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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
„Â„Ï'וגֹו ויׁשעי אֹורי קדּׁשת1הוי' ּכבֹוד ּבזה ּומבאר . ¿»ƒְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֻ

ּתהּלים על ּברׁשימֹותיו צדק הּצמח ,2אדמו"ר ְְִִִִֶֶֶַַַָ
ּבּה ׁשּנאמר הּתֹורה ידי על הינּו אֹור,3ׁשאֹורי ותֹורה ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

ונקראים לבּוׁשים, ׁשהם הּמצוֹות ידי על הינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָויׁשעי
כּו' יׁשע .4ּבגדי ְִֵֶַ

(ׁשהּׁשנהLÈÂב) הּזקן רּבנּו ׁשל מאמר ּפי על זה לבאר ¿≈ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
והילּולא להסּתּלקּות וחמּׁשים הּמאה ׁשנת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָהיא

לׁשֹונֹו וזה :5ׁשּלֹו), ְְֶֶ

ÔÈ‰Ïלמצוֹות ּתֹורה ּבין ההפרׁש ּדר6ׁשרׁש על יּובן , ¿»ƒְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשהחכמה7הּפסּוק ּתּמצא, מאין והחכמה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּוכמֹו ּתּמצא, ׁשּמאין אּלא אין, קרּויה אינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעצמּה
אין8ׁשּכתּוב אם ּבקרּבנּו הוי' ׁשּבחינת9היׁש ּדמׁשמע , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּוא אין ּכי והענין, כּו'. אין ּבחינת אינֹו ּדחכמה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהוי'
מהּות, ּבלי ונקרא לבּדֹו, הּמרֹומם הּכתר עצמיּות ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָּבחינת
ּגּלּוי, ּבחינת היא החכמה ּכן ּׁשאין מה אין. נקרא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּולכ

רצה ּתּמצא, מאין וזהּו האין, ּגּלּוי ׁשהיא לֹומראּלא ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מ"ה ּכח נקראת ּולכ ּגּלּוי, לידי ׁשּבא האין 10מציאּות ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבחינת הּוא הּכתר ּכן ּׁשאין מה כּו'. מהּות ּבחינת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַהּוא
ּכתר, נקרא ּכן ועל העלם, ּבבחינת להיֹותֹו כנ"ל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאין,
ׁשאינֹו לפי מּקיף, ענין ׁשהּוא ּכֹותרת, מּלׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשהּוא
ּבא ּפנימי האֹור ּכן ּׁשאין מה התחּלקּות, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבבחינת

ׁשהּוא הּכלי ער לפי הּנפׁש11ּבהתחּלקּות חּיּות וכמׁשל . ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַ
ּותכּונת מזג לפי מתצמצמת ׁשהיא הּגּוף, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּבאברי
הּלבּוׁש ּכן ּׁשאין מה כּו', ּבּמח ׁשֹורה הּׂשכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהאברים,
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א.1) כז, ואילך).2)תהלים צו (ע' ס"אֿג עה"פ אור כג.3)יהל ו, י.4)משלי סא, ומ"מ5)ישעי' הערות איזה (בתוספת נדפס

ואילך. תרחצ ע' ח"ב תקס"ח אדה"ז במאמרי ולאח"ז זו, שנה אלול חודש מאמרי בקונטרס שליט"א) אדמו"ר 6)מכ"ק 
 .שם הצ"צ ובהערות פכ"ג תניא שם). ענינים במפתח (כמסומן ולקו"ת תו"א עייג"כ יב.7): כח, יז,8)איוב בשלח

9)ז. .א נה, דברים לקו"ת ב. קנח, זח"ג ראה א.10): לד, א. כח, (רע"מ) זח"ג 11)ראה הכלי צ"ל: אולי :.

    
'‚Â ÈÚLÈÂ È‡ 'ÈÂ‰ „Â„Ï1רבה הושענא לאחר עד אלול בחודש ¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿

ובמנחה יום, של שיר אחר - שחרית בתפילת בתהילים כ"ג מזמור לומר נהוג

ר"ה, - אורי" "ה' זה מזמור על במדרש שנאמר לפי והטעם עלינו. קודם –

סוכות - בסכו" יצפנני "כי הכיפורים, יום - k„"וישעי" ‰Êa ‡Óe .¿»≈»∆¿
ÁÓ‰ "ÂÓ„‡ ˙M„¿̃««∆«
ÏÚ ÂÈ˙ÓÈLa ˜„∆̂∆ƒ¿ƒ»«

ÌÈl‰z2eÈÈ‰ È‡L , ¿ƒƒ∆ƒ«¿
Ó‡L ‰z‰ È„È ÏÚ«¿≈«»∆∆¡«

da3ÈÚLÈÂ ,‡ ‰˙Â »¿»¿ƒ¿ƒ
˙Âˆn‰ È„È ÏÚ eÈ‰«¿«¿≈«ƒ¿
ÌÈ‡˜Â ,ÌÈLeÏ Ì‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

'eÎ ÚLÈ È„‚aאותי [סיבב ƒ¿≈∆«
גופו. כל שהלביש כאדם בישועה

את הסובב כלבוש הן המצוות

.4האדם]
È ÏÚ ‰Ê ‡Ï LÈÂ ¿≈¿»≈∆«ƒ
Ô˜‰ ea ÏL Ó‡Ó«¬»∆«≈«»≈
˙L ‡È‰ ‰M‰L∆«»»ƒ¿«
ÌÈMÓÁÂ ‰‡n‰«≈»«¬ƒƒ
‡ÏeÏÈ‰Â ˙e˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«¿¿ƒ»

LÏ ‰ÊÂ ,lL5: ∆¿∆¿
ÔÈa L‰‰ LL ÔÈ‰Ï¿»ƒ…∆«∆¿≈≈

˙ÂˆÓÏ ‰z6ÏÚ ÔeÈ , »¿ƒ¿»«
˜eÒ‰ 7‰ÓÎÁ‰Â ∆∆«»¿«»¿»

‰ÓÎÁ‰L ,‡ˆnz ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ»≈∆«»¿»
,ÔÈ‡ ‰Èe˜ dÈ‡ dÓˆÚa¿«¿»≈»¿»«ƒ

,‡ˆnz ÔÈ‡nL ‡l‡אור ∆»∆≈«ƒƒ»≈
נקרא בחכמה המאיר סוף אין

מאין "החכמה כמאמר: 'אין',

מה הוא ה'אין' תמצא".

המחיה והוא מהשגה שלמעלה

נמצא אותה. ומאיר החכמה את

'יש' בבחינת היא שהחכמה

e˙kL ÓÎe8'ÈÂ‰ LÈ‰ ¿∆»¬≈¬»»
ÔÈ‡ Ì‡ ea˜a9, ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ

'ÈÂ‰ ˙ÈÁaL ÚÓLÓ¿«¿«∆¿ƒ«¬»»
ÔÈ‡ ˙ÈÁa È‡ ‰ÓÎÁ¿»¿»≈¿ƒ«»ƒ
היא בפסוק המוזכר הוי' [שם

אלוקית הארה התגלות

בקרבנו", הוי' "היש הפסוק של פירושו וזהו והמגן. הנרתק ידי על מצומצמת

(הוי'). 'יש' נקראת זו הארה אזי והנרתק, המגן ידי על הוי' שם בנו מאיר כאשר

דרך על 'אין', מבחינת בנו מאיר הוי' שם ידי שעל אין", "אם הפסוק וממשיך

נמצא 'אין'. נקראת זו שבחי' נרתקה, דרך המאיר החמה ממקום האור
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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
„Â„Ï'וגֹו ויׁשעי אֹורי קדּׁשת1הוי' ּכבֹוד ּבזה ּומבאר . ¿»ƒְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֻ

ּתהּלים על ּברׁשימֹותיו צדק הּצמח ,2אדמו"ר ְְִִִִֶֶֶַַַָ
ּבּה ׁשּנאמר הּתֹורה ידי על הינּו אֹור,3ׁשאֹורי ותֹורה ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

ונקראים לבּוׁשים, ׁשהם הּמצוֹות ידי על הינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָויׁשעי
כּו' יׁשע .4ּבגדי ְִֵֶַ

(ׁשהּׁשנהLÈÂב) הּזקן רּבנּו ׁשל מאמר ּפי על זה לבאר ¿≈ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
והילּולא להסּתּלקּות וחמּׁשים הּמאה ׁשנת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָהיא

לׁשֹונֹו וזה :5ׁשּלֹו), ְְֶֶ

ÔÈ‰Ïלמצוֹות ּתֹורה ּבין ההפרׁש ּדר6ׁשרׁש על יּובן , ¿»ƒְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשהחכמה7הּפסּוק ּתּמצא, מאין והחכמה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּוכמֹו ּתּמצא, ׁשּמאין אּלא אין, קרּויה אינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעצמּה
אין8ׁשּכתּוב אם ּבקרּבנּו הוי' ׁשּבחינת9היׁש ּדמׁשמע , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּוא אין ּכי והענין, כּו'. אין ּבחינת אינֹו ּדחכמה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהוי'
מהּות, ּבלי ונקרא לבּדֹו, הּמרֹומם הּכתר עצמיּות ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָּבחינת
ּגּלּוי, ּבחינת היא החכמה ּכן ּׁשאין מה אין. נקרא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּולכ

רצה ּתּמצא, מאין וזהּו האין, ּגּלּוי ׁשהיא לֹומראּלא ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מ"ה ּכח נקראת ּולכ ּגּלּוי, לידי ׁשּבא האין 10מציאּות ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבחינת הּוא הּכתר ּכן ּׁשאין מה כּו'. מהּות ּבחינת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַהּוא
ּכתר, נקרא ּכן ועל העלם, ּבבחינת להיֹותֹו כנ"ל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאין,
ׁשאינֹו לפי מּקיף, ענין ׁשהּוא ּכֹותרת, מּלׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשהּוא
ּבא ּפנימי האֹור ּכן ּׁשאין מה התחּלקּות, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבבחינת

ׁשהּוא הּכלי ער לפי הּנפׁש11ּבהתחּלקּות חּיּות וכמׁשל . ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַ
ּותכּונת מזג לפי מתצמצמת ׁשהיא הּגּוף, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּבאברי
הּלבּוׁש ּכן ּׁשאין מה כּו', ּבּמח ׁשֹורה הּׂשכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהאברים,
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א.1) כז, ואילך).2)תהלים צו (ע' ס"אֿג עה"פ אור כג.3)יהל ו, י.4)משלי סא, ומ"מ5)ישעי' הערות איזה (בתוספת נדפס

ואילך. תרחצ ע' ח"ב תקס"ח אדה"ז במאמרי ולאח"ז זו, שנה אלול חודש מאמרי בקונטרס שליט"א) אדמו"ר 6)מכ"ק 
 .שם הצ"צ ובהערות פכ"ג תניא שם). ענינים במפתח (כמסומן ולקו"ת תו"א עייג"כ יב.7): כח, יז,8)איוב בשלח

9)ז. .א נה, דברים לקו"ת ב. קנח, זח"ג ראה א.10): לד, א. כח, (רע"מ) זח"ג 11)ראה הכלי צ"ל: אולי :.

    
'‚Â ÈÚLÈÂ È‡ 'ÈÂ‰ „Â„Ï1רבה הושענא לאחר עד אלול בחודש ¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿

ובמנחה יום, של שיר אחר - שחרית בתפילת בתהילים כ"ג מזמור לומר נהוג

ר"ה, - אורי" "ה' זה מזמור על במדרש שנאמר לפי והטעם עלינו. קודם –

סוכות - בסכו" יצפנני "כי הכיפורים, יום - k„"וישעי" ‰Êa ‡Óe .¿»≈»∆¿
ÁÓ‰ "ÂÓ„‡ ˙M„¿̃««∆«
ÏÚ ÂÈ˙ÓÈLa ˜„∆̂∆ƒ¿ƒ»«

ÌÈl‰z2eÈÈ‰ È‡L , ¿ƒƒ∆ƒ«¿
Ó‡L ‰z‰ È„È ÏÚ«¿≈«»∆∆¡«

da3ÈÚLÈÂ ,‡ ‰˙Â »¿»¿ƒ¿ƒ
˙Âˆn‰ È„È ÏÚ eÈ‰«¿«¿≈«ƒ¿
ÌÈ‡˜Â ,ÌÈLeÏ Ì‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

'eÎ ÚLÈ È„‚aאותי [סיבב ƒ¿≈∆«
גופו. כל שהלביש כאדם בישועה

את הסובב כלבוש הן המצוות

.4האדם]
È ÏÚ ‰Ê ‡Ï LÈÂ ¿≈¿»≈∆«ƒ
Ô˜‰ ea ÏL Ó‡Ó«¬»∆«≈«»≈
˙L ‡È‰ ‰M‰L∆«»»ƒ¿«
ÌÈMÓÁÂ ‰‡n‰«≈»«¬ƒƒ
‡ÏeÏÈ‰Â ˙e˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«¿¿ƒ»

LÏ ‰ÊÂ ,lL5: ∆¿∆¿
ÔÈa L‰‰ LL ÔÈ‰Ï¿»ƒ…∆«∆¿≈≈

˙ÂˆÓÏ ‰z6ÏÚ ÔeÈ , »¿ƒ¿»«
˜eÒ‰ 7‰ÓÎÁ‰Â ∆∆«»¿«»¿»

‰ÓÎÁ‰L ,‡ˆnz ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ»≈∆«»¿»
,ÔÈ‡ ‰Èe˜ dÈ‡ dÓˆÚa¿«¿»≈»¿»«ƒ

,‡ˆnz ÔÈ‡nL ‡l‡אור ∆»∆≈«ƒƒ»≈
נקרא בחכמה המאיר סוף אין

מאין "החכמה כמאמר: 'אין',

מה הוא ה'אין' תמצא".

המחיה והוא מהשגה שלמעלה

נמצא אותה. ומאיר החכמה את

'יש' בבחינת היא שהחכמה

e˙kL ÓÎe8'ÈÂ‰ LÈ‰ ¿∆»¬≈¬»»
ÔÈ‡ Ì‡ ea˜a9, ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ

'ÈÂ‰ ˙ÈÁaL ÚÓLÓ¿«¿«∆¿ƒ«¬»»
ÔÈ‡ ˙ÈÁa È‡ ‰ÓÎÁ¿»¿»≈¿ƒ«»ƒ
היא בפסוק המוזכר הוי' [שם

אלוקית הארה התגלות

בקרבנו", הוי' "היש הפסוק של פירושו וזהו והמגן. הנרתק ידי על מצומצמת

(הוי'). 'יש' נקראת זו הארה אזי והנרתק, המגן ידי על הוי' שם בנו מאיר כאשר

דרך על 'אין', מבחינת בנו מאיר הוי' שם ידי שעל אין", "אם הפסוק וממשיך

נמצא 'אין'. נקראת זו שבחי' נרתקה, דרך המאיר החמה ממקום האור

היא דחכמה הוי' בחי' שהתהוות

ובחינת מ'אין'. 'יש' בבחינת

והיא החכמה מן נעלית 'אין'

הכתר] ÔÈÚ‰Â,בחינת .'eÎ¿»ƒ¿»
˙ÈÁa ‡e‰ ÔÈ‡ Èkƒ«ƒ¿ƒ«
ÌÓn‰ ˙k‰ ˙eÈÓˆÚ«¿ƒ«∆∆«¿»

Ïוההפלאה איֿהידיעה ¿«
הכתר בספירת ˜Â‡היא ,¿ƒ¿»

‡˜ ÎÏe ,˙e‰Ó ÈÏa¿ƒ«¿»ƒ¿»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÔÈ‡«ƒ«∆≈≈
Èelb ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ¿ƒ«ƒ
מתגלה החכמה ספירת ידי על

Èelbההשכלה ‡È‰L ‡l‡ ,∆»∆ƒƒ
,‡ˆnz ÔÈ‡Ó e‰ÊÂ ,ÔÈ‡‰»«ƒ¿∆≈«ƒƒ»≈
ÔÈ‡‰ ˙e‡ÈˆÓ ÓÏ ‰ˆ»»«¿ƒ»«ƒ

Èelb È„ÈÏ ‡aLשספירת ∆»ƒ≈ƒ
הגילוי ראשית היא ,החכמה

˙‡˜ ÎÏeהחכמהÁk ¿»ƒ¿≈…«
‰"Ó10˙e‰Ó ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««

'יש' ומציאות כוח כבר שהוא

˙k‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .'eÎ«∆≈≈«∆∆
,Ï"Î ,ÔÈ‡ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««ƒ
,ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ˙È‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«∆¿≈
‡e‰L ,˙k ‡˜ Ôk ÏÚÂ¿«≈ƒ¿»∆∆∆
‡e‰L ,˙˙k ÔLlÓƒ¿∆∆∆
È‡L ÈÏ ,ÛÈÓ ÔÈÚƒ¿»«ƒ¿ƒ∆≈
‰Ó ,˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿«
‡a ÈÓÈ ‡‰ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈»¿ƒƒ»
Ú ÈÏ ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿¿ƒ∆∆

‡e‰L ÈÏk‰11ÏLÓÎÂ . «¿ƒ∆¿ƒ¿«
È‡aL L‰ ˙eÁ««∆∆∆¿≈¿≈
˙ÓˆÓˆ˙Ó ‡È‰L ,Ûeb‰«∆ƒƒ¿«¿∆∆
˙eÎ˙e ‚ÊÓ ÈÏ¿ƒ∆∆¿«
‰L ÏÎ‰ ,ÌÈ‡‰»≈»ƒ«≈∆∆
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,'eÎ Ána«…««∆≈≈
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והרגל. הראׁש לכּסֹות יכֹולים ׁשהרי ּומׁשוה, ׁשוה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּוא
ּפנימי, אֹור ּבבחינת ּבאה להיֹותּה חכמה, ּבחינת ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָוכ
הּתֹורה ּכן ועל כּו', נצח חסד חכמה ּבהתחּלקּות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאה

מזֹון ּבבחינת12נקרא ׁשּנכנס מׁשל ּדר על הּמזֹון ּכמֹו , ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּדוקא, לאצטֹומכא ׁשּנכנס ּבהתחּלקּות, ּובא ּפנימי ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָאֹור
לכל מּקיף הּוא הּכתר ּכן ּׁשאין מה כּו'. וקצבה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּובׁשעּור

ּבׁשוה. ְֲִֶָָהאצילּות

e‰ÊÂּבמׁשנת מבאר הּנה ּכי ּומצוֹות. הּתֹורה ׁשרׁש ענין ¿∆ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹ
דג"פ מתלּבׁשים13חסידים ּדעּתיק והֹוד ּדנצח ְְְְְְֲִִִִִֶַַַ

ּבתרי"ג מתלּבׁשים והם אנּפין, ּדארי חיּוורּתא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָּבי"ג
הּפנּוי (ּומּמקֹום ּומּׁשם14ארחין לׂשער), ׂשער ׁשּבין ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

על אף אצילּות, ּבחינת הּנה ּכי כּו'. ואמא אּבא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָמקּבלים
מּכל לּבריאה, ּבלבד מקֹור והּוא אלקּות, ׁשהּוא ְְְֱִִִִִֶַָָָֹּפי
גבּול ּבעלי להסּתעפּות ּומקֹור ׁשרׁש היֹותֹו אחרי ְְְֱֲֲֲִֵֵֶַַַָָֹמקֹום,
עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּדאצילּות הׁשּתלׁשלּות רּבּוי ידי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָעל
מּבחינת רק מקּבל ׁשאינֹו עד כּו', העצמי' ּבער ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאינֹו
ׁשּבהחת הּׂשערה ּכמׁשל חיצֹוניּות, ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׂשערֹות,
נּקב ּכי הּמח, מעצמי' ׁשאינּה לפי לֹו, יכאב לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹׂשערה

טרפה כּו',15הּמח ּבלבד יניקה ּבחינת לּה ׁשּיׁש רק , ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבמׁשה ׁשּנאמר ע'16ּוכמֹו על ונתּתי הרּוח מן ואצלּתי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבמדרגה הרּבה נמּוכים היּו הּזקנים ע' ׁשּלהיֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּזקנים,
ענין וזהּו כּו'. אצילּות ּבחינת ונקרא מׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹמּבחינת
חיּוורּתא, ּבחינת העליֹון, רצֹון ּבחינת ׁשהם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמצוֹות,
ענין וזהּו כּו'. הּׂשערֹות ּגּלּוי חכמה, ּבחינת היא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָוהּתֹורה

וציצית העליֹון,17הּטּלית לבן מּבחינת הּוא הּטּלית ּכי , ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
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מּצמר הּוא ּולכ אנּפין, ּדארי חיּוורּתא י"ג ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהם
הּכבׂשים ּבענין ידּוע ּכי על18ּכבׂשים, מֹורה ׁשהכ"ף ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּתפארת ּגבּורה חסד לבחינת רֹומז והׂשי"ן ּכתר, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבחינת
ּבחכמה ּובינה, חכמה ּבחינת הּוא ּוב' יבנה19דא"א, ְְְְְְִִִֶַָָָָָ

אנּפין ּבזעיר קּוין ג' ּבחינת היינּו ּכבׂש ּובחינת כּו', ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַּבית
ׁשּכתּוב וזהּו אנּפין. מארי הפריד20ׁשּלמּטה והּכׂשבים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמקֹורם מתעּלים הם הּקרּבנֹות ידי ועל כּו'. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹיעקב
מה הּוא ׁשֹור ּופני אריה מּפני הּקרּבנֹות ּכי ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָוׁשרׁשם,
ׁשם ּבמקֹורֹו, מתעּלה הּקרּבן ידי ׁשעל ּבׁשבירה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנֹופל
נתאּוה וזהּו כּו'. עקּדים ּבחינת הּׁשבירה, ׁשּלפני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻס"ג

ּבּתחּתֹונים ּדירה לֹו להיֹות לּמה21הקב"ה להבין א . ְְְִִִִַַַָָָָ
עלּיֹות, ּבחינת יהיה ּכ ׁשאחר ּבכדי ּתהּו, ּבחינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעׂשה
ּבלי הּמל ּגזרֹות הּמצוֹות, ענין זהּו א כּו'. לא יהא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלא
ּבבחינת והיינּו טעם, ׁשּום ּבלי ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָטעם,
ּדמלּכא, ּפריסא הּטּלית, ׁשרׁש וׁשם הּכתר, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹעצמית

ׂש ּבחינת הם הּציצית אבל ּומּקיף. לבּוׁש ערֹות,ּבחינת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ
ׁשּבד' אד' הוי' ּבחינת ּכנגד חּוטין, ל"ב הם לכ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּכי
ׁשהּוא כּו', ּוגבּורה לחסד מתחּלק והּדעת חב"ד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָמֹוחין
ּובינה, לחכמה מקֹורֹות להיֹות הּׂשערֹות, ּגּלּוי ְְְְְְִִִִַַָָָָּבחינת

ּכנף מין הּכנף ענין והּוא ּתֹורה. ּבחינת ּגם22ׁשהם ּכי , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
כּו'. חיּוורּתא מי"ג נמׁשכים ְְְִִִִַַָָָהּׂשערֹות

e‰ÊÂונעלים ּגבֹוהים יֹותר ׁשהּמצוֹות מׁשמע ׁשּפעמים ¿∆ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשהן נעלים, יֹותר הם ׁשּבׁשרׁשן לפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמהּתֹורה,
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הרי וכו' ירוק באדום, צובעים כאשר למשל פשיטות. בבחינת שהוא המצוות

(לבן, עצמי בגוון היה שנצבע קודם כי הדבר, עצם על נוסף דבר הוא הצבע

שקוף), ‡Èגוון CÈ‡c ‡ÂeÈÁ ‚"È Ì‰Lמצוות תרי"ג שורש ∆≈ƒ«¿»¿«ƒ«¿ƒ
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˙ÈÁÏ ÊÓ "È‰Â¿«ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙‡ ‰e „ÒÁ∆∆¿»ƒ¿∆∆

È‡ CÈ‡„מידות] ¿¬ƒ«¿ƒ
ÈÁ˙שבכתר] ‡e‰ e ,¿ƒ«

‰ÓÎÁ ,‰Èe ‰ÓÎÁ19 »¿»ƒ»¿»¿»
˙ÈÁe ,eÎ ˙È ‰Èƒ¿∆«ƒ¿ƒ«
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È‡(שבכתר e‰ÊÂ(מידות . «¿ƒ¿∆

e˙kL20ÌÈk‰Â ∆»¿«¿»ƒ
˜ÚÈ „È‰שיומשך היינו ƒ¿ƒ«¬…

בעולם למטה גם העליון הביטול

חג"ת – השין (אשר הפירוד

– ובינה מחכמה יקבלו דז"א

כתר) מכ"ף - המקבל בי"ת

˙‰ È„È ÏÚÂ .ÂÎ¿«¿≈«»¿»
Ì˜Ó ÌÈlÚ˙Ó Ì‰≈ƒ¿«ƒƒ¿»
˙‰ Èk ,ÌLLÂ¿»¿»ƒ«»¿»
‡e‰ L Èe ‰È‡ ÈÓƒ¿≈«¿≈¿≈

‰ÈL ÏL ‰Óשורש «∆≈ƒ¿ƒ»
הבהמית והנפש והחיות הבהמות

אריה 'פני העליונה המרכבה הוא

הוא המרכבה ושורש שור'. ופני

בחינת מאצילות, שלמעלה בכתר

שלמעלה המידות - רבה בהמה

ונמשכו ממדרגתן למטה שבכתר המידות נפלו הכלים בשבירת אך השכל. מן

אריה ופני שור, lÚ˙Ó‰בפני ‰ È„È ÏÚL ˜Óהבהמה, ∆«¿≈«»¿»ƒ¿«∆ƒ¿
רבה בהמה בחי' הדעת, מן למעלה שהוא Ò"‚כמו ÌL התוהו, עולם שורש ≈
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ÌÈÁ ‰Èc Ï ˙È‰Ï ‰"˜‰ ‰e‡˙של והמטרה התכלית ƒ¿«»ƒ¿ƒ»««¿ƒ

(החושך) האחר הצד את להפוך היהודי של עבודתו דווקא היא העולם בריאת

יכולים אנו שאין אלא הנעלה. שורשו את והנמוך הנחות בדבר ולגלות לאור,

הזקן אדמו"ר שהתבטא כפי הקב"ה, אצל זו 'תאווה' של טעמה על לעמוד

קושיות!" מקשים אין תאווה "על כך: על 21‰Ïכששאלוהו È‰Ï C‡ .«¿»ƒ»»

e‰ ˙ÈÁ ‰Úבשבירה דתוהו מדות Ckונפילת Á‡L È„Î , »»¿ƒ«…ƒ¿≈∆««»
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חיוורתא מי"ג נמשכת התורה, שורש והבינה החכמה ענין הציצית, גם מקום

כתר. בחי' הרצון עצם

ÌÈÏÚÂ ÌÈ‰ ˙È ˙Â‰L ÚÓLÓ ÌÈÓÚL e‰ÊÂ¿∆∆¿»ƒ«¿«∆«ƒ¿≈¿ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÏÚ ˙È Ì‰ LLL ÈÏ ,‰‰Óרצון הוא המצוות שורש ≈«»¿ƒ∆¿»¿»≈≈«¬ƒ
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ז       

מּצמר הּוא ּולכ אנּפין, ּדארי חיּוורּתא י"ג ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהם
הּכבׂשים ּבענין ידּוע ּכי על18ּכבׂשים, מֹורה ׁשהכ"ף ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּתפארת ּגבּורה חסד לבחינת רֹומז והׂשי"ן ּכתר, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבחינת
ּבחכמה ּובינה, חכמה ּבחינת הּוא ּוב' יבנה19דא"א, ְְְְְְִִִֶַָָָָָ

אנּפין ּבזעיר קּוין ג' ּבחינת היינּו ּכבׂש ּובחינת כּו', ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַּבית
ׁשּכתּוב וזהּו אנּפין. מארי הפריד20ׁשּלמּטה והּכׂשבים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמקֹורם מתעּלים הם הּקרּבנֹות ידי ועל כּו'. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹיעקב
מה הּוא ׁשֹור ּופני אריה מּפני הּקרּבנֹות ּכי ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָוׁשרׁשם,
ׁשם ּבמקֹורֹו, מתעּלה הּקרּבן ידי ׁשעל ּבׁשבירה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנֹופל
נתאּוה וזהּו כּו'. עקּדים ּבחינת הּׁשבירה, ׁשּלפני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻס"ג

ּבּתחּתֹונים ּדירה לֹו להיֹות לּמה21הקב"ה להבין א . ְְְִִִִַַַָָָָ
עלּיֹות, ּבחינת יהיה ּכ ׁשאחר ּבכדי ּתהּו, ּבחינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעׂשה
ּבלי הּמל ּגזרֹות הּמצוֹות, ענין זהּו א כּו'. לא יהא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלא
ּבבחינת והיינּו טעם, ׁשּום ּבלי ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָטעם,
ּדמלּכא, ּפריסא הּטּלית, ׁשרׁש וׁשם הּכתר, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹעצמית

ׂש ּבחינת הם הּציצית אבל ּומּקיף. לבּוׁש ערֹות,ּבחינת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ
ׁשּבד' אד' הוי' ּבחינת ּכנגד חּוטין, ל"ב הם לכ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּכי
ׁשהּוא כּו', ּוגבּורה לחסד מתחּלק והּדעת חב"ד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָמֹוחין
ּובינה, לחכמה מקֹורֹות להיֹות הּׂשערֹות, ּגּלּוי ְְְְְְִִִִַַָָָָּבחינת

ּכנף מין הּכנף ענין והּוא ּתֹורה. ּבחינת ּגם22ׁשהם ּכי , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
כּו'. חיּוורּתא מי"ג נמׁשכים ְְְִִִִַַָָָהּׂשערֹות

e‰ÊÂונעלים ּגבֹוהים יֹותר ׁשהּמצוֹות מׁשמע ׁשּפעמים ¿∆ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשהן נעלים, יֹותר הם ׁשּבׁשרׁשן לפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמהּתֹורה,
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˙ÏÚ ˙ÈÁ ‰È‰Èבמקורם מתעלים הם הקרבנות עבודת ידי שעל ƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ

זה? בכל צורך מה לכאורה Ï‡ושורשם, ‡‰È ‡Ïשבירה לא – זה ולא זה …¿≈…
תיקון ÌÚולא ÈÏ CÏ‰ ˙Ê ,˙Â‰ ÈÚ e‰Ê C‡ .eÎ«∆ƒ¿««ƒ¿¿≈«∆∆¿ƒ««

במצוות העיקרי המרכיב

והטעם ההבנה אינו מעשיות

רצון ביצוע אם כי שבמצוה,

כפשוטה גשמית בפעולה העליון

לידי בא שבזה עול, בקבלת

המצוות של הנעלה שורשן ביטוי

ו מטעם, ÏÚ‰שלמעלה CkL∆»»»
,ÌÚ ÌeL ÈÏ ƒ¿¿ƒ««
˙ÈÓÚ ˙ÈÁ eÈÈ‰Â¿«¿ƒ¿ƒ««¿ƒ
LL ÌLÂ ,˙k‰«∆∆¿»…∆
,‡kÏÓc ‡ÒÈ ,˙Èl‰««ƒ¿ƒ»¿«¿»
.ÛÈÓe LeÏ ˙ÈÁ¿ƒ«¿«ƒ

˙ÈÈ‰ Ï‡היוצאת ¬»«ƒƒ
ÈÁ˙מהטלית Ì‰≈¿ƒ«

"Ï Ì‰ CÎÏ Èk ,˙Ú¿»ƒ¿»≈
ÈÂ‰ ˙ÈÁ „‚k ,ÈeÁƒ¿∆∆¿ƒ«¬»»
„"Á ÈÁÓ „L „‡∆¿ƒ
„ÒÁÏ ˜lÁ˙Ó ˙Úc‰Â¿«««ƒ¿«≈¿∆∆

eÎ ‰e‚e– מוחין [=ד' ¿»
שבדעת, חסד בינה, חכמה,

שבדעת] e‰L‡גבורה ,∆
,˙Ú‰ Èel ˙ÈÁ¿ƒ«ƒ«¿»
‰ÓÎÁÏ ˙˜Ó ˙È‰Ïƒ¿¿¿»¿»
˙ÈÁ Ì‰L ,‰Èeƒ»∆≈¿ƒ«
Ûk‰ ÈÚ ‡e‰Â .‰»¿ƒ¿««»»

Ûk ÈÓ22שנכתבה לאחר ƒ»»
על ציצית הטלת מצות בתורה

בפסוק שוב מודגש הבגד, כנפי

חומר ממין ועשויה הכנף מן נמשכת שהציצית ללמד לכנף, שייכת שהציצית

ÂÎהכנף ‡ÂeÈÁ ‚"ÈÓ ÌÈÎLÓ ˙Ú‰ Ì Èk הציצית, ƒ««¿»ƒ¿»ƒƒƒ«¿»
שיונקות שערות בחי' וההגבלה, הצמצום ענין על מורה הטלית מן היוצאת

החכמה לענין מרמזת שהציצית שהגם אלא הראש. מן ביותר מעטה חיות

מכל וצמצום, ירידה על שמורה מה ושכל, השכלה בגדר שבאה התורה שורש

חיוורתא מי"ג נמשכת התורה, שורש והבינה החכמה ענין הציצית, גם מקום

כתר. בחי' הרצון עצם

ÌÈÏÚÂ ÌÈ‰ ˙È ˙Â‰L ÚÓLÓ ÌÈÓÚL e‰ÊÂ¿∆∆¿»ƒ«¿«∆«ƒ¿≈¿ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÏÚ ˙È Ì‰ LLL ÈÏ ,‰‰Óרצון הוא המצוות שורש ≈«»¿ƒ∆¿»¿»≈≈«¬ƒ
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ח   

הּתֹורה למּטה מקֹום, מּכל אבל הּכתר, עצמית ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָמּבחינת
ועל ׁשּבּמצוה. הּטעם ּגּלּוי ּבחינת ׁשהּוא לפי נעלה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָיֹותר
ׁשאף האבר, ּכמֹו ּכי ּדמלּכא, אברין הּמצוֹות נקראּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכן
וההליכה ּׁשּבּיד העׂשּיה אפן ּכי חכמה, מּבחינת ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא
הּפעל עּקר מקֹום מּכל אבל הּׂשכל, ידי על הּוא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּברגל
על למּטה נמׁשכּו הּמצוֹות ּבחינת וכ כּו'. הרצֹון ְְְְְְִִִַַַַָָָָהּוא
הּמצוֹות, טעמי ּגּלּוי ּבחינת ׁשהּוא חכמה, ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָידי
והחכמה וזהּו וכּו'. נעלה יֹותר ׁשרׁשן מקֹום 23ּומּכל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

בעליה ּדחכמה,24ּתחּיה בעליה הּכתר ׁשּנקרא אף ּכי , ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּתחּיה החכמה מקֹום, מּכל מּקיף, ּבחינת הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּכתר

ָאֹותם.

e‰ÊÂאלקיכם25אני חכמה,26הוי' ּבחינת הּוא הוי' , ¿∆ְְֱֲֲֲִִֵֶַָָָָָָֹ
הוי' יהיה ׁשּלעתיד ּבינה, ּבחינת הּוא ְְְֱִִִִִֶֶֶַָָֹואלקים
ת' וכּו', ּגבֹוּה יֹותר ּבחינה ׁשּיתּגּלה לפי אלקים, ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָֹּבבחי'

וכו' איׁש מאֹות ד' ּדכּסּופא, לי27עלמין הוי' והיה , ְְְֲִִִִֵָָָָָָ
ועׂש28לאלקים ּתזּכרּו למען וזהּו אתם. אּתם29יתם , ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
מצרים30ּכתיב מארץ אתכם הֹוצאתי אׁשר הּוא26, , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

ים מצר ׁשּנקרא ּבינה, כּו'31ּבחינת מדד מי ּכאן32, (עד ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ְלׁשֹונֹו)
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יב.23) ז, 24)קהלת  .ג ט, ואתחנן ג. לד, בהעלותך לקו"ת ג"כ ראה :(25 .ויצא ר"פ תו"א בכ"ז ראה :

ואילך. א מט, שלח מא.26)לקו"ת טו, 27)שלח   .ג כד, וישלח תו"א ראה כא.28): כח, מ.29)ויצא שם, שלח

ובכ"מ.30) ב. מה, שלח לקו"ת א. קיג, זח"ג ד.31)ראה קג, הוספות תו"א וראה פ"ז. המצות חג שער יב.32)פע"ח מ, ישעי'

    
העליון העונג מתלבש ובהן ‰˙k,העליון ˙ÈÓˆÚ ˙ÈÁaÓ Ô‰L ,∆≈ƒ¿ƒ««¿ƒ«∆∆

‡e‰L ÈÙÏ ,‰ÏÚ ˙BÈ ‰Bz‰ ‰ÓÏ ,ÌB˜Ó ÏkÓ Ï‡¬»ƒ»»¿«»«»≈«¬»¿ƒ∆
‰ÂˆnaL ÌÚ‰ Èel ˙ÈÁa,חכמה בחינת שהיא התורה, בלימוד ¿ƒ«ƒ«««∆«ƒ¿»

תענוג (שהוא התורה טעמי גלוי ידי על במצוות המלובש העליון העונג מתגלה

השכל). בגדר המצומצם נברא

כי לאור התורה נמשלה ולכן

המצוות, וביאור פירוש ענינה

הארה מתגלה ידה שעל היינו

העליון העונג מן מצומצמת

במצוות וגנוז Ôkהצפון ÏÚÂ .¿«≈
ÔÈ‡ ˙BÂˆn‰ e‡˜ƒ¿¿«ƒ¿≈»ƒ

‡kÏÓc[המלך Èk[=איברי , ¿«¿»ƒ
‡e‰L ‡L ,‡‰ BÓk¿»≈∆∆«∆
הנמשך מושכל באופן פועל

ÔÙ‡ Èk ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿»ƒ…∆
‰ÎÈÏ‰‰Â „iaM ‰iNÚ‰»¬ƒ»∆«»¿«¬ƒ»
È„È ÏÚ ‡e‰ ÏaL∆»∆∆«¿≈
ÌB˜Ó ÏkÓ Ï‡ ,ÏÎ‰«≈∆¬»ƒ»»

ו ‰e‡שורש ÏÚ‰ Úƒ««…«
ÔBˆ‰את המפעיל שהוא »»

ללכת שרוצה כגון האברים,

וכדומה מסוים eÎ'.למקום
˙BÂˆn‰ ˙ÈÁa ÎÂאף ¿»¿ƒ««ƒ¿

È„Èש ÏÚ ‰ÓÏ eÎLÓƒ¿¿¿«»«¿≈
‡e‰L ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»∆
ÈÓÚ Èel ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ«¬≈
ÌB˜Ó ÏkÓe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿ƒ»»

‰ÏÚ ˙BÈ ÔLLשכאמור »¿»≈«¬∆
שיונקו שערות מבחי' רק הוא התורה ידי על המתגלה מעטההטעם חיות ת

הכתר בחינת הרצון, מן ÓÎÁ‰Â‰ביותר e‰ÊÂ .'eÎÂ23‰iÁz ¿¿∆¿«»¿»¿«∆
‰ÈÏÚ24‰ÓÎÁc ‰ÈÏÚ ˙k‰ ‡˜L ‡ Èk שורשן, שהמצוות ¿»∆»ƒ«∆ƒ¿»«∆∆¿»∆»¿»¿»

מחכמה שלמעלה כתר – העליון ÈÓ,רצון ˙ÈÁa ‡e‰ ˙k‰L ,∆«∆∆¿ƒ««ƒ
Ì˙B‡ ‰iÁz ‰ÓÎÁ‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓומתגלים הנמשכים המצוות טעמי ƒ»»«»¿»¿«∆»

את המקיים באדם ועונג חיות מכניסים החכמה, – התורה ידי על למטה

המצוות. טעמי את בתורה שלומד ידי על המצוות

È‡ e‰ÊÂ25ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰26'ÈÂ‰ ÓÎÁ‰(גילוי), ˙ÈÁa ‡e‰ ¿∆¬ƒ¬»»¡…≈∆¿ƒ«»¿»
ב') סעיף תחילת ÌÈ˜Ï‡Â(כנ"ל Èa‰,(צימצום), ˙ÈÁa ‡e‰ ∆¡…ƒ¿ƒ«ƒ»
'ÈÂ‰ ‰È‰È „È˙ÚlL(חכמה L(בחינת ÈÙÏ ,ÌÈ˜Ï‡ ˙ÈÁaלעתיד ∆¿»ƒƒ¿∆¬»»ƒ¿ƒ«¡…ƒ¿ƒ∆

eÎÂ'לבוא B ˙BÈ ‰ÈÁa ‰l˙i,מחכמה ÔÈÓÏÚשלמעלה '˙ ƒ¿«∆¿ƒ»≈»«¿»¿ƒ
‡ÙeqÎcכמבואר דתורה, מהשעשועים שלמעלה העצמיים שעשועים בחינת ¿ƒ»

ש ‡LÈבחסידות ˙B‡Ó הינם„' ביעקב, להלחם שהלכו עשו צבא אנשי ≈ƒ
שבכתר, ביותר נעלית בדרגה לשורשן יתעלו שלעתיד קשות גבורות של דרגה

המצוות לדרגהeÎÂ27'שורש עילוי אחר בעילוי הנשמות יתעלו לבוא ולעתיד ¿
תורה דחכמה מהשעשועים שלמעלה בעצמותו' 'המלך שעשועי בבחינת של ,זו
דעתה המצוות טעמי שגילויי ועד

וצמצום אלוקים בבחינת יהיו

הנעלים הגילויים לגבי

ככתוב ‰ÈÂ'ד"עצמות" ‰È‰Â¿»»¬»»
ÌÈ˜Ï‡Ï ÈÏ28ÔÚÓÏ e‰ÊÂ . ƒ∆¡…ƒ¿∆¿««

Ì˙‡ Ì˙ÈNÚÂ ekÊzƒ¿¿«¬ƒ∆…»
ציצית) פרשת ‡29Ìz(המשך ,«∆

È˙k30לעבודת רמז ו', חסר ¿ƒ
המדידה מיצרי לפתוח האדם

‰È˙‡ˆBוהגבלה L‡ ,¬∆≈ƒ
ÌÈˆÓ ‡Ó ÌÎ˙‡26, ∆¿∆≈∆∆ƒ¿«ƒ

‡˜L ,‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿»
ÌÈ ˆÓ.מצרים אותיות - ≈«»

מי מיצר היא שהבינה

Ó„„31החכמה ÈÓ בשעלו, ƒ»«
ידי שעל והגבול המדה ענין מים,

בינה eÎ32Ô‡k'ספירת „Ú)«»
BBLÏזה בסעיף הביא כאן עד ¿

הזקן אדמו"ר של מאמרו את

התורה שבין ההפרש נתבאר שבו

שורש הכתר בין למצוות,

התורה. שורש לחכמה המצוות

ראשית היא שהחכמה מכיון

בפנימיות באדם ונתפסת הגילוי

ובשר דם שנעשה עד ומתפרק שנחלק המזון כדוגמת פנימי, אור בבחינת –

כאשר תענוג. הוא המצוות טעמי – החכמה של ענינה כן על האדם, של מבשרו

שבדבר. הגילוי מפני ועונג, שמחה הוא מתמלא שכל דבר חידוש לאדם מתגלה

מקיף בדרך אלא מתגלה אינו אורו כן ועל בהתחלקות בא איננו הכתר משא"כ

וזהו בהעלם. הוא הכתר כך ומשום כאחד והרגל הראש את המקיף לבוש כמו

שכך המלך, לגזירת וביטול עול קבלת מצד הוא שקיומן המצוות של ענינן עיקר

נעלות יותר שמצוות משמע פעמים כך ומשום טעם. שום בלי ברצונו עלה

מצד פעמים, אך המצוות, נעלות אכן שבכתר שורשן שמצד מכיוון מתורה

ימשיך עתה המצוות. מן התורה נעלית למטה, כאן שבמצוה, הטעם גילוי בחינת

של בתורתו לעסוק יש כך שמשום המצוות על התורה של מעלתה לבאר

מתגלה נמשכת, ידה על החסידות, דתורת חכמה בחי' - הזקן אדמו"ר

דכתר. עתיק בחינת - הבעש"ט של תורתו ומתפשטת
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עלÓÂˆ‡ג) ׁשהרי מצוֹות, לגּבי ּבּתֹורה מעלה ׁשּיׁש ¿ƒ¿»ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ועֹוד כנ"ל. גֹו', ּתחּיה החכמה נאמר ְְְֱֶֶַַַַָָָהּתֹורה
ענין הרי יֹותר, נעלה ׁשּׁשרׁשן הּמצוֹות מעלת ׁשּגם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזאת,
ׁשהּתֹורה ּוכמֹו ּדוקא, הּתֹורה ידי על מתּגּלה ּגּופא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָזה
ּׁשּנתּבאר מה ּדר ועל הּמצוֹות, את לקּים ּכיצד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלּמדת

למעלה33לעיל היֹותּה ׁשעם הּתׁשּובה, לענין ּבנֹוגע ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ
ידי על הּוא הּתׁשּובה ענין ּכל ּגּלּוי מקֹום, מּכל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמהּתֹורה,

ּדוקא עׂשית34הּתֹורה להיֹות צרי ּכיצד מלּמדת והּתֹורה , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּגם וכּמבאר הּתֹורה, מעלת מּצד הּוא זה ׁשּכל ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתׁשּובה,

תרס"ו הּנה35ּבהמׁש ולכן הּמצוֹות, על הּתֹורה מעלת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
כּו'. הענינים לכל להּגיע יכֹולים הּתֹורה ידי על ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּדוקא

ּדהּבעלfÓe‰ד) הּלדת יֹום אלּול, לח"י ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְֱֵֶֶַַַַַָֻ
ּבּׂשיחה הּמבאר ּפי על הּזקן, ורּבנּו טֹוב ְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹׁשם

ורּבנּו36הּידּועה עּתיק ּבחינת הּוא טֹוב ׁשם ׁשהּבעל , ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָ
הּוא אּבא ׁשּפנימּיּות ידּוע והרי חכמה, ּבחינת הּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּזקן

עּתיק אדמו"ר37ּפנימּיּות קדּוׁשת ּכבֹוד ּובלׁשֹון , ְְְְִִִִַַ
עדן נׁשמתֹו ׁשם38(מהורש"ב) הּבעל ּתֹורת היא "היא : ְִִִֵֵֶַַַַָ

ּבבחינת ׁשּזהּו ּפעמים), (ב' היא" "היא ּומדּיק ְְְִִִִִֵֶֶַַָטֹוב",
לעּכב הּכתּוב עליו .39ׁשנה ְֵַַָָָָָ

e‰ÊÂּובאפן ּתֹורתם, לּמּוד אֹודֹות ׁשּתֹובעים מה ּגם ¿∆ְְִִֶֶַַָָֹ
הּנפׁש מּצּוי עד להיֹות צרי ּובפרט40ׁשהּלּמּוד , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּפעמים ּכּמה ּכּמדּבר זֹו, הּמיחדת41ּבׁשנה ההֹוספה אֹודֹות ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
הענין לכללּות ּבנֹוגע זה ּדר ועל (ּופרּוׁשיהם), והּתניא ערּו ּבׁשלחן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבלּמּוד
ׁשל הּמענה ׁשּנתּגּלה מאז ּבתקּפּה עֹומדת זֹו ׁשּדריׁשה חּוצה, הּמעיינֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּדהפצת

טֹוב ׁשם להּבעל מעינֹותי42הּמׁשיח חּוצה, מעינֹותי לכׁשּיפּוצּו ּתהא ׁשּביאתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּתֹורה אּלא מים ואין הּמים, מקֹור הּוא ׁשּמעין הּדעת43ּדיקא, ּבמי ׁשּיטּבל ּובאפן ,44, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

קאּפ) (איּבערן ראׁשֹו את ּומכּסים עֹולים ׁשהּמים היינּו, ּדיקא, .45טבילה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
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ט       

עלÓÂˆ‡ג) ׁשהרי מצוֹות, לגּבי ּבּתֹורה מעלה ׁשּיׁש ¿ƒ¿»ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ועֹוד כנ"ל. גֹו', ּתחּיה החכמה נאמר ְְְֱֶֶַַַַָָָהּתֹורה
ענין הרי יֹותר, נעלה ׁשּׁשרׁשן הּמצוֹות מעלת ׁשּגם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזאת,
ׁשהּתֹורה ּוכמֹו ּדוקא, הּתֹורה ידי על מתּגּלה ּגּופא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָזה
ּׁשּנתּבאר מה ּדר ועל הּמצוֹות, את לקּים ּכיצד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלּמדת

למעלה33לעיל היֹותּה ׁשעם הּתׁשּובה, לענין ּבנֹוגע ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ
ידי על הּוא הּתׁשּובה ענין ּכל ּגּלּוי מקֹום, מּכל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמהּתֹורה,

ּדוקא עׂשית34הּתֹורה להיֹות צרי ּכיצד מלּמדת והּתֹורה , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּגם וכּמבאר הּתֹורה, מעלת מּצד הּוא זה ׁשּכל ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתׁשּובה,

תרס"ו הּנה35ּבהמׁש ולכן הּמצוֹות, על הּתֹורה מעלת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
כּו'. הענינים לכל להּגיע יכֹולים הּתֹורה ידי על ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּדוקא

ּדהּבעלfÓe‰ד) הּלדת יֹום אלּול, לח"י ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְֱֵֶֶַַַַַָֻ
ּבּׂשיחה הּמבאר ּפי על הּזקן, ורּבנּו טֹוב ְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹׁשם

ורּבנּו36הּידּועה עּתיק ּבחינת הּוא טֹוב ׁשם ׁשהּבעל , ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָ
הּוא אּבא ׁשּפנימּיּות ידּוע והרי חכמה, ּבחינת הּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּזקן

עּתיק אדמו"ר37ּפנימּיּות קדּוׁשת ּכבֹוד ּובלׁשֹון , ְְְְִִִִַַ
עדן נׁשמתֹו ׁשם38(מהורש"ב) הּבעל ּתֹורת היא "היא : ְִִִֵֵֶַַַַָ

ּבבחינת ׁשּזהּו ּפעמים), (ב' היא" "היא ּומדּיק ְְְִִִִִֵֶֶַַָטֹוב",
לעּכב הּכתּוב עליו .39ׁשנה ְֵַַָָָָָ

e‰ÊÂּובאפן ּתֹורתם, לּמּוד אֹודֹות ׁשּתֹובעים מה ּגם ¿∆ְְִִֶֶַַָָֹ
הּנפׁש מּצּוי עד להיֹות צרי ּובפרט40ׁשהּלּמּוד , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּפעמים ּכּמה ּכּמדּבר זֹו, הּמיחדת41ּבׁשנה ההֹוספה אֹודֹות ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
הענין לכללּות ּבנֹוגע זה ּדר ועל (ּופרּוׁשיהם), והּתניא ערּו ּבׁשלחן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבלּמּוד
ׁשל הּמענה ׁשּנתּגּלה מאז ּבתקּפּה עֹומדת זֹו ׁשּדריׁשה חּוצה, הּמעיינֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּדהפצת

טֹוב ׁשם להּבעל מעינֹותי42הּמׁשיח חּוצה, מעינֹותי לכׁשּיפּוצּו ּתהא ׁשּביאתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּתֹורה אּלא מים ואין הּמים, מקֹור הּוא ׁשּמעין הּדעת43ּדיקא, ּבמי ׁשּיטּבל ּובאפן ,44, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

קאּפ) (איּבערן ראׁשֹו את ּומכּסים עֹולים ׁשהּמים היינּו, ּדיקא, .45טבילה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
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מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א י

)תרגום חופשי מאידית( 

 ב"ה.  ערב שבת קודש פ' כי תבוא אל הארץ,

 ערב ח"י אלול, ה'תשמ"ג

ברוקלין, נ.י. 

  אל כל בני ובנות ישראל

 בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה!

שנים-עשר הימים האחרונים של השנה, מח"י אלול ועד ראש השנה, מיועדים, כידוע, באופן מיוחד 

לעריכת חשבון הנפש על כל שנים-עשר חדשי השנה החולפת, יום לחודש, ולהכנה מוגברת לקראת השנה 

החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, 

יותר בתוכנו ומשמעותו של ראש-השנה,  ובראשונה, התבוננות מעמיקה  משמעות הדבר, בראש 

ובלקחים והוראות שיש להסיק מכך. 

- כאשר הנקודה הראשונה והכללית שבדבר היא, שראש-השנה הוא יום ההכתרה של בורא-העולם 

)"שתמליכוני עליכם"(, יחד עם קבלת עול מלכותו, ומיד לאחר מכן – קבלת עול מצוות, מצוותיו של מלך 

ישראל מלך העולם )"קבלו גזירותי"(. 

* * *

העיקר,  הוא  המעשה  שהרי  בפועל,  למעשה  ועד  השנה,  ראש  של  הכלליות  להוראות  בתוספת 

מתווספות מדי שנה הוראות מיוחדות הקשורות בקביעות הימים שבשבוע שבהם חל ראש-השנה, פרשת 

השבוע, וכיוצא בזה. 

ערב שבת קודש: שהוכפל בו כי טוב )חזקוני עה"פ בראשית א, לא. וראה רמב"ן שם(. ובפעם הב' – "טוב 
מאד". וראה שיחת ש"פ עקב שנה זו. 

שבת קודש . . ח"י אלול: יום הולדת את שני המאורות הגדולים: הבעש"ט )בשנת נח"ת( ורבנו הזקן )בשנת 
קה"ת( – ספר השיחות תש"ג ע' 141 ואילך. וראה לקו"ש ח"י אלול שנה זו, ובהנסמן שם. ולהעיר, אשר רשב"י )ות"ח 

בכלל( איקרי שבת )זח"ג קמד, ב. שם כט, א. וראה שבת קיט, א(. 
. ח"י אלול: להעיר מתורת הבעש"ט בפסוקי ריש פרשת תבוא שנאמרו בש"פ תבוא ח"י אלול   . כי תבוא 
)כהקביעות דשנה זו( תרנ"ב )"היום יום" ח"י אלול. כתר שם טוב )הוצאת קה"ת( הוספות ס"ג(. ביאור תורה הראשונה 

– ראה גם לקו"ש הנ"ל ס"ה ואילך. 
ערב ח"י אלול: זמן ההכנה לח"י אלול. ע"ד מרז"ל מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת )ע"ז ג, א(. 

שנים-עשר הימים האחרונים של השנה . . יום לחודש: ספר השיחות תש"ג ע' 177. שם ע' 179. 
ל"ת  הנוראים.  ימים  הל'  מהרי"ל  לקוטי  וראה   .129 ע'  שם   .75 ע'  אידיש  סה"מ  חשבון-הנפש:   .  . אלול 
להאריז"ל עה"פ )תצא כא, יג( ובכתה גו' ירח ימים )וראה גם אוה"ת נ"ך כרך ב ס"ע א'נ ובשוה"ג שם(. טור או"ח ר"ס 

תקפא. 
הנקודה הראשונה והכללית . . ראש-השנה . . הכתרה: כדמוכח מהבקשה בכל תפלות ר"ה )משא"כ זכרונות 
המלך  דאומרים  וויטרי(  )במחזור  ובפרש"י  הארץ.  כל  על  מלך  בקידוש(  )וכן  והחתימה  העולם,  על  מלוך  ושופרות( 
הקדוש )ולהעיר שזהו גם בערבית הראשונה( לפי שאמר הקב"ה תמליכוני עליכם בר"ה כדכתיב )אמור כג, כב( אני ה' 

אלקיכם וסמיך לי' )שם, כד( בחודש הז'. 
שתמליכוני עליכם: ר"ה טז, א. לד, ב. 

קבלת עול מלכותו – ואח"כ . . קבלו גזירותי: מכילתא )ויל"ש( עה"פ יתרו כ, ג. פרש"י עה"פ אחרי יח, ב. ד"ה 
יו"ט של ר"ה תרס"ו בתחלתו. תש"ג פ"ב. 

המעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז. 



יי
השנה חלים ימי ראש-השנה – ביום חמישי בשבוע וביום ששי בשבוע )ערב שבת(, ימים המוליכים 

מיד ישר אל יום שבת-קודש. 

בקול  עליהם  ומכריזים  "עושים"  ישראל  שבני  מצוות,  עול  וקבלת  ההכתרה  כי  מדגיש  זה  דבר 

רם ובתקיעת שופר וכו', והם מקבלים עליהם לקיים וליישם אותן בפועל בכל יום ובכל הימים של השנה 

החדשה, צריכות להיות באופן שיקיף את כל הענינים לפרטיהם של ההתנהגות היום-יומית, ולהפוך אותם 

כולם, כולל גם עניני הרשות, לקדושה ומצוה. 

במלים פשוטות: כל הפעילויות )מעשה, דיבור, מחשבה( של חיי היום-יום, כולל גם אכילה, שתי', 

גם  ללא-יהודים,  יהודים  בין  אין בהם הבדל  כאילו  הנראים במבט ראשון  דברים  וכיוצא באלה,  שינה, 

ענינים אלה צריכים אצל יהודים להתעלות לקדושה ומצוה, כשם שבשבת קודש הופכים ומתעלים דברים 

אלה לדרגה של מצוה, מצות עונג שבת וקדושת שבת. 

- התעלות עניני הרשות והפיכתם לעניני קדושה נעשית ע"י זה שהם "נעשים לשם שמים", כדי 

לקיים את "אני נבראתי לשמש את קוני", יתר על כן ולמעלה מזה – ע"י אשר מקיים "בכל דרכיך דעהו", 

להפיץ אלקות בעולם ולעשות את העולם הגשמי, ואפילו – החומרי, למהות מתאימה )מזוככת ומקודשת( 

להיות "דירה לו יתברך". 

 * * *

בפירוט יתר: התנהגותו של האדם לפי רצון בורא העולם מתבטאת בשני קווים )כיוונים(: "קום 

ועשה" )דברים שמותר וצריך לעשותם( ו"שב ואל תעשה" )דברים שאסור לעשותם(. 

לדוגמא: סתם אכילה ושתי' בימי החול הן כדי להשביע את רעבונו של האדם ולרוות את צמאונו, 

ואילו בשבת הן נעשות "כדי לשמש את קוני" עם ובאמצעות קיום מצות עונג שבת.  

לו את  וכיוצא באלה( מספק  וזריעה, מסחר,  )חרישה  בימי החול  לפרנסתו  עיסוקו של האדם   -

צרכיו וצרכי בני ביתו, ואילו שייכותו לעיסוק זה בשבת קודש, המתבטאת באופן השלילי של "אל תעשה" 

הכתרה . . ובתקיעת שופר: להעיר אשר תק"ש, שהיא "מצות היום" )ר"ה כו, ב(, "הענין הראשון" שבזה 
שאז "אנו ממליכין עלינו את הבורא" – רס"ג, הובא באבודרהם בטעמי התקיעות. וראה סידור האריז"ל, פע"ח וכו' 

בענין ר"ה. 
במלים פשוטות: בהבא להלן ראה גם מכתב ו' תשרי תשל"ט )לקו"ש חי"ט ע' 594(. 

אכילה, שתי', שינה וכיוצא באלה . . להתעלות לקדושה ומצוה: ראה רמב"ם הל' דיעות רפ"ה. שם ספ"ג. 
וראה "היום יום" כ"ז אלול. ולהעיר מעיקרים מ"ג פ"א. קונטרס ומעין מ"א פ"ג. ספר השיחות תו"ש ע' 243. 

במבט ראשון . . ללא יהודים: להעיר מתניא פמ"ט )ע, רע"א(: הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות 
העולם. 

מצות עונג שבת: כמ"ש )ישעי' נח, יג( "וקראת לשבת עונג". וראה רמב"ם הל' שבת פ"ל ה"א. שו"ע אדה"ז 
ריש הלכות שבת. וש"נ. לקו"ת צו יא, ד. המשך וככה תרל"ז פ"ה ואילך. ועוד. 

לשם שמים . . בכל דרכיך דעהו: אבות פ"ב מי"ב. משלי ג, ו )ברכות סג, א(. רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע 
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אני נבראתי לשמש את קוני: משנה וגמרא סוף מסכת קידושין. 
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אגרות קודש
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 * * *
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אגרות קודש

       
מוגה בלתי

הפסוק על הבעש"ט1. תורת ידועה אורך", בא כי אורי וחמי2"קומי מורי קדושת כבוד ידי על שנמסרה -
בגןֿעדן מהבעש"ט ששמע עדן, נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, בשם לנשיאי3אדמו"ר שאמרה -

:4ישראל
יהיה מה - הרבים טובת בשביל ועבודתכם תורתכם את אוועק") לייגט ("איר שמניחים ישראל, נשיאי ַאתם

הפרטי. האור גם אלא הכללי האור רק לא שיומשך אורך", בא כי אורי "קומי נאמר זה על הנה עמכם?

אדמו"ר וחמי מורי קדושת שכבוד מזה מקום, מכל ישראל, לנשיאי נאמרה זו שתורה פי על שאף ומובן,
גדולה בהתוועדות זו תורה וחזר ישראל.5סיפר לכל שייכות לזה שיש מוכח, ,

עמיתך" את תוכיח "הוכח הציווי ישנו מישראל ואחד אחד כל שאצל - בזה העבודה6והענין בדוגמת שזהו ,
ישראל. דנשיאי

:מובן אינו לכאורה אך .
הוא הרי חבירו את מוכיח כאשר גם כי - עמו" יהיה "מה לשאול שייך לא חבירו, את מוכיח יהודי כאשר

עמיתך". את תוכיח "הוכח מצוה: מקיים בעצמו

מצוה: מקיימים עצמם הם הרי הרבים בטובת התעסקותם ידי שעל - ישראל לנשיאי בנוגע זה דרך ועל

מלך" עליך תשים "שום מצוה: שזוהי המלכות, ענין הוא - להתקיים7נשיאות יכולה אינה זו שמצוה וכיון ,
המלוכה, את עצמו על מקבל שהמלך זה ידי שעל נמצא, מלך, להיות עצמו על שמקבל מי ישנו כאשר אלא

מלך. מינוי מצות קיום וגורם משתתף הוא הרי

סברא שיש כהנים, ברכת בענין שמצינו דרך הישראלים,8ועל על גם אלא הכהנים, על רק לא היא זו שמצוה
אליהם. גם שייכת שהמצוה נמצא, המתברכים, ישנם כאשר רק אלא להתקיים יכולה אינה כהנים שברכת דכיון

כל את מוציא הוא הרי אלו, מצוות מקיים שהמלך זה ידי שעל גם ומה המלך, מצוות גם ישנם לכך ונוסף
חובתן ידי .9ישראל

הערבות ענין מצד אם ישראל, לכל בנוגע גם פועלת מקיים שיהודי מצוה כל העובדה10כלומר: מצד או ,
שקול" העולם באופן11ש"כל הוא זה ענין אבל, ישראל. לכל זכות היא אחת" "מצוה הוספת ולכן ,

ורק ידו, על שייכתמתקיימת המלך במצוות ואילו ישראל; כל עבור היא המצוה ידי על שנעשית
גם כל את מוציא שהמלך אלא מצוות, תרי"ג כל לקיים חייב מישראל אחד כל שהרי ישראל, לכל

ישראל .

הם מקיימים גופא בזה הרי - עמכם" יהיה מה כו' ישראל נשיאי "אתם השאלה מהי מובן: אינו זה פי ועל
מצוה?!

:בזה והביאור .
המצוה קיום ידי על (ב) יתברך, עצמותו רצון ממלאים המצוה קיום ידי על (א) ענינים: ב' יש המצוות בקיום

כו'. והשפעות המשכות ממשיכים
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א.1) ס, ישעי'
וש"נ.2) ס"ג. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
(תו"מ3) בתחלתה תשי"ז אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(239 ע' ח"כ
ס"ע4) ח"ו (תו"מ ואילך ס"כ תשי"ב אלול ח"י שיחת גם ראה

ואילך). 170
ריש5) תרצ"ז (סה"ש ס"ב תרצ"ז (בסעודה) בראשית ש"פ בשיחת

.(207 ע'
יז.6) יט, קדושים

טו.7) יז, שופטים פ'
פ"ד8) יום בכל לקיימם כו' בפה התלויות כו' (מ"ע החרדים דעת

עשה דאיסור ד"ה ברש"י ב) (כד, כתובות הפלאה וראה יח). אות
237 ע' חי"ז לקו"ש גם וראה סק"ב). סקכ"ח או"ח בשע"ת (הובא

.55 הערה
ג.9) נג, שמות תו"א רסכ"ט. אגה"ק תניא ראה

פ"ד.10) הגלגולים ספר ראה
פ"ג11) תשובה הל' רמב"ם וראה ובפרש"י. רע"ב מ, קידושין

ה"ד.
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237 ע' חי"ז לקו"ש גם וראה סק"ב). סקכ"ח או"ח בשע"ת (הובא

.55 הערה
ג.9) נג, שמות תו"א רסכ"ט. אגה"ק תניא ראה

פ"ד.10) הגלגולים ספר ראה
פ"ג11) תשובה הל' רמב"ם וראה ובפרש"י. רע"ב מ, קידושין

ה"ד.



יד      

שבמצוות העיקרי הענין לגבי בערך שאינם וגילויים אורות רק הם וההשפעות שההמשכות פי על שאף ומובן,
גם יומשכו המצוות ידי שעל הוא יתברך עצמותו רצון מקום, מכל יתברך, עצמותו רצון מקיימים זה ידי שעל

המצוה ענין מעיקר חסר אזי זה, ענין חסר כאשר הרי יתברך, עצמותו רצון שזהו וכיון וגילויים. .12אורות

הרבים, טובת בשביל ועבודתכם תורתכם את שמניחים ישראל, נשיאי "אתם הבעש"ט בדברי הביאור וזהו
מכ העצמי, הרצון את וממלאים מצוה מקיימים שבכך פי על אף כי, - עמכם" יהיה לעניןמה בנוגע מקום, ל

של ענין זה הרי כנ"ל) יתברך עצמותו רצון זה (שגם וגילויים גבוההאורות ומעלה "משכמו - המלך כי: ,
העם" .13מכל

מאז לבדו המרומם המלך בחינת עצמית, דהתנשאות הענין מצד דכיון14ובפרט ישראל, בנשיאי זה דרך ועל ,
אלקיו" הוי' אלא גביו על דהתנשאות15"שאין הענין ישנו אצלו שגם כך, הקב"ה, עם זאך") ("איין חד הוא הרי ,ַ

כו'. בהרחבה הנהגתו להיות צריכה שלכן עצמית,

גדולה. ירידה זו הרי - ולמטה משכמו העם, אל יורד המלך כאשר ולכן,

הבעש"ט: בתורת וכהלשון והגילויים, בהאורות גם שיתוסף - אורך" בא כי אורי "קומי המענה: בא זה ועל
הפרטי. באור גם אלא הכללי, באור רק לא

עמיתך": את תוכיח "הוכח בענין בפעולתו מישראל אחד בכל זה דרך ועל

במעמד חבירו נמצא בכללות אם גם כי, ירידה, זו הרי הגילויים בענין מקום, מכל מצוה, שזוהי פי על אף
את שמוכיח בשעה הנה ממנו, למטה חבירו נמצא להוכיחו שצריך זה שבפרט כיון הרי ממנו, יותר נעלה ומצב

עבורו. ירידה זו הרי חבירו

המוכיח אצל יתוסף כו', להוכיחו הזולת עם ההתעסקות ידי שעל - אורך" בא כי אורי "קומי נאמר זה ועל
והגילויים. האורות בענין גם

אור בתורה שמבואר מה גם וזהו פעמים16. אלף זכים ולבו מוחו "נעשה זה ידי שעל הצדקה, במעלת
ככה":

הגילויים, בענין ירידה של ענין הוא רוחנית, צדקה והן גשמית, צדקה הן הצדקה, בענין ההתעסקות כללות
בתורת שמקבל זה פרטי בענין הנה הנותן, מן יותר נעלית במדריגה המקבל נמצא בכללות אם שגם לעיל כאמור

הגילויים. בענין ירידה של ענין הוא צדקה לו ליתן ההתעסקות ולכן, הנותן, מן למטה הוא הרי צדקה

בענין גם אצלו שיתוסף אדרבה, אלא הגילויים, בענין אצלו יחסר שלא בלבד זו שלא אומרים, זה ועל
סתם, הוספה רק ולא ככה.הגילויים, פעמים אלף - ביותר גדולה הוספה אלא

כמובן - ככה פעמים לאלף אכן היא הכוונה אלא גוזמא, בדרך אינו פעמים" "אלף שהלשון ולהעיר,
לג"פ תורה בלקוטי רז"ל17מהמבואר מאמר זה על מאה18שמביא מהן יוצא למקרא נכנסין אדם בני "אלף

נשאר שתמיד (היינו להוראה" אחד מהם יוצא לתלמוד עשרה לתלמוד, עשרה מהן יוצאין למשנה מאה למשנה,
בדיוק. הוא אלף שהמספר מובן שמזה עשירי), חלק

:יותר ובפרטיות .
שלמעלה האצילות, עולם ענין הוא העולמות ובענין שם), (כמבואר החכמה בחינת היא - אלף בחינת

הבינה. מבחינת היא ההשתלשלות התחלת שהרי מהשתלשלות,

פעמים" מאה "אפילו עמיתך", את תוכיח ד"הוכח העבודה ישנה בבינה19וכאשר הוא מאה שמספר ,20,
שלמעלה אלף, בחינת מלמעלה לו נותנים אזי - ההשתלשלות בבחינת רק מגיע עבודתו שמצד והיינו,

מהשתלשלות.
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(12.245 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
שה"ש13) ב. תרסד, ד) (כרך וירא אוה"ת וראה ב. ט, שמואלֿא

ועוד. ואילך. תיד ע' ב) (כרך
ובכ"מ.14) ס"ו. אגה"ק תניא וראה ק"ש. ברכות נוסח
וש"נ.15) (במשנה). א יו"ד, הוריות
ב.16) א, בראשית

ו)17) (כרך בראשית באוה"ת ולאח"ז ואילך. א ג, בראשית
ואילך. ב תתרכו,

כח.18) פ"ז, קה"ר רפ"ב. ויק"ר
א.19) לא, ב"מ
א.20) קלט, תולדות אוה"ת ראה

      

החכמה, לבחינת מגיעים ומלך נשיא להיות הירידה ידי על שדוקא - והמלוכה הנשיאות בענין זה דרך ועל
ברתא יסד אבא בענין בחינה21כידוע הוא שבכללות (אבא), החכמה גילוי נעשה (ברתא) המלכות ידי שעל ,

אחר במקום המבואר פי על ובפרט מהשתלשלות, הכתר.22שלמעלה בחינת הוא שאל"ף ד"אחד" אל"ף בענין

להמשיך - המכוון תכלית וזהו דוקא. הירידה ידי על זה הרי העילוי לתכלית לבוא שכדי - הענין ונקודת
ביותר. בהתחתון ביותר העליון

" ככה": פעמים "אלף בלשון גם ל"כה"ומרומז "זה" בין ההפרש שם כמבואר תחתונה, מדריגה היא - "
" לבחינת באים - מ"כה" גם אלא מ"זה", רק לא שלמטה "ככה", לבחינת הירידה ידי על ודוקא ".ו"ככה".

הוא ההוראה ענין להוראה": אחד מהם ד"יוצא הענין גם רז"לוזהו וכמאמר דוקא, המעשה "אין23בעולם
מגעת למעשה הלכה דוקא הנה גיסא, ולאידך למעשה". הלכה לו שיאמרו עד כו' למוד מפי לא הלכה למדין

תרס"ו השנה ראש של טוב יום בהמשך בארוכה כמבואר ביותר, נעלית (לא24בבחי' שנמשכת ההלכה, במעלת
חיים" אלקים דברי) ואלו "(אלו לא ואפילו אלקים, שכתוב25משם כמו דוקא, הוי' משם אלא) הבינה, בחינת ,26

חז"ל ודרשו עמו", כמותו".27"והוי' ש"הלכה

"וכבוד הפסוק סיום גם לבחינתוזהו שבאים גו'", אורי ד"קומי העילוי גודל מתבאר שבזה - זרח" עליך
הוי'.

הנשיאים התגלות ענין כללות גם וזהו המשיח:28. וגילוי
נאמר המשיח כל29בביאת אצל תשמעו" ד"בקולו הענין לפעול יצטרכו ולכן תשמעו", בקולו אם "היום

שנמצא יהודי אצל אפילו מישראל, אחד  וכידוע הגאולות30, על העתידה הגאולה מעלת שזוהי
שיהיה כך, מהגלות, ישראל בני כל יצאו העתידה בגאולה ואילו ישראל, בני כל נגאלו לא שבהם זה, שלפני
שנמצא מי אצל תשמעו" ד"בקולו הענין לפעול שכדי ומובן, מישראל. אחד כל אצל תשמעו" ד"בקולו הענין

ביותר. גדולה בירידה צורך יש ביותר, המצב בשפל

וכידוע העילוי, תכלית הוא המשיח גילוי הרי - גיסא מלך31ולאידך גם אלא רב, רק לא יהיה .28שמשיח

:להבין צריך עדיין אך .
ט ישמהו מקום איזה דלכאורה, דוקא, הירידה ידי על בא והגילויים האורות בענין העילוי שגודל הדבר עם

יותר, יתוסף זה ידי שעל בלבד זו ולא מאומה, יגרע לא הירידה גודל ידי שעל בלבד זו שלא זה, על בשכל
ערוך?! שבאין הוספה שתהיה זאת, עוד אלא

בהבנה גם ניתן ענין כל הרי כן, פי על אף אבל קושיות; לשאול שייך ולא יכול, כל אמנם הוא הקב"ה -
והשגה.

חלוקת אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסידר כפי - אלול דח"י תניא בשיעור זה ענין שמצינו ובהקדמה,
מעוברת. בשנה אלול דח"י בהשיעור והן פשוטה, בשנה אלול דח"י בהשיעור הן - בדיוק השיעורים

פשוטה לשנה אלול דח"י בשיעור איתא:32.
פסוק על השלום עליו ממורי נשמתו33"שמעתי הארת על השלום עליו אבינו אברהם שאמר ואפר עפר ואנכי

. ועליונה גדולה אהבה הקב"ה את אוהב שהיה רבה אהבה מדת מדתו והיא עליון חסד מאור בגופו המאירה
אברהם של רבה אהבה מדת מהות וסוג מעין היא העליונות בספירות שלמעלה ואהבה חסד שבחי' וסד"א .
מדות וסוג מעין הן שמדותיה סד"א מקום מכל אבל . . ממנה ונפלאה גדולה שהיא רק השלום, עליו אבינו
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ועוד.21) א. רנח, סע"ב. רנו, א. רמח, זח"ג
ע'22) כסלו סה"מ תו"מ גם וראה ספ"א. השער פתח אמ"ב ראה

יד.
ב.23) קל, ב"ב
ואילך).24) תכז (ע' הלכות השונה כל ד"ה
וש"נ.25) ב. יג, עירובין
יח.26) טז, שמואלֿא
ב.27) צג, סנהדרין

(המו"ל).28) קצת חסר
א.29) צח, סנהדרין וראה ז. צה, תהלים
ע'30) חכ"ז תו"מ גם וראה וש"נ. בתחלתו. חי"א לקו"ש ראה

וש"נ. .492
ב31) קי, (דרמ"צ פ"ג מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ובכ"מ. ואילך).
ואילך).32) סע"א (קכא, סט"ו אגה"ק
כז.33) יח, וירא
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החכמה, לבחינת מגיעים ומלך נשיא להיות הירידה ידי על שדוקא - והמלוכה הנשיאות בענין זה דרך ועל
ברתא יסד אבא בענין בחינה21כידוע הוא שבכללות (אבא), החכמה גילוי נעשה (ברתא) המלכות ידי שעל ,

אחר במקום המבואר פי על ובפרט מהשתלשלות, הכתר.22שלמעלה בחינת הוא שאל"ף ד"אחד" אל"ף בענין

להמשיך - המכוון תכלית וזהו דוקא. הירידה ידי על זה הרי העילוי לתכלית לבוא שכדי - הענין ונקודת
ביותר. בהתחתון ביותר העליון

" ככה": פעמים "אלף בלשון גם ל"כה"ומרומז "זה" בין ההפרש שם כמבואר תחתונה, מדריגה היא - "
" לבחינת באים - מ"כה" גם אלא מ"זה", רק לא שלמטה "ככה", לבחינת הירידה ידי על ודוקא ".ו"ככה".

הוא ההוראה ענין להוראה": אחד מהם ד"יוצא הענין גם רז"לוזהו וכמאמר דוקא, המעשה "אין23בעולם
מגעת למעשה הלכה דוקא הנה גיסא, ולאידך למעשה". הלכה לו שיאמרו עד כו' למוד מפי לא הלכה למדין

תרס"ו השנה ראש של טוב יום בהמשך בארוכה כמבואר ביותר, נעלית (לא24בבחי' שנמשכת ההלכה, במעלת
חיים" אלקים דברי) ואלו "(אלו לא ואפילו אלקים, שכתוב25משם כמו דוקא, הוי' משם אלא) הבינה, בחינת ,26

חז"ל ודרשו עמו", כמותו".27"והוי' ש"הלכה

"וכבוד הפסוק סיום גם לבחינתוזהו שבאים גו'", אורי ד"קומי העילוי גודל מתבאר שבזה - זרח" עליך
הוי'.

הנשיאים התגלות ענין כללות גם וזהו המשיח:28. וגילוי
נאמר המשיח כל29בביאת אצל תשמעו" ד"בקולו הענין לפעול יצטרכו ולכן תשמעו", בקולו אם "היום

שנמצא יהודי אצל אפילו מישראל, אחד  וכידוע הגאולות30, על העתידה הגאולה מעלת שזוהי
שיהיה כך, מהגלות, ישראל בני כל יצאו העתידה בגאולה ואילו ישראל, בני כל נגאלו לא שבהם זה, שלפני
שנמצא מי אצל תשמעו" ד"בקולו הענין לפעול שכדי ומובן, מישראל. אחד כל אצל תשמעו" ד"בקולו הענין

ביותר. גדולה בירידה צורך יש ביותר, המצב בשפל

וכידוע העילוי, תכלית הוא המשיח גילוי הרי - גיסא מלך31ולאידך גם אלא רב, רק לא יהיה .28שמשיח

:להבין צריך עדיין אך .
ט ישמהו מקום איזה דלכאורה, דוקא, הירידה ידי על בא והגילויים האורות בענין העילוי שגודל הדבר עם

יותר, יתוסף זה ידי שעל בלבד זו ולא מאומה, יגרע לא הירידה גודל ידי שעל בלבד זו שלא זה, על בשכל
ערוך?! שבאין הוספה שתהיה זאת, עוד אלא

בהבנה גם ניתן ענין כל הרי כן, פי על אף אבל קושיות; לשאול שייך ולא יכול, כל אמנם הוא הקב"ה -
והשגה.

חלוקת אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסידר כפי - אלול דח"י תניא בשיעור זה ענין שמצינו ובהקדמה,
מעוברת. בשנה אלול דח"י בהשיעור והן פשוטה, בשנה אלול דח"י בהשיעור הן - בדיוק השיעורים

פשוטה לשנה אלול דח"י בשיעור איתא:32.
פסוק על השלום עליו ממורי נשמתו33"שמעתי הארת על השלום עליו אבינו אברהם שאמר ואפר עפר ואנכי

. ועליונה גדולה אהבה הקב"ה את אוהב שהיה רבה אהבה מדת מדתו והיא עליון חסד מאור בגופו המאירה
אברהם של רבה אהבה מדת מהות וסוג מעין היא העליונות בספירות שלמעלה ואהבה חסד שבחי' וסד"א .
מדות וסוג מעין הן שמדותיה סד"א מקום מכל אבל . . ממנה ונפלאה גדולה שהיא רק השלום, עליו אבינו
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ע'22) כסלו סה"מ תו"מ גם וראה ספ"א. השער פתח אמ"ב ראה

יד.
ב.23) קל, ב"ב
ואילך).24) תכז (ע' הלכות השונה כל ד"ה
וש"נ.25) ב. יג, עירובין
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ואילך).32) סע"א (קכא, סט"ו אגה"ק
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שנשרף קודם . . הגדול העץ מהות אל וערך דמיון לו אין . . שהאפר דכמו ואפר, עפר ואנכי ולז"א העליונות,
דמיון אין משל דרך על כך . כו'"). הנשאר האפר שהוא העפר אל שב והכל . . העפר מיסוד היה ש"עיקרו (אף
העפר מהות ודמיון כערך אלא שבאצילות עליון וחסד אהבה אור מהות אל בו המאיר האהבה אור מהות וערך

כו'". מזה ויותר משל דרך על למאכל וטוב למראה נחמד עץ כשהיה ואיכותו מהותו אל אפר שנעשה

בגווייהו טעמא פסיק אברהם אברהם בענין גם לאברהם34וכמבואר כלל בערך אינו שלמטה שאברהם ,
בשעה וכמה כמה אחת ועל עצמו, מצד שהוא כפי למטה אברהם של לבחינתו בנוגע אפילו זה וכל שלמעלה.
ואפר. עפר בבחינת אלא שאינו בודאי הרי לגביו, ירידה זו היתה למטה בהיותו שגם סדום, אנשי על שהתפלל

הבהיר בספר איתא כן, פי על רב35ואף הקב"ה לפני החסד מדת אברהם"אמרה היות מימי עולם של ונו
החליף למטה שבהיותו היינו, במקומי", ומשמש עומד אברהם שהרי מלאכתי לעשות אני הוצרכתי לא בארץ

דאצילות, החסד מדת את

רבינו פתגם מתוך36וכידוע זאת אמרה דאצילות החסד היהשמדת שאברהם מוכח ומזה באברהם,
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בבחינת ונעשה למטה כשירד דוקא אלא באצילות, בהיותו לא - אברהם? של בעבודתו זו מעלה נעשית והיכן
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מעוברת לשנה אלול דח"י ובשיעור להיות39. צריכה שנת(שבה עם הלבנה שנת להשוות כדי
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מובן: אינו ולכאורה
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יותר גדול לעילוי באים זה ידי על ודוקא השכלית, דנפש במדות הירידה להיות שצריכה - הוא הענין אך
ואפר). עפר בבחינת דאברהם הירידה בענין לעיל האמור דרך (ועל האלקית דנפש בהמדות

:בזה והביאור .
אזי ערוך, שבאין באופן למטה ירידה ישנה כאשר ודוקא בערך; הם הענינים כל - השתלשלות סדר מצד

הנברא. דיש ערוך בהאין היא שהתגלותו יתברך, דעצמותו ערוך האין מתגלה
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הערה34) 152 ע' תש"ט סה"מ וראה (אד"ר). רע"א קלח, זח"ג
וש"נ. .15

בפרדס35) ונת' הובא – רע"ב) רסד, בהשמטות (זח"א סקצ"א
פ"ד. שכ"ב

אדמו"ר36) אגרותֿקודש .255 ע' .252 ע' ריש תרח"ץ סה"ש ראה
שכא. ע' ח"ד מוהריי"צ

ב.37) מט, נצבים לקו"ת ראה
אדם38) חייב המשך (ג). ד פ"א, קה"ר וראה לט. לב, האזינו

קנב). ס"ע תרל"ח (סה"מ פכ"ה תרל"ח לברך
סע"א).39) (קכג, שם אגה"ק
ה"ב.40) פ"א קידוה"ח הל' רמב"ם ראה

      

נושא שהוא יתברך, עצמותו שמצד הנמנעות נמנע ענין מתגלה אזי הגשמי, בגוף הירידה ישנה כאשר ולכן,
המדה"41הפכים מן אינו ארון ש"מקום דרך על - וחצי42, ואמה ארכו וחצי "אמתיים להיות שהוצרך דאף ,

קומתו" וחצי ואמה שזהו43רחבו המדה", מן ד"אינו הענין היה גופא במדידה מקום, מכל תורה, פי על מדידה ,
- הנמנעות נמנע מצד

ביותר. העליון הקצה עם ביותר התחתון הקצה של היחוד נעשה זה ומצד

***

הבעש"ט מורנו שאמר התורות שבעת בין גם2. נוכחים היו (ובה בהקהל שנאמרה התורה גם ישנה ,
הפסוק על - הארץ"44הנשים) אל תבוא כי :45"והיה

ומרוצה רצון לשון ארץ - הארץ" אל תבוא כי להמשיך46"והיה - בה" "וישבת העבודה להיות צריכה אזי -
מקום שכל - אלקיך" ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת בכלים, אורות להמשיך - בטנא" "ושמת בהתיישבות,

העצמות. בבחירת זה הרי יהודי, הולך שאליו

:בזה והביאור .
דוקא המובחר מן להיות שצריכים ביכורים, בפרשת הוא וגו'" הארץ אל תבוא כי "והיה רק47הפסוק ולא ,

מקומות להיות צריכים הפירות את מביאים שמהם המקומות גם אלא מובחרים, להיות צריכים עצמם שהפירות
.47המובחרים

ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ היא ישראל שארץ מפני אלא הטבע, מצד אינו מובחרים שהיותם גם ומה
גו'" בה .48אלקיך

מוגבלים. בלתי אורות על מורה הביכורים שענין מובן ומזה

בטנא": "ושמת נאמר כן פי על ואף

טעונין "הביכורים בספרי איתא בטנא", "ושמת הפסוק הכלים.על ענין - "

אפרים מחנה בדגל שכתוב מה גם תיבות49וזהו ראשי ש"טנא הבעש"ט, -50תוון"קודיןעמיםבשם
די שלא זאת, ועוד השכל, אל כלים הם שהאותיות באותיות, המלובש בשכל שרואים כפי הכלים, ענין שזהו
הרי השכל, של החיות את גם לגלות ובכדי בנקודות, גם צורך יש אלא השכל, את לגלות כדי עצמם בהאותיות

הכלים. ענין הוא - ואותיות נקודות טעמים - ש"טנ"א" ונמצא, הטעמים. ידי על זה

בכלים להמשיך צריך (ביכורים) מוגבלים הבלתי האורות שגם - בטנא" "ושמת בביכורים שכתוב מה וזהו
(טנא).

"אשר יתברך:ומסיים, עצמותו בחירת - אלקיך" ה'

אליו מנגד הוא שחושך האור, בגדר מוגדר להיותו באור, - יתברך. בעצמותו רק הוא הבחירה ענין אמיתית
הבחירה. ענין ישנו התוארים, כל שלילת היא שבו יתברך בעצמותו ורק הבחירה; ענין להיות יכול לא אזי כו',

הבלתי האורות את להמשיך בטנא", "ושמת להיות הכח נמשך הנמנעות, נמנע שהוא יתברך, עצמותו ומצד
בכלים. - מוגבלים
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החקירה41) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ

וש"נ.42) סע"א. כא, יומא
יו"ד.43) כה, תרומה
פרשתנו.44) ריש
גם45) וראה אלול). חי יום" ב"היום (נעתק 191 ע' תרצ"ז סה"ש

240 ע' ח"כ (תו"מ ואילך ס"ב תשי"ז אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת

ואילך).
א,46) בראשית תו"א שם. ומהרז"ו ובמת"כ ח פ"ה, ב"ר ראה
סע"ג.

ה"ג.47) פ"ב בכורים הל' רמב"ם מ"ג. פ"א בכורים ראה
יב.48) יא, עקב
ב).49) (עה, טנאך ברוך ה) כח, (פרשתנו עה"פ
נג.50) אופן עמוקות מגלה
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:אופנים שני יש גופא בכלים והנה, .
של כלים תיבותא) ראשי ש"טנא בטנא" "ושמת (בפירוש אפרים מחנה בדגל שמסיים וכפי ,עמים

קודיןאם דרך על ש"הוא גם51תוון") יובן זה פי ועל בדיבור. הוא התפלה ענין והרי בפי", תפלתי שגורה
אחר במקום כמבואר התגין, ענין נוגע לא בתפלה כי תגין, חשיב שלא .52מה

של כלים המוצאותב) שאר כל נכללים (שבהם שפתיו דעקימת זוטא, מעשה רק לא מעשה53- הוי (54,
שור" בכח תבואות ד"רב הבירור נעשה זה ידי על שדוקא רבה, מעשה כפשוטו, מעשה גם .55אלא

לאו: אם מקום" של רצונו ד"עושין ומצב במעמד נמצאים אם גם תלוי אלו אופנים ב' בין והחילוק

שבלב עבודה הוא עיקרה - דיבור) של (כלים התפלה נפשך56ענין ובכל לבבך ד"בכל האהבה ענין והוא ,
מאדך" מקום"57ובכל של רצונו "עושין ענין הוא מאדך" ד"בכל העבודה והרי ,58.

ש"מלאכתן כיון במעשה, בהירידה צורך ואין בדיבור, הירידה גם מספיקה - מקום של רצונו שעושין ובזמן
שנאמר אחרים, ידי על צאנכם"59נעשית ורעו זרים הקדושה60ועמדו שניצוצות שלמה, בזמן שהיה דרך ועל .

