערשטן קעלטער איז פאראן וויין )פון
חולין( ,וועלכער איז טמא; ווען דער וויין פון תרומה פון דער צעבראכעגער פאם וועט
ארייגפאלן אונטן אין וויין פון חולין׳ וועלכער איז טמא ,וועט דאך אויך דער תרומה־
וויין טמא ווערן און מען וועט אים ניט טארן טרינקן ,און היות דער תרומה־וויין וועט
דאך דעמאלם זיין אויסגעמישט מיט רעם חולין־וויין ,וועט מען דאך דעם גאנצן וויץ
ניט טארן טרינקן )חולין וויין ווען ער איז טמא מעג מען טרינקן ,אבער דא וועט ער
דאך זיין אויסגעמישט מיט טמא־ליקן תרומדדוויין( .די שאלו ,איז ,אויב עם שטייען
אין דער זייט טמא׳דיקע בלים און מען קאן ארייננעמען אין זיי דעם תרומה־וויין
פון דער צעבראכענער פאס ,כדי ער זאל ניט אראפרינען אונטן ,צי מעג מען דאם טאן,
מחמת עם הייסט דאך ,אז מען איז שוין מטמא דורך די כלים דעם תרומה וויין׳ כדי צו
ראטעווען דעם חולין־וויין וואם געפינט זיך אונטן .זאגט די משנה :מודה ,עם זענען
מודה )אין רעם פאל( ר׳ אליעזר און ר׳ יהושע ,אז אויב מען קאן ארייננעמען)פון רעם
אויבערשטן תרומה ורץ( אפילו נור איין פערטל קווארט אין א ריינער כלי זאל מען
נעמען .כאטש דורך דער צייט ,וואם מען וועט זוכן די ריינע כלי צו ראטעווען איין
פערטל קווארט ריינעם תרומה-וויין ,וועט דאך דער איבריקער תרומה־וויין אראפ
אונטן און אלץ וועט דארט קאליע ווערן ,איז פארפאלן .מחמת ראטעווען איין פערטל
ריינעם )בטהרה ,ניט טמא׳דיקן( תרומה וויין איז וויכטיקער .ואם לאו ,אויב אבער עם
איז ניט פאראן קיין ריינע כלי )אפילו צו ראטעווען א פערטל קווארט ,אבער עם זענען
פאראן טמא כלים אריינצונעמען רעם גאנצן תרומה וזיין( ,זאגט ר׳ אליעזר ,אז זאל
דער גאנצער תרומה וויין אראפרינען אונטן און טמא ווערן )און דער גאנצער וויין
אוין פון חולין זאל ווערן אסור צום טרינקן( און מען זאל מיט די אייגענע הענט ניט
מטמא זיין קיין תרומה )ארייננעמענדילן רעם וויין אין טמא כלים( ,ווי מיר וועלן זען
ווייטער אין משנה י״א קריגט ר׳ יהושע אויף דעם דאזיקן דין פון ר׳ אליעזר.
י .וכן ,און אזוי איז אויך דער דין מיט א פאם אייל )פון תרומה( ,וואס איז אוים־
געגאסן געווארן )און מען קאן ראטעווען רעם אייל מיט טמא־כלים ,און אייל פון
טמא׳דיקער תרומה מעג מען נוצן נאר צום ברענען און באלייכטן( ,זענען מודה ר׳
אליעזר און  nיהושע ,אז אויב מען קאן ראטעווען אפילו נור איין פערטל קווארט אייל
אין א ריינער כלי זאל מען ראטעווען .דאם הייסט ,מען זאל זיך באמיהען צו געפינען
אזא ריין געפעס ,כאטש דערווייל וועט כמעט דער גאנצער תרומה־אייל פארניכטעט
ווערן ,איינגעזאפט ווערן אין דער ערד .ואם לאו ,אויב מען קאן ניט )געפינען א ריינע
כלי( ,זאגט ר׳ אליעזר זאל דער אייל איינגעזאפט ווערן )אין דער ערד און• ווערן פאר־
ניכטעט( און מען זאל ניט פארניכטן אים מיט די אייגענע הענט )דורך ראטעווטן אים אין
טמא׳דיקע געפעסן( .עם איז כמעט דערזעלבער דין וואם אין דער פריעריקער משנה,
און דער יסוד פון דעם דין איז ,אז כאטש דער וויין און דער אייל פון תרומה גייט דאך
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אסר ר' והוינגע לא זו היא תרומה
ימאני מחהר עליה מלטמאה׳ אלא
מלאכלהי וכל תטמאהכיצר? ה;ה
עוכר ממקום למקום וככרות hp
תרומה ;3ר־ו׳ אסר ל 1עכרים .תן לי
אחת מהן ואטמאה ׳ ואם לאו׳ ח.רי
אני מטמא את כלם .ר׳ אליעזר
א1מר׳ יטמא את כלם ואל .יתן לו

רפד

אךות מהן ויטסא .ר׳ יהושוע א1טר׳
!^יס לפ^יו אחת מהן על ה?לע:
י ב וכן נשים שאמה להם עכו״ם׳
תנו אחת מכם ונטמאה׳ ואם לאו׳
הרי אנו מטמאים את כ ל ק׳ יטמאו
אתכלן׳ ואל.ימסרו להם נפש אחת
מוע ^ראלן

סיי ווי לאיבוד׳ ווערט דאך סיי ווי פארניכטעט ,פונדעסטוועגן טאר מען זיי ניט מטמא
זיין ,אפילו ווען מען קאן דאדורך האבן א געוויסן נוצן.
יא .ועל זו ,און סיי אויף דעם )וויץ( און סיי אויף דעם )אייל( זאגט ר׳ יהושע׳
אז דאם איז ניט די תרומה ,וועגן וועלכער אין בין געווארנט געווארן איר ניט מטמא
צו זיין ,נאר אויף א תרומה וו<ןס איו צום עסן .ר׳ יהושע האלט ,אז עם איז פארבאטן
מטמא צו זיין נאר אזא תרומה וואם מען קאן איר עסן .אבער א תרומה ,וואם מען טאר
סיי ווי ניט עסן׳ ווי מיר האבן געהאט פריער אין משנה ח׳ ביי א תרומה וועגן וועלכער
עס איז א ספק צי זי איז טמא ,אדער אזא תרומה ,ווי אין משנה ט׳ און י׳ ,וואם ווערם
סיי ווי פארניבטעט ,איז ניטא דער פארבאט .אז מען זאל איר ניט מטמא זיין .טייל
מפרשים טייטשן .,על זו ועל זו״ ,אז דאס גייט ארויף סיי אויף משנה ח׳ וואו עס
האנדלט זיך וועגן תרומה מיט א ספק טומאה ,און סיי אויף משנה ט' און משנה י׳
מעגן תרומה וואס האלט ביי פארניבטעט ווערן .ובל ,חאסער תרומה איז מען געווארנט,
אז מען זאל איר ניט מטמא זיץז דא גיט די משנה נאך א פאל ,מעגן וועלכן עס איז
פאראן א מחלוקה צווישן ר׳ אליעזר און ר׳ יהושע :היה עובר ,אז איינער איז געגאנגן
פון איין ארט צו אן אנדערן ארט ,און האט געהאט אין האנט לעבלעך ברויט פון תרומה,
און א גוי האט צו אים געזאגט :״געב מיר איינעם פון זיי )איין לאבן ברויט( און איך
וועל אים מטמא זיין ,און אויב ניט ,וועל איך מטמא זיין אלע״ ,זאגט ר׳ אליעזר ,אז
זאל ער )דער גוי( מטמא זיין )אליין( אלע ברויטן ,און מען זאל איס ניט געבן איינעם
מטמא צו זיין; און ר■ יהושע זאגט׳ אז מע( זאל אנידערלייגן פאר איס )פאר דעם גוי(
איין ברויט אויף א שטיין אויך ר׳ יהושע האלט ,אז מען זאל ניט געבן דעם גוי דעם
לאבן ברויט אין האנד ,נאר מען זאל אים אגידערלייגן אויף א שטיין ,כדי דאדורך צו
ראטעווען די אגדערע תרומה־ברויטן פון טמא־ווערן.
יב ,וכן נשים ,און אווי איו דער דין )און דאביי איז ניטא קיין מחלוקה ,און
אוין ! ׳ יהושע איו מודה( מיט פרויען ,אויב גויים האבן געזאגט צו זיי ,״גיט אונז איין
פרו׳ ויון אייך און מיר וועלן זי מטמא זיין )פאראומרייניקן ,פארגוואלדיקן( אויב
ניט ,וועלן מיר אייך אלע מטמא זיין )פאראומרייניקן ,פארגוואלטיקן״( ,זאלן די גויים
אלע )פרויען( מטמא זיין )פאראומרייניקן ,פארגוואלטיקן( ,און מען זאל צו זיי ניט
איבערענטפערן )געבן( איין יידישע נשמה .די מפרשים זאגן דא ,אז דער טעם איז דא,
ווייל ״אין דוחין נפש מפני נפש״ ,מען טאר ניט ברענגן א קרבן איין מענטש כדי צו
ראטעווען אן אגדערן מענטש .דעריבער טאר מען בידים׳ מיט אייגענע הענט׳ ניט
איבערגעבן צו די גויים איין פרוי ,כדי צו ראטעווען די אנדערע פרויען .דער ירו 
שלמי ברענגט אויך ,אז עס איז דערזעלבער דין׳ אויב גויים פארלאנגן׳ אז מען זאל
זיי ארויסגעבן סתם איין מענטש צום הרגנען׳ און אויב ניט וועלן זיי אלע אויסהרגע־
גען׳ טאר מען ניט איבערגעבן איין מענטש צום הרגנען.
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רפה

פרה ם
א הדר.ע ת ת ^ ה׳ שוגג יופך׳
ורזיה ייןים .אנ הניאה ק ל־ ש׳ בין
ינזוגג בין י^זיר׳ י_קים .ובפשתן׳ מזיר
ב וחייבת בלקסי ובי;יכרוה

ינפאה׳.ועניי ישראל וי׳^;י :בחנים
מלקביים׳.וענ:י ייעראל מונרין את
שלהם לנהנים ברבי תרו^׳ה׳
והךבים שלהם .ר' סירפון א 1בר׳ לא

פרק ט
א הזויע הרומה אי איינער פארזייט תרומה אויב ער טיוט עס בשוגג )ניט
וויסנדיק אי עס איז תו ומס מעו ער איבערדרייען דאס הייסט ,ייען ער איז געוואר
געייארן מעג ער איבעראיוערן דאס פעי‘ ! אין פארניכטן די פארזייטע תרומה־זריעה.
און פארזייען !אט פעי‘ ! מיט חורין ,ומזיד אויב עי ראט עם געטא! במזיד )ער האט
ועוואוסט אז עם איז וזיומה^ יאל ער לאזן די תרומר ויאקט! ווי מיר וועין לערנען
"ייטער איז דאס או־פגעיואקסענע די ,.גידולי תרומה"! ,אס וואס איז ארויסגעוואקסן
ייען מען פארז־יט תרימה א"ך תרומה ,און מען דאי-ף עס איועקגעבן צו א כהן.
,',ס רניאה אויב די פאיזייטע תיומה איז געהאט אזוי אויפגעוואקסן אז זי )די תבואה
לי גרינסן( איז שוין ועווען גרויס א דריטל ופון דער גרוים וואס די תבואה צי גרינסן
לאבן ווען זי־ זענען אינואוצן אויפגעוואלסן! איז סיי ער איז געווען א שוגג און סיי
עד איז געו ען א מזיד זא :עי עם לאזן וואקסן מהמת איצט הייכט עם שוין אויפגע־
ווארסענע תרימה אין מען טאר זי ניט פארניכטן ,ובפשתן און אויב )די תרומה ,וואס
ער האט פאיזייט! איו געווען פלאלם איז אפילו עי ראט עם געטאן במזיך ואל ער
איבערריייען יפאראלעין אין פארנינטן די זריעי( דער ירושלמי זאגט רעם טעם,
יוייל ייי פייאקם ווערט געניצט נים די פלאקס־קערנער צום עסן און צום זייען,
נאר אייך די שטערעי־עך פין וועי'כע מען ארבייט אויס פלאקס צו מלבושים .דערי־
בער באשטראפט מען דעם פארזייער פון תרומה־פלאקם ,אז ער זאל פארניכטן די
זריעה כדי ער זאי‘ ניט הנאה האבן שפעטער פון די שטעקעייעך ,טראכטנדיק ,אז
שטערעי‘עך' ,וע־‘כע זענען ניט צום עהן ,זענען ראך ניט קיין תרומה.

ב וחייבת און פון רעם יפעלד ,וואס איו פארזייט מיט תרומה( איו מען מחויב
צו ועבן לקט אין שכהה און פאר דער דין אז גידולי תרומה ,דאס וואס וואקסט ארויס
׳־ען מען פארז״ט תרימה איז תרומה איז ניט מדאורייתא ניט דער דין פון דער
תירה נאר די חכמים האבן עס געמאכט איס שטראף .כדי מען זאי‘ ניט פארזייען
הרימה ,מהמת רעם ה"םט עם נור אויף אזיי פיי‘ תרומת אז א ניט־כהן טאר עם
ניט עםן .אבער אין אי־ע אנדערע זאכן האט עס דעם דין יוי חולין ,און דעריבער דארף
מען געבן פין !עם פעל! צו די ארימע לייט לרט אין שכחה אין פאה ויואם דאס איז,
געבן מיר אין דער הקדמה צו דעי מסכת פאה .!,ועניי ישראל און ארימע ליים יש 
ראלים )ניט־כהניס( און ארימע לייט כהנים מעון קלויבן אין פעלד )די תבואה ,וואס
איו ארויסגעוואקסן פון דעי תרומה אין וואס איז ללט שכחה און פאר( און די ארי־
נוע לייט ישראלים )וועלכע טאין דאך ניט עסן וואם זיי קלייבן מחמת עס האט דאך
זעם וין פון תרומה( פארקויפן וייער חלק צו די כהנים לויט ועם פרייו פון תרומה־
תבואה )וואס איז בילינער ווייל ניט יערער מעג ראך עסן תרומה! און ראם נעלט
געהערט צו זיי נצו די ץ,יינזע לייט די ישראליס! ווייי‘ עס האם ניד אויף אזוי פיל
רעם דין פון תרומה ,אז א ניט־כהן אדער א כהן א טמא טאר עס ניט עסן ,אבער אין
אלע אנדערע דינים איז דאס ווי הוייין ,אין דער לקט און שיכחה און פאה דערפון גע־
הערט צו אלע ארימע לייט אויך צו די ישראי'ים .ר טרפון זאוט או עם זאלן קלויבן
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י^צכחו
יל?ןטו א^א.,ע;:י כיודם
ויו;:נרלת1ך פיסם .אסר ל 1ר/עקינא
אם ק לא ילל!ט 1ז^לא טה־ורים t
ג וסיימת כסע^ר־ות ו 3סעשר ^ני׳
כ?׳;ים נ 1טלים׳
געניי.י^ראל
;ע;?ו ן>^זךאל מ־וכרין את ז^זלהם

רפו

לנהנים בךסי הרו?ןה׳ והדסים
^להם .הח 51ט סונז^ח ,והדש כיצד
יע^ה? תולה נפיפיותנצואיי בהקןה׳
ונותן לתו?ן מאותו הסין׳ נס^א לא
זומם את הבה^ה׳,ולא מאכיל את

ההרוסה♦ ד ^דולי הרוסה הרוסה׳

די לקט ,שכחה או! פאה נאר ארימע לייט כהנים ,מחמת טס איז מורא צו האבן ,טאמער
וועלן )די ^(רימע לייט די ישראלים קלויבנדיק די תבואה( פארגטסן און ארייננעמע!
פון דער תבואה אין מויל אריין; האט צו אים )צו  nטרפו!( געזאגט ר׳ עקיבא :אויב
אווי ,קומט דאך אוים ,אז עם טארן ניט קלרבן נאר כהניס טהורים .ווארום עם איז
ראך מורא צו האבן ,אז אויך נהנים .וועלכע זענען טמא און טארן ניט עסן תרומה,
ואלן אויך ניט עסן פון דער תבואה ביים קלויבן אין פעלר רי לקט ,שכחה און פאה,
און מען וועט ראך מוזן זאגן ,אז נור כהנים׳ וועלכע זענען טהור׳ מעגן קלייבן .און
אזוי ווי מען מאכט ניט קיין אונטערשייד ביי כהנים ,און אלע מעגן קלייבן ,אזוי מעגן
קלייבן אויך ארימע לייט ישראלים.
ג .וחייבת במעשרות ,און פון דער תבואה )וואס וואקםט ארויס פון דער פאר־
זייטער תרומה( דארף מען אפשיידן אלע מעשרות .מחמת ,ווי מיר האבן געזאגם
איז זי נאר תרומה מדרבנן ,און לגבי איר זענען גילטיג אלע דינים ,ווי ביי תולין ,און
דעדיבער דארף מען פון איר אפשיידן אלע מעשרות; דער .,תפארת ישראל״ בא
מערקט דא ,אז מיט מעשרות מיינט מען דא אויך תרומה ,דאס הייסט ,אז מען דארף
פון איר אפשיידן תרומה און מעשרות .ומעשר עני ,און מען דארף אפשיידן )אויב
עם איז פארזייט געווארן דעם בטן אדער 6טן יאר נאך שמיטה־יאר( מעשר עני )וואס
געהערט צו ארימע לייט( ,און די ארימע לייט ישראלים און די ארימע לייט כהנים
נעמען )דעס מעשר עני( ,און די ארימע לייט ישראלים פארקויפן זייער חלק צו כהניס
)מחמת זיי ,די ישראלים ,טארן ראך ניט עם! די תבואה( לויטן פרייז ונאם מען צאלט
פאר תרומה ,און דאס געלט )וואס זיי באקומען דערפאר( געהערט צו זיי )צו די ארי־
מע לייט ישראלים( ,דער ״מלאכת שלמה״ זאגט ,אז דא איז אויך ר׳ טרפון מודה ,ודיל
דא דארפן ראך ניט די ארימע לייט קלייבן פון פעלד ,נאר זיי קריגן גרייטע תבואה,
וועלן זיי ניט פארגעסן און עסן דערפון .החובט משובח ,ווער עס קלאפט-אויס )די
תבואה־קערנער פון דעם זאנגךשטרוי ביי תבואה וואט איז געוואקסן פון תרומה־זריעה(,
ווערט געלויבט .דאס הייסט ,ער טיט זייער גוט ,וואס ער קלאפט אוים מיט
שטעקנס די קערנער ,און ער דרעשט זיי ניט אויס מיט בהמות ,ווייל דורך דער צייט
פון דרעשן וועלן ראך די בהמות־עסן פון דער תרומה־תבואה ,און ראם טאד מען ניט.
ווידער פארמאכן דער בהמה דאס מויל ביים דרעשן ,טאר מען אויך ניט צוליב רעם
איסור פון ״לא תחסום שור בדישו״ ,מען טאר ניט פארמאכן דער בהמה ראם מויל
ביים דרעשן .והדש ,און דער וואט דרעשט יא )מיט א בהנדה( וואס זאל ער טאן? זאל
ער אנהענגן קוישן )כפיפות( אויף דעם האלדז פון דעה בהמה ,און אריינטאן אין די
קוישן תבואה פון זעלבן מין ) וואם ער דרעשט ,אויב ווייץ זאל ער אריינטאן ווייץ ,אויב
גערשטן—גערשטן(; קומט אויס ,אז ניט ער פארמאכט דאס מויל )זומם( דעה בהמה
)און זי עסט פון זעלבן מין וואס זי דרעשם( און ניט ער גיט דעה בהמה צו עסן תרומה,
דער ברטנורא באמערקט דא ,אז נאר די בהמה פון א ישראל טארניט עסן די תרומה;
אזוי זאגט אויך דער רמב״ם אין פירוש המשניות .אבער דער ״לחם משנה״ באמערקט
דארויף ,אז אפילו א כד׳נ׳ס א בהמה טאר מען אויר ניט געבן אזעלכע תרומה-תבואה,
וואם מענטשן געברויכן ,ווי ווייץ און גערשטן.
ד .גידולי תרומה די געוויקסן פון תבואה זענען תרומה ,אבער די געוויקסן פון
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די געוויקסן )פון תרומר!( זענען חולין ,מיר האבן שוין פריעד געלערנט דעם דין אין
דער משגה ,אז אייגער פארזייט תרומה ,זענען די געוויקסן )גידולים! ,וועלכע
וואקסן ארויס ,אויך תרומה .און א ניט״כהן טאר זיי ניט עכן .דאס איז גור מדרבנן,
וועלכע האבן דאס איינגעפירט א'‘ם שטראף .אבער אויב מען האט די ארויסגעוואק־
כענע פון פארזייטע תרומה פארזייט אוז פון זיי זענען ווידער ארויסגעוואקסן גע־
וויקסן וגידולי גידולים( ,זענען די געוויקסן פון געוויקסן ש־וין חולין .אבל הטבל
!ןבער אויב מען האט פארזייט טבל ,צי מעשר ראשון )איידער מען האט אפגעשיידס
פין אים תרומה מעשר( ,אדער די ווידערוואקסינגטן פון שמיטה־יאר וספיחין .תבואה
צי גרינסן ,וואס זענען ארפגעוואקסן אים שמיטה־יאר פון די קערנדלעך ,וואס זענען
צופעליק אראפגעפאלן אין פאריגן יאר אויפן פעלד( ,אדער תרומה פון חוץ לארץ )נים
פון ארץ ישראל ,און די תרומה איו נור מדרבנן( ,אדעה נעמישטע תבואה פון תרומה
מיט חולין צוזאמען )המדומע( ,אדער ביכורים )די ערשטע צייטיק־געווארענע תבואה
וואס מען דארף פירן קיין ירושלים און אוועקגעבן דעס כהן ,און א ישראל טאר ניט
עסן ביכורים( ,זענען זייערע געוויקסן חולין אויב מען האט געזייט אייגע פון די דא־
זיקע תבואות ,וואם מען טאר ניט עסן ואדער יואס א ישראל טאר נים עסן ,ווי חוץ־
לארץ־תרומה ,צי ביכירים און אנדערע( ,זענען די תבואות ,וועלכע זעגען ארויסגע־
ויאקסן פין זיי חולין ,און מען מעג זיי ע־ן .די מפרשיים דערקייערן ,ווייל די אלע זאכן
אדער דער גרעסטער טייל פון זיי ,איז דאך חולין )למשל טבי‘ איז דאך דער רוב דער־
פין חולין! אדער ויי זענען גיט שכיח ,זיי טרעפן זיר זערטן וווי ספיחין פון שמיטה־
יאר ,אדער ביכורים ,וואס זענען נאר נוהג ביי טייל תבואות און פרוכטן( ,און דעריבער
האבן די חכמים ניט גוזר געוועין ,אז מען זאל אויך זייערע געיויקסן ניט טארן עסן.
גידולי הקדש ,די געורקסן פון הקזש אדער פון מעשר שני זענען חולין ,אבער מען
דארף זיי אויסלייזן לויט דער צייט פון זייער פארזייסן אויב איינער האט פארזייט
תבואה ,וועלכע מען האט פריער מקדיש געיוען צום בית המקדש און מען טאר ניט
הנאה האבן דערפין סיידן מען לייזט עס אויס מיט געלט :אדער תבואה ,יואס איז געווען
מעשיר שני און לויטן דין דארף מען עס אוועק פירן קיין ירושלים און דארט עסן ,אדער
אויסי''יזן די תבואה מיט גע “:ט און דאס געלט אוועקפירן קיץ ירושלים — .זענען די
געוויקסן וועלכע קומען ארויס פון דער תבואה ,חולין ,אבער אזוי ווי אין די געוויקסן
איז דאך פאראן א טייל הקדש און מעשר שגי ,לאמיר זאגן ,אויב מען האט פארזייט
איין סאה תבואה פון הקדש צי מעשר שני און עם איז ארויסגעוואקסן דערפון  10סאה,
איז דאך אין די  10סאה פאראן איין סאה הקדש צי מעשר שני ,זאגט די משנה ,אז מען
דארף די סאה הקדש צי מעשר שני אייסלייזן מיד געלט לויט דעם פרית ,וואם זי
האט באטראפן אין דער צייט ווען מען האט זי פארזייט.
ה .נראה ,אויב ואין א פעלד ,וואס איז פארזייט מיט תבואה זענען פאראן פאר־
זייט( הונדערט בייטן )שורות( מיט תרומה א,ון איין בייט מיט חולין )און מען ווייסט
ניט וועלכע איז דער חולין און וועלכע זענען די תרומה( ,זענען אלע הונדערט און
איין בייט מותר ביי )!תבואות( וואס זייער זריעה ווערט פארניכטעט מיר האבן שוין
פריער אין משנה א׳ און ב׳ געשריבן ,אז דאס וואס געיויקסן ,וועלכע זענען ארויסגע־
וואקסן פון פארזייעטער תרומה ,זענען תרומה ,איז נור מדרבנן ,און מען האט דעריבער
א סך מיקל געווען דאביי .די משנה זאגט דא ,אז ביי אזעלכע סארטן תבואות ,וואם זייע־
רע קערנדלעך .ווען מען פארזייעט זיי׳ ווערן פארניכטעט )״זרעו כלה״( און עס וואקסט
ארוים נייע תבואה )ווי ווייץ ,גערשטן( ,איז מען מיקל אזוי ווייט ,אז אפילו איין בייט
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1ךע ; 1ל ה ׳ אסילו מ^ה ך;ר ^אין !רעו־ קלה? קג1ן הלוף׳
;ך;ר
ק ל חילין ואהת
ת ח; ה׳ ;לן ןה^טום והקהלים .ר׳ ןהוךה א 1סר׳
אסוריף ן הא;ל -1חליו מתרין׳ השום פקע1ריםג ז הקזנקק עם
 3ך;ר ק1ךע 1קלה׳ א;ל  3ך;ר קאין ה;קרי בהסי1ת אף על שי קשיר1כ;יו
]ךע 1קלה גדולי נדולין אסררין .איזהו קזבל׳ א 1כל מהם .עראי;^ .זתילי
מיט פארזייעטן חולין האט זיך אויסגעמישט מיט הונדערט ביימן פאחייעמער תרומה,
איז אלץ מותר .דאם ווארט ״לגנה״ ווערט געטייטשט ״בייט״ ,א שורה ,און דער
״ערוך השלם״ דענקט ,אז די מפרשים׳ וואס טייטשן אזוי )דער רמב״ם ,ר״ש און אג־
דערע מיינען מיט רעם ווארט דאם לאטייגישע ,,ליגגעא״ ,וראם איז דאסזעלבע ,וואט
״לינעא״ ,א שורה .דער ״ערוך״ טייטשט ״לגנה״ פון ווארט ״לגיך ,א קרוג ,קרוגן,
דאם הייסט ,אויב מען האט פארזייט הונדערט קרוגן מיט תרומה־זריעה .אבל ,אויב
אבער ראם פארזייעטע איז אזא זאך ,וואט די זריעה ווערט ניט פארניכטעט )ווי למשל
ציבעלעס ,איז אפילו הונדערט )בייטן( חולין און איין)בייט( תרומה ,זענען אלע אמור,
דא ווערט די תרומה ניט בטל אין ) 101ווי דער דין איז פריער פרק ד׳ משנה ז׳ ,אז
תרומה ווערט בטל אין חולין( ,מחמת עם איז באהאפטן צו דער ערד ,מחובר.
ו ,הטבל ,טבל )וואט מען האט פארזייט אין פעלד ,איידער מען האם אראפגענו־
מען פון אים תרומה און מעשרות( זענען זיינע געוויקטן מותר נור ביי א זאך וואט
איר זריעה ווערט פארניכטעט .דאם הייסט ,אז דאס וואם מיר האבן געלערנט פריער
אין משנה ד׳ ,אז די געוויקסן פון טבל זענען מותר ,האט מען געמיינט נור ביי זריעות,
וועלכע ווערן פארניכטעט .אבל ,אבער א זאך ,וואט איר זריעה ווערט נים פארניב־
טעט ,זענען אפילו די געוויקטן פון די געוויקסן )גידולי גילולין ,דאט הייסט ,אויב מען
האט פארזייעט דעדנאך דאט ארויטגעוואקטענע פון טבל ,און עט זענען ווידער ארויסגע־
וואקטן געוויקטן( אטור .מען מיינט דערמיט ,אז אזוי ווי תבואות און ירקות ,איידער
מען האט זיי געמאכט אין ארדנונג ,אריינגעבראכט אין הויף ,מעג מען דאך עסן פון
זיי א ״אכילת עראי״ ,צייטווייליג ,אפילו מען האט נאכניט אראפגענומען פון זיי תרומה
און מעשרות ,אבער פון די געוויקסן פון טבל טאר מען דאם ניט עסן .איזהו ,וואט
הייסט א זאך ,וואט איר זריעה ווערט ניט פארניכטעט? אשטייגער ווי לוף־ציבעלעס,
און קנאבל און ציבעלעט ,מחמת ווען מען פארפלאנצט זיי אין דער ערד וואקסן פון זיי
אליין ארויס נייע געוויקסן .ר׳ יהודה זאגט ,אז קנאבל איז ווי גערשטן .אזוי ווי גערשטן
הייסט ״זרעו כלה״ ,די זריעה ווערט פארניכטעט ,אזוי איז אויך קנאבל :ר׳ יהודה
נעמט אלם ביישפיל גערשטן ,ווייל פון גערשטן ווערט שנעל די זריעה פארניכטעט.
אזוי טיינחןזט דער רמב״ם .דער ר״ש איז גורם ״השום כשעורה״ ,און טייטשט ,אז
קנאכל ווערט ניט פארניכטעט זיין זריעה נאר ווען ער איז אזוי גרוים ווי א גערשט,
אבער אויב ער איז קלענער פון א גערשט ווערט זיין זריעה יא פארניכטעט,
ז .המנכש ,אז איינער )א ייד( רייסט אויט די שלעכטע גראזן )מנכש( ביי א גוי
אין )גארטן פון( ציבעלעט )הטיות ,אלע טארטן ציבעלעס( ,כאטש דעם גוי׳ט פרוכטן
)גרינם  aזענען טבל )ווייל דער גוי האט דאן פארן פארזייען ניט אפגעשיידט פון דער
זריעה קיץ תרומה און מעשרות( מעג דער),ארבייטער( עטן )פון די ציבעלעס( צייט־
ווייליק )עראי( .וועגן דעם ,צי פון די פרוכטן פון א גוי׳ם פעלד אין ארץ ישראל אין
מען מחויב אפצושיידן תרומה און מעשרות זענען פאראן צוויי מיינונגן אין משנה און
גמרא .דא האלט די משנה ,אז מען איז יא מחויב ,ווייל א גוי האט ניט קיין אייגנטום־
רעכט אויף פעלדער אין ארץ ישראל כדי זיי צו באפרייען פון תרומה און מעשרות
)״אין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מן המעשר״( .אבער ווייל דאם איז דאך נור
די גידולים ,די געוויקסן פון טבל ,האט מען מתיר געמאכט דעם ארבייטער צו עסן.
שתילי תרומה ,פלאנצוגן פון תרומה ,וואט זענען טמא געווארן און מען האט זיי איינ־
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רפט

סחרו > Iס!ג1ם את ל,או?ל .ר׳ יהוךה אוסר׳
ו;גחסה ^;ז;^  9או
ס^גזסא׳ ןאסורין ס^אכול׳ .עד  Iעד ^;זיגום ף>^ז;הJ

פרק י
א בצל ^ןו(נו בתוך ,עךעזים׳
אם ^בלם מתר׳ ואם חתכו בנותן
טעם׳ ו^נזאי בל התבישיל׳ בין^בלם

בין סחו!^ןי׳ ^נוהן סעם .ד :ד,וךה
םתיר ^צח;ה׳ ^ןזאי;ה א^א לטול
את הזמזסא .ב 0פום^ר9קוו:סנו

נטפלאנצט אין דטר טרד זטנטן זיי טהור געווארן ,אז זיי זאלן ניט קאנען מטמא דין
אנדערט ,אבטר )א כהס טאר זיי ניט טמן ביז מטן האקט־אפ )פון די פלאנצונגן( דאס
וואס מטן קאן טסן; ר׳ יהורה זאגט ,ביז מטן האקט אפ איינמאל און )ווטן טס וואקסט
ארויס( האקט מטן אפ נאכאמאל ,מיט ״שתילים״ ,פלאנצונגן מיינט מען דא יונגע
פלאנצן פון קרויט און אגדערע ענליכע גרינסן ,וועלכע מען נעמט ארויס פון דער ערד
און מען פארזעצט זיי אין דער ערד אין אן אנדער ארט ,וואו זיי האבן מער פלאץ צום
פונאנדערוואקסן .זאגט די משנה ,אז אויב די יונגע פלאנצונגן האט מען געמאכט פאר
תרומה ^נאכדעם ווי מען האט זיי געהאט ארויסגענומען( און זיי זענען טמא געווארן
)און תרומה וואם איז טמא טאר מען דאך ניט עסן( ,און מען האט די פלאגצוגגן ווידער
פארזעצט אין דער ערד ,ווערן זיי אויס טמא ,אזוי אז זיי קאנען שוין ניט מטמא זיין
אנדערע זאכן .מחמת דאם ווערן מחובר ,באהאפטן צו דער ערד ,איז מטהר די פלאג־
צונגן .אבער עסן זיי טאר נ־ען ניט ,ווייל בנוגע עסן הייסן זיי נאך טמא׳דיקע תרומה.
נאר ווען מעג א כהן זיי יא עסן? ווען מען האט אפגעהאקט פון זיי די בלעטער און
אנדערע טיילן ,וואס מען קאן עסן ,און עם זענען ארויסגעוואקסן נייע בלעטער .ר׳
יהודה האלט ,אז עם מוזן אפגעהאקט ווערן אויך די נייע בלעטער! און ערשט די בלע־
טער ,וואס זענען נאך זיי ארויסגעוואקסן מעג מען עסן.

פרק י,
בצל .א ציבטלט וואס מטן האט אריינגטלייגט אין )גטקאכטט ,טרוקטנט ,ווא־
א.
רימט( לינזן )א סארט ארבטס( איז אויב די ציבטלט איז גאנץ ,איז מותר )מטג אפילו
א ישראל טסן :און אויב זי איז צושניטן ,ווטנדט זיך ,צי טס האט אריינגטגטבן א טטס.
דער רמבם און דער ברטנורא טייטשן ,אז דא מיינט מען סיי ווען די ציבעלע איז פון
תרומה און די לינזן פון חולין ,און סיי ווען די ציבעלע איז פון חולין און די לינזן פון
תרומה ,זאגט די משנה ,אז אויב די ציבעלע איז גאנץ ,גיט זי ניט ארוים פון זיר איר
זאפט אין די לינזן און נעמט אויך ניט אריין אין זיך דעם זאפט פון די לינזן ,און דע־
ריבער מעג א ישראל עסן די חולין )סיי ווען די ציבעלע איז חולין ,סיי ווען די לינזן
זענען חולין( .אויב אבער די ציבעלע איז צעשניטן גיט זי ארוים פון זיך איר זאפט
און נעמט אויך אריין אין זיך דעם זאפט פון די לינזן ,דעריבער דארף מען געבן א כהן
צו פארזוכן ,און אויב עם איז פאראן א טעם פון איינעם אין דעם צווייטן טאר עם
א ישראל ניט עסן .ושאר ,און ביי אנדערט גטקטכצן)ניט ביי לינז!( איז סיי די)ציבטלט(
איז גאנץ ,סיי צטשניטן ,ווטנדט זיך ,צי טס האט אריינגטגטבן א טעם מחמת נור ביי
לינזן גיט א גאנצע ציבעלע ניט אריין קיץ טעם ,און נעמט ניט אריין קיין טעם .אזוי
טייטשט דער רמבם .דער ברטנורא טייטשט ,דעם ״ושאר כל התבשיל״ אז עם גייט
ארויף אויף רער ״ציבעלע״; אויב למשל אנשטאט א ציבעלע האט מען אריינגעלייגט
אין די ארבעם קנאבל ,איז עם אזוי שטארק ,אז אפילו א גאנצער קנאבל גיט אויר
אריץ א טעם .ר׳ יהודה איו מתיר ביי קליינט )איינגעלייגטט אין עסיק( פישטלטך
)צחנה( ,ווייל טס איו נור כדי אראפצונטמטן דטס אפפאל אויב מען האט א גאנצע צי־
בעלע פון תרומה אריינגעלייגט אין קליינע פישעלעך ,וועלכע זענען איינגעלייגט אין
עסיק און שטייען א לאנגע צייט ,מעג א ישראל יא עסן די פישעלעך; מחמת די ציבעלע
ווערט דארט אריינגעלייגט נאר כדי איינצוזאפן אין זיך דעם אפפאל ,די אומריינקייט
פון די פישלעך ,אוועקצונעמען דעם שלעכטן ריח.
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לתוך עי^ה וח?ז^ה׳ ה.ריז 1אסרךה.
יעודים ׳?ז^^לו לתוך הבור סום׳
אף מל 5י ^?זהכאישו)מי?זיו( .מימיו
מ?^רים j :הר 1ךה  5ת חמה׳ ו;ת;ה
צל 5י לזכית ! hpין תרומה׳ ר
מאיר אוסר׳ ור יהוהה מתיר .ר׳
יוסי מתיר משל הטין׳ ואוסר בשל

רצ

שעורים׳ מ^ני ^מהשעורים שואבות:
ד תנור להסיקו  5כטוןשל תרומה׳
ואמה בו את ספת׳ חפת מ^ר׳
שאינו טעם כמון אלא ריח כמון :
ה 1זל1זן ש^פלה לתוך הבור של
נין׳ בתרומה ובמעשר שני׳ אם יש
כזרע כדי לתןטעם׳ אכללאמעין׳

ב .תפוח ,אז א עפל ופון תרומה( וואס מען האט צעריבן און אריינגעטאן אין א
טייג )פון חולין( און דער טייג איז געווארן זויער )געיורן( ,איז דאס טייג אסור )פאר
א ישראל( .מחמת דער טייג איז זויער )געיורן( געווארן פון תרומה און ער האט אין
זיר דעם טעם פון תרומה .שעורים ,אז גערשטן )פון תרומה( זענען אריינגעפאלן אין א
גרוב מיט וואסער ,כאטש )דורך די גערשטן( איו ראם וואסער קאליע געווארן ,איז
דאס וואסער מותר )פאר א ישראל( ,כאטש מען זעט דאך ,אז די גערשטן פון תרומד.
האבן יא אריינגעגעבן א טעם אין וואסער ,ווארום ראם וואסער איז דאך דאדורך קא־
ליע געווארן׳ פונדעסטוועגן ווייל דער טעם איז ניט קיין גוטער ,נאר א שלעכטער,
וואם מא:ט קאליע ,א״טעם לפגם״ ,איז עם מותר.
ג .הרודה ,אז איינער נעמט־ארויס פון אויוון ווארם נ רוי ט )פון חולין( און ער
לייגט עס ארויף )דאס ברויט( אויף דער עפנונג פון א פאם מיט וויין פון תרומה
)דאס ברויט האט ניט אנגערירט רעם וויין ,נאר האט ארייגגעצויגן אין זיך דעס ריח
פון וויין( ,ר׳ מאיר אסר׳ט )פאר ישראלים צו עסן דאס ברויט( ,און ר׳ יהודה איו
מתיר .ר' מאיר האלט ,אז ״ריחא מילתא׳׳ ,אז דער ריח איז אויך אזוי גוט ווי דער וויין
אליין און ממילא איז אין ברויט פאראן תרומה :אבער ר׳ יהודה האלט ,אז ,׳ריחא לאו
מילתא״ ,דער ריח איז גארניט ,און עס הייסט ניט ,אז דאס ברויט )כאטש עס האט
דעם ריח פון וויין( אנטהאלט אין זיך תרומה .ר׳ יוסי איז מתיר ביי )ברויט פון( ווייץ,
און ער אסר׳ט ביי )ברוים פון( גערשטן ,ווייל גערשטן שעפן אריין אין זיך .לויט דער
מיינונג פון ר׳ יוסי האט גערשטן־ברויט די טבע ,אז ניט נאר עס ציט אריין דעם ריח
פון וויין נאר עס שעפט אריין אין זיר די פייכטקייט פון וויין זעלבסט .און ממילא האט
דאך דאס גערשטן־ברויט אריינגענומען תרומה און עם איז אסור צו ישראלים.
ד .תנור ,אן אויוון ו׳ועלכן מען האט א״נגעהייצט מיט קימל )כמון( פון תרומה,
און מען האט אין אים געבאקן ברויט )פון חולין( ,איז דאס ברויט מותר )פאר א יש
ראל( ,ווייל )אין ברויט איז פאראן( ניט דער טעם פון קימל ,נאר דער ריח פון קימל.
די סתם־משנה האלט דא ,אז ״ריחא לאו מילתא״ ,אז ריח איז גארניט און עס הייסט
דעריבער ניט ,אז דאס ברויט האט אריינגענומען אין זיך תרומה )אזוי טייטשט די
משנה רבא אין דער גמרא עבודה זרה ס״ו(.
ה .תלתן ,אויב גריכישער היי )תלתן ,״פענקרויט״)) ,פענוגריק״ ,גריכישער היי,
א סארט קלאווער ,וואם מען קאן עסן די קערנדלעך און די שטעקעלעך דערפון(
איז אריינגעפאלן אין א גרוב מיט וויין )פון חולית ,איז אויב דאס היי איז געווען פון
תרומה ,אדער פון מעשר שני )וואס מען טארניט עסן נור אין ירושלים( ,ווערט אסור
דער וויין נור אויב די קערנדלעך )זרע( זענען געווען גענוג אריינצוגעבן א טעס אין
וויין ,אבער ניט די שטעקעלעך .דער ״תלתן ,דער גריכישער היי ,איז אייגענטלעד
ניט קיין ריכטיקער מאכל פאר מענטשן ,און די קערנדלעך ווערן געגעסן מער ווי
די שטעקעלעך ,אין וועלכע די קערנדלעך געפינען זיך .דעריבער זענען ביי תרומה
און מעשר שני די שטעקלעך ניט קיין תרומה און ניט קיין מעשר שני ,און אויב דער
תלתן פון תרומה אדער מעשר שגי איז אריינגעפאלן אין א גרוב מיט וויין מוז זיין אזוי
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ל^זרעית וככלאי הכרם והקוייט׳
אם יש כזרע ובעץ׳ כ ך לתן^עםן
ו סי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי
הכרם ,יךלקו .היו לו הכילי תלתן
של טכל ,כותש ומחשב ,כמה זרע
יש בהם׳ ומפרייע את הזרע׳ ואינו

רצא

¥ריך להפריש את העץ .אם הפריש׳
לא יאער אכתוש• ואטול את העץ׳
ואתן את 1הזרע׳ אלא נותן העץ עם
הזרע :ץ ז,יתי חולין ש ב כ ש י ן עם זיתי
תרומה ,פצועי חולין עם פצועי
תיייסה ,פצועי חולין עם שליסי

פיל תלתן .אז די קערנדלעך אי^יץ זאלן אריינגעבן טעם אין וויין און דעמאלס ווערט
אויך דער וויין אסור אזוי ווי תרומר ,און מעשיר שני .אויב אבער די תי־יתן־קערנדלער
אייייין ד,אבן ניט אריינגעגעבן דעם טעם .נאר ערשט צוזאמען מיט די תלתןשטעקע־
לעך .איז דע־ר וויין מותר; ביי תלתן פון תרומה מעג דעם וויין טרינקן אויר א '־שראי‘,
און ביי תלתן פון מעשיר שני מעג מען דעם וויין טרינקן אומעטום .ניט דוקא אין
ירושלים .בשביעית ,אויב דער תלתן איז געווען פו! שמיטה־יאר ,אדער פון ורינ־
גארטן־כלאים אדער פון הקדש ,און מען טאר ניט עסן פרוכטן פון שימיטה־יאר
נאך דער ציים פון אויסרוימען ,זמן ביעור .און מען טאר ניט עסן גרינסן ,יואס זענען
געוואקסן אין א וויינגארטן כלאי הכרם ,און מען טאר ניט עסן א זאך .יואס מען האט
מקדיש געווען צום בית המקדש ,איז אסור דער וויי! אי! וועלכן דער חלת! איז ארייש
געפאל!( אויב עס איו פארא! גענוג תלתן־קערנדלעך או! תלתן־שטעקעלעך אריינצו־
ועב! א טעם )אי! וויי!( ביי שמיטה און ביי ורינגארטן־כלאים און ביי הקדש זענען
אויך די שטעקעלעך פון תלתן .פון דעם גריכישין היי ,אסור ,און דעריבער ווען אפיייו
די שטעקעלעך האבן מיטגעהאלפן אריינצוגעבן א טעם אין דעם וויץ .טאר מען שוין
דעם וויין ניט טרינקן.
ו מי שהיו לו ,אז איינער האט געהאט בינמלעך גריכישע היי )תלת!( פו! ווייג־
וארטךכלאים ,דער תלת! איו געוואקם! אי! א וויינגארט! או! ער איז דעריבער ווייו־
ו.ארטךכלאים ,כלאי הכרס( דארף מע! די בינטלעך וריכישע היי פארברענע!
מיר האבן געלערנט אין מסכת כלאים פרק ח׳ משינה א׳ ,אז ירקות אדער תבואה ,וואס
זענען געוואקסן אין א דויינגארטן ,טאר רען זיי ניט עסן און אויך ניט הנאה האבן ,און
מען דארף זיי פארברענען .די משינה דא לערנט אונז ,אז ניט נור דארף מען פארברע־
נען די קערנדלעך פון דעם גריכישין היי נאר אויך די שטעקעי'עך דערפון .די גאנצע
בינטלעך .היו לו ,אז איינער האט געהאט בינטלעך גריכישע היי פו! טבל ופה׳ וו  : , 1כ
ער הוןט ניט אפגעשיידט תרוממ ,זאל ער ויי צעקלאפ! )און אהויסועמע! די לע״נדלעךו
און זאל אויסרעכענע! חיפיל קעדנדלעך איו פאדא! אי! ויי או! ואל אפשיידן פון די
קערנדלעך ותרומה((< ,בער פו! די שטעלעלעך דאוף ער ויט אפשייד! כאטש אויר די
שטעקעלעך פון גריכישן היי ,פון תלתן ,קאנען יוערן בשעת ה־הק געגעסן• אבער היין
תרומה דארף מען פון זיי ניט אפשייידן .אם הפריש ,אויב איינער האט שיין יא אפגע־
שיידט תרומה )צוזאמען די קערנדלעך און די שטעקעלטך( טאי־ ער ניט וא,1ן ,איך
זועל צוקלאפן ,און איך וועל צונעמע! פאר זיך די שטעקעלעך )פו! דער אפגעשייד^
טער תרומה( או! איך וועל געב! )דעם כה!( בלויז די קערנער■׳ נאר עי מיז געב! ודעם
כה!( די שטעקעלעך צוזאמע! מיט די קערנער ׳וייל קוים האט ער די שטעקעייעך אויר
אנגערופן תרומה געהערן זיי צים כהן .כאטיס דער איסור פון תרומה איז ביי די שיטע־
קעלעך ניטא ,ווי מיר האבן געלערנט אין משנה ה׳.
ז זיתי חולין שכבשן עם זיתי תרומה אויב ויען האט איינוע,י גט יאין זאיץ־
וואסער( איילבירט! פו! חולי! צחאמע! מיט איילבירטן פון תיימה )איז דער וין אזיי(
אויב ראם זענע! געווען צעשפאלטענע איילביוטן פון חולין מיט צעשפויל^ווע איייש
בירט! פו! תרומה ,ארעד צעשפאלטענע איילבירטן פו! חולין מיט גאנבע א ” לביו טן
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קליסי חולין עם הצועי תרוסה
מ?זי♦ ה ךג ססא של;עז.1עם ך:
סהור׳  5ל^רנוסהואסחזיקסאת:ם׳

רצב

אם,יעז ב 1ס^ז.קלעע\ר זוזכיהודה׳
 p pל1סעז סלעים}^:ליל׳ךנססא׳
^ירו־אסור .ר׳ והוךה אוסר׳דכיעית
?סאה:ם .וי'יוסי אימי׳ אדוד ס^זעןה

פון תרומה ,אדער )צעשפאלטענע איילבירטן פון חולין( און זאפט פון תרומה )מי
תרומה ,פרוכטךואפט פון תרומה( ,זענען די )חולין־איילבירטן( אסור )צו ססן פאר א
ישראל( .מחמת צעשפאלטענע איילבירסן ואפן אדיין אין זיר די זאפט פון דרויסן ,און
אזוי ווי אין די אלע אויסגערעכנטע פאלן זענען די חולין־איילבירטן געווען צעשפאלטן,
האבן זיי אריינגענומען אין זיך דעם זאפט פון די תרומה-איילגירטן אדער פון דעם
תרומה־פרוכטן־זאפט ,און דעריבער טאר זיי א ישראל ניט עסן .אבל ,אויב אבער
דאס זענען געווען גאנצע )איילבירטן( פון חולין מיט צושפאלטענע פון תרומה ,זענען
ויי מותר .אויך א ישראל מעג עסן די חולין־איילכירטן ,ווייל עם איז אנגענומען ,אז
גאנצע איילבירטן ,כאטש זיי געבן ארויס פון זיר זאפט ,אבער זיי קאנען ניט אריינ־
געמען קיין זאפט פון דרויסן ,און דעריבער האבן זיי ניט ארייגבאקומען דעם תרומה־
זאפט .״מי תרומה״ טייטשט דער ״תפארת ישראל״ זאפט פון תרומה־פרוכט .דער
ברטנורא טייטשט וואסער ,אין יועלכן עם איז געווען איינגעלייגט תרומה־איילבירטן.
ח .דג טמא ,אויב מען האט איינגעלייגט א טמא-פיש )א פיש וואס איז ניט כשר,
וואס מען טאר ניט עסן( ,צוזאמען מיט א טהור־פיש ווואס מען מעג איס עסן .איו דער
דין אווי( ,אויב אין דער פאס ,וואס האלט צוויי סאה איז פאראן דער ניט־כשר׳ער פיש
אזוי פיל אז ער וועגט צען זוז אין יהודה וואס זענען פינף סלעים אין גליל ,איז זיין
גאנצער ראסעל )ציר ,דער פיש־זאפט ,דאס פליסיקייט אין דער פאס( אסיר א סאה
האט זעקס טעפ )קבים( :יעדער טאפ )קב( האט  4קווארט )לוגין(; יעדע קווארט )לוג(
האט צוויי פונט )ליטרא(; יעדער פונט וועגט ) X)1זוז )גילדן( .קומט אוים ,אז צוויי
האה וועגט  9600זוז ,דאם הייסט  960מאל וויפיל עם וועגן  10זוז .לערנט די משנה׳
אז אויב דער ראסעל פון א טריפה פיש האט זיך אויסגעמישט מים דאסעל פון א
כשר׳ן פיש אזוי אז דער טריפה ראסעל איז ניט ווינציקער ווי איין  960טל פון דעם
ראסל ,טאר מען דעם ראסל ניט עסן .ביי א סד אנדערע טריפה־זאכן איז דאך דער דין,
אז ווען זיי מישן זיר אויס מיט  60מאל אזוי פיל כשרע זאכן ,מעג מען שוין עסן:
אבער פיש זאפט איז אזוי שארף ,אז אפילו איין  960־טל אסר׳ט אויך .אויב אבער
עס איז געווען ווינציקער פון איין  960טל מעג מען יא עסן .די משנה באמערקט דא,
אז די וואג פון  10זוז אין יהודה )אין דרום־טייל פון ארץ ישראל( איז אזוי פיל וויפיל
פינף סלעים אין גליל )אין צפון־טייל פון ארץ ישראל( ,מחמת  4זוז איז איין סלע ,און
 5סלעים איז  20זוז ,אבער די געוויכטן פון יהודה זענען געווען טאפלט שווערער פון
די געוויכטן אין גליל ,און דעריבער איז 10־זוז־געוויכט אין יהודה אזוי פיל ווי  20־
זוז־געוויכט אין גליל .ר׳ יהודה זאגט ,אז )דער ראסל איז אסור נור( ווען א פערטל
קווארט פון דעם טריפה־פיש־ראסל האט זיך אויסגעמישט אין א פאס מיט ראסל פון
צוויי סאה .ווי מיר האבען פריער געזאגט איז צוויי סאה  48קווארט )לוגים( ,ממילא
איז איין פערטל קווארט אויף צוויי סאה אזוי פיל ווי איין  192סטל )דאס הייסט נאנט
צו איין 200טל( .אבער אויב עס איז געווען ווינציקער פון איין  192טל טריפה־פיש־
ראסל איז כשר .ור׳ יוסי ,און ר׳ יוסי זאגם ,אז איין זעכצטל אין איס )אין דער
פאס( .לויט ר׳ יוסי איז גענוג ,אז אויב דער טריפה־פיש־ראסל איז איין  16טל פון דעם
ראסל אין פאם ,אז עס זאל בטל ווערן און מען זאל מעגן עסן דעם ראסל .אויף דער
דאזיקער משנה זענען פאראן א סך טייטשן ביי די מפרשים .מיר האבן דא געגעבן דעם
טייטש פון ברטגורא .די דאזיקע משנה איז דא ,אין מסכת תרומות ,געלערנט געווארן
דיר אגב ,ווייל מען האט פריער געלערנט וועגן איינגעלייגטע איילבירטן פון תרומה.
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^עקרבייט סגנים ט^איםש;ככשו
,עם סגנים טהירים׳ ל^י^ .סלו את
ציךם .העיד ר' ^ד1ק1.1ל{גירס^כים
גזסאים שהואיזהיור :י  hpס??5שים
זה עם זה ?!תרים א^א עם החסית.
חנית של הולין עם חנית של

רצג

תרו^ה׳ ;יק של חהלין עם הזנית
של תרו^ה׳ אנור .א;ל חנית של
ח1לין עם :יק של תרו^ה׳ ס^ר:
י א י' ייוני איוסר  bpס^שלר־ןים עם
התהדים אםורים׳ ס5גי שסם נ1תנין
את הסיעם .לבי ש?!ע1ן איו?,:ר׳ נהוג

חגבים טמאים ,ניט-כשר^ע היישעריקן וועלכע ממן האט איינגעלייגט מיט
ט,
כשרע היישעריקן האבן זיי ניט געפסל׳ט )ניט גע׳אסר׳ט( זייער ראםל .היישעריקן,
הגבים ,זיינען פאראן כשרע וועלכע מען מעג עסן .און ניט־כשרע רדישעריקן .לערנט
דא די משנה .אז אויב מען האט אייגגעלייגט צוזאמען היישעריקן ,ניט־כשרע און
כשרע .איז דער ראסל ,דער זאפט ,פון דעם געמיש ,כשר און מען מעג אים עמן .דער
טעם איז .וואס אפילו די חכמים ,וועלכע האלטן ,אז מען טארניט עסן דעם זאפם פון
ניט־כשרע היישעריקן ,זאגן אויך ,אז עס איז נאר א גרינגער איסור ,מחמת יער היי־
שעריקן־זאפט איז ניט קיין בלוט ,נאר סתם א פייכטקייט ,און דעריבער האט מען ביי
א געמיש פון כשר און ניט־כשר מתיר געמאכט .העיד n ,צדוק האט עדות געזאגט
אויף דסם זאפט )ראסל( פון ניט־כשרע היישעריקן ,אז ער איז כשר )צוס עמן( .ר׳ צדוק
איז געווען א תנא אין דער צייט פון חורבן פון 2טן בית המקדש ,און ווען אלע תנאים
זענען אוועק קיין יבנה און דארט מייסד געווען די ישיבה איז אויך ר׳ צדוק אהינגע-
קומען .און דארט האבן תנאים ״עדות געזאגט״ פאר די חכמים פארשידענע הלכות,
וואס זיי האבן געהערט פון זייערע רביים .די דאזיקע עדות־הלכות זענען פאראן אין
מסכת עדיות .ר׳ צדוק האט עדות געזאגט ,אז מען מעג עסן דעם זאפט פון ניט־כשרע
היישעריקן אפילו ווען ער איז אליין ,״טמא״ ,״טהור* ,״פסול״ אין די דאזיקע הלכות
איז דער טייטש דאסזעלבע וואס ״ניט־כשר״ ,״כשר״ ,״טריפה״.
י כל הנכבשים ,אלע )גרינסן( וואט זענען אריינגעלייגט געווארן איינער מיטן
אנדערן )גרינסן פון חולין צוזאמען מיט גו ינסן פון תרומה( ,זענען מותר ,א חוץ )אויב
ויי זענען איינגעלייגט( מיט ״חסית״ )אלע םארטן ציבעלעס ,קנאבל( .די משנה לערנט,
אז געוויינטליכע גרינסן ,אפילו זיי זענען איינגעלייגט צוזאמען ,געבן ניט אריץ קיץ
טעם איינער אין דעם אנדערן ,און דעריבער אפילו ווען איין גרינס פון די איינגע־
לייגטע איז תרומה ,מעג א ישראל עסן די איינגעלייגטע חולין־גרינסן .אבער אן אויס־
נאם זענען די סארטן גרינסן ,וואס מען רופט ״הסית״ ,דאס מיינט מען ציבעלעס,
קנאבל און אלע אנדערע שארפע גרינסן .די משנה גיט דא באלד ביישפילן פון דעם דין!
חסית של חולין ,אויב מען האט איינגעלייגט חסית )ציבעלע צי קנאבל( פון חולין מיט
חסית פון תרומה אדער גרינס פון חולין מיט חסית פון תרומה ,איז אטור .א ישראל
טארניט עסן די חולין מחמת זיי האבן דאך באקומען א טעם פון דעם שארפן תרומה הסית.
אבל חסית של חולין ,אבער אויב מען האט איינגעלייגט חסית פון חולין מיט גרינס פון
תרומה מעג מען ,א ישראל מעג עסן דעם חולין־חסית ,ווייל דער גרינס פון תרומה
האט דאך ניט געקאנט אריינגעבן קיץ טעם אין דעם הסית פון חולין ,דער כלל איז,
אז נור ווען דער הסית איז פון תרומה טאר מען ניט.
יא .ר׳ יוסי זאגט ,אז אלץ וואט איד איינגעקאכט מיט ״תרדים״ )לויט טייל
מפרשים איו עט ווייס-קרויט ,לויט אנדערע חכמים מיינט מען דערמיט טאמאטן,
פאמידארן( איו אסור )אויב די ״תרדיס״ זענען פון תרומה טאר א ישראל דאט גע־
קעכץ ניט עסן( ,ווייל די תרדים געבן אדיין א טעם ,״נשלקים״ טייטשען טייל מפרשים
״שטארק איינגעקאכט״ :טייל מפרשים מיינען אז דאס ווארט ״שלק״ איז דער טייטש
אין א סך ערטער ״קאכן גרינסן״ ,ווי למשל אין ברכות פרק ו׳ משנה ח׳ ״אכל שלק״,
וואס איז דער טייטש ,,געקאכטע גרינס״! ר׳ יוסי זאגט ,אז תרדים האבן אזא שארס־
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של שק;א עם ברוב של בעל׳ אסור
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רצד

^אמךת׳ מפני זנזהיא פ־ולטת ואינה
ביולעתג י ב ביןידלמנתבשלה בתבלין
אסורין׳ אפילו סלמ׳ון זןןלה אסור׳
מפגי קהוא ב1לע♦ מי ^זלק1ת ומי
כמזןזיסקל תרימה אסורים לזרים:

פר ק יא
איןנ 1תניןדבילהוגר 1גרתלת 1ן המידיס׳ מפגי ז^זהוא מא?ךן׳אבל

קייט ,אז זיי געבן אריץ א טעם אין די אגדערע גרינסן .ר׳ שמעו! זאגט ,אז מע 1קאכט־
צוזאמען קרויט ,וואם וואקסט אויף טרוקענער ערד ,וועלכע מען רארף באזואסערן
)שקיא( ,מיט קרויט )פון תרומה( וואס וואקסט אויף נאסער ערד ,וועלכע מען דארף
ניט באוואסערן )בעל( ,איו אסור )טן(ר א ישראל ניט עסן( ,ווייל דער קרויט פון דער
טרוקענער ערד זאפט איין )אין זיך רעם זאפט פון רעם תרומה־קרויט( .די מפרשים
דערקלערן עס דערמיט ,וואס דער קרויט וואם וואקסט אויף טרוקענער ערד ,איז אויר
טרוקן און דעריבער האט ער מער די פייאיקייט איינצוזאפן אנדערע זאפטן n .עקיבא
זאגט ,אז אלע זאב! וועלנע ווערן געקאכט איינער מיט רעם אנדערן )א כשרע מיט
א ניט־נשרער( זענען מותר ,א חוץ ווען מען קאכט מיט פלייש ,וריל עס זאפט איין,
אין טייל משגיות איז אנשטאט ״ר׳ עקיבא״ פאראן ״ר׳ יהודה״ .טייל מפרשים )ווי
דער ברטנורא טייטשן ,אז דער דין איז דא גור ווען מען קאכט צוזאמען צוויי זאכן פון
זעלבן מין .דער רמבם טייטשט איין די משנה ,אז אפילו ניט פון זעלבן מין n .יוחנן
בן נזרי זאגט ,אז די לעבער אסר׳ט ,אבער זי אליין ווערט ניט גע׳אסר׳ט ,ווייל זי גיט
ארוים פון זיך )זאפט( אבער זי נעמט ניט אריין אין זיך ,אויב מען האט געקאכט טריפה
לעבער צוזאמען מיט אן אנדער מאכל א כשר׳ס ,למשל ,מיט כשר פלייש׳ ווערט דאס
כשר׳ע מאכל טריפה ,ווייל די לעבער גיט ארויס פון זיך זאפט און דער טריפה־זאפט
גייט אריין אין פלייש; אבער ווען מען קאכט כשר׳ען לעבער צוזאמען מיט טריפה
פלייש ,זאגט ר׳ יוחנן בו נורי ,אז דער לעבער ווערט ניט טריפה ,מחמת דער לעבער
איז גלאטיק און נעמט ניט אריץ אין זיך קיין זאפט פון דרויסן .די מפרשים באמערקז
דאביי ,אז דער דין בלייבט ,אז געקאכטע )חולין מיט תרומה ,אדער כשיר מיט טריפה(
איז אסור ,און אז א לעבער ,אפילו א כשרע ,טאר מען אפילו איר אליין ניט קאכן און
עסן ,סיידן מען האט איר פריער אפגעבראטן אויף פייער.
יב .ביצה ,אן איי ,וואס איז געקאכט געווארן מיט אסור׳ע געווירצן )פון תרומה,
צי אנדערע ניט־כשרע זאכן ,ווי פון וויינגארטן־כלאים( ,איז אפילו איר געלכל )חלמון(
אמור ,ווייל עס זאפט איין כאטש אן א־י האט א הארטע שאל ,פונדעסטוועגן גייט אדורך
דער געווירצן־זאפט דורך דער שאל .מי שלקות ,וואסער אין וועלכן מען האט געקאכט,
אדער איינגעלייו.ט תרומה )גרינסן פון תרומה( ,איז אסור פאר ניט־כהנים ,א ישראל צי
א לוי טארן דאס וואסער ניט טרינקן ,ווייל עס האט אין זיך אריינגענומען דעם זאפט
פון די תרומה־גרינסן .דאם ווארט ״זרים״ איז פון חומש )ויקרא כ״ב ,״וכל זר לא יאכל
קודש״( און איז דער טייטש ״פרעמדע״ ,און מען מיינט דערמיט אזעלכע׳ וואס זענעז
ניט כהנים ,דאם הייסט ,א ישראל און א לוי

פרק יא.
א אין נותנין ,מען טארניט אריינלייגן געפרעסטע פייגן אדער דארע פייגן )פון
תרומה( אין פיש־פעט־זאפט )מוריים( ווייל ער פארניכטעט זיי )די תרומה־פייגן(,
תרומה־מאכלים טאר מען ניט קאליע מאכן .און ווייל די פייגן ,וואס מען לייגט אריץ
אין דעם פיש־פעט־זאפט ,איז נור כדי די פייגן זאלן אריינגעבן זייער געשמאק אין
דעם פיש־זאפט ,און דערנאך נעמט מען די פייגן ארויס און מען ווארפט זיי אוועק,
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נוהנין את היין למוריים .ואין מפשסין
א;ל ע־ושין את ה?ן
את
יינומלין .אין מלטלים גין •:ןל תרו^ה
פ5נישהוא פ5ןעיטו.ר׳ יהוךה מתיר׳
מ^גי שהוא סי^זפיח׳וג ב

רצה

תפרים׳ ויין תפוחים ,והופץ סתוניות׳
ושאר 5ל מי פירות של תרופה,
ר׳ אליעזר מחוב.ץרן וחומש ,ורבי
והו^ע פוטר .ו ר אליעזר מטמא
משום משקה .אמר ר׳ יהושו׳ג לא

דעריבער טאר מען ניט .דאס ווארט ״מורייס״ ,זאגט ר׳ בנימין מוטפיא אין .,מוסף
הערוך״ ,איז דאם לאטיינישע ווארט ״מוריא״ ,וואס איז דער טייטש געזאלצענער זאפט
פון איינגעלייגטע פיש .אבל נותנין ,אבער מען מעג אריינטאן וויין )פון תרומה( אין
פיש־פעט־זאפט ,ווייל דער וויין בלייבט דארט און מען טרינקט אים און דעריבער
הייסט עס ניט אז מען מאכט קאליע רעם תרומה וויין .ואין מפטמין ,און מען טארניט
אריינטאן געחירצן )מפטמים( אין אייל )פון תרומה( ,ווייל די געווירצן נעמען אין
זיך אריין דעם תרומה־אייל ,און דערנאך נעמט מען די געווירצן ארויס און מען
וואדפט זיי אוועק ,קומט דאך אויס ,אז מען מאכט קאליע תרומה־אייל .אבל עושין,
 8בער מען מעג מאכן פון וויין )פון תרומה( געווירצן־וויין )יינומלין ,וויין ,אין וועלכן
מען טוט אריין ה^ןניק ,פעפער( .דער וויין ווערט דאדורך ניט קאליע ,ווייל מען טרינקט
אוים אלץ צוזאמען ,דעם וויין מיט דעם האניק און פעפער .דאם ווארט ״יינומלין״,
זאגט ד בנימין מוספיא אין ״מוסף הערוך״ ,איז דאם גריכישע ווארט ״איינאמעלי״,
וואס איז דער טייטש וויין צונויפגעמישט מיט האניק .אין מבשלין ,מען מאר ניט קאכן
וויין פון תרומה ,ווייל מען מאכט איס ווינציקער .דער ירושלמי ברענגט דארויף צוויי
טייטשן .איינער איז ,אז ווען מען קאכט ;ויין ווערט דער וויין אויסגעקאכט ,און ער
ווערט ווינציקער ,דער צווייטער טייטש איז ,אז עס ווערט וויגציקער די צאל מענטשן,
וואס טרינקן דעם וויין ,מחמת ניט אלע טרינקן געקאכטן וויין .ר׳ יהודה איז מתיר
)צו קאכן תרומה־וויין( ,ווייל מען מאכט אים בעסער ,דער ירושלמי פרעגט ,אז דאם
איז דאך א סתירה צו דער משנה פריער פרק ב׳ משנה ר וועגן דין ניט אפצושייח
פון ערגערן וויין אויף בעסערן; און ער ענטפערט ,אז אויב דער כהן קאכט דעם וויין
איז עס באקוועמער פאר אים ,ווייל ער האלט זיך לענגער! אבער ווען דער בעל הבית
קאכט דעם וויין איז עס ערגער ,ווייל דער ניט־געקאכטער איז בעסער.
ב האניק פון טייטלן )פון תרומה( ,אדער וויין פון עפל )פון תרומה( ,אדער עסיק
פון ווינטער־וויינטרויבן )פון תרומה( ,און אלע אנדערע זאפטן פון תרומה־פרוכטן ,אין
ר׳ אליעזר מחייב )אויב א ישראל טרינקט זיי בשוגג( צו באצאלן רעם קרן און ראם
פיפטל )חומש( ווי מיר האבן געלערנט אין פרק ו׳ משנה א׳ ,אויב א ישראל עסט
תרומה בשוגג דארף ער באצאלן)מיט תבואה אדער פרוכטן( דעם כהן וויפיל די תרומה
באטראכט ,און אויך צוגעבן א פיפטל ,חומש )אייגענטליך א פערטל( .זאגט ר׳ אליעזר,
אז מען דארף באצאלן דעם קרן און דעם חומש ניט נור ווען מען עסט תרומה־פרוכטן,
גאר אויך ווען מען טרינקט דעם זאפט פון די תרומה־פרוכטז .אז וויין און אייל זענען
ריכטיקע תרומה ,איז א בפירושער פסוק אין חומש במדבר י״ח ״כל חלב יצהר וכל
חלב תירוש״! ״יצהר״ איז אייל און ״תירוש״ איז וויץ .נאר וועגן אנדערע פרוכט־
זאפטן האט ר׳ אליעזר געדארפט זאגן דעם דין ,אז ווען א ישראל טרינקט זיי דארף
ער באצאלן דעם קרן און חומש .ור' יהושע ,און ר׳ יהושע פטר׳ט ,ווען א ישראל
טרינקט זאפט פון תרומה-פרוכטן דארף ער ניט באצאלן דעם חומש .אבער דעם קרן
האלט אויך ר׳ יהושע ,אז ער דארף באצאלן ,מחמת ער האט דאך צוגענומען ביים כהן
א זאך ,וואם געהערט צום כהן .דאס זעלבע האלט ר׳ יהושע ,אז לכתחילה טאר א ישראל
ניט טרינקן אויך זאפטן פון תרומה־פרוכטן .וואס נוגע וויין און אייל האלט אויך ר'
יהושע ,אז מען דארף באצאלן דעם חומש ,ווי מיר האבן פריער געזאגט .זר׳ אליעזר,
און ר' אליעזר זאגט ,אז )די דערמאנטע זאפטן פון פרוכטן ,ניט דוקא תרומה( ווערן
טמא אלם משקה ,ר׳ אליעזר האלט ,אז אי*ע פרוכטן־זאפטן האבן דעם דין פון משקה,
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רצו

9נו ס??ןים ?;זכ,עה סעזקין ?מ־וגי חפירות אי! מעז5ין א־ורזם מלריוחן
<{מרו?> ,זכ?;נה ס^זלוין בתיומה וכמעשי שוי׳ אלא זיתים
םט?זים,
?ל סמקזלןין טה1רין  iוענכים בל?ד .אין סולגין אומעים
טמאים׳
גאין ע1שין המרים ך?ש׳ ול^^ ספיחים משום;ערי^ה׳ ן!^^א .על היתא מן
גין׳ ולא סתומ1ת ח1מץ׳ וש<{ר כל הזיתים ומן הענבים .ואין מביאין
פון געטראנקן ,אזוי אז ווען א טמא־זאך רירט זיי אן ווערן זיי טמא ,און ווען זיי ,די
פרוכטן־זאפטן ,זענען טמא און זיי רירן אן עסנווארג ווערט אויך דאס עסנווארק טמא!
און ווען זיי ,די פרוכטן־זאפטן ,ניט זייעגדיק טמא ,רירן אן עסנווארג זענען זיי ״מכשיר״,
מאכן זיי פייאיק די עסנווארג ,אז ווען א טמא־זאך וועט זיי אנרירן זאלן זיי ווערן טמא.
דער דין איז ,אז עסנווארג קאן ניט ווערן טמא סיידן זיי האבן פריער אנגערירט א
משקה ,א פליכיקייט־געטראנק ,ווי וואסער ,וויין וכדומה .זאגט ר׳ אליעזר ,אז אויך
פרוכטן־זאפטן האבן דעם דין פון משקה ,סיי בנוגע אליין טמא ווערן ,סיי בנוגע מטמא
זיין אנדערע און סיי מכשיר צו זיין עסנווארג .אמר ר׳ יהושע ,האט ר׳ יהושע געזאגט:
די חכמים האבן אויסגערעכנט זיב! משקאות וגעטראנק!{ ,ניט ווי דער ב שמיס־הענד־
?ער ועכנט אוים זיינע בשמים )או! ער רעכנט ניט אויס פינקטלעך( ,נאר זיי ,די
חכמים האבן געזאגט ,אז ״זיב! משקאות זענען טמא' ,אבער אלע אנדערע משקאות
זענע! טהור )קאנען ניט ווערן טמא( .די משנה אין לעצטן פרק פון מסכתא מכשירין
רעכנט אויס די זיבן משקאות :״וואסער ,טוי ,וויין ,אייל ,בינעךהאניק ,מילר און
בלוט״ .זאגט ר׳ יהושע ,אז די חכמים האבן אויסגערעכנט אין דער משנה פינקטליך,
אז נאר די דאזיקע  7משקאות .אבער אלע אנדערע געטראנקן ,פרוכטן־זאפטן ,זענען
ניט קיין משקאות און קאנען ניט טמא ווערן ,און קאנען ניט מטמא זיין ,און קאנען
ניט מכשיר זיין.
ג .אין עושין ,מען טאר ניט מאכן פון טייטלן האניק ,און פון עפל טאר מען ניט
מאכן עפל־וויין; און פון ווינטער־תיינטרויבן טאר מען ניט מאכן עסיק ,און אנדערע
פווכטן טאר מען ניט מאכן אנדערש ווי זיי זענען באשאפן געווארן ,אויב זיי זענען
תרומה אדער מעשר שני ,אן אויסנאם זענען נאר ׳י ” .לבירטן און וויינטרויבן אליין.
פון תבואה און פרוכטן ,וואס זענען תרומה אדער מעשר שני ,טאר מען ניט מאכן קיץ
משקה צו טרינקן ,נאר מען דארף זיי עסן .אבער מען מעג מאכן פון איילבירטן אייל
און פון וויינטרויבן וויין ,ווייל זיי ווערן בפירוש דערמאנט אין חומש אלם תרומה
)במדבר י״ח( ווי מיר האבן געגעבן אין דער פריערדיקער משנה .אין סופגין ,עם קומט
ניט קיין מלקות פאר טרינקן זאפט פון ערלה־פרוכטן ,חוץ פון רעם זאפט ,וועלכער
גייט ארויס פון איילבירטן און וויינטרויבן אליין ,ווען מען פלאנצט א בוים זענען די
פרוכטן וואס וואקסן די ערשטע דריי יאר ערלה ,און מען טאר זיי ניט עסן ,און ווער
עס עפט זיי קומט אים מלקות 39 ,קלעם ,ווייל ער האט עובר געווען אויף א פארבאט
פון דער תורה .קריגן מלקות הייסט ״סופג ארבעים״ ,״אריינזאפן פירציג״ ,מחמת
אין חומש דברים כ״ה איז פאראן אז מען זאל שלאגן ״ארבעים״ ,פירציג קלעפ .די
חכמים האבן געלערנט ,אז דאס מיינט מען נור  39קלעם .זאגט די משנה ,אז דאם איז
נור ווען מען עסט די פרוכטן פון ערלה ,אבער אויב מען טרינקט דעם זאפט פון
ערלה-פרוכטן קריגט מען ניט קיין מלקות־קלעפ ,מיט׳ן אויסנאם פון אייל פון ערלה־
איילבירטן און וויין פון ערלה־וויינטרויבן ,וואס אויב מען טרינקט זיי קומט יא מלקות,
ואין מביאין ,און מען טארניט ברענגן קיינע פרוכטן־זאפטן ומשקים( אלם ביכורים
נאר די זאפטן פון איילבירטן און וויינטוויבן אליין .דער דין איז ,אז געוויסע ערשטע
תבואות און פרוכטן ,וואם ווערן אמפריערסטן צייטיק ,דארף מען ברענגן אין בית
המקדש און געבן צו די כהנים! דאם הייסט .,ביכורים״ .זאגט די משנה ,אז מען
מוז ברענגן נור די תבואות און פרוכטן זעלבסט ,און ניט זייערע זאפטן! אן אויסנאם
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כיורים סשקץ ,אלא הי:;1א סן
סזיתים ומן הוננבים .ואינ 1מטסא
משום משקה אי^א הייועא מן הזיתים
ומן הענבים .ואין מקייבץ על 55י
הניזכח א^א הי 1צא מן הזיתים ומן
הענבים :ך עוקצי תא;ים ו4ר;1רות

רצז

והקלימים והמיוכין ז^זל ון;רומה
אםולים לזףםנ ךק ;_רעיגי תרומה׳
הזמן קהוא ממימן׳ אסורות׳ ואם
ה^מלי?ןמתר1ת.וכן.עצמ1תד,קך>מים׳
גזמן ו^הוא ממימן אסורין׳ ואם
הימלימן׳ מתרין .ד׳מוימן מ?:ר׳ מכין,

זעגען אייל פון איילבירטן און וויץ פון וויינטרויבן ,וואס מען מעג יא ברענגן אלם
ביכורים .ואינו מטמא און עם ווערט ניט טמא אלם משקה קיין געטראנק )פון פרונט!(,
נאר דעו זאפט וואס גייט ארוים פון איילבירטן און וויינטרויבן אליין ,דעם דין האבן
מיר שוין געהאט פריער אין משנה ב׳; עס זענען £אראן נאר אנדערע געטראנקן וואס
יוערן טמא אלם משקה ,ווי וואסער ,מילך ,בינען־האניק ,טוי ,בלוט; אבער געטראנקן
פון סרוכטן ווערן ניט טמא אלס משקה ,הוץ פון איילבירטן און פון וויינטרויבן .ואין
מקריבי! ,און מען איו ניט מקריב אויפן מובח )אין בית המקדש( קיינע אנדערט גע־
טראנקן )פון פרונט!( נאר וואם גייט ארוים פון איילבירטן און פון וויינטרויבן אדיין,
עס זענען פאראן נאך אנדערע פליסיקייטן ,משקאות ,וואס מען איז מקריב אויפן מזבח,
ווי וואסער אום סוכות )ניסוך המים( ,דאס בלוט פון קרבגות .אבער געטראגקן פון
פרוכטן איז מען מקריב אויפן מזבח נור אייל און וויץ; אייל צו מנחות )קרבנות פון
מעל( און וויין אלס נסכים ,וואם מען גיסט אויפן מזבח,
ד ,עוקצי ,די דינע שטענגלעך פון פייגן און פון דארע פייגן ,והנליסים ,און פון
זיסהאלץ־פרונטן ,והחרובין ,און פון באקסער ,פון תרומה זענפן אסור צו זרים )א
ישראל טאר ניט עס ■(1״עוקץ״ הייסט דאס דינע שטענגעלע ,מיט וועלכן די פרונט
איז צו באהאפטן צום ציוייג ,און ווען מען רייסט אפ די פרוכט ,בלייבט דאס דינע
שטענגעלע צוזאמען מיט דער פרוכט ,און טייל מענטשן עסן עס .זאגט די משנה ,אז
כאטש דער ״עוקץ״ איז דאך ניט קיין טייל פון דער פרוכט ,נאר א שטיקעל האלץ,
פונדעסטוועגן טאר א ישראל דאס ניט עסן אויב די פייגן אדער די דארע פייגן ,אדער
די זיס־האלץ־פרוכטן אדער די באקסערן זענען פון תרומה.
ה גרעיני תרומה ,די קערנדלעך פון פרונט! פון תרומה ,אויב ער )דער נה!(
זאמלט זיי )ווארפט זיי ניט אוועק נאנן עסן די פרונטך זענען זיי אסור )טאר זיי א
ישראל ניט עם!( און אויב ער האט זיי אוועקגעוו^ןרפן זענען זיי מותר )מעג זיי א
יש-אל עסן( מיט  .גרעינין״ ,״קערנדלעך״ ,מיינט מען דא די ווייכע קערנדלעך פון
עפל און בארנעס און אנדערע אזעלכע פרוכטן ,וואס טייל מענטשן עסן זיי און טייל
ווארפן זיי אוועק ,אויב דער כהן האט זיי נים אוועקגעווארפן ,האבן זיי נאך די חשיבות
פון תרומה און א ישראל טאר זיי ניט עסן .אויב אויב דער כהן האט זיי אוועקגע־
ווארפן ,האבן זיי פארלוירן די חשיבות פון תרומה ,און א ישראל מעג זיי עסן .ונן,
און דערזעלבער דין איז אויך מיט ביינער פון קדשים )פון אזעלנע קרבנות ,וואט
נור א כהן מעג עסן זייער פלייש( ,אויב )דער נהן( ואמלט זיי )האט זיי ניט אוועק־
געווארפן( זענען זיי אמור )טאר א ישראל זיי ניט עם!( ,און אויב ער האט זיי אוועקגע־
ווארפן זענען זיי מותר )מעג אויך א ישראל זיי עסן( ,דער ברטנורא זאגט ,אז מיט ״ביי־
נער״ מייגט דא די משנה די ווייכע ביינער־טיילן ,למשל די שפיצן פליגל פון א עוף
וכדומה ,וואס טייל מענטשן עסן זיי יא און טייל מענטשן ווארפן זיי אוועק ,המורם!,
די גרןןבע קלייען פון תרומררחבואה זענען מותר )א ישראל מעג זיי עסן( ,ווען מען
מאלט ווייץ אדער גערשטן קומען ארויס ,א חוץ מעל ,אויך קלייען ,וועלכע באשטייען
פון שאלעכץ פון די ווייץ־אדער גערשטן־קערנדלעך .די גראבע קלייען ווערט כמעט
אינגאנצן ניט גענוצט פאר מענטשן צום עסן ,דעריבער ווערן זיי ניט גערעכנט פאר
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סךש1ת אסוריות ושל ןשנ 1ת
מ?;ר1ת .ונ1ד,ג בוןציומה ןך-ך שהוא
נוהג בחולין .ך?,ו  5לת .קב או.קבום
לקאה ,לא ;איר אתר^באר׳ א^א
נגיחנו ב^קום המוצנע :ך מגורה
שפ-1ה ממנה העי תרו?יה ,אין

רצח

מחיבים אותו להיות יושב ומלקט
אחת אחת׳ א^א מכבר כריכו ונותן
לתוקה חולין :ן וכן חבית שלשמן
שנשפקה ,אין מחיבין אותו להיות
יוו{\ב למט 5ס׳ אלא נוהג כח כררןד
שהוא נוהג בחוליף ח הט^ערח מכר

א טייל פון דער תרומה־תבואה .סובין ,די דינע קלייען )פון תרומה־וריץ( ,אויב זיי
זענען פון נייעם )ווייץ( ,וענען די אסור .א ישראל טאר זיי ניט עסן .מחמת נייער ווית
ווערט ניט גוט אויסגעמאלן און דעריבער בלייבט אין די דינע קלייען א סך מעל.
ושל ישנות ,אויב אבער )די דינע קלייען( ועננון פון אלטן )ווייץ( ,וסנען זיי מותר.
א ישראל מעג זיי יא עסן ,ווייל דער אלטער ווייץ צעמאלט זיך גוט ,און עם בלייבט ניט
אין זיי קיין מעל .די מפרשים זאגן ,אז ״נייער״ ווייץ הייסט ביז  30טעג נאכדעם
ווי מען ד׳אט דעם ווייץ אפגעשניטן פון פעלד׳ און ״אלטער״ ווייץ הייסט נאך די  30טעג.
ונוהג ,און ביים מאלן תרומה־תבואה זאל מען זין נוהג זיין אזוי ווי מען אין זין
נוהג ביי חולין־תבואה .די משנה לערנט ,אז מען מעג ביים צעמאלן תרומה־תבואה
מאכן נוטע מעל און באזייטיקן דעם קלייען׳ און עס הייסט ניט ,אז מען האט קאליע
געמאכט תרומה־תבואה דאדורך וואס מען האט געמאכט צו־גוט מעל און באזייטיקט
צו־פיל קלייען :מען דארף זיך נוהג זיין אזוי ווי מען איז זיך נוהג מיט תבואה פון חולין.
המסלת ,אז איינער מאכט פיינע מעל )פון ווארט ״סולת״ ,רייכע ,פיינע מעל ,און ראם
קומט ניט ארוים קיין סך פון תבואה( ,א טאפ אדער צוויי טעפ פון א סאה תרומה )א סאה
תבואה האט זעקס טעפ ,קבים ,און ער ציט־ארויס ניט מער ווי איין אדער צוויי טעפ
פיינע מעל פון רעם סאה ווייץ( ואל ער ראם איבערגעבליבענע )די פינף אדער פיר
טעפ קלייען( ניט פארניכטן ,נאר ער זאל די אוועקלייגן אין אן אפגעהיטן ארט )בא־
האלטן ,אפגעהיטן ,ניט־הפקר( .מחמת ווען מען נעמט ארוים אזוי ווייניג מעל פון
אזא סכום תבואה ,איז דאס איבערגעבליבענע ניט קיין קלייען׳ נאר א עסנווארג פאר
מענטשן ,און דעריבער טאר מען עס ניט פארניכטן ,ווייל עס האט יא געוויסע חשיבות
פון תרומה.
ו .מגורה ,א מאגאוין )שפייכלער( פון תבואה ,פון וועלכן איינער האט ארויסגע־
רוימט ווייץ פון תרומה) ,עס איו אין שפייכלער געווען ווייץ פון תרומה און מען האט
דעם ווייץ צוגענומען פון דארט( צווינגט מען אים ניט ,אז ער זאל זיצן )אין שפייב־
לער און אויסקלייבן פון דארט יעדעס ווייץ־קערנדל ,נאר ער קערט אוים ווי געוויינט־
לין ,און דערנאך מעג ער אריינלייגן אין שפייכלער חולין־תבואה .דאם הייסט ,אז אויב
עם זענען דארט פארבליבן עטלעכע קערנדלעך פון דעם תרומה־ווייץ ,שאדט ניט,
ווייל זיי ווערן בטל ,און ער האט דאך ניט מכוון געווען דערצו .מען דארף נור אוים־
רוימען דעם שפייכלער ,ווי מען רוימט אוים געוויינטליך א שפייכלער פון חולין־
תבואה ,״מכבד״ הייסט ״אויסרוימען״ ,״אויסקערך.
ז .וכן ,און ראם זעלבע איז אויך ,אז איינער האט א פאס פון אייל )פון תרומה(
און דער אייל איו ארויסגעגאסן געווארן )פון פאס( ,צווינגט מען אים ניט ,אז ער זאל
זיצן און אויסווישן פון פאם יעדן טראפן ,נאר ער דארף זין נוהג זיין ווי ער איז זין
נוהג מיט חולין־אייל .עם איז ,הייסט עם ,גענוג ווען ער גיסט ארויס פון פאס רעם
תרומה־אייל ,אזוי ווי ער פירט זיך ווען ער גיסט ארוים פון פאס חולין־אייל ,און דער־
גאך מעג שוין אריינגיסן אין פאם חולין־אייל ,און אויב עם איז געבליבן פון פריער
עטליכע טראפנם תרומה־אייל שאדט ניט .״מטפח״ איז דער טייטש ״אדסווישך,
לויט טייל מפרשים שטאמט עם פון ״טפח״ ,״האנט״ ,אויסווישן מיט דער האנט!
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לכד׳ ונ׳וסף קל ש *0פים׳ נ־ותן לת 1כה
חולין .הרכץה ומ^ה ׳ הרי זיו הרו^ה.
וכמה תהא בת־־ומת מעש־־ ק ל
ךסא' ףוליכ?ה לכהף אחדמשמ;ה
לשמינית .ט כרשי;י תרומה

רצט

סן4הילין א1תם לכחמה ולחיה
ולתמג־ולים .ושראל שקכר מךה
מכהן׳ סאכילה כישיני תרו?ןה.
וכהן ק קכר מ ך ה מישראל׳ אף?גל
פי קמזונייהיל ?גליו׳ לא י-אכיל;ה

און לויט אנדערע מפרשים שטאמם עס פון ווארט ״מטפחת״ א ׳.טוד /אויסווישן
מים א טוך.
המערה ,אז איתער גיסט־איבער נוויין ןןדסר אייל פון תרומה( פון איין קריג
ח.
אין אן אנדערן קרוג ,און ער טריפט־אפ דריי טראפנם )נ^ןכדעם ווי ער האט איבער־
געגאסן ,נייגט ער אוים די קרוג ,און עס רינען נאך אראפ דריי טראפנם( ,מעג ער
אריינגיסן אין רעם קרוג חולין )וזיין אדער אייל( .ער דארף ניט 'אויסווישן די קרוג.
הרכינה ומיצה ,אויב נאכדעס )ווי ער האט איבערגעגאסן רעם תרומה־וויין צי דעס
אייל און ער האט שוין געהאט אויסגענייגט די דריי טד'אפנם( האט ער ווידעראמאל
אויסגעבויגן די קרוג און ער האט ארויסגעצויגן )נאך טראפנם וויין צי אייל( ,איז עס
תרומה עם הייסט ניט ,אז דאס איבערגעבליבענע איז שוין ניט קיץ תרומה! עם איז
יא תרומה ,נאר מען צווינגט ניט דעם בעל הבית פון דער קרוג מער ארויסצוציען.
אבער אויב ער האט יא ארויסגעצויגן נאר טראפנם האבן זיי דעם דין פון תרומה,
וכמה ,און וויפיל דארף זיין אין תרומת מעשר פון דמאי און מען זאל עס דארפן פירן
צום כהן 7אן אכטל פון א אכטל .ווי מיר האבן געגעבן אין דער הקדמה צו מסכת דמאי
הייסט דמאי תבואה צי פרוכטן ,וואם מען קויפט ביי א עם הארץ און מען איז ניט זי־
כער ,צי מען האט שוין אפגעשיידט דערפון מעשר :דעריבער איז מען מחויב אפ־
צושיידן פון דמאי מעשר און פון דעם מעשר דארף מען אפשיידן א צענטל אלט תרומת
מעשר און עס געבן דעם כהן .ווען די דאזיקע תרומת מעשר וואלט געווען זיכערע
תרומת מעשר וודאי ,זיכערע( דארף מען עס באהאלטן פאר דעם כהן אפילו וועז עס
איז פאראן נאר דאס קלענסטע ביסל ,אבער ווייל עס איז דמאי ,נור א ספק׳ דעריבער
איז מען מחויב עס צו באהאלטן און געפינען דערפאר דעם כהן נור ווען עס אין
פאראן מינדענסטנס אן אכטל פון אן אכטל ,דאס הייסט א  64טל פון א קווארט )לוג(;
אויב עס איז ווינציקער דערפון דארף מען ניט .דער ירושלמי זאגט ,אז דאס איז נור
ווען די תרומת מעשר איז טמא .און פון אייל פון טמא׳דיקער תרומה האט דער כהן
א קליינעם נוצן :ער קאן מיט אים נאר באלייכטן .אבער אויב די תרומת מעשר איז
טהור מוז מען אפילו דאס קלענסטע ביסל אפהיטן און באהאלטן פאר דעם כהן
ט כרשיני תרומה ,וויקע פון תרומה ממג מען געבן צו עסן צו א בהמה ,און צו
א חיה און צו הינער וויקע )אין ענגליש ״וועטש״( איז א געוויקס ,וואס מייסטנס עסן
עס בהמות! אבער ווייל בשעת הדחק ווערט עס געגעסן אויך דורך מענטשן ,דארף מען
אפשיידן דערפון תרומה און מעשרות .זאגט די משנה ,אז ווייל דער עיקר ווערט וויקע
געגעסן דורך בהמות ,מעג מען תרומה־וויקע געבן צו עסן צו בהמות ,חיות און הינער;
אויב אבער דער עיקר עסן פון א געוויקס איז דורך מענטשן ,טאר מען תרומה פון
דעם דאזיקן געוויקס ניט געבן צו עסן צו בהמות .ישראל ששכר ,אז א ישראל האט
געדינגן א קו פון א כהן ,מעג ער איר געבן צו עסן תרומה־וויקע ,דער דין איז׳ אז
תרומה מעג מען געבן צו עסן נור א כהן׳ס א קו ,ווייל אין חומש ויקרא כ״ב איז פא־
ראן ״נפש קנין כספו״ ,מיינט מען יעדן נפש פון כהן ,אפילו א בהמה! אבער ניט א
ישראל׳ס קו; און ווייל די קו איז דאך דעם כהן׳ס ,און דער ישראל האט דאך זי נור
געדינגן ,מער ער איר געבן צו עסן תרומה־וויקע .וכהן ששכר ,אבער אז א כהן האט
געדינגן א קו פון א ישראל ,כאטש סר דארף דער קו געבן צו עמן ,טאר ער איר ניט
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^רה
נר^זיגי ו; 1ת  9ה. .ישראל
מכן!זן׳ לא נאהיל^ה 5ישיני היר^ה.
וכלון>ןןשם ^רהמוי^יאל׳ מאכילה
5ךשי;,י מרו^ה :י פדליקין ^‘מן

שיד^ה ?5מימכי1ת׳ ו;כתיכ!ךך>!ז1ת
וכ?ןב 1א1ת לזאפילין׳ געל 35י מחולין

ש

כרשות כהן3 .ת יש׳ראל שנשאת
לכהן והיא למוךה א^ל אביה׳
אביה מדליק בךשולה .מךל'ק'ן ■
המשלה אכל לא ככית האכל׳
ר׳ר והוךה .ו י יוסי אומר׳ ככית
ל אנ ל אכל לא ככית׳ המשתה .ר׳

געב! צו עם! תרומררוויקט כאטש די קו איז איצט אין כהךם רשות ,אבער זי גע־
הערט צום ישראל .ישראל ששם ,אז א ישראל האט גענומע! אץ אפשאצונג )״שם׳׳
״שומא;׳ אפשאצן( א קו פון א כהן ,טאר ער איר ניט געבן צו עם! תרומה־וויקע.
״נעמען אין אפשאצונג״ הי׳סט ,אז דער ישראל נעמט די קו פון כהן ,און מען שאצט
איר אפ ,אז זי וועגט איצט למשל  300פונט ,און דער ישראל גיט איי צו עסן ,און גא־
ראנטירט פאר די  300פונט ,און נאך א געוויסער צייט ,זעט מען וויפיל דער קו איז
צוגעקומען וואג ,צוטיילט זיך דער ישראל און דער כהן מיטן צו-וואוקס .זאגט די
משנה ,אז ווייל דער ישראל האט גענומען אויף זיר די פאראנטווארטליכקייט ,אז די
איצטיקע וואג פון דער קו ,די  300פונט ,מוז ער זיכער צושטעלן דעם כהן ,הייסט
עס ווי די קו איז דעם ישראלים און ער טאר דעריבער ניט געבן איר צו עסן תרומה־וויקע.
וכהן ששם ,אבער אז א כהן האט גענומען• פון א ישראל אין אפשאצונג א קו ,מעג ער
איר געבן צו עסן תרומה־וויקע .דאם איז צוליב דעמזעלבן טעם וואס פריער! מחמת
קוים האט דער כהן גאראנטירט דעם ישראל די איצטיקע וואג פון דער קו ,הייסט
עס ,אז רי קו איז דעם כהן׳ס.
י .מדליקין ,מען מעג אנצינדן ״ברען־אייל' )שמן שריפה ,דאס הייסט אייל פון
תרומה ,וואם איז טמא געווארן און דער כהן מעג עם פארנוצן דורך פארברענען דעס
אייל צום באלייכטן( אין שולן )בתי כניסיות( און בתי מדרשים ,און אין טונקעלע געס־
לעך ,און ביי קראנקע מיט רעם רשות פון א כהן .די משנה לערנט דא ,אז כאטש ברע־
מען טמא־תרומה־אייל מעג דאך נור א כהן ,פונדעסטוועגן מעג מען אנצינדן טמא-
תרומה־אייל אויך אין עפענטליכע ערטער ,וואו עס זענען פאראן אויך כתנים ,און
עס מעגן געניסן דערפון אויך ישראלים .און די משנה רעכנט אוים די ערטער; שולן,
בתי מדרשים ,טונקעלע גאסן ,די משנה גיט צו׳ אז אויר ביי א קראנקן א ישראל מעג
מען אנצינדן טמא־תרומה־אייל ,אויב דאס קומט פאר מיטן רשות פון א כהן .דער
רמבם טייטשט ״ברשות״ ,״מיטן רשות״ ,מיט דער דערלויבניש ,דאס הייסט ,אויב א
כהן דערלובט אנצוצינדן .דער ברטנורא זאגט ,אז ״ברשות״ מיינט ,אז דער כהן
איז פאראן ביים קראנקן .דער ירושלמי זאגט ,אז וואם נוגע רי עפענטליכע ערטער
דארף מען ניט האבן דעם רשות פון כהן .בת ישראל ,אז א טאכטער פון א ישראל
האט חתונה געהאט צו א כהן )און דאדורן ווערט זי ווי א כהן און מעג עסן תרומה(,
און זי איו געוואוינט צו קומען צו איר פאטער ,מעו .דער פאטער )דער ישראל אנ־
צינדן טמא־תרומה-אייל מיט איר רשות■ אויר דא טייטשט דער ברטנורא ,אז דאם
אז נאר דעמאלס ווען די טאכטער געפינט זיר ביים פאטער .מדליקי! מען מעג אנ־
צינדן )טמא־תרומה־אייל( אין א חתונה־הויז ,אבער ניט אין א הויז פון אן אבל .אזוי
זאגט ר׳ יהודה .ווייל אין א חתונה־הויז איז ניט דער שטייגער ,אז מען זאל איבער־
טראגן די לאמם פון איין צימער אין צווייטן ,מחמת די מענטשן זענען אנגעטאן אין
שיינע מלבושים ,און זיי האבן מורא ,אז דער אייל פון לאמפ זאל ניט באפלעקן די
מלבושים .דעריבער איז ניט מורא צו האבן וועט טאמער מען איבערטראגן די לאמם
מיט דעם ברענענדעם טמא-תרומה־אייל פון צימער ,וואו עס איז פאראן א כהן ,אין
א צימער ,וואו דער כהן איז ניטא ,אבער אין דעם הויז פון אן אבל איז יא מורא צו
האבן טאמער וועט מען איבערטראגן די לאמם .ור׳ יומי ,און ר׳ יוסי זאגט ,אז אין
הויז פון אן אבל מעג מען אנצינדן און אין א הויז פון א חתונה טאר מען ניט ,ר׳ יוסי

301

תרומות פרק יא

שא

מאיר א 1סי ?אן ו?אן׳ י ^ן1מע1ןסוזיר?אן ו?אןן
האלט ,אז א גראד אין הויז פון אן אבל ,וואו עם הערשט טרויער ,האט מען ניט דעם
געדולט איבערצוטראגען לאמפן און צו מאכן ליכטיק אומעטום; דאקייגן אין הויז
פון א חתונה איז מען זיד יא נוהג איבערצוטראגן לאמפן פון איין צימער אין צווייטן.
ר׳ מאיר אסר׳ט סי' דא און סיי דארט .ר׳ מאיר האלט ,אז סיי ביי אן אכל ,סי• אין
א חתונה־הויז ,טראגט מען איבער די לאמ  .8ר׳ שמעון איז מתיר סיי דא און סיי דארס,
ר׳ שמעון האלט ,אז אין א חתונה־ועיז טראגט מען ניט איבער ,ווייל מען האט מורא
פאר באפלעקן די שיינע מלבושים ,און אין דעם הויז פון אבל טראגט מען ניט
איבער די לאמ ,0ווייל מען איז אין טרויער און מען האט ניט אינזינען צו מאכן או־
מעטזם ליכטיק.
סליק מסכת תרומה — געענדיקט מסכת תרומות

מסכת מעשרות
הקדמה
מיר האבן שוין געשריבן אין דער הקדמה צו מסכת דמאי און מסכת תרומות ,אז
נאכדעם ווי דער בעל הבית שיידט־אס פון זיינע תבואות און פרוכטן און גרינסן תרומה,
דארף ער אפשיידן מעשרות ,איידער ער שיידט אפ די דאזיקע מעשרות טאר ער די
תבואה און פרוכטן און גרינם ניט עסן .די משנה אין מסכת מעשרות )זי הייסט
מעשרות אין לשון רבים׳ ודיל מען דארף אפשיידן עטליכע( לערנט די דאזיקע דינים,
א .ניט פון אלע געוויקסן דארף מען אפשיידן תרומה און מעשרות! )בכלל ,אין
גרעסטן טייל ערטער וואו די משנה רעדט וועגן חיוב פון מעשרות מיינט זי תרומה און
מעשרות( .למשל פון געוויקסן ,וואם זענען ניט צום עסן ,נאר מען מאכט »ץ זיי מארב,
דארף מען קיץ תרומה און מעשר ניט געבן.
ב .אויב תבואה ,פרוכטן ,גרינס זענען נאכניט צייטיק ,נאכניט אויפגעוואקסן,
מעג מען זיי עסן א פולקזטענדיק עסן ,אכילת קבע ,אפילו ווען מען האט נאכניט אפגע־
שיידט פון זיי תרומה און מעשרות .די משנה וועט אונז לערנען וועגן די צייטן פון די
תבואות און פרוכטן און גרינסן ,ווען הייסט ,אז זיי זענען שוין צייטיק און זיי האבן
שוין דערגרייכט די ״עונת המעשרות״ ,די צייט )״עונה״ ,צייט ,סעזאן( ,ווען מען
טארניט עסן פון זיי ״אכילת קבע״ ,א פולשטענדיק עסן ,איידער מען האט אaגעשי Tט
פון זיי תרומה און מעשרות.
ג .נאכדעם ווי די תבואות און פרוכטן און גרינסן זענען שוין צייטיק און מען
האט זיי שוין אפגעשניטן פון פעלד און פון די ביימער און פון גארטן ,און מען טאר
זיי שוין ניט עסן א פולשטענדיקן עסן ,איז דער דין ,אז מען מעג עסן פון זיי א
״אכילת עראי״ ,עפים׳ אפילו ווען מען האט נאכניט אפגעשיידט פון זיי תרומה און
מעשרות .אבער דאס מעג מען נור אזוי לאנג ,ווי מען דארף נאר ארבייטן ביי די
תבואות .פרוכטן און גרינסן; מען דארף זיי אפרייניגן ,פאקן אין קוישן וכדומה ,דאם
הייסט אזוי לאנג ווי מעז האט נאפניט געענדיקט א ת ם זיי די ארבייט ,עם איז נאכניט
געווען ״גמר מלאכתם״ ,די ענדע פון דער ״ארבייט״ ארום זיי ,די משנה רופט עס אויר
אן דער .,גרנן למעשרות״ ,פון ווארט ״גורן״■ ■■שייער״! עם הייסט! ווען די זענען שוין
פארטיק אינגאנצן .די משנה וועט אונז לערנען )yu ,הייםט די דאזיקע ״גמר מלאכתם״,
די ״גרנן״ פון תבואות און פארשידענע פרוכטן און גרינםן,
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מסכ ת מע שרות
' פרה א'

א כלל אט־י נ^?1שר;ית; ,ל
שהוא איוכל וממטיר׳ וגדיליו מן
הא-ץ ,הןב נמעש־ית .ועוד נל 5י‘

שב

אחר אמרו׳ כל שתחלתו א 1כל.
וסופו איוכל׳ אף על פי שהוא שימ־־׳ו
להוסיף א־וכל׳ היב^קטן וגדול .וכל

נאכדעם ווי מען האט ש'ין  .פארענדיקט די ארבייט״ טאר מען שויז ניט
ד.
עסן אומגע׳מעשר׳ט אפילו אן אכילת עראי .עפים .אבער דאס איז נור ווען מען בא־
שטימט צו פארקויפן אין גאס די תבואות און ירקות און פרוכטן .אויב אבער דער
בעל הבית רעכנט צו נעמען זיי צ־ זיך אין הויז .מעג ער נאך עסן פון זיי .אומגע׳
מעשר׳ט .א אכילת עראי ,אזוי לאגג ווי ער האט זיי נאכניט אוועקגעפירט צו זיו אין
הויז .די משנה וועט אונז לערנען ,אז ״א־ועקפירן אין הויד׳ מיינט מען ,אז מען מוז
עס אדורכפירן דורך א טויער אריין אין הויף פון בעל הבית ,און אז ווען די תבואה און
פרוכטן און גרינסן קומען נור אריין אין הויף ,אין ״חצר״ .טאר מען פון זיי שוין גאר־
ניט פארזוכן ,אפילו אן אכילת עראי ,אומגעימעשר׳ט ,די משגה וועט לערנען ,אז ניט
נור ווען מען ברענגט די אלע געוויקסן אין ״הויף״ ,אין חצר ,נאר אפילו ווען עס זענען
פארגעקומען טייל אנדערע זאכן טאר מען מער ניט עסן אפילו א אכילת עראי ,עפים,
אומגע׳מעשר׳ט .די דאזיקע זאכן זענען :אויב מען קויפט )״מקח״ ,קויפן( אין גאס
תבואה ,פרוכטן ,גרינם ,אפילו מען האט זיי נאכניט אהיימגעפירט; אדער עם איז גע-
ווארן שבת :אדער מען האט געקאכט ,אדער איינגעלייגט ,אדער געזאלצן; אדער מען
האט נאר אפגעשיידט תרומה .אין איינעם פון די אלע פאלן טאר מען שוין פון דער
תבואה פרוכטן און גרינס ניט עסן אפילו אן אכילת עראי אומגעמעשרט.
אין דער משנה מסכת מעשרות וועלן מיר געפינען די פרטים וועגן די אלע דער־
מאנטע דינים.