ממילא בדרך .61נתבררו

הגלות ענין שזהו המעשה, בענין גם הירידה להיות צריכה אזי - מקום של רצונו עושין שאין בזמן אבל
כו'" לברברי' גולה מכם אדרבה,62ש"אחד אלא הזרים, ידי על נעשית אינה שמלאכתם בלבד זו שלא והיינו, ,

ביותר. תחתונה בבחינה התלבשות הגלות, ענין שזהו הזרים, של מלאכתם את גם לעשות שצריכים

מכל דיבור, של בכלים ההתלבשות מאשר יותר גדולה ירידה היא מעשה של בכלים שההתלבשות אף אמנם,
המבואר דרך על - בדיבור הירידה ידי על מאשר יותר גדול לעילוי מגיעים דוקא במעשה הירידה ידי על מקום,

תרס"ו כולל63בהמשך התורה, לימוד ידי על מאשר יותר גדול לעילוי מגיעים המצוות מעשה ידי על שדוקא
"דדחקין בתורה, היגיעה דחכמתא"64גם .65למלה
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(במשנה).51) ב לד, ברכות
אלול52) סה"מ בתו"מ הובא פרשתנו. ריש להה"מ או"ת גם ראה
רעג. ע'
רל)53) (ע' פל"ז לתניא קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, ראה

וש"נ. וקיי"ל. ד"ה הערה
א.54) סה, סנהדרין
ב.55) עה, האזינו לקו"ת וראה ד. יד, משלי
תפלה.56) הל' ריש רמב"ם תענית. מס' ריש
ה.57) ו, ואתחנן

שם.58) מהרש"א ובחדא"ג ב לה, ברכות ראה
ה.59) סא, ישעי'
שם.60) ברכות
א.61) ד, במדבר לקו"ת ואילך. סע"ד ה, בראשית תו"א ראה
ובכ"מ.
(ב).62) ח פ"ב, שהש"ר
ואילך.63) עח ע'
ב.64) קל, זח"א
(המו"ל).65) חסר ההתוועדות סיום

   יד כרך

נאמר בכורים, מקרא בפרשת פרשתנו, :בתחלת
ויגר מצרימה וירד אבי אובד ארמי . . ואמרת "וענית
ביד ממצרים ה' ויוציאנו . . שם ויהי מעט במתי שם

הזה". המקום אל ויבאנו . . חזקה
ב' המביא מזכיר הבכורים שבהבאת הטעם והנה
להדגיש (בכוונה אבי" אובד "ארמי - אלו ענינים

מלבן וגאולתםהצלתו למצרים ישראל בני וירידת (
והודאה שבח שזהו בפשטות, נראה - זו מגלות
אבותינו את הקב"ה שהציל אלו, חסדים על להקב"ה
מצרים ובגלות לבן ידי על וכלים "אובדים" מלהיות
והודאה - ודבש" חלב "זבת ארץ אל שהביאם עד וכו'
מ"ראשית הבאה במעשה: גם מתבטאת שבדבור זו

להוי'. בכורים האדמה" פרי

להזכיר בכדי הוא הטעם אם להבין: צריך אמנם
המקום" אובד"חסדי מ"ארמי החל לאבותינו שעשה

ב' אלא מזכיר אינו מדוע - הארץ אל ביאתם עד אבי"
ולא ממצרים) והגאולה מלבן (ההצלה אלו חסדים

והחסדים הנסים עמהםשאר הקב"ה קודםשעשה
וכן עמלק: מלחמת סוף, ים קריעת לארץ: שהביאם
הם הלא כי - וכו' והבאר המן שבמדבר: החסדים
שנה מ' בלכתם וקיימים חיים להיות לאבותינו שעמדו
הזאת הארץ אל לבוא והנורא"), ("הגדול במדבר
חסדים, עוד ובדוגמתם בכורים?! מפירותי' ולהביא

הנחלים" "אשד וכו'.כמו ועוג סיחון מלחמת ,

לבן מיד ההצלה דשאני לומר תרצה אם ואף
חסדים שהם מצרים ומגלות שבהם ,

ישראל בני כל ואת אבותינו את הקב"ה הציל ידם ועל
גמור ואבדון החסדיםמכליון שאר כן שאין מה :

כמו שהנם הנ"ל, נסיםוהנסים של
להביאם בכדי מצרים דיציאת החסד של והסתעפות
מבלי בשלימותו מצרים דיציאת הנס שאין - לארץ
וכו' והבאר המן סוף, ים קריעת אחריו: שבאו הנסים

קשה עדיין הרי -הבכורים בהודאת מזכיר אינו למה :
אובד ד"ארמי הזמן בין ובניו ליעקב שנעשה החסד את
הצלה בו ושהיה מצרימה", ד"וירד והזמן אבי"
ואנשיו עשו מיד ובניו יעקב הצלת וכללית: עיקרית

וגו' נא "הצילני בתפלתו אבינו יעקב אמר זה (שעל
בנים" על אם )?והכני

הרי - מקרא" של ב"פשוטו היא זו שקושיא ומכיון
בפירוש זו קושיא ל)ישוב (רמז אין מדוע תמוה:
הקשה דבר כל וליישב לבאר כידוע שענינו רש"י,
גופא ומזה מקרא"? של ב"פשוטו ביאור והדורש
ומתבאר מובן והענין מעיקרא, קושיא זו שאין ההכרח,
אפילו זה לפרש לרש"י צורך שאין עד כך כל בפשטות
שפירש ממה התירוץ שמובן (או למקרא חמש לבן

זה) לפני .רש"י
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הֿט.1) כו,
לקמן2) וראה ידוי" מן דה' מימרא "ושזבי' יונתן: תרגום ראה

.13 הערה
התורה.3) מפרשי משאר לכמה משא"כ ה. כו, פרש"י

אובד ארמי ((כשהי') כהראב"ע מפרש אינו שרש"י שהטעם וי"ל
הי' עני כי מאבי הארץ את ירשתי לא כי "והטעם (יעקב)* אבי (הי')
ואתה כו' מעט במתי הי' והוא במצרים הי' גר גם ארם, אל בא כאשר
לא (שיעקב כהספורנו או טובה") ארץ לנו ותתן מעבדות הוצאתנו ה'
ארץ לרשת ראוי גוי להעמיד מוכן הי' לא ולכן מושב בית לו הי'
(מצרים) עבדות תחת שהי' מתנה לקבל ראוי הי' לא לגוי שהי' ואחר
נפק"מ אין - אלה לפירושים כי עיי"ש), כו' רבו קנה עבד שקנה ומה
"חסדי מגדיל הרי"ז לפירש"י משא"כ וכו' השעבוד קושי פרטי כלל

המקום".
ועוד.ולהעיר4) שבהגדה. דיינו הפיוט ל. יג, שלח
שמה5) ושפ"ח) וגו"א (רא"ם רש"י מפרשי מש"כ לפי ובפרט

אבל המקום, חסדי להזכיר כדי רק הוא גו' אבי אובד ארמי שאומר
אלו. חסדים דוקא נקט למה ביותר תמוה שלפי"ז לכאן, שייך אינו

שם.6) ובפרש"י טו. כא, חקת

אחרים7) "ועוד למצרים) בנוגע זה (בפסוק רש"י בל' או
 .הנ"ל נסים ברוב משא"כ ."

לתרץ8) אפשר הי' וכו' והבאר המן שבמדבר להחסדים בנוגע
המרגלים חטא (גם) מזכיר הי' שזה לפי חשבן דלא שהטעם (בדוחק)
להחסדים הזמן כל והוצרכו במדבר, שנה מ' להיות הוכרחו עי"ז שרק

הי' המרגלים חטא קודם שגם (אף י"להנ"ל ועד"ז וכו'). והבאר המן
אפ"ל הי' לקרי"ס ובנוגע ח). יז, בשלח פרש"י (ראה עמלק במלחמת
ומופתים האותות - ממצרים" ה' "ויוציאנו של הסיום ה"ה שזה
כל - ש"פ בההגדה הועתק - הספרי דע"פ (אף בזה ונכלל דיצי"מ,
היו כולם ובמופתים" גו' חזקה "ביד קרא: דחשיב שבזה הפרטים

בארמ"צ).
"באו9) אז שגם הנחלים" "אשד בנוגע יוקשה עדיין לזה נוסף

שם). חקת פרש"י (ראה לכלותינו" עלינו
ניצולו10) שעי"ז רדפו" ולא גו' אלקים חתת ד"ויהי הנס וכן

ל). לד, שם ה. לה, (וישלח וביתי" אני ונשמדתי גו' מ"ונאספו
יב.11) לב, וישלח
להבאת12) ולבן דיעקב זו והזכרה דהשייכות, כאן, בתו"ת

לא הטבע דעפ"י לבנ"י, הארץ מנתינת ה' חסדי לתאר בא כי בכורים,
צריך וכו' לכבוש בכדי כי הארץ ולרשת לכבוש לבנ"י יכולת הי'
הי' שלא הנ"ל חסרים היו ישראל עם משא"כ כו', איתן במצב להיות
שעבר מה ואח"כ לבן שבבית ההרפתקאות מחמת כו' איתן מצבם
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   יד כרך

נאמר בכורים, מקרא בפרשת פרשתנו, :בתחלת
ויגר מצרימה וירד אבי אובד ארמי . . ואמרת "וענית
ביד ממצרים ה' ויוציאנו . . שם ויהי מעט במתי שם

הזה". המקום אל ויבאנו . . חזקה
ב' המביא מזכיר הבכורים שבהבאת הטעם והנה
להדגיש (בכוונה אבי" אובד "ארמי - אלו ענינים

מלבן וגאולתםהצלתו למצרים ישראל בני וירידת (
והודאה שבח שזהו בפשטות, נראה - זו מגלות
אבותינו את הקב"ה שהציל אלו, חסדים על להקב"ה
מצרים ובגלות לבן ידי על וכלים "אובדים" מלהיות
והודאה - ודבש" חלב "זבת ארץ אל שהביאם עד וכו'
מ"ראשית הבאה במעשה: גם מתבטאת שבדבור זו

להוי'. בכורים האדמה" פרי

להזכיר בכדי הוא הטעם אם להבין: צריך אמנם
המקום" אובד"חסדי מ"ארמי החל לאבותינו שעשה

ב' אלא מזכיר אינו מדוע - הארץ אל ביאתם עד אבי"
ולא ממצרים) והגאולה מלבן (ההצלה אלו חסדים

והחסדים הנסים עמהםשאר הקב"ה קודםשעשה
וכן עמלק: מלחמת סוף, ים קריעת לארץ: שהביאם
הם הלא כי - וכו' והבאר המן שבמדבר: החסדים
שנה מ' בלכתם וקיימים חיים להיות לאבותינו שעמדו
הזאת הארץ אל לבוא והנורא"), ("הגדול במדבר
חסדים, עוד ובדוגמתם בכורים?! מפירותי' ולהביא

הנחלים" "אשד וכו'.כמו ועוג סיחון מלחמת ,

לבן מיד ההצלה דשאני לומר תרצה אם ואף
חסדים שהם מצרים ומגלות שבהם ,

ישראל בני כל ואת אבותינו את הקב"ה הציל ידם ועל
גמור ואבדון החסדיםמכליון שאר כן שאין מה :

כמו שהנם הנ"ל, נסיםוהנסים של
להביאם בכדי מצרים דיציאת החסד של והסתעפות
מבלי בשלימותו מצרים דיציאת הנס שאין - לארץ
וכו' והבאר המן סוף, ים קריעת אחריו: שבאו הנסים

קשה עדיין הרי -הבכורים בהודאת מזכיר אינו למה :
אובד ד"ארמי הזמן בין ובניו ליעקב שנעשה החסד את
הצלה בו ושהיה מצרימה", ד"וירד והזמן אבי"
ואנשיו עשו מיד ובניו יעקב הצלת וכללית: עיקרית

וגו' נא "הצילני בתפלתו אבינו יעקב אמר זה (שעל
בנים" על אם )?והכני

הרי - מקרא" של ב"פשוטו היא זו שקושיא ומכיון
בפירוש זו קושיא ל)ישוב (רמז אין מדוע תמוה:
הקשה דבר כל וליישב לבאר כידוע שענינו רש"י,
גופא ומזה מקרא"? של ב"פשוטו ביאור והדורש
ומתבאר מובן והענין מעיקרא, קושיא זו שאין ההכרח,
אפילו זה לפרש לרש"י צורך שאין עד כך כל בפשטות
שפירש ממה התירוץ שמובן (או למקרא חמש לבן
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הֿט.1) כו,
לקמן2) וראה ידוי" מן דה' מימרא "ושזבי' יונתן: תרגום ראה

.13 הערה
התורה.3) מפרשי משאר לכמה משא"כ ה. כו, פרש"י

אובד ארמי ((כשהי') כהראב"ע מפרש אינו שרש"י שהטעם וי"ל
הי' עני כי מאבי הארץ את ירשתי לא כי "והטעם (יעקב)* אבי (הי')
ואתה כו' מעט במתי הי' והוא במצרים הי' גר גם ארם, אל בא כאשר
לא (שיעקב כהספורנו או טובה") ארץ לנו ותתן מעבדות הוצאתנו ה'
ארץ לרשת ראוי גוי להעמיד מוכן הי' לא ולכן מושב בית לו הי'
(מצרים) עבדות תחת שהי' מתנה לקבל ראוי הי' לא לגוי שהי' ואחר
נפק"מ אין - אלה לפירושים כי עיי"ש), כו' רבו קנה עבד שקנה ומה
"חסדי מגדיל הרי"ז לפירש"י משא"כ וכו' השעבוד קושי פרטי כלל

המקום".
ועוד.ולהעיר4) שבהגדה. דיינו הפיוט ל. יג, שלח
שמה5) ושפ"ח) וגו"א (רא"ם רש"י מפרשי מש"כ לפי ובפרט

אבל המקום, חסדי להזכיר כדי רק הוא גו' אבי אובד ארמי שאומר
אלו. חסדים דוקא נקט למה ביותר תמוה שלפי"ז לכאן, שייך אינו

שם.6) ובפרש"י טו. כא, חקת

אחרים7) "ועוד למצרים) בנוגע זה (בפסוק רש"י בל' או
 .הנ"ל נסים ברוב משא"כ ."

לתרץ8) אפשר הי' וכו' והבאר המן שבמדבר להחסדים בנוגע
המרגלים חטא (גם) מזכיר הי' שזה לפי חשבן דלא שהטעם (בדוחק)
להחסדים הזמן כל והוצרכו במדבר, שנה מ' להיות הוכרחו עי"ז שרק

הי' המרגלים חטא קודם שגם (אף י"להנ"ל ועד"ז וכו'). והבאר המן
אפ"ל הי' לקרי"ס ובנוגע ח). יז, בשלח פרש"י (ראה עמלק במלחמת
ומופתים האותות - ממצרים" ה' "ויוציאנו של הסיום ה"ה שזה
כל - ש"פ בההגדה הועתק - הספרי דע"פ (אף בזה ונכלל דיצי"מ,
היו כולם ובמופתים" גו' חזקה "ביד קרא: דחשיב שבזה הפרטים

בארמ"צ).
"באו9) אז שגם הנחלים" "אשד בנוגע יוקשה עדיין לזה נוסף

שם). חקת פרש"י (ראה לכלותינו" עלינו
ניצולו10) שעי"ז רדפו" ולא גו' אלקים חתת ד"ויהי הנס וכן

ל). לד, שם ה. לה, (וישלח וביתי" אני ונשמדתי גו' מ"ונאספו
יב.11) לב, וישלח
להבאת12) ולבן דיעקב זו והזכרה דהשייכות, כאן, בתו"ת

לא הטבע דעפ"י לבנ"י, הארץ מנתינת ה' חסדי לתאר בא כי בכורים,
צריך וכו' לכבוש בכדי כי הארץ ולרשת לכבוש לבנ"י יכולת הי'
הי' שלא הנ"ל חסרים היו ישראל עם משא"כ כו', איתן במצב להיות
שעבר מה ואח"כ לבן שבבית ההרפתקאות מחמת כו' איתן מצבם
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לכאורה לומר אפשר היה זו קושיא בישוב והנה
החסד את גם הביכורים מביא מזכיר שאינו דמה
של באופן היה שלא מפני זה הרי מעשו, יעקב דהצלת
מסכנה אם (כי ובמעשה בפועל שבאה מצרה הצלה
שום עשו עשה לא בפועל שהרי במחשבה), הצפויה

ליעקב רשע .מעשה
אל הרעה מחשבתו את הוציא לא לבן שגם ואף
מחשבתו נתקיימה כאילו זה הרי זאת בכל הפועל,
לו חשב - לעשות "שחשב דמכיון ממש, בפועל
חושב כוכבים עובדי שהאומות עשה כאילו המקום
ולכן רש"י, כפירוש כמעשה" מחשבה הקב"ה להם

" המביא עשו,אומר כן שאין מה אבי"; אובד
היה מומר נחשבתשישראל הרעה מחשבתו אין ,

זמם אשר את עשה לא שבפועל ומכיון כמעשה,
ואין לכןלעשות "בכח", שהיתה רעה ביטול אלא זה

שבאו הענינים ב' עם ביחד זו הצלה מזכיר אינו
כמעשה). - (או במעשה

מצינו שלא לזה (נוסף כן לומר אפשר אי אולם
שעשו מקרא, של פשוטו פי על הכתובים, במשמעות
אין בכלל, להאבות ובנוגע מומר; ישראל דין לו היה
והדין הגדר עליהם שחל הכתובים מפשטות הוכחה
מתן לאחר ישראל בני בו שהוגדרו כפי ישראל של

נפשך:תורה דממה (

אלה רק הבכורים בהודאת להזכיר שיש נאמר אם
וסכנה מצרה אבותינו דהצלת (ועלהחסדים

וגו' ויענונו המצרים אותנו "וירעו במצרים: שהיה דרך
"ארמי גם לומר ליה הוה לא כן אם וגו'"), ויוציאנו

" מזה הגיע לא שסוףֿסוף מאחר אבי" "אובד

) ממש בפועל רעה שום (מידה דהרי -
ועונשו חטאו לגודל רק נוגעת כמעשה מחשבה של זו

בנוגעשל נפקאֿמינה בזה אין אבל ,דבין ,
לא כמעשה) (שאינה כך ובין כמעשה) (שחשבה כך

לרעה. לבן בו נגע

פי על שאף לומר, שצריך – גיסא לאידך - אלא
בכח אלא היתה לא לבן של מידו האבדון שסכנת

"ארמי המביא קורא שפיר זאת בכל ובמחשבה,
ליה הוה כן אם – המקום" "חסדי בכלל זה והרי "

הקב"ה שעשה החסד על כן גם להודות להמביא
עשו. מיד בהצלתו אבינו ליעקב

שב' לומר צריך כרחך על הנ"ל: מכל המורם
מיוחדת שייכות להם יש בכתוב האמורים חסדים

החסדים. שאר בכל שאינה מה בכורים, למצות

:בזה והביאור
לאחר אלא ישראל בני נתחייבו לא בכורים במצות
שפירש כמו בה, והתיישבו וכבשוה לארץ שבאו

-רש"י בה" וישבת נתחייבו("וירשת שלא "מגיד (
וחלקוה". הארץ את שכבשו עד בבכורים

רק אינה בכורים דהבאת זו שמצוה מובן מזה
כי ישראל, לבני מהקב"ה הארץ נתינת עצם על הודאה
הנחלה אל שבאו זה עבור (ובעיקר) גם אם
אותו מביאה היא אז רק כי בה, קבועה בהתיישבות

לה' מביאים פירותיה ובכורי - בו ששמח .הטוב

על להוי' תודה היא הבכורים ענין שתכלית ומכיון
חלב זבת ארץ הזאת הארץ "את לנו שנתן וטובו חסדו
ולשבוע מפרי' ולאכול בקביעות בה לשבת ודבש"

החסד גודל להדגיש בכדי לכן, - מזכירמטובה ,
המקום" "חסדי את - דוגמתם (רק) כן גם המביא

ושב קבוע במקום היותם בעת לאבותינו שנעשו
- אדרבא אם כי טוב, שום להם הגיע עמדולא

עמהם עשה והקב"ה הרע), (תכלית ולאבדם לכלותם
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מה מזכיר לא למה ביותר קשה עפי"ז אבל כו'. למצרים מירידתו עליו
שם בעצמו שכתב (כמו ונטרד מטולטל הי' זה שמחמת מעשיו שברח

במדבר. ומטולטלים נעים שנה מ' היותם וגם לפנ"ז).
מפרט13) שאינו הטעם גם אבי",וזהו "אובד כ"א מלבן

מזכירה ממצרים הגאולה משא"כ רעה, לעשות" "חשב רק כי
רא"ם (ראה הגאולה ובאופן בהגאולה חסדים כו"כ כי ובפרטיות,

וגו"א).
הוא החסד כי מלבן, בהצלתו החסד נזכר שאינו כאן, דוד בדברי
"וירד כ"א לבן, אצל בארם גלות עול לסבול הניחם שלא בזה
כלל הי' לא לבן שאצל הקב"ה דידע טעם "ונותן במצרים מצרימה"
אבל כן". הי' לא ובמצרים . . הכל לעקור ביקש הוא כי להם תקומה
למצרים, בנוגע שלאח"ז ובד"ה המקום", חסדי "מזכיר רש"י מלשון

"  חסד הוא מלבן שההצלה משמע לכלותינו" עלינו
דמצרים. החסד וכדוגמת בפ"ע

רע"א14) יח, .קדושין
ואילך.15) 143 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

את16) לעקור שביקש מה הוא אבי אובד ארמי פי' לפרש"י דהרי
הכל  ולא ליעקב) רעה שום בפועל נעשה לא (שאז

. בלילה וקרח חרב אכלני "ביום שאז: לבן אצל הי' שיעקב בהזמן*
מֿמא). לא, (ויצא גו'" משכורתי את ותחלף .

פרשתנו.17) בריש
שממנה18) והאדמה כשהפירות רק היא בכורים הבאת חובת ולכן

ה"ו. פ"א שם ירושלמי מ"אֿב. פ"א בכורים (ראה שלו הם גדלו
ואילך). ה"י פ"ב בכורים הל' רמב"ם

          

    

אל ש"ויביאנו עד - והצילם חסד וניתן ,"
ותכלית עצמו מהמקום הבא טוב זה.להם טוב

שנעשו המקום" "חסדי את דוקא שמזכיר וזהו
בארם ישבולאבותינו אלו במקומות כי ובמצרים,

שנה ורד"ו בארם שנה" ("עשרים קבוע באופן אבותינו
);במצרים

ב"ארמי הודאתו את שמתחיל הטעם כן גם ויומתק
כנ"ל, להדגיש, בכדי מצרימה", וירד - אבי אובד
צפויה היתה ומצרים ארם של עצמם המקומות שמצד
הצילם בחסדו שהקב"ה אלא ואבדון, כליון סכנת להם
מלא עצמו שהוא המקום אל שהביאם עד וגאלם,

הוי'. ברכת

בעת שבאה מעשו, יעקב של הצלתו כן שאין מה
שנעשו החסדים בשאר זה דרך ועל בדרך; המצאו
אינו בעצם הוא כי (וגם במדבר בלכתם ישראל לבני
בדומה שאינם חסדים הם הרי אדם), לבני ישוב מקום

כנ"ל. הבכורים, שבהבאת להוי' לההודאה

:לומר יש הענין בפנימיות
ה באור הבאתתורהמבואר מצות של בענינה

שנתלבשה הנשמה בחינת הוא האילן פרי בכורים:
הנשמה בחינת ולחבר לקשר היא בכורים ומצות בגוף,
כמו העליונים, בכורים שנקרא בשרשה שלמטה

שםשכתוב ומבאר אבותיכם. ראיתי בתאנה כבכורה
ממטה העלאה היא בכורים הבאת בזה: ענינים ש(ב'

ו) המשכתלמעלה, היא הבכורים פרשת של
בכורים בחינת להמשיך דהיינו למטה, מלמעלה אלקות
בחינת ויאיר שיתחבר למטה, מלמעלה הנשמה של

בגוף. המלובשת בהנשמה שלמעלה, הנשמה

הטעם שזהו לבאר יש זה פי הפרשהועל
כי ומצרים, לבן הענינים: ב' מוזכרים בכורים של
היו והיציאה) לשם הירידה עניניהם: (בשני שניהם
"ויצא למטה: מלמעלה והמשכה חסד בבחינת

וילך מעלה) (מלמעלה שבע מבאר יעקב (ונמשך)
לבן "וישכם משם וביציאה מטה)" (למטה חרנה
לובן בחינת "הוא בקדושה "לבן" בחינת - בבוקר"

כתיב לבן ועל החסדים מקור לבןהעליון "וישכם
. . עליון החסד אור ונמשך מתגבר יום שבכל בבקר",
הנ"ל העליון לובן בחינת להמשיך לדרכו הלך ויעקב

מטה" ועודלמטה למצרים, בירידה זה דרך ועל .
לתקן - לפניו להורות . . שלח יהודה ואת זה: לפני

תלמוד בית מצדלו שהיה מצרים יציאת זה ולאחרי
בכבודו המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה הוי' חסד

וגאלם .ובעצמו

שבפירוש תורה של ביינה לבאר יש זה פי ועל
"מזכיר שפירש מה רש"י (א) דלכאורה ,"

מצרים ויציאת מלבן יעקב בהצלת הוא כאן המדובר
ליהשהם והוה בלבד, חסדים ולא גדולים

"חסדילמימר נאמר למה (ב) "המקום;
"חסדי '"?ולא

הטעם נרמז רש"י שבפירוש לומר יש הנ"ל פי ועל
ענין כי בכורים, בפרשת אלו ענינים ב' שמזכירין

" בחינת הוא בכורים פרשת -קריאת "
ב" - דוקאאלקות "ההצלה ענין מזכיר ולכן ,

הוי' "חסדי" בחינת שהם מצרים ויציאת מלבן
כנ"ל. (קבוע) ב"מקום" הנמשכים
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כיו"ב19) ועל ב) כו, (רש"י בביכורים" חייבין הפירות "כל דלא
גם) יש "חסרונם" על דנוסף - סר"ז חאו"ה אדה"ז (טושו"ע אומרים

"."ד"אובד הקצה' אל הקצה מן היפך - חי" כל נפש בהם
פ"ב). כי ראו (ד"ה בתחלתו לקו"ת וראה

הכל20) את לעקור בקש ש"לבן ואף  :הרי ,"
לבן של בחלקו - ולבן יעקב שהקימו לגל מעבר הי' זה כל א)

"תעבור נב) לא, (ויצא וכמש"נ ",הארמי
לבן - ועיקר -ב) יעקב ברח כי לו הוגד כאשר כו' לעקור
הי' כאשר (1 שברחהיינו מפני (2 כנ"ל. כמעשה, לו נחשב ואז ,

"ה"בקש ,."ל"מקום
בגלות21) היא בהפרשה האריכות שעיקר מה יומתק ועפ"ז
חייהם.וגאולת כל במשך דורות כמה - עיקרי ישוב הי' שם כי ,
ואילך.22) תתרמ ע' פרשתנו
יוד.23) ט, הושע

ויצא.24) לר"פ נשיאינו רבותינו בדרושי ראה
א.25) לב, ויצא
סע"א.26) קיז, ב. כד, שם גם וראה א. כג, ויצא תו"א

חלק של"ה (ראה אלול* לחודש בכורים פ' שייכות תובן ועפי"ז
(גם) העליון לובן - לבן דבחי' התגלות יש כי וישב) ר"פ תושב"כ
- ויצא ס"פ (אוה"ת אלול שבחודש מדה"ר י"ג בחי' והוא באלול,

ואילך). ב תתסט, ה') (כרך בראשית
שם. פרש"י כח. מו, ויגש

שם.27) פרש"י כח. מו, ויגש
(נא,28) זח"ב (ראה חסד בחי' הוא (ניסן) האביב חודש שכל ועד

הוא האביב שחדש א) (קפו, ושם חסד, בחי' הוא כסדרן שאותי' ב),
הז' ענין ד"ה ויצא פ' להאריז"ל לקו"ת תשרי). משא"כ כסדרן אותי'

ועוד). פ"ח. (ש"ת, הזה החדש ד"ה לכת. כוכבי
שם:29) ברש"י ועיין טו. יז, (בשלח נסי" "הוי' עשהע"ד

שעשה . . .(ואכ"מ שלנו. נס הוא
ונעשים30) נמשכים – ז"א ֿ) ש"חסדי" ע"י זה שנעשה וי"ל

(מל'). "המקום" "חסדי")
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אל ש"ויביאנו עד - והצילם חסד וניתן ,"
ותכלית עצמו מהמקום הבא טוב זה.להם טוב

שנעשו המקום" "חסדי את דוקא שמזכיר וזהו
בארם ישבולאבותינו אלו במקומות כי ובמצרים,

שנה ורד"ו בארם שנה" ("עשרים קבוע באופן אבותינו
);במצרים

ב"ארמי הודאתו את שמתחיל הטעם כן גם ויומתק
כנ"ל, להדגיש, בכדי מצרימה", וירד - אבי אובד
צפויה היתה ומצרים ארם של עצמם המקומות שמצד
הצילם בחסדו שהקב"ה אלא ואבדון, כליון סכנת להם
מלא עצמו שהוא המקום אל שהביאם עד וגאלם,

הוי'. ברכת

בעת שבאה מעשו, יעקב של הצלתו כן שאין מה
שנעשו החסדים בשאר זה דרך ועל בדרך; המצאו
אינו בעצם הוא כי (וגם במדבר בלכתם ישראל לבני
בדומה שאינם חסדים הם הרי אדם), לבני ישוב מקום

כנ"ל. הבכורים, שבהבאת להוי' לההודאה

:לומר יש הענין בפנימיות
ה באור הבאתתורהמבואר מצות של בענינה

שנתלבשה הנשמה בחינת הוא האילן פרי בכורים:
הנשמה בחינת ולחבר לקשר היא בכורים ומצות בגוף,
כמו העליונים, בכורים שנקרא בשרשה שלמטה

שםשכתוב ומבאר אבותיכם. ראיתי בתאנה כבכורה
ממטה העלאה היא בכורים הבאת בזה: ענינים ש(ב'

ו) המשכתלמעלה, היא הבכורים פרשת של
בכורים בחינת להמשיך דהיינו למטה, מלמעלה אלקות
בחינת ויאיר שיתחבר למטה, מלמעלה הנשמה של

בגוף. המלובשת בהנשמה שלמעלה, הנשמה

הטעם שזהו לבאר יש זה פי הפרשהועל
כי ומצרים, לבן הענינים: ב' מוזכרים בכורים של
היו והיציאה) לשם הירידה עניניהם: (בשני שניהם
"ויצא למטה: מלמעלה והמשכה חסד בבחינת

וילך מעלה) (מלמעלה שבע מבאר יעקב (ונמשך)
לבן "וישכם משם וביציאה מטה)" (למטה חרנה
לובן בחינת "הוא בקדושה "לבן" בחינת - בבוקר"

כתיב לבן ועל החסדים מקור לבןהעליון "וישכם
. . עליון החסד אור ונמשך מתגבר יום שבכל בבקר",
הנ"ל העליון לובן בחינת להמשיך לדרכו הלך ויעקב

מטה" ועודלמטה למצרים, בירידה זה דרך ועל .
לתקן - לפניו להורות . . שלח יהודה ואת זה: לפני

תלמוד בית מצדלו שהיה מצרים יציאת זה ולאחרי
בכבודו המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה הוי' חסד

וגאלם .ובעצמו

שבפירוש תורה של ביינה לבאר יש זה פי ועל
"מזכיר שפירש מה רש"י (א) דלכאורה ,"

מצרים ויציאת מלבן יעקב בהצלת הוא כאן המדובר
ליהשהם והוה בלבד, חסדים ולא גדולים

"חסדילמימר נאמר למה (ב) "המקום;
"חסדי '"?ולא

הטעם נרמז רש"י שבפירוש לומר יש הנ"ל פי ועל
ענין כי בכורים, בפרשת אלו ענינים ב' שמזכירין

" בחינת הוא בכורים פרשת -קריאת "
ב" - דוקאאלקות "ההצלה ענין מזכיר ולכן ,

הוי' "חסדי" בחינת שהם מצרים ויציאת מלבן
כנ"ל. (קבוע) ב"מקום" הנמשכים
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כיו"ב19) ועל ב) כו, (רש"י בביכורים" חייבין הפירות "כל דלא
גם) יש "חסרונם" על דנוסף - סר"ז חאו"ה אדה"ז (טושו"ע אומרים

"."ד"אובד הקצה' אל הקצה מן היפך - חי" כל נפש בהם
פ"ב). כי ראו (ד"ה בתחלתו לקו"ת וראה

הכל20) את לעקור בקש ש"לבן ואף  :הרי ,"
לבן של בחלקו - ולבן יעקב שהקימו לגל מעבר הי' זה כל א)

"תעבור נב) לא, (ויצא וכמש"נ ",הארמי
לבן - ועיקר -ב) יעקב ברח כי לו הוגד כאשר כו' לעקור
הי' כאשר (1 שברחהיינו מפני (2 כנ"ל. כמעשה, לו נחשב ואז ,

"ה"בקש ,."ל"מקום
בגלות21) היא בהפרשה האריכות שעיקר מה יומתק ועפ"ז
חייהם.וגאולת כל במשך דורות כמה - עיקרי ישוב הי' שם כי ,
ואילך.22) תתרמ ע' פרשתנו
יוד.23) ט, הושע

ויצא.24) לר"פ נשיאינו רבותינו בדרושי ראה
א.25) לב, ויצא
סע"א.26) קיז, ב. כד, שם גם וראה א. כג, ויצא תו"א

חלק של"ה (ראה אלול* לחודש בכורים פ' שייכות תובן ועפי"ז
(גם) העליון לובן - לבן דבחי' התגלות יש כי וישב) ר"פ תושב"כ
- ויצא ס"פ (אוה"ת אלול שבחודש מדה"ר י"ג בחי' והוא באלול,

ואילך). ב תתסט, ה') (כרך בראשית
שם. פרש"י כח. מו, ויגש

שם.27) פרש"י כח. מו, ויגש
(נא,28) זח"ב (ראה חסד בחי' הוא (ניסן) האביב חודש שכל ועד

הוא האביב שחדש א) (קפו, ושם חסד, בחי' הוא כסדרן שאותי' ב),
הז' ענין ד"ה ויצא פ' להאריז"ל לקו"ת תשרי). משא"כ כסדרן אותי'

ועוד). פ"ח. (ש"ת, הזה החדש ד"ה לכת. כוכבי
שם:29) ברש"י ועיין טו. יז, (בשלח נסי" "הוי' עשהע"ד

שעשה . . .(ואכ"מ שלנו. נס הוא
ונעשים30) נמשכים – ז"א ֿ) ש"חסדי" ע"י זה שנעשה וי"ל

(מל'). "המקום" "חסדי")

                           
             



כב    

להאדם אין האדם: בעבודת מזה ההוראה
בעבודתו זהלהסתפק ידי שעל ותפלה, בתורה

כן גם צריך אלא להוי', ומתקשר מתעלה הוא
שבהם; ובהמובחרים הרשות בדברי וגם למטה אלקות
מקום שום יתפסו לא הרשות שעניני רק לא והיינו,
בענינים שגם אלא בהוי', דביקותו מחמת אצלו
וכו' קביעות של באופן בהם שמתעסק הגשמיים

לטוב שיהפכם עד אלקי וגילוי אור בהם ימשיך
פרי" "מראשית להיות צריך (שזה ממש ולקדושה

היפה מן - משליםדוקא הוא שבזה והטוב), הנאה
יתברך לו לעשות העולם: בבריאת הכוונה תכלית

בתחתונים. דירה
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.רמ"ח סו"ס יו"ד בשו"ע הל' שינוי ועיין מזבח. איסורי הל' סוף רמב"ם

•
אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת בית ספר למלאכה, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

- בהשאלה אודות קבלת תלמיד  ז' תמוז  י"ג סיון,   - במענה על מכתבם מכ"ה מנ"א והקודמים 

לבי"ס  בכניסה  כוונתו  ובתכלית  התלמיד  באופי  תלוי  שזהו  מובן  הנה  למלאכה.  לבי"ס  פלוני  או  פלוני 

למלאכה, ובמילא עליהם להתייעץ בזה עם הנהלת ישיבת תו"ת דלוד בה למדו הנ"ל עד עתה, ולהחליט 

להזהר  שיש  מאז,  שכתבתי  הנקודה  על  לשמור  שצריך  ומובן  הצדדים.  משני  שתהי'  להידיעה  בהתאם 

שבי"ס למלאכה לא יעשה מקום מקלט ומנוס לאלו הרוצים לפטור את עצמם מלימוד כדבעי.

בהנוגע לקבלת תלמידים חדשים לזמן הבע"ל, - הנה בכלל מוכרח הוא ה]דבר[ כי זהו סימן היחידי 

כלפי חוץ להגדלת מוסד חינוך, - אבל כמות התלמידים-חדשים ]תלוי[ בהאפשריות לסדרם וכו', וההוצאה 

הכרוכה בזה. וע"פ הוראת נשיאינו הק', הנה אז מען שטעלט זיך ברייט נותן השי"ת בהרחבה.

בהנוגע להשאלה אם לקבל תלמדים מבתי ספר הרשת. לא פרטו במכתבם חלקי הסותר והבונה 

שבזה, וכן לכאורה זהו בסתירה להסברא, שקודם הכניסה לבי"ס למלאכה על התלמידים ללמוד משך 

בודאי,  הנה  הישיבה,  ללימודי  שיהי'  טעם  מ]איזה[  מסוגלים  שאינם  כאלו  יש  אם  ואף  בהישיבה.  זמן 

לשנה או חצי שנה, כאו"א יכול להסתגל לזה. ובאם שיכול ואינו רוצה - הרי ספק אם מתאים ג"כ לבי"ס 

למלאכה.

מה שהמורה המקצועי דעתו, שאלו שלא הסתגלו לעבודה צריכים לשלחם, הנה מובן שהבירור 

שאינו מסוגל דורש זמן, ואי אפשר להחליט על יסוד איזה שבו]עות[, ובפרט במקום חדש בשביל התלמידים, 

בסביבה חדשה. ובפרטי פרטיות - הפיטור מבי"ס למלאכה יגרום ג"כ יציאה מסביבה המתאימה בשביל 

התלמיד ]אף כי לאידך גיסא מ]ובן[ שללמוד עם כאלו שאינם מביאים תועלת כלל אין לו מקום )אפשר 

יש למצוא איזה ענין אחר בשביל התלמידים שאינם מסוגלים ללימוד מלאכה, שבכ"ז ישארו בהכפר או 

בהסביבה דחב"ד באיזה שירות וכו'?([.

התמונות - ב"פ - נתקבלו.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וכוח"ט,

מ. שניאורסאהן



כג

מאמרי חז"ל מסכת ראש השנה

ועד  השנה  מראש  לו  קצובים  אדם  של  מזונותיו  כל 
יום הכפורים1.

נקצבים  זה  ובחודש  מאזנים,  מזלו  תשרי  חודש 
המזונות, לשון נופל על לשון.

צדק  מאזני  כמאמר2  והוד,  נצח  הם  מאזנים  והנה, 
שנקראו  והוד,  לנצח  שייך  ומזון  קשוט,  סמכי  תרין 

שחקים, ששם טוחנים מן לצדיקים3.
הנטחן  הקמח  והוא  קמ"ח,  גימטריא   — מאזני"ם 

בשחקים.
)ליקוטים ואגרות עמ' שסו(

בה  אית  )אחיזה  בידו  שיאחזנו  כדי   .  . שופר  שיעור 
טפח, שהטפח ארבע אצבעות בגודל, רש"י( ויראה לכאן 
ולכאן . . שדרו של לולב צריך שיהא יוצא מן ההדס 

טפח4.

שופר — הוא חמש אצבעות יד שמאל, ה' גבורות, 
כי הוא המשכת גבורות ממותקות.

לולב — הוא חמש אצבעות יד ימין, ה' חסדים, כי 
הוא המשכת החסדים5.

)הערות לזהר ב עמ' שסח(

בידו  כדי שיאחזנו   .  . . שופר   . חמשה שיעורן טפח 
ויראה לכאן ולכאן6.

זהו דכתיב7 הנה טפחות נתת ימי.
טפחות — רומז לשופר, ששיעורו טפח.

1( ביצה טז, א.
2( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

3( זח"ג כה, ב. חגיגה יב, ב.
4( נדה כו, א.

5( פרי עץ חיים שער הלולב פ"א.
6( שם.

7( תהלים לט, ו.

מלכות,  המלך,  דוד  של  חייו  היינו   — ימי  נתת 
הנמשכים על ידי תקיעת שופר.

דו"ד — גימטריא י"ד, היד האוחזת בשופר.
)ליקוטים ואגרות עמ' רלד, עמ' שנה, הערות לזהר א עמ' קפ(

ויושב  על ידי תקיעת שופר עומד הקב"ה מכסא דין 
על כסא רחמים8.

תחלת  ולא  השנה,  ראש  בשם  נקרא  השנה  ראש 
השנה. כשם שבראש מלובשת כללות החיות הנמשכת 
לכל הגוף, כמו כן בראש השנה נמשכת כללות החיות 

על כל השנה, היינו לכל י"ב חדשי השנה9.
השנה,  חדשי  י"ב  היינו  ש"ס,  עולה   — השנ"ה 
שבכל חודש יש שלשים יום )יש גם חדשים של כ"ט 

יום, אך בדרך כלל חושבים חדש שלשים יום(.
והוא על ידי תקיעת שופר, שעל ידה יושב הקב"ה 

על כסא רחמים, שנמשכת החיות על כל השנה.
)ליקוטים ואגרות עמ' לו(

יש אוכלים דגים, לפרות ולרבות כדגים10.

הוא  תשליך  סדר  כי  השנה,  לראש  שייך  טהור  דג 
בנהר שיש בו דגים11.

ורז"ל למדו12 את היבבא דתרועה דשופר מן ותיבב 
דדג  קשקשת  שלמדין  כפי  זה,  דלעומת  סיסרא13,  אם 

טהור מהקשקשים של גלית14.
)ליקוטים ואגרות עמ' שצט(

8( ויקרא רבה פכ"ט, ג.
9( לקוטי תורה דרושים לראש השנה נח, א.

10( שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תקפג, ב.
11( שם ס"ז. ועיין בסידור בסדר תשליך.

12( ראש השנה לג, ב.
13( שופטים ה, כח.

14( נדה נא, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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 בי י  יבא י••••(לו ידושי)ידמ ְְְְְִִִִַַָָָָָָָ

וחה האר את ב ד ריב בנתח ....א ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
        

‰˜ÁÂ ‡‰ ‡ k (א כו, (רש"י «∆»¿∆»»∆¿ƒ¿»
ּכלׁשֹון ויׁשיבה", ירּׁשה לאחרי "עד לֹומר לֹו היה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻלכאֹורה

לאחר הינּו תבא ּכי ׁשּנאמר מקֹום ּכל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּכתּוב.

ויׁשיבה יח)ירּוׁשה טו, שלח ּבּה"(רש"י ויׁשבּת "וירׁשּתּה ּכן ואם , ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

ׁשּמצותּה ׁשּבּכּורים, אמינא ּדהּוה רש"י, ּומתרץ לכאֹורה. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻמיּתר

ּבארץ חלקֹו את ׁשּירׁש לאחרי מּיד ּבהם יחיד ּכל חּיב הּיחיד, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעל

ונתיּׁשבּו ירׁשּו ּלא עדין יׂשראל ּבני ׁשּׁשאר (אף ּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוהתיּׁשב

לאחר עד נתחּיבּו ׁשּלא הּכתּוב, יּתּור לן מׁשמע וקא ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּבחלקם).

ׁשל ויׁשיבה ירּוׁשה אחרי הינּו וחלּוקה, ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה Ïkי"ד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ»
יׂשראל. ייארץ א ְִֵֶֶָ
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יא••••(ספרי ב. פ"ד הרת(מנחות ל אי יתרא ל ולא ְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹ

ונאמר "אר" א נאמר לבד המיני בת אא ריב ביְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָח
ח)לה היני(לעיל מבת ה מה "ו ערה חה אר" ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ה ראלי אר בח א א ראלי אר ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָחה
מיני ....מבה י••••כת אר מנ ריא ••••ב....זית ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מרי ב ספרי)••••אי....הא ."פ בכורי .ל ירד(ברכות אד ְְִִֵֵֵַָָָ

אנה וראה דה לתמרוא לסימ מי ליה ר רה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
רי זה יי....הרי א ֲִִֵֶ
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 י יי ספרי)••••א ב. כה השנה אא(ראש ל אי ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

הא מ ימי ה....יא א••••(ספרי)אינבה ....פי ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
 נה(ש)••••י אחת מי י יי....ולא א ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹ
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 ¡Ÿ¤«
 א  ••••חת יד מיח ה .תא להני ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מני ליה מז)יד סוכה ....(ספרי. ְִִֵַַָ
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י••••לל ע"ב)הרמת לב ד סוה עיי)....אב אי ְְֲֲִִֵַַָָָֹ
ה••••אבי חסדי אתמזיר לר  לב "אבי אבד "ארי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

חב (בלי) לת חב בביל בי אחר רד ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹהל
דה לה חב כבי עבדי אמת ה א ה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָל

לארעאא תעּול ארי ְְֲִֵֵֵַָויהי

ל יהב אלה יי ְֱִֵָָָָָּדי

ּבּה: ותיתב ותרתּה ְְְֲֵֵֵַַַָָאחסנא

אּבאב ּכל מריׁש ְִִֵֵַָָותּסב

די מארע תעל ּדי ְְְִִֵֵַַָָָדארעא

ּותׁשוי ל יהב אלה ְְֱֵֵַָָָָָיי

ּדי לאתרא ּותה ְְְְִַַַָָבסּלא

לאׁשראה אלה יי ְְְְֱִִֵַָָָָָיּתרעי

ּתּמן: ְְִֵַָׁשכנּתּה

יהיג ּדי ּכהנא לות ְְְֲִֵֵֵַַָותיתי

לּה ותימר האּנּון ְְִֵֵַַָָּביֹומּיא

יי קדם דין יֹומא ְֳִֵֵַָָָחּויתי

לארעא עּלית ארי ְְֱֲִֵַַָָָאלה

לאבהתנא יי קּיים ְֲִִַַָָָָָּדי

לנא: ְִַָָלמּתן

מידד סּלא ּכהנא ְֲִִַַַָָָויּסב

ּדיי מדּבחא קדם ְְְְְְֳִֵַַַָָָויצנענּה

:ֱָָאלה

ייה קדם ותימר ְְְֳֵֵַָָָותתיב

ּבעא ארּמאה לבן ֱֲַָָָָָָָָאלה

ּונחת אּבא ית ְְַַָָָָלאֹובדא

ּבעם ּתּמן ודר ְְְְִִַַַָָלמצרים

רב לעם תּמן והוה ְְֲֵַַַַָָזער

וסּגי: ְִִַַּתּקיף

      

‰‡È‰Â‰א) Ï‡ ‡ Èkאמר‰È‰Âלׁשֹון ¿»»ƒ»∆»»∆ַָ¿»»ְ
ּביׁשיבת אּלא לׂשמח ׁשאין להעיר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹׂשמחה,

אֹומרֹו ּדר על קכ"ו)הארץ יּמלא(ּתהּלים אז ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
וגֹו': ּפינּו ְְִׂשחֹוק

‡'Â zÈÂ ‰ÏÁ EÏ  EÈ‰Ï‡ '‰צרי ¬∆¡…∆…≈¿«¬»ƒƒ¿»¿ִָ
ולקחּת אם הּכתּוב, ּגזרת היא מה ְְְִִֵַַַַַַָָָָלדעת
ׁשהּוא ּכיון מראׁשית ּתּקח למימר ליה הּוה ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָוגֹו'
ׁשיצו היא הּכתּוב ׁשּכּונת ונראה הּצּוּוי, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהתחלת
ּבכחֹו לא ּכי ּבלּבֹו ׁשּידע אחד מצוֹות, ד' ְְְִִִֵֶֶַָֹֹה'
מּתת אּלא הארץ לרׁשת ּבא ּגבּורתֹו ּבעצם ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹולא
ודקּדק ,ל נתן אלהי ה' אׁשר אֹומרֹו והּוא ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֹֹה',

‡EÈ‰Ïלֹומר ׁשּיקּבל‰' מנת ׁשעל להעיר ַ¡…∆ְְְִֵֶֶַַָָ

הארץ להֹוריׁש ב' נֹותן, הּוא עליו ְֱִֵֶָָָָֹאלהּותֹו
ּבארץ לֹו הּמסּפיק ּדבר לֹו ׁשּיׁש הגם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּיֹוׁשביה
והּוא מארצֹו, ה' אֹויבי יגרׁש כן ּפי על ְְְְִֵֵֵֵַַַָאף

ׁשהיאzÈÂאֹומרֹו הארץ יׁשיבת ׁשליׁשית ְƒƒ¿»ְְִִִִֶֶַָָ
הפליגּו ּכּמה ׁשּמצינּו ּכמֹו עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמצוה

ז"ל קי"א.)רּבֹותינּו הארץ,(ּכתבֹות יׁשיבת ּבמצות ְְְְִִֵֶַַַָָֻ
ּכאֹומרֹו הּבּכּורים הבאת וגֹומר:zÁ˜ÏÂרביעית ְְְֲִִִִַַָ¿»«¿»ְֵ

ּכאחתÈ‡ב) הרּבה ּבכרּו ׁשאם ּפרּוׁש ≈≈ƒְְְִִֵֵֶַַַ
אׁשר אּלא ראׁשית ּכל להביא חּיב ְֲִִֵֵֶֶַָָָָאינֹו

ז"ל ּׁשאמרּו ּומה מהם, מ"ו)יחּפץ פ"א (ּבּכּורים ְְִִֵֶֶַַָֹ

הּדבר נלמד הּמינים מּז' אּלא להביא ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאין
וגֹו', ארץ ּכאן נאמר ׁשוה פ"ד:)ּבגזרה (מנחֹות ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָ

Èואֹומרֹו Ïkל ׁשּׁשּבחּתי הּפרֹות ּכל ּפרּוׁש ְְ»¿ƒְְִִֵֵֶַַָ
הארץ: ֶֶָָָּבהם

‡Ï  EÈ‰Ï‡ לֹו‰' ה' ׁשּׁשּיר לפי ּפרּוׁש ¬∆¡…∆…≈»ְִִֵֵֶ
הּׁשמיטה ׁשנת והּוא ּבארץ כ"החלק (וּיקרא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

לה',ד') ׁשּבת וגֹו' הּׁשביעית ּובּׁשנה ְְְִִִִַַַַָָָּדכתיב
זמן על אּלא מצּוה ׁשאינֹו הּטֹוב ּדברֹו ּבא ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָלזה
הּׁשמיטה ׁשנת אבל ׁשנים ו' ׁשהם ל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּנתינה
אּלא ׁשּלֹו ׁשאינם לפי ּבּכּורים הבאת ּבּה ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאין

לּכל: ְֶֶַֹֻמפקרת
Ïג) Ï 'Âקֹורא ׁשאינֹו הּגר למעט ƒ¿«¿»≈»ְֵֵֵֵֶַַ

פ"א) ולא(ּבּכּורים ּבקריאה אּלא מעטֹו ולא ְְְֲִִִִִֶָָֹֹ
ֲַָָּבהבאה:

              
   .... ••••  ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

      .... •••• ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
 .... ְְִִֶֶ

        

ÌB˜n‰ È„Á ÈÓ(ה כו, (רש"י «¿ƒ«¿≈«»
מצרים, ּוגאּלת מּלבן יעקב הּצלת רק מזּכיר מּדּוע לׁשאל, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַָָָֹֹֻיׁש

מצות ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּמדּבר. ונּסי מעׂשו יעקב הּצלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹולא

הארץ וחלּוקת ּכּבּוׁש לאחר אּלא ּבּה נתחּיבּו לא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבּכּורים

‰Ú˜ ˙È˙‰aלאבֹותינּו ׁשעׂשה ה' חסדי את מזּכיר ולכן , ¿ƒ¿«¿¿»ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

˜Úּבהיֹותם ÌB˜Óaהיּו ּובמצרים ׁשנה כ' ּבארם יׁשב (יעקב ְִָ¿»»«ְְֲֲִִַַַַָָָָָֹ

עליהם ועמדּו טֹוב להם היה לא הּמקֹומֹות ּבאֹותם ׁשנה). ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָֹרד"ו

הּמקֹום "אל והביאם והּצילם חסד עּמהם עׂשה והקב"ה ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלכּלֹותם,

יעקב הּצלת (ואּלּו עצמֹו מהּמקֹום הּבא טֹוב להם ונּתן ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּזה"

יּׁשּוב). מקֹום אינֹו והּמדּבר ,ּבּדר ּבהיֹותֹו היתה מעׂשו  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

  ©¨¥Ÿ¨²©¦§¦−
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מצריםו לנא ְְְִִִַַָָואבאיׁשּו

עלנא ויהבּו ְְֲִַָָָָָועּנינא

קׁשיא: ְְַָָָָּפלחנא

      

לׁשֹוןÈÚÂ˙אמרÈÚÂzÓ‡Â˙ה) מפרׁשים יׁש ¿»ƒ»¿»«¿»ַָ¿»ƒ»ְְְִֵָ
ּוכמֹו ג')התחלה ואפׁשר(אּיֹוב אּיֹוב, וּיען ְְְְִִֶַַַַָָָ

ּגדֹולה טֹובה ׁשּקּבל ּפחּות ּכאדם עני ְְִִֵֶֶָָָָָֹׁשהּוא
כן ּכמֹו נׁשּבר ּבלב לפניו עצמֹו ׁשּמעני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּמל
אבד ארּמי ויאמר ה', לפני עצמֹו יכניע ְְְְֲִִִֵֵַַַַַֹֹהּוא
ּבמצרים וגֹולה ותֹועה אֹובד היה אבינּו ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָאבי

וּי וגֹו', מעט ויבאנּוּבמתי מּמצרים ה' ֹוצאנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָ
וחׁשיבּות עּלּוי ּבֹו ׁשּיׁש זה מאמר ּוכנגד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָוגֹו',

ז"לzÓ‡Âאמר רּבֹותינּו אמרּו ּבזה וכּיֹוצא ַָ¿»«¿»ְְֵֵֶַַָָ
קט"ז.) ּבגנּות(ּפסחים מתחיל ּפסח הּגדת ּבענין ְְְְְִִִִֶַַַַַָָ

ּבׁשבח: ְְֵֶַַּומסּים
Èzˆv‰Âארץ ּביאת ּכן ּגם ׁשרֹומזת זֹו ּבפרׁשה ¿ƒ«¿ƒְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ואמר ˙B‡העליֹונה, È ‰È‰Âׁשאין ְְֶַָָָ¿»»ƒ»ֵֶ
לארץ ּכׁשּיבֹוא אּלא לׂשמח לאדם ְְִֶֶֶַָָָָָָָָֹראּוי

אֹומרֹו ּדר על ל"א)העליֹונה וּתׂשחק(מׁשלי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
הבל אּלא אינּה עוה"ז ׂשמחת ּכי אחרֹון, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָליֹום
מדּבר ארץ איזה על ּופרׁש וחזר רּוח, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּורעּות

ÏÁ‰ואמר EÏ ˙ EÈ‰Ï‡ ‰ L‡לזֹו ּכי ְַָ¬∆¡…∆…≈¿«¬»ִָ
לֹומר ודקּדק עֹולם, נחלת EÏיּקרא ˙ּכי ְְֲִִֵֵַַַָָ…≈¿ִ

ּׁשּיסגל מה ּכל העליֹון עֹולם ּׁשּׁשוה מה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבער
אלפים מאלף לחלק יּגיע לא ּבעדֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאדם
ּולצד מּתנה, ּבתֹורת ל נתן אמר ולזה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹמּׁשויֹו,
ּתֹורה לקּים הּזה ּבעֹולם לטרח האדם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּצרי

ואמר וירׁשּתּה, לז"א aּומצוֹות zLÈÂעל ְְְְִִִַָָ¿»«¿»»ַ
אֹומרם ל"ה.)ּדר יֹוׁשבים(ּברכֹות צּדיקים ְְְִִִֶֶַָָ

ואֹומרֹו ּבראׁשיהם, וגֹו'zÁ˜ÏÂועטרֹותיהם ְְְְְֵֵֶֶַָ¿»«¿»ְ
הּזהר ּבס' אֹומרֹו ּדר נ"ט)על ּכל(ח"ב ּכי ְְִֵֶֶַַַָֹ

טֹובים ּומעׂשים מהּמצוֹות האדם יעׂשה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאׁשר
יֹום עד יד על יד על מתקּבץ חי ְְִֵַַַַַָָּבעֹודֹו
אֹומרֹו ּכדר הּמל ּפני מקּבל ּובהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנסיעתֹו

נ"ח) אֹומרֹו(יׁשעי' והּוא ,צדק לפני והל ְְְְְְְִֶֶַַָָָ
È Ï ˙ÈL‡Ó zÁ˜ÏÂיּקח לא ּפרּוׁש וגֹו' ¿»«¿»≈≈ƒ»¿ƒְִֵַֹ

הּמבחרים מּדברים אּלא ה' ּפני להקּביל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻּבידֹו
הּזה: ּבעֹולם ֶֶַָָָָׁשעׂשה

„BÚראׁשית ׁשּנקראת הּתֹורה על (ב"ררמז ְִִֵֵֶַַַָָ
ואֹומרֹופ"א) ,Ï ˙ EÈ‰Ï‡ ‰ L‡ ְְ¬∆¡…∆…≈»

ז"ל אֹומרם ּדר על ל"ה.)יתּבאר ּכתיב(ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶַָָָ
לבני נתן והארץ ּוכתיב ּומלאה הארץ ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹלה'
לאחר ּכאן ּברכה קדם ּכאן קׁשיא לא ְְְֶַַַָָָָָָָֹֹאדם
מה האדם ׁשּיעׂשה ׁשאחר הרי ע"כ, ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָּברכה
עׂשה ׁשּבאמצעּותֹו הּדבר נחׁשב ה' ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָּׁשּצּוהּו
זה ׁשּזּולת ּבמּתנה, לֹו נתּון ׁשהּוא ְֲֶֶֶֶַַַַָָָהּמעׂשה

לפי ּכי יתרֹון ּבֹו לנּו אין האדם מעׂשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָּכל
ּבֹו ׁשהּוא עֹולם ּבאמצעּות הּוא ּכּלֹו ְְְִֶֶֶָָָֻׁשּמפעלֹו
אלהי ה' אׁשר אמר לזה ּומלאה, הארץ ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָֹֹולה'

:ל ֵָֹנתן
BÓB‡Â‡ zÓÂמפעלֹות ּכל ׁשּצרי ירמז ¿¿¿«¿»«∆∆ְְֲִִִֶָָֹ

ּדבריהם, ּפי על יהיה ׁשעׂשה ְְִִִֵֶֶֶַַָָהּטֹובֹות
י"א)ּכאֹומרֹו י"ז אׁשר(לעיל הּתֹורה ּפי על ְְְֲִֵֶַַָ

והּמׁשּפטים והּתֹורה וגֹו', הּמׁשּפט ועל ְְְְְְִִִַַַַָָָיֹורּו
טנא, ּכמנין מּסכּתֹות ּבס' חכמים אֹותם ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָּבארּו
ׁשּבעֹולם מצוֹות ּכל ׁשּיעׂשה הגם זה ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזּולת

ואֹומרֹו והם, הּוא ‰ÌB˜nיּׂשרף Ï‡ zÎÏ‰Â ְְְִֵֵָ¿»«¿»∆«»
לא העליֹון לעֹולם הּנפׁש ׁשּבעלּית לפי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹוגֹו'

להקּביל ּומּיד ּתכף ׁשּיכיןתל עד ה' ּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשבעה עד ׁשּמתעּכבים ויׁש ּבּפרֹוזדֹור, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָעצמֹו
הּזהר ּבס' ּכאמּור ימים, אֹו חדׁש, אֹו ְִִֶַַָָָָֹֹימים,

פ"א) העליֹון(ח"א עדן לגן עֹולה ּכ ואחר ,ְְְֵֶֶֶַַַָָ
יבחר אׁשר הּמקֹום והּוא החּיים, צרֹור ְְְְֲִִִֶַַַַַָָהּנקרא

ׁשם: ׁשמֹו לׁשּכן ְְֵַָה'
‰‰ואֹומרֹו Ï‡ ˙‡ז"ל אֹומרם ּדר על ְְ»»∆«…≈ְֶֶַָ

י"ב.) לכהן(חגיגה עֹומד מיכאל ּכי ְֲִִִֵֵֵַָָ
עֹולם, אלהי לפני הּנפׁשֹות להקריב ה' ְְְְְֱִִִֵֵֵַַָָֹלפני
וגֹו', הּיֹום הּגדּתי האּלה ּכּדברים יאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואליו

‰‰Ìואֹומרֹו ÌÈÓia ‰È‰È L‡ּפי על יתּבאר ְְ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְִִֵַָ
ׁשם, העֹומד הּכהן ׁשּיׁשּתּנה ׁשאמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּדבריהם

חדׁש ּבזהר ּׁשאמרּו מה ּולמד ל)צא ּבענין(פ' ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהּוא זה ּבמּצב להיֹות זכה אימתי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמיכאל
העליֹון לג"ע ּדוד ׁשל נפׁשֹו ׁשהעלה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָמעת
הרי וכּו', הּמקּדׁש ּבית ׁשלמה ׁשּבנה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹאחר
יהיה אׁשר לז"א הּכהן, יׁשּתּנה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשּלפעמים
לה' הּיֹום הּגדּתי אליו ואמרּת ההם, ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּבּימים
ּבא, ׁשּמּמּנה ארץ היא הארץ אל באתי ִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָּכי

Ïואמר ˙˙Ï ‰ ÚaLיׂשראל ארץ היא ְַָƒ¿«»≈»ְִִֵֶֶָ
ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום יּׂשיגּו ְְְִִִֶֶַַָָָׁשּבאמצעּותּה

ואמרּו טֹובים, ‰‡ּומעׂשים ‰‰ Á˜ÏÂ ְְֲִִַָ¿»««…≈«∆∆
E„iÓהּבא אּלא עליֹון ׂשר יקּבל ׁשּלא ּפרּוׁש ƒ»∆ְְֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הרמּוז ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּדברי על מיּסד ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻּבידֹו
וגֹו': לפני והּניחֹו ׁשּכתבנּו, ּכמֹו טנא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָּבתבת

BÓB‡ÂBÂ zÓ‡Â ˙ÈÚÂׁשּכל לפי ּפרּוׁש ¿¿¿»ƒ»¿»«¿»¿ְִֵֶָ
בעז"ה מהּטֹובֹות האדם יעׂשה ֲֲֵֶֶַַָָָאׁשר
מּמה ּולמד צא עליֹון, מל לרּצֹות ּדי ְְְִֵֵֶֶֶַַַַאין

רז"ל י"ז.)ּׁשאמרּו ּבּמׁשּפט(ערּובין יבֹוא אם ְְִִִֵֶַַַָָָ
לעמד יכֹולין אינן ויעקב יצחק אברהם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹֹעם

ּוכתיב אנֹוׁש, ּיצּדק מה ּכי ד')לפניו (אּיֹוב ְְְֱִִִִַַָָ

ּתֹורה אמרה לזה ּגבר, יטהר מעׂשהּו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹאם
לא אׁשר על והתנּצלּות לה' ּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹׁשּיּתן
אֹומרֹו והּוא ,ּכּמצטר יתּבר רצֹונֹו ְְְְְִִֵַַָָָָעׂשה

È‡ „‡ Èn‡ ‰ ÈÏ zÓ‡Â ˙ÈÚÂארּמי ¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒֲִַ
ּכאֹומרֹו ּגדֹול רּמאי ׁשהּוא יצה"ר (ּבראׁשיתזה ְְְִֵֶֶַַָ

א') הּברּיֹותג' ׁשּמרּמה ערּום, היה ְְְִֶֶַַַָָָָָוהּנחׁש
אֹומרֹו והּוא ‡Èלאּבדם, „‡אדם ּפרּוׁש ְְְְַָ…≈»ƒֵָָ

אֹומרֹו ּדר על כ"ז)הראׁשֹון מ"ג אבי(יׁשעי' ְְְִִֶֶַַָָָ
ולּדֹורֹות לֹו מיתה וגרם ואּבדֹו חטא, ְְְְִִִַַָָָָָהראׁשֹון
חלק הּנפׁשֹות ּבכל והׁשריׁש אחריו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּבאים
מּבטן ּבּדם הּדבּוקה ערלה סֹוד והּוא ְְְִֶֶַַַָָָָָהרע,

ירצה עֹוד ‡Èּבאֹומרֹוּומהריֹון, „‡על ְְְִֵֵֶָ…≈»ƒַ
אֹומרֹו י"ד)ּדר אין(ּתהּלים ּבלּבֹו נבל אמר ְְְִִִֵֶֶַָָָ

ֱִֹאלהים:
„BÚּבאֹומרֹו ׁשּכל‡Èירצה הּנׁשמה ׁשהיא ְְְִֶ»ƒְִֶֶַָָָ

הּנׁשמה לאּבד הּׂשטן ׁשל ְְֲֵֶַַַָָָָָמֹועצֹותיו
ל ּפרׁשת ּבּזהר ּכאֹומרם אב נקראת ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹוהּנׁשמה

מעׂשֹות(ע"ו.)ל האדם הּמֹונע הּוא והּוא ְְֲֵֵַַָָָ
וּירד אּלא ּבלבד זֹו ולא ה', ּבעבֹודת ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹחּיּובֹו
ׁשהּוא הּיצר ּבֹו ׁשּבא הּמקֹום ּפרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמצרימה
הּקרֹובים הּיצר ׁשל מצריו הּוא אדם ׁשל ְְִֵֶֶֶַַָָָָּגּופֹו

ּבסֹוד ס"ה)אליו לחמֹו,(יׁשעי' עפר ונחׁש ְְְְְֵַַָָָָָָ
הּזה עֹולם מּדברי יחּפץ ּבאׁשר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹוחפצים
ׁשּבֹו יסֹודֹות ד' ּכי ה', התעיב אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַָּומטעּמיו
ונטמאּו נגׁשמּו האדם חטא אחר הּיֹום ְְְְְְִִֵֵַַַָָָהן
נׁשמעים ּובזה להאדם, מיתה ה' ּגזר זֹו ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָׁשּלסּבה
הּגּוף יּקרא ּגם האדם, ליסֹודי ּופּתּוייו ְְִִִֵֵַַָָָָָָָּדבריו
ואֹומרֹו ּבתאוֹותיו, לּנפׁש ׁשּמצר לפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָמצרים

ÌL iÂּכאֹומרֹו ּכגר נכנס ּבתחּלה (ש"בּכי «»»»ְְְְְִִִִֵָָ
וגֹו',י"ב) הל נ"ב:)וּיבא ËÚÓ(סּכה È˙Óa ְֵֶַָָֹֻƒ¿≈¿»

ּכחֹותיו מתרּבים ואח"כ מּועטים, ּבכחֹות ְְְִִִֵַָָֹֹּפרּוׁש
אֹומרֹו והּוא עצמֹו האדם ידי ÌLעל È‰ÈÂ ְְְְֵַַָָָ«¿ƒ»

Â ÌˆÚ ÏB„ ÈBÏכ"ה)ּבסֹוד וסלחּת(ּתהּלים ¿»»»»ְְְְִִַָָ
ז"ל האר"י הרב ּוּפירׁש הּוא, רב ּכי ֲֲִִִִֵַַַָָלעֹוני
ׁשּצּוה והראיה הּוא, רב ּכי המפּתה אל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחֹוזר
א' וגֹורל לה' א' ּגֹורל הּכּפּורים ּביֹום ְְִִַַָָה'

ֲֵַָלעזאזל:
BÓB‡ÂBÂ ÌÈˆn‰ ˙‡ ÚiÂּפרּוׁש ¿¿«»≈…»«ƒ¿ƒ¿ֵ

לּנפׁש ּגם ּגרמּו האדם יסֹודֹות ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאמצעּות
אֹומרֹו והּוא ּכמֹותם, ‡˙להרׁשיע ÚiÂ ְְְְְִַַָ«»≈…»

הּמזג ּכי ּכמֹותם רעים אֹותנּו עׂשּו ְִִֵֶֶַָָָָּפרּוׁש



כה               
   .... ••••  ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

      .... •••• ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
 .... ְְִִֶֶ

        

ÌB˜n‰ È„Á ÈÓ(ה כו, (רש"י «¿ƒ«¿≈«»
מצרים, ּוגאּלת מּלבן יעקב הּצלת רק מזּכיר מּדּוע לׁשאל, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַָָָֹֹֻיׁש

מצות ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּמדּבר. ונּסי מעׂשו יעקב הּצלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹולא

הארץ וחלּוקת ּכּבּוׁש לאחר אּלא ּבּה נתחּיבּו לא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבּכּורים

‰Ú˜ ˙È˙‰aלאבֹותינּו ׁשעׂשה ה' חסדי את מזּכיר ולכן , ¿ƒ¿«¿¿»ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

˜Úּבהיֹותם ÌB˜Óaהיּו ּובמצרים ׁשנה כ' ּבארם יׁשב (יעקב ְִָ¿»»«ְְֲֲִִַַַַָָָָָֹ

עליהם ועמדּו טֹוב להם היה לא הּמקֹומֹות ּבאֹותם ׁשנה). ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָֹרד"ו

הּמקֹום "אל והביאם והּצילם חסד עּמהם עׂשה והקב"ה ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלכּלֹותם,

יעקב הּצלת (ואּלּו עצמֹו מהּמקֹום הּבא טֹוב להם ונּתן ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּזה"

יּׁשּוב). מקֹום אינֹו והּמדּבר ,ּבּדר ּבהיֹותֹו היתה מעׂשו  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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מצריםו לנא ְְְִִִַַָָואבאיׁשּו

עלנא ויהבּו ְְֲִַָָָָָועּנינא

קׁשיא: ְְַָָָָּפלחנא

      

לׁשֹוןÈÚÂ˙אמרÈÚÂzÓ‡Â˙ה) מפרׁשים יׁש ¿»ƒ»¿»«¿»ַָ¿»ƒ»ְְְִֵָ
ּוכמֹו ג')התחלה ואפׁשר(אּיֹוב אּיֹוב, וּיען ְְְְִִֶַַַַָָָ

ּגדֹולה טֹובה ׁשּקּבל ּפחּות ּכאדם עני ְְִִֵֶֶָָָָָֹׁשהּוא
כן ּכמֹו נׁשּבר ּבלב לפניו עצמֹו ׁשּמעני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּמל
אבד ארּמי ויאמר ה', לפני עצמֹו יכניע ְְְְֲִִִֵֵַַַַַֹֹהּוא
ּבמצרים וגֹולה ותֹועה אֹובד היה אבינּו ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָאבי

וּי וגֹו', מעט ויבאנּוּבמתי מּמצרים ה' ֹוצאנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָ
וחׁשיבּות עּלּוי ּבֹו ׁשּיׁש זה מאמר ּוכנגד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָוגֹו',

ז"לzÓ‡Âאמר רּבֹותינּו אמרּו ּבזה וכּיֹוצא ַָ¿»«¿»ְְֵֵֶַַָָ
קט"ז.) ּבגנּות(ּפסחים מתחיל ּפסח הּגדת ּבענין ְְְְְִִִִֶַַַַַָָ

ּבׁשבח: ְְֵֶַַּומסּים
Èzˆv‰Âארץ ּביאת ּכן ּגם ׁשרֹומזת זֹו ּבפרׁשה ¿ƒ«¿ƒְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ואמר ˙B‡העליֹונה, È ‰È‰Âׁשאין ְְֶַָָָ¿»»ƒ»ֵֶ
לארץ ּכׁשּיבֹוא אּלא לׂשמח לאדם ְְִֶֶֶַָָָָָָָָֹראּוי

אֹומרֹו ּדר על ל"א)העליֹונה וּתׂשחק(מׁשלי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
הבל אּלא אינּה עוה"ז ׂשמחת ּכי אחרֹון, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָליֹום
מדּבר ארץ איזה על ּופרׁש וחזר רּוח, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּורעּות

ÏÁ‰ואמר EÏ ˙ EÈ‰Ï‡ ‰ L‡לזֹו ּכי ְַָ¬∆¡…∆…≈¿«¬»ִָ
לֹומר ודקּדק עֹולם, נחלת EÏיּקרא ˙ּכי ְְֲִִֵֵַַַָָ…≈¿ִ

ּׁשּיסגל מה ּכל העליֹון עֹולם ּׁשּׁשוה מה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבער
אלפים מאלף לחלק יּגיע לא ּבעדֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאדם
ּולצד מּתנה, ּבתֹורת ל נתן אמר ולזה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹמּׁשויֹו,
ּתֹורה לקּים הּזה ּבעֹולם לטרח האדם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּצרי

ואמר וירׁשּתּה, לז"א aּומצוֹות zLÈÂעל ְְְְִִִַָָ¿»«¿»»ַ
אֹומרם ל"ה.)ּדר יֹוׁשבים(ּברכֹות צּדיקים ְְְִִִֶֶַָָ

ואֹומרֹו ּבראׁשיהם, וגֹו'zÁ˜ÏÂועטרֹותיהם ְְְְְֵֵֶֶַָ¿»«¿»ְ
הּזהר ּבס' אֹומרֹו ּדר נ"ט)על ּכל(ח"ב ּכי ְְִֵֶֶַַַָֹ

טֹובים ּומעׂשים מהּמצוֹות האדם יעׂשה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאׁשר
יֹום עד יד על יד על מתקּבץ חי ְְִֵַַַַַָָּבעֹודֹו
אֹומרֹו ּכדר הּמל ּפני מקּבל ּובהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנסיעתֹו

נ"ח) אֹומרֹו(יׁשעי' והּוא ,צדק לפני והל ְְְְְְְִֶֶַַָָָ
È Ï ˙ÈL‡Ó zÁ˜ÏÂיּקח לא ּפרּוׁש וגֹו' ¿»«¿»≈≈ƒ»¿ƒְִֵַֹ

הּמבחרים מּדברים אּלא ה' ּפני להקּביל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻּבידֹו
הּזה: ּבעֹולם ֶֶַָָָָׁשעׂשה

„BÚראׁשית ׁשּנקראת הּתֹורה על (ב"ררמז ְִִֵֵֶַַַָָ
ואֹומרֹופ"א) ,Ï ˙ EÈ‰Ï‡ ‰ L‡ ְְ¬∆¡…∆…≈»

ז"ל אֹומרם ּדר על ל"ה.)יתּבאר ּכתיב(ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶַָָָ
לבני נתן והארץ ּוכתיב ּומלאה הארץ ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹלה'
לאחר ּכאן ּברכה קדם ּכאן קׁשיא לא ְְְֶַַַָָָָָָָֹֹאדם
מה האדם ׁשּיעׂשה ׁשאחר הרי ע"כ, ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָּברכה
עׂשה ׁשּבאמצעּותֹו הּדבר נחׁשב ה' ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָּׁשּצּוהּו
זה ׁשּזּולת ּבמּתנה, לֹו נתּון ׁשהּוא ְֲֶֶֶֶַַַַָָָהּמעׂשה

לפי ּכי יתרֹון ּבֹו לנּו אין האדם מעׂשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָּכל
ּבֹו ׁשהּוא עֹולם ּבאמצעּות הּוא ּכּלֹו ְְְִֶֶֶָָָֻׁשּמפעלֹו
אלהי ה' אׁשר אמר לזה ּומלאה, הארץ ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָֹֹולה'

:ל ֵָֹנתן
BÓB‡Â‡ zÓÂמפעלֹות ּכל ׁשּצרי ירמז ¿¿¿«¿»«∆∆ְְֲִִִֶָָֹ

ּדבריהם, ּפי על יהיה ׁשעׂשה ְְִִִֵֶֶֶַַָָהּטֹובֹות
י"א)ּכאֹומרֹו י"ז אׁשר(לעיל הּתֹורה ּפי על ְְְֲִֵֶַַָ

והּמׁשּפטים והּתֹורה וגֹו', הּמׁשּפט ועל ְְְְְְִִִַַַַָָָיֹורּו
טנא, ּכמנין מּסכּתֹות ּבס' חכמים אֹותם ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָּבארּו
ׁשּבעֹולם מצוֹות ּכל ׁשּיעׂשה הגם זה ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזּולת

ואֹומרֹו והם, הּוא ‰ÌB˜nיּׂשרף Ï‡ zÎÏ‰Â ְְְִֵֵָ¿»«¿»∆«»
לא העליֹון לעֹולם הּנפׁש ׁשּבעלּית לפי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹוגֹו'

להקּביל ּומּיד ּתכף ׁשּיכיןתל עד ה' ּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשבעה עד ׁשּמתעּכבים ויׁש ּבּפרֹוזדֹור, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָעצמֹו
הּזהר ּבס' ּכאמּור ימים, אֹו חדׁש, אֹו ְִִֶַַָָָָֹֹימים,

פ"א) העליֹון(ח"א עדן לגן עֹולה ּכ ואחר ,ְְְֵֶֶֶַַַָָ
יבחר אׁשר הּמקֹום והּוא החּיים, צרֹור ְְְְֲִִִֶַַַַַָָהּנקרא

ׁשם: ׁשמֹו לׁשּכן ְְֵַָה'
‰‰ואֹומרֹו Ï‡ ˙‡ז"ל אֹומרם ּדר על ְְ»»∆«…≈ְֶֶַָ

י"ב.) לכהן(חגיגה עֹומד מיכאל ּכי ְֲִִִֵֵֵַָָ
עֹולם, אלהי לפני הּנפׁשֹות להקריב ה' ְְְְְֱִִִֵֵֵַַָָֹלפני
וגֹו', הּיֹום הּגדּתי האּלה ּכּדברים יאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואליו

‰‰Ìואֹומרֹו ÌÈÓia ‰È‰È L‡ּפי על יתּבאר ְְ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְִִֵַָ
ׁשם, העֹומד הּכהן ׁשּיׁשּתּנה ׁשאמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּדבריהם

חדׁש ּבזהר ּׁשאמרּו מה ּולמד ל)צא ּבענין(פ' ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהּוא זה ּבמּצב להיֹות זכה אימתי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמיכאל
העליֹון לג"ע ּדוד ׁשל נפׁשֹו ׁשהעלה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָמעת
הרי וכּו', הּמקּדׁש ּבית ׁשלמה ׁשּבנה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹאחר
יהיה אׁשר לז"א הּכהן, יׁשּתּנה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשּלפעמים
לה' הּיֹום הּגדּתי אליו ואמרּת ההם, ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּבּימים
ּבא, ׁשּמּמּנה ארץ היא הארץ אל באתי ִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָּכי

Ïואמר ˙˙Ï ‰ ÚaLיׂשראל ארץ היא ְַָƒ¿«»≈»ְִִֵֶֶָ
ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום יּׂשיגּו ְְְִִִֶֶַַָָָׁשּבאמצעּותּה

ואמרּו טֹובים, ‰‡ּומעׂשים ‰‰ Á˜ÏÂ ְְֲִִַָ¿»««…≈«∆∆
E„iÓהּבא אּלא עליֹון ׂשר יקּבל ׁשּלא ּפרּוׁש ƒ»∆ְְֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הרמּוז ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּדברי על מיּסד ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻּבידֹו
וגֹו': לפני והּניחֹו ׁשּכתבנּו, ּכמֹו טנא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָּבתבת

BÓB‡ÂBÂ zÓ‡Â ˙ÈÚÂׁשּכל לפי ּפרּוׁש ¿¿¿»ƒ»¿»«¿»¿ְִֵֶָ
בעז"ה מהּטֹובֹות האדם יעׂשה ֲֲֵֶֶַַָָָאׁשר
מּמה ּולמד צא עליֹון, מל לרּצֹות ּדי ְְְִֵֵֶֶֶַַַַאין

רז"ל י"ז.)ּׁשאמרּו ּבּמׁשּפט(ערּובין יבֹוא אם ְְִִִֵֶַַַָָָ
לעמד יכֹולין אינן ויעקב יצחק אברהם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹֹעם

ּוכתיב אנֹוׁש, ּיצּדק מה ּכי ד')לפניו (אּיֹוב ְְְֱִִִִַַָָ

ּתֹורה אמרה לזה ּגבר, יטהר מעׂשהּו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹאם
לא אׁשר על והתנּצלּות לה' ּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹׁשּיּתן
אֹומרֹו והּוא ,ּכּמצטר יתּבר רצֹונֹו ְְְְְִִֵַַָָָָעׂשה

È‡ „‡ Èn‡ ‰ ÈÏ zÓ‡Â ˙ÈÚÂארּמי ¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒֲִַ
ּכאֹומרֹו ּגדֹול רּמאי ׁשהּוא יצה"ר (ּבראׁשיתזה ְְְִֵֶֶַַָ

א') הּברּיֹותג' ׁשּמרּמה ערּום, היה ְְְִֶֶַַַָָָָָוהּנחׁש
אֹומרֹו והּוא ‡Èלאּבדם, „‡אדם ּפרּוׁש ְְְְַָ…≈»ƒֵָָ

אֹומרֹו ּדר על כ"ז)הראׁשֹון מ"ג אבי(יׁשעי' ְְְִִֶֶַַָָָ
ולּדֹורֹות לֹו מיתה וגרם ואּבדֹו חטא, ְְְְִִִַַָָָָָהראׁשֹון
חלק הּנפׁשֹות ּבכל והׁשריׁש אחריו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּבאים
מּבטן ּבּדם הּדבּוקה ערלה סֹוד והּוא ְְְִֶֶַַַָָָָָהרע,

ירצה עֹוד ‡Èּבאֹומרֹוּומהריֹון, „‡על ְְְִֵֵֶָ…≈»ƒַ
אֹומרֹו י"ד)ּדר אין(ּתהּלים ּבלּבֹו נבל אמר ְְְִִִֵֶֶַָָָ

ֱִֹאלהים:
„BÚּבאֹומרֹו ׁשּכל‡Èירצה הּנׁשמה ׁשהיא ְְְִֶ»ƒְִֶֶַָָָ

הּנׁשמה לאּבד הּׂשטן ׁשל ְְֲֵֶַַַָָָָָמֹועצֹותיו
ל ּפרׁשת ּבּזהר ּכאֹומרם אב נקראת ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹוהּנׁשמה

מעׂשֹות(ע"ו.)ל האדם הּמֹונע הּוא והּוא ְְֲֵֵַַָָָ
וּירד אּלא ּבלבד זֹו ולא ה', ּבעבֹודת ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹחּיּובֹו
ׁשהּוא הּיצר ּבֹו ׁשּבא הּמקֹום ּפרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמצרימה
הּקרֹובים הּיצר ׁשל מצריו הּוא אדם ׁשל ְְִֵֶֶֶַַָָָָּגּופֹו

ּבסֹוד ס"ה)אליו לחמֹו,(יׁשעי' עפר ונחׁש ְְְְְֵַַָָָָָָ
הּזה עֹולם מּדברי יחּפץ ּבאׁשר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹוחפצים
ׁשּבֹו יסֹודֹות ד' ּכי ה', התעיב אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַָּומטעּמיו
ונטמאּו נגׁשמּו האדם חטא אחר הּיֹום ְְְְְְִִֵֵַַַָָָהן
נׁשמעים ּובזה להאדם, מיתה ה' ּגזר זֹו ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָׁשּלסּבה
הּגּוף יּקרא ּגם האדם, ליסֹודי ּופּתּוייו ְְִִִֵֵַַָָָָָָָּדבריו
ואֹומרֹו ּבתאוֹותיו, לּנפׁש ׁשּמצר לפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָמצרים

ÌL iÂּכאֹומרֹו ּכגר נכנס ּבתחּלה (ש"בּכי «»»»ְְְְְִִִִֵָָ
וגֹו',י"ב) הל נ"ב:)וּיבא ËÚÓ(סּכה È˙Óa ְֵֶַָָֹֻƒ¿≈¿»

ּכחֹותיו מתרּבים ואח"כ מּועטים, ּבכחֹות ְְְִִִֵַָָֹֹּפרּוׁש
אֹומרֹו והּוא עצמֹו האדם ידי ÌLעל È‰ÈÂ ְְְְֵַַָָָ«¿ƒ»

Â ÌˆÚ ÏB„ ÈBÏכ"ה)ּבסֹוד וסלחּת(ּתהּלים ¿»»»»ְְְְִִַָָ
ז"ל האר"י הרב ּוּפירׁש הּוא, רב ּכי ֲֲִִִִֵַַַָָלעֹוני
ׁשּצּוה והראיה הּוא, רב ּכי המפּתה אל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחֹוזר
א' וגֹורל לה' א' ּגֹורל הּכּפּורים ּביֹום ְְִִַַָָה'

ֲֵַָלעזאזל:
BÓB‡ÂBÂ ÌÈˆn‰ ˙‡ ÚiÂּפרּוׁש ¿¿«»≈…»«ƒ¿ƒ¿ֵ

לּנפׁש ּגם ּגרמּו האדם יסֹודֹות ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאמצעּות
אֹומרֹו והּוא ּכמֹותם, ‡˙להרׁשיע ÚiÂ ְְְְְִַַָ«»≈…»

הּמזג ּכי ּכמֹותם רעים אֹותנּו עׂשּו ְִִֵֶֶַָָָָּפרּוׁש
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אלהאז יי קדם ְְֱֳֵַָָָָָוצּלינא

יי וקּביל ְְֲִַַָָָָָדאבהתנא

קדמֹוהי וגלי ְְֳִִֶָָָצלֹותנא

ולאּותנא ְְֵַָָָָעמלנא

ְֲָָודּוחקנא:

מּמצריםח יי ְְְְִִִַַָָָואּפקנא

ּובדרעא תּקיפא ְִִִַָָָָּבידא

רּבא ּובחזונא ְְְְֶַָָָָָמרממא

ּובמֹופתין: ְְְִִָּובאתין

הדיןט לאתרא ְְְְֵַַָָָָואיתנא

הדא ארעא ית לנא ְִַַָָָָָָויהב

ּודבׁש: חלב עבדא ְְְֲַַָָָָארעא

ריׁשי ית איתתי הא ְְִֵֵַַָָּוכען

ייאּבא לי ּדיהבּת דארעא ְְְְְִִִַַָָָ

אלה יי קדם ְְְְֱֳִֵַָָָָותצנענּה

אלה:ותסּגּוד יי קדם ְְְֱֳִָָָָ

ּדייא טבתא בכל ְְְֱִֵֶַָָותחדי

ולאנׁש אלה יי ל ְְְֱֱֶַַָָָָיהב

ּדי וגּיֹורא ולואי אּת ְְְִִֵֵֵַָָָּבית

:ֵָבינ

      
ואֹומרֹו הּנפׁש, רצֹון אליו ימׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹּכׁשּיסריח

pÚÈÂ,הּיצה"ר ּכנגד הּלֹוחם ּכח אפיסת זה «¿«ְֲִֵֶֶֶַַַַֹ
חסידא עמרם רב מּמעׂשה ּולמד (קּדּוׁשיןצא ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָ

הּמחטיאפ"א.) ּכנגד להתעּצם ּכח ּבֹו היה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ואֹומרֹו וכּו', עמרם ּבי נּורא ׁשּקרא Âעד ְְְְֵֶַַָָָָ«ƒ¿

‰˜ ‰„Ú ÈÏÚּבדר הּיצר נהג ׁשּלא ּפרּוׁש »≈¬…»»»ְֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשעה ּבכל ּתמיד אּלא מרחקים ּבעּתים ְְְִִִִֶֶָָָָָָֻזה
עבֹודה יּקרא ולזֹו האדם על מתּגּבר רגע ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובכל

ז"ל ּדבריהם ּפי על נתּכּון עֹוד ל':)קׁשה, (ׁשם ְְִִִֵֵֶַַָָָ

האדם על הּיצר מתחּדׁש יֹום ּבכל ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמרּו
אמר זה ּוכנגד חדׁש ˜‰ּבתגּברת ‰„Ú, ְְְִֶֶֶֶַָָָֹ¬…»»»

לפני יׂשראל עבד יאמר הּדברים אּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל
קטּנה: מנחה על להתנּצל ְְְְִִֵֵַַַַָָהּבֹורא

BB‡Â.'‰ Ï‡ ˜ÚˆpÂהאדם ׁשּצרי רמז ּכאן ¿¿«ƒ¿«∆ִֶַָָָָָָ
מּיצר ׁשּיּצילהּו יֹום ּבכל לה' ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָלהתּפּלל

אֹומרֹו והּוא ‰'הרע, Ï‡ ˜ÚˆpÂואֹומרֹו וגֹו', ְְַָ«ƒ¿«∆ְְְ
Ï˜ ‡ '‰ ÚÂהּוא ׁשה' הגם ּפרּוׁש וגֹו' «ƒ¿«∆…≈ְֲֵֶַ

ּבֹוראֹו ּבעבֹודת האדם לבחן הרע יצר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּברא
קֹולם ׁשֹומע אליו ּכׁשּצֹועקים כן ּפי על ְֲִִֵֵֵֶַַַָָאף
ועמלנּו ענינּו ׁשהּוא הרׁשּום את ׁשראה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּטעם
ׁשאין הּלֹוחם ּכח אפיסת הּוא העני ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹולחצנּו,
מּמּנּו, לגרׁשֹו ּבֹו להּלחם הּמסּפיק ּבנּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּכח

ּבמלחמּתֹו,ה לעמל צריכין ׁשאנּו הּוא עמל ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
האדם את הּיצר ׁשּדֹוחק הּדחק הּוא ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּלחץ
את ה' ׁשמע סּבֹות ּולג' ּכרחֹו, ּבעל ְְְֲִֶַַַָָֹלחטא
עם הּנסּב הענּיּות זה ענינּו ירצה עֹוד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָקֹולנּו,

ז"ל ּכאֹומרם ּתֹורה ה')לֹומדי ּתהּלים (מדרׁש ְְְְְִִִֵַָָ

והגם ענּיים, ּבני מה מּפני ּתֹורה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשאמרה
אף עליו עני ׁשבט ׁשאין ּתֹורה ּבן ִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיּמצא

ּכאֹומרם עני ּבמּדת יתנהג כן ּפי (אבֹותעל ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ

עמלנּופ"ו) ואת וגֹו', ּתֹורה ׁשל ּדרּכּה היא ְְְֲִֵֶֶַָָָָּכ

אֹומרם ּדר י"ז.)על ׁשעמלֹו(ּברכֹות מי אׁשרי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשרב האחרֹונים ּבּדֹורֹות ּגם ּומה וגֹו', ְֲִֶַַַַַַָָּבּתֹורה
אחת, והלכה א' מׁשּפט לאֹור להֹוציא ְְֲֲִִַַַָָָָָָעמלּה
לֹוחציו רּבּו לּתֹורה הּנסמ ּכל ּכי לחצנּו ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָואת

יׂשּברּו: אליו ּכל ְְֵֵֵֵַָֹועיני
Èˆ.ח) '‰ ‡ˆBÂ BB‡Âיצר הּצלת זֹו ¿¿«ƒ≈ƒƒ¿«ƒֵֶַַָ

הּוא ּכי אֹותנּו, המצרים וכחֹותיו ְְִִֵַַָָָֹהרע
ז"ל ּכאֹומרם הרע מּיצר ל':)הּמּציל (קּדּוׁשין ְְִִִִֵֶַַַָָ

אין הרע יצר ּכנגד לאדם עֹוזר ׁשה' ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלּולי
רׁשע צֹופה ּדכתיב מּמּנּו להּנצל ׁשּליט ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָאדם
יעזבּנּו לא ה' להמיתֹו לּצּדיק הרע יצר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹזה

ואֹומרֹו ÊÁ˜‰ּבידֹו, „Èaלּדברים רמז וגֹו' ְְְָ¿»¬»»ְְִַַָָ
ּדר על והּוא וכּו' ה' יּצילהּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבאמצעּותם

ז"ל לכם(ׁשם)אֹומרם ּבראתי הקב"ה אמר ְִֶַָָָָָָ
הּתֹורה, ׁשהיא ּתבלין לֹו ּבראתי הרע ְִִִֵֶֶַַַָָָָיצר

אֹומרֹו ‰'והּוא ‡ˆBÂ,'וגֹו‰˜ÊÁ „Èaזֹו ְְ«ƒ≈ְ¿»¬»»
(לקּמן ּדכתיב הקב"ה ׁשל מימינֹו ׁשּנּתנה ְְְִִִִִֶֶַָָָּתֹורה
ּבגבּורֹות נתנּה ּגם למֹו, ּדת אׁש מימינֹו ב') ְְִִִֵַָָָָל"ג

האׁש: ִֵָמּתֹו
BB‡Â.‰È ÚÊּדברים לג' רמז וגֹו' ¿¿ƒ¿…«¿»ְְְִַָָ

הרע מּיצר אדם נּצֹול ְְִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבאמצעּותם
ז"ל מ"ג:)ּכאֹומרם לֹו(מנחֹות ׁשּיׁש מי ּכל ְְְִֵֶָָָ

ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגּדֹו וציצית ּבזרֹועֹו ְְְְְְְְִִִִִִִָּתפּלין
ּבזרֹועֹו ּתפּלין ּכנגד חֹוטא, הּוא ּבמהרה ְְְְִִִִֵֵֶֶָֹלא

È‰אמר ÚÊואמר ּבּזרֹוע, ּתפּלין ׁשּמצות ַָƒ¿…«¿»ְְְְִִִֶַַַַָ
Ï„ ‡ּוכנגד ראׁש, ׁשל ּתפּלין ּכנגד ¿…»»…ְְְִִֶֶֶֶֶֹ
אמר הּואB‡ציצית ציצית מצות ּכי ִִַָ¿…ְִִִִַ

ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו הקב"ה עבדי ׁשאנּו לנּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָסימן
ציצית ׁשלח)ּבפרׁשת ּברמז(פ' ּכן ּתּקרא ּגם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

רמּב"ן ׁשּכתב ּכמֹו ׁשּבֹו ׁשלח)הּתכלת (פ' ְְְְֵֶֶֶַַַַָָ

ּוכנגד אֹותֹות, ׁשּנקרא הּכֹוללת מּדה אל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשרֹומז

אמר ּתּקראÈBהּמזּוזה ּגם ּכמׁשמעּה, ְַַָָ¿¿ƒְְִֵַַָָָ
מות לזּוז מֹופת להיֹותּה מֹופת ְְִֵֵֶַָָָָהּמזּוזה

הּזהר ּבספר ּכאֹומרם רס"ה)מּיׂשראל (ח"ג ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשם ּבראֹותם נרּתעים הּקלּפֹות ּכּתֹות ְְְִִִִִֵֶַַָָָׁשּכּמה

יׂשראל: ּבית ּפתח על ְִֵֵֶַַַַָׁשּדי
„BÚהּתֹורה אל ירמז הּכתּוב ׁשּכל ְְִֶֶֶַַָָָָֹאפׁשר

ּומּתאוֹות הרע מּיצר אדם יּנצל ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבּה
חּמׁשי ה' ּכנגד ענינים ה' ואמר הּזה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻעֹולם

ÊÁ˜‰ּתֹורה, „Èaׁשם ּכי ּבראׁשית ספר ּכנגד ָ¿»¬»»ְְִִֵֵֶֶֶָ
עֹולם ידיו ּכֹוננּו אׁשר יֹוצר ידי מעׂשה ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַָָָנאמר

ואמר È‰ּומלֹואֹו, ÚÊׁשמֹות ספר ּכנגד ְְַָƒ¿…«¿»ְְֵֶֶֶ
ּגבּורֹותיו והראה זרֹועֹו את חׂשף ּבֹו ְְְְִֶֶַָָָּכי
ואמר הּתֹורה, ּובנתינת ּובּים מצרים ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּבמעׂשה

Ï„ ‡מעׂשה צּוה ׁשם ּכי וּיקרא ּכנגד ¿…»»…ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
על וצּוה ׁשכינתֹו ּוׁשכּונת הּמׁשּכן ְְְְֲִִִַַַַָָָ[עבֹודת]
יׂשראל ּגדֹולי ּבב' הּבית וקּדׁש הּמקֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָמֹורא

ואמר ּגדֹול, מֹורא זה לספר יחס B‡ולזה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ¿…
ׁשם על הּפקּודים חּמׁש ספר ב'ּכנגד (ּבּמדּבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ואמרב') באתת, ּדגלֹו על Èאיׁש ְְְִִַַָֹֹ¿…¿ƒ
ּכל אל מׁשה ּדּבר ּבֹו ּכי ּדברים ספר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָּכנגד
ועל ּפחזּותם על ּבמֹופתים והֹוכיח ְְְְְֲִִִֵַַַַָָיׂשראל
ׁשּלם לא ּכי והֹוכיח עּמהם, וחסּדֹו ה' ְְְִִִִֵֶַַָֹטּוב
חסּדֹו, עליהם וגבר הרעים ּכמעׂשיהם להם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָה'
יצּדיקּו ׁשּבהם הּנביאים מֹופתי נאמר ּבֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָּגם

ואֹומרֹו ‰‰הּנביא, B˜‰ Ï‡ ‡ÈÂמדּבר ְְִַָ«¿ƒ≈∆«»«∆ְֵַ
אין והּנה ּבֹו, ׁשהּנׁשמה העליֹון עֹולם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָעל
אּלא האּלה הּדברים ּכל לדּבר מּגעת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה
עדן ּגן ׁשּנקרא העליֹון לעֹולם עלּיתּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחר
עדן ּבגן ימים ׂשבעה ׁשּכבר אחר מעלה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
לדּבר ה' לפני עמידתּה ּכנגד ולזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלמּטה,

אֹומר האּלּו ‰‰הּדברים B˜‰ Ï‡ ‡ÈÂ ְִֵֵַָָ«¿ƒ≈∆«»«∆
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יתלי הה ל מרת להפרי המר מ ערקבע ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ
אמר יתהרבי ה ל סה רב יד)והי מקצה(דברי" ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מ" לה ואמר "מ" א אמר "ו ציא י לְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מה אי רל. א א לר ה מה הקהל יל "י ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָבע
תכה "י מרל למד תה  א א תה  הְְְִֶַַַַַַַַַָָֻֻ
 לי הרת רל יתליה ה ל מרת "רְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָל
מצא תה אר לקטי י אילת הרה ס הְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻו
הה מי וכל יתרבי ל פס לי ליית ל ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמרת

הית מ רלב התב הצריכ תיורמ.... ••••ה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָ
י ה מרת מי אד מר אא  ה איְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מר ה ה מיטה ל ה ראה ה יהפ יְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

אמר מ יט)רא את(במדבר יראל י מאת תק "י ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
אמר י מר "ריד)ה אלהי(לעיל ה לפי ואכל" ְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

א דול בא תרמ י הרי "ויצהר יר  ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמר
דהא אא מרת י תמא ה אי הליית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָה
י מר י י מר ותת רא מר ה ה ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָואי

רא מר הרי ל אר את לוי" "ותה א ....אמר ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
 ••••י מר ....ה  •••• ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ב די ספרי)לה ר(פאה. לי תי אי אמר אמ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכת י קב ....מצי ְֲִִִֵַָ
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   ••••(לב מרתיהתוה(סוטה ת.... ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

  ••••(ספרי)ירב וטע י מר ולדה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
י י ל מרתיו יהה אליליר לה ולא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

כו תללה רי....  ••••(ש)רא מר ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ריב רמה לרת ו....  ••••רמ ה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

לברי....••••י רמה הקמי ולא סדר ית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָֹ
יתרא קריה הרמה לרא י ולא מהלתר מר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹולא

כתיב  מה ראה כב)היא לא(שמות ודמ מלאת" ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
הדר את ה לא "רתא.... ••••יהפר לא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ

אי ל ילמ לה מ (ולא ה ל דה מ מי ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
(לה ל הר מ ולא רה.... ••••ברכלמ ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

מרת ....הפרת ְְַַַַָ
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  ••••לא אסר אמ.... ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

 ••••.רטה והא טמא אי יאוה טהר אי י ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

יתיב לעּׂשרא תׁשצי ְְֲֵֵֵַָָָארי

ּבׁשּתא עללּת מעׂשר ְְְֲַַַַָָָּכל

מעׂשרא ׁשנת ְְְְִַַָָָתליתאה

לגּיֹורא ללואי ְְְִִֵֵֵָָותּתן

ויכלּון ּולארמלא ְְְְְְִֵַַָָליּתּמא

ויׂשּבעּון: ְְְְְִִָּבקרוי

אלהיג יי קדם ְְֱֳֵַָָָָותימר

מן מעׂשרא קדׁש ְְִִֵֶַַָֹּפּלתי

ללואי יהבּתּה ואף ְְְִֵֵֵֵַָָָּביתא

ּולארמלא ליּתּמא ְְְְְִִַַָָָּולגּיֹורא

ּפּקידּתני ּדי ּפּקֹוד ְְִִִִַַָָּככל

ולא מּפּקֹודי עברית ְֲִִִָָָָלא

ְִִִֵאּתנׁשיתי:

מּנּהיד ּבאבלי אכלית ְְֲִִִֵֶָָלא

ּבדמסאב מּנּה פּלתי ְְְִִִֵֵַָָָולא

למית מּנּה יהבית ְְְִִִֵָָולא

אלהי ּדיי למימרא ְְְֱִֵֵַַַָָָקּבלית

פּקידּתני: ּדי ּככל ְְֲִִִִַַָֹעבדית

      

ׁשעׁשּוע ּבֹו לּה יׁש לבד ׁשם הּנפׁש עמידת ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּכי
ּבֹו זכה ׁשּכבר ׁשּלמּטה עדן ּגן ּוכנגד ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹול

˙אמר  ˙‰ ‰ ˙ Ï zÂ ַָ«ƒ∆»∆»»∆«…∆∆»«
L ÏÁאֹומרֹו ּדר ד')על ּדבׁש(שה"ש »»¿»ְְֶֶַַ

:לׁשֹונ ּתחת ְְֵַַָָוחלב
Â‰p‰ ‰zÚÂלׁשֹון ועּתה אֹומרֹו ּפרּוׁש ¿¿¿«»ƒ≈ְְְֵַָ

ּדקּדּוקי ּפרטי על ה' לפני ׁשּׁשב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָּתׁשּובה
זכה ׁשּכבר ּבמי מדּבר ׁשהּכתּוב והגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמצוֹות
לזּכֹות ּכדי כן ּפי על אף ׁשּלמּטה עדן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּבגן
סֹוד והּוא ּביֹותר, עליו ידקּדקּו עליֹון ְְְְְְְֵֵֶַָָָלגדר
ּבעמק לבֹוא לעתיד ה' ׁשּיׁשּפט ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹהּמׁשּפט

ח')יהֹוׁשפט ּתהּלים ורהב(מדרׁש ּפחד ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
אֹוב ּבעלת ּכׁשהעלּתֹו ד'):ׁשמּואל (חגיגה ְְֱֲֲִֵֶֶַַַָ

ÂÈ˙‰ ‰p‰נתּת אׁשר וגֹו' ראׁשית את ¿¿ƒ≈≈≈ƒְֲִֵֶֶַָָ
אׁשר ּבּמאמר למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָלי

:ל נתן אלהי ְֱֵֶֹֹה'

Â˙ÈÂÁzL‰Âרּוח העיר ּבזה ה' לפני ¿¿¿ƒ¿«¬ƒ»ְִִֵֵֶַָ
הּמפלג ּבעּדּון הּמפלאת ּבּטֹובה ְְִִֵַַַַָָָֻֻחּיים
ׁשּתתקרב והּוא הּצּדיקים, אליו יזּכּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאׁשר
ותׁשּתחוה הּנערב אֹור לפני הּצּדיק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָנפׁש
אדם נפׁש אׁשרי מבּדיל מס ּבאין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלפניו

אֹומרֹוׁשּת והּוא ּכזה, מפלג לגדר ּגיע ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ
EÈ‰Ï ‰ ÈÏ ˙ÈÂÁzL‰Âהּנפׁש ּתּכיר ׁשם ¿ƒ¿«¬ƒ»ƒ¿≈¡…∆ִֶֶַַָ

לזה סמּו ואמר ‰אלהיה, Ï zÁÂ ְֱֶֶַָָָָֹ¿»«¿»¿»«
אֹומרֹו ּדר קמ"ה)על ולהעיר(ּתהּלים ה', טֹוב ְְְְֲִִִֶֶַַ

הּכֹולל ּדבר ּפרּוׁש הּטֹוב ּבכל אמר זה ְֵֵֶַַַַָָָָעל
מקֹור ׁשהּוא הקב"ה אּלא זה ואין הטֹוב ְְֵֶֶֶַָָּכל

EÏהּטֹוב ˙ Lאין זה ּדבר ּכי ּפרּוׁש ַ¬∆»«¿ִֵֵֶָָ
חּנם: מּתנת אּלא אליו ְִֵֵֶֶַַָָָער

ÂEÏׂשרף ולא מלא לא זּולתֹו לׁשלל ¿»«¿ְְְִַָָָָֹֹֹ
ּבּמאמר ירמז ּגם לזה, ‰יזּכה Ï ְְֲִִֶֶַַַַָֹ¿»«

ז"ל ּכאֹומרם הּתֹורה ה'.)אל טֹוב(ּברכֹות ואין ְְְְֵֶַָָָ

מרּגיׁשין אדם ּבני היּו ׁשאם ּתֹורה, ְְִִִֵֶֶַָָָָָאּלא
מׁשּתּגעים היּו הּתֹורה טּוב וערבּות ְְְֲִִִִֵַַַָָּבמתיקּות
מלא ּבעיניהם יחׁשב ולא אחריה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּומתלהטים
ּכֹוללת הּתֹורה ּכי למאּומה וזהב ּכסף ְְִִֶֶֶֶַָָָָָעֹולם

ׁשּבעֹולם: הּטֹובֹות ֶַָָָּכל
ÂE˙ÈÏהטֹוב יּגיע לבד לּנׁשמה לא ּכי ¿¿¿≈∆ְְִִַַַַַָָֹ

ונפׁש רּוח ׁשהיא הּנׁשמה לבית ּגם ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
יכלּתֹו: ּכפי יתעּדן א' ּכל הּנׁשמה מׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהם

ÂÈÂl‰Âׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על יתּבאר ¿¿¿«≈ƒְְְִִִֵֵֶֶַָָ
צ"ד)ּבּזהר יתיר(ח"ב זכה לׁשֹונם וזה ְְִֶַַָָָָֹ

ליה יהבין יתיר זכה וכּו' נׁשמתא ליה ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָיהבין
זֹו ולבחינה ע"כ, וכּו' אצילּות מאֹור ְְְְֲִִִִֵָָָנׁשמתא
האדם עם ׁשּמתלּוית לפי לוי הּכתּוב ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָיקרא

ֵָָמחדׁש:
Â‰Âז"ל ּדבריהם ּפי על (זהריתּבאר ¿¿¿«≈ְְִִִֵֵֶַַָֹ

רי"ז.) אדםח"ג ליד ּכׁשּיּגיע ּכי ְְְִִֶֶַַַָָָׁשאמרּו



כז               
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      •••• ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

יתלי הה ל מרת להפרי המר מ ערקבע ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ
אמר יתהרבי ה ל סה רב יד)והי מקצה(דברי" ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מ" לה ואמר "מ" א אמר "ו ציא י לְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מה אי רל. א א לר ה מה הקהל יל "י ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָבע
תכה "י מרל למד תה  א א תה  הְְְִֶַַַַַַַַַָָֻֻ
 לי הרת רל יתליה ה ל מרת "רְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָל
מצא תה אר לקטי י אילת הרה ס הְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻו
הה מי וכל יתרבי ל פס לי ליית ל ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמרת

הית מ רלב התב הצריכ תיורמ.... ••••ה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָ
י ה מרת מי אד מר אא  ה איְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מר ה ה מיטה ל ה ראה ה יהפ יְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

אמר מ יט)רא את(במדבר יראל י מאת תק "י ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
אמר י מר "ריד)ה אלהי(לעיל ה לפי ואכל" ְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

א דול בא תרמ י הרי "ויצהר יר  ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמר
דהא אא מרת י תמא ה אי הליית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָה
י מר י י מר ותת רא מר ה ה ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָואי

רא מר הרי ל אר את לוי" "ותה א ....אמר ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
 ••••י מר ....ה  •••• ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ב די ספרי)לה ר(פאה. לי תי אי אמר אמ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכת י קב ....מצי ְֲִִִֵַָ
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   ••••(לב מרתיהתוה(סוטה ת.... ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

  ••••(ספרי)ירב וטע י מר ולדה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
י י ל מרתיו יהה אליליר לה ולא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

כו תללה רי....  ••••(ש)רא מר ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ריב רמה לרת ו....  ••••רמ ה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

לברי....••••י רמה הקמי ולא סדר ית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָֹ
יתרא קריה הרמה לרא י ולא מהלתר מר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹולא

כתיב  מה ראה כב)היא לא(שמות ודמ מלאת" ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
הדר את ה לא "רתא.... ••••יהפר לא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ

אי ל ילמ לה מ (ולא ה ל דה מ מי ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
(לה ל הר מ ולא רה.... ••••ברכלמ ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

מרת ....הפרת ְְַַַַָ
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  ••••לא אסר אמ.... ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

 ••••.רטה והא טמא אי יאוה טהר אי י ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

יתיב לעּׂשרא תׁשצי ְְֲֵֵֵַָָָארי

ּבׁשּתא עללּת מעׂשר ְְְֲַַַַָָָּכל

מעׂשרא ׁשנת ְְְְִַַָָָתליתאה

לגּיֹורא ללואי ְְְִִֵֵֵָָותּתן

ויכלּון ּולארמלא ְְְְְְִֵַַָָליּתּמא

ויׂשּבעּון: ְְְְְִִָּבקרוי

אלהיג יי קדם ְְֱֳֵַָָָָותימר

מן מעׂשרא קדׁש ְְִִֵֶַַָֹּפּלתי

ללואי יהבּתּה ואף ְְְִֵֵֵֵַָָָּביתא

ּולארמלא ליּתּמא ְְְְְִִַַָָָּולגּיֹורא

ּפּקידּתני ּדי ּפּקֹוד ְְִִִִַַָָּככל

ולא מּפּקֹודי עברית ְֲִִִָָָָלא

ְִִִֵאּתנׁשיתי:

מּנּהיד ּבאבלי אכלית ְְֲִִִֵֶָָלא

ּבדמסאב מּנּה פּלתי ְְְִִִֵֵַָָָולא

למית מּנּה יהבית ְְְִִִֵָָולא

אלהי ּדיי למימרא ְְְֱִֵֵַַַָָָקּבלית

פּקידּתני: ּדי ּככל ְְֲִִִִַַָֹעבדית

      

ׁשעׁשּוע ּבֹו לּה יׁש לבד ׁשם הּנפׁש עמידת ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּכי
ּבֹו זכה ׁשּכבר ׁשּלמּטה עדן ּגן ּוכנגד ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹול

˙אמר  ˙‰ ‰ ˙ Ï zÂ ַָ«ƒ∆»∆»»∆«…∆∆»«
L ÏÁאֹומרֹו ּדר ד')על ּדבׁש(שה"ש »»¿»ְְֶֶַַ

:לׁשֹונ ּתחת ְְֵַַָָוחלב
Â‰p‰ ‰zÚÂלׁשֹון ועּתה אֹומרֹו ּפרּוׁש ¿¿¿«»ƒ≈ְְְֵַָ

ּדקּדּוקי ּפרטי על ה' לפני ׁשּׁשב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָּתׁשּובה
זכה ׁשּכבר ּבמי מדּבר ׁשהּכתּוב והגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמצוֹות
לזּכֹות ּכדי כן ּפי על אף ׁשּלמּטה עדן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּבגן
סֹוד והּוא ּביֹותר, עליו ידקּדקּו עליֹון ְְְְְְְֵֵֶַָָָלגדר
ּבעמק לבֹוא לעתיד ה' ׁשּיׁשּפט ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹהּמׁשּפט

ח')יהֹוׁשפט ּתהּלים ורהב(מדרׁש ּפחד ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
אֹוב ּבעלת ּכׁשהעלּתֹו ד'):ׁשמּואל (חגיגה ְְֱֲֲִֵֶֶַַַָ

ÂÈ˙‰ ‰p‰נתּת אׁשר וגֹו' ראׁשית את ¿¿ƒ≈≈≈ƒְֲִֵֶֶַָָ
אׁשר ּבּמאמר למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָלי

:ל נתן אלהי ְֱֵֶֹֹה'

Â˙ÈÂÁzL‰Âרּוח העיר ּבזה ה' לפני ¿¿¿ƒ¿«¬ƒ»ְִִֵֵֶַָ
הּמפלג ּבעּדּון הּמפלאת ּבּטֹובה ְְִִֵַַַַָָָֻֻחּיים
ׁשּתתקרב והּוא הּצּדיקים, אליו יזּכּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאׁשר
ותׁשּתחוה הּנערב אֹור לפני הּצּדיק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָנפׁש
אדם נפׁש אׁשרי מבּדיל מס ּבאין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלפניו

אֹומרֹוׁשּת והּוא ּכזה, מפלג לגדר ּגיע ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ
EÈ‰Ï ‰ ÈÏ ˙ÈÂÁzL‰Âהּנפׁש ּתּכיר ׁשם ¿ƒ¿«¬ƒ»ƒ¿≈¡…∆ִֶֶַַָ

לזה סמּו ואמר ‰אלהיה, Ï zÁÂ ְֱֶֶַָָָָֹ¿»«¿»¿»«
אֹומרֹו ּדר קמ"ה)על ולהעיר(ּתהּלים ה', טֹוב ְְְְֲִִִֶֶַַ

הּכֹולל ּדבר ּפרּוׁש הּטֹוב ּבכל אמר זה ְֵֵֶַַַַָָָָעל
מקֹור ׁשהּוא הקב"ה אּלא זה ואין הטֹוב ְְֵֶֶֶַָָּכל

EÏהּטֹוב ˙ Lאין זה ּדבר ּכי ּפרּוׁש ַ¬∆»«¿ִֵֵֶָָ
חּנם: מּתנת אּלא אליו ְִֵֵֶֶַַָָָער

ÂEÏׂשרף ולא מלא לא זּולתֹו לׁשלל ¿»«¿ְְְִַָָָָֹֹֹ
ּבּמאמר ירמז ּגם לזה, ‰יזּכה Ï ְְֲִִֶֶַַַַָֹ¿»«

ז"ל ּכאֹומרם הּתֹורה ה'.)אל טֹוב(ּברכֹות ואין ְְְְֵֶַָָָ

מרּגיׁשין אדם ּבני היּו ׁשאם ּתֹורה, ְְִִִֵֶֶַָָָָָאּלא
מׁשּתּגעים היּו הּתֹורה טּוב וערבּות ְְְֲִִִִֵַַַָָּבמתיקּות
מלא ּבעיניהם יחׁשב ולא אחריה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּומתלהטים
ּכֹוללת הּתֹורה ּכי למאּומה וזהב ּכסף ְְִִֶֶֶֶַָָָָָעֹולם

ׁשּבעֹולם: הּטֹובֹות ֶַָָָּכל
ÂE˙ÈÏהטֹוב יּגיע לבד לּנׁשמה לא ּכי ¿¿¿≈∆ְְִִַַַַַָָֹ

ונפׁש רּוח ׁשהיא הּנׁשמה לבית ּגם ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
יכלּתֹו: ּכפי יתעּדן א' ּכל הּנׁשמה מׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהם

ÂÈÂl‰Âׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על יתּבאר ¿¿¿«≈ƒְְְִִִֵֵֶֶַָָ
צ"ד)ּבּזהר יתיר(ח"ב זכה לׁשֹונם וזה ְְִֶַַָָָָֹ

ליה יהבין יתיר זכה וכּו' נׁשמתא ליה ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָיהבין
זֹו ולבחינה ע"כ, וכּו' אצילּות מאֹור ְְְְֲִִִִֵָָָנׁשמתא
האדם עם ׁשּמתלּוית לפי לוי הּכתּוב ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָיקרא

ֵָָמחדׁש:
Â‰Âז"ל ּדבריהם ּפי על (זהריתּבאר ¿¿¿«≈ְְִִִֵֵֶַַָֹ

רי"ז.) אדםח"ג ליד ּכׁשּיּגיע ּכי ְְְִִֶֶַַַָָָׁשאמרּו



כח              
ה והיכ טמא ל יב)הר רי"(לעיל לאכל תכל (יבמות"לא ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

י) מכות הקיעד. פסלי אמר מ טמאה אכילת לעיל) ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֻֻ
לאכלטו) כל לא ה אבל "ו וההר המא אכל רי"ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

אר מק האמר רי אכילת ר....  •••• ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ל(ספרי) ותכריכילת אר....   ••••מעשר) ְְְְֱֲִִִַַַָָָֹ

פ"ה) הירהשני לבית ....הביאתיו   •••• ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָֹ
וי ....מי ְְְִִִַַָ
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  ••••(ספרי)לינ ר מה ינ ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

אמר תל לי מה אה כו)ה תי(ויקרא א"  ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
" מיכ ונתי לכ....     ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

••••ל בת אר" מוק לנ דבלתת ...."ב ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

         

˙BNÚÏ EÈÏÚM ‰Ó ‰z‡ ‰NÚ ,ÈÏÚ zM ‰Ó ÈNÚ»ƒ«∆»«¿»»≈¬≈«»«∆»∆«¬
טו) כו, (רש"י

‰ ÔBLÏ ‰Â ,‰‡ ‰BzL ‰Ù˜L‰ Ïkירושלמי) »«¿»»∆«»¬»¿∆¿¿»»
ה) ה, שני מעשר

אחד. ּבקנה עֹולים הּמאמרים EÈÏÚMׁשני ‰Ó ‰z‡ ‰NÚ ְְֲִִֵֶֶַַָָָ¬≈«»«∆»∆
˙BNÚÏׁשאין מּבחינה ּבאה זֹו ׁשּברכה ּבחסידּות מבאר – «¬ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּכתר. ּבחינת לׁשם, מּגיעה ּדלתּתא ‰Ù˜L‰אתערּותא Ïk ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ»«¿»»
‰ ÔBLÏ ‰Â . . ‰BzLהפ ׁשל ּבלׁשֹון ּבאה זֹו ּברכה - ∆«»¿∆¿¿»»ְְֵֶֶָָָָָ

והתלּבׁשּות מּגּלּוי ׁשּלמעלה סתים, מּבחינת להיֹותּה ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָהּברכה

ּתֹורה ּבלּקּוטי וכּמבאר ּכתר. ּבחינת ב)ּבעֹולם, מח, (בחוקותי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבאה ׁשהּברכה רק ּברכֹות, אּלא אינן הּתֹוכחה קללֹות ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּבאמת

ׁשּבּתֹורה. סתים מּבחינת  ְִִִֶַַָָ

     

    ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
  §©§©«£²¤©«ª¦¬
 ̈¥−¤§¤©¦§¨¦®
   §¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ½̈§¨

 §¨«§−§¨©§¤«
    ••••יד יני יהי י כל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ליה נטית   א....  ••••לק ת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
נהמברכ ה רי האההבאת ....לנה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

        

‰‡‰ ‰MÏ ‰Lz ÌBi‰ ÌÈk ˙‡‰ ,BzÓ ÏB˜ ˙«¿»«¿≈≈»ƒƒ«ƒ¿∆«»»«»»
טז) כו, (רש"י

לֹומר לֹו היה ּדהּנהÈz‡לכאֹורה לֹומר, ויׁש הּבאה. לּׁשנה ְִַָָָ»ƒְְִֵֵַַַָָָָ

מּדה ׁשל ּבאפן ׂשכר מׁשּלם ׁשהקב"ה מדּגׁש הּבאים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבּפסּוקים

הּוא הּׂשכר ּכאן ואף .האמיר וה' . . האמרּת ה' את מּדה: ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכנגד

מעׂשה אֹותֹו על ותחזר ּתׁשּוב הּבאה ּבּׁשנה מּדה: ּכנגד ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּדה

ּכנגד "וענית" היא קֹול ּבת ׁשמיעת ואף זֹו. ּבׁשנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשעׂשית

ּבּכּורים ּפרׁשת את קֹורא ּבּכּורים ׁשהביא האדם ְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ"וענית":

קֹול ה)ּבהרמת פסוק הּמברכת(רש"י קֹול ּבת לׁשמע זֹוכה ולכן , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

אֹותֹו. 
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קדׁשטו מּמדֹור ְְְְִִִָָאסּתכי

עּמ ית ּובר ׁשמּיא ְִֵַַָָָָמן

ּדי ארעא וית יׂשראל ְְְִִֵַָָָָית

די ּכמא לנא ְְְְִַָָָיהבּת

ארע לאבהתנא ְֲֲֶַַַָָָָָקּימּתא

ּודבׁש: חלב ְְֲַָָָעבדא

אלהטז יי הדין ְֱֵָָָָָיֹומא

קימּיא ית למעּבד ְְְְְֶַַַָָָָמפּקד

ותּטר ּדינּיא וית ְְִִִֵַַָָָהאּלין

לּב ּבכל יתהֹון ְְְְִֵַָָָותעּבד

:נפׁש ְְַָָּובכל

דיןיז יֹומא חטבּת יי ְְֲֵַָָָָית

ולמה לאלּה ל ְְְֱֱִֵֵֶַָָלמהוי

קדמֹוהי ּדתקנן ְְְְֳִָָָָָּבארחן

ּופּקֹודֹוהי קימֹוהי ְְִִִִַָּולמּטר

במימרּה: ּולקּבלא ְְְְִִֵֵַָָודינֹוהי

      
ּתמיד, נֹוהגֹות ׁשאינם מצוֹות מאֹותם ְְֲִִִֵֵֶָָָָמצוה
והם מהעֹולם נסּתּלקּו ׁשּכבר הּנׁשמֹות ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָאֹותם
הּמצוה העֹוׂשה עם וגרים ּבאים זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָחסרי
מן ּורחֹוקים לׂשכר קרֹובים הּדר זה ְְְִִִֶֶֶַַָָעל
ּוכנגד המקּבלים, ּבדברי ּבאר ּכאמּור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻההפסד

:ּבקרּב אׁשר והּגר אמר זֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּבחינה
B‚Â'.טו) ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ּכפל לּמה לדעת צרי «¿ƒ»ƒ¿¿ִַַַָָָָָ

‰ÌÈÓM,וגֹו'ÔBÚnÓלֹומר ÔÓלכּנֹות ואם ַƒ¿ְƒ«»«ƒְְִַ
לֹומר לֹו היה קדּׁשה ּבלׁשֹון יתּבר מקֹומֹו ְְְְִִֵַַָָָָֻׁשם
הּׁשמים, וגֹו' מּמעֹון הׁשקיפה הּדר זה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָעל
האדֹון ּכי והּוא אחד סֹוד יעיר ׁשהּכתּוב ְְְִִִֶֶֶַָָָָָונראה
א' ּלמעלה, הׁשּפעֹות ב' הכין הּוא ְְְִֵַַָָָּברּו
הּטהֹורֹות, הּנפׁשֹות ׁשהם הרּוחנּיּות ְְְִֵֶַַַַָָָָהׁשּפעת
ׁשהּוא הּנבראים לחּיּות הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְִִֶֶַַַַַָָָואחד
רּבֹותינּו להם יקראּו אּלּו ּוׁשנים לּכל, ְְְִִֵֵֶַַַָָֹמזֹון

מׁשּפיע(זוה"ק)ז"ל ּבבחינת ׁשּיׁש ׁשּכל ְְִִִִֵֶֶַַַָזּוּוג,

ואמרּו זּוּוג, ּבּׁשם יתּכּנּו נׁשּפע ְְְְְִִִִֵַַַָָּובחינת
הׁשּפעת נפסק הּבית ׁשּנחרב ׁשּמּיֹום ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֻהמקּבלים
חּיּות הׁשּפעת אּלא נׁשאר ולא ְְְְִֶַַַַָָָָֹהּנׁשמֹות
והּוא העֹולמֹות, לקּיּום מכרח ׁשהּוא ְְְִֶָָָָָֻהעֹולמֹות

˜„ELאֹומרֹו ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰הׁשּפעת ּכנגד ְ«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ְְֶֶַַָ
ּבמקֹום עליֹונה היא זֹו והׁשקפה ְְְְְִֶַַָָָָָהּנׁשמֹות,
(זהר המקּבלים ּגּלּו ּוכבר קדׁש, הּנקרא ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻּגבֹוּה
להדרגת קדׁש הדרגת ּבין מה קכ"א.) ְְְֵֶַַַַַָָֹח"ב
ּוכנגד יבין, והּמׂשּכיל למעלה קדׁש ּכי ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹקדֹוׁש
זה הּׁשמים מן אמר העֹולמֹות חּיּות ְִִֶַַַַַָָָָָהׁשּפעת
מאמר ּכנגד ואמר מהראׁשֹון, למּטה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָזּוּוג
ז"ל רּבֹותינּו ּופרׁשּו עּמ את ּובר ְְְִֵֵֵֶַַַָָהׁשקיפה

מי"ג) פ"ה ּפרּוׁשנּו(מע"ש יצּדיק וזה ּובנֹות, ְְְִִֵֵֶַָָּבבנים
מאמר ּוכנגד אֹומר, הּוא הּנׁשמֹות זּוּוג ְְֲִֵֶֶֶַַַַָׁשעל
ּברּכת ׁשהיא האדמה ואת אמר הּׁשמים ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת

ונכֹון: ְַָָהּמזֹון

B‚Â'.טז) ‰f‰ ÌBi‰והלא מצּוה הּוא הּיֹום וכי ««∆¿ְְֲִֶַַַֹ
ּבכל ּפירׁש ז"ל ורׁש"י סיני, ּבהר צּוה ְְְְִִִִֵַַַָָָּכבר
הּכתּוב ׁשּכּונת ונראה חדׁשים. ּבעיני יהיּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָיֹום
אֹותּה צּוה הּתֹורה ׁשּכל לפי הּדר זה על ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהיא
עׂשה קּום ּבהם ׁשּיׁש ּדברים ּבין סיני ּבהר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָה'
אּלא עׂשה ּבקּום ׁשאינם ּדברים ּבין זמן ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָּבאֹותֹו
זאת ּבפרׁשה האמּורים ּכאֹותם זמן ְְְְֲִַַָָָָָָֹלאחר
ּבארץ, אּלא נֹוהגים ׁשאינם ּומעׂשרֹות ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּכּורים

ה' מּטעםוצּוה זמּנם היה ׁשּלא הגם אֹותם ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ
קּבלתם, על ׂשכר ּולקּבל אֹותם ללמד ְְְִֵֵַַַָָָָָָֹּכדי
אֹותם מצּוה הּיֹום הן ּכי מׁשה להם ְְִֵֶֶֶַַַָָָואמר
ּומעׂשרֹות ּבּכּורים ׁשהם האּלה החּקים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻלעׂשֹות
והּיֹום לבד ּדיניהם ללמד נצטּוּו הּיֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹׁשעד
לארץ, הּגיעּו ּכי לעׂשֹות אֹותם מצּוה ְֲִִִֶֶֶַַַָָָהּזה

הּמּוכן‰ÌBiותבת זמן זכר אּלא ּדוקא לאו ְֵַ«ְְֶַַַָָָָָָ
הּזה: הּיֹום ְֵֶַַּבׁשם

              
 ••••רא וי קרא כימ   אי ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ו ר  כיא י מאי  י ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
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יק".... ְִ

דיןיח יֹומא חטב ְֵַָָָָויי

חּביב לעם לּה ְְֱִֵֵֶַַלמהוי

ּולמּטר ל מּליל די ְְִִִַַָָּכמא

ּפּקֹודֹוהי: ִִָּכל

ּכליט על עּלאה ְְִִַָָָָּולמּתנ

לתׁשּבחא עבד ּדי ְְְֲִַַַָָָֻעממּיא

עם ּולמהו ולרבּו ְְְְֱִֵַָּולׁשּום

ּכמא אלה יי קדם ְְֱֳִַָָָָָקּדיׁש

מּליל: ִִַדי

      

B‚Â'.‡˙יז) ˙BÈ‰Ï ÌBi‰ Ó‡‰ ‰ÌBiאֹומרֹו‰' ∆∆¡«¿»«ƒ¿¿ְ«
ז"ל אֹומרם ּדר על ק"י:)יתּבאר ּכל(ּכתבֹות ְְְִֵֶֶַָָָֻ

אלּה לֹו ׁשאין ּכמי ּדֹומה לארץ ּבחּוץ ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹהּדר
אֹומרֹו והּוא ‰ÌBiע"כ, Ó‡‰ '‰ ּדוקא‡˙ ְְ∆∆¡«¿»«ְַָ

ׁשעדין והגם המקּדׁשת, ּבארץ ׁשהיּו ּכיון ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּפרּוׁש
ּכתבנּו ּכבר זה ּכל עם ועֹוג סיחֹון ּבארץ ְְְְִִֶֶֶַָָָָהיּו
על רּבים ּכּבּוׁש ׁשּנכּבׁשה ּכיון מקּדׁשת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻׁשהיא

מּטֹות ּבפרׁשת ׁשהֹוכחנּו ּוכמֹו נביא, (ל"בּפי ְְְִִֶַַַָָָ
ולזהג') לארץ חּוצה נחׁשב מקֹומּה אין ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָּומעּתה

אֹומרֹו והּוא לאלהים, להם להיֹות ה' ְְְֱִִִֵֶֶָֹהאמירֹו
לאלהים: ל ְְִִֵֹלהיֹות

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על ק"ח:)ירצה ח"א (זהר ְְִֶֶֶַַָֹ

מעלה ׂשרי ּביד נמסרּו הארצֹות ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשּׁשאר
ׁשֹופט עליה אין יׂשראל ארץ ּכן ּׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמה

אֹומרֹו והּוא ה', ‰ÌBiמּבלעדי Ó‡‰ '‰ ˙‡ ְְְֲִֵַ∆∆¡«¿»«
ּדר על לאלהים ל להיֹות לארץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹּבכניסת

י"ז)אֹומרֹו ולא(ּתהּלים יצא מׁשּפטי מּלפני ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹ
וׁשֹופט: ׂשר לפני מׁשּפטנּו ְְְִִֵֵֵַָָיבֹוא

„BÚיביאם ּכי הגם ה' יאמירּו ּכי לֹומר ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַנתּכּון
ּוכמעׂשיו ּכדרכיו לאיׁש לתת ְְְְְֲִִִֵַָָָָָּבמׁשּפט

אֹומרֹו והּוא ‰‡Óהרעים, '‰ BÈ‰Ï˙וגֹו'‡˙ ְְִָָ∆∆¡«¿»ְƒ¿
,ÌÈ‰Ï‡Ï EÏהּדין מּדת הּוא אלהים ּכי וידּוע ¿≈…ƒְֱִִִִַַַָֹ

הרעה על ויבר ה' יאמיר כן ּפי על ֲִִִֵֵַַַַָָָָאף
הּטֹובה: ֵֵַָמעין

BÓB‡Â,ּבדרכיו צּוהוללכת ׁשּלא הגם ּפרּוׁש ¿¿ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכׁשיּכירּו כן ּפי על אף ּבהם ללכת ְִִֵֶֶֶֶַַַָָה'
יעׂשּו עֹוׂשה הּוא אׁשר ּכל ה' ּדרכי ׁשהם ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָּבהם
מתים קבּורת חֹולים ּבּקּור ּכגֹון יׂשראל, ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵַָּכן
ּגם ילכּו אֹותם עֹוׂשה לה' ׁשּמצינּו ְְִֵֶֶֶַַַָָוכּדֹומה

ּבדרכיו, טעם,ÂÈwÁהם ּבהם ׁשאין מצוֹות הם ְִֵָָÀ»ְִֵֵֶֶַַָ
ÂÈ˙BˆÓמסּכים ּכן ּגם ׁשהּׂשכל מצוֹות הם ƒ¿»ְְִִֵֵֵֶֶַַַ
ּביןÂÈËtLÓעליהם, לׁשּפט ׁשּמסר ּדינים הם ֲֵֶƒ¿»»ְִִִֵֵֶַָֹ

רעהּו, ּובין BÏ˜aאיׁש ÚÓLÏÂּתלמּוד זה ִֵֵֵ¿ƒ¿…«¿…ְֶַ
אֹומרם ּדר על ּבקלֹו לֹומר ודקּדק ְְְְִֵֶֶַַָָֹּתֹורה,

י"ד)ז"ל פ' קטן(במד"ר מּפי לּׁשֹומע מּנין ְִִִִֵַַַָָוז"ל
ּדכתיב הּגבּורה מּפי ּכׁשֹומע ה')וכּו' ט"ו (לעיל ְְְְְִִִִֵֵַַָ

ׁשּצּוה וטעם ,אלהי ה' ּבקֹול ּתׁשמע ׁשמע ְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹֹאם
ׁשהגם להעיר ּבאחרֹונה, הּתֹורה עסק ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָעל

על אף וקּימֹו האמּור ּכל לדעת אדם ְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשהּׂשיג
לדעת אם ּתֹורה ללמד ּלי מה יאמר לא כן ְִִִִֵַַַַָָֹֹֹּפי
ּדברי ּכל וקּימּתי ידעּתי הּנה יׂשראל ּיעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמה
ּתלמּוד הּכתּוב חּיב כן ּפי על אף אּלא ְִִֵֵֶַַַַָָה'

ׁשחּי מה ּכל אחר אֹומרֹו והּוא לעׂשֹותּתֹורה, ב ְְֲִֵֶַַַַָָ
היא ּתֹורה ּתלמּוד מצות ּכי ּבקֹולֹו ְְְְְִִִִַַַָֹולׁשמע
עד מּמּנה לּפטר זמן ׁשאין עצמּה ּבפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמצוה

ּדכתיב מֹותֹו י"ד)יֹום י"ט הּתֹורה(ּבּמדּבר זאת ְְִִִַַָָֹ
ּבאהל: ימּות ּכי ִֶָָָָֹאדם

Â.'B‚Â‰'יח) EÈÓ‡‰אֹומרֹוÌÚÏ BÏ ˙BÈ‰Ï «∆¡ƒ¿¿ְƒ¿¿«
,‰l‚Òותיטיב אחרת אּמה ׁשּתבֹוא ׁשהגם ¿À»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻ

יּׂשיגּו לא ּבּׁשכינה להּדבק ותׁשּתּדל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמעׂשיה
וזֹו סגּלה ּתּקרא זֹו ּובחינה יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻמדרגת

ואֹומרֹו ּגדּלתם, Ï,היא a L‡kּבמעׂשה ְְְִָָֻ«¬∆ƒ∆»ְֲֵַ
ּדכתיב סיני ה')הר י"ט סגּלה(ׁשמֹות לי והייתם ְְְְִִִִִִֶַַָֻ

העּמים: ִִַָָמּכל
B‡יׂשראל ׁשּיכעיסּו זמן ׁשּיהיה ׁשהגם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָירצה

אֹותם ימיר לא כן ּפי על אף הּבֹורא ִִֵֵֶַַַָָֹאת
ואֹומרֹו אחרת, aּבאּמה L‡kּכאֹומרם ְְְֶֶַָֻ«¬∆ƒ∆ְְָ

ז')ז"ל ט"ז)ּבּפסּוק(ּברכֹות ל"ג ונפלינּו(ׁשמֹות ְְְְִִַָָ
יׁשרה ׁשּלא מה' מׁשה ׁשּבּקׁש ,ועּמ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹאני

ּבמקֹומֹו ּופרׁשנּוהּו האּמֹות, על (חפץׁשכינתֹו ְְְִִֵֵֶַַָָֻ

אּמהה') מעׂשיה ׁשּתכׁשיר הגם היא ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּכּונה
ה' והסּכים רצֹונֹו, עֹוברי ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵָֻמאּמֹות

מׁשה: ּכדברי לעׂשֹות ְְְֲִִֵֵֶַודּבר
ÓLÏÂ.ÂÈ˙BˆÓ Ïkּדבר הלא ּבּדבר להעיר יׁש ¿ƒ¿…»ƒ¿»ְֲִֵַָָָָָֹ

ּבמעׂשה ׁשרׁשם הּכבֹוד מּתנאי הּוא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָזה
האמרּת ה' את ּבּפסּוק ׁשּכתּוב ּכמֹו לה' ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
ליׂשראל: ׁשּמה' ּבדברים להזּכירֹו ּמקֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּומה

ÈÏe‡Âּׁשהעלה מה היא יׂשראל ּתפארת ּכי ¿«ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ה ּכל להם ּבתת אֹותם ּמצוֹות,ורֹומם ְְְִֵֵֶַָָָ

ׁשּנתן ׁשהגם לראׁשֹונים כן עׂשה ּׁשּלא ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמה
נתן לא ּולהאבֹות ּולנח לאדם יתּבר ְְְְְִִַַַָָָָָָָֹֹמצוֹותיו
ׁשמירת נתן ליׂשראל אבל ּגרּגרים ג' ב' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאּלא
ּכל ּכי לדעת ל ויׁש ,יתּבר מצוֹותיו ְְְְִִִֵַַַָָָָָּכל
ּומּלכלּו מהּתעּוב ׁשמירה אּלא אינם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהּמצוֹות
האדם יהיה הּמצוֹות ׁשמירת ּובהׁשלמת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּנפׁש

:לכלּו ּומּכל מּום מּכל ְִִִֵָָָׁשלם

',הּמצוֹות ּכל לׁשמר זרֹועֹות יחּזק ה' ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹירצה
ׁשּיחּפצּו הגם זה לדבר זֹוכים הּכל לא ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹּכי
ּתּׂשיג לא יזּדּמן ואם לידם, יזּדּמן לא ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹֹֹלׁשמר
ּתּׂשיג לא מהּמצוֹות לחלק ּתּׂשיג ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹידם,
לׁשמר האמירם ה' ּכי ּכאן ואמר הּמצוֹות, ְְְְֱִִִִֶַַָָָָֹלכל

מצוֹותיו: ְִָָּכל
אֹומרֹו‚' ּדר על ח')ירצה מצוה(קהלת ׁשֹומר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

ז"ל ואמרּו רע, ּדבר ידע ח:)לא (ּפסחים ְְְִֵַָָָָָֹ

הּכתּוב מאמר והּוא נּזֹוקין, אינם מצוה ְְְֲִִִֵֵַַַָָָׁשלּוחי
לבלÓLÏÂּכאן מצוֹותיו ּכל יׁשמר ה' ּפרּוׁש ָ¿ƒ¿…ְְְִִֵַָָֹ

ּתּקלה: ּדבר מהם ְֵֵֵֶַַָָיצא
מׁשה„' הּׂשיגֹו ׁשּלא ּבּדבר להעירם ְְִִִִֶֶֶַַָָָֹירצה

סגּלה, עם ּבכלל היֹותֹו הגם ע"ה ְְְֱֲִַַַַָֻעצמֹו
ז"ל אֹומרם ּדר על י"ד.)והּוא ּבענין(סֹוטה ְְְְִֶֶַַָָ

מּפרֹותיה לאכל וכי לארץ לּכנס מׁשה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלת
ׁשּתלּויֹות מצוֹות הרּבה יׁש מׁשה אמר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָוגֹו'
להם לֹומר ּׁשּנתּכּון מה והּוא ע"כ, וכּו' ְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבארץ
ולׁשמר וגֹו' אתכם האמיר ׁשה' מעלתכם ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַֹראּו

לֹומר ּדקּדק ולזה מצֹותיו, ‰ÌBÈּכל EÈÓ‡‰ ְְְִִֵֶַָָָ∆¡ƒ¿«
וׁשם הארץ אל ּבאים ׁשאּתם זה ּבזמן ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרּוׁש
הּׂשיגּה ׁשּלא מעלה וזֹו הּמצוֹות, ּכל ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹּתׁשמרּו

מׁשה: ֲִֶאפּלּו
‰p‰Âּבּפסּוק מעלֹות ו' ‰‡Ó,ּתמצא '‰ ˙‡ ¿ƒ≈ְֲִַַָָ∆∆¡«¿»

ּבדרכיו, ללכת ב' לאלהים, ל להיֹות ְְְִִִֵֶֶָָָֹא'
ּומׁשּפטיו, ה' ּומצֹותיו, ד' חּקיו, לׁשמר ְְְִִִָָָָֹֻג'
מעלֹות ׁשׁש ה' אמר ּכנגּדם ּבקלֹו, ולׁשמע ְְְְְֲִֵֶַַַָָֹֹו'
סגּלה לעם לֹו להיֹות א' יׂשראל, ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻלכנסת
ּכל ולׁשמר ב' לאלהים, ל להיֹות ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶָֹֹזה
וה' ד' ג' ּבדרכיו, ללכת ּכנגד זה ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָמצֹותיו
לתפארת ּולׁשם לתהּלה וגֹו' עליֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָּולתּת
ּומׁשּפטיו, ּומצֹותיו חּקיו ׁשמירת ּכנגד ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻהם
ולׁשמע ּכנגד זה לה' קדׁש עם ולהית ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹו'
להם יתיחס הּתֹורה עסק ידי על ּכי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבקלֹו

ואֹומרֹו קדֹוׁש, ׁשל זה aׁשם L‡k ְְֵֶֶָ«¬∆ƒ≈
ו')ּדכתיב י"ט וגֹו'(ׁשמֹות לי ּתהיּו ואּתם ְְְְְִִִִֶַ

אל ּתדּבר אׁשר הּדברים אּלה קדֹוׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָוגֹוי
יׂשראל: ְְִֵֵָּבני
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דיןיח יֹומא חטב ְֵַָָָָויי

חּביב לעם לּה ְְֱִֵֵֶַַלמהוי

ּולמּטר ל מּליל די ְְִִִַַָָּכמא

ּפּקֹודֹוהי: ִִָּכל

ּכליט על עּלאה ְְִִַָָָָּולמּתנ

לתׁשּבחא עבד ּדי ְְְֲִַַַָָָֻעממּיא

עם ּולמהו ולרבּו ְְְְֱִֵַָּולׁשּום

ּכמא אלה יי קדם ְְֱֳִַָָָָָקּדיׁש

מּליל: ִִַדי

      

B‚Â'.‡˙יז) ˙BÈ‰Ï ÌBi‰ Ó‡‰ ‰ÌBiאֹומרֹו‰' ∆∆¡«¿»«ƒ¿¿ְ«
ז"ל אֹומרם ּדר על ק"י:)יתּבאר ּכל(ּכתבֹות ְְְִֵֶֶַָָָֻ

אלּה לֹו ׁשאין ּכמי ּדֹומה לארץ ּבחּוץ ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹהּדר
אֹומרֹו והּוא ‰ÌBiע"כ, Ó‡‰ '‰ ּדוקא‡˙ ְְ∆∆¡«¿»«ְַָ

ׁשעדין והגם המקּדׁשת, ּבארץ ׁשהיּו ּכיון ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּפרּוׁש
ּכתבנּו ּכבר זה ּכל עם ועֹוג סיחֹון ּבארץ ְְְְִִֶֶֶַָָָָהיּו
על רּבים ּכּבּוׁש ׁשּנכּבׁשה ּכיון מקּדׁשת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻׁשהיא

מּטֹות ּבפרׁשת ׁשהֹוכחנּו ּוכמֹו נביא, (ל"בּפי ְְְִִֶַַַָָָ
ולזהג') לארץ חּוצה נחׁשב מקֹומּה אין ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָּומעּתה

אֹומרֹו והּוא לאלהים, להם להיֹות ה' ְְְֱִִִֵֶֶָֹהאמירֹו
לאלהים: ל ְְִִֵֹלהיֹות

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על ק"ח:)ירצה ח"א (זהר ְְִֶֶֶַַָֹ

מעלה ׂשרי ּביד נמסרּו הארצֹות ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשּׁשאר
ׁשֹופט עליה אין יׂשראל ארץ ּכן ּׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמה

אֹומרֹו והּוא ה', ‰ÌBiמּבלעדי Ó‡‰ '‰ ˙‡ ְְְֲִֵַ∆∆¡«¿»«
ּדר על לאלהים ל להיֹות לארץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹּבכניסת

י"ז)אֹומרֹו ולא(ּתהּלים יצא מׁשּפטי מּלפני ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹ
וׁשֹופט: ׂשר לפני מׁשּפטנּו ְְְִִֵֵֵַָָיבֹוא

„BÚיביאם ּכי הגם ה' יאמירּו ּכי לֹומר ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַנתּכּון
ּוכמעׂשיו ּכדרכיו לאיׁש לתת ְְְְְֲִִִֵַָָָָָּבמׁשּפט

אֹומרֹו והּוא ‰‡Óהרעים, '‰ BÈ‰Ï˙וגֹו'‡˙ ְְִָָ∆∆¡«¿»ְƒ¿
,ÌÈ‰Ï‡Ï EÏהּדין מּדת הּוא אלהים ּכי וידּוע ¿≈…ƒְֱִִִִַַַָֹ

הרעה על ויבר ה' יאמיר כן ּפי על ֲִִִֵֵַַַַָָָָאף
הּטֹובה: ֵֵַָמעין

BÓB‡Â,ּבדרכיו צּוהוללכת ׁשּלא הגם ּפרּוׁש ¿¿ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכׁשיּכירּו כן ּפי על אף ּבהם ללכת ְִִֵֶֶֶֶַַַָָה'
יעׂשּו עֹוׂשה הּוא אׁשר ּכל ה' ּדרכי ׁשהם ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָּבהם
מתים קבּורת חֹולים ּבּקּור ּכגֹון יׂשראל, ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵַָּכן
ּגם ילכּו אֹותם עֹוׂשה לה' ׁשּמצינּו ְְִֵֶֶֶַַַָָוכּדֹומה

ּבדרכיו, טעם,ÂÈwÁהם ּבהם ׁשאין מצוֹות הם ְִֵָָÀ»ְִֵֵֶֶַַָ
ÂÈ˙BˆÓמסּכים ּכן ּגם ׁשהּׂשכל מצוֹות הם ƒ¿»ְְִִֵֵֵֶֶַַַ
ּביןÂÈËtLÓעליהם, לׁשּפט ׁשּמסר ּדינים הם ֲֵֶƒ¿»»ְִִִֵֵֶַָֹ

רעהּו, ּובין BÏ˜aאיׁש ÚÓLÏÂּתלמּוד זה ִֵֵֵ¿ƒ¿…«¿…ְֶַ
אֹומרם ּדר על ּבקלֹו לֹומר ודקּדק ְְְְִֵֶֶַַָָֹּתֹורה,

י"ד)ז"ל פ' קטן(במד"ר מּפי לּׁשֹומע מּנין ְִִִִֵַַַָָוז"ל
ּדכתיב הּגבּורה מּפי ּכׁשֹומע ה')וכּו' ט"ו (לעיל ְְְְְִִִִֵֵַַָ

ׁשּצּוה וטעם ,אלהי ה' ּבקֹול ּתׁשמע ׁשמע ְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹֹאם
ׁשהגם להעיר ּבאחרֹונה, הּתֹורה עסק ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָעל

על אף וקּימֹו האמּור ּכל לדעת אדם ְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשהּׂשיג
לדעת אם ּתֹורה ללמד ּלי מה יאמר לא כן ְִִִִֵַַַַָָֹֹֹּפי
ּדברי ּכל וקּימּתי ידעּתי הּנה יׂשראל ּיעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמה
ּתלמּוד הּכתּוב חּיב כן ּפי על אף אּלא ְִִֵֵֶַַַַָָה'

ׁשחּי מה ּכל אחר אֹומרֹו והּוא לעׂשֹותּתֹורה, ב ְְֲִֵֶַַַַָָ
היא ּתֹורה ּתלמּוד מצות ּכי ּבקֹולֹו ְְְְְִִִִַַַָֹולׁשמע
עד מּמּנה לּפטר זמן ׁשאין עצמּה ּבפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמצוה

ּדכתיב מֹותֹו י"ד)יֹום י"ט הּתֹורה(ּבּמדּבר זאת ְְִִִַַָָֹ
ּבאהל: ימּות ּכי ִֶָָָָֹאדם

Â.'B‚Â‰'יח) EÈÓ‡‰אֹומרֹוÌÚÏ BÏ ˙BÈ‰Ï «∆¡ƒ¿¿ְƒ¿¿«
,‰l‚Òותיטיב אחרת אּמה ׁשּתבֹוא ׁשהגם ¿À»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻ

יּׂשיגּו לא ּבּׁשכינה להּדבק ותׁשּתּדל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמעׂשיה
וזֹו סגּלה ּתּקרא זֹו ּובחינה יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻמדרגת

ואֹומרֹו ּגדּלתם, Ï,היא a L‡kּבמעׂשה ְְְִָָֻ«¬∆ƒ∆»ְֲֵַ
ּדכתיב סיני ה')הר י"ט סגּלה(ׁשמֹות לי והייתם ְְְְִִִִִִֶַַָֻ

העּמים: ִִַָָמּכל
B‡יׂשראל ׁשּיכעיסּו זמן ׁשּיהיה ׁשהגם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָירצה

אֹותם ימיר לא כן ּפי על אף הּבֹורא ִִֵֵֶַַַָָֹאת
ואֹומרֹו אחרת, aּבאּמה L‡kּכאֹומרם ְְְֶֶַָֻ«¬∆ƒ∆ְְָ

ז')ז"ל ט"ז)ּבּפסּוק(ּברכֹות ל"ג ונפלינּו(ׁשמֹות ְְְְִִַָָ
יׁשרה ׁשּלא מה' מׁשה ׁשּבּקׁש ,ועּמ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹאני

ּבמקֹומֹו ּופרׁשנּוהּו האּמֹות, על (חפץׁשכינתֹו ְְְִִֵֵֶַַָָֻ

אּמהה') מעׂשיה ׁשּתכׁשיר הגם היא ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּכּונה
ה' והסּכים רצֹונֹו, עֹוברי ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵָֻמאּמֹות

מׁשה: ּכדברי לעׂשֹות ְְְֲִִֵֵֶַודּבר
ÓLÏÂ.ÂÈ˙BˆÓ Ïkּדבר הלא ּבּדבר להעיר יׁש ¿ƒ¿…»ƒ¿»ְֲִֵַָָָָָֹ

ּבמעׂשה ׁשרׁשם הּכבֹוד מּתנאי הּוא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָזה
האמרּת ה' את ּבּפסּוק ׁשּכתּוב ּכמֹו לה' ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
ליׂשראל: ׁשּמה' ּבדברים להזּכירֹו ּמקֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּומה

ÈÏe‡Âּׁשהעלה מה היא יׂשראל ּתפארת ּכי ¿«ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ה ּכל להם ּבתת אֹותם ּמצוֹות,ורֹומם ְְְִֵֵֶַָָָ

ׁשּנתן ׁשהגם לראׁשֹונים כן עׂשה ּׁשּלא ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמה
נתן לא ּולהאבֹות ּולנח לאדם יתּבר ְְְְְִִַַַָָָָָָָֹֹמצוֹותיו
ׁשמירת נתן ליׂשראל אבל ּגרּגרים ג' ב' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאּלא
ּכל ּכי לדעת ל ויׁש ,יתּבר מצוֹותיו ְְְְִִִֵַַַָָָָָּכל
ּומּלכלּו מהּתעּוב ׁשמירה אּלא אינם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהּמצוֹות
האדם יהיה הּמצוֹות ׁשמירת ּובהׁשלמת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּנפׁש

:לכלּו ּומּכל מּום מּכל ְִִִֵָָָׁשלם

',הּמצוֹות ּכל לׁשמר זרֹועֹות יחּזק ה' ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹירצה
ׁשּיחּפצּו הגם זה לדבר זֹוכים הּכל לא ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹּכי
ּתּׂשיג לא יזּדּמן ואם לידם, יזּדּמן לא ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹֹֹלׁשמר
ּתּׂשיג לא מהּמצוֹות לחלק ּתּׂשיג ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹידם,
לׁשמר האמירם ה' ּכי ּכאן ואמר הּמצוֹות, ְְְְֱִִִִֶַַָָָָֹלכל

מצוֹותיו: ְִָָּכל
אֹומרֹו‚' ּדר על ח')ירצה מצוה(קהלת ׁשֹומר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

ז"ל ואמרּו רע, ּדבר ידע ח:)לא (ּפסחים ְְְִֵַָָָָָֹ

הּכתּוב מאמר והּוא נּזֹוקין, אינם מצוה ְְְֲִִִֵֵַַַָָָׁשלּוחי
לבלÓLÏÂּכאן מצוֹותיו ּכל יׁשמר ה' ּפרּוׁש ָ¿ƒ¿…ְְְִִֵַָָֹ

ּתּקלה: ּדבר מהם ְֵֵֵֶַַָָיצא
מׁשה„' הּׂשיגֹו ׁשּלא ּבּדבר להעירם ְְִִִִֶֶֶַַָָָֹירצה

סגּלה, עם ּבכלל היֹותֹו הגם ע"ה ְְְֱֲִַַַַָֻעצמֹו
ז"ל אֹומרם ּדר על י"ד.)והּוא ּבענין(סֹוטה ְְְְִֶֶַַָָ

מּפרֹותיה לאכל וכי לארץ לּכנס מׁשה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלת
ׁשּתלּויֹות מצוֹות הרּבה יׁש מׁשה אמר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָוגֹו'
להם לֹומר ּׁשּנתּכּון מה והּוא ע"כ, וכּו' ְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבארץ
ולׁשמר וגֹו' אתכם האמיר ׁשה' מעלתכם ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַֹראּו

לֹומר ּדקּדק ולזה מצֹותיו, ‰ÌBÈּכל EÈÓ‡‰ ְְְִִֵֶַָָָ∆¡ƒ¿«
וׁשם הארץ אל ּבאים ׁשאּתם זה ּבזמן ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרּוׁש
הּׂשיגּה ׁשּלא מעלה וזֹו הּמצוֹות, ּכל ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹּתׁשמרּו

מׁשה: ֲִֶאפּלּו
‰p‰Âּבּפסּוק מעלֹות ו' ‰‡Ó,ּתמצא '‰ ˙‡ ¿ƒ≈ְֲִַַָָ∆∆¡«¿»

ּבדרכיו, ללכת ב' לאלהים, ל להיֹות ְְְִִִֵֶֶָָָֹא'
ּומׁשּפטיו, ה' ּומצֹותיו, ד' חּקיו, לׁשמר ְְְִִִָָָָֹֻג'
מעלֹות ׁשׁש ה' אמר ּכנגּדם ּבקלֹו, ולׁשמע ְְְְְֲִֵֶַַַָָֹֹו'
סגּלה לעם לֹו להיֹות א' יׂשראל, ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻלכנסת
ּכל ולׁשמר ב' לאלהים, ל להיֹות ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶָֹֹזה
וה' ד' ג' ּבדרכיו, ללכת ּכנגד זה ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָמצֹותיו
לתפארת ּולׁשם לתהּלה וגֹו' עליֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָּולתּת
ּומׁשּפטיו, ּומצֹותיו חּקיו ׁשמירת ּכנגד ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻהם
ולׁשמע ּכנגד זה לה' קדׁש עם ולהית ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹו'
להם יתיחס הּתֹורה עסק ידי על ּכי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבקלֹו

ואֹומרֹו קדֹוׁש, ׁשל זה aׁשם L‡k ְְֵֶֶָ«¬∆ƒ≈
ו')ּדכתיב י"ט וגֹו'(ׁשמֹות לי ּתהיּו ואּתם ְְְְְִִִִֶַ

אל ּתדּבר אׁשר הּדברים אּלה קדֹוׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָוגֹוי
יׂשראל: ְְִֵֵָּבני
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ÔBLÏ ÈÚL(ח כז, (רש"י ¿ƒ¿ƒ»
Ï L ÔBLÏ ÈÚL B  דברים (רש"י ≈≈∆«»¿ƒ¿ƒ»≈¿»»∆

ה) א,

ׁשם ׁשּיחּול ּכדי לׁשֹון, ּבׁשבעים הּתֹורה את ּפרׁש רּבנּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשה

על ּתֹורהÔBLÏ"ּתֹורה" עניני אֹומר יהּודי ׁשּכאׁשר והינּו, האּמֹות. ַָ¿ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻ

קדם אֹותם לֹומר (ואסּור ּתֹורה ּדברי אֹומר הּוא אּלה, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבלׁשֹונֹות

חלה לׁשֹון, ּבׁשבעים הּכתיבה ּבאמצעּות וכאן, הּתֹורה). ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּברּכת

על ּגם הּתֹורה ּתֹורהקדּׁשת ּבעניני ׁשּספר והינּו, האּמֹות. ְַַַַָֻ¿«ְְְְְִֵֵֶֶַָָֻ

מנהג ּבֹו לנהג (ואסּור קדֹוׁש ספר הּוא האּמֹות, ּבכתב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּנכּתב

ִָּבּזיֹון).
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וסביא מׁשה ְִֵֶַָֹּופּקיד

למימר עּמא ית ְְִֵֵַָָָָיׂשראל

ּדי ּתפקדּתא ּכל ית ְְִֶַַָָָטר

יֹומא יתכֹון מפּקד ְְֲֵַָָָאנא

ֵדין:

תעּברּוןב ּדי ּביֹומא ְְְִִֵַָויהי

ּדיי לארעא ירּדנא ְְְְְַַַָָָָית

ל ּותקים ל יהב ְֱִֵָָָָָאלה

ּותסּוד רברבין ְְְְִִַַאבנין

ּבסידא: ְְִָָיתהֹון

ּכלג ית עליהֹון ְְֲִֵָָותכּתֹוב

הדא אֹוריתא ְְִֵַָָָָּפתּגמי

תעּול ּדי ּבדיל ְְְְִִֵֶָּבמעּבר

ל יהב אלה דיי ְְְֱֵַַָָָָָָלארעא

ּודבׁש חלב עבדא ְְְֲַַַָָָארעא

אלהא יי מּליל די ְְֱִִַָָָָּכמא

:ל ֲַָָָָדאבהת

יתד ּבמעברכֹון ְְֲִֵֵָָויהי

אבנּיא ית ּתקימּון ְְְְִַַַָָָירּדנא

מפּקד אנא ּדי ְֲִִֵֵַָָהאּלין

ּבטּורא דין יֹומא ְְֵָָָיתכֹון

יתהֹון ּותסּוד ְְְֵָָדעיבל

ְִָּבסידא:

קדםה מדּבחא תּמן ְְְְֳִֵַַָָָותבני

לא אבנין מדּבח אלה ְְְֱִַַַָָָָיי

ּפרזלא: עליהֹון ְְְֲִֵַָתרים

יתו ּתבני ׁשלמין ְְְִִִֵַָָאבנין

ותּסק אלה ּדיי ְְְְֱֵַַַָָָָמדּבחא

:אלה יי קדם עלון ְֱֲֲֳִָָָָָָעלֹוהי

קּודׁשיןז נכסת ְְְִִִַותּכֹוס

יי קדם ותחדי ּתּמן ְְְֱֳֵֵֶַָָָותיכּול

:ֱָָאלה

ּכלח ית אבנּיא על ְְְִַַַָָָותכּתֹוב

ּפרׁש הדא אֹוריתא ְְִֵַַָָָָָּפתּגמי

ָיאּות:

וכהנּיאט מׁשה ְֲִֶַַָָֹּומּליל

למימר יׂשראל לכל ְְְִֵֵֵֵַָָָלואי

יֹומא יׂשראל ּוׁשמע ְְֲִֵֵַָָאצית

יי קדם לעּמא הויתא ְְֲֳֵֵַָָָָָהדין

:ֱָָאלה

ּדייי למימרא ְְְְֵֵַַָָּותקּבל

ּפּקֹודֹוהי ית ותעּבד ְְֱִִֵַָָָאלה

אנא ּדי קימֹוהי ְְֲִִָָָוית

דין: יֹומא ְְֵַָָמפּקד

      

ÂˆÈÂÏÈא) ÈÂ LÓזקני זכרֹון טעם «¿«∆¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵַַ
ּׁשאמרּו מה ּבזה מׁשה נתּכּון ּכאן, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

ז"ל י"ט:)רּבֹותינּו חּלּול(ּברכֹות ׁשּיׁש ׁשּבמקֹום ְְִֵֵֶֶַָָ
ּדכתיב לרב ּכבֹוד חֹולקין אין כ"אה' (מׁשלי ְְְִִִִֵֵַָָ

ויצול') אֹומרֹו והּוא ה', לנגד וגֹו' חכמה ְְְְְְֵֶֶַַָָאין
עׂשה יׂשראל ׁשל רּבן ׁשהּוא ּולפניו ְְִֵֶֶֶַָָָָָָמׁשה,

לאמר הּדבר על ויזהירּו יצּוּו הּזקנים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּגם
לֹומר ּדקּדק וגֹו', ּבדברÓLׁשמר ּכי להעיר ְְִֵַָֹ»…ְְִִָָָ

תעׂשה לא מצות ׁשהּוא י"ג:)זה הּוא(מּכֹות ְֲִֶֶֶַַַֹ

ּכּידּוע: לרב ּכבֹוד חֹולקין אין ְְִֵֶַַַָָָָׁשאמרּו
ÔÚÓÏג) Lהחּלֹות אם ּפירׁש ראב"ע ¿««¬∆»…ֲִִִֵָ

וכּו', ראׁשֹונה מצוה וזֹו מצוֹותיו ְְְְְִִִִָָָֹלׁשמר

ואין וכּו', הּתֹורה אל לרמז ּפרׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹורמּב"ן
עֹוד להעיר ויׁש הּפרּוׁשים לב' מתיּׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהּכתּוב

Ïאֹומרֹו È ÈÏ   Lׁשּלא ְ«¬∆ƒ∆¡…≈¬…∆»ֶֹ
אׁשר ׁשאמר אחר ל ּתבת לֹומר צרי ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
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אמן: ְְֵֵָויימרּון

ואּמּהטז אבּוהי ּדיקלי ְְְֲִִִִֵֵליט
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ֵָאמן:

      

ÔÎ‡מׁשה מאמר ׁשּקדם לפי הּכתּוב ּכּונת »≈ְֲִֶֶַַַַַַָָָ
יׂשראל ּבזכּות לא הארץ ּביאת ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹליׂשראל

ה')ּכאֹומרֹו ט' אּלא(לעיל וגֹו' בצדקת לא ְְְְְְְִֵֶָָֹ
לזה וגֹומר, הקים ּולמען וגֹו' הּגֹוים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּברׁשעת
האמּור הּמעׂשה ּבאמצעּות ּכי ּכאן ּדברֹו ְְְֲִֶֶַַָָָָָָּבא
ּוגזרת עצמם, ּבזכּות לארץ ּביאתם ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבענין
וזה לבּסֹוף, האמּור ל ּתבת היא ְְִֵֶַַַָָָָהּכתּוב
ּתהיה ּפרּוׁש ּתבא אׁשר למען הּכתּוב ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשעּור
ּכאׁשר ל נתן אלהי ה' אׁשר לארץ ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּביאת
ּתצטר ולא ראּוי ׁשאּתה למען ּפרּוׁש ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹוגֹו'

והבן: אבֹות ּברית ְְְִִֵָָלזכּות
יתחילּו‰Â.ÌiÂlיד) ׁשהם והתחילּו ּפרּוׁש ¿»«¿ƒƒְְְִִִֵֵֶַ

ואנקלּוס אמן, אחריהם יענּו והעם ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָֻלדּבר
ּתׁשּובה הּלוּים וענּו ולדבריו ויתיבּון, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָּתרּגם
ׁשהּוא ההרים על זה ּבסדר יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהעמדת
אׁשר ּברּו מּפיהם האמּורּות אמרֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָלהׁשמיעם
לואי, ויכרזּון ּתרּגם ויֹונתן אׁשר, וארּור ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָוגֹו'

ּכי ואּולי רם, קֹול אֹומר הּוא הרי לי ְְֲִִֵֵֶַָָוקׁשה
ּבּמאמר קֹול הרמת לבד ּבקֹול ּתהיה ְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָההכרזה

ְַעצמֹו:
Â.Ó‡Âטו) Ì‰ Ïלֹומר הסּפיק ולא ¿»»»»¿»¿ְְִִַֹ

הארּורים ּבכל ׁשאמר ּכדר העם ּכל ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָואמר
ׁשּצרי ּבראׁשֹונה ה' העיר ּבענין, ְֲִִִִִֵֶָָָָָָהאמּורים
לֹומר יצטרכּו ׁשהּלוּים לא זה יׁשיבּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיׂשראל
ׁשּמצּוה הּוא הּכתּוב ּדברי אּלא העם ּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָואמר
הּלוּיים על ואין אמן, ויאמרּו העם ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּיענּו

וגֹו': העם ּכל ואמר ְְַַָָָָלֹומר
‡.'B‚Âטז) ‰Ï˜Óלא לּמה לדעת צרי »«¿∆¿ִַַָָָָֹ

הארּורים עליהם לֹומר העברֹות מּכל ֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָּבחר
הארּורים יחד לא לּמה ּבעריֹות ּגם אּלּו, ֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
ּכאלּו חמּורים עריֹות יׁש והלא לאּלּו ְֲֲֲִֵֵֵֶַָָָֹאּלא
אמר לא ּכי ואּולי איׁש, אׁשת על הּבא ְְִִֵֵֶַַַַָָֹוהם
ולזה והּנסּתרים, הּטמּונים העברֹות אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּכאן

ואמר ּבראׁשֹונה Òa˙רׁשם ÌNÂהעֹוׂשה ּכי ְִַַָָָָ¿»«»∆ִֶָ

יׂשראל נתחּיבּו הּנה מתּגּלה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבדר
ּׁשאמר מה וכן זה, על זה ‡ּבערבּות ְְְֵֶֶֶַַַַָ»

‰Ï˜Óׁשאינֹו ּבדר קלֹון לֹו ׁשּיעׂשה ּפרּוׁש «¿∆ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָ
הּׂשגת וכן מּטה, ׁשל ּדין ּבבית עליו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָנתּפס
עּור מׁשּגה וכן נּכר, ׁשאינֹו ּדבר הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּגבּול
הּׁשפלים, מׁשּפט הּטית וכן רֹואה, אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבּדר
ועל הּבהמה ועל אביו אׁשת על הּבא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכן
הּמצאֹו לּזּולת הרּגׁש אין ּכּלם וחֹותנּתֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָֻאחֹותֹו
לֹומר ּדקּדק רעהּו מּכה וכן ּבֹו, לחקר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹעּמהם
ּבית ׁשהיּו ּכגֹון וגֹו' ׁשחד לֹוקח וכן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹּבּסתר,
ּבׁשביל ּבסברתֹו והכריע אחד ּובא ׁשקּול ְְְְִִִִִִֶַָָָָָּדין
ואין לּלב הּמסּורים מּדברים הּוא זה ּגם ְְְִִִֵֵֶַַַַָֹׁשחד

ׁשּכתב וטעם לּזּולת, Ìהרּגׁש Î ‡ ְְֵֶֶַַַַַָ»…≈ƒ
‰Ó‰aּכל ּכי לֹומר לאחֹותֹו, אביו אׁשת ּבין ¿≈»ֲִִֵֵֶַַָָ

ּכׁשֹוכב ואחֹות אב אׁשת ׁשל הּדבר מרחק ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֻּכ
לטבע ּומתעב זר ּדבר ׁשהּוא ּבהמה ְְְִֵֶֶַָָָָָֹעם

ֱִאנֹוׁשי:
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יי קדם מרחקא ְְְֳַָָָָָָּומּתכא

ּומׁשּויעבד אמן ידי ְְֳִֵַַָֹ

עּמא ּכל ויתיבּון ְְִִִַָָָבסתרא

אמן: ְְֵֵָויימרּון

ואּמּהטז אבּוהי ּדיקלי ְְְֲִִִִֵֵליט

אמן: עּמא ּכל ְֵֵַַָָָויימר

ּתחּומאיז ּדיׁשני ְְְִִֵָליט

עּמא ּכל ויימר ְְְֵֵַַַָָדחברּה

ֵָאמן:

עּויראיח ּדיטעי ְְֲִִֵַָליט

עּמא ּכל ויימר ְְְֵַַָָָָּבארחא

ֵָאמן:

ּדּיריט ּדין ּדיצלי ְְִִֵַַַליט

ּכל ויימר וארמלא ְְְְִֵַַַָָָיּתּמא

אמן: ֵַָָעּמא

אּתתכ עם ּדיׁשּכּוב ְְִִִִַליט

ּכנפא ּגּלי ארי ְֲֲִִֵַַָאבּוהי

עּמא ּכל ויימר ְֲִֵַַַָָדאבּוהי

ֵָאמן:

      

ÔÎ‡מׁשה מאמר ׁשּקדם לפי הּכתּוב ּכּונת »≈ְֲִֶֶַַַַַַָָָ
יׂשראל ּבזכּות לא הארץ ּביאת ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹליׂשראל

ה')ּכאֹומרֹו ט' אּלא(לעיל וגֹו' בצדקת לא ְְְְְְְִֵֶָָֹ
לזה וגֹומר, הקים ּולמען וגֹו' הּגֹוים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּברׁשעת
האמּור הּמעׂשה ּבאמצעּות ּכי ּכאן ּדברֹו ְְְֲִֶֶַַָָָָָָּבא
ּוגזרת עצמם, ּבזכּות לארץ ּביאתם ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבענין
וזה לבּסֹוף, האמּור ל ּתבת היא ְְִֵֶַַַָָָָהּכתּוב
ּתהיה ּפרּוׁש ּתבא אׁשר למען הּכתּוב ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשעּור
ּכאׁשר ל נתן אלהי ה' אׁשר לארץ ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּביאת
ּתצטר ולא ראּוי ׁשאּתה למען ּפרּוׁש ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹוגֹו'

והבן: אבֹות ּברית ְְְִִֵָָלזכּות
יתחילּו‰Â.ÌiÂlיד) ׁשהם והתחילּו ּפרּוׁש ¿»«¿ƒƒְְְִִִֵֵֶַ

ואנקלּוס אמן, אחריהם יענּו והעם ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָֻלדּבר
ּתׁשּובה הּלוּים וענּו ולדבריו ויתיבּון, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָּתרּגם
ׁשהּוא ההרים על זה ּבסדר יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהעמדת
אׁשר ּברּו מּפיהם האמּורּות אמרֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָלהׁשמיעם
לואי, ויכרזּון ּתרּגם ויֹונתן אׁשר, וארּור ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָוגֹו'

ּכי ואּולי רם, קֹול אֹומר הּוא הרי לי ְְֲִִֵֵֶַָָוקׁשה
ּבּמאמר קֹול הרמת לבד ּבקֹול ּתהיה ְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָההכרזה

ְַעצמֹו:
Â.Ó‡Âטו) Ì‰ Ïלֹומר הסּפיק ולא ¿»»»»¿»¿ְְִִַֹ

הארּורים ּבכל ׁשאמר ּכדר העם ּכל ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָואמר
ׁשּצרי ּבראׁשֹונה ה' העיר ּבענין, ְֲִִִִִֵֶָָָָָָהאמּורים
לֹומר יצטרכּו ׁשהּלוּים לא זה יׁשיבּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיׂשראל
ׁשּמצּוה הּוא הּכתּוב ּדברי אּלא העם ּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָואמר
הּלוּיים על ואין אמן, ויאמרּו העם ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּיענּו

וגֹו': העם ּכל ואמר ְְַַָָָָלֹומר
‡.'B‚Âטז) ‰Ï˜Óלא לּמה לדעת צרי »«¿∆¿ִַַָָָָֹ

הארּורים עליהם לֹומר העברֹות מּכל ֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָּבחר
הארּורים יחד לא לּמה ּבעריֹות ּגם אּלּו, ֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
ּכאלּו חמּורים עריֹות יׁש והלא לאּלּו ְֲֲֲִֵֵֵֶַָָָֹאּלא
אמר לא ּכי ואּולי איׁש, אׁשת על הּבא ְְִִֵֵֶַַַַָָֹוהם
ולזה והּנסּתרים, הּטמּונים העברֹות אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּכאן

ואמר ּבראׁשֹונה Òa˙רׁשם ÌNÂהעֹוׂשה ּכי ְִַַָָָָ¿»«»∆ִֶָ

יׂשראל נתחּיבּו הּנה מתּגּלה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבדר
ּׁשאמר מה וכן זה, על זה ‡ּבערבּות ְְְֵֶֶֶַַַַָ»

‰Ï˜Óׁשאינֹו ּבדר קלֹון לֹו ׁשּיעׂשה ּפרּוׁש «¿∆ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָ
הּׂשגת וכן מּטה, ׁשל ּדין ּבבית עליו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָנתּפס
עּור מׁשּגה וכן נּכר, ׁשאינֹו ּדבר הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּגבּול
הּׁשפלים, מׁשּפט הּטית וכן רֹואה, אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבּדר
ועל הּבהמה ועל אביו אׁשת על הּבא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכן
הּמצאֹו לּזּולת הרּגׁש אין ּכּלם וחֹותנּתֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָֻאחֹותֹו
לֹומר ּדקּדק רעהּו מּכה וכן ּבֹו, לחקר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹעּמהם
ּבית ׁשהיּו ּכגֹון וגֹו' ׁשחד לֹוקח וכן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹּבּסתר,
ּבׁשביל ּבסברתֹו והכריע אחד ּובא ׁשקּול ְְְְִִִִִִֶַָָָָָּדין
ואין לּלב הּמסּורים מּדברים הּוא זה ּגם ְְְִִִֵֵֶַַַַָֹׁשחד

ׁשּכתב וטעם לּזּולת, Ìהרּגׁש Î ‡ ְְֵֶֶַַַַַָ»…≈ƒ
‰Ó‰aּכל ּכי לֹומר לאחֹותֹו, אביו אׁשת ּבין ¿≈»ֲִִֵֵֶַַָָ

ּכׁשֹוכב ואחֹות אב אׁשת ׁשל הּדבר מרחק ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֻּכ
לטבע ּומתעב זר ּדבר ׁשהּוא ּבהמה ְְְִֵֶֶַָָָָָֹעם

ֱִאנֹוׁשי:
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E˙‡ˆa ‰z‡  E‡Ba ‰z‡ a(ו (כח, »«»¿∆»«»¿≈∆
E‡Baהּבאה ּדלעילא אתערּותא הינּו -ÈÏוהיא העבֹודה, ¿∆ְְְֲִִֵַַָָָָƒ¿≈ְֲִָָ

ּדלתּתא. לאתערּותא ּכח ּדלעילאE˙‡ˆaנתינת אתערּותא הינּו – ְְְְֲִִִַַַָָֹ¿≈∆ְְְֲִִֵַָָ

עבֹודתֹו‡Èהּבאה ועֹובד מתיּגע אדם וכאׁשר העבֹודה. ַָָ«¬≈ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבהרּבה ּגבֹוהה ּדלעילא האתערּותא – "ה"ּברּו יׁשנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשלמּות,

ּבאתר ׁשריא הּוא ּברי קּודׁשא ּכי ויגיעתֹו, עבֹודתֹו ער ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָמּכפי

העבֹודה). (ׁשלמּות ְֲִֵָָָׁשלים

ּכלכא עם ּדיׁשּכּוב ְְִִִָליט

עּמא ּכל ויימר ְְִֵַַָָָּבעירא

ֵָאמן:

אחתּהכב עם ּדיׁשּכּוב ְְֲִִִֵָליט

אּמּה בת אֹו אבּוהי ֲִִֵַַּבת

אמן: עּמא ּכל ְֵֵַַָָָויימר

חמֹותּהכג עם ּדיׁשּכּוב ְְֲִִִֵליט

אמן: עּמא ּכל ְֵֵַַָָָויימר

לחברּהכד ּדימחי ְְְְִִֵֵַליט

עּמא ּכל ויימר ְְְִֵַַָָָּבסתרא

ֵָאמן:

ׁשחדאכה מקּבל ּדי ְֲִִֵַָֹליט

ויימר זּכי ּדם נפׁש ְְְְִֵַַַַַַלמקטל

אמן: עּמא ֵַָָָּכל

יתכו יקּים לא ּדי ְִִַַָָליט

הדא אֹוריתא ְְִֵַָָָָּפתּגמי

ּכל ויימר יתהֹון ְְְְֵֶַַָָלמעּבד

אמן: ֵַָָעּמא

תקּבלא קּבלא אם ְִִֵֵַַָָויהי

למּטר אלה ּדיי ְְְְֱִֵַַָָָָלמימרא

ּדי ּפּקֹודֹוהי ּכל ית ְְִִִֶַָָלמעּבד

דין יֹומא מפּקד ְְֲֵַָָָאנא

על עּלי אלה יי ְְְֱִִִַַָָָָויּתנּנ

ארעא: עממי ְְֵַַָָּכל

ּברּכתאב ּכל על ְְְֲִֵָָָוייתּון

תקּבל ארי וידּבקּנ ְְְְֲִִֵֵַַָָֻהאּלין

:אלה ּדיי ְְְֱֵַָָָָלמימרא

ּובריג ּבקרּתא אּת ְְְְְִִַַָּברי

ּבחקלא: ְְְַַָאּת

ואּבאד דמע ולּדא ְְְְִִִַָָָּברי

דבעיר ּוולּדא ְְְְִִַַָָָדארע

:ענ ועדרי תֹורי ְְְֵֵֶַָָָּבקרי

ואצות:ה סּל ְְְִַַָָָּברי

ּובריו ּבמעל אּת ְְְְֲִִֵַָּברי

:ּבמּפק ְְְִַָאּת

      

‡.'B‚Âכו) ˙BNÚÏ 'B‚Â ÌÈ˜È ‡Ï L‡יׁש »¬∆…»ƒ¿«¬¿ֵ
ּדברים על לֹומר ׁשּכּונתֹו הּכתּוב ְְְִֶַַַַַָָָָָּבמׁשמעּות
ּכל ׁשעל ּבמׁשמעּותֹו ויׁש ּבענין, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהאמּורים

ז"ל ּפרׁשּוהּו וכן מדּבר הּוא ל"ז.)הּתֹורה ,(סֹוטה ְְְֵֵֵַַָָ

ׁשאם לעׂשֹות, יקים אֹומרֹו טעם ז"ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָלדבריהם
יעׂשה לא אׁשר אֹו לבד יקים לא אׁשר אֹומר ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹהיה
זה הּוא מי ּכי יׂשראל לׂשֹונאי ּתקּומה היתה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹלא
מי ּגם ּומה הּזאת, הּתֹורה ּדברי את לקּים ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּיּוכל
לקּים ׂשדה לֹו אין ּכגֹון לקּים ּבידֹו סּפּוק ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
מצוֹות לקּים עבד לֹו אין אֹו ּבּה הּתלּויֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָמצוֹות

לזהאמר ּבכללBNÚÏ˙הּתלּויֹותּבֹו, ּפרּוׁשׁשאינֹו ְֶַַָָ«¬ְִֵֵֶַ
ּכׁשּתּׂשיג לעׂשֹות עליו יקים ׁשּלא מי אּלא ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹארּור

אׁשר אֹו יקים לא אׁשר אמר לא ולזה עׂשֹות, ְֲֲִֶֶֶַָָָָָֹֹידֹו
לע יקים לא אׁשר אּלא יעׂשה יקיםלא ּפרּוׁש ׂשֹות ֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ידֹו: ּכׁשּתּׂשיג לעׂשֹותם הּדברים ְְְֲִִִֶַַַָָָּבלּבֹו
È‰Â.'B‚Â‰א) ÚBÓL Ì‡ּגזרת מקֹום לדעת צרי ¿»»ƒ»«¿ְְִֵַַַָָ

היה וגֹו' ּונתנ מאמר הּוא אם ְְְֲִַַַָָָָהּכתּוב,
מׁשמע ּונתנ מאֹומרֹו ּכי ה', יּתנ לֹומר ְְְְְִִֵֶַַָָלֹו
הּכתּוב ׁשּגזרת ואּולי הּקֹודם, על ְְִֵֵֶֶַַַַַָׁשּמֹוסיף
ידי על ּכי ּבזה והּכּונה ה', ּבקֹול ּתׁשמע ְְְְִִֵֶַַַַָָָהּוא
ידּבר ׁשה' לזּכֹות ּבמעלֹות יעלה הּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָעסק

אֹומרֹו והּוא ‡EÈ‰Ï,ּבֹו, '‰ ÏB˜a ÚÓLzעֹוד ְְƒ¿«¿¡…∆
ׁשהּתֹורה ולעׂשֹות לׁשמר מהּׁשמיעה ל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיּמׁש
ּתלמּוד ּגם ּבּׁשמירה, הרמּוז החטא מן ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמּצלת

והּוא מעׂשה, לידי ׁשּמביא ּכחֹו גדֹול ְֲִִֵֵֶֶַָָֹּתֹורה
וגֹו',BNÚÏÂ˙אֹומרֹו עליֹון ה' ּונתנ ל ועֹוד ְ¿«¬ְְְְְְֶָ

ׁשּיעסק ׁשּצרי לֹומר הּכתּוב יכּון מּדרּכנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוחּוץ
ׁשּמּמקֹום הּדברים על מעלתם ּבגדר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה

אֹומרֹו והּוא ּבאּו, עליֹון ּפרּוׁשÚÓLzקדֹוׁש ְְְְֶָƒ¿«ֵ
אֹותם המדּבר ער ּכפי אֹותם ׁשמיעת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּתהיה

ועֹוד ,אלהי ה' BNÚÏÂ˙ׁשהּוא ÓLÏעל ְֱֶֶֹƒ¿…¿«¬ַ
ז"ל אֹומרם פ"ד)ּדר מנת(אבֹות על הּלֹומד ְְֵֶֶַַָָָ

והּלֹומד ּוללּמד ללמד ּבידֹו מסּפיקין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹללּמד
הּלּמּוד ׁשּמבחר הרי ע"כ, וכּו' לעׂשֹות מנת ְְְֲֲִֵֶַַַַָֻעל

אֹומרֹו והּוא לקּים, ÚÓLzהּוא ÚBÓL Ì‡ ְְְֵַƒ»«ƒ¿«
ולעׂשֹות: לׁשמר ׁשּתׁשמע ּפרּוׁש ְְְְֲִִֵֶַַֹוגֹו'
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דבבז ּבעלי ית יי ְְֲִֵֵַָָָָיּתן

קדמ ּתבירין על ְְְֲֳִִִָָָָּדקימין

לות יּפקּון חד ְְְְִַָָָָּבארחא

יערקּון ארחן ְְְְִִֵָָָּובׁשבעא

:ֳִָָמּקדמ

ּברּכתאח ית עּמ יי ְְְְִִַַָָָָיפּקד

אֹוׁשטּות ּובכל ְְָָָֹּבאֹוצר

ּדיי ּבארעא ויברכּנ ְְְְִִֵַַָָָָָיד

:ל יהב ֱֵָָָָאלה

קּדיׁשט לעם לּה יי ְְְִִִֵַַָָיקימּנ

תּטר ארי ל קּיים די ְֲִִִֵַַָָּכמא

אלה ּדיי ּפּקֹודּיא ְֱִַַָָָָָית

ּדתקנן ּבארחן ְְְְְַָָָָּותה

ֳִָקדמֹוהי:

ארעאי עממי ּכל ְְְֱֵֶַַָָויחזּון

על אתקרי דיי ׁשמא ְְְְֲֲִֵֵַָָָארי

:מּנ ְְֲִִָוידחלּון

ּבולּדאיא לטבא יי ְְְְְְִַָָָָָויֹותרּנ

דבעיר ּובולּדא ְְְְִִִַָָָדמע

דארע ארעאּובאּבא על ְְְְִַַַָָָ

למּתן לאבהת יי קּיים ְְֲִִִַַַָָָָּדי

:ָל

      
E˙e.'וגֹו עליֹון יעּודיה' חּלק האדֹון הּנה ¿»¿ְְִִִֵֵֵֶָָ

אחד ּכל הּמצוֹות קּיּום ּכנגד ְְִִֶֶֶַַָָָהּטֹובה
ג' הם הּמצוֹות ּכללּות לֹו, ּׁשראּוי מה ְְְִִֵֶַַָָּכפי
ּתלמּוד והם ּתׁשמע, ׁשמע אם ּבּפסּוק ְְְְִִִֵַַַַָָָֹהרׁשּומים
עׂשה, מצוֹות וקּיּום תעׂשה, לא ּוׁשמירת ְְְֲֲִִִֵֶַַָֹּתֹורה,
עליֹון ה' ּונתנ ּברכה יעד ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָּכנגד
ּופירׁש ,והּׂשיג האּלה הּברכֹות ּכל עלי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּובאּו
וגֹו' ׁשמע אם ׂשכר ּכנגד יהיה ׁשּזה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהּכתּוב
אלהי ה' ּבקֹול תׁשמע ּכי אמר ּׁשּגמר ְְֱִִֶֶֶֶַַַָֹֹּבּמה

ּכנ הּוא זה ׁשּיעּוד ּתֹורה,הרי ּתלמּוד ׂשכר גד ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָ
הּתֹורה ּבאמצעּות ּכי אליו מכּון ּכן ּגם ְְְְִֵֵֶַַָָָָֻוהּוא
ּתֹורה, ּבני ׁשאינם האּמֹות מּכל למעלה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻיׁשּתּנּו

עֹוד ‰B˙ואמר Ï EÈÏ e‡e,ּפרּוׁש וגֹו' ְַָ»»∆»«¿»ְֵ
ּברכֹות לֹו עֹוד עליֹון ה' ּונתנ יעּוד על ְְְְִֶַָָָנֹוסף

ואֹומרֹו ּתֹורה, ּבׂשכר יתּבארEe‚ÈO‰Â.אּלּו ְְְִֵַָ¿ƒƒְִֵָ
ז"ל אֹומרם ּדר וּיקרא)על פ' ראּובני ּכי(ילקּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

הּדֹופק על רחמים מּדֹותיו יׂשראל אלהי ְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹהאדֹון
עליו להריק מׁשאלֹותיו ה' ימּלא רחמיו ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָעל
ההּוא הּטֹוב ׁשּבהּגעת אּלא יחּפץ ּכאׁשר ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹטֹובה
אם ראּוי אם מעלה סנהדרי יׁשּפטּו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָלמּטה
הּברכֹות והּׂשיג אמר לזה יּגיעֹו, לא ראּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻאינֹו
ּבבּתי יתעּכבּו ׁשּלא ההבטחה עּקר הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּזה

ׁשּלמּטה: ְִִֶַָדינים
‰p‰Âּבענין האמֹורֹות הּברכֹות ׁשּכל ּתמצא ¿ƒ≈ְְְֲִִֶַָָָָָָ

זה על ּתֹורה ּתלמּוד ׂשכר ּכנגד ְְְְִֶֶֶַַַָָֻמכּונים
אֹומרֹו ,הּדרÈ ‰z‡ eּדר על וגֹו' ְֶֶַ»«»»ƒְֶֶַ
ז"ל י"ט:)אֹומרם ּבּתֹורה(ע"ז ּכתּוב זה ּדבר ְֶַָָָָָ

העֹוסק ּכל ּבּכתּובים ּומׁשּלׁש ּבּנביאים ְְְְִִִֵַַָָָָֻוׁשנּוי
ואֹומרֹו מצלחים, נכסיו ּתֹורה eּבתלמּוד ְְְְְְִַָָָָֻ»

E Èאׁשר הּגּתי אדֹום מעֹובד ּולמד צא ¿ƒƒ¿¿ְֱֲִִֵֵֵֶַַ
ּבטנֹו ּפרי עצמּו מה הּתֹורה ארֹון אצלֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָנכנס

ז"ל ּכאֹומרם מּועט ס"ג:)ּבזמן ׁשאׁשּתֹו(ּברכֹות ְְְְְִִֶָָָָ
אחד: ּבכרס ׁשּׁשה ּכאחד ילדּו ּכּלֹותיו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָוח'

BÓB‡Âּבבא אּתה יציאתֹוּברּו ׁשּתהיה וגֹו'. ¿¿ְְְְִִֶֶֶַָָָֹ
וכּו', חטא ּבלא העֹולם ק"ז.)מן ,(ב"מ ְְְִֵָָֹ

עליו ׁשּתגן ּתֹורה ּתלמּוד ּבאמצעּות יהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָוזה
ְֵֵַמהחטא:

BÓB‡Âאיבי את ה' אֹומרֹויּתן ּדר על וגֹו'. ¿¿ְְְִֵֶֶֶֶַֹ
נתן ברּנה החּלּו ּובעת כ') ְְִֵֵֵַָָ(דה"ב
וגֹו' ׂשעיר והר עּמֹון ּבני על מארבים ְְְְִִֵֵֵַַַָה'

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו פמ"ז)וּיּנגפּו, (שמו"ר ְְִֵֵַַָָ
ּתֹורה: אּלא רּנה ִֵֶָָָאין

BÓB‡Âהּברכה את אּת ה' לאיצו ּגם וגֹו', ¿¿ְְְְִֶַַַָָֹ
הצלחֹות עם למעלה זֹו ּברכה ְְְְִִֵַַָָָָסּדר
מּפלת אחר ולא מקֹומּה ׁשם ּכי הּטֹובֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹקניני
יארע אׁשר לֹו יארע ׁשּלא להבטיח ּבא ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹויב,
על המקטרגים ּבֹו יתקּנאּו אׁשר הּנס ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַלבעל
וזה עליֹונים וׁשּמׁשּוהּו חדׁש ּדבר לֹו ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָׁשּנעׂשה

רבא מּמעׂשה ּולמד וצא הּטבע, ּתעניתהפ) ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

וכּדֹומהכ"ד:) ּבעּתם ׁשּלא ּגׁשמים ְְְִִִֶֶֶַָָֹׁשהֹוריד
לּמאמר סמּו אמר ּכן על אׁשר ‰'לזה, ÔzÈ ֲֲֵֶֶַַַַַָָָƒ≈

EÈÈ‡ נס‡˙ הּוא ׁשּזה ‡˙וגֹו' Ez‡ '‰ ÂˆÈ ∆…¿∆ְֵֶֶ¿«ƒ¿∆
‰‰אמר ּגם ּבּה, הרע עין יׁשלט ׁשּלא «¿»»ְִִֶַַַַָָָֹֹ

‡ Eeהאּמֹות יאספּו ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ≈«¿»»∆ְְֵֵֶָָֹֻ
יעקב ׁשאמר ּכמֹו הּנּגפים נקמת לנקם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹעליכם

ׁשכם ּבמעׂשה ל'):לבניו ל"ד (וּיׁשלח ְְְְֲִֵֶַַַָָ

B‚Â'.ט) '‰ EÓÈ˜Èאת ל ה' יפּתח עד מּכאן ¿ƒ¿¿ְְִִֶַַָ
ׁשּכנגד הּטֹוב יעּוד הּוא הּטֹוב ְִֶֶֶַַָאֹוצרֹו

לׁשמר,ׁשמירת ּבתבת ׁשרׁשם ּתעׂשה לא מצוֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
אמר ּׁשּגמר מה BˆÓ˙והּוא ˙‡ Ó˙ È ְֶֶַַָֹƒƒ¿…∆ƒ¿

ÂÈואֹומרֹו‰', zÏ‰Âצּוה ׁשּלא לֹומר ְְ¿»«¿»ƒ¿»»ִֶַָֹ
זה ויעּוד מרחקם ׁשהּוא הּדברים על אּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָה'
ּכי ּתעׂשה לא מצוֹות ׁשמירת ּכנגד הּוא ְְְְֲִִִֶֶֶַַָֹֻמכּון
יּקרא מהעברֹות נׁשמר האדם ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבאמצעּות
הּכתּוב ּוּפירׁש ּתהיּו קדׁשים ּדכתיב ְְְִִִִִֵַָָקדֹוׁש,
וגֹו' אּמֹו איׁש קדֹוׁשים יהיּו ׁשּבהם ְְְְִִִִִֶֶַָָהּדברים

ּוׁשא וגֹו' אל ּתפנּו אל וגֹו' ׁשּבתתי רואת ְְְְְְִֶֶַַַָֹ
חז"ל לדברי וגם האמּורים, (ויק"ראזהרֹות ְְְְֲֲִִֵַַַָָ

קדֹוׁשים,פכ"ד) נאמר העריֹות אזהרת ְְֱֲִֶֶַַַַָָָׁשעל
ׁשמירת ּכנגד אמר ולזה לׁשמר, ּבכלל היא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנה
קדֹוׁש, לעם לֹו ה' יקימ ּתעׂשה לא ְְְְֲִִֶַַָֹמצוֹות

ּתבת לֹומר יׂשראלBÏודקּדק ׁשּיהיּו להעיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
לפניו לעמד לֹו ה' ׁשּברר הּמלאכים ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּבמקֹום

ּדכתיב קדֹוׁשים ח')ׁשּנקראים וּיאמר(ּדניאל ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹ
לעם ּבמקֹומם אֹותנּו ה' יקים קדֹוׁש, ְְִִֶַָָָָָאחד
אמר וכן להם, ׁשירים הּמלאכים ויהיּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָקדֹוׁש

וגֹו' ליעקב יאמר ּכעת כ"ג) (במד"ר(ּבּמדּבר ְְְֲִֵֵֵַַָָָֹ
פ"כ):

BÓB‡Âהארץ עּמי ּכל הּואוראּו זה ּגם וגֹו' ¿¿ְְֵֶֶַַָָָָ
ּתעׂשה, לא מצוֹות ׁשמירת ּכנגד ְְְְֲִִֶֶֶַַָֹֻמכּון
מהעברֹות עצמֹו ׁשֹומר ׁשהאדם זמן ּכל ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָּכי
הּנבראים וכל ּפניו מעל עֹובר אלהים צלם ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
המתעב משא"כ מּמּנּו מזּדעזעים ּובהמה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָאדם
קין ּוכמאמר הּצלם מּמּנּו מעבירין ְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָמעׂשיו

י"ד) ד' וגֹו':(ּבראׁשית מצאי ּכל והיה ְְְְִִֵָָָֹ
E˙B‰Â.בטנ ּבפרי לטֹובה ׁשּכברה' הגם ¿ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַָָ

לפי ,בטנ ּפרי ּברּו למעלה ְְְְְְִִִַַָָָאמר
ויעּוד ּתֹורה ּתלמּוד ּכנגד הּוא הראׁשֹון ְְְִִִֶֶֶַָָׁשּיעּוד
הצר לזה הּמצוֹות ׁשמירת ּכנגד הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָֻזה
מחברֹו, נלמד א' ׁשאין א' ּכל ׂשכר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָלפרט

לֹומר BÏ‰ודקּדק '‰ E˙B‰Âאמר ולא ְְִֵַ¿ƒ¿¿»ְַָֹ
מּדה הּוא זה ׁשּיעּוד לפי ,בטנ ּפרי ְְְְִִִִִֶֶָָּברּו
ּתעׂשה, לא מצוֹות ׁשמירת ּכנגד ׁשּמכּונת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֻטֹובה
האדם ׁשמירת ׁשּבאמצעּות לפי ּכי היא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוהּכּונה
הרע ּכחי ּבֹו יּדבקּו לא מהעברֹות ְְֲִֵֵֵַַָָָֹֹעצמֹו

יהיּוׁשּמּזה מּמּנּו הּיֹוצאים ׁשהּבנים יסּובב ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
ּבפרׁשת ּבאר ּׁשּכתבנּו מה ועּין הרע, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּבחינת
ל ויערבּו אּתה ּבכרי ראּובן ּבּפסּוק ְְְְְְִִֵַַַַַָָֹויחי
לא מצוֹות ׁשמירת ּביעּוד אמר לזה ְְְְִִִִֶַַַָָָֹהּדברים,
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דבבז ּבעלי ית יי ְְֲִֵֵַָָָָיּתן

קדמ ּתבירין על ְְְֲֳִִִָָָָּדקימין

לות יּפקּון חד ְְְְִַָָָָּבארחא

יערקּון ארחן ְְְְִִֵָָָּובׁשבעא

:ֳִָָמּקדמ

ּברּכתאח ית עּמ יי ְְְְִִַַָָָָיפּקד

אֹוׁשטּות ּובכל ְְָָָֹּבאֹוצר

ּדיי ּבארעא ויברכּנ ְְְְִִֵַַָָָָָיד

:ל יהב ֱֵָָָָאלה

קּדיׁשט לעם לּה יי ְְְִִִֵַַָָיקימּנ

תּטר ארי ל קּיים די ְֲִִִֵַַָָּכמא

אלה ּדיי ּפּקֹודּיא ְֱִַַָָָָָית

ּדתקנן ּבארחן ְְְְְַָָָָּותה

ֳִָקדמֹוהי:

ארעאי עממי ּכל ְְְֱֵֶַַָָויחזּון

על אתקרי דיי ׁשמא ְְְְֲֲִֵֵַָָָארי

:מּנ ְְֲִִָוידחלּון

ּבולּדאיא לטבא יי ְְְְְְִַָָָָָויֹותרּנ

דבעיר ּובולּדא ְְְְִִִַָָָדמע

דארע ארעאּובאּבא על ְְְְִַַַָָָ

למּתן לאבהת יי קּיים ְְֲִִִַַַָָָָּדי

:ָל

      
E˙e.'וגֹו עליֹון יעּודיה' חּלק האדֹון הּנה ¿»¿ְְִִִֵֵֵֶָָ

אחד ּכל הּמצוֹות קּיּום ּכנגד ְְִִֶֶֶַַָָָהּטֹובה
ג' הם הּמצוֹות ּכללּות לֹו, ּׁשראּוי מה ְְְִִֵֶַַָָּכפי
ּתלמּוד והם ּתׁשמע, ׁשמע אם ּבּפסּוק ְְְְִִִֵַַַַָָָֹהרׁשּומים
עׂשה, מצוֹות וקּיּום תעׂשה, לא ּוׁשמירת ְְְֲֲִִִֵֶַַָֹּתֹורה,
עליֹון ה' ּונתנ ּברכה יעד ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָּכנגד
ּופירׁש ,והּׂשיג האּלה הּברכֹות ּכל עלי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּובאּו
וגֹו' ׁשמע אם ׂשכר ּכנגד יהיה ׁשּזה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהּכתּוב
אלהי ה' ּבקֹול תׁשמע ּכי אמר ּׁשּגמר ְְֱִִֶֶֶֶַַַָֹֹּבּמה

ּכנ הּוא זה ׁשּיעּוד ּתֹורה,הרי ּתלמּוד ׂשכר גד ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָ
הּתֹורה ּבאמצעּות ּכי אליו מכּון ּכן ּגם ְְְְִֵֵֶַַָָָָֻוהּוא
ּתֹורה, ּבני ׁשאינם האּמֹות מּכל למעלה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻיׁשּתּנּו

עֹוד ‰B˙ואמר Ï EÈÏ e‡e,ּפרּוׁש וגֹו' ְַָ»»∆»«¿»ְֵ
ּברכֹות לֹו עֹוד עליֹון ה' ּונתנ יעּוד על ְְְְִֶַָָָנֹוסף

ואֹומרֹו ּתֹורה, ּבׂשכר יתּבארEe‚ÈO‰Â.אּלּו ְְְִֵַָ¿ƒƒְִֵָ
ז"ל אֹומרם ּדר וּיקרא)על פ' ראּובני ּכי(ילקּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

הּדֹופק על רחמים מּדֹותיו יׂשראל אלהי ְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹהאדֹון
עליו להריק מׁשאלֹותיו ה' ימּלא רחמיו ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָעל
ההּוא הּטֹוב ׁשּבהּגעת אּלא יחּפץ ּכאׁשר ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹטֹובה
אם ראּוי אם מעלה סנהדרי יׁשּפטּו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָלמּטה
הּברכֹות והּׂשיג אמר לזה יּגיעֹו, לא ראּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻאינֹו
ּבבּתי יתעּכבּו ׁשּלא ההבטחה עּקר הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּזה

ׁשּלמּטה: ְִִֶַָדינים
‰p‰Âּבענין האמֹורֹות הּברכֹות ׁשּכל ּתמצא ¿ƒ≈ְְְֲִִֶַָָָָָָ

זה על ּתֹורה ּתלמּוד ׂשכר ּכנגד ְְְְִֶֶֶַַַָָֻמכּונים
אֹומרֹו ,הּדרÈ ‰z‡ eּדר על וגֹו' ְֶֶַ»«»»ƒְֶֶַ
ז"ל י"ט:)אֹומרם ּבּתֹורה(ע"ז ּכתּוב זה ּדבר ְֶַָָָָָ

העֹוסק ּכל ּבּכתּובים ּומׁשּלׁש ּבּנביאים ְְְְִִִֵַַָָָָֻוׁשנּוי
ואֹומרֹו מצלחים, נכסיו ּתֹורה eּבתלמּוד ְְְְְְִַָָָָֻ»

E Èאׁשר הּגּתי אדֹום מעֹובד ּולמד צא ¿ƒƒ¿¿ְֱֲִִֵֵֵֶַַ
ּבטנֹו ּפרי עצמּו מה הּתֹורה ארֹון אצלֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָנכנס

ז"ל ּכאֹומרם מּועט ס"ג:)ּבזמן ׁשאׁשּתֹו(ּברכֹות ְְְְְִִֶָָָָ
אחד: ּבכרס ׁשּׁשה ּכאחד ילדּו ּכּלֹותיו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָוח'

BÓB‡Âּבבא אּתה יציאתֹוּברּו ׁשּתהיה וגֹו'. ¿¿ְְְְִִֶֶֶַָָָֹ
וכּו', חטא ּבלא העֹולם ק"ז.)מן ,(ב"מ ְְְִֵָָֹ

עליו ׁשּתגן ּתֹורה ּתלמּוד ּבאמצעּות יהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָוזה
ְֵֵַמהחטא:

BÓB‡Âאיבי את ה' אֹומרֹויּתן ּדר על וגֹו'. ¿¿ְְְִֵֶֶֶֶַֹ
נתן ברּנה החּלּו ּובעת כ') ְְִֵֵֵַָָ(דה"ב
וגֹו' ׂשעיר והר עּמֹון ּבני על מארבים ְְְְִִֵֵֵַַַָה'

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו פמ"ז)וּיּנגפּו, (שמו"ר ְְִֵֵַַָָ
ּתֹורה: אּלא רּנה ִֵֶָָָאין

BÓB‡Âהּברכה את אּת ה' לאיצו ּגם וגֹו', ¿¿ְְְְִֶַַַָָֹ
הצלחֹות עם למעלה זֹו ּברכה ְְְְִִֵַַָָָָסּדר
מּפלת אחר ולא מקֹומּה ׁשם ּכי הּטֹובֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹקניני
יארע אׁשר לֹו יארע ׁשּלא להבטיח ּבא ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹויב,
על המקטרגים ּבֹו יתקּנאּו אׁשר הּנס ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַלבעל
וזה עליֹונים וׁשּמׁשּוהּו חדׁש ּדבר לֹו ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָׁשּנעׂשה

רבא מּמעׂשה ּולמד וצא הּטבע, ּתעניתהפ) ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

וכּדֹומהכ"ד:) ּבעּתם ׁשּלא ּגׁשמים ְְְִִִֶֶֶַָָֹׁשהֹוריד
לּמאמר סמּו אמר ּכן על אׁשר ‰'לזה, ÔzÈ ֲֲֵֶֶַַַַַָָָƒ≈

EÈÈ‡ נס‡˙ הּוא ׁשּזה ‡˙וגֹו' Ez‡ '‰ ÂˆÈ ∆…¿∆ְֵֶֶ¿«ƒ¿∆
‰‰אמר ּגם ּבּה, הרע עין יׁשלט ׁשּלא «¿»»ְִִֶַַַַָָָֹֹ

‡ Eeהאּמֹות יאספּו ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ≈«¿»»∆ְְֵֵֶָָֹֻ
יעקב ׁשאמר ּכמֹו הּנּגפים נקמת לנקם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹעליכם

ׁשכם ּבמעׂשה ל'):לבניו ל"ד (וּיׁשלח ְְְְֲִֵֶַַַָָ

B‚Â'.ט) '‰ EÓÈ˜Èאת ל ה' יפּתח עד מּכאן ¿ƒ¿¿ְְִִֶַַָ
ׁשּכנגד הּטֹוב יעּוד הּוא הּטֹוב ְִֶֶֶַַָאֹוצרֹו

לׁשמר,ׁשמירת ּבתבת ׁשרׁשם ּתעׂשה לא מצוֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
אמר ּׁשּגמר מה BˆÓ˙והּוא ˙‡ Ó˙ È ְֶֶַַָֹƒƒ¿…∆ƒ¿

ÂÈואֹומרֹו‰', zÏ‰Âצּוה ׁשּלא לֹומר ְְ¿»«¿»ƒ¿»»ִֶַָֹ
זה ויעּוד מרחקם ׁשהּוא הּדברים על אּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָה'
ּכי ּתעׂשה לא מצוֹות ׁשמירת ּכנגד הּוא ְְְְֲִִִֶֶֶַַָֹֻמכּון
יּקרא מהעברֹות נׁשמר האדם ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבאמצעּות
הּכתּוב ּוּפירׁש ּתהיּו קדׁשים ּדכתיב ְְְִִִִִֵַָָקדֹוׁש,
וגֹו' אּמֹו איׁש קדֹוׁשים יהיּו ׁשּבהם ְְְְִִִִִֶֶַָָהּדברים

ּוׁשא וגֹו' אל ּתפנּו אל וגֹו' ׁשּבתתי רואת ְְְְְְִֶֶַַַָֹ
חז"ל לדברי וגם האמּורים, (ויק"ראזהרֹות ְְְְֲֲִִֵַַַָָ

קדֹוׁשים,פכ"ד) נאמר העריֹות אזהרת ְְֱֲִֶֶַַַַָָָׁשעל
ׁשמירת ּכנגד אמר ולזה לׁשמר, ּבכלל היא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנה
קדֹוׁש, לעם לֹו ה' יקימ ּתעׂשה לא ְְְְֲִִֶַַָֹמצוֹות

ּתבת לֹומר יׂשראלBÏודקּדק ׁשּיהיּו להעיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
לפניו לעמד לֹו ה' ׁשּברר הּמלאכים ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּבמקֹום

ּדכתיב קדֹוׁשים ח')ׁשּנקראים וּיאמר(ּדניאל ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹ
לעם ּבמקֹומם אֹותנּו ה' יקים קדֹוׁש, ְְִִֶַָָָָָאחד
אמר וכן להם, ׁשירים הּמלאכים ויהיּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָקדֹוׁש

וגֹו' ליעקב יאמר ּכעת כ"ג) (במד"ר(ּבּמדּבר ְְְֲִֵֵֵַַָָָֹ
פ"כ):

BÓB‡Âהארץ עּמי ּכל הּואוראּו זה ּגם וגֹו' ¿¿ְְֵֶֶַַָָָָ
ּתעׂשה, לא מצוֹות ׁשמירת ּכנגד ְְְְֲִִֶֶֶַַָֹֻמכּון
מהעברֹות עצמֹו ׁשֹומר ׁשהאדם זמן ּכל ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָּכי
הּנבראים וכל ּפניו מעל עֹובר אלהים צלם ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
המתעב משא"כ מּמּנּו מזּדעזעים ּובהמה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָאדם
קין ּוכמאמר הּצלם מּמּנּו מעבירין ְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָמעׂשיו

י"ד) ד' וגֹו':(ּבראׁשית מצאי ּכל והיה ְְְְִִֵָָָֹ
E˙B‰Â.בטנ ּבפרי לטֹובה ׁשּכברה' הגם ¿ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַָָ

לפי ,בטנ ּפרי ּברּו למעלה ְְְְְְִִִַַָָָאמר
ויעּוד ּתֹורה ּתלמּוד ּכנגד הּוא הראׁשֹון ְְְִִִֶֶֶַָָׁשּיעּוד
הצר לזה הּמצוֹות ׁשמירת ּכנגד הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָֻזה
מחברֹו, נלמד א' ׁשאין א' ּכל ׂשכר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָלפרט

לֹומר BÏ‰ודקּדק '‰ E˙B‰Âאמר ולא ְְִֵַ¿ƒ¿¿»ְַָֹ
מּדה הּוא זה ׁשּיעּוד לפי ,בטנ ּפרי ְְְְִִִִִֶֶָָּברּו
ּתעׂשה, לא מצוֹות ׁשמירת ּכנגד ׁשּמכּונת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֻטֹובה
האדם ׁשמירת ׁשּבאמצעּות לפי ּכי היא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוהּכּונה
הרע ּכחי ּבֹו יּדבקּו לא מהעברֹות ְְֲִֵֵֵַַָָָֹֹעצמֹו

יהיּוׁשּמּזה מּמּנּו הּיֹוצאים ׁשהּבנים יסּובב ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
ּבפרׁשת ּבאר ּׁשּכתבנּו מה ועּין הרע, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּבחינת
ל ויערבּו אּתה ּבכרי ראּובן ּבּפסּוק ְְְְְְִִֵַַַַַָָֹויחי
לא מצוֹות ׁשמירת ּביעּוד אמר לזה ְְְְִִִִֶַַַָָָֹהּדברים,
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אֹוצרּהיב ית ל יי ְְִֵַָָָָיפּתח

למּתן ׁשמּיא ית ְְִַַָָָָטבא

ּבעּדנּה ארע ְְְִֵַַָָמטר

יד עֹובדי ּכל ית ְְֵָָָָָָָּולברכא

סּגיאין לעממין ְְְִִִֵַַותֹוזף

תזּוף: לא ְְְַָואּת

ולאיג לתּקיף יי ְְְְְִִִַָָָויּתנּנ

לעּלא ּברם ּותהי ְְְְֵֵַַָָלחּלׁש

ארי לתחּתא תהי ְְְְֲֵֵַָָולא

אלה ּדיי לפּקֹודּיא ְְְֱִֵַַַָָָָתקּבל

דין יֹומא מפּקד אנא ְְֲִֵַָָָּדי

ּולמעּבד: ְְְִֶַָלמּטר

מּכליד תסטּון ְְִִָָולא

מפּקד אנא ּדי ְְֲִִֵַַָָָּפתּגמּיא

יּמ דין יֹומא ינאיתכֹון ְִֵַָָָ

ּבתר למה ְְִַַָָָּוׂשמאלא

למפלחּנּון: עממּיא ְְְְֲִִַַַַָטעות

תקּבלטו לא אם ְִִֵַַָויהי

למּטר אלה ּדיי ְְְְֱִֵַַָָָָּבמימרא

ּפּקֹודֹוהי ּכל ית ְְִִֶַָָלמעּבד

מפּקד אנא ּדי ְְְֲִִַָָָּוקימֹוהי

ּכליֹומא על וייתּון דין ְֲֵֵָָָ

:וידּבקּנ האּלין ְְְְִִֵַָָָָֻלוטּיא

וליטטז ּבקרּתא אּת ְְְְִִַַָליט

ּבחקלא: ְְְַַָאּת

ואצות:יז סּל ְְִַַָָָליט

ואּבאיח דמע ולּדא ְְְִִִַָָָליט

תֹורי ּבקרי ְְְֵַַָָדארע

:ענ ְְֵֶָָועדרי

וליטיט ּבמעל אּת ְְְֲִִֵַָליט

:ּבמּפק ְְְִַָאּת

מארּתאכ ית ּב יי ְְְְֵֶָָָָָיגרי

מזֹופיתא וית ׁשּגּוׁשּיא ְְְִִַָָָָוית

ּדי יד אֹוׁשטּות ְְִָָָּבכל

ועד ּדתׁשּתצי עד ְְְְִֵֵֵַַַתעּבד

קדם מן ּבפריע ְְֳִִִֵַַָדתיבד

ּדׁשבקּתא עֹובדי ְְִִַָָָּביׁשּות

ְִַַדחלּתי:

      

Eּתעׂשה ÈÙ ‰BÏ '‰ E˙B‰Âׁשּיהיּו ֲֶַ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ְִֶ
ולא טֹובה למּדה אחרי הּנֹותרים ְְֲִִִֶַַַָָָָֹהּבנים

ואֹומרֹו רעה, ÈÙלמּדה EzÓ‰ ÈÙ ְְְִָָָƒ¿ƒ¿∆¿¿ƒ¿ƒ
E˙Ó„‡יתקּימּו מל"ת ׁשמירת ׁשּמּצד לֹומר «¿»∆ְְְִִִֶַַַַ

ּתלמּוד לׂשכר ׁשּיעדם ּכמֹו אּלּו ּדברים ב' ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּבידֹו
למעלה: ּכּכתּוב ְְַַָָָּתֹורה

B‚Â'.יב) '‰ ÁzÙÈהּטֹוב יעּוד מתחיל מּכאן ƒ¿«¿ְִִִַַָ
ולזה לבּסֹוף, עד הּמצוֹות מעׂשה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּכנגד

אמר ‡EÈ‰Ïּגמר '‰ ˙BˆÓ Ï‡ ÚÓL˙ Èkאּלּו ֶַָֹƒƒ¿«∆ƒ¿¡…∆ֵ
מכּונים הם אּלּו יעּודים והּנה עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵָֻמצוֹות
הּמצוֹות ידי על ּכי הּמצוֹות קּיּום ְְְְִִִִֵֶֶַַַּכנגד
הּמּדֹות ּומתיחדים הּׁשפע צּנֹורי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַמתּפּתחים

ְֶָהעליֹונֹות:
Ó‡Â'ה ׁשּיפּתחיפּתח ה' ׁשּמבטיחֹו ּבכּנּוי, ל ¿»«ְְְְְִִִִֶֶַַַ

הגם הּכּונה לבד, ּבׁשבילֹו ּפרּוׁש ְְֲִִֵַַַַָָלֹו
הּצּדיק ּבאמצעּות לסּתם, אחרים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹׁשּיסֹובבּו
הּנהר, סֹוד הּוא הּטֹוב וׁשם הּטֹוב אֹוצר ְִֵַַַַָָָָיּפתח

סֹוד י')והּוא ואֹומרֹו(מׁשלי עֹולם, יסֹוד צּדיק ְְְְְִִֵַָ
ÌÈÓM‰ למעלה‡˙ עליֹונה הׁשּפעה סֹוד הּוא ∆«»«ƒְְְְֶַַָָָָ

ואֹומרֹו חן, ליֹודעי ÌÈּכּידּוע ÌÈB ˙ÈÂÏ‰Â ְְְְֵֵַַָ¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ
,‰ÂÏ˙ ‡Ï ‰z‡Âׁשּיׂשראל ׁשּבזמן ידּוע הּנה ¿«»…ƒ¿∆ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

העֹולם ּכל ׁשל הּׁשפע מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְִֶֶֶַַָָָָעֹוׂשים
מּתמצית נּזֹון ּכּלֹו והעֹולם יׂשראל ידי על ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻּבא
מּתחת יׂשראל נּזֹונין ּולהפ יׂשראל ּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעם

רּבים ּגֹוים והלוית אמר לזה האּמֹות, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻידי
לא ואּתה לֹומר הצר מּמּנּו, ּתלוה לא ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֻואּתה
ּדר ּכי לּברכה הּכר אין כן לא ׁשאם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹתלוה,
זה לֹווים והעׁשירים ׁשהּגדֹולים הּוא ְְֲִִִִֶֶַָָָהעֹולם
ולוה הּמלוה ּכן ּגם חֹוזר מּכן ּולאחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמּזה

אמר לזה ˙ÂÏ‰מּמּנּו, ‡Ï ‰z‡Âיהיה ּובזה ִֶֶַָָ¿«»…ƒ¿∆ְִֶֶָ
ואֹומרֹו והלוית, לּמאמר L‡Ïהּכר '‰ E˙ ְְְְֲִִֵֶַַַָ¿»¿¿…

ראׁש ממׁשלת ּתחת יׂשראל ׁשּיהיּו ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹוגֹו',
ׁשהם לזנב ולא יׂשראל, אלהי ׁשהּוא ְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹהעֹולם
העליֹונה ּבּמדרגה יהיּו ּתמיד ּובזה מעלה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׂשרי

ÓÏ‰,ּכאֹומרֹו ‰È‰˙ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ  ˙ÈÈ‰Â ְְ¿»ƒ»«¿«¿»¿…ƒ¿∆¿»»
ז"ל אֹומרם ּדר וּיצא)על ר"פ ּתנחּומא (מדרׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ל')ּבּפסּוק יעקב(ירמי' עבּדי ּתירא אל ואּתה ְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ
יֹורדים ּכ ואחר עֹולים ּבּסּלם יעקב ְְֲִִֶַַַַָָָָֹֻׁשראה
אל ת"ל ירד ׁשּיעלה אחר ּכן הּוא ׁשּגם ֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָחׁשב
למּטה, תהיה ולא אֹומרֹו והּוא וגֹו', ְְְְְְִִֶָָָֹּתירא

˙ÚÓLהּטעם Èkעׂשה מצוֹות ּכנגד ּפרּוׁש וגֹו' ַַַƒƒ¿«ְְְֲִֵֵֶֶ
אמר ׁשּגמר אמרBNÚÏÂ˙,ּכמֹו ׁשּלא וטעם ְֶֶַָֹ¿«¬ְֶַַַָֹ

תעׂשה ּכי מצוֹותּבפרּוׁש ׁשּיׁש לפי מצוֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַ
לזה לעׂשֹותם, האדם ּביד ׁשאינם וכּמה ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכּמה

וגֹו' תׁשמע ּכי ּתקּבלBNÚÏÂ˙אמר ּפרּוׁש ְְִִַַָ¿«¬ְֵֵַ
אֹומרֹו וטעם לעׂשֹות, עליÓLÏ,זה ּביעּוד ְְֲֶַַַָƒ¿…ְִֶ

עׂשה למצוֹות יעּוד אין ּכי להֹודיע הּכתּוב ְְְֲִִִִֵֵַַָָּבא
לא מצוֹות ׁשמירת להם ׁשהקּדים אחר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹאּלא

ּתֹועבה, רׁשעים זבחי כן לא ׁשאם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹתעׂשה,
עליה ׁשֹורה עברֹות ּבעל ׁשעֹוׂשה מצוֹות ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָוכל
הקּדים לזה ּפרי, עֹוׂשה ואינּה אחרא ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָסטרא
ׁשהּוא ולעׂשֹות אמר ּכ ואחר לׁשמר ְְְֲִֶַַַַַָָֹלֹומר
הּטֹובים הּיעּודים ּבאּו ׁשעליו הּמצוֹות ְֲִִִִֵֶַַַַָָָמעׂשה

סֹוף: עד מּוהֹותר ְְֲִִִַָהאמּורים
B‚Â'.טו) ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Âעל הּכתּוב התנה ¿»»ƒ…ƒ¿«¿ְִַַָָ

מצוֹות ּוׁשמירת ּתֹורה, ּתלמּוד ּדברים ְְְְִִִַַָָג'
ׁשּיהיּו ׁשּצרי עׂשה, מצוֹות וקּיּום תעׂשה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֹלא
אם ּתֹורה ׁשּלמד ׁשהגם הּכּונה יחד, ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשלׁשּתם
אם אֹו יעׂשה, ולא יׁשמר אם אֹו יׁשמר, ְְְֲִִִִֶַֹֹֹֹלא
יבֹואּו ּתֹורה, מּתלמּוד ויבּטל ׁשניהם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָיעׂשה
ּׁשּנֹוגע מה יבאר ּכאׁשר רח"ל הּקללֹות ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ענׁש מהּנה אחת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלכל

ואמר ּתֹורה ּתלמּוד ּבּטּול ּבענׁש ‡והתחיל ְְְְְִִִֶַַָָֹ»
ÈÚ ‰z‡,מהר אבד ועד מאמר עד וגֹו' «»»ƒְְְֲֲֵַַַַַָ
אמר ÈzÚ,וגמר L‡ EÈÏÏÚÓ Ú ÈÓ ְֶַָֹƒ¿≈…««¬»∆«∆¬«¿»ƒ

ּכנגד הם עּתה עד החמּורֹות ׁשהּקללֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָהרי
ה', ּכעֹוזב הּתֹורה העֹוזב ּכי הּתֹורה ְֲִִֵֵַַַָָָעזיבת
עזיבת על ּכ ּכל ה' ׁשהקּפיד ּתמצא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָוכן

ואמר ט')הּתֹורה הארץ(ירמי' אבדה מה על ְְְְִֶַַַָָָָָָָָ
אֹומרֹו והּוא ּתֹורתי, את עזבם על ה' ְְְִֶַַַָָָֹוּיאמר

מעללי רע מּפני מהר אבד ועד ‡Lּכאן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹ¬∆
ÈzÚ¬«¿»ƒ
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מֹותאכא ית ּב יי ְְֵַָָָָידּבק

מעל ית ּדיׁשּתצי ְְִֵֵֵַַָָעד

לתּמן עלל אּת ּדי ְְְִֵַַַָָָארעא

ְְֵַלמירתּה:

ּבׁשחפּתאכב יי ְְְְִִֶַָָָימחנ

ּובדלקּתא ְְְְִֶַַָָּובקּדחּתא

ּובחרּבא ְְְְַַָָּובחרחּורא

ּובירקֹונא ְְְְִַָָּובׁשּדפֹונא

ּדתיבד: עד ְְְְִֵַָָֻוירּדפּנ

עּלויכג ּדי ׁשמּי ְִִִֵַָָויהֹון

ּכנחׁשא חסינין ְֲִִִֵָָָריׁש

וארעא מטרא ְְְֲִִַַָָָָמּלאחתא

כפרזלא ּתּקיפא תחֹות ְְְְִִַַָָָדי

ּפרין: ְְִִֵֶַמּלמעּבד

ארעכד מטר ית יי ְְְִֵַַָָָיּתן

ׁשמּיא מן ועפרא ְְְְִַַַָָָאבקא

ּדתׁשּתצי: עד על ְְֲִֵֵֵַָיחּות

קדםכה ּתביר יי ְְְֳִִִָָָיּתנּנ

ּתּפֹוק חדא ּבארחא ְְְֲִָָָָָסנא

ארחן ּובׁשבעא ְְְְִֵָָָָלותּה

ּותהי מּקדמֹוהי ְֳִִִֵֵָּתערֹוק

ארעא: מלּכות לכל ְְְְְִַַַַָָלזיע

מׁשּגראכו נבלּת ְְְְְִֵַָָּותהי

דׁשמּיא עֹופא לכל ְְְִֵַַָָָלמיכל

ולית ארעא ְְְְִִֵַַָולבעירת

ְִָּדמניד:

ּבׁשחנאכז יי ְְְֲִִִָָָימחּנ

ּובטחֹורין ְְְִִִִַדמצרים

ּדי יּביׁש ּובחריס ְְֲִִִַַַָּובגרּבא

לאּתּסאה: תּכּול ְִִַָָָלא

      

a„È.'B‚Â˜כא) האמּורֹות‰' ּוקללֹות זה ענׁש «¿≈¿ְֲֶֶָָֹ
ּבּטּול כנגד הם לזנב, ּתהיה ואּתה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָעד

אמר ּגמר ולזה ּתעׂשה, לא EÈÏÚמצוֹות e‡e ְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ»»∆
'‰ ÏB˜a zÚÓL ‡Ï Èk 'B‚Â ˙BÏÏw‰ Ïk»«¿»¿ƒ…»«¿»¿

ÂÈ˙BÓ ÓLÏּבענין האמּורֹות ׁשּקללֹות הרי ƒ¿…ƒ¿»ְְֲֲִֵֶָָָָ
והּמׂשּכיל ּתעׂשה, לא מצוֹות ּבּטּול על ְְְֲִִִֵֶַַַַֹהם
הּנמׁשכֹות רעֹות ׁשהם הּקללֹות ּבכל ְְְִִֵֶַַָָָָָיבין

ואֹומרֹו Eaמהעברֹות '‰ ˜a„Èלפי וגֹו', ְְֲֵֵָ«¿≈¿ְְִ
רע חלק לֹו קֹונה אחת עברה אפּלּו ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהעֹובר
סֹוד והּוא לטּמאּה, ּבנפׁשֹו נדּבק ְְְְְְְִִֶֶַַָָׁשּיהיה
דבר נקרא הרע וחלק ּכּידּוע, הּנפׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתחלּואי

אז"ל ּדר ּתֹורה)על ד"ה פ"ט. ׁשּבת מּס' (ּתֹוס' ֶֶֶַַַָָָ

ג')ּבּפסּוק על(חבקּוק ׁשּידּבר ּדבר, יל לפניו ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכחי ׁשּכל וידּוע דבר, ׁשּנקרא הרׁשע ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹס"מ

ׁשמֹו, על ויּקראּו ס"מ ׁשל ענפיו הם ְְְֲִֵֶַַָָָָהרע
ּדברים הם וכּו' וקּדחת ׁשחפת קללת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָּגם

ּד על מהעברֹות ּבּגמ'המסּובבים אֹומרם ר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
נ"ה.) חטא(ׁשּבת ּבלא מיתה אין אמי ר' אמר ְְֲִִֵֵַַָָָֹ

ּתחלּואים יֹוליד העֹון ּכי עֹון, ּבלא יּסּורין ְְֲִִִִִֵֶַָָֹואין
ּכאֹומרֹו ב')ּבּגּוף וגֹו',(ירמי' רעת ּתיּסר ְְְְְְְִֵֵַַָָָ

אֹומרֹו EÈÓLוכן eÈ‰Âאֹומרם ּדר על וגֹו' ְְֵ¿»»∆ְְֶֶַָ
ו')ז"ל ח"א יסּתּתמּו(זהר העברֹות ׁשּבאמצעּות ְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

ּבסֹוד ההׁשּפעֹות י"ד)ּפתחי יחרב(אּיֹוב ונהר ְְְְֱִִֵֶַַַָָָ
אֹומרֹו וכן ‚ויבׁש, '‰ EzÈזה ּגם וגֹו' ְְְֵֵָƒ∆¿ƒ»ְֶַ

ּבּפסּוק ּכרמּוז העברֹו' ח')יסֹובבּו אׁשר(קהלת ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָֹ
לסּבת ּפרּוׁש לֹו, לרע ּבאדם האדם ְְְְִִֵַַָָָָָֹיׁשלט
ידּבק ּבּמאמר ּכרמּוז ּבֹו ּדבּוקה לֹו אׁשר ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָהרע
האמּורים הּקללֹות ּכל וכן הּדבר, את ּב ְְְֲִֵֶֶַַָָָָה'

הרעה: מּמעׂשה יסּובבּו ְְְֲִִֵַָָָָָּבענין
BÓB‡Â˙BÓÏe ˙B‡Ï E eÈ‰Âעברה העֹובר ּכי ¿¿¿»¿¿¿≈ֲִֵֵָָ

מצחֹו: על נרׁשמת ְְִִֶֶַַַאחת
BÓB‡ÂÏBÚ „Ú EÚeעל רע אדם נפׁש ּכי ¿¿¿«¿¬«»ִֶֶַַָָ

ּכמֹו הּטמאה חלקי ּבּה ׁשּדבּוקים ְְְְְִֵֵֶֶַָָֻידי
ּכמֹו יהיּו, ּכמֹוהם יֹולידּו אׁשר ּבניהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָׁשאמרנּו
ויחי ּבפרׁשת זה ּדבר היטב ּבאר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
סֹוד הּוא זה ּגם אּתה, ּבכרי ראּובן ְְִֵֶַַַָָֹּבּפסּוק
הּבאים ּדֹורֹות ּכל ועל אדם על ׁשּנגזרה ְְְִִִֶַַַָָָָָָמיתה
מות טעמּו מּמּנּו הּיֹוצאים ׁשּכל מּטעם ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
אמר לזה אדם, ערלת סֹוד והּוא ְְְְֶֶַַָָָָָּבחטאֹו,

ÏBÚ „Ú EÚeעם הרע חלק ּכׁשּידּבק ּכי ¿«¿¬«»ְְִִִֵֶֶַַָ
וצרי עֹולם עד לזה מּזה יׁשּתלׁשל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהאדם

מּנפׁשֹו: לנּקֹותֹו רב ְְִֶַַַֹעצם
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••••ונפ נ ר....••••לב)ל ברי) ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָ

(פיבער לז מלווי לי ל א והא יא קה א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָי
מא ה היא (היט....••••מיני תמ יתר ה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ה לאי....••••למי מי ומא ה  מה לי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֻ
ל ל)בלז רב(איוב מי רה ו)ומי מ(ירמיה נר ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ

מא....••••לי ....יתיביא ••••תמ ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ת לז••••....באה אילה יק ר ְְִִֶַַַַָָָָ
ונהפכי••••....(זאנענפערבראנט) יפימכ הבאה פני יב ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

(געלב) לז קמא לירק.... ••••תיב  ר ְְְְְֵֵֶַַַַַַָָ
מאלי כלה תא אב  ....למר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַ
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    ••••המ לה קללת ְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
אמר מ אמרמי הא ר ה מי יני ממוהר  ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

נאמר כו)וכ לי(ויקרא מעת לא ואוכא קרי י לכ וא ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָֹ
מה הקל ה יכה  ה יק אלהי ה לקל מרא ְְְְֱֵֵֵֵֶֶַַָֹֹהא
ראנת הקל ז קללה  וג יי ל לאמר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקללתיו

מרא יהי()הא א ה כואר רזל מיכ את ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
לע רב יהא  מ ימ הרזל אי ר יימ מיְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹה

תיהר מרקבת והיא הימ הת ר מיה הא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהאר
יימ מי הי רזל ואר נת מי מרא הא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוכא
אב ל רב יהיה לא מק מל מטר יריק א י ל ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹא
הרת ואי ימ הרזל אי ר מיה הא לא והאר לעְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היא י נת היא י היא קללה מק מל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמרקיבי

מטר יריק לא מיה וכ תר יא לא ברזל.... ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
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ילהר י  ואי ר ל ולא ראהי והר פרה את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
יה מ יל ה ירה ב את מכה האבק את ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמלה

מרקיבי מתי טיט ונה ה ....ונק ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ
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••••מ תימ מי ל עז לזי לאימה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

א ל א ר לינ יבא א לנ אי ויאמר.... ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
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מֹותאכא ית ּב יי ְְֵַָָָָידּבק

מעל ית ּדיׁשּתצי ְְִֵֵֵַַָָעד

לתּמן עלל אּת ּדי ְְְִֵַַַָָָארעא

ְְֵַלמירתּה:

ּבׁשחפּתאכב יי ְְְְִִֶַָָָימחנ

ּובדלקּתא ְְְְִֶַַָָּובקּדחּתא

ּובחרּבא ְְְְַַָָּובחרחּורא

ּובירקֹונא ְְְְִַָָּובׁשּדפֹונא

ּדתיבד: עד ְְְְִֵַָָֻוירּדפּנ

עּלויכג ּדי ׁשמּי ְִִִֵַָָויהֹון

ּכנחׁשא חסינין ְֲִִִֵָָָריׁש

וארעא מטרא ְְְֲִִַַָָָָמּלאחתא

כפרזלא ּתּקיפא תחֹות ְְְְִִַַָָָדי

ּפרין: ְְִִֵֶַמּלמעּבד

ארעכד מטר ית יי ְְְִֵַַָָָיּתן

ׁשמּיא מן ועפרא ְְְְִַַַָָָאבקא

ּדתׁשּתצי: עד על ְְֲִֵֵֵַָיחּות

קדםכה ּתביר יי ְְְֳִִִָָָיּתנּנ

ּתּפֹוק חדא ּבארחא ְְְֲִָָָָָסנא

ארחן ּובׁשבעא ְְְְִֵָָָָלותּה

ּותהי מּקדמֹוהי ְֳִִִֵֵָּתערֹוק

ארעא: מלּכות לכל ְְְְְִַַַַָָלזיע

מׁשּגראכו נבלּת ְְְְְִֵַָָּותהי

דׁשמּיא עֹופא לכל ְְְִֵַַָָָלמיכל

ולית ארעא ְְְְִִֵַַָולבעירת

ְִָּדמניד:

ּבׁשחנאכז יי ְְְֲִִִָָָימחּנ

ּובטחֹורין ְְְִִִִַדמצרים

ּדי יּביׁש ּובחריס ְְֲִִִַַַָּובגרּבא

לאּתּסאה: תּכּול ְִִַָָָלא

      

a„È.'B‚Â˜כא) האמּורֹות‰' ּוקללֹות זה ענׁש «¿≈¿ְֲֶֶָָֹ
ּבּטּול כנגד הם לזנב, ּתהיה ואּתה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָעד

אמר ּגמר ולזה ּתעׂשה, לא EÈÏÚמצוֹות e‡e ְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ»»∆
'‰ ÏB˜a zÚÓL ‡Ï Èk 'B‚Â ˙BÏÏw‰ Ïk»«¿»¿ƒ…»«¿»¿

ÂÈ˙BÓ ÓLÏּבענין האמּורֹות ׁשּקללֹות הרי ƒ¿…ƒ¿»ְְֲֲִֵֶָָָָ
והּמׂשּכיל ּתעׂשה, לא מצוֹות ּבּטּול על ְְְֲִִִֵֶַַַַֹהם
הּנמׁשכֹות רעֹות ׁשהם הּקללֹות ּבכל ְְְִִֵֶַַָָָָָיבין

ואֹומרֹו Eaמהעברֹות '‰ ˜a„Èלפי וגֹו', ְְֲֵֵָ«¿≈¿ְְִ
רע חלק לֹו קֹונה אחת עברה אפּלּו ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהעֹובר
סֹוד והּוא לטּמאּה, ּבנפׁשֹו נדּבק ְְְְְְְִִֶֶַַָָׁשּיהיה
דבר נקרא הרע וחלק ּכּידּוע, הּנפׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתחלּואי

אז"ל ּדר ּתֹורה)על ד"ה פ"ט. ׁשּבת מּס' (ּתֹוס' ֶֶֶַַַָָָ

ג')ּבּפסּוק על(חבקּוק ׁשּידּבר ּדבר, יל לפניו ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכחי ׁשּכל וידּוע דבר, ׁשּנקרא הרׁשע ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹס"מ

ׁשמֹו, על ויּקראּו ס"מ ׁשל ענפיו הם ְְְֲִֵֶַַָָָָהרע
ּדברים הם וכּו' וקּדחת ׁשחפת קללת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָּגם

ּד על מהעברֹות ּבּגמ'המסּובבים אֹומרם ר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
נ"ה.) חטא(ׁשּבת ּבלא מיתה אין אמי ר' אמר ְְֲִִֵֵַַָָָֹ

ּתחלּואים יֹוליד העֹון ּכי עֹון, ּבלא יּסּורין ְְֲִִִִִֵֶַָָֹואין
ּכאֹומרֹו ב')ּבּגּוף וגֹו',(ירמי' רעת ּתיּסר ְְְְְְְִֵֵַַָָָ

אֹומרֹו EÈÓLוכן eÈ‰Âאֹומרם ּדר על וגֹו' ְְֵ¿»»∆ְְֶֶַָ
ו')ז"ל ח"א יסּתּתמּו(זהר העברֹות ׁשּבאמצעּות ְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

ּבסֹוד ההׁשּפעֹות י"ד)ּפתחי יחרב(אּיֹוב ונהר ְְְְֱִִֵֶַַַָָָ
אֹומרֹו וכן ‚ויבׁש, '‰ EzÈזה ּגם וגֹו' ְְְֵֵָƒ∆¿ƒ»ְֶַ

ּבּפסּוק ּכרמּוז העברֹו' ח')יסֹובבּו אׁשר(קהלת ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָֹ
לסּבת ּפרּוׁש לֹו, לרע ּבאדם האדם ְְְְִִֵַַָָָָָֹיׁשלט
ידּבק ּבּמאמר ּכרמּוז ּבֹו ּדבּוקה לֹו אׁשר ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָהרע
האמּורים הּקללֹות ּכל וכן הּדבר, את ּב ְְְֲִֵֶֶַַָָָָה'

הרעה: מּמעׂשה יסּובבּו ְְְֲִִֵַָָָָָּבענין
BÓB‡Â˙BÓÏe ˙B‡Ï E eÈ‰Âעברה העֹובר ּכי ¿¿¿»¿¿¿≈ֲִֵֵָָ

מצחֹו: על נרׁשמת ְְִִֶֶַַַאחת
BÓB‡ÂÏBÚ „Ú EÚeעל רע אדם נפׁש ּכי ¿¿¿«¿¬«»ִֶֶַַָָ

ּכמֹו הּטמאה חלקי ּבּה ׁשּדבּוקים ְְְְְִֵֵֶֶַָָֻידי
ּכמֹו יהיּו, ּכמֹוהם יֹולידּו אׁשר ּבניהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָׁשאמרנּו
ויחי ּבפרׁשת זה ּדבר היטב ּבאר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
סֹוד הּוא זה ּגם אּתה, ּבכרי ראּובן ְְִֵֶַַַָָֹּבּפסּוק
הּבאים ּדֹורֹות ּכל ועל אדם על ׁשּנגזרה ְְְִִִֶַַַָָָָָָמיתה
מות טעמּו מּמּנּו הּיֹוצאים ׁשּכל מּטעם ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
אמר לזה אדם, ערלת סֹוד והּוא ְְְְֶֶַַָָָָָּבחטאֹו,

ÏBÚ „Ú EÚeעם הרע חלק ּכׁשּידּבק ּכי ¿«¿¬«»ְְִִִֵֶֶַַָ
וצרי עֹולם עד לזה מּזה יׁשּתלׁשל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהאדם

מּנפׁשֹו: לנּקֹותֹו רב ְְִֶַַַֹעצם
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ּבטפׁשּותאכח יי ְְְְִִַָָָימחּנ

ּובׁשעממּות ְְְֲַַָָּובסמיּותא

ִָלּבא:

ּבטיהראכט ממּׁשׁש ְְְֲִֵֵַָּותהי

עּוירא מּׁשׁש די ְִִֵַַָָּכמא

ית תצלח ולא ְְְְַַַָָָּבקבלא

עׁשיק ּברם ּותהי ְְְִֵַָָָָארחתי

ולית יֹומּיא ּכל ְְִֵַָָָואניס

ְִָּדפריק:

ּוגברל תירֹוס ְְִֵַָאּתתא

ּביתא יׁשּכבּנּה ְְֳִִֵַָָָאחרן

ּבּה תיתב ולא ְְִֵֵֵֵָתבני

תחּלּנּה: ולא תּצֹוב ְְְִִֵַַָָּכרמא

לעינילא נכס יהי ְְֵֵֵָָָּתֹור

חמר מּנּה תיכּול ְֲִֵֵָָָולא

ולא מּקדמ אנס ְְֳִֵֵָָָָיהי

מסירין ענ ל ְְִִָָָיתּוב

ל ולית דבב ְְְֲֵֵַָָָלבעלי

ִָּפריק:

מסיריןלב ּובנתי ְְְִִָָָּבני

חזן ועיני אחרן ְְֲֳֵַָָָָָלעּמא

יֹומא ּכל ּבגללהן ְְִִֵָָָָויסּופן

:ּביד חילא ְִֵֵָָולית

וכללג דארע ְְְִַָָָאּבא

לא ּדי עּמא יכּול ִֵֵַָָָלאּות

עׁשיק ברם ּותהי ְְְְִֵַַַָידעּת

יֹומּיא: ּכל ְִַַָָּורעיע

מחזּולד מׁשּתּטה ְְִֵֵֵֵַּותהי

תחזי: ּדי ֱִֵֵֶָעיני

ביׁשאלה ּבׁשחנא יי ְְְֲִִִִָָָָימחּנ

ּדי ׁשקּיא ועל רכבּיא ְְִַַַַָָָֻעל

לאּתּסאה תּכּול ְִִַָָָלא

:מֹוח ועד רגל ְְְִַַַַָָמּפרסת

ּדילו מלּכ וית ית יי ְְְְִֵַַָָָָָיגלי

לא ּדי לעם על ְְֲִִַָָתקים

ואבהתי אּת ְְְֲַַַַָָָידעּת

לעממּיא ּתמן ְְְְִַַַַָָותפלח

אעא טעותא ְֲֵַַָָָָּפלחי

ְְַָואבנא:

למתללז לצדּו ְְְִֵַָּותהי

ּדי עממּיא ּבכל ְְְִֵַַָֹּולׁשֹועי

לתּמן: יי ְְְְִִַָָָידּברּנ

ּתּפקלח סּגי זרע ְִֵַַַַּבר

ארי ּתכנֹוׁש ּוזער ְְְְֲִֵֵַָלחקלא

ּגֹובא: ְְִֵַָיחסלּנּה

ותפלחלט ּתּצֹוב ְְְִִִַַּכרמין

ולא תׁשּתי לא ְְְְִֵַָָָוחמרא

תיכלּנּה ארי ְְֲִִֵֵֵתכנֹוׁש

ְַָֹּתלעּתא:

ּבכלמ ל יהֹון ְְִֵָָזיתין

תסּו לא ּומׁשחא ְְְִָָָּתחּומ

יּתרּון זיתי:ארי ְֲִֵֵָ

ּתֹולידמא ּובנן ולאּבנין ְְְִִָָ

יהכּון ארי ל ְְֲֵָָיהֹון

ְְִָּבׁשביא:

ואּבאמב אילנ ְִִָָָָּכל

סּקאה: יחסנּנּה ְְְְִֵַַַָָָדארע

יהימג בינ ּדי ערל ְִֵֵֵַָָּתֹותב
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לעּלאסליק מּנ על ְִִֵַָָָ

נחת ּתהי ואּת ְְְְֵֵֵַָָלעּלא

לתחּתא: ְְְְַַָָלתחּתא

לאמד ואּת יֹוזפּנ ְְְִַָָהּוא

לתּקיף יהי הּוא ְְְִִֵֵַתֹוזפּנּה

לחּלׁש: ּתהי ְְְְֵַַָואּת

לוטּיאמה ּכל על ְְֲֵַָָָָוייתּון

וידּבקּנ וירּדפּנ ְְְְְְִִִֵָָָֻֻהאּלין

לא ארי ּדתׁשּתצי ְְֲִֵֵֵַָעד

ּדיי למימרא ְְְְֵֶַַָָָקּבלּתא

ּפּקֹודֹוהי למּטר ְֱִִִַָָאלה

:פּקד ּדי ְְִִַָָּוקימֹוהי

ּולמֹופתמו לאת ּב ְְִֵָָויהֹון

עלם: עד ְֳִַָָּובבני

פלחּתאמז לא ּדי ְְֳִַָָָחלף

ּבחדוא אלה יי ְְְֱֳֶָָָָָקדם

מּסגי לּבא ְְִִִֵַָּובׁשּפירּות

ָֹּכלא:

דבבמח ּבעלי ית ְְְֲִֵַַָָָותפלח

ּבכפנא ּב יי יגרּנּה ְְְְִִֵַָָָָּדי

ּובערטיליתא ְְְְִַַָָָּובצחּותא

ניר ויּתן ּכּלא ְֲִִִֵַָֹּובחסירּות

עד צּואר על ְְְַַַַָָּפרזלא

:ית ְִֵֵָָּדיׁשּתיצי

      
'BÂמז) zÚ ‡Ï L‡ zוהּבא זה ענׁש ««¬∆…»«¿»¿ְֶֶַָֹ

נגד הּוא תׁשמר לא אם אֹומרֹו עד ְְֲִִֶֶַַָֹֹאחריו
ּבּפסּוק ׁשרׁשם עׂשה מצוֹות אם(כח)ּבּטּול ְֲִִִֵֶַַָָ

ואמר וגֹו', לעׂשֹות תׁשמר Ï‡לא L‡ z ְְְֲִַַָֹֹ««¬∆…
'‰ ‡ zÚצּו אׁשר מצוֹות לעׂשֹות ּפרּוׁש »«¿»∆ְְֲֲִִֵֶַ

ּברעב איבי את ועבדּת לזה ּבׂשמחה ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹלעׂשֹות
מעלי הּמצוה על ּפרקּת אּתה וגֹו', ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹּובצמא
אלּו וענׁשים ,צּואר על ּברזל על איבי ְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹיּתן
עׂשה, מצוֹות על ּפריקת ּכנגד מכּונים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻהם
סדר ּולהׂשּכיל להבין לטרח רצית ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאּתה
לא אׁשר ּגֹוי עלי ה' יּׂשא הּמצוֹות ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹמעׂשה

ּכּלן: וכן וגֹו' לׁשֹונֹו ְְְְִֵַָֻתׁשמע
ÓÂאמרBÚÏ ÓL ‡Ï Ì‡ּכי להֹודיע ¿»«ֶֹƒ…ƒ¿…«¬ְִִַ

וכלל מעניׁש, הּוא עׂשה מצוֹות קּיּום ְְֲֲִִִֵַַַָעל
מצות היא ּכי הּיראה ּבמצות עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָּכל
הּמּדע ספר ּבתחּלת רמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָעׂשה
הּנכּבד הּׁשם וז"ל פ"ב) הּתֹורה יסֹודי ְְְְִִֵֵַַַָָ(הל'
אם אמר ׁשּלא וטעם וכּו', ליראה מצוה ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹוכּו'

למעלה ּכתבּתי ּתעׂשּו, כ"ו)לא טעם(כ"ז ְְְֲִַַַַַָָֹ
לׁשמר אּלא ּכלל ּבדר לעׂשֹות יחּיב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
לעׂשֹות: ּוכׁשּיּׂשיג לידֹו ּכׁשּיבֹוא ְְְֲֲִֶֶַַַָָלעׂשֹות

B‡אֹומרֹו ּדר על לֹומר ּבא זה ׁשּפסּוק ְְֶֶֶֶֶַַָָָאפׁשר
כ"ג) כ"ו לי(וּיקרא תּוסרּו לא ּבאּלה ואם ְְְְִִִִֵֶַָָֹ

לעׂשֹות יׁשמר לא האמּור ּכל אחר ׁשאם ְֲִִֵֶַַַָָָֹֹּפרּוׁש
ׁשהביא ׁשאחר והּנֹורא, הּנכּבד ה' ליראה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוגֹו'
ּכי מאד נֹורא ּבעיניו יהיה הּקללֹות ּכל ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹעליו

לֹומרראה ודקּדק יּסרֹו, BÚÏאׁשר ÓLz ְְְֲִִֵֶַָָƒ¿…«¬
והֹודיע עׂשה, ּומצוֹות ּתעׂשה לא מצוֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַֹּכנגד
האמּור וכל ּגדֹולֹות מּכֹות ּבֹו עֹוד ה' ְְְִֶַַָָָׁשּיפליא

אמר וגמר ÚÓּבענין, ÈÓa Ìz‡LÂ'וגֹו ְְִֶַָָָֹ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»ְ
וגֹו' אׁשר ‰'ּתחת ÏB˜a zÚÓL ‡Ï Èk ְֲֶַַƒ…»«¿»¿

EÈ‰Ï‡על ּתׁשּובה עׂשה ּׁשּלא מה ּכנגד זה ¡…∆ְְֶֶֶֶַַָָָֹ
ּתֹורה, ּתלמּוד ּבּטּול L‡k ‰È‰Â'וגֹו ְִַָ¿»»«¬∆»ְ

אלהינּו ה' ּכי ׁשּידענּו אחר אדם יאמר ְְֱִֵֶַַַַַָָָֹֹלבל
ימנעּוהּו והרחמים החסד מדֹות ּכלן ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻמּדֹותיו

הֹודיע לזה ידֹו, וירף ּבּצרֹות עֹוד ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמהארי
זה ּוכפי וגֹו' ׂשׂש ּכאׁשר לֹו היא ׂשמחה ְְְֲִִִִֶֶַָָּכי
אמר ּבזה וכּיֹוצא מהּׂשמחֹות, קץ הּטבע ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאין

י"א)הּכתּוב וכן(מׁשלי רּנה, רׁשעים ּבאבד ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ל"ט:)ּדרׁשּו (מ"אּבּפסּוק(סנהדרין ְְְִֵֶַַַָָ

ּבןכ"ג) אחאב ּבאבד ׁשהיה הרּנה ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹוּתעבר
ה' יׂשיׂש ּתרּגם ויֹונתן ה', לפני רּנה ְְְְִִִִִֵֵָָָָָעמרי
וכּו' נכראין עממין עליכֹון ּדה' ממרא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָיחדי
על אף לאחרים, יֹוצא ּפעל יׂשיׂש ְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹודקּדק
מּמקֹומּה נעקרת אינּה הּכתּוב ּפׁשט כן ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָּפי
עּזיאל ּבן ׁשּיֹונתן אּלא אנקלּוס, ׁשּתרּגם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֻֻּוכמֹו

הּכתּוב: ַַָָּדרׁש
ÈÈ‡Âּבּקללֹות נחמֹות נאמרּו לא לּמה להעיר ¿»ƒƒְְְִֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּבפרׁשת ּבּקללֹות האמּור ּכסדר ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָהאּלּו
ולא הּקללֹות ּכפל לּמה להעיר יׁש ּגם ְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹֻּבחּקתי,

ּבחּקתי: ּבפרׁשת ׁשאמר קללֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻהסּפיק
‰‡Âׁשּקללֹות לפי הּקללֹות לכּפל הצר ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְְִִִֶַַָָֹֻ

יׂשראל לכללּות נאמרּו ּבחּקתי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבפרׁשת
ועד מּתחּלתם רּבים ּבלׁשֹון ּכּלם נאמרּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשּכן
מּיׂשראל חלק ׁשאם לֹומר מקֹום ויׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָסֹופם,
חלק על מקּפיד ה' אין מעׂשיהם ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַייטיבּו
ּבפרׁשה האמּורים קללֹות ּבאּו לזה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָהּמרׁשיע,
ּבין לדּבר ונתּכּון יחיד, ּבל' ּכּלן ונאמרּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻזֹו
מּיׂשראל חלק ּבער ּבין מּמׁש יחיד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבער
יתיחס יׂשראל ּכללּות ּבער רּבים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהגם

והיּו ׁשאמר ּתמצא ולזה יחיד, EÈÓLלהם ְְְִִֶֶֶַָָָָָָ»∆
EL‡ ÏÚ L‡'וגֹוEÈÏÚ '‰ ‡OÈ,מרחק ּגֹוי ¬∆«…¿ְƒ»»∆ֵָֹ

יאמר רּבים ׁשהם הגם מּיׂשראל חלק ּכנגד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָזה
ּגם ואמר ׁשּכתבנּו, מּטעם יחיד לׁשֹון ְְְִִֶֶַַַַַָָָָלהם
סתמֹו וגֹו' ּתבנה ּבית וגֹו' תארׂש אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָּכן

מּמׁש: ְִַָָּביחיד
‰zÚÓe,ּבהם נחמה נאמרה לא לּמה הרוחנּו ≈«»ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשהם ּבּקללה אּלא נחמה נאמרה לא ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכי
וׁשּיזּכר לכּלֹותם יעזבם לא ּכי יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלכללּות
משא"כ הארץ, יזּכר ּגם אבֹותם ּברית ְְֲִִֶֶַָָָָֹלהם

עד ּתאכלם אׁש ירׁשיעּו ּכי מהם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַֹהיחידים
עיר לאּבד ה' ׁשּצּוה ּתמצא והלא ְְֲִִִֵֶַַָָָֹעֹולם,
הּנּדחת, עיר והיא עֹולם ּתל ּולׂשּומּה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל
ּבבית להמיתֹו ירׁשיע ּכי אדם לֹומר צרי ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָואין
וכן אֹובדֹו, אחר לזה יׁש ּנחמה ּומה ְְִֵֵֶֶַַַָָָּדין,
רׁשעת ה' ּכׁשהזּכיר נּצבים ּבפרׁשת ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָּתמצא

וׁשבט אחת י"ט)אמרמׁשּפחה ה'(כ"ט ּומחה ְְִֵֶַַַָָָָָ
כן ּוכמֹו נחמתֹו, הזּכיר ולא וגֹו' ׁשמֹו ְְְְְִִֵֶֶָָֹאת
ליחידים להיֹותם זֹו ּבפרׁשה האמּורים ְְְֲִִִִִַָָָָָָּבּקללֹות
הּכתּוב ּׁשּדּבר מה ּבעיני יקׁשה ואל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּיׂשראל.
ּכאֹומרֹו רּבים ּבלׁשֹון זֹו ּבפרׁשה ּתבֹות ג' אֹו ְְְְִִֵַָָָב'
Ì‡ È‡‰Ï Ó ÈÓ Ìz‡LÂ¿ƒ¿«¿∆¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ∆¿∆
יחיד ּבלׁשֹון לדּבר ׁשּקדם אחר ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָוהתמּכרּתם,
הּדברים ּכי רּבים, ּבלׁשֹון אמר לגמר הקּפיד ְְְְִִִִִִִֶַַָֹֹֹלא
אֹומר, הּוא ׁשּביחידים רּבים ׁשעל ְִִִִֵֶֶַַַָמּובנים

יחיד: לׁשֹון לאיבי ְְְְִֵֶָָֹוהעד
Ì‡Âׁשּבבחּקתי קללֹות לֹומר לֹו והיה ּתאמר ¿ƒְְְִֶַַַָָָֹֹֻ

קללֹות לכּפל צרי היה ולא יחיד ְְְְִִִִָָָָָֹֹּבלׁשֹון
ּכל הּכתּוב יעניׁש ׁשּלא אֹומר ׁשהייתי ֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו,
לכללּות אבל ליחידים אּלא החמּור ְֲִִִִֶֶֶָָָָָֹהענׁש
ּגדֹול ׁשחטאם ׁשּנאמר הגם אֹו לא, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹיׂשראל
הּנחמה הבטחת לנּו אין היחידים מענׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹונלמד
קללֹות לֹומר ּתלמּוד האבֹות, ּברית ה' ְְְְִִֶַַָָָֹׁשּיזּכר
ּכזה, יענׁשּו הּכללּות ׁשּגם לֹומר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבבחּקתי
אבֹותינּו ּברית ה' יפר לבל נחמה להם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָוכי

ׁשבּותנּו: את ְְֵֶָוׁשב
eÈÓּתלמּוד ּבּטּול על ה' ׁשּיענׁש אֹומרים ƒ¿ƒְְֲִִֶַַַ

ּתעׂשה לא מצות על העֹובר ועל ְְֲִֵֶַַַַָָֹּתֹורה,
ּבּגמרא ׁשאמרּו והגם עׂשה, מצות המבּטל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָועל

מ"א.) אּלא(מנחֹות עׂשה על מעניׁשים ׁשאין ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָ
עליהם ׁשחּיבין עׂשה מצוֹות יׁש רתחא, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבעּדן
לכּפר ּבדעּתֹו הּמסּכים ּגם ּופסח, מילה ְְְְְִִִֶַַַַַָֹּכגֹון
יקּלל זה את אֹותם עׂשֹות לבל עׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָּבמצוֹות

הּכתּוב: ּככל לפרענּות ויכינהּו ְְְִִֵַָָָֻה'
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לעּלאסליק מּנ על ְִִֵַָָָ

נחת ּתהי ואּת ְְְְֵֵֵַָָלעּלא

לתחּתא: ְְְְַַָָלתחּתא

לאמד ואּת יֹוזפּנ ְְְִַָָהּוא

לתּקיף יהי הּוא ְְְִִֵֵַתֹוזפּנּה

לחּלׁש: ּתהי ְְְְֵַַָואּת

לוטּיאמה ּכל על ְְֲֵַָָָָוייתּון

וידּבקּנ וירּדפּנ ְְְְְְִִִֵָָָֻֻהאּלין

לא ארי ּדתׁשּתצי ְְֲִֵֵֵַָעד

ּדיי למימרא ְְְְֵֶַַָָָקּבלּתא

ּפּקֹודֹוהי למּטר ְֱִִִַָָאלה

:פּקד ּדי ְְִִַָָּוקימֹוהי

ּולמֹופתמו לאת ּב ְְִֵָָויהֹון

עלם: עד ְֳִַָָּובבני

פלחּתאמז לא ּדי ְְֳִַָָָחלף

ּבחדוא אלה יי ְְְֱֳֶָָָָָקדם

מּסגי לּבא ְְִִִֵַָּובׁשּפירּות

ָֹּכלא:

דבבמח ּבעלי ית ְְְֲִֵַַָָָותפלח

ּבכפנא ּב יי יגרּנּה ְְְְִִֵַָָָָּדי

ּובערטיליתא ְְְְִַַָָָּובצחּותא

ניר ויּתן ּכּלא ְֲִִִֵַָֹּובחסירּות

עד צּואר על ְְְַַַַָָּפרזלא

:ית ְִֵֵָָּדיׁשּתיצי

      
'BÂמז) zÚ ‡Ï L‡ zוהּבא זה ענׁש ««¬∆…»«¿»¿ְֶֶַָֹ

נגד הּוא תׁשמר לא אם אֹומרֹו עד ְְֲִִֶֶַַָֹֹאחריו
ּבּפסּוק ׁשרׁשם עׂשה מצוֹות אם(כח)ּבּטּול ְֲִִִֵֶַַָָ

ואמר וגֹו', לעׂשֹות תׁשמר Ï‡לא L‡ z ְְְֲִַַָֹֹ««¬∆…
'‰ ‡ zÚצּו אׁשר מצוֹות לעׂשֹות ּפרּוׁש »«¿»∆ְְֲֲִִֵֶַ

ּברעב איבי את ועבדּת לזה ּבׂשמחה ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹלעׂשֹות
מעלי הּמצוה על ּפרקּת אּתה וגֹו', ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹּובצמא
אלּו וענׁשים ,צּואר על ּברזל על איבי ְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹיּתן
עׂשה, מצוֹות על ּפריקת ּכנגד מכּונים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻהם
סדר ּולהׂשּכיל להבין לטרח רצית ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאּתה
לא אׁשר ּגֹוי עלי ה' יּׂשא הּמצוֹות ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹמעׂשה

ּכּלן: וכן וגֹו' לׁשֹונֹו ְְְְִֵַָֻתׁשמע
ÓÂאמרBÚÏ ÓL ‡Ï Ì‡ּכי להֹודיע ¿»«ֶֹƒ…ƒ¿…«¬ְִִַ

וכלל מעניׁש, הּוא עׂשה מצוֹות קּיּום ְְֲֲִִִֵַַַָעל
מצות היא ּכי הּיראה ּבמצות עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָּכל
הּמּדע ספר ּבתחּלת רמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָעׂשה
הּנכּבד הּׁשם וז"ל פ"ב) הּתֹורה יסֹודי ְְְְִִֵֵַַַָָ(הל'
אם אמר ׁשּלא וטעם וכּו', ליראה מצוה ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹוכּו'

למעלה ּכתבּתי ּתעׂשּו, כ"ו)לא טעם(כ"ז ְְְֲִַַַַַָָֹ
לׁשמר אּלא ּכלל ּבדר לעׂשֹות יחּיב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
לעׂשֹות: ּוכׁשּיּׂשיג לידֹו ּכׁשּיבֹוא ְְְֲֲִֶֶַַַָָלעׂשֹות

B‡אֹומרֹו ּדר על לֹומר ּבא זה ׁשּפסּוק ְְֶֶֶֶֶַַָָָאפׁשר
כ"ג) כ"ו לי(וּיקרא תּוסרּו לא ּבאּלה ואם ְְְְִִִִֵֶַָָֹ

לעׂשֹות יׁשמר לא האמּור ּכל אחר ׁשאם ְֲִִֵֶַַַָָָֹֹּפרּוׁש
ׁשהביא ׁשאחר והּנֹורא, הּנכּבד ה' ליראה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוגֹו'
ּכי מאד נֹורא ּבעיניו יהיה הּקללֹות ּכל ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹעליו

לֹומרראה ודקּדק יּסרֹו, BÚÏאׁשר ÓLz ְְְֲִִֵֶַָָƒ¿…«¬
והֹודיע עׂשה, ּומצוֹות ּתעׂשה לא מצוֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַֹּכנגד
האמּור וכל ּגדֹולֹות מּכֹות ּבֹו עֹוד ה' ְְְִֶַַָָָׁשּיפליא

אמר וגמר ÚÓּבענין, ÈÓa Ìz‡LÂ'וגֹו ְְִֶַָָָֹ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»ְ
וגֹו' אׁשר ‰'ּתחת ÏB˜a zÚÓL ‡Ï Èk ְֲֶַַƒ…»«¿»¿

EÈ‰Ï‡על ּתׁשּובה עׂשה ּׁשּלא מה ּכנגד זה ¡…∆ְְֶֶֶֶַַָָָֹ
ּתֹורה, ּתלמּוד ּבּטּול L‡k ‰È‰Â'וגֹו ְִַָ¿»»«¬∆»ְ

אלהינּו ה' ּכי ׁשּידענּו אחר אדם יאמר ְְֱִֵֶַַַַַָָָֹֹלבל
ימנעּוהּו והרחמים החסד מדֹות ּכלן ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻמּדֹותיו

הֹודיע לזה ידֹו, וירף ּבּצרֹות עֹוד ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמהארי
זה ּוכפי וגֹו' ׂשׂש ּכאׁשר לֹו היא ׂשמחה ְְְֲִִִִֶֶַָָּכי
אמר ּבזה וכּיֹוצא מהּׂשמחֹות, קץ הּטבע ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאין

י"א)הּכתּוב וכן(מׁשלי רּנה, רׁשעים ּבאבד ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ל"ט:)ּדרׁשּו (מ"אּבּפסּוק(סנהדרין ְְְִֵֶַַַָָ

ּבןכ"ג) אחאב ּבאבד ׁשהיה הרּנה ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹוּתעבר
ה' יׂשיׂש ּתרּגם ויֹונתן ה', לפני רּנה ְְְְִִִִִֵֵָָָָָעמרי
וכּו' נכראין עממין עליכֹון ּדה' ממרא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָיחדי
על אף לאחרים, יֹוצא ּפעל יׂשיׂש ְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹודקּדק
מּמקֹומּה נעקרת אינּה הּכתּוב ּפׁשט כן ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָּפי
עּזיאל ּבן ׁשּיֹונתן אּלא אנקלּוס, ׁשּתרּגם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֻֻּוכמֹו

הּכתּוב: ַַָָּדרׁש
ÈÈ‡Âּבּקללֹות נחמֹות נאמרּו לא לּמה להעיר ¿»ƒƒְְְִֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּבפרׁשת ּבּקללֹות האמּור ּכסדר ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָהאּלּו
ולא הּקללֹות ּכפל לּמה להעיר יׁש ּגם ְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹֻּבחּקתי,

ּבחּקתי: ּבפרׁשת ׁשאמר קללֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻהסּפיק
‰‡Âׁשּקללֹות לפי הּקללֹות לכּפל הצר ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְְִִִֶַַָָֹֻ

יׂשראל לכללּות נאמרּו ּבחּקתי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבפרׁשת
ועד מּתחּלתם רּבים ּבלׁשֹון ּכּלם נאמרּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשּכן
מּיׂשראל חלק ׁשאם לֹומר מקֹום ויׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָסֹופם,
חלק על מקּפיד ה' אין מעׂשיהם ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַייטיבּו
ּבפרׁשה האמּורים קללֹות ּבאּו לזה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָהּמרׁשיע,
ּבין לדּבר ונתּכּון יחיד, ּבל' ּכּלן ונאמרּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻזֹו
מּיׂשראל חלק ּבער ּבין מּמׁש יחיד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבער
יתיחס יׂשראל ּכללּות ּבער רּבים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהגם

והיּו ׁשאמר ּתמצא ולזה יחיד, EÈÓLלהם ְְְִִֶֶֶַָָָָָָ»∆
EL‡ ÏÚ L‡'וגֹוEÈÏÚ '‰ ‡OÈ,מרחק ּגֹוי ¬∆«…¿ְƒ»»∆ֵָֹ

יאמר רּבים ׁשהם הגם מּיׂשראל חלק ּכנגד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָזה
ּגם ואמר ׁשּכתבנּו, מּטעם יחיד לׁשֹון ְְְִִֶֶַַַַַָָָָלהם
סתמֹו וגֹו' ּתבנה ּבית וגֹו' תארׂש אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָּכן

מּמׁש: ְִַָָּביחיד
‰zÚÓe,ּבהם נחמה נאמרה לא לּמה הרוחנּו ≈«»ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשהם ּבּקללה אּלא נחמה נאמרה לא ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכי
וׁשּיזּכר לכּלֹותם יעזבם לא ּכי יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלכללּות
משא"כ הארץ, יזּכר ּגם אבֹותם ּברית ְְֲִִֶֶַָָָָֹלהם

עד ּתאכלם אׁש ירׁשיעּו ּכי מהם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַֹהיחידים
עיר לאּבד ה' ׁשּצּוה ּתמצא והלא ְְֲִִִֵֶַַָָָֹעֹולם,
הּנּדחת, עיר והיא עֹולם ּתל ּולׂשּומּה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל
ּבבית להמיתֹו ירׁשיע ּכי אדם לֹומר צרי ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָואין
וכן אֹובדֹו, אחר לזה יׁש ּנחמה ּומה ְְִֵֵֶֶַַַָָָּדין,
רׁשעת ה' ּכׁשהזּכיר נּצבים ּבפרׁשת ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָּתמצא

וׁשבט אחת י"ט)אמרמׁשּפחה ה'(כ"ט ּומחה ְְִֵֶַַַָָָָָ
כן ּוכמֹו נחמתֹו, הזּכיר ולא וגֹו' ׁשמֹו ְְְְְִִֵֶֶָָֹאת
ליחידים להיֹותם זֹו ּבפרׁשה האמּורים ְְְֲִִִִִַָָָָָָּבּקללֹות
הּכתּוב ּׁשּדּבר מה ּבעיני יקׁשה ואל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּיׂשראל.
ּכאֹומרֹו רּבים ּבלׁשֹון זֹו ּבפרׁשה ּתבֹות ג' אֹו ְְְְִִֵַָָָב'
Ì‡ È‡‰Ï Ó ÈÓ Ìz‡LÂ¿ƒ¿«¿∆¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ∆¿∆
יחיד ּבלׁשֹון לדּבר ׁשּקדם אחר ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָוהתמּכרּתם,
הּדברים ּכי רּבים, ּבלׁשֹון אמר לגמר הקּפיד ְְְְִִִִִִִֶַַָֹֹֹלא
אֹומר, הּוא ׁשּביחידים רּבים ׁשעל ְִִִִֵֶֶַַַָמּובנים

יחיד: לׁשֹון לאיבי ְְְְִֵֶָָֹוהעד
Ì‡Âׁשּבבחּקתי קללֹות לֹומר לֹו והיה ּתאמר ¿ƒְְְִֶַַַָָָֹֹֻ

קללֹות לכּפל צרי היה ולא יחיד ְְְְִִִִָָָָָֹֹּבלׁשֹון
ּכל הּכתּוב יעניׁש ׁשּלא אֹומר ׁשהייתי ֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו,
לכללּות אבל ליחידים אּלא החמּור ְֲִִִִֶֶֶָָָָָֹהענׁש
ּגדֹול ׁשחטאם ׁשּנאמר הגם אֹו לא, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹיׂשראל
הּנחמה הבטחת לנּו אין היחידים מענׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹונלמד
קללֹות לֹומר ּתלמּוד האבֹות, ּברית ה' ְְְְִִֶַַָָָֹׁשּיזּכר
ּכזה, יענׁשּו הּכללּות ׁשּגם לֹומר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבבחּקתי
אבֹותינּו ּברית ה' יפר לבל נחמה להם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָוכי

ׁשבּותנּו: את ְְֵֶָוׁשב
eÈÓּתלמּוד ּבּטּול על ה' ׁשּיענׁש אֹומרים ƒ¿ƒְְֲִִֶַַַ

ּתעׂשה לא מצות על העֹובר ועל ְְֲִֵֶַַַַָָֹּתֹורה,
ּבּגמרא ׁשאמרּו והגם עׂשה, מצות המבּטל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָועל

מ"א.) אּלא(מנחֹות עׂשה על מעניׁשים ׁשאין ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָ
עליהם ׁשחּיבין עׂשה מצוֹות יׁש רתחא, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבעּדן
לכּפר ּבדעּתֹו הּמסּכים ּגם ּופסח, מילה ְְְְְִִִֶַַַַַָֹּכגֹון
יקּלל זה את אֹותם עׂשֹות לבל עׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָּבמצוֹות

הּכתּוב: ּככל לפרענּות ויכינהּו ְְְִִֵַָָָֻה'
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  ••••י י מת ר תא.... ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

 ••••  יר מא)א מ(בראשית ְְְְְִִִֵֶַַַֹֹֹ
 תא ר (מב ש) איירי י מ י ְְְֲִִֵֵֵַַַֹ

(רש)....
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      ••••י ממת ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
מ  יי יר  ריבר ....ת ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

   ̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
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    ¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

  ••••תמ    א ר א ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
 מ א י  א א י י ימ מרְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ר י  תיב י ר בר  ימ מא בר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ
אר יא  י מר מ א מת תרי יב יְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
רבת מרב בב ר רמי  ר רא בר ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹֹיא

תרי יב י י מר י א ריתא.... ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
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     ••••י.... ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

  §¦§¨º̈©¥´¦¥´
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    §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²
  «Ÿ¦§−¦§¨¤«

••••א ר י א  י י ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
ר מ א אר ימ א ....את ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

  ¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À
  ¤¨¦§¥Æ©¨´©½Ÿ
   ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈
   ¤©¥º©¦§©³§©¨Æ©¤½

   ¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

  §¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½
    §¥−©´©§¤®©³§ŸŸÆ
  §¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−

§¤«¡¨¦«
  ••••תמ מאר מבת ....מאת ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֻֻ

••••תי  רי....  ְְְְְֱִֵֶֶַַָָ

מרחיקמט עם על יי ְְֲִִֵַַָָָייתי

די ּכמא ארעא ְְְִִֵַָָָמּסיפי

לא ּדי עּמא נׁשרא ְְְִִִִַָָָמׁשּתדי

ליׁשנּה: ְִִֵַָתׁשמע

לאנ ּדי אּפין ּתּקיף ִִִַַַָעם

ינקא ועל לסבא אּפין ְְְִִַַַָָָָיּסב

מרחם: ְֵַָלא

דבעירנא ולּדא ְְְִִֵַָָוייכּול

עד דארע ְְְִַַָָואּבא

ל יׁשאר לא ּדי ְְְִִֵֵַַָָּדתׁשּתצי

ּומׁשחא חמרא ְְִִַָָָעבּורא

ענ ועדרי תֹורי ְְְֵֵֶַָָָּבקרי

:ית ּדיֹובד ְֵַָָעד

עדנב קרוי ּבכל ל ְְְִֵַָָָָויעק

רמּיא ׁשּורי ְְִַַָָָּדיכּבׁש

רחץ אּת ּדי ְְִִֵַַָָּוכריכּיא

ּבכל בהן ְְְְִֵֵָָָלאׁשּתזבא

ּבכל ל ויעק ְְְֵַָָָָארע

יהב ּדי ארע ּבכל ְְְְִִַַָָָקרוי

:ל אלה ְֱָָָָיי

דמענג ולּדא ְְְִֵַָָותיכּול

יהב ּדי ּובנתי ּבני ְְְְִַַָָָּבׂשר

ּבצירא אלה יי ְְֱִָָָָָָל

:סנא ל ּדיעק ְְְְֵַָָָָָּובעקתא

ודמפּנקנד ּב דרּכי ְְְְִִַַַַָָּגברא

עינּה ּתבאׁש ְֲִֵֵֵַָלחדא

קימּה ּובאּתת ְְְִִֵַָָּבאחּוהי

יׁשאר: ּדי ּבנֹוהי ְְְִִִַַָּובׁשאר

מּנהֹוןנה לחד ְְְִִִַַמּלמּתן

ייכּול ּדי ּבנֹוהי ְְִִִֵַמּבׂשר

ּכּלא לּה אׁשּתאר ְְִִֵַָָָֹמּדלא

יעק די ּובעקתא ְְְִִֵַָָָָּבצירא

:קרוי ּבכל סנא ְְְִָָָָָל

ודמפּנקאנו ב ְְְְִִַַָָָּדרּכיכא

רגלּה ּפרסת נּסיאת לא ְְִִַַַַַַָּדי

ארעא על ְֲַַַָָָלאחתא

ּתבאׁש ּומרּכיכּו ְְְִִִֵֵַַמּמפּנקּו

ּובברּה קימּה ּבגבר ְְְִִֵַַַַָעינּה

ְִַַּובברּתּה:

ּדיּפקּוןנז ּבנהא ְְְְִִֵָָּובזער

ארי תליד ּדי ּובבנהא ְְֲִִִִֵַָָמּנּה

ּכּלא ּבחסירּות ְֲִִֵַָֹתיכלּנּון

ּובעקתא ּבצירא ְְְְְִִַָָָָּבסתרא

:ּבקרוי סנא ל יעק ְְְִִֵָָָָָּדי

יתנח למעּבד תּטר לא ְְִִֶַַָָאם

הדא אֹוריתא ּפתּגמי ְְִֵַָָָָָּכל

הדין ּבספרא ְְְִִִִֵָָּדכתיבין

יּקירא ׁשמא ית ְְְִִַַָָָלמדחל

יי ית הדין ְְִֵָָָָּודחילא

:ֱָָאלה

ויתנט מחת ית יי ְְְְַַָָָָָָויפרׁש

רברבן מחן ּבני ְְְַַָָָָָמחת

ּביׁשין ּומכּתׁשין ְְְְִִִֵַָּומהימנן

ְְִֵּומהימנין:

      

נט)     ¿……¿∆¡»»√»ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ׁשהגםאֹומרֹו לֹומר נתּכּון ְ∆¡»ƒְֲִֵֶַַַ
ּבּה ׁשּיּוסרּו טבעית רפּואה להם ְְְֲִִֶֶֶַָָָׁשּיעׂשּו
מהם ּבׁשליחּותם נאמנים כן ּפי על ְֱִִִִֵֵֶֶַַָָאף

מּמּנּו: לסּור ה' ּדבר ּבא עד יזּועּו ְִֶַַָָֹֹלא

              
   §¥¦´§À¥¨©§¥´

   ¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®
 §¨«§−¨«

  ••••אי יאל הי תה מני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
 אי א מה איי הי ימ ל האת מת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמת

תי  ע ליה(טו ל(שמות וג מע מ א "והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אימי אי "לי יא לא ימ מי א אתהחלה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מ יג הא  אא הא.... ְִֶֶֶָָָָָָָ

  ©³¨¢¦Æ§¨©½̈
    £¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´

     ©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−
¦¨«§¨«

ל••••הלל.... ְְֲִֵַָ
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 ̈−¨§¦§¨«
  ••••(י אייכ(מגילה וגאת ילהא ליכ.... ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָ

••••וכ הקי טו)ל ה(משלי יח אי ....""ית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ
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     ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤

 ל  ב••••תאלה ת לא מת ְְְְֱֱֲֲִִֵַַַָָָֹֹֹ
מיכ ת לכמי וגללת מס לימ ....אא ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
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 ל••••מ חנ כח)לא הה"(ישעיה לב...."ואת ְְְְִֵֵַַַַַָָֹֹֹ
••••"ל גה מחת "אל מ חל מת ח ל ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ

טו) י"(שמות י מע"(כ שמואל)"י מיה ...."מסת ְְְְִִִִַַַָָָָ
 ל••••א ולא הלי ....מה ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹ

    §¨´©¤½§ª¦¬§−
    ¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈§¬Ÿ

  ©«£¦−§©¤«
ל ל ••••א יל קי סק ל קה ל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

לינ האה ח ה ק"ג)אמת ה(מנחות  תינו ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הק מ אה ....הקח  ל••••מה לה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

לטה.... ְֵַַ

   ©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤
   ¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤
   ¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈

    ¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«
ב   ••••(מט ה(סוטה אמויהיה ....ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

   מי••••בב מתחקת הת יתח ל ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
מניה קללת מה ה ....וכל ְְְְִִֶֶָָָָָָָָֻ

  ¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»
   ̈«¢¦¼©¤¸¤Æ£¤´¨©´§¦

    §½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈
   §¦§©©§¤̧¨§«Ÿ§¤²

    ©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«
••••יה לב....סינת  ••••א ְְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ולחת יל לה ינמ להית ימ.... ••••י ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
יוכ הג לי יג....••••ווי"ש "יוונואי "ל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ל כי ולא (עקייע אליי י וועט איה או)ְְִֵֵָָֹ
מני יאח יכמ יי ל ונמ ל "והתמ"ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

קנה ואי" יואח אמ".... ְֱֲֵֶֶֶַַָֹ

        

      (סח (כח, ∆¡ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
ה הּתֹוכחה ּתׁשּובה,מּטרת לבחינת יּגיעּו יׂשראל ׁשּבני יא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

א-ב)ּכּכתּוב ל, .(נצבים האּלה הּדברים ּכל עלי יבֹואּו ּכי "והיה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּתֹוכחה. ּבסּיּום נרמז והּדבר ."אלקי ה' עד וׁשבּת .– ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹ∆¡ƒ¿
ּתׁשּובה. לׁשֹון נּצֹוצֹות את ּגם מברר ּתׁשּובה ּבעל – ְְָ»¿¿∆ְְִֵֶַַַָָ

מקֹום "ׁשם", לגמרי, הּטמאֹות קלּפֹות ׁשּבׁשלׁש ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻהּקדּׁשה

ה"אֹויב". ּביֹותר ּגבֹוּה מּמקֹום ּבאים אּלּו נּצֹוצֹות – ֵַ¿≈∆ְִִִֵֵַָָָ

מכּתׁשיס ּכל ית ּב ְְְֵֵַָָָָויתב

דחלּתא ּדי ְְְִִִֶַָמצרים

:ּב וידּבקּון ְְְֳִִֵָָמּקדמיהֹון

מחאסא וכל מרע ּכל ְְַַָָָָאף
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    ¤¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈

    ́Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²
  £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

  ©¨−Ÿ¤©¨´©¤®
   ©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸
 ¤«¤©¨¨¦§¨¥²

 ©¦§¨−̈©©¥«
  ••••ה כ י  ה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

כי   כל י ל   ל ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
"ל ל לכ ה  ל"   ה יה)ה י(ע"ז ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

י   כ  ל   ל ע ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
 ל הה ה  ה ליכ יה ל יכל הְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

 ה יה י  יכל יי יל.... ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

        

           ∆≈»»≈««¿∆«««¿»ƒ
(ג-ח כט, (רש"י »»

הּגדֹולֹות" "הּמּסֹות לגּבי ּכן לֹומר ׁשּיי אי לׁשאל, ְְְִֵֵֵֵַַַַַַָֹיׁש

ּבּפעם אֹותם ראּו יׂשראל ּבני ּכאׁשר והרי והּמֹופתים", ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָו"האֹותֹות

עׂשה ׁשהקב"ה ,ּכרח ועל הּכל"? את "ּתפסּו ּכבר ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה

ּבעבֹודת ׁשֹונֹות הֹוראֹות מהם יפיקּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנּסים

עד ויֹותר, יֹותר להתעּמק אפׁשר אּלה הֹוראֹות ּובפרטי - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָה'

מקֹור ּומּכאן ּכביכֹול. הקב"ה, ׁשל ּדעּתֹו סֹוף על ְְְִִִֶֶַַָָָׁשעֹומדים

הּוא ׁשֹומע אֹו רֹואה ׁשּיהּודי ּדבר ׁשּכל טֹוב, ׁשם הּבעל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלתֹורת

להֹוציא מנת על הּדבר את "ללמד" ועליו ה', ּבעבֹודת ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹהֹוראה

זֹו. הֹוראה ִֶָָמּמּנּו

  ©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´
   §©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−

 ¥¬¤©«§©¦«

  §©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´
   ©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©
   ©§¦½¥−¨£¤¬©«£«
סימן לעבדי"ו פסוקים תבאקכ"ב פרשת חסלת

ּדיסט קימא ּפתּגמי ְְִִִֵֵָָָאּלין

למגזר מׁשה ית יי ְְְִִֶַַָָֹפּקיד

ּבארעאעם יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵַָָ

גזר ּדי מּקימא ּבר ְְְִִֵַָָָדמֹואב

ּבחרב: ְְִֵֹעּמהֹון

יׂשראלא לכל מׁשה ְְְִֵֶָָָֹּוקרא

ית חזתּון אּתּון להֹון ְֲֲֵַַַָואמר

לעיניכֹון יי עבד ּדי ְְֲִֵֵַָָּכל

לפרעה דמצרים ְְְְְְִִַַַָֹּבארעא

ּולכל עבדֹוהי ְְְִַָָּולכל

ְֵַארעּה:

חזאהב ּדי רברבּיא ְְֲִִֵַַָָָנּסי

ּומֹופתּיא אתּיא ְֵַַָָָָעיני

האּנּון: ְְִַַָָרברבּיא

לּבאג לכֹון יי יהב ְְְְִַָָָולא

למחזי ועינין ְְְְֱִִֵֵַַלמּדע

יֹומא עד למׁשמע ְְְְִִַַָֻואדנין

ֵָהדין:

ארּבעיןד יתכֹון ְְְְִִַַָָודּברית

בליאת לא ּבמדּברא ְְְְְִִַַָָׁשנין

לא ּומסנ מּנכֹון ְְְְִָָָּכסּותכֹון

:רגל מעל ְֲֵַַָעדֹו

וחמרה אכלּתּון לא ְְֲֲַַַַָָלחמא

ׁשתיתּון לא ועּתיק ְְֲִֵַַָחדת

יי אנא ארי ּדתּדעּון ְְְְֲֲִִֵָָּבדיל

ֱֲָאלהכֹון:

הדיןו לאתרא ְְֲֵֵַַָָואתיתּון

מלּכא סיחֹון ְְִַַָּונפק

מלּכא ועֹוג ְְְְֶַָדחׁשּבֹון

לאגחא לקדמּותנא ְְֲֳַַָָָָָָָדמתנן

ּומחֹונּון: ְְָָקרבא

ארעהֹוןז ית ְְְֲִַָָּונסבנא

לׁשבטא לאחסנא ְְְֲִִִַַָָָָויהבּנּה

דגד ּולׁשבטא ְְְְִִֵָָדראּובן

דמנּׁשה: ׁשבטא ְְְְִִֶַַָּולפלגּות

קימאח ּפתּגמי ית ְְְְִִֵָָָָותּטרּון

ּבדיל יתהֹון ותעּבדּון ְְְְְִַָָָהדא

ּדי ּכל ית ְְְִִָָּדתצלחּון

פתעּבדּון: פ פ ְְַ

     

      

א)     הגם «ƒ¿»∆∆»ƒ¿»≈¿ֲַ
יׂשראל, ּכל אל מדּבר היה עּתה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעד

ּכאמּור והּגרים והּטף הּנׁשים לקּבץ ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהֹוסיף
טּפכם וגֹו' ּכּלכם הּיֹום נּצבים אּתם ְְְְִִֶֶֶַַַָָֻּבסמּו

וגֹו':   ְ¬»«»»«»



מי

פרשת תבוא לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ב אלול
מפרק סו

עד סוף פרק סח 
ופרקים לד-לו

יום רביעי - ט"ו אלול
מפרק עז

עד סוף פרק עח 
ופרקים מג-מה

יום שני - י"ג אלול
מפרק סט

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

יום חמישי - ט"ז אלול
מפרק עט

עד סוף פרק פב
ופרקים מו-מח

יום שלישי - י"ד אלול
מפרק עב

עד סוף פרק עו
ופרקים מ-מב

יום שישי - י"ז אלול
מפרק פג

עד סוף פרק פז
ופרקים מט-נא

שבת קודש - י"ח אלול
מפרק פח עד סוף פרק פט

ופרקים נב-נד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מניין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו עניין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...
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אלול י"ב ראשון יום
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כ.1. לא, ח.2.תהלים ו, יז.3.מיכה יג, 4.ירמי'   ."בסתר כו' מבפנים ב: טז, מו"ק 5."ראה  
."צדקה הל' ריש א.6.טושו"ע נ, מה.7.כתובות קיט, ב.8.תהלים קג, כתובות

             

אלול י"ג שני יום
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.9   ."פ"דֿה 10."עדיות   ."א רמה, זח"ג (הערת11."ראה קצת" עיון צריך "הלשון
ותיקונים"). ב"הערות שליט"א אדמו"ר יד.12.כ"ק כב, י.13.וירא כב, ח.14.שם מא, מב.15.ישעי' לא, וישלח



מג              

אלול י"ג שני יום
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.9   ."פ"דֿה 10."עדיות   ."א רמה, זח"ג (הערת11."ראה קצת" עיון צריך "הלשון
ותיקונים"). ב"הערות שליט"א אדמו"ר יד.12.כ"ק כב, י.13.וירא כב, ח.14.שם מא, מב.15.ישעי' לא, וישלח



מד             

אלול י"ד שלישי יום
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א.16. רד, 17.זח"ג   ."ב קלג, "זח"ג

             

אלול ט"ו רביעי יום
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ואילך.18. שם לא ואילך.19.תהלים מז ע' תש"מ) (קה"ת, הזקן אדמו"ר קודש אגרות ראה



מה              

אלול ט"ו רביעי יום
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ואילך.18. שם לא ואילך.19.תהלים מז ע' תש"מ) (קה"ת, הזקן אדמו"ר קודש אגרות ראה
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היום יום . . . נב

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[ ְלָאְמרֹו יֹום  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
ְתִחיל "ַוה'  ַמֲאָמר ַהּמַ רֹוְסטֹוב, ּבְ ָרא תרע"ו ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ מֹו ׁשַ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוִסּיְ בּועֹות תער"ב ּבִ ַחג ַהּשָׁ א' ּדְ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ָאַמר ַהְמַכּסֶ
ּלֹא ֲאָמרֹו, ְוֹלא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה העברת הערלה, 
ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

ְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַהֲעָבַרת ָהָעְרָלה. ַמה  ר ּבַ ר: ָידּוַע ָהָיה ְלָכל ַהֲחִסיִדים, ֲאׁשֶ ֶהָחִסיד ר' הֶעְנִדיל ִסּפֵ
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ּשֶׁ

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵאין ָלנּו  ֵני ׁשֶ נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ֹלא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְנָין  ְנָיֵנינּו, ּבִ יׁש ַאְך ְוַרק ְלִחּזּוק ּבִ ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ּבַ

ֹכַח. ֹפַעל ְוֹלא ַרק ּבְ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ֶזה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבִ ְקֻדּשָׁ ְצֹות ּבִ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ
ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה "ּתֹוְמֵכי  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ ּתְ



נג היום יום . . . 

ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף א אידען 
דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען שטייט יעדער נשמה מיט 
אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח גואל צדק, און אז מען טוט א אידען ַא 

טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות עד סוף כל הדורות.

יט  ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי ֵיׁש ְלַהּבִ ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹות  ִהיא ָמקֹור ּבֹו ִנׁשְ ה, ׁשֶ ֻדּשָׁ ּקְ יֹוֵתר ּבַ ִאית ּבְ ה ִעּלָ ְרּגָ מֹון, ּדַ דּוָמה ְדַא"ק ]=ָאָדם ַקּדְ ָבה ַהּקְ ֲחׁשָ ּמַ הּוא "ִנְמָצא" ּבַ ִפי ׁשֶ ּכְ
ֶדק,  ּצֶ ּגֹוֵאל  יַח  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ ה ַעד  ּנָ ִמּמֶ ַהיֹוְצאֹות  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ָמה ִעם  ְנׁשָ ל  ּכָ ם "ִנְמֵצאת"  ְוׁשָ ָרֵאל ֲאחּודֹות[,  ִיׂשְ

ל ַהּדֹורֹות. לּו ַעד סֹוף ּכָ מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ּוְכׁשֶ

ה'תש"גיז אלוליום שישי

חומש: תבא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז. מט־נא.

תניא: והנה מדות . . . קכג מדותיהם.

הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע אדמו"ר  הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא  רבינו הזקן 
האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש מהקללות שבתוכחה 

הביאתו לכאב לב, עד שביוהכ"פ נסתפק רבינו הזקן אם יוכל להתענות.
כששאלו את אדהא"מ הרי בכל שנה קוראים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט זיך ניט קיין 

קללות".

ַמע ַאְדמֹו"ר  ֹבא, ְוׁשָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִליָאְזָנא ׁשַ ַעם ַאַחת ֹלא ָהָיה ּבְ ּתֹוָרה. ּפַ ַעְצמֹו ַהּקֹוֵרא ּבַ ֵקן ָהָיה ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ּתֹוֵכָחה ֱהִביַאּתּו  ּבַ ָללֹות ׁשֶ ִריָאה ֵמַאֵחר. ָהָעְגַמת ֶנֶפׁש ֵמַהּקְ ר ִמְצָוה – ַהּקְ ָהֶאְמָצִעי – ְוהּוא עֹוֶדּנּו ַנַער ֹקֶדם ַהּבַ

ֵקן ִאם יּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. נּו ַהּזָ ק ַרּבֵ ּפֵ ּפּוִרים ִנְסּתַ יֹום ַהּכִ ּבְ ִלְכֵאב ֵלב, ַעד ׁשֶ
ָמעֹות ׁשּום  א קֹוֵרא "ֹלא ִנׁשְ ַאּבָ ׁשֶ ה זֹו, ָעָנה: ּכְ ָרׁשָ ָנה קֹוְרִאים ּפָ ָכל ׁשָ ֲאלּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֲהֵרי ּבְ ּשָׁ ׁשֶ ּכְ

ְקָללֹות".

ה'תש"גחי אלולשבת
מֹו. ַעל קֹוֵרא, ּוֵמַעּצְ י עֹוֶלה ַהּבַ ׁשִ ְלׁשִ

חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט. נב־נד.

תניא: והנה כ"ז . . . שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק'  - תפ"ד. יום שנתגלה 
הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.
תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא אל הארץ גו'. 
ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום רצון ווָאס איז א מתנה מלמעלה 
און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף זיין וישבת, ארָאּפטרָאגען אין התישבות, ולקחת 



היום יום . . . נד

גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות בכלים, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף 
וויסען אז ער גייט פון איין ָארט אין דעם ַאנדערען, איז ניט ער גייט אליין נָאר מ'פירט איהם 

מלמעלה, און די כוונה איז לשכן שמו שם, אויף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז.
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת והוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי דו זָאלסט 
צוקומען צום רצון כו', איז דָאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן שמו שם, זָאלסט זיך 
מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דָארטען אלקות, מיט וואס איז מען מפרסם אלקות, מיט א ברכה 

און א פסוק תהלים.

ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ דֹוׁש – תפ"ד. יֹום ׁשֶ ה ֵאָליו מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּקָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַנת תנ"ח. יֹום ׁשֶ ׁשְ ם טֹוב ּבִ ַעל ׁשֵ ֶדת ֶאת ַהּבַ יֹום ֻהּלֶ
ם טֹוב – תצ"ד. ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ֵקן – תק"ה. נּו ַהּזָ ֶדת ֶאת ַרּבֵ יֹום ֻהּלֶ
י ָתבֹוא ֶאל  ת: "ְוָהָיה ּכִ ּבָ ַלת ׁשַ בֹוא ח"י ֱאלּול תרנ"ב ַאַחר ַקּבָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ם טֹוב ּבְ ַעל ׁשֵ ֶכן ּתֹוַרת ַהּבַ ּתֹ
ַמְעָלה  ָנה ִמּלְ הּוא ַמּתָ יַע ֶאל ָה'ָרצֹון' ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ ְדָרׁש. ּכְ ּמִ ְדִאיָתא ּבַ ָהָאֶרץ ּגֹו'". 'ֶאֶרץ' ְלׁשֹון ְמרּוָצה ּוְלׁשֹון ָרצֹון, ּכִ
ְמּתָ  ב, "ְוָלַקְחּתָ ּגֹו' ְוׂשַ ' ְל"הֹוִרידֹו", ַלֲעׂשֹותֹו ְמֻיּשָׁ ְבּתָ ָרֵאל, ְצִריָכה ָהֲעבֹוָדה ִלְהיֹות 'ְוָיׁשַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ה ּבְ ּוִבירּוׁשָ
ֲהִליָכתֹו  ׁשֶ ָלַדַעת  ְיהּוִדי  ֱאֹלֶקיָך", ַעל  ִיְבַחר ה'  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ִלים, "ְוָהַלְכּתָ ֶאל  ּכֵ ּבַ יְך אֹורֹות  ְלַהְמׁשִ ֶנא",  ַבּטֶ
ם", ְלַפְרֵסם ֶאֹלקּות  מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ָנה ִהיא "ְלׁשַ ּוָ ַמְעָלה, ְוַהּכַ א מֹוִביִלים אֹותֹו ִמּלְ קֹום ְלָמקֹום ֵאיָנּה ָיְזָמתֹו ֶאּלָ ִמּמָ

ְמָצא ּבֹו. ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ
יַע ְלָרצֹון  ּגִ ּתַ י ָתבֹוא ּגֹו'", ַעל ְמָנת ׁשֶ ַעם ּתֹוָרה ַהּקֹוֶדֶמת, ְוהֹוִסיף: "ְוָהָיה ּכִ ת ַעְרִבית ָחַזר עֹוד ַהּפַ ִפּלַ ַאַחר ּתְ
ם ֱאֹלקּות.  ֵדי ְלַפְרֵסם ׁשָ ֶפׁש ּכְ ְמֹסר ֶאת ַהּנֶ ם" – ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ קֹום ּגֹו' ְלׁשַ "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ כּו', ֲהֵרי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ים. ִהּלִ ְבָרָכה ּוָפסּוק ּתְ ה ְמַפְרְסִמים ֱאֹלקּות? ּבִ ּמֶ ּבַ

            

ה'תש"ע אלול י"ב ראשון יום     

         
           

  
בגמרא היא א)מחלוקת מ, יוחנן,(חולין ר' בשם עולא לדעת :

בגוף מעשה עושה אם שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין אף
המשתחווה לדוגמה: שלו. שאינו את גם לאסור יכול הדבר
לשם שחטה אבל אסרה, לא זרה, עבודה לשם חבירו לבהמת

אסרה. - זרה לעבודה תקרובת
אוסר אדם אין יצחק ורב שמואל ורב נחמן רב לדעת ואילו
באמת כוונתו אין כי מעשה, בו עשה אם גם שלו שאינו דבר
שממונו סבור שיהא חבירו את לצער רק אלא זרה לעבודה

נאסר.
הכ"א)הרמב"ם פ"ב שחיטה שהמתכוין(הלכות השניה, כדעה פסק

שחיטתו - השחיטה את הפוסל דבר לשם חבירו בהמת בשחיטת
שאין שלו, שאינו דבר אוסר מישראל אדם "אין כי כשרה,

לצערו". אלא כוונתו

אסר לא חבירו" של תבואתו על גפנו "המסכך גם ומדוע
משנה מה וכי לצערו", אלא כוונתו "שאין אף חבירו, תבואת
תהיה זו מהרכבה שתצמח התבואה סוף סוף הרי הכוונה,
את אסר לא לכך מתכוין אינו שאם זרה לעבודה בניגוד כלאים,

הבהמה?
והביאור:

הגידול את לקיים ורצונו האדם מחשבת כלאים, באיסור גם
התוספות שכתבו כמו הקובעת, נתייאש)היא ד"ה ב. ק, שאיסור(ב"ק

כאשר ולכן, לרצונו. הוא הצמח גידול כאשר רק הוא כלאים
זה אין לצערו, רק היא חבירו תבואת על הגפן בסיכוך כוונתו

י"ד)כלאים סי' כלאים דוד .(מקדש
שלו, שאינו דבר לאסור יכול אדם אמנם הוסיף: והרדב"ז
לימוד יש בכלאים אך חבירו, בקדירת דם או חלב הנותן כגון

כלאים כרמך תזרע "לא ט)מיוחד כב, של(דברים ולא כרמך -
אחר".

ה'תש"ע אלול י"ג שני יום     

        
     

א)בגמרא קלט, לזרוע(שבת ישראל לתינוק נותנים שאין אמרו
בגדלותו. אף כן לעשות יתרגל שלא כדי

הרשב"א א)וכתב קיד, שאסור(יבמות שאף ללמוד יש מכאן כי
שהרי מותר, דרבנן באיסור בידיים, איסור דבר לקטן להאכיל
יעשה שמא החשש בגלל רק אלא האיסור עצם מחמת אסרו לא
עושה התינוק כאשר רק אסרו זה חשש ומפני כשיגדיל, כן
אסרו. לא עצמו לקטן צורך בכך יש כאשר אך הגדול, לצורך

בגמרא מבואר לדבר: ב)ראיה מ, 'שהחיינו'(עירובין לברך שאין
לקטן ולתת המועדים) בשאר (כמו הכיפורים ביום הכוס על
את מאכילים והרי בגדלותו. כך לעשות יתרגל שמא לשתות,
שבדבר אלא לכך! חוששים ולא הכיפורים ביום הקטנים

אסרו. לא עצמו הקטן לצורך הנעשה
התוספות א)וכתבו קלט, רק(שבת הוא יתרגל שמא החשש כי

בברית אך הכיפורים, ביום הכוס שתיית כגון קבוע, במנהג

ברכה של מכוס לשתות לקטן לתת מותר הכיפורים ביום מילה
קבוע. מנהג זה שאין כיון

גם כי אומרים יש כלאים? נטיעת לגבי אף לכך חששו ולמה
זורעים שנה בכל כי קבוע לדבר נחשב שם)זה שבת ויש(ר"ן .

מצוה צורך משום רק התירו מילה בברית כי (ריטב"אאומרים

שם) .עירובין
ישראל' ה'תפארת כתב זה סט"ו)ולפי ח"א רעק"א בשו"ת כי(הובא

תינוק, ידי על הכנסת לבית בשבת ספרים לטלטל להתיר ניתן
התורה) מן הרבים רשות שאינו (במקום הטלטול איסור שכן
מנהג זה ואין מאחר שיתרגל חשש כאן אין וגם מדרבנן הוא

קבוע.
איגר עקיבא רבי הנעשה(שם)אך שבדבר וכתב כך, על חולק

מקום ומכל הרגל. של חשש כשאין אפילו אסור הגדול לצורך
יצטרף והגדול בעצמו בו שיתפלל סידור לשאת לו לתת ניתן

עמו.

ה'תש"ע אלול י"ד שלישי יום    

       
         

 
באבנט רק כלאים יש שלדעתו נראה הרמב"ם גםמלשון (וכ"כ

המקדש כלי הי"א)בהל' כהונה?פ"ח בגדי מכל האבנט נשתנה ומדוע .
לבאר: ויש

אלא הכהן, את לכסות המיועדים לבושים הם הכהונה בגדי
המיוחדים הבגדים ואף ולתפארת. לכבוד שיהיו באופן שנעשו
שיהיה – (פעמונים מיוחדים תפקידים להם היו גדול לכהן

הקדשים עוון על לכפר – הציץ הקודש, אל בבואו קולו נשמע
להדק לא אף כלבוש, צורך שום היה לא באבנט ואילו וכו'),

אותם לאזור כדי שנצים היו במכנסיים שהרי אחר, הל'בגד (ראה

שם) המקדש .כלי
מיוחד בגד היותו הוא האבנט של עניינו שכל ונמצא,

הגמרא דברי דרך על המקדש, א)לעבודת י, האבנט(שבת שחגירת
וכמובא ישראל, אלוקיך לקראת היכון משום היא בתפילה

מקובצת ב)בשיטה טז, פעמים(ערכין ל"ב האבנט כורך שהיה
לב. כמניין סביב

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נעם לי לקבל מכתבו מה' מנ"א בו מבשר טוב אשר קבל כבר הרבנות... ולאט 

לאט מסתדרים גם שאר הענינים, והרי ידוע מרז"ל )ב"ב י"ב ע"ב( כל המטיבין לו וכו'.

זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם 

נבג"מ זי"ע להמצטרך להם, וכמו שכותב.

במה ששואל חוות דעתי אודות השתתפות בחוברת תורנית, הנה תלוי זה באופי החוברת, היינו אם 

תשמש להכשיר ענינים שונים - )וכידוע השיטה באיזה חוגים שקבעו לסיסמא שלהם מרז"ל כחא דהיתרא 

עדיף( - הרי על הראשונים אנו מצטערים, ואם הוא ענין של יגדיל תורה ויאדיר הרי מובן שמתאים לזה 

משתנית גם ההחלטה, וע"פ הרוב יש לברר הנ"ל רק ע"י היכירות קרובה עם העומדים בראש והמחליטים 

בכיוון החוברת, וברובא דרובא מתברר זה רק לאחר הופעת חוברת הראשונה עכ"פ.

והשי"ת ינחהו בדרך הישרה והטוב ואין טוב אלא תורה תמימה ביראת שמים.

לפלא שאינו כותב על דבר קביעות זמן החתונה, וחבל על אשר ממשיכים ודוחים זה.

בברכת הצלחה בהנ"ל וכוח"ט.



נה             

ה'תש"ע אלול י"ב ראשון יום     

         
           

  
בגמרא היא א)מחלוקת מ, יוחנן,(חולין ר' בשם עולא לדעת :

בגוף מעשה עושה אם שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין אף
המשתחווה לדוגמה: שלו. שאינו את גם לאסור יכול הדבר
לשם שחטה אבל אסרה, לא זרה, עבודה לשם חבירו לבהמת

אסרה. - זרה לעבודה תקרובת
אוסר אדם אין יצחק ורב שמואל ורב נחמן רב לדעת ואילו
באמת כוונתו אין כי מעשה, בו עשה אם גם שלו שאינו דבר
שממונו סבור שיהא חבירו את לצער רק אלא זרה לעבודה

נאסר.
הכ"א)הרמב"ם פ"ב שחיטה שהמתכוין(הלכות השניה, כדעה פסק

שחיטתו - השחיטה את הפוסל דבר לשם חבירו בהמת בשחיטת
שאין שלו, שאינו דבר אוסר מישראל אדם "אין כי כשרה,

לצערו". אלא כוונתו

אסר לא חבירו" של תבואתו על גפנו "המסכך גם ומדוע
משנה מה וכי לצערו", אלא כוונתו "שאין אף חבירו, תבואת
תהיה זו מהרכבה שתצמח התבואה סוף סוף הרי הכוונה,
את אסר לא לכך מתכוין אינו שאם זרה לעבודה בניגוד כלאים,

הבהמה?
והביאור:

הגידול את לקיים ורצונו האדם מחשבת כלאים, באיסור גם
התוספות שכתבו כמו הקובעת, נתייאש)היא ד"ה ב. ק, שאיסור(ב"ק

כאשר ולכן, לרצונו. הוא הצמח גידול כאשר רק הוא כלאים
זה אין לצערו, רק היא חבירו תבואת על הגפן בסיכוך כוונתו

י"ד)כלאים סי' כלאים דוד .(מקדש
שלו, שאינו דבר לאסור יכול אדם אמנם הוסיף: והרדב"ז
לימוד יש בכלאים אך חבירו, בקדירת דם או חלב הנותן כגון

כלאים כרמך תזרע "לא ט)מיוחד כב, של(דברים ולא כרמך -
אחר".

ה'תש"ע אלול י"ג שני יום     

        
     

א)בגמרא קלט, לזרוע(שבת ישראל לתינוק נותנים שאין אמרו
בגדלותו. אף כן לעשות יתרגל שלא כדי

הרשב"א א)וכתב קיד, שאסור(יבמות שאף ללמוד יש מכאן כי
שהרי מותר, דרבנן באיסור בידיים, איסור דבר לקטן להאכיל
יעשה שמא החשש בגלל רק אלא האיסור עצם מחמת אסרו לא
עושה התינוק כאשר רק אסרו זה חשש ומפני כשיגדיל, כן
אסרו. לא עצמו לקטן צורך בכך יש כאשר אך הגדול, לצורך

בגמרא מבואר לדבר: ב)ראיה מ, 'שהחיינו'(עירובין לברך שאין
לקטן ולתת המועדים) בשאר (כמו הכיפורים ביום הכוס על
את מאכילים והרי בגדלותו. כך לעשות יתרגל שמא לשתות,
שבדבר אלא לכך! חוששים ולא הכיפורים ביום הקטנים

אסרו. לא עצמו הקטן לצורך הנעשה
התוספות א)וכתבו קלט, רק(שבת הוא יתרגל שמא החשש כי

בברית אך הכיפורים, ביום הכוס שתיית כגון קבוע, במנהג

ברכה של מכוס לשתות לקטן לתת מותר הכיפורים ביום מילה
קבוע. מנהג זה שאין כיון

גם כי אומרים יש כלאים? נטיעת לגבי אף לכך חששו ולמה
זורעים שנה בכל כי קבוע לדבר נחשב שם)זה שבת ויש(ר"ן .

מצוה צורך משום רק התירו מילה בברית כי (ריטב"אאומרים

שם) .עירובין
ישראל' ה'תפארת כתב זה סט"ו)ולפי ח"א רעק"א בשו"ת כי(הובא

תינוק, ידי על הכנסת לבית בשבת ספרים לטלטל להתיר ניתן
התורה) מן הרבים רשות שאינו (במקום הטלטול איסור שכן
מנהג זה ואין מאחר שיתרגל חשש כאן אין וגם מדרבנן הוא

קבוע.
איגר עקיבא רבי הנעשה(שם)אך שבדבר וכתב כך, על חולק

מקום ומכל הרגל. של חשש כשאין אפילו אסור הגדול לצורך
יצטרף והגדול בעצמו בו שיתפלל סידור לשאת לו לתת ניתן

עמו.

ה'תש"ע אלול י"ד שלישי יום    

       
         

 
באבנט רק כלאים יש שלדעתו נראה הרמב"ם גםמלשון (וכ"כ

המקדש כלי הי"א)בהל' כהונה?פ"ח בגדי מכל האבנט נשתנה ומדוע .
לבאר: ויש

אלא הכהן, את לכסות המיועדים לבושים הם הכהונה בגדי
המיוחדים הבגדים ואף ולתפארת. לכבוד שיהיו באופן שנעשו
שיהיה – (פעמונים מיוחדים תפקידים להם היו גדול לכהן

הקדשים עוון על לכפר – הציץ הקודש, אל בבואו קולו נשמע
להדק לא אף כלבוש, צורך שום היה לא באבנט ואילו וכו'),

אותם לאזור כדי שנצים היו במכנסיים שהרי אחר, הל'בגד (ראה

שם) המקדש .כלי
מיוחד בגד היותו הוא האבנט של עניינו שכל ונמצא,

הגמרא דברי דרך על המקדש, א)לעבודת י, האבנט(שבת שחגירת
וכמובא ישראל, אלוקיך לקראת היכון משום היא בתפילה

מקובצת ב)בשיטה טז, פעמים(ערכין ל"ב האבנט כורך שהיה
לב. כמניין סביב



נו            

כלאים, היה האבנט כי כתב שהרמב"ם לומר, יש זה פי ועל
מיוחד שהאבנט ומאחר בעבודה, רק הותרו שכלאים לשיטתו

כלאים. הותרו בו רק עניינו, כל וזה לעבודה
    

ה'תש"ע אלול ט"ו רביעי יום   

        
         

       
חדשים דיירים לעכב העיר בני יכולים האם ראשונים נחלקו

נזק להם גורם הדיירים שריבוי בנימוק לעיר, חו"ממלבוא (שו"ע

קנו) הסובריםסו"ס לדעת גם כי המהרי"ק, בשם הרמ"א וכתב .
שהשלטונות לפעול להם מותר בדין, לעכבם בידם כוח שאין
כרחם בעל לבוא רוצים החדשים שהדיירים כשם כי זאת, יאסרו
יבואו. שלא הכל לעשות העיר אנשי רשאים כך העיר, אנשי של
אותו מעבירין הפאה על טליתו שזרק עני לדבר: וראיה
לא שעדיין כיון להעבירו השני יכול לבוא קדם ואפילו הימנה,

העיר בישוב וזכו קדמו שהראשונים בענייננו שכן וכל (שו"תזכה.

קצא) שורש .מהרי"ק
שלא זמן כל שאמנם בנימוק הראיה את ודחו חולקים, יש אך
הוותיקים העיר בני אך ולזכות, להקדים השני יכול אחד זכה

אין ולכך לזכות, מאחרים למנוע אלא בעיר לזכות באים לא
רשות רטז)להם סי' רב .(לחם

לדברי סתירה מכאן אדרבה כי להקשות שהוסיפו ויש
למנוע שרצה על הראשון העני את שקונסים כיון המהרי"ק,

אחרים יזכו שלא לגרום שאסור הרי לזכות, מהפקרמאחרים
זוכה. אינו עצמו הוא כאשר

ליישב: ויש
אך הדין, מן שאינו באופן לזכות מהם למנוע העני רצה כאן
'דינא שהרי כדין היא השלטונות ידי על התיישבות מניעת
הם שהקדימו כמו זה הרי מנעו שכדין וכיון דינא', דמלכותא

בדין. וזכו עצמם
את לממש מהם מונע וכאשר העניים ממון היא פאה ועוד:
זכות לאחר אין שעדיין הפקר של בדבר אך אותו, קונסים זכותם

לזכות ממנו למנוע ניתן פאהבו, גדול מ"ג)(אור .פ"ד

ה'תש"ע אלול ט"ז חמישי יום   

        
           

   
צדקה' של 'קופה להיות חייבת עיר ב)בכל יז, ואולם(סנהדרין ,

העני, של ביותר הדחופים לצרכים רק נועדה הציבורית הקופה
נכסים בידו שאין מי כי עני, נותר הסיוע קבלת אחרי שגם
את להשלים ומצוה עני, נקרא שנה מהם להתפרנס שיכול
באחריות אלא הציבור באחריות אינה החסר והשלמת חסרונו.

יכולתו כפי האמצעים מבעלי אחד 99)כל עמ' ז, 'אסיא', עם(ראה .
פלוני על דווקא מסוים לעני לעזור החובה את להטיל אין זאת,
כנדבת מהציבור צדקה וגובים מצטרפים היחידים ולכן ואלמוני.
כללית לצדקה בין לתת) עליהם שנפסק למה בהתאם (או לבם
ובין המזדמנים צורכיהם פי על הנזקקים ממנה שיתפרנסו

מסויימים לצרכים א)במגבית סע' רנ, סימן דעה, יורה .(רמ"א,
זאת מאפשר הקרן תקציב (ואם מוסמך הצדקה גבאי זה, לפי

העני. של המיוחדים צרכיו פי על הכסף את לחלק חייב), הוא
שנינו א)וכן סז, לא(כתובות היתומה את המשיא הצדקה] "[גבאי :

בכיס, [כסף] יש אם [לנדונייתה]. זוז מחמישים לה יפחות
אותה מפרנסין זו משנה הביא כאן והרמב"ם ."

לו אין אם לו... ליתן מצווה אתה העני שחסר מה "לפי להלכה
שבא יתום אותו... משיאין אשה, לו אין אם לו; קונין בית, כלי
כלי וכל מטה לו ומציעים בית לו שוכרין אשה, להשיאו

תשמישו...".
עמדין יעקב רבי ג)וכתב סי' ח"א, יעבץ, שהוא(שאילת "[צדקה] :

מה לפי צרכו כל מחסורו די הגון לעני להמציא זהו תורה, דבר
דירה ובית החתונה] הוצאות [כלומר, אשה חסר, אדם שהוא
למעדנים הצריך אפילו או בריאות או פרנסה או תשמישים וכלי

היכולת, בכל זה כל לו להזמין חובה - בטבעו 
."

ה'תש"ע אלול י"ז שישי יום   

        
          

   
כהנים' א)ב'תורת ג, פרשתא "וכי(בהר הפסוק על חז"ל דרשו

עמיתך" מיד קנה או לעמיתך ממכר יד)תמכרו כה, –(ויקרא
תהיה "לא וכן לעמיתך", אלא מוכר תהיה לא מוכר "כשתהא

הרמ"א וכתב עמיתך". מיד אלא י)קונה סי' להעדיף(שו"ת שיש
גוי קונה כאשר גם היינו הפסד, במקום גם וממכר במקח יהודי

המחיר. את מוזיל היה גוי ומוכר יותר משלם היה

הגמרא מדברי א)וראיה עא, לישראל(ב"מ להלוות שמוטב ,
לומר ואין זה. ידי על שמפסיד אף בריבית, לנכרי מאשר בחינם
הפסד אינה ריבית קבלת ואי היות בהלוואה, רק אמור שהדין
לגר נבלה, כל תאכלו "לא הפסוק מן שהרי הרווח, מניעת אלא

לנכרי" מכור או ואכלה, תתננה בשעריך כא)אשר יד, למדו(דברים
א) כ, אף(ע"ז לנכרי, מכירה פני על לגר נתינה להקדים שיש

מפסיד. לנכרי הנבילה ממכירת שבהימנעות
את ההדיר מפדובה מהר"מ הרמ"א: של בזמנו שהיה ומעשה
שהדפיס נכרי מתחרה לו קם והנה ועמל, ביגיעה הרמב"ם ספרי

            

יותר. זול במחיר למכירה והציעם הרמב"ם ספרי את הוא גם
את ורק אך לרכוש והורה המהר"מ לעזרת יצא הרמ"א
זה: נימוק על הסתמך היתר ובין המהר"מ, שהדפיס המהדורה

יותר גבוה במחיר גם עמיתך", מיד אלא קונה תהיה (שו"תש"לא

שם) .הרמ"א

חסד' 'אהבת בספר י"ב)וכתב ס"ק החסד נתיב הוא(פ"ה, זה שכל ,
אבל גדול, אינו והנכרי היהודי של המחירים בין ההפרש כאשר
מהיהודי. לקנות חובה אין בהרבה, זול הנכרי שמציע המחיר אם
לקנות חובה אין בשוק הקבוע המחיר מעל דורש היהודי אם וכן

ממנו.

ה'תש"ע אלול ח"י קודש שבת  

        
          
           
          

 
הסמוכים (מפירות המוקף' 'מן תרומה להפריש צריך ומדוע
אחר)? במקום הנמצאים מפירות ולא עליהם, שתורם לפירות

רש"י מוקף):ביאר ד"ה ב, ל, בשעה(גיטין שמא חששו חכמים
שדין וכיון תרומה. כאן ואין קיימים יהיו לא הפירות שמפריש

עשוי". עשה "אם מדרבנן, הוא זה
התוספות לדעת לתרום)אך ד"ה הוא(שם המוקף' 'מן דין

הרשב"א וכתב קכ"ז)מדאורייתא. סע' ח"א נלמד(שו"ת שהדבר ,
יח)מהכתוב גזרו(דברים ורבנן לו". המוקף מן - ממנו "והרמותם

המוקף' 'מן לתרום יש מעשר' ב'תרומת למלך)שאף .(משנה

מדרבנן, הוא המוקף' 'מן שדין רש"י כשיטת סובר, והרמב"ם
תרומתו המוקף מן שלא הפריש "אם שבדיעבד כתב ולכן
כדי טעון היה אם אבל שמור, שהמופרש בתנאי וזאת תרומה".
פירות על תרומה הן "הרי ואמר שמשתברין וראה שמן או יין

הש"ך מבאר והסיבה? כלום". אמר לא ס"קשבביתי, שלא סי' (יו"ד

לכהן.נ) נתינה מצות לקיים יוכל לא להשבר שעומדים מכיון :
פרנק הגרצ"פ ח)והקשה סע' פר"ח תרומות, ציון, אין(כרם מדוע :

מצות יקיים לא אם אף מתבטלת אינה ההפרשה והרי תרומה, זו
תהיה לא אם גם לחול יכולה התרומה אכן, וביאר: לכהן? נתינה
יכול "שאינו וכתב דייק שהש"ך אלא בפועל, לכהן נתינה
התרומה צריכה ההפרשה בשעת כלומר: הנתינה. את לקיים"

להיות אין להשבר העומדים שמן או יין ובכדי ,
התרומה ."כלום אמר "לא ולכן



נז             

יותר. זול במחיר למכירה והציעם הרמב"ם ספרי את הוא גם
את ורק אך לרכוש והורה המהר"מ לעזרת יצא הרמ"א
זה: נימוק על הסתמך היתר ובין המהר"מ, שהדפיס המהדורה

יותר גבוה במחיר גם עמיתך", מיד אלא קונה תהיה (שו"תש"לא

שם) .הרמ"א

חסד' 'אהבת בספר י"ב)וכתב ס"ק החסד נתיב הוא(פ"ה, זה שכל ,
אבל גדול, אינו והנכרי היהודי של המחירים בין ההפרש כאשר
מהיהודי. לקנות חובה אין בהרבה, זול הנכרי שמציע המחיר אם
לקנות חובה אין בשוק הקבוע המחיר מעל דורש היהודי אם וכן

ממנו.

ה'תש"ע אלול ח"י קודש שבת  

        
          
           
          

 
הסמוכים (מפירות המוקף' 'מן תרומה להפריש צריך ומדוע
אחר)? במקום הנמצאים מפירות ולא עליהם, שתורם לפירות

רש"י מוקף):ביאר ד"ה ב, ל, בשעה(גיטין שמא חששו חכמים
שדין וכיון תרומה. כאן ואין קיימים יהיו לא הפירות שמפריש

עשוי". עשה "אם מדרבנן, הוא זה
התוספות לדעת לתרום)אך ד"ה הוא(שם המוקף' 'מן דין

הרשב"א וכתב קכ"ז)מדאורייתא. סע' ח"א נלמד(שו"ת שהדבר ,
יח)מהכתוב גזרו(דברים ורבנן לו". המוקף מן - ממנו "והרמותם

המוקף' 'מן לתרום יש מעשר' ב'תרומת למלך)שאף .(משנה

מדרבנן, הוא המוקף' 'מן שדין רש"י כשיטת סובר, והרמב"ם
תרומתו המוקף מן שלא הפריש "אם שבדיעבד כתב ולכן
כדי טעון היה אם אבל שמור, שהמופרש בתנאי וזאת תרומה".
פירות על תרומה הן "הרי ואמר שמשתברין וראה שמן או יין

הש"ך מבאר והסיבה? כלום". אמר לא ס"קשבביתי, שלא סי' (יו"ד

לכהן.נ) נתינה מצות לקיים יוכל לא להשבר שעומדים מכיון :
פרנק הגרצ"פ ח)והקשה סע' פר"ח תרומות, ציון, אין(כרם מדוע :

מצות יקיים לא אם אף מתבטלת אינה ההפרשה והרי תרומה, זו
תהיה לא אם גם לחול יכולה התרומה אכן, וביאר: לכהן? נתינה
יכול "שאינו וכתב דייק שהש"ך אלא בפועל, לכהן נתינה
התרומה צריכה ההפרשה בשעת כלומר: הנתינה. את לקיים"

להיות אין להשבר העומדים שמן או יין ובכדי ,
התרומה ."כלום אמר "לא ולכן

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נזהר בטבילת  ולהיות  על מכתבו, הנה לכל לראש צריך להסיח דעתו מענינים כמו אלו,  במענה 

עזרא, ללמוד בכל יום שיעור בפנימיות התורה הנק' אילנא דחיי וכמבואר בזהר חלק ג' דף קכ"ד ע"ב כי 

אין בה אחיזה ללעומת זה כמשנ"ת באגרת הקדש לרבנ]ו[ הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - ובעל 

השו"ע - פוסק בנגלה דתורה. וידע בעל פה איזה פרקים משניות איזה פרקים תניא והדרוש בלקוטי תורה 

סוף פ' קדושים ד"ה והדרת פני זקן יעיין שם. וכבר מושבעים ועומדים מהר סיני לשמירת וקדושת הלשון 

שזהו אחת מהסגולות הידועות בענינים אלו.

צדקה  ע"י  הוא  אלה  בימינו  וטהרתו  בירורו  אשר  הגוף  בריאות  על  לשמור  שצריך  ג"כ  ידוע  כן 

בזהירות בהנ"ל וכיו"ב ולא ע"י תעניתים וסיגופים, וכמו שהאריך רבנו הזקן באגרת התשובה, ואם יתנהג 

כהנ"ל בטח יוכל לבשר טוב מהטבת המצב.

ויה"ר אשר מה שכתב שנתקשר בקשר הדוק לחב"ד, הנה לא תהי' זה ח"ו יגיעה לריק וכו' )שזהו 

והליכה  בלימוד תורת החסידות  בהנהגה  בפועל  זה  דהיינו הך( אלא שיבוא  ג"כ אחד הרמזים שבמצבו 

בדרכי' ומנהגי' בחיי היום יומי, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

המחכה לבשו"ט ובברכת כוח"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר
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ה'תש"ע אלול י"ב ראשון יום

 
 

לצּורֹות נפרד האחד הּמין ׁשּיהיה ּבּזרעין מינין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש
מקֹומֹות ׁשּנּוי מּפני עד2והעבֹודה1הרּבה, הארץ, ׁשעֹובדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הֹואיל לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ּפי על ואף מינין. ּכׁשני ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיראה
ּבזה. זה ּכלאים אינן - אחד מין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָוהן

לזה זה ּדֹומין ׁשהן מינין ׁשני ּבּזרעים ׁשניהן3ויׁש וצּורת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשני והן הֹואיל כן, ּפי על ואף אחת, צּורה להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָקרֹובה

זה. עם זה אסּורים אּלּו הרי - ֲֲִִִִֵֵֶֶמינין
ּגּלים חזרת עם החזרת עלׁשי4ּכיצד? עם והעלׁשין , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻ

ּׂשדה5ּׂשדה ּכרׁשי עם והּכרׁשין הרים6, ּכסּבר עם הּכסּבר ,7, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻ
עם8וחרּדל הּמצרית ּודלעת מצרי, חרּדל הרמּוצהעם ּדלעת ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ

הּזּונין עם החּטין וכן ּבזה. זה ּכלאים אינן והּׂשעֹורים9- , ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּועל ׁשּבלת והּכּסמין10עם הּׁשיפֹון11, עם12עם והּפֹול , ְְְִִִִִִֶַַַָֹֻ

הּטפח עם והּפרקדן הּׁשעּועים,13הּסּפיר, עם לבן ּופֹול , ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֻ
הּתרֹובתֹור עם והּכרּוב הּמלפפֹון, עם והּתרדין14והּקּׁשּות , ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָ

עם הּצנֹון אבל זה. עם זה ּכלאים אינן - הּלעֹונין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָעם
ּדלעת עם יונית ּודלעת הּלפסן, עם והחרּדל ְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַָָָהּנּפּוסין,
לזה זה ׁשּדֹומים ּפי על אף הרמּוצה, ּדלעת עם אֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָמצרית

ּבזה. זה ּכלאים אּלּו הרי -ְֲִִֵֵֶֶַָ
אֹו ּבעלין לזה זה ׁשּדֹומין מינין ׁשני ׁשּיׁש ּבאילן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָוכן

ּכיצד? ּכלאים. אּלּו הרי - מינין ׁשני והן הֹואיל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַּבּפרֹות,
החזרד עם והּפרסקין15הּתּפּוח והּׁשיזפין16, הּׁשקדים, 17עם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָ

זה ּכלאים הן הרי - לזה זה ׁשּדֹומין ּפי על אף הרימין, ְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעם
עם והּפריׁשים הּקרּוסטמלים, עם האּגסים אבל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָּבזה.

ּבזה. זה ּכלאים אינן - ְְִִִֵֶֶַָָָָֻהעזרדין

ׁשהן ּפי על אף אחרֹות, ואילנֹות זרעים ׁשם יׁש אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן
זה ׁשל לעלין ּדֹומין זה ׁשל ועלין הֹואיל ּבטבען, מינין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָׁשני
ׁשּיראּו עד ּגדֹול, ּדמיֹון זה ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ּפרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹו
זה; עם זה לכלאים להן חׁשׁשּו לא - אחד מּמין גונין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכׁשני

העין. מראית אחר אּלא ּבכלאים הֹולכין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאין
הּלפת מּפני18ּכיצד? ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּצנֹון עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּנּפּוס עם והּלפת ׁשוין. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּפריהן
ּפי על אף הּנּפּוס, עם צנֹון אבל ׁשוין. ׁשּלהן ׁשהעלין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּפני

ז ּדֹומין ּכלאים,ׁשהעלין אּלּו הרי - לּפרי דֹומה והּפרי לזה ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּכל וכן ּביֹותר. זה ּפרי מּטעם רחֹוק זה ּפרי וטעם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהֹואיל

ּבאּלּו. ֵֵַָּכּיֹוצא
עם זה ּכלאים ׁשהן זרעים מיני ׁשני ּבין מרחיקין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכּמה

נראין אם אבל מּזה. זה מבּדלין נראים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻזה?
אסּור. זה הרי - ּבערּבּוביא ְְְְְֲִִֵֶֶָָׁשּנזרעּו

הּׂשדה גדל לפי הּכל הּזאת, ּבהרחקה יׁש רּבים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוׁשעּורין
הּיֹונקֹות וׁשּלּוח העלין רב ּולפי .19הּנזרעת ְְְְִִִִֶַַַַַָֹ

לזרע ּובּקׁש ּתבּואה, מין זרּועה ׁשהיתה ּׂשדהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכיצד?
ּבית ּביניהן מרחיק - אחת ּבּׂשדה אחרת ּתבּואה מין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבצּדּה

אּמה20רבע וחמׁש אּמֹות ּכעּׂשר והּוא אּמֹות21. עּׂשר על ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּצד מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע. אּמה לא22וחמׁש ואם . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּיהיּו עד לֹוקה ואינֹו אסּור; - הּזה ּכּׁשעּור ּביניהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיה
טפחים. ׁשּׁשה ּבתֹו ְְְִִִָָקרֹובין

ירק ּׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש ירק, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹהיתה
טפחים ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - דלעת אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
ּופחֹות האמצע. מן ּבין הּצד מן ּבין מרּבע. טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל
ּבתֹו קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה ואינֹו אסּור; - זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָמּׁשעּור

.23טפח ֶַ
והּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה

רבע. ּבית ּביניהן מרחיק - דלעת אֹו ירק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבצּדּה
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.מצרית ודלעת מצרי חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי שם להם יש ברמץ,ולפיכך אותה שטומנים שם על רמוצה" "דלעת כמו
זו. הטמנה בלי לאכילה ראוייה ואינה מר שטעמה מפני חם אפר זההוא כלאים לזה זה שדומין פי על "אף כלאים: במשנה

הררית".בזה". וחסא גנית "חסא מדבר.והן של ועולשין פרדס של עולשין הנזכריש החציר וזהו כרתים, הם כרשין
מדבר. של וכרתי גינה של כרתי ויש בתורה.בתורה. הנזכר גד זרע והוא ומדברי". "גני שדה". כסבר עם "כסבר שם: במשנה

.המדינה כמוחרדל היושר, מדרך היציאה מעין זונין נקרא כן ועל וטבעו. בתכונתו בארץ וישתנה החיטה, ממיני מין והוא
הזונה. מדבריות.ליבם מדברית.שעורים המדבריות.חיטה החיטים ממיני קשיםמין עגולים לבנים גרגרים

קרטומ"ן. הרופאים: וקראוהו השעורים, לטבע קרוב וטבעו דקים.להשתבר, שקלחיו מדברי יערי.כרוב תפוח
לחזירים. פריו לשקדים.ומשליכים דומים צאתם, בתחילת קטנים, ורימוניםוכשהם זיתים הנוטע מפרש: בירושלמי

שזיפים. יוצאים הרייחד - כלל כלאים איסור אין כאלה ובזרעים נאכלים, שאינם זרעונים משאר היא שהלפת פי על [אף
ירק]. בכלל היא הזרע ניכר שלא זמן שכל רבינו הרכים.כתב תבואה,הענפים הקב רובע בו שזורעים מקום והוא

קבים. שישה הסאה שהרי בסאה, וארבעה מעשרים אחד "ביתושיעורו המשנה: בפירוש כתב וכן "כעשר", לכתוב דקדק
אמות עשר על וחומש אמות עשר שהרי מדוייק, החשבון שאין מפני בקירוב". וחומש אמות עשר על וחומש אמות עשר רובע
אמה שלישי ושני אמות וארבע מאה הוא רובע, בית ואילו באמה, וחמש מעשרים אחד ועוד אמות וארבע מאה אלא אינן וחומש

הצדדים.בקירוב. מן או באמצע או אחד: במקום אלא השדות, אורך שבכל רובע בית של להפסק צורך אין כלומר,
."טפו - ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי

             
  

?הּללּו ּבּׁשעּורין להרחקה ׁשּצרי אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבּמה
ּׂשדֹות ׁשּתי ורצה24ּבין ירק, זרּועה ּׂשדהּו היתה אם אבל ; ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָ

ּבין לעּׂשֹות ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלזרע
ּבלבד טפחים ׁשּׁשה ארּכֹו אחד, ּתלם הּׁשּורה ּובין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשדה

ּכעמקֹו .25ורחּבֹו ְְְְָָ
ׁשּורה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹהיתה

ארּכים ׁשּלהן ׁשעלין ּדלּועין ׁשל ׁשּורה אפּלּו ירק, ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשל
נמׁשכּו ואם טפחים. ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָּומסּתּבכין
מן יעקר - ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעלים
צרי ואין העלין. יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת ׁשּלפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתבּואה
ׁשּדּיֹו - אחר מּמין וׁשּורה זה מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

אחד ּתלם ּביניהן ׁשּיתּבאר.26להיֹות ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
והיה27הרחיק להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

על ּתבּואה ׁשּנטתה ּבין זה, מין ּגּבי על נֹוטה זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמין
אֹו הּתבּואה על ירק אֹו ירק, ּגּבי על ירק אֹו ְְֵַַַַַָָָָָָָָהּתבּואה
חּוץ ּכּׁשעּור. הרחיק ׁשהרי מּתר, הּכל - הּירק על ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּתבּואה
- נטתה אם ,לפיכ הרּבה. נמׁשכת ׁשהיא יונית, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּדלעת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלפניה, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹיעקר
ּבּור הּמינים ׁשני ּבין ניר28היה גפה29אֹו אֹו30אֹו ְִִִֵֵַָָָָ
ׁשהּוא31דר חריץ אֹו טפחים, עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא גדר אֹו , ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב טפחים עּׂשרה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹעמק
הּוא ורחב32הארץ טפחים עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא סלע אֹו , ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מאּלּו,33ארּבעה אחד לצד האחד הּמין לסמ מּתר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מבּדיל אּלּו מּכל ואחד הֹואיל הּׁשני. לּצד האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּמין

מּזה. זה מבּדלין נראים הן הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֻּביניהן,
?הּמבּדיל דבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

- חּטים זרּועה ּׂשדהּו היתה אם אבל ּׂשדהּו; ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּבׁשּזרע
לזרע לחברֹו תזרע34מּתר לא ּׂשד ׁשּנאמר: ּׂשעֹורים. ּבצּדּה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּלא ּכלאים; ּׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכלאים
ּכלאים תזרע לא הארץ זרע35נאמר: אפּלּו אּלא עֹוד, ולא . ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

עד הּׂשעֹורים זרע ּומׁש לחּטים, סמּו ּׂשעֹורים ּׂשדהּו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבתֹו
מּתר, זה הרי - ּׂשעֹורים זרּועה ׁשהיא חברֹו לּׂשדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּסמכֹו
חברֹו. ּׂשדה סֹוף ׁשהן ּׂשדהּו ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמּפני

זרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוּׂשדה חּטים, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
חּטים36חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

העם ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו. לּׂשדה סמּו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו
ּׂשדהּו לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ּתלם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלזרע
ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא ראּויה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹֹאם

לפיכ37להׁשחתה ׁשּורֹות38. ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשּירחיק עד אחד מּמין ׁשהן .39אּלּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ּׂשדהּו מיני40היתה ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוּׂשדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ
אחד,41ּתבּואה ּתלם אפּלּו וחריע חרּדל ּביניהם יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

אחד ּתלם מאּלּו זֹורעים ׁשהעם ׁשּתי42מּפני היּו אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
חרּדל ּביניהן לזרע מּתר - ירקֹות מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
מן חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר חריע. ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻאֹו

אֹותּה מּזיקין ׁשאינן מּפני זוית43הּתבּואה, היתה אם וכן .44 ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה זרע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לֹומר, צרי ואין מּזה. זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני מּתר, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזה
האחר; זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאם

ּׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהן ּׂשדה45מּפני ּבסֹוף ׁשהּוא46ׁשּנגע , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ּבלא ְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

 
ּוׁשּתי קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר

ו הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן תלםׁשּורֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
קּׁשּואין ׁשל אחת ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבין
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חלוקת ובעניין אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של ששיעורו, אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
וחצי. סאה זריעת כדי ששיעורה אמרו החפירהשותפין רוחב להיות "צריך המשנה: בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה", עומקו יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר מה והוא עומקה. כפי ההיא
זרועה ואחת חיטים זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש [וכן שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני שהרי

שעורה"]. ואחת חיטה אחת זורע להיות תלם ביניהן לעשות מותר ירק,שעורים, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה "תבואה
מותר".תבו הכל - תבואה גבי על ירק ירק, גבי על רובע.אה בית שיהא שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חריץ כמו ושיעורו בקרקע חפור בור מפרש: חרוש.והרדב"ז סדורותמקום אבנים גדר
טיט. רוחב.בלי אמות ארבע דרך טפחים.סתם שלושה הארץ מן גבוה שאינו פירש והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו הוא

.החמירו גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע - כנ"ל שהוא, כל עביו שגדר פי על ואף עובי. הוא זה שרוחב מפרשים, יש
."המין מאותו לו לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים קדושים"שלו פרשת בספרא שנאמר ממה רבינו כן למד

לא זרעים בכלאי ואילו תשמרו" חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו' בהמתך אלא לי "אין בהמה: הרבעת בעניין
אחרים. של ממעט ש"שדך" הרי כן, זורעאמרו כאילו ונראה אחד, ממין השדות ששתי פי על שאף בזה, רבינו השמיענו

במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, בסוף פשתן לזרוע שמותר שכן וכל התירו. זאת ובכל - אסור בוודאי שזה שדהו, באמצע פשתן
כלאים.זה. איסור אין להשחתה שאיןובזורע מינים בשאר להשחתה, כזורע שזהו יודעים שהכל מפני הוא ההיתר וכל

אסור. - כן לסמוך.לומר מותר חברו לצד לשדהאבל סומכין "אין ה: משנה ב פרק שם שאמרו מה רבינו פירש כן
וחריע". חרדל ירקות לשדה סומכין אבל וחריע, חרדל לזרועתבואה אסור תבואה מיני בשני שאפילו השמיענו, כאן אף

שדהו. באמצע שזורע יחשדוהו שבוודאי אחד, מין הם אם שכן וכל וחריע, חרדל כתב,ביניהם ט הלכה א פרק למעלה
עיון. וצריך שדות, להיזרע דרכו שנישחרדל בין אחד תלם לזרוע העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם והחריע החרדל כלומר,

שדהו. לבדוק אלא נתכווין לא שוודאי מותר, להם, מזיקים והחריע שהחרדל ירקות, מיני שני בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני
."מותר שעורים של בתוך נכנס חיטים תור ראש "היה ז: משנה האחד.שם אחר.של זרע בעל של
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?הּללּו ּבּׁשעּורין להרחקה ׁשּצרי אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבּמה
ּׂשדֹות ׁשּתי ורצה24ּבין ירק, זרּועה ּׂשדהּו היתה אם אבל ; ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָ

ּבין לעּׂשֹות ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלזרע
ּבלבד טפחים ׁשּׁשה ארּכֹו אחד, ּתלם הּׁשּורה ּובין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשדה

ּכעמקֹו .25ורחּבֹו ְְְְָָ
ׁשּורה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹהיתה

ארּכים ׁשּלהן ׁשעלין ּדלּועין ׁשל ׁשּורה אפּלּו ירק, ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשל
נמׁשכּו ואם טפחים. ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָּומסּתּבכין
מן יעקר - ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעלים
צרי ואין העלין. יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת ׁשּלפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתבּואה
ׁשּדּיֹו - אחר מּמין וׁשּורה זה מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

אחד ּתלם ּביניהן ׁשּיתּבאר.26להיֹות ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
והיה27הרחיק להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

על ּתבּואה ׁשּנטתה ּבין זה, מין ּגּבי על נֹוטה זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמין
אֹו הּתבּואה על ירק אֹו ירק, ּגּבי על ירק אֹו ְְֵַַַַַָָָָָָָָהּתבּואה
חּוץ ּכּׁשעּור. הרחיק ׁשהרי מּתר, הּכל - הּירק על ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּתבּואה
- נטתה אם ,לפיכ הרּבה. נמׁשכת ׁשהיא יונית, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּדלעת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלפניה, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹיעקר
ּבּור הּמינים ׁשני ּבין ניר28היה גפה29אֹו אֹו30אֹו ְִִִֵֵַָָָָ
ׁשהּוא31דר חריץ אֹו טפחים, עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא גדר אֹו , ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב טפחים עּׂשרה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹעמק
הּוא ורחב32הארץ טפחים עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא סלע אֹו , ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מאּלּו,33ארּבעה אחד לצד האחד הּמין לסמ מּתר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מבּדיל אּלּו מּכל ואחד הֹואיל הּׁשני. לּצד האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּמין

מּזה. זה מבּדלין נראים הן הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֻּביניהן,
?הּמבּדיל דבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

- חּטים זרּועה ּׂשדהּו היתה אם אבל ּׂשדהּו; ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּבׁשּזרע
לזרע לחברֹו תזרע34מּתר לא ּׂשד ׁשּנאמר: ּׂשעֹורים. ּבצּדּה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּלא ּכלאים; ּׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכלאים
ּכלאים תזרע לא הארץ זרע35נאמר: אפּלּו אּלא עֹוד, ולא . ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

עד הּׂשעֹורים זרע ּומׁש לחּטים, סמּו ּׂשעֹורים ּׂשדהּו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבתֹו
מּתר, זה הרי - ּׂשעֹורים זרּועה ׁשהיא חברֹו לּׂשדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּסמכֹו
חברֹו. ּׂשדה סֹוף ׁשהן ּׂשדהּו ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמּפני

זרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוּׂשדה חּטים, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
חּטים36חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

העם ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו. לּׂשדה סמּו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו
ּׂשדהּו לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ּתלם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלזרע
ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא ראּויה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹֹאם

לפיכ37להׁשחתה ׁשּורֹות38. ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשּירחיק עד אחד מּמין ׁשהן .39אּלּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ּׂשדהּו מיני40היתה ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוּׂשדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ
אחד,41ּתבּואה ּתלם אפּלּו וחריע חרּדל ּביניהם יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

אחד ּתלם מאּלּו זֹורעים ׁשהעם ׁשּתי42מּפני היּו אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
חרּדל ּביניהן לזרע מּתר - ירקֹות מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
מן חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר חריע. ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻאֹו

אֹותּה מּזיקין ׁשאינן מּפני זוית43הּתבּואה, היתה אם וכן .44 ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה זרע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לֹומר, צרי ואין מּזה. זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני מּתר, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזה
האחר; זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאם

ּׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהן ּׂשדה45מּפני ּבסֹוף ׁשהּוא46ׁשּנגע , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ּבלא ְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

 
ּוׁשּתי קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר

ו הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן תלםׁשּורֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
קּׁשּואין ׁשל אחת ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חלוקת ובעניין אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של ששיעורו, אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
וחצי. סאה זריעת כדי ששיעורה אמרו החפירהשותפין רוחב להיות "צריך המשנה: בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה", עומקו יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר מה והוא עומקה. כפי ההיא
זרועה ואחת חיטים זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש [וכן שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני שהרי

שעורה"]. ואחת חיטה אחת זורע להיות תלם ביניהן לעשות מותר ירק,שעורים, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה "תבואה
מותר".תבו הכל - תבואה גבי על ירק ירק, גבי על רובע.אה בית שיהא שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חריץ כמו ושיעורו בקרקע חפור בור מפרש: חרוש.והרדב"ז סדורותמקום אבנים גדר
טיט. רוחב.בלי אמות ארבע דרך טפחים.סתם שלושה הארץ מן גבוה שאינו פירש והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו הוא

.החמירו גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע - כנ"ל שהוא, כל עביו שגדר פי על ואף עובי. הוא זה שרוחב מפרשים, יש
."המין מאותו לו לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים קדושים"שלו פרשת בספרא שנאמר ממה רבינו כן למד

לא זרעים בכלאי ואילו תשמרו" חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו' בהמתך אלא לי "אין בהמה: הרבעת בעניין
אחרים. של ממעט ש"שדך" הרי כן, זורעאמרו כאילו ונראה אחד, ממין השדות ששתי פי על שאף בזה, רבינו השמיענו

במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, בסוף פשתן לזרוע שמותר שכן וכל התירו. זאת ובכל - אסור בוודאי שזה שדהו, באמצע פשתן
כלאים.זה. איסור אין להשחתה שאיןובזורע מינים בשאר להשחתה, כזורע שזהו יודעים שהכל מפני הוא ההיתר וכל

אסור. - כן לסמוך.לומר מותר חברו לצד לשדהאבל סומכין "אין ה: משנה ב פרק שם שאמרו מה רבינו פירש כן
וחריע". חרדל ירקות לשדה סומכין אבל וחריע, חרדל לזרועתבואה אסור תבואה מיני בשני שאפילו השמיענו, כאן אף

שדהו. באמצע שזורע יחשדוהו שבוודאי אחד, מין הם אם שכן וכל וחריע, חרדל כתב,ביניהם ט הלכה א פרק למעלה
עיון. וצריך שדות, להיזרע דרכו שנישחרדל בין אחד תלם לזרוע העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם והחריע החרדל כלומר,

שדהו. לבדוק אלא נתכווין לא שוודאי מותר, להם, מזיקים והחריע שהחרדל ירקות, מיני שני בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני
."מותר שעורים של בתוך נכנס חיטים תור ראש "היה ז: משנה האחד.שם אחר.של זרע בעל של
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על אף הּמצרי, ּפֹול ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין ׁשל אחת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָוׁשּורה
עלים אּלּו ׁשּמינין מּפני ומין; מין ּכל ּבין מבּדיל ׁשהּתלם ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפי
ׁשּורה ּבצד ׁשּורה זרען ואם ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻׁשּלהן

ּבערּבּוביא. ּכנזרעין ונראּו הּכל, יתערב -ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָֹ
לזרע ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ּׂשדהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹהיתה

מקֹום הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְְִִֵֶַָָָָּבתֹוכּה
ּבתלם, הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין ׁשל ׁשּורה ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזֹורע
ׁשנּיה ׁשּורה ועֹוּׂשה אּמה עּׂשרה ׁשּתים רחב הּירק מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומּניח
מקֹום עד וכן ּבתלם, הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשּתים ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּתי ּכל ּבין ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּירצה;
העלין מּפני אסּור, - מּכן ּפחֹות אבל אּמה. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָעּׂשרה
ּכאּלּו הּכל ונראה ׁשּביניהם, ּבּירק ּומּכן מּכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמסּתּבכין

ּבערּבּוביא. ְְְְִִַָנזרע
ּובא יחידית, דלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהיתה

עליה נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלזרע
רבע ּבית ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל ּגדֹול. מקֹום ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָֹוהחזיקה
הּקבר ּכגֹון הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמרחיקין

ּבהן. וכּיֹוצא ְְֵֶֶַַַָוהּסלע
לתֹוכֹו זֹורעין - טפח עמּקים ׁשהן הּמים אּמת אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֻהּתלם

מּכן, ואחד מּכן, הּתלם ּׂשפת על אחד זרעים: מיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשה
ּבאמצע. ְְֶֶַָָואחד

קּׁשּות ואפּלּו אחת, ּגּמא ּבתֹו מינין ׁשני לנטע ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻֻּומּתר
לכאן הּגּמא ּׂשפת מעל נֹוטה זה מין ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּודלעת.
וכן מּזה. זה נבּדלין ויראּו הּׁשני, לּצד נֹוטה האחר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהּמין
רּוחֹותיה לארּבע והפכן הּגּמא ּבתֹו מינין ארּבעה נטע ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻאם

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
מרחיק - ומין מין מּכל מׁשר מׁשר ּׂשדהּו לזרע ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהרֹוצה

והֹול ּומצר אּמֹות, ׁשּתי על אּמֹות ׁשּתי ּומׁשר מׁשר ּכל ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבין
ׁשהרי ׁשהּוא; ּכל אּלא הּמׁשר ּבסֹוף ּביניהן יּׁשאר ׁשּלא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹעד

ּבערּבּוביא. נזרעּו ׁשּלא נראין ְְְְְְִִִִֵֶָֹהן
לא - ומין מין מּכל קרחת קרחת ּׂשדהּו לעּׂשֹות ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹרצה

קרחת ּכל קרחֹות, ּתׁשע על יתר סאה ּבית ּכל ּבתֹו ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָיעּׂשה
לעּׂשר קרֹוב וקרחת קרחת ּבין רחֹוק ונמצא רבע; ּבית ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמהן
חמּׁשים. על חמּׁשים סאה ּבית ׁשּכל רביע, ּפחֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָאּמֹות

והּקרחת אר ׁשהּמׁשר לּקרחת? הּמׁשר ּבין ְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומה
ְַַֻמרּבעת.

מעט אּלא מהם לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין ירקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמיני
מינין חמּׁשה אפּלּו מהם לזרע מּתר - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻמעט,
טפחים. ׁשּׁשה על טפחים ׁשּׁשה ׁשהיא אחת ערּוגה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ואחד הערּוגה רּוחֹות ּבארּבע מינין ארּבעה ׁשּיזרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּוא
ׁשּלא ּכדי ּומחצה, טפח ּכמֹו ומין מין ּבין וירחיק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבאמצע,
אף יזרע, לא - מינין חמּׁשה על יֹותר אבל מּזה. זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹיינקּו
הרי ּכזֹו ּבערּוגה הרּבה ׁשּמינין לפי ּביניהם; ׁשּמרחיק ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל

ּבערּבּוביא. ּכנטּועין ְְְְִִִֵָהן
ׁשם ואין ּבחרּבה ׁשהיא ּבערּוגה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

ּבּה לזרע אסּור - ערּוגֹות ּבין ערּוגה אבל לּה; חּוצה ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָֹזרע
רּוח ּובכל זֹו מערּוגה רּוח ּבכל יזרע ׁשאם מינין; ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָחמּׁשה
הּטה ואם ּכמערב. הּכל יראה - ׁשּסביבֹותיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמערּוגֹותיה

עד מּכאן, ׁשּבצּדּה ׁשּבערּוגה ועלין לכאן זֹו ׁשּבערּוגה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָעלין
ערּוגה ּכל ּבין ּתלם עּׂשה אם וכן מּתר. - מבּדלים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻֻׁשּיראּו

מּתר. - ֲַָָֻוערּוגה
ואפּלּו נטּיה ּובלא ּתלם ּבלא לערּוגה חּוץ לזרע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹואסּור

יזרע ׁשּמא ּגזרה זרע; ּבהן ׁשאין ערּוגה ׁשל הּקרנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד
אחרים מינין ויזרע ערּוגה, זוּיֹות ּבארּבע הּמינין ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָארּבעת

ּכמערב. הּכל ונמצא הּזוּיֹות, ּכנגד לּה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹחּוצה
ּגבֹוּה ּגבּול לּה והיה ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הערּוגה ְְְֲִִַַָָָָָָָָָָהיתה

עּׂשר ׁשמֹונה אפּלּו ּבּה לזרע מּתר - סביב טפח ורחב ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻטפח
וירחיק ּבאמצע, וׁשּׁשה ּוגבּול ּגבּול ּכל על ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָמינין,
ּבתֹו הּלפת ראׁש יזרע ולא ּומחצה. טפח ומין מין ּכל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבין

יזרע. לא - זה על יֹותר ימלאהּו. ׁשּמא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּגבּול,
ׁשהן מּפני זה, ּבענין זרעים מיני ּבערּוגה לזרע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואסּור

אדם ּבני ּדר ואין הֹואיל ירקֹות, מיני אבל ּכלאים. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנראין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתר, זה הרי - מעט מעט אּלא מהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻלזרע

ּכמֹו הרּבה מינין ּבֹו וזרעּו טפח גבֹוּה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגבּול
ׁשהיה ּכׁשר, - ּבֹו ׁשּנזרע מאחר מּטפח ונתמעט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו,

מּתחּלתֹו. ְִִֵָָּכׁשר
ירחיק ולא רּבים ירקֹות מיני ּגּנתֹו ּכל למּלאת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהרֹוצה

על ׁשּׁשה אפּלּו מרּבעֹות, ערּוגֹות הּגּנה ּכל עֹוּׂשה - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּביניהם
ּבארּבע ארּבעה עּגּולין, חמּׁשה ערּוגה ּבכל ועֹוּׂשה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשּׁשה,
ארּבעה וזֹורע עּגּול, ּבכל מין וזֹורע ּבאמצע, ואחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּוחֹותיה
מינין ּתׁשעה נמצאּו ערּוגה. קרנֹות ּבארּבעה אחרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָמינים
אּלא מפסיד ואינֹו מּזה. זה מבּדלין נראין והן ערּוגה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּבכל
ׁשּיראּו ּכדי חרב מּניחֹו ׁשהּוא ּבלבד, העּגּולין ּׁשּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמה
רצה ואם מּזה. זה ּומבּדלין הּקרנֹות מן מבּדלין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָֻֻהעּגּולין
מה זֹורע - ׁשתי זרּועים העּגּולין היּו אם ּכלּום: יפסיד ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלא
ּׁשּביניהן מה זֹורע - ערב זרּועין היּו ואם ערב, ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּׁשּביניהן

מבּדלין. ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִֵֵֶָָֻׁשתי,
ׁשני ּבין ׁשּיׁש ׁשּבזמן ,ל נתּבאר הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּכל

אין - מּזה זה יינקּו ׁשּלא ּכדי להם הראּויה הרחקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמינין
ׁשּיראּו ּובזמן ׁשּבארנּו; ּכמֹו העין, למראית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָחֹוׁשׁשין
ּבצד זה הן אפּלּו ליניקתן חֹוׁשׁשים אין - מּזה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻמבּדלים

עּתה. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְִֵֶֶַָָזה,

 
זרע עם ירקֹות מיני ׁשני אֹו ּתבּואה מיני ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּזֹורע

תזרע לא ּׂשד מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם
ּכלאים. ּכרמ תזרע לא מּׁשּום ואחת ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹּכלאים,

ּבארץ ׁשּיזרע עד הּכרם ּכלאי זֹורע מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַואינֹו
אֹותם חּפה אם וכן יד. ּבמּפלת וחרצן ּוּׂשעֹורה חּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיּׂשראל

מיני ׁשני זרע אם וכן לֹוקה. - זרעּבעפר אֹו וחרצן ירק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הרי - יד ּבמּפלת וחרצן ּתבּואה מין אחד וזרע ירק ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד

לֹוקה. ֶֶזה
ּבהן וכּיֹוצא ולּוף קּנּבּוס על אּלא הּתֹורה מן חּיב ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָואינֹו

הּזרעים ׁשאר אבל הּכרם, ּתבּואת עם ׁשּנגמרים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָמּזרעים
הּכרם ּכלאי לזרע מּדבריהם אסּור וכן מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאסּורים
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ּכלאי אסרּו ולא לארץ [ּבחּוצה הּכרם ּכלאי אסרּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹולמה
ּבארץ נזרעּו ׁשאם הם, חמּורין הּכרם ׁשּכלאי מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָזרעים]?
ּבהנאה אסּורין ׁשהן וכיון ּבהנאה, אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָיּׂשראל

לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ְְְְֶֶָָָָָָָָּבארץ
ּכדי עּמֹו, עֹוקרין אבל ּבכלאים, הּנכרי עם עֹודרין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָואין

הּתפלה. ְְִֵַַָלמעט
ּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם ּכלאי מּׁשּום אּסּור ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאין

ּבכרם, לזרעם מּתר - זרעים מיני ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻירקֹות
אילנֹות. ׁשאר לֹומר צרי ְְִִֵַָָָואין

ּגפן לּטע אֹו הּגפנים ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור
לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על אף ּכן, עּׂשה ואם ּתבּואה. אֹו הּירק ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבצד
הּתבּואה אֹו הּירק ּבהנאה, ׁשניהם ונאסרּו קּדׁש, זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
המלאה ּתקּדׁש ּפן ׁשּנאמר: ׁשניהן; את וּׂשֹורפין הּגפנים, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו
- האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה ׁשל הּקׁש ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּזרע.
וכירים ּתנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותם. וּׂשֹורפין ּבהנאה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאסּורין

ּׂשרפתן. ּבעת ּבהם יבּׁשל ְְְְֵֵֵֶַָָָֹולא
צמחּו ּכלאים ׁשראה ּכיון המקּים, ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד

ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי והּניחם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
קּדׁש - חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו.
- ּתבּואתֹו על חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה. נתקּדׁשה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגפנֹו
ּתבּואת על חברֹו ּגפן סּכ חברֹו. ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹקּדׁש
ּכרמֹו הּזֹורע זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹחברֹו

קּדׁש. לא - ְִִִֵַֹּבּׁשביעית
אסּור הרֹואה זה הרי - וקּימן חברֹו ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהרֹואה

היה - הּכרם ּבעל קּימן ואּלּו ּבהן. מּתרין אדם וכל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּבהניתן,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן ְְְְֵֵֶַַָָָָמקּדׁש

,הּבעלים נׁשּתּקעּו אם חברֹו: ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהאּנס
ואם הּתֹורה; מן קּדׁש זה הרי - נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאף
מקּדׁש אינֹו - ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף הּבעלים, נׁשּתּקעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלא

סֹופרים. מּדברי ְְִִִֵֶָאּלא
הּתבּואה על אֹותן וׁשּלחה הּגפן ּפארֹות ׁשעקרה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרּוח

אּלּו הרי - סּלקן ולא אנס ארעֹו ואם מּיד. אֹותן יגּדד -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ
נתקּדׁשּו. ולא ְְְִִַָֹֻמּתרין

,מּיד הּזרע יקצר האּנס ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס
להן יֹוסיף - ּפֹועלים מצא לא ואם מֹועד. ׁשל ּבחּלֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻואפּלּו
מצא ׁשּלא אֹו מּכן יֹותר מּמּנּו ּבקׁשּו ּבּׂשכרן. ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹעד
הּזרע נׁשּתהא ואם וקֹוצר. ּבנחת מבּקׁש זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּפֹועלים

ׁשהּגיע ׁשניהם.עד ויאסרּו יקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ענבים מּׁשּיׁשריׁשּו. מתקּדׁשין? ירק אֹו ּתבּואה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמאימתי

ּתזרע אׁשר הּזרע המלאה ׁשּנאמר: הּלבן. ּכפֹול מּׁשּיעּׂשּו -ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אבל ּתבּואה. זה ויהיה זה ׁשּיּזרע עד - הּכרם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּותבּואת
אינן - צרּכן ּכל ׁשּבׁשלּו וענבים צרּכּה ּכל ׁשּיבׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָּתבּואה
ּגפן ונטע ּובא צרּכּה ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה [ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמתקּדׁשֹות.
ירק אֹו ּתבּואה וזרע צרּכן ּכל ׁשּבׁשלּו ענבים וכן ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָּבתֹוכּה,

מתקּדׁשֹות]. אינן - אסּור ׁשּזה ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבצּדן,
עדין אּלא הּלבן ּכפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

לא זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהן
הּבסר אבל הּזרע; ואֹוסרין אֹותֹו קֹונסין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹקּדׁש.

- הּלבן ּכפֹול הענבים ׁשּיעּׂשּו קדם הּזרע עקר ואם מּתר. -ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
לא ּומקצתן הּלבן ּכפֹול נעּׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר זה ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהרי
מּתרין. - נעּׂשּו ׁשּלא ואת נתקּדׁשּו, - ׁשּנעּׂשּו את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֻנעּׂשּו:

מיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן ּכפֹול ׁשּנעּׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים
ּבהנאה. מּתר זה הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ולּקט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻירקֹות,

אסּור. - הׁשריׁש ְְִִִָואם
ּבימי הּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו, ׁשּלּה העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן

קּדׁש. לא - זרע ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹהּקר
ּומּכין קּדׁש, לא - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻוכן
ּכארץ. הּוא הרי - נקּוב עציץ אבל מרּדּות. מּכת ְֲֲִֵֶַַַָָָָָאֹותֹו

עם ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לבן ּבּׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
זה הרי - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו
לעקר וחּיב זרע. לא וזה - ּתזרע אׁשר ׁשּנאמר: נתקּדׁש; ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
לפניו הרּוח סערּתּו קּדׁש. זה הרי - קּימן ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשּיראה;
יעּׂשה? וכיצד ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָורֹואה
מצאן ואם ודּיֹו. ּבמחרׁשה יהפכם - העּׂשבים צמחּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָאם
אסּור ׁשהּכל להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנעּׂשּו
ראה ואם ּתּׂשרף. זֹו הרי - ּדגן ׁשּנעּׂשית מצאּה ואם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּבהנאה.
להן. הּסמּוכֹות הּגפנים עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹותן

על אף לזרעֹו, אדם ּבני ּדר ׁשאין עּׂשב ּבכרם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרֹואה
לא זה הרי - לרפּואה אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹּפי
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדׁש,
בּקֹוצים ׁשרֹוצים ּבערב, ּבכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמקֹום.

קּדׁש. זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶַלגמּליהם
- זרעים מיני ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהארּוס

הן הרי - ּגפן וצמר והּקנרס הּקּנּבֹוס ּבּכרם. ּכלאים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאינן
דׁשאים מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשים ירקֹות מיני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשאר
ּופֹול ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי - ּבּׂשדה מאליהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשעֹולין
והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו הּוא זרעים מין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמצרי

ּבּכרם. ּכלאים ואינן הן אילן מיני - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהאטדין
על הּמֹוציא ּכל הּכלל: וכלזה ירק, זה הרי - מעּקרֹו ין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּדבר. לכל אילן - והּצלף אילן. זה הרי - עלין מֹוציא ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשאינֹו
.מּתר - אלּקטּנּו לֹו ּכׁשאּגיע ואמר: ּבכרם ירק ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהרֹואה

ׁשהה אם אלּקטּנּו, לֹו ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּגיע
קּדׁש. זה הרי - מּמאתים אחד ׁשהֹוסיף ֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָעד

אֹו זה ירק נחּת אם רֹואין, זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
ּבעצמ הּגע ייבׁש. זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמין
נׁשּתהה אם ׁשעה, ּבמאה לחה ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש
לאסר; ּבמאתים הֹוסיף הרי - ׁשעה חצי לֹו מּׁשהּגיע ְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

מּתר. - ׁשעה מחצי ּפחֹות ׁשהה ְֲִִֵָָָָָָֻואם
.הּכרם ּבתֹו ירק ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹאסּור

אחד להֹוסיף ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואם
קּדׁש. זה הרי - ֲִִִֵֵֶַָמּמאתים

ּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבכרם, ׁשּנטעֹו ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבצל
הּגּדּולים ׁשרּבּו ּפי על אף הּנטּוע, העּקר מן ּבצלים ְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָצמחּו
ּגּדּולי ׁשאין ּבאּסּורֹו; העּקר אֹותֹו הרי - ּבמאתים עּקרֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעל
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סי              
  

ּכלאי אסרּו ולא לארץ [ּבחּוצה הּכרם ּכלאי אסרּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹולמה
ּבארץ נזרעּו ׁשאם הם, חמּורין הּכרם ׁשּכלאי מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָזרעים]?
ּבהנאה אסּורין ׁשהן וכיון ּבהנאה, אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָיּׂשראל

לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ְְְְֶֶָָָָָָָָּבארץ
ּכדי עּמֹו, עֹוקרין אבל ּבכלאים, הּנכרי עם עֹודרין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָואין

הּתפלה. ְְִֵַַָלמעט
ּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם ּכלאי מּׁשּום אּסּור ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאין

ּבכרם, לזרעם מּתר - זרעים מיני ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻירקֹות
אילנֹות. ׁשאר לֹומר צרי ְְִִֵַָָָואין

ּגפן לּטע אֹו הּגפנים ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור
לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על אף ּכן, עּׂשה ואם ּתבּואה. אֹו הּירק ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבצד
הּתבּואה אֹו הּירק ּבהנאה, ׁשניהם ונאסרּו קּדׁש, זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
המלאה ּתקּדׁש ּפן ׁשּנאמר: ׁשניהן; את וּׂשֹורפין הּגפנים, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו
- האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה ׁשל הּקׁש ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּזרע.
וכירים ּתנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותם. וּׂשֹורפין ּבהנאה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאסּורין

ּׂשרפתן. ּבעת ּבהם יבּׁשל ְְְְֵֵֵֶַָָָֹולא
צמחּו ּכלאים ׁשראה ּכיון המקּים, ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד

ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי והּניחם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
קּדׁש - חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו.
- ּתבּואתֹו על חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה. נתקּדׁשה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגפנֹו
ּתבּואת על חברֹו ּגפן סּכ חברֹו. ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹקּדׁש
ּכרמֹו הּזֹורע זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹחברֹו

קּדׁש. לא - ְִִִֵַֹּבּׁשביעית
אסּור הרֹואה זה הרי - וקּימן חברֹו ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהרֹואה

היה - הּכרם ּבעל קּימן ואּלּו ּבהן. מּתרין אדם וכל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּבהניתן,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן ְְְְֵֵֶַַָָָָמקּדׁש

,הּבעלים נׁשּתּקעּו אם חברֹו: ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהאּנס
ואם הּתֹורה; מן קּדׁש זה הרי - נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאף
מקּדׁש אינֹו - ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף הּבעלים, נׁשּתּקעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלא

סֹופרים. מּדברי ְְִִִֵֶָאּלא
הּתבּואה על אֹותן וׁשּלחה הּגפן ּפארֹות ׁשעקרה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרּוח

אּלּו הרי - סּלקן ולא אנס ארעֹו ואם מּיד. אֹותן יגּדד -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ
נתקּדׁשּו. ולא ְְְִִַָֹֻמּתרין

,מּיד הּזרע יקצר האּנס ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס
להן יֹוסיף - ּפֹועלים מצא לא ואם מֹועד. ׁשל ּבחּלֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻואפּלּו
מצא ׁשּלא אֹו מּכן יֹותר מּמּנּו ּבקׁשּו ּבּׂשכרן. ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹעד
הּזרע נׁשּתהא ואם וקֹוצר. ּבנחת מבּקׁש זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּפֹועלים

ׁשהּגיע ׁשניהם.עד ויאסרּו יקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ענבים מּׁשּיׁשריׁשּו. מתקּדׁשין? ירק אֹו ּתבּואה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמאימתי

ּתזרע אׁשר הּזרע המלאה ׁשּנאמר: הּלבן. ּכפֹול מּׁשּיעּׂשּו -ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אבל ּתבּואה. זה ויהיה זה ׁשּיּזרע עד - הּכרם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּותבּואת
אינן - צרּכן ּכל ׁשּבׁשלּו וענבים צרּכּה ּכל ׁשּיבׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָּתבּואה
ּגפן ונטע ּובא צרּכּה ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה [ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמתקּדׁשֹות.
ירק אֹו ּתבּואה וזרע צרּכן ּכל ׁשּבׁשלּו ענבים וכן ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָּבתֹוכּה,

מתקּדׁשֹות]. אינן - אסּור ׁשּזה ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבצּדן,
עדין אּלא הּלבן ּכפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

לא זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהן
הּבסר אבל הּזרע; ואֹוסרין אֹותֹו קֹונסין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹקּדׁש.