פרק א.
אז כלל .א כלל האבן זיי )די חכמים( געזאגט וועגן מעשרות די חכמים האבן
געגעבן א כלל ,כדי מען זאל לויט אים וויסן ,פין וועלכע געוויקסן מען דארף יא אם־
שיידן מעשרות )און מיט ״מעשרות׳׳ מיינט מען אויך תרומה( און פון וועלכע מען
דארף ניט .און דער כלל איז אזוי; כל שהוא ,אלץ וואס איז א עסנווארג ,און מערט
אפגעהיטן און וואקסט פון דער ערד ,איו מען מחויב צו געבן דערפון מעשרות די
גמרא אין שבת ס״ח דערקלערט די דאזיקע משנה ,און זאגט :מיט ״עסנווארג״ מיינט
מען נור אזעלכע געוויקסן וועלכע מענטשן עסן; אבער אזעלכע געוויקסן ,וואס גע־
וויינטליך עסט מען זיי ניט ,נאר מען באנוצט זיי צו באקומען פון זיי פארבן אדער אנ־
דערן נוצן ,דארף מען זיי ניט מעשרן :מיט ,,אפגעהיטן״ )״נשמר״( מיינט מען ,אז
פון הפקר דארף מען ניט אפשיידן קיין מעשרות :מיט ״וואקסט פון דער ערד״ מיינט
מען ,אז שוואמען ,כאטש זיי זענען באהאפטן צו דער ערד אבער ווייל זיי וואקסן פון
דער לופט ,דארף מען ניט מעשרן .ועוד כלל ,און נאך אן אנוערן כלל האבן ויי )די
חכמים( געזאגט יעדעם געוויקס ,וואם מען קאן עסן אין אנהייב )פון זייער וואקסן(
און צום סוף )פון זייער וואקסן( ,כאטש מען האלט עם )באהאפטן צו דער ערד( כדי עס
זאל צו־וואקסן מער צום עסן ,דארף מען מעשרן קליין און גרוים די משנה לערנט דא,
אז למשל ציבעלעס ,באלד ווי די ציבעלע הייבט אן צו שפראצן קאן מען איר שוין
ארויסרייסן און עסן ,דאס הייסט ,מען קאן איר עסן באלד אין אנהויב פין איר וואקסן,
ווע זי איז נאד קליין .אבער אויב מען וויל לאזט מען איר ווייטער אין דער ערד און
יי וואקסט ביז צום סוף ,און עס קומט־צו צו דער ציבעלע מער שטאף צום עסן :זי
.וערט גרויס ,און דעמאלם קאן מען איר אייך עסן .זאגט די משנה ,אז סיי מען רייסט־
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מעשרות פרק א

^זאץ תחלת 1א? 1ל׳ א 5לסיופ1אן’ ;ל׳
אינ 1מ ב .עד ^זי^ע^ה אוי^ל;
מאימתי ספירות סיביןבעןע^ר־ותז
הענבים
ס>ןז!בחילו׳
התאנים
הא1ג
מ^סבאיעזו׳
והאישים
וסתותים מש!אדימו׳ ו?ל סאדומים
סשנאדימו׳ הרטונים נ!^יעופו,

ב

שג

סן;ןןרים ?ן)א?^ילו^א1ר ,דוא5ךסקים
מ^ז.י^1ילו ^ידים׳ ^,:אגיוזים מי^זיען^ו
?!גורה .ר׳ :הויךה א־ומר׳ ה^גימים
רןלי^ה :
וסשלןדים ס^ז1עש'ו
ג סבורובין?ן^ז^.רןדו׳ ו?להשח1דים
?!^זי^רןדו׳ הא^?ים והגיןרוסטיוסלין
ןהפרישין והעיחרויים טשי^ןרחו׳ ו^ל

או;ס די ציבעלע ,ווען זי איז קליין ,און סיי מען רייסט־אויס די ציבעלע ,ווען זי איז
גרויס ,דארף מען אפשיידן פון איר מעשר ,ווייל מען קאן זי עסן .וכל שאין,
און יעדעם געוויקם וואס אין אנהויב )פון זיין וואקסן( קא 1מען עס ניט עסן ,אבער
מען קאן עס עמן צום סוף )פון זיין• וואקסן( ,דארף מען ניט מעשרן נאר ערשט ווען
עס ווערט גוט צום עסן■ א ביישפיל צו דער דאזיקער משנה זענען פרוכטן פון ביימער.
באלד אין אנהויב ווען עם באווייזט זיף די פרוכט ,די פיע׳ צי די טייטל ,אוד זי איז
זייער קליין ,קאן מען איר ניט עסן ,און מען מוז ווארטן ביז זי וועט ווערן צייטיק ,און
ערשט דעמאלס עסן איר מענטשן ,דעמאלס ווערט זי א ״עסנווארג״ ,אן ״אוכל״ .דע־
ריבער אויב איינער רייסט אראם די פרוכטן ווען זיי זענען נאך גארניט צייטיק ,מעג
ער זיי דעמאלס עסן אפילו אן אכילת קבע ,וויפיל ער וויל ,און ער דארף ניט ניט פון זיי
אפשיידן קיץ מעשרות .די משנה וועט באלד לערנען וועגן טיייל פרוכטן און תבואות,
ווען הייסט ,אז זיי זענען געווארן צייטיק ,און זאגט:
ב .מאימתי ,פון ווען אן ווערן פרוכטן מחויב אין מעשרות? דאס הייסט .ווען
הייסן פרוכטן צייטיק ,אז מען זאל זיי שוין ניט טארן עסן א אכילת קבע ,א פולשטענ־
דיקן עסן ,אומגע׳מעשר׳טז התאנים משיבחילו ,פייגן ,פון זינט זייערע קעפלעך ווערן
ווייס; הענבים והאבשיס משהבאישו ,וויינטרויבן און שלעכטע וויינטרויבן )וועלכע
הייסן ״אבשים״( ,פון זינט מען זעט ארויט די קערנדלעך דורן דער שאלעכץ; האוג
וחתותים משיאדימו ,די טרויבן פון סעמאק־בוים )גארבער־בוים ,אוג( און די יאגדעס
פון תות ,פון זינט זיי ווערן רויט; וכל האדומים משיאדימו ,און אלע רויטע פרוכטן,
פון זינט זיי ווערן רויט; הרימונים משימסו ,מילגרוימען ,פון זינט זיי ווערן זאפטיק
)ווייך(; התמרים משיטילו שאור ,טייטלן ,פון זינט עם באווייזן זין אין זייער הויט
שפאלטן ווי זויער־טייג )שאור ,זויער־טייג(; האפרםקים משיטילו גידים ,פפירזשיכעם,
פון זינט עם באווייזן זין אין זיי ווי אדערן; האגווים משיעשו מגורה ,ניס ,פון זינט די
יאנדרע )די פרוכט אינווייניק( ווערט אינווייניק אפגעטיילט פון דער אויבערשטער
הארטניר שאל ,און עס ווערט ווי א שפייכלער )מגורה ,א שפייכלער ,די יאנדרע איו
אין דער שאל ,ווי תבואה איז א שפייכלער(; ר׳ יהודה זאגט ,אז ניס און מאנדלען ,פון
זינט ויי באקומען א שאל )די אינווייניקסטע ווייכע שאל אויף דער יאנדרע( .אין דער
דאזיקער משנה ווערן דערמאנט פרוכטן ,וועלכע זענען גוט באקאנט ,ווי פייגן ,וויינ־
טרויבן ,מילגרוימען ,טייטלן ,פפירזשיכעס )פיטשעס( ,נים ,מאנדלן .וועגן ״אוג׳* האבן
מיר געשריבן אין פרק א׳ משנה א׳ אין דמאי! ״תות״ זענען אזעלכע רויטע יאגדעם,
וועלבע וואקסן אויף ביימלעך און זענען זייער פארשפרייט אין ארץ ישראל ,און מען
רופט זיי דארט ״תות״.
ג ,החרובין משינקדו ,באקסערס ,פון זינט עם באווייזן זיך אויף זיי שווארצע
פינטעלעך )נקודות ,פינטעלעך ,משינקדו ,ווערן געפינטלט(; וכל השחורים משינקדו,
און אלע שווארצע פרוכטן ,פון זינט עס באווייזן זיך אויף זיי שווארצע פינטעלעך;
האגסים והקרוסטומלין והפרישין והעוזרדים מישיקרחו ,בארנעס )אגסים( ,און גאלד־
עפל )קרוסטומלין( ,און קוויטן־עפל )פרישין( ,אוו מיספעלן־פרוכטן ,פון זינט עס בא־
ווייז! זיך ווייסע פלעקן )מישיקרחו ,פון ״קרח״ ,גאל ,ווייסער פלעק(; וכל הלבנים
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משיקרחו ,און אלע ווייסע פרוכטן ,פון זינט עס באווייזן זיך ווייסע פלעקן; התלתן
משתצמח ,גריכישע היי )פענונריק( ,פון זינט אז מען פארזייט איס שפראצט ער אויף;
והתבואה והזיתים משיכניסו שליש; און תבואה און איילבירטן ,פון זינט זיי ברענגן
)לוערן אויפוואקסן( א דריטל ופון דער גרויס ווען זיי זענען שוין אינגאנצן צייטיק(.
וועגן ״קרוסטומליך״ און ״פרישיך׳ און ״עוזרדים״ האבן מיר געשריבן אין פרק א׳
משנה ד׳ פון מסכת כלאים .וועגן ״תלתן״ האבן מיר געשריבן אין מסכת כלאים פרק
ב׳ משנה ה׳ .אויף די ווערטער פון דער משנה אז ביי איילבירטן ״פון זינט זיי ברענגן
א דרינזל״)משיכניסו שליש( איז פאראן ביי די מפרשים נאך א טייטש ,אז דאס מיינט
מען ,זינט מען קאן פון זיי ארויסבאקומען אייל א דריטל פון דעם אייל ,וואס זיי געבן־
ארויס ,ווען זיי זענען אינגאנצן צייטיק.
ד .ובירק ,און ביי גרינס! ,הקשואיס ,אוגערקעס ,והדלועים ,און קירביסן ,והאב־
טיחים ,און ארבחן ,והמלפפנות ,און זיםע מעלאנען ,התפוחים ,עפל ,והאתרוגין,
אתרוגים ,איז מען מחויב )אפצושיידן מעשר( גרויםע און קליינט .מיר האבן שוין
פריער אין משנה א׳ דערקלערט ,אז ,׳קליין״ מיינט מען די פרוכטן ווען זיי הויבן
קוים אן צו וואקסן ,און ״גרויס״ הייסט ווען זיי זענען שוין אויפגעוואקסן .די משנה
לערנט דא ,אז די אלע גרינסן און אויך עפל און אתרוגים ,וואס זענען דא אויסגע־
רעכנט ,טאר מען ניט עסן אומגע׳מעשר׳ט א אכילת קבע ,א פולשטענדיק עסן ,אפילו
ווען מען רייסט זיי אראפ קליינערהייט ,מחמת עס איז דער שטייגער זיי צו עסן אפילו
ווען זיי זענען נאך גארניט צייטיק .ר׳ שמעון פטר׳ט )פון מעשר( אתרוגים ווען זיי זע־
נען קליין ,ווייל ווען די אתרוגים זענען נאכניט אויפגעוואקסן קאן מען זיי ניט עסן.
החייב ,ווען מען איז מחויב )אפצושיידן מעשר( ביי ביטערע מאנדלן איו מען פטור ביי
זיסע מאנדלן ,און ווען מען איז מחויב ביי זימע מאנדלן איז מען פטור ביי ביטערע
מאנדלן .מאנדלן זענען פאראן צוויי סארטן :״זיםע״ און ,,ביטערע״ .די זיסע מאנדלן,
אז מען רייסט אראפ פון בוים קליינערהייט ,ווען זיי זענען נאכניט אויפגעוואקסן ,קאן
מען זיי ניט עסן ,מען קאן זיי עסן נור ווען מען רייסט זיי אראפ גרויסערהייט ,ווען
זיי זענען שוין אויפגעוואקסן .מיט ביטערע מאנדלן איז פארקערט; קליינערהייט קאן
מען זיי יא עסן ,ווייל זיי זענען נאכניט אזוי ביטער ,און גרויסערהייט קאן מען זיי
ניט עסן׳ ווייל זיי זענען צו־ביטער .זאגט די משנה ,אז ווען מאנדלן זענען קליין זענען
זיי מחויב )מען זאל אפשיידן פון זיי מעשר( ביי ביטערע און פטור ביי זיסע ,און ווען
זיי זענען גרויס זענען -זיי מחויב ביי זיסע און פטור ביי ביטערע.
ה .איזוזו גרנן ,פו! ווע! אין זייער )פון גרינסן און תבואות און פרוכטן( ״שייער*
צו מעשיות ? מיר האבן שוין געשריבן אין דער הקדמה צו מסכת מעשרות ,אז
נאכדעם ווי רי תבואות או! פרוכטן און גרינסן זענען שוין צייטיק און מען טאר זיי
מער ניי 1עסן אן ״אכילת קבע״ .א פולשטענדיק עסן ,אומגע׳מעשר׳ט ,מעג מען אבער
עסן פון זיי אומגעמעשר׳ט א ״אכילת עראי״ ,ניט קיין פולשטענדיק עסן! אבער דאס
מעג מען נור אזוי לא:ג ,ווי מען האט ניט פארענדיקט די ארבייט ארום די תבואות,
גריגסן או! פדוכטן .אבער אויב מען האט שוין פארענדיקט די ארבייט ,און מען האט
די שוין צוגעגרייט צום פארקויפן ,טאר מען ניט עסן אומגע׳מעשר׳ט אפילו אן
•■אכילת עראי״ .די דאזיקע פארענדיגונג פון ארבייט הייסט ״גורך ,״מאכן א שייער״.
די משנה פרעגט דא; פון ווען אן הייסט .אז עס איז שוין פארענדיקט די ארבייט ,אז
עס איז שוין זייער ״גירך בנוגע מעשרות? און די משנה ענטפערט :הקשואים והדלו־
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אינ 1היקס׳ ?ןי^ז.י,עסיד ער^ה.
אנעים ?^;זישלק׳ ואטאינומשלק׳
.עד « ש ה מוקצה .ירק הנא^ד
משי.אגד׳ אם אינו אוגד׳.עד ק' ^5א
את הכלי׳ ואם אינו ממלא את הנלי׳

שה

_עד שילקט ?ל ¥י’3וי  5ל^5ה עד
קיס^ה׳ ואם אינו ןוח^ה׳ עד
שימלא את הכלי׳ ואם אינו ממלא
את הילי׳ עד שולקוט ?ל ;:רכו.
גמה רנדים אמורים? נטוליך לשוק׳

עים משיפקסו ,אוגערקעס און׳ קירביסן ,ווען מען נעמט אראפ פון זיי די הערלעך,
״פקס״ איז פון גריכישן ווארט .,פיקאס״ ,די ד׳ערלעך! טייל מפרשים טייטשן ״משיפקסו״׳
פון זינט עם ווערט אראפגענומען דאס בלימעל וואס אי 1פאראן אויף זייער שפיץ,
ואס ,און אויב מען נעמט ניט אראפ די הערלעך )מען איו ניט ״חפקס״( ,איו תייער
״גורך( פון זינט מען לייגט זיי )די אוגערקעס און קירביסן( אן אין א הויפן )עריסה,
הויפן ,בערגל( דערמיט האט מען שוין פארענדיקט די ארבייט ארום זיי און זיר
זענען גרייט צום פארקויפן .אבטיח ,ארבוז איז )דער ״גור!״ זיינער( פון זינט ער ווערט
גרין ,אזוי טייטשט דער ״ערוך״ דאם ווארט ״משישלק״ אז דאס איז פון ״שלק״׳
״אפקאכך ,פארטיק ווערן ,גרין ווערן .אנדערע טייטשן ,אז ״משישלק״ ביי ארבוזן
איז דאס זעלבע וואם מיר האבן געהאט פריער ״משיפקסו״ ביי אוגערקעס׳ אראפנעמען
די הערלעך אדער דאס בלימעל .ואם אינו משלק ,און אויב מען ווארט ניט ביז דער
ארבח ווערט גרין ,איו )דער גורן( ווען מען מאכט אים מוקצה ,״קצה״ איז דער
טייטיט ״אויסשפרייטך /״אויסלייגן״ ,און אויך דאס ארט ,וואו מען לייגט־אויס
פרוכטן און גרינס ,הייסט מוקצה .די משנה זאגט ,אז ביי ארבוזן איז זייער גורן זינט
מען לייגט זיי אויס .דא אין דער משנה און אויך ווייטער ווערט באנוצט די פארם ״עד
שיעשה״ )״ביז עס״( אנשטאט ״משיעשה״ )״פון זינם עס״( .אין טייל נוסחאות איז
פאראן ״משיעשה״ .ידק הנאגד ,גרינם ,וואס מען בינדט אין בינטלעך ,איז )דער גורן(
פון זינט מען בינדט אים אין בינטלעך .מען מעג עסן אן אכילת עראי אומגעמעשר׳ט
פון אלע סארטן גרינסן ,וועלכע עס איז דער שטייגער צו בינדן אין בינטלעך ,׳איידער
מען האט פון זיי געמאכט די בינטלעך ,מחמת ביז דעמאלס זענען זיי נאכניט פארטיק
געווארן צום פארקויפן .אס אינו אוגד ,אויב ער בינדט ניט דאס גדינס ,איז )דער
גורן( ווען ער פילט-אן די כלי ווען ער לייגט אריין דאם גרינס אין א כלי )א קוישל
אדער אן אנדערע זאך( כדי עס אוועקצופירן אין מארק ,טאר מען שוין דערפון גארניט
עסן אומגעמעשר׳ט .ואם אינו ממלא ,אויב ער פילט ני ט ,אן די כלי ,איו )דער גורן(
ווען ער קלייבט־אן אווי פיל וויפיל ער דארף ,דער ר״ש טייטשט ,אז אויב ער האט
ניט אנגעפילט קיין פולע כלי מיט דעם גרינס ,נאר ער האט אנגעקליבן אין דער כלי
נאר אזוי פיל וויפיל ער דארף ,טאר ער שוין ניט עסן אומע׳מעשריט .אבער דער
ברטנורא טייטיטט ,אז אויב ער האט געוואלט אנפילן ,למשל ,דריי כלים ,מעג ער עסן
אומגעמעשר׳ט אן אכילת עראי אזוי לאנג ווי ער האט ניט אנגעפילט אלע דריי כלים,
דאס הייסט ,אלץ וואס ער דארף .כלכלה ,אויב )איינער ואמלט די גרינסן אין( א גרויסן
קויש )כלכלה( ,איז )דער גורן( פון זינט ער דעקט-צו ביי א גרויסן קויש דארף מען
ניט ווארטן ביז ער פילט אים אן ,נאר עס איז גענוג ווען ער דעקט־צו די גרינסן
אין קויש מיט בלעטער צי מיט אן אנדערער זאך .טייל טייטשן אז ביי ״כלכלה״ ,קויש,
מיינט מען מיט פרוכטן ,ניט גרינסן .ואס אינו מחפה ,אויב ער רעקט ניט צו ,איו )דער
גורן( פון זינט עד פילט אן די כלי )דעם קויש( ,און אויב ער פילט ניט אן די כלי ,איז
פון זינט ער קלייבט אן אווי פיל וויפיל ער דארף ,דער דין איז דא ווי פריער אין דער
משנד״ נאר מיט דעם אונטערשיד ,וואס ביי א גרויסן קויש איז גענוג ווען ער דעקט
צו מיט בלעטער .במה ,ווען זענען די ווערטער געואגט געווארן? ווען טאר מען ניט
עסן אומגע׳מעשר׳ט אפילו אן אכילת עראי ,אפילו עפיס ,אויב ביי די תבואות און
פרוכטן און גרינסן איז שוין געענדיקט געווארן די ארבייט ,לויט ווי די משנה האט
געלערנטי במוליך לשוק ,ווען ער פירט צו פארקויפן אין מארק .נאד ווען ער האט
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א;ל במ 1ל'ך ל ר ת1׳ א1כ;ל  5הם
^עראי .עד ^:זהיא פ^י.ע לכיתי־ן
ן הפרדוהצמוקין והדולבין מי^עעמיד
,ערי^ה׳ הבצלים מ*^ו'פרןל׳ ואם
אי 1:מפ.קל ,מש;.עמיד ^ערי^הי

שו

ואם אינ 1ס^׳רח
ההנואה
.עד ^ז.יעסיד ,ערי^ה׳ הקשניות
השוכבור׳ ואם איניוכופרעד שימרח.
אף על פי שיטיח נ1נ!זל טן הקוטעים
ומן הצךדים׳ וממה שבת׳וך חתבן

באשטימט די תבואות און פרוכטן און גרינסן צו פארקדיפן אין מארק ,טאר ער מער
גאר ניט עסן אומגע׳מעשר׳ט .אבל במוליך לביתו ,אבער אויב ער האט באשלאסן צו
פירן )די תבואות און גרינסן און פרוכטן( צי זיך אין הויז ,מעג ער עמן פון זיי אי
אנילת עואי ביז ער ברענגט זיי אין זיין הויז .מחמת עם איז א דין ,אז געוויקסן הייסן
טבל נאר דעמאלס ווען זיי זען דאם הויז פון בעל הבית ,און מען לערנט עם אם פון
פסוק )דברים כ״ו( ״בערתי הקדש מן הבית״ ,אז עס מוז זיין אין הויז .דאס איז
מדאורייתא; אבער מדרבנן ווערט עס טבל אויך ווען עס קומט אריין אין הויף ,אין חצר,
און מען טאר ניט מער עסן דערפון אומגע׳מעשר׳ט אפילו אן אכילת עראי.
ו .הפרד ,מילגרוימען־טיילעכלעך ,והצמוקין ,ראזינקעס ,והחרובין און באק־
סערן ,איז )זייער גורן( ווען מען לייגט זיי אן אין א הויפן )אין א בערגל( ,דעם מיל־
גרוים פלעגט מען פונאנדערנעמען אויף טיילן און יעדער טייל האט געהייסן ״פרד״
)״פרד״ ,פונאנדערטיילן( .די משנה לערנט דא ,אז די דאזיקע מילגרוימען־טיילן און
אויך ראזינקעס )געטריקענטע וויינטרויבן( און באקסערן ווערן באטראכט אלם
פארענדיקט זייער ארבייט ,ווען מען האט זיי צונויפגעלייגט אין א בערגל )ערימה(; פון
דעמאלס אן טאר מען זיי שוין ניט עסן אן אכילת עראי אומגע׳מעשר׳ט .הבצלים
משיפקל ,ציבעלעם איז תייער גורן( פון זינט מען נעמט פון זיי אראפ די )שלעכטע(
שאלן ״פקל״ איז דאסזעלבע וואס ״קלף״ ,וואס איז דער טייטש ״אפשיילן״! פון
ווארט ״קליפה״ ,״שאל״ .ואם אינו מפקל ,און אויב ער שיילט זיי ניט אפ ,איו פון זינט
מען לייגט זיי צונויף אין א בטרגל ,דער רמב״ם טייטשט ״מפקל״ ״אפשיידן די
ווארצלן״ ,ווייל גאנץ אפט רייסט מען ארויס די ציבעלעס מיט די ווארצלן ,און מען
דארף דערנאך די ווארצלן באזייטיגן .התבואה משימרח ,תבואה איז)דער גורן( פון זינט
מען מאכט גליאטיק דעם בארג תבואה מיטן ווארט ״תבואה״ מיינט מען די  5מינים;
ווייץ ,גערשטן ,שפעלץ )ארקיש!׳ קארן אין האבער ,נאכן אויסדרעשן די תבואה מאכט
מען פון די קערנדלעך א בארג ,״כרי״ .אין מען גליעט־צו דעם בארג ,מען שארט אראם
פון דער הויך די פלעוועס און מען מאכט אים שיין; דאס הייסט ״ממרח״ .דעמאלס
הייסט ,אז די תבואה איז שוין פארטיק צום פארקויפן .ואם אינו ממרח ,און אויב ער
מאכט ניט גליאטיק ,איז )דער גורן( פון זינט ער מאכט דאס בערגל .דער ״תוספות
אנשי שם״ זאגט ,אז דאס מיינט מען ,ווען ער האט שוין די גאנצע תבואה פון פעלד
צונויפגענומען אין בערגלעך ,אזוי אז כאטש ער האט ניט צוגעגליעט ווייסט מען ,אז
מער וועט ער שוין ניט צולייגן קיין תבואה .הקטניות משיכבור ,הילזן־קערנער )נוי
ארבעס( ,איו )זייער גורך פון זינט מען זיפט זיי אדורך .״קטניות״ הייסן אלע שויטן-
קערנער א חוץ תבואה; אזוי הייסן קטניות ארבעס ,באבעם ,רייז און טייל אנדערע
קערנער .כדי די קערנער זאלן זיין ריין פח שטיקלעך זאמד ,רייניגט מען זיי מיט
א זיפ )בברד ,(,און דאס הייסט ״משיכבור״ ,פון זינט מען האט זיי געריחיגט מיט א
זיפ .ואם אינו נובר ,און אויב ער זיפט זיי ניט ,איז )זייער גורן( זון זינט ער מאכט
גליאטיק )ראם בערגל( דאם איז דאס זעלבע וואט ביי תבואה .מען לייגט אן א בארג
מיט די קערנער און מען מאכט אים גלאטיק אין דער הויך .אף על פי שמרח ,כאטש
ער האט שוין גליאטיק געמאכט )ראם בערגל קערנער( מעג ער נעמען פון די אפגע־
האקטע )קטועין ,אפגעהאקטע קערנער־זאנגן .וועלכע זענען ניט געווארן גוט גע־
דראשן( און פון די זייטן ,און פון די קערנער וואם זענען געבליבן צווישן רעם שטיוי,
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או! ער מעג עס! )א אכילת עראי( .מחמת די דאזיקע קעתער פון די אפגעהאקטע
זאגנן ,און פון די זייטן פון בערגל ,וועלכע זענען ניט צוגעגליעט געווארן׳ און פון
צווישן דעם שטרוי ,איז גאכניט פארענדיקט זייער ארבייט׳ און מען מעג דעריבער זיי
עסן אן אכילת עראי אומגע׳מעשר׳ט.
היי! ,משיקפה ,וויי! איז )רער גור!( פו! זינם מען שוימט*ארא  ,5וויין ווערט
ז.
געמאכט פון וויינטרויבן אין דעם וויינקעלטער .ווען דעד וויין ווערט אויסגעפרעסט
פון די טרויבן און קומט אראפ אונטן אין קעלטער׳ איז אויף דעם וויין פאראן א שוים,
אין וועלכן עם געפינען זיד קערנדלעו און שאלעכץ פון די טדויבן ,און מען שוימט
דאס אראפ .דער רמב״ם טייטשט ״משיקפה״ ,פון זינט עם ווערט א שוים .אף על פי,
כאטש דער וויי! איז שוי! אראפגעשוימט געווארן ,מעג ער !רער בעל הבית( נעמע!
וויי! פו! אויבערשט! קעלטער און פון דער רער און טרינק! )אומגע׳מעשר׳ט(.
דער וויינקעלטער באשטייט פון צוויי קעלטערס ,אן ״אויבערשטן״ )גת עליונה( און
אן ״אונטערשטן״ )״גת תחתונה״ ,וואס הייסט אויך ״בור״( ,און די משנה לערנט .אז
כאטש דער וויין אונטן איז שוין אראפגעשוימט ,מעג מען טדינקן אומגע׳מעשר׳ט )א
״שתית עראי״ ,ניט קיץ פולשטענדיקן טרינק ,נאר אזוי עפים( פון דעם וויין ,וואם
געפינט זיך אין אויבערשטן קעלטער אדער אין דער רער ,דורך וועלכן דער וויין גייט
פון אויבערשטן קעלטער צום אונטערשטן .השנז! משירד לעוקה ,אייל איז )זיין גור!(
פון ווע! ער איז אראפגערינען אין גרוב .אייל ווערט אויםגעפרעםט פון איילבירטן און
אן אייל־קעלטער )בד״( .דער גרוב ,אין וועלכן דער אייל רינט אריץ ,הייסט ״עוקד,״.
זאגט די משנה ,אז אייל הייםט שוין פארטיק ,און מען טאד אים ניט עםן אומגע ־
מעשר׳ט אפילו א אכילת עראי ,פון זינט ער איז אראפגערינען אין גרוב .אף על פי
שירד ,כאטש דער אייל איז שוי! אראפגערינע! אונט! )אי! גרוב( מעג)דער בעל הבית(
נעמע! )אייל( פו! דעם שטריק־קויש )״עקל״ ,שטריק־קויש ,אין וועלכן די איילבירט!
ליג! ווע! מע! פרעסט זיי( או! פו! דעם אויבערשט! פרעס־שטיין )ממל ,פרעס־שטיין,
וועלכער פרעסט־צו די איילבירט!( או! פו! צווישן די ברעטער )פצים ,אויף וועלכע
מע! פועסט די איילבירט!( .או! אריינטאן )דעס דאזיק! אומגע׳מעשר׳טן אייל( אין א
די! אייל־קיכעלע )חמיטה( אדער אי! דער גרויסער שיסל )תמחוי( ,די משנד ,לערגט
דא ,אז אפילו ווען דער עיקר אייל געפינט זיך־שוין אונטן אין גרוב ,מעג מען נעמען
אביםל אייל פון די אויבערשטע בלים ,מיט וועלכע מען פרעפט די איילבירטן ,ווי פון
דעם שטריק־קויש ,אדער פון דעם פרעם־שטיין ,אדער פון די פרעם־ברעטער ,און
פארנוצן דעם אייל אויף צו באשמירן אן אייל־קיבעלע אדעד אריינצוטאן אין דער
גרויםער שיםל ,אין וועלכער מען גיםט אריץ געקעכץ פון דעם קאו־טאפ .אבל לא
יתן ,אבער ער זאל )דאט דאזיקע ביטל אומגע׳מעשר׳ם! אייל( ניט אריינטאן אי! דעס
קאך־טאפ אדער אי! דער קאן־פאן ,ווע! זיי זענע! הייס ,מחמת עם איז פאראן אן
אונטערשיד צווישן ״כלי ראשון״ ,״ערשטע כלי״ ,אין וועלבער מען קאכט אויף דער
קיך ,און א ״כלי שני״ ,א צוריטער כלי״ ,אין וועלכער מען קאכט ניט ,נאר מען גיסט
אריץ אין איר פון קאך־טאפ .אויב מען טוט אריץ אין א ״כלי ראשון״ ווען זי איז הייס,
הייסט עם ווי געקאכט׳ און דער דין ,איז ,אז א געקאכטע זאך טאר מען ניט עםן אומ־
גע׳מעשר׳ט אפילו איידער עם איז געווען דער ״גורן״ ,אי Tער מען האט די זאך
פארטיק געמאכט .אבער אין א כלי שני הייםט עם ניט ווי געקאכט און דעריבער מעג
מען — .וועגן דעם ווארט ״תמחוי״ האבן מיר געגעבן אין מםכת פאה פרק ח׳ משנה
ד ,און וועגן ווארט ״לפם״ אין ממכת פאה פרק ח׳ משנה ד׳ — .ר׳ יהודה זאגם ,אז ער
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)דער בעל הבית( מעג אריינטא! ודעס אונזגע׳מעשר׳טן אייל וואס ער האט גענומען פו!
די אויבערשטע קעלטערכלים( אין יעדן טאפ )אפילו ,אין וועלכן מען קאכט ,אויב מען
האם איס אראפגענומען פריער פון פייער( ,א חוץ אין א זאך )אין א געקעכץ( ,אין
וועלכן עס איז פאראן עסיק אדער געזאלצענער פיש-ראסל מחמת ר׳ יהודה האלט,
אז די שארפקייט פדן עסיק און פון דעם געזאלצענעם פיש־ראסל העלפט צו צו קאכן
דעם אייל.
העיגול משיחליקנו ,א קיילעכיקער קנויל )בייגל( פון געפרעסטע פייגן איו
ח.
)זיין גורן( פון זינט מען מאכם איס גליאטיק .געפרעסטע פייגן קנעט מען צונויף אין א
קיילעכיקן קנויל׳ ווי א בייגל ,און דאם הייסט ״עיגול״ ,קיילעכיק :טיילמאל מאכט מען
עם ווי א קיילעכיקן לאבן ברויט און דעמאלס הייכט עם ״ככר״ .דער שטייגער איז,
אז נאבדעם ווי מען האט די געפרעסטע פייגן צונויפגעקנעטן אין אזא עיגול מאכט מען
דעם עיגול גליאטיק ,מען רייבט אים מיט א זאפט ,ער זאל אריסזען שיק .זאגט די
משנה ,אז פון זינט מען האט דעם פייגן־קנויל גליאטיק געמאכט )משיהליקנו( טאר מען
שוין פון אים ניט עסן אפילו אן אכילת עראי אומגע׳מעשר׳ט .מחליקים ,מען מעג
גליאטיק מאכן)אנרייבן דעס פייגן־קנויל( מיט פייגן אדער מיט וויינטרויבן פון טבל.
דאס הייסט מען מעג אים אנרייבן מיט פרוכטן ,ווי פייגן און וויינטרויבן כאטש זיי
זענען טבל) ,פרוכטן פון וועלכע מען האט ניט גענומען קיץ תרומה( ,און עם הייסט
ניט ,אז מען עםט די פייגן עםט מען טבל ,מחמת דאם אנרייבן האט ניט קיק באדייטונג.
אן אנדערער פשט איז ,אז דאם הייםט ניט ווי מען מאכט קאליע טבל און ממילא אויר
די תרומה ,וואם איז פאראן אין אים .ר׳ יהודה אסר׳ם .ווייל ד׳ יהודה האלט ,אז דאם
אנרייבן מיט די פרוכטן האט יא א באדייטונג .המחליק ,אז איינער רייבט־אן )מאכט
גליאטיק געפרעסטע פייגן( מיט וויינטרויבן ,ווערן די פייגן ניט מוכשר )אנצונעמען
טומאה( .מיר האבן שוק געשריבן אין מםכת דמאי פרק ב׳ משנה ג׳ ,אז א עםנווארג,
אפילו ווען עם רירט אן א טמא־זאך ,קאן עם ניט ווערן טמא ,םי Tן דאם עםנווארג האט
פריער אנגעדירט א משקה ,א פליםיקייט .דאם דאזיקע אנרירן א משקה הייםט ״הכשר״,
עם ווערט מוכשר ,״פעאיק״ דערנאד טמא צו ווערן .אבער ניט יעדע משקה קאן
מאכן עםנווארג צו ווערן מוכשר .ודין ווערט גערעכנט צו די משקאות ,וואם קאנען יא
מכשיר זיין אנצונעמען טומאה )ווי מיר האבן געלערנט פריער אין מ.םכת תרומות פרק
י״א משנה ב׳( .זאגט דא די משנה ,אז דורך אנרייבן ,גליאטיק־מאכן ,פייגן מיט
וויינטרויבן ,ווערן די פייגן ניט מוכשר אנצונעמען טומאה ,כאטש זיי האבן אנגערירם
דעם זאפט פון די ודינטדויבן ,ווייל דער דאזיקער זאפט ,וואם איז גור גליאטיק צו
מאכן ,הייםט ניט קיק משקה .ר׳ יהודה זאגט ,אז זיי זענען יא געווארן מוכשר .ווייל
ר׳ יהודה האלט ,ווי פריער אין דערזעלבער משנה ,אז דער דאזיקער זאפט האט יא
א חשיבוו^ הגרוגרות משידוש ,דארע פייגן איז )זייער גורן( פון זינט מען דרעשט זיי.
דארע פייגן דרעשט מען ,דאם הייםט ,מען קלאפט זיי אריק פיט שטעקנם אין פעםער.
ווען מען האט שוין אריינגעקלאפט אין דער פאם ,הייםט עם אז די ארבייט ארוס די
פייגן איז שוין פארענדיקט און מען טאר דעריבער ניט מער עםן פון זיי אומגע׳־
מעשר׳ט אפילו אן אכילת עראי .ומגורה משיעגל ,און )דארע פייגן אין( א שפייכלער,
איז מייער גורן( פון זינט מען מאכט זיי קיילעכיק .מען לייגט אויך דארע פייגן ,אדב
זיי זענען א םך ,אין א שפייכלער ,און מען מאכט פון זיי א קיילעכיקן בערגל .זאגט
די משנה ,אז פון זינט מען מאכט דאם בערגל קיילעכיק הייםט שוין ,אז די ארבייט
ארום די פייגן איז פארענדיקט .היה דש ,אויב ער האט געדרעשט )אריינגעפרעטט די
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וקוליתומ.עגל נמגורה׳ נ^?':5ךד ,החכית
מל,ם״עראי׳ ר׳ י1םי מותיר:

שט

ד®,גורה׳ ל^^י^>כל

י פרר ,ב
א ל:,ד ,עו־לר ושוק׳ ןן^סר׳ שלו
לןם תא^ים .א1ללין והטורין׳ לןיןןד
אם הכניסו ללתיהן׳ ממ.ק;ים נהאי.

מזלו והן;יסו לו היו ם׳ לא י^:ןלו
מלם ,עראי׳ לןין ך אם ה?;יםו
ללתילם׳ אי;ן 9ם?ן;ין אל א ך «אי:

דארע פייגן( אין דער פאס אדיין ,אדער ער האם קיילעכיק געמאכט זיי אי 1שפייכלער
און די פאם )פייגן( איו געווארן צעבראכן ,ארער עם איו געעפנט געווארן )ראם
בעדגל פייגן אין( שפייכלעד ,טאד מען ניט עסן פון זיי )אומגעמעשד׳ט( אפילו אן
אכילת עדאי .כאטש מען דארף נאכאמאל ^ריינדרעשן די דארע סייגן אין פאם און
קיילעכיק מאכן דאם בערגל ,אבער ווייל די ארבעט איז שדין אירנמאל פארענדיקט גע־
ווארן ,טאר מען ניט עסן .ד׳ יוסי איז מתיד .ווייל דאם הייסט ,אז די ארבייט ארוס זיי
איז נאכניט סארענדיקט.

פרק ב
היה עובר ,אז איינעד איז דודכגעגאנגען )טראגנדיק פייגן( אין מאדק און
א,
האט געזאגט )צו מענטשן( ״נעמם אייך פייגן* ,מעגן זיי עסן און זיי זענען פטור )פון
מעשרן די פייגן(; דעדיבעד אויב זיי האבן אהיימגעפידט )די פייגן( אין זייער הויז,
דארפן זיי מעשרן די פייגן ווי זיכעדן טבל)ודאי ,נים ווי דמאי( .די מפרשים דערקלערן
די דאזיקע משנה ,אז דא מיינט מען ,ווען דער מענטש ,וועלכער האט געפירט די סייגן
אין מארק ,איז א עם הארץ ,וועגן וועלכן עס איז א ספק צי ער מעשר׳ט זיינע פרובטן
צי ניט .דעריבער ,אז ער שענקט זיי די סייגן און זאגט זיי ניט ,אז זיי זאלן די סייגן
נעמען מיט זיך אהיים ,קאן מען דערפון אננעמען ,אז זיינע סייגן פירט איצט דער
עם הארץ גלייך פון פעלד און זיי זענען נאכניט געווען ביי אים אין הויז .ממילא איז
מען דאך פון די סייגן נאכניט מחויב אפצושיידן מעשר און מענטשן מעגן זיי עסן אין
גאם א אכילת עראי ,אומגע׳מעשר׳ט ,ווי מיר האבן געלערנט פריער אין פרק א'
משגה ה׳ )און זע אויך אין אונזער הקדמה צו מסכת מעשרות( .דעריבער ,ווען די
מענטשן ,וועלכע האבן גענומען די סייגן אלם א מתנה ,פירן די סייגן צו זיך אין הויז,
זענען זיי מחויב אפצושיידן פון זיי מעשר ,מחמת זיי זענען דאך שוין געפירט גע*
ווארן אהיים ,און דאס הויז און דער הויף מאכן דאך ,אז מען זאל פון די פייגן דארסן
אפשיידן מעשר )ווי טיר האבן געלערנט פריער אין פרק א׳ משנה ה׳(; ממילא ווען
זיי ברענגן די סייגן אתיים דארף מען פון זיי אפשי Tן מעשר ווי פון זיכערן טבל ,פון
״ודאי■* ,ניט מחמת ספק ,ניט פון דמאי .ווארום עם איז אנצונעמען ,אז אויב דער
עם הארץ מאלט געווען אפגעשיידט פון זיי מעשר ,וואלט ער זיי בפירוש געווען גע־
זאגט ,אז זיי מעגן זיי אויך מיטנעמען אהיים .טלו והכניסו) ,אויב אבער דער עם הארץ,
שענקענדיק זיי די פייגן ,האט צו זיי געזאגט(; ״נעמט און פירט זיי אהיים״ ,טארן זיי
די פייג! )או! גאס( ניט עסן)אומגע׳מעשר׳ט( אוין נים א אכילת עראי; דעריבער אויב
זיי האב! געבראכט די פייג! אי! הויז ,דארפן זיי אפ(15יידן פו! זיי מעשר נאר ווי מען
שיידט אפ פו! דמאי .מייל מיטן דאזיקן זאגן צו זיי ,אז זיי מעגן נעמען אהיים און דארט
זיי עסן אומגע׳מעשר׳ט ,האט דער עם הארץ זיי מרמז געמען אויף צוויי זאכן .ערשטנם,
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ב סיר יו^זבין בעז.ער או בחנות׳
ואסר׳ טלו לכם תאנים׳ אוכלין
ר^טורין׳ ו.3על הש.ער וכ>:ל האונות
ח;בין׳ ר׳ יהודה פוטר׳ _עד שאחזיר

שי

את ^ניו׳ או .עד שויט^ה מקום
ושיבתו .ג המעלה פירות מן הגליל
ליהודה ,או עולה לירדמלום׳ אוכל
מהם עד קהוא מגי.ע ל^קום שהוא

אז די פייגן זענען דורך אים געווארן גע׳מעשר׳ט ,און דעריבער מעגן זיי שוין אהיימ־
נעמען זיי און דארט עסן אומגע׳מעשר׳ט .צווייטנם ,אז די פייגן זענען שוין געווען ביים
עם הארץ אין הויז און עם איז שוין ארוף אויף זיי דער חיוב פון מעשר :ווארום אויב
ניט ,צו־וואס האט זיי דער עם הארץ געדארפן מעשרן אי  Tער זיי זענען מחויב געווארן
דערצו? מיר אבער גלויבן דעם עם הארץ בלויז אין איק זאך ,דהיינו ,אז די פייגן
זענען שוין געווען ביי אים אין דער היים און ממילא איז שוין דער חיוב פון מעשר
פאראן אויף זיי :אבער מיר גלויבן אים ניט ,אז ער האט זיכער אפגעשיידט פון זיי
מעשר .מחמת דעם טאר מען אין גאם די טייטלן ניט עסן :אבער ווען מען ברענגט זיי
אהיים דארף מען אפשי Tן פון זיי מעשר נאר מחמת ספק ,אזוי ווי פון דמאי ,ווי עם
איז דער דין ווען מען נעמט פרוכטן פון א עם הארץ וועלכער זאגט ,אז די פרוכטן
זענען גע׳מעשר׳ט .וועגן די אונטערשידן צווישן ״זיכער״ )״ודאי״( און ״דמאי״
געבן מיר אין דער הקדמה צו מסכת דמאי .די מפרשים באמערקן ,אז כאטש דער דין
איז)זע אין דער הקדמה צו מסכת מעשרות( ,אז ״מקח״ ,קויפן איז ״קובע״ ,מאכט ,אז
מען זאל שוין מעשרן פחכטן אפילו מען האט זיי ניט אד׳יימגעפירט ,אבער מתנה,
א געשאנק פון ניט קיין סך פרוכטן ,איז ניט ״קובע״ ,מאכט ניט ,אז מען זאל דארפן
מעשרן.
היו יושבי! ,אויב די מענטש! זענען געזעסן אין א פרעמד!( טדער אדער
ב.
אין א )פרעמד!( געוועלב ,און )דער עם הארץ האס איז דורכגעגאנגן מיט די פייג!(
האט צו זיי געזאגט; ״נעמט אייך פייגך ,מעגן זיי עסן און זענע! פטור )אפצושייד!
מעשר .ווייל דער דין ,אז ארייננעמען אין א טויער אדער אין א געוועלב איז קובע
למעשרות ,דאס הייסט ,עס מאכט אז מען זאל די פרוכטן דארפן מעשרן ,מיינט נור ,ווען
עס איז אן אייגן טויער אדער אן אייגן געוועלב אבער ניט אין א פרעמדנס .ובעל
השער ,אבער דער בעל הבית פון טויער אדער דער בעל הבית פון געוועלב איז מחויב
אפצושיידן מעשר פו! די פייגן מוייל עס איז ראך זיין טויער אדער זיין געוועדב(; ר'
יהודה זאגט ,אז )אויך דער בעל הבית( איז פטור אפצושיידן מעשר ,סייד! ער דרייט־
אויס )ביים עסן די פייגן( זיין פנים )מע! זאל אים ניט זען( ,אדנור ער ענדערט זיין
זיץ־ארט )ביים עמן ,כדי מען זאל אים ניט זען( .ר׳ יהודה האלט ,אז א הויז אדער הויף
מאכט אז מען זאל דארט דארפן מעשר׳ן פרוכטן ,נאר ווען זיי זענען פריוואטע,
און קיץ סך מענטשן קומען אהין ניט אריין ,אזוי וויחט ,אז מען שעמט זיך דארט צו
עסן .אבער א טויער צי א געוועלב ,וואו מענטשן שעמען זיך צו עסן ,האט ניט דעם דין
בנוגע מעשר ווי א הויז צי א הויף .דריבער האלט ער ,אז אפילו דער בעל הבית פון
טויער צי פון געוועלב איז פטור פון מעשרן ,םי Tן ער האט אויסגעדרייט ביים עסן
דאס פנים ,אדער ער האט געענדערט דאס ארט וואו ער זיצט ,און אזוי ארום האט ער
עם שוין געמאכט ווי פריוואט.
המעלה ,אז איינער פירט־ארויף פרוכטן )פון פעלד( אין גליל )צפון טייל
ג.
פון ארץ ישראל( קיין יהודה )דרום־טייל פון ארץ ישראל( אדער ער גייט מיט זיי
ארויף קיין ירושלים ,מעג ער עסן פון זיי אומגע׳מעשר׳ט ביז ער קומט צום ארט,
וואוהין ער גייט ,ווייל קוים האט ער באשלאסן צו פארקריפן די פרוכטן נור אין יהודה
אדער אין ירושלים ,איז אפילו ער האט גענעכטיקט ערגיץ אין מיטן וועג ,מעג ער
עסן די פרוכט )אכילת עראי אומגעמעשר׳ט( ביז ער קומט צום ארט וואו ער האט
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הולך ,וכן כהזיה ,ר׳ מאיר אומר׳
.עי שהוא מגי.ע למקום ד׳שיביתה.
והרוכלין המהזירין בעןי־ות אוכלים
.עד שמגיעים למקום הלינה .ר‘
והוךה אוס,״׳ הבית הי־אשיון הוא

שיא

בית;ע ך :־•י־ות שתרמן.עד קולא
נגמרה מלאנתן .ר אליעזר א1םר
מלא^כיול מהסנעראי ,והקמיס סתירין׳
חוץ מבלבלת תאנים .בלבלת תאנים
שתרנןה ר' שמעיון מתיר ,וחכמים

באשלאסן זיי צו־צופירן .וכן בחזרה ,און אזוי איז אויך דער דין צוריקוועגס .דער
ברטגורא טייטשט ,אז דאס מיעט מען ,דאם אויב אינמיטן וועג האט ער חרטה געהאט
און באשלאסן צוריקצרפירן די פירות קיץ גליל ,מעג ער פון זיי עסן אומגע׳מעשר׳ט
ביז ער קומט צוריק קיץ גליל .אן אנדער גירסא איז, ,׳וכן ביהודה״ ,און דער טייטש
איז ,אז אויב ער פירט צוריקוועגם פרוכטן פון יהודה קיץ גליל מעג ער עסן אויפן
וועג אומגע׳מעשר׳ט .ר׳ מאיר זאגט ,אז )ער מעג עסן פון די אומגע׳מעשר׳ט אויפן
וועג( ביז ער קומט צו אן ארט ,וואו ער רוט שבת .דער דין איז ,אז שבת איז קובע,
און ווען עם ווערט שבת טאר מען ניט עסן פון די פרוכטן אומגע׳מעשר׳ט אפילו אן
אכילת עראי )זע אין דער הקדמה צו מסכת מעשרות( .זאגט ר׳ מאיר ,אז ביי איינעס
וואס גייט אין וועג מיט פרוכטן איז ניט דוקא ווען עם ווערט שבת ,נאד אויב ער
איז צוגעקומען צו אן ארט ,וואו ער האט באשלאסן צו זיין שבת )מקום השביתה ,דאס
ארט פון רוען שבת( טאר ער שוין אויך ניט עסן פון די פרוכטן אומגע׳מעשר׳ט.
זהרוכלין ,און די וואנדערענדיקע הענדלער ,וועלכע גייען ארוס )מיס זייערע סחורות(
איבער די קליינע שטעטלעך )און פירן מיט זיך פרוכטן( מעגן עסן )אן אכילת עראי
אומגע׳מעשר׳ט( ביז זיי קומען צו אן ארט וואו זיי בלייבן נעכטיקן ,דאם ארט ,וואו זיי
בלייבן נעכטיקן ,האט דעם דין ווי זייער היים ,און עם איז פונקט אזוי ווי די פרוכטן
וואלטן אריינגעקומען אין זייער הויז .עם איז ניט גלייך צו דעם דין פריער אין דער
משנה וועגן איינעם ,וועלכער פירט פרוכטן פון גליל קיין יהודה! מחמת דארט האט
ער דאך א באשטימטן ארט ,וואוהין ער האט באשלאםן אוועקצופית די פרוכטן.
ך׳ יהודה זאגט ,אז דאס ערשטע הויז איז זיין הייס ,דער ברטנורא טייטשט ,אז ווי
נור ער קומט אין ערשטן הויז פון שטעטל ,וואו ער וועט נעכטיקן ,אפילו ער איז
נאכניט צו־געקומען צום הויז ,וואו ער וועט נעכטיקן.
פירות ,אויב איינער האט אפגעשיידט תרומה פון פרוכטן ,ביי וועלכע עס איז
ד.
נאכניט פארענדיקט געווארן די ארבייט ארוס זיי ,זאגט ר׳ אליעזר ,אז מען טאר ניט
עסן פון זיי )אומגע׳מעשר׳ט( אפילו אן אכילת עראי ,און די חכמים זענען מתיר ,חוץ
ביים קויש פון פייגן .איינע פון די זאכן ,וועלכע זענען ״קובע למעשר״ ,וועלכע מאכן,
אז מען זאל ניט טארן עםן אפילו אן אכילת עראי פון פרוכטן אומגע׳מעשר׳ט ,איז דאס
אפשיידן פון זיי תרומה .זאגט ר׳ אליעזר ,אז אפילו ארום די פרוכטן איז נאכניט
פארענדיקט געווארן די ארבייט )ווי עם איז אזיסגערעכנט פריער אין פרק א׳ משנה
ה׳ און ר אץ ד ,וואם הייםט ״גרנן למעשרות״( מאכט אויך דאס אפשיידן תרומת ,אז
מען זאל ניט טארן עםן פון זיי אומגע׳מעשר׳ט .אבער די חכמים זאגן ,אז ערשט נאכ־
דעם ווי מען האט געענדיקט די ארבייט )נאר מען האט די פרוכטן גיט אריינגעפירט
אין הויז( מאכט דאם אפשי Tן תרומה ,אז מען זאל זיי ניט טארן עסן אומגע׳מעשדט.
אן אויסאם מאכן די חכמים ביים ״קויש פייגן״ ,וועגן וועלכע די משנה פריער אין
מען דעקט אים
ארבייט ארום אים איז פארענדיקט ווען
משנה ה׳ זאגט ,אז די
צו מיט בלעטער! זאגן דא די חכמים ,אז אויב מען האט אפגעשיידט פון קויש סייגן
תרומד ,אפילו איידער מען האט אים צוגעדעקט מיט די בלעטער ,טאר מען שוין אויר
ניט עםן פון אים אומגע׳מעשר׳ט .אזוי טייטשט די ״משנה ראשונה״ .כלכלת תאנים,
א קויש פייגן ,פון וועלכן מען האט אפגעשיידט תרומה ,איז ר׳ שמעון מתיר )צו עסן
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א1שרן* ה האי־סר למבירו׳ הילך
אין1ר זה׳ ותן לי ביו חסש וזאבים׳
לא יא^כל עד קזן^נשר׳ דברי ר'
סאיר .ר׳ והודה אוסר׳ אוכל אלות
אחת ו^טור׳ ואם ערף חיס אמר
ר׳ יהודה׳ ס.עשה בג3ת ורדים
שך,יךה בירועזלום׳ והיו תאנים

שיב

נמהרות מעזלש ומארבע באיסר׳
ולא הו 5ךש ?זמ;ה תרימה ומעשר
מעולם ן ו ךאומר לחכירו׳ הילך
אי^ר זה בעשרה חאנים שיאבור לי׳
בורר ואוכל♦ באשיכול שאבור לי•
מנרגר ואוכל .ברימון .שאבור לי׳
פורט ואוכל .ב אנ מי ח שאבוד לי

אכילת ער^!י אומגע׳מעשר׳ט( ,או! די חכמים אסרץ .עם איז די מחלוקה וועגן דעמי
זעלבן קויש פייגן ,און ר׳ שמעון איז מתיר ,ווייל ער האלט ,אז תרומה איז קובע גור ביי
פרוכטן ,וואס די ארבייט ארוס זיי איז שוין פארעגדיקט.
ה .האומר לחברו ,אז איינער זאגט צו זיי! פריינט מועלכער האט צו פארקויפן
פייג!(; ״נאדיר דעם דאזיק! איסר )אזא מטבע( או! געב מיר פאר אים פינף פייגך,
טאר ער נדער קויפער( ניט עם! ביז ער שיידנו־אפ פו! זיי מעשר ,אזוי זאגט ר׳ מאיר.
דאס איז דער דין )וואם מיר האבן געבראכט אין דער הקדמה צו מסכת מעשרות(
אז ״מקח״ איז קובע ,אז דאם קויפן פרוכטן מאכט ,אז די פרוכטן זאל מען ניט ט א ח
עסן אומגע׳מעשר׳ט! און ווייל ער האט דאך געקויפט פאר דעם איסר )אן אלטע רוי־
מישע קליינע מטבע ״אסאריאן״( פינף פייגן ,טאר ער זיי גיט עסן אומגע׳מעשר׳ט.
ר׳ יהודה ואגנו ,אז ער מעג עס! )נעמע! פו! זיי! פריינט ,רעם פייגךפארקויפער או!
עם!( צו איינצעלנע פייג! או! ער דארף ניט מעשר! ,נאר אויב ער האט צונויפגעלייגט
)גענומע! צוויי פייגן מיט אמאל( דארף ער מעשר! ווייל אויב ער נעמט גור איין סייג
יעדעם מאל הייסט עם ניט קיין ״גורן״ ,קיין ,׳שייער״ און ער איז פטור פון מעשר
אויב די פרוכטן האבן ניט קיץ ״גורן״ .אמר ר׳ יהודה ,האט ר׳ יהודה געזאגט ,אז עס
איז געווע! א מעשה מיט א רויץ־גארט! וגנת ורדים( ,וואס איז געווע! אי! ירושלים
)או! דארט איז געוואקס! אויך פייג!( או! מע! האט דארט פארקויפט צו דריי פיר
פייג! פאר א! איסר ,או! מע! האט קיינמאל פו אים ניט אפגעשיידט קיי! תרומה או!
מעשרות .מחמת די קויפער פלעגן נעמען גור צו איין פייג אויף אמאל און זי אויפעסן.
דער ירושלמי זאגט ,אז ר׳ יהודה ברענגט די ראיה פון דער דאזיקער מעשה ,אז ניט
נור ווען דער קויפער אליץ רייסט אראם צו איינצלנע פייגן פון בוים דארף ער ניט
מעשרן ,נאר אויך ווען דער פארקויפער גיט צו די קויפער די פייגן אין האנט! ווארים
אין דער רויזן־גארטן האט דער בעל הבית פון גארטן זיכער ניט אריתגעלאזט די
קויפער ,אז זיי זאלען אליין רייסן פייגן ,מורא האבנדיק ,אז די וועלן קאליע מאכן די
רויזן.
ו .האומר לחבירו ,אז איינער זאגט צו זיי! פריינט )וואס האט פייגן־ביימער(;
״נאדיר דעס דאזיק! איסר פאר צע! פייג! ,וועלכע אין וועל מיר אליי! אפריים!״ ,מעג
ער אפקלייבן )אפריים!( פייג! או! עס! )אומגע־מעשר׳ט( .די מפרשים טייטשן ,אז ער
מעג אראפרייסן צו איין פייג יעדעם מאל און עסן ,און דא איז אויך ר׳ מאיר )פון דער
פאריקער משנה( מודה ,אז מען מעג ,מחמת ער אליין רייסט אפ יעדעם מאל נור איין
פייג .באשכול ,אויב )ער גיט אים דעס איסר( ״פאר רעם הענגל־וויינטרויב! וועלכע
איך וועל מיר אפקלייב! )אפריים!( מעג ער אפריים! וויינטרויב! או! עם! )אומגעמעשר׳ט(.
עם איז דער זעלבער דין וואם פריער מיט די צען פייגן .ביי וויינטרויבן באנוצט די
משנה דאם ווארט ״מגרגר״ ,אפרייסן איינצלנע טרויבן )״גרגר״ ,א וויינטרויב( ,נים
אפרייסן דעם גאנצן הענגל .ברימון ,אויב ״פאר דעס מילגרוים וואם איך וועל מיר א- 3
קלייבך ,מעג ער אפטייל! )פורט( או! עם! .דער מילגרוים באשטייט פון טיילן ,און
ווען מען נעמט אראם די שאל זעט מען די באזונדערע טיילן .זאגט די משנה ,אז דעם
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ס1פת ןא1כל .א;ל אם אסר ל1
אי1ןןל1ת
?^^רים תאנים אלו׳
אלו׳ ^5זני לטונים אלו׳ כ^נזני
אכטידזים אלו׳ אוכל  5דןכ 1וקטור׳
סקני ^ז,ק;ה נטחבי לקגקע:

שיג

ץ השוכר את הפועל לקצות עמו
כתאנים׳ אסר לו׳.על סנת ^אוכל
תאנים׳אונל וקטור^עלסנת^אוכל
אדו מי כיתי׳ או וסיאכל כני}י^כר׳
הוא אוכל וקטור׳ ולנו אוכל ןח^ב.

גאנצן מילגרוים מיט אמאל טאר ער ניט אפרייסן ,אבער ער מעג ארויסציפן פוז
מילגרוים איץ טייל ,יעדעס מאל און אים עסן אומגע׳מעשר׳ט .פריער אין פרק א׳
משנה ו׳ הייסט אזא מילגרוים־טיל ״פרד״ .באבטיח ,אויב ״פאר רעם ארבוז ,וועלכן
איך וויל מיר אפקלייבן״ ,מעג ער אפשניידן פון אים שטיקלעך )סופח( און עסן.
אויך דא לערנט די משנה ,אז דעם גאנצן ארבוז מיט אמאל נעמען און דערנאך עסן
אומגע׳מעשר׳ט טאר ער ניט :אבער שטיקלעך פון אים מעג ער יא אפשיידן און עסן
אומגע׳מעשר׳ט .טייל זענען גורס ״כופף״ ,״ער בייגט זיך איין״ און בייסט אפ און עסט.
אבל אם אמר לו ,אבער אויב ער )האט זיין פריינד געגעבן רעם איסר און( געזאגט
צו אים׳ ״פאר די דאזיקע צוואנציק פייגך ,אדער ״פאר די דאזיקע צוויי הענגלעך
וויינטרויבך ,אדער ״פאר די דאזיקע צוויי מילגרוימעך ,אדער ״פאר די דאזיקע צוויי
ארבוזך )וועלכע זענען נאכניט אפגעריסן( ,מעג ער עסן ווי געוויינטליך און ער איז
פטור )פון מעשר׳ן( ,ווייל ער האט געקויפט ,ווען עם איז נאך געווען באהאפטן צו דער
ערד .די משנה לערנט דא ,אז דאס וואם ״מקח״ ,קויפן ,מאכט ,אז מען זאל די פרוכטן
מוזן מעשר׳ן ,איז נור ,אויב מען האט זיי געקויפט׳ ווען מען האט זיי שוין געהאט אפ־
געריסן :אבער אויב מען האט זיי געקויפט ,ווען זיי זענען נאך געווען באהאפטן צו
דע רערד ,איז ״מקח״ ניט ״קובע״ ,מאכט עם ניט ,אז מען זאל דארפן מעשר׳ן .דע־
ריבער פריער ווען ער האט געזאגט ,אז דער קויף זאל גילטיק זיץ נאכדעם ווי ער
וועט האבן אפגעריסן די פייגן צי די טרויבן ,צי דעם מילגרוים ,צי דעם ארבוז ,מוז
ער זיין פארזיכטיק און אפרייסן נור איינצלודת .אבער קוים איז דער קויף גילטיק
באלד ,ווען די פרוכטן זענען נאך באהאפטן צו דער ערד ,קאן דער קויף דא גאר
ניט ווירקן צו מאכן דעם חיוב פון מעשר ,ווייל ווען די פרוכטן זענען באהאפטן צו
דער ערד קאן אויף זיי קיץ שום חיוב פון מעשר ניט ארויף.
ז .השוכר אז איינער דינגט אן ארבייטער אויםצושפרייטן פייגן )צום טרוקענען(
און דער ארבייטער האט צו אים )צום בעל הבית( געזאגט ,מיט רעם תנאי אז איך
זאל עסן פון די פייגן )ניט באצאלנדיק קיין געלט( ,מעג ער )דער ארבייטער( עסן פון
די פייגן )אומגע׳מעשר׳ט( .מען קאן ניט זאגן ,אז ער האט גענומען די פייגן אלם א
טייל פון דער באלוינונג פאר זיץ ארבייט ,און מען קאן ניט מיינען אז דאס הייסט ווי
ער האט געקויפט די פייגן ,און ״קויפן״ ,״מקח״ ,מאכט דאך אז מען זאל די פרוכטן
דארפן מעשרן; ניין ,דאם קאן מען ניט זאגן .ווייל די תורה אין דברים כ״ג זאגט ,אז
)כי תבוא בכרם רעך( ,אז ווען מען קומט אין א פרעמדנס גארטן מעג מען עסן די
פרוכטן בחנם ,און די חכמים האבן געזאגט ,אז דאס מיינט מען אז אן ארבייטער,
וועלכער ארבייט ביי פרוכטן ,מעג עסן פון די פרוכטן בחנם ,אויב זיי זענען נאך בא־
האפטן צו דער ערד )במחובר לקרקע( אפילו ווען די ארבייט ווערט שוין פארענדיקט,
און ביי אפגעריסענע פרוכטן)ביי תלוש( דעמאלס ווען די ארבייט איז נאכניט פארענדיקט
)למעשר( ממילא קומט דאך אויס ,אז דער ארבייטער האט ניט געקויפט די פייגן ,ווייל
ער קאן זיי סיי ווי עסן בחינם ,מחמת די תורה האט אים דערלויבט צו עסן ,און דע־
ריבער דארף ער ניט מעשרן .על מנת שאוכל אני ,אויב אבער דער ארבייטער האט
געזאגט צום בעל הבית ״בתנאי ,אז מיר זאלן עסן פייגן )בחינם( ,איך און מיין הויז־
געזינט״ ,אדער ״אז מיין זון זאל עםן פייגן פאר מיין ארבייט־געלט )וואס מיר וועט
קומען פאר אויסשפרייטן די פייגן( ,איז ער ,דער ארבייטער ,עסט און איז פטור צו
מעשרן ,אבער זיין זון עסט און ער איז מחויב אפצוע^י  rן מעשר ,ודיל דעם ארבייטער
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האט דאך די תורה דערלויבט צו עסן בחנם ,הייסט עם גיט ,אז ער האט געקויפט; אבער
זיין זון עםט דאך אלם באלוינונג פאר זיין פאטערם ארבייט ,הייםט עם ווי ער האט
געקויפט די פייגן ,און דער קויף מאכט ,אז ער זאל דארפן מעשר׳ן .על מנת שאוכל
בשעת הקציעה ,אויב )רער ארבייטער זאגט צום בעל הבית(; בתנאי ,איך זאל עסן
ופייגן בחינם( בשעת דעם אויסשפרייטן די פייגן צום טרוקענען און אויך נאכדעם ווי
איך וועל שוין האבן אויסגעשפרייט ,איז )דער דין( ,אז אין דער צייט ווען ער שפרייט־
אניס די פייגן מעג ער זיי עסן און ער איז פטור פון מעשר )ומיל דעמאלם דערלויבט
אים די תורה צו עסן בחינם( ,אבער ווען ער עסט נאכן אויסשפרייטן ,דארף ער
מעשרן ,ווייל ער עסט ניט צוליב דער דערלויבניש פון דער תורה .ווי מיר האבן פריער
געזאגט ,איז דער דין ,אז דער ארבייטער מעג עסן בחינם נור בשעת דער ארבייט ארום
אפגעריםענע פרוכטן ,אבער ניט נאכדעם ווי די ארבייט איז שוין געווען פארענדיקט.
דעריבער אויב דער ארבייטער עםט די פייגן נאכדעם ווי ער האט שוין געהאט פאר־
ענדיקט זיין ארבייט פון אויםשפרייטן זיי ,איז דאך עם ניט ווייל די תורה האט אים
דערלויבט ,נאר ווייל דער בעל הבית גיט עם אים פאר זיין ארבייט ,הייםט עס דערי־
;:ער ווי ער האט די פייגן געקויפט .זה הכלל ,דאם איז דער כדל■ נוער עם עמט ווייל
די תורה האט דערלויבט צו עסן )בחינם( איז ער פטור )פון מעשרן( ,אבער ונער עם
עסט אן דער דערלויבעניש פון דער תורה )צו עמן בחינם( דארף ער מעשר׳ן.
דא גיט די משנה דעם אלגעמיינעם כלל ,וואס מיר האבן פריער דערקלערט ,אז אויב
די תורד ,דערלויבט צו עםן בחינם הייםט עם ניט ״געקויפט״ :אבער אויב די תורה
דערלויבט ניט ,איז עם ווי ״געקויפט״.
ח היה עושה .אויב ער)דער ארבייטער( ארבייט ביי לבסים־פייגן ,ואל ער ניט עמן
פון בנות־שבע־פייגן; אויב ער ארבייט ביי בנות־שבע־פייגן זאל ער ניט עמן פון
לבסים־פייגן די דאזיקע משנה איז ניט וועגן מעשרות )כאטש טייל מפרשים ,ווי דער
״תפארת ישראל״ ,מיינען אז זי האט יא א שייכות צו מעשרות ,אבער דער ירושלמי
זאגט בפירוש ,אז ניט( ,נאר עם איז א דין וועגן םתם אן ארבייטער וואם מעג עםן
בחינם פון די פרוכטן ווען ער ארבייט ביי זיי .זאגט דערויף די משנה ,אז ויען ער
ארבייט ביי איין פארט פייגן זאל ער ניט עםן פון אן אנדערן םארט .די מפרשים זאגן,
אז ״לבסים״ איז דער ערגערער םארט פייגן ,און בנות־שבע איז דער בעסערער סארט
פייגן .אבל מונע ,אבער דעו־ ארבייטער האט דאם רעכט זיך איינצוהאלטן פון עסן )ווען
ער ארבייט ביי א נ 1לעכטן סארט פרוכטן( ביז ער קומט־צו צו דער ארבייט ביים ארט
פון די נוטע און עו עסט .ער טאר נאר ניט עםן פון איין סארט פרוכטן ווען ער ארבייט
ביי אן אנדערן םארט; אבער ער מעג איינהאלטן זיך מיטן עסן ביז ער וועט צו־קומען
צום גוטן סארט פחכטן און דארט עםן .המחליף ,אז איינעד טוישט זיך מיט זיין פריינט,
אז דער זאל עםן ז ע ם אנדעירענס פרוכטן און דער אנדערער זאל עסן זיינע פרוכטן,
אדער דער זאל עס־ דעם אנדערנס אויסגעשפרייטע פייגן )לקצות( און דער אנדערער
זאל עסן זיינע אוינגעשפריי־טע פייגן ,אדער דער זאל עמן דעם אנדערנס פרוכטן און
דער אנדערער זאל עסן זיינע אויסגעשפרייטע פייגן ,דארפן זיי מעשרן .מחמת ראם
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ל^כול וזה לקצות חיב .ד יהוךה איומי׳ ה  9סליף לאכול מ ב׳ וללןצ 1ת
§ טור ♦

פרה ג
א המעביר תאנים בהצירו לקצות׳
;1ניו רבני בית 1א־וכלין ופטורין.
הפועלים ק ע מ1׳ 5זןןן ק אין להם
?גליו טזיונות אוכלין ופטורין׳ א 5ל

אם יזנז להם ^עליו מזונות׳ הרי אלו
ל אי אכ ל ת בהמוציאפיגעליול^דה׳
יזמן?צאיןלהם^עליו מזונות אוכלין
רפטורין׳ ואם יעז להם ^עליו קןזונות׳

דאזיקע טוישן זיך הייסט ווי געקויפט .ר׳ יהודה ז^^גט ,אז דער וואס טוישט זיך אויף
צו עם! פרוכט! איז חייב )צו מעשר!( ,אבער צו עם! אויסגעשפרייטע פייגן )לקצות( איז
פטור )צו מעשר!( ,דער טעם פון ר׳ יהודה איז ,ווייל אויסגעשפרייטע פייגן צום טרו־
קענען ווערן באטראכט ווי א זאך ,וואט די ארבייט דאביי איז נאכניט געווארן פארעג־
דיקט ,און ביי פרוכטן מיט ניט־פארעגדיקטער ארבייט איז ,לויט ר׳ יהודה׳ם מיינונג,
דאם קויפן ,״מקח״ ,ניט קובע! דעריבער ווירקט עם ניט ,אז מען זאל דארפן די
פרוכטן מעשרן .אזוי טייטשט די משנה דער רמבם .אבער דער ״מלאכת שלמה״
טייטשט ,אז ״לקצות״ מיינט מען ניט צו עסן אויסגעשפרייטע פייגן׳ נאר מען מיינט
נעמען פייגן צום אויסשפרייטן.

׳» *•

!

פרק ג.

א .המעביר ,אז איינער פירט־אדורן פייג! דורך זיי! הויף כדי זיי אויסצושפרייט!
צום טריקענע! ,מעגן זיינע זי! או! זיי! הויז־געזינט עס! די פייג! או! זענע! פטור )פו!
מעשר!( .דער דין איז ,אז ״חצר קובע למעשר״ ,דאם הייסט ,אויב מען פירט אריץ
פרוכטן אין א הויף ,טאר מען פון זיי שוין ניט עסן אומגע׳מעשר׳ט .זאגט די משנה ,אז
ווייל ער פירט די פייגן נאד אדורך דעם הויף ,ניט אז זיי זאלן בלייבן אין הויף ,נאר כדי
זיי צו טרוקענען)עם זענען געווען ספעציעלע ערטער הינטער דעם הויף אדער אויפן
דאך׳ צום טרוקענען פייגן ,און זיי האבן געהייסן ״מוקצה״ ,זע,פריער,מסכת שביעית
פרק ח׳ משנה ו׳( ,הייסם עס ,אז ארום די פייגן איז נאכניט פארענדיקט געווארן די
ארבייט ,און ביי פרוכטן ,וואס די ארבייט ביי זיי איז ניט פארענדיקט ,איז דער הויף
ניט קובע למעשרות ,מאכט ניט ,אז מען זאל דארפן מעשרן .דער ירושלמי זאגט איין
דעה ,אז ער אליין טאר ניט עסן ,ווייל מיטן עסן די פייגן באשטימט ער דאך ,אז די
דאזיקע פייגן ,וועלבע ער עסט ,זאל ער ביט טרוקענען ,ממילא הייסט דאך ביי זיי די
ארבייט שוין פארענדיקט .הפועלים ,אבער די ארבייטער ,וועלכע ארבייטן ביי אים,
איז דער דין ,אז אויב זיי קומט ניט ביי אים )לויט דעם אפמאן וואם זיי האבן מיט אים(
צו עם! ,מעג! זיי עס! די פייג! או! זענע! פטור פו! מעשר! זיי .ווייל קוים דארף ער זיי
ניט געבן צו עסן ,הייהט עס אז ער שיינקט זיי די פייגן ,און א מתנה ,געשאנק ,הייסט
ניט ווי געקויפט ,ווי מקח ,און עם ווירקט ניט אז מען זאל די פרוכטן דארפן מעשרן
)ווי מיר האבן געלערנט פריער אין פרק ב׳ משנה א׳( ,אבל ,אויב אבער ער דארף די
ארבייטער יא געב! צו עסן ,טאר! זיי ניט עם! די פייג! )אומגעמעשר׳ט( .מחמת אויב
ער דארף זיי געבן צו עסן ,הייםט עם ,ווי עם קומט זיי געלט ,און אז ער גיט זיי די
פייגן ,הייסט עם ווי ער פארקויפט זיי ,און עם איז מקח ,און עם ווירקט ,אז מען זאל
דארפן מעשר׳ן .דער ברטנורא טייטשט די משנה ,אז דאם מיינט מען ארבייטער אויף
איבערצופירן די פייגן ,ווייל ווי מיר האבן געלערנט פריער פרק ב׳ משנה ז׳) אין רעם
פירוש( זאגט ניט די תורה ,אז ארבייטער ,וועלכע טוען א ניט־פארענדיקטע ארבייט ביי
אפגעריסענע פרוכטן זאלן עסן בחינם! דעריבער הייםט עם ווי געקויפט) .זע תום׳ יו״ט(.
ב .המוציא ,אז איינער פירט־ארויס זיינע ארבייטער אי! פעלד )ניט צו ארבייטן
ביי פרוכט! ,נאר צו א! אנדערער מלאכה( ,איז דער די! ,אז אויב זיי קומט ניט ביי
אים צו עס! ,מעג! זיי עם! או! זענען פטור )פון מעשר׳!( .אבער אויב זיי קומט יא
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א1כלים אכות אהת מן הו;]א}ה׳ א?ל אמר לו׳ .על מגת לאכול ^יךק׳
לא מן הסל׳ ולא מן .הלן^ר,׳ ^א מ.קומם,עלה ^עלה ןאויל ,ואם ןגלף
מן המוקנה♦ ג השוכר את הפועל הןב♦ ד ¥9א רןציצות כדרך ,אפילו
לעעוות גזיתים׳ אמי לו׳.על מנת מצד שדה קמיצות׳ וכן ון]א;ה ’^?זהיא
לאכול זיתים׳ אוכל אד;!ד אדוד׳ ניימה־על י׳לווומצאהדזתיה תאנים■
?טור׳ ואם {ורףהןב .ל5:יט ככבלים׳ מתרות משום ^זל׳ ופטורות מן
ביי איס צו עסן ,מעגן זיי עסן )אומגע׳מעשר׳ט( נאר אפרייסנדיק צו איין פייג יעדעם
מאל פו! פייגנבויס .מחמת אויב זיי קומט ניט ביי אים צו >נםן ,הייסן די פרוכטן,
וואם זיי עסן ,א מתנה פון בעל הבית! אבער אויב זיי קומט יא צו עסן ,הייסט דאס עסן
א טייל פון זייער באלויטונג פאר דער ארבייט ,דעריבער איז עם מקח ,און מען דארף
מעשרן! איז די עצה ,אז זיי זאלן עסן אראפרייסנדיק צו איינצלנע פייגן ,און דעמאלס
זענען זיי ניט מחויב צו מעשר׳ן ,ווי מיר האבן געלערנט פריער פרק ב׳ משנה ו /אז
ווען מען נעמט אראם יעדעס מאל איין פייג און מען עסט זי דארף מען ניט מעשרן.
אבל ,אבער זיי זאלן ניט עסן )פייגן אומגעמעשרט( ניט פון קויש )מיט פייגן( און נים
פון גרויסן קויש )קופה( און ניט פון רעם ארט ,וואו אפגעריסענע פייגן ווערן גע־
טרוקנט )מוקצה( .מחמת קוים קומט די ארבייטער צו עסן הייסט עס ווי געקויפט ,ווי
מקח .מיר האבן געזאגט ,אז דא מיינט מען ,אז די ארבייטער אין פעלד ארבייטן ניט
ביי די פרוכטן זעלבסט ,ווארום אויב זיי וואלטן געארבייט ביי די פיוכטן מעגן זיי
דאך עסן פון די פרוכטן בחינם ,לויט דעם דין פון דער חורה ,און זיי וואלטי ניט
געדארפן מעשרן ,ווי מיר האבן געלערנט פריער פרק ב׳ משנה ח׳.
ג .השוכר ,אז איינער דינגט אן ארבייטער צו ארבייטן ביי איילבירטן ביימער
)צו גארבן ארוס די ביימער ,אבער ניט אראפצורייסן די איילבירטן( ,און ער )דער
ארבייטער( האט געזאגט )צום בעל הבית( :״מיט דעם תנאי צו עסן איילבירטך ,מעג
ער )אראפרייסן( צו איינצלנע איילבירטן און עסן און ער איז פטור פון מעשרן; אבער
אויב ער האט צוזאמענגענומען )צירף ,צוויי איילבירטן מים אמאל( דארף ער יא
מעשרן .מיר האבן דא איינגעטייטשט ,לויט די מפרשים ,אז דא מיינט מען ניט ,אז דער
ארבייטער האט געארבייט ביי אראפרייסן די איילבירטן! מחמת ווען עס זאל זיין אזוי
וואלט דער ארבייטער געמעגט עסן בחינם ,לויט דעם דין פון דער תורה ,און וואלט
אפילו רייסגדיק צו עטליכע איילבירטן מיטאמאל אויך פטור געווען פון מעשר ,ווייל
עם איז ניט קיץ מקח ,קיץ קויף ,קיץ טייל פון זיין באלוינונג ,נאר א מתנה פון דער
תורה .דאס ווארט ״זיתים׳׳ )פונקט ווי תאנים ,און טייל אנדערע נעמען פון פרוכטן(
האט דעם טייטש ניט נוד די פרוכטן ,די איילבירטן זעלבסט ,נאר אויך די ביימער.
לנכש) ,אויב ער האט געדינגן דעם ארבייטער( ארויסצורייסן שלעכטע גראזן פון צי־
בעלעס־גארטן ,און ער האט איהם געזאגט :״מיט דעם תנאי צו עסן גרינס׳׳ ,מעג ער
)דער ארבייטער( אפברעכן )מקרטט( צו איינצלנע בלעטער )פון די ציבעלעס( און עסן
)אומגע׳מעשר׳ט( .אבער אויב ער האט צוזאמטנגענומען )צירף ,צוויי בלעטער מיט־
אמאל( דארף ער מעשרן ,דאם איז דערזעלבער דין ,וואס פריער; דאם ווארט ״מקרטם'
איז ווי ״קוטם* אדער ״כרסם״ ,וואם איז דער טייטש אפהאקן ,אפרייסן .דער ברטנורא
האט די גירסא ״מקרסם*.
ד .מצא ,אז איינער געפינט נאסע פייגן )״קציצות״ ,אדער ״קציעות״ ,נאסע
פייגן באשטימט צו אויסטריקענען( אויפן וועג ,אפילו לעבן א פעלד ,אין וועלכן עם
געפינט זיך נאסע פייגן ,און דאסזעלבע אויב א פייגנבוים נייגט אדיבער סיינע צווייגן
מיט פרוכמן פון גארטן( אויפן וועג ארוים ,און איינער האט גטפונען אונטער )די
צווייגן( אויפן וועגן פייגן)נאסע( ,זענען זיי)די פייגן( ,מותר צוליב גולה און זענען פטור
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המןג^ר1ת.וכזיתים יכסרורם מר ם .הלחי ךר^ד,
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ח :ב׳ ^:דו.ע p p

פון מעשרן ,דער מענטש ,וועלכער געפיגט די סייגן׳ מעג זיי נעמען פאר זיד און עם
הייסט ניט ,אז ער גזל׳ט א פרעמדנם פייגן .דער טעם דערצו איז ,ווייל דער בעל הבית
פון די פייגן פארשטייט ,אז ווען נאסע פייגן געפינען זיר אויפן וועג׳ רואו מענטשן
גייען ,ווערן זיי צעטרעטן און מען דערקענט ניט פון וועלכן בוים זיי זענען ,און דער
געפינער וועט ניט וויסן וועמען אפצוגעבן ,און דער בעל הבית האט זיך דעריכער
מייאש געווען פון זיי און זיי זענען ווי הפקר .מחמת דעם דארף דער געפינער ניט
מעשרן די פייגן ,ווייל הפקר־פרוכטן מעג מען עסן אומגע׳מעשר׳ם .ובזיתים ובחרוביס,
אבער ביי איילבירטן אדער באקסערן)אויב איינער געפיננו זיי אויפן וועג לעבן א פעלד
פון איילבירטן־ביימער אדער באקסערן־ביימער( זענען זיי יא מחויב .די גמרא אין
בבא מציעא כ״א האט אנשטאט ״חייבים״ די גירסא ״אטור״ .דער טייטש איז ,אז
מען טאר זיי ניט נעמען ,ווייל עם איז גזילה ,און מען איז מחויב צו מעשרן ,ווייל די
הארטע איילבירטן און באקסערן מערן ניט צוטרעטן אויפן וועג און מען דערקענט
פון וואנען ויי זענען געפאלן ,און דער בעל הבית איז זיך ניט מייאש פון זיי .מצא
גרוגרות ,אז איינער האט געפמען דארע פייגן ,אויב די מערהייט מענטשן )פון שטעסל
וואו ער האט זיי געפונעח האבן שוין ״געטרטטן) -דרסו( זייערע פייגן דארף מען ויי
מעשרן די נאסע פייג הייסט ״תאנה״! די נאסע פייגן מען מען שפרייט זיי אויס צום
טרוקענען הייסן ״קציעות״ן די דארע אויסגעטתקנטע פייג הייסט ״גרוגרת״ ,און אין
לשון רבים ״גרוגרות״ .די דארע פייגן ווערן ״געטרעטן״ אין פעסער .די דארע פייגן
מערן טיילמאל אויך געפרעסט אין א ״עיגול של דבילה״ ,דער ״קיילעביקער קנויל פון
די געפרעסטע פייגן״ .מען מ׳שניידט אפ שטיקער פונ׳ם דאזיקן קנויל הייסן די שטי*
קער ״פלחי דבלה״ ,דער דין איז )ווי מיר האבן געלערנט אין פרק א׳ פון מעשרות(,
אז איידער מען ״טרעט־איין״ די דארע פייגן אין א פאם מעג מען זיי עסן אומגע־
מעשר׳ ט ,ווייל מען האט נאכניט פארענדיקט די ארבייט ארום זיי .זאגט דא די משנה,
אז אויב ער האט געפונען דארע פייגן ,און די מערהייט פון די מענטשן האבן שוין גע*
טרעטן זייערע פייגן ,דארף מען אננעמען ,אז די געפונענע פייגן זענען שוין פון די
געטרעטענע און די ארבייט ארום זיי איז שוין פארענדיקט און מען דארף זיי מעשרן,
ואס לאו ,און אויב ניט )אויב די מערהייט מענטשן האבן נאכניט געטרעטן( איז מען
פטור מיי צו מעשרן( .מחמת מען נעמט אן ,אז זיי זענען נאכניט געטרעטן געווארן׳
מצא פלחי דבלה ,אויב ער האט געפונען שטיקער פון דעס קנויל געפרעסטע פייגן,
דארף ער )מעשרן( ,ווייל עס איז באוואוסט ,אז זיי זענען פון א פארענדיקטער זאך.
מייל די ארבייט א תם זיי איז שוין פארענדיקט געמארן ,ווי מיר האבן פריער דער*
קלערט ,טאר מען זיי ניט עסן אומגע׳מעשר׳ט .והחרובין ,אז איינער האט באקסערן
)ניט געפינענע ,נאר זיינע אייגענע( ,איו איידער ער האט ויי צוזאמענגעלייגם )כנסן(
צוס שפיץ פון דאך ,מעג ער אראפנעמען פון זיי און געבן צו עסן דער בהמה און ער
איז פטור פון מעשרן ,ווייל ער טראגט צוריק )אויפן דאך( ד■ איבערגעבליבענע
באקסערן מען מען נעמט אראפ באקסערן פון בוים ,זענען זיי פייכט ,און מען לייגט זיי
ארויף אויפן דאך און מען שפרייט זיי אויס און מען טריקענט זיי ,און נאכן טריקענען
נעמט מען זיי צונויף אין א בערגל צום שפיץ פון דאך .זאגט די משנה ,אז איידער מעז
נעמט זיי צונויף אין דעם בערגל אויפן שפיץ פון דאו -הייסט עם נאכניט ,אז די אר*
בייט איז פארענדיקט געווארן א ח ס די באקסערן ,און דעריבער מעג דער בעל הבית
אראפנעמען פון דאך טייל פון זיי און געבן צו עסן דער בהמה .איי איז יאד די קשיא!
סטייטש ,קוים גיט ער זיי צו עסן די בהמה׳ מיינט ער דאך ניט מער צו מאכן פון זיי
קיין בערגל ,ממילא האט ער דאך שוין פארענדיקט די ארבייטי איז דערויף ענטפערט
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^טור ,ס;5י ^זהראיןחזיר^ת המויתרז מל שאין אלם בוש מלאכול בתומה
ח איל ל,יא חצר קהיא חיבת חיבת .י יוסי אומר׳ מל שנכ^ס
במ^עשריות? ר׳וקמעאל אומר׳ ח^ר לה׳ ואין אומר לו׳ מה אתה ,מביןשז
הציורית שד,כלים נש?זרים בתו^ה .פטורה .,ר׳:ד,וךה אומ,ר׳שתי לצרות
ר׳ לעקיבא אומר׳ כל שאלד פותס זו לפנים מזו ,הפנימית חובת
ואחד נועל פטורה .ר' נלמ;ה אומר׳ ור,חיצי;נד ,פטורדת ן הגגות פטורין׳
די משנה ,אז די באקסערן ,וועלכע בלייבן־איבער און די בהמה עסט זיי ניט אויף.
טראגט ער צוריק צום דאך ,צו מאכן דאס בערגל ,און דעריבער הייסט עם ,אז ער
האט נאכניט פארענדיקט די ארבייט .אזוי טייטשט דער רמבם .אבער דער ר״ש און
דער ברטנורא טייטשן ,אז ווייל ער גיט זיי צו עסן דער בהמה פארשטייט מען ,אז די
באקסערן זענען נאכניט גענוג אויסגעטרוקנט )ווייל אויסגעטרוקנטע באקסערן גיט
מען ניט קיץ בהמה צו עסן( און ממילא פארשטייט מען ,אז די ארבייט איז נאכניט
פארענדיקט ,און בפרט אז מען זעט אויך ,אז דאס איבערגעבליבענע טראגט ער צורילו
אויפן דאך אדיסצוטריקענען.
ה .איזהו? וועלכער הויף )חצר( איז מחייב אראפצונעמען מעשר? מיר האבן גע־
געבן אין דער הקדמה צו מסכת מעשרות ,אז פון זינט מען ברענגט אריץ פרוכטן אין
הויף טאר מען זיי מער ניט עסן אומגע׳מעשר׳ט .אפילו אן אכילת עראי ,ניט קיץ פול־
שטענדיק עסן .פרעגט די משנה :וואס הייסט א ״הויף״ ,אז אויב מען ברענגט אריין אין
אים פרוכטן ,מוז מען זיי שוין מעשרן? ר׳ ישמעאל זאגט ,אז א צור׳ישער הויף ,וואו
כלים ווערן דארט אפגעהיטן .״צור״ איז א שטאנז אין סיריען ניט ווייט פון דער צפון
גרעניץ אין ארץ ישראל ,אמאל איז זי געווען א זייער בארימטע שטאט ,די הויפט־
שטאט פון פעניציען .דארט איז געווען א מנהג ,אז אין יעדן הויף ,ביים טויער ,איז
געזעסן א שומר ,וועלכער האט אפגעהיטן .ר' ישמעאל זאגט ,אז נור אזא הויף ,וואו
עם זיצט א שומר און היט אפ די כלים ,די זאכן ,אין הויף ,איז מחייב אפצושיידן מעשר.
ר׳ עקיבא זאגט ,אז אזא הויף ,וואו ווען איץ איינחאוינער עפנט אויף דאס טויער פון
הויף ,קומט דער צווייטער און פארשליסט ,איז מער פטור )פון מעשר( דאס הייסט ,א
הריף אין וועלכן עם וואוינען עטליכע מענטשן און ווען איינער פארשליסט דאס טויער
קומט דער צווייטער און עפנט עם אויף; אין אזא הויף ווערן קיץ כלים ניט אפגעהיטן.
ר׳ נחמיה זאגט ,אז יערער )הויף( וואו א מענטש שעמט זיך ניט צו עמן ,איו מחייב
)אפצושיידן מעשר( דאם הייפט שוין א פריוואטער רשות ,ווייל מען האט שטארק מקפיד
געווען ניט צו עסן אין גאם .מען האט זיך געשעמט דערמיט .ר' יוסי זאגט ,אז יערער
)הויף( ,וואוהין איינער )א פרעמדער מענטש( גייט אריץ ,און קיינער )פון די הויף־
מענטשן( זאגט ניט צו אים., :וואס ווילסטו דא 7״ איו פטור )פון מעשר( ווייל דאם איז
א סימן ,אז דער דאזיקער הויף איז ניט קיין פריוואטער רשות; יערער קאן אין אים
אריינקומען אומגעשטערט .ר' יהודה זאגט ,אויב עס זענען פאראן צוויי הויפן ,איינער
אינווייניק פון צווייטן איז דער אינווייניקסטער הויף מחייב )אין מעשר( ,און דער
אויסנווייניקסטער איז פטור .דער טייטש איז ,אז אויב פון דעם ערשטן הויף ,אין
וועלכן עם וואוינט איינער ,קומט מען אריץ אין א צווייטן הויף ,אין וועלכן עם וואוינט
אן אנדערער איינוואוינער ,קאן נאר אין צווייטן הויף א פרעמדער ניט אריינקומען ,דערי־
בער הייסט ער א ריכטיק־אפגעהיטענער הויף און ער איז מחויב אפצושיידן מעשר:
אבער אין דעם ערשטן ,דעם אויפנווייניקסטן הויף ,קאן דאך אריינקומען אויך דער
מענטש ,וועלבער וואוינט אין צווייטן הריף ,הייסט ער שוין ניט קיץ פריוואטער רשות,
און ער איז פטור פון מעשר.
ו .הגגות ,ז־עכער זענען פטור .אויב מען האט ארויפגעבראכט פרוכטן גלייך פון
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אף על 5י ק ה ם של ח;:ר לימ.כת>
פית שער׳ אכהדךה׳ וסרפסר .הרי
אלו כחצר׳ אם חיבת ח;בין׳ ואם
פביורה פטורים :ץ ה־צדיפיםוהבו־ךג:ין

שיט

והאללן^ייות פטורין .סי ת עיקר,
א ף ע ל פי שיש ב הו סי ם ותמגולים׳
פטיורה .םכת הישרים׳ הפנימית
חיבת והחיצ;!1ה פטוךה .ר׳ יופי

דרויסן אויפן דאך פון הויז׳ ניט אדורכפירנדיק זיי דורך דעם הויף ,מעג מען זיי עסן,
א אכילת עראי ,ניט קיין פולשטענדיק עסן׳ אומגע׳מע’1:יר׳ט .אף על פי .אפילו וןע 1זיי
ודי דעכער( זענען פו! א הויף ,וואס איז יא מחייב כאטש די דעכער געפינען זיך איבער
א הויף ,וואס ווען מען פירט אריץ אין ד,ויף די פרוכטן .וואלט מען שוין יא געדאדפן
אפשיידן מעשר ,פונדעסטוועגן זענען די דעכער פטור .בית שער ,דאס טויער־שטיבל
)איידער מען גייט אריץ אץ הויף איז פארא! ביים איינגאנג ,אץ טויער ,א שטיבל(,
אכסדרה ,ווטראנדע ופאר א הויז געפינט זיך טיילמאל א וועראנדע וואס איז פאר־
מאכט פון  5זייטן און אפן אין איין זייט און אץ דער הויך איז זי באדעקט( ,ומרפסת ,א
גאליעריע )רינגעלט ארום אין דער הויך א הויו מיט עטליכע אריינגאנגן .און מען
גייט אראפ פון דער גאלעריע דורך שטיגן אין הויף( האבן דעס דין פו! רעם הויף )אין
וועלכן זיי געפינען זיך( אויב דער הויף איז מחויב )אפצושיידן מעשר( זענען אויך
זיי מחייב און אויב דער הויף איז פטור ,זענען אויך זיי פטור זיי ווערן פאררעכנט
בנוגע מעשר ,אלם א טייל פון דעם הויף ,אין וועלכן זיי געפינען זיך .ר׳ בנימין מוספיא
אין ״מוסף הערוך' ווייזט אן ,אז ״אכסדרד,״ איז דאס גריכישע ווארט ״עקסעדרא״,
וואט איז דער טייטש א האליע .״מרפסת״ איז זיכער אן אלט לשון הקודט־ווארט און
איז פון ווארט ״רפס״ ,טרעטן ,ווייל עם גייזןז דארט די אלע ,וועלכע וואוינען איז די
שטיבן אין דער הויך.
הצריפין ,ביידלעך )וואס מען שטעלט אויף אין פעלד .און די ווענט גייען קרוס
ז,
ארויף ,ביז זיי ווערן איין שפיץ ,ווי א היטל־צוקער( והבורגנין ,און היטער־הייזלעך
)אץ פעלד( ,והאלקטיות ,און זומער־ביידלעך )אין פעלד .אוועקצולייגן פרוכמן( זענען
פטור אויב מען ברענגט דארט אריץ פרוכטן הייסט עס ניט ווי מען ברעגגט אריץ
אין א הויף צי אין א הויז ,און די פרוכטן זענען פטור פון מעשר .״צריפין״ איז אן
אלט לשון־קודש ווארט; ״בורגי ־״ איז דאס גריכישע ווארט ״בורגאן״ ,און איז דער
טייטש א ביידל ,וואו עס געפינט זיך דער היטער פץ פעלד :אלקטיות איז פון ״קייטא״,
״זומער״ און דער צוגאב פון ״אל״ איז ווי אין לשון קודש די ״ה״  ,הידיעה״ און אין
דער אראבישער שפראך ווערט כסדר באנוצט דער ״אל״ ,און דער טייטש איז ״די
זומער־ביידלער״ ,וואו מען לייגט דערווייל אדיין די פרוכטן .סוכת גמסר ,דאס ביידל
פון דער גנוסר־געגנט ,כאטש מען האלט דארט א מילכל און הינער ,איז זי פטור
די פרוכטן ,וועלכע מען ברענגט דארט אריין ,זענען פטור פון מעשר .״גנוסר״ איז דער
נאמען פאר דעם ים כנרת אין ארץ ישראל ,לעבן טבריה ,און די געגנט איז געווען
זייער רייך אין פרוכטן אץ די היטערס ,שומרים ,פלעגן דארט זיצן אין א ביידל,
סוכה ,און היטן .זאגט די משנה ,אז כאטש דאס ביידל איז ווי א הויז ,מען האלט דארט
א מילכל צו מאלן מעל׳ און היגער ,פונדעסטוועגן האט עס ניט רעם דין פון א הויז
בנוגע מעשר .סוכת היוצרים ,דאס ביידל פון טעפערס ,איז די אינחייניקסטע מחייב
אץ מעשר און די אויסנווייניקסטע איז פטור די מענטשן יועלכע ארבייטן־אויס טעפ,
די יוצרים ,זיצן זומער־צייט אין א ביידל ,וואס האט צווי' צימערן; אין דעם א'נ־
וועניקסטן צימער קומען קיין קונים ניט אריץ און דארט איז דער לאגער פאר די טעם:
און אין אויסנווייניקסטן צימער זיצט דער טעפער און ארבייט־אויס די טעם און די
קונים קומען אהין אריין ,זאגט די משנה ,אז דאס אינווייניקסטע צימער האט רעם דיו
פון א הויז ,און אויב מען ברענגט דארט אריץ פרוכטן דארף מען זיי מעשרן; אבער
דאס אויסנווייניקסמע צימער האט ניט רעם דין פון א הויז אין מען איז דארט פטור
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א1ג!ר׳ כל ^זאי;ה דידת סדו?;)ה ודיות
הג>ןזמים׳ פטוךה .סכת סדוג בחג׳
ר יהוךה מחוב׳ .ודוממים ם1טךין♦
ח תא^ה עזהיא ע 1מךת בחצר׳ א 1כל
אחת אחת ו^טור .ואם צרף ח\ב*
ר שמעון אומר׳ אחת ביסיניו׳ואמת

שב

כשמאלו׳ ואחת בפיו, .עלה לראשה
שלייא
?מלא חיקו ואוכל .ט
^טועה^לצר׳ נומלאת ?ל!;.אשכול׳
וכן ?ומון׳ וכן 5אכטיס׳ ד״ר טךפון.
ר./עקי;א אומר׳ ?ו4ך5ר באשכול׳
ופולט ברטון׳ וסופיה כאנטיס .כק^ר

פון מעשר .ר׳ יוסי זאגט ,אז יעדעם )ביידל( וואס איו ניט קיין וואוינונג איס זומער און
אים ווינטער ,איו פטור .אזא וואוינוגג ,וואס נאר זומער זיצט מען דארט און ווינטער
ניט ,ד,ייםט ניט ווי א הויז׳ און אויב מען ברענגט אריץ פרוכטן זענען זיי פטור פון
מעשר; און ווייל דער טעפער זיצט ניט אין זיין בי  Tל ווינטער־צייט ,איז אויך דער
אינווייניקסטער צימער ניט קיין הויז .סוכת ר.חג בחג ,די סוכה פון יום טוב סוכות איס
יוס טוב סוכות ,איז ר׳ יהודר .מחייב )אין מעשר( ,און די חכמים פטרן ופון מעשר(.
ר׳ יהודה האלט ,אז אין סוכות דארף די סוכר ,זיין א ״דירת קבע״׳ ווי א שטענדיקע
וואוינונג׳ און ממילא ווערט די סוכה באטראכט ווי א הויז; אבער די חכמים האלטן,
אז די סוכה איז א ״דירת עראי״ ,ווי א צייטווייליקע וואוינונג ,און עס האט ניט אויר
בנוגע מעשר דעם דין ווי א הויז.
ח .תאנר ,.א פייגנבוים וועלכער שטייט אין ר.ויף ,מעג מען אראפרייסן פון אים
צו איין פייג און עסן )אומגע׳מעשר׳ט(; אבער אויב מען האט צונויפגענומען )צירף,
אראפגעריסן מיט אמאל צוויי פייגן( דארף מגון מעשרן .ניט נור ווען מען פירט־אריין
פרוכטן פון דרויסן אין הויף ,נאר אויך ווען דער בוים פרוכטן איז פאראן אין הויף
און זיי וואקסן דא ,אויב מען נעמט אראפ צוויי פרוכטן מיט אמאל מוז מען שוין מעשרן,
מחמת זיי זענען אין הויף ,דאקייגן ווען מען רייסט אראפ איץ פרוכט דארף מען ניט
מעשרן ,ווי מיר האבן געלערנט פריער פרק ב׳ משנה ה׳ .ר׳ שמעון זאגט ,אז מען מעג
אראפרייסן מיט אמאל איין פייג מיט דער רעכטער ר.אנט און איין פייג מיט דער לינ־
קער האנט ,און איין פייג מיטן מזיל .מחמת דאס הייסט ניט ווי מען האט די דריי פייגן
צונויפגענומען .עלר ,.אויב מע! איז ארויפגעגאנגן אויף רעם שפיץ )פון פייגנבוים(
מעג מען אנפילן א פול קלייד מיט פייגן און עסן )אויפן בוים ,אומגעמעשר׳ט( .ווייל
אויפן בוים הייסט ניט ווי די פייגן געפינען זיך אין הויף .״חיק״ איז דער טייטש דער
״שויס״ ,און אויך די ״פאלעס פון א מלבוש״ ,און אמאל פלעגט מען נעמען פרוכטן
אין א קלייד ,און מיר געפינען עם א סך מאל אין תנך )״וילקט ממנו פקעת שדה מלא
בגדו״ ,מלכים ב׳ ד׳(.
ט .גפן ,א וויינשטאק ,וועלכער איז פארפלאנצט אין א הויף ,מעג מען נעמען רעם
גאנצען הענגל )וויינטרויבן און עסן אומגע׳מעשר׳ט ,און מען דארף ניט אפרייסן אייג־
ציקווייז די וויינטרויבן( ,און אזוי איז אויך מיט א מילגרוים און אזוי איו אויך מיט אן
ארבוז ,אזוי זאגט ר׳ טרפון .דאס הייסט מען מעג עסן אומגע־מעשר׳ט דעם גאנצן
מילגרוים און דעם גאנצן ארבוז ,אויב זיי וואקסן אין הויף׳ און מען דארף ניט נעמען
אייעציקווייז טיילן פון מילגרוים אדער טיילן פון ארבוז n .עקיבא זאגט ,אז ביי הענגלן־
וויינטרויבן )וואס וואקסן אין הויף( דארף מען אראפרייסן נזר איינצלנע וויינטרויבן,
און ביי א מילגרוים דארף מען נעמען פון אים נור איינצלנע טיילן ,און ביי אן ארבוז
דארף מען עסן נור שטיקלעך פון אים .ווייל ר׳ עקיבא האלט אז א הענגל־וויינטרויבן,
ווען מען רייסט אים אראפ אין הויף ,און דאסזעלבע א גאנצער מילגרוים אדער א
גאנצער ארבוז .הייסט ווי א סך פרוכטן צוזאמען ,און מען דארף מעשרן .וועגן דעם
טייטש פון ״גרגר״ ,״פורט״ און ״סופת״ זע פריער פרק ב׳ משנה ר .כוסבר ,קא־
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^אד.יא {רוןגה בח^ר׳ מרןךטם
^עלה לאוכל .ואם צרף ה;ב .הסאה
והאזלב והקלךדת שכוחצר׳ אם ריו
;ש?ןרם׳ ס;ביןן י 1ן]א;ה ^?זרייא
על9ךת כ7זצר ונלטה לג^ד! א 1כל

שכא

ןדךנל ל^טלר .עלמךת 3ןןה ןנלטה
לסצר׳ אלכל אלות אסת׳ §טור׳ לאם
צרףח,יכ.עלטךת 3או*ןונלטה לחלצה
ל א ח,נ חל צ ה ל?*חלנלטהלאח׳
חכל הללך אחר קעל!ר .לב?הי ^נר

ריאנדער־פלאנץ ,וואס איז פארזייט אין הויף ,זאל מען אפרייסן )מקרטס( נור צו איינ־
צעלנע בלעטער און עסן )אומגע׳מעשר׳ט( ,און אויב מען האט צונויפגענומען )צירף,
צו ויי בלעטער נויט אמאל( דארף מען מעשרן .וועגן ״מקרטם״ זע פריער משנה ג׳.
דער דין איז דא דערזעלבער וואס פריער אין משגה ח׳ ביי א פייגנבוים וואס שטייט
אין הויף וראו מען מעג נור אראפרייסן צו איינצלנע פייגן .הסיאה ,סאטוריי-פלאנץ,
והאזוב ,און עזאפ־גראז ,והקורנית ,און טימיאן ,וועלכע וואקסן אין הויף ,אויב זיי
ווערן געהיטן ,איז מען מחויב צו מעשרן .די דאזיקע דריי פלאנצונגן וועגן וועלבע מיד
האבן געשריבן אין מסבתא שביעית פרק ח' משנה א׳ ,רועה טיילמאל יא אפגעהיטן
אז פרעמדע מענטשן זאלן זיי ניט צונעמען ,און טיילמאל גיט מען ניט אויף זיי אכטונג.
די משנה זאגט דא ,אז נאר דעמאלס ווען מען היט זיי ,הייסן זיי ניט קיץ הפקר און מען
דארף זיי מעשרן.
י .תאנה ,א פייגנבוים ,וועלכער שטייט אין א הויף ,און )זיינע צווייגן מיט די
פרוכטן( זענען אריבערגעבויגן אין א גארטן ,מעג מען עסן )פון די פייגן פון די
צווייגן( ווי דער שטייגער איז ,און מען איז פטור )פון מעשר( .מען דארף ניט אפרייסן
דוקא גור צו אייגצלנע פייגן ,ווי עס איז דער דין מיט א פייגנבוים וואם שטייט אין א
הויף )פריער אין משנה ח׳(! מחמת דא זענען דאך די צווייגן מיט די פרוכטן אריבער־
געבויגן אין גארטן ,איז כאטש דער בוים אליין איז אין הויף ,הייסט עם ניט ווי
די פייגן וואלטן געווען אין הויף .עומדת בגינה ,אויב )דער פייגנבוים( שטייט אין גארטן
און )די צווייג! מיט די פייג!( זענען אריבערגעבויגן אין הויף אריין ,מעג מען אראפ־
רייסן און עסן נור צו איין פייג מיט אמאל און מען איז פטור )פון מעשר(; און אויב
מען האם צונויפגענומען )צירף ,אראפגעריסן צוויי פייגן מיט אמאל( איז מען חייב
)צו מעשר( .ווייל עס האט דעם דין ווי דער פייגענבוים וואלטן אינגאנצן געשטאנען
אין הויף .די משנה לערנט ,אז בנוגע ״הויף״ ווערט גערעכנט לויט דעם ארט ,וואו
עם געפינען ייד די צווייגן )״גוף״( מיט די פרוכטן און ניט לויט דעם ארט וואו
עס שטייט דער בוים )דער ״עיקר״ ,דער שטאם פון בוים( זעלבסט .עומדת בארץ,
אויב )דער פייגנבויס( שטייט אין ארץ ישראל )אויף דער גרעניץ( און )זיינע צווייגן
מיט פרונט!( זענען אריבערגעבויגן אין חוץ לארץ )אויף יענער זייט גרעניץ ,אויסער
ארץ ישראל( .אדער )דער פייגענבויס( שטייט אין חוץ לארץ און )זיינע צווייגן מיט די
פרונט!( זענען אריבערגעבויג! אין ארץ ישראל ,גייט אלץ לויט דעם )ארט וואו עס
געפינט זיך דער( בוים־שטאם )ניט די צווייג!( .אויב דער בוים־שטאם איז אין ארץ
ישראל ווערן אויך די צווייגן און פרוכטן גערעכנט אלם ארץ ישראל׳דיקע ,און מען
דארף זיי מעשר׳ן ,און אויב דער בוים־שטאם איז אין חוץ לארץ ,כאטש די צווייגן
מיט די פרוכטן געפיגען זיך אין ארץ ישראל ,ווערן אויר זיי גערעכנט פאר חוץ־לארץ
און מען דארף ויי ניט מעשרן .ובבתי ערי חומה ,און ביי הייזער אין שטעט ,וואט זענען
ארומגערינגלט מיט א מויער ,גייט אלץ לויט דעס בויס־שטאס .דער דין איז ,איינער
פארקויפט א הויז ,צי א הויף ,צי א גארטן ,צי א בוים ,אין א שטאט ,וואס איז ארומ־
גערינגלט מיט א מויער ,קאן דער פארקויפער אין פארלויף פון ערשטן יאר צוריק
אפגעבן דעם קויפער דאם געלט און צוריקצזנעמען די פארקויפטע זאך )חומש ויקרא
כ״ה( .זאגט די משנה ,אז אויב א בוים איז אין דער שטאט ,וואס איז ארומגערינגלט
מיט א מויער ,און די צווייגן זענען אריבערגעבויגן איבער דער מויער אויסער דער
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שטאט .ווערט עם גערעכנט ווי דער בוים איז אין דער שטאט און מען קאן אים צו־
ריקנעמען אין פארלויף פון יאר .פארקערט ,אויב דער בוים איז אויסער דער שטאט.
און די צווייגן אין דער שטאט ,קאן מען אים ניט צוריקנעמען אין פארלויף פון יאר.
עם ווערט גערעכנט לויט דעם ארט ,וואו דער בוים־שטאם געפינט זיר .ובערי מקלט,
און בנוגע ערי מקלט )אנטרינונגס־שטעט( ,גייט אלץ לויט די צווייגו )״נוף״( דער דין
איז ,אז אויב איינער האט געהרגט א מענטש בשוגג ,ניט־ווילענדיק ,איז דעם רוצח ניט
געקומען קיין טויט־שטראף ,אבער ער האט געמוזט אנטלויפן און זיך באזעצן אין איי־
נער פון די אנטרינונגס־שטעט ,ערי מקלט .אויב דער רוצח איז ארויסגעגאנגן פון דער
שטאט האט א קרוב פון דעם געהרגעטן געמעגט דעם רוצח הרגנען• .אגט די משנה ,אז
אויר אויב א בוים איז געשטאנען אויסער דער אנטרינונגם־שטאט און ינע צווייגן זענען
געווען אריבערגעבויגן אין דער שטאט און דער רוצח איז געזעסן אויף דעם בוים־
שטאם ,הייסט עם ווי ער איז אין דער שטאט ,און דער קרוב פון געהרגעטן האט אים
ניט געטארט הרגנען .אזוי טייטשן די משנה דער רמבם און דער ברטנורא אויפן יסוד
פון דער גמרא מכות י״ב ,אז ״אחר הנוף״ ״לויט די צווייגן״ ,מיינט מען דא ״אויר
לויט די צווייגן״ ,דאס הייסט ,אז אויב דער שטאם פון בוים איז אין שטאט ,אדער די
צווייגן זענען אין שטאט ,הייסט עס ווי דער גאנצעד בוים איז אין שטאט ,ובירושליט,
און אין ירושלים גייט אלץ לויט דעם ארט ,וואו די צחייגן זענען .דער דין איז ,אז פרוכטן
פון מעשר שני האט מען געדארפן פירן קיין ירושלים און דארט עסן .מען האט אויר
געקאנט אויסקויפן ,״אויסלייזך די פרוכטן מיט געלט ,און דאס געלט פירן קיין ירו 
שלים .אויב אבער מען האט די פרוכטן ניט אויסגעלייזט און מען האט זיי אוועקגע־
פירט קיין ירושלים ,האט מען זיי אין ירושלים ניט געטארט אויסליתן .זאגט די משנה,
אז אויב א בוים איז געשטאנען אין ירושלים אויף דער גרעניץ פון שטאט אזן זיינע
צווייגן זענען געווען אויסער ירושלים ,אדער פארקערט ,דער בוים אויסער ירושלים
און די צווייגן אין ירושלים ,און דער מעשר שני האט זיך געפינען אויף איינעם פון זיי,
אדער אויף דעם בוים־שטאם ,אדער אויף די צווייגן )אדער אונטער זיי( ,ווערן אנגע־
נומען ביידע חומרות :מען טאר ניט עסן דעם מעשר שני ווייל עס הייסט ווי ער איז
אויסער ירושלים ,און מען טאר אים מער ניט אויסלייזן ווייל ער ווערט גערעכנט ווי
ער איז אין ירושלים .אויך דא איז דער טייטש ,אז מען גייט ״אויך נאד דעם ארט פון
די צווייגך ,אזוי טייטשט דער ברטנורא .אין ירושלים איז פאראן א מיינונג ,אז עם גייט
אלץ לויט די צווייגן מיי מיקל צו זיין און סיי מחמיר צו זיין .אין דער משנה מעשר שני
כרק ג׳ משנה ז׳ איז פאראן אן אנדערער דין וועגן דעם.

פרק ד.
א הכובש ,אז איינער לייגט איץ אץ פעלד )גרינסן אדער פרוכטן אץ עסיק
אדער ווייס ,אדער קאכט אפ )ביי גרינסן און פרוכטן ווערט באנוצט דאס ווארט ״שלק״
פאר ״קאכן״( ,אדער באזאלצט )ירקות צי איילבירטן( איז ער חייב צו מעשרן קאכן )און
איינלייגן האט דעם דין ווי קאכן( און זאלצן מאכן ,אז מען זאל ניט טארן עסן זאגאר
אן אכילת עראי אומגע׳מעשר׳ט ,אפילו איידער מען האט אריינגעפירט די תבואות ,צי
פרוכטן צי גרינם אין הויז .המכמן ,אז איינער באהאלט )פרוכטן צי ירקות( אץ דער
ערד )כדי זיי זאלן זיך צעווארעמען און ווערן פארטיקער צום עמן( איז מען פטור )פון
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מעשר!( ,ווייל דערווארמען די סרוכטן אין דער ערד הייסט ניט קאכז זיי .המטבל ,אז
איינער טונקט איין אין פעלד )גרינס צי איילבירטן אין זאל?( איז ער פטור פון מעשרן.
די מפרשים טייטשן ,אז דאם מיינט מען ,אז ווען מען טונקט־איץ יעדעס מאל אית גרינס,
צו איץ איילבירט אין זאלץ און מען עסט עם אויף ,דארף מען ניט מעשרן! ווייל ״בא־
זאלצן״ מייגט ,אז מען האט לפחות באזאלצן צוויי גרינסן אדער צוויי איילבירטן .הפוצע,
אז איינער צעשפאלט )צעקוועטשט( איילבירטן ,כדי עס זאל פון זיי ארויסגיין די בי־
טערקייט )״השרף' ,דער ביטערער זאפט( איז ער פטור )צו מעשרן( .ודיל כאטש ער
האט דאך גוט־געמאכט די אילבירטן צום עםן ,פונדעםטוועגן הייםט עם ניט ווי אפגע־
קאכט אדער איינגעלייגט .הסשט ,אז איינער קוועטשט אויס )אייל( פון איילבירטן אויף
זיין לייב )אנצושמירן זיך( איז ער פטור )פון מעשרן( .ער מענ עפן פון דעם אייל ,וואם
געפינט זיך אויפן לייב ,ודיל דאם הייםט ניט ווי ער האט אנגעזאמלט אייל .ואם סחט,
אויב ער האט אויסגעקוועטשטודעסאייל( און אריינגעטאן אים אין זיין האנט )אין דעם
גריבל פון דער האנט( דארף ער מעשרן .ווייל דאם הייסט ,אז ער האט צונויפגעזאמלט
אייל אין דער האנט ,און עם איז אזוי ווי ער וואלט צונויפגעזאמלט אייל אין א קליינעם
אייל־קעלטער .המקפא ,אז איינער שוימט אפ )די שאלעכי!’ און קערנדלעך וועלכע שווימן
אין דער הוין אויפן וויין( אין געקעכץ ,איז ער פטור )פון מעשר׳ן( .מיר האבן געלערנט
פריער אין פרק א׳ משנה ז׳ ,אז ודין ווערט פארטיק אז מען זאל אים דארפן מעשר׳ן,
ווען מען שוימט אים אם )משיקפה( .זאגט דא די משנה ,אז אויב מען האט צוערשט
אריינגעגאסן וויין אין געקעכץ און דערנאך האט מען אים אפגעשוימט פון געקעכץ
ארוים ,הייםט דאם ניט קיץ ריכטיקע אפשוימונג און מען איז פטור פון מעשר .דער
ירושלמי זאגט ,אז מען מייגט אין א קאלטן געקעכץ ,ווייל אין א הייסן געקעכץ איז דאד
עם געקאכט און מען וואלט יא געדארפן מעשרן .לקדרה ,אויב אין א )ליידיקן( טאפ
איז ער חייב צו מעשרן ,ווייל עס איז ווי א קליינער וויירגרוב .די משנה מיינט דא ,אז
אויב מען האט אריינגעגאםן וויץ אין א ליידיקן טאפ און מען האט דעם וויין אפגע־
שוימט ,און דערנאך האט מען אריינגעטאן אין טאפ דאם געקעכץ ,דארף מען יא מעשרן,
ודיל דער ליידיקער טאפ איז ווי א קליינער יויץ־גרוב ,און עם האט דעם דין ווי פריער
פדק א׳ משנה ז׳ ,אז מען שוימט אפ פון וויין־גרוב פון קעלטער( הייםט עם פארענ־
דיקט די ארבייט און מען טאר ניט טרינקן דעם וויין אומ׳געמעשר׳ט.
ב .תינוקות ,אז קינדער האבן באהאלטן )אין פעלד( פייגן אויף )צו עמן זיי אים(
שבת און מען האט פארגעטן די פייגן צו מעשר׳ן ,טאר מען זיי ניט עסן אויך שבתצו־
נאכטס ביז מען מעשר׳ט זיי ,דאם איז דער דין ,וועגן וועלכן מיר האבן געגעבן אין דער
הקדמה צו מםכת מעשרות ,אז שבת איז קובע צו מעשר ,דאם הייםט ,אז שבת טאר
מען גאר ניט עםן קיין זאך אומגעמעשר׳ט אפילו אישער מען האט אריינגענומען אין
שטוב אדיין .די משנה דא לערנט אונז צוויי זאכן .ערשטנם ,אז אפילו קליינע קינדער
האבן באהאלטן פרוכטן אויף צו עםן אים שבת הייםן די פרוכטן שדן שבת־פרוכטן! אין
צווייטנם ,אז אפילו ווען דער שבת איז שוין אריבער ,טאר מעז אויד שבתצונאכטם.
נאך שבת ,ניט עםן אומגעמעשרט פון פרוכטן ,וועלכע זענען געווען באשטימט אויף שבת.
כלכלת שבת ,א קויש )מיט פרוכטן( וואט מען האט אוועקגעלייגט צו עסן איס שבת,
איז די בית שמאי פטרן פון מעשר )אויב מען וויל די פרוכטן עסן פאר שבת( ,און
די בית הלל זענען מחייב )צו מעשרן( .ווייל די בית הלל האלטן ,אז אויב מען האט בא־
שטימט דעם קויש פייגן אויף שבת ,טאד מען אפילו פאר שבת ניט עסן פון זיי אומ־
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פ־וטרין׳ וכ״ה מחיבין.
ר׳ יהוךה א1מר׳ אף מלוקט את
הכלכלה ליטלוס להכירו׳ לא יאכל
.עד ^^זי.עשרי ג הנוטל זיתים מן
המעטן׳ טוכל אחד אסר כמלח

שכד

!אוכל׳ אם מלח ו^הן לפנ^יו׳ חי ס
ר׳ אליעזר אומר׳ טןהמ^נטן מטהור
סיב ומן הממא פטור׳ מפני שהוא
מ!שזיר את לימיוהי * ד שותין.על
מנת ,בין על הסטין כין על הצונן

געמעשרט .דאס ווערט אין מסכת עדויות פרק ד׳ משנה י׳ גערעכגט צו זעלטענע
הלכות ,אין וועלכע די בית שמאי זענען מיקל און די בית הלל זענען מחמיר! ווייל
אין ס׳רוב הלכות זענען די בית שמאי מחמיר און די בית הלל מיקל .ר׳ יהודה זאגט,
אז אויר ווען איינער קלייבט אויף א קריש )פרוכטן( צו שיקן זיין פרייננו ,נואר ער
שוין ניט מסן)פון די פרוכטן( ביז ער שיידט־אפ פון זיי נזעשר .כאטש דער דין איז דאד׳
אז א מתנה מאכט ניט ,אז מען זאל מוזן מעשרן ,אבער ווייל דא איז צוגעגרייט גע־
ווארן א ספעציעלער קויש פרוכטן ,הייסט עס ,אז ער האט צוגעגעבן דעם קויש א
באזונדערע חשיבות און מען דארף מעשרן .אזוי טייטשן כמעט אלע מפרשים .אבער
דער רמבם טייטשט ,אז ער האט אנגעגרייט דעם קויש פרוכטן צו שיקן זיין פריינד
אז ער זאל עסן אים שבת ,און כאטש ער האט זיי אים ניט געשיקט ,האבן זיי דעם
דין פון שבת־פרוכטן .ביידע טייטשן זענען פאר ין אין ירושלמי.
ג .הנוטל ,אז איינער נעמט ארוס )צום עס!( איילבירטן פון פארווייכונגם־
קויש )מעטן ,א קויש ,אין וועלכן מען לייגט־אריין איילבירטן ,כדי זיי זאלן ווערן וריר
און מען זאל פון זיי דערנאך קאנען ארויסקוועטשן דעם אייל( ,מעג ער איינטונקן צו
איין איילבירט אין זאלץ און עסן)אומגעמעשר׳ט( .דער ירושלמי זאגט דערויף ,אז כדי
באזאלצן זאל מאכן ,אז מען זאל דארפן מעשרן ,ווי מיר האבן געלערנט פריער אין
משנה א׳ ,מוזן זיין לפחות צוויי איילבירטן צוזאמען .אם מלח ,אויב ער האט בא־
זאלצן און האט זיי געלייגט פאר זיו )עטליכע פון זיי ,און וויל נעמען פון זיי און עסן(
דארף ער מעשרן .מחמת ווען ער האט ארויסגענומען אי־לבירטן פון קויש צו עסן,
איז ארוס די איילבירטן שוין פארענדיקט געווארן די גאנצע ארבייט ,און ווייל ער האט
זיי געזאלצן ,האט ער זיי קובע געווען צו מעשר ,אפילו ער האט זיי ניט געבראכט
אין הויז .ר׳ אליעזר זאגט ,אז אויב )דער מענטש וואס נעמט די איילבירטן איז טמא,
און( ער נעמט איילבירטן פון א פארווייכונגס־קויש ,וועלכער איז טהור ,דארף ער
מעשרן און אויב פון )א פארווייכונגס־קויש וועלכער איז( טמא דארף ער ניט מעשרן,
ווייל ער לייגט צוריק די איבערגעבליבענע )איילבירטן( .אויב רער מענטש ,וואט נעמט
די איילבירטן איז טמא און דער קויש איז טהור ,איז מען זיכער ,אז ער וועט מער ניט
צוריקלייגן די ארויסגענומענע איילבירטן ,מחמת זיי וועלן דאך מטמא זיץ די אנ־
דערע איילבירטן אין קויש! דעריבער דארף ער יא מעשרן .אבער ,ווען דער קויש איז
אויך טמא ,איז דאך ניטא מורא צו האבן טאמער וועלן די צוריקגעלייגטע איילבירטן
מטמא זיין די אנדערע איילבירטן פון קויש ,ודיל זיי זענען ראך סיי ווי טמא! דעריבער
איז אנצונעמען .אז ער וועט צוריקלייגן די איבערגעבליבענע איילבירטן ,וועלכע ער
וועט ניט אויפעסן ,און די ארבייט ארום די דאזיקע איילבירטן איז נאכניט פארענדיקט,
און ער דארף ניט מעשרן.
ד .שותים ,מען מעג טרינקן וויין )אומגעמעשרט( אין וויין־קעלטער .די מפרשים
טייטשן אויפן יסוד פון דער גמרא עירובין צ״ט ,אז דא מיינט מען ,אז ווען איינער
שטייט אין דרויסן און שטעקט אריין דעם קאפ אין וויינקעלטער מעג ער דארט טרינקן
וויץ אומגע׳מעשר׳ט .מחמת עס הייסט ניט ,אז מען האט שוין ארויסגענומען פון קעל־
טער דעם וויין צו טרינקן און עס איז דעריבער קיץ טרינקן בקביעות ,נאר א שתיית
עראי ,א צופעליק טרינקן ,און דאם מעג מען אומגע׳מעשר׳ט .בין על החמין ,סיי ווען
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?טור׳ ד*ר סאיר׳ ר אליעזר 1ןיר ק ל חהים׳ הנ?ה ה;ד ליד ןא 1כל׳
^דייק ?ומיב ,וח? א .על הח?זין מ^ב׳ ואם ;?ה ו;תן לתוך חיקו ,ח;ב.
.געלהצוגן ?טור^ה הט.קלףעזע 1רם׳ כס?ר וןזזרעה לזרע׳ ירקה ?טורי
מ.קלף אחת אחת ואוכל׳ ואם קלף זרעה ל;ךק ,מ ת ^ ת זלע מרק.
ו;תן לתוך;דו ח:ב .חמולל הלילות ר' א,לי.עזר אומר חשכת מת.עקךת
דער טרינקער האט צוגעגאם! צום ורץ ווארעס וואסעה או! סיי ער האט צוגעגאסן
קאלט וואסער איז ער פטור )פון מעשרן( ,אזוי זאגט ר׳ נזאיר8 .מאל פלעגט מען
טרינקן ניט קיץ רייגעם וויין ,נאד מען האט אין אים ארייגגעגאסן וואסער ,זאגט ר׳
מאיר■ אז אלץ איינס צי ער האט צוגעגאסן ווארעם וואסער און מען ווייסט זיכער ,אז
ער וועט דעם וויין ניט מער צוריקגיסן אין קעלטעד׳ בדי ניט קאליע צו מאכן דעם
וויין אין קעלטער )ווייל וויין מיט ווארים וואסער קאן זיך ניט לאנג האלמן( און סי•
מיט קאלט וואסער ,און עס קאן דאד זיץ אז ער זאל יא צוריקגיסן דעם וויץ ,איז ער
אלץ פטור פון מעשרן .ר׳ אליעזר בר׳ צדוק איז מחייב )צו מעשר  ,aווייל ער האלט׳
אז עס איז מורא צו האבן טאמער וועט ער צוריק ארויסנעמען דעם קאפ פון קעלטער
ארויס .רש״י אין עירובין צ׳׳ט זאגט ,אז ר׳ אליעזר בר׳ צדוק איז מחייב צו מע שה
נאר ווען ע־ האט צוגעגאסן וואסער ,ווייל דערמיט האט ער געוויזן ,אז ער טרינקט
דעם וויין ניט צופעליק ,עראי ,נאד בקביעות .שכמיס ,אבער די חכמים זאגן ,אז אויב
)ער האט צוגעגאסן וואסער וואס איז( ווארעס איז ער מחויב ,און אויב קאל'
טע איו ער פטור )פון מעשרן( .ווייל נור מיט ווארעם וואסער איז מען זיכער ,אז ער
וועט ניט צוריקגיסן דעם וויין אין קעלטער.
המקלף ,אז איינער שיילט אפ גערשטן ,מעג ער אפשיילן צ 1איין גערשט מיט
ה,
אמאל און עסן )אומגע׳מעשר׳ט(; אבער אויב ער האט אפגעשיילט )עטליכע גערשטן(
און אריינגעלייגט אין ראנד )און וזיל עסן פון זיי( אין ער מחויב )צו מעשר׳ן( .דער
דאזיקער דין איז ענליך צו די פריעריקע דינים אין דער משנה ,אז ווען מען נעמט
איינעם יעדעס מאל איז מען פטור פון מעשר ,אבער צוויי איז מען שוין מחויב צו
מעשרן )פריער פרק ה׳ משנה ה׳ און ווייטער( .אבער דא זאגט די תוספתא און דער
ירושלמי ,אז ביי גערשטן ,אפילו ער שיילט אס צוויי געךשטן צוזאמען ,איז ער אויר
פטור צו מעשרן ,און ערשט ביי דריי צוזאמען איז ער מחויב ,המולל מלילות ,אז איינער
צערייבט ווייץ־זאנגן )מיט דער האנט( מעג ער ארויסבלאזן )די פלעוועס( פון האנט
צו האנט און עסן )די ווייץ־קערנדלעך( אומגע׳מעשר׳ט; אבער ,אויב ער האט ארויס־
געבלאזן )די פלעוועס( און ער האט )די ווייץ־קערנדלען( אריינגעלייגט אין זיין קלייד
)פאלעס פון קלייד( איו ער מחויב צו נזעשר׳ן .דער אונטערשיד איז ,וואם אין דעד
האנט הייסט עס עראי ,צופעליק עסן ,ניט קיץ קביעות! אבער ווען ער געמט אריץ די
ווייץ־קערגדלעך אין קלייד ,הייסט עס שוין א קביעות .דאם ווארס ״מלילות״ מיינט
מען זאנגן ,און ״המולל״ הייסט ארויסרייבן די קערנדלעך פון די זאנגן .מיט ״ארויס־
בלאזן פון האנט צו האנם״ ,מיינט מען איבערווארפן פון איין האגט אין דעד צוויי־
טער די צעריבענע ווייצן־זאנגן ,אזוי אז די פלעוועס ,די שטרויערלעך ,פאלן אוועק און
עס בלייבן די קערנדלעך ,כוםנר ,קאריאנדער־פלאנצונג ,האם מען האט פארזייט ,כדי
צו האבן שפעטער קערנדלעך צום פארזייען )זרע ,ניט אויף צו עסן די בלעטער(,
איז זיין גרינם )די בלעטער( פטור )פון מעשר( ,אויב מ׳האט פארזייט )צו עסן( די בלע־
טער ,מעשר׳ט מען די קערנדלעך און די בלעטער ,ר׳ אליעזר זאגט ,אז דיל־קרוים
)שבת( דארף מען מעשרן סיי די קערנדלען )זרע ,די זאמען( ,סיי די גרינם )די בלע־
מער( און סיי די צווייגן )זירים( .ווייל אלע דריי זענען וויכטיק ביי דיל־קרויט .טייל
טייטשן ״זירים״ ניט די צווייגן ,נאר דער טייל פון דיל־קרויט אין וועלכן עס געפינען
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זרע ן;ךק ודרין .וס? א אינו סתעשר ה!ךךל׳ ו קל פול הל ק׳ הובות
זרע הרק ,אלא הזג־חלים והותיר ?יזעק־ר .ר׳ ן^לי.עזר אומר׳ ר׳^לף
ב ל ^ ד  :ן ר ^ןוי ס לי א ל )נ״א ר שב ג( מת.עשר ח;ןרות ו^ז^יונות גקפךם.
א־וקר׳ תפרות עזל תלתן׳ וקל ר׳^,נקי?א אומר׳ אין ?ןת.עשר אלא
אביונות ,מפגי שהן §ךי♦

י

פרק ה

.