- הּלבן ּכפֹול הענבים ׁשּיעּׂשּו קדם הּזרע עקר ואם מּתר. -ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
לא ּומקצתן הּלבן ּכפֹול נעּׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר זה ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהרי
מּתרין. - נעּׂשּו ׁשּלא ואת נתקּדׁשּו, - ׁשּנעּׂשּו את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֻנעּׂשּו:

מיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן ּכפֹול ׁשּנעּׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים
ּבהנאה. מּתר זה הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ולּקט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻירקֹות,

אסּור. - הׁשריׁש ְְִִִָואם
ּבימי הּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו, ׁשּלּה העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן

קּדׁש. לא - זרע ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹהּקר
ּומּכין קּדׁש, לא - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻוכן
ּכארץ. הּוא הרי - נקּוב עציץ אבל מרּדּות. מּכת ְֲֲִֵֶַַַָָָָָאֹותֹו

עם ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לבן ּבּׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
זה הרי - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו
לעקר וחּיב זרע. לא וזה - ּתזרע אׁשר ׁשּנאמר: נתקּדׁש; ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
לפניו הרּוח סערּתּו קּדׁש. זה הרי - קּימן ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשּיראה;
יעּׂשה? וכיצד ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָורֹואה
מצאן ואם ודּיֹו. ּבמחרׁשה יהפכם - העּׂשבים צמחּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָאם
אסּור ׁשהּכל להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנעּׂשּו
ראה ואם ּתּׂשרף. זֹו הרי - ּדגן ׁשּנעּׂשית מצאּה ואם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּבהנאה.
להן. הּסמּוכֹות הּגפנים עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹותן

על אף לזרעֹו, אדם ּבני ּדר ׁשאין עּׂשב ּבכרם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרֹואה
לא זה הרי - לרפּואה אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹּפי
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדׁש,
בּקֹוצים ׁשרֹוצים ּבערב, ּבכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמקֹום.

קּדׁש. זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶַלגמּליהם
- זרעים מיני ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהארּוס

הן הרי - ּגפן וצמר והּקנרס הּקּנּבֹוס ּבּכרם. ּכלאים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאינן
דׁשאים מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשים ירקֹות מיני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשאר
ּופֹול ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי - ּבּׂשדה מאליהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשעֹולין
והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו הּוא זרעים מין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמצרי

ּבּכרם. ּכלאים ואינן הן אילן מיני - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהאטדין
על הּמֹוציא ּכל הּכלל: וכלזה ירק, זה הרי - מעּקרֹו ין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּדבר. לכל אילן - והּצלף אילן. זה הרי - עלין מֹוציא ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשאינֹו
.מּתר - אלּקטּנּו לֹו ּכׁשאּגיע ואמר: ּבכרם ירק ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהרֹואה

ׁשהה אם אלּקטּנּו, לֹו ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּגיע
קּדׁש. זה הרי - מּמאתים אחד ׁשהֹוסיף ֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָעד

אֹו זה ירק נחּת אם רֹואין, זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
ּבעצמ הּגע ייבׁש. זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמין
נׁשּתהה אם ׁשעה, ּבמאה לחה ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש
לאסר; ּבמאתים הֹוסיף הרי - ׁשעה חצי לֹו מּׁשהּגיע ְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

מּתר. - ׁשעה מחצי ּפחֹות ׁשהה ְֲִִֵָָָָָָֻואם
.הּכרם ּבתֹו ירק ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹאסּור

אחד להֹוסיף ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואם
קּדׁש. זה הרי - ֲִִִֵֵֶַָמּמאתים

ּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבכרם, ׁשּנטעֹו ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבצל
הּגּדּולים ׁשרּבּו ּפי על אף הּנטּוע, העּקר מן ּבצלים ְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָצמחּו
ּגּדּולי ׁשאין ּבאּסּורֹו; העּקר אֹותֹו הרי - ּבמאתים עּקרֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעל
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סב             
  

ה'תש"ע אלול י"ג שני יום

 
ׁשהֹוסיף עד המקּימֹו אֹו ּבכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּזֹורע

ׁשׁש1ּבמאתים ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אּמה עגּלֹות2עּׂשרה רּוח. ּכל3לכל ורֹואין מרּבעֹות. ולא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻ

מלא ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻהעּגּול
הּירק,4ירק עם נתקּדׁשה - זה עּגּול ּבתֹו ׁשּתהיה ּגפן וכל , ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מתקּדׁשֹות. אינן - לעּגּול ׁשחּוץ ְְְִִֵֶַָָֹוכל
הּזה העּגּול ּׂשפתי ּבין ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים 5ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אבל אּמֹות; ארּבע על יֹותר לֹו ׁשחּוצה הּגפנים ׁשּורֹות ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָּובין
רֹואין - ּפחֹות אֹו מצמצמֹות אּמֹות ארּבע ּביניהם היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻאם

לֹו הּסמּוכה לּׁשּורה הּגיע ּכאּלּו העּגּול רחב6את ּוכאּלּו , ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹ
זה עּגּול ּבתֹו ׁשּתּפל ּגפן ּכל ורֹואין, אּמה; ארּבעים ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהעּגּול

מתקּדׁשת. היא הרי - אּמה ארּבעים ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשל
אבל הּכרם; ּתֹו מקּים אֹו ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּורֹות ׁשּתי מקּדׁש זה הרי - לֹו וסמּו לּכרם חּוץ 7הּזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ארּבע ויתר הּזרע, ּכל ּבאר לּזרע הּסמּוכֹות ּגפנים ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
ּבאר אּמֹות ארּבע רחב הּזרע מן ּומתקּדׁש לּזרע, חּוץ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַֹֹאּמֹות
אינֹו - יחידית ּגפן ּבצד זרע ואם ּכרם. ׁשל הּׁשּורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכל

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא הּזרע מן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמקּדׁש
הּזרעים את מקּדׁשת אינּה - מּטפח ּפחֹות ּבּמה8ילּדה . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

זנב יֹוצאה ואחת ׁשּתים ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ;9ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
מקּדׁש זה הרי - ּכן הּכרם ּכל היה אם .10אבל ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

זֹורע - ּכרם עּׂשּויה הּתחּתֹונה זֹו: ּגב על זֹו גּנֹות ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּתי
קרֹוב טפחים עּׂשרה לאויר מּגיע ׁשהּוא עד העליֹונה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית לגפן אֹו לּכרם סמּו טפחים עּׂשרה ׁשאויר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלּכרם;

לזרע אסּור ּכרם11- עּׂשּויה העליֹונה היתה ואם זרעים. ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
למּטה מּגיע ׁשהּוא עד הּתחּתֹונה את זֹורע זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּגפנים. מעּקר טפחים ְְְִִִִֵַַָָָמּׁשלׁשה
ּבּה לּטע ונמל ּתבּואה, אֹו ירק זרּועה ּׂשדהּו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָמי

ּבמחרׁשה הּזרעים את הֹופ - ולא12ּגפנים נֹוטע, ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ּבּה לזרע ונמל גפנים, נטּועה היתה .יהפ ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָֹֹיּטע
ואם הּזרעים. את זֹורע ּכ ואחר הּגפנים את מׁשרׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזרעים
ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ׁשּלא עד הּגפנים את לקץ ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹרצה

לזרע מּתר זה הרי - לארץ סמּו יחזר13מּטפח ּכ ואחר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּגפנים. מן ּבארץ הּנׁשאר את ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָויׁשרׁש

הּדלעת14הּמברי ּבתֹו הבריכּה אפּלּו ּבארץ, הּגפן את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
חרּׂש ׁשל סילֹון ּבתֹו אֹו ּכסילֹון ונעּׂשת היה15ׁשּיבׁשה אם : ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָ

לזרע מּתר זה הרי - יֹותר אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגּבּה על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעפר
על לזרע אסּור - מּזה ּפחֹות ּגּבּה על היה ואם ּגּבּה; ְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹעל

ּבצּדּה לזרע ּומּתר .16ּגּבּה, ְְִִַַָָָֹֻ
ּבסלע אּלא17הבריכּה ּגּבּה על עפר ׁשאין ּפי על אף , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדברים ּבּמה עליה. זרע להביא מּתר - אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.בהשרשה מיד נאסרו - באיסור עכשיו שנזרעו התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה אובכרם ירק שהזורע פי על אף
לה, סביב וגפנים הכרם בתוך בזורע - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות: שתי אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם קרחת של דין לו ונתנו שבתהחמירו, שלעניין יח, הלכה שבת מהלכות י"ב בפרק וראה
חומשים ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות, אותן חושבים

ירק".באלכסון". עגולה האמצעית "שתהא בירושלמי אלו דברים שלושיםמקור שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,
ושתיים. שלושים על ירקושתיים "הנוטע במשנה: שם שנאמר ממה רבינו זאת ארבעיםלמד מקדש הרי מקיים או בכרם

אלא שם אין אמות חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או ארבע ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה
נאסרות. הן בלבד, אמות ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים שגם הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע כדעתשלושים

הלל. גזרובית לא מטפח פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים שאינם זרעים מיני בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י
שהעתיק רבינו דעת היא כן קורקוס, ר"י ולדעת מטפח, פחות בילדה גם אסור - התורה מן אסורים שהם ולוף בקנבוס אבל חכמים.
שאפילו נראה לזרעים, זרעים בין חילק לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב"ז משנה והכסף הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון

מטפח. פחות ילדה ידי על מתקדשים אינם התורה, מן אסורים שהם ולוף, (סוטהקנבוס בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו' שנותיה כל בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר' עוד אמר שם)
לא כלאים בהלכות שכאן ומכיוון כו' בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב זנב"
בה שיש פי על אף ככרם, דינה אין מטפח פחותה שילדה מדבריו נראה וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב

הגפן]. יד על זורע כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה יחידית גפן מדין אבל בכרם, אילנות שאזשיעור
ככרם. הוא נאסר.נחשב אינו ההיפוך.אבל לפני התלעה גם צריך יג הלכה ב פרק למעלה רבינו שכתב מה לפי

אינה" שכתב שמה שם שכתבנו למעלה וראה מקדש, זה הרי כן הכרם כל שאם רבינו כתב מטפח פחותה שילדה פי על [ואף
רוצה שאינו דעתו גילה מטפח, פחות עד שקצץ כיוון כאן - מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, בתורת היינו מקדשת"

מותר]. ולפיכך לאבכלאים, הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין בארץ, טמונה הגפן כל כלומר: בארץ. שיטמיננה והוא
שרשים הרכבת שגם רבינו דעת אבל אסורה. אינה בשרשים שרשים הרכבת אבל הענף, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא אסרו
וכל הרכבה, של חשש יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו רבינו שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים
אסרו]. לא קשים שענפיהם אילנות בשאר אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך אולם יותר, רכים שהם בשרשים שכן

.עוברים השרשים אין מתכת של בסילון שאיןאבל ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל יט: בתרא בבבא ברייתא
הגפן. של השרשים ולא התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים היאהשרשים כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה

ועוברים. מפעפעים שהשרשים מפני אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה". הקרקע

             
  

נראה הּגפן עּקר ׁשאין נראה18אמּורים? אם אבל ;19צרי - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹו יזרע, ּכ ואחר רּוח לכל טפחים ׁשּׁשה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָלהרחיק
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּמרחיק

ּביניהן יׁש אם נראין: ועּקריהם ּגפנים ׁשלׁש 20הּמברי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשמֹונה עד אּמֹות לׁשאר21מארּבע מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

העֹומדֹות הבריכן22ּגפנים לא ּוכאּלּו אינם23, - לאו ואם ; ְְְְְִִִִִֵָָָָָֹ
ְְִָמצטרפֹות.

מּׁשלׁש ּפחֹות מצטרפין24היּו אין מהן25- מרחיק אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
טפחים וזֹורע.26ׁשּׁשה רּוח לכל ְְְִִֵַַָָָ

הּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּגפן27ּכל מן הּיֹוצאין והעלין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּכּמה הּגפן מעּקר רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ַאּמֹות.
אּפפירֹות28הדלה מקצת על הּגפן ּתחת29את יזרע לא - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ולא עלין לא עליהן ׁשאין ּפי על ואף האּפיפירֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמֹותר
הרי - הּגפן סכ ּתחת הּזרע ואין הֹואיל זרע, ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּׂשריגים.

הדלה אם וכן מּתר. ּבּדי30זה מקצת על ׁשאינֹו31הּגפן אילן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקצת על הדלה אם אבל והּברֹוׁש. הארז ּכגֹון ּפרֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעֹוּׂשה
ׁשּלא האילן ּבּדי ּתחת לזרע מּתר זה הרי - מאכל ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻאילן
מאכל אילן מבּטל אדם ׁשאין הּגפן; ּׂשריגי עליהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנמׁשכּו
ׁשּזרע אחר הּׂשריגים נמׁשכּו ואם לגפן. אּפיפירֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָועֹוּׂשה

אחר. למקֹום מחזירם זה הרי - הּזרע על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָוסככּו
אילן מֹותר ּתחת אֹו האּפיפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵַַַַַַַַַָָָהּזֹורע

ּפרֹות עֹוּׂשה על32ׁשאינֹו וסככּו הּגפן ּׂשריגי ונמׁשכּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לקּימֹו אסּור זה הרי - אּלא33הּזרעים הּׂשריגים. להחזיר אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּזרע. עֹוקר עֹוּׂשה? ֵֵֶֶַַַּכיצד
העריס מן הּיֹוצאין ׁשּלא34קנים ּכדי לפסקן עליהן וחס ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

האּפיפירֹות לזרע35יׁשחית מּתר זה הרי ואם36- ּתחּתיהן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
-37הּניחם הּיֹוצאין והעלין הּׂשריגים עליהן ׁשּיהּלכּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּתחּתיהן. לזרע אסּור זה ְְֲִֵֵֶֶַַָֹהרי
הּדלית38ּפרח מן אֹו העריס מן אֹותֹו39הּיֹוצא רֹואין - ִִִִִֵֶֶַַַָָ

וכן ּתחּתיו. לזרע ואסּור הארץ, עד ּבֹו ּתלּויה מׁשקלת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכאּלּו
ּתחּתיה. לזרע אסּור - לאילן מאילן זמֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמֹותח

ּבאילן האחד הראׁש וקׁשר ּבזמֹורה, גמי אֹו חבל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹקׁשר

החבל ּתחת לזרע מּתר זה הרי ּכדי40- זה חבל מתח ואם . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּכאּפיפירֹות, הּוא הרי - והעלים הּׂשריגים עליו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיו. לזרע ְְְִַַָָֹואסּור

 
אּמֹות ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּבא

מּמּנה מרחיק - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע. הּגפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעּקרי
ּבצד זֹו ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה היתה וזֹורע. טפחים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּׁשה
ּומרחיק יחידית, ּכגפן אּלא ּכרם, זה אין - מאה הן אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזֹו,
אּלּו הרי - ׁשּורֹות ׁשּתי היּו וזֹורע. טפחים ׁשּׁשה הּׁשּורה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָמן
יזרע. ּכ ואחר צד מּכל אּמֹות ארּבע להרחיק וצרי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָּכרם,

ּבּמה יֹותר. אֹו ּגפנים ׁשלׁש ׁשּורה? ּבכל יהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָוכּמה
עד אּמֹות מארּבע וגפן ּגפן ּכל ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדברים
אּמֹות ׁשמֹונה הּׁשּורֹות ׁשּתי ּבין היה אם אבל אּמֹות; ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשמֹונה
ואינן מּזֹו זֹו ּכמבּדלֹות אּלּו הרי - עצמן הּגפנים מּמקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻחּוץ
וכן ׁשּורה. מּכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מרחיק ואינֹו אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכרם
אחת, ּכגפן אּלּו הרי - מארּבע ּפחֹות ּביניהן היה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאם

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִַַָָָּומרחיק
מארּבע ּפחֹות ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשּורֹות, ׁשלׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהיּו

אם וכן אינם. ּכאּלּו האמצעּיֹות את ורֹואין ּכרם, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות ׁשלׁש ְְֵֶַָָָָָהיּו

הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי - ֲֵֵֵֵֶַַיֹותר
ׁשּורה ּכל ּבין והרחיק מּתחּלה ּכרמֹו את הּנֹוטע ,ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ

ּומרחיק ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻוׁשּורה
- לֹו חּוצה זרע אם אבל ּבלבד. טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה ְְֲִִִִִַַָָָָָָָמּכל
ּכׁשאר אּמֹות ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה להרחיק ְְְְִִִִִַַַַַָָָָצרי
ׁשחרב ּככרם הּכרם זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ּדין ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּכרמים.

מרחקין. נטען מּתחּלה ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻּבאמצעֹו,
חברֹו ּובּׂשדה ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהן ׁשּמפסיק ּפי על אף לּה, קרֹובה ּכנגּדּה אחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּורה
מעּׂשרה נמּו ׁשהּוא גדר אֹו הרּבים דר אֹו הּיחיד ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדר
והּוא ּכרם. ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָטפחים

מּׁשמֹונה. ּפחֹות ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָׁשּיהיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.כולה הגפן זמורה.שהוברכה רק הגפנים.שהוברכה של השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו הגפנים בין
.ככרם להחשיבם הגפנים בין המרחק שיעור אפילושזהו חכמים, שאמרו מצטרפות "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב

וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא הבריכה וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם, להיות מצטרפות הן יותר שם אין
יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם הרי לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג. בתרא בבבא הרשב"ם פירש

אחר. באופן רבינו פירש ולכן לכרם, שתיים להגם מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו פי על אף [כלומר,
ה מן לקולא,אלא לא אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ, אל שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" עיקר

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל השורה אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ששנינוולפיכך במשנה נראה כן
לא. - מכן שפחות הרי גפנים", שלוש שלהן,]."המבריך ההברכות לגבי בטלות אלא הסמוכה, השורה כההרחקה[אל

יחידית. נוףהגביה.הענפים.מגפן את עליהם והדלה שבכה או מטה מהם שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
אפיפירות". הנקראים הם סרק".הגפן, אילן מקצת על המדלה שריגים."וכן נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.כאפיפירות לעקור.שדינו קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור" החדש הלך "ואם שם: היאמשנה
שלמעלה. העריס.אפיפירות יתקלקל שלא אותם לכרות עליהם כןחמל אם אלא האפיפירות בכלל חשובות שאינן

הצומחים. הענפים עליהם לדלות מחשבתו אסור".הייתה החדש עליהן שיהלך כדי "עשאן שם: במשנה הוא והואכן
הגפן". "הפרחה עריס.מלשון בלא הגפן השריגים.הוא את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון



סג              
  

נראה הּגפן עּקר ׁשאין נראה18אמּורים? אם אבל ;19צרי - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹו יזרע, ּכ ואחר רּוח לכל טפחים ׁשּׁשה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָלהרחיק
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּמרחיק

ּביניהן יׁש אם נראין: ועּקריהם ּגפנים ׁשלׁש 20הּמברי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשמֹונה עד אּמֹות לׁשאר21מארּבע מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

העֹומדֹות הבריכן22ּגפנים לא ּוכאּלּו אינם23, - לאו ואם ; ְְְְְִִִִִֵָָָָָֹ
ְְִָמצטרפֹות.

מּׁשלׁש ּפחֹות מצטרפין24היּו אין מהן25- מרחיק אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
טפחים וזֹורע.26ׁשּׁשה רּוח לכל ְְְִִֵַַָָָ

הּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּגפן27ּכל מן הּיֹוצאין והעלין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּכּמה הּגפן מעּקר רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ַאּמֹות.
אּפפירֹות28הדלה מקצת על הּגפן ּתחת29את יזרע לא - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ולא עלין לא עליהן ׁשאין ּפי על ואף האּפיפירֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמֹותר
הרי - הּגפן סכ ּתחת הּזרע ואין הֹואיל זרע, ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּׂשריגים.

הדלה אם וכן מּתר. ּבּדי30זה מקצת על ׁשאינֹו31הּגפן אילן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקצת על הדלה אם אבל והּברֹוׁש. הארז ּכגֹון ּפרֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעֹוּׂשה
ׁשּלא האילן ּבּדי ּתחת לזרע מּתר זה הרי - מאכל ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻאילן
מאכל אילן מבּטל אדם ׁשאין הּגפן; ּׂשריגי עליהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנמׁשכּו
ׁשּזרע אחר הּׂשריגים נמׁשכּו ואם לגפן. אּפיפירֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָועֹוּׂשה

אחר. למקֹום מחזירם זה הרי - הּזרע על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָוסככּו
אילן מֹותר ּתחת אֹו האּפיפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵַַַַַַַַַָָָהּזֹורע

ּפרֹות עֹוּׂשה על32ׁשאינֹו וסככּו הּגפן ּׂשריגי ונמׁשכּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לקּימֹו אסּור זה הרי - אּלא33הּזרעים הּׂשריגים. להחזיר אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּזרע. עֹוקר עֹוּׂשה? ֵֵֶֶַַַּכיצד
העריס מן הּיֹוצאין ׁשּלא34קנים ּכדי לפסקן עליהן וחס ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

האּפיפירֹות לזרע35יׁשחית מּתר זה הרי ואם36- ּתחּתיהן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
-37הּניחם הּיֹוצאין והעלין הּׂשריגים עליהן ׁשּיהּלכּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּתחּתיהן. לזרע אסּור זה ְְֲִֵֵֶֶַַָֹהרי
הּדלית38ּפרח מן אֹו העריס מן אֹותֹו39הּיֹוצא רֹואין - ִִִִִֵֶֶַַַָָ

וכן ּתחּתיו. לזרע ואסּור הארץ, עד ּבֹו ּתלּויה מׁשקלת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכאּלּו
ּתחּתיה. לזרע אסּור - לאילן מאילן זמֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמֹותח

ּבאילן האחד הראׁש וקׁשר ּבזמֹורה, גמי אֹו חבל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹקׁשר

החבל ּתחת לזרע מּתר זה הרי ּכדי40- זה חבל מתח ואם . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּכאּפיפירֹות, הּוא הרי - והעלים הּׂשריגים עליו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיו. לזרע ְְְִַַָָֹואסּור

 
אּמֹות ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּבא

מּמּנה מרחיק - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע. הּגפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעּקרי
ּבצד זֹו ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה היתה וזֹורע. טפחים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּׁשה
ּומרחיק יחידית, ּכגפן אּלא ּכרם, זה אין - מאה הן אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזֹו,
אּלּו הרי - ׁשּורֹות ׁשּתי היּו וזֹורע. טפחים ׁשּׁשה הּׁשּורה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָמן
יזרע. ּכ ואחר צד מּכל אּמֹות ארּבע להרחיק וצרי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָּכרם,

ּבּמה יֹותר. אֹו ּגפנים ׁשלׁש ׁשּורה? ּבכל יהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָוכּמה
עד אּמֹות מארּבע וגפן ּגפן ּכל ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדברים
אּמֹות ׁשמֹונה הּׁשּורֹות ׁשּתי ּבין היה אם אבל אּמֹות; ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשמֹונה
ואינן מּזֹו זֹו ּכמבּדלֹות אּלּו הרי - עצמן הּגפנים מּמקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻחּוץ
וכן ׁשּורה. מּכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מרחיק ואינֹו אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכרם
אחת, ּכגפן אּלּו הרי - מארּבע ּפחֹות ּביניהן היה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאם

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִַַָָָּומרחיק
מארּבע ּפחֹות ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשּורֹות, ׁשלׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהיּו

אם וכן אינם. ּכאּלּו האמצעּיֹות את ורֹואין ּכרם, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות ׁשלׁש ְְֵֶַָָָָָהיּו

הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי - ֲֵֵֵֵֶַַיֹותר
ׁשּורה ּכל ּבין והרחיק מּתחּלה ּכרמֹו את הּנֹוטע ,ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ

ּומרחיק ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻוׁשּורה
- לֹו חּוצה זרע אם אבל ּבלבד. טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה ְְֲִִִִִַַָָָָָָָמּכל
ּכׁשאר אּמֹות ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה להרחיק ְְְְִִִִִַַַַַָָָָצרי
ׁשחרב ּככרם הּכרם זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ּדין ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּכרמים.

מרחקין. נטען מּתחּלה ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻּבאמצעֹו,
חברֹו ּובּׂשדה ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהן ׁשּמפסיק ּפי על אף לּה, קרֹובה ּכנגּדּה אחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּורה
מעּׂשרה נמּו ׁשהּוא גדר אֹו הרּבים דר אֹו הּיחיד ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדר
והּוא ּכרם. ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָטפחים

מּׁשמֹונה. ּפחֹות ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָׁשּיהיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.כולה הגפן זמורה.שהוברכה רק הגפנים.שהוברכה של השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו הגפנים בין
.ככרם להחשיבם הגפנים בין המרחק שיעור אפילושזהו חכמים, שאמרו מצטרפות "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב

וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא הבריכה וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם, להיות מצטרפות הן יותר שם אין
יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם הרי לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג. בתרא בבבא הרשב"ם פירש

אחר. באופן רבינו פירש ולכן לכרם, שתיים להגם מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו פי על אף [כלומר,
ה מן לקולא,אלא לא אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ, אל שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" עיקר

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל השורה אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ששנינוולפיכך במשנה נראה כן
לא. - מכן שפחות הרי גפנים", שלוש שלהן,]."המבריך ההברכות לגבי בטלות אלא הסמוכה, השורה כההרחקה[אל

יחידית. נוףהגביה.הענפים.מגפן את עליהם והדלה שבכה או מטה מהם שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
אפיפירות". הנקראים הם סרק".הגפן, אילן מקצת על המדלה שריגים."וכן נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.כאפיפירות לעקור.שדינו קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור" החדש הלך "ואם שם: היאמשנה
שלמעלה. העריס.אפיפירות יתקלקל שלא אותם לכרות עליהם כןחמל אם אלא האפיפירות בכלל חשובות שאינן

הצומחים. הענפים עליהם לדלות מחשבתו אסור".הייתה החדש עליהן שיהלך כדי "עשאן שם: במשנה הוא והואכן
הגפן". "הפרחה עריס.מלשון בלא הגפן השריגים.הוא את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון



סד             
  

ּגבֹוהה אם ּבמדרגה: אחת וׁשּורה ּבארץ אחת ׁשּורה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָנטע
ּפחֹות מצטרפין; אינם - טפחים עּׂשרה הארץ מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהּמדרגה

מצטרפין. - ְְִִִֵָמּכן
זנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים חמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנֹוטע

אּמֹות ארּבע מהן להרחיק וצרי קטן ּכרם נקרא זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאמצע, ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלכל
ּכרם, אינם - ׁשנּיה ּבׁשּורה ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָואינֹו
סאה ּבית לכל ּגפנים עּׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם ׁשחרב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכרם

יׁש אֹו זנב, יֹוצאה ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָויהיּו
ואסּור ּדל, ּכרם נקרא זה הרי - ׁשלׁש ּכנגד ׁשלׁש לכּון ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבֹו

ּבכּלֹו. ְְִַֹֻלזרע
יׁש אם מערּבב: אּלא ׁשּורֹות ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכרם

אינֹו - לאו ואם ּכרם; זה הרי - ׁשלׁש ּכנגד ׁשּתים לכּון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו
וזֹורע. וגפן ּגפן מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק דּיֹו אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכרם,

;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו
ואינן דּקֹות היּו ּכרם. אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻהּנֹוף
הּוא ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה חּוט מביא - מכּונֹות הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

יׁש אם סביביו: מּכל ׁשלם ונׁשאר ּבאמצעֹו ׁשחרב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכרם
מעּקרי מרחיק זה הרי - אּמה עּׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּקרחת
ואם הּקרחת; ּבאמצע וזֹורע רּוח לכל אּמֹות ארּבע ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָהּגפנים
ואם לׁשם; זרע יביא לא זה הרי - אּמה עּׂשרה ׁשׁש ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
ׁשל הּגפנים מן רּוח לכל אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהביא,

קּדׁש. לא זה הרי - ֲִֵֵֶֶֶֹּכרם
ּובין הּכרם סֹוף ּבין גפנים ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן

ׁשּתים ּבֹו יׁש אם הּכרם: מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּגדר
וזֹורע אּמֹות ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה אתעּׂשרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ְַָהּׁשאר.
זרע יביא לא - אּמה עּׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ּבֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה

לא זה הרי - אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל הביא, ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹלׁשם;
אין - ּבקטן אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָקּדׁש.
עד וזֹורע הּגפנים מּסֹוף אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא מחֹול, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָלֹו
ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגדר.

מחֹול. לֹו אין - יתר אֹו ֵֵַָָאּמֹות
אֹו טפחים, מעּׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

- טפחים ארּבעה רחב ּבֹו ואין טפחים עּׂשרה גבהֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹׁשהיה
וזֹורע אּמֹות ארּבע הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָאין
ארּבע הּמחיצה ּובין הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה. ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָעד

האּמה. חצי את זֹורע - ּומחצה ֱֲִֵֶֶַַַָָָאּמֹות
עמק ׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עּׂשרה גבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּגדר

ּבצּדֹו ּכרם לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻעּׂשרה
אין אם קנים, ׁשל מחּצה אפּלּו מּכאן. ּבצּדֹו וירקֹות ְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָמּכאן
הּכרם ּבין מבּדלת זֹו הרי - טפחים ׁשלׁשה לחברֹו קנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּכגדר. ְְֵַָָָוהּירק
- אּמֹות עּׂשר עד ׁשּנפרץ וירק ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר

ּכנגד - מעּׂשר יֹותר ּפרּוצה היתה ּומּתר; ּכפתח זה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻהרי

ּבֹו נפרצּו ּכּׁשעּור. הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּפרצה
ּכאּלּו מּתר זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם רּבֹות: ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות
ּכנגד יזרע לא - העֹומד על מרּבה ּפרּוץ היה ּפרצה; ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאין

ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק עד הּפרּוצים הּמקֹומֹות ְְְִִִֶַַַַַָּכל
ּגדרּה 'ּגדר'. לֹו אֹומרים - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת

הרי - גדרּה ולא מּמּנה נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו אֹומרים - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֹונפרצה
קּדׁש. ִֵֶזה

נטּועֹות ּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה ׁשחציֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹּבית
ּתקרה ּפי ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבצד
את הׁשוה ואם ּכמחיצה. ּביניהן ונעּׂשה וסתם, ירד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכאּלּו

אסּור. - ֵָקרּויֹו
הּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחצר

אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה. לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה. לזרע מּתר - ּבּקטּנה הּגפנים היּו מּתרין. ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
ּכמבּדלת היא הרי - ּומּכאן מּכאן ּפּסין ּבּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל

הּגדֹולה. מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻמן
אם ארּבעה: ורחב עּׂשרה עמק ּבּכרם עֹובר ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ

ּכבין נראה זה הרי - סֹופֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהיה
הּגפנים יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻׁשני
הּוא הרי - מפּלׁש היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו עליו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמסּככין
עּׂשרה עמּקה ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכגת
אם אּלא ּבתֹוכּה, לזרע לֹו אסּור - יתר אֹו ארּבעה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹּורחבה

אּמה. עּׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ְֵֵֵֶַַַַָָָָּכן
ׁשחרב ּככרם הּוא הרי - הּכרמים ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשביל

מּזה מרחיק - אּמה עּׂשרה ׁשׁש ּביניהם יׁש אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמאמצעֹו:
היה ואם הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָארּבע

לׁשם.ּפ זרע יביא לא - מּכאן חֹות ְִִֶַָָָָֹ
- ארּבעה ּורחבה עּׂשרה ּגבֹוהה אם ׁשּבּכרם, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשֹומרה

נֹוגעין הּׂשריגין יהיּו ׁשּלא ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֻמּתר
ּדברים ּבּמה מלמעלה. הּכרם ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּה,
צריכה - עגּלה הּׁשֹומרה היתה אם אבל ּבמרּבעת; ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻֻאמּורים?
מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי טפחים, ארּבעה חלל ּבתֹוכּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּיהיה
טפחים. ׁשלׁשה מלמעלה ראׁשּה על עפר ּוצריכה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֹהארץ,

על טפחים מּׁשלׁשה יֹותר היה אם ׁשּבּכרם: ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין - ארּבעה עד טפחים ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָׁשלׁשה
זֹורעין ואין ּכסתּום הּוא הרי - ׁשלׁשה על מּׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָּפחֹות

ְּבתֹוכֹו.
ּבתֹו אֹו הּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּגפן

את וזֹורע רּוח לכל טפחים ׁשּׁשה מּמּנה מרחיק - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהחריץ
עּׂשרה עמק היה ואם ּבמיׁשֹור. ׁשעֹוּׂשה ּכדר החריץ, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ּבתֹוכֹו לזרע אסּור - ארּבעה למעלה החריץ ּׂשפת רחב ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹוהיה

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על ְִִִִֶַַָאף
ורחב עּׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוכן

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על ואף הּמחיצה ּבכל יזרע לא - ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹארּבעה
לכּתחּלה ירחיק וכּמה קּדׁש. לא - וזרע ׁשּׁשה הרחיק ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
החריץ ׁשאר יזרע ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָויזרע?

ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר ְֵַַָָָָֻאֹו
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והאׁשּכֹולֹות הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגפנים

ּכמֹו העֹוּׂשה אבל ּכרם. הּנקראין הן - ּבארץ מׁשלכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּלהן
ׁשּיהיּו ּכדי הארץ, מעל גבֹוהה ּׂשבכה ּכמֹו אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָמּטה
הּגפנים נֹוף והגּביּה עליה, נמׁשכין והּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהאׁשּכֹולֹות
נקרא זה הרי - אֹותֹו והדלה הּמּטה אֹותּה על הארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמעל
אֹו מּטה מהן ׁשעּׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעריס.
הּנקראים הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּׂשבכה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָאּפיפירֹות.
על וערסן יתר אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

עמק חריץ ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עּׂשרה ּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי
וצרי עריס. נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָעּׂשרה
ּכדר יזרע, ּכ ואחר אּמֹות ארּבע העריס מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיק

הּכרם. מן ְִִֶֶֶַַׁשּמרחיק
הרחיק ּכיצד? עליו. ׁשערסן הּגדר מעּקר מֹודדין? ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומהיכן

מן העריס ונמצא אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ונמצא וזֹורע, אּמֹות ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּגפנים
מּצד לזרע ּבא ואם אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבין
רחֹוק ׁשּנמצא אּמֹות, ארּבע הּגפנים מעּקרי מרחיק - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּגפנים

עריס. ּבכל דנין זֹו ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמן
ּכ ואחר ׁשּנטע אֹו נטע ּכ ואחר הּגדר את הּבֹונה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאחד

אֹו הּגדר נהרס עריס. זה הרי - וערסן הֹואיל הּגדר, ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעּׂשה
ּכגפנים הּׁשּורה ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנסּתם

ְִִיחידים.
הּגדר ּבצד ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעריס

הּנקרא זהּו - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּכאן
מּׁשּׁשים ואחד אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן יׁש אם עריס. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסקי
וזֹורע; טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאּמה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האּפיפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹוהּוא
יזרע לא זה הרי - ּבצמצּום אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהיה

- טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל והרחיק הֹואיל זרען, ואם ְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָלׁשם.
ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהרי
ּובנה חזר עריס. ּפסקי ולא עריס לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹטפחים
למקֹומן. עריס ּפסקי וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָהּגדר

לּה סביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּגּנה
מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם ּכתליה: ּכל על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּבחּוץ
זֹורעין - ּגדר מּקפת והיא הֹואיל מּכאן, וסּלֹו ּבֹוצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּומלא
זֹורעים אין - הּזה ּכּׁשעּור [ּבּה] אין ואם ירקֹות; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבתֹוכּה
ּבתֹוכֹו. וירק אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבתֹוכּה,

יֹוצא ׁשּלהן והעריס גבֹוהה ּבמדרגה זרּועים ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים

רֹואין - ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם הּׂשדה: על ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּומסּכ
הּגפנים, עּקרי מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל
ואם העריס; מּׂשפת רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָואֹוסר
אסּור אין - ּבסּלם אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻאינֹו

ּבלבד. העריס ּתחת אּלא ְְִִִֶֶַַַַָָֹלזרע
ּבּזוּיֹות נטּועים והּגפנים לזה זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני

- וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּביניהם,
ׁשאין הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור הּגפנים מעּקרי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמרחיק
הּכתלים ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף עריס. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻעליו
ּבין זֹורע זה הרי - ּכּׁשעּור והרחיק הֹואיל העריס, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּביניהן

ְִַָהּכתלים.
נעקם ּכ ואחר מעט הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן

ּבין ּכׁשּמֹודדין ארכּבה, ּכמֹו ועלה וחזר הארץ על ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻונמׁש
מֹודדין אין - אּמֹות ארּבע אֹו טפחים ׁשּׁשה הּזרע ּובין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגפן

הראׁשֹון. הּגפן מעּקר לא הארכּבה, מּסֹוף ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאּלא
הּגפן ּובין הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף ּבארנּו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּכבר

יסּכ אֹו הּירק על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור,
סּכ ּכ ואחר וצמחה, ּתבּואה אֹו ירק זרע הּגפן. על ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּירק
הּגפן ׁשרׁשי היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשין - הּגפן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעליה
יעקר. - והּתבּואה הּכרם ׁשּבין אּמֹות הארּבע לתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיֹוצאין
מּתר. - אּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי ְְְְְִֵַַַַָָָָָֻהיּו

ּבת ּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּכל
ׁשאין הּכלאים, ּבמּדֹות יצמצם ולא ּׂשֹוחקֹות. טפחים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשּׁשה

להחמיר. אּלא ְְְְְִִֶַַָמצמצמים
אֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיקין האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּבחּוצה אבל ּבסּוריא; אֹו יּׂשראל ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
הּג ּבצד לזרע מּתר - ולאלארץ לכּתחּלה. הּכרם ּבתֹו פנים ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

עם ּתבּואה אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו
ּבחּוצה לֹו לזרע נכרי לתינֹוק אמר ואם יד. ּבמּפלת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹהחרצן
יתחּלף ׁשּלא גדֹול, לנכרי יאמר לא אבל מּתר. - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻלארץ

ְְִֵָּביּׂשראל.
ּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻואף

ואפּלּו ּבאכילה אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי ֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלארץ,
ספקֹו אבל ּומֹוכר; לֹוקט אֹותֹו ׁשּיראה והּוא לארץ. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָּבחּוצה

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתר, -ְְְְֲֲִֵֶַַָָֻ

ה'תש"ע אלול י"ד שלישי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך
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סה              
  

 
והאׁשּכֹולֹות הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגפנים

ּכמֹו העֹוּׂשה אבל ּכרם. הּנקראין הן - ּבארץ מׁשלכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּלהן
ׁשּיהיּו ּכדי הארץ, מעל גבֹוהה ּׂשבכה ּכמֹו אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָמּטה
הּגפנים נֹוף והגּביּה עליה, נמׁשכין והּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהאׁשּכֹולֹות
נקרא זה הרי - אֹותֹו והדלה הּמּטה אֹותּה על הארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמעל
אֹו מּטה מהן ׁשעּׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעריס.
הּנקראים הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּׂשבכה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָאּפיפירֹות.
על וערסן יתר אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

עמק חריץ ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עּׂשרה ּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי
וצרי עריס. נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָעּׂשרה
ּכדר יזרע, ּכ ואחר אּמֹות ארּבע העריס מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיק

הּכרם. מן ְִִֶֶֶַַׁשּמרחיק
הרחיק ּכיצד? עליו. ׁשערסן הּגדר מעּקר מֹודדין? ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומהיכן

מן העריס ונמצא אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ונמצא וזֹורע, אּמֹות ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּגפנים
מּצד לזרע ּבא ואם אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבין
רחֹוק ׁשּנמצא אּמֹות, ארּבע הּגפנים מעּקרי מרחיק - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּגפנים

עריס. ּבכל דנין זֹו ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמן
ּכ ואחר ׁשּנטע אֹו נטע ּכ ואחר הּגדר את הּבֹונה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאחד

אֹו הּגדר נהרס עריס. זה הרי - וערסן הֹואיל הּגדר, ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעּׂשה
ּכגפנים הּׁשּורה ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנסּתם

ְִִיחידים.
הּגדר ּבצד ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעריס

הּנקרא זהּו - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּכאן
מּׁשּׁשים ואחד אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן יׁש אם עריס. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסקי
וזֹורע; טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאּמה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האּפיפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹוהּוא
יזרע לא זה הרי - ּבצמצּום אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהיה

- טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל והרחיק הֹואיל זרען, ואם ְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָלׁשם.
ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהרי
ּובנה חזר עריס. ּפסקי ולא עריס לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹטפחים
למקֹומן. עריס ּפסקי וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָהּגדר

לּה סביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּגּנה
מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם ּכתליה: ּכל על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּבחּוץ
זֹורעין - ּגדר מּקפת והיא הֹואיל מּכאן, וסּלֹו ּבֹוצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּומלא
זֹורעים אין - הּזה ּכּׁשעּור [ּבּה] אין ואם ירקֹות; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבתֹוכּה
ּבתֹוכֹו. וירק אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבתֹוכּה,

יֹוצא ׁשּלהן והעריס גבֹוהה ּבמדרגה זרּועים ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים

רֹואין - ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם הּׂשדה: על ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּומסּכ
הּגפנים, עּקרי מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל
ואם העריס; מּׂשפת רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָואֹוסר
אסּור אין - ּבסּלם אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻאינֹו

ּבלבד. העריס ּתחת אּלא ְְִִִֶֶַַַַָָֹלזרע
ּבּזוּיֹות נטּועים והּגפנים לזה זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני

- וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּביניהם,
ׁשאין הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור הּגפנים מעּקרי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמרחיק
הּכתלים ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף עריס. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻעליו
ּבין זֹורע זה הרי - ּכּׁשעּור והרחיק הֹואיל העריס, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּביניהן

ְִַָהּכתלים.
נעקם ּכ ואחר מעט הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן

ּבין ּכׁשּמֹודדין ארכּבה, ּכמֹו ועלה וחזר הארץ על ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻונמׁש
מֹודדין אין - אּמֹות ארּבע אֹו טפחים ׁשּׁשה הּזרע ּובין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגפן

הראׁשֹון. הּגפן מעּקר לא הארכּבה, מּסֹוף ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאּלא
הּגפן ּובין הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף ּבארנּו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּכבר

יסּכ אֹו הּירק על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור,
סּכ ּכ ואחר וצמחה, ּתבּואה אֹו ירק זרע הּגפן. על ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּירק
הּגפן ׁשרׁשי היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשין - הּגפן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעליה
יעקר. - והּתבּואה הּכרם ׁשּבין אּמֹות הארּבע לתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיֹוצאין
מּתר. - אּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי ְְְְְִֵַַַַָָָָָֻהיּו

ּבת ּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּכל
ׁשאין הּכלאים, ּבמּדֹות יצמצם ולא ּׂשֹוחקֹות. טפחים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשּׁשה

להחמיר. אּלא ְְְְְִִֶַַָמצמצמים
אֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיקין האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּבחּוצה אבל ּבסּוריא; אֹו יּׂשראל ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
הּג ּבצד לזרע מּתר - ולאלארץ לכּתחּלה. הּכרם ּבתֹו פנים ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

עם ּתבּואה אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו
ּבחּוצה לֹו לזרע נכרי לתינֹוק אמר ואם יד. ּבמּפלת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹהחרצן
יתחּלף ׁשּלא גדֹול, לנכרי יאמר לא אבל מּתר. - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻלארץ

ְְִֵָּביּׂשראל.
ּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻואף

ואפּלּו ּבאכילה אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי ֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלארץ,
ספקֹו אבל ּומֹוכר; לֹוקט אֹותֹו ׁשּיראה והּוא לארץ. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָּבחּוצה

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתר, -ְְְְֲֲִֵֶַַָָֻ

ה'תש"ע אלול י"ד שלישי יום

 
מינֹו ׁשאינֹו נקבה על זכר ּבין1הּמרּכיב ּבבהמה ּבין , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּובעֹוף ׁשּבּים2ּבחּיה חּיה ּבמיני ואפּלּו מן3, לֹוקה זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מכלאי כן ולמדו מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו, מין אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ופשתים". צמר שעטנז תלבש "לא מינים שני בהם שתפרו כלאים"בגדים תרביע לא "בהמתך אלא נאמר לא בתורה והנה

בגזירה כן ולמדו ועוף" חיה וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו: ז"ל חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא
וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה כל תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה

כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה בהמתך" "וכל - כןבהמתך", ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
כמו כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו" ונאמר ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה בגזירה



סו             
  

לארץ ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ׁשּנאמר:4הּתֹורה ; ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
אֹו ׁשּלֹו ועֹוף חּיה ּבהמה ואחד ּכלאים. תרּביע לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהמּת

חברֹו ּכמכחֹול5ׁשל ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה ואינֹו . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ
ׁשעֹוררן6ּבׁשפֹופרת אֹו ּבלבד זה על זה העלם אם אבל ; ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מרּדּות7ּבקֹול מּכת אֹותֹו מּכין -8. ְְִַַַַ
אֹותם ראה ואם אחד. לסהר מינין ׁשני להכניס ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻמּתר

ליּׂשראל ואסּור להפריׁשן. זקּוק אינֹו - זה את זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָרֹובעים
להרּביעּה ּכֹוכבים לעֹובד ּבהמּתֹו .10לֹו9לּתן ְְְְְִִִֵֵֶַָָ

ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר מהם11מי הּנֹולד הרי - ּכלאים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבהנאה טהֹורה12מּתר מין עם טהֹורה מין היה ואם .13- ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

ּבאכילה אסּורֹות.14מּתר ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָֻ
ּפי על אף לזה, זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מינין ׁשני והם הֹואיל לזה, זה ודֹומין מּזה זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּמתעּברין
הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים הם הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּכפרי והּצבאים15והּכלב הּׁשּועל, העּזים,16עם עם ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֻ
הּפרד17והּיעלים עם והּסּוס הרחלים, עם18עם והּפרד , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הערֹוד עם והחמֹור -19החמֹור, לזה זה ׁשּדֹומין ּפי על אף , ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּבזה. זה ּכלאים הן ְֲִִֵֵֶֶַָהרי

הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש עם20מין ְְְִִִִִִֵֶַָָ
והרּמ21הּׁשֹור זה,22, עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּכלא - ּבר אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ׁשהן ּבזה.מּפני זה ים ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּביציו - ּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו (ּביתי)- ׁשהאּוז ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּפני
החּיה עם ּכלאים - והּכֹוי מינין. ׁשני ׁשהם מּכלל ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּבחּוץ,

ספק ׁשהּוא מּפני עליו, לֹוקין ואין הּבהמה; .23ועם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
אחד מין אּמֹותיהן היּו אם הּכלאים: מן -24הּיּלֹודים ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָ

מינין ׁשני היּו ואם זה; על זה להרּכיבן אסּור25מּתר - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
לֹוקה - הרּכיב ואם זה, על זה הרּכיב26להרּכיבן אם וכן . ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָ

הּנֹולד אּמֹו27זה מין על לֹוקה28אפּלּו ּפרד29- ּכיצד? . ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ
חמֹור ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ,30ׁשאּמֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֻ

להרּכיבֹו סּוס31ואסּור ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָ
להרּכיבֹו אסּור ּכּיֹוצא32- ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבׁשּתי למׁש אֹו ּפרּדה על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
לזה זה ּדֹומין אם וקֹול; וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּפרדֹות

ּומּתרין. אחד מּמין ׁשאּמן ּבידּוע -ְִִִִֶֶַָָָָֻ
,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוּׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

טמאה מין והּׁשני טהֹורה מין מהן אחד זה33והיה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין אינו רבינו שכתב חיה" ש"מיני לומר וצריך בים. יש מןכן אינה שהרי
בארץ. התלויות אתהמצוות לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים פרשת ספרא

תשמורו". ממש.חוקותי בידיו ההרבעה מעשה עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא חכמים קבלו בקולכך עוררם
החסימה מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי על [ואף להרבעה.
מעשה, בו שאין לאו זהו כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור תחרוש "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
אבל מעשה, בעושה אלא התורה אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה הוא בקולו כי אמרו בזה - עליו לוקים ואין

הלאו]. על עובר אינו מעשה שמותרבלי אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו מין להכניס שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות מינה.גם להרבעהבאינו [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום ואיסורו הישראל, בשביל כלומר,

באופן כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת על מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי אמירה איסור אין הגוי בשביל
מדרבנן, אלא התורה מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של מעשה בלי זה, על זה העלאה ידי על להרביע לו שאומר
להרביעו לו אומר אם אפילו מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו אומר אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי

הגוי. טמאים.בשביל מינים בשני טמאים.המדובר הם שהרי לא, באכילה חיה.אבל עם בהמה כגון
דלהדיוט מכלל (=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה היוצא בהמתך מה וכו' כלאים תרביע לא "בהמתך

באכילה). אף (=מותר לכפר.שרי מיוחס הציד חיה.עפרים.כלב מין והחמור.הם הסוס מן נולד
.מדברי המדברי.חמור בהמה.השור מין ששניהם "בנילפי אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני מין

בהמה.הרמכים". מין או חיה מין הוא אחד.אם מין אבותיהם מינים.וכן שני אבותיהם ייתכןוגם לא זה
- האב לזרע שחוששין הוא וודאי אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל האב", לזרע חוששין "אין שבוודאי נפסוק אם אלא
כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן ואם הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט. בחולין שאמרו כמו לכתחילה, מותר
שהרי לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם אמרו שם הרי לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם "וכן בסמוך
בפרק הרי ג. לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו שם הרי ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם
בסמוך, וגם כאן גם להגיה שיש נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק רבינו פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב
הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה". [אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם וכן לוקה, [אינו] הרכיב "ואם כדלהלן:
חוששין אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק וכמו שם,
חוששין. אין שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו מין על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב לזרע

.וחמורה וחמורה.מסוס מחמור הבא למעלה.חמור כמבואר לוקה", "אינו להיות: אםצריך נפשך: ממה
כנ"ל. אחד, מין הפרדות כל הרי האב, לזרע חוששין ואם האם, מצד אחד מין הם הרי האב לזרע חוששין אלאאין כאן אין

כנ"ל. לוקה, אינו אבל ספק, מחמת בלבד כנ"ל.איסור לוקה, וכו'ואינו בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים
עם וטהורה טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים ואינם
אינם בהמה כלאי "כשאמר שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש אסורין טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה,
טהורה עם טמאה בהמה אבל וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש אבל (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים
הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך לחרוש אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת בה יש טמאה עם וטהורה

             
  

מקֹום ּבכל יחּדו.34לֹוקה ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש לא ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּזֹורע אֹו החֹורׁש אבן35אחד אֹו עגלה ּבהם הּמֹוׁש אֹו ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר:36ּכאחד לֹוקה; - ּבקֹול ואפּלּו ּכאחד הנהיגם אֹו , ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
מקֹום מּכל - המזּוגן37יחּדו אבל אֹו38. ׁשּימׁש עד ּפטּור, - ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ

ְִַינהיג.
ואחד טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור ׁשֹור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד

ּכחזיר ּבהמה עם ּבהמה ּבין חּיה39טהֹור, אֹו הּכבּׂש, עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּככלב ּבהמה עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה עם40עם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מן לֹוקה אּלּו ּכל על - ּבהם וכּיֹוצא החזיר עם צבי אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעז
ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה ּבהלכֹות41הּתֹורה; ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ׁשהן42מאכלֹות מינין ׁשני , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ּולמׁשכן ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורים - ּבהרּבעה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָּכלאים
הנהיג אֹו מׁש אֹו ּכאחד מלאכה ּבהן עּׂשה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּולהנהיגן.
הּיּבׁשה מן ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּבּוט עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה ּפטּור43עם - עּׂשה ואם ;44. ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמה גֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹוקה,
ואחד ּבעגלה אחד יֹוׁשב היה אם וכן העגלה. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹׁשּתמׁש
ּכאחד ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין. ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג

לֹוקין. ּכּלן -ִָֻ
ּכגֹון ּכאחד, חּיה אֹו ּובבהמה ּבאדם מלאכה לעּׂשֹות ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר

וכּיֹוצא חמֹור עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור עם ׁשחֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָאדם
אֹו וחמֹור ּבאדם לא - יחּדו ּובחמר ּבׁשֹור ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבזה;

וׁשֹור. ְְָָּבאדם
ּפסּולי אחד,45ּבהמת גּוף ׁשהיא ּפי על אף הּמקּדׁשין, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

קדׁש ׁשהיתה מּפני גּופין. ּכׁשני הּכתּוב ונעּׂשת46עּׂשאּה ,47 ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזה זה מערבין ּוכחל ּכבהמה48ּכקדׁש זֹו ּבהמה ונמצאת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ואם אֹומר: הּוא הרי ּכאחד. המערבין הּטהֹורה עם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאה
מּפי ליי. קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכל
הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, .49הּׁשמּועה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

הרי - הּמרּביע אֹו הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻלפיכ
קּבלה. מּדברי זה ואּסּור ּכלאים. מּׁשּום לֹוקה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָזה

 
,ּבלבד ּופׁשּתן צמר אּלא ּבגדים ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאין

ּבכרּכי ויׁש יחּדו. ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש לא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנאמר:
ּתבניתֹו הּמלח, ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּים
עם ואסּור ׁשמֹו. וכל ּביֹותר, ר והּוא הּזהב, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּכתבנית
וכן רחלים. לצמר דֹומה ׁשהּוא העין, מראית מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפׁשּתן

העין. מראית מּפני אסּורין והּכל ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּׁשירים
אבל ּכלאים, מּׁשּום עליו לֹוקין אין צמרּה - עז ּבת ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָרחל

ׁשּנתחּבר ּכיון העין. מראית מּפני מּדבריהם הּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור
מן ּכלאים זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּצמר
אֹותן וׁשע זה עם זה ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה.
אֹותן וטוה טרפן ּכלאים. אּלּו הרי - לבדין מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָועּׂשה

ּכלאים. זה הרי - זה מּטוי ּבגד וארג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכאחד
אֹו ּבמׁשי, ּתפרן ואפּלּו ּפׁשּתן, ּבׁשל צמר ּבגד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּתפר

צמר, ּבחּוטי ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
צמר נתן אפּלּו גדלן, אֹו ּפׁשּתים ּבחּוטי צמר חּוטי קׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ואפּלּו ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבּׂשק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻּופׁשּתים
ׁשהרצּועה ּפי על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל גדיל ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקׁשר
אּלּו הרי - ּוקׁשרן ּופׁשּתן צמר ּבגדי ּכפל אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאמצע,
ּכיון מקֹום, מּכל - יחּדו ּופׁשּתים צמר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלאים.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הם הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך שנאמר הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור תחרוש לא
הוא וכן וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב פרט לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל

פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור ופרד לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בחוצהבתוספתא אפילו
לארץ. בחוצה בין בארץ בין נוהגת בארץ, תלוייה שאינה מצוה שכל לילארץ. אין תחרוש, "לא תצא: כי פרשת בספרי

מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' הדש את לרבות מניין חורש, שענייןאלא "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וזולתה. לחרישה או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר לומר רוצה ומנהיג,יחדיו, ומושך זורע על מוסב [זה

דווקא]. לאו שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי "המזווגוכדברי רש"י: ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור בהמה.שור מין הוא חיה.חזיר מין כלאיםשהוא למדו ושם נד: קמא בבא

"שור" שווה בגזירה "מנייןדחרישה שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים אף בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור" -
"עוף". כאן השמיט ורבינו תחרוש". לא לומר תלמוד בשור כיוצא ועוף וחיה בהמה שאר קמאלרבות בבבא אמרו שהרי

רבינו ולדעת האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם שגם משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד שם
סופרים. מדברי אלא אינו לאזה העז שהרי להתחבר, יכולים שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם היא בעיא

הבעייא. נפשטה ולא ליבשה. ייצא לא והדג לים פטורייכנס לומר ורוצה מספק. לוקה אינו הבעייא, נפשטה שלא מאחר
קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא מא. וקידושין קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם שהרי מרדות, ממכת

טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות חייב אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר לנו כלומר,אסר
שנפדו. המוקדשין כמופסולי כלאים, הוא זה בלי גם הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה. שפדו לפני

קדשים]. ותורת חולין תורת בו שיש להלן: פדיון.שמבאר אהללאחר לפתח מחוץ באכילה שמותרת חולין, כלומר,
שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה וטעם שם. במכות רש"י כתב וכן כקדשים. ועבודה בגיזה שאסורה וקודש מועד,

דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים בשני בכלאיםאפילו חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
אינו הוא שהרי טמאה בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל מום בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים, מינים בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין אבל והערכה. העמדה ולא פדיון טעון

וחול. קודש מעורב



סז              
  

מקֹום ּבכל יחּדו.34לֹוקה ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש לא ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּזֹורע אֹו החֹורׁש אבן35אחד אֹו עגלה ּבהם הּמֹוׁש אֹו ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר:36ּכאחד לֹוקה; - ּבקֹול ואפּלּו ּכאחד הנהיגם אֹו , ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
מקֹום מּכל - המזּוגן37יחּדו אבל אֹו38. ׁשּימׁש עד ּפטּור, - ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ

ְִַינהיג.
ואחד טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור ׁשֹור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד

ּכחזיר ּבהמה עם ּבהמה ּבין חּיה39טהֹור, אֹו הּכבּׂש, עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּככלב ּבהמה עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה עם40עם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מן לֹוקה אּלּו ּכל על - ּבהם וכּיֹוצא החזיר עם צבי אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעז
ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה ּבהלכֹות41הּתֹורה; ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ׁשהן42מאכלֹות מינין ׁשני , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ּולמׁשכן ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורים - ּבהרּבעה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָּכלאים
הנהיג אֹו מׁש אֹו ּכאחד מלאכה ּבהן עּׂשה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּולהנהיגן.
הּיּבׁשה מן ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּבּוט עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה ּפטּור43עם - עּׂשה ואם ;44. ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמה גֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹוקה,
ואחד ּבעגלה אחד יֹוׁשב היה אם וכן העגלה. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹׁשּתמׁש
ּכאחד ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין. ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג

לֹוקין. ּכּלן -ִָֻ
ּכגֹון ּכאחד, חּיה אֹו ּובבהמה ּבאדם מלאכה לעּׂשֹות ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר

וכּיֹוצא חמֹור עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור עם ׁשחֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָאדם
אֹו וחמֹור ּבאדם לא - יחּדו ּובחמר ּבׁשֹור ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבזה;

וׁשֹור. ְְָָּבאדם
ּפסּולי אחד,45ּבהמת גּוף ׁשהיא ּפי על אף הּמקּדׁשין, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

קדׁש ׁשהיתה מּפני גּופין. ּכׁשני הּכתּוב ונעּׂשת46עּׂשאּה ,47 ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזה זה מערבין ּוכחל ּכבהמה48ּכקדׁש זֹו ּבהמה ונמצאת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ואם אֹומר: הּוא הרי ּכאחד. המערבין הּטהֹורה עם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאה
מּפי ליי. קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכל
הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, .49הּׁשמּועה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

הרי - הּמרּביע אֹו הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻלפיכ
קּבלה. מּדברי זה ואּסּור ּכלאים. מּׁשּום לֹוקה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָזה

 
,ּבלבד ּופׁשּתן צמר אּלא ּבגדים ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאין

ּבכרּכי ויׁש יחּדו. ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש לא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנאמר:
ּתבניתֹו הּמלח, ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּים
עם ואסּור ׁשמֹו. וכל ּביֹותר, ר והּוא הּזהב, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּכתבנית
וכן רחלים. לצמר דֹומה ׁשהּוא העין, מראית מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפׁשּתן

העין. מראית מּפני אסּורין והּכל ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּׁשירים
אבל ּכלאים, מּׁשּום עליו לֹוקין אין צמרּה - עז ּבת ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָרחל

ׁשּנתחּבר ּכיון העין. מראית מּפני מּדבריהם הּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור
מן ּכלאים זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּצמר
אֹותן וׁשע זה עם זה ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה.
אֹותן וטוה טרפן ּכלאים. אּלּו הרי - לבדין מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָועּׂשה

ּכלאים. זה הרי - זה מּטוי ּבגד וארג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכאחד
אֹו ּבמׁשי, ּתפרן ואפּלּו ּפׁשּתן, ּבׁשל צמר ּבגד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּתפר

צמר, ּבחּוטי ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
צמר נתן אפּלּו גדלן, אֹו ּפׁשּתים ּבחּוטי צמר חּוטי קׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ואפּלּו ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבּׂשק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻּופׁשּתים
ׁשהרצּועה ּפי על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל גדיל ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקׁשר
אּלּו הרי - ּוקׁשרן ּופׁשּתן צמר ּבגדי ּכפל אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאמצע,
ּכיון מקֹום, מּכל - יחּדו ּופׁשּתים צמר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלאים.
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הם הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך שנאמר הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור תחרוש לא
הוא וכן וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב פרט לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל

פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור ופרד לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בחוצהבתוספתא אפילו
לארץ. בחוצה בין בארץ בין נוהגת בארץ, תלוייה שאינה מצוה שכל לילארץ. אין תחרוש, "לא תצא: כי פרשת בספרי

מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' הדש את לרבות מניין חורש, שענייןאלא "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וזולתה. לחרישה או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר לומר רוצה ומנהיג,יחדיו, ומושך זורע על מוסב [זה

דווקא]. לאו שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי "המזווגוכדברי רש"י: ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור בהמה.שור מין הוא חיה.חזיר מין כלאיםשהוא למדו ושם נד: קמא בבא

"שור" שווה בגזירה "מנייןדחרישה שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים אף בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור" -
"עוף". כאן השמיט ורבינו תחרוש". לא לומר תלמוד בשור כיוצא ועוף וחיה בהמה שאר קמאלרבות בבבא אמרו שהרי

רבינו ולדעת האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם שגם משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד שם
סופרים. מדברי אלא אינו לאזה העז שהרי להתחבר, יכולים שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם היא בעיא

הבעייא. נפשטה ולא ליבשה. ייצא לא והדג לים פטורייכנס לומר ורוצה מספק. לוקה אינו הבעייא, נפשטה שלא מאחר
קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא מא. וקידושין קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם שהרי מרדות, ממכת

טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות חייב אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר לנו כלומר,אסר
שנפדו. המוקדשין כמופסולי כלאים, הוא זה בלי גם הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה. שפדו לפני

קדשים]. ותורת חולין תורת בו שיש להלן: פדיון.שמבאר אהללאחר לפתח מחוץ באכילה שמותרת חולין, כלומר,
שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה וטעם שם. במכות רש"י כתב וכן כקדשים. ועבודה בגיזה שאסורה וקודש מועד,

דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים בשני בכלאיםאפילו חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
אינו הוא שהרי טמאה בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל מום בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים, מינים בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין אבל והערכה. העמדה ולא פדיון טעון

וחול. קודש מעורב



סח             
  

הּכתּוב הצר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּומּנין
ׁשּלא הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו ּבציצית, ּכלאים ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹלהּתיר
ּכלאים להּתיר אּלא ציצית לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
ׁשחּבּור מּכלל הן, ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַּבציצית,
ממעט ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכזה

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ְְִִִֵֶַָָָָּבּתֹורה
צמר ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור, לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים

אסּור. - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן ׁשל ּגדֹול ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָּבבגד
ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר

מ ּכצמרוטוה הּכל הרי - הרחלים מן החצי היה אם טוי: הן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מן הרב היה ואם הּפׁשּתן; עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹרחלים,
צּורת הּכל ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם לערבֹו מּתר - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּגמּלים
ּבהן, המערבין צמר ׁשל לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹצמר

צמר. חּוטי ׁשאינן ְִֵֵֵֶֶֶָמּפני
ּפי על אף ּבגדים, מהן ׁשעֹוּׂשין הּכבּׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ

ׁשל לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין מּתרין, - ּבפׁשּתן אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֻׁשּתֹופרין
ּבֹו, ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָצמר,

ּבמעּוטן. ּבטלּו ְְֲִֵֶָָׁשהרי
מן רב אם ּבזה: זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבֹוס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן

היּו ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר - ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּקּנּבֹוס
אסּור. - למחצה ְֱֱֶֶָָָמחצה

אֹו ארנבים צמר אֹו ּגמּלים צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוּׂשה
מּצד ּפׁשּתן ׁשל וחּוט זה מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָקּנּבֹוס,

ּכלאים. מּׁשּום אסּור זה הרי - ְֲִִִֵֶֶַָזה
.ּפׁשּתן ּבחּוטי אֹותֹו לפרף מּתר - ׁשּנפרם צמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻּבגד

יתּפר. לא אבל ְְֲִֵָֹֹוקֹוׁשר,
עליהם וחֹוגר ּפׁשּתן ּובגדי צמר ּבגדי אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָלֹובׁש

ּבין ּבּה ויקׁשר הּמׁשיחה את יכר ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמּבחּוץ,
ְֵָּכתפיו.

אּלא אסּור ואין ּולמכרם, לעּׂשֹותם מּתר - ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻּכלאי
תלּבׁש לא ׁשּנאמר: ּבהן. להתּכּסֹות אֹו ּבלבד ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹללבׁשן
לביׁשה דר ׁשהיא העלּיה ;עלי יעלה לא ונאמר: ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעטנז,
ׁשהּוא אהל ּכגֹון לביׁשה, ּדר ׁשאין עלּיה אבל אסּור, -ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
על ליׁשב הּתֹורה מן מּתר וכן ּתחּתיו. ליׁשב מּתר - ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻֻכלאים
אּתה אבל - עלי יעלה לא ׁשּנאמר: ּכלאים; ׁשל ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּצעֹות
על זֹו מּצעֹות עּׂשר אפּלּו סֹופרים, ּומּדברי .ּתחּתי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָמּציעֹו
העליֹון, על ליׁשב אסּור - ּכלאים ׁשּבהן והּתחּתֹון זֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּגּבי

ּבּׂשרֹו. על נימא ּתּכר ְִִֵֶַָָָָׁשּמא
;ּוּׂשמלֹות יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֶַַָָּבּמה

ליׁשב מּתר - ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון נכרכין, ׁשאינן ּבקׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻאבל
ּבהם. נֹוגע ּבּׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עליהן, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּולהסב

,אסּורה - רּכה היתה אם ּכלאים: ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן
קׁשה היתה ואם ּבּׂשרֹו; על ותעלה הּׁשּמׁש לּה יּסמ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּמא

מּתרת. - נכרכת ְִֵֶֶֶֶֶָֻׁשאינּה
;לה ללבׁשֹו מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמנעל

הּגּוף. עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה הרגל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשעֹור
יתּכּונּו ׁשּלא ּובלבד ּכדרּכן, ּתֹופרין - ּכסּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָֹּתֹופרי

והּצנּועין הּגׁשמים. מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחּמה

ּובלבד ּכדרּכן, מֹוכרין - ּכסּות מֹוכרי וכן ּבארץ. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּתֹופרים
מן ּכתפן ׁשעל הּכלאים להם ׁשּיצל ּבחּמה יתּכּונּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
והּצנּועין ּבֹו. להתחּמם ּבּגׁשמים יתּכּונּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹהחּמה,

לאחֹוריהן. ּבמּקל ְְֲִִֵֵֶַַַמפׁשילין
ׁשהרי ּכלאים, ּבבגד חּמה ּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלא

ּכל וכן הּצּנה. מּפני אֹו החּמה מּפני ּבּכלאים נהנה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

עּׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹלא
ואם הּמכס. את להבריח ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבגדים

לֹוקה. - ּכן ֵֶַָלבׁש
,חּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין

ּובגדים והּׂשמלה והאבנט והּמכנסים והּמצנפת הּכּתנת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּכגֹון
אבל ּבהם. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשמחּפין
לצרר ׁשּלהן יד ּבבית העם אֹותן ׁשעֹוּׂשין קטּנים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹצלצֹולין
אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ּוסמרטּוט תבלין, אֹו מעֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּבהן
אף מּתרין, אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא אסּפלנית אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמלּוגמא

.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ּבהן, נֹוגע ׁשּבּׂשרֹו ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
צמר חּוטי ּבֹו ׁשּתלה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי אֹו עֹור ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָציץ

הּזבּובין להפריח ּכדי האדם ּפני על מדלּדלין ּפׁשּתן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוחּוטי
.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ּכלאים, מּׁשּום ּבֹו אין -ְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּפׁשּתים מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג
אבל ידֹו. על ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר זה הרי - צמר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומהן
ידֹו. על לכרּכן לֹו ואסּור ּכלאים נעּׂשּו - ּכּלן קׁשרן ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֻאם

ּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמטּפחֹות
ּתֹורה), ספר (ּומטּפחת והּקרקעֹות, הּכלים ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמסּפגין
הּידים ׁשהרי ּכלאים, מּׁשּום אסּורים - ספרים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּומטּפחֹות

ּומתחּממין. ּתמיד הּיד על נכרכין והן ּבהן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָנֹוגעֹות
ׁשּיהא ּכדי ּבּבגדים והּגרּדין הּכֹובסין ׁשעֹוּׂשין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָאֹותֹות

אֹו ּבפׁשּתן צמר ׁשל אֹות היתה אם ׁשּלֹו, את מּכיר אחד ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף אסּור, זה הרי - ּבצמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּפׁשּתן

אינֹו - אחת ּבתכיפה ּפׁשּתן ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבגד
אֹו ּכאחד החּוט ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים. זה ואין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּבּור

ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָׁשּתכף
על ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעּׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר

עליה, ויֹוׁשב לחמֹור מרּדעת מּמּנּו ולעּׂשֹות מצוה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתים
על זֹו מרּדעת יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבּׂשרֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹוהּוא

הּזבל. את עליהן להֹוציא אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַּכתפֹו,
על לנּׂשאן מּתר - ּכלאים מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת

ְֵּכתפֹו.
ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבגד

ׁשּמא לנכרי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר ׁשל חּוט ּבֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשאבד
ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעּׂשּנּו ולא ליּׂשראל. הּנכרי ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹימּכרּנּו
אין ׁשהרי וילּבׁשּנּו, הּמרּדעת מעל ויקרעּנּו אחר אֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָימצא
הּצמר ׁשאין צֹובעֹו, זה? ּבגד ּתּקנת וכיצד ּבֹו. נּכר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכלאים
וׁשֹומטֹו. לֹו נּכר הּוא ּומּיד אחד, ּבצבע עֹולים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים

לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר; זה הרי - נּכר לא ׁשהריואם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ׁשּכל אסּורֹות, ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר מצאֹו. ולא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּבדק

ּבספק. הקּלּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי ספקֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָאּסּור
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,יפה יפה לבדקֹו צרי - הּנכרי מן צמר ּכלי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן. ּתפּורין הן ְְְִִֵֶָָׁשּמא

מהּל היה אפּלּו חברֹו, על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
ׁשּלּמדֹו רּבֹו היה ואפּלּו מּיד. עליו וקֹורעֹו לֹו קֹופץ - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבּׁשּוק
המפרׁש תעּׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹחכמה.
ׁשל לאו ׁשהּוא מּפני אבדה? ּבהׁשב נדחה ולּמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבּתֹורה.
הּכתּוב ּופרט הֹואיל מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ְְְְִִֵַַַָָָָָָֻממֹון.
אבל מּטמא, אינֹו לאחֹותֹו למדּו: הּׁשמּועה מּפי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹ'ולאחתֹו'.
הרי - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת הּוא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּטמא
ּפי על ואף מקֹום. ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּוא
מּפני נדחה זה לאו הרי הּדבר, מן תסּור לא ּבּתֹורה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכתּוב
- ּדבריהם ׁשל ׁשעטנז עליו היה אם ,לפיכ הּברּיֹות. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָכבֹוד
ׁשּמּגיע עד ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשטֹו ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו ְְְִֵֵֶַַַַַָָאינֹו

מּיד. ּפֹוׁשטֹו - ּתֹורה ׁשל היה ואם ְְְִִֵֶָָָָלביתֹו.
לבּוׁש היה לֹוקה. - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא ּפי על אף והחזירֹו, ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן
ּבּמה ואחת. אחת ּכל על חּיב זה הרי - ּכּלֹו הּבגד ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻּפׁשט
ּבֹו ּכׁשהתרּו הּיֹום? ּכל אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּדברים
ּפׁשט, ּפׁשט לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; ְְְְְְֲִִַַַָָָָֹֹהתראה
ּבֹו ׁשהתרּו אחר וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹוהּוא
ואף עליה ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי ִֶַַָֹעל
- מזיד הּלֹובׁש היה אם ּכלאים: חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן לא עּור ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והיה ּכלאים, הּוא ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמכׁשל;

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - מזיד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמלּביׁש
אפּלּו עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
ּכציצית. עּׂשה, מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָאּלא
דׁשמּיא. ּבסּיעּתא ּכלאים הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִִַַַָָסלקּו

  
וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשבע מצֹות. עּׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָיׁש
ׁשּלא ב) ּפאה. להּניח א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמצֹות
ה) הּלקט. ילּקט ׁשּלא ד) לקט. להּניח ג) אֹותּה. ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹיכּלה
ּפרט לעזב ז) הּכרם. יעֹולל ׁשּלא ו) הּכרם. עֹוללֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹלעזב
י) ׁשכחה. להּניח ט) הּכרם. ּפרט ילּקט ׁשּלא ח) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם.
לענּיים. מעּׂשר להפריׁש יא) הּׁשכחה. לקחת יׁשּוב ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
הענּיים. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא יג) יד. ּכמּסת צדקה לּתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיב)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
אּלא ּכּלּה, הּׂשדה ּכל את יקצר לא - ּׂשדהּו את ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקֹוצר

תכּלה לא ׁשּנאמר: הּׂשדה; ּבסֹוף לענּיים קמה מעט ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּניח
ׁשּמּניח וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר אחד .ּבקצר ּׂשד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּפאת

ּפאה. הּנקרא ְִֵַָָהּוא

את ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות. ּכ ּבּׂשדה, ׁשּמּניח ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכׁשם
אֹו הּׂשדה ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט מּניח - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּפרֹותיהן
מּמה אֹו ּׁשּקצר מּמה מעט לֹוקח - האילן ּפרֹות ּכל ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאסף
לעני ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו לענּיים; ונֹותנֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשאסף
הרי - ּפת ואפאֹו ולׁשֹו הּקמה טחן ואפּלּו אתם. ּתעזב ְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֹולּגר

לענּיים. ּפאה מּמּנּו נֹותן ֲִִִֵֵֶֶָָזה
הרי - הּפאה ׁשּנתן קדם נּׂשרף אֹו ׁשּקצר הּקציר ּכל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאבד

לקּים יכֹול ואינֹו תעּׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹזה
לֹו. ׁשּנּתק ׁשּבּה ֲִֵֶֶַָעּׂשה

הּׁשּבלים ילּקט לא - ּומאּלם ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹוכן
ולקט ׁשּנאמר: לענּיים; יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנֹופלֹות
נֹותן - ואפה טחן אפּלּו ולּקטן, עבר תלּקט. לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹקציר
נּׂשרפּו אֹו אבדּו אתם. ּתעזב ולּגר לעני ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלענּיים;

לֹוקה. - לענּיים ׁשּנתן קדם ׁשּלּקטן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאחר
וכן הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכן

לא ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות;
אלּמה וׁשכח המעּמר וכן אתם. ּתעזב ולּגר לעני ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻתלּקט,
עמר וׁשכחּת ׁשּנאמר: יּקחּנה; לא זה הרי - ּבּׂשדה ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאחת
ואפאֹו טחנֹו אפּלּו ּולקחֹו, עבר לקחּתֹו. תׁשּוב לא ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹּבּׂשדה,
יהיה ולאלמנה לּיתֹום לּגר ׁשּנאמר: לענּיים; נֹותנֹו זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנּתק תעּׂשה לא מצֹות ׁשּכּלן למדּת, הא עּׂשה. מצות זֹו -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

לֹוקה. - ׁשּבהן עּׂשה קּים לא ואם הן, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹלעּׂשה
ׁשכח אם ּבּקמה. היא ּכ ּבעמרים, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכׁשם

ׁשהּׁשכחה ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי - קצרּה ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ׁשּנאמר: ּכּלן; לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ ּבּה, וכּיֹוצא ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבּתבּואה
לׁשאר הּדין והּוא ,אחרי תפאר לא זית תחּבט ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּכי

ִָָהאילנֹות.
הּפרט ּבּכרם: לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

הּלקט ּבּתבּואה: מּתנֹות וׁשלׁש והּׁשכחה. והּפאה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהעֹוללֹות
והּפאה. הּׁשכחה ּבאילנֹות: ּוׁשּתים והּפאה. ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּׁשכחה

,לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל
ּבעלים. ׁשל ּכרחן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא

מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - ׁשּביּׂשראל עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפּלּו
ׁשהרי צדק. גר אּלא אינֹו - ענּיים ּבמּתנֹות האמּור ּגר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל

ּברית, ּבן הּלוי מה והּגר; הּלוי ּובא ׁשני: ּבמעּׂשר אֹומר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא
עֹובדי ענּיי מֹונעין אין כן, ּפי על ואף ּברית. ּבן הּגר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַאף
יּׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא אּלּו, מּמּתנֹות ּומזלֹות ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכֹוכבים

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני אֹותן, ְְְְִִֵֵַָָונֹוטלין
זמן ּכל - אתם ּתעזב ולּגר לעני ענּיים: ּבמּתנֹות ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹנאמר

עליהם ּולחּזר לבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהענּיים
קדֹוׁש ּגּופֹו ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
'ונתן ּבהן נאמר ׁשּלא ּדמיהן; להן לּתן חּיב ואינֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכּתרּומֹות.

א 'ּתעזב אּלא לחּיהלענּיים', אֹותן לעזב מצּוה ואינֹו תם'. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻ
ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָּולעֹופֹות,

המלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? אדם ּכל מּתרין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמאימתי
מאימתי ויצאּו. הראׁשֹונים מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָׁשנּיים
ּבּכרם הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט אדם ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמּתרין
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סט               
  

,יפה יפה לבדקֹו צרי - הּנכרי מן צמר ּכלי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן. ּתפּורין הן ְְְִִֵֶָָׁשּמא

מהּל היה אפּלּו חברֹו, על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
ׁשּלּמדֹו רּבֹו היה ואפּלּו מּיד. עליו וקֹורעֹו לֹו קֹופץ - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבּׁשּוק
המפרׁש תעּׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹחכמה.
ׁשל לאו ׁשהּוא מּפני אבדה? ּבהׁשב נדחה ולּמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבּתֹורה.
הּכתּוב ּופרט הֹואיל מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ְְְְִִֵַַַָָָָָָֻממֹון.
אבל מּטמא, אינֹו לאחֹותֹו למדּו: הּׁשמּועה מּפי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹ'ולאחתֹו'.
הרי - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת הּוא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּטמא
ּפי על ואף מקֹום. ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּוא
מּפני נדחה זה לאו הרי הּדבר, מן תסּור לא ּבּתֹורה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכתּוב
- ּדבריהם ׁשל ׁשעטנז עליו היה אם ,לפיכ הּברּיֹות. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָכבֹוד
ׁשּמּגיע עד ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשטֹו ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו ְְְִֵֵֶַַַַַָָאינֹו

מּיד. ּפֹוׁשטֹו - ּתֹורה ׁשל היה ואם ְְְִִֵֶָָָָלביתֹו.
לבּוׁש היה לֹוקה. - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא ּפי על אף והחזירֹו, ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן
ּבּמה ואחת. אחת ּכל על חּיב זה הרי - ּכּלֹו הּבגד ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻּפׁשט
ּבֹו ּכׁשהתרּו הּיֹום? ּכל אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּדברים
ּפׁשט, ּפׁשט לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; ְְְְְְֲִִַַַָָָָֹֹהתראה
ּבֹו ׁשהתרּו אחר וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹוהּוא
ואף עליה ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי ִֶַַָֹעל
- מזיד הּלֹובׁש היה אם ּכלאים: חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן לא עּור ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והיה ּכלאים, הּוא ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמכׁשל;

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - מזיד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמלּביׁש
אפּלּו עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
ּכציצית. עּׂשה, מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָאּלא
דׁשמּיא. ּבסּיעּתא ּכלאים הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִִַַַָָסלקּו

  
וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשבע מצֹות. עּׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָיׁש
ׁשּלא ב) ּפאה. להּניח א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמצֹות
ה) הּלקט. ילּקט ׁשּלא ד) לקט. להּניח ג) אֹותּה. ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹיכּלה
ּפרט לעזב ז) הּכרם. יעֹולל ׁשּלא ו) הּכרם. עֹוללֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹלעזב
י) ׁשכחה. להּניח ט) הּכרם. ּפרט ילּקט ׁשּלא ח) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם.
לענּיים. מעּׂשר להפריׁש יא) הּׁשכחה. לקחת יׁשּוב ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
הענּיים. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא יג) יד. ּכמּסת צדקה לּתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיב)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
אּלא ּכּלּה, הּׂשדה ּכל את יקצר לא - ּׂשדהּו את ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקֹוצר

תכּלה לא ׁשּנאמר: הּׂשדה; ּבסֹוף לענּיים קמה מעט ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּניח
ׁשּמּניח וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר אחד .ּבקצר ּׂשד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּפאת

ּפאה. הּנקרא ְִֵַָָהּוא

את ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות. ּכ ּבּׂשדה, ׁשּמּניח ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכׁשם
אֹו הּׂשדה ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט מּניח - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּפרֹותיהן
מּמה אֹו ּׁשּקצר מּמה מעט לֹוקח - האילן ּפרֹות ּכל ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאסף
לעני ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו לענּיים; ונֹותנֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשאסף
הרי - ּפת ואפאֹו ולׁשֹו הּקמה טחן ואפּלּו אתם. ּתעזב ְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֹולּגר

לענּיים. ּפאה מּמּנּו נֹותן ֲִִִֵֵֶֶָָזה
הרי - הּפאה ׁשּנתן קדם נּׂשרף אֹו ׁשּקצר הּקציר ּכל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאבד

לקּים יכֹול ואינֹו תעּׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹזה
לֹו. ׁשּנּתק ׁשּבּה ֲִֵֶֶַָעּׂשה

הּׁשּבלים ילּקט לא - ּומאּלם ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹוכן
ולקט ׁשּנאמר: לענּיים; יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנֹופלֹות
נֹותן - ואפה טחן אפּלּו ולּקטן, עבר תלּקט. לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹקציר
נּׂשרפּו אֹו אבדּו אתם. ּתעזב ולּגר לעני ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלענּיים;

לֹוקה. - לענּיים ׁשּנתן קדם ׁשּלּקטן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאחר
וכן הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכן

לא ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות;
אלּמה וׁשכח המעּמר וכן אתם. ּתעזב ולּגר לעני ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻתלּקט,
עמר וׁשכחּת ׁשּנאמר: יּקחּנה; לא זה הרי - ּבּׂשדה ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאחת
ואפאֹו טחנֹו אפּלּו ּולקחֹו, עבר לקחּתֹו. תׁשּוב לא ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹּבּׂשדה,
יהיה ולאלמנה לּיתֹום לּגר ׁשּנאמר: לענּיים; נֹותנֹו זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנּתק תעּׂשה לא מצֹות ׁשּכּלן למדּת, הא עּׂשה. מצות זֹו -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

לֹוקה. - ׁשּבהן עּׂשה קּים לא ואם הן, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹלעּׂשה
ׁשכח אם ּבּקמה. היא ּכ ּבעמרים, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכׁשם

ׁשהּׁשכחה ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי - קצרּה ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ׁשּנאמר: ּכּלן; לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ ּבּה, וכּיֹוצא ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבּתבּואה
לׁשאר הּדין והּוא ,אחרי תפאר לא זית תחּבט ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּכי

ִָָהאילנֹות.
הּפרט ּבּכרם: לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

הּלקט ּבּתבּואה: מּתנֹות וׁשלׁש והּׁשכחה. והּפאה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהעֹוללֹות
והּפאה. הּׁשכחה ּבאילנֹות: ּוׁשּתים והּפאה. ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּׁשכחה

,לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל
ּבעלים. ׁשל ּכרחן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא

מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - ׁשּביּׂשראל עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפּלּו
ׁשהרי צדק. גר אּלא אינֹו - ענּיים ּבמּתנֹות האמּור ּגר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל

ּברית, ּבן הּלוי מה והּגר; הּלוי ּובא ׁשני: ּבמעּׂשר אֹומר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא
עֹובדי ענּיי מֹונעין אין כן, ּפי על ואף ּברית. ּבן הּגר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַאף
יּׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא אּלּו, מּמּתנֹות ּומזלֹות ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכֹוכבים

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני אֹותן, ְְְְִִֵֵַָָונֹוטלין
זמן ּכל - אתם ּתעזב ולּגר לעני ענּיים: ּבמּתנֹות ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹנאמר

עליהם ּולחּזר לבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהענּיים
קדֹוׁש ּגּופֹו ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
'ונתן ּבהן נאמר ׁשּלא ּדמיהן; להן לּתן חּיב ואינֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכּתרּומֹות.