א העוקר שתלים מתוך קלו ונועעלת־וךקלו׳^זטו^לקחנמדזלר
זיך די זאמען)די זרע־קערנדלעך( .וחכמים ,אבער די חכמים ז^ןגן ,אז מען רארף ניט
מעשרן אי די זאמען )זרע־קערנדלעך( און אי די גרינם )די בלעטער( ,נאר פון שחלים
)קרעם ,אזא סאלאט־פלאנץ( און פון גרגר )ווייסער זענעפט ,ווייםע גארטשיצע( אליין,
ווייל נאר ביי די דאזיקע צוויי פלאנצן .אויב דער ,־!אם פארזייט באשטימט גיט פריער
צו וואס ער פארזייט זיי ,מיינט ער זיכער צו באנוצן סיי די זאמען און סיי די בלעטער.
רבן גמליאל זאגט ,אז די טייטלן )תמרות ,די ״קעפלעך׳׳ אין אנהויב פון
ו.
בליהען( פון גריכיש היי )תלתן ,פענוגריק( ,און פון זענעפט )חרדל ,גארטשיצע( און
פון ווייסן באב )פול הלבן( דארף מען מעשרן ,ווייל די דאזיקע קעפלעך האבן א חשיבות
און מענטשן באנוצן זיי צום עסן .דער ברטנורא )און אויך דער ר״ש( ברענגט נאד א
טייטש פאר ״תמרות״ ,אז דאס מיינט מען די ווייכע צווייגן ,און טייל מענטשן עסן זיי.
אין טייל משניות איז פאראן די גירסא ״רבן שמעון בן גמליאל״ .ר׳ אליעזר זאגט,
אז רעם צלף ,ראם קאפער־ביימל ,דארף מען מעשרן מיי די תמרות )קעפלעך ,אדער
ווייכע ,יונגע צווייגן( ,סיי די אביונות ,די פווכ טן פון קאפער־ביימל )א סארט יאגדעס(,
און סיי דעם קפרס ,די בלומען )וואט היטן די פרוכטן( .ווייל די אלע דריי טיילן פון
דעם קאפער־ביימל ווערן געגעסן .ר׳ עקיבא זאגט ,אז מען דארף מעשרן בלוין די
אביונות )די פרוכטן( ווייל זיי זענען די פ־וכטן )די פרי פון קאפער־בוימל( .דער רמבם
זאגט ,אז ר׳ עקיבא זאגט דעם דין ניט דוקא יועגן קאפער־בוים .נאר אויך אויף אלע
אנדערע ביימער ,און ער האלט .אז מען דארף מעשרן נאר די פרוכטן.

פרק ה.
העוקר ,אז איינער רייסט־אויס פלאנצן פון זיין)גארטן( און פארפלאנצט זיי אין
א,
)אן אנדער ארט( אין זיין)גארטן( איז ער פטור )צו מעשרן( .דער שטייגער פון גערטנער
איז טיילמאל ארויסצורייסן גרינס־פלאנצונגן ,ווי ציבעלעס ,וועלכע וואקסן צו־געדיכט,
און זיי פארפלאנצן אין אן אנדער ארט .כדי זיי זאלן וואקסן בעסער .דאס זעלבע איז
מען זיך אויך נוהג ארויסצורייסן יונגע ביימער־פלאנצן ,אפילו אזעלכע ,וואס האבן
שוין פרוכטן אויף זיך ,און צו פארפלאנצן זיי אין אן אנדער באקוועמען ארט .די דא־
זיקע פלאנצן הייסן ״שתלים״ )אויך ״שתילים״( .זאגט די משנה ,אז אויב איינער האט
ארויסגעריסן די פלאנצן .און ער האט זיי אדורכגעפירט דורך זיין הויף .און ער האט
זיי פארפלאנצט אין אן אנדער ארט ,זענען זיי פטור פון מעשר ,און מען מעג זיי עסן
אן אכילת עראי ,א ניט־פולש־טענדיק עסן .כאטש זיי זענען דאך שוין געווען אין הויף,
און מיר האבן דאך געלערנט אין פרק א׳ משנה ה׳ אז פרוכטן .וואס זענען געווען אין
הויף ,טאר מען ניט עסן אומגעמעשר׳ט :אבער ווייל דא האט ער זיי דאך ארויסגענומען
צום פארפלאנצן אין אן אנדערן ארט ,און ער האט זיי פארפלאנצט אין אנדערן ארט,
זענען זיי פטור .לקח ,אז איינער האט געקויפט )פרוכטן ווען זיי זענען נאך געווען בא־
האפטן צו דער ערד )נאכניט אפגעשניטן( איז ער פטור )צו מעשרן( .דער דין ,אז מקח,
קויפן .איז ״קובע למעשר״ ,מאכט ,אז מען זאל ניט עסן אומגע׳מעשר׳ט אפילו אן
אכילת עראי ,איז נור ווען מען קויפט אפגעשניטענע פרוכטן ,אבער ניט ווען זיי זע־
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ללןר.קע׳ ^טור.•? .קט לי¥ל 1ס לחכיר1׳
^ט 1ר  . .י י^לןנןר ^ן«.זך:הא1סר׳
;? 9רם ג^18רק׳
אם .י^.ז 5יתא
הד אלו ה:כיף ב 0ע,1קר ל?ןת
וצנונות טת1ןי קלו ונ־וט.ע לתוך^?זל1

שבז

לןרע׳ ךו;ב• ט?;י ק הו א ^ר;ן 5 .אלים
מ^ה^?זריעוג 2לי,יהטהרו מל ט מ א.
;^לה ,מליהם מפולת ןך! 0מגלים׳
היי אלו ?קטועים >5י:ךה :ג ל א
ומכור אדם את ©ירוהיו מ ק^או

געז נאך באהעפטן צו דער ערד .לקט לשלוח ,אויב איינער האט אפגעריסן )פרונט!(,
צו שיקן צו זיין פריינט איז מען פטור )צו מעשרן( .די משנה האט עטליכע טייטשן.
דער ר״ש און דעו ברטנורא טייטשז׳ אז איינער האט ארויסגעריסן,׳שתילים״ ,פלאנצן
)וועגן וועלכע עם איז געלערנט געווארן אין אנהויב פון דער דאזיקער משנה( צו שיקז
צו זיין פריינט ,אז דער פריינט ,זאל זיי פארפלאנצן ביי זיך ,איז מען פטור צו מעשר׳ן,
כאטש אויף די פלאנצן זענען געווען פרוכטז .דער רמבם איז גורם ״לקה״ אנשטאט
״לקט״ ,און ער לערנט די משנה ,אז דא מייגט מען סתם וועגן פרוכטן ,און אז דאס
וואם דער דין איז ,אז ״מקה״ ,קויפן ,מאכט אז מען זאל דארפן מעשרן ,איז גור
ווען איינער קויפט פאר זיך צום עסן ,אבער אויב ער קויפט צו שיקן א מתנה צו זיין
פריינט איז מען פטור צו מעשרן .ר׳ אלעזר בן עזריה זאגט ,אז אויב אזעלכע ווי זיי
)ווי די דאזיקע ״שתילים״ ,פלאנצן ,וואס ער האט ארויסגעריסן ,לויט רעם טייטש
פון ר״ש ,אדער סתם פרוכטן ,לויט דעם רמבס׳ם טייטש( ווערן פארקויפט אין מארק,
איז מען מחויב צו מעשרן .ווייל דערמיט הייסט עם ,אז די דאזיקע שתילים ,פלאנצן
)לויט דעם פשט פון ר״ש( ,אדער די פרוכטן)לויט דעם רמב׳ם פשט( ,זענען שויז פול־
שטענדיק פארטיק און די ארבייט ארום זיי איז שוין פארענדיקט.
ב .העוקר ,אז איינער רייםט־ארויס )פלאנצן ,שתילים( ריבן )לפת( און רעטאך
)צנונות( פון זיין )גארטן( און פארפלאנצט זיי )אין אן אנדער ארט( אין זיין )גארטן(,
כדי שפעטער צו האבן פון זיי זאמען )זרע ,זאמען צום פארזייען ,נים צו עם! די
גרינסן( איז ער מחויב )צו מעשר׳ן( ,ווייל דאס איז זייער ״גורן״ )שייער( .מיר האבן
אין דער הקדמה צו מסכת מעשרות און אויך אין פרק א׳ משנה ה׳ דערקלערט ,אז מיט
״גרנן למעשרות״ ,מיינט מען די צייט ,ווען ארוס דער פרוכט איז שוין פארענדיקט
געווארן די ארבייט ,און די פרוכט איז שוין פארטיק צום פארקויפן אדער צום ברענגעז
אין הויז אריץ .זאגט דא די משנה ,אז ווייל ער מיינט ארויסצובאקומען שפעטער פון
די ריבן אדער רעטאך די זאמען )און זאמען פון ,אזעלכע גרינסן ווי ריבן און רע־
טאך זענען פטור פון מעשר ,ווי״ל מען עסט זיי ניט( ,הייסט עס ,אז ווען ער האט
ארויסגעריסן די ריבן און דעם רעטאך איז שוין געווארן דער סוף פון דער ארבייט
ארום זיי ,און דעריבער מוז ער זיי מעשר׳ן .בצלים ,ציבעלעס וועלכע )מען האט אפ־
געשניטן פון גארטן און ארויפגעלייגט אויפן בוידעם און זיי( זענען אין דער ערד פון
בוידעם געווארן צוריק איינגעווארצלט ,ווערן זיי טהור ניט מטמא צו זיין .אויב די צי־
בעלעס זענען טמא געווארן )האבן אנגערירט א טמא־זאך( נאכדעם ווי מען האט זיי
אפגעשניטן פון גארטן ,מערן זיי איצט טהור ,ריין ,ווייל זיי ווערן ,בנוגע טומאה,
פארעכנט ווי פארזייעט ,באהאפטן צו דער ערד ,און זאכן וועלכע זענען באהאפטן צו
דער ערד )מחובר( האבן ניט אויף זיך קיץ טומאה )זע פריער אין שביעית פרק י׳
משנה ז׳( .אבער בנוגע מעשר און אנדערע ענינים האבן זיי ניט דעט דין ווי פארזייעטע.
נפלה ,אויב עם איז ארויפגעפאלן אויף זיי )אויף די ציבעלעס( א בערגל ערד און זייע־
רע בלעטער זענען געבליבן אפגעדעקט ,האבן זיי דעם דין ווי זיי זענען פארפלאנצט
אין פעלד .אין דעם דאזיקן פאל הייסן זיי ווי צוריק פארפלאגצט ,פארזייעט ,ניט דוקא
בנוגע טומאה ,נאר אויך אין אלע ענינים ,בנוגע מעשר ,שמיטה ,און שבח.
ג .לא ,א מענטש טאר ניט פארקויפן זיינע )באהאפטענע צו דער ערד( פרוכטן,
פון זינט זיי האבן שוין דערגרייכט די צייט ווען מען דארף פון זיי אפשיידן מעשרות
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לע1גת הסע^;\ר1ת ?' > 'oןזיאינ1
^גל הנוע^ר1ת׳ ולא נ^«;יעית ל?ןי
^הוא דו^!זוד ^גל ה^זמעית .ואם
ככרו׳ נו^ל את הככורות ומוכר את
ה^אר :ך לא וקןכור אךם את תכנו׳

שכת

!יאת ^^תז׳ ואת ^1יו׳ לסי >?זאינ1
^אסן.על הס.עק\רות׳ להוציא סהן
ם^;זקין .ואם ה^1יא׳ ס^בכסעקזרות
קהתולם׳ כלבו
וןטויסן
.על ה^ןטועים׳.על המדדים׳ ועל סה

)עונת המעשרות( ,צו איינעס וועלכער איו ניט באגלויבט ,או ער שיידט אפ מעשרות.
אין מעשרות פרק א׳ משנה ב׳ ,ג׳ און ד׳ ווערט געלערנט ,פון ווען אן פרוכטן און
גרינסן און תבואה דארפן ווערן גע׳מעשר׳ט )למשל פייגן .ווען זיי ווערן ווייסלעך,
תבואה ,ווען זי ווערט אויפגעוואקסן א דריטל( .דאס הייסט ״עונת המעשרות״ ,די
צייט ,ווען זיי דארפן ווערן גע׳מעשר׳ט .זאגט די משנה ,אז ויען פרוכטן צי תבואה צי
גרינם האבן שוין דערגרייכט די דאזיקע צייט טאר מען זיי ניט פארקויפן צו א מענטש,
וועלכער איז ניט באגלויבט ,אז ער שיידט אפ מעשרות .אפגעריסענע ,גיט־מעשרטע
)טבל( פרוכטן טאר מען צו קיינדם ניט פארקויפן .ולא בשביעית ,או! אים שמיטה־יאר
טאר מע! ניט פארקויפן פרוכטן צו אזא מענטש ,וואס איז חשוד אז ער היט ניט אפ
די שמיטה־דיניס .דאם אלץ׳ סי׳ ביי מעשר און סיי ביי שמיטה ,טאר מען ניט טאן,
ווייל מען איו עובר אויף ״ולפני עור לא תתן מכשול״ )ויקרא י״ט( ,פאר א בלינדן
טאר מען ניט ליען קיץ שטרויכלונג ,און דער טייטש איז אויך׳ אז מען טאר ניט געבן
די מעגליכקייט צו טאן א עבירה איינעם ,וועלכן מען איז חושד אז ער וועט טאן די
עבירה .ואס בכרו ,או! אויב )ניט אלע פרוכטן זענען אויפגעוואקס! און רערגרייכט צו
דער ״צייט פון מעשרות״ ,או! נאר( א טייל איז געוואר! צייטיק )או! דערגרייכט די
״צייט פו! מעשרות״ ,או! די איבריקע פרוכט! האב! נאכניט דערגרייכט( ,זאל ער
)דער פארקויפער( נעמע! פאר זיך די צייטיקע )בכורות( או! ער מעג פארקויפן די
איבעריקע .מחמת די איבריקע דארף מען נאכניט מעשרן ,דעריבער מעג ער זיי פאר־
קויפן אפילו צו אזעלכן ,וועלכער איו ניט באגלויבט אויף מעשרות.
לא ימכור ,א מענטש טאר ניט פארקויפן זיי! שטרוי)אויסגעדראשענע תבואה־
ד.
שטרוי ,אי! וועלכע עס געפינע! זיך נאך טיילמאל קערנדלעך פו! ווייץ ,גערשטן ,צי
;;נדערע תבואה( ,או! זיי! אפפאל פו! איילבירט! )גפת ,שאלעכץ פון איילבירט! אי!
וועלכע עס איז נאך פארבליב! עטוואס אייל( ,או! זיי! אפפאל פון וויינטרויב! )זגיו ,שא־
לעכץ פון וויינטרויבן ,אי! וועלכע עם איז נאך פארבליב! אביסל טרויבן־זאפט( צו
איינעס ,וועלכער איז ניט באגלויבט ,אז ער שיידט־אפ מעשרות ,כדי ארויסצונעמע!
פו! זיי)פו! דעם איילבירטן־אפפאל או! פו! וויינטרויבן־אפפאל( דעס זאפט )דעם איבער־
געבליבענעס אייל צי טרויבן־זאפט( .די משנה גיט דא אן נור וועגן ארויסנעמען דעם
זאפט פון דעם איילבירטן און וויינטרויבן־אפפאל! אבער זי מיינט אויך ״כדי ארויסצו־
נעמען די פארבליבענע קערנדלעך פון דעם שטרוי״ .ואם הוציא ,או! אויב מע! האט
דודויסגענומע! )סיי די איבערגעבליבענע קערנדלעך פו! דעס שטרוי או! סיי דעם
אייל־זאפט או! טרויבן־זאפט פו! דעס איילבירטראו! וויינטרויבן־אפפאל( דארף מע!
דערפו! אפשייד! מעשר ,אבער ניט קיי! תרומה ,ווייל דער וועלכער שיידט אפ תרומה
)פו! דער גאנצער תבואה( האט אי! זינען געהאט )אז די אפגעשיידטע תרומה ואל אוין
זיי!( אויף די אפגעהאקטע תבואה־זאנג! )לוטועים ,אפגעהאקטע ,שטעקלעך( ,אויף
די זייט! )צדדים ,די תבואה־קערנדלעך ,וואס זענע! געבליב! אי! דער זייט( און אויף
דעם )די קערנדלעך וואס זענע! פארבליב!( אי! שטרוי .און דאס זעלבע איז אויך ,דער
וואס האט אפגעשיידט תרומה פון דעם אייל אין אייל־קעלטער און פון דעם וויין אין
וויינקעלטער האט אין זינען געהאט ,אז די אפגעשיידטע תרומה זאל שוין זיין אויר
אויף דעם אייל־זאפט אין איילבירטן־אפפאל ,און אויף דעם טרויבן־ זאפט אין וויע־
טרויבן־אפפאל.
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^ןז?ת1ודי?^;ןזהד.ל1קסק1דרי:רק

שכס

ם1עלים רלק1ט .אסר ר׳ >ןז^ע1ן
5מליאל׳ 5סה ך?רים אמורים? בוסן

לע1גת
?םיר;א אם.עי ^זלא
הנז^ש'ר1ת׳ ב!ןב♦ ו?ן^ןא לע־1גת >ןזק5ה .קיקע א?ל 5זסן י^ןלא ^קןה
ד3ן?;^ר1ת׳ $טור׳ ואקט ?דךנ_ 1קךקע״ אם .עד ^ןןלא ;א לע1גת
וה1לך .ר׳ יהוךה א1מר׳ אף ו^נ1ר ל©.עקור 1ת׳ 9טור .י5י א1מר׳ אף
ה .הלוקח ,אז איינער )א יי ח קויפם ופון א גוי( א פעלד מיס גרינס אין סוריא,
אויב דאס גרינס האט )אין וער ציים פון קויפן דאס פעלד( נאכניט דערגרייכם די
״צייט פו! מעשרוח״ ,איז )דער ייד( מחויב אפצושיידן מעשר )שפעטער ווטן עס קומם
די ״צייט פון מעשרווז״(; און אויב )ראם קויפן איד פארגעקומען( נאכדעם ווי ראם
גרינס האט דערגרייכט די ״ציים פון מעשרות״ ,איז ער פטור )פון מעשרן( .מיר האבן
געשריבן פריער אין מסכת דמאי פרק ר משגה י״א ,אז סוריא איז דאם היינטיקע סיריע׳
)מיט געוויסע ענדערונגן( ,ראם לאגד■ וואם ליגט אין צפון פון ארץ ישראל און וואט
דוד המלך האט געהאט איינגענומען .סוריא איז באטראכט געווארן אביסל ווי א p
ישראל ,אבער גיט אינגאנצן ווי ארץ ישראל .למשל פרוכטן פון א ייד׳ם א פעלד אין
סוריא האט מען געמוזט מעשר׳ן! אבער פרוכטן פון א גוי׳ס א פעלד אין סוריא
זעגען געווען פטור פון מעשר .דעריבער אויב דאס גרינס האט דערגרייכט די ״צייט
פון מעשרות״ )לויט ווי עם ווערט געלערנט די ״מעשרות־צייט״ פון גרינס פריער
אין פרק א׳ משנה ד׳( ווען דאס פעלד האט שוין געהערט צום ייד ,דארף מען דאס
גרינס מעשרן .אבער אויב דאם גרינס האט דערגרייכט די ״מעשרות־צייט״ ,ווען עס
איז נאך געווען ביים גוי ,איז דאך דערויף ניט ארויף ,אין דער ריכטיקער צייט ,דער
חיוב פון מעשרן ,איז דער דין ,אז אפילו ווען דער י  Tהאט עס אפגעקויפט דארף ער
אויך ניט מעשרן ,ולוקט כדרכו ,און ער מעג קלויבן )אראפרייסן דאס גרינם( ווי גע־
וויינליך .דער ברטנורא טייטשט ,אז ער טארגיט דינגן קיץ ארבייטער אים צו העלפן
אראפצורייסן דאס גריגם ,ווייל מען קאן מורא האבן טאמער וועט ער עס טאן אויך מיט
א פעלד וואס האט נאכניט געהאט די מעשרות־צייט .נאר ער מעג אליין אפרייסן דאם
גרינם ,און ער איז פטור פון מעשרן אפילו דאם גרינס איז דערווייל צוגעוואקסן אין
דער צייט ווען דאם פעלד איז שוין זיעם )דעם ייד׳ס( ,.ר׳ יהודה זאגט ,אז ער מעג אויך
דינגן ארבייטער צו העלפן אים אראפרייסן דאס גרינם .האט רבן שמעון בן גמליאל
געזאגט :ווען איז דאס געזאגט געווארן )אז אויב ער האט געקויפט פאר דער
״מעשרות־צייט״ דארף ער מעשרן(? נאר ווען ער )דער ייד( האט געקויפט )ניט נאר
דאס גרינס ,נאר אויך ,דאס פעלד; אבער אויב ער האט ניט געקויפט דאס פעלד )נאר
דאס גרינס אליין ,עם אראפצונעמען פון פעלד( ,איז אפילו איידער עס איז געווען די
״מעשרות־צייט״ איז ער פטור )פון מעשרן( .ווייל דאם פעלד געהערט דאך כסדר צום
גוי ,איז עם דעריבער ווי דאם גרינם וואקסט כסדר אין גוי׳ס רשות .אין דער משנה
איז דא פאראן דאס ווארט ״אם עד שלא בא״ ,און מיר האבן איבערזעצט מיט ״אפילו״ן
ווייל עס איז פאראן טיילמאל אין תנך און משנה ווען ״אם״ האט דעם טייטש פון
״אפילו״ .רבי זאגט ,אז אויו לויטן חשבון ,דער ירושלמי טייטשט די ווערטער פון רבי
)ר׳ יהודה הנשיא ,מסדר פון דער משגה( ,אז זיי גייען ארויף אויף די ערשטע ווערטער
פון דער משנה ,אז ״אויב ער האט געקויפט איידער עם איז געקומען די מעשרות־
צייט דארף ער מעשרן״ ,זאגט רבי ,אז ער דארף ניט מעשרן דאם גאנצע גרינם נאד
דעם טייל וואם איז צוגעוואקסן אין זיין ,דעם ייד׳ם ,רשות .אויב למשל עם איז צוגע־
וואקסן נאר צוויי דריטל דארף ער געבן מעשר נאר צוויי דריטל פון דעם ,וויפיל ער
וואלט געדארפן געבן פון גאנצן גרינם.
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ל5י חקזב1ן :ך ה?יהמד ו^הן מים
5די מךת^ .1טו־ .ד
 5מךה׳
י1תר על 5די
יהוךה סחיבי
מךת 1מ>1ניא עליו ממקיום אהי לסי
חשבון :ן חיולי ממלים שלנו 5צד
העריבה החיבת׳ הרי אלו חןבים׳

ש7

ר^מור ד,יו גוררין
^ז;דו.ע
?ל ד,לילדיה ח שום בעל בלי׳ו;? 5ל
מ  $א;1,רי;!ין הקיללןין ,והעךשים
ממצדיות׳ ר סאיראומי אףד5,ןךל 1ם.
ר׳ יוהי איומ^אף חקמנים׳ הטורים
מן המעברות׳ ו;לקחין מיל י^דם

ו .ר,מתמד ,אז איינער מאכט תמד )״תמר* רריסט ,וועו מען טוט אריץ וואסער
אי! הייוו! פו! וויי! ,אדער אי! שאלעכץ או! קעתדלעך פו! די וויינטרויבן או! דאס
וואסער באקומט א טעם פון וויי! נאך א געוויסער צייט( ,או! ער ר,ו(ט אריינגעטא! ווא־
מער מיט א מאס ,או! ער ר,אט דערנו!ך געפינע! תמר פונקט אווי פיל וויפיל די D(jn
)וואסער ,וואס ער ר,אט אריינגעטא! ,או! עס איז גארניט צוגעקומע!( איו ער פטור צו
מעשרן כאטש די הייוון איז געווען ניט־געמעשרט; מחמת פון וואסער דארף מען דאו ניט
מעשרן ,און קיץ וויין איז דאך גארניט צוגעקומען ,ווייל ער האט דאך געפונען ניט
מער ווי די כאם וואסער וואס ער האט אריינגעגאסן :למשל ער האט אריינגעגאסן דריי
קרוגן וואסער און ער האט געפונען דריי קרוגן תמד :און דאס וראם וואסער האט
באקומען א טעם פון וויין ,האט ניט קיין באדייטונג .ר׳ יר,ודר ,איו מחייב צו מעשר!.
ווייל ער האלט ,אז די הייוון האבן אריינגעזאפט אין זיך א טייל פון וואסער ,לאמיר
זאגן א האלבע קרוג ,און זיי האבן ארויסגעגעבן אין וואסער אריין פונקט אזוי פיל
וויין ,אויך א האלבע קריג ,און דאריבער האט ער ניט געפונען מער תמר ווי די מאם
וואסער ,כאטש באמת איז יא פאראן וויין אין וואםער ,מצא ,אויב ער ר,אט געפינע! מער
ווי די מאס )וואסער וואס ער האט אריינגעגאס! ,למשל ,ער האט אריינגעגאסן דריי
קרוגן וואסער או! ער האט געפונע! פיר קרוג! חמד( דארף ער מעשר! פו! א! אנדער
ארט לויטן חשבון ער דארף געבן מעשר נאר וויפיל עם קומט פון רעם צוגעקומענעם,
פון איין קרוג וויין; אבער ראם איז נאר ווען ער נעמט דעם מעשר פון אן אגדער ארט,
פון ריכטיקן וויין .אויב אבער ער מעשריט פון תמד אליין ,מוז ער מעשר׳ן פון גאנצן
תמר .אווי טייטשן אלע מפרשים — .וועגן ווארט ״תמר* האט ר׳ בנימין מגספיא
אין ״מוםף הערוך׳ געמיינט ,אז ראם איז ראם לאטיינישע ווארט ״טעמעטום״ ,וואם
איז דער טייטש ״וויין״ .ערשט אין די לעצטע יארן האט מען געפינען אין ארץ ישראל
א קרוג פון וויץ ,וואם שטאמט פון די צייטן פון ערשטן בית המקדש און אויף אים
איז פאראן אין לשון קודש ראם ווארט ״תמר״ ,און מען זעט איצט ,אז ראם איז אן אלט
לשון־קודש־ווארט.
ז ,חורי הנמלים ,לעכער פו! מוראשקעס ,וואם האבן איבערגענעכטיקט לעבן א
בערגל )תבואה( וואס מע! דארף אפשייד! פו! אים מעשר ,זענע! )די תבואה־קערנער,
וואם מע! געפינט אין די לעכער( מחויב )מע! זאל פו! זיי אפשייד! מעשר( ,ווייל עס
איז באוואוסט ,אז פו! א פארטיקער ואך )פו! פארטיקער תבואה ,וואס איז מחויב אי!
מעשר( האבן זיי )די מוראשקעח( נעשלעפט )קערנער( א גאנצע נאכט דער טייטש איז
אז אויב ראם בערגל תבואה וואם איז מחויב אין מעשר )ערימה החייבת( ,איז גע־
שטאנען איבער א נאכט ,דארך• מען אויך פון די תבואה־קערנער ,רואם מען געפינט
אין די מוראשקעס־לעכער מעשרן ,ווייל די מוראשקעם האבן גענומען פון רעם בערגל
תבואה.
ח שוס בעל בכי ,קנאנל פון דעם ארט בעל בכי ,און ציבעלע פון דעם ארט
רכפא ,או! צושפאלטענע באבעס פו! דעם ארם קיליקיא ,או! עגיפטישע לינז! )א סארט
ארבעס( ,ר׳ מאיר זאגט ,אז אויך קאלאקאסיא־באבעם ,ר׳ יוסי זאגט ,אז אויך קוטנים־
ארבעם — ,זענען >די אלע וואט מע! האט דא אויסגערעכנט( פטור פו! מעשר ווייל זיי
זענען ניט חשוב .און מענטשן לאזן זיי אייע וואקסן הפקר ,און הפקר איז פטור פון
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מ ע ש ר ו ת

^5עביעית .זרע לוף העליון׳ זרע
3יישים ,זרע כ ^ לי ם׳ זרע ל^ת
ושנונות׳ הטאר .זרעוגי ;;ה עזאי;ן
גאנלים׳ פטודן סן מ 5עי^ר 1ת׳

פ ר ק

ה

ש ל א
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אלו
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מעשר .וועגן שום כעל בכי זענען פאראן צוויי טייטשן .איעער איז ,אז דאם איז א
סארט קנאבל ,וואס וואקסט געוויינטליך אין דעם ארט באלבעק )בעל בכי( לעבן דעם
בארג לבנון; א צווייטער איז ,אז דער קגאבל איז אזוי שארף ,אז ווער עם עסט אים
הויבן זיך אים אן רינען טרערן )״בכי״ ,״וויינען״(. .׳רכפא״ איז אויך אן ארט ניט ווייט
פון בארג לבנון .די קיליקיא־באבעס )״גריסין״ מיינט צושפאלטענע באבעס( זענען,
ווי די משנה זאגט אין מסכתא כלים י״ז ,פירקאנטיקע .העדשים המצריות ,עגיפטישע
לינזן ,זיינען א סארט געמיינע לינזן .״קרקס״ איז א סארט באבעס ,״קוטנים״ טייטשן
די מפרשים א סארט לינזן .ונלקחין ,און מען מעג זיי קויפן פון יעדן מענטש איס
שמיטה־יאר .אפילו פון אזעלכן ,וועלכער איז חשוד צו פארקויפן שמיטה־פרוכטן:
מחמת זיי וואקסן אין הפקר .זרע לוף העליון ,די אויבערשטע זאמערקערנדלעו פון
לוף־ציבעלעם ,זרע כרשים ,זאמען־קערנדלעך פון גרינעם קנאבל )לויך( ,זרע בצלים,
זאמערקערנדלעך פון ציבעלעס ,זרע לפת וצנונות ,זאמן־קערנדלעך פון ריבן און פון
רעטאכער ,ושאר זרעוני ,און אלע אנדערע זאמען־קערנדלעך פון גארטן־גרינסן ,וועלכע
)די קערנדלעך( ווערן ניט געגעסן )מען עסט נור די בלעטער ,דאס גרינם זעלבסט(
זענען פטור פון מעשר ,ווייל זיי ווערן ניט געגעסן און זיי זענען נור צום פארזייען,
דארף מען זיי ניט מעשרן .דער ברטנורא טיינדשט ,לויטן ירושלמי ,זרע לוף העליון״,
אז דאס מיינט מען די זאמען־קערנדלעך פון דער ווילדער לוף־ציבעלע )לוף השוטה(.
ונלקחין ,און מען מעג זיי קויפן פון יעדן מענטש אים שמיטה־יאר ,אפילו פון איינעם
וואס איז חשוד צו פארקויפן שמיטה־פרוכטן :ווייל מען עסט ניט די דאזיקע זאמן־
קערנדלעך .שאף על פי ,און כאטש זייערע פאטערס )אביהן ,די דאזיקע זאמערקערנד־
לעך( זענען )גענומען פון( תרומה ,מעג )אפילו א ישראל( עסן )די גרינסן .וואט וועלן
ארויסוואקסן פון זיי( דער דין ,אז געוויקסן פון פארזייטער תרומה טאר א ישראל ניט
עסן ,איז נאר ווען די זאמען־קערנדלעך אליין קאן מען עסן ,זענען ״נאכלים״; אבער
אויב די זאמען־קערנדלעך קאן מען ניט עסן ,אפילו זיי זענען פון תרומה ,מעג א ישראל
עסן די געוויקסן׳ וועלכע וואקסן ארויס ווען מען פארזייט זיי .אין דער משנה איז פא־
ראן ״שאף על פי״ ,״ווארום כאטש״; אבער די מפרשים טייטשן ״און כאטש״ .דער
רמבם האט די גירסא ,.ואף על פי״.
סליק מסכת מעשרות — געענדיקט מסכת מעשרות

מסכת מעשר שני
הקדמה
נאכדעם ווי דער בעל הבית פון פעלד צי פון גארטן האט אראפגענומען די תבואה
צי די פרוכטן צי די גרינס און האט אפיעשיידט פון זיי צוערשט תרומה און איר
אוועקגעגעבן דעם כהן ,אין דערנאך מעשר ראשון ודעם ערשטן מעשר! און אים
אוועקגעגעבן צום לוי )שפעטער האט מען אויך דעם מעשר ראשין געגעבן צום כהן(,
האט ער אפגעשיידט נאך א צענט^ ,נאך א מעשר פון זיינע תבואות און פרוכטן און
גרינם ,און דאם האט געהייסן מעשר שני ,דער ,,ציוייט־ער מעשר׳׳ .דאס האט מען
אפגעשיידט נור אין די יארן  1און  2און  4און  5נאך דעם שמיטה־יאר )יעדעס 7־טע
יאר איז געווען שמיטה־יאס .אין די יארן  3אין  6האט מען אנשיטאט מעשר שני גע־
,דעם ארימאנ׳ס צענטל'
מען האט דעמאלם גע־
דארפן געבן ״מעשר עני
דארפן אוועקגעבן דאס דאזיקע צענטל צו ארימע לייט .אבער גואס האט מען געטאן
מיט דעם מעשר שני? דער חומש דברים י״ד זאגט ,אז מען האט געדארפן ברענגן
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א מ.עעזר >לזני׳ אין מוכרין אותו׳ ן איותו׳ ולא יגזולןלין ^5גד1׳ ולא יאמר
ואין מסעזמין אותו׳ ואין ססליסין ן אךם לחנירו בירו^ןןל:ם הילד ח
דעם דאזיקן מעשר ,דעם מעשר שני )דעם נאמען מעשר שני געפינט מען ניט אין
חומש( צום ארט ,וואם גאט האט אויסדערוויילט ,און דארט אים עסן :און אזוי ווי
דאם ארט איז געווען אין ירושלים ,האט מען דעם מעשר שני געדארפן ברענגן קיץ
ירושלים און דארט אים עסן .דאס הייסט ,מען האט קיינעם ניט געדארפן אוועקגעבן
דעם מעשר שני :דער בעל הבית אליין האט עס געקאנט עסן ,אבער נור אין ירושלים,
ניט אויסער דער שטאט פון ירושלים.
דער חומש דארט זאגט אויך ,אז אויב מען איז ווייט פון גאטס ארט )פון ירושלים(
און עס איז שווער צו פירן אהין די תבואות און פרוכטן ,זאל מען דעם מעשר שגי
אויסקויפן ,אויסלייזן מיט געלט .למשל דער מעשר שני איז ווערט געווען פיר שקלים
זאל מען אים אויסלייזן פאר פיר שקלים; עם ווערט געלערנט פון דער תורה ,אז דער
בעל הבית דארף צו־געבן נאך א פיפטל ,דאס הייסט אייגעגטליך א פערטל ,א פיפטן
שקל ,אזוי אז צוזאמען זאל אנשטאט פיר שקלים זיין פינף שקלים .דעריבער הייסט
דער פיפטער שקל א פיפטל א ״חומש״ .נאכדעם ווי מען האט אויסגעלייזט דעם
מעשר שני מיט געלט׳ ווערט די תבואה צי די פרוכטן אוים מעשר שני און מען מעג
זיי שוין עסן אומעטום :אבער אנשטאט זיי ווערט דאם געלט מעשר שני ,און מען דארף
עם אוועקפירן קיץ ירושלים און דארט קויפן דערפאר צו עסן און צו טריגקן און אויך
אייל צו שמירן זיך דעם קערפער .דאם דאזיקע אויסקויפן ,אויסלייזן תבואה פון מעשר
שני פאר געלט הייסט אין דער משנה ״פדיון״ ,אויסלייזונג ,״פודין״ ,מען לייזט אויס,
אדער ״מחללין״ ,אויסלייזן.
דער מעשר שני איז באטראכט געווארן פאר הייליק ,און די מסכת מעשר שני
לערנט די דינים ,וואס מען מעג טאן מיט דעם מעשר שני און וואם ניט .מעשר שני
טאר מען ניט עסן בטומאה .עם ווערט אין דער מסכת אויך געלערגט די דינים פון
״ביעור פון מעשרות״ ,פון אויסרוימען מעשרות פון הויז ארויס און פון ״וידוי״־
זאגן נאכן אויסרוימען די מעשרות .עס ווערן אויך געלערנט די דינים פון כרם רבעי
)פון ״פערט־יאריקן גארטן״( .מיר וועלן די אלע זאכן דערקלערן ',יעדן דין אויף זיין
3ךק
ארט אין דער משגר׳•
א מעשר שני ,מעשר שני טאר מע! ניט פארקויפן ,מען טאר ניט פארקויפן די
תבואה פון מעשר שני צו אן אנדערן ,און נעמען דערפאר געלט ,אפילו דער קויפער זאל
די תבואה אוועקפירן קיין ירושלים און עסן .ווי מיר האבן געזאגט אין דער הקדמה
צו דער מסבתא מעג מען מעשיר שני אויסלייזן מיט געלט ,און דעמאלס ווערט דאס
געלט מעשר שני .אבער פארקויפן ,אז די תבואה זאל ווייטער בלייבן מעשר שני און
דער פארקויפער זאל נעמען דערפאר געלט ,טאר מען ניט .ואין ממשכנין ,און מען טאר
אים אויך ניט אוועקגעבן פאר א משכון אויב מען בארגט געלט טאר מען ניט געבן
מעשר שני פאר א משכון .ואין מחליפין ,מען טאר אים ניט אויסטוישן .ניט נור פאר־
קויפן פאר געלט טאר מען ניט ,נאר מען טאר אויך ניט אוועקגעבן דעם מעשר שני און
געמען דערפאר אנדערע זאכן .ולא שוקלין ,מען טאר ניט אפוועגן קיינן אים .מען טאר
ניט באנוצן דעם מעשר שגי אלס א געוויכט .למשל ,אז איתער האט געלט פון מעשר
שגי ,א סלע .וואס מען ווייסט ,אז ער וועגט א סלע ,טאר מען ניט נוצן אים פאר א
געוויכט און אפוועגן מיט אים אן אנדערע זאך; ווייל דאס הייסט מבזה געווען דעם
מעשר שני .ולא יאמר ,און איינער טאר ניט זאגן צום אנרערן אין ירושלים ,״נאדיר
וויין און געב מיר אייל״ ווען צוויי מענטשן האבן אין ירושלים מעשר שני ,אייגער
וויין און דער צווייטער אייל ,טאר איינער ניט זאגן צום צווייטן :איך וועל דיר געבן

333
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)כן
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אבל נותנין זה לזה מה;ת ח^ם.
ב מ.עש־ר 5הן!ה׳ אין מ1הרין א1ת1

שלג

?;מים סי ולא בעל מום סי ו^ןזחוט׳
ואין מלןד^זין ב 1אתרוא ^ה.הבכ1ר<
מ?1רים א1ת^11מים סי׳ ובעל מום

)טאר מ׳טן ניט טאן(
מיין מעשר שני און דו געב מיר דיין מעשר שגי״ .וכן שאר ,און
אויך מיט אנדערע פרוכטן ופון מעשר שני( ,פון וויין און אייל דארף מען אפשיידן
מעשר שני ווייל די תורה האט געהייסן! עם איז ״מדאורייתא״ ,א געבאט פון דער
תורה .עם זיינען אבער פאראן טייל פרוכטן ,וואם לויט דער תורה איז מען ניט מוזויג
אפצושיידן פון זיי מעשר שני )און אויך ניט אנדערע מעשרות( נאד די חכמים ,די
״רבנן״ האבן געהייםן .זאגט די משנה ,אז אויך מיט דעם מעשר שני פון אזעלכע
פרוכטן וואם איז מדרבנן ,טאר מען אויך ניט .אבל נותנין ,אבער זיי מעגן )אין ירו 
שלים( געבן איינער דעם צווייטן א מתנה בחינם .מען טאר נאר ניט זאגן :״נאדיר אייל
און דו געב מיד וויין״! אבער ניט זאגנדיק ,מעג איינער געבן דעם צווייטן א מתנה זיין
מעשר־שני־אייל ,און יענער מעג אים געבן א מתנה זיין מעשר־שני־וויין .די מפרשים
זאגן אויפן יםוד פון ירושלמי ,אז גור לויט דער מיינונג פון דעם תנא )ר׳ מאיר( וואם
זאגט ,אז א מתנה הייםט ניט ווי פארקויפט ,מעג מען געבן מעשר שני א מתנה! אבער
לויט דער מיינונג ,אז א מתנה הייםט יא ווי פארקויפט ,מיינט דא די משנה ,אז איינער
מעג איינלאדן דעם צווייטן צו זיך צו עםן מיט אים צוזאמען דעם מעשר שני ,אבער
אוועקגעבן א מתנה טאר מען ניט.
מעשר בהמה ,מעשר ,וואם מען שיידט אפ פון בהמות ,טאר מען ניט פאר
ב.
קויפן ווען ער איז גאנץ ,לעבעדיקערהייט ,אין חומש ויקרא כ״ז ווערט געזאגט ,אז
ווען עם ווערן געבוירן צען בהמות )כשר׳ע בהמות ,ווי שעפםן ,קעלבער( זאל מען א
צענטל ,איין בהמה פון יעדע צען ,אפשיידן מעשר ,און דאם הייסט ״מעשר בהמה״.
דער דאזיקער מעשר בהמה איז הייליק און מען דארף אים פירן קיין ירושלים און
מקריב זיין אלם א קרבן )דאם בלוט און פעט( אויפן מזבח אין בית המקדש ,און דאם
פלייש פון אים ווערט געגעםן אין ירושלים .דאם איז ווען דער מעשר בהמה איז גאנץ,
האט ניט קיין פעלער .אויב אבער די בהמה ,וואם איז געווארן מעשר ,האט באקומען א
פעלער ,איז געווארן א בעל מום ,און מען טאר זי ניט מקריבזיין אלם א קרבן ,מעג
מען זי שעכטן אומעטום און עםן אומעטום .אזוי ווי די משנה לערנט'ד'א וועגן מעשר
שני ,אז מען טאר אים ניט פארקויתן ,לערגט די משנה ,אז אויך מעשר בהמה טאר
מען ניט פארקויפן ווען ער איז גאנץ ,לעבעדיגערהייט! אייגנטליך ,אויו ניט ווען ער
איז געשאכטן .ולא בעל מום ,און )מען טאר אים ,דעס מעשר בהמה( אויך ניט פאר־
קויפן ווען ער איו א בעל מוס ,סיי ווען ער לעבט ,סיי ווען ער איז געשאכטן .דער
בעל הבית פון דעם מעשר בהמה מיט דעם מום ,מעג אים שעכטן און אליין עםן דאס
פלייש ,אבער פארקויפן אים ,סיי לעבעדיגערהייט ,םיי דאם פלייש יוען ער איז גע*
שאכטן ,טאר ער ניט .ואין מקדשין ,און מען טאר ניט מקדש זיין מיט איס קיין פרזי.
אייגע פון די וועגן ווי אזוי מען איז מקדש א פרוי ,איז ווען דער מאן גיט איר געלט
אדער א זאך ,וואם האט די ווערט פון געלט )מינדעםטנם א פרוטה( און ער זאגט צו
איר ,״הרי את מקודשת לי״ .זאגט די משנה ,אז מען קאן ניט געבן די מעשר בהמה
צו א פדוי און דערמיט איר מקדש זיין! ווייל דאם הייםט ווי ער וואלט פארקויפט
די מעשר בהמה צו דער פדוי און דאם טאר מען דאך ניט .הבכור ,א בכור )א בהמה(
מעג מען פארקויפן ווען ער איו גאנץ ,לעבעדיקערהייס ,און ווען■ ער איז א בעל־מוס
לעבעויקערהייט און געשאכטענערהייט ,און מען קאן מיט אים מקדש זיין א פרוי.
דאס ערשטע שעפסל אדער קעלבל וואם ווערט געבוירן ,הייםט ״בכור״ ,און מען דארף
עם אוועקגעבן צום כהן .דער כהן דארף דעם בכור מקריב זיין אין בית המקדש )דאם
בלוט און דאם פעט( און דער כהן עסט דאם פלייש .אויב דער בכור איז געווארן א בעל
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סי ושחוט׳ וס.קךשין ב 1האי^זה.אין
מחללין מעשיר שני.על אסימון ,לא
על המטבע שאינו יוצא׳ ולא .על
ממעות שאינן ברשותי♦ ג הלוקח

שלד

בהמה לז?חי שילמים ,או חיה
לבשי תאוה ׳ ןצא העור לחולין,
אף על פי ש־העיור מרבה על המשיר.
ביי נין סתומות׳ מקום ימדרכן למכר

מום ,האט באקומען א פעלער ,מעג מען א־ם שעכטן אומעטום און יעדער )ניט דוקא א
כהן( מעג עסן דאס פלייש .זאגט די משנה ,אז דער בכור געהערט צום כהן ווי זיינם
א פריוואט אייגנטום ,און דער כהן מעג אים פארקויפן ו;ען ער איז גאנץ ,לעבעדיקער־
הייט ,און ווען ער איז א בעל מום סיי לעבעדיקערהייט סיי געשאכטענערהייט ,און ער
מעג מיט אים מקדש זיין א פרוי .די מפרשים באמערקן דאביי ,אז די משנה מיינט ניט
אין דער צייט ווען דאס בית המקדש איז געשטאנען ,מחמת דעמאלס האט מען א בבור,
ווען ער איז געווען גאנץ און מען האט אים געקאנט מקריב זיין .ניט געטארט פארקויפן.
אין מחלליך ,מען טאר ניט ארויטוישן )אויסלייז!( מעשר שני אויף א אסימון )א
מטבע ,וועלכע האט ניט קיין צורה ,א גליאטע מטבע ,אן שוס אויפשריפם ,אדער
צייכן( ,און אויך ניט אויף א מטבע ,וועלכע ,.גייט ניט״ )וואס מען קאן ניט אויסגעבן,
וואס ווערט ניט אנגענומע!( און אוין ניט אויף געלט ,וואס ער האט ניט אין זיין רשות.
מיר האבן געזאגט אין דער הקדמה צו דער מסכתא ,אז די פרוכטן פון מעשר שני קאן
מען אויסטוישן אויף געלט ,און דעמאלם ווערן די פרוכטן אויס מעשר שני און מען קאן
זיי עסן אומטום ,און דאם געלט ווערט מעשר שני ,און מען פירט עם קיין ירושלים
און דארט קויפט מען דערפאר עסנווארג .זאגט די משנה ,אז דאם געלט ,אויף וועלכן
מען טוישט אויס )מחללין ,אויסטוישן ,מחמת די פרוכטן פון מעשר שני ווערן
פשוטע פרוכטן ,חולין( ,דארף זיין גוט געלט .עם טאר ניט זיץ א מטבע אסימון ,אויף וועל־
בער עס איז ניט פאראן קיין צורה ,קיין צייכן! כאטש עפעס קאן מען באקומען פאר
אזא מטבע ,אבער קיץ גוט געלט איז עס ניט .עם טאר ניט זיין געלט פון אן אנדער
לאנד ,וואס אין ארץ ישראל גייט עם ניט און מען מוז עם פירן אין יענעם לאנד ,כדי
עם אויסצוטוישן .עם טאר אויך ניט זיין געלט ,צו וועלכן עם איז שווער צו־צוקומען,
און דער בעל הבית פון מעשר שני האט עם ניט אין זיין רשות .די גמרא בבא קמא
צ״ח גיט דערויף א ביישפיל ,למשל ,איינעם איז ארויסגעפאלן געלט אין ים אריץ,
און כאטש מען קאן דינגן מענטשן ,וועלכע זאלן זיך אראפלאזן און ארויסנעמען דאס
געלט ,טאר מען דערויף ניט אויסטוישן מעשר שני .ר׳ בנימין מוספיא אין ״מוסף
הערוך״ זאגט ,אז ״אסימוך איז דאם גריכישע ווארט ״אסימאן״ ,וואס איז דער
טייטש ״אן א צייכן״.
ג הלוקח בהמה ,אז איינער קויפט )פאר מעשר שני געלט( א בהמה אויף מקריב
צו זיין שלמים )פון קרבן שלמים איז מען מקריב אויפן מזבח נור דאס בלוט און דאס
פעט ,און יערער ,אפילו ניט קיין כהן ,מעג עסן דאס פלייש אין גאנץ ירושלים(,
אדער א חיה )א הירש וכדומה ,וואס מען טאר ניט מקריב זיין אלם קרבן( אויף צו עם1
סתם פלייש )בשר תאוה ,ניט קיין קרבן( .ווערט די פעל )פון דער בהמה אדער פון דער
חיה( חולין)ע ם איו ניט קיין מעשר שני( ,און כאטש די פעל איו ווערט מער פון פלייש,
רשי אין פסחים ז׳ זאגט ,אז דער עיקר מצור ,פון מעשר־שני־געלט איז געווען צו קויפן
דערפאר אין ירושלים א בהמה און ברענגן איר א קרבן שלמים ,און איר פלייש עסן
אין ירושלים .דעריבער אויב מען האט געקויפט א בהמה פאר מעשר־שני־געלט איז
עם געווען פאר א קרבן שלמים .אויב אבער מען האט געקויפט א חיה ,א כשר׳ע ,וואס
מען מעג עסן איר פלייש■ אבער אלם קרבן ברענגן קאן מען איר ניט ,ווי למשל א הירש,
האט מען סתם געגעסן דאס פלייש .ניט ווי פון א קרבן .דאם הייסט ״בשר תאוה״ ,פון
חומש דברים י״ב ),,כי תאוה נפשך לאכי‘ בשר׳ץ .זאגט די משנה ,אז די פעל פון
דער בהמה אדער פון דיער חיה ה־יסט ניט קיץ מעשר שני ,און מען מעג איר פאר־
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סתומ 1ת׳^:א.ק;קן לחולין .האנ1דם
וד,ש.קדים יןגאו קליהיהם לחולין.
סת 9ד.עד ^זלא החהיץ׳ אינמל.קח
וס^0סנןי>ן ;ל.קח
9?3ף
ג??ף מעשי♦ ד קא״קס מ ה לז?סי

שלה

^ןןל?ןים^ .ה^ןה ל; ^ר ח,אוה .לא
^:א ז;;,ע1ר לחולין15 .וי י?ן ^תוח 1ת
א 1סתומות׳ ?וקום >;זדר?ן ל?ןכר
?ותוהות ,לא,י?גא.ק.נ,קן לחולין .סלי
ז.תיםוסלי,ע;סים עםח?לי׳ ל^; 4עאו

קויפן ,און טאן מיטן געלט וואט מען וויל ,ארויספירן עם פון ירושלים ,קויפן וואס
מען וויל .עם איז וזולין .און אפילו ווען די פעל איז ווערט מער פון פלייש ,איז זי אויר
חולין ,ניט קיץ מעשר שני .כדי יין ,אז )איינער האט געקןיפט פאר מעשר שני געלט(
קרוג! היין פארמאכטע ,דארט ,וואו עס איז דער שטייגער צו פארקויפן פארמאכטע,
ווערט דער קרוג )״קנקן״ ,איז דאס זעלבע וואס ״כד״ ,״קרוג״( חולין .דעם וויין
טרינקט מען אוים אלם מעשר שני אין ירושלים ,און דעם קרוג מעג מען פארקויפן
און דאם געלט איז חולין ,ניט קיין מעשר שני .וועגן אפענע קרוגן וויין אדער וועגן
אזא ארט ,וואו עם איז ניט דער שטייגער צו פארקויפן פארמאכטע ,וועט די משנה
לערנען ווייטער אין משנה ד׳ .האגוזים והשקדיס ,אויב )ער האט געקויפט( ניס אדער
מאנדלן ,איז זייער שאלעכץ חולין .מען מעג פארקויפן די שאלעכץ און דאם געלט איז
ניט קיין מעשר שני .התמד ,וויין־וואסער )וואסער ,וואט מען גיסט ארויף אויף שאלעכץ
און קערנדלעך פון ורינטרויבן אדער אויף ווייךהייוון( איידער דער תמד איז געווארן
זויער )באקומען דעס טעם פו! חיץ( טאר מען אים ניט קויפן פאר מעשר־שני־געלט,
אבער ווען ער איז שוין געווארן זויער ,מעג מען אים קויפן פאר מעשר שני געלם.
וועגן ״תמד״ האבן מיר געגעבן פריער אין מםכתא מעשרות פרק ה׳ משנה ו׳ .די
משנה לערנט דא ,אז כאטש וואסער קאן מען ניט קויפן פאר מעשר שני געלט אויף
צו טרינקן אין ירושלים ,אבער וויין־וואסער ,תמד ,נאכדעם ווי ער האט כאקומען
דעם טעם פון ודין ,מעג מען אים יא קויפן פאר מעשר שני געלט ,ו ד ל ער הייסט וויין.
הלוקח חיה ,אז איינער קויפט )פאר מעשר־שני־געלט( א חיה צו ברענגן זי
ד.
פאר א קרבן שלמים )און א חיה קאן מען דאך ניט ברענגן פאר א קרבן( ,אדער א
בהמה כדי צו עסן סתם פלייש )ניט פאר א קרבן ,און דער דין איז ,אז ווען מען
קויפט פאר מעשר־שני־געלט א בהמה ,דארף מען זי יא ברענגן פאר א קרבן( ,ווערם
די פעל ניט חולין .די מפרשים טייטשן ,אז דאם מיינט מען ,אז דער גאנצער קויף איז
ניט קיץ קויף ,און ניט נאר די פעל ווערט ניט קיץ חולין ,נאר דאם הייסט ניט בכלל
קיץ קויף ,און מען מוז פאר דעם מעשר שני געלט נאכאמאל קויפן אנדערע עסנווארג
לויט דער דין .כדי יין פתוחות ,אויב )מען האט געקויפט פאר מעשר שני געלט( אפענע
קרוגן מיט וויין ,אדער פארמאכטע קרוגן מיט וויין אין אן ארט ,וואו ס׳איז דער שטייגער
צו פארקויפן זיי אפענע ,ווערט דער קרוג )״קנקן* איז דאס זעלבע וואס ״כד״ קרוג(
ניט קיין חולין .ווייל ביי אפענע קרוגן מיט וויץ פארקויפט מען ניט געוויינטליך די
קרוגן ,און מען פארקויפט נאר דעם ודין אליין! און דעריבער אז מען האט גענומען
אויך די קרוגן ,הייםט עם ,אז מען האט געקויפט צודי באזונדערע זאבן פאר דעם
מעשר שני געלט :וויין און קרוגן ,און דעריבער האבן די קרוגן דעם דין ווי מעשר שני
געלט ,און מען מוז פאר דעם געלט ,וויפיל די קרוגן זענען ווערט ,קויפן עםנווארג און
זיי עםן לויטן דין פון מעשר שני .דאם זעלבע איז אויך אויב מען קויפט אפילו פאר־
מאכטע קרוגן מיט וויין אין אזא ארט ,וואו עם איז דער שטייגער זיי צו פארקויפן
אפענע ,ד,ייםט עם אויך ,ווי ער האט געקויפט די קרוגן באזונדער ,און מען מוז פאר
דעם געלט־ווערט פון די קרוגן קויפן עםנווארג און עם עםן אלם מעשר שני.
סלי זיתים ,אז)א״נער קויפט פאר מעשר שני געלט( קוישן מיט איילבירטן אדער קוישן
מיט וויינטדויבן צתאמען מיט דער כלי )מיט די קוישן( ,ווערט דאס געלט פון דער
כלי )קוישן( ניט קיין חולין .ווייל עם איז דער שטייגער צו פארקויפן איילבירטן און
וויינטרויבן אן די קוישן ,און דערפאר הייםט עם ,אז ער האט געקויפט דעם קויש

356

מעשר שני פרק א

דמי סכלי^יחיליף ה הל1יןס מום׳
ומלח׳ וםיר1ת דמךן^רים ליןרקע׳
א 1מיר1ת >?ןאי;ן לכ1לין לה^י.ע
לירו^ללם׳ לא,ק;ה מ.ע>י\ר .הלוקח
9ירות׳ שו!;נ.יחןרו דמים למקומן׳
מזיד.ל.עלו דאכלו במקום׳ ואם אין
מקך>מ .ירקבו :ך הלו.קח בחמה׳

שלו

: wחזר'’ ד?ייח לסקימן׳ מזיר
העלה !סאכל במקום׳ ואם אין
מקל^ז׳ הקבר.על.ידי עורה ן אין
לוקחין לעבדים עז^חות׳ וקרקעות׳
ובהמה ממאה׳ מדמי מעזמר ^ןז;י׳
ואם לקח י^יכל ב^^ח♦ אין מביאין
ק^י ןבים׳ וק3י ןב־ות׳ וק.5י יולדות׳

באזונדער ,און ער מוז דעריבער פאר דעם געלט וויפיל די קוישן זענען ווערט קויםן
עסגווארג און זיי עסן אלם מעשר שני.
ה ,הלוקח מיס ומלח ,אז איינער קויפט )פאר מעשר שני געלט( וואסער אדער
זאלץ ,אדער פרוכטן וועלכע זענע! נן^ך באהאפטן צו דער ערד )נאכניט אפגעריסן(,
אדער פרוכטן ,וועלכע קאנען ניט קומען קיץ ירושלים )זיי וועלן קאליע ווערן אין
וועג( ,האט דאס ניט געקויפט רעם מעשר שני .דער קויף פאר מעשר שני איו ניט קיין
קויף ,און די אלע זאכן בלייבן ווייטער חולין ,און מען מוז פאר דעם געלט קויפן אנ־
דערע עסנווארג אלם מעשר שני .הלוקח פירות ,או איינער קויפט אויסער ירושלים,
פאר מעשר שני געלט( פרונט! בשוגג )ער האט ניט געוואוסט ,אז עם איו מעשר שני
געלט( זאל דאס געלט צוריקגיין צו זיי! ארט ,דער קויף איז ניט קיין קויף ,און דער פאר־
קויפער דארף צוריק נעמען די פרוכטן און צוריקגעבן דעם קויפער דאס געלט .מזיר,
אויב ער האט יא געוואוסט )אז עם איז מעשר שני געלט( זאל מען די פרוכטן אוועק־
פירן און זיי זאלן געגעסן ווערן אין ארט )במקום ,דאס הייסט אין ירושלים( ,ווייל דער
דין איז ,אז אויב מען קויפט אויסער ירושלים פאר מעשר־שני־געלט פרוכטן ,וועלכע
זענען טהור און מען מעג זיי עסן אלס מעשר שני אין ירושלים ,טאר מען זיי ניט
אויסטוישן מער אויף קיין געלט ,נאר מען מוז זיי אוועקפירן קיין ירושלים .ואם אין,
און אויב עס איז ניטא קיין בית המקדש ,זאלו זיי פארפוילט ווערן .מען טאר זיי ניט
פירן קיץ ירושלים און דארט עסן ,ווייל אן א בית המקדש טאר מען ניט עסן אין
ירושלים מעשר שני.
ו ,הלוקח בהמה ,אז איינער קויפט )אויסער ירושלים ,פאר מעשר־שני־געלט( א
בהמה בשוגג )ער האט ניט געוואוסט ,אז עס איז מעשר־שני־געלט( דארף דאס געלט
צוריקגיין צו זיין ארט )דער קויף איז ניט גילטיק( ,אויב ער איז געווען א שי ד )ער האט
געוואוסט ,אז עם איז מעשר־שני־געלט( זאל די בהמה אוועקגעפירט און געגעסן ווערן
אין ארט )אין ירושלים( ,און אויב עם איד ניטא דער בית המקדש זאל מען זי )די בהמה(
באגראבן צתאמען מיט איר פעל .עם איז דערזעלבער דין וואם אין דער פריעריקער
משנה ,נאר דא דארף מען ווארטן ביז די בהמה וועט שטארבן און מען מוז איר באגראבן
מיט דער פעל ,און מען טאר אויך פון דער פעל ניט קיץ הנאה האבן.
ז אין לוקחין ,מען טאר ניט קויפן קיין שקלאפן אדער דינמטן ,אדער פעלדער,
אדער א בהמה טמאה )בהמה וואס איז ניט כשר צום עסן( פון מעשר־שני־געלט.
ווייל די אלע זאכן קאן מען ניט עסן ,און די תורה )אין דברים י״ד( האט געזאגט ,אז
מען זאל קויפן פאר געלט פון מעיטר שני נאר וואם מען קאן עםן אדער טרינקן )און
אויך אייל צום שמירן זיך דעם קערפער מעג מען( .ואס לקח ,און אויב מען האט יא
געקויפט ,זאל מען עסן קייג! זיי )פאר זייער געלט־ווערט( ,אויב מען האט געקויפט,
מוז מען פאר דעם זעלבן געלט פון מעשר שני ,וואס מען האט אויסגעגעבן אויף זיי,
קויפן עםנווארג און עם עסן אין ירושלים לויט די דינים פון מעשר שני .די מפרשים
זאגן ,אז די משנה זאגט ניט דא ,ווי אין דער פריעריקער משנה ,אז דער קויף איז
קיץ קויף ניט און מען זאל אפנעמען צוריק דאס געלט ,ווייל דא טיינט מען אין פאל,
ווען דער פארקויפער איז ניטא .אין מביאין ,מען טאר ניט ברענגן )קיין קרבנות( ,טויבן־
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^ח:$א1ת ,ון^שמ 1ת׳ מדה• נז.עשר שני׳
ואם הביא י^^כל כנ;דם׳ זה ה 5לל׳
לאכילה ולשתיה
כל שהוא

שלז

ולסיכה׳ מדמי מעשר ש;י׳ י< iכל

פרר ,ב
א כ!נשר שני נתן לאכילה׳
ולשתןה׳ ולסיכה .לאכיול י כו
שדרכו לאבול׳ ולשתות דבר שדךכו
לשתות׳ ולסיך לכר שדךנו לסוף

לא ;סוך !:ן וחומץ׳ אכל כך הוא
את השמן .אין מפטמין שמן של
מעשר שני׳ ואין לוקחין כימי מעשר
שני שמן מפמם׳ אכל מפמם הוא

פאר פאר זבים )קיני זבים( ,אדער טויבן־פאר פאר זבות ,אדער טויבךפאר פאר קימפע־
טארינס ,אדער חטאות און אשמות ,פון מעשר־שני־געלט .אז א מאגספערזאן האט אן
אומריינע פליסיקייט )א זב( ,אדער א פדוי האט אן אומרייגע פליסיקייט )זבה( און זיי ווערן
ריין דארפן זיי ברענגן אלס קרבן א פאר טויבן; דאס הייסט ״קך ,א ״נעסט״ .א פאר
טויבן .דאס זעלבע דארף א קימפעטארין ברעגגן אלם קרבן א פאר טויבן .אויב איינער
טוט א הארבע עבירה בשוגג )למשל ער איז מהלל שבת( דארף ער ברענגן א קרבן
חטאת! עס זענען פאראן טי־ל עבירות ,פאר וועלכע מען דארף ברענגן א קרבן אשם.
זאגט די משנה ,אז אויב דער בעל הבית פון מעשר שני געלט דארף ברענגן איינעם
פון די דאזיקע קרבנות ,טאר ער דעם קרבן ניט קויפן פון מעשר שני געלט ,ואם הביא,
און אויב ער האט יא געבראכט ,מוז ער עסן קייגן זיי .ער מוז קויפן אנדער עסנווארג
פאר אזוי פיל געלט ,וויפיל דער מעשר שני האט באטראפן ,און דאס עסן אין ירושלים
אלם מעשר שני ,זה הכלל ,דאס איז דעה כלל ,אז )אויב מען קויפט( עפים ,וואט איז ניט
צום עסן ,אדער צום טרינקן אדער צום שמירן )זיך דעס קערפער( ,פון מעשר שני
געלט ,זאל מען עםן קייגן אים .מען מוז אין אזא פאל קויפן עסנווארג פאר אזוי פיל
געלט וויפיל דער מעשר־שני האט באטראפן ,און עסן אין ירושלים לויט די דינים
פון מעשר שני.

פרק ב.
א ,מעשר שני ,מעשר שני איז געגעבן )איז דערלויבט צו פארנוצן( צום עסן
און צום טרינקן און צום ש מירן)זי ך דעם קערפער( .מען מעג פארנוצן מעשר שני נאר
פאר די דאזיקע זאכן! אבער פאר אנדערע זאכן ,ווי למשל פארבן ,טאר מען ניט.
לאכול ,עסן דארף מען א זאך ,וואס איז דעה שטייגער צו ע סן דער ברטנורא טייטשט
אז אויב מען האט געקויפט פאר מעשר־שני־געלט למשל ברויט און עם איז פארשימלט
געווארן ,איז מען ניט מחויב עם צו עםן! און אויך אז מען טארניט עסן ,למשל ,רויע
ייייץ־קערנדלעך פון מעשר שני ,מחמת עם איז ניט דער שטייגער צו עםן זיי רויערהייט.
לסוך ,מען מעג שמירן האס וואס איז דער שטייגער צו שמירן; מען זאל ניט שמירן
נדעס קערפער( מיט וויין אדער עסיק )פון מעשר שני( ,אבער מען מעג שמירן )דעם
קערפער( מיט אייל .כאטש אייל קאן מען דאו אויך עםן ,אבער ווייל עם איז דער שטיי־
גער צו באגוצן אייל צום שמירן ,מעג מען זיך שמירן מיט מעשר־שני־אייל .אבער
וויין אדער עםיק ,כאטש עם טרעפט זיך אמאל ,אז מענטשן שמירן זייער קערפער דער־
מיט ,אבער ווייל געוויינטליך ווערן זיי גענוצט צום טרינקן ,טאר מען ניט שמירן זיו
מיט זיי ,אויב זיי זענען פון מעשר שני .אין מפטמין ,מען טאר ניט אריינטאן געווירצן
אין אייל פון מעשר שני ,דער ר״ש זאגט ,זוייל דער מעשר־שני־אייל זאפט זיר אדיין
אין די געווירצן)בשמים( און ער ווערט פארלוירן ,און מען טאר ניט פארניכטן מעשר
שני .דער רמבם זאגט ,אז אייל ,וואם איז געווירצט ,ווערט קאליע זיין טעם ,און מען
עסט אים ניט גערן .ואין לוקחין ,און מען טאר ניט קויפן פאר מעשר־שני־געלט גע־
ווירצן אייל )אייל ,אין וועלכן עס זענען אריינגעטאן בשמים( ,ווייל נור מפונקים ,םפע־
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שלח

את מ:ן; .פל לתוכו דבי1ז ותבלין׳ ,עיטה קל טעש׳ר ^ני ו?ןאפאח
והשביחו׳ השכח לפי חי^זבון .דגים
^;זגהכשלו,עם הקפלוטורדשל טעשר
צזני ,ולשביחו׳ הי^זבה לפי חיגזכון.

והשכירוה׳ סקכח לשני .זה הכלל׳
| ל ששכחו נןר׳ הקבח לסי סשבון׳
וכל קאין שבח 1נכר השבח לשני i

ציעלע מענטשן ,נוצן עס ,און פאר מעשר־שני־געלט דארף מען קויפן נור דאם וואס
אלע נוצן .אבל מפסס ,אבער מען מעג אריינטאן געווירצן אין וויי! )פון מעשר שני(.
ווייל מען טדינקט דעם געווירצטן וויין צוזאמען מיט די׳ בשמים און דער מעשר שני־
וויין איז דעריבער ניט קאליע געווארן .נפל ,אויב אין ומין פון מעשר שני איז ארייג־
געפאלן האניק און געווירצן )תבלין( און זיי האבן רעם וויין בעסער געמאכט )און ער
איז געווארן ווערט מער געלט( איז די פארבעסעהנג לויט חשבון .אויב למשל דער
וויין פון מעשר שני )אויסער ירושלים( ,איז ווערט צוויי שקלים ,און דער האניק און די
געווירצן זענען צוזאמען ווערט איין שקל ,און נאכדעם ווי דער האניק און די גע־
ווירצן זענען אריינגעפאלן אין וויין ,איז דער וויין געווארן אזוי פארבעסערט ,אז ער
איז ווערט פיר שקלים ,איז דער דין ,אז אויב מען וויל איצט אויסלייזן דעם מעשר־
שני־וויין ,רעכנט מען צו ,לויט חשבון ,וויפיל דער וויין איז געווארן מער ווערט.
אזוי ווי דער וויין האט דאך באטראפן צוויי דריטל פון דעם גאנצן געמיש )וויין ,ד׳אניק
און געווירצן( ,רעכנט מען אויך איצט דעם ווערט פון וויין פאר צוויי דריטל פון
גאנצן וועדט ,דאס הייסט צוויי דריטל פון פיר שקלים ,דאס איז צוויי שקלים און צוויי
דריטל פון א שקל .דגים ,פיש )פון חולין( וואט זענען געקאכט געווארן מיט לויך־
ציבעלעם )קפלוטות( פון מעשר שני ,און זיי זענען דאדווך פארבעסערט געווארן
)געווארן ווערט מער געלט( ,אין די פארבעסערונג לויט חשבון .עם איז דאם זעלבע
וואס מיר האבן געהאט פריער אין דער משנה .אויב די ציבעלעס האבן געקאסט איין
שקל און די פיש צוויי שקלים און איצט זענען זיי פארבעסערט געווארן און זענען
ווערט צוזאמען פיר שקלים ,דארף מען רעכענען ,אז די ציבעלעס פון מעשר שני
האבן איצט די ווערט פון איין שקל און א דריטל שקל ,עיסה ,טייג פון מעשר שני
)ומיץ פון מעשר שני ,וואט מען האט געמאלן ,געמאכט מעל און דערפון טייג( וואס
מען האט געבאקן )און דאביי פארנוצט האלץ( און עס איז געווארן׳ פארבעסערט )גע־
ווארן ווערט מער געלט( ,איז די גאנצע פארבעסערונג פאר רעם מעשר שני .אויב דאם
טייג האט פארן באקן געקאסט צוויי שקלים און דאס האלץ א שקל ,און נאכן באקן
איז דאם ברויט ווערט פיר שקלים ,ווערט עס גערעכנט ,אז דער מעשר שני קאסט
דריי שקלים .אזוי טייטשט די ״משנה ראשונה״ .דער טעם איז ,ווייל דאס האלץ איז
דאך ניט פאראן אין ברויט ,עם האט נור געהאלפן צום באקן דאס ברויט ,און דעריבער
רעכנט מען ניט אויף דעם האלץ קיץ פארדינסט ,און פון די  4שקלים גייט אראם נור
 1שקל פאר דעם האלץ .דער ״תפארת ישראל״ זאגט )און אזוי ווייוט אויס אויך פון
ברטנורא( ,אז מען רעכנט אינגאנצן ניט אראפ אפילו וויפיל דאם האלץ האט גע־
קאסט ,און אין אונזער משל דארף די גאנצע פיר שקלים זיין פאר מעשר שני .זה הכלל,
דאס איז דער כלל ,אלץ ,וואס די פארבעסערונג ווערט דערקענט ,איז די פארבעסערונג
לויט חשבון; אבער אלץ ,וואס די פארבעסערונג ווערט ניט דערקענט ,געהערט די
פארבעסערונג צום מעשר שני .דער דאזיקער כלל פון דער משנה איז א דערקלערונג
צו די פריעריקע דינים .ביי וויין געמישט מיט האניק און געווירצן אדער ביי ציבעלעם
מיט פיש ,דערקענט מען דאך אין דעם געמיש די זאך ,וואס איו צוגעמישט געווארן
פון חולין )דעם האניק און די געווירצן ,און די פיש( וועלכע האבן געמאכט ,אז עס
זאל טייערער ווערן ,דעריבער צעסיילט מען די ״פארבעסערונג״ ,דאס געלט ,וואס איז
טייערער געווארן ,לויט דעם חשבון .אבער ביי האלץ ,איז דאך דאס האלץ ניט פאר־
ראן אין ברויט ,מען דערקענט דאך עם ניט אין ברויט ,דעריבער געהערט די גאנצע
פארבעסערונג צום מעשר שני.
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ב .ר׳ שמעון זאגט ,אז מען טאר ניט שמירן)דעם קערפער( מיט אייל פון מעשר
שני אין ירושלים .ודייל ער האלט ,אז מעשר שני מעג מען נאד עסן און טרינקן,
אבער ניט שמירן .וחכמים ,אבער די חכמים זענען מוזיר .זיי האלטן ,אז ש מיה איז
אזוי ווי טרינקן)סיכה כשתייה( ,אמרו לו ,האבן די חכמים געזאגט צו ר׳ שמעון; אויב
מען האט מיקל געווען )צו מעגן שמירן זיך מים אייל( ביי תרומה ,וואם את הארב
)ווייל תרומה טאר דאך א ישראל ניט עסן( ,זאל מען ניט מיקל זיין)צו מעגן שמירן
זיך מיט אייל( ביי מעשר שני ,וואס איז גרינג )א ישראל מעג דאך עמן מעשר שני(7
די הכמים האבן דא געפרעגט ר׳ שמעון די קשיא פון א קל־וחומר ,פון ״גרינג און
הארב״ ,מה דאך תרומה ,וואס א ישראל טאר ניט עסן ,מעג א כהן זיף שמירן מיט
אייל פון תרומה׳ מכל שכן מעשר שני ,וואס א ישראל מעג עסן ,דארף מען דאך א ודאי
מעגן זיד שמירן מיט מעשר־שני־איל? אמר להם ,האט ר׳ שמעון זיי געענטפערט :מה
לא ,פארוואם ניט? אויב מיר האבן מיקל געווען ביי דער הארבער תרומה )צו מעגן
שמירן זיך מיט אייל( ,וואו מען האט אויך,מיקל געווען בנוגע וויקע )כרשינים( און
גריכישן היי)תלתן( ,זאלן מיר מיקל זיין ביי’ דער גרינגער מעשר שני)צו מעגן שמירן
זיך מיט אייל( ,וואו מען האט ניט מיקל געווען בנוגע וויקע און גריכיש היי ? !
ר׳ שמעון זאגט ,אז עם איז טאקע ריכטיק ,דאם אין טייל זאכן איז תרומה הארבער פון
מעשר שני ,ווייל א ישראל טאר ניט עסן קיין תרומה ,און מעשר שני מעג ער יא עסן.
אבער עם זענען פאראן זאכן ,אין וועלכע מעשר שני איז הארבער פון תרומה! למשל
ביי וויקע )כרשינים( און גריכישן היי )תלתן( .דאס זענען צורי פלאנצונגן ,וואס
מענטשן עסן זייער ווייניק ,און ווי מיר וועלן לערנען ווייטער אין דער משנה ג׳ איז
מען מער אפגעהיטן צו עסן וויקע און גריכישן היי פון מעשר שני בטהרה ,מיט ריינ־
קייט ,ווי מען איז אפגעהיטן מיט וויקע און גריכישן היי פון תרומה .דעריבער ,זאגט
ר׳ שמעון׳ קאן אויד זיין ,אז שמירן זיד מיט אייל פון תרומה זאל מען יא מעגן ,און
מיט מעשר־שני־אייל זאל מען ניט טארן.
ג .תלתן ,גריכיש היי פון מעשר שני זאל מען עמן ווען עם איז נאך א גרינע
פלאנץ )״צמחוניס״( .״תלתך איז אזא פלאנץ ,וואס ווערט אנגערופן ״פענום גרע־
קום״ ,און דערפון אויך ״פענוגריק״ ,וואם איז דער טייטש ״גריכיש היי״ .ווייל די
בלעטער גייען אין דרייען ,דעריבער הייםט עם אין לשון קודש ״תלתן״ ,פון אראמע־
אישן ווארט ״תלת״ ,״דריי״ .ווען עם איז גרין ,יונג ,פייכט ,נאר־וואם אפגעשניטן
)״צמחונים״ ,פון ווארט ״צמח״ ,״שפראצן״( ,וועדט עם נאך אביטל געגעםן דורך
מענטשן .אבער ווען עם ליגט לענגער ,און עם ווערט טרוקן׳ ווערט עם כמעט אינגאנצן
ניט געגעםן דורך מענטשן ,נאר מען באנוצט צו געבן צו עמן צו בהמות .אמאל פלעגט
מען זיך רייבן דערמיט די האר פון קאפ און אזוי ארום רימיגן דעם קאפ! דאם האט
געהייסן ״חפיפה״ ,רייבן זיך דעם קאפ .דאם נעמען תרומה און מעשר שני דערפון
איז נור ווייל טיילמאל עםן עם מענטשן .זאגט די משנה אז אויב מען האט חלתן פון
מעשר שני ,זאל מען עם ניט לאזן ליגן ביז עם וועט ווערן טרוקן און געבן עם צו עסן
בהמות אדער רייבן זיך דערמיט דעם קאפ ,נאר מענטשן דארפן עם עםן ווען עם
איז נאך גרין ,צמחונים ,און מענטשן קאנען עם נאך עםן .ושל תרומה ,און אויב מען
האם תלתן פון תרומה ,זאגן די בית שמאי ,אז אלץ וואס מען מוט דערמיט דארף זיין
בטהרה ,א חוץ דאס רייבן זיך דערמיט דעם קאפ .דער דין איז ,אז תרומה טאר מען
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אפילו ניט דוקא צו עסן ברויט פוןתרומה,
ניט עסן איידער מען וואשט זיר די הענט:
נאר אויך צו פרוכטן פון תרומה מו 1מען זי ך וואשן די הענט .אויך אנרירן תרומה
מיט ניט־געוואשענע הענט טאר מען ניט .כאטש זי תרומה פון גריכישע היי איז ניט
קיין פולשטענדיקע תרומה )ווייל עס איז דאך באמת ניט קייןעסן פאר מענטשן(,
פונדעסטוועגן זאגט די בית שמאי ,אז אלץ וואם מען טוט מיט דער תרומה ,למשל עסן
דארף זיין בטד%ה ,מען דארף צוערשט זיך וואשן די הענט .א חוץ ווען מען גייט זיר
רייבן דעם קאם מיט דער תלתן־תרומה :דעמאלם דארף מען זיך ניט וואשן די הענט.
ובית הלל ,אבער די בית הלל זאגן ,אז אלץ וואס מען טוט דערמיט מעג זיין בטומאה
נדא מיינם מען ״בטומאה״ ,ניט ״מטמא זייך ,נאר מיט אומגעוואשענע הענש א חוץ
איינווייקן)די תלתן תרומה אין וואסער( .די בית הלל האלטן ,אז די תלתן־תרומה האט
אין זיך א זייער שוואכע הייליקייט און דעריבער מעג מען איתר אפילו עסן מיט ניט־
געוואשענע הענט! אבער איינווייקן אין וואסער טאר מען ניט מיט קיין אומגעוואשע־
נע הענט ,ווייל ווען דער תלתן רירט אן וואסער ווערט ער מוכשר צו ווערן טמא
)קיין עסנווארג קאן ניט ווערן טמא סי Tן ער רירט אן פריער וואסער אדער טייל
אנדערע פליסיקייטן ,און דאס הייסט ״הכשר״( ,און אז מען וועט אנרירן מיט אומ־
געוואשענע הענט די תלתן־תרומה נאכדעם ווי עם האט אנגערירט וואסער ,וועט עם
טאקע ווערן טמא ,ווייל סתם הענט זענען טמא בנוגע אנרירן תרומה .און אויף אזוי
פיל האט די חלתן־תרומה קדושה ,אז מען זאל איר ניט טארן מטמא זיין.
כרשיני ,וויקע )כרשינים( פון מעשך שני דארף געגעסן ווערן ווען זי איז
ד.
נאך א גרינע פלאנץ .עם איז צוליב דעמזעלבן טעם ,וואם מיר האט פריער אין דער
משנה ג׳ געלערנט בנוגע תלתן פון מעשר שני .אויב וויקע ווערט ווייניק געגעסן דורו
מענטשן )מער דורך בהמות( ,און אויך מער ווען זי איז נאר־וואס אפגעשניטן ,ווייך,
גרין .מען פלעגט עם אמאל נוצן צום רייבן זיך דערמיט דעם קערפער .אבער מען
עםט עם מער ווי תלתן .דעריבער זאל מען עם עסן ווען עם איז נור־וואם געווארן
אפגעשניטן .ונכנסים ,און מען פירט זי )די מעשר שני־וויקע( אריין קיין ירושלים און
מען מעג זי צוריק ארויספירן )פון ירושלים( ,דער דין איז ביי אלע אנדערע פרוכטן
פון מעשר שני ,אז ווען מען פירט זיי אריץ קיין ירושלים ,טאר מען זיי פון דארט ניט
מער ארויספירן .אבער ביי מעשר שני פון וויקע האט מען מיקל געווען ,אז מען זאל
יא מעגן ארויספירן ,ווייל עם האט ניט אזוי פיל די קדושה פון מעשר שני .נטמאו ,אויב
וויקע פון מעשר שני איז טמא געווארן ,זאגט ר׳ טרפון ,אז מען זאל זי פונאנדערטיילן
אויף קליינע שטיקלעך )קלענער פון דער גרויס פון אן איי( אין אנרערע טייגן; אבער
די חכמים זאגן ,אז מען זאל זי אויסלייזן .דער דין איז אז מעשר שגי אין ירושלים
טאר מען ניט אוסליחן מ.יט געלט .אבער אויב מעשר שני אין ירושלים איז טמא
געווארן און קיץ טמא־מעשר־שני טאר מען ניט עסן ,האט מען מתיר געמאכט אז מען
זאל עם אויסליחן מיט געלט ,כדי דער טמא׳דיקער מעשר שני זאל ווערן חולין
און מען מעג עם דעמאלס עסן ,און דאס געלט ווערט מעשר שני און מען דארף דערפאר
קויפן טהור־עסנווארג און עם עסן אין ירושלים .זאגט ר׳ טרפון׳ אז ווייל וויקע איז
דאך באמת ניט קיץ מאכל פאר מעגטשן ,דעריבער טאר מען ניט אויסלייזן קיץ וויקע־
מעשר־שני אפילו ווען עם איז טמא געווארן ,מהמת עם איז פאראן א דין ,אז ״אין
פודין את הקדשים להאכילן לכלבים״ ,מען טאר ניט אויסלייזן קיץ הייליקע זאכן כדי
צו געבן זיי צו עסן צו הינט אדער צו בהמות .דעריבער זאגט ר׳ טרפון ,אז מען זאל
צוטיילן די טמאיוויקע )דאם מעל ,וואס מען מאלט פון דער וויהע( אויף קליינע שטיק־
לעך ,וואם יעדעס פון זיי איז ניט גרוים ווי אן איי ,און מען זאל יעדעס שטיקל אריינ־
טאן אין א טייל פון טהור־טייג און אזוי דאס עסן .מען האט ניט מורא צו האבן,
אז דאס שטיקל טמא וויקע וועט מטמא זייו דעם טהור־טייג ,מחמת א שטיקל עםן וואס
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עז1ךין
01ק״א;^דר^5.ןןל1יJרונ{ד״
ו^סין ?טהרה רמארילין ^טר^ןאה׳
ויכה״א ^!ז 1ךין?טהךהו^ןז5ין ןיט? 6כילין
?טומז^ה^ .עמאי אומר׳ יא?לו> ^ריד׳

שמא

ה ?ןע1ת חו-לין ו^עות ס.ע>ן\ר

מה >?זלקט לקט למ.ע>^ר
>«;י עד );זניןזלים׳ ןס^זאר חו.לין.
אם ?לל ודוםן׳ לםי ס^זבק; .ה
ר;.ע.קי?אא1מר?ל מ.ע^יד׳ן5טףמאהן מכלל׳ 5טל1לקטים למע^ר ^ןוד׳

איז קלענער פון אן איי)פחות מכביצה( איז ניט מטמא .אבער די חכמים זאגן ,אז מען
מעג יא אויסלייזן מעשר־שני־וויקע ,אויב זי איז טמא געווארן .ושל תרומה ,אויב איי־
נער האט נוויקע( פון תרומה ,זאגן די בית שמאי ,אז מען מעג זי ווייקן און רייבן ד ן
)דערמיט דעם קערפעו( נאר בטהרה )מען זאל זין פריער וואשן די הענט( ,אבער
צו עסן)דער בהמה( מעג מען אויך בטומאה מוען מען האט זין ניט געוואשן די הענט(.
די בית שמאי האלטן ,אז ווען דער מענטש באגוצט די תרומה־וויקע פאר זיך דארף
ער זיין נזהר צו וואשן זיך די הענט פריער ,אפילו ווען ער עסט ניט די וויקע ,נאר ער
רייבט זיך דערמיט דעם קערפעח אבער ווען ער גיט צו עסן די וויקע־תרומה א בהמה
דארף ער זיך ניט וואשן די הענט .ובית הלל ,אבער די בית הלל זאגן ,אז ווייקן )די
וויקע־תרומה( דארף מען בטהרה .נאר מיט געוואשענע הענט ,ווייל ווי מיר האבן
פריער אין משגה ג' געזאגט ,ווערט די וויקע ,אנרירנדיק וואסער ,מוכשר צו ווערן
טמא ,און ווען מען רירט זי אן מיט אומגעוואשענע הענט איז מען זי מטמאן ושפין,
אבער רייבן זיך דעם קערפער און געבן צו עסן)א בהמה( מעג מען בטומאה )מיט אומ־
געוואשענע הענט( .ווייל די בית הלל האלטן ,אז וויקע־תרומה האט ניט אין זיך אזוי
פיל תרומה־קדושה ,אז מען זאל דארפן זיך וואשן דערצו די הענט אפילו ווען די וויקע
אליין האט ניט אגגערירט קיץ וואסער .שמאי זאגט ,אז וויקע־תרומה זאל מען עסן נור
טריקענערהייט )צריד( .ווען מען וויל עסן וויקע־תרומה זאל מען זי ניט ווייקן און ניט
קנעטן ,ווייל דערמיט ווערט זי מוכשר אנצונעמען טומאה ,און ווייל עם איז דאך וויקע*
תרומה וועט מען ניט זיין נזהר מיט איר און מען וועט זי אננעמען מיט אומגעוואשעגע
הענט! דעריבער זאל מען זי עסן טרוקן .ר׳ עקיבא זאגט ,אז אלץ וואס מען טוט מיט
וויקע־תרומה קאן זיין בטומאה )מיט אומגעוואשענע הענט( .לויט ר׳ עקיבא מעג מען
אפילו ווייקן אין וואסער וויקע־תרומה מיט אומגעוואשענע הענט! ער האלט ,אז די
תרומה פון וויקע האט ניט אין זיך קיין גרויסע הייליקייט פון תרומה׳ וויל זי איז
דער עיקר א מאכל פאר בהמות.
מעות חולין ,אויב געלט פון חולין און געלט פון מעשר שני האבן זיר אויס־
ה.
געשיט )און מען ווייסט ניט וועלכע איז פון חולין און וועלכע פון מעשר שני( ,איז
וואס ער קלויבט־אויף )איינצלנע מטבעות( צוערשט ,האט ער אויפגעקליבן פאר מעשר
שני ,ביז ער פארענדיקט )באקומט דאס גאנצע געלט פון מעשר שני( ,און דאס איב־
ריקע איז חולין ,רער ירושלמי זאגט ,אז ער דארף אויך זאגן ׳,אויב דאס געלט איז
מעשר שגי איז גוט ,און אויב ניט ,זאל דאם מעשר־געלט זיץ אויסגעטוישט אויף ראם
דאזיקע געלט״! ממילא איז שוין דאם איבריקע געלט חולין .ואם בלל וחפן ,אויב ער
האט )ניט אויפגעקליבן די איינצלנע מטבעות ,נאר ער האט( אויסגעמישט די אלע
געלטער און ער האט ארויסגענומען פון זיי א פולע האנט מיט געלט )״חפן״ איז פון
״מלוא חפניו״ ,א פולע האנט( ,דארף עס ווערן )פונאנדערגעטיילט( לויט חשבון,
אויב למשל עס איז געווען  100שקלים פון מ.עשר שני ,און  200שקלים פון חולין ,און
אין רער האנט האט ער  30שקלים ,זאל ער געבן איין דריטל ) 10שקלים( פאר מעשר
שני ,און צוויי רריטל ) 20חולים( פאר חולין .דער ירושלמי זאגט ,אז אויך דא דארף
ער זאגן ראם זעלבע ,וואם מיר האבן געגעבן פריער אין דער משנה ,אז אויב עם
איז חולין־געלט זאל דערויף ווערן אויםגעטוישט דאם מעשר שני געלט ,וואו
עם זאל זיך ניט געפיגען .זה הכלל ,דאס איז דער כלל, ,אלץ וואם ווערט צונויפגעקליבן
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ןלי?5ללין להי ס^?זב1ן; ו 9לע hp
ט,ע^ר ^ןן;י ו^ןל מלין >^ז?ה?גךבו׳
סניא 93לע ?וע1ת׳ וא׳וטר סלע
 55ל מקום קןהיא׳
^זל טעי^י
מהוללת על ה^עות האלו׳ ובורר

שמב

^ןו^הן ו?ןב׳ללז ,עליד״
את
ט;5י ^א?ןרו טחללין ?9ף .על
^ח^1ן\ת טד 1הק׳ ולא עזן^ק.י.ם ק׳
אלא חתר וטבוללם על
ן געז״א לא.יע^ה אךסאת סלעיו

געהערט צו מעשר שני ,או! אלץ וואס איז צונויפגממישט איז לויט חשבון .דער כלל
דערקלערט רעם פריערדיקן דין פון דער משנה.ידער ירושלמי זאגט דערויף ,אז מען
מיינט דא ניט נאר ״נבללים״ ,״אויהגעמישטע״ ,נאר אויר ״נחפגים״׳ אנגענומענע
אין א האנט־הויפן ,ווי די משנה האט פריער געזאגט.
סלע ,או;ב א סלע )א זילבערנע מטבע ,וואס ך!אט געהייסן ״סלע״( פון מעשר
ו.
שני ,און א סלע פון חולין זענען געווארן צוזאמען אויסגעמישם ,זאל ער ברענגן
מעות )קופערנע מטבעות( די ווערט פון א סלע ,און ער זאל זאגן :״דער סלע פון מעשר
שני ,וואו ער געפינט זיך ,זאל ווערן אויסגעטוישט אויף די דאזיקע מ עו ת /און ער
קלויבט אוים )פון די צוויי אויסגעמישטע סלעים( רעם בעסערן סלע ,און ער טוישט
אויס די מעות אויף דעס דאזיקן )בעסערן( סלע .כדי צו פארשטיק די משנה דארף
מען וויסן ,אז לויט דעם דין טאר מען ניט אויסטוישן זילבער־געלט פון מעשר שני
אויף קופער־געלט ,סיידן ווען מען קאן זיך קיין אנדערע עצה ניט געבן• ת רי ב ע ר
ווייל א סלע איז א זילבערנע מטבע ,און ער האט ניט קיץ אנדער זילבער געלט צו קא־
נען מאכן דעם אויסטויש ,זאגט די משנה ,אז ער מעג נעמען קופערנע מטבעות ,וואט
הייסן ״מעות״ ,און אויסטוישן אויף זיי דעם אויסגעמישטן סלע פון מעשר שני< די
קופערנע מטבעות ווערן מעשר שני ,און די צוויי אויסגעמישטע סלעים ווערן חולין,
אבער אזוי ווי עס זענען פאראן בעסערע סלעים און ערגערע )א זילבערנע סלע,
וועלכר איז אביסל אפגעריבן ,איז ווערט געווען ווינציקער פון א גוטן סלע( ,זאגט
די משנה ,אז דערנאך טוישט ער אויס צוריק די קופערנע מעות אויף דעם בעסערן
סלע פון די צוויי אויסגעמישטע סלעים .און דער דאזיקער סלע איז מעשר שני .פאר־
וואס מעג מען טאקע דא יא אויסטוישן זילבער געלט פון מעשר שני אויף קופער
געלט? זאגט די משנה; מפני שאמרו ,ווייל די חכמים האבן געזאגט ,אז מען מעג אויס־
טויש! זילבער־געלט )פון מעשר שני( אויף קופער־געלט ,ווען מען מוז )מדוחק ,ווען
עס איז ניטא קיין אנדערע עצה( .איצט זאגט די משנה ,אז דערמיט מיתט מען ניט,
אז די קופערנע מעות בלייבן מעשר שני; ולא שיתקיים ,און ניט ,אז עס זאל אזוי
בלייבן )די קופערנע מעות זאלן בלייבן מעשר שני( ,נאר ער טוישט ויי אויס צוריק
אויף זילבער־געלט ,ער טוישט צוריק אויס די מעות אויף דעם בעסערן זילבערנעם
סלע ,און דער בעסערער זילבערנער סלע ווערט מעשר שני .דער ר״ש פרעגט :צו*
וואס דארף ער ברענגן קופערנע מעות ,ער קאן דאך גלייך ארויסנעמען דעם בעסערן
סלע און זאגן :״אויב דאס איז דער מעשר־שני־סלע איז גוט ,און אויב ניט איז דאו
דער אנדערער סלע מעשר שני ,זאל ער ווערן אויסגעטוישט אויף דעם דאזיקן סלע׳
זאגט דער ר״ש ,אז מען האט מורא ,טאמער וועט ער ארויסנעמען איין סלע פון די
געמישטע און ער וועט ניט זאגן ,און ער וועט ניט מאכן דעם אויסטויש.
בית שמאי זאגן ,אז מען טאר ניט מאכן )אויסטוישן( סלעים פון מעשר שני
ז,
גאלדענע רענדלעך ,אויב איינער האט א סך זילבערנע סלעים פון מעשר שני טאר
ער זיי ניט אויסטוישן אויף גאלדענע רענדלעך ,דינרי זהב ,כדי זיי צו פירן קיץ
ירושלים .די גמרא אין בבא מציעא מ״ה זאגט ,אז דער טעם איז ״שמא ישהה
עליותיו״ ,טאמער וועט ער אפלייגן דאס גיין קיץ ירושלים ביז עם וועט זיו אים צו־
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די^רי מ ב׳ וכ״לו סהידן .אסר ר
לר$ן 4נ!5ליאל
.עקי;א׳ אד
ולר1יי ןה^1גע את  5ס?ןד;;רי;לב J
ח ד 1©,רט'קלע ססע1ת מ.ע^ר ^ןן;י׳

שמג

»^ס״א ג?ל לןלע ?זעות׳ יכליא
?^זרןל ?סף ו?>«ר!ל 9ע1ת .י מאיר
א1סר׳ אין ?!סללין ?קף רמירות מל
ל??ף׳ נלן?סים טי^ירן♦ ט ל16רט

נויפקלייבן גענוג זילבערנע סלעים כדי אויסצוטוישן אויף גאלדענע רענדלעך .וביח
הלל ,אבער די בית הלל זענען מתיר .זיי האלטן אז מען דארף ניט מורא האבן ,טאמער
וועט ער אפלייגן דאם גיין קיין ירושלים .אמר ר׳ עקיבא ,האט ר׳ עקיבא געזאגט :איו
האב געמאכט )אויסגעטוישט( פאר רבן גמליאל און ר׳ יהושע פון זייערע זילבער־געלט
)פון מעשר שני( גאלדענע רענדלעך .וועגן די מטבעות ,סלע ,שקל ,דינר ,מעות ,וועלן
מי ר געבן באלד אין דער נאנטער משנה ח׳.
הפורט ,אז איינער )וועלכער האם מעשר שני קופער־געלט ,מעות ,און וויל
ח.
עס פירן קיין ירושלים און עס איז אים שווער צו פירן אזוי פיל קופער־געלם און
ער( וויל אויסטוישן אויף א מילבערנעם( סלע די מעות>-קופער־געלט( פון מעשר
שני1 ,ןןגן די בית שמאי ,אז ער מעג נעמען א גאנצן סלע פאר די מעות ,און די בית
הלל ואגן ,או נור א שקל )א האלבן סלע( זילבער־געלט ,און פאר א שקל )א האלבן
סלע( מעות )קופער־געלט( .צוערשט לאמיר דערקלערן וואם די'מטבעות זענען געווען.
אין הומש געפינען מיר די מטבע ״שקל״ .דאם איז געווען א זילבערנע מטבע .שפע־
טער ,אין דער משנה ,ווערט דער ״שקל״ פון חומש אנגערופן ״סלע״ .דער ״סלע״ איז
געווען א זילבערנע מטבע ,און א האלבער סלע ,וועלכער איז אויך געווען פון זילבער,
האט אין דער משנה געהייסן ״שקל״ )דער ״שקל״ פון דער משנה איז א העלפט פון
דעם שקל אין חומש( .דער שקל פון דער משנה האט געקאנט געטוישט ווערן אויף
קלענער זילבער געלט ,דהיינו ,אויף צוויי ״דינר״ )דאס ווארט ״דינר״ איז א גריכיש־
לאטייניש ווארט ״דענאריוס״( .מיר זעען דעריבער ,אז דער ״סלע״ איז באשטאנען
פון צוויי שקלים ,און יעדער ״שקל״ איז באשטאנען פון צוויי זילבערנע ״דינרים״.
דאס איז אלץ געווען זילבער־געלט .״מעות״ איז געווען דער נאמען פאר קופער־
געלט) .כאטש עם איז אויך געווען אזילבערנע מעה( .זאגט דא די משנה ,אז איינער
וויל אויסטוישן קופער געלט )מעות( פון מעשר שני אויף א זילבערנעם סלע ,כדי אים
צו פירן קיין ירושלים ,זאגן די בית שמאי ,אז ער מעג אויסטוישן די גאנצע קופער־
געלט אויף איין זילבערנעם סלע ,און די בית הלל זאגן ,אז ער מעג נור אויסטוישן
א העלפט פון קופער געלט אויף א זילבערנעם שקל ,און די אנדערע העלפט זאל ער
מיטפירן קיץ ירושלים מעות קופער־געלט .ודיל די בית הלל האלטן ,אז עס'איז וויכ־
טיק צו ברענגן קיין ירושלים קליינע קופער־געלט ,כדי מען זאל עס דארט׳קאנען
קריגן און מען זאל עס ניט דארפן זוכן און באצאלן דערפאר מער ווי עס איז ווערט.
דאס ווארט ״הפורט״ איז אייגנטליך דער טייטש פארקערט ,״אויסטוישן א סלע
זילבער געלט אויף קופער געלט״ )פון ווארט ״פרוטה״ ,די קלענסטע קופער־מטבע(;
אבער דא באנוצט די משנה דאם ווארט ״הפורט״ ווי ״המצרף״ ,״צונויפנעמען״ ,אוים־
טוישן א סך קליין־געלט אויף גרויסער מטבע .ר׳ מאיר זאגט ,אז מען טאר נים אוים־
טוישן זילבער־געלט און פרוכטן)ביידע פון מעשר שני( אויף זילבער־געלט .אויב איי־
נער האט א האלבן דינר זילבער געלט מעשר שני און האט אויר פרוכטן מעשר שני
וואם האט דעם ווערט פון א האלבן דינר ,טאר ער זיי בי Tע ניט אויסטוישן אויף איין
דינר .ווייל ער האלט ,אז מען טאר ניט אויסטוישן געלט אויף געלט ,און כאטש א
העלפט דערפון זענען דאך פרוכטן ,און פרוכטן פון מעשר שני מעג מען דאך יא אוים־
טוישן אויף געלט ,פונדעסטוועגן טאר מען דא אויר ניט ,צוליב דעם האלבן דינר געלט.
זחכמים ,אבער די חכמים זענען מתיר .ווייל זיי האלטן אז צוליב דעם וואם'עס^זענען
פאראן ווייניק פרוכטן מעג מען צו זיי צו־לייגן פאר א האלבן דינר געלט און צוזאמען
אויסטוישן אויף א דינר.
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)כמף רביעית( מעות .ר טךפון אומי׳
אומ^ה אקנןר כמף .שמאי אומר׳

בש״א ?3ל ה?לע 9ע1ת׳ וכה א
כ^זקל כסף ובשקל מע־ות .הךנין ננחנה בחנות ויאכל כ^^.ךה  .י מי
לפני הכמיסאיומרים׳ב^זלי׳^זהדינדיס ^זהיו מקצת בניו טמאין ומק^יתן
כסף ובדיור מעות .ר׳ עקיבא אומר קזהורין׳ ס3ידז את הסלע׳ ואומר׳
דץרים קקף וברביעית מה ומהמהוריס שותים׳ מלע rו
הפורט ,אז איינער וויל אויסטוישן א סילבערנעס( סלע פון מעשר שני אי1
ט.
ירושליס )אויף קופער־געלט( ,זאגן די ביוז שמאי ,אז ער קאן אויסטוישן דעט גאנצן
סלע אויף מעות )קופער־געלט(; און די בית הלל זאגן ,אז פאר א שקל )א האלבן סלע(
זאל ער נעמען זילבער־געלט ,און פאר א שקל )א האלבן סלע( ז^(ל ער נעמען מעות
)קופער־געלט( די בית הלל האבן מורא טאמער וועט ער אזוי שנעל ניט קאגען אויס־
געבן אין ירושלים דאס גאנצע קופער־געלט ,און דאם קופער־געלט ווען עם ליגט
ווערט עם קאליע .הדנין לפני חכמים ,די ,וואס זענען דן פאר די חכמיס ,זאגן ,אז פאר
דריי דינרים )דריי פערטל פון סלע ,ווייל א סלע איז פיר דינרים( זאל ער נעמען זיל־
נער־געלט ,און פאר איין דינר )איין פערטל פון סלע( זאל ער נעמען מעות )קופער־
געלט( ,מיט׳ן טיטול ״דנים לפני חבמים״ ,האט מען גערופן עטליבע תנאים אין דער
ישיבה אין יבנה )אין דער צייט פון ר׳ גמליאל( ,וועלכע האבן ניט באקומען קיין סמיכה
און זיי האבן ניט געהאט דעם טיטל ״רבי״ ,און מען האט זיי גערופן בלויז מיט זייער
נאמען אליין ,און דער טייטש פון ״דנים לפני חכמים״ איז ״זיי האבן זיך מפלפל געווען
פאר די חכמים״ .די גמרא אין סנהדרין י״ז זאגט אז דאס זענען געווען שמעון בן
עזאי ,שמעון בן זומא ,חנן המצרי ,חנניה בן חכינאי ,און לויט טייל אויך שמעון
התימני ,און לויט אנדערע אויך שמעון בן ננס .ר׳ עקיבא זאגט ,אז פאר דריי דינרין
זילבער ,און פאר א פערטל )רביעית ,א פירטל פון פירטן דינר( קופער־געלט,
לויט ר׳ עקיבא דארף ער נעמען פאר דריי דינרין און דריי פערטל פון א דינר זילבער־
געלט און נור פאר איין פערטל פון דינר ,דאס הייסט פאר איין זעכצעטל פון סלע,
מעג ער נעמען קופער־געלט .אזוי טייטשן דער ר״ש און דער ברטנורא .טייל זענען
גורס ״וברבעת״ ,און עס זאל האבן געווען א מטבע וואס האט געהייסן ״רבעת״ און
איז געווען א פערטל פון ״שקל״ ,דאס הייסט אן אבטל פון סלע ,און ר׳ עקיבא דער־
לויבט צו נעמען פאר אן אבטל פון סלע קופער־געלט! אזוי טייטש אויך דער רמבם.
ר׳ טרפון זאגט ,אז ער זאל נעמען פיר ״אספרי״ זילבער .עס איז געווען א זילבערגע
גריכישע מטבע ״אספראי״ ,און פינף ״אספראים״ זענען געווען איין דינר .זאגט ר׳
טרפון ,אז אויך פון פירטן דינר )דער סלע האט דאך פיר דינרין ,איז די דריי דינרין
מוזן זיכער זיין זילבער־געלט ,און פון פירטן דינר( מוזן זיין פיר אספרי זילבער־
געלט ,און נאר פאר איין אספרי מעג ער נעמען קופער־געלט .שמאי זאגט ,אז ער זאל
)בכלל ניט אויסטוישן דעם סלע ,נאר ער זאל( אים אוועקלייגן אין קראם )ביים קרעמער,
וואס פארקויפט עסנווארג( און ער זאל עסן קייגן אים .ער זאל נעמען ביים קרעמער
עסנווארג אזוי לאנג ביז ער וועט האבן אויפגעגעסן דעם סלע.
י .מי שהיו ,אז ביי איינעם זענען געווען )אין ירושלים( טייל פון זיינע קינדער
טמא ,און טייל פון זיינע קינדער טהור ,און ער וויל ,אז אלע קינדער זאלן טרינקן פון
איין קרוג וויין ,און די טהור־קינדער מעגן טרינקן מעשר־שני־וויין ,אבער די טמא־
קינדער טארן ניט טרינקן קיין מעשר־שני־וויין ,און ער האט א סלע פון מעשר שני,
וואס טוט ער ,זאגט די משנה! מניח את הסלע ,לייגט ער אוועק דעם סלע )פון מעשר
שני( ,און ער זאגט ,״דאס )דער וויין( וואס די טהור־קינדער וועלן טרינקן ,זאל דער
דאזיקער מעשר־שני־סלע ווערן אויסגעמוישט דערויף )אויף דעם וויין(״ ,קומט אוים,
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מח^לת;^ 1יו׳נ^אונןה'ודםו5זסאין ש1תין ?ן 5ד אדזד:

’ ’

י י פרה ג

א לא יאמר אךם לרכיר1׳
ה^גל את ה5ירות ה:אלו לירוקלים
לסלק׳ אלא א1מר לו׳ העלם
שנאקלם ו;קתם בירוי^זללם׳ אקל
נ1ת;ים זה לזה מתנת הנם♦ ב אין

אקחין תרוקןה  3כפף מע^ר׳ ?ןן5גי
זןזהוא כ^עט באכילתו׳ וי' שסעון
מתיר .אמר להם ר׳ שמעון׳  pה
אם הקל בזבחי שלמים׳ עןהוא מביא
לירי מגול׳ ונותר׳ וממא׳ לא ;.קל

אז די טהור־קינדער און די טמא־קינדער טרינקן פון איין קרוג ,ודיל נור דער וויין
וואם די טהור־קינדער טרינקן ווערט דאך אויסגעטוישט דורו דעם מעשר שני סלע;
דאקייגן דער וויין ,וואם די טמא קינדער טרינקן איז דאך חולין ,ער איז דאך ניט אויס־
געטוישט געווארן ,און זיי מעגן אים דעריבער טרינקן .דער ירושלמי זאגט ,אז די
קרוג איז א ערדענע ,כלי חרס ,און דער דין איז ,אז ערדענע כלים ווערן ניט טמא ווען
מען רירט זיי אן פון דרויסן)מגבו( און דעריבער ווערט די קרוג ניט טמא ווען די טמא
קינדער רירן אים אן.

פרק ג.
א לא יאמר ,עס זאל א מענטש ניט זאגן צו זיין פריינט :״פיר אוועק די דאזיקע
פרוכטן )פון מעשר שני( קיין ירושלים ,צו צוטיילן״ .דער פריינט טאר ניט באקומעז א
חלק פון די פרוכטן אלם באלוינונג פאר אוועקפירן קיין ירושלים ,ווייל דאס הייסט ווי
מען פארקויפט מעשר שני און ווי מיר האבן געלערנט פריער אין פרק א׳ משנד׳
א׳ טאר מען מעשר שני ניט פארקויפן .אלא אומר לו ,אבער ער מעג אים זאגן :״פיר
זיי אוועק ,כוי מיר זאלן זיי עסן און טרינקן אין ירושלים״ ,ווען ער זאגט עס אזוי
הייסט עם ,אז ער לאדעט אים איין צו עסן צוזאמען מיט אים אין ירושלים ,און ניט
ווי ער באצאלט אים .אבל נותנים ,אבער מען מעג געבן איינעד דעם אנדערן א מתנה
בחינם ,ווי מיר האבן שוין געשריבן פריער פרק א׳ משנה א׳ ,איז פאראן א מיינונג,
אז אויך א מתנה בחינם טאר מען ניט געבן ,און מען מעג נור איינלאדן צום עסן.
ב ,אין לוקחין ,מען טאר ניט קויפן קיין תרומה פאר געלט פון מעשר שני,
ווייל מען פארקלענערט די )מעגליכקייט( צו עםן .תרומה מעג עסן נאר א כהן ,און א
ישראל טאר ניט עסן קיין תרומה; דאקייגן מעשר שני מעג עסן אויר א ישראל .אויר
איז דער דין ,אז איינער איז טמא געווארן און ער האט זיך טוכל געווען ,מוז ער
ווארטן ביז אווענט און ערשט דאמאלס מעג ער עסן תרומה; אבער ביי טאג ,נאך דער
טבילה ,טאר ער נאבניט עסן קיין תרומה ,דאס הייסט א ״טבול יום״ ,דער וואס האט
זיך טובל געווען ,אבער עם איז נאכניט געווארן נאכט ,עם איז נאך בייטאג .דאקייגן
מעשר שני מעג מען עםן באלד נאכן טובל זיין ,ווען מען איז א טבול יום ,זאגט די משנה,
אז מען טאר ניט קויפן קיין תרומה פאר געלט פון מעשר שני ,ווייל דערמיט פאר־
קלענערט מען די מעגלעכקייט פון עםן דעם מעשר שני .מחמת ניט א ישראל און ניט
א טבול יום וועלן מעגן עםן די תרומה וואם איז געקויפט געווארן פאר מעשר שני געלט.
ור׳ שמעון ,און ר׳ שמעון איז מתיר ,האט  nשמעון צו זיי )צו די חכמים( געזאגט :מה
ד או מען האט מיקל געווען )און מתיר געמאכט צו קויפן פאר מעשר שני געלט(
צו ברענגן קרבנות שלמים ,כאטש זיי קאנען דאך ווערן פיגול ,אדער נותר ,אדטר טמא,
זאל מען ניט מיקל זיין )צו קויפן( תרומה? ווי מיר האבן געלערנט פריער פרק א׳
משנה ג׳ קויפט מען פאר מעשר שני געלם א בהמה און מען ברענגט איר א קרבן
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אם הקל
ל,1
נ]!1ררן!ה?
?זנסי^^זלמיס׳ עזהן מתרץ לזרים׳
;קל בהרוןןה ^^היא אסורה לזרים ן
ג סי שהיו ל 1מע1ת 5ירוץזלום ו^ריך
לו׳ ולהכירו פירות׳ אומר להכירו׳

שמו

ליי לימעות ך.אלו ןץקללים על
הירותיף׳  5מ;יאזה אוכל ©ירוהיו
כ^ר,רה׳ והלה עו^ה^ךנו ?5ןעוליו.
ולא י^>סר 5ן לעם ה< 8ח ׳ אלא
ג ך ס אין

שלמים ,און דאס בלוט און פעט איז מען מקריב אין בית המקדש אויפ׳ן מזבח און
דאס פלייש עסט מען )יערער׳ אפילו א ישראל ,מעג עסן שלמים־פלייש( אין ירושלים.
דער דין אבער איז ,אז ווען מען ברענגט א קרבן און בעת מען איז מקריב רעם קרבן
האט מען א שלעכטע מחשבה ,דהיינו ,אז מען זאל עסן דאס קרבן־פלייש נאך דער
צייט וואם מען מעג עס עמן ,למשל ביי שלמים מעג מען עסן דאם פלייעז צוויי טעג
און א נאכט )א טאג ,א גאכט און א טאג( נאכ׳ן מקריב זי? ,און מען האם אין זינען,
אז מען זאל עם עסן דעם דריטז טאג ,ה־יסט אזא קרבן ״פיגול״ )אומווערדיק( און
מען טאר דאס שלמים־פלייש ניט עסן .דאס זעלבע איז דער דין ,אז אויב עם בלייבט
איבער פלייש דעם  3־טן טאג הייסט דאס שלמים־פלייש ״נותר״ און מען טאר עם
ניט עסן .דאס זעלבע איז אויך דער דין ,אז אויב דאם פלייש רירט אן א טמא זאך און
עס ווערט טמא ,טאר מען דאס שלמים־פלייש ניט עסן ,פרעגם ר׳ שמעון ,מה דאך
מען מעג קויפן פאר מעשר שני געלט א בהמה צו ברענגן קרבן שלמים ,און מען
האט ניט מורא ,אז מען פארקלענערט דערמיט די מעגליכקייט צו עסן אין פאל ווען
דאם פלייש זאל ווערן פיגול ,אדער נותר ,אדער טמא ,דארף מען דאך תרומה ,וואם
קאן ניט ווערן פיגול אדער נותר )און אויך ניט טמא ,ווייל ניט אלץ וואם איז מטמא
קרבן־פלייש איז מטמא תרומה( ,אודאי מעגן קויפן? אנזרו לו ,האב! זיי געזאגט צו אים
)צו ר׳ שמעון( .אויב מען האט מיל!ל געווע! )מתיר געווט! צו קויפ!( שלנזים־קרבנות.
וואס זיי זענען מותר )צום עם!( פאר א ישראל )״זרים״ פרעמדע ,ניט נהנים( ,זאל
מען מתיר זיין צו קויפן תרומה ,וואם איז אםור )צום עם!( פאר א ישראל ? י
די חכמים זאגן ,אז מיט פארקלענערען די מעגליכקייט צו עסן מיינט מען ניט טאמער
וועט פארקומען עפיס א פסולע זאך ,פיגול ,צי נותר׳ נאר מען מיינט ,אז שוין באלד
ווערט דאס עסן פארקלענערט ,מחמת א ישראל טאר שוין ניט עסן קיץ תרומה.
ג .מי שהיו ,אז איינער האט )מעשר שני( געלט אי! ירושלים ,או! ער דארף
עם )דאס געלט ,אויסצוגעב! אויף אנרערע זאנ!( או! ויי! פריינט האם פרונט! זאגט
ער צו זיין פריינט ״זאל דאס דאזיקע געלט זיי! אויסגעטוישט אויף דיינע פרונט!'.
ממילא ווערט דאס געלט חולין ,אויס מעשר שני ,און דעם פריינט׳ס פרובטן ווערן
מעשר שני .ניט ער קויפט ביים פריינט די פרוכטן ,נאר די קדושה פון מעשר שני גייען
אריבער פון געלט אויף דעם פריינטיס פרוכטן .דערפאר דארף דער פריינט זיץ א8־
געהיטן צו עסן די פרוכטן לויט אלע דיינם פון מעשר שני ,עסן זיי בטהרה .נמצא,
קומט אויס ,אז דער )פריינט( עסט זיינע פרונט! בטהרה )ווי עם איז דער די! פו!
מעשר שני־פרונט!( ,או! דער דאזיקער קא! טא! וואס ער דארף מיט זיי! נעלם.
ווייל דאם געלט איז דאך געווארן חולין .ולא יאמר ,או! ער זאל אווי ניט זאג! צו א
עם הארץ ,סייד! ווען דער מעשר שני איז פו! דמאי .אין מסבתא דמאי פרק ב׳ משנה ג׳
האבן מיר געגעבן וועגן דעם קלאס מענטשן ,עם הארץ ,וואם זענען געווען אמאל אין
ארץ ישראל און זיי זענען ניט אפגעהיטן געווען אין די דינים פון מעשר אפשיידץ
און פון טומאה וטהרה .די משנה זאגט דא ,אז ער טאר דאס ניט זאגן צו א עם הארץ.
וועלכער האט פרוכטן ,און אויסטוישן זיין מעשר שני געלט אויף דעם עם הארץ׳ס
פרוכטן ,ווייל דער עב ,',ארץ איז דאך ניט אפגעהיטן און עם איז מורא צו האבן טאמער
וועט ער עסן די מי  1-ר שני פרוכטן ניט בטהרה .אבער מען מעג עם זאגן אפילו צו
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ד 5יר1ת לירותללם ו^ע1ת
55זדי;ר״ א1מר׳ הרי הלוע1ת ההם
?חללין.על &יר1ת הא»לו9 .ע1ת
בירותלום ופיר 1ת ?5זךינה׳ א1מר,
הרי ה?ןע1ת האלר סחללין .על
5יר1ת ^,הם .וללכד תי.עלו הפיר 1ת

שמז

,רא^לו^יח^^׳ים♦ ף9 ,ע1ת;כ}ם1ת
לירו^לי.ם וייועאיות׳ והיר 1ת נכ;סץ
ויאי;ן יתאים .רבן עןמע1ן ? 5ליאל
א1סר׳ אף ד6.יר 1ת 5כ;סין ויתאין :
ן 8יר1ת ק5גםרה מלאלתן׳ ו?נכרו
בת 1ן ורושללם׳ יהז־ור ס.ע^ר תני

א עם הארץ ,אויב דאס געלט איז געיועז פון דמאי־מעשר־שני .מיר האבן אין דער
הקדמה צו מסבתא דמאי געגעבן ,וואם הייסט דמאי ,דאם איז תבואה צי פרוכטן,
וועגן וועלכע מען איז ניט זיבער ,צי מען האט אפגעשיידט דערפון מעשרות ,און מעז
שיידט אפ פון זיי מעשר שני נאד אלם ספק .דעריבער איז דער דאזיקער מעשר שני
לייכטער ,און מען מעג עס אויך אויסטוישן אויף א עם הארץ׳ם פרוכטן.
פירות בירושלים ,אויב די פירות )פון זיין פריינט( זענען אין ירושלים ,און
ד,
דאם )מעשר שני געלם( איז פאראן אויסער ירושלים )מדינה ,מיינם מען אין דער
פראווינץ ,ניט אין ירושלים( ,זאגט ער; ״זאל יענע געלט זיין אויסגעטוישט אניף די
דאזיקע פרונט!״ .די משנה לערנט דא דעמזעלבן דין וואם אין דער פריערדיקער
משנה ,נאר אין דער פריעריקער משנה זענען בי Tע ,סיי דאם געלט און סיי די פרוכטן,
אין ירושלים! דאקייגן דא איז דאס געלט אין דער פראווינץ ,מדינה ,און די פרוכטן
אין ירושלים ,און די משנה זאגט ,אז אויך אין אזא פאל מעג מען .מעות בירושלים,
אויב דאם )מעשר שני( געלט איז אין ירושלים און די פרונט! אין דער פראווינץ ,זאגט
ער :״זאל דאם דאזיקע געלט זיין אויסגעטוישט אניף יענע פרונטך; אבער די פרונט!
דארפן ווערן ארויסגעפירט און געגעס! אין ירושלים .די דאזיקע משנה לערנט ,אז
ביים אויסטויש מוזן ניט ביידע ,דאס געלט און די פרוכטן ,זיין אין איין ארט.
ה .מעות נננסות ,געלט )פון מעשר שני( גייען אריין קיי! ירושלים און גייען
ארוים ,אבער פרונט! )פון מעשר שני( .גייע! אריין ,אבער זיי גייען ניט ארוים.
אויב מען פירט אריין מעשר שני געלט קיין ירושלים ,מעג מען עס צוריק ארויספירן
פון ירושלים .אבער פרוכטן פון מעשר שני ,וואם מען האט אריינגעפירט קיץ ירושלים,
טאר מען ניט מער ארויספירן ,זיי מוזן בלייב? אידירדשלים .אין דער גמרא הייסט עס
״מחיצות קולטות״ ,די מחיצות ,די ״מויערן פון ירושלים״ ,נעמען אריץ ,און זיי
דערלויבן ניט ,אז מען זאל די פרוכטן ארויספירן .רב! שמעו! ב! גמליאל זאגט ,אז אויך
פרונט! גייע! אריי!' או! ארוים .דער ירושלמי זאגט ,אז אויך רבן שמעון בן גמליאל
האלט ,אז מען טאר ניט מער אויסטוישן די פרוכטן ,און מען מוז דיזעלבע פרוכטן
צוריק אריינפירן קיין ירושלים! נאר ער האלט ,אז מען מעג ,למשל ,תבואה פון מעשר
שני ארויספירן פון ירושלים צו מאלן און דערנאך אריינפירן דאם מעל קיץ ירושלים.
ו .פירות ,פרונט! ביי וועלנע עם איז געענדיקט געוואר! זייער ארבייט ,או!
מע! האט זיי דורנגעפירט דורך ירושלים )מע! האט זיי אריינגעפירט קיין ירושלים
און צוריק ארויסגעפירט פו! שטאט( דארף זייער מעשר שני צוריקגעפירט און געגעסן
ווער! אי! ירושלים מיר האבן געלערנט פריער אין מסבתא מעשרות פרק א׳ משנה ה׳
אז פרובטן ,ביי וועלבע עם איז שוין געענדיקט געווארן די גאנצע ארבייט ארום זיי,
טאר מען ניט עסן אומגע׳מעשר׳ט ,מען מוז אפשיידן פון זיי מעשר! זיי ווערן מחויב
אין מעשר .מיר האבן אויך פריער אין דער משנה געלערנט ,אז פרוכטן פון מעשר
שני ,וואס זיינען אריינגעפירט געווארן קיץ ירושלים ,טאר מען ניט מער ארויספירן,
און אויב מען האט זיי ארויסגעפירט מוז מען זיי צוריק אריינפירן קיץ ירושלים.
לערנט דא די משנה ,אז אויב מען האט אריינגעפירט קיין ירושלים פרובטן ,כיי וועל־
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כע מען האט שוין פארענדיקט די ארבייט און מען דארף שוין אפשיידן פון זיי מעשר
שגי .און מען האט זיי צוריק ארויסגעפירט פון ירושלים׳ מוז מען רעם מעשר שני,
וואס מען וועט אפשי Tז פון זיי ,פירן קיין ירושלים און זיי עסן ,און מען קאן ניט דעם
דאזיקן מעשר שני אויסטוישן אויף געלט און דאם געלט ברענגן קיין ירושלים .כאטש
די פרוכטן זענען ראך געווען אין ירושלים נאר איידער מען האט פון זיי אפגעשיידט
דעם מעשר שני ,זאגט מען ,אז ״מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין״ ,אז ווייל זיי
זענען דאך שוין געווען מחויב אין מעשר שני ,מחמת די ארבייט ארום זיי איז דאך
שוין געווען פארענדיקט ,הייסט עם ,ווי דער מעשר שני וואלט שוין געווען אפגעשיידט.
ושלא נגמרה ,אויב אבער ביי די פרוכטן )וואט מען האט ארימגעפירט קיץ ירושלים
און צוריק ארויסגעפירט( איז ניט געווען פארענדיקט די ארבייט) ,למשל( קוישן
!)יינטרויבן וועלכע מען האט געפירט צום וויינקעלטער )צו מאכן וויין( אדער קוישן
פייגן צום מוקצה )צום ארט ,וואו מען שפרייט זיי אויס צום טריקענען( ,זאגן די בית
די בית
שמאי ,אז זייער מעשר שני דארף צוריקגיין און געגעםן ווערן אין ירושלים.
שמאי האלטן ,אז אפילו ווען ביי די פרובטן איז נאכניט געווען פארענדיקט די ארבייט
און זיי זענען נאכניט געיוען מחויב אין מעשר שני ,ווען מען האט זיי אדורכגעפירט
דורך ירושלים ,מוז מען אויך דעם מעשר שני ,וואם מען וועט שפעטער אפשיידן פון
זיי ,צוריקברענגן קיין ירושלים .ובית הלל ,אבער די בית הלל ואגן ,או מען מעג דעם
מעשר שני אויסלייזן און אים עסן אומעמוס .אבער דאס געלט ווערט מעשר שני און
מען פירט עס קיין ירושלים ,און די פרוכטן קאן מען עסן אומעטום .ר׳ שמעון בן
יהודה זאגט אין נאמען פון ר׳ יומי ,אז די בית שמאי און די בית הלל זיינען ניט
מחולק וועגן פרוכטן ,וואם די ארבייט ארום זיי איז ניט פארענדיקט )און וועגן אועלכע
פרוכמן האלטן ביידע( אז מען קאן אויםלייזן זייער מעשר שני און אים עמן אומעטום,
אין אזא פאל זענען אויך די בית שמאי מודד״ אז ווייל ווען די פרוצטן זענען געווען אין
ירושלים און מען האט זיי צוריק ארויסגעפירט האבן זיי נאכניט געהאט דעם חיוב פון
מעשר שני ,מעג מען זייער מעשר שני שפעטער יא אויסלייזן .ועל מה ,אבער וועגן
וואם זענען זיי יא מחולק? וועגן פרוכטן ,וואם זייער ארבייט איז יא פארענדיקט ,און
די בית שמאי זאגן ,אז זייער מעשר שני דארף צוריקגיץ און געגעטן ווערן אין
ירושלים ,און די בית הלל זאגן ,אז מען קאן דעם מעשר שני אויטלייזן און עמן אים
אומעטום לויט ר׳ שמעון בן יהודה אין נאמען פון ר׳ יוסי האלטן די בית הלל ,אז
מעשר ,וואם מען האט נאכניט אפגעשיידט ,איז ניט אזוי ווי ער איז שוין אפגעשי  Tט
)״מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין״( ,און דעריבער מעג מען דעם מעשר
שני ,וואס מען שיידט־אם שפעטער ,יא אויסלייזן -און אים עסן אומעטום אלם חולין.
והדמאי ,און מעשר שני פון דמאי גייט אריץ )קיין ירושלים( און גייט ארוים און מטן
לייזם איס אויס מיר האבן פריער אין משנה ג' געזאגם אז דמאי הייסט פרוכטן .וועגן
יועלכע סיאיו ניט זיכער צי מען האט פון זיי אפגעשיידט מעשר ,און מען שיידט אפ
מעשר שני צוליב דעם ספק .אזא מעשר שני פון דמאי ,יואס איז דאך א ספק מעשר
שני׳ מעג מען אריינפירן קיץ ירושלים אין צוריק ארויספירן א־ן אים אויסליתן מיט
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געלט .אווי טייטשט דער רמבם אין פירוש המשניות .אבער דער ירושלמי זאגט ,אז
נור פרוכטן פון דמאי .וואם מען דארף ערשט אפשיידן פון זיי מעשר שני׳ אויב זיי
זענען ארייגגעגאנגן קיין ירושלים און צוריק ארויסגענאנגן און מען האט שפעטער
פון זיי אפגעשי Tט מעשר שני מעג מען אים אויסלייזן .אבער מעשר שני פון דמאי,
אויב מען האט אים אריינגעפירט און צוריק ארויסגעפירט ,מוז מען אים צוריק אריע־
פירן קיין ירושלים .אויך דער רמבם אין דער הלבד׳ אין ספר ״יד החזקה״ האט
הרטה געהאט פון זיין פירוש ,און ער פסקנט ,אז מעשר שני פון דמאי טאר מען
ניט ארויספירן פון ירושלים.
אילן ,א בוים וואס שטייט אינווייניק )אין ירושלים( ,און בייגט זיך אריבטר
ז.
אין דרויסן )איבער דער מויער פון דער שטאט( אויסער ירושלים( ,אדער דער בוים
שטייט אין דרויםן און בייגט זיך אריבער אינווייניק ,איז דאם וואם גטפינס זיו פון
קייגן דער מייטר צו אינווייניק ,האט דעם דין פון אינווייניק ,און פון קייגן דער מויער
צו דרויטן האט דעם דין פון דרויםן .די משנה לערנט דא ,וועגן מעשר שני
און די משנה זאגט ,אז דער טייל וואם געפינט זיד אין ירושלים ,האט דעם דין
פון ירושלים און מען מעג דארט עסן מעשר שני ,און אין דעם טייל ,וואט געסינט
זיר אויסער ירושלים ,טאר מען ניט עסן קיץ מעשר שני )זע פריער אין מסבתא
מעשרות פרק ג׳ משנה י׳( .בתי הבדים ,הייזער פון איילבירטדקעלטערם ,וואס זייערע
טירן גייען אריין אינווייניק )אין ירושלים( און זייער ווים )חלל ,די צימערען זעלבםט(
איז אין דרויסן )פון ירושלים( ,אדער זייערע טירן גייען ארוים אין דרויסן )אויסער
ירושלים( און זייער רוים )די צימערן אליין( איז אינווייניק )אין ירושלים( ,זאגן די
בית שמאי ,אז אלץ איז ווי אינווייניק )1יי האבן דעם דין ווי זיי זענען אין ירושלים(;
און די בית הלל ואגן ,אז פון קייגן דער מויער צו אינוועניק האט דעם דץ ווי אינ־
ווייניק ,און פון קייגן דער מויער אין דרויםן האט דעם דין ווי אין דרויסן .אין די
מויערן וואס האבן ארומגערינגלט ירושלים זענען געווען איינגעבויט גרויסע האליעם,
צימערן ,וואו עם האבן זיו געפונען קעלטערס ,אין וועלכע מען האט געפרעסט אייל.
טייל פון זיי זענען זייערע טירן אריץ אין דער שטאט ,און טייל אויסער דער שטאט,
און טייל פון זייער רזים׳ האט זיך געפונען אין שמאט און א טייל אויסער דער שטאט.
זאגן די בית שמאי ,אז די גאנצע האליע האט דעם דין פון ירושלים ,און מען מעג
דארט עסן מעשר שני ,און אויך פלייש פון קרבנות וואם מען מעג עסן אין ירושלים.
און די בית הלל זאגן ,אז נור דער טייל פון דער האליע וועלכער געפינט זיד אין
דער שטאט ,האט דעם דין פון ירושלים! און דער טייל פון דער האליע וואס גע־
פינט זיך אויסער דער שטאט ,האט דעם דין פון דרויסן ,און מען טאר דארט ניט
עסן מעשר שני און קרבנות־פלייש.
ח הלשכות ,די צימערן )לשכה ,א צימער( וואס זענען געבויט אין הייליקן ארם
>אין הויף פון בית המקדש ,אין דער עזרה( און זייערט טירן גייען ארויס אין ניט
הייליקן ארט )חול( ,איז זיינ 1ר אינווייניק ניט הייליק און זייערע דעכער זענען הייליק.
אויפן הויף פון בית ד׳מקדש ,אין דער עזרה זענען געווען לעבען דער מויער צימערן,
לשבות .וועלכע האבן זיך ו.עצויו.ן ווייט .און די טירן פון טייל פון זיי זענען ארויסגע־
גאנגן ניט אויפן הריף פון בית המקדש ,נאר אין דרויסן ,אויסער דעם הויף -אויסער
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ןנגותיהן קךעז .בנויות  3ח 1ל ופתוחות
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ולחול׳ תו?ן ןנגותידן סב^גד הקח)צ
ולקועז קי ע׳ סב^;ד החול ולחול

שנ

חייל♦ ט 5ז.עש־ר ונוזני ש5כןם
לירוקלום ונ.מ?ןא׳ בין ^זנט?ןא באב
חטוסאה׳ בין ^^נט?ןאה בולד
הטוסאה׳ בין בפנים בין בחוץ.
בש״א חכל;.פדה וי.א 3ל ב?נים ,חוץ

דער עזרה .דער הויף פון בית המקדש ,די עזרה ,איז געווען הייליק ,און דארט האט
מען געמעגט שעכטן קרבנות ,און אויך עסן דאס פלייש פון טיייי גאר הייליקע קרבנרת
)קדשי קדשים( ,און דארט האט קיין טמא מענטש ניט געטארט אריינקומען .זאגט די
משנה ,אז די דעכער פון די דאזיקע צימערן ,ווייל זיי ,די דעכער ,געפינען זיך דאר
אין היליקן ארט ,אין דער עזרה ,האבן זיי דעם דין פון הייליקן ארט ,פון קודש,
פון דער עזרה .אבער אינווייניק ,אין די צימערן ,ווייל זייערע טירן גייען ארויס אויסער
דער עזרה ,אין ניט־הייליקן ארט ,האבן אויך די צימערן דעם דין פון חול ,פון א ניט
הייליקן ארט־ בנויות בחור ,אויב די צימערן זענען געווען געבויט אין ניט־הייליק! אום
און זייערע טירן גייען אריין אין הייליקן ארט ,איז אינווייניק פון די ציטעון הייליק,
און זייערע דעכער זענען ניט היי? יק )חול( .אויב די צימערן זעלבסט געפינען זיך
אויסער דער עזרה לעבן דער מויער ,אבער די טירן זענען אריינגעגאנגן אין דער עזרה,
איז אינווייניק פון די צימערן הייליק ,ווייל דער אריינגאנג צו זיי איז פון דער עזרה:
אבער אויף די דעכער פון די צימערן ,וועלכע געפינען זיך אויסער דער עזרה ,איז ניט
הייליק .בנויות בקודש ובחול ,אויב די צימערן זענען געווען געבויט א טייל )פון רעם
צימער( אין הייליקן ארט ,און א טייל אין ניט הייליקן ארט ,און )אין יערן צימער•
זענען פאראן צזויי טירן ,וואס( גייען ארוים אין הייליקן ארט און אין ניט־הייליקן ארט
איז סיי אינווייניק פון די צימערן און סיי אויף זייערע דעכער ,רטר טייל וואס געפינט
זיך אין הייליקן ארט איז הייליק און דער טייל וואט געפינט זיך אין ויט־הייליקן ארט
איז ניט הייליז ,דער בלל איז ,אז אינווייניק אין די צימערן ,ווערט גערעכנט לויט
דעם ארט פון די טירן ,לויט דעם ארט׳ פון וואנען מען גייט אריץ אין די צימערן.
אבער די דעכער פון די צימערן ווערן גערעכנט לויט דעם ארט ,וואו זיי געפינען זיר•
אויב אין א צימער זענען געווען צוויי טירן ,איינע וואם איז אפן צום הייליקן
בית המקדש־הויף ,און די צווייטע אין דרויסן ,אין ניט הייליקן ארט ,און דער צימער
איז געבויט א טייל אין הויף פון בית המקדש און א טייל אין דרויסן ,איז דער טייל
אינווייגיק הייליק ,און דער טייל אין דרויסן ניט הייליק.
מעשר שני ,מעשר־שני־פרוכטן ,וואס זענען אריינגטקומען אין ירושלים און
ט.
זענען טמא געווארן ,סיי זיי זיינען טמא געווארן דורן אן אב תטומאה ,און סיי זיי
זענען טמא געווארן דורך א ולד הטומאה ,סיי די זענען טמא געווארן אינווייניג )אין
ירושלים( ,מיי ויי זענען טמא געווארן אין דרויסן )איידער מען האט זיי אריינגעבראכט
אין ירושלים( ,זאגן די בית שמאי ,אז מען זאל אים )דעם מעשר שני( אויםלייזן און
מען זאל אלץ עםן אין ירושלים ,א חוץ אויב ער איז טמא געווארן דורך אן אב הטומאה
אין דרויסן כדי צו פארשטיץ די משנה וועלן מיר דא געבן עטליכע הקדמות .ערשטנם,
אז כאטש פרוכטן פון מעשר שני וועלכע זענען אריינגעקומען קיין ירושלים טאר מען
ניט אויסלייזן מיט געלט ,אבער אויב די פרוכטן זענען טמא געווארן און מען טאר זיי
אלם מעשר שני ניט עסן ,מעג מען ויי יא אויסלייזן ,און דעמאלם ווערט דאם געלט
מעשר שני ,און די פרוכטן חולין און מען מעג זיי עסן .צווייטנם ,פרובטן קאנען טמא
ווערן ,אדער ,ווען זיי רירן אן א הויפט־טמא־זאך ,למשל א טויטן שרץ ,און די הויפט־
טמא־זאך הייסט אב הטומאה )דער פאטער פון דער טומאה(; אדער זיי רירן אן א טמא־
זאך ,וואס די דאזיקע טמא זאך איז טמא געווארן אנרירנדיק א הויפט־טמא זאך,
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און דאם הייסט ״ולד הטומאה״ ,דאם ״קינד פון דער טומאה״! די פרטים וועגן דעם
וועלן מיר געבן אין דער הקדמה צום משגיות סדר טהרות .דאם טמא ווערן דורך אנ*
רירן אן אב הטומאה איז שטענדיק טמא ״מדאורייתא״ ,די תורה האט געזאגט ,אז עם
איז טמא! אבער ווען מען רירט אן א ולד הטומאה ווערט עס טיילמאל טמא גור
מדרבנן! לויט דער תורה איז עם טהור .גאגן די בית שמאי ,אז אויב די מעשר־שני*
פרוכטן זענען טמא געווארן און מען האט זיי׳ אויסגעלייזט ,מוז מען אויך די אויסגע־
לייזטע פרוכטן עסן נור אין ירושלים ,ווייל מעיטשן וועלן דאך ניט וויסן ,אז מען האט
די מעשר שני פרובטן אויסגעלייזט .און זעענדיק ,אז מען פירט ארויס די פרוכטן פון
ירושלים און ניט וויסנדיק אז זיי זענען טמא געווען און געווארן אויסגעלימט וועלן
זיי זאגן ,אז מען פירט ארויס מעשר שני פון ירושלים .אן אויסנאם זיינען מעשר שני
פרוכטן ,וואם זענען טמא געווארן אגרירנדיק אן אב הטומאה נאך איידער זיי זענען
אריינגעהומען אין ירושלים .זיי מעג מען אויסלייזן און צוריק ארויספירן פון שטאט,
ווייל זיי זענען טמא געווארן דורך א שטארקער מדאורייתא־טומאה נאף אי Tער זיי
זענען אריין קיין ירושלים ,איז אויף זיי די קדושה פון ירושלים ניט ארויף .ובית הלל,
אבעד די בית הלל זאג! ,אז אלץ מעג אויסגעלייזט ווער! או! די אויסגעלייזטע פרונט!
מעג מען ארויספיר! פו! ידושלים או! עם! אי! דדויסן ,א חוץ די מעשר־שני פרונט!
וואט זענע! טנזא געוואר! אנרידנדיק א ולד הטומאה אינווייניק )אי! ידושליש,
די בית הלל האלטן ,אז מען דארף ניט מורא האבן טאמער וועלן מעגטשן זאגן ,אז מען
פירט ארוים מעשר שני פון ירושלים ,און דעריבער מעג מען די אויסגעלייזטע פרוכטן
ארויספירן .אבער אויב זיי האבן אין ירושלים אנגערירט א ולד הטומאה און דאם איז
טמא נור מדרבנן׳ און בשעת זיי זענען אריינגעקומען אין שטאט זענען זיי געווען טהור,
און מדאורייתא זענען זיי דאך אויך איצט טהור ,איז כאטש מען מעג זיי אויסלייזען,
אבער עסן מוז מען זיי אין שטאט ,ווייי' עם איז אויף זיי ארויף די מעשר־שני קדושה
פון ירושלים ,״די מחיצות פון ירושלים האבן זיי קולט געווען״.
י .הלקוח ,אויב פרוכט! ,וועלכע זענע! געקויפט געוואר! פאר מעשר־שני־געלט,
זענע! טמא געוואר! ,מעג מע! זיי אויסלייזן .פריער אין משנה ט׳ האבן מיר געלערנט
וועגן פרובטן וואס זענען געו! עז פון אנהויב אן מעשר שני .איצט אבער לערנט די
משגה וועגן פרוכטן ,וואס זענען געקויפט געווארן פאר מעשר שני געלט ,אז באטש
מיר האבן געלערגט פריער פרק א׳ משנה ה׳ ,אז אזעלבע פרוכטן טאר מען ניט
אויסלייזן ,אבער אויב זיי זענען טמא געווארן ,און טמא־מעשר־שני טאר מען דאד
ניט עסן ,מעג מען זיי יא אויסלייזן .ר׳ יהודה זאגט ,אז מען זאל זיי באגראבן .ווייל ער
האלט ,אז אפילו ווען זיי זענען טמא געווארן טאר מען זיי אויך ניט אויסלייזן .אמרו לו,
האב! די חכמים געזאגט צו ר׳ יהודה; מה דאך פרוכט! וואם זענע! געווע! פו!
אנהויב א! מעשר שני ,אויב זיי זענען טמא געווארן ,לייזט מע! זיי אוים ,דארף מע! דאך
פרונט! ,וואט זענען געקויפט פאר מעשר־שני־געלט ,ווע! זיי זענע! טמא געווארן,
אודאי מעג! אויסלייז!? דעם דין ,אז מעשר־שני־פרוכטן ,אויב זיי זענען טמא געווארן
מעג מען אויםלייזן אין ירושלים ,האבן מיר פריער משנה ט׳ אין דער מחלוקה צווישן
די בית שמאי און די בית הלל .אמר לחט ,האט ער )ר׳ יהודה( צו זיי געזאגטז ניי! ,אויב
איר האט געואגט וועגן מעשר־שני־פרוכט! זעלבסט )אז מע! מעג ויי אויסלייז! אויב
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לקחו מי ו^ז^טו ו;טנןא׳ י 9ךה׳ ר׳
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זיי זענען געווארן טמא( ,ודיל ווען די זענען טהור און זיי זענען אין ווייטן ^(רט )אויסער
דער שמאט ירושלים( מעג מען זיי אויך אויסלייון; צי זאלט איר דעריבער אויך UijT
וועגן פרוכטן ,וואס זענען געקויפס פאר מעשר שני־געלט ) אז אויב זיי זטנען טמא
געווןןרן זאל מען די אויסלייזן( ,וואט ווערן ניט אויסגעלייזט ווען די זענען טהור און
די זענען אין ווייטן ארט )אויםער ירושלים(! ר׳ יהודה ווייזן־אן ,אז פרוכטן וועלכע
זענען געקויפט פאר מעשר־שני־געלט זעגען בנוגע דעם דין פון אויסלייזן הארבער
פון פרוכטן׳ וועלכע זענען פון אנהויבן אן געווען מעשר שני .און ר׳ יהודה ברענגט
דערצו דעם דין ,אז פרוכטן׳ וועלכע זיינען געווען פון אנהויב אן מעשר שני און גע־
פינען זיך אויסער דער שטאט ירושלים אפילו זיי זענען טהור ,מעג מען זיי יא אוים־
לייזן מיט געלט .אבער פרוכטן ,וועלכע זענען געקויפט געווארען פאר מעשר שגי
געלט ,אויב זיי זענען טהור און געפינען זיף אויסער דער שטאט ירושלים ,טאר מען
ניט אויסלייזן ,ווי מיר האבן געלערנט פריער אין פרק א׳ משנה ה׳ .דעריבער האלט
ר׳ יהודה ,אז אויך ווען זיי זענען טמא טאר מען זיי אויך ניט אויסליחן און מען דארף
זיי באגראבן .דער אויסדרוק ״ברחוק מקום׳׳ ,אין דער ״ווייטקייט פון ארט״ ,מייגט
״אויסער דער שטאט ירושלים׳׳ ,און עם איז גענומען פון חומש דברים י״ד ״כי יחזק
ממך המקום״, ,׳אויב עם וועט זיין ווייט פון דיר דאם ארט׳׳ ,וואם מען מיינט דאם ארט,
וואוהין מען דארף ברענגן דעם מעשר שני ,און דאם איז ירושלים.
יא ,צבי שלקחו ,א הירש ,וואט מען האט געקויפם פאר מעשר־שני־געלט ,און
ער איז געשטארבן ,זאל מען אים באגראבן צחאמען מיט די פעל .מען טאר אים ניט
אויסליהן ,ווייל מענטשן וועלן דאך ניט קאנען עסן דאם פלייעו ,מחמת עם איז דאד ניט
געשאכטן ,און דער דין איז אז מען טארניט אויסליתן הייליקע זאכן אויף צו געבן
זיי צו עסן הינט )אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים( .ווידער די פעל ,באטעז
מען וואלט זי יא געקאנט נוצן ,ווערט זי בטל צום פלייש .ר׳ שמעון זאגט ,אז מען מעג
איס אויסלייזן .ער האלט ,אז מען מעג יא אויסליתן הייליקע זאכן צו געבן זיי צו עסן
צו הינט .לקחו חי ,אויב מען האט איס )דעס הירש( געקויפט א לעבעדיקן און מען
האט אים געשאכטן און ער איז טמא געווארן ,מעג מען אים יא אויסלייזן ,דער
ברטנורא זאגט אז דא איז אויר ר׳ יהודה )פריער פון משנה י׳( מודה ,אז מען מעג
אים אויסליתן .ר׳ יוסי זאגט ,אז מען זאל אים באגראבן .וויל ער האלט ,אז דער הירש
האט דעם דין ווי פרוכטן ,וואס זענען געקויפט געווארן פאר מעשר שני געלט.
לקחו שחום ,אויב מען האט געקויפט א געשאכטענעם הירש און ער איז טמא געווארן,
האט ער דעס דין ווי פרוכטן און וועגן פרוכטן איז פאראן די מחלוקה צווישן די
חכמים און ר׳ יהודה )פריער משנה י׳( צי מען מעג זיי אויסליהן.
יב ,המשאיל ,אז איינער נארגט־אויס )זיינע אייגענע( קרוגן צו )זיין אייגענעם(
מעשר שני )אריינצוגיסן אין די מעשר־שני־וויין( ,כאטש ער האט די פייישטאפט )נאכן
אריינגיסן רעם מעשר שני ודין אין די( ,האט דער מעשר שני די ניט קונה געזוען.
די קרוגן ווערן ניט דאדורך מעשר שני ,און נאכדעם ווי מען גיסט פון זיי צוריק ארוים
דעם וויין ,קאן מען טאן מיט די קרוגן ,וואס מען וויל ,ווייל זיי בלייבן ווייטער חולין.
זלף לתוכן ,אויב ער האם אריינגעגאסן אין זיי סתם )ער האט ניט געזאגט ,אז ער
בארגט די אויס( ,איז איידער ער האט די פארשטאפט ,האט זיי דער מעשר שני ניט
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קונה געווע! )זענען זיי ניט געווארן מעשר שני( ,אבער נאכדעס ווי ער האט זיי פאר־
שטאפט ,האט זיי דער מעשר שני יא קונה געווען )זענען זיי יא מעשר שני( .אזוי
טייטשט דער רמבם דעם ״סתם״ ,אז דאס מיינט מען ,אז ער האט גיט געזאגם ,אז ער
בארגט אוים די קרוגן ,און דעריבער אויב ער האט פארשטאפם די קרוגן נאכדעם
ווי ער האט אריינגעגאסן דעם מעשר שני וויק ,הייסט עם אז ער האט זיי אוועקגעגעכן
פאר מעשר שני .אבער דער ר״ש און דער ברטגורא טייטשן ,אויפן יסוד פון ירושלמי,
אז ״םתם״ מיינט מען דא ,אויב ער האט אריינגעגאסן ניט מעשר־שני־וויין ,נאר סתם־
וויין ,איידער מען האט אפגעשי Tט מעשר שני! און די משנה זאגט ,אז אויב ער האט
אפגעשיידט דעם וויין אלם מעשר שני אי  Tער ער האט פארשטאפט די קרוגן ,זענעז
די קרוגן ניט קיץ מעשר שני ,מחמת דער וויין ווערט באטראכט באזונדער און די
קרוגן באזונדער! און אויב ער האט דעם וויץ אפגעשי Tט אלס מעשר שגי נאכדעם
ווי ער האט פארשטאפט די קרוגן ,ווערן די קרוגן אויר פאררעכנט פאר מעשר שני.
דאם ווארט ״גפן״ איז פון ״גפף״ ,פארשטאפן ,און דערפון איז ״מגופה״ ,דער נאמען
פאר דעם פארשטאפער ,מיט וועלכן מען פארמאכט די קרוג אדער די פאס וויץ,
עד שלא גפן ,איידער ער ,האט זיי פארשטאפט )די קרוגן וויין( ,ווערן זיי בטל אי! הונ־
דערט און איינם ,אבער ווען זיי זענען שוין פארשטאפט ,אסר׳ן זיי מיט דעס קלענסטן
עפים .דער דאזיקער דין ווערט דא געלערגט אגב אורזזא ,און האט ניט קיץ שייכות
מיט מעשר שגי גאר בכלל ,אז קרוגן ווערן ,נאכדעם ווי מען האט זיי פארשטאפט,
פאררעכנט יעדער קרוג באזוגדער אץ האט א באזונדערע חשיבות! אבער איידער
מען האט ויי פארשטאפט ווערן זיי ניט פאררעכנט אלס באזונדערע קרוגן ,נאר ווי
סתם וויין .און די משנה לענט דא דעם דין וועגן תרומון ,אויב א קרוג וויץ פון תרומה
האט זיך אויסגעמישט מיט קרוגן וויץ פון חולין און מען ודיסט ניט וועלכע איז די
תרומה ,זאגט די משנה ,אז אויב דאם איז פארגעקומען איידער מען האט פארשטאפט
די קרוגן ,ווערט די תרומה בטל אין הונדערט און איינם ,דאם הייסט ,אויב איץ קרוג
תרומה־וויץ האט זיך אויסגעמישט מיט  100קרוגן חולין־וויין ,ווערט די תרומה בטל
און אויך א ישראל מעג דעם וויץ טרינקן )די דינים דערפון האבן מיר געלערנט אין
תרומה פרק ד׳ משנה ז׳( .אויב אבער די קרוגן זענען געווען פארמאכט ,ווערט די
תרומה ניט בטל! און אויב אפילו די תרומה־קרוג איז געווען לגבי די חולין־קרוגן
א ״כל־שהוא״ ,דאס ״קלענסטע עפים״ ,דאם הייסט אפילו איץ קרוג תרומה האט
זיך אויסגעמישט ,למשל ,מיט טויזנט קרוגן חוייין ווערט עם אויר ניט בטל ,און א
ישראל טאר דעם וויץ ניט טרונקן ,ווייל א פארמאכטע קרוג איז א השובע זאד און
ווערט ניט בטל .עד שלא גפן תורם ,איידער מען האט זיי פארשטאפט )די קרוגן ודין(
מעג מען אפשיידן תרומה פון איין)קרוג( אויף אלע )קרוגן(; נאכדעס ווי מען האט זיי
פארשטאפט מוז מען אפשיידן תרומה פון יעדער באזונדער .ווי מיר האבן געלערנט
אין תרומות פרק ב׳ משנה א׳ מוז מען אפשיידן תרומה נור ״מן המוקף״ ,נור פון
דעם וואם געפינט זיך דערלעבן ,פון זעלבן בערגל תבואה אדער פרוכטן ,און ניט פון
אן אנדער בערגל .זאגט די משנה ,אז אויב די קרוגן וויין זענען געווען אפענע ,הייסן
זיי ווי איין וויין און מען מעג אפשי rן תרומה פון איץ קרוג אויף אלע! אבער אויב
זיי זענען פארשטאפטע ,זענען זיי באזונדערע קרוגן וויין ,און מען מוז אפשי Tן פון
יעדער באזונדער.
יג .בית שמאי זאגן ,אז )אויב איינער ,וועלכער האט פארשטאפטע קרוגן ודין,
וויל אז זיי זאלן האבן דעם דין פון אפענע( ,מוז ער עפנען און צוריק אויסגיסן דעמ
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רס?גרה ל^ת וכה״א מסתח ואינ 1להחמיר על .עצמו למכור במךה׳
^ריך ל;5ר1ת .במה ך^רים אמורים ןצא .ק;קן לחולין .ר' ימבועו! אומר׳
ב^קום שרךכן למכור סתומות׳ אבל אף האומר לחבירו׳ רזיית זו אני
ב^קום ^רךבן למכור פתוחות׳ לא מוכר לך חוין מקגיןנים ׳;:נא לו:ךון
ן^א .ק;קן לחולין .אבל אם רצה לחולין i
וויין אין קעלטער .די בית שמאי האלטן ,אז קוים זענען געווען די קרוגן פארמאכט,
הייסן זיי שוין באזונדערע קרוגן וויין אפילו מען האט זיי צוריק געעפנט; און כדי
צו מאכן זיי אלם איק וויין ,מוז מען זיי צוריק אויסגיסן אין ווייז־קעלטער .ערשט דע־
מאלס קאן ער אפשיידן תרומה פון איין וויין אויף אלע ווייגען :אווי אויך בנוגע מעשר
שני .ובית הלל ,אבער די בית הלל זאגן ,אז ער עפנט און ער דארף ניט אויסגיסן.
לויט די בית הלל ,אויב מען האט גור געעפנט די קרוגן איז גענוג .במה דברים אמורים?
ווען איז דאס געזאגט געווארן? אז עם איז ,לויט די בית הלל ,גענוג אז מען זאל בלויז
עפנען די קרוגן ,און דעמאלס איז נור דער וויין מעשר שני און די קרוגן זענען חולין?
במקום שדרכן ,נור אין אן ארם ,וואו עם איז דער שטייגער צו פאו קויפן זיי פארמאכטע.
דאס הייסט אין אן ארט ,וואו עם איז דער שטייגער אז מען פארקויפט פארמאכטע
קרוגן וויין ,און ווייל ער האט זיי געעפנט• האט ער דערמיט באוויזן ,אז ער וויל ניט
דאס די קרוגן זאלן זיין מעשר שני .אבל במקום ,אבער אין אן ארט ,וואו עם איו
דער שטייגעד צו פארקויפן זיי אפענע ,ווערט די קרוג ניט קיין חולין .מחמת מיט
דעם עפנען האט ער גארניט באוויזן ,אז ער וויל ניט ,דאם די קרוגן זאלן ניט זיין
מעשר שני-,ווארום עם איז דאך דער שטייגער צו פארקויפן אפענע קרוגן וויין .אזוי
טייטשט דער ״תפארת ישראל״ ,נאכדעם ווי ער זאגט ,אז די משנה איז זייער שווער.
און די מפרשים ,דער רמבם ,און דער ר״ש און דער ברטנורא האבן וועגן איר פאר־
שידענע פשטים .דער רמב״ם טייטשט די משנה ,אז די מחלוקה פון די בית שמאי
און בית הלל איז גאר וועגן דעם פאל ,ווען א וויין־הענדלער אין ירושלים פארקויפט
קרוגן וויין צו איינעם פאר געלט פון מעשר שני ,איז אויב דער פארקויפער עפענט די
קרוגן און גיסט ארויס דעם וויץ פון זיי ,הייסן די קרוגן ניט קיין מעשר שני! און די
בית הלל זאגן ,אז עם איז גענוג ,אויב ער עפנט די קרוגן ,אפילו ער גיסט ניט ארויס
און די קרוגן זענען ניט קיין מעשר שני .אבער אויב עם איז אין דעם ארט דער מנהג,
צו פארקויפן אפענע קרוגן וויין ,זענען די קרוגן יא מעשר שני ,אפילו לויט די בית
הלל .און דערמיט דערקלערט דער רמבם ווייטער די משנה :אבל אם רצה ,אויב ער
)דער פארקויפער פון וויין( וויל זיין אפגעהיטן צו פארקויפן וויין נור )פינקטליך( לויט
דער מאס ,וועדט די קרוג יא חולין ,ווייל דערמיט האט ער דאך באוויזן ,אז ער מיינט
ניט דאם די קרוג זאל אויך אריינגיין אין קויף .דער ברטנורא זאגט ,אז אין אזא פאל,
אפילו ווען די קרוגן זענען פארמאכטע ,אויב נאר דער פארקויפער זאגט ,אז אזוי פיל
וויין ,לויט דער מאם ,פארקויפט ער פאר מעשר שני ,איז די קרוג חולין n .שמעון
זאגט ,אז אוין ווען איינער זאגט די צו זיין פריינט .״איך פארקויף דיר די דאזיקע פאם
וויין א חוץ די קרוגן■* ,איז די קרוג חולין ,די ״משנה ראשונה״ ,נאכדעם ווי זי ווייזט אן
אויף דער שוועריקייט אין די פרושים פון אנדערע מפרשים ,זאגט ,אז דער טייטש
איז ,דאם ר׳ שמעון זאגט אז ניט נור ווען איינער פארקויפט וויין אין קרוגן פאר
מעשר־שני־געלט לויט דער מאם ווערן די קרוגן ניט קיץ מעשר שני ,נאר אויך
אפילו ווען ער פארקויפט ניט לויט דער מאם ,גאר ער זאגט סתם! ״איך פארקויף דיר די
דאזיקע פאם וויין אחוץ די קרוגן״ מיינט מען ,אז די קרוגן זענען חולין און אז זיי
זענען ניט געקויפט געייאח דורך מעשר שני געלט .די ״משנה ראשונה״ זאגט ניט,
וואם מען מיינט מיט ״די דאזיקע פאם וויין״ .עם קאן זיין ,אז א ״פאס״ באשטייט פון א
סך קרוגן וויין! עם קאן אויך זיין ,אז א ״פאס״ איז דאסזעלבע וואס א ״קרוג״ ,ווי מיר
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פרה ר
א המ1ליןי 5יר 1ת מע^ר
נןנזק1ם הי1רןר למק1ם ל!ז 1ל׳ א1
ממקום ה! 1ל למקום הי־;קר׳ פ1דהו
כשער מקומו .המביא פירות מן
הגורן לעיר׳ וכדי.יין מן הגת לעיר׳

השכח לש;י ויציאות מביתו J
ב פודין מעשר שגי כשער הזול׳
כמות שליסנוגי לוקה׳  iihכמות
שהוא מוכר .כמות שהשלהגי פורט׳
ול ^tכמות שהוא מ^רף .ואין פודין

האבן עם געהאט פריער אין מסבתא דמאי פרק ז׳ משנה ח /וואו די משנה הויבט
אן מיט ״בדי יין״ )קרוגן ווייס און פארענדיקט מיט ״חביות׳ /פעסער .דער ברטנורא
טייטשט ,אז אויב איינער האט א פאם )א קרוג( יויין ,וועלבן ער האט געמאבט מעשר
שני ,א חוץ איין קווארטירל וויין׳ און ער פארקויפט דאם קווארטירל וויין צו א צווייטן
און זאגט צו אים ,אז ער לאזט זיך איבער די קרוג צוליב דעם מעשר־וויין ,פונדעסט־
מעגן ווערט די קרוג ניט קיין מעשר שד — .בבלל זענען אלע פירושים פון די
מפרשים אויף דער גאנצער משנה זייער שווערע.

פרק ד.
א ,המוליך ,אז איינער פירט פירות פון מעשר שני פון אן ארט וואו עם איז
טייער אין אן ארט וואו עס איז ביליק ,אדער פון אן ארט ,וואו עם איו ביליק אין אן
ארט ,וואו עס איז טייער ,לייזט ער אים אויס לויט דעם מארק־פרייז פון זיין ארט.
דער רמבם זאגט ,אז לכתחילה טאר מען מעשר שני ניט פירן פון איין ארט אין א ד
דערן ,נאר אדער מען לייזט אים אוים אין דעם ארט וואו ער האט זיך געפונען ,אדער
מען פירט אים קיין ירושלים .אבער אויב מען האם יא געפירט ,איז דער דין ,או
מען לייזט אים אויס לויט רעם מארק־פרייז פון ארט ,וואו דער מעשר שני געפינט
זיך בעת מען לייזט אים אוים .״שער״ איז דער טייטש דער ״מארק־פרייז״ .המביא,
אז איינער ברענגט פרוכטן )פון מעשר שני( פון שייער אין שטאט אריין אדער
וויין פון וויינקעלטער אין שטאט אריין ,איו דער צו־וואוקס פון פרייז )שבח( פאר
דעס מעשר שני ,און די הוצאות זענען פון זיין הויז .אין שטאט זענען פרוכטן טייערער
מי אין שייער ,און מיין איז אין שטאט טייערער ווי אין וויינקעלטער .זאגט די משנה,
אז איינער האט געבראכט פרוכטן אדער קרוגן מיין פון מעשר שני אין שטאט ,דארף
ער אויסליתן לויט דעם טייערן פרייז פון דער שטאט ,און דער פרייז־צו־מאוקם גע־
הערט צום מעשר שני .אבער די הוצאות ,מאס האט געקאסט ראם ברענגן רעם מעשר
שני פון שייער צי פון מיין־קעלטער א ין שטאט .,טאר מען ניט אראפנעמען פון מעשר
שני ,נאר ער זאל זיי באצאלן פון זיין הויז ,פון אייגן געלט .דאס מארט ״יציאות״
איז דאסזעלבע מאס ״הוצאות״.
ב .פורץ ,מען קאן אויסלייזן מעשר שני לויט דעס ביליקן מארק־פרייז ,לויט
דעס ,האס דער קרעמער קויפט ,און ניט ווי ער פארקויפט .א קרעמער ,וואס קויפט
פרוכטן און פארקויפט זיי ,צאלט פאר די פרוכטן א קלענערן פרית און נעמט פאר די
פרוכטן א גרעסערן פרייז .זאגט די משנה ,אז מען מעג אויסלייזן מעשר שני לויט
דעם קלענערן פרייז ,פאר וועלכן א קרעמער קויפט די פרוכטן .כמות שהשולחני ,ווי
דער געלט־וועקסלער קויפט קלייךגעלט ,און ניט ווי ער קויפט גרויס־געלט .דא לערנט
די משנה ,אז איינער האט קופערנע פרוטות פון מעשר שני און וויל זיי ביי זיך זעלבסט
אויסטוישן אויף זיינס א זילבערנעם סלע) ,״פורט״ ,אויסטוישן זיין אייגענעם סלע אויף
קליין־געלד ,אויף ״פרוטות״( ,מעג ער נעמען אזוי פיל פרוטות מיפיל עס נעמט א
געלד־וועקסלער ,מען ער גיט א זעלבערנעם סלע און נעמט דערפאר פרוטות ,און
ניט די צאל פרוטות מאס דער געלט־וועקסלער גיט .מען ער גיט פרוטות און נעמט

 56ג

מעשר שני פרק ד

אכסךה ,את עזו^יו
ק.ע^ר
ודתנים׳ ופדה על פי.עד אחד׳ ואת
^אין ך?ןיו :תעים . ,יפדה על פי
^זל^ה? .ג־ון היון ^לן,רם׳ יפירות
^;זהךקיבו׳ ו?ןע1ת עזהחליאו t

שנו

ג נ על ה 3י.ת א1סר׳ פסלע׳ ואחר
אומר׳ נסלע׳ נ על ה 3י.ת קודם׳
מפ;י שהוא מוסיף חומש .נ על
חנות אומר׳ בסלע׳ ואחר אומר.
בסלע ואינר׳ את של סלע זאי^ר

א סלע .מתמת ביים פארקויפן א סלע נעמט דער געלט־וועקסלער מער פרוטות׳
און ווען ער פארקויפט פרוטות ,און געמט א סלע׳ גיט ער ווינציקער פרוטות ,ווייל ער
דארף דאך פארדינען .׳,שולחני׳׳ הייסט א מענטש ,וואס זיין געשעפט איז צו וועקסלן
)טוישן( געלט ,גרויסע אויף קליינע און קליינע אויף גרויסע .ער שטייט ביי א טיש,
אויף וועלבן עס ליגט דאס געלט ,און ער טוישט .דערפון איז ״שולחני״׳ פון ״שולחן׳׳,
טיש .״פורט' הייסט געבן גרויסע־געלט און נעמען קליין־געלט! ״מצרף״ )צונויפנעמען(
חייסט געבן קליין־געלט און נעמען גרויס געלט .ואין פודין ,און מען טארניט אויס־
לייזן מעשר שני אויפ קוק .דאס הייסט ,מען טאר ניט נעמען סתם א קופע פרוכטן
מעשר שני און זי אפשאצן אויפן קוק און זאגן ,אז עס איז מסתמא פאראן אזוי פיל
נאר מען מוז אפציילן אדער אפוועגן .וועגן ווארט ״אכסרה״ האבן מיר געשריבן
פריער אין מסבתא דמאי פרק ב׳ משנה ה׳ .את שדמיו ,די )מעשר־שני־פרוכטן( ,וואס
זייער געלט איז באוואוסט )עס האט א פעסטן פרייז( זאל ער אויסלייזן דורך איין עדות,
עס איז גענוג אז איץ סוחר זאל זאגן ,אז דאס איז דער פרייז פון די פרוכטן .ואת שאין
דמיו ,און די )מעשר שני פרוכטן( וואס זייער געלט איז ניט באוואוסט ןזיי האבן ניט
קיין פעססן פרית( ,זאל מען זיי אויסלייזן דורך דריי )מענטשן( ,ווייל דער פרית איז
ניט באוואוסט ,דארף מען האבן דריי מענטשן ,סוחרים ,וועלכע זאלן אפשאצן דעם
ווערט ,און פאר אזוי פיל געלט דארף ער אויסלייזן דעם מעשר שני .כגון ,א שטייגער
ווי וויין ,וואס האט אנגעהויבן זויער ווערן ,אדער פרוכטן וואס זענען פארפוילט אדער
קופער־מטבעות וואס זענען פארזשאווערט .׳,קרם״ ,איז דער טייטש ״ארויפנעמען א
הייטל' )״קרום״ ,א הייטל'(; פאראן אויך א גירסא ״קסס״ .דער טייטש איז ״קאליע
ווערן פון וויק״׳ אנשטאט ״החליאו״ ,איז פאראן די גירסא ״החלידו״ ,פארזשאווערט
■
ווערן.
בעל הבית ,אויב )ביים אויסליתן מעשר שני( זאגט דער בעל הבית :״פאר א
ג.
סלע״ ,און א פרעמדער זאגט; ״פאר א סלע״ ,איו דער בעל הבית בילכער ,ווייל ער
לייגט צו א פיפטל )חומש( מיר האבן געגעבן אין דער הקדמה צו דער מסבתא מעשר
שני ,אז ווען דער בעל הבית ,צו וועמען דער מעשר שני געהערט ,לייזט אויס דעם
מעשר־שני ,דארף ער צו־לייגן צום קרן־פרייז א ״חומש״ ,א פיפטל! ראם איז אייגנט־
ליך א פערטל ,אזוי אז צוזאמען מיטן קרן־פרייז איז עס פינף פערטל .און ממילא איז
דאס פערטל א פיפטל .אויב אבער א פרעמדער לייזט אויס דעם מעשר־שני )ניט ער
קויפט׳ נאר ער לייזט זיי אויס ,אזוי אז די געלט ווערט מעשר שני און די פרוכטן
ווערן חולין ,זע אין פרק א׳ משנה א׳( ,דארף ער ניט צולייגן דאס פיפטל .זאגט די
משנה ,אז אויב דער בעל הבית וויל געבן פאר דעם מעשר שני א סלע און א פרעמדער
וויל געבן א סלע ,איז דער בעל הבית בילכער ,ווייל ער לייגט דאך נאך צו דאס פיפטל.
בעל הבית ,אויב דער בעל הבית זאגט ,״פאר א סלע״ ,און א פרעמדער זאגט פאר א
סלע און אן ״איסר״ ,איז דער )פרעמדער( מיט׳ן סלע און אן איסר בילכער ,וריל ער
לייגט־צו צום קרן א סלע האט  96״איסר״־מטבעות ).,איסר״ איז א רוימישע מטבע
,,אסאריוס״(! זאגט די משנה ,אז כאטש דער בעל הבית וואלט געדארפן צו־לייגן צום
סלע נאך א חומש ,א פערטל פון דעם סלע ,דאס איז נאך  24איסר־מטבעות ,און דער
פרעמדער האט דאך צוגעגעבן נאר איין איכר פונדעסטוועגן איז דער פרעמדער ביל־
בער און צו אים געהערן די מעשר־שני פרוכטן .ווייל ער האט צוגעלייגט צום קרן־
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קודם׳ מפני שהוא מ־וסיף.עלהיןרן.
הפודה מעשר שני שלו מ1סיף,עליו
חמישית׳ כין שהוא שלו׳ ובין שנתן
לו במתנה :ך מערימין.על מעשר
שני .ביצה? אומר אדם לבניו ולבת־ו
הגרולים׳ לעבדו ולשפחתוהעברים׳
חילן מעות אלו׳ ופדה לן מעשיר
•

•

־

T T

• .

• .

שנז

שני זה .אבל לא יאמר 3ן לבניו
ולמתו הקטנים׳ לעברי־ ולשפלותו■
הכנענים׳ מפני ש:ךן כידו^ ח ה:ה
עומד בגורן ואין בידיו מעות׳ אומר
לחבירו׳ הרי חפירות האלו נתונים
לן במובנה .חוזי ואומר׳ חדי אלו

מחללין-על מעות שבמות .ו משן

פרייז פון מעשר שני׳ און עפים מער אויפן קרן פרייז איז חשובער פון דעם סיפטל
)חומש(; ווארום דער דין איז ,אז מען מעג מים דעם חומש מאכן א ערמה׳ אן אויסדריי׳
אז מען זאל אים ניט באצאלן .ווי עם לערנט ווייטער די משנה ד׳ .הפודה ,אז איינער
לייזט אוים דץ מעשר שני ,דארף ער צו־לייגן א פיפטל ,סיי ווטן ער איז זיינער ,סיי
חע! ער האט אים באקומע! א מתנה .די מפרשים טייטשן׳ אויפן יםוד פון ירושלמי,
אז דאם מיינט מען׳ ווען ער האט באקומען די פרוכטן א מתנה איידער מען האט אם־
געשיידט פון זיי מעשר שני׳ און ער׳ דער מתנה־באקומער ,האט אפגעעזיידט פון זיי
מעשר שני :מחמת דער דין איז׳ אז מעשר שני קאן מען ניט געבן א מתנד 4זע פריער
פרק א׳ משנה א׳.
ד .מערימין ,מען מעג מאכן א ערמה )א! ארויסדריי( ביי מעשר שני .מען מעג
טאן אזוי׳ אז מען זאל ביים אויםלייזן דעם מעשר שני ניט דארפן צאלן דעם חומש )דאס
פיפטל( .כיצד ,ווי אזוי? דער מענטש )זזאם האט דעס מעשר שני( זאגט צו זיין דער־
זואקסענעם וון אדער דערוואקסענער טאכטער ,אדער צו-זיין יידישן קנעכט אדער צו
זיין יידישער דינסט .״דא האסט דו דאס דאזיקע געלט )ראם שענק איך דיר א מתנה(
און לייז אוים דעם דאזיקן מעשר שני״ .ווי מיר האבן געלערנט פריער אין דער
משנה דארף א פרעמדער מענטש ,וואם לייזט אוים דעם מעשר שני ,ניט צאלן דעם
חומש .דעריבער ווען דער בעל הבית שענקט זיינע דערוואקסענע קינדער ,אדער זייגע
יידישע באדינער דאס געלט און זיי ליתן אוים דעם מעשר שני׳ צאלן זיי ניט קיץ
חומש .די משנה האט ,אייגנטליך׳ געקאנט זאגן ,אז ער שענקט דאס געלט צו א
פרעמדן :נאר געוויינטלעך מאכט מען עם מיט אייגענע מענטשן ,וועמען מען קאז
אנפארטרויען׳ אז זיי וועלן ניט צונעמען דאם געלט אויף אן אמת .אבל לא יאמר ,אבער
ער ואל דאס ניט ואגן צו זיין קליינעם זון אדער קליינער טאכטער ,אדער צו זיין גוי־
אישן שקלאף אדער צו זיין גויאישער דינסט ,ווייל זייער האנט אין אווי גוט ווי זיין
האנט ,דער דין איז׳ אז אלץ׳ וואס א ניט־דערוואקסענער זון אדער טאכטער אדער
גויאישער שקלאף צי דינסט )כאטש זיי זענען אין א געוויסער מאס ווי יידן ,זע פריער
מסבתא ברכות פרק ג׳ משנה ג׳( פארמאגן ,געהערט עם צום פאטער פון די יינגע קיג־
דער אדער צום בעל הבית פון דעם שקלאף צי דינכט :דאם הייסט ״ידן כידו״׳ זייער
האנט איז ווי זיין האנט .דעריבער קאן ער דאך זיי ניט שעגקן דאס געלט פאר א מתנה.
ה .היה עומד ,אויב ער )דער בעל הביח פון מעשר שני( איז געשטאנען אין
שייער און ער האט ניט קיץ געלט )צו שענקן זיין פריינט ,כדי צו מאכן די ערמה ווי
פריער אין דער משנה( ,זאגט ער צו זיין פריינט :״די דאזיקע פרוכטן גיב איך דיר
א מתנה״ ,און דערנאך זאגט ער :״זאלן די פרוכטן זיין אויסגעטוישט אויף דעס געלט
האס אין האב אין הויז״ ,דא זאגט די משנה׳ ווי אווי מען קאן מאכן די ערמה אפילו
ווען דער בעל הבית האט ניט ביי זיך קיץ געלט צו געבן אן אנדערן א מתנה ,אז יע־
נער זאל אויסלייזן דעם מעשר שני אן א חומש .דער רמבם זאגט׳ אז לויט דער מיי־
נונג׳ אז מעשר שני קאן מען געבן א מתנה ,מיינט מען דא פרוכטן פון מעשר שני
זעלבסט :און לויט דער מיינינג ,אז מעשר שני קאן מען ניט געבן א מתנה ,מייגט
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סכינו מעש־ בסלע ,ול^א הספ״ק
לםדות 1עד ש;עסד בשתים׳ סתן
לו סלע וכשתבר בסלע׳ וסעשר
)וסלע בועשר( שני שלו; .זשך ממנו

שנח

סעשר בשתום׳ ול^צ הספיק לפדותו
עד שעסד בסלע׳ ניתן לו סלע
מחולין ,וסלע של סעשרשנישלו.
אם ה;ה עם הא״ץ נותן לו מדמאי

מען דא ,אז ער האט א־ועקגעעייקט זיין פריינט די פרוכטן אי Tער מען האט אסגע־
ש־יידט מעשר שני .א־ן דער פרייגט האט אפגעשיידט מעשר שני ,און דערנאך האט דער
ערשטער בעל הבית אייסגעלייזט דעם מעשר שני מיט דעם געלט וואס ער האט אין
הויז.
 1משך ממנו .אויב ער האט צוגענומען פו! איס דעם מעשר שני פאר )דעם
פרייז פו!( א כלע און ער האט ניט באוויזן אוימצולייזן אים )צו באצאלן ראם געלט(
ביז עס איז געיואר! ווערט צוויי )סלעים( ,דארף ער אים געבך א סלע ,און ער פאר 
ן ינט א סלע ,און דער מעשר שני איז זיינער ,דער ר״ש און דער ברטנורא טייטשן,
אז דא איז דער פאי‘ מיט איינעם יואס האט פארקויפט זיינע מעשר־שני־פרוכטן ,אזוי
אז דאס גע״ט ■ואס דער פארקויפער באקומט פאר די פרוכטן ווערט מעשר שני און
די פרוכטן ווערן חילין .אזא פארקויפן מעשר שני מעג מען יא )זע פריער פרק א׳
משנה א'(׳ מוזמת דאב הייסט דאך אויסגעדייזט דעס מעשר שני .דער דין איז .אז
ווען מעך פארקויפט פרוכטן ווערן זיי דאס אייגנטום פון קויפער ערשט דעמאלט׳ ווען
דער קויפער נעמט זיי צו )דאס הייסט ״משיכה״ ,״צונעמען״( ,כאטש ער האט נאב־
ניט באצאיט קיץ געלט פאר זיי .אבער אריסלימן מעשר שני קאן מען נור דורך געבך
דאם געלט .זאגט די משנה ,אויב דער קויפער האט צוגעגומען די מעשר־שני־פרוכטן
פאר דעם פרייז פון איין סלע .אבער ער האט נאכגיט געהאט געגעבן דאם געלט און
דערווייל זענען די פרוכסץ געיוארן טייערער און זייער פרייז איז געווארן צוויי
סלעים ,דארף דער קויפער געבן דעם פארקויפער ניט מער ווי איין סלע ,מחמת ער
האט דאך שוין קונה געיוען די פרוכטן דורך צונעמען זיי .אבער אזוי ווי דער מעשר
שני איז דאך נאכניט אויסגעלייזט ,ווייל ער האט קיין געלט ניט געגעבן; דעריבער
מוז ער אויסלייזן די מעשר־שני־פרוכטן אויף נאך א סלע ,ווייל איצט זענען דאו
די פרוכטן ווערן צ־ויי סלעים• אבער דעם ציוייטן מעשר־שני־סלע דארף דער קויפער
ניט געבן צו דעם פארקויפער ,נאר ער פארהאלט אים פאר זיך .קומט אויס ,אז דער
פארקויפער האט איין סלע מעשר־שני־געלט ,און דער קויפער האט אויך איין סלע
מעשר־שניעעלט ,א־ן דער דאזיקער סלע איז זיינער ,ער האט ״פארדיגט דעם סלע״.
משך ממנו מעשר בשתים ,אויב ער האם צוגענומען ביי אים דעם מעשר־שני פאר צורי
)סלעים( און ער ראם נים באוויון אים אויסצולייון )צו באצאלן וערפאר ראם געלט(
און ער איו ווערט געווארן איין סלע ,דארף ער אים געבן איין סלע פון חולי 1־)געלט(,
און איין סלע פון ויץ מעשר־שני־)געלט( מחמת אין איצטיקן פאל דארף ראך דער
קויפער יא געבן דעם פארקויפער צוויי סלעים ,אבער מעשר שני קאן דאך נור ווערן
איין סליע ,ווייל בעת דעם אויסלייזן זענען דאך די פרוכטן מער ניט ווערט ווי איין
סלע .זאגט די משנה די עצה .אז דער קויפער זאל געבן דעם פארקויפער איץ סלע
געיויינטליכע געלם .חולין־געייט .אין דער סייע ווערט מ,עשר־שני; און דעם צווייטן סלע
זאל דער קויפער נעמען פון זיינע אייגענע מעשר־שני־געלט ,וואם ער האט ליגן
און זאל אים געבן דעם פארקויפער .אזוי ארוס ווערט אויסקומען ,אז דער פארקויפער
וועט טאקע באקומען ציויי סייעים ,יועלכע זענען מעשר שני .אבער נור איין סלע איז
געווארן איצט מעשר שני .אם היה ,אויב ער )וער פארקויפער( איו געווען א עם
הארץ זאל ער אים געבן פון דמאי אויב דער פארקויפער איז א עם הארץ ,און מען טאר
ניט געבן צו א עם הארץ מעשר־שני־געלט ,ווייל מען האט מורא טאמער וועט ער
ניט אפהיטן מיט אים די דינים פון מעשר שגי )ניט עסן בטהרה די געקויפטע עסנ־

559

מעשר שני פרק ד

)נ״א מד^יו(  :ץ הפ 1ךה ק.עשר
ולא ל 1לא שם .ר י־וסי א1מר ד.1
ר' להודה א1סר ,צריך ל^רש .דלה
סר3ר עם האשה .על עמקי ^4ה
וקתשיה׳ ו;הן לה ג^ה וקדושיה׳
ולא 5לש .ר׳ י1סי א 1מר ,רי .1ר׳

שנט

להוךה א 1סר׳ ^ריך
ח הס5יה אי?ר ון^נל ן1ליו ו!5:י ׳
והלך ל^קום אמד ,והר הוא י 1צא
םפו;ד1ז׳ אונל עליו עוד איקד.
ה«5יח פוגרון ואכל עליו חציו׳
והלך ל?ןקום אחר׳ והרי הוא יוצא

ווארג( ,זאל ער אים געבן דעם צווייטן מעשר־שני־םלע ניט פון זיכערן מעשר־שני
נאר פון דמאי ,פון אזא מעשר שני ,וואם מען האט נור אפגעשיידט צוליב א ספק )זע
אין דער הקדמה צו מסכהא דמאי( און אזעלכן מעג מען יא געבן צו א עם הארץ .טייל
זענען גורס ״מדמיו״ .דאס הייסט ,אז ער זאל אים ביידע סלעים געבן פון זיק אייגן
געלט פון חולין־געלט.
ז ,הפודה ,אז איינער לייזט אוים מעשר שני און האט ניט אנגערופן קיץ נאמען
)ער האט נור אוועקגעלייגט דאס געלט און ניט געזאגט ,אז ראם איז די אויסלייזונג
פון די מעשר שני פרוכטן( ,זאגט ר׳ יוסי ,אז עם איז גענוג ,אבער ר׳ יהודה זאגט,
אז ער דארף ארויסזאגן .ר' יוסי האלט ,אז עס איז גענוג ,אויב ער האט אינזינען גע־
האט ,אז מיט דעם געלט ווערן אויסגעלייזט די מעשר־שני־פרוכטן! אבער ר׳ יהודה
האלט ,אז אינזינען האבן אליין איז ניט גענוג נאר ער מוז זאגן בפירוש .היה מדבר,
אויב איינער האט גערעדט מיט א פרוי וועגן די ענינים פון איר גט )אויב ער אין
געווען'איר מאן( אדער מקדש־זיין־איר )אויב ער איז נאכניט געווען איר מאן( און ער
האט איר געגעבן איר גט אדער איר קידושין־)געלט( ,און ער האט ניט ארויסגעזאגט
)״דאם איז דיין גט״ ,אדער ״דו ביזט צו מיר מקודש״( ,זאגט ר׳ יומי ,אז עם איז גע־
נוג)און דער גט איו א גוטער גט ,און די קידושין וענען גוטע קידושין( ,און ר׳ יהודה
זאגט ,אז ער מוז ארויסזאגן .די דאזיקע משנה ווערט דא געבראכט אגב אורחא ,ווייל
ר׳ יוסי און ר׳ יהודה זענען דא מחולק אין דעמזעלבן דין ווי ביים אויסליתן מעשר
שני :צי מען דארף ארויסזאגן צי ניט.
ח .המניח .איטר ,אז איינער האט אוועקגעלייגט אן איסר )אויסצולייזן אויף אים
מעשר שני פרוכטן וועלכע ער האט( ,און ער האט געגעסן אויף אים פאר א האלבן
איטר )מעשר־שני פרוכטן( ,און ער איז אוועקגעגאנגן אין אן אנדער ארט ,און דארט
איז ער )דער איטר( ווערט א פונדיון ,מעג ער עטן אויף אים פאר נאך איין איטר.
״פונדיון״ איז די אלט־רוימישע מטבע ״דופאנדיןם״ ,און איין ״פונדיון״ איז געווען
צוויי ״איסרים״ )אן איפר איז די אלט־רוימישע מטבע ״אסאריאן״( .אבער ניט או־
מעטום האבן די מטבעות געהאט דעמזעלבן ווערט ,זאגט די משנה ,אויב איינער האט
געהאט מעשר שני־פרוכטן און ער האט אוועקגעלייגט אן איסר־מטבע ,כדי אז ווען ער
וועט עסן פון די מעשר שני פרוכטן זאל דאם וואס ער וועט עסן אויסגעלייזט ווערן
אויף א טייל פון דעם איסר ,וויפיל דאס עסן וועט באטרעפן .און ער האט געגעסן
מעשר שני פרוכטן פאר א האלבן איסר :איז דאך אין דעם איסר נאד פארבליבן א
האלבער איסר ,אויף וועלכן ער קאן נאך עסן מעשר שני פרוכטן .אבער ער איז אוועק־
געגאנגן אין אן אנדער ארט ,און דארט איז דער איסר ווערט געווען טאפלט ,א פונדיון,
און ממילא איז דער פארבליבענער האלבער איסר ווערט א גאנצן איסר .זאגט די
משנה ,אז ער מעג עסן אויף אים מעשר שני פרוכטן פאר א גאנצן איסר .המניח פונ־
דיון ,אז איינער האט אוועקגעלייגט א פונדיון און האט געגעטן אויף אים פאר א האלבן
פונדיון ,און ער איז אוועקגעגאנגן אין אן אנדער ארט ,און דארט איז דעך פונדיון
ווערט א איטר ,מעג ער עמן נאן א העלפט )פלג( .ער מעג עסן אויף רעם האלבן
פונדיון ניט מער ווי פאר א האלבן איסר .אבער א האלבן איסר מעג ער יא עסן ,און
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גאי?ר׳ א1כל,ע?'יוע1ד^לג .דמ5ידו
איןר קל מ.ע>{ור>5זד׳ א1גל)ןאכ 6
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ממאה כאיקר׳ כ^ז״א הכל >{;קךד״
וכה״א עלאי אהד ^;קר׳ יכדמאי
^עקרה♦ ט ?ל המע1ת הנמצאים׳

מען זאגט ניט ,אז ווייל ער האט שוין געגעסן פאר א האלבן פונדיון ,דאם הייסט פאר
אן איסר ,און אזוי ווי דער פונדיון איז דאך איצט מער ניט ווערט ווי אן איטה זאל
ער ניט טארן מער עסן אויף אים .המניח איסר של מעשר שני ,אז איינער לייגט אוועק
אן איטר פון מעשר שני מעג ער עסן אויף אים עלף פון אן איסר און איין הונרערטסטל
פון אן איסר ,די דאזיקע משנה איז זייער א שווערע ,און די מפרשים זאגן אויף איר
א סך פירושים ,וועלכע זענען זיך סותר .דער רמבם און דער ברטנורא טייטשן די
משנה ,אז דא זענען פאראן צוויי באזונדערע דינים! איין דין איז ,אויב דער איפר איז
געווען פון געלט פון זיכערן מעשר שני ,פון ודאי ,און דער צווייטער דין ,אויב דער
איסר איז געווען פון דמאי־מעשר־שני ,וואס מען האט אפגעשיידט צוליב א ספק )זע
אין דער הקדמה צו דער מסבתא פון דמאי( .די משנה ליינט זיך דעריבער אזוי !
אז איינער האט אוועקגעליעט אן איסר מעשר־שני־געלט ,מעג ער עמן אויף אים א
עלפטל אין אן איסר ,אויב עס איז געווען דמאי־מעשר־שני ,און איין הונדערטסטל
אין אן איסר ,אויב עס איז געווען ודאי־מעשר־שני .און דער טייטש דערפון איז ,אז
אויב למשל מען קריגט פאר אן איסר עלף מילגרוימען ,און ער האט פון זיי געגעסן צען
מילגרוימען אלס מעשר שני ,מעג ער שוין עסן דעם עלפטן מילגרוים )דאס עלפטל
פון איסר( ניט אלס מעשר שני נאר אלס חולין .דאס איז ביי דמאי .און ביי ודאי איז
דער דין ,אז ניט א עלפטל נאר א הונדערטסטל! למשל ,אויב מען באקומט 100
טייטלן פאר אן איסר ,און ער האט געגעסן 9 9 ,פון זיי אלס מעשר שני ,מעג ער שוין
דעם הונדערטסטל טייטל ,דאס הייסט א הונדערטסטל פון איסר ,עסן ניט אלס מעשר
שני נאר אלס חולין .לויט דעם פשט טייטשט דער רמבם אויך ודיטער די משנה!
בית שמאי ,די בית שמאי זאגן ,אז אלץ איז צען .די בית שמאי זאגן ,אז סיי ביי מעשר
שני געלט פון ודאי און סיי פון דמאי ,אויב ער האט געגעסן ניין צענטל פון אים אלס
' מעשר שני מעג ער שוין עסן לעצטע צענטל אלס חולין! למשל ,אויב מען באקומט
 10מילגרוימען פאר אן איסר ,און ער האט געגעסן 4יץ פון זיי אלס מעשר שני מעג
ער שוין דאס לעצטע צענטל עסן אלס חולין .ובית הלל ,אבער די בית הלל זאגן ,אז
ביי ודאי איו עלף )א עלפטל( און ביי דמאי צען)א צענטל( ,לויט די בית הלל מעג
ער נאר ביי דמאי עסן דאס לעצטע צענטל אלס חולין ,אבער ביי ודאי מעג ער עסן
נור דאס לעצטע עלפטל אלס חולין .דער טעם פון די בית הלל איז ,ווייל אן איסר האט
 8פרוטות׳ און ^ויב ער וועט נעמען א עלפטל דערפון איז עם אכט עלפטל פון א פרוטה,
און אזוי ווי ער דארף דאך צולייגן)פאר אויסטוישן מעשר שני( דעם חומש )א פערטל,
זע פריער אין משנה ג׳( דאם הייסט נאך צוויי עלפטל ,איז עס צוזאמען צען עלפטל
פון א פרוטה ,דאס הייסט ניט קיץ גאנצע פרוטה )א גאנצע איז דאך עלף עלפטל( ,און
ניט קיין גאנצע פרוטה ,א פחות משוה פרוטה ,הייסט ניט קיץ געלט ,סיי בנוגע גזלה,
סיי מען איז נהנה פון הקדש )הייליקע זאכן( ,אבער ביי דמאי דארף מען דאו ניט
צאלן קיין חומש ביים אויסליקן מעשר שני )זע מסבתא דמאי פרק א׳ משנה ב'( ,מעג
ער עסן אלם חולין א צענטל פון איסר ,ווייל א צענטל איז דאך אכט צענטל פון א
פרוטה ,און דאם חומש ,די צוויי צענטל ,דארף ער דאך ניט צולייגן ,איז דאו עם א
״פחות משוה פרוטה״ ,ווינציקער פון א פרוטה ,און ער מעג עם דעריבער עסן אלם
חולין .די אנדערע מפרשים ברענגן נאך פירושים ,און אלע זענען שווער.
מ כ ל ה מ ע ו ת  ,א ל ע ג ע ל ט ע ר  ,ו ו ע ל כ ע מ ע ן ג ע פ י נ ט  ,ז ע נ ע ן ח ו ל י ן  .אויב מען גע־
פינט געלט דארף מען ניט קלערן טאמער איז עם מעשר שני געלט; מען מעג עם פאר־
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ואם ליד של מ?;5ת ,הוא ,קוכן
וסדי שכתובו חולין .א?זרו לו ,אין
דךך מי אךם להיות כו^סין חולין
ל,קוכןן י א הט־דגא בלי׳ וכתוב
עליי מ ^קרגן׳ מ ס.עשר׳ ד דמאי׳
ט סגל׳ ת תרוסי״ שכשעת סכדי

ה ר אלו חולין׳ »?ילו ריגר ן^.ב
עם ה?קף ועם הגזעיות ¥9 .א כת־ו?ן
דורש׳ ו?תוב עליו פעשי׳ בירי די
מעשרן יהמועא כלי?! ,תובעליו
,קךכן׳ ר׳ יהודה או־מר׳ אםה;ד׳של
דורם׳ הוא חולין ומה שכת־וכו רןךכן׳

נוצן אלם געלט פון חולין .דער ברטגורא )אויפן יסוד פון דער משנד ,אין מסבתא
שקלים פרק ז׳ משנה ב׳( זאגט ,אז אין ירושלים איז עם חולין נור ווען מען געפינט עס
א גאנץ יאר ,דאקייגן אין די יום־טוב־טעג אויב מען געפיגט געלט אין ירושלים
דארף מען יא קלערן טאמער איז עם פון מעשר שני .אפילו דינר ,אפילו)אין דעס גע־
פ י נ ע נ ס ם ג ע ל ט ( א י ז ג ע ו ו ע ן א גאלדענער דינר צוזאמען מימן זילבער־געלט און מימן
ק ו פ ט ר ־ ג ע ל ט  .מען קאן דאך מיינען ,אז ווייל עם איו דאך ניט דער שטייגער צו לייגן
צוזאמען גאלד מיט זילבער־געלט און קופער־געלט ,קאן דעריבער זיץ ,אז דאס איז
מעשר שני־געלט ,וואם מען פלעגט יא האלטן אין גאלד און זילבער און קופעח פוג־
דעסטזועגן דארף מען אויך אין אזא פאל ניט קלערן .מצא ב ת ו כ ן  ,אויב ער האט צווישן
זיי)צווישן די געפינענע געלט( געפינען א שערבל ,און אויף אים איז געווען אויפגע־
שריבן ״ מ ע ש ר ״  ,איו עס )דאס געלט( מעשר )שני( ,אמאל פלעגט מען שרייבן אויף
שערבלעך ,אבגעבראכענע שטיקלעך פון קרוגן צי אנדערע ערדענע בלים ,די משנה
זאגט ,אז אויב אויף דעם שערבל איז געווען אויפגעשריבן ״מעשר״ ,ד.ייםט עס,
אז דער בעל הבית פון געלט האט ראם אוועקגעלייגט פ«־ א סימן ,אז דאס איז מעשר,
שני־געלט.
י.

ה מ ו צ א

כ ל י ,

א ז

א י י נ ע ר

ג ע פ י נ ט

כ ל י

א

א ו ן

ד ע ר ו י ף

א י ז

א נ ג ע ש ר י ב ן

״ ק ר ב ף ,

ז א ג ט ר ׳ י ה ו ^ ה  ,א ו י ב ז י א י ז א ע ר ד ע נ ע ) כ ל י (  ,איז זי חולין און וואס עס איז פאראן
א י ן א י ר  ,א י ז ק ר ב ן  ,א ו ן א ו י ב ז י א י ז א מ ע ט א ל ע נ ע  ,א י ז זי ק ר ב ן און וואס עס איז פאראן
א י ן א י ר א י ו ח ו ל י ן דאס ווארט ״קרבן״ מיינט ״הקדש״ ,מקדיש געווען צום בית
המקדש .זאגט ר׳ יהודה ,אז אויב די בלי איז געווען אן ערדענע און אין דער בלי האט
זיך געפונען עפים )געלט צי אנדערע זאבן וואס האבן א ווערט( ,איז די בלי חולין,
ניט קיין הקדש ,ווייל עם איז ניט דער שטייגער פון מענטשן מקדיש צו זיין צום בית
המקדש א ערדענע כלי! אבער דאס ,וואס געפינט זיך אין דער כלי ,איז קרבן ,איד
הקדש .אויב אבער די כלי איז געווען א מעטאלענע ,און אזוי ווי עם איז דער שטיי־
איז די כלי הקדש ,אוןדאם
כלים צום בית המקדש,
גער מקדיש צו זיץ מעטאלעגע
וואם איז אינווייניק איז חולין! ווייל מען נעמט אן ,אז די אויפשריפט ״קרבן״ איז
געווען א ס י מ ן  ,אז די כלי אליץ איז הקדש .א מ ר ו ל ו  ,ה א ב ן ד י חכמים געזאגט צו איס
) צ ו ר ׳ י ה ו ד ה (  ,ע ם א י ז נ י ט ד ע ר ש ט י י ג ע ר פ ו ן מ ע נ ט ש ן א ר י י נ צ ו ל י י ג ן חולין אין קרבן.
די חכמים האלטן ,אז ביי א מעטאלענער כלי זענען ביידע הקדש ,סיי די כלי און סיי
דאם וואם איז אינווייניק ,ווייל מענטשן וועלן ניט אריינלייגן חולין־זאכן אין הקדש.
י א

ה מ ו צ א

כ ל י ,

א ז

א י י נ ע ר

ג ע פ י נ ט

א

כ ל י

א ו ן

ט ס

א י ז

ד ע ר ו י ף

א נ ג ע ש ר י ב ן

״ ק ״ ,

א י ז ע ס ״ ק ר ב ן ״  ,״ מ ״ א י ז ע ס מ ע ש ר ״  ,״ ד ״ איז ע ס ״ ד מ א י ״  ,״ ט ״  ,אין טס
״ ט ב ל ״  ,״ ת ״ א י ו ע ס ״ ת ר ו מ ה ״  ,ו ו י י ל א י ן ד ע ר צ י י ט פ ו ן ס כ נ ה האט מען געפלעגם
ש ר י י ב ן ״ ת ״ א נ ש ט א ט ״ ת ר ו מ ה ״  .עם זענען געווען צייטן אין ארץ ישראל ווען פרעמדע
רעגירונגן'האבן דארט געהערשט און האבן טזר געווען אויף יידן ,אז זיי זאלן ניט אפ־
אפענערהייט .אין אזא סכנה־
א סכנה אפצוהיטן מצוות
היטן מ צ ו ו ת  ,און עם איז געווען
זיך געבן סימנים פארשטעלט ,און די משנה זאגטדא,
צייט )״שעת ס כ נ ה ״ ( פלעגט מען
אז מען ה א ט געוואלט שרייבן ״תרומה״ האט מען געשריבן אין ראשי תבות ,א ״ת״

מעשר שני פרק ד

362

היו כ1תבין !  fתד 1ת תרו?ןהי ר׳ י1םי
אוסר כ^ם שמות 5ני אדם הם.
אמד ר׳ יום• אפילו מצא חנית והיא
T

^

T

•

ד

T

מלאה סי־ות ,ונתיב טי‘•’־ ה -מה,
T

T ,

 r׳

T

ז

ך,רי אלו הולין׳ שאני אומי־אש-תקד
היתה מלאה פירות תרומה ופנה:

שסב

יב האומר לבנו .5עשר שני בזוית
ז׳ו׳ ומ׳צא בןוית אדורת ,סדי אלו
ימ^א מאסים׳
חולין .היהז^זם
השיאי י׳יי^ין׳ מאתים ו^׳^א מ!;ח׳
הנל מ?גשר :

אליין .דעריבער ווען מען געפינט א כלי און עס איו פאראן אויפגעשריבן איין אות איז
עס די ראשי תבות פון א גאגין יוארט .יואס ד,אט די באדייטונג פון א מצוה! א ״ק״ מיינט
קרבן )ד,קדש(; א ׳ מ״ מייגט מעשר שני; א ״די' מיינט דמאי׳ א "ט״ מיינט ״טבל״ ,א
״ת״ תרומר .,ר׳ יוסי אומר ,ר׳ יוסי זאגט ,אלע זענען זיי נעמען פו! מענטשן .ר' יוסי
ד,אלט ,אז מען דארף ניט אויכטייטשן די אותיות ,אז זיי זענען ראשי תבות פון קרבן,
צי תרומת נאר דאס זענען די ראשי תיבות פון נעמען פון מענטשן ,למשל ״ק״ איז
״קד,ת״ ,״ד״ איז דניאל ״ט״ איז ״טוביד,״ און אזוי כסדר ,און מען מעג די פרוכטן
יואס זענען אינווייניק פארניצין אלס חולין .אמר ר׳ יוסי ,האט ר׳ יוסי געזאגט ,אפילו
ער געפינט א פאס ,או! זי איו פיל מים פרוכטן ,או! אויף איר איז אנגעשריבן ״תרומה״,
זענע! זיי חולי! ,ווייל איך זאג ,אז פאראיאר! אשתקד( איז זי געווע! פול מיט פרונט!
פון תרומה ,או! ער ראט זי אויסגעלי־דילט ר׳ יוסי זאגט ,אז אפילו ווען עס שטייט
בפירוש אגגעשריבן ״תרומד,״ אויף א פאס מיט פרוכטן ,קאנען מיר זאגן ,אז מיט א יאר
צוריק איז טאקע געווען אין דעיר פאס תרומה־פרוכטן ,אבער יענע פרוכטן האט ער
ארויסגענומען פון פאס ,אין די איצטיקע פרוכטן זענען חולין ,״אשתקד״ איז דער
טייטש ״דאס פריערדיקע יאר״ ,און דאס איז אן אראמעאיש ווארט צוזאמעגגעזעצט
פון ״שתא קדמייתא״.
יב .האומר לבנו ,אז איינעי■ זאגט צו זיי! זו! :״דאס מעשר שני !ג^לט( געפינט
זיך אי! דאזיק! ווינקל״ ,או! ער )דער זו!( האט )איך יענעם ווינקל ניט געפינע! ,נ^ור ער
האט( געפינע! )געלט( אי! א! אנדער ווינקל ,איז עס חולי! ודיל מען נעמט אן ,אז דאס
איז אנדערע געלט ,און אז יענע ,די מעשר שני ,האט מען פריער צוגענומען .היה שם
מנה •,אויב דארט איז געהאט געווע! הונדערט גילד! )מעשר שני געלט( או! ער האט
געפינע! צזויי הונדערט ,איז דאס איבריקע חולי! די מפרשים טייטשן ,אז דער פאטער
האט געזאגט צום זון ,דאס אין א געיויסן ארט ליגט הונדערט גילדן )״מנה״ ,איז הוג־
דערט ..זוז״( מעשר־שני־געלט ,און דער זון האט דארט געפונען ליגן צוויי הונדערט,
זענען הינדערט מעשר שני ,און די איבריקע הונדערט גילדן זענען חולין .מאתים ומצא
מנה ,אויב )ער האט איס געזאגט( צוויי הונדערט ,או! ער האט געפונע! הונדערט ,איז
אלץ מעשר ווייל מען נעמט אן ,אז די  100זייגען א טייל פון די  2הונדערט גילדן
מעשר־שני געלט ,און די צווייטע הונדערט האט עמיצער צוגענומען.

פרק ה.
די תורה זאגט אין ויקרא י״ט ,אז יוען איינער פלאנצט פרוכטן־ביימער ,זענען די
פרוכטן פון רי ערשטע דריי יאר ״ערלה״ .און מען טאר זיי ניט עסן .פרוכטן פון
פירטן יאר זענען ״קדש הלולים ^ה״ ,הייליק צו גאט; די דאזיקע פרובטן דארף מען
אוועקפירן קיין ירושלים און דארט זיי עסן .די דאזיקע פרוכטן פון פערטן יאר הייסן
״כרם רבעי״ ,דער ״פערט־־יאריקער וויינגארטן״ ,און אויך ״נטע רבעי״ ,דער פערט־
יאריקער פלאנץ )בוים(״ .אויב מען וויל די רבעי־פרוכטן ניט פירן קיין ירושלים,
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שסג

פ ר Iמ ה

א ?ים ך5עיםציניןא1ת51ק1ןץ1ת תן^8זמעוץ ?ן3מליאל 3מהך?רם
אך?!ד״ן>?זל ,עולה נהרסית׳ ו^זל
ר?1ר 1ת ?מיד׳ וסמסה ו ^&1ך .אמר

אמררם? 3^ 3י.עית .והצנועים ס5יןזין
את ה^עות ואומרים׳ ?ל ה5לר!ט

טוישט מען זיי אויס אויף געלט )מען ״ליתט זיי אויס״ .״פודין״( און דאם געלט ווערט
כרם רבעי און מען פירט עם קיץ ירושלים און מען קויפט דארט דערפאר עסנווארג
און מען עסט עס׳ און די פריערדיקע כרם־רבעי־פרוכטן ווערן איינפאכע פרוכטן׳
חולין ,און מען מעג זיי עסן אומעטום .צוליב דעם וואט כרם רבעי איז לויט די דינים
בנוגע אוועקפירן קיין ירושלים און אויסלייזן ענליך צו מעשר שגי ,דעריבער לערנט
די משנה די דאזיקע דינים אין דער מסבתא פון מעשר שגי .מיר וועלן דאם ווארט
כרם רבעי מער ניט איבערזעצן ,נאר שרייבן כרם־רבעי־פרוכטן.

כרם רבעי ,כרם רבעי בןןצייכנט מען מיט הויןרטע שטיקלעך ערד .מען דארף
א.
ביי א גארטן מיט ביימער ,וואם האבן פרוכטן אין פערטן יאר זינט זייער פלאנצן ,און
זיי זייגען ברם רבעי ,מאכן א צייכן ,א סימן ,מיט טרוקעגע שטיקלעך ערד ,כדי מענטשן
זאלן וויסן ,אז דאם זעגען ברם־רבעי־פרובטן און זאלן זיי ניט עסן .״קחזות״ איז דער
טייטש ״שטיקלעך״ ,און דער ״ערוך השלם״ מיינט ,אז ״קזז״ איז דאם זעלבע וואם
״קצץ״ ,אפהאקן! דער ״ערוך״ זאגט ,אז דאס מיינט מען שטיקלעך רויטע ערד .ושל
ערלה בחרסית ,און וביי א גארטן( פון ערלה )מאכט מען א צייכן( מיט שטיקלעך שערב־
לעו־ערד ,ווען דער גארטן מיט די פרוכטן־ביימער זענען אין די ערשטע דריי יאר זינט
מען האט זיי געפלאנצט און זיי זענען ״ערלה״ ,מען טאר זיי ניט עסן און ניט קיץ הנאה
האבן פון זיי .דארף מען מאכן א צייכן דורך אנידערלייגן שערבלעך־ערד; חרסית איז
פון ווארט ״חרס״ ,דאס הייסט ,ערד ,ליים ,פון וועלכע מען מאכט ערדענע כלים.
ושל קברות ,און ביי קברים מאכט מען א צייכן פון קאלך .דער דין איז ,אז א כהן צי א
נזיר טאר ניט זיין צווישן קברים ,כדי נים טמא צו ווערן! מען מאכט דעריבער ביי
קברים א צייכן מיט ווייסן קאלך ,כדי מען זאל וויסן ,אז דא זענען קברים .די גמרא
בבא קמא ס״ט זאגט ,אז כרם רבעי מעג מען דאך עסן אין ירושלים אדער ווען מען
לייזט עס אויס ,דעריבער מאכט מען דעם סימן מיט ערד ,ווייל אין ערד וואקסט און מען
קאן ארויסבאקומען פון איר פרוכת! ערלה טאר מען דאד ניט עסן און אפילו ניט הגאה
האבן ,באצייכנט מען איר מיט שערבלעך־ליים ,וואו קיץ זאך וואקסט ניט; קברים בא*
צייכגט מען מיט ווייסן קאלך ,עס הייסט ,אז עס איז ווייס ,ווי מענטשן־ביינער .וממחה
ושופך ,און ער חייקט איין )רעם קאלך אין וואסער( און באגיסט )רעם קבר( ,די גמרא
דארט אין בבא קמא ס״ט זאגט ,אז דאם איז כדי עס זאל זיין נאכמער ודים ,״ממחה״ איז
דער טייטש צעקוועטשן ,צערייבן! ער צערייבט אים אין וואסער .אמר רבן שמעון בן
גמליאל ,האט רבן שמעון בן גמליאל געזאגט; ווען איז ראם געזאגט געווארן )אז מען
דארף מאכן א צייכן ביי א גארטן פון כרס רבעי און ערלה ,כדי מענטשן זאלן ניט נע־
מען די פרוכטן ? אין שמיטה־יאר .ווייל אין שמיטד׳־יאר געד,ערן דאך די פרוכטן פון
גארטן צו אלע מענטשן ,יעדער מעג דאך זיי עסן ,ניט בעטעגדיק קיץ דערלויבניש
ביים בעל הבית! דעריבער דארף מען מאכן דעם צייכן ,אז זיי זאלן וויסן ,אז די דאזיקע
פרוכטן זענען כרם רבעי צי ערלה ,און מען טאר זיי ניט עסן .אבער אין סתם יארן ,ווען
די פרוכטן געהערן צום בעל הבית דארף מען ניט מאכן קיין צייכן ,ווייל אויב ניט־ארנט־
ליכע מענטשן גנבע׳ענען פרעמדע פרוכטן ,דארף מען זיי ניט ווארנען ,אז דאם איז
כרם רבעי צי ערלה .והצנועין ,און גאר פרומע מענטשן לייגן אוועק געלט ,און זאגן ,אז
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מזה יהא סח^ל .על היןע 1ת1ן,אלו:
ב ?רם ר;עי ה;ה ע 1לה לירו)ןןלי.ם
סהלןי י־ום אדוד ל?ל צד .ראיז 1היא
תחו?ה^ אילת ?זן הךרום ,געכןרבה
מן ה}:ם1ן׳ לוד מן המערב׳ והי.רזין

שסד

מן המןרח .ומ^;ךבו הבירות׳ התקינו
^מ*ד.א

 9מון לח 1מה .יה;אי

הןה הה?ר׳ קאי^סי עז!ךצו נהזור
הך?ר ללם־ות ^;זהןד ..י י־וסי א1סר
מ^זהלב בית המרןייגז ה;ה הה^אי

וואט מען וועט ^(פרייסן פו! די דאזיקע פרוכטן זאל אויסגטטוישט ווערן אויפ 1דן(זיק1
געלט דאס איז נאר ביי כרם רבעי ,און ווי מיר האבן געזאגט אין אנהייב פון דאזיקן
פרק ,קאן מען כרם־רבעי־פרוכטן אויסליקן מיט געלט .זאגט די משנה ,אז גאר סרומע
מענטשן ,צנועים ,וועלכע האבן א גארטן מיט כרם רבעי פרוכטן ,זענען זיך נוהג ,אז זיי
לייגן אוועק ביי זיך אין הויז געלט ,און זאגן ,אז די פרוכטן וואס פרעמדע מענטשן וועלן
אפרייסן פון דעם גארטן ,זאלן זיין אויסגעטוישט אויף דעם געלט ,און ממילא ווערן
די פרוכטן אויס כרם רבעי און די מענטשן מעגן דאס עסן .וועגן יוארט ״צנועים׳* האבן
מיר געגעבן אין מסכתא דמאי פרק ו׳ משנה ו׳.
ב .כרס רבעי ,כרם־רבעי־פרוכט! האט מע! געדארפן פיר! קיי! ירושלים חייט
איי! טאג־גאנג פו! יעדער דיט .ווי מיר האבן געשריבן אין אנהייב פון דער פריער־
משנה ,האט מען כרם רבעי־פרוכטן געדארפן פירן קיץ ירושלים ,אבער מען האט אויך
געקאנט זיי אויסלייזן מיט געלט ,און דאם געלט פירן קיץ ירושלים און קויפן דארט
דערפאר עסנווארג .זאגט דא די משנה ,אז כרם־רבעי־פרוכטן ,וואס זענען געוואקסן אין
ערמער ,ווייט פון ירושלים צו יעדער זייט פון דער שטאט ,צו מזרזז ,מערב ,צפון ,דרום,
ניט מער ווי איין טאג־גאנג ,האט מען די פרוכטן זעלבסט געמוזט פירן קיץ ירושלים,
און מען האט ניט געטארט זיי אויסלייזן אויף געלט .די גמרא ראש השנה ל״א זאגט,
אז דאם איז געווען א תקנה פון די חכמים ,כדי די גאסן פון ירושלים זאלן זיץ באצירט
מיט פרוכטן; דאס מיינט ,אז עס זאל זיין אין ירושלים גענוג פרוכטן ,אבער דאם האט
מען איינגעפירט נור אין די ערטער ,וואס עם געדויערט נאר איין מאג צו גיץ פון זיי
קיץ ירושלים .ואיזו היא תחומה? או! וואט אין א־ר גרעניץ? ביז וואנען ציט זיך דער
שטח ,וואם איז ווייט פון ירושלים איין טאג־גאנג? אילת ,די)שטאט( אילת פו! דרום ,או!
עקרבה פו! צפו! ,לוד פון מערב או! דער ירד! פו! מזרח .די משנה גיט דא די ערטער
וואם זענען ווייט פון ירושלים פונקט איין טאג גאנג ,און דאם זענען די שטאט אילת
אין דרום־זייט פון ירושלים .די דאזיקע שטאט האט אויך געהייסן ״עליאטערפאלים״,
און אויך ״בית גוברין״ ,און עם איז היינט א דארף אויפ׳ן וועג פון ירושלים קיץ חברון
און עם הייסט אין אראביש ״בעט דזשיברין״ .״עקרבוז׳* איז ווייט איין־טאג־גאנג פון
ירושלים צו צפון זייט .דאם איז היינט אן אראביש דארף ניט ווייט פון שכם ״עקראבא',
און איז געווען אמאל א גרויסע שטאט און ווערט דערמאנט אין ספר יוסיפון לרומיים,
וואו זי הייסט ״אקראבאטא״ .לוד איז אויך היינט א באקאנטע שמאט צו מערב פון
ירושלים אויפן וועג קיץ יפו־תל־אביב .דער טייר ירדן איז צו מזרח פון ירושלים ,און
א מענטש דארף גיץ דעם וועג פון ירושלים צום ירדן אין א טאג ציים .ומשרבו הפירות,
אבער ווע! עם איז געוואר! א סך פרוכט! האט מע! מתק! געוזען ,אז מע! זאל מעג! אוים־
לייז! )כרם רבעי פרוכט!( לעב! דער מויער )פון ירושלים( .ווייל מען האט געזען ,אז
ירושלים האט צופיל פרוכטן און די סוחרים האבן היזק געהאט געלט ,האט מען מחקן
געווען ,אז אפילו ווען דער כרם־רבעי־גארטן געפינט זיך לעבן דער מויער פון ירושלים,
מעג מען די פרוכטן אויסלייזן און ברענגן קיין ירושלים דאם געלט .ותנאי היה הדבר,
או! די זאך איז געווע! א תנאי )מען האט אויסגענומע! א תנאי( ,אז ווע! מ׳וועט וזעל!,
זאל די זאך צוריק ווערן ווי עם איז געווע! .דער תנאי איז געווען ,אז ווען די חכמים
וועלן איינזען ,אז עם איז פאראן אין ירושלים ווינציק פרוכטן ,זאלן זיי קאנען אפשאפן
די נייע תקנה ,ר׳ יוסי זאגט ,אז ווע! עם איו חרוב געוואר! דאם בית המקדש האט מע!
געמאכט דעם תנאי ,או! דער תנאי איז געווען ,אז ווע! דאם בית המקדש וועט געבויט

365

מעשר שנ פרק ה

הזהי ותגאיה;ה׳ אי?ןתי ק!5נה 5ית
המקךש נחזור הד^ר לכמיות
ג כרם יכעי׳ בי:ז א אין ל 1ח?1ןש
ואין לו בעור׳ וגל',א נשל־ו .כוצ׳א
יש ל 5 1רב* דשל 1ע1לל1ת׳ והע;יים
פודין לעצק׳ ובה א׳  1bל^ת.י
ד כיצד פ1ךין נטע וכעי^

שסה

של^ןזה ,ואומר
את הסל על
כמי ,אלם ר^ 1ה לסד 1ת ל 5? 1ל ע׳
.על מגת להוציא יציאות מביתו׳
 1ס5יה את המעות ואומר׳ בל הגלקט
מןה מהלל על המעות ל׳אלו בכך
וכך ^י ם ב?ל עי ה וכ^^זביעית
פולהו בשוויו .ואם ה;ה הכל מו5ךןר׳

ווערן ז<(ל די זאך ווערן צוריק ווי פ ריע ה ר׳ יוסי זאגט ,אז דאס וואם מען האט אפגע*
שאפט די תקנה צו פירן די פרוכטן אליין קיין י ר ו ד י ם איז ניט געווען׳ ווייל ירושלים
האט געהאט {יופיל פרוכטן׳ נאר ווייל דאס בית המקדש איז געהאט חרוב געווארן.
און דער תנאי איז אז ווען דאס בית המקדש וועט געבויט ווערן זאל מען ווידער מוזן
פירן די פרוכטן זעלבסט קיין ירושלים.
ג כרס רבעי ,פרוכטן פון כרם רבעי ,זאגן די בית שמאי ,אז זיי האבן ניט קיץ
חומש )פיפטל( און האבן ניט קיץ ביעור )מען דארף זיי ניט אויסרוימען פון שטוב(,
און די בית הלל ואגן ,או זיי האבן יא די משנה האבן מיר דערקלערט אין מסבתא
פאה ז׳ משנה ר .בית שמאי ,די בית שמאי ואגן ,אז )כרם רבעי( האט פרם און האס
עוללות ,און די ארימע לייט )וואס נעמען די פרט און עוללות פון כרם רבעי( לייזן עס
אויס פאר זיך ,און די בית הלל זאגן ,אז אלץ גייט אין קעלטער .אויך די דאזיקע ווי די
פריערדיקע מחלוקה פון די בית שמאי און די בית הלל האבן מיר געהאט אין מסבתא
פאה פרק ז׳ משנה ו׳ און דארט האבן מיד געגעבן די דערקלערונג.
ד ,כיצד פודין נטע רבעי? ווי אזוי ליתט מען אויס נטע רבעי? ביז איגט איז
אין דער משנה כסדר געווען .,כרם רבעי״ ,וראם איז דער טייטש ״א וויעגארטן אין
פערטן יאר״ .איצט איז פאראן אין דער משנה ״נטע רבעי״ ,וואס איז דער טייטש
״א פלאנצונג אין פערטן יאר״ ,דאס הייסט אלע פרוכטן־ביימער .אין דער גמרא ברכות
ל״ה איז פאראן וועגן דעם א מחלוקה ,צו כרם רבעי מיינט מען נור א וויינגארטן און
ד ער דין איז נור ביי וויינטרויבן ,אדער מען מיינם אויר Kלע אנדערע פרוכטן־ביימער.
דער רמבם פסקנט ,אז אויך אלע אנדערע ביימער־פרוכטן זענען כרם רבעי .די משנה
ענטפערט דא אויף דער שאלה :ווי אזוי לייזט מען אוים די פרוכטן? מניח את הסל,
ער לייגט אוועק רעם קויש )אין וועלכן מען לייגם אריץ פרוכטן( פאר דריי )מענטשן,
סוחרים חעלכע קענען די פרייזן( און ער זאגט .״וויפיל )אזעלכע קוישן( וויל א מענטש
אויסלייזן פאר א סלע מיטן תנאי אז ער ואל געבן די הוצאות פון זיין הזיז״ ? די משנה
זאגט דא עטליכע ואכן .ערשטנס ,אז די אפשאצונג פון דעם פרייז פון די פרוכטן דארף
זיין דורך דריי מענטשן ,צווייטנס ,אז אזוי ווי נטע רבעי איז דאר ניט אראפגעריסענע
פרוכטן נאר זיי זענען דאך נאך צו באהאפטן צום בוים ,און עס קאסט דאך הוצאות
צו באארבייטן דעם גארטן און אפצורייסן די פרוכטן ,רעכנט מען אראפ די הוצאות פון
דעם פדייז פון די פרוכטן ,און דאס איבריקע איז דאס געלט פאר דעם נטע רבעי.
למשל אויב  10קוישן פרוכטן קאסטן אין גאם דריי סלעים ,אבער דאס באארבייטן רעם
בוים ,אפהיטן אים ,אדאפרייסן די פרוכטן .קאסטן א סלע ,לייזם מען אוים  10קוישן
נטע רבע נאר פאר צוויי סלעים .ומניח את המעות ,און ער )דער בעל הבית פון גארסן(
לייגט אנידער דאס געלט ,און ער ואגט ,״וואס מען וועט אפרייסן פרוכטן פון דאנען
ואל ווערן אויסגעלייזט אויף דעס דאזיקן געלט אווי פיל און אווי פיל קוישן פאר
א סלע״ .דאם ווארט ״נלקט״ ,״לקט״ איז ניט דער טייטש ״קלייבן״ ,נאר אפרייסן ,און
עם וועדט באנוצט אין דער משנה פאר אפרייסן סרוכטן און גרינסן.
ה ובשביעית .און אין שמיטה־יאר לייוט ער־־אויס )דעס נטע רבעי( לויט ויין
ווערס אין שמיטה־יאר טאר מען ניט באארבייטן דעם בוים ,און ניט היטן ,און מען
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^רן?זהי הפ 1ךה
אין ל1
?טע ך;עי ^ןלו׳ מוסיף ,עליו
המיעזיתו׳ כין עזהוא >?זל 1וכין ון\?תן
לו 5טכ>?ה; ך ערב יום טובהראעזון
^זל ?סח עזל רביעית ועזל עזביעית

שסו

בעור^ נותנין
ד;,ה בעור .כיצד
חרו?ןה ותרומת מע^ר לכעליו׳
ו pע^רראעזון לבעליו׳ ומעעןרע?י
לבעליו׳ ומעעז־ר עז?י וד-ככורים
מו;;כעךים ככל ^קום1 .כי עזמעון

טאר ניט נעמען באצאלן פאר אפרייסן די פרוכטן ,דעריבער קאן מען ניט אראפרע־
כענען הוצאות ,און מען לייזט אוים לויט דעם פולן ווערט פון די פרוכטן .ואם היה,
און אויב אלץ איז געווען הפקר ,האט ער ניט מער ווי די באצאלונג פאר אפרייסן.
אויב דער בעל הבית האט )ניט אין שמיטה ,נאר אין סתם־יארן( מפקיר געווען
זיין גארטן ,וואם איז נטע רבעי ,אווי אז יעדער קאן נעמען די פרובטן ,מעג דער ,וועל־
כע נעמט די פרוכטן ',אראפרעכענען )ביים אויסלייזן די נטע־רבעי־פרוכטן מיט געלט(
פאר הוצאות נאר דאס וואס קאסט אפרייסן די פרוכטן .די משנה לערנט דא ,אז נטע
רבעי איז אויך ביי פרוכטן וואס זענען הפקר ,כאטש אנדערע מצוות ,ווי תרומה און
מעשר ,דארף מען ניט אפשיידן פ־ן הפקר־פרוכטן .הפודה נטע רבע ,אז איינער לייזט
אויס זיין אייגענעם נטע רבעי דארף ער צולייגן זיין חומש )דאס פיפטל( ,סיי עט אין
זיינס ,סיי ער האט באקומען א מתנה .די סתם משנה האלט ווי די בית הלל פריער
אין משנה ג׳ ,אז מען דארף יא צאלן דעם חומש .די גמרא אין קידושין נ״ד זאגט ,אז
מיט מתנה דא אין דער משנה ,מיינט מען ,אז ער האט באקומען א מתנה דעם גארטן,
ווען די פרוכטן זענען נאכניט געווען צייטיק :ווייל ווען די פרוכטן זענען שוין צייטיק,
קאן מען ניט געבן כרם רבעי אלם מתנה.
ו ,ערב יוס טוב ,ערב רעם ערשטן יוס טוב פון פסח פון פירטן יאר און פון זי־
בעטן יאר איז געווען דער ביעור )דאס אויסרוימען( .כדי מענטשן זאלן ניט האלטן
כסדר אין זייערע הייזער די תרומה ,וואס זיי דארפן געבן דעם כהן ,און דעם מעשר,
וואם זיי דארפן געבן לוי ,און דעם מעשר־שני און דעם כרם־רבעי און די ביכורים
וואס זיי דארפן פירן קיין ירושלים ,האט די תורה )דברים י״ד( אנגעזאגט ,אז נאד
יעדע דריי יאר מוז מען מבער זיין ,ארויסרוימען די אלע תרומה און מעשרות און
ביכורים פון הויז ארוים .די יארן ווערן גערעכנט נאך דעם שמיטה־יאר ,דאס ערשטע
יאר נאך שמיטה־יאר הייסט ״דאס עחנזטע יאר״ ,דאס צווייטע הייסט דאס צווייטע
יאר און אזוי כסדר .זאגט די משנה ,אז דער ״ביעור״ ,דאס אויסרוימען ,וואט דארף
דאך פארקומען נאך יעדע דריי יאר ,איז פארגעקומען ערב דעם ערשטן יום טוב פסח
דעם פירטן יאר )ווען מען האט אויסגערוימט דאס וואס עס האט זיך אנגעזאמלט פון
 1טן יאר ,און 2טן יאר און  3טן יאר( ,און ערב דעם ערשטן יום טוב פסח דעם זיבעטן
יאר )ווען מען האט אויסגערוימט ,דאס וואס עס האט זיו אנגעזאמלט דעם  4־טן יאר,
דעם  5טן יאר און דעם  6טן יאר( .אזוי ווי פסח האט דאך צוויי ימים טובים ,דעם
ערשטן טאג פסח און דעם לעצטן טאג פסח )שביעי של פסח( זאגט די משנה ,אז דער
ביעור דארף פארקומען ערב דעם ערשטן טאג פסח .כיצד היה ביעור ? ווי אזוי איז
פארגעקומען דער ביעור? נותנין ,מען גיט אוועק די תרומה און תרומת מעשר צו
)זייערע( בעלי בתים )צו די כהנים ,ווייל צו זיי געהערן ראך די תרומה און תרומת
מעשר( ,און רעם מעשר ראשון צו זיינע בעלי בתים )צו די לויים ,ווייל צו זיי גע־
הערט דאך דער מעשר ראשון( ,און דעם מעשר עני צו זיינע בעלי־בתים )צו די ארימע
לייט( ,און דער מעשר שני און ביכורים ווערן פארניכטעט אין יעדן ארט ,דעם מעשר
שני און די ביכורים ,וואם מען האט בעדארפן פי ח קיץ ירושלים ,פירט מען איצט
ניט מער קיץ ירושלים ,נאר מען פארניכטעט זיי ,וואו זיי געפינען זיך .די משנה דער־
מאנט ניט כרם רבעי ,ווייל וועגן דעם איז די מחלוקה צווישן די בית שמאי און בית
הלל )פריער אין משנה ג׳( ,צי עס האט ביעור .די משנו; ראשונה״ זאגט ,אז מיט
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לכ3דם