א 'ּתעזב אּלא לחּיהלענּיים', אֹותן לעזב מצּוה ואינֹו תם'. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻ
ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָּולעֹופֹות,

המלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? אדם ּכל מּתרין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמאימתי
מאימתי ויצאּו. הראׁשֹונים מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָׁשנּיים
ּבּכרם הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט אדם ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמּתרין
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מּתרין מאימתי אדם. לכל מּתר - כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֻֻויבֹואּו.
אֹותּה ׁשכח אם יּׂשראל, ּבארץ זיתים? ׁשל ּבׁשכחה אדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשהּוא ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש
ׁשּׁשכחן זיתים צּבּורי אבל אפילה. ּבׁשנה ׁשנּיה רביעה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָזמן
מּלחּזר הענּיים מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי - האילן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּתחת

ֲֵֶַאחריהן.
ּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

אדם ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
ׁשכחה לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילן. ׁשּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּׁשכחה
ׁשכחה לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבראׁש

ְַָּתחּתיו.
- עליהן מקּפידים הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּתנֹות

הענּיים ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרי
מּתנֹותיהם. על ְְִֵֵֶַַַמּלחּזר

אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן האּלּו הענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
אֹומר: הּכתּוב הרי ּומעּׂשרֹות. ּכתרּומֹות יּׂשראל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבארץ
ּוכבר .בּׂשד קציר תקצר ּכי ארצכם, קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֻּובקצרכם
מּדבריהם. לארץ ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּגמרא, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנתּפרׁש
ׁשּכּלן אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻויראה

מּדבריהם. לארץ ּבחּוצה ְְֲִִֵֶֶָָָנֹוהגֹות
.ׁשעּור לּה אין הּתֹורה מן הּפאה? ׁשעּור הּוא ִִִֵֵַַַָָָָּכּמה

מּדבריהם אבל חֹובתֹו. ידי יצא - אחת ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
רב ּולפי הּׂשדה, גדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוסיף
ּביֹותר, קטּנה ׁשהיא ּׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ּולפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהענּיים,
זה הרי - לעני מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים אחד מּמּנה הּניח ֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאם
ואם מֹוסיף. - מרּבין הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור. על ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָֻמֹוסיף
הּברכה. לפי מֹוסיף - נתּבר ׁשהרי הרּבה, ואסף מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָזרע
לתֹוספת ואין ּׂשכר. לֹו מֹוסיפין - הּפאה על הּמֹוסיף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל

ׁשעּור. ִֹזאת

ה'תש"ע אלול ט"ו רביעי יום

 
ּכּלֹו ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל

ׁשּנאמר: ּבפאה; חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָּכאחת,
ארצכם. קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻּובקצרכם

לקציר הּדֹומה ׁשחּיב1ּכל הּוא - אּלּו ּדרכים ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
והאגֹוזין והחרּובין והּקטנּיֹות הּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָּבפאה.
יבׁשים ּבין והּתמרים והּזיתים והענבים והרּמֹונים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים

רּכים ּבאּלּו2ּבין ּכּיֹוצא וכל אּסטיס3, אבל וכּיֹוצא4. ּופּואה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
אכל ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - -5ּבהן ּופטרּיֹות ּכמהין וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּכׁשא הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני הארץּפטּורין, ּפרֹות .6ר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, - ההפקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָוכן
לקיטתן ׁשאין מּפני ּפטּורין, - הּתאנים וכן לּכל. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻמפקר
מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכאחת,
מכניסין ׁשאין ּפטּור, - ירק וכן ימים. ּכּמה לאחר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשּיּגמר
ׁשהרי ּבפאה, חּיבין - והּבצלים הּׁשּומים לקּיּום. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹותֹו

האּמהֹות וכן לקּיּום. אֹותן ּומכניסין אֹותן ׁשל7מיּבׁשין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
חּיבֹות - הּזרע מהן לּקח ּבארץ אֹותן ׁשּמּניחין ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבצלים,

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּבפאה.
ׁשהּוא ּכל ׁשל8קרקע היתה ואפּלּו ּבפאה, חּיבת - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

רּבים. ׁשל אפּלּו - ארצכם קציר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָֻׁשּתפין;
לעצמן נכרים ׁשּקצרּוה אֹו9ּׂשדה לסטים, ׁשּקצרּוה אֹו , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

זֹו10קרסמּוה הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
הּפאה מן ּבקמה11ּפטּורה הּפאה ׁשחֹובת ;12. ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

זֹו הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
הּלסטים ׁשּקצרּו ּבחצי ׁשהחּיּוב קצרּו13ּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכׁשעּור ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּׁשּקצר ּפאה14מה נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה קצר . ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּגזּבר15(לּכל מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה קצר .( ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כאחת ולקיטתו הארץ, מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן הוא קציר (שסתם ונשמר אוכל שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
שם). - לקיום ומכניסו ביחד מתבשל קציר (שסתם לקיום" (=תמריםומכניסו תמרים רוטבי שגם בירושלמי, חכמים כדעת

כאחת. נלקטים שאינם מפני מפאה הפוטרם שם יהודה רבי בן יוסי ר' כדבר ולא כאחת, נגמרים הם שאף בפאה חייבים רכים)
שלא בכדי רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי מהקלים הוא שביהודה שהאוג ולפי אוג גם נזכר שם ובספרא [במשנה

באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, פטור ההפקר שהרי ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט. אמרו:להאריך סח. [בשבת
וסובר שבת. מסכת לתלמוד רבינו בפירוש הוא וכן ספיחי, המלה חסרה שם אוקספורד יד בכתב אבל סטיס". ספיחי למעוטי "אוכל
בה שעלה "תבואה ה: משנה ב פרק בכלאים ששנינו ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו הספיח אבל אוכל, אינו סטיס שרק רבינו

אדם]. מאכל שיהא שצריך כלל, כלאים משום בו אין כן לא שאם אוכל, שהוא הרי אסטיס", צבעים.ספיחי מיני והם
.אילנות כשאר הארץ מן יונקים אינם - הארץ מן הם שגדלים פי על אף לזרע.כלומר, השמורים רביהבצלים וכדעת

כאן אין - קצרה שלא עד אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע שואל: ובירושלמי שהוא. כל שדה אפילו משמע ש"שדך" עקיבא,
שבלים. ה' ובו אחד קלח שהיה ומתרץ שיור? כאן אין משקצר קצרוהחיוב, אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי

פטור נתגייר כך ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה פרט "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך ואחר שדהו שקצר "גוי ט הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים "קצרוה כן ואם והפאה". והשכחה הלקט מן

וכו'". כריתה.נתגייר מעניין והוא כרסמוה, הקוצרים.כמו אנחנו שנהיה ובקוצרכם הפאה בחיוב הכתוב שאמר
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו העמרים מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא שאם פי על אף כלומר,

כך. אחר מתחייב בקמה".אינו הפאה שקצר"."שחובת ממה פאה "כשידע"נותן כתב: שם המשנה ובפירוש
מתנות למכור רשות לו שאין לפי שדה, לאותה לתת שמחוייבת הפאה כל לתת ספק בלא נתחייב חצייה שקצרו הלוקח

השדה". אותה שנתחייבה הפאה הוצאת אחר בשדה שנשאר מה אלא לו מכר לא כאילו יהיה ולפיכך הקדושֿברוךֿהוא,

              
  

לּכל ּפאה והקּדיׁשֹו16נֹותן חציּה קצר הּנׁשאר17. מן מּניח - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
לּכל הראּויה .18ּפאה ְֵַָָָֹ

ּבֹוצר ׁשהיה ּבּׁשּוק19ּכרם למּכר ענבים ּובדעּתֹו20מּמּנּו , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מּכאן לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם אֹותֹו: לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
הּנׁשאר ּכפי לּגת ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ;21ּומּכאן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפאה נֹותן זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָואם
אחת מרּוח ּובצר הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
ּפטּור. ׁשהּוא מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי, ּכבֹוצר אינֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

מלילֹות הּקֹוטף ּכל אפּלּו22וכן לביתֹו, ּומכניס מעט מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
הּפאה. ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּפטּור - ּׂשדהּו ּכל ּכן ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָקטף

ׁשּתגמר קדם ּׂשדהּו ּכל ׁשליׁש23הּקֹוצר הביאה לא ועדין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ּפטּורה זֹו הרי ּבפרֹות24- וכן חּיבת. - לׁשליׁש הּגיעה ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
חּיבין.25האילן - גמירתן ׁשליׁש נגמרּו אם , ְְְְִִִִִִַָָָָָ

ּבפאה חּיבת - קמה והיא ּׂשדהּו קצרּה26הּמקּדיׁש . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּפאההּג חּיּוב ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר זּבר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבפאה חּיב ׁשאינֹו קדׁש, .27היתה ְְֵֵֶֶַָָָָֹ
מן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ּׂשדהּו ׁשּקצר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנכרי

הּׁשכחה ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור ּבׁשעת .28אּלא ְִִֶַָָ

ּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, נכרים ּפֹועלים ּׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָֹאין
ּופאה ּכּלּה29ּבלקט את וקצרּו ּׂשכר ואם חּיבת30. זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

.31ּבפאה ְֵָ

זה הרי - ּפאה הּניח ולא ּׂשדהּו ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל
נתן ואם לעּׂשר. צרי ואינֹו לענּיים, ּפאה הּׁשּבלים מן ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָנֹותן

הּקציר רב הּמעּׂשרֹות.32להם מן ּפטּור זה הרי - ּפאה מּׁשּום ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זרה לא ועדין ּדׁש אם קדם33וכן הּפאה להם נֹותן - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

-34ׁשּיעּׂשר מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה ּברחת וזרה ּדׁש אבל . ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּפאה35מעּׂשר ׁשעּור המעּׂשרין הּפרֹות מן להם ונֹותן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ּׂשדה לאֹותּה ּבאילנֹות.36הראּויה וכן . ְְְְִֵֶָָָָָ
מּניחין ׁשּיהיּו37אין ּכדי הּׂשדה, ּבסֹוף אּלא הּפאה את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין נּכרת38ענּיים ׁשּתהיה ּוכדי . ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָ
יחׁשד ולא ולּׁשבים יתּכּון39לעֹוברים ׁשּלא הרּמאים, ּומּפני . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

הּׂשדה: סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואים לאּלּו ואֹומר הּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי. הּׂשדה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבתחּלת

לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה הּפאה40אדם והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּפאה זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה ׁשּיּניח41ּבתחּלת וצרי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּׂשדה ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף
הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר

מּצד לנּו ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבעל
הּׂשדה ּבעל וכן ּפאה. וזֹו זֹו - אחר מּצד להם ונתן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָזה,

זֹו וגם ּפאה זֹו הרי ואמר: ּפאה הרי42ׁשהפריׁש ׁשאמר: אֹו , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וזֹו פאה ּפאה.43זֹו ׁשּתיהן הרי - ְֲֵֵֵֵֶָָָ

לקצר לּפֹועלים מּניחין44אסּור אּלא הּׂשדה, ּכל את ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
עד ּכלּום ּבּה לענּיים ואין הּפאה. ּכׁשעּור הּׂשדה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבסֹוף
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.שפדה החצי מן כולה הפאה שקצר.יוציא הזה החצי את מהכלומר, על הפאה וחיוב בקמה הפאה שחובת מפני
בנשאר. - רבינושקצר וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת והמחליק ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם

אמר לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור מקצתו שיבצור והוא דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם: בפירושו
אבל הכרם, מצידי צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי לא שנשאר מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב
מאחת המחליק שאמר מה פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה ייתן הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור

אחד". מצד הקוצר או הבוצר לומר רוצה כבוצריד, הוא הרי לשוק המדל כלומר, הכל. על המשואר מן נותן לבית מדל אבל
קבע.עראי בצירת זו והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן. מעט, עראי.מעט כבוצר שהוא לפי
משום רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט מן פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק תוספתא

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים שהרי כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית שאינהשתתבשל.בצירה
מעשרות.קצירה. לעניין נאמר גמירתן שליש הדיוט.ושיעור ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שכשםשבשעת

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט - "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת הפוטרים,שממעטים כחכמים
לו שיש את קמה), שכחת לרבות למדו "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר ושכחת "כתיב בירושלמי: וטעמם

עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין, שכחת לו יש קמה לקטשכחת ליטול ישראל לעניי יניחו ולא
תלויים ולקט שפאה מפני "שכחה", והשמיט "פאה", גם הוסיף ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא [והנה ופאה.
שכחו אם לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח ואם שכחה, אינה השדה בעל שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים בפאה].גם חייבת זאת בכל כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי על אף [כלומר,
.העמרין מן כלהיינו לעשות רצה "שאם בנדרים שאמרו ומה פאה". אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא

דווקא. לאו שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה", - פאה הזרעים.שדהו מן המוץ את ברוח פיזר שלפנילא
המעשר. חובת עליו חלה לא המלאכה השדה.גמר מן מעשר חובת עליו חלה שנתן.שכבר המעשר שיעור מנכה ואינו

העין מראית ומפני עניים, ביטול ומפני העניים, גזל מפני בסוף אלא פאה אדם ייתן לא דברים ארבעה "מפני שמעון: ר' דברי
הרמאין". הואומפני וזה פאה". נותן הוא עכשיו פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין יושבין עניים יהו שלא

הנ"ל. המקורות בכל האמור עניים", הניח"ביטול ולא שדהו את שקצר פלוני היאך ראו אומרים ושבין עוברין יהו שלא
שם. האמור העין" מראית "מפני וזהו פאה". עניים".ממנו גזל "מפני מתרומותזהו ופטורה לעניים היא הרי כלומר,

"אפילו - "לקצור" שנאמר ממה בירושלמי שם ולמדו ומאמצעה". השדה מתחילת פאה "נותנין ג: משנה א פרק פאה ומעשרות.
לקצור. כמה לו פאה.יש היא שוודאי זו", "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: "וגםבנדרים אמר שלא כיוון

ופסק לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והתספקו בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת אמירה זו אין זו",
עניים. ממון בספק לחומרא שדך.רבינו פאת תכלה לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי



עי               
  

לּכל ּפאה והקּדיׁשֹו16נֹותן חציּה קצר הּנׁשאר17. מן מּניח - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
לּכל הראּויה .18ּפאה ְֵַָָָֹ

ּבֹוצר ׁשהיה ּבּׁשּוק19ּכרם למּכר ענבים ּובדעּתֹו20מּמּנּו , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מּכאן לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם אֹותֹו: לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
הּנׁשאר ּכפי לּגת ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ;21ּומּכאן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפאה נֹותן זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָואם
אחת מרּוח ּובצר הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
ּפטּור. ׁשהּוא מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי, ּכבֹוצר אינֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

מלילֹות הּקֹוטף ּכל אפּלּו22וכן לביתֹו, ּומכניס מעט מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
הּפאה. ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּפטּור - ּׂשדהּו ּכל ּכן ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָקטף

ׁשּתגמר קדם ּׂשדהּו ּכל ׁשליׁש23הּקֹוצר הביאה לא ועדין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ּפטּורה זֹו הרי ּבפרֹות24- וכן חּיבת. - לׁשליׁש הּגיעה ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
חּיבין.25האילן - גמירתן ׁשליׁש נגמרּו אם , ְְְְִִִִִִַָָָָָ

ּבפאה חּיבת - קמה והיא ּׂשדהּו קצרּה26הּמקּדיׁש . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּפאההּג חּיּוב ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר זּבר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבפאה חּיב ׁשאינֹו קדׁש, .27היתה ְְֵֵֶֶַָָָָֹ
מן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ּׂשדהּו ׁשּקצר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנכרי

הּׁשכחה ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור ּבׁשעת .28אּלא ְִִֶַָָ

ּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, נכרים ּפֹועלים ּׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָֹאין
ּופאה ּכּלּה29ּבלקט את וקצרּו ּׂשכר ואם חּיבת30. זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

.31ּבפאה ְֵָ

זה הרי - ּפאה הּניח ולא ּׂשדהּו ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל
נתן ואם לעּׂשר. צרי ואינֹו לענּיים, ּפאה הּׁשּבלים מן ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָנֹותן

הּקציר רב הּמעּׂשרֹות.32להם מן ּפטּור זה הרי - ּפאה מּׁשּום ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זרה לא ועדין ּדׁש אם קדם33וכן הּפאה להם נֹותן - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

-34ׁשּיעּׂשר מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה ּברחת וזרה ּדׁש אבל . ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּפאה35מעּׂשר ׁשעּור המעּׂשרין הּפרֹות מן להם ונֹותן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ּׂשדה לאֹותּה ּבאילנֹות.36הראּויה וכן . ְְְְִֵֶָָָָָ
מּניחין ׁשּיהיּו37אין ּכדי הּׂשדה, ּבסֹוף אּלא הּפאה את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין נּכרת38ענּיים ׁשּתהיה ּוכדי . ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָ
יחׁשד ולא ולּׁשבים יתּכּון39לעֹוברים ׁשּלא הרּמאים, ּומּפני . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

הּׂשדה: סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואים לאּלּו ואֹומר הּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי. הּׂשדה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבתחּלת

לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה הּפאה40אדם והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּפאה זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה ׁשּיּניח41ּבתחּלת וצרי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּׂשדה ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף
הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר

מּצד לנּו ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבעל
הּׂשדה ּבעל וכן ּפאה. וזֹו זֹו - אחר מּצד להם ונתן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָזה,

זֹו וגם ּפאה זֹו הרי ואמר: ּפאה הרי42ׁשהפריׁש ׁשאמר: אֹו , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וזֹו פאה ּפאה.43זֹו ׁשּתיהן הרי - ְֲֵֵֵֵֶָָָ

לקצר לּפֹועלים מּניחין44אסּור אּלא הּׂשדה, ּכל את ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
עד ּכלּום ּבּה לענּיים ואין הּפאה. ּכׁשעּור הּׂשדה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבסֹוף
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.שפדה החצי מן כולה הפאה שקצר.יוציא הזה החצי את מהכלומר, על הפאה וחיוב בקמה הפאה שחובת מפני
בנשאר. - רבינושקצר וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת והמחליק ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם

אמר לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור מקצתו שיבצור והוא דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם: בפירושו
אבל הכרם, מצידי צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי לא שנשאר מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב
מאחת המחליק שאמר מה פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה ייתן הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור

אחד". מצד הקוצר או הבוצר לומר רוצה כבוצריד, הוא הרי לשוק המדל כלומר, הכל. על המשואר מן נותן לבית מדל אבל
קבע.עראי בצירת זו והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן. מעט, עראי.מעט כבוצר שהוא לפי
משום רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט מן פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק תוספתא

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים שהרי כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית שאינהשתתבשל.בצירה
מעשרות.קצירה. לעניין נאמר גמירתן שליש הדיוט.ושיעור ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שכשםשבשעת

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט - "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת הפוטרים,שממעטים כחכמים
לו שיש את קמה), שכחת לרבות למדו "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר ושכחת "כתיב בירושלמי: וטעמם

עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין, שכחת לו יש קמה לקטשכחת ליטול ישראל לעניי יניחו ולא
תלויים ולקט שפאה מפני "שכחה", והשמיט "פאה", גם הוסיף ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא [והנה ופאה.
שכחו אם לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח ואם שכחה, אינה השדה בעל שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים בפאה].גם חייבת זאת בכל כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי על אף [כלומר,
.העמרין מן כלהיינו לעשות רצה "שאם בנדרים שאמרו ומה פאה". אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא

דווקא. לאו שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה", - פאה הזרעים.שדהו מן המוץ את ברוח פיזר שלפנילא
המעשר. חובת עליו חלה לא המלאכה השדה.גמר מן מעשר חובת עליו חלה שנתן.שכבר המעשר שיעור מנכה ואינו

העין מראית ומפני עניים, ביטול ומפני העניים, גזל מפני בסוף אלא פאה אדם ייתן לא דברים ארבעה "מפני שמעון: ר' דברי
הרמאין". הואומפני וזה פאה". נותן הוא עכשיו פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין יושבין עניים יהו שלא

הנ"ל. המקורות בכל האמור עניים", הניח"ביטול ולא שדהו את שקצר פלוני היאך ראו אומרים ושבין עוברין יהו שלא
שם. האמור העין" מראית "מפני וזהו פאה". עניים".ממנו גזל "מפני מתרומותזהו ופטורה לעניים היא הרי כלומר,

"אפילו - "לקצור" שנאמר ממה בירושלמי שם ולמדו ומאמצעה". השדה מתחילת פאה "נותנין ג: משנה א פרק פאה ומעשרות.
לקצור. כמה לו פאה.יש היא שוודאי זו", "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: "וגםבנדרים אמר שלא כיוון

ופסק לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והתספקו בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת אמירה זו אין זו",
עניים. ממון בספק לחומרא שדך.רבינו פאת תכלה לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי
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מּדעּתֹו הּבית ּבעל ּפאה45ׁשּיפריׁשּנה ׁשראה עני ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשהּוא לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל מּׁשּום ּבּה לּגע אסּור - ּׂשדה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבסֹוף

הּבית. ּבעל ִִַַַַַַמּדעת
מּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה
והאילנֹותה הּכרם ּפאת וכן ּבמחּבר46ּנקצרים, נּתנת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבֹוזזין והענּיים אֹותּה47לּקרקע. קֹוצרין ואין ּבידם, אֹותּה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
איׁש48ּבמּגלֹות יּכּו ׁשּלא ּכדי ּבקרּדּמֹות, אֹותּה עֹוקרין ואין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ

ּביניהם לחּלקּה הענּיים רצּו רעהּו. אּלּו49את הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
אֹומר50מחּלקין ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים אפּלּו . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, האחד לזה - ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז
ּדלית ׁשל לבז51ּפאה מּגיעין ענּיים ׁשאין ּדקל, וׁשל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּומחּלק אֹותּה מֹוריד הּבית ּבעל - גדֹולה ּבסּכנה אּלא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה
ּבֹוזזין. - לעצמן אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים. ּבין ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֻאֹותּה
- לחּלק אֹומר ואחד לבז, אֹומרים ותׁשעה ּתׁשעים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹאפּלּו
להֹוריד הּבית ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשֹומעין

ּביניהן. ְֵֵֵֶַּולחּלק
ּבּיֹום עּתֹות ּבּׂשדה52ּבׁשלׁש לענּיים הּפאה את מחּלקין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּובּמנחה הּיֹום, ּובחצי ּבּׁשחר, לבז: אֹותם מּניחין ועני53אֹו . ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹ
ׁשּיהיה ּכדי לּטל. אֹותֹו מּניחין אין - זה ּבזמן ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּבא
קבעּו לא ולּמה לּטל. ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻעת
ׁשּצריכֹות מניקֹות, ענּיֹות ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלּה
נעֹורין ׁשאין קטּנים, ענּיים ׁשם ויׁש הּיֹום. ּבתחּלת ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלאכל
זקנים, ׁשם ויׁש הּיֹום. חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבּבקר

הּמנחה. עד מּגיעין ְִִִֵֶַַַָָׁשאינם
הּׁשאר על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ׁשּנפל54עני אֹו , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אֹותֹו ּומעבירין אֹותֹו קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרּׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּידֹו55מּמּנה אֹותֹו לֹוקחין ּׁשּנטל מה ואפּלּו לעני56, ויּנתן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּׁשכחה].57אחר ּבעמר וכן ּבלקט [וכן . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
הּפאה את ׁשּלקח ּפלֹוני58מי לאיׁש זה הרי ואמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבֹו ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלקח זה הּוא עני אם לעצמֹו59העני, ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
אּלא לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבֹו ְְְִִִֶָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון. ׁשּנמצא לעני ְְְִִִִֶֶָָָיּתנּנה
,לפניו העֹומדים אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעל

זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה מאחֹוריו אחר עני ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָּובא
לידֹו ׁשּיּגיע עד מציאה ׁשל וסלע ּופאה ׁשכחה .60ּבלקט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

 
היּו ּכיצד? חברּתּה. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין

ּפאה ּבּׁשנּיה ויּניח ּכּלּה האחת את יקצר לא - ּׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻלֹו
- ּבקצר ּׂשד ּפאת תכּלה לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן. ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהראּויה
מּׂשדה הּניח ואם לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּניח

ּפאה. אינּה - חברּתּה ְֲֵֵֶַָָָעל
ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ּׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

יכֹול ׁשאינֹו הּמים, אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּׂשדה,
מֹוׁשכת ׁשּתהיה והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלקצר
לעצמֹו זה מּצד ּפאה ונֹותן ּׂשדֹות, ּכׁשּתי זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּוקבּועה

לעצמֹו. זה ְְִֶַַּומּצד
,אּמֹות ארּבע רחב ׁשהּוא הּיחיד ּדר מפסיק היה אם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

הּיחיד ׁשביל אבל אּמה. עּׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים דר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
עּׂשרה מּׁשׁש ּפחֹות הרּבים ׁשביל אֹו מארּבע, ּפחֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוהּוא
- הּגׁשמים ּובימֹות החּמה ּבימֹות קבּוע היה אם ְִִִִַַַַַָָָָָָאּמה:
מפסיק, אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות קבּוע אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָמפסיק;

אחת. ּכּׂשדה הּוא הרי ְֲֵֶֶַַָָאּלא
,חרּוׁשה ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה, ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה

ּבּה ׁשהפסיק אֹו נזרעה, ולא ׁשּנחרׁשה והיא נירה, ארץ ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹאֹו
ּוּׂשעֹורים מּכאן וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָזרע
ׁשליׁש, ׁשּתביא קדם אפּלּו ּבאמצעּה, ׁשּקצר אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבאמצע,
והּוא ּׂשדֹות. לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוחרׁש
והּוא ּפתיח, ׁשל ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו אחד ּכל רחב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיהיה
קטּנה, ּבּׂשדה אמּורים? ּדברים ּבּמה רבע. מּבית ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפחֹות
אם אבל ּפחֹות; אֹו אּמֹות ׁשּתי על אּמה חמּׁשים ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָׁשהיא
לׁשּתים, מפסיקּה הּניר אֹו הּבּור אין - זֹו על יתרה ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהיתה
ּכל אחר זרע אבל רבע; ּבית רחב ּבֹו היתה ּכן אם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאּלא

ּבּה. מפסיק - ְִֶַָׁשהּוא
חרׁש אם ּבאמצעּה, נמלים קרסמּוה אֹו ּגֹובאי ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָאכלּה

מפסיק. זה הרי - ׁשאכלּו ְְֲִֵֶֶַָָמקֹום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.פאה שם לה לקרוא שצריך היינו שם", להם שיש אלא פאה עליהם.ש"אין בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים שאינם
."יבזבזו והם לפניהם "הנח - מ"תעזוב" שם בספרא כן ולמדו וקוטפים. הביתבחרמשים.חוטפים שבעל היינו

ביניהם. שומעיןיחלק לזה לבוז, אומר ואחד לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה שם שנאמר ממה כן למד
ביניהם. מחלקין - לחלק אומרים כולם שאם מכלל כהלכה" גבוה.שאמר כותל גבי על מודלה גפן פחותשם. לא

יותר. קטנה.ולא מנחה האמתהיינו לפי כי העני של מצידו טעות אלא זה ואין השאר. את זה ידי על לקנות בכוונה
כלל. קניין זה עליה".אין טליתו ו"פירש עליה" "נפל על מוסב השאר.זה על וזרק הפיאה מקצת נטל על מוסב זה

אומר מאיר "ר' לזה: נוסף א הלכה ב פרק ובתוספתא כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה מקצת "נטל שם: במשנה והנה
כתב וכן דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי על לחלוק בא לא מאיר ר' כי רבינו וסבור וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין
ג בפרק שפסק מה לפי רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי על חולק מאיר שר' האומרים לדברי ואף המשנה. בפירוש
ובקנסותיו". בגזירותיו מאיר כו' ש"הלכה הרי מומחה, פי על שלא שנשחט בכור בעניין מאיר כר' ד הלכה בכורות מהלכות

.ליתן צריך אלא בעזיבה חובתו ידי יוצא השדה בעל פלוניואין לאיש זו הרי ואמר הפאה את שלקט "מי ט: משנה שם
המלקט כשהיה מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני יתננה אומרים וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני
עולא. של פירושו ולפי כחכמים רבינו ופסק לאחרים. גם זוכה לעצמו, ללקט שרשאי עני, אבל לעצמו, ללקט לו שאסור עשיר

.בו לזכות שיכול מתוך הקניין.כלומר, מדרכי באחד שיקנה עד כלומר,

              
  

ּגבֹוהים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע
לחרׁש יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף עמּקֹות, מקֹומֹות ְְֲֲִֵֶַַַָֻּומקֹומֹות
ּבפני הּגבֹוּה הּמקֹום נחרׁש אּלא ּכאחת, ּולזרעֹו ּכּלֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותֹו
ּפאה ּומּניח אחת, ּכּׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני והּנמּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו

ההר. ּכל על ההר ּבסֹוף ְַַַָָָָָאחת
מּכל ּפאה נֹותן - טפחים עּׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות

מאחת נֹותן - מערבים ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת. ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹאחת
הּׁשּורֹות ראׁשי ׁשאין ּפי על אף מעּׂשרה, ּפחֹות היּו הּכל. ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל
הּׂשדה: ּכל ּפני על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמערבין
- זה מּצד ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאם

מפסיק. אינֹו - לאו ואם ְְְִִִֵַַָמפסיק,
מלּבנֹות ׁשהיא ּפי על אף אילנֹות, ּבּה ׁשּיׁש ּׂשדה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזֹורע

אחת ּפאה נֹותן - מערב הּזרע ּכל ואין האילנֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמלּבנֹות
מקֹום ּומּפני היא, אחת ׁשּׂשדה ידּוע ׁשּדבר הּׂשדה; ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכל

הּזרע. נחלק ֱִֶֶַַָָָהאילנֹות
ּבתֹו עּׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה

סאה מּבית ּביֹותר אילנֹות עּׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּבית
האילנֹות ׁשהרי ּומלּבן; מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
מלּבנֹות. מלּבנֹות זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻמרחקים

לכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
ּומּׂשימם ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבצלים,

מלּבנֹות. ְְְְַַמלּבנֹות
ּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ׁשּכּלּה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻּׂשדה

עד ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו עקר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם מּזֹו: זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני דר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
ּומלּבן; מלּבן מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכגֹון
אחד מין היה ואם נזרעּו. ערּוגֹות ערּוגֹות אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָׁשהרֹואה
לּכל. אחת נֹותן - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ּׂשדֹות, אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹׁשּזֹורעין

מּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה
מּניח - ּבאמצע ויבׁש ּומּכאן מּכאן לח אבל ּבאמצע; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָולח

עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן
,ּבהן וכּיֹוצא אפּונים אֹו ּפֹולים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּׂשדה

הּׂשדה מקצת ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹוהיה
לח ׁשּמֹוכר לזה ּפאה להּניח חּיב - גרן מּמּנּו ויעּׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיבׁש

עצמֹו. ּבפני יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבפני
עֹוּׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף אחד, מין ּׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי על אף מינים, ׁשני זרעּה אחת. ּפאה מּניח - גרנֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשּתי
ּבפני זה למין ּפאה נֹותן - אחת ּגרן אֹותּה עֹוּׂשה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

עצמֹו. ּבפני זה למין ּופאה ְְְְִִֵֵֶַַָעצמֹו
חּטים מיני ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין זרעים ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזרע

ּפאה נֹותן - אחת ּגרן עּׂשאן אם ּׂשעֹורים: מיני ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹו
למׁשה הלכה זה ודבר ּפאֹות. ׁשּתי נֹותן - גרנֹות ׁשּתי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאחת;

ִִַמּסיני.
- ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות. ׁשּתי נֹותנין - ׁשחלקּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

ּכ ואחר הּׂשדה חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין אחת. ּפאה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻנֹותנין
ׁשּלקח וזה ּכלּום, מפריׁש אינֹו הּקציר ׁשּלקח זה - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחלקּו
וקצרּו ונׁשּתּתפּו חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָהּקמה

מחלקֹו מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהחצי
ׁשּנקצר. החצי על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבּקמה

והתחיל הּגיע, לא וחציּה ׁשליׁש עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּׂשדה
ׁשליׁש, ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוקצר
מן מפריׁש - ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָואחר
ועל הראׁשֹון על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

ֲַָהאחרֹון.
אם הרּבה, לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר

מחלקֹו אחת ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל - הּׂשדה ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמכר
וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר הּׂשדה ּבעל התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקח.
ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן הּׂשדה ּבעל - ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמקצת
מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. נתחּיב לקצר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשהתחיל
ּׁשּׁשּיר. מה על הּׂשדה ּובעל ּׁשּלקח, מה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּלֹוקח

הּמבּדיל ּגבֹוּה גדר אּלא ּבּה מפסיק אין - אילן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּׂשדה
והּבּדים מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל האילנֹות. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבין
זה הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מלמעלה מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל. ּפאה ונֹותן אחת ְְֵֵֶַַַָָֹּכּׂשדה
לקח אחת. ּפאה מּמּנּו נֹותנין - אחד אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה נֹותן וזה לעצמֹו ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
ְְַלעצמֹו.

עֹומד וחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהחרּובין,
אחת, ּׂשדה ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין זה חרּוב ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבצד
האמצעּיים את רֹואין הּצדדין ׁשני היּו לכּלן. אחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּופאה
מן אחד מּצד מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָואין
הראׁשֹונים; על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על ְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונים

האחר. הּצד על זה מּצד יפריׁש לא ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹאבל
,העיר מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ּׁשּיׁש מה ּכל ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזיתים,

הן הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן העיר ּבמערב ׁשּיׁש זיתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
לכּלן. אחת ּופאה אחת, ְְֵֶַַַַָָָֻּכּׂשדה

מעל להקל ּכדי ּומּכאן מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר
הּוא - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָהּגפן
מדל, אינֹו - אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר מדל. ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּנקרא
ּפי על ואף לּכל, הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּולפיכ
ּפאה נֹותן אינֹו - ּבּׁשּוק למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּבצר
ׁשהּניח הּנׁשאר מן נֹותן - ּבביתֹו להביא הדל ׁשהדל. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלזה

לּכל. הראּויה אחת ּפאה ְְִֵַַַָָָֹֹלדר

 
אֹו קצירה ּבׁשעת הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאיזהּו

ׁשּיהיה והּוא ויקצר. הּׁשּבלים ּכׁשּמקּבץ ידֹו מּתֹו ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּנֹופל
ּכאחד ׁשלׁש נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּנֹופל
מאחר אֹו הּמּגל מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

לקט. אינּה - אחת ׁשּבלת אפּלּו ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד,
.לקט אינֹו - ידֹו מּתֹו הּנֹופל מּגל, ּבלא ּבּיד קֹוצר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה

- ידֹו מּתחת הּנֹופל אֹותם, הּתֹולׁשים ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאבל
ׁשּקצר ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקט.
על מּידֹו ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻמלא

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָהארץ
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עג               
  

ּגבֹוהים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע
לחרׁש יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף עמּקֹות, מקֹומֹות ְְֲֲִֵֶַַַָֻּומקֹומֹות
ּבפני הּגבֹוּה הּמקֹום נחרׁש אּלא ּכאחת, ּולזרעֹו ּכּלֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותֹו
ּפאה ּומּניח אחת, ּכּׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני והּנמּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו

ההר. ּכל על ההר ּבסֹוף ְַַַָָָָָאחת
מּכל ּפאה נֹותן - טפחים עּׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות

מאחת נֹותן - מערבים ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת. ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹאחת
הּׁשּורֹות ראׁשי ׁשאין ּפי על אף מעּׂשרה, ּפחֹות היּו הּכל. ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל
הּׂשדה: ּכל ּפני על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמערבין
- זה מּצד ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאם

מפסיק. אינֹו - לאו ואם ְְְִִִֵַַָמפסיק,
מלּבנֹות ׁשהיא ּפי על אף אילנֹות, ּבּה ׁשּיׁש ּׂשדה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזֹורע

אחת ּפאה נֹותן - מערב הּזרע ּכל ואין האילנֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמלּבנֹות
מקֹום ּומּפני היא, אחת ׁשּׂשדה ידּוע ׁשּדבר הּׂשדה; ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכל

הּזרע. נחלק ֱִֶֶַַָָָהאילנֹות
ּבתֹו עּׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה

סאה מּבית ּביֹותר אילנֹות עּׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּבית
האילנֹות ׁשהרי ּומלּבן; מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
מלּבנֹות. מלּבנֹות זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻמרחקים

לכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
ּומּׂשימם ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבצלים,

מלּבנֹות. ְְְְַַמלּבנֹות
ּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ׁשּכּלּה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻּׂשדה

עד ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו עקר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם מּזֹו: זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני דר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
ּומלּבן; מלּבן מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכגֹון
אחד מין היה ואם נזרעּו. ערּוגֹות ערּוגֹות אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָׁשהרֹואה
לּכל. אחת נֹותן - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ּׂשדֹות, אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹׁשּזֹורעין

מּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה
מּניח - ּבאמצע ויבׁש ּומּכאן מּכאן לח אבל ּבאמצע; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָולח

עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן
,ּבהן וכּיֹוצא אפּונים אֹו ּפֹולים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּׂשדה

הּׂשדה מקצת ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹוהיה
לח ׁשּמֹוכר לזה ּפאה להּניח חּיב - גרן מּמּנּו ויעּׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיבׁש

עצמֹו. ּבפני יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבפני
עֹוּׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף אחד, מין ּׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי על אף מינים, ׁשני זרעּה אחת. ּפאה מּניח - גרנֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשּתי
ּבפני זה למין ּפאה נֹותן - אחת ּגרן אֹותּה עֹוּׂשה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

עצמֹו. ּבפני זה למין ּופאה ְְְְִִֵֵֶַַָעצמֹו
חּטים מיני ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין זרעים ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזרע

ּפאה נֹותן - אחת ּגרן עּׂשאן אם ּׂשעֹורים: מיני ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹו
למׁשה הלכה זה ודבר ּפאֹות. ׁשּתי נֹותן - גרנֹות ׁשּתי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאחת;

ִִַמּסיני.
- ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות. ׁשּתי נֹותנין - ׁשחלקּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

ּכ ואחר הּׂשדה חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין אחת. ּפאה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻנֹותנין
ׁשּלקח וזה ּכלּום, מפריׁש אינֹו הּקציר ׁשּלקח זה - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחלקּו
וקצרּו ונׁשּתּתפּו חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָהּקמה

מחלקֹו מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהחצי
ׁשּנקצר. החצי על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבּקמה

והתחיל הּגיע, לא וחציּה ׁשליׁש עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּׂשדה
ׁשליׁש, ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוקצר
מן מפריׁש - ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָואחר
ועל הראׁשֹון על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

ֲַָהאחרֹון.
אם הרּבה, לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר

מחלקֹו אחת ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל - הּׂשדה ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמכר
וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר הּׂשדה ּבעל התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקח.
ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן הּׂשדה ּבעל - ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמקצת
מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. נתחּיב לקצר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשהתחיל
ּׁשּׁשּיר. מה על הּׂשדה ּובעל ּׁשּלקח, מה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּלֹוקח

הּמבּדיל ּגבֹוּה גדר אּלא ּבּה מפסיק אין - אילן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּׂשדה
והּבּדים מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל האילנֹות. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבין
זה הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מלמעלה מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל. ּפאה ונֹותן אחת ְְֵֵֶַַַָָֹּכּׂשדה
לקח אחת. ּפאה מּמּנּו נֹותנין - אחד אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה נֹותן וזה לעצמֹו ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
ְְַלעצמֹו.

עֹומד וחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהחרּובין,
אחת, ּׂשדה ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין זה חרּוב ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבצד
האמצעּיים את רֹואין הּצדדין ׁשני היּו לכּלן. אחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּופאה
מן אחד מּצד מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָואין
הראׁשֹונים; על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על ְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונים

האחר. הּצד על זה מּצד יפריׁש לא ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹאבל
,העיר מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ּׁשּיׁש מה ּכל ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזיתים,

הן הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן העיר ּבמערב ׁשּיׁש זיתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
לכּלן. אחת ּופאה אחת, ְְֵֶַַַַָָָֻּכּׂשדה

מעל להקל ּכדי ּומּכאן מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר
הּוא - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָהּגפן
מדל, אינֹו - אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר מדל. ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּנקרא
ּפי על ואף לּכל, הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּולפיכ
ּפאה נֹותן אינֹו - ּבּׁשּוק למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּבצר
ׁשהּניח הּנׁשאר מן נֹותן - ּבביתֹו להביא הדל ׁשהדל. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלזה

לּכל. הראּויה אחת ּפאה ְְִֵַַַָָָֹֹלדר

 
אֹו קצירה ּבׁשעת הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאיזהּו

ׁשּיהיה והּוא ויקצר. הּׁשּבלים ּכׁשּמקּבץ ידֹו מּתֹו ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּנֹופל
ּכאחד ׁשלׁש נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּנֹופל
מאחר אֹו הּמּגל מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

לקט. אינּה - אחת ׁשּבלת אפּלּו ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד,
.לקט אינֹו - ידֹו מּתֹו הּנֹופל מּגל, ּבלא ּבּיד קֹוצר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה

- ידֹו מּתחת הּנֹופל אֹותם, הּתֹולׁשים ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאבל
ׁשּקצר ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקט.
על מּידֹו ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻמלא

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָהארץ
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עד              
  

ּכל ונקצר נקצרה ׁשּלא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהיה
ויכֹולה ׁשּבצּדּה לּקמה מּגיע ראׁשּה היה אם ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּסביבֹותיה:
- לאו ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי - הּקמה עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר יכֹולה הּפנימית זֹו, ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את ּומּצלת נּצלת הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה
ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ּכנֹופלת היא ׁשהרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהחיצֹונה.
ּבעל ׁשל הן הרי - ׁשּבקׁש והּׁשּבלים נקצרה. לא ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעדין

ֶַָהּׂשדה.
הּׂשדה ּבעל ׁשל קציר ונתערב העמרים את ׁשּפּזרה ְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהרּוח

ראּויה היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעם
זה? ׁשעּור הּוא וכּמה אנס. ׁשּזה מּפני לענּיים, ונֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלעּׂשֹות

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ְְְִֵַַָָָָארּבעה
הּׂשדה ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ ׁשּנפל ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלקט

ּכ - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את עֹוּׂשה?והגּדיׁש הּוא יצד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּנֹוגעֹות הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהם היא זֹו אי יֹודעים אנּו ׁשאין מּפני לענּיים. ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ
ּתעזב ׁשּנאמר: לענּיים; - ענּיים מּתנֹות ּוספק לקט, ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיתה

.מּׁשּל לפניהם הּנח -ְְִִֵֶֶַַ
לעּׂשֹות ּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה אֹומדין אין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָולמה

היה ואפּלּו קנסּוהּו. הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלקט?
ואפּלּו חּטין, עליו והגּדיׁש ּׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשֹוגג,
מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים הגּדיׁשּוהּו אפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹקרא

לענּיים. הן הרי ּבארץ הּנֹוגעֹות ּכל -ְֲֲִִֵֵֶַָָָָ
לקט הענּיים ׁשּילּקטּו קדם ּׂשדהּו את לרּבץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּצרי

ואם לרּבץ; מּתר - הּלקט הפסד על מרּבה הּזקֹו אם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּבּה:
את קבץ ואם לרּבץ. אסּור - הפסדֹו על מרּבה הּלקט ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻהפסד
הרי - ויּטלּנּו העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכל

חסידּות. מּדת ֲִִֶַזה
ּבתֹו החֹורים היּו אם הּנמלים: ּבחֹורי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָזרעים

מּתנה לענּיים ׁשאין הּׂשדה, ּבעל ׁשל הּוא הרי - ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקמה
ענּיים, ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבתֹו
אין - ׁשחֹור ׁשּנמצא ּפי על ואף ּגררּוהּו. הּלקט מן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמא
לקט. - הּלקט ׁשּספק ׁשעברה; מּׁשנה זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹומרים:

ׁשּתי מפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
היא הרי - זֹו היא הּלקט אם מהן: אחת על ואֹומר ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּבֹולֹות
ׁשחּיבת (ׁשהיא) הּמעּׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָלענּיים,
על ּכן ּומתנה וחֹוזר ׁשנּיה; ּבׁשּבלת קבּועים זֹו ׁשּבלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבהן
מעּׂשר. ּתהיה והאחרת לעני מהן אחת ונֹותן ׁשנּיה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבלת

.אחריו ּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל את אדם יּׂשּכר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ילּקט - לקצר לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכירין האריסין ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאבל
אחריו, ללּקט ּובניו אׁשּתֹו להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּבנֹו
ּבּׂשכרֹו. רביעֹו אֹו ׁשליׁשֹו אֹו הּקציר חצי לּטל ּׂשכרֹו ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹואפּלּו

אחד מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמי
זה הרי - חברֹו על מהן אחד את ׁשּמסּיע אֹו אחד, ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּומֹונע

הענּיים. את ֲִִֵֶָגֹוזל
ּכדי ּׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָואסּור

לּטל ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו ויברחּו. הענּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּיראּו
לאו ואם ממחה; - ּבידן למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלקט:

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני מּניחן, -ְְִִֵֵַַָָ
מאחר הפקר; אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻהּמפקיר

רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ְֵֶַָֻׁשּנׁשר
הּנפרטים גרּגרים ׁשני אֹו אחד גרּגר זה ּפרט? זהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאי

אחת ּבבת גרּגרים ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה. ּבׁשעת האׁשּכֹול ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָמן
ּפרט. אינֹו -ֵֶֶ

לארץ ונפל ּבעליו והסּב האׁשּכֹול את וכרת ּבֹוצר ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה
הי ּפרט. אינֹו - ּכׁשּמפּנהונפרט לארץ, ּומׁשלי ּבֹוצר ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפרט. הּוא הרי - ׁשם הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהאׁשּכֹולֹות,
את והּמּניח ּפרט). הּוא הרי - ׁשם ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ(וכן
את גֹוזל זה הרי - ּבֹוצר ׁשהּוא ּבׁשעה הּגפן ּתחת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכלּכּלה

ֲִִָהענּיים.
,מעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללת? היא זֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻאי

אּלא זֹו, על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף לֹו ׁשאין ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָּכאׁשּכֹול
לּה ואין נטף לּה יׁש אֹו נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָֻמפּזרֹות.
לענּיים. - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא הרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכתף

ּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? היא זֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻאי
ּכל ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות. ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף? ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻזֹו.
ׁשמֹו נקרא ולּמה ידֹו. ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָהענבים
לאיׁש. ּכעֹולל האׁשּכֹולֹות לׁשאר ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָעֹולל?

אּלא לענּיים, ולּתנן העֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואין
עֹוללת. היא הרי - יחידי וגרּגר לעצמן. אֹותן ּבֹוצרין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהן

:עֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארכּבה אׁשּכֹול ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה
ואם הּכרם, ּבעל ׁשל היא הרי - האׁשּכֹול עם נקרצה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאם

לענּיים. היא הרי - ֲֲִִִֵָָלאו
:ׁשּנאמר לענּיים; הּוא הרי - עֹוללֹות ׁשּכּלֹו ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻּכרם

הּפרט ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו - תעֹולל לא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻוכרמ
ּבלבד. ּבכרם אּלא נֹוהגין ְְְֲִִֵֶֶֶַָָוהעֹוללֹות

ּבעל ׁשּיתחיל עד ועֹוללֹות ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאין
וכּמה תעֹולל. לא ּכרמ תבצר וכי ׁשּנאמר: ּכרמֹו; לבצר ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּכרם
רביע. עֹוּׂשין ׁשהן אׁשּכֹולֹות ׁשלׁשה ּבהן? זֹוכין ויהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹיבצר

אין - העֹוללֹות נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו ְְְִֵֵֶַַַַָֹהּמקּדיׁש
העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם לענּיים; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָהעֹוללֹות

להקּדׁש. ּגּדּולם ּׂשכר ויּתנּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָלענּיים,
זֹומר זה הרי - העֹוללֹות ׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזֹומר

העֹוללֹות. ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָּכדרּכֹו;
.ּבעֹוללֹות חּיב - לבצר ליּׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹנכרי

חּיב, יּׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפים ׁשהיּו ונכרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻיּׂשראל
ּפטּור. נכרי ְְִֶָָוׁשל

נֹותנן - עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעּׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבן
ּתרּומת לעּׂשֹות לֹו יׁש - האׁשּכֹול עם נקרצת ואם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָלעני.

אחר. מקֹום על ֲֵֵַַַָמעּׂשר
לאכל אם ּביתֹו: לתֹו ּובצרם ּגפנים חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָֹמי

וחּיב הרבעי, ּומן הּׁשכחה ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָענבים
ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין לעּׂשֹות ּבצרן ואם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבעֹוללֹות;
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ה'תש"ע אלול ט"ז חמישי יום

 
הּׂשד ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ,1ההעמר ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ואּלּו אּלּו ׁשכחּוהּו ּפֹועלים, ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה ּבעל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשכחֹו
אינּה - ׁשּׁשכחּוהּו ּבעת אֹותן ורֹואין עֹוברין אחרים ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָוהיּו

אדם2ׁשכחה ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד הּטמּון3, עמר ואפּלּו אם4. , ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - ְְֲִִֵֶַָנׁשּכח

ׁשהּפֹועלים אני יֹודע ואמר: ּבעיר הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ּוׁשכחּוהּו ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום עמר ׁשכחה5ׁשכחּו זה הרי -6. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ
ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ׁשכחה.7ואם אינּה - ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

מעּקרֹו הּׁשכחה8ׁשהּׁשכּוח הּוא - אפּלּו9ּבּׂשדה ּבעיר, אבל ; ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשכחה זֹו הרי - ׁשכּוח ּולבּסֹוף וׁשכחּת10זכּור ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבעיר ולא - ּבּׂשדה .11עמר ְִֶֶַָָֹֹ
ּבפניו הענּיים ּבקׁש12עמדּו חּפּוהּו את13אֹו זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ּבּׂשדה14הּקׁש והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק אֹו ,15 ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָ
ׁשכחה אינֹו - נטלֹו16ּוׁשכחֹו אם אבל למקֹום17. ,18מּמקֹום ְְְְֲִִִֵָָָָָָ

לּגפה סמּו ׁשהּניחֹו ּפי על אֹו19אף לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו ִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ׁשכחה.20לּכלים זה הרי - ּוׁשכחֹו , ְְֲִִֵֵֶַָָ

את וׁשכח חברֹו ּגּבי על והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטל
העליֹון זכר אם הּתחּתֹון21ׁשניהן: אין - ּבֹו ׁשּיפּגע קדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשכחה הּתחּתֹון - לאו ואם .22ׁשכחה, ְְְְִִִַַָָָ
ׁשם וׁשכח חברֹו ּׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמריו ְְְְֲֲֳֵֵַַָָָָָָָעפּו

ּפּזר אם אבל .בּׂשד קציר ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינֹו - 23עמר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשכחה. זֹו הרי - וׁשכח ּׂשדהּו ּבתֹו ְְְֲֳִִֵֵַָָָָָהעמרים

היה אם הרביעי: וׁשכח ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּנֹוטל
ׁשּׁשי החמיׁשי24ׁשם ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ואם25- ; ְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבלבד חמּׁשה החמיׁשי26היּו לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהא הרי27- ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשכחה. ְְִִִָָהרביעי

ׁשכחה אינּה - מהן אחד וׁשכח מערּבבין עמרים 28ׁשני ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
סביבֹותיו. ּכל את ׁשּיּטל ְִִֶֶַָָֹעד

ׁשהן29הּלּוף ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבארץ וׁשכח30טמּונין ּבּלילה הּקֹוצר ׁשכחה. להן יׁש - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

-31קמה ׁשּׁשכח הּסּומא וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעמר אֹו , ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשכחה להן מתּכּון32יׁש ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומא היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הּגס את ׁשכחה33לּטל לֹו אין קֹוצר34- הריני האֹומר: וכל . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁשּכל ׁשכחה; לֹו יׁש - אּטל אני ׁשֹוכח ּׁשאני מה מנת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על ּבטל35הּמתנה ּתנאֹו -36. ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.בשדה עומד לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו ובאופן עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל כששכחוהוהמדובר
פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר השדה, בעל שכחו ולא פועלים
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים ואלו אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור "כי שנאמר

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני משה):שדרך פני בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא הוא כן
השדה. בעל וגם פועלים גם בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו העומר את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו

,מפרשים שהם הטמון" את לרבות "בשדה בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו יהודה, כר' ולא כחכמים,
השדה. בתוך כך."בשדה": אחר אותו שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", שכחוהוצריךֿלהיות: סוף שסוף כיוון

השדה.שניהם. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן הפועלים.אף ששכחוהו לפני בעתכלומר, זכור אבל
כך. אחר הוא ששכח פי על אף שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, שדהו,ששכחוהו בצד עומד שאינו שכיוון

שכחה. זו הרי הוא גם שכח כן שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שכחה,שאינה זו הרי מעיקרו שכוח - בשדה כלומר,
שבשדה הכתוב שגזירת לומר ואין שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל
שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה", ולאלמנה ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל, שכחה אין ובעיר שכחה יש

שכחה.העיר". לידי באו זה ידי ועל לו] שכחה.[=והסתירו לידי באו זה עלומתוך השכחה נגרמה זה שבאופן
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי הקש את גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, "אפילוידי שם בסוטה מפורש כן

נמי". בו.בשדה זכה - לעיר להוליכו בו שהחזיק שם,שכיוון בירושלמי עזריה בן אלעזר ור' אליעזר ר' וכדברי
הלל. כבית והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל ובית שמאי בית נחלקו זה ולאשבאופן בו החזיק שלא היינו

בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש לפיכך למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו גילה
שכחה. אינו כך אחר שכחו אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר, והואלהוליכו המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.ממלת אמוריםכלי שהדברים פי על ואף העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר מה על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי כיוון - שמעון רבי לדעת שם
וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את בזוכר אמר יונה דר' יונה כר' זעירא דר' "אתיא שכחה": אינו זה הרי בקש

שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על נשכח שהתחתון נמצא העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר, אבלשל
לעיר. להוליכו שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם ונפשטה.העליון, שם עמרים.בעיא שלושה נשארו כן ואם

אלא שכחו ולא הרביעי על כלל דלג לא כי ייתכן החמישי, נטל לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג שנטלו שכיוון
שני. מצד שלושה כך ואחר זה, מצד שורה שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו רקחילק שני בצד נשארו שלא

בשלושה. כדלעיל שני מצד שיתחיל סברה ואין שורה, מהווים שאינם זהושניים לחמישי והלך הרביעי על משדלג כלומר,
שכחה. על המוכיח ישהזמן הרי עיון צריך אבל אחר. דבר מחמת שכחה זו והרי העומר, נראה לא הערבוביא שמחמת

בטמון? הבצלים.שכחה ממיני מין לארץ".והוא מתחתית מהן הנאכל לומר: לשכוח."רוצה לו גרמה שהחשיכה
ושהוא לילה שעכשיו שיודע כאן אבל - לשכוח לו גרם אחר שדבר מפני שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם

בוו יותר.סומא, בדק קצירך".הגדולים.דאי תקצור "כי כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל שאמרה:לקטנים,
לקחתו". תשוב לא בשדה עומר ושכחת בשדך קצירך תקצור והוא"כי לבהמה, גם אותה קוצרים שיש בתבואה [המדובר



עה               
  

ה'תש"ע אלול ט"ז חמישי יום

 
הּׂשד ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ,1ההעמר ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ואּלּו אּלּו ׁשכחּוהּו ּפֹועלים, ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה ּבעל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשכחֹו
אינּה - ׁשּׁשכחּוהּו ּבעת אֹותן ורֹואין עֹוברין אחרים ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָוהיּו

אדם2ׁשכחה ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד הּטמּון3, עמר ואפּלּו אם4. , ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - ְְֲִִֵֶַָנׁשּכח

ׁשהּפֹועלים אני יֹודע ואמר: ּבעיר הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ּוׁשכחּוהּו ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום עמר ׁשכחה5ׁשכחּו זה הרי -6. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ
ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ׁשכחה.7ואם אינּה - ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

מעּקרֹו הּׁשכחה8ׁשהּׁשכּוח הּוא - אפּלּו9ּבּׂשדה ּבעיר, אבל ; ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשכחה זֹו הרי - ׁשכּוח ּולבּסֹוף וׁשכחּת10זכּור ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבעיר ולא - ּבּׂשדה .11עמר ְִֶֶַָָֹֹ
ּבפניו הענּיים ּבקׁש12עמדּו חּפּוהּו את13אֹו זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ּבּׂשדה14הּקׁש והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק אֹו ,15 ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָ
ׁשכחה אינֹו - נטלֹו16ּוׁשכחֹו אם אבל למקֹום17. ,18מּמקֹום ְְְְֲִִִֵָָָָָָ

לּגפה סמּו ׁשהּניחֹו ּפי על אֹו19אף לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו ִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ׁשכחה.20לּכלים זה הרי - ּוׁשכחֹו , ְְֲִִֵֵֶַָָ

את וׁשכח חברֹו ּגּבי על והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטל
העליֹון זכר אם הּתחּתֹון21ׁשניהן: אין - ּבֹו ׁשּיפּגע קדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשכחה הּתחּתֹון - לאו ואם .22ׁשכחה, ְְְְִִִַַָָָ
ׁשם וׁשכח חברֹו ּׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמריו ְְְְֲֲֳֵֵַַָָָָָָָעפּו

ּפּזר אם אבל .בּׂשד קציר ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינֹו - 23עמר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשכחה. זֹו הרי - וׁשכח ּׂשדהּו ּבתֹו ְְְֲֳִִֵֵַָָָָָהעמרים

היה אם הרביעי: וׁשכח ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּנֹוטל
ׁשּׁשי החמיׁשי24ׁשם ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ואם25- ; ְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבלבד חמּׁשה החמיׁשי26היּו לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהא הרי27- ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשכחה. ְְִִִָָהרביעי

ׁשכחה אינּה - מהן אחד וׁשכח מערּבבין עמרים 28ׁשני ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
סביבֹותיו. ּכל את ׁשּיּטל ְִִֶֶַָָֹעד

ׁשהן29הּלּוף ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבארץ וׁשכח30טמּונין ּבּלילה הּקֹוצר ׁשכחה. להן יׁש - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

-31קמה ׁשּׁשכח הּסּומא וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעמר אֹו , ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשכחה להן מתּכּון32יׁש ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומא היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הּגס את ׁשכחה33לּטל לֹו אין קֹוצר34- הריני האֹומר: וכל . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁשּכל ׁשכחה; לֹו יׁש - אּטל אני ׁשֹוכח ּׁשאני מה מנת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על ּבטל35הּמתנה ּתנאֹו -36. ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
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.בשדה עומד לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו ובאופן עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל כששכחוהוהמדובר
פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר השדה, בעל שכחו ולא פועלים
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים ואלו אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור "כי שנאמר

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני משה):שדרך פני בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא הוא כן
השדה. בעל וגם פועלים גם בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו העומר את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו

,מפרשים שהם הטמון" את לרבות "בשדה בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו יהודה, כר' ולא כחכמים,
השדה. בתוך כך."בשדה": אחר אותו שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", שכחוהוצריךֿלהיות: סוף שסוף כיוון

השדה.שניהם. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן הפועלים.אף ששכחוהו לפני בעתכלומר, זכור אבל
כך. אחר הוא ששכח פי על אף שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, שדהו,ששכחוהו בצד עומד שאינו שכיוון

שכחה. זו הרי הוא גם שכח כן שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שכחה,שאינה זו הרי מעיקרו שכוח - בשדה כלומר,
שבשדה הכתוב שגזירת לומר ואין שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל
שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה", ולאלמנה ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל, שכחה אין ובעיר שכחה יש

שכחה.העיר". לידי באו זה ידי ועל לו] שכחה.[=והסתירו לידי באו זה עלומתוך השכחה נגרמה זה שבאופן
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי הקש את גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, "אפילוידי שם בסוטה מפורש כן

נמי". בו.בשדה זכה - לעיר להוליכו בו שהחזיק שם,שכיוון בירושלמי עזריה בן אלעזר ור' אליעזר ר' וכדברי
הלל. כבית והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל ובית שמאי בית נחלקו זה ולאשבאופן בו החזיק שלא היינו

בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש לפיכך למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו גילה
שכחה. אינו כך אחר שכחו אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר, והואלהוליכו המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.ממלת אמוריםכלי שהדברים פי על ואף העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר מה על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי כיוון - שמעון רבי לדעת שם
וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את בזוכר אמר יונה דר' יונה כר' זעירא דר' "אתיא שכחה": אינו זה הרי בקש

שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על נשכח שהתחתון נמצא העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר, אבלשל
לעיר. להוליכו שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם ונפשטה.העליון, שם עמרים.בעיא שלושה נשארו כן ואם

אלא שכחו ולא הרביעי על כלל דלג לא כי ייתכן החמישי, נטל לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג שנטלו שכיוון
שני. מצד שלושה כך ואחר זה, מצד שורה שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו רקחילק שני בצד נשארו שלא

בשלושה. כדלעיל שני מצד שיתחיל סברה ואין שורה, מהווים שאינם זהושניים לחמישי והלך הרביעי על משדלג כלומר,
שכחה. על המוכיח ישהזמן הרי עיון צריך אבל אחר. דבר מחמת שכחה זו והרי העומר, נראה לא הערבוביא שמחמת

בטמון? הבצלים.שכחה ממיני מין לארץ".והוא מתחתית מהן הנאכל לומר: לשכוח."רוצה לו גרמה שהחשיכה
ושהוא לילה שעכשיו שיודע כאן אבל - לשכוח לו גרם אחר שדבר מפני שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם

בוו יותר.סומא, בדק קצירך".הגדולים.דאי תקצור "כי כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל שאמרה:לקטנים,
לקחתו". תשוב לא בשדה עומר ושכחת בשדך קצירך תקצור והוא"כי לבהמה, גם אותה קוצרים שיש בתבואה [המדובר



עו              
  

ׁשּקצרּה נגמרה37ּתבּואה ׁשּלא לּבהמה,38עד להאכילּה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
קטּנֹות אגּדֹות קצרּה אם וכן39וכן עמרים, עּׂשאּה ולא ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָֹֻ

ולא לּׁשּוק להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן והּבצלים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּׁשּומים
ׁשכחה להם אין - ּגרן מהן להעמיד עמרים .40עּׂשאן ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

לפניו וׁשכח הּׁשּורה מראׁש לקצר ׁשהתחיל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּקֹוצר
ׁשכחה; אינֹו - וׁשּלפניו ׁשכחה, - אחריו ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּולאחריו:
מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה אינֹו - לקחּתֹו תׁשּוב לא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשכחה, - ּתׁשּוב ּבבל ׁשהּוא ּכל הּכלל: זה לאחריו. ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹויּניחּנּו

ׁשכחה. אינֹו - ּתׁשּוב ּבבל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶַָָֹוכל
לצפֹון ּפניו זה הּׁשּורה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים

- ׁשּלפניהם ּולאחריהן: לפניהם וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
ׁשל41ׁשכחה לאחֹוריו הּוא ׁשּלפניו זה מהן אחד ׁשּכל מּפני , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
והעמר42חברֹו ׁשהתחילּו43; ּבּמקֹום לאחֹוריהן ׁשּׁשכחּוהּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּמן הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה, אינֹו - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו
ׁשכּוח ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, וכן44הּמזרח . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשנים והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
למזרח, מערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשכחה,
ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין

והן45הּקֹוצר - האלּמֹות ּופּנה אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְֲֲֲִִֵֵֵַָָֻֻֻ
הּׁשני ּומּמקֹום אחר, למקֹום זה מּמקֹום - עמרים ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין

הּׁשליׁשי העמר46למקֹום וׁשכח לּגרן, הּׁשליׁשי ּומּמקֹום , ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
למקֹום העמרים ּפּנה אם למקֹום: מּמקֹום ׁשּפּנה ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָָּבׁשעה
ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה, לֹו יׁש - וׁשכחם מלאכה גמר 47ׁשהּוא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשכחה לֹו אין - לּגרן מלאכה גמר ׁשהּוא ואם48מּמקֹום ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אינֹו - וׁשכח מלאכה גמר ׁשאינֹו למקֹום העמרים ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָָָּפּנה
לֹו יׁש - לּגרן מלאכה גמר ׁשאינֹו מּמקֹום ּוכׁשּיפּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשכחה,

ְִָׁשכחה.
מקֹום זהּו ׁשּדעּתֹואי מקֹום זה מלאכה? גמר ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשם אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ׁשם49לקּבץ להֹוליכן אֹו ְְְֳִִֵַָָָָָָָָָ
הּגרן ׁשהּוא ּגדיׁש הּוא50למקֹום מלאכה גמר ׁשאינֹו ּומקֹום . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

אלּמֹות מהן לעּׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום
אחר. למקֹום להֹוליכן ּכדי ְְְְִֵֵַָָּגדֹולֹות

ּכריכֹות -52הּמבּדלֹות51ׁשּתי וׁשלׁש ׁשכחה, - מּזֹו זֹו ְְְְְִִִֵַָָָֻ
ּוׁשלׁשה ׁשכחה, - מּזה זה הּמבּדלין עמרים ׁשני ׁשכחה. ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאינן

ׁשכחה. אינן -ְִֵָָ
,ׁשכחה - מּזה זה הּמבּדלין וחרּובין זיתים צּבּורי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשני

ּפׁשּתן הצני ׁשני ׁשכחה. אינם - ּוׁשלׁשה53ּוׁשלׁשה ׁשכחה, - ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֻ
ׁשכחה. אינם -ְִֵָָ

האילנֹות ּבׁשאר וכן גפנים, זה54ׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ולּגר לעני ׁשּנאמר: ׁשכחה. אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה, - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעזב
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שהשכוח ההלכה תיפסק ואם שלו, יהיה שישכח מה שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש אבל לאדם, קצרה
מה על מתנה שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה שאינה לבהמה, להאכיל אלא לאדם קוצר אינו לעניים, הוא
ושכח קצר שאם אמרה התורה כי ייתכן לא וזה שאמר, כמו לאדם, קצירה זו הרי שלו, היא השכחה אם שהרי בתורה, שכתוב

לעניים. והיא שכחה זו שחתהרי בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה". להן אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י: משנה שם
נמלך כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר סוף "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי סוסים". לאכילת הקצור הגז הוא

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל קצירוקצרה אינה - כן לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי, נגמרה לא כלומר,
ויחלוקכלל. כולה שיקצצה ההוא והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו ופירש לאלומה", "או שם: במשנה

עומרים". נעשים כשיתקבצו האלומות כי [גדולים], עומרים ההם האלומות מן יקבוץ [ולא] לאלומות הוקשהאותה שהרי
שאין עומר אף קציר אחריו שאין קציר מה בשדה", עומר ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי (שנאמר: קציר, לשכחת קמה שכחת

שכחה. אינו - כן עושה שאינו וכל לגורן לקצור הקוצרים ודרך עומר), אינואחריו - לפניו ושכח הקוצר שיחיד פי על אף
היהשכחה. חבירו, ששכח מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד, כאיש הם והרי השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

תשוב בבל שהוא כל הכלל "זה שם המשנה בסוף שאמרו מה זה ולפי לקחתו". תשוב "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך
לפניהם. שכחו כששניים השנייה הבבא על וגם לאחריו, שכח כשיחיד הראשונה הבבא על גם מוסב זה צריךֿלהיות:שכחה",

(רדב"ז). שהתחילוו"הקמה" שניים שורות: ראשי הן ואלו - מוכיח שכנגדו העומר שורות, "ראשי שם: (גֿד) במשנה הוא כן
שהטעם הרי שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם ושכחו לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע
העומר את שכחו ששניהם לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח, שכנגדו שהעומר מפני הוא שכחה אינו שלאחריהם
וזה צפון מתחילת זה התחילו שלא מזה לכך וראייה למערב. ממזרח שורה שתהיה כדי בכוונה הניחוהו וודאי אלא האמצעי,

כלל. שכוח אינו שביניהם והעומר כן, עשו בכוונה אלא דרום, ולכומסאותמתחילת לכובעות "המעמר ח: משנה ה פרק שם
הכלל: זה שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש לגדיש המעמר שכחה. לו יש ולגורן ממנו שכחה, לו אין ולעומרים, לחררה
ממנו שכחה. לו אין מלאכה גמר שאינו למקום שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש מלאכה גמר שהוא למקום המעמר כל

עימור. אחריו שאין בעימור אלא שכחה שאין שכחה, לו יש "לכובעותולגורן (שם) במשנה שאמרו מה רבינו מפרש כן
התבואה. את לשם שמביאים מקומות שהם לחררה" לאולכומסאות שכאן נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,

מלאכה. גמר שהוא מקום שהואהיה למקום פינה שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת שנשכח זה כלומר,
שכחה. הוא הרי לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, חדש.גמר לעימור מכוון שהמקוםואינו שדעתו לומר, רוצה

גורן. וגם גדיש גם יהיה מהעומרים.הזה יותר קטנות אגודות שכחה.הן והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות הן שאם
,כשהזריעו דמיירי לי ונראה הוצני. ליה קרי ולכן דקל. כהוצי הם אותם כשעוקרים פשתן "הוצני בפירושו: שם הרא"ש וכתב

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות, המוכר בראש כדאיתא אדם מאכל הוא אינםשאז בשכחה גם הרשב"א לדעת
בפאה. החייבים האילנות אלא חייבים

              
  

קּבין ארּבעה ׁשל ואחד קב קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהיּו
ׁשכחה זה הרי - אינֹו55ּוׁשכחֹו - הארּבעה על יתר ; ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

על56ׁשכחה יתר ואחד קּבין ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשכחה אינֹו - קּבין .57ׁשמֹונה ְְִִֵַָָ

סאתים ּבֹו ׁשּיׁש ׁשכחה;58העמר אינֹו - ּוׁשכחֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּכּלן ּפי על אף גדיׁש. ולא - ּבּׂשדה עמר וׁשכחּת ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּנאמר:

סאתים מּׁשניהן59סאתים ׁשּיׁש ּפי על אף עמרים, ׁשני ׁשכח . ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשכחה60סאתים אּלּו הרי ׁשכחה61- ׁשהן לי, יראה וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מּסאתים יֹותר ּבׁשניהן היה .62אפּלּו ְֲִִִִֵֵֶַָָָ
ּוׁשכחּה סאתים ּבּה ׁשּיׁש ׁשכחה63קמה אינּה אין64- . ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

סאתים ּבריאֹות65ּבּה הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָ
ראּויה היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻוארּכֹות,
- ּוׁשכחּה סאתים לעּׂשֹות זה אמּדן אחר הּקמה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ(להיֹות)

ׁשכחה. ְִֵָָאינּה
אינן - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה ּתבּואה סאה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָׁשכח

ּובפרֹות66מצטרפים ּובבצלים ּבׁשּום וכן ׁשכחה. ּוׁשניהם , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ּבּקרקע67האילן מקצתן ׁשכח אם ּתלּוׁש68, ּומקצתן ְְְִִִִַַַַָָָָָָָָ

ׁשכחה. ׁשניהם אּלא מצטרפין, אינן - סאתים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובׁשניהם
ּבצ עמר הּקמההּׁשֹוכח ׁשכּוחה69ד אינּה70ׁשאינּה - ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּסביבֹותיו עמר עמר; וׁשכחּת תקצר ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשכחה.
ׁשכחה.71קציר אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ

קלח אפּלּו ׁשכּוחה, ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
לקחּתּה.72אחד מּתר ויהיה הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

אפּלּו ׁשכּוח, ׁשאינֹו עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

סאתים ּבֹו לענּיים.73היה הּׁשכּוח והרי אֹותּה, מּציל אינֹו - ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּׂשעֹורים קמת ואין ׁשּלֹו, עמר על מּצלת חברֹו קמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין
העמר. מּמין הּקמה ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על ְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּצלת

סאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח
-74ּפרֹות ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ׁשכחה. ְִֵָָאינן
ּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

אֹו75ּבּמקֹום הּפרצה, ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון , ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָ
ּכגֹון76ּבמעּׂשיו ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה, זיתים עֹוּׂשה ׁשהיה ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשהּוא הּזיתים, ּבין הּנטֹופה זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה
הּׁשפכני אֹו הרּבה, ׁשמן הּביׁשני77נֹוטף היה78אֹו אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשכחה. אינֹו - אּלּו דברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבֹו
אּתה ואין לעֹולם ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר - ּבּׂשדה עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוׁשכחּת
זֹוכרֹו ׁשאּתה זה, יצא ותראהּו; ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹודע
ידּוע ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹלאחר

ְְָֻּומפרסם.
ּבדעּתֹו מסּים היה79היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי - ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֻֻ

מסּימֹו הּדקל - הּדקל ּבצד נטֹופה80עֹומד זית ׁשניהן היּו . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
זה את מסּים זה אחת81- וׁשכח נטֹופה זית ּׂשדהּו ּכל היתה . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשכחה לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו אמּורים?82מהן ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
התחיל ּבֹו83ׁשּלא התחיל אם אבל המפרסם; זה ּבאילן ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֻ

מפרסם ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - מקצתֹו .84וׁשכח ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
- סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוהּוא

ׁשכחה האילן85אינּה ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.86, ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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יש חולקו, שלא זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה ויהיו קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית
שכחה. ואינולהם מסויים דבר הם קבים מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת אלא במשנה אמרו שלא מזה

באופןשכחה. אלא הסתפקו שלא א) הלכה סוף (שם הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין שלמעלה ממה נלמד
שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה קבים, משמונת שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני של השדה עומרי שכל
אלא בבבלי, כ"בעי" בירושלמי "בעי" אין בעי" יונה "רבי שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים שמונת אלא בו אין

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו קילוֿגרם."בעי" עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים כגדיש.הם הוא שהרי
."סאתיים מהם אחד בכל ואין "הואיל נוסף: רוקח מעשה וכדעתבכתבֿיד גדיש, ולא עמרים הם והרי מצטרפים שאינם

גמליאל. כרבן ולא שם במשנה עמרים.חכמים אלא גדיש, אינם אלה שגם הוא, ששכחתכולה.פשוט פי על אף
שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין הקמה" את "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר ממה נלמדה קמה

בקמה. כן כמו גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת כחשקמה מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,
סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל שכחה.השיבולים, שאינו סאתיים שינהלשיעור ורבינו באילן", "וכן שם: [במשנה

"ובפירות כתב, לפיכך שכחה, זו הרי סאתיים בו יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח להלן שיטתו לפי האילן", "ובפירות וכתב:
את ששכח ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח אם זה שבאופן מפירותיו, מקצת ושכח באילן, כשהתחיל מדובר שכאן לומר האילן",

האילן]. לקרקע.כל מחוברים העומרכלומר, הקמה, ואת העומר את מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח: משנה ו פרק שם
הקמה". את ולא העומר את לא מציל היאאינו מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה יש אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש

שבצידה. העומר אחרים.על מצלת שאינה שכן כל עצמה, מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שכחו.שלא שלא
.השכוח את מציל אינו כן פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש ובעשדינו שבקמה פי על אמרנושאף ומרים

אינו סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים, בהם יש שאם
כך. כל מקומו.חשוב הגבלת מפני שמנו.ידיעתו לרוב או זיתיו לרוב כןידוע ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

שפך. ממלת נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, שמופירשוהו נקרא כן על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים
מבושה. לקוח האילן.בישני בעל של בעיניו נחשב וידועשהוא הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא שהרי שם,

שכחה.במקום. חשיבותם.ואינם בטלה שאז כולו.לפי והריושכחו חשיבותו, בטלה בו שהתחיל שכיוון
חשיבותן. בטלה החביות נתפתחו שאם ח, משנה ג פרק בערלה ששנינו למה דומה יזכרנו.זה ודאי בו שהתחיל שכיוון

.לשכחו הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה, זה הרי - סאתיים בו יש אם שאפילו
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קּבין ארּבעה ׁשל ואחד קב קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהיּו
ׁשכחה זה הרי - אינֹו55ּוׁשכחֹו - הארּבעה על יתר ; ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

על56ׁשכחה יתר ואחד קּבין ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשכחה אינֹו - קּבין .57ׁשמֹונה ְְִִֵַָָ

סאתים ּבֹו ׁשּיׁש ׁשכחה;58העמר אינֹו - ּוׁשכחֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּכּלן ּפי על אף גדיׁש. ולא - ּבּׂשדה עמר וׁשכחּת ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּנאמר:

סאתים מּׁשניהן59סאתים ׁשּיׁש ּפי על אף עמרים, ׁשני ׁשכח . ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשכחה60סאתים אּלּו הרי ׁשכחה61- ׁשהן לי, יראה וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מּסאתים יֹותר ּבׁשניהן היה .62אפּלּו ְֲִִִִֵֵֶַָָָ
ּוׁשכחּה סאתים ּבּה ׁשּיׁש ׁשכחה63קמה אינּה אין64- . ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

סאתים ּבריאֹות65ּבּה הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָ
ראּויה היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻוארּכֹות,
- ּוׁשכחּה סאתים לעּׂשֹות זה אמּדן אחר הּקמה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ(להיֹות)

ׁשכחה. ְִֵָָאינּה
אינן - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה ּתבּואה סאה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָׁשכח

ּובפרֹות66מצטרפים ּובבצלים ּבׁשּום וכן ׁשכחה. ּוׁשניהם , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ּבּקרקע67האילן מקצתן ׁשכח אם ּתלּוׁש68, ּומקצתן ְְְִִִִַַַַָָָָָָָָ

ׁשכחה. ׁשניהם אּלא מצטרפין, אינן - סאתים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובׁשניהם
ּבצ עמר הּקמההּׁשֹוכח ׁשכּוחה69ד אינּה70ׁשאינּה - ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּסביבֹותיו עמר עמר; וׁשכחּת תקצר ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשכחה.
ׁשכחה.71קציר אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ

קלח אפּלּו ׁשכּוחה, ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
לקחּתּה.72אחד מּתר ויהיה הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

אפּלּו ׁשכּוח, ׁשאינֹו עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

סאתים ּבֹו לענּיים.73היה הּׁשכּוח והרי אֹותּה, מּציל אינֹו - ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּׂשעֹורים קמת ואין ׁשּלֹו, עמר על מּצלת חברֹו קמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין
העמר. מּמין הּקמה ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על ְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּצלת

סאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח
-74ּפרֹות ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ׁשכחה. ְִֵָָאינן
ּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

אֹו75ּבּמקֹום הּפרצה, ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון , ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָ
ּכגֹון76ּבמעּׂשיו ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה, זיתים עֹוּׂשה ׁשהיה ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשהּוא הּזיתים, ּבין הּנטֹופה זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה
הּׁשפכני אֹו הרּבה, ׁשמן הּביׁשני77נֹוטף היה78אֹו אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשכחה. אינֹו - אּלּו דברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבֹו
אּתה ואין לעֹולם ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר - ּבּׂשדה עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוׁשכחּת
זֹוכרֹו ׁשאּתה זה, יצא ותראהּו; ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹודע
ידּוע ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹלאחר

ְְָֻּומפרסם.
ּבדעּתֹו מסּים היה79היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי - ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֻֻ

מסּימֹו הּדקל - הּדקל ּבצד נטֹופה80עֹומד זית ׁשניהן היּו . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
זה את מסּים זה אחת81- וׁשכח נטֹופה זית ּׂשדהּו ּכל היתה . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשכחה לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו אמּורים?82מהן ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
התחיל ּבֹו83ׁשּלא התחיל אם אבל המפרסם; זה ּבאילן ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֻ

מפרסם ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - מקצתֹו .84וׁשכח ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
- סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוהּוא

ׁשכחה האילן85אינּה ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.86, ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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יש חולקו, שלא זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה ויהיו קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית
שכחה. ואינולהם מסויים דבר הם קבים מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת אלא במשנה אמרו שלא מזה

באופןשכחה. אלא הסתפקו שלא א) הלכה סוף (שם הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין שלמעלה ממה נלמד
שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה קבים, משמונת שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני של השדה עומרי שכל
אלא בבבלי, כ"בעי" בירושלמי "בעי" אין בעי" יונה "רבי שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים שמונת אלא בו אין

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו קילוֿגרם."בעי" עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים כגדיש.הם הוא שהרי
."סאתיים מהם אחד בכל ואין "הואיל נוסף: רוקח מעשה וכדעתבכתבֿיד גדיש, ולא עמרים הם והרי מצטרפים שאינם

גמליאל. כרבן ולא שם במשנה עמרים.חכמים אלא גדיש, אינם אלה שגם הוא, ששכחתכולה.פשוט פי על אף
שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין הקמה" את "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר ממה נלמדה קמה

בקמה. כן כמו גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת כחשקמה מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,
סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל שכחה.השיבולים, שאינו סאתיים שינהלשיעור ורבינו באילן", "וכן שם: [במשנה

"ובפירות כתב, לפיכך שכחה, זו הרי סאתיים בו יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח להלן שיטתו לפי האילן", "ובפירות וכתב:
את ששכח ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח אם זה שבאופן מפירותיו, מקצת ושכח באילן, כשהתחיל מדובר שכאן לומר האילן",

האילן]. לקרקע.כל מחוברים העומרכלומר, הקמה, ואת העומר את מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח: משנה ו פרק שם
הקמה". את ולא העומר את לא מציל היאאינו מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה יש אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש

שבצידה. העומר אחרים.על מצלת שאינה שכן כל עצמה, מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שכחו.שלא שלא
.השכוח את מציל אינו כן פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש ובעשדינו שבקמה פי על אמרנושאף ומרים

אינו סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים, בהם יש שאם
כך. כל מקומו.חשוב הגבלת מפני שמנו.ידיעתו לרוב או זיתיו לרוב כןידוע ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

שפך. ממלת נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, שמופירשוהו נקרא כן על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים
מבושה. לקוח האילן.בישני בעל של בעיניו נחשב וידועשהוא הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא שהרי שם,

שכחה.במקום. חשיבותם.ואינם בטלה שאז כולו.לפי והריושכחו חשיבותו, בטלה בו שהתחיל שכיוון
חשיבותן. בטלה החביות נתפתחו שאם ח, משנה ג פרק בערלה ששנינו למה דומה יזכרנו.זה ודאי בו שהתחיל שכיוון

.לשכחו הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה, זה הרי - סאתיים בו יש אם שאפילו
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ׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָזית
ּבכל ׁשאין ּפי על אף רּוחֹותיו, מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ְִִִִִֵֵֶַַַָָָזיתים
אינֹו - האמצעי את ׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּורה

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי אמרּו87ׁשכחה, ולמה זית88. ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
הּזמן89ּבלבד ּבאֹותֹו יּׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשהיה מּפני ?90. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבעריס ׁשכחה? את91איזהּו לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל - ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ

ולּטלּה ּובּכרם92ידֹו הּגפנים93. ּומן הּגפן מן מּׁשּיעבר -94 ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּובדקל ּבדלית אֹותּה. הימּנּו95ויׁשּכח מּׁשּירד ּכל96- ּוׁשאר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל מּׁשּיפנה - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאילנֹות
ּבֹו ּבֹו97התחיל התחיל אם אבל ׁשכחה98; אינּה - ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ

סביביו. ּכל את ׁשּיבצר ְְִִֶֶַָָֹעד
לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ׁשהרי ּובפאה; ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּובצרֹו
ּבֹו קֹורא אני 'ו'כרמ 'הּוא99'ּׂשד והרי ׁשּלֹו ׁשהיה מּפני , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

זה הרי - אחרים ׁשל ּבּׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ּפטּור - ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

 
והּוא הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

עני. מעּׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעּׂשר
הארץ זרע ׁשּקֹוצר אחר ּומעּׂשרֹות: ּתרּומֹות סדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוזהּו

מן אחד מּמּנּו מפריׁש מלאכּתֹו ותּגמר העץ ּפרי אֹוסף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
זה ועל לּכהן. ונֹותנּה גדֹולה, ּתרּומה הּנקרא וזהּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהחמּׁשים,
ּכ ואחר .ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ּבּתֹורה: ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָנאמר
ראׁשֹון, מעּׂשר הּנקרא וזהּו מעּׂשרה, אחד הּׁשאר מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפריׁש
יּׂשראל ּבני מעּׂשר את ּכי ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּלוי. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָונֹותנֹו
ּביּׂשראל. מעּׂשר ּכל את נתּתי הּנה לוי ולבני ונאמר: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוגֹומר;

הּנקרא והּוא מעּׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר
ועליו ּבירּוׁשלים. אֹותֹו ואֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָמעּׂשר
עּׂשר נאמר: ועליו מּמעּׂשרֹו. איׁש יגאל ּגאל ואם ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹנאמר:

יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתעּׂשר
הּׁשבּוע מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

מן ּובּׁשּׁשית ּבּׁשליׁשית אבל ּובחמיׁשית. ּוברביעית ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָּובּׁשנּיה
הּׁשאר מן מפריׁש ראׁשֹון מעּׂשר ׁשּמפריׁשים אחר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשבּוע,

ואין עני. מעּׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמעּׂשר
נאמר: ועליו עני. מעּׂשר אּלא ׁשני, מעּׂשר אּלּו ׁשנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּתי
ההיא ּבּׁשנה ּתבּואת מעּׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמקצה
לעּׂשר. תכּלה ּכי נאמר: ועליו הּלוי. ּובא ּבׁשערי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּנחּת

ולא ּתרּומה לא ּבּה ואין הפקר, ּכּלּה הּׁשמּטה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשנת
ּובחּוצה עני. מעּׂשר ולא ׁשני ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹֹמעּׂשרֹות
מצרים ּבארץ מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
ׁשהארצֹות מּפני עני; ּומעּׂשר ראׁשֹון מעּׂשר ּובמֹואב ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּובעּמֹון
נסמכין יּׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי יּׂשראל, לארץ קרֹובֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלּו
מפריׁשים ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָעליה

ׁשנערּבאר ּבארץ אבל ּבּׁשביעית. עני מעּׂשר ּומֹואב עּמֹון ץ ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׁשנים. רב ּכסדר ׁשני, מעּׂשר ּבּׁשביעית מפריׁשין -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

מעּׂשרה אחד מּמּנּו מפריׁש - הּלוי ׁשּלקח ראׁשֹון ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעּׂשר
ואל נאמר: ועליו מעּׂשר. ּתרּומת הּנקרא והּוא לּכהן, ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹונֹותנֹו

ּתדּבר. ְְִִֵַַהלוּים
עני מעּׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעל

ּׂשבעֹו; ּכדי הּמעּׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן -ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וּׂשבעּו. בׁשערי ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

מחצי יפחת לא - נֹותן החּטים מן אם ּכּמה? ּׂשבעֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹּכדי
- הּכּסמין מן ואם מּקב. יפחת לא - הּׂשעֹורים מן ואם ְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹֻקב.
מן ואם מּקב. יפחת לא - הּגרֹוגרֹות ּומן מּקב. יפחת ְְְְִִִִִִִַַַָֹֹֹֹלא
מן ואם סלע. ועּׂשרים חמׁש מּמׁשקל יפחת לא - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּדבלה
יפחת לא - הּׁשמן מן ואם לג. מחצי יפחת לא - ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַֹֹֹֹֹהּיין
לֹו נֹותן - ירק לֹו נתן הּקב. רבע - הארז מן ואם ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמרביעית.
מן ּדינר. ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל והּוא לטרא, ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָמׁשקל
מן עּׂשרה. - האגֹוזים מן קּבין. ׁשלׁשה - ְֱֲִִִִִֶַָָָָָהחרּובין
אחד. - אתרֹוג ׁשנים. - הרּמֹונים מן חמּׁשה. - ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָהאפרסקין
ויּקח ׁשּימּכרם מּכדי יפחת לא - הּפרֹות מּׁשאר לֹו נתן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹואם

סעּדֹות. ׁשּתי מזֹון ְְְְִֵֵֶֻּבדמיהן
לכל לּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט דבר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָֻהיה

ּביניהם. מחּלקין והן לפניהם נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחד
הנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומעּׂשר

עני ואפּלּו ּכרחֹו. על ונֹוטלין ּבאים הענּיים אּלא ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָלּבעלים,
יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּביּׂשראל

ׁשּירצה. עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים הנאה טֹובת ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָלֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ורק א. בהלכה למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי עיון: צריכים הדברים אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי
חכמים. שקנסום לפי שכחה, אינה העניים במשנה.בחיפוהו כלהחכמים על מוסב וזה אילנות. בשאר הדין הוא הלא

כגֿכה. הלכות על שלמעלה, הטעם.מה מאותו - בזיתים שכחה אז אין יוסי רבי ולדעת הזיתים. שהחריב אדריאנוס בזמן
.גבוה כותל גבי על וערסם גפנים הנוטע היההוא לא מקום באותו נזכר היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש

וליטלה. ידיו לפשוט כולם,יכול הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ, על השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:
רגל". ממלת נגזר שכחה.והוא שהן גפנים שתי גביהיינו על או גדולים עצים גבי על המודלית גדולה גפן והיא

אחרים. ולבצרו.אילנות עליו לעלות הדרך היה שאינושכן "כל למעלה האמור בכל לפרש צריך זה ולפי שם. תוספתא
בזו. התחיל לא ועוד אחרת, גפן שבצר - "משירד" "משיעבור", לפשוט", יותר.יכול בו להיזכר עלול הוא בבבאשאז

חכמים לדעת אלא אינו זה אבל וכו'. כרמו את המפקיר לרבות עניים במתנות מיותר "תעזוב" שכתוב ממה זאת למדו שם קמא
ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו ליתן שחייב פאה עזב ולא וקצר שעבר למי הנ"ל מ"תעזוב" דרשו ישמעאל לר' אבל

ו"כרמך". מ"שדך"

              
  

מיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן מעּׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה
עני לכל מחּלקֹו והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש יׁש -ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשאמרנּו. ּכּׁשעּור ְֲִֶֶַַַָֹׁשּיעבר
?ּׂשבעֹו ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה

הענּיים לכל מחּלקֹו - ּבּבית הּמעּׂשר היה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּׂשדה;
ּבּׂשדה, אּלא ּׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ּכזית. ּכזית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאפּלּו
בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח; ׁשם מֹוצא אינֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

ְֵָוּׂשבעּו.
ּופֹוטרין ּתחּלה לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

ׁשני ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב לאיׁש. נֹותנין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַָָָָאֹותּה
האחר לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעּׂשר
מעּׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
לֹו.

ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור - לקצר ּׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
לֹו אמר אם אבל ּבּׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ׁשּנתן ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּכגֹון

ּׁש מה ׁשליׁש הּׂשדה: אֹוּבעל ׁשּל הּוא ּבלבד קֹוצר אּתה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּובׁשעת ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר מה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹרביע
ואסּור ּופאה. ׁשכחה ּבלקט מּתר לפיכ עני, הּוא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻהּקציר
ׁשּקצר, אחר אּלא עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין עני; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבמעּׂשר

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה ְְֲֵֶֶַַָָָוהרי
מּתר זה הרי - והעני ּופרֹות קרקע ּׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּולקחּה הּדמים לוה ואפּלּו ּדמים. נתן לא ׁשעדין ּפי על ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹאף

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֶַָ
מׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמעּׂשר

ּגמילּות ׁשל דבר מּמּנּו מׁשּלמין אבל הּתגמּולין; את ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
ּבֹו ּפֹודין ואין עני. מעּׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו וצרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָחסדים.
דבר מּמּנּו נֹותנין ואין ׁשֹוׁשבינּות, ּבֹו עֹוּׂשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶָָׁשבּויים,
ואין הנאה. ּבטֹובת עיר לחבר אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָלצדקה,
והּנחּת ׁשּנאמר: לארץ, לחּוץ מהארץ אֹותֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

וּׂשבעּו. בׁשערי ואכלּו ונאמר: ,ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשערי

 
,לעני ּׁשראּוי מה ּכפי לענּיים, צדקה לּתן עּׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצות

יד את ּתפּתח ּפתח ׁשּנאמר: מּׂשגת. הּנֹותן יד היתה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאם
וחי ונאמר: .עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו והחזקּת ונאמר: ְְְְְְֱֱֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו.