כהרו^ה .התכ^ןזיל׳ &5ז*א ^ריןי

ל^ער׳וגה א׳ .הר היא 5מב{1גר;
ן מי ^זסיו ל 1סירת 5זסן הד״
וה;4ע >^ז.עת הבערר׳ ^5ז״א ^ריך
להללן על הןםףי ו3ה״א׳ ^דוד
7ןןהן ןםף ואדור ^צהן סירת:
ח אמר ר' והודה׳ ;1ךאש}1ה היו

שסז

שו־להין א^:ל ג.עלי ?תים י?ז 5מדינ1ת׳
ט הר והו;;קינו את סירסי^ם עד
י^זלא ת:4ע ^ןזעת ה 5עור ,עד >?ז?א
ר5י עקי^א׳ ולמד ^זקל הסירת
^ןןלא ?או לעוגת ה מ עברת סטווים
טן ה 5עיי♦ ט טי ימהיו סירוזיו
ךח1לןים טמנו׳ ^ריך ל5ןרת להם
שם .מעע\ה 5י?ן גמליאל ןהןקנים

מעשר שני מיעט מען אויך כרם רבעי ,ר׳ שמעון זאגט ,אז די ביכורים גיט מען אוועק
צו די כהנים אזוי ווי תרומה .די טתם־משנה האלט אז ווייל ביכורים דארף מען פירן
קיין ירושלים ,האבן זיי דעם דין ווי מעשר שני ,וואם מען דארף אויך פירן קיץ ירושלים,
און דעריבער פארניכטעט מען זיי; אבער ר׳ שמעון האלט ,אז ווייל אין ירושלים
גיט מען זיי דאך אוועק צו די כהנים ,דארף מען זיי ניט פארניכטן נאר געבן צו די
כהנים .התבשיל ,געקעכץ ,זאגן די בית שמאי ,אז מען דארף מבער זיין ,און די בית
הלל זאגן ,אז עס איז אווי ווי מבער געווען .מיט ״תבשיל״ ,״געקעכץ״ מיינט מען ,אז
מען האט אריינגעטאן פרוכטן פון מעשר שני )און דער ברטנורא לייגט צו ״אדער פון
שמיטה״( אין געקעכץ ,און די שאלה איז ,צי דארף מען ,ווען עם קומט אן די ציים פון
בעור ,דאס געקעכץ פארניכטן? די בית שמאי זאגן ,אז מען דארף מבער זיין :אבער
די בית הלל זאגן ,אז דאם אריינטאן אין געקעכץ הייסט אזוי ווי מען האט שוין מבער
געווען .דער ר״ש און דער רמבם טייטשן ,אז אפילו דאם געקעכץ איז אינגאנצן פון
מעשר שני דארף מען ניט מבער זיץ.
מי שהיו לו ,אויב איינער האט פרוכטן )פון מעשר שני( אין היינטיקער ציים
ז,
מוען עס איז ניטא קיין בית המקדש און מען קאן זיי ניט פירן קיין ירושלים( און טס
איז אנגעקומען די צייט פון ביעור ,זאגן די בית שמאי ,אז מען זאל זיי אויסטוישן
אויף געלט און די בית הלל זאגן ,אז סיי זיי זענען געלט ,סיי זיי זענען פרוכטן
דער ברטנורא טייטשט ,אז די בית הלל זאגן ,אז ווייל עם איז דאך אלץ איינם ,און סיי
ווען מען האט פרוכטן פון מעשר שני און םיי געלט ,מוז מען דאך עם ״גונז״־זיין ,בא־
האלטן) ,לויט אנדערע מפרשים׳ מוז מען עם פארניכטן ,און געלט דארף מען צערייבן
און אריינווארפן אין טייך( ,צו־וואם־זשע זאל ער אויסטוישן די פרוכטן אויף געלט?
דעריבער איז גלייכער ,אז ער זאל פארניבטן די פרוכטן זעלבםט.
ח אמר ר׳ יהודה ,האט ר' יהודה געזאגט ,אין די ערשטע צייטן האט מען גע־
שיקט צו די בעל בתים )פון פעלדער און גערטנער( אויף דער פראווינץ ,אז זיי זאלן
זיך צו־איילן און מתקן זיין זייערע פרוכטן )אפשיידן תרומה און מעשרות( איידער עט
קומט אן די צייט פון ביעור .ווייל ווען עם וועט אנקומען די צייט פון ביעור ,ערב דעם
ערשטען טאג פסח אין פעדטן און זיבעטן יאר ,וועלן זיי דארפן פארניכטן דעם מעשר
שני ,כאטש מען האט זיי נאכניט געהאט אפגעשיידט .עד שבא ר׳ עקיבא ,ביז עם איו
געקומען ר׳ עקיבא און ער האט געלערנט ,אז אלע פרוכטן ,וועלכע האבן נאכניט
דערגרייכט די צייט פון מעשרות זענען פטור פון ביעור .ר' עקיבא האט געלערנט•
אז אויב די פרוכטן זענען נאך אין אזא מצב ,אז מען דארף נאכניט אפשיידן פון זיי
תרומות און מעשרות )די משנה פרק א׳ אין מסכתא מעשרות גיט ווען איז די מעשרות
צייט פון פארשידענע פרוכטן( ,דארף מען ניט מבער־זיין ווען עם קומט אן די צייט
פון ביעור.
ט מי שהיו ,אויב ,אויב איינער האט געהאט פרוכטן ווייט פון זיך ,דארף ער זיי
געבן א נאמען .אויב ער האט נאכניט געהאט אפגעשיידט קיין תרומות און מעשרות
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שהיו באיםגספינה׳ אסר ר'גסלי<!}ל׳
;נשור שאדעתיד למ1ד׳ נתון ליהיושע׳
ומקומ 1מוש^ר ל1׳ עשור אוזר ואאני
^עתיד למ1ד ,נתון לעקיןא  IIי 1סף׳
ש;.זןה ב 1לעניים׳ ומק1מ 1מועזכר

שסח

לוי .אסר ר׳ יהוש.ע׳ עשור שאני
,עתיד למוד׳;תון לאלעזר בן עזךןה
וסקומ 1מושןר ל .1ונתקבלו זה סזה
שי;יג י במנחה בי־ום ט־וב האסריון
היוסוברין .כיצדד׳יה הודוי? בערתי

און עס קומט אן די צייט פון ביעור ,און די פרוכטן זענען ערגיץ אין אן אגדער ארט׳
דארף ער פונדערווייטנס זיי א •■נאמען געבן״ )וועגן א ״נאמען געבך ,זע אין מסכתא
דמאי פרק ז׳ משנה א׳( ,דאס הייסט ,זאגן ,אז דאם איז תרומה ,און דאס איז מעשר
ראשון און דאס איז מעשר עני ,און זיי אוועקגעבן פון דער ווייטנס תרומה צום כהן,
מעשר צום לוי ,און מעשר עני צו אן ארימאן .מעשה ,עס איז געווען א מעשה מיט רבן
גמליאל און די זקנים )תנאים( חעלכע זענען געפארן אויף א שיף ,האט רבן גמליאל
געזאגט  .דאס צענטל )מעשר ראשון( וואס איך וועל אפמעסטן )פון די פרוכטן ונאם
ער האט אין הויז( ווערט געגעבן צו יהושע )ר׳ יהושע בן חנניה ,וועלכער אין געווען
א לוי( ,און זיין ארט )דאס ארט וואו דער מעשר ראשון ליגט( איו פארדינגן צו אים
)צו ר׳ יהושע( ,און דאס אנדערע צענטל )מעשר עני( וואס איך וועל אפמעסטן איז גע־
געבן צו עקיבא בן יוסף )ר׳ עקיבא( אז ער זאל עס זוכה זיין פאר די ארימע לייס,
און זיין ארט איז פארדינגן צו אים .רבן ג.מליאל איז געפארן אויף א שיף צוזאמען מיט
זיינע חברים די תנאים )דאס ווארט ״זקנים״ איז א טיטל פאר תנאים( ,און רבן גמליאל
האט געהאט אין דער היים פרוכטן ,פון וועלכע מען האט שוין געהאט אראפגענומען
תרומה )ווייל תרומה פלעגט מען אראפנעמען באלד אין שייער( אבער ניט די מעשרות,
און עס האט זיך דערנענטערט ערב פסח פון ביעור־צייט .האט רבן גמליאל פונדער־
ווייטנס א נאמען געגעבן צום מעשר ראשון און עס אוועקגעגעבן צו ר׳ יהושע ,וועל־
בער איז געווען א לוי ,און מעשר עני האט ער געגעבן צו ר׳ עקיבא ,וועלכער איז
געווען א צדקה־גבאי ,אז ער זאל עס נעמען פאר די ארימע לייט וועגן .און כדי ר׳'
יהושע און ר׳ עקיבא זאל שוין איצט ווערן די בעלי בתים פון די מעשרות ,האט ער
זיי פארדיגגן די ערטער ,וואו די מעשרות ליגן און ממילא זענען די מעשרות גלייך
אריבער אין זייער רשות .אמר ר' יהושע ,האט ר׳ יהושע )נאכדעם ווי ער האט באקו־
מען פון רבן גמליאל פארדינגן דאס ארט פין מעשר ראשון( געזאגט :דאס צענטל
)תרומת מעשר ,א צענטל פון מעשר ראשון ,און תרומת מעשר געהערט צו א כהן(
וואס איך וועל אפמעסטן איו געגעבן צו אלעזר בן עזריה )ער איז געווען א כהן( ,און
זיין ארט איז צו אים פאררינגן דאס וואס רבן גמליאל האט געטאן מיט די מעשרות
האט ר׳ יהושע געטאן מיט דעם תרומה מיעשר ,און האט פארדינגן דאס ארט ,וואו דער
תרומה מעשר ליגט ,צו ר׳ אייעזר בן עזריה ,און ממילא איז די תרומת מעשר אריבער
אין זיין רשות .ונתקבלו ,און זיי האבן גענומען איינער פון אנדערן ראם געלט פארן
פארדינגן רבן גמליאל האט גענומען פון ר' יהושע און ר' עקיבא דירה־געלט פאר
דעם ארט פין ד* מעשירות ,און ר׳ יהושע האט גענומען פון ר׳ אלעזר בן עזריה דירה־
געלט פאר דעם ארסי פון תרומת מעשר .יוייל נור ווען זיי האבן געגעבן געלט זענען
די ערטער געווארן זייערע.
י .במנחה ,צו מנחה־צייט ,אין לעצטן טאג יוס טוב )פון פסח( האט מען זיך
מתודה געווען נאכדעם ווי מען האט מבער געווען ערב דעם ערשטן טאג פסח ,האט
מען זיך איבערגעלאזט פון מעשר שני )אין ירושלים( גענוג שפייז כדי צו האבן צו
עסן א גאנצן פסח ,אויך חול המועד ,און צו מנחה דעם לעצטן טאג יום טוב פסת
)שביעי של פסח( האט מען זיך מתודה געווען אין בית המקדש .דאס מתודה זיין איז
געווען ,ווי די משנה יועט באלד דערקלערן ,דאס זאגן די פרשה אין חומש דברים כ״ו
כין דעם פסוק י״ג ״בערתי הקדש מן הבית״ ,ביז צום סוף פסוק ט״ז ״זבת חלב
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הקידש מן ה.3ית .זה ס^גשי שני ו^טע
רלעי .נהתיו ללוי ,זה .ק.עשר לוי.
וגם נתתיו׳ ז 1תרונןה ותיומת מעשר.
לנר לןת1םול^יילמ;ה ,זה מעשר,עני׳
הלקט והשכדזה וה 5אה׳ אף.על 5י
שאינן מעכבין את הודוי .מן ה3ות׳
ז 1הלה :י א כמל מצרתך אשר
צוי^זני ,הא אם הקדים מעשר שני

שסט

לראשון׳ אינר ;כיול להתודרת .לא
,עני תי ממ^ו1זיך׳ לא הפרשתי מטין
־על שאינו מינר׳ ולא מן התלוש
.על המדובר׳ ולא מן המח?ר על
התלו ש׳ ולא מן התד ש ע ל הו שן׳
ולא מן ה*,שן על הקודש .ולא
שנחתי׳ לא שכחתי מלמרכף
ומלהזכיר שסך עליו* י ב לא אכלתי

ודבש .דאס הייסט ״וידוי״ ,ווייל דער בעל הבית פון פעלד און גארטן זאגט דא
פאר גאט ,אז ער האט מקיים געווען די מצוות צו געבן תרומה און מעשרות .און איז
מתפלל צו גאט ,אז ער זאל אים העלפן אויך ווייטער .כיצד ,ווי אזוי איז געווען דאס
מתורררזיין־זין ? און דא הייבט אן די משנה צו ברענגן די אלע פסוקים פון חומש
דברים כ״ו ,און גיס אויר אן דאביי די יסוד־דינים פון תרומה און מעשרות .ער האט
געזאגט , :בערתי הקדש מ! הבית״ ,״איך האט ארויסגערוימם די הייליקיים פון הויז״,
ראם איז מעשר שני און נטע רבעי )ווייל זיי דארף מען פארניכטן ביי דער צייט פון
ביעור( ,״נתתיו ללוי ,״איך האב אים געגעבן צום לוי״ ,דאס מיינט מען מעשר לוי
נמעשר ראשון(; ״וגס נחתיו״ ,״און איך האב איס אויך געגעבן״ ,דאס מיינט מטן
תרומה און תרומת מעשר )צום כהן(; ״לגר ליתום ולאלמנה״ ,״צום גר ,צום יתום און
צו דטר אלמנה״ ,דאס מיינט מען מעשר עני ,לקט און שכחה און פאה )וואס געהערן
צו ארימע לייט( ,כאטש זיי זענען ניט מעכב ראם מתורה זיין זיך ,די משנה ואגט דא,
אז כאטש אפילו ווען מען האט ניט אוועקגעגעבן צו ארימע לייט לקט שכחה און פאר,
מעג מען זיך מתודה זיין ,פונדעסטוועגן דערמאנט ער אז ער האט אויר שוין דאס
אוועקגעגעבן .״מן הבית״ ,״פון הויז״ ,דאס מיינט מען חלה )וואס געהערט צום כהן(.
ביז איצט האט דער ,וואס האט זיך מתודה געווען אויסגערעכט און דערציילט פאר
גאם ,אז ער האט מקיים געווען די אלע מצוות פון אפשיידן תרומה און מעשרות און
חלה פון זיינע פרוכטן .איצט וועט די משנה געבן די ווייטערדיקע פסוקים און אנווייזן
די דינים ,וועלכע מען דארף אפהיטן ווען מען שיידט אפ תרומה און מעשרות ,און
ווען מען עסט מעשר שני אין ירושלים,
יא ״ככל מצותך אשר צויתני״ ,״ווי דיין גאנץ געבאט וואם דו האסט מיך גע־
הייס!״ ,דערפון איו געדרינגן ,אז אויב מען האט אפגעשיידט מעשר שני פריער פון
מעשר ראשון טאר מען ניט זין מתודה זיין .מען מעג זאגן דעם וידוי ,נאר ווען מען
שיידט אפ ריכטיק דעם מעשר! אבער אויב מען האט ניט ריכטיק אפגעשיידט ,למשל,
פריער מעשר שני דערנאך מעשר ראשון ,טאר מען ניט זאגן דעם וידוי .״לא עברתי
ממצותין״ ,״איך האב ניט עובר געווען אויף דיינע מצוות״ ,״איך האב ניט אפגע־
שיידט פון איין מין אויף אן אנדערן מין ,און ניט פון אפגעריסענע פרוכטן אויף בא־
האפטענע )צו דער ערד( ,און ניט פון באהאפטענע אויף אפגעריסענע ,און ניט פון נייע
)וואס זענען אראפגענומען געווארן דעס נייעס יאר( אויף אלטע )פון פאריגן יאר( ,און
ניט פון אלטע אויף נייע״ די משנה רעכנט דא אוים די יסוד־דינים ,וואס מען דארף
אפהיטן ביים אפשיידן תרומה און מעשרות .די דינים זענען פאראן פריער אין מסבתא
תרומות פרק א׳ משנה ה׳ און פרק ב׳ משנה ד׳ .״ולא שכחתי״ ,״און איך האב ניט
פארגעסן ,דיך צו בענטשן און צו דערמאנען דיין נאמען אויף אים״ ווייל ביים אפ־
שיידן תרומה און מעשרות מאכט מען דאו א ברכה ,דעריבער זאגט ער איז דעם וידוי,
אז ער האט ניט פארגעםן צו מאכן די ברכה.
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?א 1נימ 9נו׳ ?א אםאקל? 1אדנות,
אינו ;כ 1ל להתודות .ולא .5ערתי
?ן?ןנו ??זמא׳ הא אם השריינזו
?טומאה ,אינו \כ 1ל להתודות .ולא
ססנו לסת׳ לא לקחתי
ממנו ארון והכריהים למת׳ ולא
נהתיו לאוננים אחרים’ .׳?מעתי בקול

שע

ןהוה אלהי ,הבאתיו ל?ית ה?ךויךה.
,עשייתי ?בל א>מר ;ניר!ני׳ ו?מחתי
וע^מלזתי בו Jע השקי?ה ממעון
,קד^זף מן הו?מ.ים׳,עעזינו מה י^ז^זרת
?גלינו ,אף אתה עע\ה מה שה?טחו(נו.
ה^מקי?ה ממעון קדשף מן הקמום
ו?רך את עמף את וש׳ראל׳ ב?נים

יב לא אכלתי באוני ממנו״,, ,איך האב ניט געגעסן מיט טרויער פון אים״,
דערפון איז געדרינגן ,אז אויב מעןהאטאים )רעם מעשר שני( געגעסן ווען מען איז
אן אונן טאר מען ניט זאגן רעם וידוי אן .,אונן״ הייסט מען דעם טאג ווען עס אין
געשטארבן א נאנטער קרוב׳ נאר וועלכן מען איז אן אבל .אין יענעם טאג טאר מען ניט
עסן קיין מעשר שני .און אויב מען האט געגעסן ,טאר מען ניט זאגן דעם וידוי.
״ולא בערתי ממנו בטמא״ ,״און איך האב אים ניט אויסגערוימט מיט טומאה״ ,רערפון
איז געזרונגן ,אז אויב מען האט איס )דעם מעשר שני אפגעשיידט בטומאה טאר מע!
ניט זאגן דעס וידוי .דער ״תפארת יש־ראל״ טייטש־ט ,אז דאס מיינט מען׳ אויב בשעת
מען האט אפגעשיידט דעם מעשיר שני איז דער מענטש ,וואס האט אים אנגערירט ביים
אפשיידן׳ געווען טמא .״ולא נתתי ממנו למת״ ״און איך האב פון אים ניט געגעבן צו
א טויטן״ ,איך האב ניט גענומען פון אים אן ארון און תכריכים פאר א טויטן
דער דין איז ,אז מעשיר־שני־פרוכטן מעג מען באנוצן נאר צום עסן און טרינקן און
שמירן זיך :און אפילו פאר א לעבעדיקן מענטש טאר מען אים אויר ניט פארנוצן פאר
אנדערע זאכן .דער ירושילמי זאגט .אז די משנה מיינט ,אז אפילו שמירן אייל פון
מעשיר שני ,וואט א לעבעדיקעד מענטש מעג דא יא .טאר מען אויך ניט ביי א טויטן.
״ולא נתתיו״ ,״און איך האב אים ניט געגעבן״ ,צו אנדערע אונניס מיר האבן שויו
פריער געשריבן ,אז אן אונן טארניט עסן מעשר שני! און ער זאגט דעריבער אין וידוי,
אז ניט נאר האט ער אליין ניט געגעסן ווען ער איז געווען אן אונן ,נאר ער האט
אויך אנדערע מענטשן ,ווען זיי זענען געווען אוננים■ ניט געגעבן צו עסן מעשר שני.
״שמעתי בקול ה׳ אלהי״ ,״איך האב געפאלגט רעם קול פון גאט מיין גאט״ ,איך
האב איס געבראכט אין בית המקדש אין יידוי דערקלערט ער ,אז ער האט מקיים
געווען אויך די מצור .צו ברענגן דעם מעשר שני אין בית המקדש .דאס ווארט ״בית
הבחירה״ ״דאם הויז פון אויסדערוויילונג״ ,מיינט דעם בית המקדש ,פון דעם פסוק
אין דברים י״ד ,,המקום אשר יבחר ה׳ אלהיך״ ,דאס ארט ,וואט עס וועט אויסוויילן
גאט דיץ גאט .די ״משינה ראשונה׳ ווי־זט דא אן ,אז אייגענטליך האט מען מעשר שני
ניט באדארפן ברענגן אין בית המקדש ,נאר בלויז אין ירושלים ,די ״תוספות אנשי
שם״ זאגט ,אז ווייל דאס וידוי־זאגן איז פארגעקומען אין בית המקדש .דעריבער זאגט
ער דא בית המקדש .״עשיתי ככל אשר צויתני״ ,״איך האב געטאן ווי אלץ וואס דו
האסט נזיר געהייסן״ ,איך האב מיך געפרייט און האב דערפרייט אנדערע דאס הייסט,
אז ער האט אליין געגעסן מיט שמחה און ער האט אויך אנדערע מענטי־שן געגעבן
צו עסן און משמח געווען.
יג ״השקיפה ממעון קדשך מן השמים״ ,״קוק אראפ פון דיין הייליקער וואוי־
נונג פון הימל״ מיר האבן געטאן ,וואט דו האסט גוזר געווען אויף אונו ,טו אויך דו
וואס דו האסט אונז צוגעזאגט דא הויבט זיך אן דער תפלה־טייל פון דעם וידוי ,אין
וועלכן מען בעט גאט ,אז ער זאל מקיים זיין זיינע הבטחות ,אז ער וועט בענטשן דאס
יידישע פאלק און דאס יידישע לאנד .״השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך
את ישראל״ ,״קוק אראפ פון דיין הייליקער וואוינונג ,פון הימל ,און בענטש ריין
פאלק ישראל״ ,מיט זין און מים טעכטער די ברכה זאל זיין ,אז עם זאל פארמערט
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^!;נות .ואת האד^ה אשר
ונולדות ?לשה.
לנו׳  3טל
כ א שי נשגעת לאבותינו אלץ ןבת
חלבול^ש׳ כלי שתתןטשם ניידותן
י ף מכאן אנורו׳ ישראל ומטזדם
מתולים׳ א:5ל לא נ-ים ול*>ע5דים

שעא

משוחררים׳ שאין להם סלק ?ארץ.
ר' מאיר אומר׳ אף לא כל׳נים ולוים
שלא;טלו הלק מארץ .ר׳ יוםי אומר
י,ש להם ^ערי מגךוט* ט ו ייוה;ן כהן
;רול העביר הורית המעשר .אף
הוא בטל את המעוררים ואת

ווערן די צאל יידן ,עס זאלן געבוירן ווערן א סך קינדער , .ואת האדמה אשר נתתה
לנו״, ,און די ערד .ווןןס דו האסט אונז געגעבך ,מיט טוי און מיט רעגן און מיט קינ־
דער פון דער בהמה .מען בעט .אז גאט זאל אויך בענטשן דאס יידישע לאגד ,אז עס
זאל זיין גענוג טוי און רעגן און די בהמות זאלן האבן א סך קיגדער, .כאשר נשבעת
לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש״ ,״ווי דו האסט געשוואוירן צו אונזערע עלטערן ,דאס
לאנר וואס וינ ט מיט מילך און האניק״ ,אז דו זאלסט אריינגעבן א טעם אין די פרוכטן.
דער רמבם טייטשט ,אז די פרוכטן זאלן זיין פעטע און גוטע — .דערמיט ענדיקט זיר
דער ווידוי און די תפלה ,וואס דער יידישער בעל הבית פון פעלד האט נאך יעדע דריי
יאר ,אין פירטן יאר צו מגחה־צייט פון לעצטן טאג יום טוב פסח ,געזאגט אין בית
המקדש ,דערציילנדיק פאר גאט ,אז ער האט מקיים געווען ריכטיק אלע מצוות פון
תרומה און מעשר און מעשר שני און בעטנדיק ,אז גאט זאל בענטשן דאס יידישע
פאלק און דאס יידישע לאגד.
יד מכאן אמרו ,פון דאנען האבן )די חכמים( געזאגט ,אז א ישראל און נזמזויס
מעגן ואגן דעס וידוי ,אבער ניט גרים אזן ניט באפרייטע קנעכט ,וחיל ויי האבן ניט
קיין חלק אין לאנד מיט ״פון דאנעך׳ מיינט מען ,אז פון דעם פסוק ״את האדמה אשר
גתתה לנו״,, ,די ערד וואס דו האסט אונז געגעבן״ ,וואס מען האט פריער געזאגט
אין וידוי ,איז געדרינגן ,אז דעם וידוי מעג זאגן דער ייד ,וואס ער אדער זיינע על;
טערנס־עלטערן האבן באקומען א חלק אין ארץ ישראל .דעריבער מעג אייר א ממזר,
וואם איז געבוירן געווארן ניט כשר ,זאגן דעם וידוי .אבער א גר ,אדער א גוי וואס
איז געווארן א שקלאף ביי א ייד און דערנאר איז ער באפרייט געווארן און איו דאדורר
געיוארן א ייד ,זיי קאנען ניט זאגן קיץ וידוי ,ווייל דיערע עלטערנס עלטערן זענען
דאר געווען גויים און האבן ניט באקומען קיין טיי ■:אין ארץ ישראל ,ווען מען האט
צוטיילט אין דער צי־ט פון יהושע בן נון ארץ ישראי‘ צווישן יידן .ר׳ מאיר ואגם ,אז
אויך ניט כהניס און לויים חייל ויי האבן ניט גסנומען קיין חלק אין לאוד דער שבט
לוי האט ביים צעטיילן ארץ ישראל ניט באקומען קיץ באזונדערן חייק אין לאנד .ווי
אלע אנדערע שבטים ,זאגט ר׳ מאיר ,אז אייל כהנים און לויים קאנען ניט ואגן קיין
וידוי .ר׳ יוסי ואגט ,או ויי )די כהנים און לויים( האבן ערי מגרש דער חימש אין
במדבר ל״ה זאגט ,אז מען זאל געבן דעם שבט י“ וי געוויסע שטעט צום ׳ואוינען און
אייר פלעצער )מגרש ,מגרשיםן ארום די שטעט פאר זייערע בהמות .זאגט ר׳ יוסי ,אן
ווייל די כהנים און לויים האבן באקומען די דאזיקע ״ערי מגרש״ ,די  .פלעצער־
שמעט״ ,הייסט עס ,אז זיי האבן א חלק אין ארץ ישראל אין זיי מעגן דעריבער זאגן
דעם וידוי אויף דער תרומה און מעשרות פון די פעלדער פון די דאזיקע פלעצער.
טו .יוחנן כהן גדול האט אפגעשאפט דאס וידוי ואגן אויף מעשי יוחנן כהן
גדול איז געווען פירשט איבער די יידן ^ערך  200יאר פאר דעם חורבן פין בטן בית
המקדש .די משנה זאגט דא ,אז ער האט מבטל געמאכט דאס זאגן דעם וידוי ,דער טעם
איז געווען ,ווייל אין דער צייט פון בטן בית המקדש האט מען געגעבן דעם מעשר
ראשון ניט צו לויים נאד צו כהנים .און מען האט דעריבער ניט געקאנט זאגן ״יגם
נתתיו ללוי״׳ ״אין איר האב אים אייר געגעבן צום לוי״ .אף הוא ,ער )יוחנן כהן גחל(
האט אויך אפועשאפט די וועלעיס און די ש ט ב כ ח ס די גמרא אין סיטה מ״ז זאגט,
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שעב

הנוקפים .ו.ער י!?,יו היה פטיש מ^ה כירוקזלום .וכן?ןיו אין אךם ^ייך
לשאול על ד,ד^אין
אז די ״מעוררים׳ /די ״וועקערם״ זענען געווען די לויים ,וואם פלעגן יעדן טאג ביים
זאגן שירה אין בית המקדש אויך זאגן ״עורה .למה תישן׳ ה״ /״וועק זיך אויף .פאר־
וואס שלאפסטו׳ גאט״ )תהלים מ״ד( .יוחנן כהן גדול האט דאם מבטל געמאכט .״נוק 
פים״׳ ״שטעכערס״׳ זאגט דארט די גמרא׳ אז דאס מיינם מען דעם מנהג׳ וואם איז
געיוען אין בית המקדש צו שטעכן דעם קאלב )דעם קרבן( צווישן די הערנער׳ איידער
מען האט אים געבינדן צום שעכטן .דעם מנהג האט יוחנן כהן גדול אפגעשאפט׳ ווייל
עם האט אויסגעזען ווי מען מאכט דעם קרבן א בעל מום .ועד ימיו ,און ביז זיין )יוחנן
כהן גדול׳ס( צייט האט דער האמער געקלאפט אין ירושלים ,דערויף זאגט די גמרא
דארט׳ אז דאס מיינט מען׳ אז ביז זיין צ־יט פלעגט מען ארבייטן אין ירושלים אין
חול המועד׳ צו טאן די ארבייט׳ וואס איז א ״דבר האבד״׳ וואס אויב מען טוט זי ניט
איצט גייט זי פארלוירן׳ און אזא ארבייט מעג מען טאן אים חול המועד .אבער יוחנן
כהן גדול האט אויך דאם מבטל געווען׳ ווייל עס איז געווען א צו־גרויסער פירסום.
ובימיו אין אדם ,און אין זיין צייט האט קיין מענטש ניט געדארפן פרעגן אויף דמאי,
אין אנהויב מסכתא דמאי האבן מיר געגעבן׳ אז דמאי הייסן פרוכטן׳ וואס מען קויפט
ביי א עם הארץ׳ וועגן וועלכן עם איז פאראן א חשד׳ אז ער שיידט אם קיין מעשרות.
ביז יוחנן כהן גדול׳ס צייט׳ ווען איינער איז געגאנגן קויפן פרוכטן האט ער געמוזט
גוט נאכפארשן׳ צי דער פארקויפער שי Tט אפ מעשרות .אבער יוחנן כהן גדול האט
מתקן געווען׳ אז ווען איינער קו־פט דמאי דארף ער אנרופן מיטן נאמען בלויז מעשר
ראשון און דערפון אראפנעמען א צענטל )דאם הייסט א הונדערסטל פון אלע
פרוכטן׳ א צענטל פון מעשר ראשיון( אלם תרומת מעשר און אוועקגעבן דעם כהן׳ און
מעשר שני אויף צו פירן קיין ירושלים .אבער דעם מעשר ראשון און מעשר עני האט
ער געקאנט פארהאלטן פאר זיך .דאס איז שוין געווען א סך לייכטער׳ און ממילא האט
מען ניט געדארפן נאכפרעגן צי דער מענטש׳ ביי וועמען מען קויפט די פרוכטן איז
אפגעהיטן אין מעשר.
סליק מסכת מעשר שני — געסנדיקט די מסכתא מעשר שני.

מסכת חלה
די תורה )במדבר ט״ו( זאגט׳ אז ווען די יידן וועלן קומען קיין ארץ ישראל און זיי
וועלן עסן ברויט פון לאנד זאלן זיי אראפנעמען פון ״די ערשטע פון טייג״ ״חלה״.
דערפון איז דער דין אז ווען מען באקט ברויט זאל מען פון טייג אפשיידן א שטיקל
טייג׳ און דאס געבן דעם כהן .חלה האט דעם דין ווי תרומה; עם מעג זי עסן נאר
א כהן׳ און נאר בטהרה׳ ווען דער כהן איז טהור און די חלה איז טהור .אבער חלה איו
ניט גלייך צו תרומה דערמיט׳ וואם תרומה ווערט אפגעשיידט פון אלע פרוכטן׳ אה
חלה נאר ווען מען גייט באקן ברויט פון תבואה; מיט תבואה מיינט מען נור די פינף
מינים :ווייץ׳ גערשטן׳ שפעלץ )ארקיש( ,האבער און קארן .אויך איז חלה ניט גלייר
צו תרומה דערמיט׳ וואם תרומה דארף מען אראפנעמען אפילו פון דעם קלענסטן ביסל
פרוכטן׳ אבער חלה דארף מען אראפנעמען נור ווען מען קנעט אריין אין טייג ניט
ווינציקער פון א טאפ און א פערטל מעל׳ ״חמשת רבעיים״׳ פינף פערטל פון א ״קב״׳
פון א טאפ .דאס הייסט׳ פינף קווארט )לוגים( .אויב א בעל הבית באקט ברויט פאר זיך
דארף ער אראפנעמען איין  24סטל פון טייג אלם חלה; און אויב א בעקער באקט ברויט
צום פארקויפן איז גענוג איין  48פטל .עם איז איינגעפירט געווארן ,אז אויך אין חוץ
לארץ׳ נעמט מען חלה׳ נאר די דאזיקע חלה נעמט מען ניט דעם דערמאנטן שיעור׳
נאר עפים׳ און מען פארברענט עם.
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ססכת ה^ה
פרק א

א הס^ה ך?רים ס:כין בה^ה׳
מחמ!ים׳ ודישע1ףם׳ .וכ,כ1יק?ןים׳
לשב1לת שו^על ,ו^«ים1ן׳ ס.רי
ס:נין בהלה׳ ומןג?זך5ין זה עם זה
ב^ורעז מלבגי ה^סח׳

שעג

ומלכןצ1רםלםגי סע?1ןר׳ואםך^,ןרעזו
ק1ךם לע־ו^ר׳ ל׳עוסר סהירן׳ ואם
לאו׳ אסוריןער>ןזיבאר.ע 91ר ה ? א:

ב לא1כל סלס בזית ס^ה נ$סח
^:א .ידי ח; 1ת1׳ בצת לסין ה;ב

פרק א.
א ,חמשה ,פינף זאכן זענען מחויב אין חלה .נאר פון פינף מינים געוויקסן דארף
מען נעמען חלה :חטים ,ווייץ ,און גערשטן ,און שפעלץ )ארקיש( ,און האבער און
קארן ,די דאזיקע זענען מחויב אין חלה ,און זיי ווערן צונויפגענומען)זענען זיך מצרף(
איינער מיטן אנדערן .ווי מיר האבן געזאגט אין דער הקדמה ,דארף א טייג ,פון וועלכן
מען איז מחויב צו נעמען חלה ,האלטן מינדענסטבם פינף קווארט מעל ,זאגט דא די
משנה ,אז אויב אין דעם טייג פון פינף קווארט מעל איז געווען א טייל פון איין מין׳
און א טייל פון אן אנדערן מין ,למשל צוויי קווארט ווייצן־מעל און דריי קווארט קארן־
מעל ,זענען זיי זיך ״מצרף״ ,ווערן זיי צונויפגענומען ,און מען דארף דערפון נעמען
חלה .דער ירושלמי זאגט ,אז דאם איז נור ווען זיי זענען געווארן געקנעטן צוזאמען!
אבער אויב מען האט געקנעטן די צוויי קווארט ווייצן־מעל באזונדער און די דריי
קווארט קארן־מעל באזונדער ,און,דערנאך האט מען די גאנצע טייגן אנגערירט איי־
נעם אין אנדערן ,זענען זיי זיר ניט מצרף ,סיידן ווען עם איז ווייצן־מעל מיט שפעלץ־
מעל ,אדער גערשטן־מעל מיט אלע אנדערע מעלן א חוץ מיט ווייצן־מעל ,ווי מיר
וועלן עס לערנען ווייטער אין פרק ד׳ משנה ב׳ .ואסורין בחדש ,און זיי זענען אסור
אין חדש )נייע תבואה( פאר פסח ,און צושניידן פארן עומר ,די תורה זאגט )ויקרא כ״ג(
אז דעם  16טן טאג אין ניסן דעם  2־טן טאג אין פסח ,דארף מען מקריב זיץ אין בית
המקדש דעם ״עומר״ ,א מעסטל תבואה־מעל פון גערשטן׳ און אז איידער מען אין
מקריב דעם עומר טאר מען ניט עמן פון דער נייער תבואה ,וואם איז געוואקסן דעם
יאר ,און מען טאר אויך ניט אפשניידן די נייע תבואה אי  Tער מען שניידט אפ דעם
עומר .די נייע תבואה הייסט ״חדש״ ,ניי .זאגט די משנה ,אז דער פארבאט צו עסן
חדש פארן מקריב זיין דעם עומר און אפצושני Tן חדש פארן אפשניידן דעם עומר איז
נור ביי די דערמאנטע פינף מינים ,ווייץ׳ גערשטן׳ שפעלץ ,האבער און קארן! אבער
אנדערע מינים מעג מען יא ,דאם וואם די משנה זאגט ״מלפני הפסח״ ,׳,פאר פסח״
מיינט מען ״פאר מקריב זיין דעם עומר״ .דער ירושלמי האט איין גירסא ״מלפני
העומר״ .ואם השדישו ,און אויב )די דאזיקע פינף מיניס פון נייער תבואה( זענטן
איינגעווארצלט געווארן )אין פעלד( פאר׳ן מקריב־זיין דעס עומר ,איז דער עומר זיי
מתיר ,און אויב נים ,זענען זיי אסור ביז דעס קומענדיקן עומר .אויב די זריעה האט
זיך איינגעווארצלט אין פעלד איידער מען האט מקריב געווען דעם עומר ,איז דער עומר
זי מתיר .אויב אבער די זריעה איז איינגעווארצלט געווארן נאכן מקריב זיין דעם
עומר ,געד׳ערט שוין די דאזיקע תבואה צום קומענדיקן יאר׳ און מען טאר זי ניט עסן
ביז דעם קומענדיקן עומר ,אין א יאר שפטער.
ב האוכל ,אז איינער עסט פון זיי )פון די דערמאנטע פינף מינים( א כזית מצה
אים פסח האט ער יוצא גטווען זיין חוב ,די מצוה איז)דברים ט״ז( ,אז פסח ,די ערש־
טע נאכט ,דארף מען עסן מצה מינדסטנם די גרוים פון אן איילבירט׳ כזית .זאגט די
משנה ,אז די מצה מוז זיין געבאקן נור פון מעל פון די דערמאנטע סינף מינים ,און
נור ווען מען עסט פון זיי א כזית מצה האט מען מקיים געווען די מצוה .דער אוים־
דרוק ״יצא ידי חובתו״•, ,ארויסגעגאנגען פון זיין חוב״ ,איז ,״מקיים געווען די פליכט״,
וואס ליגט אויף אים .כזית חמץ ,אויב )ער האט געגעסן פון די דערמאנטע פינף
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בה^רת .נתערב אחד מהם
המינים׳ הרי;חע־וברבססח .הנ׳ודר
מן ספת׳ ומן התבואה׳ אסור?הם,
דר מאיר .וסכיא הנ1דר מן הדגן,
אינ 1אסור אלא מהן .ןה;בין בח^ה

שעד

ונמע^רו־תג ג אלו ח;בין כחלה
ופטורים מן המעשרות; ה^.ר[ט
והשכדוה ומפאה וההפרןר׳ ומעשי
ראשיון ו^נט?*ה תרומתיו׳ ומעשר שד
והקדש ?אנפדו ,ומוסר העומר׳

מינים אים פסח( א כזית חמץ איז ער חייב כרת .די תורה )שמות י״ב( זאגט ,אז מען
זאל פסח ניט עסן קיין חמץ ,און ווער עם עסט חמץ ,זויער־טייג ,זאל ער פארשניטן
ווערן ,״ונכרתה״ ,און די דאזיקע שטראף הייסט כרת .זאגט די משנה ,אז מען איז חייב
כרת נאר ווען מען עסט מינדעסטנס א כזית חמץ און נור פון מעל פון די דערמאנטע
פינף מינים .נתערב ,אויב )חמץ ,זויער טייג פון( איינעם פון זיי )פון די דאזיקע פינף
מינים( האט זיך אויסגעמישט מיט אנדערע מינים ,איז מען עובר אים פסח .די תורה
)שמות י״ב און י״ג( זאגט ,אז ניט נור טאר מען אים פסח ניט עסן קיין חמץ ,נאר מען
טאר אויך ניט האבן קיין חמץ ,״לא ימצא״ ,און ״לא יראה״ .זאגט די משנה ,אז אויב
אביסל חמץ פון מעל פון איינעם פון די פינף מינים׳ למשל ,פון וויי׳ן ,צי פון קארן,
האט מען אריינגעטאן אין אנדערע זאכן ,למשל אין אזא קעז־צושפיח )כותח( .און כאטש
דער חמץ איז דאך ניט ״בעין״ ,מען זעט דאך אים ניט׳ ער איז דאך נאר אויסגעמישט׳
״תערובת״׳ פונדעסטוועגן איז מען עובר אויף דעם איסור פון ״לא יראה״ און ״לא
ימצא״ אויב מען האלט אים אין פסח .טייל טייטשן ״עובר״׳ אז מען דארף אים
״מעביר זיין״׳ מבער זיין ,פארברענען׳ פארניכטן .הנודר מן הפת ,אז איינער טוט
א נדר )אז ער זאל ניט עסן( ״פת״ )ברויט( אדער ,׳תבואה״ ,איז ער אסור אין זיי,
אזוי זאגט ר׳ מאיר .ער טאר ניט עסן די דאזיקע דערמאנטע פינף מינים .אבער למשל,
ברויט פון אנדערע מינים .ווי פון רייז־מעל ,מעג ער יא עסן׳ ווייל ״פת״ און ״תבואה״
מיינט מען נור די דאזיקע פינף מינים .וחכמים ,אבער די חכמים זאגן ,אז איינער טוט
א נדר )ניט צו עסן( ״דגך׳ איז ער אמור נור פון זיי .לויט ר׳ מאיר ,אויב איינער טוט
א נדר ניט צו עסן ״דגן״ טאר ער ניט עסן אויר אנדערע מינים מעל ,ניט דוקא פון די
פינף מינים ,ווייל ״דגן״ איז דער טייטש ״מידי דמידגן״ ,יעדע געוויקס )א חוץ ביי־
מער־פרוכטן( ,וואס מען נעמט־צונויף ,אבער לויט די חכמים מיינט מען אויך מיט דגן
נור די דערמאנטע פינף מיגים .וחייבין ,און זיי )די פינף מינים( זענען מחויב אין חלה
און מעשרות די משנה לערגט עס דא נאכאמאל׳ כאטש זי האט שוין געזאגט פריער,
אז מען דארף פון די פינף מינים נעמען חלה .אבער ווייל די משנה וויל ווייטער לער־
נען ,וואסערע זאכן זיינען מחויב אין חלה ,און פטור פון מעשרות ,און פארקערט ,פטור
פון חלה און מחויב אין מעשרות ,גיט זי עס דא נאכאמאל.
ג ,אלו חייבין ,די דאזיקע )זאכן( זענען מחויב אין חלה און פטור פון מעשרות.
דאס הייסט ,אז חלה דארף מען נעמען פון זיי ,אבער מעשרות ,און דאס מיינט מען
אויך תרומה ,דארף מען פון זיי ניט אפשיידן .און דאס זענען די זאכן! הלקט ,לקט,
און שכחה און פאה ,און הפקר ,און מעשר ראשון ,פון וועלכן מען האט אפגעשיידט זיין
תרומה )תרומת מעשר( ,און מעשר שני און הקדש ,וואס מען האט אויסגעלייזט ,און
דאס וואס איז געבליבן פון עומר ,און תבואה וואס איז ניט אויפגעוואקסן א דריטל
לקט ,שכחה און פאה זענען תבואה ,וואס געהערט צו ארימע לייט )זע אין דער הקדמה
צו מסכתא פאה( און מען דארף פון זיי קיין תרומה און מעשרות ניט געבן :אבער
ווען מען מאכט פון זיי א טייג צו באקן ברויט דארף מען געמען חלה .״הפקר״ מיינט
מען תבואה ,וואס דער בעל הבית האט מפקיר געווען ,און אן אנדערער האט עס צו־
גענומען בחינם .אויך פון הפקר דארף מען ניט אפשיידן קיין תרומה און מעשרות;
אבער חלה דארף מען יא נעמען .דאסזעלבע איז מיט מעשר ראשון ,פון וועלכן מען
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האט אראפגענומען תרומת מעשר ,און די מפרשים דערקלערן׳ אז דאס מיעט
מען .אז מען האט אפגעשיידט דעם מעשר ראשון פון די חבואה־זאנגען ,איידער מען
האט זיי געדראשן ,און דעריבער האט מען קיין תרומה פון זיי ניט געהאט אפגעשיידט,
און מען דארף שוין מער קיין תרומה ניט אפשיידן! אבער חלה דארף מען יא נעמען.
תבואה פון מעשר שני וואם מען האט אויסגעלייזט ,מיעט מען דאסזעלבע וואם ביי
מעשר ראשון ,אז מען דארף ניט מער אפשיידן קיץ תרומה .תבואה פון הקדש ,וואס
מען האט פארענדיקט די ארבייט ביי דער תבואה )״צוגעגלעט דעם תבואה־בארג״( ווען
זי איז געווען הקדש ,און מען האט זי אויסגעלייזט ,איז אויר פטור פון תרומה און
מעשרות; אבער חלה דארף מען יא נעמען )זע אין מסבתא פאה פרק א׳ משנה ו׳(.
״ומותר העומר״ ,״דאם וואם איז געבליבן פון עומר״ ,מיעט מען אזוי :דער דין אין,
אז דעם עומר האט מען מקריב געווען ניט מער ווי א ״עשרון״ ,א צענטל פיינעם
מעל )״סולת״(; אבער רעם דאזיקן ״עשרון״ האט מען ארויסגענומען פון דריי סאה
תבואה; איז דאך ,נאכן אראפנעמען דעם עשרון ,געבליבן מעל פון די דריי סאה.
זאגט די משנה ,אז דאס דאזיקע געבליבענע מעל פון עומר איז פטור פון תרומה
און מעשרות ,אבער חלה דארף מען יא נעמען .תבואה ,וואס מען האט אפגעשניטן ווען
זי איז נאכניט אויפגעוואקסן קיץ דריטל פון דער גרויס ווען זי איז אינגאנצן צייטיק,
איז פטור פון תרומה און מעשרות׳ אבער חלה דארף «ען יא נעמען .ר׳ אליעזר זאגט,
אז תבואה וואס איז ניט אויפגעוואקסן א דריטל איז פטור פון חלה ,די סתם משנה
האלט ,אז ווייל מעל פון אזא תבואה קאן ווערן חמץ הייסט עס ברויט ,לחם ,און מען
דארף נעמען דערפון חלה .אבער ר׳ אליעזר האלט ,אז פונקט ווי תרומה )חלה ווערט
געגליכן צו תרומה אין חומש במדבר ט״ו( ווערט ניט גענומען פון תבואה וואס
איז ניט אויפגעוואקסן א דריטל ,אזוי דארף מען אויך חלה ניט נעמען.
ד .אלו חייבין במעשרות ,די דאזיקע זענען מחויב אין מעשרות און פטור פו!
חלה ,רייז .און הירזש ,און מאן ,און זעזאם ,און הילזן־קערנער )קטניות( ,און ווינציקער
פון פינף פערטל )טאפ( פון תבואה ,מיר האבן געגעבן אין דער הקדמה צו מסבתא חלה,
אז נור פון טייג פון מעל פון די  5מינים ,ווייץ ,גערשטן ,שפעלץ ,האבער און קארן,
און נור אויב אין דעם טייג איז פאראן לפחות פינף קווארט )לוגין( .דאס הייסט פינף
פערטל טאפ )קב פיר לוגין איז איין קב( ,דארף מען נעמען חלה .די משנה זאגט דא,-
אז באטש פון די אנדערע זאבן דארף מען אפשיידן תרומה און מעשרות ,אבער חלה
דארף מען ניט נעמען .וועגן אורז און דוחן און פרגין און שומשמין האבן מיר געגעבן
פריער אין מסבתא שביעית פרק ב׳ ז׳ .הסופגנין ,שיטערער מעל־ברויט ,והדוב־
שנין ,ברויט געקנעטן מיט האניק ,והאסקריטין ,גאר שיטערער מעל־ברויט ,וחלת
המשרת ,פלעצעלעך געפרעגעלט אין א פאן ,והמדומע ,מעל געמישט מיט תרומה־מעל,
זענען פטור פון חלה ״הסופגנין״ טייטשן טייל מפרשים ,ווייבע שיטערע מעל־געבעקס,
יואס איז ווייך ווי א ש־ואם )״ספוג״ ,א שוואם( .אנדערע טייטשן ,״דינע פלעצעלעך״.
״הדובשנין״ טייטשן טייל ״געקנעטן אין האניק״; און טייל טייטשן ״געפרעגלט אין הא־
ניק״ )דבש״ ,האניק( .״אסקרוטין״ טייטשט דער ברטנורא טייג אין וועלבן עם איז
זייער שיטער צונויפגעמישט דאס מעל מיטן וואסער .דער 'ערוך״ מיינט אז דאס איז
דינער פלעצל געבאקן אויף הייסע קוילן ,אדער אין א פאן אן אייל .ר׳ בנימין מוספיא
אין ,.מוסף הערוך״ מיינט ,אז דאם איז דאס גריבישע יוארט ״עסקאריטעס״ וואס איז
דער טייטש ברויט געבאקן אויף אנגעגליטן בלעך .דער ״ערוך השלם״ מיינט ,אז דאס
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והמדמע׳ פטורין;ןן מס^ה♦ ה ע?ה
קתחל^ה סופ^נין ום־ו^ד ,סיםגדן׳
5טורה מן הסלה ,ף;ח^תד .ע^ה
,וסו^דז סול׳גנין׳ וןוח^תה סו^ןנין
וס 91ה .ע?וה ח:.כת כחלה .וכן

שעו

ה5ןנונ^קא1ת חןב1ת  :ו
נ׳ש פ־וטרין׳ וג ה סחןנין .החלי^״ה׳
3׳ש מחןבץ׳ וכד ,פו־טרים .חלות
ת1ךה ורקיקי ;זיר, ,עשאן לעצט־ו׳
^טור׳ לסניור בשוק׳ חיב  tז גלזתיום

איז צוקער־ברויט .״חלת המשרת״ מיינט דינע פלעצל געפרעגלט אויף א בראט־פאן!
מיר געפינען אין שמואל ב׳ י״ג ״משרת״ ,א פאן .״מדומע״ הייסט תרומה וואס איז
אריינגעפאלן אין ווינציקער פון  100מאל אזוי פיל חולין ,און דער גאנצער געמיש דארף
פארקויפט ווערן צו א כהן )זע אין הקדמה צו מסבתא תרומות( .די אלע זאבן זענען
פטור פון חלח ,ווייל זיי הייסן ניט קיין געבאקן ברויט; און ״מדומע״ איז פטור פון חלה,
ווייל עם ווערט פאררעכנט ווי תרומה.
ה .עיסה ,א טייג ,וואס איז אין אנהויב שיטעו געקנעטן)סופגנין( און צוס סוף איז
עס שיטער געבאקן )סופגנין( איז עס פטור פון חלר .,די משנה לערנט ,אז דאם וואם
פריער איז געזאגט געווארן דער דין ,אז ״סופגנין״ ,שיטער ברויט ,איז פטור פון חלה,
מיינט מען ,אז עס איז שיטער סיי אין אנחויב ,ביים קנעטן ,און סיי צום סוף ביים באקן,
דאס הייסט ,מען פרעגלט עם אין אי ל אדער אין האניק ,אדער מען קאכט עם אין וואסער
)און ניט מען באקט עם אין אן אויוון( .תחלתר ,עיסה ,אויב אבער אין אנהויב איז עס
טייג )געדיכט געקנעטן( און צוס סוף איז עס שיטער )געקאכט אין וואסער( ,אדער
אץ אנהייב איז עס שיטער אבער צוס סוף איז עס טייג )מען באקט עס אין אויוון( איז
עם חייב אין חלה ,ווייל אויב עם איז געווען אין אנהויב טייג ,אדער אפילו עם איז געווען
אין אנהייב שיטער אבער דערנאך האט מען עם געבאקן אין אויוון ,הייסט עם ברויט.
וכן הקנובקאות ,און אזוי איז ברויט־מעל חייב .דער רמבם טייטשט ״קנובקאות״ מעל
וואס איז געמאכט פון אנגעברענטע קערנדלעך און מען קגעט עם מיט אייל און מען
באקט עם אפ און דערנאך צעמאלט מען עם און עם ווערט צוריק מעל.
ו .המעיסה ,ווען מען שיט־ארויף מעל אויף קאכעדיקע וואסער ,איז די בית שמאי
פטון ,און די בית הלל זענען מחייב)צו נעמען חלה( ,די בית שמאי האלטן ,אז ווייל מען
טוט אריין דאם מעל אין דעם קאכעדיקן וואסער ,איז דער עיקר דאס קאכעדיקע וואסער,
און עם הייסט דעריבער געקאכט און ניט געבאקן .החלוטה ,ווען מען גיסט אריין קא־
כעדיק וואסער אין מעל זענען די בית שמאי מחייב ,און די בית הלל פטרץ )פון נעמען
חלה( .ביי דעם פאל איז פארקערט ,די בית הלל האלטן ,אז דאס הייסט געקאכט און
ניט געבאקן .דער ירושלמי זאגט ,אז עם איז ניט קיץ אונטערשייד צווישן ״מעיסה״
און ״חליטה״ ,און אז דאס זענע^מיינונגן פון צוויי תנאים :איין תנא זאגט אז בי* ביידע,
פיי ביי ״מעיסה״ און סיי ביי ״חליטה״ חאלטן די בית שמאי אז מען איז פטור און די
בית הלל אז מען איז חייב; און דער אנדערער תנא זאגט ,אז ביי ביידע האלטן די בית
שמאי אז מען איז חייב ,און די בית הלל אז מען איז פטור .חלות תודה ,חלות צוברענגן
צוזאמען מיטן קרבן תודה ,ורקיקי נזיר ,און פלעצלעך צו ברענגן צוזאמען מיטן קרבן
נזיר ,אויב ער האט זיי געמאכט פאר זין )צו ברענגן מיט זיין קרבן תודה אדער מיט
זיין קרבן נזיר( איז ער פטור ,אויב צו פארקויפן אין מארק איז ער חייב .ווען איינער
האט געבראכט אין בית המקדש א קרבן תודה אדער א קרבן נזיר ,האט ער געדארפן
מיטברענגן חלות און רקיקים )פלעצלעך( .פון אזעלכע חלות און פלעצלעך דארף מען
ניט נעמען קיין חלה ,ווייל דאם איז דאך א קרבן ,הקדש .אבער די שאלה איז ,אויב ער
האט זיי געקנעטן אויף מיטצוברענגן צום קרבן )תודה אדער נזיר( ,און ער האט חרטה
געהאט ,און וויל זיי עסן אלם חולין? זאגט די משנד״ אז אויב ער אליין האט געדארפן
ברענגן א קרבן תודה צי א קרבן נזיר און ער האט זיי געהאט געקנעטן כדי זיי צו
ברענגן מיטן קרבן ,איז ער פטור פון נעמען חלה .אויב אבער ער האט זיי געבאקן

377

חלר! פרק א

ש,עקזה שא1ר לרולק׳ היב 5ה^ה.
נשים ש^תנר לוחתיום לעשיות לסם
שיאור׳ אם אין בשל אחד מסן
5שעור׳ פטורה מן החלה♦ ח ע5ת
דגלבים 5ז?זן שהרועים אוכלין

שעז

המ;ה׳ סיבת בסלה׳ ומעויין?ה׳

ימ^ןיי^ההין ^;1׳ י^רנין עליה׳
ומ1מגיןןנלי0׳,יגעשית )נ״א ונאפיח(
ידי ח;1ת1
?יום טוב׳ ייתא ?ה
?3סח .אם אין הרועים א?1לין

צו פארקויפן אין מארק ,פאר מענטשן ,וועלכע דארפן ברענגן א קרבן תודה צי א
קרבן נזיר ,דארף ער יא נעמען חלה! ווייל בשעת דעם קגעטן האט עד זיכער געקלערט,
אז אויב ער וועט ניט געפינען קיין קויפער וועט ער זיי אליין פארגוצן אלם סתם חלות,
ניט פאר קיץ קרבן.
ז ,נחוזום ,א בעקער ,וואט האט גטמאכט זויער־טייג צו צוטיילן ,איז חייב צו
נעמען חלה .מיר האבן געלערנט פריער אין משנה ד׳ ,אז כדי מען זאל דארפן נעמען
הלה מוז דאם טייג האבן מינדעסטנם  5פערטל קווארט מעל .די שאלה איז ,אויב א בע־
קער האט צוגעגרייט זויער־טייג פון  5פערטל קווארט מעל׳ כדי עם צוטיילן אויף קליינע
שטיקלעך און צו פארקויפן צו מענטשן וואם באקן ברויט ,אז יעדער זאל אזא שטיקל
זויער־טייג אריינטאן אין זיין ברויט־טייג ,כדי עם זאל בעסער יערן ,צי דארף ער נעמען
חלה .זאגט די משנה ,אז ווייל איצט האט דאם זויער־טייג פינף קווארט מעל דארף ער
געמען דערפון חלה .נשים ,פרויען וואס האבן געגעבן)מעל( צ! א בעקער צו מאכן פאר
זיי זויער־טייג ,אויב אין יעדן איינעם פון זיי איז ניט פאראן דער שיעור )פינף פערטל
קווארט מעל( איז מען פטור פון חלה .כאטש דער בעקער האט געמאכט פון אלע צוזא־
מען איין טייג ,און אין דעם טייג איז יא פאראן  5פערטל קווארט ,איז מען פטור פון
חלה געמען.
ח .עיסת הכלבים ,טייג )אויף צו מאכן דערפון ברויט( פאר הינט ,אין דטר צייט
ווען די פאסטוכער עסן דערפון ,איו עם מחויב אין חלה .די פאסטוכער ,וואס געבן אכ־
טונג אויף די בהמות אין פעלד ,האבן מיט זיך הינט צום היטן די בהמות ,עם טרעפט
זיך ,אז די פאסטוכער עסן דאס ברויט ,וואם מען האט אנגעגרייט פאר די הינט ,כאטש
דאס ברויט איז זייער געמיין ,ווייל עם איז געמאכט פון ווייניק מעל און א סך קלייען.
זאגט די משנה ,אז ווען פאסטוכער עסן פון דעם ברויט ,כאטש עם איז געמאכט פאר
הינט ,דארף מען נעמען דערפון חלה .און די משנה גיט נאד צו ,אז עם האט בכלל דעם
דין פון מענטשלעך ברויט אויך בטגע אנדערע ענינים׳ און זי רעכנט אוים די ענינים!
ומערבין בה ,און מען מעג דערמיט מאכן א עירוב; דאם הייסט עירובי חצרות ,צו מעגן
טראגן אים שבת אין א הויף פון איין הויז אין אן אנדער הויז! און אויר א עירוב
תחומין צו קאנען גיין אים שבת  4000איילן ווייט פון שטאט .ומשתתפין בה ,און מען
מעג מאכן דערמיט שיתופין; דאם הייסט שיתופי מבואות ,צו מעגן טראגן אים שבת
פון איין הויף אין א צווייטן הויף אין זעלבן געסל! ומברכין עליה ,און מען דארף בענטשן
אויף אים; מען דארף אויף אזא ברויט סיי מאכן די ברכה המוציא פארן עסן און סיי
בענטשן נאכן עסן! ומזמנין עליה ,און מען בענטשט דערויף מיט מזומן; ניט נאר סתם
בענטשן דארף מען אויף אזא ברויט ,נאר אויר מיט מזומן .וועגן עירוב ,שיתופין און
בענטשן געבן מיר דערקלערונגען פריער אין מסכתא דמאי פרק א׳ משנה ג׳! ונעשית
ביום טוב ,און מען מעג מאכן ראם ברויט אים יום טוב; טייל זענען גורס ״ונאפית״ און
מען מעג עם באקן אים יום טוב! ווייל די פאסטוכער עסן עם ,און פאר מענטשן מעג
מען באקן ברויט אים יום טוב! ויוצא בה ,און א מנטש איז יוצא דערמיט זיין חוב
איס פסח .די ערשטע נאכט פסה מוז מען עסן א כזית מצה )זע פריער משנה ב׳(! זאגט
דא די משנה ,אז אויך אזא ברויט ,וואס איז באשטימט געווען פאר הינט ,אויב פאסטו־
כער עסן דערפון ,און עם איז געבאקן לויט די דינים פון מצה ,קאן מען׳ עסנדיק א
כזית דערפון אים פסח ,יוצא זיין דערמיט די מצוה ;פון עסן מצה אים פסח .אם אין ,
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ממ}ה׳ אינה חינת נחלה׳ ואין
מ^נרגין נה׳ ואין מקזתחפין בה׳
ואין מנ;ךכין ,עליה׳ ואין שמנין
עליה׳ ואעה נעשית ניום טוב׳
ואין אךם יוצא בה ירי חו^תו בפבח.
כין כך וב־ן כך טטמאה טומאת

שעח

אוכלי^ט חסלה׳ והתרומה׳ח;בין
עליה טיתה והומיט׳ ואסו־־ים לךים׳
והם נכסיכהן׳ ועולין באחד ומאה׳
וטעונין רחיצת;דים׳ והערבשמש.
ואצן ניטלין מן חטהושעל הממא׳
אלא מן המקף ומן הךב -הנמור.

הרועים ,אויב די פאסטוכער עסן ניט דערפון ,איז זי ניט מחויב אין ח?ה ,און מען
ט^ןר ניט מאכן דערמיט קיין עירוב ,און מען טאר ניט מאכן דערמיט קיין שיתופין און
מען בענטשט ניט דערויף ,און מען בענטשט ניט מיט מזומן דערויף ,און מען טאר
עם ניט מאכן אים יום טוב ,און א מענטש איז ניט יוצא דערמיט זיין חוב אים פסח
ווייל עם הייסט ברויט פאר הינט און ניט קיין מענטשלעך מאכל .בין כך ,סיי אזוי און
סיי אזוי )סיי פאסטוכער עסן דערפון סיי זיי עסן ניט דערפון( איז עם מטמא די טומאה
פון עסנווארג דער דין איז ,אז ווען עסנווארג רירט אן א טמא זאך ,למשל א טויטן שרץ,
ווערט עם טמא און אויב דאם טמא־געווארענע עסנווארג רירט־אן אנדערע עסגווארג
ווערט דאם אנדערע אויך טמא .זאגט די משנה ,אז כאטש דאם איז דאך ברויט פאר
הינט ,פונדעסטוועגן ווייל בשעת הדחק ,אין נויט ,קאן עם אויך א מענטש עסן ,קאן עם
ווערן טמא און עם קאן אויך מטמא זיין אנדערע עסנווארג; און נור אזא עסנווארג,
וואס איז שוין ניט גוט אפילו פאר הינט צו עסן׳ קאן ניט מער טמא ווערן.
ט החלה והתרומה ,חלה און תרומה איז נלען מחויב אויף זיי מיתה און חומש
אויב א ישראל אדער א לוי ,ניט קיין כהן ,עסט זיי במזיד קומט אים מיתה; ניט טויט־
שטראף דורך מענטשן)בידי אדם( ,נאר דער הימל שטראפט אים מיט טויט )בידי שמיט(;
און אויב ער עסט בשוגג ,ניט וויסנדיק ,אז עס איז תרומה אדער חלה ,דארף ער בא־
צאלן וויפיל די תרומה אדער די חלה איז געווען )דאס איז קרן( ,און אויך צולייגן א
פיפטל ,חומש׳ אייגטליך א פערטל ,צוזאמען פינף פערטל וויפיל די תרומה און חלה איז
געווען .ואסורים לזרים ,און זענען אסור צו זרים מיט ״זרים״ מיינט מען א ישראל
אדער א לוי ,אזעלכער וואם איז ניט קיין כהן; ער איז א ״זר״ ,א פר-עמדער ,צו דער
תרומה און חלה; דער ירושלמי זאגט ,אז די משנה מיינט דא ,אז אפילו עסן א
״חצי שיעור״ ,ווינציקער פון א כזית ,פון אן איילבירט־גרויס ,טאר מען ניט .והם נכסי
כהן ,און זיי זענען ראם פארמעגן פון כהן די חלה און די תרומה געהערט צום כהן
ניט נאר סתם צו עסן נאר ער קען אויך זיי פארקויפן און קויפן פאר דעם געלט וואס
ערוויל ,ועולים באחד ומאה ,און זיי ווערן בטל אין הונדעהט און איינס ,אויב למשל איין
סאה תרומה אדער חלה ווערט אויסגעמישט מיט  100סאה חולין ,ווערט עס בטל און
אויך א ישראי* מעג עסן ו־עם געמיש ,און מען דארף נור ארויסנעמען פון געמיש איין
סאה און געבן דעם כהן .וועגן דעם זע אין מסכתא תרומות פרק ד׳ משנה ז׳.
וטעונים רחיצת ידים ,און מען דארף צו זיי זיך וואשן די הענט מ׳טאר ניט אנרירן חלה
און ניט תרומה ,סיידן מען האט זיך פריער געוואשן די הענט ,ווייל ״סתם הענט״ ,וועל־
כע זענען ניט געוואשן ,מאכן פסול חלה און תרומה ,אויב זיי רירן זיי אן .והערב שמש,
אוןזון־אונטערגאנג אויב א כהן איז טמא געווארן און ער האט זיך טובל געווען ,טאר
ער ניט באלד עסן קיין חלה און ניט קיין תרומה ,נאר מוז ווארטן ביז די זון גייט אונ־
זיי ווערן ניט גענומען
הטמא ,און
טער און עס ווערט אוונט .ואין ניטלין מן הטהור על
פון טר־י אויף טמא ניט תרימה און ניט חלה טאר מען ניט אפשיידן פון תביאה און
טייג ,וואס איז טהור ,אויף תבואה און טייג ,וואס איז טמא; ווייל לויטן דין דארף די
טייג ,אויףיועי׳כן מען
תבואה אין
תרומה און חי'ה ,ייאם מען שיידט אפ זיין י‘עבן דער
שיידט אם ו .מן המוקף״( און ביי טמא און טהור איז מורא צי האבן ,אז איינם וועט
אנרירן דאס אנדערע און אויך די טהור׳דיקע תרומה און חלה וועלן טמא ווערן.
אלא מן רמוקף ,נאר פון דעולעבן סיי תרומה און סיי הלה מוז מען אפשיידן נאר פוז
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האוסר י ל גיני תיויןה ,וכלעסותי חלה׳

שעט

אסר ןלום׳ .עד שישיר

סלןצת*

פרה ב

א פ*רות חוצה ייארין שנכנסו
לארץ׳ ח;בים כחלה; .צאו מןאן
^סס׳ ד׳ אליעזר סחיב .ו*./עקיבא

פיסי י ב.,ע5ד חו¥ה ל<{רץ ש?א
כסםי;ה לאדץ־ ח;ב כסעשיות
ולסביעית .אסר ר/יהורה׳ איסחי^׳

תבואה אין טייג יואס איז דערל;־בן .און ניט פונחלהוייטנם .״מוקף״ איז דער טייטש
..ארומגערינגלט״ און אויך .,צוגערירט״ .ומן הדבר הגמור .או! פו! א זאך וואס איז
שוי! פארטיק מען מוז אפשיידן תרומה און חלה נאר פון תבואה און טייג .וואס איז
שוין פארטיק; אין דער מסבתא מעשרות פרק א׳ לערנט די משנה וואס הייסט ביי
תבואה און פרוכטן און גרינסן אז זיי זענען שוין ,.פארטיק״ ,אז זייער ארבייט איז שוין
פארענדיקט .ביי טייג הייסט ,.פארטיק״ ווען דאס טייג איז געקנעטן .האומר ,אז איי־
נער זאגט ,״מיין גאנצער שייער )תבואה( (<1ל זיין תרומה״ ,אדער ,,מיין גאנץ טייג
זאל ויי! חלה״ ,האט טר גארניט געזאגט ,ביז ער לאזט איבער אביסל מען קאן ניט
מאכן דעם גאנצן שייער תבואה פאר תרומה און מען קאן ניט מאכן דאם גאנצע טייג
חלה .מען מוז עפים איבערלאזן .ווייל חלה און תרומה ווערן אנגערופן ״ראשית״ )חלה
אין במדבר ט״ו ״ראשית עריסותיכם״ ,און תרומה במדבר י״ח ״ראשיתם״( ״דאס
ערשטע״ ,און דאם מיינט ,אז עס מוז עפיס בלייבן.

פרק ב.
א פירות .פרוכטן פון חוץ לארץ ,וואס זענען אריינגעקומען אין ארץ ישראל,
זענען מחויב אין חלה פירות ,פרוכטן ,מיינט מען אפט ניט נאר ביימער־פרוכטן ,נאר
בכייל געוויקסן ,און דא אין דער משנה מיינט מען תבואה ,די  5מינים )ווייץ ,גערשטן,
שפעי^ץ ,האבער׳ און קארן(, .׳ארץ״ ,״לאנד״ ,מיינט ארץ ישראל ,און אויר אין חומש
ווערט ארץ ישראל אנגערופן סתם ״ארץ״ .חוץ לארץ .אויס־יאנד ,מיינט די לענדער
אויסער ארץ ישראי‘ ,זאגט די משנה ,אז אויב מען האט געבראכט תבואה פון חוץ
ייארץ קיין ארץ ישראל דארף מען דערפון נעמען חלה ,ווייל דאס וואס דער פסוק אין
חומש במדבר ט״ו זאגט וועגן חלה־נעמען ,אז דאס איז ,ווען די יידן וועלן קומען ״אל
הארץ אשר אני מביא אתכם שמה׳ אין לאנד ,אין וועלכן איך ברענג אייך דארט״ ,איז
דאס ווארט ׳׳שמה״ ,״דארט״ דער טייטש ,אז אין ארץ ישראל דארף מען נעמען חלה
אלץ איינם׳ צי די תבואה איז געוואקסן אין ארץ ישראל צי אין חוץ לארץ .יצאו ,די
וואס זענען ארויסגעגאנוע! פו! דאנען אהין )תבואה וואס מען האט ארויסגעפירט פון
ארץ ישראל קיי! חוץ לארץ( ,איז ר ,אליעור מחייב ,או! ר׳ עקיבא פטר׳ט ר' אליעזר
האלט ,אז יוייל די תביאה איז דאך געוואקסן אין ארץ ישראל הייסט עס ״מלחם הארץ״
ובמדבר ט״ו! ׳ פון ברויט פון לאנד״ און מען דארף נעמען דערפון חלה .אבער ר׳
עקיבא האלט ,אז דאם יוארט ״שמה״ ,״דארט״ ,מיינט ,אז נור דארט ,אין ארץ ישראל,
דארף מען נעמען חלה ,אבער אין חוץ לארץ ניט ,אפילו ווען די תבואה איז געקומען
פון ארץ ישראל.
ב עפר ,ערד פון חוץ לארץ וואס איז געקומען אי! א שיף אריץ קיץ ארץ
ישראל )און אין דער ערר אויף דער שיף איז געוואקסן תבואה( איז מחויב אין
מעשרות און אין שמיטה פון אזא תבואה דארף מען אפשיידן תרומה און מעשרות,
און אויב עם איז א שמיטה־יאר מוז מען ביי דער תבואה אפהיטן אלע דינים פון
שמיטה .פון דער גמרא אין גטין ז׳ איז צו זען ,אז מען מיינט דאס די שיף איז געווען
געלעכערט און די ערד האט פארישטאפט דאם לאך; און דעריבער ,כאטש די ערד איז
דאך פון חוץ לארץ ,אבער איצט ווען די שיף איז אין ארץ ישראל ציט די ערד איר
יניקה פון דער פייכטקייט פון ארץ ישראל ערד׳ און דעריבער זענען נוהג ביי דער
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לז?ןן עזה?5:וי;ה ג 1ע^זת .עפה
^{ז^א^ןזה ?סי פיר!־ת מ 5ת ג ה ^ ה׳
ו^^?לת בידים ססו<{ב 1ת:
י^1ן?ת ןק? 1ה ס^ר;ה.ערו?ה׳ ספגי
ע^סה,
>ןזל,יא יכולה לכס־ות
א?ל לא ד,איו1ז .סי ^צאיניו :כיול
ל;^עז 1ת.ע?ת 5 1סהרה׳.יע^^ה.לןבין

שפ

ואל  ;.ע ^ ך? .טו?אד׳ .ןר./עקי?א
א־וסריעי;\^ה כטוסאה׳ ואל 1ע>^ז?ה
^ הו א קולא לטהורה׳
לן?ים.
 5ך הוא קיויא לטמ^ה .לזו קורא
הלה )ל( ב^{זם׳ ולזו קורא הלה
להם
)ל( נ ^ ם׳ א?ל .קביים
חלק )ל( ב^סם  iף העו^ה ע?תו

תבואה די דינים פון מעשרות און פון שמיטה .אמר ר׳ יהודה ,ה^ןט ר׳ יהודה גע־
זאגט ,ווען )איז דער דין אזוי{ 7מאד( ווען די שיף רירט א! די ערד .״ספינה גוששת״,
״די שיף טאפט א ך /רירט אן דעם ערד־באדן פון וואסעה און דערפאר ווערט די ערד
פון דער שיף באטראכט ווי ארץ־ישראל־ערד .עיסה שנילושה ,א טייג ,וואס איז גע־
קנעטן געווארן מיט פרוכטךזאפט ,איז מחויב אין חלה און זי קאן געגעסן ווערן מיט
אומריינע הענט .די משנה לערנט צוויי דינים .ערשטנס ,אז א טייג ,וואס איז געקנעטן
געווארן מיט פרוכטן־זאפט ,דארף מען נעמען דערפון חלה .צווייטנם ,אז די דאזיקע
חלה מעג געגעסן ווערן מיס אומריינע הענט ,דאם מיינט מען׳ אפילו די הענס זענען
טמא .ווייל עסנווארג ,כדי עם זאל קאנען ווערן טמא דארף עס פריער אנרירן וואסער
אדער איינע פון אנדערע זעקם משקאות .און אזוי ווי פרוכטן־זאפט געהערפ ניט צו
די דאזיקע משקאות ,קומט אוים ,אז די חלה ,וואם איז געקנעטן געווארן מיט פרוכטן־
זאפט קאן ניט ווערן טמא דורך דעם ,וואס טמאידיקע הענט האבן איר אנגערירט .וועגן
די  7משקאות )וואסער אריינגערעכנט( איו פאראן פריער אין מסבתא תרומות פרק
י״א משנה ב׳ .מיט ״מי פירות״ ,פרוכטן־זאפט מיינט מען ניט דא וויין און אייל ,ווייל
וויין און אייל געהערן צו די  7משקאות .דאס ווארט ״מסואבות״ ,איז פון ״סאב״ ,טמא
)אין אראמעאיש(.
ג האשה ,א פדוי מעג זיצן און אפשניידן )אפשיידן( איר חלה נאקעטערהייט,
ווייל זי קאן זיך צודעקן ,אבער א מאנספערזאן טארניט .ביי חלה־נעמען מוז מען מאכן
א ברכה ,און א ברכה טאר מען ניט מאכן נאקעטערהייט ,ווייל מען זעט דאס שאנד־
ארט )מקום הערוה( אין קערפער .ביי א פרוי ,ווען זי זיצט ,זעט מען ניט דאס שאנד־
ארט ,און דעריבער מעג זי מאכן די ברכה נאקעטערהייט און זי מעג נעמען חלה.
אבער א מאנספערזאן טארניט ,ווייל ביי אים זעט מען יא .מי שאינו ,וועד עם קאן ניט
קנעטן זיין מייג אין טהרה נער איז טמא און האט ניט קיין מקרה זין טובל צו זיין(
זאל ער קנעטן דאס טייג צו איין טאפ )קבים ,טאפנווייז( און זאל זי)דאס טייג( ניט מאכן
בטומאה .מיר האבן פריער אין דער הקדמה צו דער מסכתא געזאגט ,אז מען דארף
נעמען חלה נאר פון א טייג ,אין וועלכן עם איז פאראן א טאפ און א פערטל טאפ מעל,
זאגט די משנה ,אז איינער איז טמא און מוז קנעטן דאם טייג בטומאה און מטמא זיין
דאם טייג ,זאל ער צעטיילן דאם מעל אזוי׳ אז יעדעם טייגל זאל האבן ניט מער פון
איין טאפ מעל ,און ממילא וועט ער פטור זיין פון נעמען חלה! ער זאל ניט מאכן א טייג
פון פינף פערטל טאפ מעל ,ווייל ער וועט דעמאלס דארפן נעמען חלה און מטמא זיין
די חלה און מען וועט די חלה דארפן פארברענען .עם איז גלייכער ,הייסט עס ,אז ער
זאל אויסמיידן דאם מקיים זיין די מצור .פון חלה ,איידער ער זאל זי אפשיידן בטומאה.
ור׳ עקיבא ,אבער ר׳ עקיבא זאגט ,אז ער זאל זי )די חלה( מאכן אין טומאה און ער זאל
עס ניט מאכן צו איין טאפ ,ווייל אווי ווי מען ניט א נאמען )חלה( צו דער טהור׳דיקער
)חלה( אזוי גיט מען א נאמען )חלה( צו דער טמא׳דיקער; צו דער דאזיקער גיט ער א
'נאמען חלה ,און'צו יענער גיט ער א נאמען חלה; אבער די איין־טאפיטייגלען האבן
ניט קיין חלק אין נאמען )חלה( ר׳ עקיבא האלט ,אז די מצוה צו נעמען חלה ,דאם א
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.קבים ,ו;געו זה ^זה׳ 5טורים נון
החלה.עד קישיוכו .ר׳ אליעזר איומר׳
אף הר־ודה וניותן ל 5ל ,ד®,ל סצך9ן
לסלה :ף ,העיפריש חלת 1קסח׳
אינו סלה׳ וגזל ב.יה כהן .ןל׳ע^ה

שפא

.ע^?ןדו סי ^ תנ ס ל ה׳ והקמח אם יש
נ חל ה׳ ואסורה
ב 1כשיעור
לזרים .ד;ר יה1ש.ע♦ <«?ןרו ל1׳ מעשה
וה?«שה  1לוחי .אמר לסם׳ אף הוא
קלקל לע^מו ותקן לאסרים .

נאמען געבן״ חלה ,איז אזוי גרוים ,אז עם איז גלייבער מען זאל קנעטן דאס טייג
מיט פינף פערטל טאפ מעל׳ כדי מען זאל יא דארפן נעמען חלה ,אפילו מען איז טמא
און די חלה *ועט טמא ווערן .איין גירסא אין ר׳ עקיבא׳ס ווערטער איז ״קורא חלה
לשם״ ״חלק לשם״ ,דאס מיינט ״א נאמען געבן חלה צו גאט״ ,א ״חלק צו גאט״ן
די משנה באגוצט זיך א סך מאל מיט ״חשם״ ,״דער נאמען״ ,אנשטאט ״גאט״.
ד .העושה עיסתו ,אז איינער מאכט זיין טייג צו איין־טאפ־טייגלען )יעדסס טייגל
האט נאר איין טאפ מעל ,און מען איו ראך פטור פון חלה ,מיידן אין א טייגל איז פאראן
פינף פערטל טאפ מעל( און זיי האבן זיך אנגערירט איינער אין אנדערן ,זענען זיי
פטור פון חלה ביז זיי בייסן זיך אן .״אנרירן״ הייסט ווען איין טייגל רירט אן דאם
צווייטע! ״אנבייסן זיך״ הייסט ,ווען איין טייגל קלעבט זיך צו צום צווייטן ,אזוי אן
ווען מען רייסט אפ איינם פון אנדערן רייסט זיו מיט א שטיקל טייג .זאגט די משנה׳ אז
נור דעמאלם ווען צוויי טייגלעך קלעבן זיך אזוי צו )בייסן זיף אן( ,ווערן זיי פאר־
רעכנט פאר איין טייג ,און אויב עם איז אין זיי בי Tע פאראן פינף פערטל טאם מעל,
דארף מען נעמען פון זיי חלה .ר׳ אליעזר זאגט ,אז אוין ווען איינער נעמט ארויס
)געבאקענע ברייטלעך( פון אויוון און לייגט זיי אריין אין קויש ,ווערן זיי אין קויש
צוזאמענגענומען צו חלה .אפילו אין יעדן ברייטל איז ניט פאראן קיין סינף פערטל
טאפ מעל ,אבער אין אלע ברייטלעך צוזאמען איז יא פאראן ,איז דער קויש דיי ״מצרף״,
און זיי ווערן פאררעכנט פאר איין ברויט ,און מען דארף נעמען פון זיי חלח .דער
ברטנורא זאגט ,אז אפילו לויט ר׳ אליעזר דארפן די ברייטלער זיך אנרירן .מען דארף
דא באמערקן ,אז חלה איז א מצוה צו נעמען פון טייג ,איידער מען האט עם געבאקן:
אבער אויב מען האט ניט גענומען פארן באקן ,דארף מען נעמען נאכן באקן.
ה המפריש ,אז איינער שיידט אפ זיין חלה פון מעל וניט פון טייג( איז זי נים
קיץ חלה און זי איז גזל ביים כהן .די מצוח אפצושיידן חלה הייבט זיך אן ווען דאם
מעל און וואסער ווערן טייג ,ווייל די תורה זאגט )במדבר ט״ו( ״ראשית עריסותיכם״,
..דאס ערשטע פון אייערע טייגן״ .דעריבער ,אויב מען שיידט אפ חלה פון מעל איז זי
ניט קיין חלה ,און דער כהן ,וואס נעמט זי ,דארף זי אפגעבן צוריק ,ווארים עם חייסט
גזל ,צוגענומען א פרעמדנס א זאך .העיסה עצמה ,די טייג אליין מואס פון איר מעל
האט מען געהאט אראפגענומען חלה( איז מחויב אין חלה )מען דארף נאכאמאל נעמען
חלה( ,און דאס מעל מואס מען האט אפגעשיידט אלס חלה( ,אויב עס איז דארט פאראן
וויפיל דער שיעור איו )פינף פערטל טאפ( ,איז עס מחויב אין חלה .ווייל דאם נעמען
פריער חלה פון מעל איז ניט געווען קיין ריכטיקע חלח ,און ממילא דארף מען נעמען
נאכאמאל כיי פון טייג ,מיי פון דעם מעל ,וואם מען האט גענומען אלם חלה ,אויב
עם האט פינף פערטל טאפ און אויב מען האט געמאכט דערפון טייג .ואסורה ,און זי
איו אסור צו זרים אזוי זאגט ר׳ יהושע .ר׳ יהושע האלט ,אז כאטש די חלה ,וואם
נדהאט גענומען פון מעל איז ניט קייז חלה ,אבער ווייל מ׳האט זי אנגערופן חלת
טאר זי שוין א זר ,א ניט־כהן )א ישראל צי א לוי( ניט עסן! כדי מענטשן זאלן ניט
זאגן ,אז זיי האבן געזען ,ווי ניט־כד׳נים עסן חלה .אמרו לו ,האבן זיי )די חכמים( גע־
ואגם צו ר׳ יהושע .אז טס איז נעוועו א מעשה און א זקן א זר האט זי )די חלה(
געכאפט )און געגעסן( .האט ער ור׳ יהושע( זיי געזאגט ,אז ער ודער דאזיקער זקן(
האט זיך קאליע געמאכט .און האט בעסער געמאכט פאר אנדערע אז ער האט גע־
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ו הסי^זה ךבי.עים nop.מ5ים בח^ה.
הם ושאורן וסובן ומורס;ן .ז:זי*,י^זר,
ךב'עים ח;בים^ .טל פ־יס^ן סתו^ן
וחזי לת 1ק׳ ה־־י אלו פטורין:
ן ש;עור חסלה׳ אחד סעשרים
וארבעה .העושה .עסה ד>:צמ 1׳

שפב

והעושה למשתה בנו׳ אחד ט״עשרם
ןאך;עה* נחתום שהואעוקה למבור
בשוקוקהאשה שהיא עושה למכור
כשוק׳ אחד מארבעים ושמנה׳
נטמאת ע^תה שוגגת או אנוסה׳
אחד מארבעים ושמנה .נטמאת

געסן וועט ער האבן א שטראף ,ווייל ער האט ניט געטארט עסן; און פאר אנדערע
האט ער בעסער געמאכט ,ווייל די וועלן זיך פארלאזן אויף אים און יא עסן ,און זיי
וועלן ניט זיין שולדיג .מיט ״זקן זר״ מיינט מען א תלמיד חכם א זר׳ ניט קיין כהן.
..זקן״ אלס תלמיד חכם געפינט מען א סך מאל אין דער משנה .״קפשה״ זאגט דער
רמב״ם איז ווי ..כבשה״ .ער האט זי גענומען מיט כח ,געכאפט.
ו .חמשת רבעים קמח ,פינף פערטל מבל א־ז חייב אין חלה דאם איז דער דין.
וואס מיר האבן פריער געבראכט עטליכע מאל ,אז מען דארף נעמען חלה פון א טייג,
נאר ווען אין טייג איז פאראן מינדעסטנם סינף פערטל טאם )קב( מעל .הם ,זיי )דאס
מעל( און זיין זויער־טייג ,און זיין דינע קלייען )סובן( און זיין גראבע קלייען
)מורסנן( ,פינף פערטל )טא (9איז מחויב אין חלה אין טייג מוז ניט דוקא זיין ריין
מעל פינף פערטל טאפ ,נאר אויך ווען מען האט געמאלן ווייץ און מען האט דאס גע־
מאלענע מעל ניט דורכגעזיפט ,נאר געקנעטן עס צוזאמען מיט דעם דינעם קלייען
און דעם גראבן קלייען און מען האט צוגעלייגט א שטיקל זויער־טייג ,כדי עם זאל
יערן .און אין אלע צוזאמען איז געווען פינף פערטל טאפ ,איז מען מחויב צו נעמען
דערפון חלה! ווייל ארימע לייט עסן ברויס פון ניט דורכגעזיפט מעל .ניטל מורםנן,
אויב מען האט צוערשט ארוימגעגענומען זייער גראבן קלייען און רערנאך אים צוריק
אריינגעטאן .איז מען פטור .אויב עס איז אין דעם געמאלענעם מעל געווען פונקט פינף
פערטל טאם שוין צוזאמען מיט דעם גראבן קלייען און מען האט ארויסגענומען דעם
גראבן קלייען און דערנאך אים צוריק אריינגעטאן אין מעל אריץ ,איז מען פטור פון
נעמען חלה .ווייל אפילו א ארימאן וועט ניט צוריק אריינטאן אין מעל דעם גראבן
קלייען .נאכדעם ווי מען האט אים געהאט ארויסגענומען.
ז .שיעור החלה .דער שיעור פון חלה איו איינס פון פיר און צוואנציק
די גרויס פון דער חלה ,וואס מען דארף אפשיידן .איז איין פיר־און־צוואנציקסטל פון
טייג .העושה עיסה ,אז איינער מאכט א טייג פאר זיך ,אדער איינער וואס מאכט פאר
דער סעודה פון זיין וון ,דארף ער אפשיידן חלה איינס פון פיר־און־צוואנציק דער
שיעור איין פיר־און־צוואנציקסטל איז ווען דאם טייג איז פאר פריוואטן געברויך,
אלץ איינס צי מען מאכט א קליינעם טייג פאר זיך צו עסן ,צי מען מאכט א גרוים
טייג צו א סעודה איינצולאדן געסט .״משתה בנו״ מיינט מען געוויינליך די חתונה־
סעודה פין א זון :אין דער צייט פון דער משנה און גמרא פלעגט דער פאטער פון חתן
מאכן די חתינה־סעודה .נחתום א בעקער ,וואם מאכט )א טייג( צו פארקויפן אין מארק,
און אויך א פרוי וואם מאכט )א טייג( צו פארקויפן אין מארק ,איז )זייער שיעור חלה(
איינם פון אכט און פירציק מיט א ״בעקער״ מיינט מען איינעם וועלכער פארקויפט
א סך ברויט .און א .,פרוי״ מיינט מען ,ווען זי פארקויפט יוינציקער ברויט .אבער
ווייל דאס ברויט איז צום פארקויפן האט מען גרינגער געמאכט ,און עם איז גענוג
אן אכט־און־פערציקסטל .נטמאת עיסתה ,אויב איר טייג איז טמא געווען .סיי ווען עם
איז טמא געווארן ווייל זי איז געווען שוגג ,סיי ווייל זי איז געווען געצוואונגען׳ )אונס(,
איז איינם פון אכט־אוךפ-יציק אויב א בעל הבית׳טע באקט ברויט פאר זיר און ראם
טייג איז טמא געווארן ,סיי ווייל די בעי‘ הביתיטע האט עס מטמא געווען בשוגג ,זי
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?וזירה׳ אחדפןג^ריםו<{י?^עה׳ ?די

:הא חוטא
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א׳וסי׳ גסלת סן ה^ה1ר.על ל.אמא.
5יצד? ע?ה טה1ךה וע?ה טסאה׳

א

נ 1טל ?די חלה ט.ע?ה עזלא הוי מ ה
חלמה׳ וטמן ^חות טכ5י^ה ב א ^ ע׳
?די ^ן ט 1ל סן הסלןף׳ וח?סים
אוקרין .

פרק ג
אוכלין ^עראי מן העקר ,עד שתמגל^ל

?חטים׳

ותטטטם

האט למשל ניט געוואוסט ,אז זי איז טמא און זי האט דאס טייג אנגערירט ,און סיי
ווייל עם איז טמא געווארן דורך צוואנג׳ א פרעמדער א טמא האט עם אנגערירט ,געגן
ווילן פון דער בעל הבית׳טע ,איז גענוג צו געמען חלה אן 48םטל .ווייל טמא חלה
דארף מען דאך סיי ווי פארברענען׳ מען טאר דאך זי ניט עסן ,איז גענוג צו נעמען
לויט דעם קלענערן שיעור .נטמאת מזידה ,אויב דאס מייג איז טמא געווארן במזיד,
)זי בעל הבית׳טע האט עס מיט א כוונה מטמא געווען( ,איז איינם פון פיר־אוךצוואנ־
ציק ,כדי דער זינדיקער זאל ניט פארדינען ,כאטש די חלה וועט מען דאך פארברענען׳
דארף מען זי נעמען א פיר־און־צוואנציקסטל ,כדי די בעל הבית׳טע ,דער זינדיקער
וואם האט געטאן א עבירה און מטמא געווען טייג׳ פון וועלכן מען דארף נעמען חלה׳
זאל ניט פארדיגען דערפון,
ד אליעזר זאגט אז חלה מעג מען נעמען פון )טייג וואט איז( טהור אויף
ח.
)טייג וואט איז( טמא .ווי אזוי? אויב עם איז פאראן א טייג ,וואט איו טהור ,און א טייג
וואט איז טמא ,נעמט ער דעם שיעור פון חלה פון טייג ,וואט מען האט ניט גענומען
דערפון חלה )דאס הייטט אווי פיל חלה וויפיל מען דארף נעמען פון ביידע טייגן ,נעמט
ער פון דעם טהור־טייג( און לייגט א שטיקל טייג ווינציקער פון אן איי די גרויט און
דערמיט )צווישן טהור־טייג און דעם טמא־טייג( כדי ער זאל נעמען פון דערלעבן )מן
המוקף( .ווי מיר האבן געלערנט פריער אין פרק א׳ משנה ט׳ דארף מען חלה אפשיידן
״מן המוקף״׳ ״פון דערלעבן״! די אפגעשיידטע חלה מוז זיין א טייל פרן דעם טייג׳
פון וועלכן מען שיידט אפ׳ און מען קאן ניט געמען חלה פון איץ טייג אויף אן אנ־
דער טייג .אבער אזוי ווי דא זענעץ פאראן צוויי טייגן ,איינער איז טהור און איינער
איז טמא ,דארף מען נעמען חלה פון טהור־טייג אויף ביידע טייגן ,כדי די חלה זאל
זיין טהור .אבער אזוי ווי איין טייג צום צווייטן טאר מען דאך ניט צורירן ,ווייל דאס
טהור־טייג וועט דאך אויר ווערן טמא ,דעריבער גיט ר׳ אליעזר א עצה; מען זאל נע־
מען א שטיקל טייג ,וואם איז די גרויס ווינציקער פון אן איי ,און דער דין איז ,אז אזא
קליין שטיקל עסנווארג קאן ניט מטמא זיין קי;ז אנדער עסנווארג ,ווען עם רירט
עם אן .דאס דאזיקע קליינע שטיקל טייגל זאל מען אריינלייגן צווישן דעם טהור־
טייג און דעם טמא טייג ,אזוי אז עם זאל אנרירן ביידע טייגן; וועט עם הייסן ,אז די
ביידע טייגן זענען איין טייג ,און דאם טהור־טייג וועט ניט טמא ווערן׳ ווייל עס האט
דאד אנגערירט נור א קליין שטיקל טייג וואס איז ניט די גרויס פון אן איי .וחכמים,
אבער די חכמים אסרץ .זיי זאגן ,אז עם איז מורא צו האבן ,טאמער וועלן די ביידע
טייגן זיך יא אנרירן.

פרק ג.
א אוכלין עראי ,מען מעג עסן אביסל )עראי( פון טייג )פון וועלכן מען האט
ניט גענומען קיין חלה( ביז מען צעקנעט גוט ביי ווייצנמעל ,אדער מען דריקט עם גוט
צו ביי גערשטנמעל מיר האבן אין די פריעריקע מסכתאות געהאט עטליכע מאל דעם
אונטערשיד צווישן ״אכילת עראי״ ,צופעליג עסן ,עפים עסן׳ און ״אכילה קבע״,
א פולשטענדיקן עסן .די משנה זאגט דא .אז מען מעג עסן א צופעליק עסן ,עפים ,פון
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כי^עיורים .גלג^ה בסטים
חיב טי1תה.
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נ 1לד לה ?פק טומאה עד

טייג איידער מען האט גענומען דערפון חלה; אבער דאס מעג מען נור אזוי לאגג ווי
מען האט נאכניט גוט־צעקנעטן דאם טייג )גלגל ,גום צעקנעטן( ווען דאם טייג איד
פון ווייצן־מעל ,אדער מען האט נאכגיט גוט צוגעדריקט דאם טייג אויב עם איז פון
גערשטן־מעל .טייל מפרשים טייטשן ״גלגל״ אויסגעמישט גוט דאם מעל מיט וואסער.
ווייל ביי ווייצן־מעל ווען מען צעקנעט עם האלט זיך עם צוזאמען .אבער גערשטגמעל
האלט זיך ניט צוזאמען סיידן מען דריקט עם צו גוט מיט דער האנט; ״טמטם״ הייםט
״פארמאכן״ ,און עם הייסט ,דאם טייג ווערט אזוי צוגעדריקט צחאמען ,אז עם זאל
זיך ניט צעפאלן און עם זאלן ניט זיין קיין לעכער אין דערמיט .גמלה ,אויב ער האם
גוט צעקנעט! )דאס טייג( ביי ווייצךמעל אדער גוט צוגעדריקט ביי גערשטנמעל ,ווער
עב עסט דערפון )איידער מען האט גענומען חלה( איז חייב מיתה .מיט ״חייב מיתה״׳
״עס קומט אים טויט־שטראף״ מיינט מען ניט דא ״בידי אדם״ ,אז מענטשן ,דאם בית
דין ,זאל אים טויטן ,נאר מען מיינט בידי שמים ,דורבן הימעל; עם ווערט אין הימעל
פאררעכנט פאר א עבירה ,פאר וועלבער עם קומט טויט .כיון שהיא ,ווי נור זי) די בעל
הבית׳טע( טוט אריין )אין מעל( דאם וואסער דארף זי אפשיידן )״מגבהת״ ,״אויפ־
הייבן״ ,ארויסנעמען( איר חלה ,און עס זאל נאר ניט זיין דארט פינף פערטל )טאפ( מעל.
ווען מען טוט אריין דאס וואםער אין מעל זאל מען באלד אפשיידן חלה ,און ניט
ווארטן ,מחמת עם איז מורא צו האבן טאמער וועט דאם טייג טמא ווערן ,און דעריבער
דארף מען זיך צו איילן אפצושיידן חלה ווען דאם טייג איז טהור .אבער דערביי זאל
מען אכטונג געבן ,אז עס ואלן ניט בלייבן פינף פירטל טאם מעל ,וואם זענען ניט
אויםגעמישט געווארן מיט וואםער; ווייל אויב יא ,איז עם דאך מעל אן וואםער ,און
אויף אזא מעל קאן מען קיץ חלה ניט נעמען .טייל זענען גורם ״ובלבד שיהא״ ״און
עם זאל נאר זיין דארט פינף פירטל טאפ מעל״ ,דאם הייםט ,מען זאל אכטונג געבן,
אז עם זאל זיין פינף פערטל טאפ מעל אויםגעמישט מיט וואםער ,ווי ל פון טייג ווינ־
ציקער דערפון קאן מען קיץ חלה ניט נעמען.
נדמעה עיסתה ,אויב איר נדער בעל־הבית׳טעס( טייג איז געווארן נדמע )עס
ב.
איו אריינגעפאלן אין דעם טייג תרומה( ,איידער זי האט גוט צעקנעטן דאס טייג ,איו
זי פטור )פון נעמען חלה( ,ווייל ״מדומע״ איו פטור )פון חלה(; אבער אויב נאכדעם ווי
זי האט גוט צעקנעטן דאס סייג )איו אריינגעפאלן די תרומה( דארף מען נעמען חלה
דעם דין ,אז ״מדומע״ ,אז אויב תרומה איז אריינגעפאלן אין חולין מער ווי איין
מעסטל תרומה אין  100מעסטלעך חולין ,איז פטור פון חלה ,האבן מיר געהאט שוין
פריער אין פרק א׳ משנה ד׳ .דא לערנט די משנה ,אז דאם טייג איז פטור פון חלה,
נאר אויב די תרומה איז אריינגעפאלן איידער מען האט גוט צעקנעטן דאם טייג :מחמת
די צייט ,ווען דאס טייג ווערט מחויב צו נעמען דערפון חלה ,איז בשעתן גוט צעקנעטן,
און דעמאלס איז דאך עם געווען פטור ,ווייל עם איז שוין געווען מדומע .אבער אויב
די תרומה איז אריינגעפאלן נאכן גוט צעקנעטן ,קומט דאך אוים ,אז ווען דאם טייג
חאט באקומען דעם חיוב פון חלה ,איז עס נאכניט געווען מדומע ,דעריבער אפילו
יוען שפעטער פאלט אריץ די תרומה דארף מען אויר נעמען חלה .נולד לה ,אויב עס
איז געלוארן )״נולד״ ,עס איז געבוירן געווארן ,אנטשטאנען ,געווארן( א ספק טומאה
אין דעס טייג )מעו חייסט ניט אויף זיכער צי עס איז טמא געווארן ,צי ניט( איידער
מען האט עס גוט צוקנעטן ,מעג מען דאס טייג קנעטן בטומאה ,מחמת די חלה ,וואם
מען וועט אראפנעמען וועט דער כהן סיי ווי ניט קאנען עסן ,ווייל עם איז דאך א ספק
אז עם איז טמא; דעריבער מעג שוין קנעטן דאס טייג אפילו א טמא־מענטש .עם
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הייסט ניט ,אז מען איז מטמא חלה ,ווייל פארן קנעטן איז דאך נאכניט געווען דער
חיוב פון חלה .ומשגלגלה .אויב אבער דער ספק טומאה איז געווארן נאכן גוט צעקנעטן
מוז מען ווייטער מאכן דאס טייג אין טהרה מען טאר עם ניט מטמא זיין ,ווייל ווען דאס
טייג איי געווארן גוט צעקנעטן איז דאך עם געווען טהור .און אזוי ווי דעמאלס
האט מען שוין געדארפן נעמען דערפון חלה ,הייסט עס אזוי גוט ווי די חלה איז שוין
גענומען געווארן ,און די חלד ,איז דאך געווען טהור .מען דארף דא באמערקן ,אז דע־
ריבער באנוצט דא )און אויך פריער( די משנה כסדר לשון נקבה ,״מגבהת חלתה״ ,זי
נעמם איר חלה״ ,״עיסתה״ ,״איר טייג״ ,״גלגלה״ ,״זי האט גוט צעקגעטך ,ווייל
געוויינטליך באקט ברויט אין הויז די הויז־פרוי ,די בעל־הבית׳טע פון שטוב ,און די
ברייתא אין בבא קמא פ״ב זאגט ,אז עס איז אן אלטע תקנה פון דער צייט פון עזרא
)אנהויב דעם  2טן בית המקדש( ״שתהא אשה משכמת ואופה״ ,אז די בעל־הבית׳טע
זאל אויפשטיין פרי באקן ברויט.
ג הקדישה עיסתה אויב זי )די בעל הבית׳טע( האט מקדיש געווען איר טייג
איידער זי האט עס גוט צעקנעטן ,און זי האט עס אויסגעלייזט )פון הקדש ,אוין איידער
זי האט עס צעקנעטן( איז זי מחויב צו נעמען חלה ,ווייל בשעת דאס טייג איז מחויב
געווארן אין חלה ,ביים גוט־צעקנעטן ,איז דאך עס ניט געווען הקדש ,און דעריבער
איז ארויף אויף דעם טייג דער חוב צו נעמען דערפון חלה .משגלגלה ,אויב )זי האט
דאס טייג מקדיש גטווען( נאכדעס ווי זי האט שוין געהאט גוט צעקנעטן דאס טייג,
און זי האט עס אויסגטלייזט ,איז זי מחויב צו נעמען חלה .מחמת בשעת דעם גוט־
צעקנעטן איז דאך דאם טייג ניט געווען הקדש .הקדישתה ,אויב זי האט עם גוט צע־
קנעטן .און דער שאץ־מייסטער )גזבר ,דער בעל הבית פון הקדש ,פון בית המקדש(
האט עס גוט צעקנעטן ,און דערנאך האט זי )די בעל הביתטט( עס אויסגעלייזט ,איז
זי פטור צו נעוזען חלר .,ווייל אין דער צייט פון זיין חיוב איז עס )דאס טייג( געווען פטור.
ווייל אין יענער צייט ,ווען דאס טייג איז געווארן גוט צעקנעטן׳ איז דאך עס געווען
הקדיס .און הקדש איז פטור פון חלה ,דעריבער קאן שוין שפעטער דאס טייג ניט
ווערן מחויב אין חלה.
כיוצא בו ,אווי איז אויך דער דין ,אז איינער איז מקדיש זיינע פרוכטן איידער
ד.
זיי האבן דערגרייכט די צייט ווען זיי ווערן מחויב אין מעשרות ,און ער האט זיי אויס־
געלייזט )איידער די מעשרות־צייט איז אנגעקומען( זענען זיי מחויב אין מעשרות.
פו /אזעלכע פרוכטן דארף מען אפשיידן תרומה און מעשרות ,ווייל אין דער צייט
ווען זיי דארפן ווערן מחויב אין מעשרות ,זענען זיי דאך ניט געווען הקדש ,וועגן
דעם ,ווען איז די צייט ווען פרוכטן ווערן מחויב אין מעשרות ,איז פאראן אין מסבתא
מעשרות פרק א' משנה ב׳ ,ג׳ און ד׳ .ומשבאו ,אויב )ער האט זיי מקדיש געווען( נאכ-
דעס ווי זיי האבן שוין געהאט דערגרייכט די ממשרות־צייט און ער האט זיי אויס־
געליתם ,זעגען זיי מחויב אין מעשרות מחמת אין דער צייט ווען זיי ווערן מחויב אין
מעשרות זענען זיי געיוען חילין ,הקדישן .אויב ער האט זיי מקדיש געווען איידער
זיי זענען פארטיק ועווארן )איידער די ארבייט ארוס די פרוכטן איז געווארן געעו־
דיקט און זיי זענען נארויט מחויב געווארן אין מעעזרות( און דער שאצמייסטער פון
הקדש )דער גזבר( ראט זיי פארענדיקט און דערנאך האט ער )דער בעל הבית פון די
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פרק

חלה

קז5ש.עת ח; 1סן היו סטורין ן ה; כ רי
ש;מן לושך{!{ל לעשות ל 1עסה׳
5טוךה מן החלה; .ת;ה ל 1טת;ה ׳
ער שלא ;לגל ח;ב ,ומ שגאל
^טור .העיושה עפה עם ח;כרי׳ אם
כשל ושיאל כשיעור הלה׳

שפן

ג

פטורה מן החלה  .ן גי שגתגיר
וה:סה ל 1עסה׳ ;.עשית .עד שלא
;תגיר׳ קטוי׳ ימש;חג!ר חיב .ואם
מ&ק׳ היב׳ ואין ה:נין^עליד׳ חומש.
ר./ערןימא אומר׳ הכלי הולך אהר
הרןרימה כתנור ן
צייטפו!זייער
דער
א י ן מ ש נ ד׳ ג׳

פרוכטן( זיי אויסגעלייזט ,זענען זיי פטור פון מעשרות ,חייל אין
ע ם איז ד א ם ז ע ל ב ע וו א ס
חיוב זענען זיי געווען פטור.

פ רי ע ר

דיז ע ל ב ע
מער

מ שנ ה

פ א ר אן

איז

מסכתא

אין

פרק

פאה

מ שנ ה

ד׳

ב י י חלד <.

און

ה/

דארט

מי ר

ג ע בן

ד ע ר ק ל ע רונ ג ען.

נכרי- ,אז א

ה.

האט געגעבן צו א ייד )מעל( צו מאכן אים טייג ,איז עס

גוי

פ טו ר

פ ו ן חלה.
נתנה ל ו  ,אויב ער )דער גוי( האט אים )רעם ייו( געגעבן ראם טייג א מתנה ,אייב איי־
דער ער האט גוט־צעקנעטן)האט ער אים געגעבן רי מתנה( דארף מען אפשיידן רערפון
דער
ח ל ה ; און אויב נאכדעס ווי ער האט עס גוט־צעקנעטן ,איו מען פטור פון חלה.
וויי ל א

טעם

איז

דער

ציי ט

דער

חיו ב

טיי ג

ג וי׳ ס

ד ע רז ע ל ב ע ר וו א ס
פון גו ט ־ צ ע ק נ ע טן
פון

איז

אין

ח ל ה נ ע מ ען!

פ טו ר

די

איז
און

דיני ם
דאם

ח ל ה,

פון

פון

א פי לו וו ען

דער

פ רי ע ר די ק ע ר

טיי ג ג עוו ען
כאטש

ד ע רי ב ע ר

א יי ד

רעם

דאם

מ שנ ה .וויי ל

ג וי׳ ס,

איז

איז

דאס

שפעטער

קנ ע ט

ד ע רוי ף
טיי ג

טיי ג.

אוי ב
ני ט

אין

א רוי ף
רעם

ג עוו א רן

י י ד ׳ ם ד א ר ף מ ע ן ש ו י ן נ י ט נ ע מ ע ן ד ע ר פ ו ן ק י י ן ח ל ה  ,העושה עיסה ,אז איינער )א ייד(
מאכט טייג )בשותפות( מיט א גוי ,אויב אין רעם יי ח ס חלק איז ניטא קיין שיעור חלה,
איו )דאס טייג( פטור פון חלה .כ א ט ש א י ן ר ע ם ג א נ צ ן ב ש ו ת פ ו ת ׳ ד י ק ן ט י י ג א י ז י א ג ע ו ו ע ן
שי עו ר,

דער

ני ט ג עוו ען

פינ ף

די

פי ל,

אזוי

פערטל
דארף

טאפ

מ ען

מ ע ל,

פון

אין

נ א ר וויי ל

טיי ג ני ט נ ע מ ען

רעם

קי ץ

י י ד׳ ם

אין

חלק

טיי ג

איז

ח ל ה.

ו ,גר שנתגייר ,אז א גוי האט זיך מגייר געווטן און ער האט געהאט א טייג,
אויב דאס טייג איז געמאכט געחארן )גוט געקנעטן געווארן( איידער ער האט זיך מגייר
געווען ,איז עם פטור פון חלה ,און אויב נאכדעם ווי ער האט זין מגייר געחען דארף
מען נעמען חלה .ע ם א י ו א ל ץ ד ע ר ז ע ל ב ע ר ט ע ם ו ו א ם א י ן ד י פ ר י ע ר ד י ק ע ד י נ י ם פ ו ן ד ע ר
מ שנ ה״

אז

ד היינו,

א ל ץ גיי ט

לוי ט

דאס

ר ע ם ,ווי

טיי ג

ג עוו ען

איז

מ ען

בשעת

האט

עם

ג ו ט ג ע ק נ ע ט ן  .ואם ספק ,און אויב עם איו א ספק )מען ווייסט ניט צי ראם טייג איו
געקנעטן געווארן ווען ער איו נאך געווען א גוי ,צי שוין נאכדעם ווי ער איז געווארן
א ייד( דארף מען נעמען חלה ,ו ו י י ל ב י י י ע ד ן ספק פ ו ן א ז א ך  -צ י ע ם א י ז א ס ו ר ) א ו ן ד א
טאר

מ ען

דאך

ז א ג ט מ ען ,אז
ב חי נ ם ,וויי ל

ני ט

ב רוי ט

ע סן

מ ען ז א ל י א
איז

דאס

איי ד ע ר

א פ ש יי דן ח ל ה.

שוין א ג ע ל ט ־ז א ך,

מ ען

נעמט

ח ל ד׳ (,

איז

ער

דארף

די

אבער
א

ש א ל ד׳

עס

צי

מ ען

חל ה ני ט

געהערט

דארף ניט באצאלן פאר איר
ח ל ד׳
עסט

ב ש ו ג ג ) א ו ן ווי
ח ל ד׳

דארף ער
וו ען

דאס

ב שוגג

מי ר

דארף

דאס

ה א בן ג ע ל ע רנ ט
ער

צ א לן

א

חו ץ

אוי ב א ני ט ־ כ הן ע ס ט די ד אזי ק ע ס פ ק־

פיי ע ר פרק
ק רן

רעם

א׳

מ שנ ה

אוי ר

ט' ,

רעם

אז וו ען
חו מ ש,

א ני ט־ כ הן

דאם

פי פ ט ל (,

ד א נ י ט ב א צ א ל ן ד ע ם ח ו מ ש  .ר׳ עקיבא זאגט ,אז אלץ גייט לויט דער צייט
ברויט האט באקומען א הייטל אין אויוון ,ר ׳ ע ק י ב א ה א ל ט א ז ד י צ י י ט
מ ען ז א ל

ד ע ר פ ו ן נ ע מ ע ן ח ל ה,

איז ני ט וו ען

נ ע טן ,נ א ר וו ען ד א ס טיי ג אי ז שוין אין אויוון און אוי ף ר ע ם
א היי ט ל ,און ע ם
א

צי

ני ט,

וו ען

טיי ג וו ע ר ט מ חוי ב אז

היי ט ל

צו ם

כ הן,

צו ם

כ הן

ואין חייבין ,און מען

און ד ע ר י ב ע ר מ ע ג ע ר פ א ר ל א נ ג ן ביי ם כ הן ג ע ל ט פ א ר ד ע ר ח ל ה.

פיפטל )חומש(.

מ ח מי ר,
ג ע בן

אוי ך

דא

היי ס ט

היי ס ט ,אז ע ם
״ ק רי מ ה ״

פון

ה א ט זי ך
וו א ר ט

ע ם וו ע ר ט גו ט ־ צ ע ק ־

טיי ג איז ג עוו א רן

שוין

א נ ג ע ה וי ב ן צו ב א קן.

״ ק רו ם ״.

ד ע רי ב ע ר,

א

היי ט ל.

דאס
אוי ב

פ א ר צויגן

פ א ר צי ען זי ר
פ א רן

פ אר־

שפז

חלה פרק ג

3«7

עקה

ץ ד ע ^ 1ה

יו*לא קד׳ ידי חוקתו  3קםח ן ח הנוטל
שאור מעקה ^לא הוי^ה ח^קה׳
ונותן ל ת ע עקה ^הורקה ח^קה׳
אם ןש לו םר^קה מקקום אחר,
מוציא לפי דו>ןזבון׳ ואם לאו׳ מוציא

P

החגבים יקהאיוךז׳ אם:.ש קהסיעם
ךגן׳ ע ב ת בדן^ה׳ ויועא קה אךם
ידי חובתו כפסח .ואם אין קד׳ טעם
ך^ן״ אי;ד׳ ע ב ת בח^ה׳ ואין אדם
צי עז זי ך פוז
וו א דן

היי ט ל

מ חוי ב

נ ע מ ען

אין

ה א ט ד ע ר ג ר זי ך

ח ל ה וו ען
די

ד ע ר פון ח ל ה.

פ רי ע ר די ק ע מ שנו ת•
איז ביי ם גו ט

איז

ער

״ מ שנ ה

מ גיי ר

שוין

ג עוו ען.

ג עוו ען

היי ס ט

א יי ד.
ר׳

ר א שו נ ה ״ ז א ג ט ,אז

ע ם,

און

אז

מ ען

טייג

דאס

דארף
איז

ע ק י ב א׳ ם דין,

איז

גע־

ד ע רי ב ע ר

יא

אוי ף

אוי ך

די

פון ד ע ר מ ש נ ה א׳ אן ,ו ו א ו ע ס ו ו ע ר ט כ ס ד ר ג ע ל ע ר ג ט,

אז

די

ציי ט

ע קי ב א,

אז

די

ציי ט

צ ע ק נ ע טן וו ע רן פון טיי ג ,און אוי ף זיי א ל ע ז א ג ט

איז ״ ק רי מ ה ״ ,וו ען ד א ס

ר׳

היי ט ל ה א ט זי ך פ א ר צוי גן.

ז .העושה עיסה ,אז איינער מאכט ט י י ג פ ו ן ווייץ א ו ! ר י י ז ) צ ו ז א מ ע ן (  ,אויב עס
א י ז פארא! ואין טייג( א טעס פון דג! ותבואה( א י ז עס מחויב אין ד■,ה ,או! א מענטש
א י ז יוצא דערמיט זיין חוב וצו עסן מצה( א י ם פסח און אויב עס האט נ י ט קיין טעם
פון דג! ותבואה( איז עס נ י ט מחויב אין חלה און א מענטש איז נ י ט יוצא דערחיט זיין
מ י ר ה א בן ג ע ל ע ר נ ט פ ר י ע ר א י ן פ ר ק א׳ מ ש נ ה א׳ ,אז נ ו ר פון מ ע ל פון
חוב אים פסח
פון

ת בו א ה,

די 5

ח ל ה ,און אז נו ר
א ב ע ר,

ע סן.

מ י נ י ם  ,וויי ץ ,ג ע ר ש ט ן,

ווען

ל מ של•

האבער

ק א רן,

מ ען

מ ע ן ע ס ט פ ו ן זיי מ צ ד .א י ם פ ס ח א י ז מ ע ן מ ק י י ם ד י מ צ ו ה פ ו ן מ צ ה ־
מעל

פון

ב א ק ט ד ע ר פון מ צ ה און
ע סן .ז א ג ט ד א די

ש פ ע ל ץ,

און

דארף

נ ע מ ען

פון

דארף

רייז

ני ט נ ע מ ען

מ ען

מ ען ע כ ט ע ס אי ם פ ס ח איז

מ שנ ה ,אז א וי ב

מ ען ה א ט

צונוי פג ע מי ש ט

מ קיי ם

און

מ ע ל פון וויי ץ

רייז
דעם

וויי צ נ מ ע ל ,נ א ר
אוי ב וו ען
פון

דעם

מ ען

דאם

עסט

וויי צן ־ מ ע ל

ד ע ר פ ו ן ח ל ד.,

ה א בן י א ג ע ה א ט

ב רוי ט

) רייז

ד א סז ע ל ב ע

פון

היי ס ט
אוי ב

דעם

נ י ט קיין

אבער

מ ען

ח ל ה ,און

ני ט

ש פי ר ט

מ ען איז ני ט

דעם

ג ע מי ש

״ ת בו א ה ״,

מ ען ב א ק ט פון ד ע ם

ע ס אין ד ע ר ע ר ש ט ע ר נ א כ ט פ ס ח איז
טעם

מ קיי ם

פינ ף

ש פי ר ט

ט א פ,

מ ען

קיין

איז

דעם

״ דגן ״(

ג ע מי ש ט ען

פון וויי צן ־ מ ע ל,
מ צו ה

ד ע ר מי ט די

ני ט ג ע ה א ס

דער

טעם
דארף

פון

מ ען ני ט

דין

פון

אזוי:

ת בו א ה.

מ ען

מ ע ל מ צ ה און

מ ען מ קיי ם ד ע ר מי ט די מ צו ה
דארף

האט

מ ע ל פון

שי עו ר ,וו א ס ד ע ר פון ד א ר ף מ ען נ ע מ ען ח ל ה ,ע ס אי ז נ י ט ג עוו ען פ י נ ף פ ע ר ט ל ט א פ
צוז א מ ען

און ד א ס וויי צן ־ מ ע ל

פערטל

א ליין

מי ט

מצה־

צוז א מ ען און ג ע מ א כ ט

ביי ד ע

ד ע ר פ ון א טיי ג,

מ ען ני ט

קיין ח ל ה,

אוי ב

ד י מ צו ר .פ י ן

מ ען

נ ע מ ען

מ ען ע ס ט

מ צ ה ע סן .אוי ב

נ ע מ ען

ד ע ר פון

קיין

פ ו ן מ צ ד ,ע ס ן .

ח ,הנוטל שאור ,אז איינער נעמט זויער־טייג פון א ט י י ג  ,פון• וועלכן מען האט
נ י ט גענומען קיין חלה) ,און טוט אריין אין ט ” ג  ,פון וועלכן מען האט גענומען חלה(,
אויב ער האט פרנסה )טייג צו נענזסן חלה( פון• א! אנדער ארט ,זאל ער נענוע! לויט
ביי ם פ א ר קנ ע טן א טיי ג טו ט מ ען א רי ץ א ש טי ק ל זוי ע ר ־ טיי ג ,כ די ד א ס טיי ג
חשבון,
די

ז א ל י ע רן ,ז א ג ט

אז

מ ש נ ה,

ה א ט נ י ט ג ע נ ו מ ע ן קיין ח ל ה,
פ א ר אן די ע צ ה ,אז
קי ץ

חלד״

נ ע מ ען

אוי ב

מ ען

א י ן טיי ג,

האט

פון וו ע ל כ ץ מ ע ן

מ ען ז א ל פון אן א נ ד ע ר טיי ג,
חלה

א ו י ך ׳ ! •י ף

דעם

ער

חלה

א ב ע ר נ ^ ט .א  24ס ט ל
) ת בו א ה ,פון וו ע ל כן
ה א ט ני ט ג עני מ ען

פון

דעם

טייג,

פון ז ו י ע ר ־ ט י י ג

ד ע ר פון

זוי ע ר ־ טיי ג,

ני ט
חלה

אין וו ע ל כן

ער

האט

חלד.׳׳ ־ודרט

ת רו מ ה און
ני ט

וו א ס

ה א ט נ א כני ט ג ענו מ ען
איז

דא

א ריינג ע ט אן

א ן אנדער ט י י ג  ,פון• וועלכן עס איז
פ ו ן דעמזעלבן ט י י ג א ו י ף דעם גאנצן.

א ל י ץ נ א ר א  24ס ט ל

מ ען ה א ט ני ט ג ענו מ ען
קי ץ

פון וו ע ל כן מ ען

ש טי ק ל

ג ע ו ו א ר ן  .ואם לאו ,אויב ניט נאויב ער האט
נ י ט גענומען געווארן קיין חלה( מוז ער נעמען
מוז נ ע מ ען

א ריינ ג ע ט אן זוי ע ר ־ טייג,

פון וו ע ל כן

ה א ט ש ו י ן י א ג ע נ ו מ ע ן ח ל ה,

מ ען
איז

א ריינג ע ט אן

ד ע ם ז וי > •

סיי ג,

פון ג אנ צן

ט י י ג !■ .ווייל

טבל

מ ע ש רו ת,

א ד ע ר מ ע ל ,וו א ם

מ ען

ג אנ צ ע

טייג

ב ט ל ,און ע ס איז ווי ד א ס

חלה

ג ג3

פרק

מ חוי ב

וו ע ר ט

ד ע ר פון

צו נ ע מ ען

ג

ותרומת מע^ר לכל ׳ והשאר מעשר
ומעשר שני למי חשבון  :י הנומל
שאור מעשת חטים ונותן לתוך עשת
אורז ,אם י,ש קה טעם דנן׳ ח.:כת
נחלה׳ ואם לאו פטורה .אם בן

ח^ה אחת.על הכל♦ ט ?'‘ תא כ. 1
זיתי מפיק ז^זנתעךבו עם זיתי נקוף׳
ענבי קציר עם ע^כי עוללזת׳ אם
יימ ל5 1ר}סה סמק־ום אחר׳ מ1ציא
לפי ח^בון׳ ואם לאו מיוציא תיוקה
ח ל ה.

שפח

טיי ט ש ט

אזוי

מ שנ ה

די

ר ״ ש.

דער

ר מ ב ם און ד ע ר ב ר ט נו ר א ) אוי פן ג רו נ ט פון ד ע ר תו ס פ ת א ( טיי ט שן ד ע ם
דער

אז  ..פ רנ ס ה

מ שנ ה,

אח ר״

מ מ קו ם

דאם

מיינ ט,

זאל

ער

אבער

דער

ע ר ש טן טיי ל פיז

ב ר ענגן

)וו א ם

מעל

איז

מ חוי ב אין ח ל ה( פון אן א נ ד ע ר א ר ט אזוי פי ל אז צוז א מ ען מ י ט ד ע ם ז ו י ע ר ־ ט יי ג ז א ל ע ר
זיין פינ ף
איז

פ ע ר ט ל ט א פ ,און ז א ל

א ריינ ג ע ט אן ג עוו א רן
די

פון

פערטל

פינ ף

מעל

צזנוי פ קנ ע טן

ד ע ר זוי ע ר ־ טיי ג,

דעמאלס

דאס

און

דעם

מי ט

נ ע מ ען

אין וו ע ל כן

טיי ג.

חלה

ד ע ר פון

עס

א  24ס ט ל

ט א פ.

ט .כיוצא בו ,אחי איז אויך דער דין .ווע! איילבירטן ,יואם הער! אפגעשדט!
) פ ו ן בוים( דורך דעם במל הבית )״זיתי מסיק״., ,מסוק״ הייסט אפשניידן איילבירטן(
האבן ז י ך אויסגעמישט מיט דורך־איימע־לייט־אפגעריםענע איילבירטן ,אדער וויינ־
טרויבן ו ו א ס זמנמן אפגמשניטן דורך דעת במל הבית האבן זיך אויסגעמישט מיט עוללות־
וויינטרויבן ) ו ו א ס גמהמרן צו אריממ לייט( ,אויב מר האט פרנסה )וויינטרויבן ,פון חמל־
כע מ ע ן האט נאכניט גענומען קיין תרומה און מעשרות( פון אן אנדער א ר ט  ,זאל ער
ד ע ר ד י ן איז אז ת רו מ ה
נעמען פון דארט )תרומה און מעשרות( לויט דמם רעננונג.
א ו ן מ ע שי ר ד א ר ף
ג ע ד ,ע רן
ת רו מ ה
מיינ ם

לוי ט
און

מ ען נ ע מ ען נו ר פון ב ע ל
מ צו ד,

דער

דער

פון

תו ר ה

מ ע ש רו ת .וו ע גן ,,זי תי
די

מ ען

ה בי ת׳ ס
צו

ני קו ף ״,

ל ע צ ט ־ ג ע ב לי ב ענ ע

פ רו כ טן!

א רי מ ע

א ב ע ר פון
דארף

ליי ט,

אז זיי ג ע ה ע ר ן
ה א בן

איי ל בי ר טן,

צו

די

מ ען

א רי מ ע
אין

מי ר ג ע ג ע בן

פ רו כ טן ,וו א ס

ני ט

נ ע מ ען

קי ץ

ליי ט

אז

דאס

פאה

פרק

און

מסכתא

ד מ ש נ ה ג׳ .א י ן ד ע ר ה ק ד מ ה צו מ ס ב ת א פ א ה ה א בן מ י ר ג ע ג ע ב ן ,אז ו ו י י נ ט ר ו י ב ן ־ ע ו ל ל ו ת ,
ש ל ע כ ט ־ ג עוו א ק ס ענ ע,
ה בי ת

פון ב ע ל

ה א בן זי ך

ט רוי בן פון ב ע ל
ג ענו מ ען
בעל

ה בי ת
און

ת רו מ ה

ה בי ת נ ע מ ען
ג ענו מ ען

ני ט

ג ע ה ע רן

צו

מי ט וויינ ט רוי בן פון
מ ע ש רו ת

אנד ע ר ע

ת רו מ ה

א רי מ ע

אוי סג ע מי ש ט

ליי ט .ז א ג ט
מי ט

און

פון

בעל

דא

איי ל בי ר טן

מ ע שי רו ת,

פון

מ שנ ה

א רי מ ע ליי ט ,און
איי ל בי ר טן

ה בי ת׳ ס

איי ל בי ר טן און וויינ ט רוי בן,
און

די

זאל

פון זיי

אז

א רי מ ע
מ ען
און

א ד ע ר וויינ־

ה א ט נ א כגי ט ג ע ה א ט
וויינ ט רוי בן,

פון וו ע ל כ ע

נ ע מ ען

אוי ב

ליי ט,

איי ל בי ר טן

ער

ת רו מ ה

האט

און

זאל

דער

אוי ך נ א ב־

מ ע ש רו ת

אוי ף

ד י א ו י ס ג ע מ י ש ט ע ב ע ל ה ב י ת ־ א י י ל ב י ר ט ן א ו ן ו ו י י נ ט ר ו י ב ן  .ואם לאו ,אויב ער האט ניט
)צו נעמע! פו! א! אנדער ארט( זאל ער נעמע! תרומה או! תרומת מעשר )פו! דמם
געמיש( אויף דעס גאנצ! )ניט בלות אויף רעם בעל הבית׳ס נ א ר אויך אויף די א ר י מ ע
ליימ׳ס(; אבער דעס איבריק! מעשר )ראשו!( או! מעשר שני זאל ער נעמע! נ א ר לויט
ר ע ם רעכנונג)בלות אויף דעס בעל הבית׳ס( ו ו י י ל ת ר ו מ ה א ו ן ת ר ו מ ת מ ע ש ר ט א ר ד א ד
א י שראל

ני ט

ע סן,

א י שראל

ע סן-

און

נ ע מ ען נ א ד ווי פי ל
טיי ט שי ט
אוי ך
מ ע שי ר
די

ד ע רי ב ע ר
מע שר

ר א שון

מ ע ש רו ת

אבער

ר א שון

און

דעם

לוי

פון

מ ען

מ ען ד א ר ף נ ע מ ען

ד ע ר ר מ ב ם.

מעשר

שני

דארף
ק אן

ער

דעם

ד ע ר ר״ ש

מעשר
און
בעל

שני

אוי ס לייזן
ה ב י ת׳ ם

נ ע מ ען
דאך

ה בי ת׳ ס

און ד ע ר
אלע

מע שר

אוי פן

אוי ס לייזן

פון ב ע ל

אוי ף

ג אנ צן•

ב ר טנו ר א

און

ג ע ל ט,

איי ל בי ר טן
טיי ט שן,

איי ל בי ר טן

שני

איי ל בי ר טן

מי ט

אבער

דארף

ער

און

מעשר

און וויינ ט רוי בן.
אז

א פ שיי דן ז א ל

וויינ ט רוי בן.

נאר

מ עג

ד ע רי ב ע ר ז אל

ווי פי ל

עס

נאר

דאר
ער
אזוי
ער
ג ע בן

ב א ט ר ע פן

וויינ ט רוי בן.

י הנוטל שאור ,אז איינער נעמט זויער־טייג פו! חייצךמעל־טייג )פו! וועלב!
מע! האט נאכניט גענומע! קיי! חלד (,און מוט אריי! אץ מייג פו! רייחמעל ,אויב עס איז
פארא! אי! רעם טייג א מעם פו! דג! )תבואה פו! ווייץ־מעל( איז מע! מחויב צו נעמע!
מ ה מ ת פון רייז ־ מ ע ל ד א ר ף מ ען ני ט נ ע מ ען
דערפו! חלר .,או! אויב )יט איו מע! פטור

z &9

פרק

חלה

שפט

ג־ד
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פרק ד
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I

קיין חל ה -יוי
מ ען

האט

מי ר

ג ע ל ע רנ ט,

מ ע ש רו ת,

אדער

ש הו א ) מי ט

ד ע מז ע ל בן
ז א ג ט,
מ ען
ח ל ה,

פון וו ע ל כן

מ ען

א פי לו ע ס גי ט ני ט

פון

מין

ד ע מז ע ל בן

ק שי א

די

איז ,וראם

א ריינג ע ט אן
פון

טיי ג

ג אג צן

) אוי ב

שי עו ר

פון

ט ב ל,

ב מי נו,

וו עי

מ ען

מי ט

האט

ני ט

א רי ץ

אין

ג ענו מ ען

קי ץ ט ע ם(?

ד ע מז ע ל בן

מ ען

א

וו ע ל כן

נעמט
אז

מי ר

ש טי ק ל

ה א בן

מ ען

האט

פון ז ע ל בן
זאל

עם

האט א

מין

טיי ג (,

א ריינ ג ע בן

כ ל־ ש הו א;

מין

ר א ם איז נו ר
ב מינו(,

מ שנ ה

אין

פון וו ע ל כן

טיי ג

פון וויי צן ־ מ ע ל

מ ען

כ ש אינו

איין

פון

אז

דו ק א
אז

אין

ע ס א פי לו
זי ך

קיין

חלה

פון

נו ר

אז א

ביי

מין

טיי ג

פון

נו ר

א ריינ ג ע ט אן

מין

אוי ב

ג ענו מ ען

דא

האט

אין

ד ע ר ב ר טנו ר א

נ ע מ ען

מ ש ג ה,

מ י ן א י ן ז ע ל בן מין ,א ס ר׳ ט
מינו,

אוי ב

ני ט

מ ען

די

א

ני ט

ג ע ל ע רנ ט

האט

דארף

ענ ט פ ע ר ט

אוי ב

אבער

דארף

מי ט

כל

אוי ב ע ס ה א ט זי ך

ח׳

מ ען

ח ל ה,

פ א רוו א ם־ז ש ע
טעם?

חל ה(

ת רו מ ה

א ס ר׳ ט

ט ע ם ) ב נ ו תן מ ע ם (.

ג ענו מ ען

א

קיין

>מץ

פ רי ע ר

טיי ג,

שוין

ש ט־ ק ל זוי ע ר

אבער

דאך

ז־י ע ר

וויי צ נ מ ע ל ,ד א ם היי ס ט ,פון ד ע מז ע ל בן
א

א׳

מ י ן ) א ס ר ׳ ט ע ם ( נ ו ר ו ו ע ן ע ם ג י ט א ר י ץ ■א

אז

אין

אז

טיי ג,

ע פי ם,

אוי סנ ע מי ש ט

האט

ה א בן ג ע ל ע רנ ט
טבל

אין

) ת בו א ה

פרק

מ שנ ה

פון וו ע ל נ ע ר

ד׳.

מ ען

א ם כן,

האט

אוי ב

ני ט

אזוי,

ג טנו מ ען

פ א חו ^ז ם
און

מ י ט ע פ ע ס,
אוי ס ג ע מי ש ט

אין אן א נ ד ע ר ן מין ,ווי ד א א ין ד ע ר מ שנ ה ,ז ו י ע ר ט יי ג פון וויי צן ־ מ ע ל א י ן טיי ג פון רייז ־
ד א ר ף ד א ס וויי צן ־ מ ע ל זיין

מ ע ל,

ע ס ו איי

כ די

און

א ס רן

אווי

מ ען ז א ל

פי ל אז ע ם ז אל

א ריינ ג ע בן א ט ע ם

ד א ר פן ד ע ר פון נ ע מ ען

רייז ־ מ ע ל,

אין

ח ל ה.

פרק ד.
א.
י ע דן

ש תי

נ שי ם,

אוי ב

נ די

מ ען ז א ל

ט י ־ ג  ,א 1ן

פ ע ר ט ל ( און ד י

פ רוי ען

צ חיי

נ ע מ ען

ה א בן ג ע מ א כ ט

חלה

מ ען

דארף

טיי גן

ה א בן

צו

אי ץ

מינ ד ע ס טנ ס א

ה א בן זי ך

ט ע ם,
ו בז מן,
מי ט

איין

ל מ ש ל,
טיי ג (,
און

איז

אוי ב

ד ע מז ע ל בן

מ ע ל,

מעל

אנג ע רי ר ט

פונ ד ע ס טוו עגן
אבער

)מעל
מי ט

טאפ

וי

און

מ ען

עם

דאך

איז

טיי גן

צו רי

שוין

ג ע ה ע רן

צו

אוי ב

דארף

א ב ע ר זיי ז ע נ ע ן

אנ ד ע ר ע

ה א בן זי ך

מ ען נ ע מ ען

ני ט

פ רוי,

פון זיי
מין

פון ז ע ל בן

איז

צו
אוי ב

איין
אן

די צוויי
פון

טייג

אנ ד ע ר ע ר
איז

עם

חלה

איין

וויי ל

נ י ט א קיין פ י נ ף פ ע ר ט ל ט א ם מ ע ל ,און ד א ס וו א ם זיי ה א בן ז י ך

פ רוי,

טייג

אין י ע דן

מ ק פי ד,
ז ענ ען

אז זיי ז א לן ז י ך נ י ט

וו ע לן זי ך
מ חוי ב

צו

ג ע בי סן ״

מ ק פי ד

אוי ס מי טן.
נ ע מ ען
אדער

מי ר

ה א בן

טיי ג

רי ר ט זי ך

נ ע מ ען זיי

איי ג ע

ג ע ל ע רנ ט
אזוי

דער

אוי ף

ה א בן זיי ד ע ם

חלה
וו ען

אוי ס מי שן.

פון
מ ען

אנד ע ר ע

טיי ג

איז

עם

ד י ן ווי איין פ רוי.

דער

ב ר ט נו ר א ז א ג ט ,אז

די

טיי גן

האט

די

פ רי ע ר

אין

פרק

ב׳

שטארק

אן

דעם

צוויי טן

מי ט • ט טי ק ל ע ך

אוי ב

מין

ב רוי טן

מ שנ ה

ד׳,

טיי ג,

אז

ני ט

די

די

אוי ב

צוויי

ארט

ג ע ב א ק ענ ע

טיי ג.

אז

נ א ר וו ען

טיי גן

א ריינ ג ע ליי ג ט
״ אנג ע בי םן ז י ן ״

אז וו ען

פאר

ד או

א נ ג ע רי ר ט מ א כ ט זיי נ י ט

זיי

פון ז ע ל בן

און

מין

פון וויי צן ־

פ א ר איין טיי ג ,אוי ב זיי ז ע נ ען נ י ט פון ז ע ל בן מין מ ע ל ,מ ח מ ת די ב ע ל ה ב י ת׳ ט ע אי ז
ד ע ר י רו ש ל מי ז א ג ט,

מץ

איין

)וו ע רן זיי ג ע ר ע כ נ ט
איז

צוויי

איין

א נ ג ע רי ר ט ,ז ע נ ען פון

)למ של

ק א ר ן ־ מ ע ל ( ז ע נ ע ן זיי פ טו ר.

וויי ל כ א ט ש

אזוי ווי

טייג ג ע ה ע ר ט

איין

מין ) אוי ב ביי ד ע טיי גן ,וו ע ל כ ע

פון

פ א ר אן

פ טו ר ,וויי ל י ע ד ע ר

פון ו רי צן ־ מ ע ל (,
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ב אי זה ת א מץ במינף החטים
אי;ן מצטרפ׳ות עם ה:יל א^א עם
הכוטסים׳ השעתים מצטרפ1ת עם
הכל חוץ טן החטים .ר׳ יוחנן בן
נתי אומר׳ שא־ המינים פצטרפין
זה עם זה* ג שני.קביןו.קב אורז או

.קב תרומה ננאמ^ע אינןמצטרפין.
דבר שנטילה הלתובאמצע ,מצטירפין
שכבר נססיב כסלה נ ך .ק ב חךש
נקב ;ץזן שנשכו זה בזה ,רבי
.ישמעאל אומ־ .יטול מן ה א ^ ע׳
וחכמים אוסרים* הנוטל ס^ה מן
T T

.

T

-

T

T

^

־
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ב ,איזה ,וואס הייסט ״דערזעלבער מיך? ווייץ ווערט ניט צונויפגענומען מיט
קיינעס ,נאר מיט שפעלץ )כוסמין( אויב איין טייג איז געווען פון ווייץ און אן אנדער
טייג איז געווען פון קארן אדער גערשטן אדער האבער ,און די צוויי טיען האבן ״זיך
אנגעביסן״ ,ווערן זיי ניט פאררעכנט פאר איין טייג .אבער אויב איין טייג איז פון ווי^
און דאס אנדערע טייג אין פון כוסמין ,פון שפעלץ ,און זיי ״בייסן זיך״ אן אייגער
דעם אנדערן ,ווערן זיי יא פאררעכנט פאר איין טייג,און אויב אין ביידע צוזאמען אין
פאראן פינף פערטל טאפ מעל דארף מען פון זיי נעמען חלה .השעורים ,גערשטן ווערט
צונויפגענומען נויט אלע מינים ,א חוץ מיט ווייץ .אויב איין טייג איז געווען פון
גערשטן און דאס אנדערע טייג איו געווען פון האבער אדער קארן אדער שפעלץ ,און
די ביידע טייגן האבן ״זיך אנגעביסן״ ווערן זיי פאררעכנט פאר איין טייג .אבער אויב
איין טייג איז געווען פון גערשטן און דאס אנדערע טייג פון ווייץ און זיי האבן זיר
אנגעביסן ,ווערן זיי ניט פאררעכנט פאר איין טייג .ר׳ יוחנן בן נזרי זאגט ,אז די איב־
ריקע מינים נעמען זיך צונויף איינע 1מיט רעם אנדערן ,דאם הייסט ,אז די דריי מינים
)א חוץ ווייץ און גערשטן( שפעלץ ,האבער און קארן ,אויב איין טייג איז געווען פון איין
מין פון די דריי מינים ,און דאס אנדערע טייג איז געווען פון אן אנדער מין פון די דריי
מינים) ,למשל איינס פון שפעלץ און איינס פון קארן( און זיי האבן ״זיך אנגעביסן״ איי־
נער מיטן אנדערן ווערן זיי פאררעכנט פאר איין ט־יג ,און אויב עס איז פאראן אין
ב־ידע פינף פערטל טאפ מעל דארף מען נעמען חלה.
ג ,אויב )עס זענען געווען( צוויי טייגן( צז איין טאפ יערער) ,פון וריצן־מעל,
אדער פון איינטם פון די אנרערע מינים ,וואס זענען מחויב אין חלה( ,און איין )טייג
פון א( טאפ רייז אדער תרומה )רית און תרומה זענען ניט מחויב אין חלה( איז געווען
אויב די צוויי טייגן פוןווייצן־
צווישן )די צוויי טייגן( מערן זיי ניט צונויפגענומען,
מעל זענען געיוארן פארבינדן צווישן זיך דאדורך וואם צווישן זיי איז געווען א טייג
פון אזא מעל ,וואס איז פטור פון חלה ,ווי למשל רייז אדער תרומה ,הייסן די צוויי
טייגן צוויי באזונדערע טייגן ,און אויב ניט אין דעם טייג און ניט אין דעם אנדערן
טייג איז פאראן פינף פערטל טאפ מעל ,זענען זיי פטור פון חלה .דבר שניטלה ,אויב
אבער צווישן )די צוויי טייגןן איז געווען א טייג ,פון וועלכן מען האט שוין געהאט
גענומען חלה ,ווערן זיי יא צונויפגענומען ,ווייל ראם דאזיקע )מיטלמטע טייג( איז
ראך געווען מחויב אין חלה כאטש דאם מיטלסטע טייג איז דאך איצט פטור פון חלה,
ווייל מען האט דאך שוין גענומען דערפון חלה ,פונדעסטוועגן ווערן די צוויי סייגן
פארבונדן צווישן זיך דורך דעם דאזיקן מיטלסטן טייג ,ווייל דאס מיטלסטע טייג איז
דאך אמאל מחויב געווען צו נעמען דערפון חלה; עס איז ניט גלייך צו א טייג פון ריס
אדער פון תרומה ,וואס קאן ניט פארבינדן די אנדערע צוויי טייגן ,ווייל דאם רית־אדער
תרומה־טייג האט קיינמאל ניט געהאט דעם חיוב פון חלה.
ד קב חדש ,א טאפ )מעל אין טייג( פון נייער תבואה און א טאפ )מעל אין טייג(
פון אלטער תבואה ,און די צורי טייגן האבן ״זיך אנגעביסן״ איינער אין אודערן,
זאגט ר׳ ישמעאל אז מען זאל נעחען שלה( פון דערמיט און די חכמים אמרן
.,נייע״ מיינט מען תבואה -ואס איז גע־יאקטן היי־יאר ,און .,אלטע״ הייסט ,וואס אין
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הקב׳ ר׳״עקי^א איומר ם^ה ות^״א
אי;ה חלה ן ה ע1ני קבין
הלת־ו של  nrבפני.ע^ים־ו ן^ןזל זך,
בפני.ע(נמ1׳ חזר.ו.עשאן ע^ה אהת׳
רב^עקיבא פ!־נזר׳ והדמים מהיבין׳

שצא

נבוע:א ח־ומר־ו קול 1נ ) נ 1סל אךם
?די ה^ה מ.ע5וד,שלאהור?!וד ,הלתד,,
לעש־וךה בטך,רד ,לד,י1ת ספריש
,על.יל,ןה1לןי׳ סלת ךנןאי.עד ^הסוח׳
שהלה דמאי;^לת מן ה^היור על

געוואקסן פאריקעס יאר אדער נאך פריער .מיר האבן געלערנט אין מסכתא תרומות
פרק א׳ משנה ה /אז מען טאר ניט אפשיידן פון אלטער אויף נייער און פון נייער
אויף אלטער .זאגט ר׳ ישמעאל ,אז אויב איין טייג איז געווען פון איין טאפ מעל פון
נייער תבואה און דאס אנדערע טייג איז געווען פון איין טאפ מעל פון אלטער תבואה
און די צוויי טייגן האבן זיך אזוי שטארק אנגערירט ,אז עם האבן זיך אנגעביסן )אויב
מען נעמט זיי פונאנדער רייסט איינם מיט שטיקלעך טייג פון אנדערן( ,וועח זיי
פאררעכנט פאר איין טייג און אזוי ווי אין ביידע איז פאראן צוויי טעפ ,דארף מען
נעמען פון זיי חלה .און כדי מען זאל ניט נעמען חלה פון אלטן אויפן נייעם און פון
נייעם אויפן אלטן ,זאל מען נעמען די חלה פון דערמיט ,פון דעם ארט ,וואו ביידע
טייגן ״בייסן זיך״ אן ,קומט דאך אויס ,אז מען נעמט פון איינעם א שטיקל און פון
דעם אנדערן א שטיקל .אבער די חכמים זאגן ,אז מען טאר ניט נעמען חלה פון דער־
מיט ,ווייל מעגטשן וועלן מיינען ,אז מען נעמט חלה פון אלטן אויפן נייעם און פון
נייעם אויפן אלטן .הנוטל חלר ,,אז איינער נעמט חלר ,פון א טאפ )פון א טייג ,אין וועלכן
עס איז פאראן ניט מער ווי איין טאפ מעל( ,זאגט ר' עקיבא ,אז עם איז חלה ,אבער די
חכמיט זאגן או עס איו ניט קיין חלה .דער ירושלמי זאגט איין מיינונג ,אז לויט ר׳
עקיבא איז עס נור חלה אויב ער האט שפעטער צוגעלייגט צום טייג נאך א פערטל
טאפ כדי עם זאל שפעטער זיין צוזאמען פינף פערטל טאפ.
ה .שני קבין ,צורי )טייגן .וואס אין יעדן פון זיי איו פאראן צו איין( טאפ ,און
מען האט גענומען פון רעם טייג באזונדער זיין חלה און פון רעם אנזערן טייג בא־
זונדער זיין חלה ,און דערנאך האט מען געמאכט פון ביידע טייגן איץ טייג ,איו ר׳
עקיבא פטר׳ט ופון נעמען חלה( און די חכמים זענען מחייב )צו נעמען חלר ;(,קומט
אוים ,אז זיי )  nעקיבא׳ס פריערדיקע( שטרענקייט ,איז איצט זיין פארלייכטערונג,
ווייל ר׳ עקיבא האלט פריער ,אז ווען מען נעמט חלה פון איין־טאפ־מעל־טייג איז
עם חלה ,איז ער דאך געווען שטרענג )געאסר׳ט די גענומענע חלה ,אז א ישראל טאר
זי ניט עםן( ,ממילא האלט ער איצט ,אז די ביידע גענומענע חלות פון די באזונדערע
איין־טאפ־מעל־טייגן זענען געווען גוטע חלות ,און מחמת דעם ,אויב מען האט די
צוויי טייגן דערנאך אויםגעמישט און געמאכט איין טייג ,איז מען שוין פטור צו נעמען
דערפון חלה ,ווייל מען האט דאך שוין פריער גענומען .אבער די חכמים האלטן דאך,
אז די גענומענע חלה פון איין־טאפ־מעל־טייג איז ניט קיץ חלה ,דעריבער האלטן זיי
איצט ,אז נאכדעט ווי מען האט ביידע טייגן געמאכט איין טייג ,דארף מען דערפון
נעמען חלה.
ו .נוטל אדם ,א מענטש מעג נעמען א שטיק חלה פון א טייג ,פון וועלכן מען
האט נאכניט גענומען קיין חלה ,צו קנעטן עם בטהרה ,כדי פון דעם אפצושיידן חלה
אויף דמאי .אזוי לאנג ,ביז דאס שטיק טייג וועט קאליע ווערן ,ווייל חלד ,פון דמאי קאן
גענומען ווערן פו! טהור־טייג אויף טמא־טייג ,און ניט פון דערלעבן )ניט פון זעלבן
טייג( די משנה איז א שווערע ,און זי האט א סך פירושים .דער רמבם טייטשט די
משנה אזוי :אויב איינער וויל קויפן כםדר ברויט פון א בעקער א עם הארץ און עסן,
און ער ווייםט ניט ,צי דער עם הארץ האט גענומען חלה פון דעם ברויט צי• ניט ,ווייל
אן עם הארץ איז מען דאך חושד ,אז ער איז ניט אפגעהיטן אין אפשיידן מעשרות,
און עם קאן זיין אז עד האט ניט אפגעשיידט חלה; אזא בדויט הייםט ״דמאי״.
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ל:טסא ,ושלא  pהמ,קף Jז ישראל
שהיו אריסין לכותים בסוריא׳ ר׳
אלי;נזר מחיב פירותיהם בכזעשייות
ובשביעית .ורבן גמליאל פוט-י

שצב

ר?:ן גמליאל אומר׳ שתי סלות
בםו.ר;א ,ןר׳ אלי.עזר אומר׳ סלה
אחת .אסזו קיל 1של רבן גמליאל
וקולו של ר אליעזר׳ דזזרו לגהוג

די דיגים
א חוץ דעם איז מען דאך דעם עם הארץ אויך חושד ,אז ער היט ניט
פון טומאה ,און די ברויטן ,וואס מען קויפט ביי אים קאן דאך זיץ ,אז זיי זענען טמא.
זאגט די משנה ,אזא עצה .דער דאזיקער ,וואם קויפט כסדר ,א לענגערע צייט ,די
ברויטן ביי אן עם הארץ ,זאל אוועקלייגן א שטיק טייג ,פון וועלכן מען האט נאכניט
גענומען קיין חלה ,און ער זאל דאס שטיק טייג האלטן ריין ,עם זאל זיין טהור ,עס זאל
ניט טמא ווערן .ער מעג דעמאלס כסדר קויפן ביים עם הארץ ברויטן ,ווייל דאס
אוועקגעלייגטע שטיק טייג ווערט כסדר חלה אויף די ברויטן וואם ער קויפט) ,ביז
די ברויטן וועלן זיין  23מאל אזוי פיל ווי דאם טייג( .איי ,דער דין איז דאך ,אז חלה
טאר מען ניט נעמען פון טהור אויף טמא ,און אויך ניט ״שלא מן המוקף״ ,עם מוז
דאך זיין גענומען פון זעלבן טייג ,ניט פון אן אנדער טייג? דערויף זאגט די משנה
אז ״דמאי־חלה״ ,חלה פון אזעלכע ברויטן ,וואס מען קויפט ביי אן עם הארץ און
מען ווייסט ניט צי מען האט געגומען חלה ,מעג מען אפשיידן סיי פון טהור אויף טמא
און סיי ניט פון זעלבן טייג .דער דאזיקער פירוש פון רמבם איז דער פארשטענדליב־
סטער פון אלע אנדערע פירושים .כאטש אויף אים האבן די מפרשים א סך קשיות.
ישראל ,אויב ייד! האב! געדינגן פו! גרים פעלדער אין סוריא )צו געבן די
ז.
בעלי־בתים גויים א טייל פו! דער תבואה ,וואם זיי נטמע! אראפ^ ,איז ר׳ אליעזר
מחייב זייערע פרונט! )תבואה! אי! מעשרות או! שמיטה ,און רב! גנזליאל פטר׳ם.
מיר האבן אין מסכתא דמאי פרק א׳ משנה ג׳ און פרק ר משנה י״א געזאגט ,אז סוריא
איז אומגעפער דאס היינטיקע לאנד סיריע צו צפון פון ארץ ישראל ,און אז כאטש סו־
ריא איז ניט באטראכט געווארן אינגאנצן ווי ארץ ישראל -אבער אין טייל זאכן האט
מען עם יא באטראכט ווי ארץ ישראל .דא זאגט ר׳ אליעזר אז אויב יידן דינגן פעלדער
פון גויים אין סוריא איז עם פונקט ווי אין ארץ ישראל ,און מען דארף פון זייערע
פרוכטן אפשיידן תרומה און מעשרות )״מעשרות״ מייגט אריך תרומה( און מען מוז
אפהיטן ביי זיי די דינים פון שמיטה־יאר )וואס זענען אויסגערעכנט אין מסכתא
שביעית( .אבער רבן גמליאל זאגט ,אז מען דארף ניט אפשיידן מעשרות און מען דארף
ניט אפהיטן די דינים פון שמיטה! סיידן ווען די פעלדער אין סוריא געהערן צו י Tן,
דאמאלס דארף מען יא אפשיידן מעשרות און אפהיטן געוויסע דינים פון שמיטה.
רב! גמליאל אומר ,רב! גמליאל זאגט ,אז צורי חלות אי! סוריא .ווען מען מאכט טייג
אין סוריא דארף מען זיך נוהג זיין ווי אין חוץ לארץ ,אפשיידן צוויי מאל חלה פון
זעלבן טייג .איין חלה ,די ריכטיקע חלה ,דארף מען פארברענען אין פייער ,און דער
כהן טאר זי ניט עסן ,ווייל ״ארץ העמים״ ,לענדער ,וואם ליגן אויסער ארץ ישראל׳
זענען טמא ,איז דאך די חלה אויך טמא ,און טמא חלה דארף מען פארברענען .און
די צווייטע חלה ,איז ניט קיץ ריבטיקע חלה ,און מען דארף זי געבן דעם כהן ,וועלכער
מעג זי עסן ,יוייל כאטש זי איז טמא ,אבער זי איז דאך באמת ניט די ריכטיקע חלה;
און די חכמים האבן זי געד,ייסן אפשיידן און געבן דעם כהן׳ כדי מען זאל ניט פאר־
געסן דעם דין ,אז חלה דארף מען געבן דעם כהן )״שלא תשתכח תורת חלה מישראל״(.
ור׳ אליעזר ,אבער ר׳ אליעזר זאגט ,אז איי! חלה .ער האלט דאר )פריער אין דער משנה(,
אז סוריא איז ווי ארץ־ישראל ,און ממילא איז זי ניט טמא ,און עם איז דעריבער
גענוג אפצושיידן איין חלה און זי צו געבן דעם כהן .אחזו ,האב! מענטש! אנגענומע! די
פארלייכטערונג )קולא( פון רב! גמליאל או! די פארלייכטערונג פו! ר׳ אליעזר .זיי האבן
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?דכוי רןן גסלי<^ל 5שתי ךרכים :
ח ר?ן גמליאל א1סר;^ ,זלשארציות
לחלה׳ מאר>ן זשראל געד |)יב
חלה אחת׳ סכזיב ת ד ה^הר געד
אנן;השתי חלות׳ אחת לא 1רואחת

שצג

לכלין♦ של א־ור ו.ש לה שיעור׳ ו^ל
נהן אין לה שיעור? .ןן ה;הר והן
א ;9ה ול^5ים שתי חל 1ת׳ אחת
לאור ואחת לכד׳ן .של אור אין לה
שיעור׳ !של כהן ;ש לה שיעור.

געהאלטן פון רבן גמליאל׳ם דין ,אז סוריא איז ניט אינגאצן ווי ארץ ישראל און
האבן דעריבער ניט אפגעשיידט מעשרות און ניט ^:פגעהיט די דינים פון שמיטה ביי
פעלדער וואם מען האט געדינגן פין גויים :און זיי האבן אויך געהאלטן פון דעם דין
פון ר׳ אליעזר ,אז סוריא איז יא ווי ארץ ישראל און אפגעשיידט נאר איין חלה.
חזרו ,האבן די מענטשן שפעטער אנגעהויבן זין צוריק אויפפירן ווי רבן גמליאל אין
ביידע וועגן ,דאס הייסט ניט אפשיידן קיין מעשרות און ניט אפהיטן שמיטה ,אבער
דערפאר אפצושיידן צוויי חלות.
רבן גמליאל זאגט ,אז עס זטנען פאראן דריי לענדער צו חלה .בנוגע דעם דין
ח.
אפצושיידן חלה ,זענען פאראן דריי פארשידענע דינים אין דריי לענדער :מארץ ישראל,
פון ארץ ישראל ביז כזיב )נעמט מען פון טייג( איין חלה; פון כזיב ביז דעם טייר און
ביו אמנה )נעמט מען פון טייג( צוויי חלות ,איינע פון זיי צום פייער )פארברענט מען(
און איינע )גיט מען( צום כהן; די חלה צום פייטר )וואם מען פארברענט( האט א שיעור
)דארף מען נעמען א פיר־און־צוואנציקסטל פון טייג( ,די חלה צום כהן האט ניט קיין
שיעור )מען קאן נעמען דאס קלענסטע שטיקל( ,פון טייך און פון אמנה און ווייטער
ננעמט מען פון טייג( צוויי חלות; איינע צום פייער )פארברענט מען( און איינע )גיט
מען( צום כהן; די צום פייער האט ניט קיין שיעור און די צום כהן האט יא א שיעור.
כדי צו פארשטיין די דאזיקע משנה וועלן מיר נאכאמאל געבן וואם מיר האבן געזאגט
פריער אין דער משנה .די תורה זאגט ,אז חלה דארף מען נעמען און געבן דעם כהן נורץ
פון ברויט אין ארץ ישראל )״מלחם הארץ״ במדבר ט״ו( :די תורה זאגט נים ,וויפיל
טען זאל נעמען חלה ,נאר די חכמים האבן איינגעפירט ,אז מען זאל נעמען פון טייג
איין פיר־און צוואנציקסטל )און א בעקער ,וואס פארקויפט אין גאם איין אכט און־
פירציקסטל( .אבער פון ברויט אין חוץ לארץ ,ניט פון ארץ ישראל ,דארף מען.
לויט דער תורה ,אינגאגצן קיץ חלה ניט נעמען .נאר די חכמים האבן ניט געוואלט
דערלאזן ,אז די יידן אין חוץ לארץ זאלן פארגעסן אינגאנצן אז עם איז פאראן
אזא מצוה ווי חלה נעמען)שלא תשתכח תורת חלה מישראל( האבן זיי איינגעפירט ,אז
מען זאל אין חוץ לארץ אויך נעמען חלה .אבער אזוי ווי די לענדער אויסער ארץ
ישראל האט מען געהאלטן פאר טמא )ארץ העמים( ,און ווען מען נעמט די חלה אין
חוץ לארץ איז זי דאך טמא ,און טמא חלה טאר מען דאך ניט עסן נאר מען דארף זי
פארברענען :דעריבער האט מען איינגעפירט ,אז אין חוץ לארץ זאל מען די גענומענע
חלה ניט געבן דעם כהן )וועלכער טאר זי דאך סיי ווי גיט עסן( נאר אריינווארפן אין
פייער ).,אור״ הייסט ״פייער״( ,פארברענען .און ווייל דאס גאנצע חלה־נעמען איז ניט
פון דער תורה ,האט מען איינגעפירט ,אז די דאזיקע חלה זאל מען ניט נעמען וויפיל
דער שיע־י־ איז ,א  24םטל פון טייג ,נאר א קליין שטיקל ,עפים :עם האט ניט קיץ
שיעור ,״אין לה שיעור״ .האבן אבער די חכמים געזען ,אז דאדורך וועט מען פארגעסן
די מצוה ,אז חלה דארף גענומען ווערן א  24סטל פון טייג און אז חלה דארף מען געבן
א כהן .דעריבער האבן זיי איינגעפירט ,אז א חוץ דאס קליינע שטיקל חלה ,דער ריכ־
טיקער חלה ,וואס מען נעמט צום פארברענען ,זאל מ.ען נעמען נאד איינמאל חלה ,און
דאם איז ניט קיץ ריכטיקע חדה׳ נאר אלם א סימן ,א צייכן .און אזוי ווי דאם איז ניט
קיץ ריכטיקער חלה איז אפילו זי איז טמא מעג דאך אויך א כהן עסן ,דעריבער זאל
מען איר נעמען וויפיל דער שיעור איז ,א  24םטל פון טייג ,און מען זאל זי געבן צום
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וטבול יום אוכלה .ר *ום‘ אומ־“
אינו צריך טבילה .ואפוךה לזבים

שצד

ןלזב 1ת׳ לנדות וליולדות׳ ונאכלת
עם הזר על השלחן -ונתנת לכל

כהן .קומט אויס ,אז אין חוץ לארץ האט מען גענומען צורי חלות :איץ חלה ,עפיס,
גיט וויפיל דער שיעור איז ,און די דאזיקע ח^ה האט מען געווארפן אין פייער )״לאור״,
צום פייער( ,און איין חלה ,יא וויפיל דער שיעור איז ,און די חלה האט מען געגעבן
רעם בהן .אבער ,ווי מיר האבן שוין געזאגט .האט ראם לאגד סוריא געהאט אביסל
דעם דין פון ארץ ישראל און אביטל פון חוץי לארץ :עס איז טמא געווען ווי חוץ
לארץ ,אבער מען האט געהאלטן ,אז חלה דארף מען נעמען אווי ווי אין ארץ ישראל.
דעריבער האט מען אויך דארט איינגעפירט אז מען געמט צוויי חלית ,נאר מען טוט
מיט זיי פארקערט ווי אין חוץ לארץ .די ריכטיקע חלה האט מען גענומען וויפיל דער
שיעור א^ז ,א 24סטל ,ווייל מידארף ראך געמען חלה ,און די דאזיקע ריכטיקע חלה
האט מען פארברעגט! און כדי מען זאל ניט פארגעסן ,אז חלה דארף מען געבן רעם כהן,
האט מען גענומען נאך איין חלה ,א ניט־ריכניקע ,נור אלם סימן ,אלם צייכן ,און די
דאזיקע חלה האט מען געגעבן רעם כהן ,אבער די דאזיקע חלה האט מען גענומען נאר
עפים ,דאס קלענסטע שטיקל ,וואס האט קיין שיעור ניט .די שאלה איו ,וואם הייסט
״ארץ־ ישראל״ ,און וואס הייסט ״סוריא״ און וואס הייסט ״חוץ לארץ״? דערויף
גיט דא די משנה די סמנים :פון ארץ ישראל ביז דער שטאט כזיב אין צפון הייסט
ארץ ישראל ,און מען נעמט נור איין חלה .פון כזיב ביז צום טייך און ביז אמגה
)די אמאנאס־בערג ,די גרעניצן פון סוריא^ איו סיריא און מען דארף נעמען צוויי חלות,
איינע צום פארברענען און איינע צום כהן ,אין די חלה צום פארברענען דארף האבן
דעם שיעור )א 24סטל( ,און די חלה צום כהן האט ניט קיין שיעור .פון טייך און פון
אמנה און ווייטער איז שוין אינגאנצן חוץ לארץ און מען נעמט צוויי חלות ,איין חלה
עפים ,און די גייט צום פייער ,און איין חי'ה וואם האט יא א שיעור )א 24סטל( און די
גיט מען צום כהן .וואו איז כזיב און וואס מיינט מען מיט ״דעם טייר׳ און ״אמנה״,
און וואם איז דער טייטש ״ולפנים״ ,האבן מיר געגעבן אין אונזער פירוש אין דער
מסכתא שביעית פרק ו׳ משנה א' ,און מען זאל דארט נאכקוקן• וטבול יום ,און א כהן
וואס איז געווען טמא און האט זיך טובל געווען )כאטש ער האט ניט געוואוט בין
אוונט( מעג עסן די חלה פון חוץ לארץ ביי הלה אין ארץ י־שראל איז דער דין ,אז
א כהן א טבול יום טאר זי ניט עסן ,ווי מיר האבן געלערנט פריער פרק א׳ משנה ט׳ז
אבער די חלה פון חוץ לארץ מעג ער יא עסן .דער רמבם און ברטנורא זאגן ,אז דאם
מיינט מען די חייה ,ייאה גייט צום פייער ,צום פארברענען ,אבער תוספות און דער
רא״ש אין חולין ק״ד זאגן ,אז דאס מיינט מען די חלה ,וואס מען גיט צום כהן
ר׳ יוסי זאגט ,אץ זי דארף ניט קיין טבילה א כהן וואס איז טמא געווארן מיט א לייכ־
טער טומאה ,אפיינו ער האט זיר ניט טובל געווען ,מעג אויך עסן חלה אין חוץ לארץ.
ואסורה ,אבער זי איו אסור צו ובים און זבות צו א נידה און א קימפעסארין זב און
זבה הייסן א מאנספערזאן און א פרוי ,פין וועלכע עס רינט אומריינע פליסיקייט;
נידה הייסט א פרוי אין דער צי־ט פון איר בייוט־אפפלוס ,לויט די דינים פון דער
משנד ,אין מככתא נידה .א קימפעטארין איז טמא ב־ז זי יוערט ריין ,ווי עס איז פאראן
אין חומש ויקרא י׳יב .ונאכלת ,און זי >די חלה פון חוץ לארץ( ווערט געגעסן מיט א
ו א ן ארץ ישראל טאר א כהן ניט עסן ביי א טיש ,ביי
ניט־כהן ביי איין טיש
וועלכן עס זיצט א זר ,א ישראל צי א לוי ,יייל עס איז מורא צו האבן טאמער וועט
דער ניט־כהן ,־ואס טאר ניט עסן קיין היה נעמען דערפון א שטיקל און עסן .אבער
חלה פון הוץ־ לארץ מעג מען יא עסן מיט א ניט־כהן ביי איין טיש .וניתנת לכל כהן,
און מען מעג זי געבן צו יעדן כהן ח־יה א־ן ארץ ישרא^ און אויר תרומה דארף מען
געבן נור אזא כהן ,׳ואס איז זיל נוהג צ־ עסן אפי־יו חולין נור בטהרה; אבער חלה
אין חוץ לארץ מעג מען געבן צו יעדן כהן.
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כיל׳ן♦ ט ואלו 5ל;ין ל5ל כלן׳
ללרסים ולמנורות׳ ף?ך1ן לכן׳
ו$ךי1ן §אר למיוי׳ הזייי-ע וללסמם
וללן^ה׳ וראשית ל5ז׳וקמן ^ר?ה׳
ור!דשי לטהןך^צ׳ ולככורים .ר׳ ןהודה

שצה

א1סר !^בכורים5 .ך?זי;י ף.רו?ןה ,ר
,עקי^א מ?]יר׳ וסוסים א־וקריםן
י גהאי אי^ז לקיגע ל׳ 5יא סל1ת
מ3הר׳ ולא .ק 3לו מ^נו .א5>5זי
לליאו
אל 3סנךתא

ואלו ,און די דאזיקע )!אכן( חערן געגעבן צו יעדן כהן .מיר האבן פריער
ט.
געלערנט ,אז תרומה און חלה דארף טען געבן נור צו א כהן וואס איז אפגעהיטן אין
טהרה .זאגט די משגה ,אז די זאכן ,וואס ווערן ווייטער אויסגערעכנט ,מעג מען געבן
צו יעדן כהן :החרמים ,אז איינער זאגט אויף א זאך ,אז עס^ זאל זיין ״חרם צו גאט״,
דארף מען די זאך געבן צו א בהן :והבכורות ,ווען ביי א כשרע בהמה ווערט געבוירן
א בכור ,דארף מען אים געבן צום כהן מקריב זיין אויפן מזבח ,און דאם פלייש עסן
די כהנים .ופדיון הבן ,אויסלייזן דעס זון ,אויב ביי איינעם ווערט געבוירן א זון א בכור,
דארף מען אים אויסלייזן פאר פינף שקלים און דאם געלט געבן דעם כהן :ופדיון פטר
חמור ,דאס אויסלייזן דק ס בכור פון אן אייזל ,אויב ביי אן אייזל ווערט געבוירן א
בכור דארף מען עם אויסלייזן מיט א שעפסל און דאס שעפסל געבן דעם כהן :והזרוע
והלחיים והקיבה ,ווען מען שעבט א בהמה דארף מען געבן דעם כהן דעם ארעם און
די קינבאקן און דעם מאגן :וראשית הגז ,און דאס ערשטע פון אפשערן ,ווען מען שערט
אפ די וואל פון שעפסן דארף מען א געוויסן טייל פון דער ערשטער וואל געבן דעם
כהן :ושמן שריפה ,אייל צוס פארברענען ,אייל פון תרומה ,וואט איז טמא געווארן,
הייסט ״שמן שריפה״ ,״אייל צום פארברענען״ ,און מען דארף געבן דעם כהן,
וועלכער מעג עס נוצן צום ברעגען :וקדשי המקדש ,און די הייליקייטן פון בית המקדש,
דאס פלייש פון קרבנות ,וואס גור א כהן מעג עסן ,מעג מען אויר געבן צו יעדן כהן,
ווייל כאטש ער דארף עס עסן בטהרה ,אבער ביי קרבנות פלייש איז יעדער כהן אפגע־
היטן צו עסן עס בטהרה :והביכורים ,און ביכורים ,די ערשטע פרוכטן )וועגן וועלבע
עם לערנט די משנה איז מסכתא ביכורים( דארף מען ברענגן אין בית המקדש ,און
געבן דעם כהן ,און ווייל מען ברענגט זיי אין בית המקדש איו יעדער כהן אפגעהיטן
זיי צו עסן בטהרה .ר׳ יהודה אסר׳ט ביי ביכורים .ר׳ יהודה האלט ,אז ווייל מיט
ביכורים־פרוכטן טוט ניט דער כהן קיין עבודה אין בית המקדש ,דעריבער איז א כהן,
וועלכער היט ניט אפ די דינים פון טומאה וטהרה ,ניט אפגעהיטן מיט ביכורים־
פרוכטן ,און מחמת דעם טאר מען ניט געבן ביכורים צו יעדן כהן ,כרשיני תרומה,
תרומה ,וואט מען נעמט פון וויקע )כרשינים( ,איז ר׳ עקיבא מתיר )צו געבן צו יעדן
כהן( און די חכמים אסר-ן .וויקע איז א געוויקם ,וואם געוויינליך עםן עם בהמות,
און מען וואלט אייגענטליך ניט געדארפן נעמען דערפון תרומה :נאר בשעת הדחק ,אין
הונגער־יארן ,עםן עם אויך מענטשן ,און דערפאר נעמט מען דערפון תרומה .ר׳ עקיבא
האלט אז וויקע־תרומה איז ניט קיץ ריכטיקע תרומה ,און מען מעג זי געבן צו יעדן
כהן ,אבער די חכמים האלטן זי יא פאר ריכטיקע תרומה און מען מעג זי געבן נור צו
א כהן ,וועלכער היט די דינים פון טהרה )זע אין מםכתא מעשר שני פרק ב׳ משנה ד׳(.
י■ .יתאי פון תקוע האט געבראכט חלות פון ביתר און מען האט ניט צוגענומען
פון אים• .איש תקוע״ איו דער טייטש אן איינוואוינער פון תקוע :די משנה דערציילט,
אז ניתאי האט געבראכט קיין ארץ ישראל חלה פון ביתר ,אן ארט אין חוץ לארץ ,און
מען האט ניט צוגענומען פון אים :מען טאר ניט ברענגן חלה פון חוץ לארץ קיץ ארץ
ישראל ,ווייל עסן טאר מען זי דאך ניט ,מחמת זי איז דאך פון חוץ לארץ ,א טמא
ארט ,און פארברענען טאר מען זי אויך ניט ,ווייל מען האט זי דאו ניט געזען טמא
ווערן .״ביתר״ דא איז ניט דאם ביתר אין ארץ ישראל ,לעבן ירושלים) ,וואט איז בא־
וואוסט פון דער בר־כוכבא־מלחמה( ,נאר אן ארט אין חוץ לארץ .אנשי אלכמנדריא,
איינוואוינער פון דער שטאט אלכסנדריא האבן געבראכט זייערע חלות פון אלכסנדריא
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מאל?ס;ךדא ולא קכלומהם.
הר צבועים הביאו בכוריהם ק1ךם
,עצרת ,ולא קבלו 5זהם׳ מפ;י
ה;תוב שכתורה  .וחג הקציר ביורי
סעשיך אעזי תןרע בעזרה  tי א כן
א;טיג1ם העלה בכורות בזבבל׳ ולא
קבלו מטנו .יוסף הכהן הביא בכורי

שצו

דן ו^טמן׳ ןלא קבלו מטנו .אף הוא
העלה את כ;יו ובני ביתו לעשות
פסח קן5ן כירווןזלום׳ וההזירוהו׳
עזלא ;קכע הךבר חובה .אריסטון
הביא בכוריו מאפמא וקבלו מטנו׳
מפני קאטרו׳ הקונה בסוריא כקו^ה
כפךוור קבירושלזם :

און מען האס ניט צוגעממען פ.ין זיי .אלכסנדריא איז א שטאם אין מצרים ,אין חוץ
לארץ ,און אין ד ער צייט פון צווייטז בית המקדש האבן דארט געוואוינט א סך י Tן.
אנשי הר צבועים ,די איינוואוינער פון בארג צבועים )אין ארץ ישראל( האבן גע־
בראנט זייערע ביכורים )קיין ירושלים( פאר שבועות אנן מען האט ניי ניט צוגענומען
פון זיי ,ווייל עם איו געשריבן אין דער תורה )שמות כ״ג( ״וחג הקציר בכורי מעשיך
אשר תזרע בשדה״ ,און דער יום טוב פון שניט ,די ערשטע־פרוכטן פון דיין ארבייט
וואס דו וועסט זייען אין פעלד״ .פון דאזיקן פסוק לערנט אפ די משנה אז ביכורים ,די
ערשטע פרוכטן ,וואט מען דארף ברענגן אין בית המקדש )וועגן דעם וועלן מיר לערגען
אין מסבתא ביכורים( ,טאר מען ניט ברענגן פאר שבועות ,וואס איז דער ״חג הקציר״,
דער יום טוב פון אנהייב שניידן ווייץ■ און מען ברעגגט דעמאלם אין בית המקדש
דעם קרבן פון ״צוויי ברויטך )״שתי הלחם״( ,וואם איז מתיר ,אז מען זאל מעגן
ברענגן אין בית המקדש קרבנות פון דער נייער תבואה, .׳עצרת״ הייסט דער יום
טוב שבועות אין דער משנה און דער גמרא.
יא בן אנטינוס האט געבראכט )אין בית המקדש( בכורות )בהמות בכורים ,די
ערשטע געבוירענע בהמות( פון בבל און מען האט ניט צוגענומען פון אים .ווייל דער
דין איז ,אז מען טארניט ברענגן פון חוץ לארץ קיין בכורים־בהמות .יוסף הכהן האט
געבראכט ביכוריס וויי! און אייל און מען האט ניט צוגענומען פון אים .די מפרשים
זאגן ,אז דאס איז געווען דערפאר ,ווייל ער האט ביים אפשניידן די ביכורים ,די ערשטע
וויינטרויבן און איילבירטן׳ ניט אינזינען געהאט ,אז ער זאל מאכן פון זיי וויין און
אייל ,אבער אויב מען האט יא אינזינען מעג מען ,ווי מיר האבן געלערנט אין מסבתא
תרומות פרק י״א משנה ג׳ .אף הוא ,ער )יוסף הכהן( האט אויך מיטגעבראכט זיינע זין
און זיין הויז־געזינד צו מאכן דעס קליינעם פסח נפסח שני( אין ירושלים ,און מען
האט זיי צוריקגעשיקט ,כדי מען זאל די זאך ניט פעסטשטעלן פאר א חוב יעדער ייד
צוזאמען מיט זיין פרוי און קיגדער ,זאגאר קליינע ,האט געדארפן קומען קיין ירושלים
ערב פסח ,דעם  14טן טאג אין ניסן ,מקריב צז זיין דארט דעם קרבן פסח .אויב מען
איז ניט געקומען דעמאלס ,ווייל מען איז געווען טמא אדער ווייט אין וועג ,האט מען
געמוזט קומען דעם  14טן טאג אין חודש אייר און מקריב זיין דעם קרבן פסח ,און
דאס האט געהייסן .,פסה שני״ ,״דער צווייטער פסח״ און אויך ״פםח קטן״ ,״דער
קליינער פסח״ .אבער דעם  14טן טאג אין אייר האט מען די קליינע קינדער ניט גע־
דארפן מיטברענגן .און כדי מען זאי‘ ניט זאגן ,אז מען דארף מיטברענגן אויך די
קליינע קינדער ,האט מען צוריקגעשיקט די קליינע קינדער וואס יוסף הכהן האט מיט
געבראכט .אריסטון האט געבראכט )אין בית המקדש( זיינע ביכורים פון אפאמעיא
)אן ארט אין סוריא( און מען האט צוגענומען פון אים ,ודיל זיי )די חכמים( האבן
נעזאגט ,אז הער עס קויפט )א פעלד צי א הויז( אין סוריא איז ווי ער וואלט געקויפם
|אין דער פארשטאם פון ירושלים ווי מיר האבן שוין פריער אין משנה ח׳ געשריבן
איז סוריא באטראכט געווארן אין א סך זאכן ווי ארץ ישראל .אין דעריבער האט
מען צוגענומען אין בית המקדש ביכורים .יואס מען האט פון דארט געבראכט .די משנה
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פרק {>
א הנוטע לש;ג ו?’ק1ר1ת ?טור ן אסר׳ח;5יהי^מ«?4לןל,ךזיצ 1ן ל;5ג׳

מן הערלה .ר יוסי אוסר׳ א?ילו  Iה?דטי ה;ב׳ וההיצון ?טור♦ ב.עת
זאגט דא ,אז מען האט געהאלטן אזוי ודיט פון סוריא ,דאס מען האט עס בא־
טראכט פאר מצוד ,ווען א ’  tהאט דארט געקויפט א פעלד צי א הויז .פונקט ווי
ער וואלט געקויפט אין דער פארשטאט פון ירושלים .עם איז ניט קלאר דער טייטש
פון ווארט ״פרוור״ .דער תרגום אין ויקרא כ״ה ,פסוק ל״ז זעצט איבער מגרש ״פרוור״,
און מגרש איז דער טייטש דער פלאץ הינטער דער שטאט .דאס ווארט איד פאראן
אויך אין תנך מלכים ב׳ כ״ג פסוק י״א ״אשר בפרורים״ .אין טייל משניות איז
פאראן די גירסא ״פרווד״ ,און די דאזיקע גירסא האט אויך דער רמבם.
סליק מסכת חלה — געענדיקט די מסכתא חלה.

מסכת ערלה,
די תורה זאגט )אין ויקרא י״ט( ,אז ווען מען פלאנצט א פרוכטן־בוים )עץ מאכל(
זענען די פרוכטן פון די ערשטע דריי יאר ״ערלה״ .דאס ווארט ״ערלה״ איז דער
טייטש ״פארשטאפט״ ,ניט־באשניטן .די דאזיקע ערלה־פרוכטן טאר מען ניט עסן,
און מען טאר פון זיי אויר ניט הנאה האבן און מען דארף זיי פארברענען .די דינים
וועגן ערלה ווערן געלערנט אין דער מסכת ערלה.

פרק א.
א הנוטע ,אז איינער פלאנצט )א בוים( כדי ער זאל זיין א צוים אדער צו האקן
פון איס קלעצער ,איז ער פטור פון ערלה פרוכטן פון א בוים הייסן ערלה און מען טאר
זיי ניט עסן נור ווען מען האט געפלאנצט דעם בוים צו עסן פון אים די פרוכטן.
אויב אבער מען האט דעם בוים געפלאנצט ביים סוף פון גארטן ,כדי ער זאל זית א
צוים און באשיצן דעם גארטן ,אדייר מען האט אים געפלאנצם ,כדי מען זאל אים
שפעטער אפהאקן און מען זאל מאכן פון זיין האלץ קלעצער צום בויען ,זענען די
פרוכטן ,וואס וואקסן אויף דעם בוים ,ניט קיץ ערלה און מען מעג זיי עסן .דער
אויסדרוק .,פטור מן הערלה״ ,מיינט ,אז ״עס איז ניט אסור צוליב ערלה׳ /און ״חייב
בערלה״ מיינט ,אז .,עס איז יא אסור צוליב ערלה .ר׳ יוסי זאגט ,אז אפילו ער האט
געזאגט ,אז דער אינוויינינסטער )טייל פון בוים( זאל זיין אויף צוס עסן און דער
אויסנווייניקסטעד טייל זאל זיין פאר א צוים ,איו דער אינווייניקסטער טייל אסור און
דער אויסנווייניקסטער טייל איז מותר ,ר׳ יוסי זאגט ,אז ניט נאר ווען דער בעל הבית
האט ביים פלאנצן געזאגט )אדער אינזינען געהאט( אז דער גאנצער בוים זאל זיין א
צוים צום גארטן זענען די פרוכטן ניט קיין ערלה ,נאר אפילו ווען ער האט געזאגט ,אז
דער דאזיקער טייל בוים ,וואס איז צום גארטן־צו ,דער אינווייניקסטער טייל ,זאל זיין
אויף צו וואקסן פרוכטן צום עסן ,און דער אויסנווייניקסטער טייל ,בוים זאל דינען
אלס א צוים ,זענען די פרוכטן ,וועי*כע וואקסן אויפן אינווייניקסטן טייל בוים ,ערלה,
און די פרוכטן ,וואס וואקסן אויפן אויסנווייניקסטן טייל בוים ,זענען ניט קיין ערלה.
אזוי טייטשט דער רמבם .דער ר״ש און ברטנורא טייטשן ,אז דא מיינט מען ניט וועגן
״טיילן״ פון בוים ,נאר וועגן ״צווייגן״! דער צווייג ,וואם גייט אריץ אינווייניק ,אין
גארטן ,און דער צווייג וואס גייט ארוים אין דרויסן .מיט .,אמר״ ,,זאגן״ ,מיינם מען דא
ניט דוקא זאגן ,נאר אויך  .אינזינען האבן״.
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^^ז;טע׳ ול׳5זלן ^ןז;טע׳ ןלנ1ט.ע
כספינה׳ ןלעולה מאליו׳ ל:ב
בעךללן ג אילן עןנעלןר וה^לע
עטו׳ >ןזמם־ו;לר ולפלע עמיו׳ אם

ב .עת ,אץ דער צייט ווע! אונזערע עלטערן זענען אריינגעקומען אין ארץ־
ישראל מוען די יידן האבן איינגענומען ארץ ישראל אין דער צייט פון יהושע בן נון(,
איז דער בוים ,וואס זיי האבן געפונען פארפלאנצט ,געווען מותר )צוליב ערלה(.
די תורה אין ויקרא י״ט זאגט ,אז נור ווען מען וועט אריינקומען קיין ארץ ישראל
און פלאנצן א בוים זאל ער די ערשטע דריי יאר זיין ערלה וכי תבאו אל הארץ
ונטעתם( .זאגט די משנה ,אז ווען די יידן זענען אריינגעקומען אין ארץ ישראל און
האבן געפונען פארפלאנצטע ביימער ,וועלכע זענען נאכניט אלט געווען דריי יאר און
וועלכע די גויים האבן פריער געהאט פארפלאנצט ,זעגען די פרוכטן געווען מותר ,און
זיי האבן ניט געהייסען ערלה .נטעו ,אויב זיי האבן פארפלאנצט ,כאטש זיי האבן ניט,
געהאט איינגענומען )דאס לאנד( איז עס געווען אסור .עם איז אנגענומען ,אז עס האט
געדויערט זיבן יאר פון זינט די יידן זענען אריין קיין ארץ ישראל אין דער צייט פון
יהושע בן נון ביז זיי האבן איינגענומען דאם לאנד )שבע שכבשו( .זאגט די משנה אז
אויב נאכדעם ווי די יידן זענען אריינגעקומען קיין ארץ־ישראל האט מען פארפלאנצט
ביימער ,כאטש זיי האבן נאכניט געהאט איינגענומען דאס לאנד ,זענען די ביימער
געווען ערלה .דער ׳,תורת כהנים״ זאגט ,אז אפילו גויים האבן דעמאלס פארפלאנצט
ביימער זענען זיי אויר געווען ערלה .הנוטע ,אז איינער פלאנצט )א בויס( פאר אלע
מענטשן איז עס ערלה אויב איינער פלאנצט ב'י זיך אין פעלד א בוים פאר דעם רבים,
אז יעדער מענטש זאל קאנען עסן פריי זיינע פרוכטן ,זענען די פרוכטן די ערשטע דריי
יאר ערלה .ר׳ יהודה איז מתיר .ער זאגט ,אז ווען מען פלאנצט פאר רבים ,ניט פאר
זיך ,נאר יעדער מענטש קאן פריי געניסן פון די פרוכטן ,דארף מען ניט אפהיטן די
דינים פון ערלה .הנוטע ברשות הרבים ,אז איינער פלאנצט א בוים אין רשות הרבים
וניט אין זיין פעלד נאר אין אן ארט וואס געהערט צו אלע מענטשן( ,און א גוי וואס
האט געפלאנצט ,און א גזלן וואס האט געפלאנצט ,און אז איינער פלאנצט אין א שיף,
און א בוים ,וואס איז ארויסגעוואקסן פון זיך אליין )קיינער האט אים ניט געפלאנצט(,
איז מען אסור צוליב ערלה )די פרוכטן פון די ערשטע דריי יאר ביי די דאזיקע בוי־
מער זענען ערלה( דער ברטנורא גיט צו די דאזיקע באמערקונג :וועגן איינעם וואס
פלאנצט אין רשות הרבים׳ אז דאס מיינט מען׳ ווען ער האט געפלאנצט דעם בוים
פאר זיך .וועגן א גוי וואם האט געפלאנצט ,אז דאם מיינט מען אין א פעלד פון א ייד;
עם איז וועגן דעם א מחלוקה צווישן די מפרשים׳ צי א בוים׳ וואס א גוי האט גע־
פלאנצט אין זיין אייגן פעלד׳ האט ערלה .וועגן גזלן׳ וואם האט געפלאנצט אין א גע־
גזל׳ט פעלד ,זאגט דער ברטנורא׳ אז דאם מיינט מען נאכדעם ווי דער בעל הבית
פון פעלד האט זיך שוין געהאט מייאש געווען פון פעלד .די אנדערע מפרשים )ר״ש
און אנדערע( זאגן׳ אז אפילו איידער דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען .וועגן
דער שיף׳ זאגט דער ברטנורא׳ אז אויב די שיף איז א ערדענע דארף זי ניט זיין גע־
לעכערט׳ ווייל די ווארצלן פון בוים ציען זייער יניקה דורך דעם ערדענעם באדן פון
דער שיף גלייך פון דער ערד! און אויב זי איז פון האלץ מוז זי זיין געלעכערט .וועגן
א בוים וואס וואקסט פון זיף אליין׳ זאגט דער ברטנורא ,אז דאס איו נור אין אן
ארט׳ וואו מענטשן וואוינען׳ אבער אויב אין א מדבר׳ דארף מען ביי אזא בוים ניט
אפהימן די דינים פון ערלה.
ג .אילן ,אז א בוים מועלכער איז עלטער פון דריי יאר( איז אויסגעריסן גע־
ווארן און די הארטע ערד איז אויסגערימן געווארן צוזאמען מיט אים ),.סלע׳׳ ,א פעלזך
שטיין .דאם איז די הארטע ערד אין וועלכער דער בוים איז איינגעווארצלט( ,אדער
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א טייך האט דעם בוים פארפלייצט )און ארויסגעריסן און אוועקגעטראגן( און די
הארטע ערד צוזאמען מיט אים ,איז אויב ער )דטר בוים( קאן לעבן )ווייטער וואקסן
אלם א בוים אויף דער ערד וואס איז מיט אים מיטגעריסן געווארן( איז ער מותר צוליב
ערלה ,און אויב ניט איז ער ערלה .אויב דער בוים קאן ווייטער' לעבן׳ וואקסן ,ארויס־
געבן פרוכטן ,ציענדיק זיין יניקה פון דעם שטיק ערד ,וואט איז מיטגעריסן געווארן
מיט אים ,הייסט עם ,אז דער בוים איז ווייטער דער זעלבער אלטער בוים ,און אזוי
ווי ער איז עלטער פון דריי יאר׳ איז ער ניט קיין ערלה .אבער אויב פון דעם מיטגע־
ריסענעם שטיק ערד קאן ער ווייטער ניט לעבן ,נאר ער מוז ציען זיין יניקה פון דער
נייער ערד ,אין וועלכן ער געפינט זיך איצט ,הייסט עם ,אז ער איז א ניי־פארפלאנצ־
טער בוים ,און די דריי ווייטערע יארן זענען ערלה ,און מען טאר די פרוכטן ניט עסן.
נעקר ,אויב די הארטע ערד איז ארויםגעריםן געווארן פון זיין )רעם בויסיש דיט,
אדער דער אקער־אייזן האט אים צערידערט )דעם בוים פון ארט און עס איז פונאנ־
דערגעשפרייט געווארן די ערד און מען האט ארויםגעזען די ווארצלן( אדער ער האט
אים צערידערט ,און מען האט אים )דעם בוים( פארדעקט מיט אנדערע ערד ,אין אויב
ער קאן ווייטער לעבן )אן דער אנדערער ערד( איז ער מותר צוליב ערלה און אויב ניס
איז ער ערלה .דא לערנט די משנה וועגן דעם פאל ,ווען דער בוים איז געבליבן אויף
דעמזעלבן ארט ,נאר מען האט געמוזט ברענגן אנדערע ערד און אים פארפעסטיגן.
די גירסא ״כעפר״ ווערט דורך די מפרשים געעגדערט אויף ״בעפר״ ,און עס איז
דער טייטש ,אז מען האט אים באפעסטיקט מיט אנדערע ערד.
ד .אילן שנעקר ,אן )אלטער( בוים ,וואם איז ארויסגעריסן געווארן ,און עס איו
נעבליבן איין ווארצל )מיט וועכן דער בוים איז צו באהאפטן צו דער ערד( ,איז ער
מותר צוליב ערלה .אויב דער בוים איז עלטער פון דריי יאר .און איץ ווארצל איז גע־
בליבן הייםט עם ,אז ער איז דערזעי^בער בוים ,און ניט קיין נייער בוים ,און ער איז
דעריבער ניט קיץ ערלה .וכמה ,און וויפיל )ווי גראב( דארף זיין דער ווארצל? רבן
גמליאל זאגט אין נאמען פון ר׳ אלעזר פון ברתותא ,אז אזוי ווי די נאדל צום אויסציטן
די מענטשן ,וועלכע וועבן םחורות ,נאכדעם ווי זיי האבן אפגעוועבט א שטיק סחורה
אויף א קלייד ,גייען זיי אדורך איבער דער םחורה מיט א דיקער נאדל׳ כדי אויסצו־
ציען דאם שטיק סחורה .זאגט די משנה ,אז אויב דער ווארצל איז אזוי דיק ווי די
דאזיקע אויסציאונגם־נאדל )מחט של מיתוח( ,הייסט דער בוים אן אלטער .טייל זענען
גורם ״מיתון״ .ר׳ אלעזר בן יהודה איש ברתותא )דער מאן פון ברחותא( איז געווען,
ווי עם איז צו זען פון דער משנה אין מסכת טבול יום פרק ג׳ משנה ד׳ ,א תלמיד פון
ר׳ יהושע ,און דעריבער איז ניט צו פארשטיין ,ווי אזוי רבן גמליאל ,וועלכער איז גע־
ווען א חבר פון ר׳ יהושע ,האט געזאגט א הלכה אין זיין נאמען .טייל משניות האבן
דעריבער די גירסא ״רבן שמעון בן גמליאל״.
ה ,אילן שנעקר ,אן )אלטער( בוים ,וואס איו אויסגעריסן געווארן ,און צו אים
איז געווען )צו באהאפטן( א יינג ביימל )בריכה( ,און איצט לעבט דער אלטער בוים
פזן יינגן ביימל ,ווערט דער אלטער בוים ווי דאם יינגע ביימל .״בריכה״ איז פון ווארט
״ברך״ ,א ״קני״ .דאם איז ווען מ׳נעמט א צווייג וואם איז באהאפטן צו אן אלטן בוים
)מייסטנס פון א וויינשטאק( און מען בייגט אים אייו ביז צו דער ערד ,און מען גראכט
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ס פו ק

הז קני ם׳

וספוק על 5בי פפוק׳ אף על פי
קד׳כייסן ^ארץ׳ מתר .י סאיר
אומר׳ פקום ^מכ1זה;פה מתר׳ וסזקום

איין דעם מיטן פון דעם צווייג אין דער ערד ,אזוי אז דער שפיץ צווייג קומט ארויס
פון דער אנדערער זייט ערד און ער וואקסט ארויס אלם נייער בוים .דאס רופט מען
״מבריך־געוועך /און דאם נייע ביימל הייסט ״בריכה״ .דער דין איז ,אז ווייל דער
נייער בוים ,די ״בריכה״ ,איז דאך צובאהאפטן צום אלטן בוים ,דעריבער איז
אויך דער נייער בוים ניט קיין ערלה ,אין ער ווערט פאררעכנט אזוי ווי די יארן פון
אלטן בוים .זאגט דא די משנה ,אויב דער אי*טער בוים איז געווארן אויסגעריסן פון
זיין ווארצי‘ ,און ער לעבט איצט דערפון יואס ער איז צובאהאפטן צום נייעם בוים
ווערט דער אלטער בוים אזוי יוי די בריכה ,און ביידע צוזאמען ווערן באטראכט ווי
מען האט זיי איצט אויפסניי געפלאנצט .און זיי זענען ביידע ערלה דריי יאר פין זינט
דער אלטער בוים איז געווארן ארויסגעריסן .הבריכה ,אויב מען האט מבריך געווען
א יאר נאך א יאר און זי )איין בריכה ,איין ניי ביימל( איז איבערגעהאקט געוואר!{,
ציילט מסן )די יארן פון ערלה( פון זינט זי איז איבערגעריסן געווארן די משנה מיינט
דא אזוי .נאכדעם ווי מען האט מבריך־געווען א צווייג פון אלטן בוים און עם איז
ארויסגעיואקסן א ניי ביימל .האט מען אין א יאר ארום מבריך געווען א צווייג פון דעס
נייעם ביימל ,און עס איז ארויסגעוואקסן א צווייט ניי ביימל .ווידער אין א יאר שפע־
טער האט מען מבריך־געווען א צווייג פון צווייטן נייעם ביימל און עס איז ארויסגע־
וואקסן א דריט ביימל .אזוי האט מען געטאן יעדעס יאר .די אלע ביימלעך זענען ניט
קיין ערלה ,ווייל זיי זענען דאך אלע צובאהאפטן איינער צום ציוייטן ביז צו דעם
ערשטן ביימל ,וואס איז צובאהאפטן צום אלטן בוים ,און מחמת דעם ווערן זיי אלע
פאררעכנט אלם א טייל פון א^טן בוים .זאגט די משנה ,אז אויב עם האט זיך אפגע־
ריסן דאס ערשטע ביימל ,ווערן אלע נייע ביימלעך באטראכט ווי מען האט זיי איצט.
אין דער צייט ווען עס האט זיר אפגעריסן דאס ערשטע ביימל ,אויפסניי פארפלאנצט
ווייל זי־ זענען דאך שוין ניט מער באהאפטן צום אלטן בוים( ,און זיי הייבן או ציילן
די דריי ערלה־יארן פון דער צייט ,ווען דאס ערשטע ביימל איז אפגעריסן געיוארן.
סיפור ,פארזעצטע וויינשטאקן־צווייגן און פארזעצמע פון פארזעצטע ,כאטש ער האט
זיי מבייך־געווען אין דער ערד זענען מותר )זענען ניט קיין ערלה( מיט ״סיפיק
הגפנים״ מיינט מען ,יוען מען נעמט א צווייג פין א וויינשטאק און מען ציט אים צו צו
אן אנדערן ווי־נשטאק און מען ״פארזעצט״ אים ,מען פלאנצט אים אריין אין דעם
אנדע־רן וויינשטאק .דער צווייג ווערט ניט אפגעריסן פון ערשטן וויינשטאק ,אזוי אז
ער ציט זיין יניקה סיי פון ערשטן וויינשטאק ,סיי פון אנדערן וויינשטאק ,און
עס וואקסט פון אים ארוים א נייער וויינשטאק .״סיפוק על גבי סיפוק״ הייסט ,ווען
פו! דעם נייעם וויינשטאק נעמט מען ווידער א צווייג און מען ציט אים צו צו אן אני
דערן וויינש־טאק און מען פארזעצט אים דארט און עס וואקסט ארויס א צווייטער נייער
וויינשיטאק .זאגט די משנה ,אז אפילו מען האט דעם צווייג אין דערמיט מבריך־געווען,
דורכגעצויגן טיף אין דער ערד ,אזוי אז דער נייע־ר וויינשטאק ציט דאך די יניקה
אויך פון דער ערד ,פונדעסט־ועגן איז ער ניט קיין ערלה ,ווייל ער איז דאך באהאפטן
צום אלטן וויינשטאק ,און עס הייסט ניט ווי א ניי פארפלאנצטער בוים .ר׳ מאיר זאגט,
אז דארט ,וואו זיין )דעם נייעס ביימל׳ס( קראפט איז גוט ,איז עס מותר ,און דארט,
וואו זיין קראפט איז שלעכט איז עס אסור ,אויב דאם נייע ביימל פון וויינשטאק האנז
גענוג קרעפטן צו ציען די יניקה פון אלטן בוים ,ווערט עס פאררעכנט פאר א טייל
פון אלטן בוים און עס איז ניט קיין ערלה; אבער אויב דאס ביימל האט־ ניט גענוג
הרעפטן צו ציען יניקה פון אלטן בוים איז עס אסור ,איז עם ערלה ,טייל טייטשן ,אז
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ללקוט׳ !!,עלה כאהד רמאה?םן

עם ווערט געלערנט וועגן דעם אלטן בוים ,אויב ער האט גענוג כח צו שפייזן דאס
ייגגע ביימל .וכן ,און אחי איז אויך )דער דין( ,אז א יינג ביימל איז איבערגעריסן גע־
ווארן און עם איז פול מיט פרוכטן ,אויב עס איז צוגעוואקסן ביז צוויי הונדערט אין
אסור .דער דין איז ,אז ערלה ווערט בטל אין צוויי הוגדערט און איינם ,דאם הייסט,
אויב א מעסטל ערלה־פרוכטן האט זיך אויסגעמישט מיט  200מעסטלעך כשר׳ע
פרוכטן און צוזאמען זענען זיי  ,201ווערן די ערלה־פרוכטן בטל און מען מעג אלץ עסן.
אויב אבער איין מעטטל ערלה־פרוכטן האט זיך אויטגעמישט מיט  199מעסטלעך
כשר׳ע פרוכטן ,טאר מען די גאנצע  200ניט עסן .זאגט דא די משנה ,אז אויב א ייגג
ביימל האט זיך אפגעריסן פון אלטן בוים ,און אויף דעם ביימל זענען געווען פרוכטן
פון פריער ,זענען דאך די דאזיקע פרוכטן ניט קיין ערלה ,מחמת זיי זענען דאו גע־
וואקסן אין דער צייט ,ווען דאם יינגע ביימל איז געווען באהאפטן צום אלטן בוים.
אבער פון איצט אן איז דאך דאם יינגע ביימל א נייער בוים ,און דאם וואט די פרובטן
וואקטן איצט צו ,ווערן גרעטער ,איז דאר יא ערלה .איז דער דין ,אז אויב דאט וואט
איז צוגעוואקטן איז א  200םטל פון די פרוכטן)איין טייל נייע און  199אלטע( טאד מען
די גאנצע פרוכטן ניט עטן.
נטיעה ,אויב א יינג ביימל )נטיעה ,א פלאנץ( פון ערלה אדער פון חיינגארטך
ו.
כלאים האט זיך אויסגעמישט מיט אנדערע נכשרע( ביימלעך ,טאר מען ניט אפריים!
די פרוכטן .וויינגארטן־כלאים ,ווי ערלה ,ווערט בטל אין  .201אבער דאט איז נור
אויב אפגעריטענע פרוכטן פון ערלה אדער פון וויינגארטן־כלאים האבן זיך אויטגע־
מישט מיט  200מאל אזוי פיל כשרע פרוכטן ,ווערט די ערלה אדער כלאים בטל און
מען מעג אלע עטן .אבער אויב א ביימל פון ערלה אדער פון וויינגארטן־כלאים האט
זיך אויטגעמישט מיט  200כשרע ביימלעך ,און מען קאן ניט דערקענען וועלכע עם איז
די ערלה אדער כלאים און וועלכע די כשרע ,זענען אלע ביימלעד אטור און עם ווערט
ניט בטל; ווייל א זאך וואט איז באהאפטן צו דער ערד )מחובר( ווערט ניט בטל .דער־
פאר אויב מען רייטט אפ די פרוכטן פון די אלע געמישטע ביימלעך ,און די פרוכטן
זענען דאך שוין אפגעריטענע זאכן ,ניט מחובר ,און מען ווייטט ,אז די פרוכטן פון די
כשרע ביימלעך זענען  200מאל אזוי פיל ווי די פרוכטן פון דעם ביימל פון ערלה
אדער פון וויינגארטן־כלאים ,מעג מען זיי עטן ,ווייל זיי ווערן בטל .זאגט דא די
משנה אז אויב דאט ביימל פון ערלה אדער כלאים האט זיך אויטגעמישט מיט אנ־
דערע  200כשרע ביימלעך ,טאר מען די פרוכטן ניט אפרייטן ,ווייל מען טארניט מבטל
זיין קיין איטור לכתחילה; מען טאר ניט נעמען א זאך ,וואט איז אטור ,און עם אוים־
מישן מיט זאכן ,וועלכע זענען מותר ,כדי די אטור־זאך זאל בטל ווערן .ואם ,אויב ער
האט יא אפגעריסן די פרוכטן ווערן זיי בטל אין צוויי הונדערט און איינס ,אבער ער
זאל ניט האבן מכוון געווען אפצורייסן .עט איז נור מותר ,ווען ער האט ניט געוואוסט,
און ער האט עם ניט געטאן בכיוון ,טפעציעל ,כדי די ערלה־אדער כלאים־פרוכטן זאל
בטל ווערן .ר' יוסי זאגט ,אז ער מעג בכיחן אפריים! כדי זיי זאלן בטל ווערן אין צוויי
הונדערט און איינס .ווייל ר׳ יוסי האלט ,אז ווייל אזא זאך׳ ווי א ביימל פון ערלה צי
כלאים ,זאל זיך אויסמישן מיט אנדערע ביימלעך טרעפט זיך זייער זעלטן ,דעריבער
מעג מען מבטל זיין לכתחילה.
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וק^דר
ץ העלים והלולבים ימי
מר;רים  5עךלה׳ ו?ךנעי ו^זיר׳
נאסורים 3אשךה .ר׳ ייוהי איוסר
הם  9לר ^סור׳ ספגי^^זהדאפךי.ובי
אליעזר איוסר׳ ה«.עמיד בקזרף
הערלה אסור .ז^מר ר׳ ;היוקע׳

תב

עזסעתי בפירוש שה^.עמיד בקרף
העלים .בשרף 0ע,קרים מו?1ר׳ בשרף
ספגים ן^םור׳ הפגי ^ד,ם פרי:
ח.עניןולןליות וההךע^ים והןגים׳
וה?;?,ד עזלסם^ ,קליפי ךמ1ן וד;ץ
שליו׳ ל1ליפי אגוזים וה;רע;1ים

ז ,העלים ,די בלעטער )פו! ביימער( ,והלולבים ,או! יינגע צווייגן ,ומי גפנים,
או! וואסער פו! די וויינשטאק! מוע! מע! שניידט־איי! אי! די וויינשטאקךביימלעך,
גייט ארויס פו! זיי א וואסער( ,וסמדר ,וויינטרויבךבליהעכץ )וויינטרויב! .וואס זענען
נאך זייער קליי! או! הויב! ערשט א! צו וואקס!( ,זענען מותר סיי אי! ערלה ,או! סיי אי!
כרם רבעי או! סיי פאר א נזיר,• .כרם רבעי״ איז ,ווי מיר האבן געגעבן אין ד>ר
הקדמה צו פרק ד׳ אין מסבתא מעשר עיני ,א פרוכטן־בוים אין פירטן יאר נאכדעם
ווי מען האט אים געפלאנצט ,און די פרוכטן פון רעם דאזיקן פירטן יאר דארף מען
פירן קיין ירושלים .נזיר הייסט איינער וועלכער טהוט א נדר אז ער זאל זיין א
נזיר! ער טאר ניט טרינקן קיץ וויין און ניט עסן קיץ וויינטרויבן .זאגט די משנה ,אז די
בלעטער פון די ביימער ,און די יינגע צוו־יגן ,כאטש טייל מענטשן עסן זיי ,און אויר
דאם וואסער וואס גייט ארויס פון וו־ינשטאק־בוים■ ווען מען שניידט אים איין ,און די
וויינטרויבן ,וועלכע הייבן אן צו ו־אקסן אין דער עדשטער בליהעכץ —דאס אלץ ,הייסן
ניט קיץ פרוכטן .דעריבער מעג מען די עסן אין די ערשטע דריי יאר ,ווייל די זענען
ד ט קיץ ערלה ,און אין פירטן יאר מעג מען זיי עסן אומעטום און מען דארף זיי
ניט פירן קיץ ירושלים צוליב כרם רבעי ,און א נזיר ,וואם טאר ניט עסן קיץ וויינ־
טרויבן ,מעג זיי עסן .ווייל ביי די אלע זאכן ,ערלה ,כרם רבעי און נזיר זענען אסור
נור די פרוכטן ,ואסורים באשרה ,אבער זיי זענען אסור ביי אן אשרה ,אשרה הייסט
א בוים ,צו וועלכע מען דינט ווי צו א עבודה זרה ,אדער אונטער וועלכן עס שטייט
א עבודה זרה )די דינים וועגן אשרה זענען פאראן אין מסכת עבודה זרה פרק ג׳ משנה
ד( ,און פון אזא בוים טאר מען ניט קיץ הנאה האבן .זאגט דא די משנה׳ אז ווייל ביי
אן אשרה איז אסור אפילו דאס האלץ פון בוים ,זענען דעריבער די אלע דערמאנטע
זאכן )די בלעטער און די יינגע צווייגן און דאס וואסער און די טרויבן־בליהעכץ( אויר
אסור .ר׳ יוסי זאגט ,אז סמדר )טרויבךבליהעכץ( איז אסור ,ווייל עס איז א פרוכט
דאס הייסט ,אז אויך ביי ערלה און כרם רבעי און נזיר איז טרויבן־בליהעכץ אסור,
ווייל דאס איז שוין די פרוכט זעלבסט; עס איז נאר־ניט גענוג אויפגעוואקסן ,אבער
פרוכט איז עם ,ר׳ אליעזר זאגט ,אז איינער שטעלט־אן )מאכט קעז( מיט בויס־זאפט
)״שרף״ ,זאפט( פו! ערלה איז אסיר אויב איינער טוט אריץ אין מילד זאפט ,וואם רינט
ארוים פון א ערלה־בוים ,כדי עם זאל ווערן קעז ,טאר מען עם ניט עםן ,ווייל עם איז
ערלה .אמר ר׳ יהושע האט ר׳ יהושע געזאגט איך האב געהערט בפירוש ,אז נוע! מען
שטעלט־אן )מען מאכט קעז( מיט זאפט פון די בלעטער ,אדער מיט דעם זאפט פו! די
ווארצלן ,מעג מען; מיט דעס זאפט פון ניט־צייטיקע פרוכטן )פגים ,אומצייטיקע
פרוכט!( טאר מען ניט ,חייל זיי זענען א פרוכט .די בלעטער און דער בוים־ווארצל
זענען ניט קיץ ערלה ,אבער די אומצייטיקע פרוכטן זענען יא ערלה ,און דעריבער איז
זייער זאפט אפור.
ח ,ענקוקלות ,זויינטרויב! ,וואס זענען ניט אזיפגעוואקס! קיין דריטל ,והחר 
צנים ,די שאלעכץ פו! וויינטרויבן ,והזגים ,די קערנדלעך פון וויינטרויב! ,והתמד
שלהם ,או! זייער וואסער־וויין )מען האט אריינגעטאן די ורינטרויבן־שאלעכץ און
קערנדלעך אין וואסער און עס איו געווארן דערפון וואסער־וויין( ,קליפי רימון ,די
שאלעכץ פו! א מילגרויס ,והנץ שלו ,או! זיין שפיץ־בלימל ,קליפי אגוזים ,די שא־
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ערלה פרק א־ב

אסורים בעךלה ו^א^זךה׳ וכ^דר׳
ןהנ?1ל 1ת
וה;;1רין ברכע/
אסורות♦ ט ר' י1סי א1מר׳ נ1ן.:עין

תג

,ערלה׳ ואץ נו^עין ^ג1ז
וחור
^זל ^נךלה׳ ה5גי ץזהוא ^רי .ואין
ס ר ?י 5ץ  9 5 5מ ת ו ן ז ל  ,ע ו ל ה :

פרק ב.
א ד,תרוןןה ותרומת 5ן.ע^ר)׳?;ל

נדאי וף״מ(

ץזל ךסאי׳ הסלה

לעכץ פון ניס ,והגרעינים ,די קערענדלעך )פון פרוכטן( — זענען אסור אין ערלה און
אין אשרה און ביי נזיר )ביי נזיר נור די זאכן פון וויינטרויבן( און זעוען מותר ביי רבעי,
די אלע זאכן זענען אסור ביי ערלה ,ווייל דער פסוק )ויקרא י״ט( זאגט וועגן ערלה
״את פריו״ ,זיין פרונט ,מיינט מען דערמיט ,אז אפילו דאס וואס איז נור צוגעשטעפעט
צום פרונט )הטפל לפריו(! ביי אשרה זענען זיי אסור ,ווייל ,ווי מיר האבן געלערנט אין
דער פריערדיקער משנה ז׳ איז ביי אשרה אפילו דאס האלץ פון בוים אסור! ביי נזיר
זענען אסור פון וויינטרויבן די שאלענץ און קערנדלעך און אויך די אנדערע אויס־
גערעננטע זאנן ,ווייל דער פסוק )במדבר ו׳( זאגט בפירוש ״מחרצנים ועד זג״ ,פון
שאלענץ ביז קערנדלעך .אבער אין רבעי ,פרונטן פון פירטן יאר ,זענען זיי מותר
ווייל די קדושה פון רבעי איז נור אויף זאנן וואס זענען ראוי צום עסן ,און די דאזיקע
אלע זאנן זענען ניט געוויינטליך צום עסן .וועגן ״תמד״ האבן מיר געגעבן אין מסבתא
מעשרות פרק ה׳ משנה ר .והנובלות ,פרוכטן ,האס דער ווינט האט אראפגעוזארפן
)שוין נאכדעס ווי זיי האבן דערגרייכט א דריטל פון זייער וואוקס( זענען אסור ביי אלע.
אפילו ביי רבעי ודיל די דאזיקע ניט־גענוג־צייטיקע פרונטן ווערן געוויינטליך גע־
געסן.
ר' יוסי זאגט ,אז מען מעג פלאנצן א צווייג פון ערלה ,אבער מען טאר ניט
ט,
פלאנצן א נוס פון ערלה ,ווייל עס איז א פרונט ,מען מעג אפשי Tן א צווייג פון א בוים
איז זיינע עדלה־יארן און אים פארפלאנצן אין אן אנדער ארט און עס זאל ארויס־
וואקסן פון אים אן אנדער בוים׳ נאטש פון ערלה טאר מען קיין הנאה ניט האבן! ווייל
דער צווייג איז דאך ניט קיין פרונט ,נאר דאס האלץ פון בוים׳ און עס איז דעריבער
ניט קיין ערלה .אבער מען טאר ניט נעמען א נוס פון ערלה און איר פארפלאצן ,אז עם
זאל ארויסוואקסן פון איר א בוים! מחמת די נוס איז א פרונט ,און הייסט עס הנאה
געהאט פון א ערלה ־ פרונט .ואין מרכיבין ,אזן מען טארניט אריינפלאנצן )אריינ־
גרעפטן ,מרכיב־זיין( צווייגן מיט אומצייטיקע טייטלן )כפניות( פון ערלה ,מען טאר
ניט אפהאקן פון א ערלה־בוים א צווייג מיט ניט־צייטיקע טייטלן )נפניות( ,און
אים מרניב־זיין ,אריינפלאנצן ,אריינגרעפטן אין אן אלטן טייטל בוים ,נדי זיי זאלן
דארט בעסער ארויםוואקסן! מחמת דאם הייסט הנאה געהאט פון ערלה־טייטלן .אזוי
טייטשט דער ר״ש דאם ווארט ״בפניות״ .דער רמבם טייטשט ״בפניות״ די יינגע
לולבים פון טייטל־ביימער ,מחמת מענטשן עסן זיי און דעריבער זענען זיי ערלה .דעד
״ערוך״ אין ערך ״נסן״ טייטשט ״בפניות״ יינגע טייטלן פון טייטלבוים א זנר ,און
ווען זיי זענען נאך ייגג שטויבט מען מיט זיי די צווייגן פוו א טייטלבוים א נקבה ,כדי
זיי זאלן וואקסן בעסער! די דאזיקע זכר־טייטלן ווערן קיינמאל ניט צייטיק.

פרק ב,
התרומה ,תרומה און תרומת מעשר פון דמאי )און אויך פון ״ודאי״( ,חלה
א.
און ביכורים ווערן בטל אין הונדערט און איינס ,דעם דין האבן מיר געהאט שוין עט־
ליכע מאל פריער אין דער משנה )תרומות פרק ד׳ משנה ד( .תרומה און תרומת מעשר
סיי פון דמאי און סיי פון ודאי )זע וועגן דעם אין דער הקדמה צו מסבתא דמאי( ,און
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עולה פרק ב

וביכורים ע׳ולים ?אדוד וה^ה׳
וסצ?זך?ין זה עםןה׳ ו^רךלסרים.
ה^גךלה ןכלאי ה 3ךם ,עיולים  3אסד

ו?ןאוןום׳ יסצ}1ךםין זה עם זה׳ ואין
^;ריך לסר ם .ד עזשעון אושר אי5ן
ה^^רסין .ר׳?^ליעןוא1סר׳ש^ןןךםין

חלה און ביכורים׳ מעג עסן נור א כהן׳ און מען דארף זיי אוועקגעבן צו א כהן .איז
דער דין ,אז אויב א סאה פון תרומה׳ אדער פון תרומת מעשר ,אדער חלה אדער ביכו 
רים האט זיך אויסגעמישט מיט  1 0 0ס א ה פון חולין )וואס אויך א ישראל מעג זיי עסן(,
ווערט די איינע סאה בטל און א ישראל מעג זיי עסן .דאס הייסט עם גייט־אויף ,״עולה״,
עס ווערט בטל אין הונדערט און איינם ,איינס אין הונדערט חולין .אבער אויב עם איז
געווען וויגציקער פון  100חולין ,ווערט די איינע סאה פרוכטן ניט בטל און א ישראל
א י י ־
מ צ ר ף (
טאר דעם געמיש ניט עסן .ו נ ז צ ט ר פ י ן  ,און ז י י ו ו מ ר ן צ ו ג ע ר ע מ ט ) ז ע נ ע ן זיך
נ ע ר מ י ט ן צ ח י י ט ן  .אויב למשל א פערטל סאה תרומה און א פערטל סאה תרומת מעשר
און א פערטל סאה חלה און א פערטל סאה ביכורים האבן צוזאמען זיר אויסגעמישט
מיט  9 9סאה חולין ,ווערן זיי גערעכנט צוזאמען ווי איין סאה ,און אזוי ווי אין חולין איז
דאך גור פאראן  9 9׳ ווערט די סאה ניט בטל׳ כאטש יעדער פון זיי באזונדער האט גור
א ו י פ ה י י ב ן
ד א ר ף
מ ע ן
א ו ן
ל ה ר י ם ,
ו צ ר י ך
א פערטל סאה! ווייל זיי הייסן אלע ״תרומה״.
) א ר ו י ס נ ע מ ע ן (  ,ווען עס איז פאראן חולין  1 0 0סאה און עס איז ארייגגעפאלן אין זיי
איין סאה תרומה צי תרומת מעשר צי חלה צי ביכורים און די סאה ווערט בטל און א
ישראל מעג זיי עסן׳ פונדעסטוועגן דארף מען ארויסנעמען פון געמיש איץ סאה און
זי אוועקגעבן דעם כהן ,ווייל אים׳ דעם כהן ,קומט דאך א סאה .ה ע ר ל ה  ,ערלה און
כ ל א י ה כ ר ס ) ו ו י י נ ג א ר ט ן ־ כ ל א י ס ( ו ו ע ר ן ב ט ל א י ן צ ו ר י ה ו נ ד ע ר ט און איינס .אויב איין
סאה פרוכטן פון ערלה אדער איין סאה פון כלאי־הכרם )פון וויינגארטן־כלאים( האט
זיך אויסגעמישט מיט  200סאה כשרע פרוכטן׳ ווערן די ערלה־אדער כלאים־פרוכטן
בטל און מען מעג אלץ עסן :אבער אין ווינציקער פון  2 0 0׳ למשל אין  1 9 9ווערן זיי
ניט בטל .ו מ צ ט ר פ י ן  ,א ו ן ז י י ) ע ר ל ה א ו ן כ ל א י ם ( ו ו ע ר ן ג ע ר ע כ נ ט צ ו ז א נ ז ע ן ס ע נ ע ן זיך
מ צ ר ף ! א י י נ ע ר מ י ט ד ע ם א נ ד ע ר ן אויב א האלבע סאה ערלה און א האלבע סאה כלאים
האבן זיך צוזאמען אויסגעמישט מיט  1 9 9סאה כשרע פרוכטן ווערן די צוויי האלבע
סאהן פאררעכנט פאר איין סאה און זיי ווערן ניט בטל .דאם איז ביי טרוקענע פרוכטן.
אבער אויב זיי זענען אריינגעפאלן אין פליסיקייט) ,בלח׳ אין פליסיקייט( ,אין וויין,
צי אין א געקעכץ ,ווערן זיי אויר פאררעכנט צוזאמען׳ אבער דא אסרן זיי נאר ״בנותן
טעם״ ,און אויב זיי געבן צוזאמען אריין א טעם אין געקעכץ׳ כאטש יעדער באזונדער
גיט ניט אריין קיין טעם ,טאר מען דאס געקעכץ ניט עסן .ו א י ן צ ר י ך ל ה ר י ם  .און מען
ד א ו ף נ י ט א ו י פ ה י י ב ן ) א ר ו י מ נ ע מ ע ן (  .אויב איין ערלה אדער כלאי הכרם פאלט אריץ
אין  200כשרע און עס ווערט בטל׳ דארף מען גארניט ארויסנעמען פון געמיש׳ נאר
מען מעג אלץ עסן )ווי מיר האבן געלערנט פריער דארף מען ביי תרומה ,חלה ,בי 
כורים יא ארויסנעמען( ,ר ׳ שמעון ז א ג ט  ,אז זיי ) ע ר ל ה און כלאי ה כ ר ס ( ווערן ניט גע־
ר ע כ נ ט צ ו ז א מ ע ן א י י נ ע ר מ י ט ן א נ ד ע ר ן אויב א האלבער סאה ערלה און א האלבער סאה
כלאי הכרם זענען צוזאמען אריינגעפאלן אין  1 9 9סאה כשרע פרוכטן ווערן זיי יא בטל!
כאטש צוזאמען האבן זיי א סאה׳ אבער יעדע פון זיי האט נור א האלבע סאה׳ און עס
א ר י ץ ־
איז ווי א האלבע סאה איז אריינגעפאלן אין  1 9 9סאה .ר ׳ א ל י ע ז ר ז א ג ט  ,אז בייס
ג ע ב ן

א

ט ע ם

) ב נ ו ת ן

ט ע ם (

ו ו ע ר ן

ז יי

ג ע ר ע כ ו ט

צ ו ז א מ ע ן ,

א ב ע ר

צ ו

א ס ר ן

) ב י י

ו ו י נ צ י ק ע ר

פ ו ן צ ו ו י י ה ו נ ד ע ר ט א ו ן א י י נ ם ( ו ו ע ר ן ז י י נ י ט ג ע ר ע כ נ ט צ ו ז א מ ע ן  .מיר האבן פריער גע־
זאגט ,אז ביי טרוקענע זאכן )יבש( ווערט געאסר׳ט אויב עס איז ניטא אין געמיש 201
) 200כשרע אויף דעם איינעם ערלה אדער כלאים( ,אבער ביי געקעכץ׳ צי וויין צי אן
אנדער פליסיקייט ,ווערט געאסר׳ט נאר ווען עס גיט אריץ א טעם אין דעם געמיש.
זאגט ר׳ אליעזר ,אז בנוגע אריינגעבן א טעם ווערן ערלה און כלאי הכרם יא גע־
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תה
ב
הכלא?ם׳ והבלא:ם את סערלה׳
והערלה את ד^ערלה .ביצה? סאה
עךלה ^מוןפלה למאהום׳ ואהו■ 3ןי
;פלה סאה ןע1ד עולה׳ א 1מאה
ועוד ^ל 5לאי הבךם׳ ז 1היא
קהערלה מעלה את הכלאים׳
ןהבלאום את העךלה׳ והעךלהאת
העדלהי

 9ר ק

בניתן ט?1ם׳ א?ל  iihל^,ס 1רן
ב התרומה מעלה את ,0עךלה
ןהעךלה את התרומה .ביצה? מאה
תרומה ^;פלה למאה׳ ואהר 3ך
;פלושל^יה.קביןערלה׳ אי^מלו^ה
.קבין בלאי הןרם׳ ז 1היא קהתרומה
מעלה את הערלה׳ והערלה את
התרומה ז ג סערלה מעלה את

רעכנט צוזאמען און אויב ביידע צוזאמען געבן אריץ דעם טעם )כאטש יעדער בא־
זונדער גיט ניט אריץ דעם טעם( איז דאס געמיש אסור .דאקייגן ביי טרוקענע
פרוכטן ,וואו עס ווערט אסור ביי ווינציקער פון 201׳ ווערן זיי ניט גערעכנט צוזאמען.
ה ת ר ו מ ה .

ב,

א י ו

ת ר ו מ ה

ע ר ל ה ,

מ ב ט ל

א ו ן

א י ז

ע ר ל ה

מ ב ט ל

ת ר ו מ ה .

א ז ו י ?

ח י

א ס א ה ת ר ו מ ה ו ו א ס א י ו א ר י י נ ג ע פ א ל ן א י ן ) ע ט ו ו א ס ווינציקער פ ו ן ( ה ו נ ד ע ר ט ס א ה )חולין(
און ד ע ר נ א ך ז ע נ ע ן ד א ר ט א ר י י נ ג ע פ א ל ן ד ר י י ט ע פ )קבין( ע ר ל ה א ד ע ר ד ר י י טע 9כלאי
ה כ ר ם  .ד א ס א י ז  ,ו ו ע ן ת ר ו מ ה א י ז מ ב ט ל ע ר ל ה און ערלה איז מ ב ט ל ד י ת ר ו מ ה  ,א סאה
האט  6טעס )קבין( ,און  3קבין איז א האלבע סאה .זאגט די משנה ,אז אויב אין עטוואס
ווינציקער פון  100סאה ,למשל  99און א האלבע סאה חולין איז אריינגעפאלן א
סאה תרומה :און ווייל כדי די תרומה זאל בטל ווערן מוז דאך זיין צוזאמען  101סאה
) 100סאת חולין און איין סאה תרומה( ,ווערט דא די סאה תרומה ניט בטל׳ און א
ישראל טאר דעם געמיש ניט עסן .ווי איז אבער ,אז באלד דערנאך איז אין דאזיקן
געמיש )  9 9א ו ן א האלבע סאה חולין און איין סאת תרומה( ,אריינגעפאלן א האלבע
סאה דריי ט ע ם ( ערלה ,איז דאך איצט פאראן די  101סאה ) 99און א האלבע סאה חולין
צוזאמען מ י ט דער האלבער סאה ערלה זענען  100סאה ,און די איין סאה תרומה(,
ווערט די תרומה בטל א דאנק דער האלבער סאה ערלה .דאס הייסט ,אז ערלה איז
מבטל תרומה און א ישראל מעג עסן דעם געמיש .ווידער כדי מבטל צו זיין די האלבע
סאה ערלה ,נוצט מען צו דעם סאה תרומה ,וואס איז אריינגעפאלן ,און צוזאמען מים
דעם חולין איז פאראן  100סאה קייגן א האלבע סאה ערלה ,דאס איז  200 ;201האלבע
סאה פון חולין און תרומה קייגן א האלבע סאה ערלה .דאס הייסט ,אז תרומה העלפט
מבטל זיין די ערלה .די מפרשים זאגן ,אז דער אויסדרוק ״מאה״ ,״הונדערט״ ,מיינט
ניט פונקט  ,100נאר  9 9און א האלבם .דאסזעלבע וואס מיט ערלה איז אויר מיט וויינ־
גארטן־כלאים ,וואס ווערט אויך בטל אין צוויי הונדערט און איינם.
ג.
מ ב ט ל

ה ע ר ל ה ,
ע ר ל ה

פ ר ו כ ט ן ( ,
מ י ט

ע פ י ם

ו וי

א ו ן

ע ר ל ה
א ח י ?

ד ע ת א ך

כ ל א י

א י ז
א ז
א י ז

ה כ ר ם ,

א

מ ב ט ל
ס א ה

) א י ן
ר א ס

כ ל א י ם ,

ע ר ל ה

זיי (
ה י י ס ט ,

א י ז

א ו ן

א ר י י נ ג ע פ א ל ן
א ז

כ ל א י ם

א י ז

א ר י י נ ג ע פ א ל ן

ע ר ל ה

א
א י ו

ס א ה
מ ב ט ל

מ ב ט ל

א י ן
מ י ט

ע ר ל ה ,

צ ו ו י י

ה ו נ ד ע ר ט

ע פ י ם

כ ל א י

א ו !

ע ר ל ה

ה כ ר ם

א ו ן

ע ר ל ה
) ס א ה

א ר ע ר
כ ל א י

א י ז

כ ע י ר ע
א

ס א ה
ה כ ר ם

א י ז מ ב ט ל ע ר ל ה א ו ן ע ר ל ה א י ז מ ב ט ל ע ר ל ה  .דא איז דאס זעלבע וואס פריער ביי
תרומה און ערלה .ווען די ערשטע סאה ערלה איז אריינגעפאלן אין  200סאה כשרע
פרוכטן ,איז זי בטל געווארן און עס איז אלץ כשר .אויב דערנאך איז אין דעם
געמיש אריינגעפאלן א סאה און עפים כלאים ,ווערט עם בטל אין די פריעריקע 201
סאה פון כשרע פרוכטן און ערלה .דאס זעלבע איז אויך אויב ע ס איז דערנאו אריינ־
געפאלן א סאה מיט עפיס ערלה ווערט עם בטל אין די פריעריקע  201סאה פון כשרע
פרוכטן און ערלה .אזוי טייטשט דער רמבם ,אז ״מאתים״ )צוויי הונדערט( מיינט מען
דא פינקטלעך צוויי הונדערט .אבער דעיר ברטנורא טייטשט ,אז מען מיינט ניט פיגקט־
ליך ,נאר עטוואס ווינציקער פון צוויי הונדערט ) ,(199ווייל א ניט ,וואס הייסט ,אז
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ד ?ל הטסמץ׳ ומממהל׳
׳ ובכלאי
ןה?זרט.ע׳ 3ף;חןוה
הןרם אסור .י ש׳א אף מטטא׳
וכלדא׳ לעולם אינ 1טטטא .עד
קיהא ב 1ככי^ה♦ ח דוסתאי איש

תו

?סר ולטה ה;ה ההלמידי ניש׳
ואמר׳ יןזסעלי ט^זטאי הזקן׳ש^סר
לעולם אינו מטטא .עד ^יהא ב1
?כי^ה  tו ולמה אמרו׳ ?ל המחמץ
והמס?ל והמדמע לסחמיר? מין

כלאים איז מבטל די ערלה ,אין דער צייט ווען די סאה ערלה איז שוין בטל געווארן,
אבער דער רמב״ם זאגט ,אז ״כלאים איז מבטל ערלה״ מיעט ,אז אויב עם איז געווען
פארקערט! אין  200סאה כשרע פרוכטן איז צוערשט אריעגעפאלן א סאה כלאים און
זי איז בטל געווארן ,און דערנאך איז אריעגעפאלן א סאה מיט עפים ערלה ווערט די
ערלה בטל צוליב דעם כלאים .דער ברטנורא זאגט אז מיט דער צווייטער ״סאה און
עפיס ערלה״ מייגט מען ניט ערלה גאר ״כרם רבעי״! דער ״מלאכת שלמה״ ווייזט אן,
אז מען מיעט יא ערלה .דער ״עפים״ מיעט איין צוויי הונדערסטל פון א סאה ,כדי
עס זאל בטל ווערן אין דער סאה ערלה ,וואס איז פריער אריעגעפאלן.
א ו ן
ב א ו ו י ר צ ט
א ו ן
פ א ר ז י י ע ר ט
ו ו א ט
ע ט ו ו א ש
ש ה ו א ״ ,
״ כ ל
א
) א פ י ל ו
א ל ץ
כ ל ,
ד.
פ א ר מ י ש ט ב י י ת ר ו מ ה א ו ן ב י י ע ר ל ה א ו ן ב י י ו ו י י נ ג א ר ט ן ־ כ ל א י ם א י ז א ס ו ר  .״מחמץ״,
״פארזייערן״ מייגט ,אז מען טוט אריין א שטיקל זויער־טייג אדער הייוון אין א טייג
אז עם זאל יערן .״מתבל״ איז פון ״תבלין״ געווירצן ,און דאם מיעט ,אז מען טוט
אריין שארפע געווירצן אין עסנווארג .״מדמע״ הייסט ,ווי מיר האבן געגעבן אין דער
הקדמה צו מסכת תרומות ,אויב תרומה פאלט אריץ אין חולין .די מפרשים טייטשן
די משנה אזוי! אז כאטש דער דין איז דאך ,אז תרומה ווערט בטל אין  ,101און ערלה
און כלאים ווערן בטל אין  ,201פונדעסטוועגן אויב די תרומה אדער די ערלה אדער
די כלאים זענען געווען פון זויערע זאכן אדער פון געווירצן )תבלין( ,וועלכע
באווירצן דאס עסנווארג ,ווערט עס ניט בטל אפילו אין  101ביי תרומה און  201ביי
ערלה און כלאים ,מחמת עם איז שארף .אנשטאט דעם ווארט ״והמדמע״ ,וואס איז
באמת שווער ,איז דער רמבם גורס ״מדמע״ ,און די משנה קומט אוים אזוי! ״אז איי־
גער פארזייערט אדער באווירצט ,איז עם מדמע ביי תרומה; און ביי ערלה און ביי
וויינגארטן כלאים איז ער אסור״ ,ווייל ביי תרומה ווערט עם ניט אסור )מחמת א כהן
מעג דאך עם עסן( נאר עם ווערט ״מדומע״ ,אסור צו א ישראל ,און ביי ערלה און
כלאי הכרם ווערט עס אסור .ב י ת ש מ א י ז א ג ן  ,א ז ע ס א י ז א ו י ך מ ט מ א  .דער דין איז אז
א שטיקל עסגווארג ,וואס איז קלענער פון אן איי)פחות מכביצה( ,ווען עם איז טמא און
עס רירט אן אן אנדער עסנווארג ,קאן עם ניט מטמא־זיין ,קאן עס ניט מאכן דאס אג־
דערע עסנווארג טמא .זאגן די בית שמאי ,אז אויב דאם עסנווארג ,וואם איז קלענער
פון אן איי ,איז געווען זויער־טייג אדער געווירצן און מען האט דערמיט פארזייערט
טייג אדער באווירצט א געקעכץ איז עם יא מטמא ,כאטש עם איז קלעגער פון אן איי.
ו ב י ת ה ל ל  ,א ב ע ר ד י ב י ת ה ל ל ז א ג ן  ,א ז ע ס א י ז ק י י נ מ א ל נ י ט מ ט מ א ב י ז ע ס א י ן ר א אין
ר ע ם א ז ו י ג ר ו י ם ו ו י א ן א י י  .מיט ״קיינמאל״ מיינט ^ען ,אז אפילו עם פארזויערט אדער
עם באווירצט דאם עסן ,איז עם אויך ניט מטמא.
ע ר
ה  .ד ו ס ת א י פ ו ! כ פ ר י ת מ א א י ו ג ע ו ו ע ! פ ו ! ד י ת ל מ י ד י ם פו! ב י ת ש מ א י  ,או!
ק י י נ ־
א י ז
ט ס
א ז
ג ע ז א ג ט ,
ה א ט
ע ר
ה א ט ג ע ז א ג ט  :א י ך ה א ב ג ע ה ע ר ט פ ו ! ש מ א י ה ז ק !  ,ווי
מ א ל נ י ט מ ט מ א ב י ז ע ס א י ז פ א ר א ן א י ! א י ס א ז ו י ג ר ו י ס ו ו י א ן א י י  .עם זענען פאראן
פאלן ,ווען שמאי איז מחולק מיט די בית שמאי ,און אויך דא האט שמאי אליין מסכים
געווען מיט די בית הלל ,אז עם מוז זיין,גרוים ווי אן איי.
ו
ז י י ע ר ט
נוי!

מ י ט

ו ל מ ה
א ד ע ר

א מ ר ו ,

א ו !

ב א ו ו י ר צ ט

ד ע נ ו ו ע ל ב !

מ י ך

ב י י
א ד ע ר

ו ו א ס

ה א ב !

מ י ש ט

ז יי

א ו י ס

) ד י
מ י ט

ח כ מ י ס (
ת ר ו מ ה

ג ע ז א ג ט ,
א י ז

מ ע !

א ז

א ל ץ

מ ח מ י ר ?

ו ו א ס

פ א ר ־

ב י י

״ א י י !

ווען דער זויערטייג ,די גענוירצן זענען פון דעמזעלבן מין,
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^סינ .1ל1ד.קל ולל,לןסיר? סין
^ ל דוסים ^^סל
סינ .1גי צ ת
לת 1ך עסת חסים וי^ס ב 31די ל ס ס ץ׳
 13ל.על 1ת ?אחד ’1סן!ןה,
3ין
וכין >סאין  13לעלות  3א חד וס אה׳
אסור .אין  13לעלות ? א חד וסאה׳
ב ? 1ד לחסץ 3ין ^ןואין
כין
להיול
ב ? 1ד לססץ אסררז

ז

תז

ילריהסיר סין כ^זאינו סינו׳ כיצד ז
?גון ו^דסין ^???כ^זלו עם^עד>ןזים׳
?הם
?הם ?נותן טעם׳ כין
לעלות ?אחד ומאה וכין ^זאין ?חם
לעלות  3אקד ומאה ׳ אסור .אין כחם
?נותן טעם׳ כין ^וי^ז ?חם לעלות
?אחד ומאה׳ וכין ^זאין ?חם
ל.עלות?אחדיו 5איז׳  9חר .ח ^אור

וואם דאס עסנווארג ,מיט וועלכן זיי האבן זיד אויסגעמישט ,ווערט עם ניט בטל ,אפילו
ווען עס איז דאם קלענסטע ביסל! מען איז מחמיר .להקל ולרוחמיר? ביי האס )איז גע־
זאגט געוואר!( אז טיילמאל איז מע! מיקל או! טיילמאל איז מע! מחמיר ? ביי איי!
מי! מיט ניט דעמזעלב! מי! ,ווען דאם זויערטייג צי די געווירצן האבן זיך אויסגע־
מישט מיט עסנווארג וועלכע זענען ניט פון זעלבן מין וואם זיי זענען .כיצד ? ווי אחי ?
אויב זויערטייג )פון תרומה( פו! ווייץ )ווייצנמעל( איזאריינגעפאל! אי! א טייג פו!
פארזויער! )דאס
) r ’nווייצנמעל( ,או! עם איז אי! דעם זויערטייג פארא! גענוג כדי צו
גאנצע טייג( ,איז סיי עם איז פארא! אי! איס ,אז עס זאל בטל ווער! אי! הונדערט־אוך
איינס )דאס טייג איז הונדערט מאל אזוי פיל וויפיל דאם זויער־טייג( או! םיי עם איז
ניטא אי! אים אז עם זאל בטל ווער! אי! הונדערט־אוךאיינס ,איז אסור .אויב עם איז
נור מחמץ ,עם פארזייערט ,איז אפילו עם איז פאראן אין טייג הונדערט מאל אזוי פיל
ווי אין תרומה־זויערטייג ,ווערט דאם זויערטייג ניט בטל און דאם גאנצע טייג איז
אםור ,ווייל עם איז ״מין במינו״ ,דאם )זויער טייג איז פון דעם זעלבן מין ,וואם דאם
טייג! דאם איינע איז ווייצנמעל און דאם אנדערע איז ווייצנמעל .אי! בו ,אויב עם איז
וויאיי!
)דאס זויער טייג איז מער
ניטא אי! אים בטל צו ווער! אי! הונדערט־אוךאיינס
הונדערטסטל פון טייג( ,איז סיי טס איז פארא! אי! אים גענוג צו פארזויער! או! סיי
טס איז ניטא גענוג צו פארזויערן ,איז אסור .מען איז מחמיר אין ביידע פאלן .אויב דאם
זויערטייג מאכט זויער דאם גאנצע טייג ,איז אפילו עם איז פאראן אין טייג  100מאל
ניט פאראן100
אזוי פיל וויפיל ראם זויערטייג ,איז אלץ אםור .אויב ווידער עם איז
אויך אפור.כדי
מאל אזוי פיל ,איז אפילו דאם זויערטייג קאן ניט מאכן זויער איז עם
עם זאל זיין מותר מוזן זיין ביידע זאכן! דאם טייג מוז זיין  100מאל אזוי פיל ווי
דאם זויער טייג ,און דאם זויער טייג זאל ניט קאנען פארזויערן דאם טייג.

ז .להקל ולהחמיר מי! שאינו מינו כיצד? ווי אזוי מיינט מע! ,אז טיילמאל איז
מע! מיקל או! טיילמאל איז מע! מחמיר ביי איי! מין וואס איז אויסגעמישט געוואר!
מיט ניט זיי! מי!? א שטייגער צעשפאלטענע באבעס )גריסי!( פו! תרומה זענען גע־
קאכט געוואר! צוזאמע! מיט לינז! )עדשים ,א סארט ארבעס( ,או! עם איז פאראן אי!
זיי )אי! די תרומה־באבעס( אזוי פיל אז זיי געב! אדיי! א טעם )אי! די לינז!(; ,איז ,דער
דין ,אז סיי עם איז פארא! הונדערט־און־איינם )הונדערט מאל לינז! אויף איין מאל
איינם ,איזאסור;אבער אויב עם
פארא! הונדערט או!
תרומררגריסי!( ,סיי עם איז ניט
איז ניטא )אי! די תרומה־גרימין אזוי פיל אז זיי זאל! אריינגעב! א טעם )אי! די לינז!(,
סיי עם איז פארא! הונדערט או! איינס ,סיי עם איז ניט פארא! הונדערט אוךאיינם איז
מותר .ווייל צושפאלטענע באבעם און לינזן זענען צוויי באזונדערע מינים ,דעריבער
אויב תרומה־באבעם האבן זיך געקאכט מיט לינזן פון חולין ,קוקט מען ניט ,צי די
פיל ווי די באבעס ,נאר מעןקוקט,צי די תרומה־
לינזן זענען הונדערט מאל אזוי
די לינזן .מען איז מיקל ,וועןעםגיט ניט אריין
באבעם געבן אריץ א טעם אין
קיין טעם ,און מען איז מחמיר ,ווען עם גיט יא אריץ א טעם.
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קל חולין ש^סל לתוך .ע9ה ,וי^£ז
בו־  5ך לחמץ׳ ואהר5ןר^םל קא1ר

קל תרו?ןה׳ א 1קא1ר קל בלאי
הבךם׳ ו:ק ב 1בדי לחבו^ן אסור•

קל תרוב׳ה׳ איי קא1ר קל בלאי

ר קסע1ן סתירג י תבלין קנים

הבר־ם ויק ב 1בדי לחסץ׳ אסור:
ט קאור קל חולין׳ #סל לת1ך
.עפה וחמ^ה׳ ואחר בך ;סל קא־ור

וקלקה קמות׳ ?ן?זין אחד א־ו
מקלקה )ממין קלקה( אסור
ומ^מךפין .י' קמעון אומר׳ קני.ם

ח
 11א ם
) אי !

ש א ו ר
א ו י ך

ד ע ם

ז ו י ע ר

א

ש ל

ז ו י ע ר ט י י ג (

ג ע מ א כ ט ( ,

ת ר ו מ ה

ח ו ל י ! ,

י ש ר א ל

א ד ע ר

א ו !

פ ו ן

א ו י ב
ע ס ! (

מ ע ג

ג ע נ ו ג ,

ז ו י ע ר ט י י ג
א י ז

כ ד י

) ב א ל ס

פ ו !

ח ו ל י !

א ר י י נ ג ע פ א ל !
ע ם

ד ע ר נ א ך

ו ו י י נ ג א ר ט ן ־ כ ל א י ם ,

ז א ל
א י ז
א ו ן

) ח ו ל י !

א י !

א

ז ו י ע ר מ א ב !

ט י י ג
ד א ס

א ר י י נ ג ע פ א ל !
א י ן

א י ם

ה י י ס ט
א ו !

ט י י ג
א י !

) אי !

ע ס

) א ב ע ר

ז ע ל ב !

ר ע ם

ת ב ו א ה
א י ז

א ו !

פ ר ו כ ם ! ,

פ א ר א !

א י ם

ע ם

ט י י ג

א י !

ה א ט

נ < ( כ ני ט

ז ו י ע ר ט י י ג

ז ו י ע ר ט י י ג

ת ר ו מ ה

פו !

פ ו !
צ י

כ ל א י ם ( א י ז ד א ג ע נ ו ג כ ד י ז ו י ע ר צ ו מ א כ ן ד א ם ט י י ג  ,א י ז א ס ו ר  .א ישראל טאר ניט
עסן דאס טייג ,אויב ראם צווייטע זויערטייג איז געווען תרומה ,און קיינער טאר עס
ניט עסן אויב עם איז געווען פון כלאים :און מען זאגט ניט ,אז דאס טייג וואלט ראך
סיי ווי געזייערט געווארן דורך דעם חולין־זויערטייג.
ט.
ה א ט

ע ם

ת ר ו מ ה

ש א ו ר

ש ל

ז ו י ע ר

ג ע מ א כ ט ,

א ד ע ר

ח ו ל י ! ,

ז ו י ע ר ט י י ג

א ו י ב

און
פון

ז ו י ע ר ט י י ג

ד ע ר נ א ך

א י ז

פ ו !

ח ו ל י !

א י ן

ז ע ל ב !

ו ו י י נ ג א ר ט ן ־ כ ל א י ס ,

א ו ן

א י ז
ט י י ג
ע ס

א ר י י נ ג ע פ א ל !

א י !

א ר י י נ ג ע פ א ל !
א י ז

דא

א י ן

ט י י ג

א ו ן

ז ו י ע ר ט י י ג

פ ו !

א י ם

א

) א י ן

ד ע ם

ת ר ו מ ה ־ א ד ע ר כ ל א י ם ־ ז ו י ע ר ט י י ג ( ג ע נ ו ג  ,כ ד י ז ו י ע ר צו מאכן
ניט נאר איז אסור ווען דאם זויערטייג פון חולין האט נאכניט געהאט זויער געמאכט
דאס טייג און עם איז אריינגעפאלן דעדנאך תרומה־אדער כלאים־זויערטייג) ,אזוי ווי
מיר האבן געלערנט פריער אין משנה ח׳( ,נאר אפילו ווען דאס זויערטייג פון חולין
האט שוין יא זויער געמאכט ראם טייג ,פונדעסטוועגן אויב עס איז דערנאך אריינגע־
מ ת י ר .
א י ז
ש מ ע ו ן
ר׳
פאלן גענוג זויערטייג פון תרומה אדער כלאים ,איז אויך אסור.
ווייל ר' שמעון האלט ,אז קוים איז דאס טייג שוין געווען פארזויערט )געיערן( דורך
דעם חולין־זויערטייג ,מאכט דאס צווייטע זויערטייג פון תרומה צי כלאים גאר קאליע
דאס טייג ,עם איז א ״נותן טעם לפגם״ ,עם גיט אריין אין רעם טייג א שלעכטן טעם,
מאכט ד א ס טייג מער זויער ווי עם דארף זיץ ,און דעריבער איז עם מותר .און ד י סתם
משנה האלט ,אז עם איז אסור ,ווייל דאס טייג איז גוט צו באנוצן אלם זויערטייג אויף
אריינצוטאן אין אנדערע טייגן.
מ י נ י ם ,
ד ר י י
י  .ת ב ל י !  ,ג ע ו ו י ר צ ! פו! צורי דריי נעמען פון איין מין א ד ע ר פון
ז ע נ ע ! א ס ו ר א ו ! ז י י ו ו ע ר ! צ ח א מ ע נ ג ע נ ו מ ע !  .כדי צו פארשטיין די משנה וועלן מיר געבן
עטליכע דערקלערונגען .״שם״ איז דער טייטש א ״נאמען״ .אבער מיט ״שם״ רופט
מען אויך אן דעם ״נאמען פון אן איסור ,פון א פארבאט ,פון א עבירה״ .למשל ״ערלה״
איז דער ״נאמען פון דעם איסור ערלה״ :״כלאים״ איז דער ״נאמען פון דעם איסור
כלאים״ ,״תרומה״ איז דער ״נאמען פון דעם איסור״ ,וואם איז עובר א ישראל אויב
ער ע ס ט תרומה .״שנים שלשה שמות״ ,מיעט מען ״צוויי דריי נעמען פון באזונדערע
איסורים״ :למשל ,אויב מען האט דריי פרוכטן ,אי,ינע איז ערלה ,און די צווייטע איז
כלאים און די דריטע איז תרומה ,הייסט עם ,אז די דריי פרוכטן זענען פון ״דריי
נעמען״ ,פון דריי באזונדערע פארבאטן .אויב אבער די דריי פרוכטן זענען אלע ערלה,
הייסט עס אז זיי זענען ״פון איין נאמען״ ,פון איץ איסור ,פון ערלה .״מין״ הייסט דער
מין פון דער זאך ,למשל ציבעלעם איז א באזונדער מין ,פעפער איז א באזונדער מין.
״תבלין״ ,געווירצן .מיינט מען דא יעדע זאך ,וואם גיט אריץ א שארפן טעם אין גע־
קעכץ .למשל׳ פעפער ,ציבעלעס ,עסיג .זאגט דא די משנה ,אז אויב מען האט ארייג־
ד א ם

ט י י ג ,

א י ז

א מ ו ר .

ר0י<
תס
ערלה 5רק ב
5פ1ף׳
ושלשה שמות ספ!וין אלוה או >ןזגי גין ^ןז?( 5ל ^א1ר
סינין משם אלוה איק ס  19¥ךסיןן ^עו^ם אינו א 1סר.עד >ןז?לןא נ1
?ד לה»ץז י ב יזעזר איע ב5,ירה
י א שיאור של חילין לשל ון]ריסה
ש^פלו לתוך עסה׳ לא מ ה ?די ד;,ה ס  0לסיד כית ^««אי׳ ואסר׳
לחסי^ ולא מך .קדי להמין׳ נצשךפו ^;ואלתי את ר?ן ו9ליאל ס4קן עוסד
ןה מצו׳ ר׳ אליעזר אוסר׳ אהר ^עשר הס^רח׳ ואסר -לעולם אינו
ד,אךרק אני ?א .וסססים או ס ר ם׳ אוסר עד >ןזוהא נו  5וי לססץ:
געטאן אין א געקעכץ געווירצן פון צוויי אדער דריי איסורים־נעמען ,סיי פון איין מין׳
למשל דריי ציבעלעם איינע ערלה׳ איינע כלאים און איינע תרומה׳ סיי פון דריי מינים׳
למשל א ציבעלע כלאים׳ פעפער ערלה און עסיג תרומר״ אסרן זיי דאם געקעכץ און
זיי ווערן צונויפגענומען און פאררעכנט פאר איינם .אויב למשל אין דער כלאים־
ציבעלע איז ניט געווען גענוג כדי אריינצוגעבן א טעם אין געקעכץ׳ און אין דעם
ערלה־פעפער איז אויך ניט געווען גענוג אריינצוגעבן דעם טעם׳ און אויך אין עסיק
פון תרומה איז ניט געווען גענוג׳ אבער אלע דריי צוזאמען האבן יא אריעגעגעבן א
טעם אין געקעכץ׳ ווערן זיי גערעכנט פאר איינס און זיי אסר׳ן דאם געקעכץ .ר׳ שמעון
זאנט ,צוויי <(דער וויי נעמען )אפילו( פון איין מין ,אדער צוויי מינים )אפילו( פון איין
נאמען ווערן ניט צונויפגענומען .לויט ר׳ שמעון מוז מען האבן אי דעמזעלבן מין אי
דעמזעלבן נאמען.
יא .שאור של חולין ,אויב זויערטייג פון חולין און זויערטייג פון תרומו .זענען
אויינגעפאלן אין א טייג ,און ניט עם איו פאראן אין ועם )חולין־זויערטייג( גענוג׳ כוי
צו מאכן ואס טייג זויער ,און ניט עס איז פאראן אין ועם )תרומה־זויערטייג( גענוג׳
כוי צו מאכן ואם טייג זויער ,און זיי בייוע האבן זיך צונויפגענומען און זויערנע־
מאכט ואס טייג ,זאגט ר׳ אליעזר ,אז מיי גייען נאכן לעצטען .אויב צוערשט איז ארייב־
געפאלן דאם חולין־זויערטייג און דערנאך דאס תרומה־זויערטייג איז דאס טייג אסור׳
און א ישראל טאר עס ניט עסן׳ מחמת צום לעצט איז דאך אריינגעפאלן די תרומד•
און זי האט דאך געמאכט ,אז דאס טייג זאל זויער ווערן .וחכמים ,אבער וי ר.כמיס זאגן,
אז סיי וער זויעוטייג )וי תוומר (.איז אריינגעפאלן צוערשט און סיי צום סוף ,אסר׳ט
ער ניט ,סייון עם איו וא אין אים )אין ועם תרומירזויעיטייג( גענוג כוי צו מאכן
ואם טייג זויער .די גמרא אין פסחים כ״ו זאגט׳ אז די מחלוקה איז׳ וואם די חכמים
האלטן ,אז ״זה וזה גורם מותר״ ,אז אויב א זאך וואם איז מותר און א זאך וואס איז
אסור ,האבן ביידע צוזאמען גורם געווען אז דאס טייג זאל זויער ווערן׳ איז דאס
טייג מותר :און ר׳ אליעזר האלט ,אז ״זה וזה גורם אסור״; און אביי זאגט דארט
אז דאס וואס ר׳ אליעזר זאגט ,אז אויב צום סוף איז אריינגעפאלן דאם חולין־זויערטייג
איז מותר ,מיינט מען נאר ,ווען מען האט פריער ארויסגענומען דאס תרומה־זויערטייג.
יב .יועזר איש ר׳בירד .איז געווען פון וי תלמיוים פון בית שמאי און ער ר.אט
געזאגט :איך ר.אב געפרעגט רבן גמליאל הזקן ,ווען ער איז געשטאנען אין מזרח־טויער,
פון הר הבית )ועם בארג ,אויף וועלכן ואם בית ר.מקוש איו געשטאנען( ,און ער האט
געזאגט ,אז עס אסר׳ט קיינמאל ניט )אויב עס זענען אריינגעפאלן אין טייג זויערטייג
פון חולין און זויעוטייג פון תרומו ,(.סייון עם איז פאראן אין אים )אין ו ע ם תרומה־
זויער־טייג( גענוג כוי צו מאכן ואס טייג זויער .ראם הייסט ,אז דער דין איז ביט ווי ר׳
אליעזר נאר ווי די חכמים )פריער אין משנה י׳א( .איש הבירה האט צוויי טייטשן,
איינער איז ,אז ער איז געווען פון ארט ״בירה״ :א צווייטער איז ,אז דאס מיינט דער
מאן וואם איז געווען ממונה איבער דעם בית המקדש ,מחמת דאס בית המקדש האט
געהייסן ״בירה״ )די הויפט־שטאט( ,ווי די גמרא זאגט אין יומא ב׳ ״כל המקדש כולו
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וחמצו׳ אסורלזרים׳ ומתר לכרנים.
ר׳ שמעון מתיר לזרים ולכרגים:
טן תבלין של תרומה ושל כלאי
ה?רם ש; 5לו בקדרה׳ לא ?אלו
כרי להכל ולא ?אלו כדי לתבל׳
ו^^גשךפו ות?לו׳ אסור לזרים׳ וסתר
לכהוים .י שמעון מתיר לזרים
ולכוזגיםז

?^;ןמן ^סא׳ וחזר
שה 1ר׳ א 1ש  ; 9ן ג ש 9ן

ו ? 9ן

מחור׳ וח1ר ומק בשמן שמא׳ י
אל;עזר אומר ,אחר מראשון אמ
מא ,וחק א אחר האסריין♦ יר שאור
של תרומח ישל כלאי המ.ךם ^ז| 0לו
לתוך עמה׳ לא ק ח כדי לחמץ׳
ולא ק ח ?רי לחמץ׳ ו«שךםו

קרוי בירה״ .רבן גמליאל הזקן איז געווען נשיא! ער איז געווען דער  y r ’1פון רבן
גמליאל פון יבנה .און ער האט געלעבט לערך  20יאר פאר רעם חורבן פון 2טן בית
המקדש.
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ווי מען האט די לעדערנע זאכן אויסגעשמירט מיט טמא־אייל און דאס אייל איז גע־
ווארן איינגעזאפט ,האט מען די זאכן טובל געווען׳ און זיי זענען געווארן טהור .דער־
נאך האט מען זיי געשמירט מ י ט טהור־אייל .ווען מען נוצט די זאכן קומט ארויס דאס
אייל פון אינווייניג .זאגט ר׳ אליעזר אז דאס אייל ,וואם קומט ארוים איז דאם ערשטע
אייל ,דאס טמא־אייל ,און דעריבער זענען די זאכן טמא ,אבער די חכמים זאגן ,אז
דאם אייל ,וואס קומט ארוים ,איז דאם לעצטע אייל ,דאס טהור־אייל ,און די זאכן
זענען טהור.
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און לויים ,וואס טארן ניט עסן קיין תרומה .די משנה זאגט ,אז די צוויי זויערטייגן
ווערן צונויפגענומען; און ווייל א ישראל טאר נ י ט עסן קיין תרומה א ו ן ער טאר אויר
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יא עסן ,ווייל כאטש ס׳איז אויך פאראן כראים־זויערטייג ,אבער אין דעם כלאים איז
דאך ניט גענוג געווען זויער צו מאכן דאס טייג ,און עם האט דאך זויער געמאכט
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שיטה פריער אין משנה י׳ ,אז ״צוויי נעמען״ ,צוויי איסורים ווערן ניט צונויפגענומען.
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דין וואס די פריערדיקע משנה י״ד ,נאר דארט איז געווען וועגן ״שאור״ ,זויערטייג,
און דא איז וועגן ״תבלין״ ,געווירצן.
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ט ז סוזי^די

,קל׳«י

,רןך>ןזים׳ ^ל &גול׳ ן);זל נ1ו^ר׳
^גהפ^לי עם סחתיכות׳ י^סור
לזרים׳ וס^]ר לכמדם .ר׳ ^^ע1ן

תיא

סף]יר לזרים !־לנהגיס :ין ?עור
רןךעזי לןךעזים׳ ו?ע1ר״קךעזים לולים׳
עזןו;1פ^לו עם ?עור ה0ן6רה׳ ^סור
ל ב מ א י ם ו^ן]5ר ל ^ ה 1ר ם ן

ט״ז .חתיכה ,אויב א שטיק )פלייש( פון קדשי קדשים )ד^<ס זענען קרבנות׳ oijii
זייער פלייש מעגן עםן נור נהנים( ,און א שטיק פלייש פון פיגול אדער נותר )דאס
טארן אויך כהנים ניט עסן( זענען געקאכם געווארן צוזאמען מיט שטיקער פלייש )גע־
וויינטליכע פלייש ,וו^וס אוין א ישראל מעג עסן( איז דן!ס גאנצע געקעכץ אסור צו
זרים )ניט־כהנים( און מותר צו נהנים ,קדשי קדשים ,״הייליקסטע קרבנות״ ,הייסן
אזעלכע קרבנות ווי חטאת ,אשם ,און זייער פלייש מעגן עסן נור כהגים! ישראלים
טארן זייער פלייש ניט עסן .״פיגול* הייסט דאם פלייש פון א קרבן ,וואס בשעת דער
כהן האט אים מקריב געווען האט ער געהאט א שלעכטע מחשבה .ער האט אין זינען
געהאט ,אז ער זאל עסן דאס פלייש גאך דער דערלויבטער צייט! למשל ,קדשי קדשים
מעג מען דאס פלייש עסן גור א טאג און א נאכט נאכן מקריב זיץ ,און ער ,דער כהן,
האט אין זינען געהאט ,אז ער זאל עסן דעם צווייטן טאג ,ווען מען טאר שוין ניט.
״נותר* הייסט דאס פלייש ,וואט בלייבט איבער נאך דער ציינה למשל ביי קדשי קדשים,
אויב דאס פלייש איז געבליבן אויפן צווייטן טאג הייסט עם ״נותר* )איבערגעבליבן(.
סיי פיגול און סיי נותר טארן אויר כהנים ניט עסן .זאגט די משנה ,אז אויב מען האט
געקאכט א סך שטיקער געוויינטליך פלייש ,וואט סיי ישראלים און סיי כהנים מעגן
עם עטן ,און צוזאמען מיט זיי זענען געווען איין שטיק פלייש פון קדשי קדשים און
איין שטיק פלייש פון פיגול אדער נותר ,און די געוויינטליכע שטיקער פלייש זענען
געווען נאר אזוי פיל ,אז זיי קאנען מבטל זיין נור איין שטיק פלייש ,אדער דעם קדשי
קדשים אדער דעם פיגול )צי דעם נותר( ,אבער בי Tע שטיקער פלייש צוזאמען קא־
נען זיי ניט מבטל זיין ,איז דאם גאנצע געקעכץ אטור פאר ישראלים .מחמת פאר זיי
זענען דאר בי Tע שטיקער פלייש )די קדשי קדשים און דער פיגול צי נותר( אטור ,און
דעריבער ווערן זיי גערעננט צוזאמען .אבער נהגים מעגן עם עטן ,ווייל פאר נהנים
איז דאך אטור בלויז דער פיגול )אדער דער נותר( און אין די אנדערע שטיקער
פלייש איז פאראן גענוג מבטל צו זיין דעם פיגול )אדער דעם נותר( .ר׳ שמעון איז
מתיר סיי צו זרים )ניט כהנים( און סיי צו נהנים .ר' שמעון גייט לויט זיין שיטה פריער
אין משנה ט״ו ,אז צוויי באזונדערע איטורים )קדשי קדשים פאר ישראלים און פיגול(
ווערן ניט גערעבנט צוזאמען.
יז .בשר ,פלייש פון קדשי קדשים און פלייש פון קדשים קלים )״לייכטע
קרבנות״ ,ווי שלמים ,דאס פלייש פון קדשים קלים מעג אויך א ישראל עסן( וואם זע־
נען געקאכט געווארן מיט פלייש פון חולין )געוויינטלעך פלייש ,״בשר תאור!״( ,איז
דאס געקעכץ אסור צו טמאים און מותר צו טהורים ,קדשי קדשים מעגן עטן טר
נהנים! קדשים קלים מעגן עטן אויר ישראלים .אבער די דאזיקע ביידע קרבנות־
פליישן מעגן עטן נור מענטשן ויעלכע זענען טהור! דאגעגן מענטשן וועלנע זעו.ען
געווארן טמא ,טמאים ,טארן זיי ניט עסן .״בשר תאוה״ הייסט געוויינטליך פלייש ,פון
חולין ,ניט פון קרבנות )וועגן ווארט ״בשר תאוה״ זע פריער אין מטנתא מעשר שני
פרק א׳ משגה ד׳( ,און דאט מעגן עטן אלע ,אויך ישראלים אפילו זיי זענען טמא.
זאגט דא די משנה ,אז אויב איין שטיקל פליתזו פון קדשי קדשים און איין שטיקל
פלייש פון קדשים קלים האבן זיך אויטגעמישט מיט געוויינטלעך פלייש און דאם גע־
וויינטליכע פלייש איז פאראן נאר אזוי פיל ,אז עם קאן מבטל זיין נור איינעם פון די
קדבנות־שטיקלעך ,אבער ניט ביידע ,וועדן בי Tע שטיקלעך פלייש ,פון קדשי קדשים
און פון קדשים קלים ,צוזאמענגערעננט ,אז דאם געקענץ זאלן ניט טארן עטן טמאים.
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פרק ג.
ןדוע
א 1מר,
באדזד
הסיט
הןגד.

ש?¥ע’ו בקליפי ןגך^ה,
א
.ידלק .נת?נרב כאחרים׳ ן ל ם יךלקו׳
דיר סאיר .ו ה;׳ א .ו.עלה ב א חד
וק!את:ם .ב הציוכע טלא הסיט
בקליפי ;}רלח וארג 1בבגד ואין

ר׳ מאיר
והקא י.עלה
הא1רג מל א
במגד ,ידלק
ומ?טר חמ1ר

חוא,
איןה
ידלק חכגד.
ומאתים :ג
מצמר ה?כ 1ר
ומש.ער הנזיר׳

דא איז אויר ר׳ שמעון מודה ,ווייל דער איסור פאר טמאים צו עסן קדשי קדשים
און קדשים קלים איז דער זעלבער איסור ,דערזעלבער נאמען ״קרבנות״.

פרק ג.
ב ג ד ,

א.

ק ל י י ד ,

א

מ ע !

ו ו א ס

ג ע פ א ר ב ט

ה א ט

ש א ל ע כ ץ

מ י ט

ע ר ל ר ר ן פ ר ו כ ם ! (

פ ו !

ז א ל מ ע ! פ א ר ב ר ע נ ע ן עס איז פאראן שאלעכץ פון פרוכטן ,פון וועלכע מען באקומט
ארויס פארב־מאטעריאלן ,ווי שאלעכץ פון ניס און מילגרוימען .זאגט דא די משנה ,אז
אויך פון די שאלעכץ פון ערלה־פרוכטן טאר מען ניט הנאה האבן ,און אויב מען האט
א ו י ב
נ ת ע ר ב ,
מיט זייער פארב געפארבט א קלייד ,דארף מען דאס קלי  Tפארברענען.
ד א ס

ק ל י י ד

כ ע ס

א י ז

ה א ט
ד א ס

א ו י ס ג ט מ י ש ט

ז י ן

מ י ט

ג ע פ א ר ב ט ע

א נ ד ע ר ע

מ י ט

ז א ל

ע ר ל ה ( ,

ק ל י י ד ע ר

מ ע !

) או !

א ל ע

מ ע ן

ד ע ר ק ע נ ט

) ק ל י י ד ע ר (

ו ו ע ל ־

נ י ט

א ו ו י

פ א ר ב ר ע נ ע ! ,

ז א ג ט  nמ א י ר ווייל ר׳ מאיר האלט ,אז ביי קליידער איז יעדעס קלי  Tבאזונדער א
חשובע זאך ,און ביים פארקויפן קליידער ציילט מען וויפיל קליידער עס איז פאראן
א ז
ז א ג ! ,
ח כ מ י ם
ד י
א ב ע ר
ו ח כ מ י ס ,
)שדרכו למנות( ,און דעריבער ווערט עס ניט בטל.
ע ם ו ו ע ר ט ב ט ל א י ! צ ו ר י ה ו נ ד ע ר ט ־ א ו ך א י י נ ס אויב דאס קלייד האט זיך אויסגעמישט
צווישן אנדערע  200כשרע קליידער ,און צוזאמען זענען זיי  201קליידער ,ווערט דאם
ערלה־קלייד יא בטל ,און מען מעג אלע נוצן .די יסוד־מחלוקה צווישן ר׳ מאיר און
די חכמים געפינט זיך ווייטער אין משנה ו׳ און ד.
ב
א ו ו י
או !

ה צ ו ב ע ,

ל א נ ג
ר ע ם

א י י נ ע ר

ד י

ד ר י ט !
פ ו ן

ו ו ע ל כ ע ס
ק ל י י ד

ו וי

ע ס

א ז

א י י נ ע ר

ב ר י י ט

פ ו !

פ י נ ג ע ר

פ ו !

א

צ ו ו י י ט ! ( ,
א י ו

פ א ר ב ט
א

או !

) ו ו א ס ע ר

פ א ר ב ר ע נ ע ! ,

או !

ד י

ע ר

מ י ט

״ ס י ט ״

) ו א ם

מ ע נ ט ש ׳ ס
ה א ט

ש ט י ק ל
ח כ מ י ם

ע ס
ע ס
ז א ג !,

ע ר ל ר ר ש א ל ע כ ץ
א י ז

ה א נ ד ,

ד י
א ו !

א ר י י נ ג ע ו ו ע ב ט
א י ז
א ז

א י !
ע ס

) א

ב ר י י ט
ד י

ש ט י ק ל
צ ו ו י ש !

צ ו ר י
א

א י !

ק ל י י ד ( ,

זאגט

ו ו ע ר ט

ב ט ל

פ י נ ג ע ר
ק ל י י ד

ר׳
או !

פ א ד ע ם (

ר ע ם

צ ו ו י י

צ ו ו י י ט !
ז ע נ ע !

א ו !

מ א י ר ,

ו ו א ם

מ ע !
א ז

א י ז

פ י נ ג ע ר

א פ ג ע צ ו י ג !
ו ו י י ס ט

מ ע !

ה ו נ ד ע ר ט

ז א ל
או !

נ י ט
ר א ם

א י י נ ם ,

ר׳ מאיר האלט ,אז א שטיקל פאדעם וואס איז אזוי לאנג ווי די ברייט פון א סיט״,
איז א חשובע זאך און ווערט ניט בטל .און די חכמים זאגן ,אז אויב אין קלייד זענען
פאראן  200אנדערע כשר׳ע פעדים און צוזאמען מיט דעם ערלה־פאדים  ,201ווערט
דער ערלה־פאדים בטל.
ג

ה א ו ר ג ,

א ו י ב

א י י נ ע ר

ו ו ע ב ט ־ א ר י י !

) א

פ א ד ע ם (

ד י

ב ר י י ט

פ ו !

א

ס י ט

פ ו !

ו ו א ל

פ ו ! א ב כ ו ר א י ! א ק ל י י ד א ר י י !  ,ז א ל מ ע ! ד א ס ק ל י י ד פ א ר ב ר ע נ ע ! א בכור הייסט דאס
ערשטע געבוירענע קינד פון א כשרער בהמה ,און עס איז הייליג ,און מען דארף עם
געבן דעם כהן ,און אויב עס איז גאנץ דארף עס דער כהן מקריב זיין ,און אויב עם
האט א מום ,מעג מען עס שעכטן אומעטום און יעדער מעג עסן דאס פלייש .די
תורה )דברים ט״ו( זאגט אן לא תגוז בכור צאנך ,אז מען טאר ניט אפשערן די וואל
פון א בכור .אויב מען האט אפגעשוירן די וואל טאר מען פון איר קיין הנאה ניט האבן.
זאגט די משנה ,אז אויב מען האט פון דער בכור־וואל אריינגעוועבט אין א קלי  Tא
פאדעם אזוי גרוים ווי די ברייט פון א ״סיט״ ,זאל מען דאם קלייד פארברענען .און עס
ווערט ניט בטל .דער ברטנורא זאגט .אז דא מיינט מען וואל פון א בכור א בעל מום,
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בשק׳ יךלק השק .ובמוקךשין׳
סקדשין ?ל שהן :ך תבשיל
שבשלובקליפ/ערי׳ה׳ יךי^ק .נתןערב
כאה־ים׳ שלה באחד ומאתים:
ה תנור שהסיקוהו בקליפי ,ערלה
פ ו ן

ו ו י י י‘

א

ק ד ש י ם ,

ב כ ו ר

א י ז

ג א נ צ ן ' א

א

ד ע ר

א פ  -י י ו

ו ו א ס

ת ם,!,

א י ז

פ א ד ע ם

ןאג^ה בו את הפת׳ תהלק הפת.
נת?:ר^ה כאחרות׳ תעלה כאחה
ו^ואתים :ו מי שהיולוהביליתלתן
של כלאי הביס׳ ירלקו .נתינ:רבו
כאחרים׳ כלם יךלקו הר ס,איר.

מ ע ן
נ י ט

מ ק ר י ב

ד א ר ף

א ו ו י

ג ע ו ו ע ן

א

ז יי ן

ג ר ו י ס

ט י י ל
ו וי

פ ו ן

ד י

א י ם .

ב ר י י ט

ע ר

א י ז
א

פ ו ן

ד א ך

 , ,ס י ט ״

ו ו ע ר ט ע ר א ו י ך נ י ט ב ט ל  ,ו ו י מ י ר ו ו ע י ־ י ן ב א י י ר ל ע ר נ ע ן א י ן ד ע ר מ ש נ ה  .ומשער הנזיר.
און אויב מ האט אי'נו.עוועבט יא פאריס די ברייט פו! א סיט( פזן די האר פ ו ן א נזיר
^דער פון א פטי ממיר )א אייזליבכור נאכן אפהאקן אים דעס קאפ( אין א נאק )שק(
ק ל י ,T
א
א נ ג ע ר ו פ ן
ג מ ר א
א ו ן
מ ש נ ה
ד ע ר
א י ן
ו ו ע ר ט
 , ,ש ק ״
זאל נד 11דעב זאק פארברענען
ו ו א ס

א י ז

ט א ר

ע ר

א ו י ך

א י ז

ג ע ב ן

מ ע ן

ט א ר

ה א ר

ד י

א ז

ד י

ד ע ם

כ ה ן ;

פ י ן

ד ע ם

ק י י ן
א

פ ו ן

ד א פ

ה נ א ה
נ ז י ר

ד י ן

ז י ך.

א ו ן

ע ר ש ט ע

 ,ע פ נ ו נ ג ״ ,

ק א ם ,

נ י ט

א פ ש ע ר ן

די ן ,

ש ע פ ס ל
ד ע ם

ה א ר .

נ י ט

פ ט ר ״ ,

ד א ס

א פ ה א ק ן

ט ע ג

ד ע ר

ו,

ה מ י ר ״ ,

פ ו ן

ו  .ע מ א כ ט
ו( 3

פ ו ן

ד ע ר

א י ז ,

ד א ם

א ו ן

ה א ב ן .

א ד ע ר

פ ו ן
ק י נ ד ,

י ו א ס

מ ע ן

א י י ז ע ל ע ,

ל י י ז ט

ד י

פ ט ר

יוי
א ז

א ו י ס ,
ה א ט

מ ע ן
ז א ק

א

א ן

א י י ז ל,

 . .פ ט ר

א

מ ע ן

ש ע פ ס ל
ד א ס

א פ ג ע ה א ק ט

ה א ט
ז א ל

ק י י ן

ה נ א ה

מ י ט

ד א ר ף
ע ס

צ ו

מ ע ן

ז א ק

א

ק א פ ,

פ א ד ע ם

פ א ר ב ר ע נ ע ן .

ובמוקדשין ,או! היילילע זאכן אסרן אפילו מיט זייער קלענטט! טייל )כל שה!(
א

י י א ס

ז א ך

ד ע ר ע

ז א כ ן .

ה ק ד ש

ז א ך

ה א ט

מ ע ן

• ו ע ר ט
צ י ו י ש ן

מ ק ד י ש

ד י

ג ע ו ו ע ן

ה ק ד ש ־ ז א ך

ט ו י ז ע נ ט ע ר ,

א ו ן

ב י ת

צ ו ם

כ ט ל ,

נ י ט
א פ י ל ו

ה מ ק ד ש ,
א פ י ל ו

ק ל ע נ ע ר

ה א ט
ע ס

פ ו ן

א י י ס ג ע מ י ש ט

ז י ך

ה א ט

א

ז י ך

א ו ן

א י י ז ע י י ע

ד ע ם

א י י נ ג ע ו ו ע ב ט
ד ע ם

א

ה א ב ן .

ב י י

א ו י ס ל י י ז ן

נ י ם
מ ע ן

א י ן

ג ע ב ו י ר ן

מ ע ן

ע ס

מ ש נ ה ,
ח מ ו ר

ט א ר

מ ע ן

ו ו ע ר ט

ד א ר ף

נ א כ ד ע ם

ז א ג ט

פ ו ן

א ז

ע ר ש ט ע (

א ו י ב

א

ו ו ע ן
ז י י נ ע

א

מ ע נ ט ש

ט ו ט

א

נ י ט

ה א ר

נ ד ר

ז יי ן

נ ז י ר ,

א ו י ב
מ י ט

א ו י ס ג ע מ י ש ט

א נ ־
א י י ן

ס י ט .

י־ תבשיל ,געקעכץ וואס מען האט ועקאכט מיט שאלעכץ פון ערלה )מען האט
איינגעהייצט די קיך מיט שאלערץ פון ערלה־פרוכט! או! דערזיף געקאכט א געקעכץ(,
א ב ע ר
ע ר ל ה ׳
ק י י ן
נ י ט א
ד א ך
א י ז
ז ע ^ ב ס ט
ג ע ק ע כ ץ
א י ן
כ א ט ש
זאל מען עס פאיברענען
ע ם

ו ו י י י‘

ג ע ק א כ ט

א י ז

א ו י ף

ג ע י ו א ר ן

פ י י ע ר

פ ו ן

ע ש ה ־ ש א ל ע כ ץ

ה י י ס ט

ע ם

ג ע ה א ט

ה נ א ה

פ ו ן ע ר י‘ ה  .ו ת ע ו ב אויב דאס געקעכץ האט זיך אויסגעמישט מיט אנדערע געקעכצן
פ ר י ע ר
ה א ל ט
י ו ע י י כ ע ר
מ א י ר ,
ר׳
א פ י י נ ו
זועי־ט עס בטל איי צוויי ה׳ינדמרט־אוךאיינס
א י ן

ד י

מ ש נ י ת

ג ע ק ע כ ץ

א י ז

א׳
נ י ט

א י ן
ק י י ן

ב ׳

א ז

ע ם

ח ש ו ב ׳ ע

ו ו ע ר ט

נ י ט

ב ט ל ,

א י ז

ד א

מ ו ד ה

א ז

ע ם

ב ט ל ,

ו ו ע ר ט

ו ו י י ל

ז א ך .

ה תנור אויב מען האט איינגעהייצט אן אויוון מיט שאלעכץ פון ערלה־פרוכטן
און מען ראט אין איט געבאקן ביויט ,זאל מען דאס ברויט פארברענען .אויב )דאס
ברויט( האט ז י ך אויסועמישט מיט אנדערע )ברויט( ווערם עס בטל אין צוויי הונדערט־
ו ו ע ן
נ ו ר
פ א ר ב ר ע נ ע ן
ב ר ו י ט
ד א ם
ד א ר ף
מ ע ן
א ז
ז א ג ט ,
כ ״ ז
פ פ ח י ם
ג מ ר א
ד י
און־איינס
ד א ם

ב ר ו י ט

ה א ט

ש ו י ן

)די
רען
מיט
זאל

ה א ט
נ י ט

ז י ך

ג ע ב א ק ן

ג ע ב ר ע נ ט

א ו ן

ו ו ע ן
ד א ם

ד א ם
ב ר ו י ט

פ י י ע ר
ה א ט

ה א ט
ז י ך

ג ע ב ר ע נ ט ;
ג ע ב א ק ן

פ י ן

א ב ע ר
ד ע ר

א ו י ב
ה י ץ ,

ד א ם
מ ע ג

ע ם

פ י י ע ר
ע ם ן .

ו מי שהיו ,אז א-ינעי האט געהאט בינטלעך גריכישע היי פון וויינגאיטרכלאיס
גריכישע היי זעוען ועוואיסן אין א וויינו,ארטן און פון וויינגארטן־כלאים טאר
ניט האבן קיץ הנאו (,זאל מען זיי פארברעוען אויב ויי האבן ויך אוימו,עמישס
אנדערע !כשרע בינטייעך וריכישע היי און מע! דיירקעוט ניט דאס כלאים־בינטל(
מען אלע פארביעוען אמי ואזט ו׳ מאי״ ארער די חינמיס זא,זן אז עס )וערט
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 1ה ל א -י .ע לו כ א דז דו מ א ת  :ם ן ז ^ ה י ד,
ר 3י

תיד

מ א י ר א 1ס ר ׳

מ .ק ד ש׳  1ס מ ' א

ר בי

ע קי; א

א ף כ כ ר 1ת

או מי׳

של

את

ק ך ר כו ל מנו ת
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בטל אי! צחיי הונדערט־אוךאיינס דער ירושלמי זאגט ,אז מיט ״חבילה״ מיינט מען
דא א גרויסן בונט ,וואס האט פינף און צוואנציג היי־שטעקלאך ,און דער שטייגער איז׳
אז אזעלכע בינטלעך פארקויפט מען ניט אויף דער וואג נאר אויף דער צאל׳ מען ציילט
אם וויפיל נינטלעך עם איז פאראן .די משנה וועט באלד זאגן ,אין וואס עם באשטייט
די מחלוקה צווישן ר׳ מאיר און די חכמים.
ז .שהיה ,ווייל ר־ מאיר זאגט ,אז ראם וואס איז דער שטייגער צו ציילן אסר׳ט
לויט ר׳ מאיר קאן ניט בטל ווערן א זאך ,וואס עם איז דער שטייגער אז מען ציילט עם.
דאס ווארט ״מקדש״ ״אסרך .ווערט באנוצט אין דער משינה א םך מאל ביי ו ו י ע -
גארטן־כלאים צוליב דעם פסוק אין חומש דברים כ״ב ״פן תקדש המלאה״ .וחכמים,
אבער די חכמים זאגן ,אז עם אסרן )און ווערן ניט בטל( נאר זעקס זאכן ,און ר׳ עקיבא
זאגט ,אז זיב! זאכ! ,או! דאס זיינע! זיי אגוזי פרך ,נים פו! ארט פרך ,רימוני בד!,
מילגרוימע! פו! ארט בד! ,וחביות סתומות ,או! פארמאכטע פעסער וויי! ,וחולפות
תרדי! ,או! די ווייכע בלעטער פו! מאנגאלד ,וקולסי כרוב ,או! שטענגלעך פו! טייער!
קרויט ,ודלעת היונית ,גריכישער קירביס .ר׳ עקיבא זאגט ,אז אויך לאבנס־ברויט
פו! א בעל הבית די דאזיקע זעקס זאכן ,און לויט ר׳ עקיבא זיבן זאכן )מחמת ער
לייגט צו אויך ״די לאבנס־ברויט פון א בעל הבית״( זענען חשוב און דעריבער ווערן
זיי ניט -בטל .י יט טייל מיינט מען ״אגוזי פרך״ קאקוס־ניס .״קולסי״ זאל זיין פון
לאטיינישן וואיט ״קאוליס״ .״שטענגלעך״. .׳ככרות של בעל הבית״ מיינט מען
לאבנס־ברויט ,וואס א בעל הבית באקט פאר זיך ,און זיי זענען גרויסע ,און דעריבעד
זענען זיי חשוב :אבער די ברייטלעך פון א בעקער זענען קליינע און ניט חשוב.
הראוי ,וואם )פו! די דאזיקע זיב! זאב!( עס קאן זיי! ערלה ,מיינט מען דערמיט ערלה,
או! וואס עם קא! זיי! וויינגארטךכלאים מיינט מע! וויינגארטךכלאים למשל ניס ,מיל־
גרוימען און וויי! קאנען זיין פון ערלה; אבער מאנגאלד )אזא גרינם( צי קרויט .צי
קירבים )דיניע( .צי ברייטלעך קאנען ניט זיין קיין ערלה ,מחמת ערלה איז דאך נור
פון פרוכטן־ביימער ,דעריבער מיינט מען מיט זיי וויינגארטן־כלאים .וויל אויב מען
פלאנצט זיי אין א וויינגארטן זענען זיי וויינגארטן־כלאים.
ח כיצד ,ווי אזויי ווי אזוי ווערן אויך די דאזיקע זיבן זאכן פון ערלה צי פון
כלאים בטל ,אויב זיי מישן זיך אוים מיט אנדערע כשרע זאכזי נתפצעו האגוזים ,אויב
די ניס זענען געוואר! צעשפאלטן ,די מילגרוימען צעטיילט דעדער מילגרויס איז גע-
וואר! צעטיילט אויף באזונדערע טייל!( ,די פעסער געעפנט ,די קירביסן צעשניטן,
די לאבנס־ברייטלעך צעבראב! אויף שטיקער )פרוסות ,שטיקער ,״נתפרסו״ צעבראכן
אויף שטיקער( ,ווער! זיי בטל איו צוויי רונדערט־און־איינס .מחמת קוים זענען זיי ניט
גאנצע ,זענען זיי ניט מער חשוב און זיי האבן דעם דין ווי אלע אנדערע זאכן פון
ערלה צי כלאי הכרם און ווערן בטל אויב די מישן זיך אויס מיט  200כשרע זאכן,
אזוי אז זיי זאלן זיין צוזאמען מיט די כשרע צוויי הונדערט־און־איינס.
ספק ערלר ,פרוכטן .וואס מע! איז אי! ספק צי זיי זענע! ערלה )א גוי האט א
ט,
גארט! מיט יונגע ערלה־ביימער או! אלטע ביימער או! ער פארקויפט פרונט! און
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ערלה פר?ן ג

 5ארץי^ךאל^סור׳ ינסיריא סתר.
וכחובה לארץ׳ י 1רדול,1לןדז׳ וסללד
^זלא וואנו ל 1קט^ .רם }טוע ירק,
;.ירק נס?ר חוז^ה ל , 1סארץו^ראל
אסור׳ וססוריא ^ןתר״וכחואה לארץ

תטו

יורד ולוקט׳ וכל^ד >5זלא ילקוט
נ;ד0 .דוךעז אסור סן התוךה 5סל
סק 1ם׳ ללן1ךלה ן!,לסה׳ והנלאום
ס ד ^יי סו ס רי מן

סליק מסכת ערלה

נזעןווייסט ניט צי דאס זענען פון די ערלה צי פון די כשרע( ,איז אין ארץ ישראל אסור,
ווייל אין ארץ ישראל איז ראך ערלה אסור פון דער תורה׳ מדאורייתא און ביי א ספק
אין א זאד וואם איז אסור מדאורייתא גייט מען לחומרא און מען אסר׳ט .ובסוריא ,אבער
אין סוריא איז מותר .מיר האבן פריער אין מסבתא חלה פרק ד משנה ז׳ געזאגט אז
סוריא איז דאס לאנד צו צפון פון ארץ ישראל ,וואס ווערט ניט באטראכט ווי דאם
ריבטיקע ארץ ישראל .עס האט נור געוויסע דינים פון ארץ ישראל ,אבער שטארק
מחמיר ביי זיי איז מען ניט ,און מחמת דעם ,אויב די ערלה איז א ספק מעג מען אין
סוריא עסן .ובחוצה לארץ ,אבער אין חוץ לארץ )אין די לענדער אויסער ארץ ישראל
און אויסער סוריא( מעג מען אראפגיין )צום גוי אין גארטן( און קויפן אבער ער ואל
אים ניט זען אפרייסן די מפרשים טייטשן ,אז מען מעג קויפן ווען עס איז פאראן
כאטש דער קלענסטער ספק ,אז זיי זעגען ניט פון ערלח .כרס נטוע ירק ,אויב א וויינ־
גארטן איז פארפלאנצט מיט גרינס )און דאס איז דאך וויינגארטן־כלאיס און מען טאר
עס ניט נוצן( און אין דרויסן פון וויינגארטן פארקויפט מען גרינס ,איו עם אין ארץ
ישראל אסור ,ווייל עם קאן דאך זיין ,אז דאם גרינם איז פון דעם וייינגארטן און עם
איז כלאים ,און ספק איז דאך אסור .ובסוריא ,און אין סוריא מעג מען ,ווייל ספק כלאים
אין סוריא איז מותר׳ פונקט ווי עם איז מותר ספק פון ערלה .ובחוצה לארץ ,און אין
חוץ לארץ מעג מען אראפגיין)אין וויינגארטן( און אפרייסן)גרינס( אבער ער זאל ניט
אפרייסן מיט דער האנד ,די מפרשים טייטשן ,אז דער ייד מעג קויפן ביים גוי אפילו
ער זעט ווי דער גוי רייסט אם דאם גרינם ,און עס איז זיכער כלאים! אבער דער ייד
טאר אליין ניט אפרייסן ,ווייל מען האט מורא ,טאמער וועט ער מיינען ,אז מען מעג
פארזייען גרינם אין א וויינגארטן .החדש ,נייע תבואה איז דורך דער תורה אסור אין
יעדן ארט .״חדש״ הייסט נייע תבואה ,וואם מען האט אפגעשניטן איידער מעז האט
מקריב געווען דעם עומר אין בית המקדש דעם  16טן טאג אין ניסן)וועגן ״חדש״ האבן
מיר געגעבן פריער אין מסבתא חלה פרק א׳ משנה א׳(! און ווען עם איז ניטא קיץ
בית המקדש איז חדש אסור ביז דער ענדע פון  16טן טאג אין ניסן .זאגט די משנה,
אז חדש איז אסור דורך דער תורה ,מדאורייתא ,אומעטום ,אפילו אין חוץ לארץ.
והערלה הלכה ,און ערלה )איז אסור אין חוץ לארץ( ווייל עס איז א הלכה .עם איז א
הלכה למשל מסיני ,אז אויך אין חוץ לארץ טאר מען ניט עסן קיין ערלה! און דיזעלבע
הלכר ,למשה מסיני זאגט אויך ,אז ספק פון ערלה איז מותר אין חוץ לארץ .והכלאיס,
און כלאים )וויינגארטן־כלאים( איז )אסור אין חוץ לארץ( נאר צוליב די ווערטער פון
די סופרים .דאס הייסט ,אז עם איז נור מדרבנן ,ווייל די חכמים האבן גוזר געווען אז
מען זאל אין חוץ לארץ ניט עסן וויינגארטן־כלאים .״סופרים״ האבן געהייסן די חכמים
אין דער צייט פון עזרא הסופר און אנהויב פון דער צייט פון צווייטן בית המקדש,
און זיי זענען געווען די ״אנשי כנסת הגדולה״ ,און זיי האבן גוזר געווען א סך זאכן.
סליק מסכת ערלה — געענדיקט די מסכתא ערלה.

מסכת בכורים
דאם ווארט ״בכורים״ איז דער טייטש די ״ערשטע צייטיק־געווארענע״ פרוכטן.
די משנה וועט לערנען ,פון וועלכע תבואה און פרוכטן מען דארף ברענגען בכורים.
די תורה זאגט אין דברים כ״ו ,אז די ערשטע פרוכטן .די בכורים ,זאל מען אריינ־
לייגן אין א קויש און אוועקטראגן אין בית המקדש )״צום ארט וואם גאט וועט אוים־
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סשבת בכורים
פרה א.
ר5ים לת-1ך
;דויד א 1סת1ןד
א ו.עז מביאין בכורים וקורן׳
^ל .1הנ1ט.ע לת1ןי^זל 1והבריך לת־וך
סביאין ול ^iקיורין׳ ו:.ז^ 11זאי;ן מביאין.
וךרך ה;ךויד והרך הרבים
אלו שאץן מביאין׳ הנו^ע לתוך
?אנז^ע׳ ך,רי זה איניו מ י יא .די הודה
עזלו והבריך לתוך עזל ;חיה׳ או
לתוך של רבים .ובן הבכריך בתוך
א 1סר ^זה סכיא♦ ^ סאיזה טעם
וויילן״( און ברענגן צום כהן און דארט ליעען די פרשה פון בכורים ,וואס הייבט זיך
אן פון פסוק ג׳ ״הגדתי היום״ און ענדיקט זיר אין פסוק י׳ מיט די ווערטער ״אשר
נתתה לי ה׳ ״)רמבם ״יד החזקה״ פרק ג׳ הלכה י׳( .די בכורים האט מען געגעבן דעם
כהן ,און נאר א כהן האט זיי געמעגט עסן .די משנה אין מסכתא בכורים לערנט די
דינים וועגן בכורים .אין פרק ג׳ ווערט דערציילט ,ווי אזוי מען האט געבראכט קיץ
ירושלים די בכורים פון די פארשידענע ערטער אין ארץ ישראל.

פרק א.
א ,יש מביאי! ,סם זענען פאראן אזעלכע וועלכע ברסנגן בכורים און ליינען )די
פרשה פון בכורים(; וועלכס ברענגן און ליינמן ניט; און טס זענסן פאראן וועלכע
ברענג! נים ,פאראן אזעלכע וועלכע זענען מחויב צו ברענגן די בכורים אין בית
המקדש און דארט ליינען די פרשה אין חומש דברים כ״ו! עם זענען פאראן אזעלכע,
וואס כאטש זיי דארפן ברענגן די בכורים אין בית המקדש ,אבער זיי טארן ניט ליינען
די פרשה :און עס זענען פאראן אזעלכע ,וואם כאטש זיי נעמען אראפ ערשטע פרוכטן,
טארן זיי ניט ברענגן קיין בכורים .און די משנה רעכנט באלד אוים די אלע דריי סאדטן
מענטשן .אלו ,די דאזיקע זענסן וועלכע ברטנגן ניט■ אויב איינער פלאנצט )א בוים(
כיי זיך און איז מבריך )א צווייג פון בוים( אין אן ארט ,וואס גסהערט צו אן אנדערן
פריוואטן מענטש ,אדטר וואס נעהערט צו אלע מענטשן מיר האבן געגעבן פריער אין
מסכתא ערלה פרק א׳ משנה א׳ ,אז ״הבריך״ ,״מבריר זיין״ מיינט ,ווען מען בייגט
איין א צווייג פון א בוים צו דער ערד ,און מען פארשיט מיט ערד דעם צווייג און מען
ציט אים אונטער דער ערד ביז דער שפיץ פון צווייג קומט ארוים אין אן אנדער ארט,
און דארט וואקסט ארוים א נייער בוים .דאס ווערט געטאן דער עיקר מיט די לאנגע,
דינע צווייגן פון וויינשטאקן ,וועלכע מען קאן ציען ווייט אוועק .זאגט די משנה אז איי־
נער האט געצויגן אזא צווייג אריץ אין דעם פעלד פון אן אנדערן פריוואטן מענטשן,
אדער אין אן ארט וואם געהערט צו דער עפענטליכקייט ,צום רבים ,צו אלע מענטשן,
קאן ער ניט ברענגן פון די פרוכטן פון דעם צווייג קיין בכורים ,ווייל דער צווייג ציט
די יניקה פאר די פרוכטן ניט פון פעלד וואס געהערט צום ברענגער פון די בכורים.
וכן ,און ראם זעלבע איו ווען איינער איז מבריך )א צווייג פון א בוים וואס שטייט אין(
אן ארט פון אן אנדערן פריוואטן מענטש אדער פון אלע מענטשן ,אריץ צו אן ארט,
וואס געהערט צו אים ,אדער אויב איינער פלאנצט א בוים ביי זיך און איז מבריך
)א צווייג פון רעם בוים( אויך צו זיך אבער ער ציט אדורך )די צווייג( אין דערמיט,
דורך א וועג פון א )פרעמדן( מענטש אדער דורך א עפנטליכן וועג ,ברענגט ער ניט
)לויין בכורים( אויר אין די דאזיקע פאלן דארף מען ניט ברענגן קיץ בכורים ,ווייל
די צווייג ציט די יניקה אויך פון פרעמדער ערד .ר׳ יהודה זאגט ,אז אזוי ווי דער דא־
זיקער דארף יא ברענגן די מפרשים טייטשן ,אז ר׳ יהודה מיינט ,אז אויב איינער אין
מבריך פון זיין אייגענעם גארטן אריין אין זיין אנדערן גארטן און די צווייג ציט זיך אונ־
טער דער ערד פון א וועג וואס געהערט צו א סך מענטשן )דרך הרבים( ,דארף ער י>
ברענגן בכורים ,ווייל א פריוואטער מענטש מעג מאכן אונטער דער ערד פון א רשוי,

417
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איני־ מ?יא? משום >;ז|אסר רא^זית
בכודיאד5ןתף.,עד ש?ד׳יו ?ל מגדולין
סאך?זהף .האריסין׳ וחחכזר־ות׳
המקריקון והגזלן׳ איןמכיאין מאיותיו
הט^נם ׳ מ^ווס ו^זנאמר רא^וית 5כורי

תיז

ג אין מכיאין מכורים חוץ
מ^זכמת המי;ים׳ ל*^ סיזמדם
ץזמ^־״רים׳ ול^ מ&יר1ת ^«ן5עמקים.
ולא סזיסי ^מן ^זאיןן מן ממומלור.
אין סכיאין ?כורים קולים ?}ע^ך\ז*

הרבים א לאך כדי דורכצוציען א צווייג צו זיך אין גארטן און דעריבער הייסט עס ווי
עם איז זיין ערד.
ר .מאיזה טעם .צוליב וואסער טעס דארף מען ניט ברענגן? פארוואם דארפן
ניט ברענגן די ,וואס די משנה האט פריער אויסגערעכנטי משום ,מייל עס ווערט געזאגט
)שמות כ״ג( ״ראשית בכורי אדמתן״ ,״די ערשטע פון די ערשט־צייטיקע )פרוכטן(
פון דיין פעלד״ ,נאר ווען אלע וואקסונגען זענען פון דיין פעלד ,דאם הייסט ,אז ראם
גאנצע וואקסן פון די פרוכטן זאל ציען די יניקה פון דעם פעלד פון בעל הבית ,וועל־
בער ברענגט די בכורים .אבער אויב א טייל יניקה קומט פון א פרעמד פעלה דארף
מען שויו ניט ברענגן .האריסין ,די מאס דינגן פרעמדע פעלדער )און צאלן די בעלי
הבתים א העלפט צו א דריטל פון דער פרוכט( ,והחכורות ,די וואס דינגן פרעמדע
פעלדער )און צאלן די בעלי הבית א באשטימטט צאל פרוכטן( ,והסקריקון ,די וואס
האבן מיט גוואלט צוגענומען פעלדער ביי מענטשן ,והגזלן ,דער וואס האם צוגעגזלט א
פרעמד פעלד ,ברענגן ניט קיין בכורים צוליב דעמזעלבן טעם ,ווייל עם וזערט גע־
זאגט ״ראשית בכורי אדמתך״ .״סיקריקוך האבן אין ירושלים אין דער צייט פון
חורבן פון 2טן בית המקדש אין דער מלחמה קייגן די רוימער ,געהייסן די מענטשן
וועלכע האבן געטראגן קורצע שווערדלעך )״סיקא״ הייסט אין לאטיין א קורץ שווערדל,
און ״סיקאריוס״ א געהיימער מערדער( ,און זיי פלעגן טויטן מענטשן ,וואם האבען
געוואלט שלום מאכן מיט די רוימער .פון דעמאלם אן איז געווארן ״סיקריקוך דער
נאמען אויך פאר מענטשן ,וואס נעמען־צו מיט געוואלט פעלדער פון אנדערע מענטשן
און צווינגן זיי אונטערצושרייבן א פאפיר ,אז זיי האבן אוועקגעגעבן דאם פעלה
״גזלן״ הייסט דער וואם נעמט סתם צו א פרעמדנס פעלה די אלע אויסגערעכנטע
אין דער משנה קאנען ניט ברענגן קיין בכורים ,ווייל עם איז ניט ״אדמתך״ ,די פעל־
דער זענען ניט זייערע.
ג אין מביאין ,מען טארניט ברענגן ביכורים )פון קיין אנדערע פרוכטן{ א חוץ
פון די זיבן מינים ,דאס זענען די  7געוויקסן ,מיט וועלכע די תורה לויבט ארץ ישראל
אין חומש דברים ח׳ :ווייץ ,גערשטן ,וויינטרויבן ,פייגן .מילגרוימען ,איילבירטן און
טייטלן )״דבש״ ,האניק אין חומש ,מיינט טייטלן־האניק( .נאר פון זיי קאן מען ברעגגן
בכורים .לא מתמרים ,מען זאל ניט )ברענגן בכורים( פון טיימל! מאם וואקמן אין די
בערג .און ניט פון )די אנדערע( פרוכטן ,וואס וואקסן אין טאלן ,און ניט פון אייל־
איילבירטן מעלכע זענען ניט פון די בעסטע בכורים דארף מען ברענגן נאר פון די
בעסטע פרוכטן ,און דעריבער זאל .מען ניט ברענגן טייטלן וואם וואקסן אין די בערג
און אויך ניט פרוכטן פון טאל ,ווייל זיי געהערן צו די ערגערע סארטן .אויך זאל מען
ניט ברענגן פון די שלעכטע איילבירטן .״זיתי שמן״ מיינט מען איילבירטן ,וואס זענען
באשטימט צו מאכן פון זיי אייל ,און ניט צום עסן .דער ירושלמי זאגט ,אז ברענגן
דארף מען די איילבירטן ״אגורי״ ,וואם ווען דער רעגן פאלט אויף אים זאמלט ער אין
זיך דעם אייל און ער געהערט צו דעם בעסטן סארט .דער ״תפארת ישראל״ האלט
אז ״שאינו״ איז ניט דער טייטש ״וועלכע זענען ניט״ ,נאר ״ווייל זיי זענען ניט״ ,און
,אז דאס גייט ארויף אויף אלע דריי ,אויף בערג־טייטלן ,טאל־פרוכטן און אייל־אייל־
^ירטן! ״ווייל זיי זענען ניט פון די בעסטע״ .אין מביאין ,מען טארניט ברענגן בכורים
פאר שבועות אים שבועות האט מען געברענגט אין בית המקדש דעם קרבן פון די
צוויי ברויטן ,״שתי הלחם״ ,און זיי זענען געווען פון נייער תבואה ,און איידער מען
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אג^^זי הר צב1עים הביאו בכוריהם
קורם ^גנ^:רת׳ ול^> קבלו מהם .מפגי
ה^תוב וןז 3ת1ךה ,וחג הקציר בכורי
ם.עי^יף אי^זרתזרע ב^רה :ד אלו
מביאין ולא ק1רין ,הגר מביא ואינ1
קורא׳ שאינו יכול ל1מר׳ אשר
נשבעת לאבומינר לתת ^נו .ואם
היתה אמו מושךאל׳ מביא וקולא.
וכשהוא ממפלל בינו לבין.עצמו׳

תיח

אומר׳ אלהי אבות ושיאל .וכשהוא
בבית הכנמת׳ אומר ,אלהי אבותיכם.
ואם הירןה אמו מושיאל׳ אומר
אלהי אבותינוי ף ,ר׳ אליעזר בן
:עקב אומל׳ אשה בת גלים לא
תנשא לכהו;ה עד שתהא אמי,
מ:שךאל .אחד גלים ואחד עבדים
משוחררים׳ ואפילו עד עשלה דולות,
שתהא א?ון מ.ישךאל.
עד

האט זיי מקריב געווען האט מען ניט געטארט ברענגן אין בית המקדש קרבנות פון
נייער תבואה ,און מען האט אויך ניט געטארט ברענגן קיין בכורים ,אנשי הר צבועים,
די מענטשן פון בארג צבועים האבן געבראכט זייערע בכורים פאר שבועות ,און מען
האט ניט צוגענומען פון זיי ,ווייד עס שטייט געשריבן אין דער תורה )שמות כ״ג( ״און
דער יום טוב פון שניט ,פון די ערשטע־צייטיקע )פרוכטן( פון דיין ארבייט ,וואס דו
וועסט זייען אין פעלד״ .דאס הייסט ,אז שבועות ,וואס איז דער ״חג הקציר״ ,דער יום
טוב פון שניט ,איז אויך דער אנהייב פון בכורים .די דאזיקע משנה האבן מיר געהאט
פריער אין מסבתא חלה פרק ד׳ משנה י׳.
ד אלו מביאין ,די דאזיקע ברענגן )בכורים( און ליינען ניט )יי פרשה פון
בכורים( .דער גר ברענגט און ליינט ניט ,ווייל ער קאן ניט זאגן■ ״אשר נשבע ה׳
לאבותינו לתת לנו״ ,״וואס גאט האט געשוואוירן צו אונזערע עלטערן צו געבן אונז״,
דאס איז אין דברים כ״ו ,פסוק ג׳ אין דער פרשה .וואס מען ליינט ביים ברענגן די
בכורים אין בית המקדש .דער גר קאן דאס ניט זאגן .ווייל גאט האט צו זיינע עלטערן
ניט געשוואוירן צו געבן ארץ ישראל ,ווייל זיי זענען ניט געווען קיין יידן .ואם היתה ,און
אויב זיין מוטער איז געווען פון יידן ,ברענגט ער און ליינט ווייל ער קאן שוין זאגן
״לאבותינו״ ,צו אונזערע עלטערן .וכשהוא ,און ווען ער )דער גר( דאוונט פאר זיך )ניט
מיט מנין אין שול( זאגט ער ״אלהי אבות ישראל״ ,גאט פון די עלטערן פון ישראל״.
דאס הייסט אין דער ערשטער ברכה אין שמונה עשרה ,אנשטאט ״ואלקי אבותינו״,
״גאט פון אונזערע עלטערן״ ,זאגט ער ״אלקי אבות ישראל״ .וכשהוא בבית הכנסת,
און ווען ער איז אין שול זאגט ער ״אלהי אבותיכם״ ,״גאט פון אייערע עלטערן״
ווען ער דאוונט אין שול מיט מנין זאגט ער ״גאט פון אייערע עלטערן״ ,מחמת ער
דאוונט צוזאמען מיט אנדערע יידן .ואס היתה ,און אויב זיין נזוטער איז פון יידן זאגט
ער )ביים דאוונען( ״אלהי אבותינו״ ער האט דעם דין ווי יעדער אנדער ייד ,ווייל א
טייל פון זיינע עלטערן זענען געווען יידן.
ה ר׳ אליעזר בן יעקב זאגט ,אז א פיוי וואס איז די טאכטער פון גרים זאל א
כהן מיט איר ניט חתונה האבן ),,לכהונה״ ,צו א כהן( ,סיידן ווען איר מוטער איז
פון יידן ווייל אין יחזקאל מ״ד ווערט געזאגט וועגן כהנים אז זיי זאלן חתונה האבן
מיט פרויען ״מזרע בית ישראל״ פון קינדער פון ישראל ,און די גמרא טייטשט ״מזרע״,
אז אפילו די פרוי האט נור א טייל עלטערן פון יידן מעג שוין א כהן חתונה האבן
מיט איר ),,מקצת זרע״( .אחד גרים ,סיי )די פרוכטן זענען פו!( גרים און ס־י )פון(
באפדייטע שקלאפן )גויים ,וואם זענען געווארן שקלאפן ביי יידן און זענען דערנאך
געווארן באפרייט און זיי זענען יידן( ביז צען דורות ,סיידן זייער מוטער איז פון יידן
דאס זענען אלץ די ווערטער פון ר׳ אליעזר בן יעקב ,אז כהנים זאלן ניט חתונה האבן
יואס זענען דאר
מיט פרויען יואם שטאמען פון גרים ,צי פיןבאפרייטע שקלאפן
אויך גרים ,אפילו ביז צען דורות; דאס הייסט ,אפילו זייערע עלטער־עלטער־ויידעם
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ך.א$יטר 161ס׳ והאלים׳ וה^?ד׳
וט־שט־ום׳ ן«^ךר^1ינ 1ם׳

טכיאין \ ahק.1רין^ ,ואי^ן ןכ1לין
ל 1סרא^ר ; jjdלי הזןזסדן הקו־ד׳
אילנ־ות 3ת1ך>?זלסכיר 1׳מני א
ואינ 1ק1רא .י מאיר א1נןר׳ ס?יא

תיט

כ?©,נ;ן׳ נרןצ^ן האילן׳
וק1רא.
ס?יא ואינ 1ק1רא .ר׳ והודה א־וסר׳
מכיא לקורא .מ.ע^רת ן 11ד ל׳לוג
מליא וקורא .מן החג ועד דו;?ה׳
מגיא ואינו קורא .ר יהודה 5ן
^הירא אומר׳ מביא לקורא :ן הפריעז

ביז צען דורות צוריק זענען געווען גדים ,טאר א כהן ,מיט זיי ניט חתונה האבן .סייח
די מוטער איז געווען א יידישע .האפיטרופוס ,אן אפיטרופום ,און א שריח און א
שקלאף און א פרוי און א טומטום און אן אדרוגינום ברענגן בכורים אבער זיי ליינען ניט
ווייל זיי קאנען ניט ואגן ״אשר נתתה לי ה ״  ,וואס דו ,נאט ,האסט אונו געגעבן.
מיט ״אפיטרופום״ אין דער משנה און גמרא מיינט מען אן אויפזעער איבעד א יתום,
וועלכער פאתואלטעט מיט דעם יתומ׳ם פאדמעגן! ער קאן ברענגן בכורים פון דעם
יתומ׳ם פעלדער ,אבער לייגען קאן ער נים ,ודייל עם איז ראך ניט זיין פעלד .דאסזעל־
בע א שליח ,וואם ברענגט א פרעמדנם בכורים אין בית המקדש ,קאן אויר ניט
ליעען ,מחמת דאם פעלד איז דאך ניט זיינם .דאסזעלבע איז אויך א שקלאף ,ווייל א
שקלאף האט ניט זיינם קיץ פארמעגן .א פרוי קאן ניט ליינען ,ווייל ערץ ישראל איז
ניט פונאנדערגעטיילט געווארן אין דער צייט פץ יהושע בן נון צו פרויען .טומטום
און אנדרוגינוס קאנען ניט ליינען ,ווייל מען ודיסט ניט צי זיי זענען זכרים צי נקבות.
״אפיטרופום״ איז דאס גריכישע וואלט ״עפיטראפאם״ ,דער אויפזעער .״טומטום״
איז פון ווארט ״טמם״ ,פארשטאפט ,באהאלטן( מען ווייסט ניט צי ער איז א זכר צי
א נקבה ,ווייל די געשלעכטס־סימנים זענען באהאלטן ,ניט־אנטוויקלט .״אנדרוגינוס״
איז ראם גריכישע ווארט ״אנדרא־גינאם״ .״מאן־פרוי״ ,ביי וועלכן עס זענען פאראן
די געשלעכטם־סימנים סיי פון א זכר און סיי פון א נקבה.
ו .הקונה ,אז איינער קויפט צוויי ביימער אין זיין חבר׳ס )גארטן( ,ברענגט ער
בכורים )פון די פרוכטן פון די ביימער( ,אבער ער ליינט ניט; ר׳ מאיר זאגט ,אז ער
ברענגט און ליינט .די גמרא אין בבא בתרא פ״ז דערקלערט די מחלוקה ,אז די סתם
משנה איז אין ספק וועגן דעם פאל ווען איינער קויפט ביי א צווייטן אין גארטן צוויי
ניט־אפגעשניטענע ביימער ,צי האט ער אויך געקויפט די ערד ,אויף וועלכן די ביי־
מער געפינען זיך ,צי ניט .דעריבער דארף מען ברענגן בכורים ,אבער ניט ליינען
ווייל מען ווייסט דאך ניט צי די ערד איז זיינע .ר׳ מאיר האלט ,אז עד האט יא געקויפט
אויך די ערד .יבש המעיין ,אויב )ביי א בוים ,אויף וועלכן עס וואקסן פרוכטן ,און דער
בוים לעבט נור צוליב דעס קוואל וואסער ,וואס גיט איס וואסער( איז פארטרוקנט גע־
ווארן דער קוואל ,אדער דער בוים איז אפגעהאקט געווארן )מיט די פרוכטן( ,ברענגט
מען בכורים פון בוים ,אבער מען ליינט ניט .ווייל כאטש איצט האט דער בוים פרוכטן,
אבער דער בוים איז ניט מער קיץ בוים .ר׳ יהורה זאגט ,אז מען ברענגט און מען ליינט.
ווייל די ערד איז דאך פאראן ,דעריבער כאטש דער בוים טויג שוין ניט דארף מען ברענגן
און ליינען .מעצרת ,פון שבועות ביז סוכות ברענגט מען )בכורים( און מען ליינט; פון
סוכות ביז חנוכה ברענגט מען אבער מען ליינט ניט .ווייל אין דער פרשה פון בכורים
)דברים כ״ו( איז פאראן ״ושמחת״ ,״און זאלסט זיך פרייען״ ,און די שמחה פון אראפ־
נעמען די פרוכטן איז נאר פון שבועות ביז סוכות .דאם ווארט ״חג״ סתם מיינט סוכות.
ר׳ יהודה בן בתירה זאגט ,אז מען ברענגם און מען ליינט .ער האלט ,אז בכורים דארף
ניט זיין אין דעד צייט פון שמחה .אבער פון חנוכה אן און ווייטער ברענגט מען ניט
קיץ בכורים ,ווייל דער פסוק )דברים כ״ו( זאגט ״אשר תביא מארצך״ ,״וואם דו וועסט
ברענגן פון דיין לאנד״ ,און פון חנוכה אן זענען שוין אויף די ביימער און אין פעלד
•
מער ניט שכיח קיץ פרוכטן.
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בכוריו׳ ו?וכר ^ךהו ,סביא ואינ1
קורא .והיווני׳ מאויתו המין אינ1
מביא׳ ממין אחר מביא וקורא .ר־
יהודה אומר אף מאותר המין מביא
!קויאג חהםדישבכוריו׳ נקזו׳נמוקו׳
נגנבו׳ נאבדו׳ או קנטמאו׳ מביא
אחרים תחתיהם ,ואינו קורא,

תס

והשמים אינם ח:בין נזליהם חומיגז.
נממאו בעזריה ,נו5ץ ואינו קורא נ
ט ומנין שהוא חוב באחריותן .עד
שוביאם להר הב:ת^ שנאמר׳
ראשית בכורי אךמתך תביא בית
והוהאלהיף ,מ.למד שח יב באחריותן
.עד שיביאם להר הבית .הכי שהביא

ז .הפריש ,אויב איינער האט אפגעשיידט זיינע בכורים און )איידער ער האט
זיי געברענגט אין בית המקדש( האט ער פארקויפט זיין פעלד ,ברענגט ער די בכורים
אבער ער לייגט ניט; און דער צווייטער )וועלכער האט געקויפט דאס פעלד( ,איו פון
זעלבן מין ברענגט ער ניט .אבער אן אנדערן מין ברענגט ער און ליינט .דער פאר־
קויפער פון פעלד קאן ניט מער ליינען די פרשה ,ווייל ער האט דאך שוין ניט קיץ
פעלד .דער צווייטער ,וואס האט געקויפט דאם פעלד ,טאר פון זעלבן מין ,וואס דער
ערשטער האט דערפון אפגעשיידט בכורים ,ניט ברענגן בכורים; למשל ,אויב דער
ערשטער האט אפגעשיידט בכורים פון טייטלן ,טאר שוין דער צווייטער ,אין זעלבן
יאר ,פון טייטלן פון זעלבן גארטן ניט ברענגן קיץ בכורים .אבער פון אן אנדערן מין,
אויב למשל ,עם וואקמן דארט אויר מילגרוימען ,מעג דער צווייטער בריינגן מיל־
גרוימען בכורים אין זעלבן יאר און אויר ליינ׳ען די פרשה .ר׳ יהודה זאגט ,אז אויך פון
זעלבן מין ברענגט ער )דער צווייטער( און ליינט ,דער ירושלמי זאגט ,אז ר׳ יהודה
האלט .אז איין מענטש קאן ניט צוויי מאל ברענגן ביכורים פון זעלבן מין ,אבער צוויי
באזונדערע מענטשן קאנען יא צוויי מאל פון זעלבן מין ברענגן בכורים ,און אז צוויי
מענטשן קאנען ״ליינען און נאכאמאל ליינעך׳ ),.מגיד וחוזר ומגיד״(.
ח הפריש ,אז איינער האט אפגעשיידט זיינע בכורים ,און מען האט זיי צוגע־
רויבט )״נבזזו״ ,פון ״בזז״ ,צורויבן( פון אים ,אדער זיינען פארפוילט געווארן )״נמק״,
קאליע געווארן( ,אדער מען האט זיי צוגעגנבט .אדער פארלוירן ,אדער טמא געווארן
)און טמא־בכורים טאר מען ניט ברענגן( ,דארף ער ברענגן אנדערע )בכורים( אנשטאט
זיי און ליינט ניט דער רמב״ם זאגט ,אז דער טעם איז ,ווייל ער דארף זאגן ״ראשית
פרי״ ״די ערשטע פון די פרוכטן״ ,און די צווייטע בכורים זענען ניט ״די ערשטע״.
והשניים ,און אויף די צווייטע בכורים איו מטן ניט מחויב צו צאלן רעם חומש .דער דין
איז אז אויב א ניט־כהן )א ישראל צי א לוי( עסט בבורים בשוגג איז עם אזוי ווי ער
וואלט געגעהן תרומה בשוגג און דארף סיי באצאלן דעם קרן ,וויפיל די בכורים זענען
געווען ,און סיי אויד צולייגן א חומש ,א פיפטל )אייגנטליך ,א פערטל( ,זאגט די משנה,
אז אויב מען האט געגעסן די ציוייטע בכורים בשוגג דארף מען דעם חומש ניט צאלן.
נטמאו ,אויב די בכורים זענען טמא געווארן אין דער עזרה )אין הויף פון בית המקדש(
ווארפט ער זיי אוועק )״נופץ״ ,ער קלאפט־אויס דעם קויש פון די פרוכטן( און ער
ליינט ניט אבער ער דארף געבן דעם קויש דעם כהן .ער דארף ניט ברענגן קיץ אנ־
דערע בכורים ,ווייל ווי נור די בכורים זענען אנגעקומען אויפן הר הבית )אויפן בארג,
וואו דאס בית המקדש איז געשטאנען( ,איז ער מער ניט פאראנמווארטליך פאר זיי.
ט ומנין ,און פון חאנען איו געדרונגן ,אז ער איז פאראנטווארטליך פאר זיי
ביו ער ברענגט זיי צום הר הביתי פו,־ וואנען לערנט מען אפ ,אז אויב די בכורים ווערן
פארלוירן אדער קאליע אדער טמא איידער ער ברענגט זיי אויפן הר הבית ,ואויפן
בארג ,וואו דאס בית המקדש איז געשטאנען( דארף ער ברענגן אנדערע בכורים י
שנאמר ,ווייל עס ווערט געזאגט )שמות כ״ג(  ,ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה׳
אלהיך ,די ערשטע פון די ערשט־צייטיקע )פרוכטן( פון דיין פעלד זאלסטו ברענגן אין
הויז פון גאט דיין גאט״ ,דאס לערנט .אז ער איז פאראנטווארטלין פאר זיי ביו ער
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ס^ין ן!<דוד ורןרא ,ודעי והגיא ססין
אחר׳ אינו קוראן י ואלו 5ו 3יאין^
וקורין׳ סן ה.ע^רת מנד הלזג׳
משגעת המינים׳  50ירות^גהרים׳
סתמר־ות עזגעמקים׳ ומזיתי עזמן
מעבר ד;י^רךן .רבי יוסי הןלילי
אומר׳ אין מביאין בכורים מעקר

תכא

ה1ךדן׳ עזאי}הארץןכת 0לבוךגען;
י א חקונה קלן;זה אילנות בתוך קל
לוכירו מביא וקודא׳ ד מאיר אומר
אילן נקגקעו׳
אסילו עעום.
מכיא וקורא .ד יהוךה אומר אף
נעלי אריסותגסבירות מביאיןוקורין ן

ברענ;ט זיי אויפן הר הבית .פריער אין משנה ח׳ ווערט געזאגט ״עזרה״ ,״דער הויף
פון בית המקדש״ ,און דער ״תוספות יום טוב״ מיינט דעריבער ,אז אויך דא מיינט
מען מיט תר הבית גיט דעם בארג נאר די עזרה׳ דעם בית־המקדש־הויף .הרי שהביא,
אויב איינער האט געבראכט בכורים פון איין מין )פרוכטן( און דערנאך האט ער גע־
בואכט בכורים פון אן אנדערן מין )פרוכטן( ,ליינט ער ניט .ווייל עס איז פאראן אין
דער פרשה פון בכורים )דברים כ״ו( ״הגדתי״ ,״איך האב געזאגט״ ,און איין מענטש
קאן ניט זיין ״מגיד וחוזר ומגיד״ ,זאגן איינמאל און דערנאך זאגן גאכאמאל.
י .ואלו ,און די דאויקע ברענגן )בכורים( און ליינען )די פרשהן :פון שבועות
ביז סוכות ,פון די זיבן מינים ,פון פרוכטן אין די בערג ,פון די טייטלן אין די טאלן,
און פון די אייל־איילבירמן די משנה רעכנט דא אוים די ״היפוכים״ ,די געגזאצן
צו די פרוכטן פריער אין משנה ג׳ וועגן וועלכע עס איז געזאגט געווארן ,אז מען
ברענגט זיי ניט .די משנה זאגט ,פאר שבועות ברענגט מען ניט און נאך סוכות
ליינט מען ניט ,זאגט דא די משנה ,אז פון שבועות ביז סוכות ברענגט מען און מען
לייגט .די משנה דארט זאגט ,אז פון אנדערע פרוכטן)א חוץ  7מינים( ברענגט מען ניט.
זאגט דא די משנה ,אז פון די זיבן מינים )ווייץ ,גערשטן ,וויינטרויבן ,פייגן ,מילגרוי־
מען ,איילבירטן און טייטלן( ברענגט מען און מען ליינט .די משנה זאגט דארט ,אז מען
ברענגט ניט פון טייטל אין די בערג און פון פרוכטן אין די טאלן און פון שלעכטע
אייל־איילבירטן; זאגט דא די משנה ,אז פון פרוכטן אין די בערג און פון טייטלן אין די
טאלן און פון גוטע אייל איילבירטן ברענגט מען און מען ליינט .מעבר הירדן ,מען
ברענגט פון עבר הירדן בכורים און מען ליינט .״עבר הירדן״ איז דער טייטש אין
יענער זייט ירדן ,און אין טייל זאכן איז דאס לאנד באטראכט געווארן ווי ארץ ישראל
)זע וואס מיר האבן געגעבן פריער אין מסבתא שביעית פרק ט' משנה ב׳( .ר' יוסי
הגלילי זאגט ,אז מען ברענגט ניט בכורים פון עבר הירדן ,ווייל עס איז ניט א ״ארץ
זבח חלב ודבש״ ,״לאנד ,וואם רינט מיט מילך און האניק״ .אין דער פרשה פון בכורים
)דברים כ״ו( ווערט געדאגקט גאט דערפאר ,וואט ער האט אונז געבראכט אין ״ארץ
זבת חלב ודבש״ ,און ווייל עבר הירדן איז ניט אזא גוט לאנד ,טאר מען ,לויט ר׳ יוסי
הגלילי ,פון דארט ניט ברענגן בכורים.
יא הקונה ,אז איינער קויפט דריי ביימער אין )פעלד( פון זיין חבר )פון אן
אנדערן מענטש( ברענגט ער )בכורים( און ליינט.ווייל אויב מען קויפט דריי ביימער
הייסט עס ,אז מען האט געקויפט אויך די ערד ,אויף וועלכער די ביימער געפינעז זיך.
ר׳ מאיר זאגט ,אז אפילו צוויי .ר׳ מאיר׳ם הלכה איז פאראן פריער אין משנה ו׳.
קנה ,אויב איינער האט געקויפט איין בוים און אויך זיין ערד )די ערד אויף וועלכער
דער בוים שטייט( ,ברענגט ער בכורים )פון די פרוכטן פון בוים( און ליינט .מחמת ער
האס דאך בפירוש געקויפט די ערד ,איז דאר די ערד זיינע .ר׳ יהודה זאגט ,אז אוין
די וועלכע האלמן ערד אין ארענדע און פאכט )אריסות וחכירות( ברענגן בכורים און
ליינען .פריער אין משנה ב׳ לערנט די סתם משנה ,אז אן ארים און א חוכר ברענגן ניט
ביכורים ,ווייל דאס פעלד איז ניט זייער אייגנס .דא זאגט ר׳ יהודה ,אז כאטש דער
אריס און דער חוכר האבן ניט דאס פעלד אלם זייער אייגנם ,דארפן זיי ברענגן בכורים
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תכב

פרה ב.
א התרומה והנטרים׳ מינים
,עליהם מיתה וחומש׳ ואסורים
ל^רים ,והם נכסי כחן ,ועוליןבאחד
וסאה׳ ומעונין ךחיצת,יך.ים׳ והערב

מרי אלונ התסה וכנכורים׳
מה ^זאין כן !53עשר* ב ו.עז כסעשר
ונבכורים מה שאין כן בתרוסה.
שהמעשר והבכורים מעונים מבאת

און ליינען .דער ירושלמי זאגט ,אז ר׳ יהודה זאגט נור ביי ״חכירי בתי אבות״ ,אזעל־
כע וואס זייערע פאמילייעם האלטן כסדר דאם פעלד אין ארענדע.

פרק ב.
א ,התרומה ,תרומה און בכורים וזענטן כלייך אין די דאזיקע זאכן( .מען איז
מחויב אויף זיי טויט־שטראף ,אויב א גיט כהן עסט תרומה אדער בכורים במזיד קומט
אים טויט־שטראף; דא מיינט מען ניט ,אז דאס בית־דין פאר׳משפט אים צום טויט,
נאר מען מיינט .,מיתה בידי שמים״ ,אין הימל ווערט עם פאררעכנט פאר א עבירה,
וואם עס קומט דערפאר מיתה; וחומש ,און דאס פיפטל ,אויב א ניט־כהן עסט תרומה
אדער בכורים בשוגג וניט וויסנדיק ,אז דאם איז תרומה אדער בכורים אדער אז ער
טאר ניט עס עסן( ,דארף ער צאלן ,א חוץ דעם קרן ,אויך רעם חומש ,א פיפטל )אייגנט־
ליך ,א פירטל ,וואס איז ,צוזאמען מיט די פיר פירטליך פון קרן ,פינף פערטליך ,און
דאס הייסט דעריבער א פיפטל(; ואסורים לזרים ,און א זר )א ניט־כהן( טאר זיי ניט
עסן; די מפרשים טייטשן ,אז מען טארניט עסן אפילו ווינציקער פון שיעור ,חצי שיעור,
דאם הייסט ,ווינציקער פון א כזית ,פון דער גרויס פון אן איילבירט; והם נכסי כהן ,און זיי
זענען דאס אייגנטום פון כהן; זיי ,די תרומה און בכורים ,געהערן צום כהן ווי זיין פרי־
וואט זאך ,און ער מעג מיט זיי טאן וואס ער וויל ,פארקויפן ,קויפן פאר זיי פארשידענע
זאכן; ועולין באחד ומאה ,און זיי ווערן בטל אין הונדערט־און־איינס; אויב א סאה
תרומה אדער א סאה בכורים מישט זיך אויס מיט הונדערט סאה חולין )געוויינטליכע
פרוכטן ,וואם יערער מעג עסן( ,ווערט די סאה תרומה אדער בכורים בטל ,און ראם
געמיש מעג אפילו א ניט־כהן עסן; אבער אויב עם איז געווען ווינציקער פון 100
סאה חולין אויף איין סאה תרומה אדער בכורים ווערט עם ניט בטל .און א ניט־כהן
טאר דאם געמיש ניט עסן; ומעונין רחיצת ידים ,און מטן דארף זיך צו זיי וואשן די
הענט ,מען טאר זיי ניט אנרירן מיט אומגעוואשענע הענט ,ווייל זיי ,די תרומה און
בכורים .ווערן דאדורך פסול און מען וועט זיי ניט טארן עסן; והערב שמש ,און זון־אונ־
טערגאנג אויב א כהן איז טמא געווארן און האט זיך טובל געווען און איז געווארן
טהור ,טאר ער באלד ניט עסן תרומה צי בכורים ,נאר מוז ווארטן ביז עס ווערט נאכט.
הרי אלו ,די אלע זאכן זענען פאראן ביי תרומה און בכורים ,אבער ניט ביי מעשר.
מיט מעשר מיינט מען דא מעשר שני ,וואם מען פירט קיין ירושלים און מען עסט
עס דארט ,און מען דארף אויך דאביי נוהג זיין א געוויסע הייליקייט) .זע אין דער
הקדמה צו מסבתא מעשר שני( .מעשר שני מעג עסן א ניט־כהן ,מען טאר דערפאר
ניט קויפן וואס מען וויל; עס ווערט בטל אפילו אין ווינציקער פון  , 101נאר אפילו
אין א געוויינליכן רוב; מען מעג עם אנרירן מיט אומגעוואשענע הענט ,און מען מעג
מעשר שני עסן באלד נאנדעם ווי מען האט זיך טובל געווען .די דינים פון דער
דאזיקער משנה האבן מיר געהאט פריער אין מסבתא חלה פרק א׳ משנה ט׳.
ב יש במעשר ,עס זענען פאראן ואכן ביי מעשר )שני( און בכורים ,וואס זענען
ניט פאראן ביי תרומה) ,דהיינו( מעשר און בכורים דארפן מען ברענגען אין ארט
)הבאת מקום( מעשר שני דארף מען ברענגען קיץ ירושלים און בכורים דארף מען
ברענגען אין בית המקדש )וועגן ווארט ״מקום״ ,״ארט״ זע פריער אין מסבתא מעשר
ישני פרק א משנה ה׳( .וטעונים וידוי ,און זיי דארפן האבן וידוי .ווי מיר האבן גע־
^ערנט פריער אין מסכתא מעשר שני פרק ה׳ משנה י׳ האט דער וואם האט געבראכט
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9ק 1ם׳ ושעו3ים וחי׳ ואסורין>א1ק׳
ר >ןזמע1ן מתיר׳ וסןנין 5גיעור׳
ור׳ שמע1ן ם1מר׳ ואסורין  hpקר,ן
מלאב־ול בירושלים■ וגחלי 0ןן^סורים
מלאכול בירושלים אף לןרים
ולבהלה׳ ר' שמעון מתיר .ר ר א לו

תכג

.3מ.עשר וכמכורים מה קאין 3ן
כררומה :ג יש כ];1רו?ו,ה וכמעשר׳
מה שאין כן כככורים׳ שהררומה
ןהמעשר אוסרין את הגורן׳ ו.ןש
להם שיעור׳ ונוהגים כ?ל הפירות׳
כפ?־י הכית ושלא כם;י הב:ת׳

מעשר שני קיין ירושלים זיך מתודה געווען )געזאגט די פרשה פון מעשר( צו מנחה
אין לעצטן טאג יוים טוב פסח יעדעם פירטע און יעדעס זיבעטע יאר! אויך ביים
ברענגן בכורים .ווי מיר האבן געלערנט פריער אין פרק א׳ משנה א /האט מען גע־
ליינט די פרשה פון בכורים .ואסורין לאונן ,און זענען אסור צו אן אונן .״אונן״ הייסט
איינער אין טאג פון טויט פון זיינע נאנטע קרובים׳ אויף וועלכע ער איז אן אבל :אן
אונן טאר ניט עסן ניט מעשר שני און ניט בכורים .ר׳ שמעון איז מחיר .ער האלט,
אז בכורים מעג .אן אונן יא עסן; וחייבין בביעור ,און מען דארף ויי פארניכטן ,ווי מיר
האבן געלערנט אין מסבתא מעשר שני פרק ה' משנה ו׳ האט מען דעם מעשר שני,
מאס איז געבליבן יעדעס פירטע און זיבעטע יאר ערב פסח געמוזט פארניכטן ,מבער
זיין פון דער וועלט ,און דאסזעלבע האט מען דעמאלס אויר געמוזט מבער זיין בכורים.
ור׳שמעון ,אבער ר׳ שמעון פטר׳ט ,ער האלט ,אז בכורים דארף מען ניט פארניכטן
נאר מען גיט עס אוועק צום צום כהן ,אזוי ווי תרומה )זע דארט אין דער מסכתא מעשר
שני( .ואסורים ,און זיי זענען אסור אפילו עפים פון זיי צו עסן אין ירושלים אויב
אפילו עפיס בכורים אדער מעשר שני האט זיר אויסגעמישט מיט חולין ,מיט גע־
וויינטליכע פרוכטן ,טאר מען דעם געמיש ניט עסן אלס חולין ,נאר מען מוז ביים עסן
אים אפהיטן אלע דינים פון בכורים אדער מעשר שני .וגדוליהן אסורים מלאכול בירו 
שלים ,און אויך זייערע געוויקסן זענען אסור פון צו עסן אין ירושלים .אויב מען
האט דאס געמיש פון בכורים צי מעשר שני מיט חולין אין ירושלים פארזייט און עם
איז אויפגעיואקסן אנדערע פרוכטן מוז מען ביי זיי אפהיטן די דינים פון בכורים צי
מעשר שני ,און מען טאר זיי ניט עסן סתם אלס חולין )אזוי טייטשט דער ברטנורא(;
אף לזרים ולבהמה ,און אויך חענען זיי אסור( צי ניט־כהנים און צו א בהמה .די דאזיקע
געוויקסן פון דעם געמיש טארן ניט עסן ניט־כהנים ,אויב זיי זענען פון בכורים ,און
מען טאר זיי ניט געבן צו עסן צו א בהמה ,אויב זיי זענען פון מעשר שני .ר׳ שמעון
איז מתיר .די מפרשים זאגן ,אז דאם גייט ארויף אויף די געוויקסן )גידולים( ,אז זיי
מעג מען עסן אלס חולין .הרי אלו ,די אלע דערמאנטע זאכן זענען פאראן ביי מעשר
שני און בכורים ,אבער ניט ביי תרומה .ביי תרומח זענען די אלע דערמאנטע דינים
ניט נוהג )אן אונן מעג עסן תרומה ,און אזוי כסדר(.
ג ,יש בתרומה ,עם זענען פאראן זאכן ביי תרומה און מעשר )שני( ,וועלכע זע־
נען ניט פאראן ביי בכורים) ,דהיינו( :תרומה און מעשר אסרן רעם שייער .איידער מען
האט אפגעשיידט פון די פרוכטן )מיט שייער ,״גורן״ ,מיינט מען דא אלע תבואה׳
גרינס און פרוכטן( תרומה און מעשר ,טאר מען די תבואה און פרוכטן ניט עסן ,ווייל
עם איז טבל )זע אין דער הקדמה צו מסבתא דמאי( .ויש להם שיעור ,און זיי האבן א
שיעור מעשר שני מוז מען געבן א צענטל ,און תרומה מוז מען ,מדרבנן ,געבן מינ־
דעסטנס א פופציקסטל )צי א זעבציקסטל( :דאס הייסט ,מען מוז זיי געבן א באשטימטן
שיעור .ונוהגים בכל הפירות ,און זיי זענען נוהג ביי אלע פרוכטן מיט ״פירות״,
״פרוכטן״ ,מיינט מען ניט דוקא פרוכטן פון ביימער ,נאר מען מיינט אלע עס־גע־
וויקסן ,פרוכטן ,תבואה ,גרינסן; תרומה און מעשר שני מוז מען געבן פון אלע עס־
געוויקסן ,בפני הבית ושלא בפני הבית ,אין דער צייט ווען ראם בית המקדש שטייט,
און אץ דער צייט ווען ראם בית המקדש איו ניטא .תרומה און מעשר שני דארף מען
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ובאריסין ו3ד!כור 1ת ו3פ,קריק1ן ו מזל ף
הרי אלו נהרומה וכמעעזר׳ מה
^אין ?ן גבכורים ^ ד וי שפבכורים׳
מה עזאין כן  5הרומה ובפן:ע^ר׳
יטהבנורים נק;ין נמח^ר לקררןע׳
ועושה אדם בל ^ ד הו בכורים׳

חכד

וה,יכ פאסךיוןזם׳ ומעונים רןך3ן׳
ו^זיר׳ והנוגה׳ ולי;ה♦ ה הרוסת
מ_עשר קווה לבפודים ב שהיךרלים׳
ולתרומה בשתי ךרכים; .מלת מן
הטה־ור.על ה ט מ א׳ ושל^^ מן המרןף׳
כבכורים .ואוסךת את הנורן׳ ו:ש

אפשיידן אפילו אין דער צייט ווען ראם בית המקדש איז ניטא :מיט ״בית״ ,הויז׳ מיעט
מען דאס בית המקדש .ובאריסין ,און אויך ארענדאםארן ,און פאכטער ,און סקריקון
און א גזלן .אויך די אלע ,וואם האבן פעלדער ,וועלכע געהערן ניט צו זיי ,דארפן אפ*
שי Tן פון די פעלדער־פרוכטן תרומה און מעשר שני! וועגן דעם טייטש פון די אלע
ווערטער זע פריער פרק א׳ משנה ב׳ .הרי אלו ,די אלע ואכן זענען פאראן ביי תרומה
און מעשר שני ,אבער ניט כיי בכורים .איידער מען האם אפגעשיידט בכורים מעג מען
עסן די פרוכטן! בכורים האט ניט קיין שיעור ,מען קאן געבן וויפיל מען וויל! בכורים
נעמט מען נאר פון די  7מינים ,ווייץ ,גערשטן ,וויינטרויבן ,פייגן ,מילגרוימען ,אייל־
בירטן און טייטלן! בכורים נעמט מען נור אין דער צייט ווען דאס בית המקדש שטייט!
ארענדאטארן ,פאכטער ,כיקריקון און א גזלן קאנען ניט ברענגן קיין בכורים )זע פרי־
ער פרק א׳ משנה ב׳(.
ד ויש בבכורים ,און עס זענען פאראן זאכן ביי ביכורים ,ווז^ס זענען ניטא ביי
תרומה און ביי מעשר )שני() ,דהיינו( :בכורים ווערן אפגעשיידט ווען די פרוכטן זטנען
נאך באהאפטן צו דער ערד .אין דער צייט ווען די פרוכטן זענען נאף אויפן בוים אדער
דער ווייץ און גערשטן זענען נאכניט אפגעשניטן ,קאן מען זיי מאכן בכורים! ״ניקנין״,
״קונה־זיין״ ,מיינט ״זיי קאנען ווערן״ .ועושה ,און א מענטש קאן מאכן זיין גאגץ פעלד
בכורים מען קאן מאכן בכורים אלע פרוכטן פון פעלד ,און מען דארף גארניט איבער־
לאזן .וחייב באחריותם ,און מען איז פאראנטווארטליך פאר זיי .אויב מען האט אפגע־
שיידט בכורים און זיי זענען פארלוירן געווארן איעער מען האט זיי געבראכט אין
הדיף פון בית המקדש ,דארף מען אפשיידן אנדערע פרוכטן אלם בכורים! וטעונים ,און
זיי דארפן האבן א קרבן און שירה און אויפהויבן און נעכטיקן ,מים בכורים דארף מעז
מיטברענגן אין בית המקדש א קרבן )א בהמה פאר שלמים(! די לויים זאגן שירה ווען
מען ברענגט די בכורים אין בית המקדש! דער כהן לייגט ארונטער די הענט אונטער
דעם קויש מיט די בכורים און הייבט אים אויף )תנופה(! און דער בעל הבית פון
בכורים מוז איבערנעכטיקן איין נאכט אין ירושלים .די אלע זאכן זענען ניט פאראן
ביי תרומה און מעשר שני .מען קאן זיי ניט אפשיידן פון פרוכטן ,וואם זענען נאכניט
אפגעריסן! מען קאן ניט מאכן אלע פרובטן תרומה און מעשר שני נאר מען מוז אי־
בערלאזן א טייל פון זיי! אויב תרומה אדער מעשר שני ווערן פארלוירן דארף מען
ניט אפשיידן אנדערע! מען דארף ניט ברענגן קיץ קרבן ,דארף ניט קיץ שירה,
ניט אויפהייבן זיי ,און מען דארף ניט איבערנעכטיקן אין ירושלים.
ה .תרומת מעשר איז גלייך צו בכורים אין צוויי זאכן און צו תרומה אין צוויי זאכן.
תרומת מעשר הייסט דאס צענטל ,וואם דער לוי דארף אפשיידן פון מעשר ראשון ,און
אוועקגעבן דאס צענטל צום כהן! זע אין דער הקדמה צו מסבתא דמאי .ניטלת ,זי ווערט
גענומען פון טהור אויף טמא ,און ניט פון דערלעבן ,ווי בכורים .אויב מען האט פרוכטן
וואם זענען טמא ,מעג מען אפשיידן תרומה מעשר פון די טהור־פרוכטן אויף די
טמא־פרוכטן .אויך מעג מען אפשיידן תרומה מעשר ניט דוקא פון דעמזעלבן בערגל
פרוכטן ,נאר אויר פון אן אנדער ארט ,ניט פון דערלעבן .דאם זעלבע איז אויר מיט
בכורים .אבער תרומה טאר מען ניט אפשיידן פון טהור אויף טמא און אויך ניט פון אן
אנדער ארט .ואוסרת ,און זי אסר־ט רעם שייער ,און זי האט א שיעור ווי תרומה.
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לה שיעור׳ כתרומה :ף אתרוגקזוה
לאי?'ן בשלעזה ךךכים׳ ול;ךק בדרך
אחר .עזוה ?“אילן בעךלה׳ ו:5רבעי,
וכשביעית ,ולירס ברחי אחר,

תכה

ש5ש.עת לקי^ת־ו.עשור1׳ דברי ר^ן
גמליאל .ר׳ אליעזר אומר׳ ^וה
לאילן בבל ר?ר* זד ם מהלכי
שתי.ם ^מוה לדם בהמה׳ להכשיר

איידער מען האט אפגעשיידט תרומה מעשר טאר מען די פרוכטן )פון מעשר ראשון(
ניט עסן)זע פריער משנה ג׳ וועגן ווארט ״גורן׳״ ,שייער(; און תרומת מעשר נעמט מען
א באשטימטע מאם .א צאל ,א צענטל ,זי האט א שיעור .דאס זעלבע איז אויך מיט
תרומה .מען טאר אויך ניט עסן די פרוכטן איידער מען שיידט אם תרומה ,און תרומה
האם א שיעור )א פיפציקסטל( .אבער איידער מען שיידט אם בכורים מעג זמען עמן
די פרוכטן ,און בכורים קאן מען געגן וויפיל מען וויל .דאם ווארט ״דרכים״ ,״וועגך,
מיינט ״ענינים״ ,זאכן.
ו .אתרוג ,דער אתווג־בוים איז גלייך צו א )פרוכטן(־בויס אין דריי זאכן ,און
צו גרינס )ירק( אין איין זאך ,ער איז גליין צו א פרוכטן־בוים אין ערלה און אין רבעי
און אין שמימה־יאר און )ער איז גלייך( צו גרינס אין איין זאו,דהיינ ,1ו\אס לויט
דער צייט פון אפרייסן דארף מען נעמען,פון אים מעשר ,אזוי זאגט רבן גמליאל.
רשי אין סוכה ל״ט טייטשט די משנה אזוי; דער דין איז ביי א פרוכטן־בוים ,אז די
ערשטע דריי יאר נאכן פלאנצן אים טאר מען די פרוכטן ניט עסן און ניט הנאה
האבן פון זיי ,ווייל זיי זענען ערלה; די פרוכטן פון פירטן יאר ,הייסן ״רבעי״ )זע אין
מסכתא מעשר שני פרק ד׳ משנה א׳( און מען מוז די פרוכטן פירן קיין ירושלים;
דאקייגן ביי גרינס א־ז ניטא קיין ערלה און רבעי .אויב פרוכטן אויף א בוים האבן אנ־
געהויבן בליען )״חנט״( אים שמיטה־יאר ,כאטש מען האט זיי אפגעריסן אין דעם
יאר נאך שמיטה ,האבן זיי דעם דין פון שמיטה־פרוכטן און זענען הפקר פאר אלע
מענטשן .דאם זעלבע איז אויך ביי מעשר .ווי מיר האבן געגעבן אין דער הקדמה צו
מסכתא דמאי האט מען אין די יארן  1און  2און  5נאך דעם שמיטה־יאר אפגע־
שיידט מעשר שני ,און אין יארן  3און  6האט מען אפגעשי Tט מעשר עני; איז
דער דין ,אז אויב די פרובטן האבן געבליט אויפן בוים ,לאמיר זאגן ,אין יאר  ,2כאטש
מען האט זיי אפגעריסן אין יאר  ,3נעמט פון זיי מעשר שני ,יוי אין דעם 2טן יאר,
אין יאר פון בליען ,און ניט ווי אין 3טן יאר ,אין יאר פון אראפרייסן די פרוכטן .דא־
קייגן ביי גרינסן ,למשל ביי ציבעלעס ,ווערט גענומען מעשר ניט לויט דעם יאר פון
בליעז .נאר לויט דעם יאר ווען מען רייסט זיי אראפ )״בשעת לקיטתו״( .זאגט די משנה,
אז דער אתרוג האט בנוגע ערלד״ רבעי און שמיטה דעם דין פון א פרוכטן־בוים ,דאם
הייסט ,עם זענען פאראן ביי אים די דינים פון ערלה און רבעי ,און ביי שמיטה רעכנט
מען לויט דעם יאר ווען ער בליט; דאקייגן בנוגע מעשר ,אויב מען האט דעם אתרוג
אפגעריסן אין 3טן יאר ,כאטש ער האט געבליט דעם 2טן יאר ,נעמט מען פון אים
מעשר שני ,לויט דעם 3טן יאר ,אזוי ווי פון גרינסן .עם זענען פאראן אויף דער
משנה נאך אנדערע טייטשן פון די מפרשים ,דר.יינו; אז אלץ גייט ארויף אויף דעס
אונטערשייד צווישן ״יאר פון בליען״ און יאר פון ״אראפרייםן״ ,דאס הייםט ,אז אויר
ביי ערלה און רבעי רעכנט מען ביי פרוכטן־ביימער לויט דעם יאר פון בליען .די
פרובטן ,וואם האבן געבליט אין 3טן יאר זינט דעם פלאנצן פון בוים און מען האט
זיי אפגעריסן דעם 4טן יאר ,זענען זיי ערלה ,און די וועלכע האבן געבליט דעם 4טן יאר
און מען האט זיי אפגעריסן דעם 5טן יאר זענען רבעי .זאגט די משנה ,אז דער אתרוג־
בוים איז אויך אין דעם גלייך צו פרוכטן־בוימער .ר׳ אליעזר זאגט ,אז ער )דער אתרוג(
איז ג די ך צו א פרוכטן־בוים אין יערער זאן .אויך בנוגע מעשר־נעמען ווערט דאם
יאר גערעכנט ווי ביי פרוכט־ביימער ,לויט דעם יאר ,ווען דער אתרוג בליט.
ז דם ,דאס בלוט פון )באשעפעניש( וועלכע גייע! אויף צוויי פיס ,איז גלייך צום
בלוט פון א ו יי י ר .אז עס איז מכשיר געוויקסן מיר האבן געגעבן פריער אין דמאי
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את ד,זךעים .ודם ך,שרץ אין דוןבין
.עליו י ח כוי :ש בו ךרכים שוד,
לדויד,׳ ויש בו ךרכים קוד ,ל ב ר ,ד,׳
ויש בו דרכים שוד ,לבד,מד ,ולדדד,׳
ו:ש בו דרכים שאינו קוד׳ לא

תכו

לבד,יוה׳ ולא לדויה♦ ט כיצד קוד,
לדויד ?,רמו טעון כפוי כדם סיד,,
ואין שוחטין אותו ביום טוב׳ ואם
שחטו אין מכפין את ךמו׳ וחלבו
מטמא׳ בטומאת נבלה כחיד,׳

פרק א׳ משנה ג׳ און אין תרומות פרק י״א משנה ב׳ אז א עסנווארג קאן ניט טמא ווערן,
אפילו עם רירט אן א טמא־זאך ,סיידן עס האט פריער אנגערירט איינע פון די
זיבן פליסיקייטן )משקאות(! וואסער ,טוי׳ וויין׳ אייל .האניק .מילך און בלום .דורך
דעם דאזיקן אנרירן אין דער פלימיקייט ווערט דאס עסנווארג ״מוכשר״ ,פעהיק .ראוי,
טמא צו ווערן .די משקה ,די פליסיקייט ,איז ״מכשיר״ דאס עסנווארג צו קאנעז וועח
טמא ,זאגט די משנה ,אז אויך דאס בלוט פון א צוויי־פיסיקן )דאס מיינט מען פון א
מענטש( האט דעם דין וד בלוט פון א בהמה און אויב ער רירט־אן ״זרעים״ )גע־
וויקס -עסנווארג !,איז עם מכשיר די עסנווארג ,אז זיי זאלן קאנען ווערן טמא .ודם
השרץ .און דאס בלוט פון א שרץ איו מען ניט מחויב דערויף אין חומש ויקרא י*א
זענען אויסגערעכנט  8שרצים ,וואס מען טארניט עסן .דער דין איז .אז איינער עסט
בלוט איז ער חייב כרת ,פארשניטן צו ווערן ,און עם קומט אים מלקות ,קלעס דורך
דעם בית דין .זאגט די משנה ,אז אויב דאם בלוט איז פון שרצים איז מען דערויף
ניט מחויב קיין כרת און קיין מלקות פאר עםן בלום ,און עם קומם אים נור מלקות
פאר עפן שרץ ,די משנה מיינט דא צו זאגן .אז דאם בלוט פון א מענטש איז גלייר צום
בלוט פון א שרץ ,אז פאר עסן עם קומט ניט קיין מלקות.
ח כוי ,א בופל־אקם האט ואכן )דינים( ,אין וועלכע ער איו גליין צו א חיה,
און ער האט ואכן ,אין וועלכע ער איו גלייך צו א בהמר ,,און עי האט זאכן אין וועל'
כע ער איו גלייך צו א בהמה און צו א חיה ,און ער האט ואכן ,אין וועלכע ער איז
ניט גלייך ניט צו א בהמה און ניט צו א חיה .געיויינטליך טייטשט מען דאם ווארם
״כוי״ א ״בופל־אקם״ :אנדערע טייטשן דערמיט ״געמזע״ ,דאם איז די ווילדע בערג*
ציג ,כאטש אין תנך ווערט די ווילדע בערג־ציג אנגערופן ״יעל״ ,״יעלים״ .אנדערע
זאגן ,אז דאם איז א באשעפעניש געבוירן פון א שעפם א זכר און א הירש א נקבוק
די חכמים פין דער משנה זענען אין םפק ,צי דער כוי האט דעם דין פון א בהמה
צי פון א חיה ,און דעריבער האבן זיי געזאגט ,אז מען דארף מחמיר זיק און אנווענדן
צו אים אלע דינים ,און די משנה רעכנט אוים ווי אזויו
ט כיצר שור ,לחיה? ווי אווי )אין וואסערע ואכן( איו ער )דער כוי( גלייך צו א
חיה? ויין בלוט דארף מען צו דעקן ווי דאס בלוט פון א חיה ,דער דין איז ,אז ויען מען
שעכט א עוף אדער א חיה )ניט א בהמה(־דארף מען דאם בלוט צודעקן מיט ערד אדער
מיט אש )״כיםוי הדם״{ ,און אויך ווען מען שעכט א כוי דארף מען זיין בלוט צודעקן,
ואין שוחטין ,און מען טאר איס ניט שעכטן איס יום־טוב ,און אויב מען האט אים יא
געשאכטן )אים יום טוב( טאר מען ויין בלוט ניט צודעקן א עוף אדער א חיה מעג מען
שעכטן אים יום טוב ,ווייל מען מעג באנוצן דאם אש פון קיך אריף צוצודעקן דאם
בלוט .אבער ווייל וועו.ן דעם כוי איז מען דאך אין ספק ,צי איז ער א בהמה צי איז
ער א חיה ,טאר מען אים אום יום טוב ניט נוצן דערצו דאס איש פון דער קיך ,און דע־
ריבער טאר מען אים ניט שעכטן אים יום טוב ,ווייל מען קאן דאך ניט צו דעקן זיץ
בלוט .אויב מען חאט אים יא געשאכטן אים יום טוב זאל מען זיץ בלוט ניט צו דעקן.
וחלבו ,און ויין הלב )פעט( א־ו מטמא מיט דער טומאה פון א נבלה ,ווי א חיה דער דין
איז׳ אז א בהמה צי א היה פגר׳ט )מען האט עם ניט געשאכטן( ,איו עם א נבי'ה ,אין
אייב מען רירט אן דאם פלייש פון א נבלה ווערט מען טמא; אבער אויב מען רירט
־ :,דאס ח־'ב פון בהמה א נב^ה יוערט מען ניט טמא ומען לערנט עם אם פון ה־מש

427

בכורים פרק ב

וטי?ןאת 1גקפק׳ ואין פ 1ך ן ב^91ר
ממ 1ר:י 5יצד^ןזגהלגל91ד^  0לב1
אסור 5ללבןיד?,ןה׳ ןאין לןיכין,עליו
ןלת׳ ןאינ5 1לך,ח ב^5ף פ.ע^^ר

תכז

לאכ 1ל 5יח>}זלום׳ ־יתיב סר.1ע
ולל^לם ןק^ה .ר׳ ^לי.ןגןר פ־ושר,
^והמוציא מהגיר^ 1עליו ךךא:ה:
י א 3יצד אינו ^וה ל^> ל מה ול<»

ויקרא ז׳( .דער דאזיקער דין אז חלב נבלה איז ניט מטמא איז נור ביי א בהמה! דא־
קייגן דאס חלב פון א נבלה פון א חיה איז יא מטמא .זאגט די משנה׳ אז דאם חלב
פון א נבלה א כוי איז מטמא .ווי דאם חלב פון א נבלה א חיה .וטומאתו בספק ,אבער די
דאזיקע טומאה איז נור צוליב ספק .ניט עם איז זיכער מטמא ווי א חיה׳ נאר עם איז
טמא צוליב א ספק .טאמער איז ער א חיה .ואין פודין ,און מען לייזט ניט אויס מיט איס
אן אייזל א בכור )פטר חמור( .דער דין איז׳ אז אויב ביי אן אייזל ווערט געבוירן דאם
ערשטע קינד )״פטר״ ,דאס ערשטע״ ,די ״עפנונג״( ,דארף דער בעל הבית פון אייזל
עם אויסלייזן מיט א שעפסל ,און מען גיט דאס שעפסל צום כהן .זאגט די משנה ,אז
מיט א כוי קאן מען ניט אויסלייזן דעם בכור פון אן אייזל ,ווייל טאמער איז דער כוי
א חיה ,און מיט א חיה קאן מען ניט אויסלימן.
י .כיצד שוה ,ווי אזוי )אין וועלכע זאכן( איז דער כוי גליין צו א בהמה? חלבו,
זיין חלב איו אסור ווי דער חלב פון א בהמה .אבער קיין כרת קומט ניט )פאר עסן רעם
כוי חלב( .דער דין איז ,אז געוויסע פעט־טיילן פון א בהמה ,חלב ,טאר מען ניט עסן,
און אויב מען עסט קומט כרת; אבער חלב פון א חיה מעג מען יא עסן .זאגט די משנה,
אז דער כוי איז געגליכן צו א בהמה ,אז זיין חלב טאר מען ניט עסן .כרת ,זאגט די משנה,
קומט ניט דערפאר ,ווייל עם איז נור א ספק .״כרת״ איז אייגענטליך טויט־שטראף
פון הימל )ניט דורך מענטשן( ,דעריבער טייטשן די מפרשים ,אז דאס מיינט מען ,אז
אויב מען עסט בשוגג חלב פון א כוי דארף מעז ניט ברענגן קיץ קרבן חטאת׳ און
אויך אז אויב מען עסט במזיד קומט ניט קיץ מלקות ,קלעפ פון בית דין .ואינו נלקח,
און מען טאר אים ניט קויפן פאר געלם פון מעשר שני צו עסן איס אין ירושלים,
מיר האבן געלערנט פריער אין מסכתא מעשר שני פרק א׳ משנה ד׳ ,אז פאר מעשר
שני געלט אין ירושלים פלעגט מען קויפן א בהמה מקריב צו זיין אלם קרבן שלמים,
אבער א בהמה קויפן צו עסן ניט אלם קרבן האט מען ניט געטארט .זאגט די משנה אז
אויך א כוי האט מען ניט געטארט קויפן פאר מעשר־שני־געלט צו עסן דאם פלייש
אין ירושלים׳ ווייל טאמער איז ער א בהמה ,און א בהמה טאר מען דאך ניט קויפן אויף
ניט מקריב צו זיין .ווידער צו קויפן א כוי אויף צו ברענגן אים אלם קרבן קאן מען
דאך אויך ניט׳ ווייל טאמער איז ער א חיה ,און א חיה קאן מען ניט ברענגן פאר א
קרבן .וחייב ,און ער איז מחויב אין ארעם און באקן און מאגן )זרוע ולחיים וקבה(,
דער דין איז ,אז ווען מען שעכט א בהמה דארף מען געבן דעם כהן דעם ארעם און די
באקן און דעם מאגן פון דער בהמה! אבער פון א חיה דארף מען ניט געבן .זאגט די
משנה׳ אז א כוי איז גלייו צו א בהמה ,און מען דארף פון אים געבן .ר' אליעזר פטר׳ט,
ווייל ווער עם וויל ארויסנעמען פון אן אנדערן דארף ברענגן דעס באווייז ,ר׳ אליעזר
זאגט ,אז פון א כוי דארף מען דעם כהן ניט געבן דעם ארעם און די באקן און דעם
מאגן! ווייל דער כהן׳ וועלכער מאנט די דאזיקע זאכן באשר טאמער איז די כוי א
בהמה׳ קאן ניט ארויסנעמען פון דעם בעל הבית פון כוי די זאכן אויף דער טענה
פון א ספק .דאס איז דער כלל אין דער גמרא ״המוציא מחברו עליו הראיה״׳ אז
ווען אייגער מאנט ביי א צווייטן געלט צי א זאך און עם איו א ספק צי אים קומט ,דארף
מען ניט באצאלן׳ ווייל דער וואס מאנט און וויל ארויסנעמען ביים צווייטן געלט ,רארף
ברענגן דעם באווייז׳ אז זיין טענה איז א ריכטיקע.
י״א .כיצד אינו ,ווי אזוי )אין וועלכע זאכן( איז ער נים גלייו ניט צו א חיה
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לבדיחה• ^סור מ^זום כלא:ם׳ עם
ד!חיה ועם הבהסה׳ הב־ותב סיתיו
וםהמת־ו למיו ,ל*א ?תב ל 1את סכוי׳
אם אמר הריני נזיר >?זזה סך״ א1
בהמה׳ הרי הוא נזיר .וינזאר כל

י^ י

י

תכח

ךרמיו עזוים לסןה ולבהלה׳ ומעון
^דויטה ?זה ו^זה׳ ומטמא משום
נכלה׳ ומשום א?ר מן סחי׳
מה ו?זהנ

פרה ג

א כיצדמפרישץ הבכורים’ י1ךד
אדם בת־וך שרהו ורו־אה תאנה

שבכרה׳ אשכול שבכר׳ רמוןקבכר
קושרו כגמי ואומר׳ הרי אלו ככורים.

און ניט צו א בהמה? אסור ,ער איז אסור צוליב כלאים מיי מים א חיה או! סיי מים
א בהמה ,מען טאר אים ניט איינשפאנען צו דער ארבייט ניט מיט א חיה און גיט מים
א בהמה ,ווייל עם איז כלאים׳ איץ מין מיט אן אנדערן מין .זע וועגן דעם איז מסבתא
כלאים פרק ח׳ .הכותב ,אז איינער שרייבט אפ )אלס מתנה( צו זיי! זו! די חיה או! די
בהמה ,וואס ער פארמאגט ,האט ער אים ניט אפגעשריב! דעס כוי .מוזמת אין דער
דאזיקער זאך חערט ער ניט גערעכנט ניט אלם א חיה און נים אלם א בר&ה .אם אמר,
אויב איינער האט געזאגט :״אין זאל זיי! א נזיר אויב דאס )דער כוי( איז א חיה
צי א בהמה״ ,איז ער א נזיר ,אויב איינער זאגט וועגן זיך ,אז ער זאל זיץ א נזיר טאר
ער  30טעג ניט טרינקן קיץ וויין ,ניט אפשערן זיך די האר און ניט מטמא זיין זיו צו
מתים .זאגט די משנה ,אז ער איז א נזיר .די מפרשים זאגן ,אז ער איז א נזיר אפילו
ער האט געזאגט אויב דער כוי איז ניט קיץ חיה און ניט קיץ בהמה .ושאר ,או! אי!
אלע זיינע איבריקע זאכן איז ער גלייך צו א חיה או! צו א בהמה ,או! מע! דארף אים
שעכט! ווי די או! ווי יענע )ווי די חיה או! ווי די בהמה( ,און ער איז מסמא ווע! ער
איז א נבלה או! מע! טאר ניט פו! אים עס! א! אבר ווע! ער איז לעבעדיק ,ווי די או!
ווי יענע )ווי א חיה או! ווי א בהמה( .די משנה פירט דא א דורך דעם כלל ,אז ודיל
וועגן דעם כוי איז א ספק ,צי ער איז א חיה צי א בהמה׳ איז ממילא אלע זאכן ,וואס
מען איז מחויב אפצוהיטן סיי ביי א חיה און םיי ביי א בהמה ,דארף מען די ביים כוי
אודאי אפהיטן .און די משנה רעכנט זיי דא אוים )ניט אלע ,נאר א טייל פון זיי( :אויב
מען וויל עסן זיין פלייש מוז מען אים שעכטן :אויב ער פגר׳ט ,הייסט ער א נבלה
און אז ווען מען רירט אים אן ווערט מען טמא! ווען מען רייםט אפ אן אבר צי א
שטיקל פלייש ווען ער לעבט ,טאר מען עם ניט עסן ,ווייל עם איז אבר מן ד^י ~ .די
געוואח׳ווייל
דא געלערנט
אלע משנות פון ו׳ אן ביז צום סוף פון דאזיקן פרק זענען
איז איןטייל
בכורים ,וואס
זיי זענען ענליך צו די פריערדיקע משנות אין פרק וועגן
זאכן גלייך צו תרומה און אין טייל זאכן צו מעשר ,און אין טייל זאכן צו בי Tע ,און
אין טייל צו ביידע ניט.

פרק ג.
א כיצד מפרישין הבכוריס .ווי אזוי שיידט מען אפ בכוריס? אין די ערשטע
משנות פון דאזיקן פרק ווערט דערציילט ,ווי אזוי עם איז פארגעקומען דאס אפשיידן
די בכורים ,דאס פירן קיץ ירושליםבציבור ,א גאנצע מחנה לאנדווירטן צוזאמען ,דער
אריץ אי!זיי!
מענטש גיים
קבלת פנים אין ירושלים און אין בית המקדש .יורד ,אז א
פעלד או! זעם א פייג ,וואס איז געוואר! פרי צייטיק ,א הענגל וויינטרויבן ,וואם איז
געווארן פרי צייטיק ,א מילגרויס וואם איז געחאר! פריצייטיק ,בינדט ער עם ארוס
מים א גראז־ריטל או! ער זאגט  :״דאס ואל זיי! בכורים׳ .די משנה זאגט ,אז דעם
נאמען בכורים האט מען געגעבן די פרוכטן ,ווען זיי זענען נאכניט געווען אפגעריסן.
מען האט די דאזיקע ערשטע פרוכטן ארומגעבינדן מיט שטיקלעך גראז )״גמי״ פון
ווארט ״גומא״ אין תנך ,א וואסער־גראז( ,כדי מען זאל זיי שפעטער דערקענען .דאס
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ר׳ שמעון אומר ,אף.על פי כן חחר
וקורא אותם מכורים מאחר שיתלשו
מן חקרלןע♦ ב כי^ד מעלין את
הבכו-ים־" קל העןרות ו{זכטע?ו,ד
טתכנסית לעיר של מ׳עטד׳ ולדן

תכם

עיר ,ולא היו נה;סין
ברחובה
ל^תים ,ולמשכים היה הממנה
אומר׳ קומו ונעלה ציון אל כית ה׳
אלהינו  :ג הקרוכים מכיאין התאנים
והענכים׳ והךחוקים מניאין גרוגרות

יוארט ״שדד■,־׳ ,א פעלד״ איז אין א סך ערטער אויך דער טייטש א פרוכטן־ביימער־
גארטן .״יורד״ ,״אראפגיץ״ ווערט באנוצט אפט אין דער משנה אנשטאט ״אריינגיץ'
אין פעלד ,ווייל געוויינטליך זענען די היתער צום וואויגען געשטאנען אויף בערגלעך,
און די פעלדער זענען געווען אין טאל ,ור׳ שמעון ,און ר׳ שמעון זאגט ,אז פונדעסט־
וועגן רופט ער זיי נאכאמאל אן ״בכורי ם' נאכדעס ווי מען האט זיי אפגעריסן פון דער
ערד ר׳ שמעון האלט ,אז דאס א נאמען געבן זיי ״בכורים״ דארף פארקומען ,ויען
די פרוכט איז אפגעריסן ,און דעריבער כאטש ער האט די פרוכטן אנגערופן ״בכורים״
ווען זיי זענען נאך געווען באד׳אפטן צום ביים ,דארף ער זיי א נאמען געבן נאכאמאל
נאכדעם ווי זיי זעגען געווארן אפגעריסן.
ב כיצד מעלין את הבכודיס? ווי אווי ברענגט מען ארויף די בכורים? דאם פירן
בכורים אין בית המקדש קיין ירושלים האט געהייסן ״ארויפברענגן״ זיי ,ערשטנס
ווייל ירושלים איז העכער פון גרעסטן טייל פון ארץ ישראל ,זי שטייט אין א בערגי־
הער געגנט ,און צווייטנם ווייל ירושלים איז געווען דאם הייליקע הויכע ארט ,און אין
'תנך געפינט מען אפט דעם אויסדרוק פון ״אויפגיין״ )״וקמת ועלית״( ,צום הייליקן
ארט )צום בית המקדש( .כל העיידות ,אלע שטעטלאך פון רעם מעמד האבן זיך )די
לאנדווירטן מיט זייערע בכורים( צונויפגעזאמלט אין דער שטאט פון מעמד .מען איז
געגאגגן קיין ירושלים מיט די בכורים בחברותא ,א סך לאנדווירטן פון איין געגנט
צוזאמען .ווען דאס בית המקדש איז געשטאנען איז גאנץ ארץ ישראל געווען איינגע־
טיילט אין  24טיילן ,און יעדער טייל האט געהייסן ״מעמד״ ,אוךיעדער מעמד האט
געשיקט שליחים קיק ירושלים צו זיין )צו ״שטיק״ .״עמד״ ,דערפון ״מעמד״( ביים
מקריב זיין דעם קרבן תמיד ווען עס איז אויסגעפאלן די וואך פון דאזיקן מעמד )זע
אין מסכתא תענית פרק ד׳ משנה ב׳( .די הויפט־שטאט פון דעם מעמד האט געהייסן
.,עיר של מעמד״,, ,די שטאט פון מעמד״ .זאגט דא די משנה ,אז די לאנדווירטן פון
די דערפער .אין יעדן מעמד פלעגן קומען מיט זייערע בכורים אין דער הויפט־שטאט
פון מעמד ,ולנין ,און ויי פלעגן נעכטיקן אין מארק־פלאץ פון דער שמאט ,און זיי זענען
ניט אריינ^עגאנגן אין קיין הייזער )נעכטיקן( מחמת טאמער איז פאראן אין א הויז
א חשש פון טומאה ,און זיי קאנען דאדורך טמא ווערן .בכורים פלעגט מען ברענגן
מייסטנם באלד נאך שבועות )זע פריער פרק א׳ משנה ג׳( און דאמאלס איז אין ארץ
ישראל זייער ווארים און עם פאלט ניט קיין רעגן און דאס נעכטיקן אין דרויסן,
אויסער די היתער ,איז דעמאלס פארשפרייט אין לאנד .ולמשכים ,און ווען עם איז אנ־
געקומען דער פרימארגן האט דער עלטסטעד )פון די לאנדווירטן( אויסגערופן
,,קומו ונעלה ציון אל ביח ה׳ אלהינו״,. ,שטייט אויף און לאמיר אויפגיין קיין ציון,
צום הויז פון גאט אונוער גאט״ .פון דער משנה איז צו זען ,אז די לאנדווירטז ,וועלכע
זענען געגאנגן קיין ירושלים מיט די בכורים האבן געהאט איבער זיך א ״ממונה״ ,א
פירער ,און ער פלעגט זיי אויפיועקן גאנץ פרי מיט דעם דערמאנטן אויסרוף .״ולמ 
שכים״ איז דער טייטש ,,צום פרימארגן״ ,ווען עם ווערט פרימארגן ,און ״משכים״
איז דער טייטש ״דער פרימארגן״; מיר געפינען אין הושע ו׳ ״וכטל משכים הולך״,
.און ווי דער טוי פון פדימארגן פארשווינדט ער״ .דער אויסרוף איז א פסוק אין
ירמיה ל״א פסוק ה׳ נאר דארט פעלט דאס ווארט ,,בית״ .אין משניות פון ירושלמי
איז אויך דא אין דער משנה ניט פאראן דאס ווארט ״בית״.
ג הקרובים ,וי נאנטע ברענון פייגן און וויינטרויבן ,און די ווייטע כ! ענגן
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וןנמוקים .והשור הולך לס^יהם׳
וקרניו מצפות זהב׳ 1ע^ךת >;זל 1י.ת
גיראשו .החליל פ?ה לפניהם׳ ער
שמגיעים ,קרוב לירושלים .הגיעו
,קרוב לירישלום׳ שלחו לפניך,ם
ועטרו את בכוריהם׳ הפחות הםגנים

תל

והגן?רים יוצאים לקךאו1ם .לפי
בבור הנכנסים ךיו יתגאים .ומל
כעלי אוןןניות ש5ירושלי.ם עומדים
לפניהם׳ ושואלין כשלומם׳ אחינו
אנשי מקום פלוני׳ כאתם לשלום i
ד החליל מכה לפניהם עי שמניעין

דארע פייגן און געמרוקנטע וויינטרויבן )רוןזינקעס( די וועלכע האבן געוואוינט
נאגט פון ירושלים האבן געבראכט די פייכטע פרוכטן׳ ווי פייכטע פייגן און וויע־
טרויבן׳ ווייל זיי זענען בעסערע פרוכטן .אבער די לאנדווירטן ,וועלכע האבן געוואויגט
ווייט פון ירושלים האבן געבראכט געטרוקנטע פייגן און ראזשינקעם ,און כאטש די
דאזיקע זעגען ערגערע פרוכטן ,אבער זיי האלטן זיך לענגער אין וועג .והשור ,און
דער אקס גייט־פארויס פאר זיי ,און זיינע הערנער וענען בארעקט מיט גאלר און א
קרוין פון איילבירטן אויף זיין קאפ .דער אקס איז געווען אויף צו ברענגן אים א
קרבן שלמים אין בית המקדש .די משנה דעדציילט דא׳ ווי די גאנצע חברותא בכורים־
ברענגער זיינען געגאנגן אין וועג ,און ווי פארויס איז געגאנגען דער אקס ,וועלכער
איז געווען באפוצט .החליל ,דאס פייפערל קלינגט פארויס פאר זיי ביז ויי קומען נאנט
צו ירושלים .אויפן וועג האט דער מוזיק־אינסטרומענט ״חליל״ געקלינגן )״מכה״,
״געשלאגן״( פאר זיי ביז זיי זענען געקומען נאנט צו ירושלים .וואס מען מיינט מיט
״חליל״ איז ניט קלאר .טייל זעצן עס איבער א ״פייפער״ ,און טייל מייגען ,אז עם איו
א .,פלייט״ .טייל מפרשים האלטן ,אז ״חליל״ מיינט ניט בלויז איין פייפער ,נאר מען
מיינט דערמיט א גאנצע קאפעליע פון שפילער אויף פייפלעך צי פלייטן ,און דאס
ווארט איז א ״שם קיבוצי״ .ווי למשל ״החיל״ מיינט ״דאם מיליטער״ ,דאם הייסט
א סך מענטשן .הגיעו ,ווען זיי זענען אנגעקומען נאנט צו ירושלים ,האבן זיי געשיקט
שליחים )אין ירושלים מוריע צו זיין ,או זיי קומען אן( ,און ויי האבן באפוצט זייערע
בכורים .מיט ״באפוצן״ מיינט מען ,אז זיי האבן ארויפגעלייגט אין דער הויך שיינע
פרוכטן ,און ווייטער אין משנה י׳ ווערט געלערנט ווי די באפוצונג דארף פארקומען.
הפחות ,די הויכע שרים )פון די כהנים( ,און די שטעל־פארטרעטער און די שאצמיים־
טער )פון בית המקדש( גייען ארויס זיי אנטקעגן ,לויט רעם כבוד פון די אנקומענדיקע
זענען זיי ארויסגעגאנגן דאם ווארט ״פחות״ צו באצייכנען הויכע שרים איז פאראן
אין תנך .און אין ירמיה נ״א )פסוק כ״ב( איז פאראן דער אויסדרוק ״הפחות והסגנים״.
דא מיינט מען ,די אנגעזעהענע פירער פון די כהנים און פון די לויים .דער ירושלמי
זאגט ,אז מיט ,.לויט דעם כבוד פון די אנקומנדיקע״ מיינט מען ניט ״די חשיבות״
פון די מענטשן ,וואס האבן געבראכט די בכורים ,מחמת וועגן י Tן איז ניט שייך
צו זאגן ״גרויסע״ און ״קליינע״ .אלע זענען גלייך! נאר מען מיינם דערמיט לויט דער
צאל פון די אנקומענדיקע .וכל בעלי ,און אלע בעלי מלאכות אין ירושלים שטעלן זיך
אויף פאר זיי און באגריסן זיי ״אונזערע ברידער ,איינוואוינער פון דעם און דעם
ארם ,קומט בשלום״ .אין ארץ ישראל ,וואו עס איו זומער קיינמאל ניטא קיין רעגן■
טוען בעלי בלאכות זייער ארבייט אין דרויסן ,פאר דער טיר פון די וואוינונגן און
ווארשטאטן .זאגט די משנה ,אז ווען די בכורים־ברענגער זענען אריינגעקומען אין
ירושלים פלעגן די בעלי מלאכות איבערייסן זייער ארבייט און באגריסן זיי.
ד .החליל ,דער פייפער קלייגט פארוים פאר זיי ביו ויי קומען וןן צום הר הבית
)דעם בארג פון בית המקדש( .אין ירושלים איו פאראן א בארג אויף וועלכן דאם בית
המקדש איז געשטאנען .דער בארג האט געהייסן ״הר הבית״; אויף דעם בארג איז
געווען אפגעטיילט א פלאץ ארומגערינגלט מיט א מויער ,און דער פלאץ האט גע־
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להר הבות .הגיעו להר הבות׳
אפילו אגרי 5ס המלך נ 1טל ה 5ל
.על פתפו ו;כגס.עד ^זמגי.ע לעזרהי
לוגי.ע לעזרה׳ ןך?רו הלדם פעזיר׳
ארוממך ;י פי דליתני ולא שמחת
אויני לי  .ה הגוזל־ות ק על ג3י
הסלים היו ע 1ל 1ת׳ ומה קבידם
נ־והנים לנהנים  :ך עודהו הסל על

תלא

כוזפו ,ק־וךא מהגדתי הי1ם לה'
אלהיך .עד קגומר נ ל הפרשה.
ר׳ יהודה א1מר׳ .עד ארמי א;ינד
אבי .הגי.ע לארמי אובד אבי .מוריד
הפל מעל נתפ 1׳ ואוחז■ משפתותיו.
וכלין מניח;דו תחתיו׳ ומניפו׳ וקורא
מארמי אובד אבי עד שהוא גומר
בל הפרשיד! .ומניחו בצד הנקבה,

הייסן ׳,עזרה״ ,דער הויף פון בית המקדש .הגיעו להר הבית ,ווען זיי זענען אנגעקו־
מע! צום בית המקדש־בארג נעמט אפילו דער קעניג אגריפס דעס קויש )מיט די
בכורים( אויף זיי! אקסל ,או! גייט אריין ביז ער קומט צו דער-עזרה )בית המקדש־הויף(,
אין די לעצטע יארן פון צווייטן בית המקדש זענען געווען אין ארץ ישראל צוויי
יידישע מלכים מיטן נאמען אגריפם )אגריפאם(! אגריפאס דער ערשטער און אגריפאס
דער צווייטער! דער ערשטער איז געווען א פאטער פון צווייטן .די משנה דערציילט,
אז יעדער אייגער ,וועלכער האט געבראכט בכורים ,האט געמווט טראגן דעם קויש
מיט די בכורים אויף זיינע אקסלן פון זינט ער איז ארויפגעקומען אויפן בית המקדש־
בארג; אפילו אזא אדם חשוב ווי קעניג או.ריפס האט עם אויך געטאן .הגיע לעזרה,
ווען ער )דער בכורים ברענגער( איז אנגעקומען אין בית־מקדש־הויף ,האבן די לוייס
אנגסהויבן וינגן שירה ״ארוממך ה׳ כי דליתני ולא שמחת אויבי לי״ )תהליט ל׳(,
״איך וועל דיך גרויס! ,גאט ,דערפאר וואס דו האסט מיך אויפגעהויבן און דו האסט
ניט דערפרייט מיינע שונאים איבער מיר״ ,ווי מיר האבן געלערנט שוין פריער אין
פרק ב׳ משנה ד׳ האבן די לויים אין בית המקדש געדארפן ,ביים בכורים־ברענגן,
זינגן שירה און די משנה דערציילט דא ,אז די לויים האבן געזינגן דעם מזמור אין
תהלים ל׳.
ה .הגוזלות ,די טויבן וואם זענען געווען )אנגעהאנגן( ארום די קוישן האט מען
מקריב געווען אלם עולות און דאס וואס זיי האבן געהאט אין דער האנט האבן ויי
)די בכורים־ברענגער( געגעבן צו די כהנים .צוזאמען מיט די בכורים האט מען מיט־
געבראכט טויבן מקריב צו זיין אויפן מזבח אלם קרבן עולה :דאם איז דער קרבן ,וואם
ווערט אינגאנצן פארברענט אויפ׳ן מזבח ,און מען עסט גארניט פון פלייש .וועגן דעם
צווייטן טייל פון דער משנה ״און דאם וואם זיי האבן געהאט אין דער האנט״ זענען
פאראן צוויי טייטשן .דער רמבם זאגט ,אז דאס מיינט די טויבן ,וואם זיי ו׳אבן גע־
האלטן אין דער האנט :רשי אין מנחות נ״ח טייטשט ,אז דאס מיינט מען די קוישן
מיט די בכורים.
ו עודהו ,ווען דער קויש איז נאך אויף זיין )דעם בכורים־ברענגער׳ס( אקסל,
ליינט ער )דער בכורים־ברענגער( פון ״הגדתי היום לה׳ אלהיך״ )דברים כ״ו( ביז
ער פארענדיקט די גאנצע פרשה .דאם איז דאם ״ליינען״ ,וואם ווערט דערמאנט
פריער אין פרק א׳ משנה א׳ .יעדער וואס האט געבראכט דעם קויש מיט בכורים אין
בית המקדש ,האט געדארפן ליינען די פרשה פון בכורים )דברים כ״ו( .ד׳ יהודה זאגט,
אז ביז ״ארמי אובד אבי״ ,הגיע ,ווען ער איז צוגעקומען )ביים ליינען ,צום פסוק(
״ארמי אובד אבי״ ,נעמט ער אראפ דעם קויש פון אקסל ,און האלט אים ביים ראנד
)פון קויש( ,און דער כהן לייגט ארונטער זיין הוונט אונטער אים )דעם קויש( און
הייבט אים אויף ,און ער )דער בכורים־ברענגער( ליינט פון ״ארמי אובד אבי״ ביז ער
פארענדיקט די גאנצע פרשה; און ער לייגט אים )דעם קויש מיט בכורים( אנידער
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והשתהוה 'יצא :ן בראשנד .בל מ־
שיוד.ע לקרות קוי־א׳ ובל מישאיני
יוד?! לקריה׳ מקי'ן אותו .נבונע־
גיילהייא׳ רתקיג־ שירו נ־קרין את
כי ש'וד?נ ואת 5ו,י שיאינו יוד:!:
ך הי!שיריפ כביאין בכוייהם
בקלתות של כסף ישל זהב ,והעניים
מביאין אותם בסלי נציים של עקבה

תלב

קלופה׳ והסלים והבכירים נתנים
לנהנים ג ט רבי שכעון בן גנם
אוכיי ,מ?!ט־ין את הבבירים ,הרין
כלביבעת המינים .ר׳ עקיבא אוכר
אין מעטייין את הבכוךים׳ אלא
מלביבעת המינים :י ש כ ע י ן א ו מ ר ׳
•כלשה מהות בבכויים׳ הבכורים
יתופפת הבנויים ,יעביור הבנויים.

לענן רעם מזבח און ער קניט־אנידער און גייט ארויס די משנה האט דא געגעבן
בפרטות ,ווי אזוי דאס ברענגן די בכורים איז בית המקדש איז פארגעקומען .דער
,,תוספות יום טוב״ זאגט אז ר׳ יהודה איז בפרש די ווערטער פון דער סתם משנה,
און ער גיט דאס די פרטים ווי אזוי עס איז פארגעקומען דאם ליינען .מיט ״והשתחוה״,
אנידערקניען .מיינט מען זיך אויסציען אינגאנצן אויף דער ערד )פישוט ידים
ורגלים(.
ז בראשונה ,צוערשט )אין די ערשטע צייטן( ,ווער עס האט געקאנט אליי!
ליינען די פרשה )פון בכורים( האט אליי! געליינט ,און ונער עס האט ניט געקאנט ליי־
מען .האט מען פאר אים פארגעליינט ,האבן מענטשן נוועלנע האבן ניט געקאנט ליינען(,
אויפגעהערט צו ברענגן בכורים )צוליב בושה( ,האט מען מתקן געווען ,או מען זאל
פארליינע! סיי פאר די וועלכע קאנען און סיי פאר די וועלכע קאנען ניט כדי ניט צו
פארשעמעץ די וועלכע האבן ניט געקאנט ,האט מען איינגעפירט ,אז א בעל קורא
האט פארגעליינט פאר יעדן איינעם.
ח העשירים ,די רייכע ברענגן וייערע בכורים אין קוישן פון זילבער אדער
פו! גאלד ,און די ארימע לייט ברענגן זיי אין קוישן )געפלאכטן( פון צווייגן פון אפ 
ו עשיילטער ערבה ,און די קוישן און די בכורים ווערן געגעבן צו די כהנים ״קלתות״,
איז דאם גריכישע ווארט ״קאי^אטאם״ ,א געפלאכטענער קויש., .ערבה״ זענען די
באקאנטע געיויקסן־ריטלעך ,יועייכע מען נעמט סוכות צום לולב און אתרוג .די רייכע
האבן געבראכט אין קוישן געפלאכטן ודער ברטנורא זאגט,. :באדעקט״( מיט גאלד
און זילבער ,און די ארימע לייט אין איינפאכע ריטלעך־קוישן .די גמרא אין בבא קמא
צ״ב זאגט ,אז נור די ארימע לייט׳ם איינפאכע קוישן האט מען געגעבן צו די כהנים.
דאקייגן די רייכע לייט׳ס זילבערנע און גאלדענע קוישן האבן די רייכע לייט צוגענו־
מען צוריק אהיים ,געבנדיק די כהנים בלויז די בכורים .די גמרא זאגט דערויף ,אז
דערפון איז דאס שפריכיוארט ,,בתר עניא אזייא עניותא״ ,״נאך דעם ארימאן גייט־
נאך די ארימקייט״ ,מהמת ניט גענוג וואס ער איז אן ארימאן ,האט ער נאך געדארפן
זיין קויש אוועקגעבן דעם כהן.
מ ר׳ שמעון בן ננס ואגס אז רען באפוצט )״מעטרין״ ,פון ״עטוה״,, ,קרוין״,
נאפוצונו( זי בכורים אויך מיט ניט די זיבן מינים מיר האבן געלערנט פריער אין
פרק א׳ משנה ג׳ אז בכורים מעו .מען ברענגן נור פון זיבן מינים :ווייץ גערשטן .וויינ־
טרויבן ,פייגן ,מילגרוימען .אייי*בירטן אין טייטלן .זאגט ר׳ שמעון בן ננס ,אז דאס
באפיצן די בכורים ארויפלייגן אויף זיי שיינע פרוכטן )יועגן וואס עם ווערט פריער
געלערנט אין משנה ג׳( האט געמעגט זיין ניט דוקא מיט פרוכטן פון די זיבן מינים,
נאר אויך מיט אנדערע מינים .ר׳ עקיבא זאגט ,או מען טאר ניט באפוצן בכורים נאר
מיט די וירן מינים ר׳ שמעון כן ננס איז געווען א תי'מיד הבר פון ר' עקיבא:
י ר׳ שמעון זאגט ,אז דריי ואכן )מידות( זענען פאראן ביי בכורים בכורים,
אץ צוגאב צו בכורים )תוספח הבכורים( אץ באפוצונג צו בכורים ועיטור הבכוריס(
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תוספת הבכורים סין ?5וינ1׳ ועטור
הבכורים סין ב^אינו סינו .תוקסת
הבכורים נאזבלת ב} 1הךה׳ ופטורה
מן הךסאי׳ ועטור הבכורים ח;ב
בלסאי^ י א אימתי אסרו תוספת

תלג

הבכורים• כבכורים? בן 0ן ^זהיא מאה
0ן הארץ׳ ואם אי;ה1ין^ה 0ןהאר>ז
אץה כעכורים♦ יב לסה אסרו
הבכורים ?נבסי כ ה ף שהוא קונה
מהם לעבדים ו.קרקעות .ובהמה

״בכורים״ הייסן די פרוכטן ,וועלכע מען שיידט אפ אלם בכורים ווען די פרוכטן זענען
נאר אויפן בוים .״צוגאב צו בכורים״ ,תוספת הבכורים ,הייסן די פרוכטן וועלכע מען
לייגט־צו צו די שוין־אפגע^זיידטע בכורים ,כדי זיי זאלן זית מער .״באפוצונג צו
בכורים״ ,״עיטור הבכורים״ .הייסן די באזונדערם שיינע פרוכטן ,וועלכע מען לייגט־
צו צו דעם בכורים־קויש ,כדי אים צו באפוצן ,אז ער זאל אויסזען שענער .זאגט ר׳
שמעון ,אז די דאזיקע דריי זאכן ,מידות ,פארמען פון בכורים ,האבן די דאזיקע דינים,
תוספת ,דער צוגאב צו בכורים מוז זיין פון זטלבן מין ומין במינו( ,און די באפוצונג
צו בכורים קאן זיין ניט פון זעלבן מין )מין בשאינו מינו( .אויב דער עיקר בכורים
איז ,למשל ,וויינטרויבן׳ מוז דאם צולייגן שפעטער די תוספת הבכורים אויך זיין נור
פון וויינטרויבן ,פון זעלבן מין .אבער די באפוצונג פון בכורים־קויש מוז ניט זיין
דוקא פון זעלבן מין ,און אויב למשל דער עיקר בכורים איז געווען פון וויינטרויבן
קאן מען דעם בכורים־קויש באפוצן מיט פייגן צי טייטלן .תוספת ,דטר צוגאב צו
בכורים מוז ווערן געגעסן נור אין טהרה און ער איז פטור פון דמאי ,אבער די באפו־
צונג פון בכורים איז חייב אין דמאי .בכורים אליין מעג מען עסן נור ווען די פרוכטן
זענען טהור און דער מענטש ,וועלכער עסט זיי ,איז טהור .זאגט די משנה ,אז אויר
דעם צוגאב צו בכורים מעג מען עסן נור ווען די פרוכטן זענען טהור און דער וועל־
כער עסט זיי ,איז טהור .דמאי הייסן פרוכטן וואם מען קויפט ביי א עם הארץ און מען
ווייסט ניט צי ער האט אפגעשיידט פון זיי מעשר ,און דער דין איז ,אז מען דארף זיי
מעשרן)זע אין ד־ער הקדמה צו מסכתא דמאי( .זאגט די משנה ,אז ניט נור ווען א כהן
נעמט בכורים פון א עם הארץ ,דארף ער ניט אפשיידן פון זיי קיין מעשר ,מהמת
בכורים זענען דאך פטור פון תרומה און מעשר ,נאר אויך ווען דער עם הארץ ברענגט
צוזאמען מיט די בכורים אויך די ״תוספת״ ,דעם צוגאב ,מעג מען עס עסן אומגעמעשרט.
אבער די באפוצונג פון בכורים .די פרוכטן מיט וועלכע דער עם הארץ׳ וועלכער
ברענגט בכורים .באפוצט זיין בכורים־קויש ,דארף דער כהן יא מעשרן אלם דמאי,
ווייל זיי האבן ניט די קדושה פון בכורים .די מפרשים קלערן ,צי די באפוצונג פון
בכורים דארף מען עסן בטהרה! מחמת די משנה זאגט עס ניט בפירוש .פון רמבם אין
״יד החזקה״ הלכות בכורים ב׳ י״ח איז צו זען ,אז מען דארף זיי יא עסן בטהרה.
י״א אימתי ,ווען האט מטן גטזאגט ,אז דער צוגאב צו בכורים האט דטס דין
ווי בכורים? ווען ער קומט פון לאנד )פון ארץ ישראל( ,אבער אויב ער קומט ניט פון
לאנד )פון ארץ ישראל( האט ער ניט דעס דין ווי בכורים .אויב איינער האט אפגעשי Tט
בכורים פון ארץ ישראל־פרוכטן ,און דערנאך האט ער צו זיי צוגעלייגט פרוכטן,
וועלכע זענען ניט געוואקסן אין ארץ ישראל ,נאר אין עבר הי ר ח אדער אין חוץ
לארץ ,האבן די דאזיקע צוגאב־בכורים ניט דעם דין ווי בכורים׳ און א ניט־כהן מעג
זיי עסן)כאטש בכורים מעג עסן נור א כהן( .דער רמבם זאגט ,אז כאטש זיי האבן ניט
דעם דין ווי בכורים אבער בטהרה דארפן זיי געגעסן ווערן.
י״ב למה אמרו ,צדוואס האבן זיי )די חכמים געזאגט אז בכורים זענען ווי
דאס איינגענטום פון כהן? די משנה פריער פרק ב׳ משנה א׳ זאגט ,אז בכורים זענען
״נכסי כהן״ ,דאס פריוואט־אייגנטום פון כהן ,ער קאן טאן מיט זיי וואם ער וויל.
פרעגט דא די משנה ,וואם מיינט מען מיט דעם אויסדרוק .,פריוואט־איינגנטום פון כהן״?
און די משנר ,ענטפערט :שהוא קונה ,ער מעג קויפן פאר זיי שקלאפן און פטלדער און
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טטאה׳ ונעל חוב נוטלן בחובו

יאשה בבר.ויבתח׳ כס5ר תויה .ור׳
יחידה אויןר׳ אין נור^ין א1תם אלא

חלד

לחבר בטונה׳ !חניא נ1ת:ין א1תם
לאנשי מש^ר׳ והם טחלקין ניניהם
ב,קדשי הנקדשי:

א ניט־כשרע בהמר! למשי* מעשר שני ,כאטש דער אייגנטימער דארף עס דאך עסן
אין ירושלים ,הייסט עס אבער ניט זיי] פריוואט־אייגנטום ,מחמת ער מעג די מעשר־
שני־פרוכטן פארנוצן נאר אויף עסן .טרינקן; אבער קויפן ,למשל .א שק־'אף צי א פעלד
פאר דעם מעשר שגי טאר ער ניט .דאקייגן פאר בכורים מעג דער בהן קויפן שקלאפן.
אדער פי^דער אדער א ניט כשרע בהמה דיאס מען טאר ניט עסן .ווי א פערד ,אן אייזל(.
ובעל חוב ,און דכר ,וועלכער מאנט געלט א חוב ביים כהן ,קאן זיי )וי בכורים(
צונעמען פאר רעם הוב און די פרוי יפון כהן( קאן זיי צונעמען פאר איר כתובה
אויב דער כהן איז וועמען שולדיג א חוב ,אדער אויב דער כהן האט גע׳גט זיין פרוי,
און עס קומט איר צו באצאלן די כתובה ,קאן דער געלט־מאנער צי די פ תי צונעמען
די בכורים פאר דעם געלט ,וואס דער כהן איז זיי שולדיק .כספר תורה ,אזוי ווי א
ספר תורה רש״י אין מסכתא חולין קל׳יא איז גורס  ,וכפר תורה׳׳ און טייטשט ,אז
מען מעג קויפן פאר בכורים א ספר תורה■ כאטש עס איז ניט צום עסן .דער ברטנורא
ברענגט רעם טייטש ,אז א ספר תירה האט אויך דעם דין ווי בכורים ,און א בעל
היב קאן זי צונעמען פאר זיין חוב און א פרוי פאר איר כתובה ,ור׳ יהודה ,און ר׳
יהירה ז^ןגט ,אז מען טארגיט געבן בכורים )צו א סתם כהן( נאר צו א חבר פאר א דאנק
מיר האבן אין מסבתא דמאי פרק ב׳ משנה ג׳ געלערנט ,אז רעם טיטל ״חבר״ האבן
געהאט נאר גאר פרומע מעגטשן ,וועילכע זענען געווען זייער אפגעהיטן אין די דינים
פון טומאה יטהרה .זאגט ר׳ יהודה ,אז פונקט ווי תרומה דארף מען געבן נור צו א כהן
א חבר וזע פריער אין מסבתא חלה פרק ד' משנה ט׳( .אזוי דארף מען אויך בכורים
געבן נור צ־ א כהן א הבר; און אז מען מעג נעמען ביים כהן א דאנק דערפאר וואס
מעי האט אים געגעבן די בכורים .מחמת דער בעי‘ הבית האט ראך דאס רעכט צי
ועבן די בכורים צו וועייכן כהן ער וויי‘ אין עי טהוט דאך דעריבער א טובה רעם
כה■ ייעמען ער גיט די בכורים .יחכמיס ,אבער די חכמים זאגן ,אז מען גיט זיי )די
במרים> צו די מענטשן )נהנים פון משחר און זיי צעטיילן זיי צווישן זין ווי וי
קו סיו! פון בית המקדש אלע כהנים זענען געווען איינגעטיילט אין  24משמרות,
און יערער משמר האט געטאן די עבודה אין בית המקדש ,מקריב געיוען די קרבנות,
נאר איין יואך .יוען עם האט זיר געענדיקט די וואך ,האבן איבערגענומען די עבודה
אין בית המקדש די כהנים פון אן אנדערן משמר .די קרבנות פין בית המקדש ,יואס
זייעי־ ^'‘"ש ד.אט געהערט צו די כהנים .האבן יעדע וואך געהערט צו די כהנים פון
דעם נ־יגימר פ־ן דער דאזיקער ויאך .איי די דאזיקע משמר־כהנים האבן צ־רישן ז־ך צ'־
טיייט דאס פייייש ,זאגן די חכמים אז אייר הי בכורים קאן ניט ז־יער בעי־' הכית געבן
דעם כהן 'וע־‘כן ער וויל נאר ער מוז ז־י געבן צו די כהנים פון רעם משמר וועלכע
טיען ד־ עבודה אין בית המקדש אין דער דאזיקער וואד■ און די כהנים צעטיילן
צייישן זיך די בכורים .ממילא באקומט זיין הלק אייר א כהן■ יועלכער איז ניט קייו
חבר ,ווייי‘ פונקט ווי מען גיט אזא כהן פלייש פון א קרבן און מען ווייסט אז ער וועט
זיין אפגעהיטן צו עסן עס בטהרה ,אזוי גיט מען אים אויר בכורים .דער ברטנורא
ט־יצשט ר׳ יהודה׳ס ווערטער  .אין נור.נ'ןי׳ .,מען זאל ניט געבן״ .או דאס גייט־ארויף
אייף דעם כהן וועי‘ כער האט שוין באקומען די בכורים ,אז ער ז< 1י זיי ניט געבן נאר
צי א כהן א חבר.
סליק מסבתא בכירים — געענדיקט מסכתא בכורים
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בכורים פרק ג

תלה

אין טייר משניות איז פאראן צוגעגעבן צו מסכתא בכורים א פירטער פרק ׳.אנ 
דרוגינוס״ ,אבער ניט דער ירושלמי אויך אין כתבי יד׳ און ניט דער רמבם און ניט
דער ברטנורא און ניט דער תוספות יום טוב אין זייער פירושים צו משניות האלטן
אז דער פרק געהערט צו דער משנה מסכתא בכורים; ער איו באמת א ברייתא פון
תוספתא בכורים .און זי האט פארשידענע נוסחאות ,די אי'ע דערמאנטע מפרשים האבן
דעריבער ניט געשריבן קיץ פירוש צום דאזיקן פרק.
הדר! עלך סור זרעים

ץ?יה קז 9יר ואנלד זןגיא
ון!זון לצלא ?ה■

רליאהרצייט
לאבל גזי
תפלה •י■
•י
ר\ךם הלמד
הריני רוצה ל^טוי מש^ד ,׳^היא איחיית ניןז; 1ה :נכיר ?ש?ח מששר )הנשפרת( )שנים(
ו?זנית ^מוד זה תהא'נשמתו )נשטתה( צריויה בצרויר הח'.יס ןנם מתי ןמןי .ישראלי ברחסים
י' ו^מוד )ותעמוד( ל2ץ !3שין ,אטן.

אחר הלמוד

א}א;.י 9לך $לא רחסיס׳ א>ןןר ?;ךף 5סש ;ל־יחי ,וףח ?ל־?^ר“
אי ש׳;הי}א ליצון ל^ניף תיורתנו ותס^תנו כעבור נשסת )פלוני בר פלונית:
אי פלונית בת פלונית( וגמול ןא עליה בחסדןד ה^דול׳ לפתולו לה ?#גייי
רחמים וחסד ושעיי גן עדן׳ ותקבל אותה באהכה וחבה׳ ישלח לה
מלאכיך הקדושים להוליקה ולההגייכה תחת ע׳ן הח;ים׳ א^ל גשמות
הצדיקים וה^הקגיות החסידים והחסידות להגות מזיו שכיןתך להשביעה
מטובך הצפון לצדיקים :והגוף ;נוח ג;קכר כמגוחה גכו;ה כחדוה׳
בשמחה ובשלום׳ כמו שכתוב ,יבוא שלום,יגוחו על ?שכבותם הולך
גכוחו׳ וקתוכ:עלזו חסידים בכבוד,ייגנו -על־־משכבותם .ןקתוב אם־־
השכב ל*י הפחד ישכבת וערקה ש;סך׳ יחשמור אותו מחבוט הקבר
ו ה ר מ ה ן תו ל ע ה :

)נפטרת(

ונפטר(
ןה  9ל ח ו ת ה ה ל ל ו ע ל ־ ? ל־ ^ ש ^ 5יו׳

ו ה ה ל ת י ה ה ל י ל ל י *  -ע ל ־ ? ל ״ פ ש ע 7״

א שי י ע שי ד

כי א ל ם אין צ די ק כ א ד ן א ש ר י « ש ד ר

 3י א ל ס אין צ די ק

ט ו ב ו ל א -יך 1} 1א וןכ ר ל ו זכיו תיו
ו צ ך קו תיו

א ש י ע ש ה׳ ו ה שפ,יע ל ו

ה 5ש ה ת ו ל ל ש ! ע צ מ ו תי ו ב י ן ; ר מ ר ב
ט ו ב ה צ פון ל צ די קי ם׳ ? מ 1ש כ ת ו ב

ולי>

טו ב

 :ס ? < א׳ ה כ ר ל ה ז כיו ס ,7

ן צ ל קווןי ה  « 1שי  ,ע ש ^ ה׳ ו ה ש פ י ע

ל ה הגשהו(ה ללש!
טי ב

סרב

ה צ פין

ע צ מו תי ה -כ ק כ ר
ל צ רי קי ם׳

כ סו

ה ה ל ב טו כ ף

א תוי ך׳

ש כ ת ו ב הד ,ל ב ט ו ? ך  iא ש ר ^ פ ן ה

שו הי

אהת

לי רי א ך׳ ו כ ת י ב ש ו ה י כ ל ־ ע צ ם י ה י ו

ס ה ^ ה ל א ג ש כ ל ה׳ יו שכון כ ,ט ח כ ל ד

א ה ת ס ה ר ■ ל*י ג ש ? ר ה׳ ויז שפון

י ש אגן ה פ ח ד י ע ה ,ו א ל .יראה פגי

כטח

ר ע ה׳ ואל

^י־הגט׳ ו ; ש מ ת ו ת הי צ רו ל ה ? צ רו ר

תראה

ה הוי ם ו ל ה לויו תו

צ רי ר ה כ צ רו ר הה*.ים ו ל ה ה י ו ה ה

ו כ תו ב

כ ל־ ע צ הו סיו

? ס ח!י ת

ה ס סי ם

ע ם־־ כ ל ~ ם תי

? ל ד ושאגן

ספהד

פגי Jי ,TנצI׳ וג ש ס ת ד ,רןך.י

ע ס ך  :ש ל א ל א סז:

א דו ר ך .ת ם ל ה א ו מ ח ם ק ד י ש ז ה ,

יתגדל

וית^.קךש שמד ,רבא

בעלמא די ברא ?רעוחד ונמליך מלכותה• בחייכון

וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל

בעגיןא ובזמן ^קריב ואמרו אמן.

ןד.א שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמנא■ יתברך׳ וישתבח ויתשאר• ויתרומם■
ויתנשא .ויתהדר .ויתעלה ויתך.לל .שמה דקדשא■ בריך הוא

לעלא )נמי•״

ולעלא(

מן כל ברכתא ושידתא תשבחחא ונחמתא• דאמירן בעי״מא .ואמרו אמן•
על

ישראל ועל רבנן■ ועל תלמידיהוין ועל כל תלמידי תלםידיד\ן .ועל כל סאן
דעסקין באוריתא■ די ןאתרא ך,דין ודי בכל אתר ואתר• יהא להון ולבון

שלמא רבא .הנא וחסדא .ורוזמין .וחיין אריכין• ומזוינא רויחי• ופרקנא מן _קךם
אבוהין דבשטןא וארעא• ואמרו אמן:
,יד.א שלפא רבא מן שמןא והניס סובים עלינו ועל כל יעי־אל  1אמרו אמן•
עשר .שלום במרומיו• הוא :עשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן•
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תלז

ספהחות פףכןי

5סךר

אותו ואת ננו חולץ פיק ה :
אות א
אקעוטדין להתפלל ניסת  : p*0אין נערכין  ...ערני! פיק נ :
אלו דנרים »בין נ״ * ונ״ה אץטקדישין  • ..ערפץ סרק ו :
גרסת פרר  :אלו קרשים  ...הסויה פיק נ :
אלו רנדים »«ין לר& »יעור ארנעה טחוהרי נפרה כריתות פ׳נ :
פ 36פרק ו'  :אטרו לו אנלת חלב נייתות ס׳ג ו
אלו טפסיקין״ -פאס פרק נ  :אסר להם תטטונה נואו והפיסו
המיי סרק ג '
איזהו עייס  ....נלאיספרקו:
אין אסור מיאום נלאים גלאים פ׳פ  Iאטר להם הטמונה נר ט תמיד פ׳ה.
נליספרק א
איןתורםין •• ..תרומה פרק נ  :אנוח ושזוטאה
אין נוהנין דנילה תרומה פרק יא  :אלו כלים ט»ילין כלים פיק י
אוכלי! עראי * ••.חלה פרק ג  :אלו טטטאין  • . . .אהלות סרק נ
אנדרוגינוס נגורים פרק ו  :ארס ונליס  ....אסלות פרק ו
א״ר עקיבא •״ •.פנת פרק פ  :ארונה  ..............אהלות פיק י
אלו קסרים ״••• שגת פרק פו :אלו נהרות  ■...ננפים פיק I
אור לארנעה עייר פסחים פיק א  :ארץ ישראל אומרה מקואות פ׳ח
אלועונרי!  ••..פסתים פרק נ נ אלו תצצין נאים סיזאוס פרק פ
אלו דנרים נפסח פסחים פרק ו  :אוכל טעשר פסל יום פיק ד
אלו הן הםסונים שקלים סרק ה :
או ת ב
אסר להם הטטונה *או וראו נ״ש אוסר הפקר לעניים סאה פ״ו
נראשונה היו אוטרץ שניפית פיד
יומא פרק ג
ננות שות י••• שניעית פרקס
אץ ידי!  .............נ י5ה פרק נ
נ»ל  .............הרומס פיק י
ארנעה ראסי ענים ר׳ה ס׳א
נגר שצנעו  ....מילה פרק נ
אם אינן טנירין ראש השנה פ׳ג
נטה טדליקין  . ...שגת פרק נ
אין דורסי! העריות ועינה פ׳ג
נמהטוטנץ  ....שנת פרק ד
ינמותפרק נ
ארנעה אחין
נטה נהטה יוצאה שנת פרק ה
אלטנה לנהן גדול ינמות פרק ז
נמהא שהיוצאה •...שגת פרקו
אלו נערות  •••.נתונות סרק ג
ננל טערנין  ....נייונץפיק ג
או* עלפי■••• נתונות סרק ה
נאחר נאדר  ....שקלים פרק א
אלמנה ניזונית נתונות פרק יא
נג׳ פרקים נשנו־ .תורטץשקליספ׳ג
ארנעד .נדרים  . .נדרים פרק ג
נראשונה כל טי שרוצה יומא פ׳נ
אין נין ד&ודר • • נורים פרק ד
נא לונה! נ מל  • ...יומא סרק I
אחסה ושוטרת ינם סוסה סרק ד
ניצה ^ ר ה ניום פוג ני5ה.פיא
אלו נאטרין ננ ל לשון סופה פ׳י
נג׳ פרקים נשנה טעים תמדתפ׳ד
ארנעה אנוח נזיקין קמא פיק א
נני העיר  •••.מנילה פיק נ
אלו טציאות •••• מציפא פיק נ
נש״א אץ טטאנץ ינמות פיק יג
איזו* נשך •••• מליפא פיק ה
נתולח נשאת נתונות פרק א
אחר רעי טמונות סנהדרין פרק ד
נש״א הקדש טעות נדי פרק ם
סנהדרין פ־־ק ז
ארנע טיתות
נן סורר וטורח סנהדרין פיק ח
אלו הן הנתנקין סנהדרין פרק יא
אלו רק הנולין מטת סרק נ
נן זוטא אוסר ..*.אנות פרק ד
נעשרה טאסרות אטת פרק 0
ארגעה שוטרי! הן שנועות פיקח
אלו דנרים טקולי נ״ש מדיות פ׳ד
נש״א כל חניתנץ ונחים פיק ד
נרימה ה םק שח«....לץ פרק ד
אין טעטידין נר.טה ע׳נ ס'נ
איזריו טקוטן של זנחים ונחים פ׳ה נשלשח טקוטות הנהנים שוטרים
אלו טנויוות נקנאנוח מנמת פיק ו
המיד פיק א ;
אלו טרפות ■•■• מלין פיק נ
בזק שנהן גמל הסיד פיק ז :

I),

נשלשה טקוטות הנהנים שוטרים
מדות פיק א :
נטה רטים אסורים קניס פיק נ :
נהרת עזה •••• נגפים פרק נ :
ננות טתיים • •■.דה פיק ד :
נ א סימן  ............דה סרקו:
 .גיוס נסנו וגטרו ידים פיקד:

^  ,או ת ג

נריששלא לוקס תחתיו סאה ס׳ה :
גם פשוט •••• ננא נתרא פיק י :
גיד הנשה  ••..חולין סרק : I
גופה של נהרת מפיס פרק ו :

אותר

דיני מסונות •י ..סנהדיץ פרק א
דיני טמונות )זה טרר(סנהדייןס'ג
דם חטאת •« ..ונחים פרק יא
דם שחיטה  ....כריתות פיקה
דם הגיח  ..............גדה סרק I

אותה

היה קורא נחורה ניכית פיק נ
הרואה מקום שנעשו נו נרנות פ׳ע
הפאר .ניתנת נ ס תוני פאה פ׳ד
הקלין שנדטאי  . . . .דמאי פ׳א
הלוקח פימת  ....דמאי פיק ד
הלוקח סן הנחתום ימאי פרק 0
הטקנלשרד .... .דמאי פרק ו
דיטזסן א ת חני מ  ....דמאי פ׳ז
החטים ומונץ  ••*.נלאים פ׳א
הטנריךאתהגפן  ....כלאיםפ׳ו
הפיגם והירנוזץ ••• • שניסית פ׳פ
התורם קישות •••• סיומה פיק ג
הטפריש מקצת חרוטה תרומה פ׳ד
האוכל תדוטה שוגג סיומה fo
האוכל תרוטה מזיר תרומה פ׳ו
האשה שהיתה אוכלת תרומה ס׳ח
הזורע חרוטה •••• תרומה פ׳ע
היהעונר כ שוק -...מעשרפ׳נ
הטעניר חאנים  ••..מעשי ס׳ג
הכונש השולק המולת מעשי פ׳ד
העוקר שתלים  ••..מעשי פ׳ה
הטולז פימת  • . . .מעשר שני פ׳ד
הנוטע לסייג י• •.עילה פ׳א
החרוטה ותרומת טעשר פילה פ׳נ
החרוטה והננודים נטייס פ'נ
הטוציא יין  ..............שגס פיס
המצניע לוו־ע  .............שנספ׳י
הזורק סמח״י לרח״י סנת פי׳א
הנוגה ....................שגת פי׳ג

תלח
הדר עם העונד טנני ם פירונין פ׳ו:
המוצא הפילי!  • • . .פירונין פ׳י :
האשה בזמן שהיא נ ני ח פםחיספ׳ת:
התרוםד,םר,היו עושין נהכקליספ׳ד:
הוציאו לו את הק*

יומא פ׳ה ;

מציעא פ׳ר
השוכר את האומנין מליעא פ׳ו
השוכר את רסועלים גזליפא ת׳ז
השואל את הפרד . . ,מליעא ס׳ח

התנור שחדדו  . . . .נלים ן׳ח
חסיין* והסכי! וה8יגיי! :ל־ס סי/
השידת  ...................נליס פי׳ת

הסקנל שדה ם חנ Tו מליפאפ׳פ
הבית והעלייה  . . .מליעאס׳י

הספיק  ...............כלים 'p׳»
הכדים והכסתות כלי ס ןרין נ
הנוגע בכובד העליון נליס : p׳fr
השולחן והדולשקי כלים פנ׳ג
הכדוד והאמום  . . .כלים שכ׳ג

הישן החח הסטה  ■.סוכה פ׳נ ;
סוכה פ׳ם ;
החליל ..............
המניא נרי יין  ••.ניצה פיו :
את המגילה למפרע
הקורא

המוכר את הניח  .• ..נ״נ גיגי
המוכר את ר&פינה •• ג׳נ פ׳ס

מגילה פרק נ :
עומד
המגילה

 • ..נ׳נ ס׳ו
האומר לחנירו בית כור נ׳נ פ׳ז

הקורא

את

השותפין שרצו לעשות ג׳נ פ׳א

מגילה פרק ד ;
הנל ח״נין כראיה תגיגה פ׳א ;

היו נודקין  . . . .סנהדרין פ׳ה
העיד ר׳ יהושע ודכי ד ח ק על

 ...........׳נמות פ׳ד ;
המלץ
הנא על יבמתו •• .׳נמות ס׳ו :
הערל  ......................׳ נ מ ו ת פ׳ח :
האשר ,שהלך נעלה ׳נמח פי׳ :

יטר המור פדיות סרק ז
רני ירעשע בן נתירא

האשד ,שהלבה • י■
האשד,

שהלך

׳נמות ספ׳ו :

נעלה

וצרתה,

ינמות פיק ס׳ו :
האשד שנתארטלה נטנות פ'נ:
המדיר  ...................נתונות פ׳ז :
האשה שנפלו לד ,ננסים כטנות פ׳וע

פריון
העיד

על דם נבילות פו ות פרק ח
השוכר את הפועל •  ..פ׳נ פ׳ ה
הץרו בית דין  . . . .הוריות פ׳א
מרה כהן משוח  . . .הוריות פ'נ
ו ע ונ ה מקרש את הראוי ל
זנחיס פרק P
השוחם ודמעלה  ■..זנחיס סי׳ג
מגהות ס׳נ

הנושא את האשד ,נתונות פי׳נ :
השותפין שנררו •••י נורים פ׳ם :
הנודר מן המנושל נדרים פ׳ו :

הקיסץ ..................
הקומץ אסר
 . . .מנתות פ׳ג
התכלת  ...............מנתות פ׳ז■
התורה  ...............פנתות פ׳ו
המנחות והנסכים
פמזות םי׳נ

נורים פ׳ז ;

דרי עלי עשרון  . . .סגתות פי׳ג

נזיד פ'נ ;

 .חולין פ׳א

דגותב לאשתו ..

הנודר סן הירק ••.
ועיני נזיר .............

נטטת פ׳ט:

הנכרים אין לוע נ ד ת ת נרי פ׳ס :
המקנא לאשתו  . . . .מסה פ׳א :
מ ה מביא » .................נ מ פ׳ג :
היה נופל  ...............ס ו פ ם פ׳ג :
המביא
המביא

נ ם  ................ניגוץ פ׳א :
נם אתר  . . . .ניפץ ס׳ב :
נ ם  .................ניפ ץ פ׳ד :

השולח
הניזק׳)  ................נינוין ^ ה:
האומר התקבל גם זה ניגדן פ׳ו :

הזורק נ ם לאשתו  . . .י ניפץ פ׳ס :
המגרש  ...............ניפץ ^ פ :
האשה נקנית — קדיסק פ׳א :
האיש מקרש  ....קדום־ן פ׳נ :
האומר לועייי •••־  7ודן ^ ג:
המניח את הנד  . . .י נ׳ק פ׳ג :
הכונס צאן לריר  •...ניק פ׳ז i
החובל גתנידו  . . . .נ׳ק פ׳ח :
דגוזל עצים  .................נ ׳ ק פ׳פ ;
הגוזל ומאכיל  ...............נ׳ק פ׳י ;
ד&פקיד  ................פציפל פ ; /

הקלתות

............

גליס  p׳t

השוחט אתר בעוף תולין פ׳כ
העור והרוטב  . . .מלין פ׳ם
הזרוע והלחיים  • ..ידלין פ׳י
הלוקח עובר חמורו בכורות ס׳א
הלוקח עונד סרחו גטרות ס׳נ
הלוקח נר מ ה  . . . .נטויות ס׳נ
הכל מערינין  . . . .פרדן פ׳א
השג יד  .................פרנין ס׳ד

האומר משקלי ■.
פדדן פ׳ה
חסקדיש «ת שדרר ערכין ס׳י1
ערכץ פ׳פ
המוכר את שחש
הכלםמירין  ....שפויה
דמניא אשם  ....הדתות
הנועד שוד ,שרוטה מגדלה ^ס
השליח שיעשה ,שלימתו מפילה פ׳ו

ו׳1

הבגד מסמא  . ..כלים פ5׳ז
הסוסאה ככותל ?> . . .םלות ס׳ז
הבית שנסדק  . . . .אהלות סי׳א
העושה מאוד  . ..אהלות סי׳ג
\זרז ..............
אהלות סי׳וי
החודש אה הקבד אהלות פי׳ז
הכל ספמאין .
הסורח ...............

עמים פ׳ג
עעים פ׳ח

הנתקים .................

מפיס פ׳ם
ממיס ס׳י

השחין והסכוה . ..

הסביא כלי חרס » •• ..יה י׳ה
הסקרש ונפל . . .
פרה פ׳ו
האזוב הקדר  •• ...........פ ר ה פ מ
האשח שהיתח
כובשת יר8
גמרות פיק נ :
הדופב והכרישץ
סהחת פ׳ג :
הזורק טומאה  . . .גמרות פ׳ו ;
השרין והדפרדע  • . . .פהיות פ׳ס ;
הקדר  .................פהרות פ׳ו J
היד עם עם הארץ גמרות פ״ח ן
הנועל בית ה ב ד  • . ..פהרות פ׳י I
הפסא שירד  . . . .סיץאות פ׳ג
הסניח כלים  . . . .פג^אוס פיו
הספלת  •• .............מיה ^ג
הרואה כתם  •• . . . .מ־ספ׳ס
האשה שהיא עושה דרכיה נדה ס׳מ•
השוחד ,לשתות  ...מקירין YS

הסעלה פירותיו לגג יוכפירין f t
הרואה ראיה אתת ■ וניס פ׳א
הכל םסכאין נדנד ,״ .זניס ס׳נ
הזב וד«הור ...
(כים פ /
הנוגע בזב  • ..........יליס פ׳ה
הסננס חי*ות  ....סנול יום פ׳א
דרםננים Tיו לבית הטגוגע  Tי ס פ/

אות ו

החלו עולים במעלות שגדד פ׳ו

ואלו דברים כתעשיין דפאי ס׳ג

תר הכית ................פדות פ׳נ
ה מונח היה שלשים ושתיס פדות

ואלו סנלהין 1 . . .ופזי הפן פ /
יאלו סותרק  . . .מ ד ם פ׳ג
ואלו נדרים  . . .מריס ש׳א
ואלו  pרנשרפיס כגמיח פ׳ס

 •.כלים פ׳ד
העושה .שלשה .פספושיט כלים פ׳ז
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וא^ו ר,ן דtS,קין  . . .מנוח  : J'eבלל גדול אסרו בעביעיח כל בלי סחנוח נסח חוא כלים פי׳ד ;
.............. ..סמורח #יד  :עדוא סאבל אדם פניפיס ו׳ו  :בלי עץ אחר  . . .כלים פנו׳ו :
ולד
ולד חטאת אחד  . . .מעיל? סיג  :בלל גדול אמדו נ*ני>ית בל בל נלי עץ  . . .נלים ספ׳ו :
המיוחד לטאנל אים שניטים »׳ח בל בלי בעלי נחים נלים פי׳ו ;
בלל אמרו נטעערוח מפשרוהס׳א בל הבליט  rלחם כלים פג׳ה :
אות ז
זיחים סאיטחי םרןנלין סהיוח #׳»  :ברם רבעי  . . .ממשי שר »יכ בלי זכוכית  • • . . . .פליס ס״ל :
זיעת בח־ם  . . .מנכייין  .*i ’tני»ד ספייעין  . • .נסוריס סיג בל הטשטאין באהל ,לוס סיג :
שגפב״ג כוורת  . . . . . .אהלות פיגו ;
ויתים *ננ ») בטרמיחן » Jp'1סיג *.ניי ח
בלל גדול אסרו נ ענ ח שנפ »״ו נל הסטלטלין  . . .אהלות פכ׳ז :
אות ח
 nrdnדא *חווטו יווומח  : t tבל נתבי הקד*  . .י שנת #ס׳ו ניצר נוציין •  . .אהלות סי׳ת :
חם*ת דברים  . . .מלס  ft :'#בל הבלים גטלין  . .י שנת »'» בל ספק נגעים  • . .גגעים פיה ;
חבית יינייברה  . . .פנח סנ׳נ  :ניצר םענרץ  . . .פירונין פ׳ה בל הנגדים  . . .נגפים סייא ;
חלון
’# ............ .יונין ש׳ו ; כיצד ם*חתפין  . .׳ שירונין פ׳ח בל הנחים...............נגפים סי*נ :
:
ס׳ג
חגיגה
.
.
•
נקר*
חוטר
בל גגות העור  . . .מירונין פ״ס ביצי  • •> !*vicoננעיס סי׳ד ;
ו ס * ע*רה •*:ם ינמות ס׳א :בל *עה  ................פנמים ו' ג כל
 .................פ י ה סיי נ
\* wyג»א ;^#ח •נמוח סי״ד  :ניצר צולין • .. ............סמים פ׳ו כל הטעויב לטקוה רוןאות מיו :
בל  totהכלים  . . .פלץאות סי• ;
חזקת ד.נח*ם  . . .נ׳נ ס״ג ; בל הרוקי!  . . .שקלים ס׳ח
חםאח ד,עון« *ע*אה ונחים ס׳ו ! כיצד א*ח אחיו  • . .עמות פ׳ג בל היד  . . . . . .גדה #׳׳נ ;
חטאחהעון* טועלין בה ממילה ס"נ  :בל בגדי נדרים  . . .גויים פ״א בל ט*קח  . . .מכשירין #יא :
כל  n trהאוכלין גומל יום פ׳ג נ
חםאח ד.עו!ו  n**jriקנים #׳ : 6בל נגדי גזירות  . . .גיר פ״א
כל *דצא יד  . . .מזקצץ ס׳א ;
חם*י* 7טלאי  . . .סרה פ׳ו ן נח| גדיל ונזיד  . . .סיר פ״»
אות ט
נ*ם *חטים בו ^! םונהפ״ה
אות ל
םרן« נקל«י  . . .יומ^ ס״ד :
פ׳יג
גיגדן
.
.
«
•
•
.
Mn
בל
לא יאטר אדם לחנירו מנשרשני
טבול יום...............ונחים פי״ג ; כיצד הרגל טועדת • י  .נ״ק פ׳ג
פרק ג :
כבעת אדם...............נליס פי״נ  :כהן גרזל רן •  . .סגהודן פ׳ג
לולב ה גוז ל ... ...פז נ ה פ׳ ג ג
אות י
נל י*ראל י* להם■ חלק
לולב וערכה •  . .סונה סיד :
י* סביאין נ-נורים גבויים  M#י.
םגהויץ סיק י לא יחפור  . . . . . .נ'נ פ'נ :
יציאות ה*בת  . . .שנפ ס׳א Sניצד הזגריס נעעים זזסטין
לפגי אידיהן  .............ע׳ו סי א:
יום הבפורים  . . . . . .יומא פ׳ח :
•נזה *״א לא חיו כופתין  « . .תמיד ריד ;
יו׳ם *חל לחיות  9 yניצה פ'נ  :בל הנענעין  . . .נטמות פ׳ו
אותם
יו״ם על ר״ה  . . .י^ס פ׳ו :
כל וספםאין באהל פויזת פ׳ג טאיטחי קורין אח *טע נרטת פ׳א ;
יע סותרות * . . .נמוש פ״ם ;
הצלסים
כל
פ/
ע״ו
י
.............
טי *טחו  . . . • t .ניסת ס׳ג ;
י* נוחלין  .................נ ׳ ג ס׳ח;
בהן טעיח ...............םזריוש פיג םי'בנוח חתכואה  . . .סאה •#ג :
ידיעות ד&ומאה  . . .פטעוח ס׳נ !
נל הזבתיס *נזנחו ונמים פ׳א סאיטחי נל אדם «w־' jסאה ס׳נו :
י* כנוי................נטרו ש פ׳ח ;
כל הזבחים עקנלו רסן ממיס פ*נ טאנילין את העניים רטאי דמאי פ׳ג;
 . . .עירן פ׳ג :
י* נערנק
נל חםסילין  ...........מסים פ׳ג
שניגנית פיג :
טאיטתי טוציאין
י* כקרננות  . . .פמויה פ׳נ :
ס״ס
מגויס
*נחעיכו
חזנהים
כל
סעער *ני אין טוכרין מישי נ׳ פ׳א:
י* נקד»י טזבר . . . .המורה ס׳ו :
טעער *נ׳ ניתן לאכילה מעפר נ'#׳נ;
מחים»״י
כל החריר טחבירו
י* םניאין את הטוטאר■ אכלוה פ׳ח :
בל המנחות *נקטצז מנחום פ״א
ספני;
 .............שנש סייח;
י* נ *י עו לבן  . . .עמים ס׳ו ;
בל המנהות באוח ממצת פ׳ה
טי *התעין  . . .שנת פרי ;
 . . .מקולות ס׳ו !
י* סעלין
בל ^ננו ח צבור מגמות י ח
טנד  .............זדייח #״א :
יומא דופן  ................נ ד ה ^פ :
 . . .חולין פ׳ו
כסוי חרם
טי *דוציאוהי עויג צייז ח *יו ;
י* מיינין...............פוקצץ ס׳ג :
נל הנער1) ................לץ פ״ס טקום *נדס » • . .םמי 0פ׳ז ;
בל יטולי  p r ^ e nננורוס פ״ה
טי *חיה טטא • •  .פסמים פיס :
או ת כ
ניצר םברנין  . . .ניטת ס״ו  :כיצד פעריסיס  . . .תמורה פיה טצייפין  . . . . . .שקלים : }"t
 . . .תפורה פ׳ו
נל וית *י* לו דם פאה פ״ז :נל האסורין
טעות *נסצאו  • • .שקלים : I*#
 . . .מדוש ש״ה
בל 0ו»ה  . . . . .נלאים *#נ  :כל העורה
ם*ילץ יירוח  . . .גיצם ס׳ם :
ביס *חייב  . . .נלאים פ׳ה ; כלי עין  .............נ לי ס פ׳נ
סאיטחי טזכירין  . .סמדספ׳א:
טגילח נקראת •  .י פגילס פיא :
בלאי הנדם  . . .נלאים ס׳ח  :בלי טתכות פעוטיהן נלים פי׳א

תמ
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סשקין בית השאחין מופו קנון פ׳א ;
ם׳ שהפך • • • מועד קק פ'נ ;
מצות חליצח • • • •נמות ע־'נ :
סציאת האשד׳ • • • כהוטת פ׳ו ;
סי שהיה נשוי • • • כתוטס ס׳י :
פי שאסר רדיני גזיר סגלת
נדי פרק ג :
ם• שאמר הריג• גויר ושפע
פיי סרק ד :
פועה ס׳ו :
פי שקנא לאשתו
טשוח פלחסה «• • פועה פ׳ת ;
פי שאחזו קורדיקופ גיעין פ׳ז :

 ......................ר ק ס׳ז :
נ׳ נ פ׳פ :
מי שפת .............
פשר .קבל תורה • • •  6טת פ׳א :
• • • ננורוה פ״ז :
רופין אלו
פעשר כהפה • • • נכויות פ׳ע :
מחט או טבעת • • • כלים פ׳ע ;
פגרל  ..................אהלות : rp
פראות נגעים • • • ננעיס פ׳א :
פקום שהיה רשות היחיר
מעין

סהרות פרק ו •
 .................מיץאות פ״ה :

סי שפבל • • • מכנירין פ׳ה :
פשקה טבול יום פנול יום פ׳נ :
מי רביעית

,

•••

’וים פ׳א :

אות נ

ער איפתי חורשין בשדה הלבן
פנימית סרק נ :
 . . .עירונין פ'נ :

עושק פסין

ערבי פסחים • •  .ססחיס פ׳י :
עגלה ערופה •  . .סטה פ־פ :
עשיה יוהפין  * • -קוושק ס׳ד :
אנות פ׳ג :
עקביא בן סהלדאל
עד נ פ ה  ...................נ ס י ו ת פ׳ר :
על אלו פופין • י • נטרות ס׳ו :
עשרה בתים • •  .פפים סייג ;

»רת ו^טאח  ...............פ י ה פ׳ד :

״י׳יוז  ................P ’0נ די ס׳ו

אותV

שני נזירים  ...................נ ד ר ס׳יס
שוי שנגח ד' ודי׳ יעפים

צלוחית שנפל לחובה מים
סרה סרק ט ;
צלוחית שהגיהה פנוי ה פרה פי׳א :

אות ק
קרהת

הני ם • • • נלאים פ׳ד :

קונס יק  ....................נ ו ר י ם ס׳ח :
קדשי קדשים ששחטן בראש
הפזבת

ונידה סרק י :

ק יי' יז־שים ששחמן בדרום
מעילה שיק א ;
 . . .מפילה ס׳ו :

נופי ריפדין • • • ־ • כלים פנ'פ :
נס־ ............................אהלות פי׳ג :
נפל לידו אחת • • • ידם ס'נ :

ר' אליעזר דהילין • *  .שנת ס׳ב ;

.

נערה דמאורסר • • • .נויים פ׳י :
ננפ ר ד%ין פנהורין ס׳ו :

סרר תעניות אלו

סנדל עפקי ..................כלים פנ׳ו :
 ................אהלות פנו׳ו :
סגוס

אות ע

שתי נשים  ...................מ ל ה *״ו
שפינה שרצים • • • שנת סי׳׳ד

פרת תטאת •  . .זנחים פי׳ד ;
פתחו של היכל  . . .מדות ס׳ו ;

אותר

פתק אבל חלב  . . .כריתות ע׳ד י

שלשי׳ ארצות • • • שניסית ס׳ו
שביעית טשפטת • •  .שניטית פ״י

שני שעירי יוה״ב  . . .יומא ס״ו
כשונוס סי׳ג
שני דייני גזירות

אותם

ר׳ אליעור אומר האורג שנת סי׳ג :
ר׳ אליעזר דפילה • • • שנת סי׳נו :

תעית ס'נ :

שלשה שאניצי

פירוח חוצה לארק • • • חלה פ״נ :

נוטל אדס  .............ש נ ת פ נ׳ א :
נושאין על האנוסר׳ ינמות ע׳א :
נתוטת פ׳ו :
נערה שנתפתתה

אות ם

אות ש
 . . .ני ס ת ס׳׳ז

שואל אדם פחבירו שנת סכ״ג
שלשה עשר שופריוו שקלים ס׳יו
שנעת יפים קודם יוה״כ יומא ס״א

קדשי הפיבח

סאה תרופה ספאה פרוטות פ׳ה :
סונה שהיא גנוהר■ סונה ס׳א ז
ס־ר תעניות ניצר תעית ס׳נ :

ר׳ א אוסר פרח הטאת סרה ס״ג ;
י׳ יוסי אופר • •  .מקיאות ש*נ :
ר׳ ידטשע אופר •  • .וניס ס״ד ;

קן סתופה  ...................ק ני ם ס'נ :

ראוהו נ׳ ר • • • יאש השנה ס*ג :
רבן גמליאל • • • ינמות ס׳ה :
ר׳ אליעזר איפר סותהין נדרים ס׳נה
ר' חנניא סגן דבד1ים פדות •'נ ;
ר״י אופר ששה דברים מדות ס׳ה ;
•דיות פ״ו I
ר' יחודה ב; בבא
ר׳ ישטעאל אומר שלשה אבנים
פ׳׳ו סדק ד :
רבי אזמר  ...................א נו ת ס׳זנ :
ר׳ ישמעאל אופר העופר
מנתית ס ר קי;
ראשית הנו  ................חילק סי״א :

עיוגה  ................נלאים פ : /
ער איפת• תורשק בשדה האילן

יאווע אחיו • • •  .תודו ו״נ :
י' אלתור אופי עגלת בת שתים

שניעית סרקא;

סרה פ־ק א:

נ״ק סרק ו ;
שור שנגח את הסרה נ״) .ס״ס ;
שנים אותזין • • • נ*פ ס״א :
שבועות שתים שהן ד  /שטעית סי)^
שבועית ב׳ שהן ד/שני.שנועות ס״ג:
שנותח העדות • • • שניעות סיד ;
׳ט ר•י ת הפקדוי • • • :ניעות ס״ה ;
ש,.׳עת הדייני: • • ,טעות ס״ו ;
שפאי אומר • • * עריות ס״א ;
שחי ס ח ת..................מנחות ע״ט ;
שתי הלחם ................מנחות סי׳׳א ;
שלוח הקן ..................חולין סי״ג ;
שום היתומים • « • פ י ח ס״ו :
שלשים ושש כריתות כריתות ס״א ;
שיעור בלי הרס • • • כלים ס״ג :
שלשה תריסק  . . .כלים סכ״ד :
שלעו על שלש  • . .כלים פכ״ח ;
שנים סמאין • • • אהלות ס״א ;
שכעת ימים קודם לשריסת חסדזז
*יה סרק נ ;
שנים שהיו שוסריס

סרה ס״ח :

שלשה עשר דברים נוהרות ס״א :
שש פעלות  • . .מקואות ס״א :
שמאי אזמר  ..................נדה ס״א :
שק שהוא פלא סירות מכשיח ו״ג :

אות ח
תפלת השחר • • • ניסת ס״ו :
חסיד נשחם • •  .ס*1ס ס״ה ;
תנור תתלתי איבעה כלים ס״ס ;
תנוד שהוא עיסוי נתון־ אה'טת ש״מ
חיס^;  .....................נ דו ס ״י;

די זעסם סדרי ם מעגיות

אנסשסייאונגאון נאדיטונג

אנסשסייאונג און כאדייט פון דער פשנוז
דאס ווארט משנה )מערצאל — משניות! ווערט אויסגעטייטשט — ייייט איין
מיינונג — פון ווארט שנה ־— ״לערנעך אדער ■׳איבערלערנעך — חזרן .לויט א
צווייטע מייגוגג שטאמט עס פין משנה — ■.דאפייט״ ,שני ״צי־ייטע״ .דאס הי־סט יוייל
די משגה איז די צווייטע פון דער תורה.
אין אב 1ת )פרק א ,א( ווערט געזאגט :משה האט איבערגעג־מען די ת־רה פון
נארג סיני ,האט זי איבערגעגעבן צו יהישע׳ן .יהישע צי די זקגים !די פ־רער אין
שופטים נאך אים( ,די זקנים האבן זי איבערגעגעבן צי די נביאים און די נביאים
האבן די תורה איבערגעגעבן צו די ׳ אנשי כנסת הגדוייה״ ,״די מענער פון דער
גרויסעד פארזאמלונג״.
די תורה וואס משה האט איבערגעינומען פון גאט אייפן בארג סיני מיינט דערמיט
נישט בלויז די תורה שבכתב ,די שריפטיייכע תירה ייאס באשט־יט פון  5חומשים
אדער דעם גאנצן תנ״ך וואס שליסט איין די ספרי נביאים און כתיבים אין די הייליגע
שריפטן ,נאר אין ברייטערן זין אויך די תורה שנעל פה די מינדליכע תורה וואס
איז געגעבן געווארן צו משה׳ן על פה .מיט א פארזאו .זי נישט אויפצושרייבן .נאר
זי לערגען אויף אויסווייניג און זי אזוי איב>־רג'>יבן פון איין דור צ־ם אנדערן .די
חכמים פון יעדער צייט זאלן זי לערנען צו זיי>־רע תיימידים אין די תלמידים צו
זייערע נאכפאלגער .אזוי דערקלערט דער רמב״ם; ..יד;• כי כי* מציה ...נתנה יו
)למשה( בפירושה ...המצוה בכתב והפירוש על פה״.
די תורה שבעל פה איז א דערגענצונג צו דער תורה שבכתב זי טייטשט איים
באלייכט און מאכט פארשטענדליך די תורה שבכתב אהן דער תורה שבעל פה ■ואיט
די תורה שבכתב פארבליבן א פארמאכטער ספר .אירע מציית ייא״טן געייע-ן אימ-
באנעמליך .אין דער תורה שבנתב ווערט יעדער מציוה געגעבן בלויז איר עיקר,
בלויז איר יסוד ,כדי אבער צו באנעמען איר פוי‘ ; באדייטונג כדי צו פארשטיין
איר טיפן אינהאלט און באגרייפן אירע פאדערינגען מיז מען אנקימען צי דער תי-ן
שנעל פה אלס בייש־פיל קאנען דינען די פאלגענדע פאלטן:
א .די תורה הייסט אונז רוען שבת און נישט טאן קיץ מ־־אכה זי
אבער נישט וואם אזוינס הייסט א מייאכה ,זי זאגט ניט געניי אין ייאס ד א ר ף באשטיין
דאס רוען אום שבת .נאר אין דער תייה שבעל פה געפינען מיר ייי די הבמים האבן
אויפגעקלערט די  39ערליי ארבעטן וואס זיינען פארבאטן שבת א־ן יוי אזיי ד ע ר
איד דארף רוען דעם טאג אייס יום מנוחה יקד־ש־ה.

דערקיערט

ב .די תורה פארזאגט אינז — בסוכות תשבו שבעת ימים ׳ויקרא ב״ד מ״ב^
מיר זאלן זיצן אין א ס־כה  7טעג .זי באטאנט אבער נישט יוי אזוי א סיכה דאייף
געבויט ווערן ,איר מאס ,אירע יוענט ,איר סכך ,יוע־ר אין ייען מ׳דארף זיצן דאס
אלץ איז איבערגעלאזן געווארן צי דער תורה שבעל פה
ג .די תירה באפעלט אונז— וי שי ת ס לאות על ידך יהיו לבטפת בי; עיניך—
״זאלסט זיי )די געבאטן! אנבינדן פאר א צייכן אייף דיין האנד אין ;יי זא-ן זיין
פאר א שטערנבאנד ציוישן דיינע אויגך )דברים י׳ ,הי! .אן דער תורה שב 1,ל פ־

אנטשט״אונג או! יאוייט פי! ו 1.ר משנק
וואדטן מיר נישט געויאוסט אז דערמיט מיינט מען די פיר פרשיות פון דער תורה
נישט געוואוסט ווי אזוי די
וואש מיר האבן אין די תפלין .מען יואייט אויר
תפ^ין דארפן געמאכט ווערן אין פון ייאס און ווי אזיי מען דארף זיי לייגן.
עני־יך איז דער פאי“ מיט אנדערע היינות פון דער ת־רה יועלכע יוערן אויפ-
געקלערט און פארשטענדיייך געמאכט א דאנק תורה שבעל פה
פאר פיי■' הונדערטער יארן אין פארייייף פון די אויבנדערמאנטע תקופות
איז ד' תורה שביעל פה איבערגעגאנגען פון דור צו דור אהן ק ”נע שוועריקייטן.
פיהאט ז-ך נישט געפילט קיין נויטיקייט צו באדארפן זי אויפשרייבן אין א ספר.
וואט תורתן
געפינען ביי אידןגרויסע חכמים
אין יענע איוע צייטן האבן זיך
אומנת! א־ן מיט זייערע שטארקע מהות האבן זיי א''ץ גוט איבערגענומען אין
עס געייעדנט צי זייערע תיימידים .זאגאר אין גייות בבי' האבן זיך געפונען גרויסע
פערזענייכי־ןייטן די מענטשן פון החרש ורמסהר אייניגע נביאים בר־ך בן נריה דניאל
עזרא נחמיה א,א .ווען מיד נעמען יימשל אין באטראכט די עפאכע פון די נביאים —
״אט האט זיך אנגעפאנגען מיט שמואי' הנביא אין אנגעהאלטן די גאנצע צייט
פין ערשטן בית המקדש — זיי ידי נביאים^ זיינען געיוען די אנערקענטע אויטא-
ריטעטן א־יפן געביט פון רעריגיעזן אידישן ייעבן .זייער השפעה איז געווען
שטארק .א דאנק זייער באגאבטע כשדונות האבן זיי וייייאוסט יוי אמבעסטן
און צ־ם קרארסטן איבערצוגעבן צו זייערע נאכפאלגער אייץ ,וואס זיי האבן
מקבר געווען פון זייערע פארגענגער ,די תקנות וואט זיי האבן געשאפן ,די
דינים ,ייאס זיי האבן פאדפאטט^ אייץ וואט זיי האבן מחדש געיוען האט געפינען
זיין אנשפאר אין יסיד אין דער תורה .דא א ווארט דארט א היקש ,א גזירה שור
אדער אן אנדערע מיר שות ר! ,נזרשח בי! ׳1
ווען די אידן האבן זיך צ־ריקגעקערט אין ז״ער י־אנד נאכן גיות בבי' האט
שיין די תקיפת הנביאים געהאייטן ביי איר טוף ,הי־ת די צוריקגעקימענע אידן
האבן געמיזט אייף יעדן טריט און שריט פירן א פארביסענע מיהמה מיט די שימ־
רונים■ ,ועייכע האבן זיד געזוכט אריינצירייטן אין אידישן י־עבן ,האט עזרא הטופר
ראיטית כיי געזארגט צ־ באפעסטיקן די גייטטיק-אידישע רייען צעמענטירן ד־ נשמה
פון אידישן פאלק .עזרא צוזאמען מיט נהמיהין און די י־עצטע נביאים הגי זכריה אין
מייאכי .אייך הנניה מישאי יעזריה מרדכי און זריבבי' בי שאייתיאי' האבן דאן געגרינ-
העט די כנסת הגוולה די גרויטע פארזאמייינג צוזאמענגעשטעי־יט פין הונדערט און
צ״אנציק מיטגלידער .אט די גרויטע הערפערשאפט איז גע־־ארן די העכטטע אינטטאנץ
אין אידיש ־־עבן זי האט אנגעפירט מיט אייע ענינים אין י־אנד ,מיט די אנשי כנסת
וויילה האט זיך אנגעהייבן א נייע תקופה .עט האט זיך געענדיקט די תקופה פון
נביאים און כ האט זיך אנגעפאניען די תקופה פון די חכמי-התירה אין זייעדע ישי 
בות .די ערשטע )ראשונים! האבן זיך געריפן סיפרים אין די שפעטערע תנאים
די אנשי כנסת רגיולה האבן באדייטנד פארשפר־יט דעם י־מור התירה ,האבן פאר-
פילפאכט די צאי־ פין תיימידים מאכנדיק די תורה דאט אייגנטים פינם גאנצן פאייק
און ניט יוי פריער ווען די תורה איז גע־יען אין די הענט פין די כהנים ,לויים און
געציילטע יחידים ,זיי האבן מתקן געיוען נויטיקע תקנית ,האבן פארמיייירט פאר 
’(  . . .ע ב י ד י ה ם י־א ר.״ גררא בכתב וגם לא הי־ !יהן י’ כיי.י :א־־א לטי שנתרעטי הי־בבור,
ה ת חייי דורות אחריגים ׳־נתב־ !רש •י ספ״ב דבייר!
לפי ••:ראה !רב-נ■ תלדו׳ •:שד.תירידים רתדעג־ים ־ד,ויי:־ן 'ד,צירית ד ת חד שי ת ובאית י רלכו ת
י ו רי פושס־ת בעולם ו ד תו בי ת • ־ •  :ר א י ד הגיג רין יהוייכ־• יתצוית ,ח י י ר ח־בוי רהיית ביד כילם כו־
;י־לבים הקד יילשינ־ות,
־•:ילדדורו בדהרה וי־א ־•:■:ה
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שידענע געזעצן .זיי האבן מסדר געווען די ברכות און תפלות און אריינגעבראכט
סיסטעם און ארדנונג אין אידנטום.
אין דער גמרא בבא בתרא )ט״ס ווערט דערקלערט ,אז די אנשי כנסת הגדולה
האבן אויפגעשריבן א ריי ספרים פון תנ״ך; דעם ספר יחזקאל ,די תהי סשר נביאים,
דעם ספר דניאל און מגילת אסתר .לויט א טראדיציע האבן ז״ געשיאסן דעם תנ״ך,
נישט לאזנדיק צוגעבן צום ספר המפרים מער ווי די אנגענומענע  4י ספרים .מיטן
אפשלום פון דער תורה שבכתב האט זיך אנגעפאנגען די בייענדע אנטוויקלונג פון
דער תודה שבעל פה וועמענס נוןזמה איז די משוה .(-נאך אין דער צייט פון די
אנשי כנסת הגדולה ,נאכ׳ן טויט פון עזרא׳ן ,האבן שיין מאנכע הכמים דערשפירט
די נויטווענדיקייט אויפצושרייבן געוויסע הלכית לזברון .זעיבסטפארשטענדייעך ,אז
אין די ערשטע צייטן איז דאם געטאן געווארן שטרענג פריייאט אין באהאלטן.
אזוי דערציילט רבינו שרירא גאון אין זיין בארימטן ברייו .אנשי כנסת הגדויה התחילו
לכותבה וכתבו מקצתה חכמי כל דור ודור
לויט דעם רמב״ם )הקדמה צום יד החוקר( איז—אין די  33דורית פון משה רביני
ביז רביגו הקודש—נישט פארפאסט געווארן קיץ ווערק )אין שריפט !,צו לערגען
דערפון עפעגטליך )ברביס( די תורה שבעל פה גאר אין יעדן דור פלעגט דער ראש
בית דין אדער דער נביא פונם דור פארשירייבן פאר זיך ופריוואט( לזכרון די שמועות
וואס ער האט געהערט פון זיינע רביים .אויך פי^עגט פארצייכנט יוערן פאר זיך די
הלכות און דינים וועלכע זיינען נתחדש געיוארן אין יעדן דור .אזעי‘כע פריוואטע
שריפטן זיינען באקאנט אלס מגילית סתרים אבער ביביס מיט די תלמידים פלעגט
מען דורכאוים לערנען נאר על פה.
שמעון הצדיק איז געווען פון די שיירי כנסת הגדולה ,פון די ייעצטע פון די
..מענער פון דער גרויסער פארזאמלונג״׳ נאך אים האט זיך אנגעפאנגען די ניייע
עפאכע פון די חכמים .וועהרענד ביז אים איז די פירערש־אפט אין אידנטים געיוען
קאנצענטרירט ,עס איז געווען איין אנערקענטער אויטאריטעט ,צו ייעמען אי^ע
האבן זיך צוגעהערט און פאר וועמענם מיינונגען אלע האבן זיך געבייגן .נאכן טייט
פון שמעון הצדיק האט זיך אנגעהויבן די צייט פון די ווגות פון ,,די פאר״.
ווען )נישט איינער נאר( ציויי חכמים האבן אנגעפירט מיט די סנהדרין אין מיט
דער גרויסער ישיבה אין ירושלים .איינער איז געווען דער נשיא פין די סנהדרין
און דער אנדערער דער אב-בית-דין.
די גזירות אין פארפאלגונגען אויפן אידישן פאי“ ק מצד זייערע ש־נאים די
אריינדרינגער אין זייער לאנד ,פריער די ייונים און נאכדעם די רומיים האבן פאר-
אורזאכט א צעטימלעניש און צעשפליטערונג אין אידישן פאיייק .זיי האבן גירם
געווען צו כסדרדיקע אינערליכע קריגערייען ,די העיעניסטן ,די צדי־יב .די
דינאסטישע ברידער־מלחמית און ענליכע צרות האבן פארטונק״ט די יויזיע און
אפגעשוואכט דעם זכרון און דענקונגס-אפאראט פין אידישן מח .דאס האט געבראכט
צו א צעטיילונג פון אויטאריטעט .צעשטערנדיק די איינהייט^יכקייט אין רע־ייגיעזן
לעבן .וואס ווייטער איז דער מצב פארערגערט געייארן .די גזירות-השמד פץ אנטיי-
כוס מלך יון )אזוי יוי שפעטער אונטער די רוימער .די גרייזאמע פארפאיגונגען
י( נמשלה המקרא כמים והמשנה כיין וכר ,כך אי אפי״י■ ל עיי:
ויאספו )החכמים( בר דלה אשר העתיקו ד:י ירש ו־רי־א־ם בנידע
את שרם משנה )רבינו סעדיא גאון .גוף ספ־ הגל"(,

)כופי־ים * :׳׳י; ז׳
"':יאת ־י:',ן ■"*"אי
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פון הדרינוס׳ן( ,האבן געצילט אומצוברענגען די תורה ביי אידן ,ז^ון ווי דער מדרש
דערציילט ,איז דעמאלט אומגעקומען על קידוש השם דער דרשטער פון די זוגות
יוסי בן יועזר ,און דאס האט שפעטער דערפירט צו דעס אויפשטאגד און זיג פון
מתתיהו הכהן און זיינע  5חשמונאים זין .מיטן אריינדרינגען ^ון די רוימער איז
געקומען א כוואליע פון רדיפות און א פארמערונג פון אומדערטרעגלעכע גזירות.
די לעצטע פון די זוגות )די פארן( זיינען געווען הלל און שמאי .אין זייער
צייט )א הונדערט יאר פארן חורבן בית שני( האבן שוין עקזיסטירט באדייטנדע זאמ-
לונגען פון דער משנה .באקאנט אלס משנה ראשונה )משנה סנהדרין ג׳ ד׳ און משנה
כתובות ה׳ ג׳( .די תנאים נאך זיי האבן נאכגעטאן זייער כיישפיל .אין דער גמרא
ווערט דערמאנט משנת רבי אליעזר )עירובין ס״ב :יבמות מ״ט(; משנת רבי עקיבא
)סנהד' ג ,ד( :סתם מתניתי! רבי מאיר )סנהדרין פ״ו(! משנת רבי נת! )כתובות
צ״ג( א .א .וו.
א געוויסער סיסטעם פון א טייל מסכתות איז אויך שוין דעמאלט געווען באקאנט.
עם ווערט געזאגט :רבי שמעון איש המצפה האט געלערנט מסכת תמיד )יומא י״ד.
ע״ב(! רבי עקיבא האט געלערנט מסכת כריתות )כריתות ג׳ .ע״ב(! רבי אלעזר בן
עזריה האט געלערנט מסכת עדיות )ברכות כ״ח .ע״א(; רבי יוסי ,תלמיד פון רבי
עקיבא .האט באוואונדערט דעם סידור פון מסכת כלים אי! טהרות וואם הויבט זיך
אן מיט דיני טומאה און פארענדיקט זיך מיט טהרה י'(.
וואס ווייטער איז געמערט געווארן די צאל פין משני־ת טיילן .ס׳האט
אבער געפעלט די פאסיגע פערזאן וועלכע זאל זיין בכח אלעס צינויפצוזאפלען.
אלעס צו רעווידירן און עס געהעריג קלאסיפיצירן .עס האט זיך געפאדערט
אן אנערקענטער אויטאריטעט מכריע צו זיין און קלאר צו מאכן די פארלעסליב-
קייט פון יעדער הלכה .און דער גרויסער מאן איז געקומען אין דעם ליכטיגן
פערזאן פון רבי יהודה הנשיא .אדער רבינו הקדוש ,און אין קורצן גערופן רבי.
רבי יהודה הנשיא האט געלעבט אינם לעצטן דור פון דער תנאים־עפאכע און איז
געווען א תלמיד פון זיין פאטער רבי שמעון בן גמליאל ,פון רבי מאיר און רבי
שמעון בן יוחאי ,ביי אים איז געווען תורה וגדולה במקום אחד ער האט גענאסן
י{ שעד ימיו לא היו מסכתות סדורות אלא כל תלמיד ששמע מפי גדול הימנו גרסה וגתן
סימנין הייכה פלונית ופלונית שמעתי משם פלוני וכשנתקבצו אמר כל אחד מה ששמע ונתנו לב
לברר טעמי המחלוקות דברי מי ראויין לקיים ויצרו המסכתות ) . . .רש״י שם(.
 . . .וברוח ה׳ אשר דבר בי כלל בם כל הת״ר סדרי משנה ששנו דורות הראשונים וכל
הברייתות והתוספתות ליכא מידי מינייד,ו דלא רמיזי במתניתין) .מהר״ר חיים מוולזין הקו׳ ל״שנית
חיים״( .אלס רמז אז די משנה איז א פארזעצונג פון דער תורה ,ייערט אנגעיייזן אויף ועם ■ואס די
תירה ענויגם זיד מיסן אות לנז׳ז )לע־נ־ כל -ע 1ראל 1און די משנה הייבט זיך אן מיטן נאכפאל־
גענדן אות 10
מא-סת) -ד.ון עשירי'לר׳ רפאל עמנואל חי ר־קי ,ביאיר לשונות המשנה‘',אמשטרדם,
תצ״א(.
רבינו הקדיש חיבר המשנה וכו׳ קיבץ כל השמועות
הדינים וכל הביאורים והפירושים
ששמעו ממשה רביני ישלמדו בית דין שבכל דיר ודור בכי‘ התורה כולה יחיבל מהכל ספר
המשנה  . . .וישב כל ימ־י היא ובית דינו ילמדו המשנה ברבים )רמב״ם הקד׳ ״יד החזקה״(.
רבי נתן ורבי יהושע בן קרחה וזולתם רכים יהם האחרונים מבעלי המשנה הנקראים תנאים . . .
והשתדלו במשנה כהשתדלותס בתירה מחברים אותה וסדורה ומספר סדריה ופרקיה והלכותיה.
)רי■ הלוי כוזרי נ׳.(50 ,
רש״י סוכה דף כ״ח .בד״ה גמיא :זו היא סברא ,שהיי התנאים אחרונים מדקדקים בדברי
הראשונים הסתומים יפר שם וליתן בהן טעם כמו שעשו האמוראים אחר התנאים שפירשי דברי
התנאים שלפניהן יקבעי בהן גמרא יאותו דיות שבימי התנאים נירא הש״ם.
*( מימית משה יעד רבי לא מצינו תורה יגדילה במקום אחד; .גיטין נ״ם( .והיה יחיד בדורו
ואחר בזמנו איש שנמצאו בו כל החמודות והמדית הנזובות עד שזכה בהם אצל אנשי דורו לקרותו
דיביני הקדוש  .יהיה בחכמה יבמעלה בתכליתם  .,יהיה בתכלית החסידות יהענוה והרחקת
התענוגים  . .וכן הרחיב היא על אנשי החכמה ימבקשיה ירבץ חורה בישראל ) . . .רמב״ם
הקד׳ למשניות(.
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דעם רעספעקט און אנערקענונג פון גאנצן פאיק .א דאנק זיין פריינטשאפט מיטן
ריימישן הערשעיר זיינען אין זיין צייט אפגעשטעי^ט געיוארן די רדיפות .ישיבות
האבן זיך ווידער געעפנט .די חכמים און געייערנטע האבן זיך געקאנט פריי פאר-
זאמלען .דבי האט אויסגענוצט אט די אטעם־אפכאפענדע צייט צו פאיזאמלען ארום
אים די הכמי הדור און מיט זייער הילף און קא-אפעראציע האט ער זיך גענומען
מסדר צו זיין די מאנימענטאלע ווערק — דעם משניות.
די אלע הלכות ,דינים און מיינונגען וועלכע רבי יהודה הנשיא האט אויס-
געקליבן און זיי אריינגעבראכט אין משניות זיינען פריער פון אים און די פארזאמלטע
>מיט אים (.חכמים ,גרינטליך אנאיייזירט געווארן און גענוי איבערגעטראכט געווארן
און נאר דאס וואם עס האט אויסגעהאי'טן אי‘ע איינווענדינגען איבער יעדן צווייפל
איז גע־וארן איינגעשלאסן אין דער משניית זאמלונג .דער משניות באשיטייט
אין גרעסטן טייר פון סתם הרכית ־ועגן וועייכע עס זיינען נישט פאראן קיין שים
מחלוקת .אבער עס זיינען אייך פאראן א סך אזעייכע הי‘ כות ויעגן יועי'כע עס זיינען
פאראן איבער זיי מיינונג פארשידנקייטן ,ד .ה מחייוקות פון תנאים.
די משנה וואס רבינו הקדוש האט רעדאקטירט איז דאריבער אנערקענט
געווארן אי‘ ס מער אויטאראטייו ווי די הייכות יועלכע רבי האט ארויסגע^אזט
פון זיין זאמלונג און רופן זיך ביייתא און תוספתא הגם די לעצטע
זיינען אויך זאמלינגען פין תנאים — די ברייתא פון רבי חייא און רבי אושעיה
און די תוספתא פון רבי נחמיה .אייסער די ברייתא אין תוספתא זיינען נאך
אנדערע זאמ׳לונגען אר־יסגעי‘אזט געווארן פין משניית ווי די מכילתא דרבי ישמעאל,
יוחאי דער ספרא פין רבי ירייה און דער ספרי פון רבי
מכילתא דרבי שמעו! ב!
שמעו; — איע .תלמידים פון רבי עקיבא — די דאזיגע ספרים יוערן אפט ציטירט
אין דער גמרא פין די אמוראים ידי נאכפאי‘ גער פיז די תנאים 1אין זייערע באמי-
אונגען קי*אר צו מאכן שווערע משניות דירך א פארג^ייך אדער דערקייערונג
פון א עניייכן ענין אין די שאפינגען פון אט די תנאים.
דער מש־ניות איז איינגעטייי^ט אין  6סדרים ׳ששר סדרי משנה! .דערפון
איז דאס ווארט ש״ס )ששה סדרים( ,זיי הייסן; זרעים — פייאנצן .מועד — צייט,
נשים — פרייען ,נזיקי! — שיאדנס .קדשים — הייי־קייטן און טהרות — ריינקייטן.
א־ן ספר ישעיהו געפינען די חז״ל א רמז אייף די זעקס סדרי משנה .ריש
לקיש זאגט )גמרא שבת ל״א א( — יואס מיינט דער פסיק והיי אמינת עתך חוס!
ישועות תכמר ודעת יראת ה׳ היא אוציי )ישעיהי ל״ג ■! ,און עס וועט זיין דער
גלויב! אין דיין צייט ,דיין פעסםקיי :דיין הילף ,דיין חכמה און דיין ווים! די מורא
פאר גאט איז אבער דיין אוצר!״
דער גלויב! מיינט דער סדר זו עים וואו ס׳ייערן באהאנדעלט די ענינים פון
בוכות אין הפלות פין תר מות מעשיות לקט שנתה און פאד צו יועי^כע עס איז
נויטיק דאס גדויב! — אמינה דיין צי ם מיינט דעם סיי מ י ד יוע-כער באהאנד^ט
ענינים וואס זיינען אפהענגיג אין צייט ווי שבת ,יום טיב אין עני‘יכע ענינים .דיין
פעכטקייט באדייט סדר נשים יוייי עס איז נויטיק די אייגענשאפט פון פעסטקייט
אפצו־יטן געהעריג די אלע דינים ־־עלכע ויערן אין דעם סדר אייפגעקרערט .דיין
הילף מיינט מעץ סךי ניזיקי! דעי ייאס פארשיטייט ד־ דינים פון דעם סדר ייייסט
זיך יוי אויסציהיטן פון שאדן .דיין י־כמר מ״נט דעם כי ־ יי שי ם מען דארף פיל
חכמה אין די דינים פין הייליקייטן ייייי‘ דירך א א־מריכטיגע באתאנדיינג פין די

ה

אנט שט״אונג און באדיים פון ד עו משנה
הלכות בריינגט מען אויף זיך שטראפן .דיין וויסן איז סדר טהרות ,כדי אפצוהיטן
גענוי די דינים פון ריינקייט דארף מען באזיצן פיל וויסן .אבער דאם אלץ האט
קיין ווערט נישט — אויב די מורא פאר גאט איז נישט דיין אוצר.
יעדער סדר פון משגיות ווערט צעטיילט אין מסכתות .לויט דעם ערוך באדייט
דאס ווארט מסכת — פארנעמען )דאס וואס מען הערט( ,ווי עם שטייט אין דער
תורה — הסכת ושנוע ישראל )דברים כ״ז ,ט׳( ,״פארנעם און הער ישראל׳ /ווייל די
תורה שבעל פה ווערט איבערגעגעבן פון איינעם צום אנדערן נישט דורך שריפט,
נאר דורך הערן .פון דעם קומט אויך דער גמרא-ווארט שמעתא .לויט דעם תוספות
יום טוב שטאמט דאס ווארט מסכת פון מסכה יינה )משלי ט׳( ,ווייל ס׳איז ווי געשמא־
קער וויץ צוזאמענגעמישט מיט פארשידענע בשמים .אדער פון ווארט נסך ,גיסן,
ווייל עם איז ווי וואסער געגאסן אויף א שטיין .לויט דעם ספר חסידים שטאמט
דאם ווארט מסכת פון מסכת — וועבבאלקן ווי דער פסוק זאגט — אם תארגי את
שבע מחלפות ראשי עם המסכת )שופטים ט״ז .י״ג( ,ווייל א מסכת אין משניות
איז ווי א געוועב פון א סך פעדים .צוזאמען זיינען פאראן  63מסכתות .דער מדרש
שיר השירים רעכנט בלויז  60מסכתות .דאם איז דערפאר וואם די דריי מסכתות
אין נזיקין .בבא קמא ,בבא מציעא און בבא בתרא ווערן פארעכנט ווי אייו מסכת.
אויך סנהדרין און מכות זיינען פארעכנט ווי איין מסכת .די מסכתות זיינען איינגע־
טיילט אין פרקים און די פרקים אין משניות אדער הלכות .ווען מען שרייבט למשל
משנה ״ברכות ה ,ו״ ,מיינט עם דער פיפטער פרק און זעקסטע משנה פון מסכת
ברכות.׳«ז
דער ערשטער און הויפט־קוואל פאר דער אינטערפרעטאציע פץ ד;־ר משנה
איז דער תלמוד בבלי און ירושלמי .פון אט די קוואלן שטראמען ארויס די פירושים
פון די גאונים און פון די פארשידענע מפרשים פון שפאגיע ,פראנקרייך ,דייטשלאנד,
איטאליע און פוילן .די קלאסישע פירושים אויף משניות זיינען ווי עם פאלגט :דער
פירוש רב האי גאון; פירוש רש״י פון רבינו שלמה בן יצחק ) ;(1103— 1040דער
פירוש פון רמב״ם ) (1204— 1135מיט א הקדמה איבער תורה שבעל פה) ,דער
ערשטער משניות איז געדרוקט געווארן אין יאר רנ״ב■ מיטן פירוש הרמב״ם ,פון
שונצינא אין איטאליע( .ר״ש ,דער פירוש פון רבינו שמשון משאגץ; דער פירוע•
הרא״ש ,פון רבינו אשר אויף די ספרים זרעים און טהרות .רע״ב .דער פירוש פון
רבינו עובדיה פון ברטנורא ) :(1510— 1450תוספות יום טוב פון ר׳ יום טוב ליפמאן
העלר ) ;(1654— 1579פירוש הגר״א ושנות אליהו( .תפארת ישראל פון ר׳ ישראל
ליפשיץ ).(1860 — 1782
דער משניות איז געשריבן אין א קלארן בויגזאמען לשון וואם אוגטערשייד זיך
שטארק פון דעם ליטערארישן און פאעטישן סטיל פון תנ״ך העברייאיש .די משנה
איז אייגנארטיק מיט איר ספעציפישן סגנון און פאלקסטימליכע אויסדריקן ,א סך
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