.עּמ ִִָָאחי
לֹו נתן ולא מּמּנּו עיניו והעלים מבּקׁש עני הרֹואה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

לבב את תאּמץ לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עבר - ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹצדקה
האביֹון. מאחי יד את תקּפץ ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹולא

לֹו אין אם לֹו: לּתן מצּוה אּתה העני ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
אם לֹו, קֹונין - ּבית ּכלי לֹו אין אם אֹותֹו, מכּסים - ְְְִִִִִֵֵַַּכסּות
מּׂשיאין - אּׁשה היתה ואם אֹותֹו. מּׂשיאין - אּׁשה לֹו ְְִִִִִִִֵַַָָָָאין
הּסּוס על לרּכב העני זה ׁשל דרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
לרּכב סּוס לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹועבד

לֹו. יחסר אׁשר מחסרֹו ּדי ׁשּנאמר: לפניו; לרּוץ ועבד ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעליו
לעּׁשרֹו. מצּוה אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻֻּומצּוה

לֹו ּומּציעים ּבית לֹו ּׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום
אּׁשה. לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו ּכלי וכל ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָמּטה

נֹותן - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו ּדי וׁשאל העני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבא
מן מצוה - נכסיו חמיׁשית עד וכּמה? ידֹו. הּׂשגת ּכפי ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָלֹו
עין - מּכאן ּפחֹות ּבינֹוני; - ּבנכסיו מעּׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻהּמבחר;
וכל ּבׁשנה, הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו ימנע לא ּולעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹרעה.
מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מצוה. קּים לא - מּזה ּפחֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּנֹותן

לאחר. צדקה לּתן חּיב - ְְְִֵֵַַַָָָָָהּצדקה
אין - האכילּוני אני, רעב ואמר: אֹותֹו מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעני

מּיד. אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבֹודקין

הּוא. רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - ּכּסּוני ואמר: ערם ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹהיה
ואין מּיד, ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין היּו ְְְְְִִִִִִֵַַָָואם

אחריו. ְֲִַָּבֹודקין
ענּיימפרנ עם ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ענּיי ּומכּסין סין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ

אין - הּפתחים על המחּזר ועני ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָיּׂשראל,
מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל מרּבה, למּתנה לֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻנזקקין
לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ׁשּׁשאל העני את להחזיר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואסּור

נכלם. ּד יׁשב אל ׁשּנאמר: אחת; ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָֹגרֹוגרת
אחד מּכּכר למקֹום מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָאין

ּוכבר ּבסלע. סאין ארּבע החּטים ּכׁשהיּו ּבפּונּדיֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּנמּכר
עליו, ליׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם הּמּדֹות. ּכל ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹּבארנּו
- ׁשבת ואם וקטנית. וׁשמן מראׁשֹותיו, ּתחת לּתן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת
ואם וירק. ודג וקטנית, וׁשמן סעּדֹות, ׁשלׁש מזֹון לֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָֻנֹותנין

כבֹודֹו. לפי לֹו נֹותנין - אֹותֹו מּכירין ְְְִִִִַָהיּו
לֹו ונֹותנין עליו מערימין - צדקה לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעני

עצמֹו את הּמרעיב ועׁשיר הלואה. לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינֹו

ּבֹו. ְִִַמׁשּגיחין
ּׁשראּוי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי

ׁשּיּתן עד מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית - ְִִִִֵֵֶַַַַַלֹו
מה מּמּנּו ולֹוקחין ּבפניו לנכסיו ויֹורדין לּתן. ּׁשאמדּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָמה
ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ּוממׁשּכנין לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּׁשראּוי

ַָׁשּבתֹות.
אֹו לֹו, הראּוי מן יֹותר צדקה נֹותן ׁשהּוא ׁשֹוע ְִֵֵֶַָָָָָָאדם

אסּור - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאים ונֹותן לעצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמצר
מ וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה. מּמּנּו ולגּבֹות ּמּנּולתבעֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
לחציו. ּכל על ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו; להּפרע עתיד -ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

,ׁשבּויים לפדיֹון ואפּלּו יתֹומים על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָאין
עליהם הּדּין ּפסק ואם הרּבה. ממֹון להם ׁשּיׁש ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף
הּנׁשים מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי מּתר. - ׁשם להן לּׂשּום ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּכדי
דבר לא אבל מּועט, ּדבר הּתינֹוקֹות ּומן העבדים ֲֲִִִִַָָָָָָָָֹּומן
וכּמה אחרים. מּׁשל גזל אֹו ּגנבה המרּבה ׁשחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמרּבה;
וענּיּותן. הּבעלים עׁשר לפי הּכל ׁשּלהן? מּועט ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּוא

קֹודמין ּביתֹו ענּיי אדם. לכל קֹודם - קרֹובֹו ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָעני
ׁשּנאמר: אחרת. עיר לענּיי קֹודמין עירֹו ענּיי עירֹו. ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַלענּיי
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עט               
  

מיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן מעּׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה
עני לכל מחּלקֹו והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש יׁש -ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשאמרנּו. ּכּׁשעּור ְֲִֶֶַַַָֹׁשּיעבר
?ּׂשבעֹו ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה

הענּיים לכל מחּלקֹו - ּבּבית הּמעּׂשר היה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּׂשדה;
ּבּׂשדה, אּלא ּׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ּכזית. ּכזית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאפּלּו
בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח; ׁשם מֹוצא אינֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

ְֵָוּׂשבעּו.
ּופֹוטרין ּתחּלה לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

ׁשני ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב לאיׁש. נֹותנין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַָָָָאֹותּה
האחר לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעּׂשר
מעּׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
לֹו.

ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור - לקצר ּׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
לֹו אמר אם אבל ּבּׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ׁשּנתן ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּכגֹון

ּׁש מה ׁשליׁש הּׂשדה: אֹוּבעל ׁשּל הּוא ּבלבד קֹוצר אּתה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּובׁשעת ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר מה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹרביע
ואסּור ּופאה. ׁשכחה ּבלקט מּתר לפיכ עני, הּוא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻהּקציר
ׁשּקצר, אחר אּלא עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין עני; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבמעּׂשר

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה ְְֲֵֶֶַַָָָוהרי
מּתר זה הרי - והעני ּופרֹות קרקע ּׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּולקחּה הּדמים לוה ואפּלּו ּדמים. נתן לא ׁשעדין ּפי על ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹאף

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֶַָ
מׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמעּׂשר

ּגמילּות ׁשל דבר מּמּנּו מׁשּלמין אבל הּתגמּולין; את ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
ּבֹו ּפֹודין ואין עני. מעּׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו וצרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָחסדים.
דבר מּמּנּו נֹותנין ואין ׁשֹוׁשבינּות, ּבֹו עֹוּׂשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶָָׁשבּויים,
ואין הנאה. ּבטֹובת עיר לחבר אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָלצדקה,
והּנחּת ׁשּנאמר: לארץ, לחּוץ מהארץ אֹותֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

וּׂשבעּו. בׁשערי ואכלּו ונאמר: ,ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשערי

 
,לעני ּׁשראּוי מה ּכפי לענּיים, צדקה לּתן עּׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצות

יד את ּתפּתח ּפתח ׁשּנאמר: מּׂשגת. הּנֹותן יד היתה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאם
וחי ונאמר: .עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו והחזקּת ונאמר: ְְְְְְֱֱֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו.

.עּמ ִִָָאחי
לֹו נתן ולא מּמּנּו עיניו והעלים מבּקׁש עני הרֹואה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

לבב את תאּמץ לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עבר - ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹצדקה
האביֹון. מאחי יד את תקּפץ ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹולא

לֹו אין אם לֹו: לּתן מצּוה אּתה העני ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
אם לֹו, קֹונין - ּבית ּכלי לֹו אין אם אֹותֹו, מכּסים - ְְְִִִִִֵֵַַּכסּות
מּׂשיאין - אּׁשה היתה ואם אֹותֹו. מּׂשיאין - אּׁשה לֹו ְְִִִִִִִֵַַָָָָאין
הּסּוס על לרּכב העני זה ׁשל דרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
לרּכב סּוס לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹועבד

לֹו. יחסר אׁשר מחסרֹו ּדי ׁשּנאמר: לפניו; לרּוץ ועבד ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעליו
לעּׁשרֹו. מצּוה אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻֻּומצּוה

לֹו ּומּציעים ּבית לֹו ּׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום
אּׁשה. לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו ּכלי וכל ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָמּטה

נֹותן - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו ּדי וׁשאל העני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבא
מן מצוה - נכסיו חמיׁשית עד וכּמה? ידֹו. הּׂשגת ּכפי ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָלֹו
עין - מּכאן ּפחֹות ּבינֹוני; - ּבנכסיו מעּׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻהּמבחר;
וכל ּבׁשנה, הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו ימנע לא ּולעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹרעה.
מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מצוה. קּים לא - מּזה ּפחֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּנֹותן

לאחר. צדקה לּתן חּיב - ְְְִֵֵַַַָָָָָהּצדקה
אין - האכילּוני אני, רעב ואמר: אֹותֹו מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעני

מּיד. אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבֹודקין

הּוא. רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - ּכּסּוני ואמר: ערם ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹהיה
ואין מּיד, ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין היּו ְְְְְִִִִִִֵַַָָואם

אחריו. ְֲִַָּבֹודקין
ענּיימפרנ עם ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ענּיי ּומכּסין סין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ

אין - הּפתחים על המחּזר ועני ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָיּׂשראל,
מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל מרּבה, למּתנה לֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻנזקקין
לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ׁשּׁשאל העני את להחזיר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואסּור

נכלם. ּד יׁשב אל ׁשּנאמר: אחת; ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָֹגרֹוגרת
אחד מּכּכר למקֹום מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָאין

ּוכבר ּבסלע. סאין ארּבע החּטים ּכׁשהיּו ּבפּונּדיֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּנמּכר
עליו, ליׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם הּמּדֹות. ּכל ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹּבארנּו
- ׁשבת ואם וקטנית. וׁשמן מראׁשֹותיו, ּתחת לּתן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת
ואם וירק. ודג וקטנית, וׁשמן סעּדֹות, ׁשלׁש מזֹון לֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָֻנֹותנין

כבֹודֹו. לפי לֹו נֹותנין - אֹותֹו מּכירין ְְְִִִִַָהיּו
לֹו ונֹותנין עליו מערימין - צדקה לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעני

עצמֹו את הּמרעיב ועׁשיר הלואה. לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינֹו

ּבֹו. ְִִַמׁשּגיחין
ּׁשראּוי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי

ׁשּיּתן עד מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית - ְִִִִֵֵֶַַַַַלֹו
מה מּמּנּו ולֹוקחין ּבפניו לנכסיו ויֹורדין לּתן. ּׁשאמדּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָמה
ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ּוממׁשּכנין לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּׁשראּוי

ַָׁשּבתֹות.
אֹו לֹו, הראּוי מן יֹותר צדקה נֹותן ׁשהּוא ׁשֹוע ְִֵֵֶַָָָָָָאדם

אסּור - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאים ונֹותן לעצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמצר
מ וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה. מּמּנּו ולגּבֹות ּמּנּולתבעֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
לחציו. ּכל על ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו; להּפרע עתיד -ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

,ׁשבּויים לפדיֹון ואפּלּו יתֹומים על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָאין
עליהם הּדּין ּפסק ואם הרּבה. ממֹון להם ׁשּיׁש ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף
הּנׁשים מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי מּתר. - ׁשם להן לּׂשּום ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּכדי
דבר לא אבל מּועט, ּדבר הּתינֹוקֹות ּומן העבדים ֲֲִִִִַָָָָָָָָֹּומן
וכּמה אחרים. מּׁשל גזל אֹו ּגנבה המרּבה ׁשחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמרּבה;
וענּיּותן. הּבעלים עׁשר לפי הּכל ׁשּלהן? מּועט ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּוא

קֹודמין ּביתֹו ענּיי אדם. לכל קֹודם - קרֹובֹו ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָעני
ׁשּנאמר: אחרת. עיר לענּיי קֹודמין עירֹו ענּיי עירֹו. ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַלענּיי

.ּבארצ ּולאבינ ּלענּי ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹלאחי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95



פ              
  

ׁשם ׁשהל העיר אנׁשי עליו ּופסקּו ּבסחֹורה ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמי
רּבים היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין - ּוכׁשּבאין נֹותנין, - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָּופסקּו
- עיר חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָעּמהן

לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו מחּלקּה והּוא עיר, לחבר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָיּתנּוה
ספר ּתנּו אֹו הּכנסת, לבית ּדינר מאתים ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹומר:

ואם ּבֹו. רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו - הּכנסת לבית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתֹורה
ּדינרין מאתים ּתנּו האֹומר לׁשניהן. יּתנּו - ּבׁשנים רגיל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהיה

העיר. אֹותּה לענּיי יּתנּו - ְֲֲִִִִִֵַָָָלענּיים

ה'תש"ע אלול י"ז שישי יום

 
הּנדר ּבכלל היא הרי הריהּצדקה האֹומר: ,לפיכ ים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
זֹו1עלי סלע הרי אֹו לצדקה, לּתנּה2סלע חּיב - צדקה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתאחר ּבבל עבר - אחר ואם מּיד. לּתן3לענּיים ּבידֹו ׁשהרי ; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּומּניח מפריׁש - ענּיים ׁשם אין הן. מצּויין וענּיים עד4מּיד, ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָ

אינֹו - עני ׁשּימצא עד יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּימצא
להפריׁש אֹו5צרי ּבצדקה ׁשּנדר ּבׁשעה התנה אם וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּבזהב ּולצרפּה לׁשּנֹותּה רּׁשאין הּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותֹו 6התנּדב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
מּתרין. אּלּו הרי -ֲִֵֵָֻ

:אמר ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב, - ּבצדקה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס
הרי ואמר: סלע הּמפריׁש צדקה. זֹו הרי - ּכזֹו זֹו סלע ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
צדקה, ׁשנּיה הרי - וזֹו ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח צדקה, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָזֹו

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על .7ואף ְִֵֵֶַַֹ
לא ׁשּיאמר עד יּתן - נדר ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר

נתּכּונּתי 8לכ. ְְְִִַַָ
סלע עלי 'הרי האֹומר אֹו צדקה', זֹו 'סלע האֹומר ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

ּבאחר לׁשּנֹותֹו רצה אם והפריׁשֹו, ואם9לצדקה' מּתר. - ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻ
הּגּבאים רצּו ואם לׁשּנֹותֹו. אסּור - הּגּבאי ליד ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָמּׁשהּגיע

רּׁשאין10לצרף אינן - ּדינרין ולעּׂשֹותן אם11הּמעֹות אּלא ; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לעצמן לא אבל לאחרים, מצרפין - לחּלק ענּיים ׁשם .12אין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

ּכדי הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה
אֹותם13לעּׂשֹות ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

ׁשאסּור ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה ּופֹורע; ענּיים ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמעֹות
ּבֹו. ֵָלהנֹות

.לׁשּנֹותּה אסּור - הּכנסת לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי
לׁשּנֹותּה מּתר - מצוה לדבר נׁשּתּקע14ואם ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֻ

ׁשל נר אֹו הּמנֹורה זֹו אֹומרים: אּלא מעליה, ּבעליה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשם
לׁשּנֹותּה מּתר - מעליה הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּפלֹוני.

הרׁשּות לדבר .15אפּלּו ְְֲִִַָ
אם אבל יּׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהיה
מעליה ּבעליה ׁשם ׁשּיׁשּתּקע עד יאמר16מצוה ׁשּמא ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשל הּכנסת לבית דבר הקּדׁשּתי ּומזלֹות: ּכֹוכבים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹובד
לעצמן. ּומכרּוהּו ְְְְִַָָיהּודים

אין - הּבית לבדק ׁשהתנּדב ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹובד
מחזירין אין - מּמּנּו לקחּו ואם לכּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָמקּבלין

אֹו17לֹו קֹורה ּכגֹון מסּים, הּדבר היה לֹו,. מחזירין - אבן ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻ
לכם לא ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש; מסּים ּדבר להן יהא ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּכדי

וגֹומר לכּתחּלה18ולנּו מהן מקּבלין - הּכנסת לבית אבל .19. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
טעּון - אמר לא ואם הפרׁשּתי. יּׂשראל ּכדעת ׁשּיאמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹוהּוא

לּׁשמים לּבֹו ׁשּמא לחֹומת20ּגניזה, מהם מקּבלים ואין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
חלק21ירּוׁשלים אין ולכם ׁשּנאמר: ׁשּבּה; הּמים לאּמת ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבירּוׁשלים .22וזּכרֹון ְִִִָָָ
ליּׂשראל ּומזלֹות23אסּור ּכֹוכבים העֹובדי מן צדקה לּטל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."הפריש ולא "אמר והיינו בקרבנות, נדר הקריב.לשון ולא הפריש והיינו בקרבנות, נדבה לאלשון - נדר תדור "כי
לשלמו". אמרתאחר בין יש תאחר" "בל עבירת והרי ההפרשה. את לפחות יקיים הנתינה, לקיים יכול שאינו פי על שאף

נתן. ולא הפריש ובין הפריש קיים.ולא רשאים.שתנאו אינם התנה, יד,שאלמלא משום צדקה זו הרי לצדקה, וזו
הבעיא. נפשטה לצדקה", יד יש לומר תמצי "אם שם: שאמרו אמר:שכיוון שאם קו: דמנוחות בתרא בפרק ממשנה כן למד

צדקה. לנדרי הדין והוא נתכוונתי", לכך לא שיאמר עד מביא יהא פירשתי, מה יודע ואיני למקדש) זהב (נדרתי "פרשתי
.אסור אחרת למצוה לשנותו אבל במקומו, אחר ולפרוע זה סלע ללוות לחלקכלומר: עניים להם שאין צדקה "גבאי

אסור. עניים להם יש אם אבל לפרוט, מותר עניים להם אין אם שרק הרי וכו'". שמאפורטין רש"י ולפירוש יחסרו, שמא
ביוקר. הדינרים ויקנו בזול.יפרטו שפרטו או בצירוף מעט שהחסירו יחשדום מעותשמא לו שאין להם שאומר לכוף.

לעניים. לשנות.לחלק אסור הגבאי אבל העיר. בני דווקא וכו'והיינו שהתנדב "גוי שם: הגמרא בסוגיית נראה כן
הרשות. לדבר גם מותר נשתקע שאם הרי נמי", ישראל אפילו - הרשות לדבר אילימא למאי? מותר. כו'' ואזמשנשתקע

הרשות. לדבר אפילו ותניאמותר הימנו מקבלים הבית לבדק נדבה שהתנדב גוי חדא "תני שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
בסוף". הא בתחילה הא קשיא לא - מקבלין אין לאלוקינו".אידך בית שמהפסוק"לבנות לפי מסויים. דבר אפילו

כדעת אמר אם אותו בודקין וכו' קורה שהתנדב "גוי שם: בברייתא הוא וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם "לא
כרחנו על למעלה, כמבואר מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל

הכנסת. בבית אלא המקדש בבית המדובר אין בהנאה.שכאן שאסור הקדש, בדקלשם כדין דינם כי הדבר וברור
מחזירים. אין מסויים שאינו ודבר מסויים, דבר מחזירים ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה קיצרהבית, רבינו

בירושלם". וזיכרון וצדקה חלק אין "ולכם נאמר: שם כי פסוליםהפסוק, אחר דבר אוכלי נחמן רב "אמר כו: בסנהדרין
בצינעה מזון) ממנו (=לקבל לאיתזוני ליה דאיפשר אלא אמרן לא נמי ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי הני לעדות.
אחר" ש"דבר שם ופירשו היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל ליה איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי וקא

              
  

ואינֹו יּׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול אינֹו ואם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבפרהסיא.
זה הרי - ּבצנעה ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן לּטלּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָיכֹול

ּׂשר אֹו ּומל ׁשּׁשלח24מּתר. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשלֹום מּׁשּום לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָממֹון

ּכֹוכבים25מלכּות עֹובדי לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמל יׁשמע ׁשּלא ּכדי ּבּסתר, .26ּומזלֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

קֹודם ׁשבּויים ל27ּפדיֹון ואין ולכסּותן. ענּיים לפרנסת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
ּבכלל הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי ׁשבּויים, ּכפדיֹון גדֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמצוה
נפׁשֹות ּבסּכנת ועֹומד והערּמים והּצמאים .28הרעבים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

את תאּמץ לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהּמעלים
רע ּדם על תעמד לא ועל ,יד את תקּפץ ולא 29לבב, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

לעיני ּבפר ירּדּנּו לא את30ועל ּתפּתח ּפתח מצות ּובּטל . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּכמֹו לרע ואהבּת ,עּמ אחי וחי ּומצות לֹו, והּצל31יד , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ּכאּלּו דברים והרּבה לּמות, רּבה32לקחים מצוה ל ואין . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשבּויים. ְְְִִּכפדיֹון

להן ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי
מצוה לא33ּדבר - וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. ּבֹו מֹוציאין - ְְְֲִִִִַַָָָָֹ

ּפי על אף ׁשבּויים. לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָימּכרּום
ּוגדרּום האבנים את ּופסלּום,34ׁשהביאּו הּקֹורֹות ואת , ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבלבד. ׁשבּויים לפדיֹון הּכל מֹוכרין - לּבנין הּכל ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָֹֹוהתקינּו
הּכנסת ּבית את ימּכרּו לא - וגמרּו ּבנּו אם אּלא35אבל , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הּצּבּור. מן לפדיֹונן ְְְִִִִַָיגּבּו
ּדמיהן על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ּתּקּון36אין מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

לׁשּבֹותם אחריהם רֹודפין האֹויבים יהיּו ׁשּלא .37העֹולם, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין יהיּו38ואין ׁשּלא , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עליהן מכּבידין ּבׁשמירתן.39האֹויבים ּומרּבים העל את ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובדי ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְְִִֵֶַַַָָָָָמי

ראׁשֹונה ּפעם ּבהלואתן: אסרּוהּו אֹו אֹותן וׁשבּו מהן ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּלוה
אבל אֹותן. ּפֹודין אין - ׁשליׁשית לפּדֹותן, מצוה - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָּוׁשנּיה

אביהן מיתת לאחר הּבנים את להרגֹו40ּפֹודין ּבקׁשּוהּו ואם . ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָ
ּפעמים. ּכּמה אחר אפּלּו מּידם אֹותֹו ּפֹודין -ְֲִִִִַַַָָָָ

ׁשּנׁשּבה וטבל41עבד הֹואיל עליו42, וקּבל עבדּות לׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהמיר וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה. ּכיּׂשראל אֹותֹו ּפֹודין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָמצֹות
ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ואפּלּו ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָלעבֹודת

לפּדֹותֹו אסּור - ּבֹו וכּיֹוצא להכעיס נבלה .43אֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
להאכיל לאיׁש קֹודמת מּבית44האּׁשה ּולהֹוציא ּולכּסֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּובׁשּתּה האּׁשה, לא לחּזר, ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשבי;
עברה לדבר ׁשניהן ונתּבעּו ּבּׁשביה ׁשניהם היּו ואם 45מרּבה. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.לכ ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש -ְְְְִִִֵֵֶַָָ
האּׁשה מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִִֶַַָָָָָָיתֹום

לּה יפחתּו ולא מרּבה. אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻקדם
ּדינר ּורביע דינרים ׁשּׁשה יׁש46מּמׁשקל ואם טהֹור. ּכסף ׁשל ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

כבֹודּה. לפי לּה נֹותנין - צדקה ׁשל ְְְְִִִֶַָָָָּבּכיס
ּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו

מקּדימין - ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּכדי
לחלל ויּׂשראל ליּׂשראל, ולוי לּלוי, הּכהן וחלל47את , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
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מלכות שלום משום ורק מהגויים, לקבל להם אין צדקה גבאי גם אלא בזה, אסורים היחידים רק ולא הגוי, מן צדקה קבלת הוא
מלכא.מותר. שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה קצירהשם. "ביבש שנאמר משום אסור זה אלולא אבל

יישברו. הגויים של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, כתבתשברנה", סיימוה, דלא המתחיל דיבור יא. שם רש"י אבל ויקפיד.
גויים עניי "מפרנסין שאמרו: כמו נכרים עניי לפרנס רגילים שישראל יודעים הם שאף דעת, גניבת אין לעניים המתחלקות שבמעות

ישראל". עניי נפשות.עם בסכנת עומד וגם והצמאים הרעבים בכלל הוא שהשבוי מאחר היא, רבינו "שביסברת שם:
לרעב. אם לחרב, אם למות, אם חפצו, כל בו לעשות הגוי ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם בסכנתקשה שעומד

פרך.נפשות. בעבודת אותו מעבידים בשבי לחברו.כי אדם שבין המצוות כולל לרעבשהוא פרוס "הלא כמו:
ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי ... פשיעותא"לחמך משום - אחריתי כנישתא בי דבני עד כנישתא בי אינש ליסתור "לא ג: שם

מיתרמי דילמא הדין)? מה זו למטרה מונחים והם כספים (=גבו מאי ומחתי זוזי "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו אונס יארע שמא
להו". ומפקי דמצוה שלהלן].מילתא "ופסלום" כעין "וגררום", להיות צריך אין[אולי אדם של שדירתו שם: הוא כן

שבויים, לפדיון למכרו התירו הכנסת, בית מקדושת גדולה קדושתו תורה, ספר שהרי בדבר איסור שיש ולא שבויים, לפדיון מוכרין
אותו. מוכרים הצבור, מן לגבות אפשרות אין אם ואולם, הכנסת, בית את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר שכיוון אלא

.בשוק הנמכר כעבד אותם כפיושמים הציבור דוחק משום ולא טפי". ולייתו ליגרבו "דלא שם: השנייה הלשון כפי
נב. בכתובות נראה וכן לו. מניחים אין דמיו, מכדי יותר לפדותו הקרובים מן אחד בא אם אפילו זה ולפי שם. הראשונה הלשון

דמיה. בכדי אלא אותה פודה הבעל שאין שנשבית, אחד.באשה שבוי אלא כאן אין אם ואפילו קמא תנא היינוכדעת
אחרים. שבויים עליהם.על שומר הוא אביהם, בחיי אבל מעשיהם, וילמדו הגויים בין יוטמעו "כשםשלא לז: שם

העבדים". את לפדות מצוה כך חורין בני לפדות שמל.שמצוה להרגו.לאחר ומצוה אפיקורוס, שנינו:שהוא שם
"יתום אמרו: בכתובות ובברייתא השבי". מבית ולהוציא לכסות לאיש קודמת והאשה אבדה ולהשיב להחיות לאשה קודם "האיש
דרכה אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש מפני היתום, את מפרנסין כן ואחרי היתומה את מפרנסין להתפרנס שבאו ויתומה
האיש ואז נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות הדין והוא דווקא. לאו היא במשנה שכסות הרי הפתחים", על לחזור

זכור.קודם. למשכב והאיש לזנות האשה בקלקלה", עומדים ששניהם "בזמן שם: מחמישיםבמשנה לה יפחתו "ולא
דינרים. חמישים כלומר, שלזוז", זו וקדימה וזונה. חללה גרושה, שנשא כהן כגון כהונה, מאיסור שנולד זה הוא חלל

כתב וכן מדעתו רבינו חידשם אבל במשנה, נזכרו לא לאסופי, ושתוקי לשתוקי חלל שלאחריה: הקדימות ושתי לחלל ישראל
לכהונה". כשרה ישראל ובת לכהונה פסולה חלל שבת "לפי שם: כתב לחלל ישראל קדימת ובטעם שם. המשניות בפירוש



פי               
  

ואינֹו יּׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול אינֹו ואם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבפרהסיא.
זה הרי - ּבצנעה ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן לּטלּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָיכֹול

ּׂשר אֹו ּומל ׁשּׁשלח24מּתר. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשלֹום מּׁשּום לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָממֹון

ּכֹוכבים25מלכּות עֹובדי לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמל יׁשמע ׁשּלא ּכדי ּבּסתר, .26ּומזלֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

קֹודם ׁשבּויים ל27ּפדיֹון ואין ולכסּותן. ענּיים לפרנסת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
ּבכלל הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי ׁשבּויים, ּכפדיֹון גדֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמצוה
נפׁשֹות ּבסּכנת ועֹומד והערּמים והּצמאים .28הרעבים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

את תאּמץ לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהּמעלים
רע ּדם על תעמד לא ועל ,יד את תקּפץ ולא 29לבב, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

לעיני ּבפר ירּדּנּו לא את30ועל ּתפּתח ּפתח מצות ּובּטל . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּכמֹו לרע ואהבּת ,עּמ אחי וחי ּומצות לֹו, והּצל31יד , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ּכאּלּו דברים והרּבה לּמות, רּבה32לקחים מצוה ל ואין . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשבּויים. ְְְִִּכפדיֹון

להן ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי
מצוה לא33ּדבר - וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. ּבֹו מֹוציאין - ְְְֲִִִִַַָָָָֹ

ּפי על אף ׁשבּויים. לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָימּכרּום
ּוגדרּום האבנים את ּופסלּום,34ׁשהביאּו הּקֹורֹות ואת , ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבלבד. ׁשבּויים לפדיֹון הּכל מֹוכרין - לּבנין הּכל ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָֹֹוהתקינּו
הּכנסת ּבית את ימּכרּו לא - וגמרּו ּבנּו אם אּלא35אבל , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הּצּבּור. מן לפדיֹונן ְְְִִִִַָיגּבּו
ּדמיהן על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ּתּקּון36אין מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

לׁשּבֹותם אחריהם רֹודפין האֹויבים יהיּו ׁשּלא .37העֹולם, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין יהיּו38ואין ׁשּלא , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עליהן מכּבידין ּבׁשמירתן.39האֹויבים ּומרּבים העל את ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובדי ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְְִִֵֶַַַָָָָָמי

ראׁשֹונה ּפעם ּבהלואתן: אסרּוהּו אֹו אֹותן וׁשבּו מהן ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּלוה
אבל אֹותן. ּפֹודין אין - ׁשליׁשית לפּדֹותן, מצוה - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָּוׁשנּיה

אביהן מיתת לאחר הּבנים את להרגֹו40ּפֹודין ּבקׁשּוהּו ואם . ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָ
ּפעמים. ּכּמה אחר אפּלּו מּידם אֹותֹו ּפֹודין -ְֲִִִִַַַָָָָ

ׁשּנׁשּבה וטבל41עבד הֹואיל עליו42, וקּבל עבדּות לׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהמיר וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה. ּכיּׂשראל אֹותֹו ּפֹודין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָמצֹות
ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ואפּלּו ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָלעבֹודת

לפּדֹותֹו אסּור - ּבֹו וכּיֹוצא להכעיס נבלה .43אֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
להאכיל לאיׁש קֹודמת מּבית44האּׁשה ּולהֹוציא ּולכּסֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּובׁשּתּה האּׁשה, לא לחּזר, ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשבי;
עברה לדבר ׁשניהן ונתּבעּו ּבּׁשביה ׁשניהם היּו ואם 45מרּבה. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.לכ ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש -ְְְְִִִֵֵֶַָָ
האּׁשה מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִִֶַַָָָָָָיתֹום

לּה יפחתּו ולא מרּבה. אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻקדם
ּדינר ּורביע דינרים ׁשּׁשה יׁש46מּמׁשקל ואם טהֹור. ּכסף ׁשל ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

כבֹודּה. לפי לּה נֹותנין - צדקה ׁשל ְְְְִִִֶַָָָָּבּכיס
ּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו

מקּדימין - ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּכדי
לחלל ויּׂשראל ליּׂשראל, ולוי לּלוי, הּכהן וחלל47את , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
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מלכות שלום משום ורק מהגויים, לקבל להם אין צדקה גבאי גם אלא בזה, אסורים היחידים רק ולא הגוי, מן צדקה קבלת הוא
מלכא.מותר. שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה קצירהשם. "ביבש שנאמר משום אסור זה אלולא אבל

יישברו. הגויים של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, כתבתשברנה", סיימוה, דלא המתחיל דיבור יא. שם רש"י אבל ויקפיד.
גויים עניי "מפרנסין שאמרו: כמו נכרים עניי לפרנס רגילים שישראל יודעים הם שאף דעת, גניבת אין לעניים המתחלקות שבמעות

ישראל". עניי נפשות.עם בסכנת עומד וגם והצמאים הרעבים בכלל הוא שהשבוי מאחר היא, רבינו "שביסברת שם:
לרעב. אם לחרב, אם למות, אם חפצו, כל בו לעשות הגוי ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם בסכנתקשה שעומד

פרך.נפשות. בעבודת אותו מעבידים בשבי לחברו.כי אדם שבין המצוות כולל לרעבשהוא פרוס "הלא כמו:
ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי ... פשיעותא"לחמך משום - אחריתי כנישתא בי דבני עד כנישתא בי אינש ליסתור "לא ג: שם

מיתרמי דילמא הדין)? מה זו למטרה מונחים והם כספים (=גבו מאי ומחתי זוזי "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו אונס יארע שמא
להו". ומפקי דמצוה שלהלן].מילתא "ופסלום" כעין "וגררום", להיות צריך אין[אולי אדם של שדירתו שם: הוא כן

שבויים, לפדיון למכרו התירו הכנסת, בית מקדושת גדולה קדושתו תורה, ספר שהרי בדבר איסור שיש ולא שבויים, לפדיון מוכרין
אותו. מוכרים הצבור, מן לגבות אפשרות אין אם ואולם, הכנסת, בית את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר שכיוון אלא

.בשוק הנמכר כעבד אותם כפיושמים הציבור דוחק משום ולא טפי". ולייתו ליגרבו "דלא שם: השנייה הלשון כפי
נב. בכתובות נראה וכן לו. מניחים אין דמיו, מכדי יותר לפדותו הקרובים מן אחד בא אם אפילו זה ולפי שם. הראשונה הלשון

דמיה. בכדי אלא אותה פודה הבעל שאין שנשבית, אחד.באשה שבוי אלא כאן אין אם ואפילו קמא תנא היינוכדעת
אחרים. שבויים עליהם.על שומר הוא אביהם, בחיי אבל מעשיהם, וילמדו הגויים בין יוטמעו "כשםשלא לז: שם

העבדים". את לפדות מצוה כך חורין בני לפדות שמל.שמצוה להרגו.לאחר ומצוה אפיקורוס, שנינו:שהוא שם
"יתום אמרו: בכתובות ובברייתא השבי". מבית ולהוציא לכסות לאיש קודמת והאשה אבדה ולהשיב להחיות לאשה קודם "האיש
דרכה אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש מפני היתום, את מפרנסין כן ואחרי היתומה את מפרנסין להתפרנס שבאו ויתומה
האיש ואז נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות הדין והוא דווקא. לאו היא במשנה שכסות הרי הפתחים", על לחזור

זכור.קודם. למשכב והאיש לזנות האשה בקלקלה", עומדים ששניהם "בזמן שם: מחמישיםבמשנה לה יפחתו "ולא
דינרים. חמישים כלומר, שלזוז", זו וקדימה וזונה. חללה גרושה, שנשא כהן כגון כהונה, מאיסור שנולד זה הוא חלל

כתב וכן מדעתו רבינו חידשם אבל במשנה, נזכרו לא לאסופי, ושתוקי לשתוקי חלל שלאחריה: הקדימות ושתי לחלל ישראל
לכהונה". כשרה ישראל ובת לכהונה פסולה חלל שבת "לפי שם: כתב לחלל ישראל קדימת ובטעם שם. המשניות בפירוש



פב              
  

לאסּופי48לׁשתּוקי ּוׁשתּוקי לממזר49, ואסּופי ּוממזר50, , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַ
ּבקדּׁשה51לנתין עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, ונתין קֹודם52, וגר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ארּור ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, .53לעבד ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻ
;ּבחכמה ׁשוין ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

ּגדֹול ּכהן היה אם חכם54אבל ּתלמיד ּוממזר הארץ 55עם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבחכמה הּגדֹול וכל קֹודם. חכם ּתלמיד את56- קֹודם - ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּיׁש ּפי על אף אביו, אֹו רּבֹו מהן אחד היה ואם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחברֹו.
חכם ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו - ּבחכמה מהן ּגדֹול 57ׁשם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבחכמה. מהם גדֹול ׁשהּוא לזה ְְֵֵֶֶֶָָָָקֹודם

 
ּגּבאי מהם להעמיד חּיבין - יּׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

העם על מחזירין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
ּׁשהּוא מה ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
מערב הּמעֹות מחּלקין והן עליו. הּקצּוב ודבר לּתן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָראּוי

ו ׁשּבת, לערב הּמסּפיקיןׁשּבת מזֹונֹות ועני עני לכל נֹותנין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
קּפה. הּנקראת היא וזֹו ימים. ְְְְִִִִֵַָָָֻלׁשבעה

חצר מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
לפי ׁשּמתנּדב מּמי מעֹות אֹו ּפרֹות אֹו מאכל ּומיני ּפת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחצר
לכל ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה,

ּתמחּוי. הּנקרא וזהּו יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני
להן ׁשאין מּיּׂשראל ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹמעֹולם

ויׁש ּבֹו, ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - ּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָֻקּפה
גּבאי ׁשּיהיּו הּיֹום, הּפׁשּוט והּמנהג ּבֹו. נהגּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹמקֹומֹות
ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחזירין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקּפה

ׁשאכלּו ּתענית וכל לענּיים. מזֹונֹות מחּלקים ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות
ּכׁשֹופכי אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם
מרּצחים. ועּתה ּבּה, ילין צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָדמים,
והּפרֹות הּפת להן נתנּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה
אחרּו אם אבל וענבים; ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבהם ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאֹוכלים

דמים. ּכׁשֹופכי אינן - החּטים אֹו ְְִִִֵֵַַָָָהּמעֹות
על ּׂשררה עֹוּׂשים ׁשאין ּבׁשנים, אּלא נגּבית אינּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקּפה

הּמעֹות לאחד להאמין ּומּתר מּׁשנים. ּפחֹות ּבממֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻהּצּבּור
ּכדיני ׁשהיא מּפני ּבׁשלׁשה, אּלא נחלקת ואינּה קּפה. ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשל
והּתמחּוי לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותנים ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָממֹונֹות,
ּבׁשלׁשה. ּומתחּלק קצּוב, דבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָנגּבה

לערב ׁשּבת מערב - והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתמחּוי
העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי - והּתמחּוי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻׁשּבת.

ְִַּבלבד.

,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעּׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין
ׁשּלא ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן
ׁשהּכל ּגדֹול, חכם ּבּמדינה היה ואם ׁשּגבּו. ּבׁשעה ּכן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהתנּו
הרי - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין
צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל לׁשּנֹותן רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

ּכדי אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אין צדקה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגּבאי
וגֹובין. לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיהיה

אּלא ּכיסֹו, לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי ְְִִֵֶַַַַָָָָֹמצא
יּטלם. לביתֹו ּוכׁשּיּגיע צדקה, ׁשל ארנקי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלתֹו

יּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
לביתֹו ּוכׁשּיּגיע צדקה, ׁשל ארנקי לתֹו אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו
אחד, אחד אּלא ׁשנים, ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻיּטלם.
ּומּיּׂשראל. מיי נקּים והייתם ׁשּנאמר: החׁשד; ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני

הּמעֹות מצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּבאי
להם ׁשאין ּתמחּוי ּגּבאי לעצמן. לא אבל לאחרים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדינרין
ואין לעצמם. מֹוכרים ואין לאחרים, מֹוכרים - לחּלק ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָענּיים

ול צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה עםמחּׁשבים בהקּדׁש א ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ידם, על הּנּתן הּכסף אּתם יחׁשב לא א ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּגזּברין;

עּׂשים. הם באמּונה ֱִִֵֶָֹּכי
צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין - יֹום ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי

ּכֹופין - חדׁשים ׁשלׁשה ׁשם יׁשב הּמדינה. ּבני עם ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֻלּקּפה
אֹותֹו ּכֹופין - חדׁשים ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי. לּתן ְֳִִִִֵַַַָָָָאֹותֹו
ּתׁשעה ׁשם יׁשב העיר. ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות צדקה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלּתן
את ּבּה ׁשּקֹוברין לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָחדׁשים

קבּורה. צרכי ּכל להם ועֹוּׂשין ְְְֲִִִֵֶָָָָָהענּיים,
מן לּטל לֹו אסּור - סעּדֹות ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹֻמי

מן יּטל לא - סעּדֹות עּׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֻהּתמחּוי.
ונֹותן נֹוּׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
זה הרי - ּבהם] ונֹותן ונֹוּׂשא זּוז חמּׁשים לֹו ׁשּיׁש [אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָּבהם,
חסר מאתים לֹו היּו עני. ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלא
היּו לּקח. מּתר זה הרי - ּכאחד לֹו נֹותנין אלף אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּדינר,
לכתּבת ממׁשּכנים ׁשהיּו אֹו חֹוב עליו הן והרי מעֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבידֹו

לּקח. מּתר זה הרי - ְֲִִֵֶַָֻאׁשּתֹו
ּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ׁשּצרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעני

ּכלי ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹכסף
ּדברים ּבּמה לֹו. לּתן ּומצוה לּקח, מּתר אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּתׁשמיׁשֹו,
וכּיֹוצא ּומּצעֹות ּומלּבּוׁש ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
עלי אֹו מגרדת ּכגֹון זהב ּוכלי כסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
ּדברים ּבּמה מהן. ּפחּות ולֹוקח מֹוכרן - ּבהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."ודאי אביו את מכיר ואינו אמו את אמו."שמכיר את ולא אביו את לא מכיר ואינו השוק מן "לפישנאסף
ספק והאסופי) (=השתוקי והאחרים ודאי ודוד".שהממזר מים ושואבי עצים לחוטבי יהושע שנתנם הגבעונים מן הוא נתין

פסולה". מטיפה בא וזה כשרה מטיפה בא "זה שם: הוריות בברייתא מבואר והטעם ישראל. בקהל לבוא ואסרם עליהם גזר
.נתגיירו אבותיו אבות יהיהשהרי עבדים עבד כנען, "ארור שנאמר ארור, בכלל הוא ועבד עבד, כשהיה שנשתחרר לפני

הדיוט.לאחיו". לכהן קודם קודםשהוא כשרה, מטיפה שבא חכם תלמיד ממזר שרק וכנראה שם. במשנה הוא כן
לא. - פסולה מטיפה שבא נתין אבל הארץ, עם גדול (=חריף)לכהן הרים ועוקר (=בקי) "סיני ששאלו: יד. בהוריות נראה כן

עדיף". מינייהו לרבו.הי אפילו קודם הוא זה שבאופן

              
  

ׁשּגבה אחר אבל העם; מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאמּורים?
ּפחּותין אחרים ולּקח ּכליו למּכר אֹותֹו מחּיבים - ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹהּצדקה

יּטל. ּכ ואחר ְִֵֶַַָֹמהם
ּבּדר הּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבעל

ׁשכחה לקט לּקח מּתר זה הרי - ּיאכל מה עּתה לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻואין
- לביתֹו ולכׁשּיּגיע הּצדקה. מן ולהנֹות עני ּומעּׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּופאה
זה למה הא ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי לׁשּלם, חּיב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאינֹו

לׁשּלם. חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָדֹומה?
ּבימי מֹוכרן ואם ּוכרמים, ּׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֶָָָָָמי

מֹוכרן החּמה ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכרן ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּגׁשמים
אֹותֹו מאכילין אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבׁשויהן
ׁשּלא וימּכר עצמֹו ידחק ולא דמיהן, חצי עד עני ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמעּׂשר

מכירה. ְְִִַָּבזמן
ׁשּיּקח מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, לֹוקחין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו

מחּיבין אין - וטרּוד דחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו
ּבׁשוה ׁשּימּכר עד והֹול עני מעּׂשר אֹוכל אּלא למּכר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו

למּכר. דחּוק ׁשאינֹו הּכל ְְְִֵֵֶַָֹֹוידעּו
מה על והֹותירּו מחסֹורֹו להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני

מֹותר לענּיים. - ענּיים מֹותר ׁשּלֹו. הּמֹותר הרי - צרי ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּׁשהּוא
מתים מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו - ׁשבּוי מֹותר לׁשבּויים. - ְְְִִִִֵַַָָׁשבּויים

ליֹורׁשיו. - הּמת מֹותר למתים. -ְְְִֵֵַַָ
מקּבלים - לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי ּפרּוטה ׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻעני

ּבגדים לֹו נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין - נתן לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו;
לא ואם מּמּנּו; מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹחדׁשים

לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְִִֵֵַַָנתן

 
.עּׂשה מצֹות מּכל יֹותר צדקה ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחּיבין

ּכי ׁשּנאמר: אבינּו; אברהם זרע לצּדיק סימן ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּצדקה
ּכּסא ואין צדקה. לעּׂשֹות ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָידעּתיו
ׁשּנאמר: ּבצדקה; אּלא עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשראל
ׁשּנאמר: ּבצדקה; אּלא נגאלין יּׂשראל ואין ּתּכֹונני. ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבצדקה

ּבצדקה. וׁשביה ּתּפדה, ּבמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶָָָָָָצּיֹון
ולא רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלעֹולם

הּצדקה מעּׂשה והיה ׁשּנאמר: הּצדקה; ּבׁשביל נגלל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזק
ל ונתן ׁשּנאמר: עליו; מרחמין - המרחם ּכל ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלֹום.
- מרחם ואינֹו אכזרי ׁשהּוא מי וכל .והרּב ורחמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָרחמים
ּבעֹובדי אּלא מצּויה האכזרּיּות ׁשאין ליחסֹו; לחּוׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש
וכל ירחמּו. ולא הּמה אכזרי ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכֹוכבים
אּתם ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - עליהם והּנלוה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָיּׂשראל
עליו? ירחם מי - האח על האח ירחם לא ואם אלהיכם; ְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹליי
ּומזלֹות ּכֹוכבים הלעֹובדי עיניהן? נֹוּׂשאין יּׂשראל ענּיי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּולמי
ּתלּויֹות עיניהן אין הא אחריהן?! ורֹודפין אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׂשֹונאין

לאחיהן. ֲֵֶֶַָאּלא
,ּבלּיעל נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל

ּובעבֹודת ּבלּיעל. ּומזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָּכמֹו
ּובמעלים בלּיעל; ּבני אנׁשים יצאּו אֹומר: הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּכֹוכבים

עם דבר יהיה ּפן ל הּׁשמר אֹומר: הּוא הּצדקה מן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעיניו
אכזרי. רׁשעים ורחמי ׁשּנאמר: רׁשע, ונקרא בלּיעל. ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלבב
חטא. ב והיה יי אל עלי וקרא ׁשּנאמר: חֹוטא, ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָונקרא
ׁשועת ׁשּנאמר: ענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּקדֹוׁש
ׁשהרי ּבצעקתם, להּזהר צרי לפיכ תׁשמע. אּתה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָענּיים
ּכי וׁשמעּתי אלי יצעק ּכי והיה ׁשּנאמר: להם; ּכרּותה ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּברית

אני. ִַָחּנּון
ּכבּוׁשֹות ּופניו רעֹות ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל

והפסידּה; זכּותֹו אּבד - זהּובים אלף לֹו נתן אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּקרקע,
על עּמֹו ּומתאֹונן ּובּׂשמחה. יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאּלא
נפׁשי עגמה יֹום, לקׁשה בכיתי לא אם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹצרתֹו,
ולב ׁשּנאמר: ונחּומים, ּתחנּונים דברי לֹו ּומדּבר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלאביֹון.

ארנן. ְְִַַָָאלמנה
ּפּיסהּו - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל

ּבצעקה, עליו קֹולֹו להגּביּה אֹו ּבעני לגער ואסּור ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָֹּבדברים.
ונדּכה נׁשּבר לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכא. נׁשּבר ׁשּלּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּפני
לב ּולהחיֹות ׁשפלים רּוח להחיֹות ואֹומר: תבזה. לא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹאלהים
לֹו יהיה אּלא לֹו. אֹוי העני, את ׁשהכלים למי ואֹוי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָנדּכאים.
לאביֹונים. אנכי אב ׁשּנאמר: ּבדברים, ּבין ּברחמים ּבין ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכאב

גדֹול ּׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה
ועל ׁשלֹום. הּצדקה מעּׂשה והיה ׁשּנאמר: הּנֹותן; ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמּׂשכר
ּכּכֹוכבים. הרּבים ּומצּדיקי אֹומר: ּבהם וכּיֹוצא צדקה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּגּבאי

גדֹולה מעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה יׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשמנה
הּמח זה - מּמּנה למעלה ונֹותןׁשאין ׁשּמ יּׂשראל ּביד זיק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו ממציא אֹו ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוּׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה ְְִִֶַַַָָָָָֻלֹו
לׁשאל. לּברּיֹות יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמלאכה,
ּכלֹומר: .עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, והחזקּת נאמר: זה ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָועל

.ויצטר יּפל ׁשּלא עד ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָֹֹהחזק
,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּפחּות

לׁשּכת ּכגֹון לׁשמּה. מצוה זֹו ׁשהרי לקח; מּמי העני ידע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ּבחׁשאי, ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָחׁשאים
- לזה וקרֹוב ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהענּיים
ׁשל קּפה לתֹו אדם יּתן ולא צדקה. ׁשל קּפה לתֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻהּנֹותן
להנהיג ויֹודע וחכם נאמן ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻצדקה,

ּתרדיֹון. ּבן חנניה ּכרּבי ְְְְֲִֶַַַַָָּכׁשּורה
מּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות

ּומׁשליכין ּבּסתר הֹולכין ׁשהיּו החכמים, ּגדֹולי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקח.
טֹובה ּומעלה לעּׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות

ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבּצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִֵַַַָָָֻהיא,
ּכגֹון הּנֹותן. ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפחּות

ּומפׁשילין ּבסדיניהן הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי
להן יהיה ׁשּלא ּכדי ונֹוטלין, הענּיים ּובאין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלאחֹוריהן,

ָּבּוׁשה.
.ׁשּיׁשאל קדם ּבידֹו לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּפחּות
.ׁשּיׁשאל אחר לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִֵֶֶֶַַַָּפחּות
.יפֹות ּפנים ּבסבר הראּוי מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפחּות
.ּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִֵֶֶֶֶָּפחּות
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פג               
  

ׁשּגבה אחר אבל העם; מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאמּורים?
ּפחּותין אחרים ולּקח ּכליו למּכר אֹותֹו מחּיבים - ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹהּצדקה

יּטל. ּכ ואחר ְִֵֶַַָֹמהם
ּבּדר הּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבעל

ׁשכחה לקט לּקח מּתר זה הרי - ּיאכל מה עּתה לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻואין
- לביתֹו ולכׁשּיּגיע הּצדקה. מן ולהנֹות עני ּומעּׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּופאה
זה למה הא ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי לׁשּלם, חּיב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאינֹו

לׁשּלם. חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָדֹומה?
ּבימי מֹוכרן ואם ּוכרמים, ּׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֶָָָָָמי

מֹוכרן החּמה ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכרן ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּגׁשמים
אֹותֹו מאכילין אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבׁשויהן
ׁשּלא וימּכר עצמֹו ידחק ולא דמיהן, חצי עד עני ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמעּׂשר

מכירה. ְְִִַָּבזמן
ׁשּיּקח מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, לֹוקחין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו

מחּיבין אין - וטרּוד דחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו
ּבׁשוה ׁשּימּכר עד והֹול עני מעּׂשר אֹוכל אּלא למּכר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו

למּכר. דחּוק ׁשאינֹו הּכל ְְְִֵֵֶַָֹֹוידעּו
מה על והֹותירּו מחסֹורֹו להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני

מֹותר לענּיים. - ענּיים מֹותר ׁשּלֹו. הּמֹותר הרי - צרי ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּׁשהּוא
מתים מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו - ׁשבּוי מֹותר לׁשבּויים. - ְְְִִִִֵַַָָׁשבּויים

ליֹורׁשיו. - הּמת מֹותר למתים. -ְְְִֵֵַַָ
מקּבלים - לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי ּפרּוטה ׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻעני

ּבגדים לֹו נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין - נתן לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו;
לא ואם מּמּנּו; מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹחדׁשים

לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְִִֵֵַַָנתן

 
.עּׂשה מצֹות מּכל יֹותר צדקה ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחּיבין

ּכי ׁשּנאמר: אבינּו; אברהם זרע לצּדיק סימן ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּצדקה
ּכּסא ואין צדקה. לעּׂשֹות ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָידעּתיו
ׁשּנאמר: ּבצדקה; אּלא עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשראל
ׁשּנאמר: ּבצדקה; אּלא נגאלין יּׂשראל ואין ּתּכֹונני. ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבצדקה

ּבצדקה. וׁשביה ּתּפדה, ּבמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶָָָָָָצּיֹון
ולא רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלעֹולם

הּצדקה מעּׂשה והיה ׁשּנאמר: הּצדקה; ּבׁשביל נגלל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזק
ל ונתן ׁשּנאמר: עליו; מרחמין - המרחם ּכל ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלֹום.
- מרחם ואינֹו אכזרי ׁשהּוא מי וכל .והרּב ורחמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָרחמים
ּבעֹובדי אּלא מצּויה האכזרּיּות ׁשאין ליחסֹו; לחּוׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש
וכל ירחמּו. ולא הּמה אכזרי ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכֹוכבים
אּתם ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - עליהם והּנלוה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָיּׂשראל
עליו? ירחם מי - האח על האח ירחם לא ואם אלהיכם; ְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹליי
ּומזלֹות ּכֹוכבים הלעֹובדי עיניהן? נֹוּׂשאין יּׂשראל ענּיי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּולמי
ּתלּויֹות עיניהן אין הא אחריהן?! ורֹודפין אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׂשֹונאין

לאחיהן. ֲֵֶֶַָאּלא
,ּבלּיעל נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל

ּובעבֹודת ּבלּיעל. ּומזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָּכמֹו
ּובמעלים בלּיעל; ּבני אנׁשים יצאּו אֹומר: הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּכֹוכבים

עם דבר יהיה ּפן ל הּׁשמר אֹומר: הּוא הּצדקה מן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעיניו
אכזרי. רׁשעים ורחמי ׁשּנאמר: רׁשע, ונקרא בלּיעל. ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלבב
חטא. ב והיה יי אל עלי וקרא ׁשּנאמר: חֹוטא, ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָונקרא
ׁשועת ׁשּנאמר: ענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּקדֹוׁש
ׁשהרי ּבצעקתם, להּזהר צרי לפיכ תׁשמע. אּתה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָענּיים
ּכי וׁשמעּתי אלי יצעק ּכי והיה ׁשּנאמר: להם; ּכרּותה ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּברית

אני. ִַָחּנּון
ּכבּוׁשֹות ּופניו רעֹות ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל

והפסידּה; זכּותֹו אּבד - זהּובים אלף לֹו נתן אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּקרקע,
על עּמֹו ּומתאֹונן ּובּׂשמחה. יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאּלא
נפׁשי עגמה יֹום, לקׁשה בכיתי לא אם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹצרתֹו,
ולב ׁשּנאמר: ונחּומים, ּתחנּונים דברי לֹו ּומדּבר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלאביֹון.

ארנן. ְְִַַָָאלמנה
ּפּיסהּו - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל

ּבצעקה, עליו קֹולֹו להגּביּה אֹו ּבעני לגער ואסּור ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָֹּבדברים.
ונדּכה נׁשּבר לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכא. נׁשּבר ׁשּלּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּפני
לב ּולהחיֹות ׁשפלים רּוח להחיֹות ואֹומר: תבזה. לא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹאלהים
לֹו יהיה אּלא לֹו. אֹוי העני, את ׁשהכלים למי ואֹוי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָנדּכאים.
לאביֹונים. אנכי אב ׁשּנאמר: ּבדברים, ּבין ּברחמים ּבין ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכאב

גדֹול ּׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה
ועל ׁשלֹום. הּצדקה מעּׂשה והיה ׁשּנאמר: הּנֹותן; ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמּׂשכר
ּכּכֹוכבים. הרּבים ּומצּדיקי אֹומר: ּבהם וכּיֹוצא צדקה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּגּבאי

גדֹולה מעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה יׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשמנה
הּמח זה - מּמּנה למעלה ונֹותןׁשאין ׁשּמ יּׂשראל ּביד זיק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו ממציא אֹו ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוּׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה ְְִִֶַַַָָָָָֻלֹו
לׁשאל. לּברּיֹות יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמלאכה,
ּכלֹומר: .עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, והחזקּת נאמר: זה ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָועל

.ויצטר יּפל ׁשּלא עד ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָֹֹהחזק
,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּפחּות

לׁשּכת ּכגֹון לׁשמּה. מצוה זֹו ׁשהרי לקח; מּמי העני ידע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ּבחׁשאי, ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָחׁשאים
- לזה וקרֹוב ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהענּיים
ׁשל קּפה לתֹו אדם יּתן ולא צדקה. ׁשל קּפה לתֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻהּנֹותן
להנהיג ויֹודע וחכם נאמן ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻצדקה,

ּתרדיֹון. ּבן חנניה ּכרּבי ְְְְֲִֶַַַַָָּכׁשּורה
מּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות

ּומׁשליכין ּבּסתר הֹולכין ׁשהיּו החכמים, ּגדֹולי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקח.
טֹובה ּומעלה לעּׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות

ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבּצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִֵַַַָָָֻהיא,
ּכגֹון הּנֹותן. ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפחּות

ּומפׁשילין ּבסדיניהן הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי
להן יהיה ׁשּלא ּכדי ונֹוטלין, הענּיים ּובאין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלאחֹוריהן,

ָּבּוׁשה.
.ׁשּיׁשאל קדם ּבידֹו לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּפחּות
.ׁשּיׁשאל אחר לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִֵֶֶֶַַַָּפחּות
.יפֹות ּפנים ּבסבר הראּוי מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפחּות
.ּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִֵֶֶֶֶָּפחּות
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פד             
  

ּתפּלה ּכל קדם לעני ּפרּוטה נֹותנין היּו החכמים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּגדֹולי
.פני אחזה ּבצדק אני ׁשּנאמר: מתּפללין; ּכ ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחר

חּיב ׁשאינֹו הּגדֹולים ולבנֹותיו לבניו מזֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן
ּבדר הּבנֹות ּולהנהיג ּתֹורה הּזכרים ללּמד ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמזֹונֹותיהן,
- ּולאּמֹו לאביו מזֹונֹות הּנֹותן וכן מבּוזֹות; יהיּו ולא ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹיׁשרה
קֹודם. ׁשהּקרֹוב היא, גדֹולה ּוצדקה הּצדקה. ּבכלל זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
זה הרי - ׁשלחנֹו על ויתֹומים ענּיים ּומׁשקה הּמאכיל ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֻוכל
יענה. ויי ּתקרא אז ׁשּנאמר: ּומתעּנג; ויענהּו יי אל ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָקֹורא

ויתֹומים ענּיים אדם ׁשל ביתֹו ּבני ׁשּיהיּו חכמים, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצּוּו
ּבני ויהנּו ּבאּלּו, להׁשּתּמׁש לֹו מּוטב העבדים. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּבמקֹום
ׁשּכל חם. זרע ּבהם יהנּו ולא מּנכסיו, ויעקב יצחק ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאברהם
ּבעֹולם; ועֹון חטא מֹוסיף ויֹום יֹום ּבכל - עבדים ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהּמרּבה
זכּיֹות מֹוסיף וׁשעה ׁשעה ּבכל - ביתֹו ּבני ענּיים יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֻואם

ְִּומצֹות.
יצטר ואל ּבצער ויתּגלּגל עצמֹו אדם ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלעֹולם

חכמים צּוּו וכן הּצּבּור. על עצמֹו יׁשלי ואל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָלּברּיֹות
היהואמרּו: ואפּלּו לּברּיֹות. ּתצטר ואל חל ׁשּבּת עּׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

מנּולת, ּבאּמנּות ואפּלּו ּבאּמנּות, יעסק - והעני ּומכּבד ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻֻֻחכם
ולא נבלֹות, ּבהמֹות עֹור לפׁשט מּוטב לּברּיֹות. יצטר ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹֹולא
צּוּו ּובכ ּפרנסּוני. אני, ּכהן אני, ּגדֹול חכם לעם: ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹיאמר
ונֹוּׂשאי עצים חֹוטבי מהם היּו החכמים ּגדֹולי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָחכמים.
ולא והּפחמים, הּברזל ועֹוּׂשי לּגּנֹות מים וׁשֹואבי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּקֹורֹות

להם. ּכׁשּנתנּו מהם קּבלּו ולא הּצּבּור, מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשאלּו
אינֹו - ונֹוטל העם את ּומרּמה לּטל צרי ׁשאינֹו מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ארּור ּבכלל הּוא והרי לּברּיֹות. ׁשּיצטר עד הּזקנה מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמת
יכֹול ואינֹו לּטל ׁשּצרי מי וכל ּבאדם. יבטח אׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּגבר
יּסּורין, ּבעל אֹו חֹולה אֹו זקן ּכגֹון נֹוטל, ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָלחיֹות
ּומתחּיב ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - נֹוטל ואינֹו ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּומגיס
מי וכל ואׁשמֹות. חּטאֹות אּלא ּבצערֹו לֹו ואין ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָּבנפׁשֹו,
ּכדי צער חּיי וחיה הּׁשעה את ודחק וצער לּטל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּצרי
ׁשּיפרנס עד הּזקנה מן מת אינֹו - הּצּבּור על יטריח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
הּגבר ּברּו נאמר: ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ועל ועליו מּׁשּלֹו. ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחרים

ּביי. יבטח ְֲִֶַַָאׁשר
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ענּיים מּתנֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָסלקּו

ה'תש"ע אלול י"ח קודש שבת

 
מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתים מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
גדֹולה ּתרּומה להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, .1לא ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹ

י ׁשּלא ג) מעּׂשר. ּתרּומת להפריׁש ּתרּומֹותב) קּדים ְְְְְֲִִֵֶַַַַֹ
זר יאכל ׁשּלא ד) הּסדר. על יפריׁש אּלא לזה זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּומעּׂשרֹות
ּתרּומה. ּׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא ה) ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹּתרּומה.
ּתרּומה. טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ז) ּתרּומה. ערל יאכל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹו)
הּקדׁשים מן מּורם ולא ּתרּומה חללה ּתאכל ׁשּלא .2ח) ְְֲֳִִֶַַָָָָָֹֹֹ

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבארץ אּלא הּתֹורה מן נֹוהגין אינן והּמעּׂשרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

הּבית3יּׂשראל ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּונביאים4, . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ׁשנער5התקינּו ּבארץ אפּלּו נֹוהגֹות ׁשּיהּו סמּוכה6, ׁשהיא מּפני , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָ

יּׂשראל והחכמים7לארץ ׁשם. וׁשבין הֹולכין יּׂשראל ורב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּובארץ8הראׁשֹונים מצרים ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָ

ּומֹואב יּׂשראל9עּמֹון לארץ סביבֹות ׁשהם מּפני ,10. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבארצֹות היא מקֹום ּבכל האמּורה יּׂשראל ׁשּכּבׁשן11ארץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

יּׂשראל נביא12מל יּׂשראל13אֹו רב הּנקרא14מּדעת וזהּו . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשבט אֹו מׁשּפחה אֹו מּיּׂשראל יחיד אבל רּבים. ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּכּבּוׁש

לעצמן וכבׁשּו ׁשּנּתנה15ׁשהלכּו הארץ מן אפּלּו מקֹום, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ּכדי יּׂשראל ארץ נקרא אינֹו - ּכללאברהם ּבֹו ׁשּינהגּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

יּׂשראל ארץ ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהּמצֹות.
ּכּבּוׁש יהיה ׁשּלא ּכדי נכּבׁשה, ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלּׁשבטים

חלקֹו.16יחיד ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
נהרים ארם ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהארצֹות

ואחלב צֹובה יּׂשראל17וארם ׁשּמל ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עֹוּׂשה הּוא הּגדֹול ּדין בית ּפי ועל ּכארץ18הּוא אינן - ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבבל ּכגֹון ּדבר, לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹיּׂשראל
ּכארץ ולהיֹותן לארץ, חּוצה מּכלל יצאּו אּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּומצרים;
יּׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיּׂשראל
אּלא יּׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם אֹותם ׁשּכבׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּפני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.הנתינה גם ההפרשה קלים.[ובכלל קדשים של ושוק חזה קרקע),היינו חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ש"כל
בארץ". אלא נוהגת שם.אינה ישראל שכל בזמן נביאים".ודווקא מעשה "בבל ג: משנה ד פרק [אףבבל.ידים

מארצות יותר ישראל לארץ היא סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב ועמון ממצרים יותר היא שרחוקה פי על
לאבמשנהאחרות]. לשם, הולכים ישראל רוב היו שלא ולפי זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". מעשה "מצרים שם:

הנביאים. בה ישראל.תקנו ארץ בקדושת מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי על נכבשו ישראל.שלא לארץ קרובים כלומר,
.לאברהם שניתנה הארץ גם שופט".כולל "או נוסף אחרים אתבספרים הוציא הנביא ששמואל שמצאנו כמו

בפלשתים. למלחמה זרהישראל בעבודה יוסי רבי וכדעת כיבוש, ואינו יחיד, כיבוש אלא אינו ישראל, רוב מדעת שלא אבל
ישראל.כא. רוב מדעת ישראל].שלא רוב מדעת זה הרי לכבוש, כשהלכו חלקו שבט לכל שחלקו [אין[שכיוון

לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו יושבי את הוריש לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב מלחמהזו [שהרי
ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים של הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין הרשות ולמלחמת הרשות מלחמת היא זו

ישראל]. רוב אלא הקודמת בהלכה רבינו הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין בבית צורך אין מצוה מלחמת שהיא ישראל

             
  

ּכנען ארץ ּכל ּתפס ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנׁשאר
אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ּכ ואחר ּכּבּוׁשֹו19לגבּולֹותיה היה - ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ

הן ּדוד ׁשּכבׁש והארצֹות ּדבר. לכל יּׂשראל ּכארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּכּלֹו
סּוריא. ְְִִַָָהּנקראין

יּׂשראל ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ויׁש20סּוריא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
לארץ ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא -21ּדברים קרקע ּבּה והּקֹונה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוׁשביעית. ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יּׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּכקֹונה
סֹופרים מּדברי ּבסּוריא .22והּכל ְְְְְִִִֵַָֹ

ׁשהחזיקּו -23ּכל ראׁשֹונה קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים עֹולי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ׁשהיתה לפי ראׁשֹונה, ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכיון

ּבלבד הּכּבּוׁש לעתיד24מּפני קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה , ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּגֹולה ּבני ׁשעלּו ּכיון הארץ25לבֹוא. ּבמקצת ,26והחזיקּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ולעתיד לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻקּדׁשּוה
מצרים27לבֹוא עֹולי ּבהם ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותם והּניחּו . ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכׁשהיּו ּבבל עֹולי ּבהם החזיקּו מן28ולא פּטרּום ולא , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ
והּמעּׂשרֹות ענּיים29הּתרּומה עליהם ׁשּיסמכּו ּכדי , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

הּקדֹוׁש30ּבּׁשביעית ורּבנּו מאֹותם31. ׁשאן ּבית הּתיר ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

בבל עֹולי ּבהם החזיקּו ׁשּלא על32הּמקֹומֹות נמנה והּוא . ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּמעּׂשרֹות33אׁשקלֹון מן .34ּופּטרּה ְְְְִִַַַַָ

נחלקת ּבארץ הּתלּויֹות מצֹות לענין העֹולם ּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
וארץ לארץ. וחּוצה וסּוריא, יּׂשראל, ארץ מחלֹוקֹות: ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלׁשלׁש
חלק - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל לׁשנים: נחלקת ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיּׂשראל
וחּוצה ׁשני. חלק - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו וכל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחד;

וׁשנער מצרים ארץ לׁשנים: נחלקת -35לארץ ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּוׁשאר ּונביאים; סֹופרים מּדברי ּבהם נֹוהגֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהּמצֹות

ּבהן. נֹוהגֹות ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות אין - ְְֲֲֵֶַַָָָהארצֹות
ׁשהּוא מרקם מצרים? עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ארץ היא זֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָאי

הּגדֹול הּים עד יּׂשראל ארץ ׁשהיא36ּבמזרח מאׁשקלֹון ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּצפֹון ׁשהיא עּכֹו עד יּׂשראל ארץ מהּל37לדרֹום היה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לכזיב הּדר38מעּכֹו מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל :39 ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לארץ חּוצה ּבחזקת היא הרי ארץ40- מּׁשּום ּוטמאה , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ל41העּמים ׁשּיּודע עד הּׁשביעית, ּומן הּמעּׂשר מן ּופטּורה , ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
יּׂשראל מארץ הּמקֹום ּׂשמאלֹו,42ׁשאֹותֹו ׁשעל הארץ וכל ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּוטהֹורה יּׂשראל, ארץ ּבחזקת היא הרי - הּדר מערב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
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שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת מתקדש אינו הגדול דין בית פי על שלא אבל הגדול, דין בית פי על
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת ולא ישראל. רוב מדעת שהיא בכיבוש אלא מתקדשת אינה היא

.ושביעית ומעשרות תרומות ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר לו מותר הגוי, מן בית בה ושהקונה טהור שאווירה
כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם. ובפני נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא גט והמביא טמא, שעפרה

לארץ. כיבוש".לחוצה שמיה לאוו יחיד "כיבוש התורה בכיבוש.שמן קנו הארץכלומר, שנלקחה "וכיוון
הכיבוש". בטל עזרא.מידיהם בבל".בימי עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים ביתש"הרבה בהלכות

עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה עזרא שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה
מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו". הארץ שנלקח פי על ואף היום מקודש הוא השנייה עזרא בקדושת ונתקדש בבל
בכיבוש שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ משנלקחה כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש, מכח גדול חזקה כח
הגוף קניין קונה גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות פי על מתבארים הדברים [אולם חזקה"?. שם היה לא וכי
צריך הוא אלא ליחיד, הקנאה אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב. דינא", דמלכותא "דינא משום מלחמה, בכיבוש
להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות. שבאותה ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין אלא אינו שכיבוש הרי קניין. לעשות
הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה הקדושה מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין שאין
נתכוונו לא - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין כמפורש חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר שהיו פי על ואף
הקניין הכיבוש, ידי על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי, הכיבוש ידי על נתקדשו שכבר מאחר הארץ, את בהן לקדש
ידה ועל כורש, המלך ברשיון חזקה אלא כלל, כיבוש בה היה שלא השנייה הקדושה אבל הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי
לא - הכללי הכיבוש ידי על מישראל ואחד אחד כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה, פי על אף - הארץ נתקדשה
יחיד, קניין אלא אינו הזה שהקניין כיוון בה, שזכה בקרקע פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם הקדושה בטלה

מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה, קדשום.כמבואר ולא כבשום לא מעשרכלומר, כלומר,
העניים.עני. בשביל עני ובמעשר בתרומה חייבים - מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על יהודהואף רבי - רבי הוא

מעיקרהנשיא. רחוקים מקומות והיו כך כל שם מצויין ישראל היו שלא "מפני והיינו אשקלון. כמו מעשרות, מן ופטרה
שני". כיבוש של הישוב בבל.מקומות עולי כבשוה מןשלא שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי מפורש כן

שנער".המעשרות. בארץ וכלנה ואכד וארך בבל ממלכתו ראשית "ותהי בתורה: נזכרת שבמערב,היא הגבול שהוא
וגבול". הגדול הים לכם והיה ים "וגבול שנאמרשנאמר: ממה כן ולמד מצרים עולי ידי על עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש פי על ואף הכנעני". בקרב האשרי וישב וגו' עכו יושבי את הוריש לא "אשר
ולהלן (כאן רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין אמרו כן פי על ואף וגו'", שאן בית יושבי את מנשה הוריש "ולא כן
- למס" הכנעני את "וישם (שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות מצרים, עולי גם כבשוה שלא נראה ט), הלכה
לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים עולי ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר שלא בעכו אבל כיבושה, זהו

היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך (כדלהלן, מצרים,מזרח עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ), חוצה
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי מעכו.ואילו צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב שכיווןהיא

הדרך. למזרח הוי ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו מצרים.שהולך עולי גם כבשוה יועזרשלא בן יוסי תקנת היא
ירושלים. איש יוחנן בן בבל.ויוסי עולי גם שכבשוה



פה              
  

ּכנען ארץ ּכל ּתפס ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנׁשאר
אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ּכ ואחר ּכּבּוׁשֹו19לגבּולֹותיה היה - ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ

הן ּדוד ׁשּכבׁש והארצֹות ּדבר. לכל יּׂשראל ּכארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּכּלֹו
סּוריא. ְְִִַָָהּנקראין

יּׂשראל ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ויׁש20סּוריא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
לארץ ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא -21ּדברים קרקע ּבּה והּקֹונה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוׁשביעית. ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יּׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּכקֹונה
סֹופרים מּדברי ּבסּוריא .22והּכל ְְְְְִִִֵַָֹ

ׁשהחזיקּו -23ּכל ראׁשֹונה קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים עֹולי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ׁשהיתה לפי ראׁשֹונה, ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכיון

ּבלבד הּכּבּוׁש לעתיד24מּפני קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה , ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּגֹולה ּבני ׁשעלּו ּכיון הארץ25לבֹוא. ּבמקצת ,26והחזיקּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ולעתיד לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻקּדׁשּוה
מצרים27לבֹוא עֹולי ּבהם ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותם והּניחּו . ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכׁשהיּו ּבבל עֹולי ּבהם החזיקּו מן28ולא פּטרּום ולא , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ
והּמעּׂשרֹות ענּיים29הּתרּומה עליהם ׁשּיסמכּו ּכדי , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

הּקדֹוׁש30ּבּׁשביעית ורּבנּו מאֹותם31. ׁשאן ּבית הּתיר ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

בבל עֹולי ּבהם החזיקּו ׁשּלא על32הּמקֹומֹות נמנה והּוא . ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּמעּׂשרֹות33אׁשקלֹון מן .34ּופּטרּה ְְְְִִַַַַָ

נחלקת ּבארץ הּתלּויֹות מצֹות לענין העֹולם ּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
וארץ לארץ. וחּוצה וסּוריא, יּׂשראל, ארץ מחלֹוקֹות: ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלׁשלׁש
חלק - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל לׁשנים: נחלקת ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיּׂשראל
וחּוצה ׁשני. חלק - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו וכל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחד;

וׁשנער מצרים ארץ לׁשנים: נחלקת -35לארץ ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּוׁשאר ּונביאים; סֹופרים מּדברי ּבהם נֹוהגֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהּמצֹות

ּבהן. נֹוהגֹות ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות אין - ְְֲֲֵֶַַָָָהארצֹות
ׁשהּוא מרקם מצרים? עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ארץ היא זֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָאי

הּגדֹול הּים עד יּׂשראל ארץ ׁשהיא36ּבמזרח מאׁשקלֹון ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּצפֹון ׁשהיא עּכֹו עד יּׂשראל ארץ מהּל37לדרֹום היה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לכזיב הּדר38מעּכֹו מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל :39 ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לארץ חּוצה ּבחזקת היא הרי ארץ40- מּׁשּום ּוטמאה , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ל41העּמים ׁשּיּודע עד הּׁשביעית, ּומן הּמעּׂשר מן ּופטּורה , ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
יּׂשראל מארץ הּמקֹום ּׂשמאלֹו,42ׁשאֹותֹו ׁשעל הארץ וכל ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּוטהֹורה יּׂשראל, ארץ ּבחזקת היא הרי - הּדר מערב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
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שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת מתקדש אינו הגדול דין בית פי על שלא אבל הגדול, דין בית פי על
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת ולא ישראל. רוב מדעת שהיא בכיבוש אלא מתקדשת אינה היא

.ושביעית ומעשרות תרומות ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר לו מותר הגוי, מן בית בה ושהקונה טהור שאווירה
כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם. ובפני נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא גט והמביא טמא, שעפרה

לארץ. כיבוש".לחוצה שמיה לאוו יחיד "כיבוש התורה בכיבוש.שמן קנו הארץכלומר, שנלקחה "וכיוון
הכיבוש". בטל עזרא.מידיהם בבל".בימי עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים ביתש"הרבה בהלכות

עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה עזרא שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה
מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו". הארץ שנלקח פי על ואף היום מקודש הוא השנייה עזרא בקדושת ונתקדש בבל
בכיבוש שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ משנלקחה כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש, מכח גדול חזקה כח
הגוף קניין קונה גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות פי על מתבארים הדברים [אולם חזקה"?. שם היה לא וכי
צריך הוא אלא ליחיד, הקנאה אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב. דינא", דמלכותא "דינא משום מלחמה, בכיבוש
להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות. שבאותה ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין אלא אינו שכיבוש הרי קניין. לעשות
הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה הקדושה מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין שאין
נתכוונו לא - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין כמפורש חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר שהיו פי על ואף
הקניין הכיבוש, ידי על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי, הכיבוש ידי על נתקדשו שכבר מאחר הארץ, את בהן לקדש
ידה ועל כורש, המלך ברשיון חזקה אלא כלל, כיבוש בה היה שלא השנייה הקדושה אבל הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי
לא - הכללי הכיבוש ידי על מישראל ואחד אחד כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה, פי על אף - הארץ נתקדשה
יחיד, קניין אלא אינו הזה שהקניין כיוון בה, שזכה בקרקע פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם הקדושה בטלה

מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה, קדשום.כמבואר ולא כבשום לא מעשרכלומר, כלומר,
העניים.עני. בשביל עני ובמעשר בתרומה חייבים - מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על יהודהואף רבי - רבי הוא

מעיקרהנשיא. רחוקים מקומות והיו כך כל שם מצויין ישראל היו שלא "מפני והיינו אשקלון. כמו מעשרות, מן ופטרה
שני". כיבוש של הישוב בבל.מקומות עולי כבשוה מןשלא שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי מפורש כן

שנער".המעשרות. בארץ וכלנה ואכד וארך בבל ממלכתו ראשית "ותהי בתורה: נזכרת שבמערב,היא הגבול שהוא
וגבול". הגדול הים לכם והיה ים "וגבול שנאמרשנאמר: ממה כן ולמד מצרים עולי ידי על עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש פי על ואף הכנעני". בקרב האשרי וישב וגו' עכו יושבי את הוריש לא "אשר
ולהלן (כאן רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין אמרו כן פי על ואף וגו'", שאן בית יושבי את מנשה הוריש "ולא כן
- למס" הכנעני את "וישם (שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות מצרים, עולי גם כבשוה שלא נראה ט), הלכה
לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים עולי ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר שלא בעכו אבל כיבושה, זהו

היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך (כדלהלן, מצרים,מזרח עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ), חוצה
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי מעכו.ואילו צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב שכיווןהיא

הדרך. למזרח הוי ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו מצרים.שהולך עולי גם כבשוה יועזרשלא בן יוסי תקנת היא
ירושלים. איש יוחנן בן בבל.ויוסי עולי גם שכבשוה



פו             
  

ׁשּיּודע עד ּובּׁשביעית, ּבּמעּׂשר וחּיבת העּמים, ארץ ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמּׁשּום
מּטּורי ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה מקֹום ׁשאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹל

יּׂשראל44ולפנים43אמנּום ארץ ולחּוץ45- אמנּום מּטּורי ;46 ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּבּים והּנּסים לארץ. חּוצה חּוט47- ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְִִִִֶֶַַָָָָָ

מצרים נחל ועד אמנּום מּטּורי עליהם החּוט48מתּוח מן , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ולחּוץ49ולפנים החּוט מן יּׂשראל, ארץ לארץ.50- חּוצה - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

צּורתּה: היא ְִָָוזֹו
ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ּכנגד51מהיכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּומּכזיב52הּמזרח ועד54ולחּוץ53. אמנּום, והיא אמנה, עד ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָ
ּבֹו55הּנהר החזיקּו לא - מצרים נחל והּוא עצמּה56, ּוכזיב . ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹ

ּבּה. החזיקּו לא -ֱִֶָֹ
ּולמּטה יּׂשראל מארץ סּוריא? היא זֹו ארם57אי ּכנגד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ואחלב ּדּמּׂשק ּכגֹון ּבבל, עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנהרים
היא הרי - וצהר ׁשנער. עד ּבהן וכּיֹוצא ּומּגבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחרן

לארץ חּוצה - עּכֹו אבל ּכאׁשקלֹון58ּכסּוריא. ּתחּומי59, והם , ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָ
יּׂשראל. ְִֵֶֶָארץ

לא - יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעֹובד
הּמצוֹות מן ּבקדּׁשתּה60הפקיעּה היא הרי אּלא ,61,לפיכ . ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָֻ

יחיד ּככּבּוׁש אינּה - מּמּנּו ּולקחּה יּׂשראל חזר אּלא62אם , ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים. ּומביא ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹמפריׁש

מעֹולם ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד נמּכרה לא קנין63ּכאּלּו ויׁש . ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ

ּבסּוריא ּכֹוכבים הּמעּׂשרֹות64לעֹובד מן ּומן65להפקיע ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָ
ׁשּיתּבא ּכמֹו ר.הּׁשביעית, ְְְִִִֵֶַָ

ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
ּומרחן ּכֹוכבים עֹובד ּביד מלאכּתם נגמרה אם 66יּׂשראל: ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

מּכלּום ּפטּורין - ּכֹוכבים ולא67העֹובד - ּדגנ ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹוכבים עֹובד קדם68ּדגן ׁשּנתלׁשּו אחר יּׂשראל לקחן ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

יּׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, הּתֹורה.69ׁשּתּגמר מן ּבּכל חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
מעּׂשר ּותרּומת לּכהן, ונֹותנּה גדֹולה ּתרּומה ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹּומפריׁש

לּכהן אֹומר70ּומֹוכרּה ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו. הּוא ראׁשֹון ּומעּׂשר , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ
איׁש מּכח ּבאתי אני מעּׂשר: ּבתרּומת ולּכהן ּבּמעּׂשר ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹֹלּלוי
יּתן לא אמרּו מה ּומּפני ּכלּום. מּמּנּו לּטל יכֹולין אּתם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשאין

גדֹולה ּכתרּומה לּכהן מעּׂשר ׁשּנאמר71ּתרּומת לפי ? ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּמעּׂשר את יּׂשראל ּבני מאת תקחּו ּכי מעּׂשר: ;72ּבתרּומת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה - מּיּׂשראל לֹוקח ׁשאּתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָטבל
העֹובד מן לֹוקח ׁשאּתה טבל אבל לּכהן, ונֹותנּה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעּׂשר
ׁשהפריׁש מעּׂשר ּתרּומת לּכהן נֹותן אּתה אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּכֹוכבים

ּדמיה. ולֹוקח לּכהן מֹוכרּה אּלא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמּנּו,
ּכׁשהן ליּׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמכר

ונגמרּו הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבא ׁשּלא עד אם ּבּקרקע: ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָֹֻמחּברין
והּמעּׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, חּיבין - יּׂשראל ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹּביד

-73לּבעלים הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר מכרן ואם ; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
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."אומנים "טוורוס שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של הצפוני בגבולה בבמדבר הנזכר ההר הר [פרטלדרום.הוא
לארץ]. חוצה שהם לעכו, מזרח שבצפון לצפון.למקומות שבמערב.היינו הים ישראל,איי ארץ תחום והוא

אל "וואדי שהוא אומרים ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו מצרים". נחלה מעצמון הגבול "ונסב שנאמר: כמו
אשקלון. הוא הדרומי שהגבול כתב למעלה שהרי עיון צריך אבל וכןלדרום.לצפון.עריש". לדרום. היינו
כזיב". ועד ישראל מארץ בבל עולי שהחזיקו "כל שם: בשביעית מערב].מפורש לצד מכזיב.[היינו אבל כלומר,

.לצפון מצרים.בדרום.היינו עולי אלא בבל, עולי בו החזיקו לא "למטה"כלומר, וכתב לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל גבוהה ישראל שארץ כצפון",לפי "ועכו מצרים): עולי כיבוש לעניין מפרש (שרבינו שם גיטין במשנה הוא כן

כבשוה. לא מצרים עולי שגם מצרים,הרי עולי אפילו כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון שם: במשנה
(רדב"ז). אשקלון שני היו ואולי אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק התוספות העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל
זה. לו מניין עיון צריך לארץ, חוצה שהיא יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ חוצה "עכו רבינו שכתב מה אבל

.מעשר מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין תרומותשאין מהם להפריש הוא חייב מפירותיה הישראל קנה [שאם
התורה]. מן התורה.ומעשרות מן במעשר שם חייב ואינו כיבוש שיקנהשאינו צורך אין ומעשרות תרומות [לעניין

אותם קנה ואם התורה מן ומעשות תרומות להפריש חייב ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם ואפילו הקרקע, את בחזרה ממנו
הלוקח שאף ביכורים, משום אלא אינו ממנו" ולקחה ישראל "חזר רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים המעשרות, עונת לפני
זה הרי ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן הקרקע. גוף גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל פירות

התורה". מן ביכורים ממנה סופרים.מביא מדברי בה קנהשהכל הקרקע.אם קנה ולא בלבד, גמרהפירות הוא
במעשרמלאכה. חייבים הם ישראל ביד כשהם הגוי מרחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות מלאכתם שנגמרה [כיוון

חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם הישראל מרחם אם כן וכמו שאמרומדבריהם, כמו כוכבים, עובד דיגון ולא לומר: רוצה
שגזרו הגוי שמירוח לי יראה הגוי מרוח "בעניין בתשובה רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון ולא "דגנך מז. בגיטין
ויקנוהו מעשרות רוב על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין בעלי גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא עליו חכמים
בעלי משום - חייב - המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל דגן הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום לגוי
ולא דגנך וכו' התם כדאמרינן לגמרי הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי, שמרחו עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין

תורה". משנה שהוא זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים הדברים אלו וכל וכו' גוי אםדגון דווקא [כלומר,
הישראל, ברשות כשהם גוי ידי על נתמרחו אם אבל התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות כשהם נתמרחו
מדרבנן. אלא התורה מן במעשר חייבים אינם גוי ברשות כשהם ישראל ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים אינם

חייב"]. הוא נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר הוא ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב שלווכן שהיא לפי
לכהן. מוכרה ולפיכך באכילה, לו שאסורה אלא המעשר, מוכרה.כמו אלא ה'בנתינה, תרומת ממנו "והרמותם וגומר

לכהן. בנתינה דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל המעשר". מן והמעשרמעשר לכהן מעשר ותרומת התרומה

             
  

לפי לּבעלים מהן ונֹותן ּומעּׂשר, מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמפריׁש
ּכֹוכבים74חׁשּבֹון העֹובד מן זרּועה ּתבּואה לקח ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּתרּומֹות מפריׁש - יּׂשראל ּביד ונגמרה ׁשליׁש ׁשהביאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאחר
לּלוי הּמעּׂשר ׁשליׁשי ׁשני ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַּומעּׂשרֹות
הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר לּכהן, מעּׂשר ּתרּומת ׁשליׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַֹּוׁשני

ׁשּיבֹואּו קדם ּכֹוכבים לעֹובד ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיּׂשראל
מן ּפטּורין - ּכֹוכבים העֹובד ּוגמרן הּמעּׂשרֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָלעֹונת

הּמעּׂשרֹות ּומן לעֹונת75הּתרּומה ׁשּבאּו אחר ואם . ְְְְִִֶַַַַַַַָָ
ּבּכל חּיב - ּכֹוכבים העֹובד ׁשּגמרן ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּמעּׂשרֹות,

הֹואיל76מּדבריהם יּׂשראל, ּפרֹות ׁשּגמר ּכֹוכבים העֹובד וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה חּיבין אינן - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָודּגּונן

מּדבריהן .77אּלא ְִִֵֶֶָ
ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליּׂשראל ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמכר

ּכֹוכבים העֹובד ּומרחן הּמעּׂשרֹות, יּׂשראל78לעֹונת ּברׁשּות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבין אינן -ְְְִִִֵַַַַָָָָ
אף ּכֹוכבים, העֹובד ּומרחן ּכֹוכבים עֹובד ּברׁשּות ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמעּׂשרֹות

יּׂשראל. ּברׁשּות ׁשהן ּפי ְְִִִֵֵֶַָעל
ּבסּוריא ּׂשדה ּומעּׂשרֹות79הּקֹונה ּבתרּומֹות חּיב - ְְְְִֶֶַַַַָָָ

ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם
ּכֹוכבים80ׁשּבארנּו העֹובד מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ּבסּוריא,81. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברים, ּבין ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבין
מּקרקע ואינֹו הֹואיל יּׂשראל, ׁשּמרחן ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּמעּׂשרֹות,

ּפטּור. - ֶָׁשּלֹו
מחּברין ּופרֹות ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן קרקע ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻקנה

- ּכֹוכבים העֹובד ּביד הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו אם ְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּה:

וקנה הֹואיל הּמעּׂשרֹות, לעֹונת הּגיעּו לא עדין ואם ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹּפטּורין;
לעּׂשר. חּיב - הּקרקע עם ְְִֵַַַַַָָאֹותם

ּפרֹותיו - ּבסּוריא ּכֹוכבים לעֹובד אריס ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
ּכלּום הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי הּמעּׂשרֹות; מן ,82ּפטּורין ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַ

הּמעּׂשרֹות, מן להפקיע ּבסּוריא קנין ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָויׁש
והּׂשֹוכר והמקּבל החֹוכר וכן ׁשּבארנּו. מן83ּכמֹו ּׂשדה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

הּמעּׂשרֹות. ּומן הּתרּומֹות מן ּפטּור - ּבסּוריא ּכֹוכבים ְְְְִִִֵַַַַָָָָהעֹובד
עד ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ּבסּוריא ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּׂשראל

מאחר ּכֹוכבים לעֹובד ּומכרּה וחזר ׁשליׁש, הביאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ׁשליׁש, הרי84ׁשהביאה - ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

יּׂשראל ּביד נתחּיבה ׁשהרי ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומֹות חּיב .85זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריא קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיּׂשראל

ּפרֹות האריס לֹו אֹומר:86וׁשלח ׁשאני ּפטּורים; אּלּו הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבּׁשּוק מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא לקחן. הּׁשּוק .87מן ְְְִִִֶֶַַַָָָ

.ּומעּׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד ְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּתפּות
אפּלּו ּבׁשּתפּות, ּׂשדה ׁשּלקחּו ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּכיצד?

ּבקמתּה ּׂשדה גדיׁש88חלקּו חלקּו אם לֹומר צרי ואין ,89- ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ
וחּלין טבל עֹובד90הרי ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ּבכל מערבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

וחּיּובם ּכֹוכבים. העֹובד ׁשּמרחן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכֹוכבים,
ׁשּבארנּו.91מּדבריהם ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַ

ׁשל ׁשהּמעּׂשרֹות יּׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּבסּוריא, ּׂשדה לקחּו אם אבל ּבררה; אין ּתֹורה ּובׁשל ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָּתֹורה,
- הּגדיׁש חלקּו אפּלּו מּדבריהם, ׁשם והּמעּׂשרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהֹואיל

מּכלּום ּפטּור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל .92חלקֹו ְְִִֵֶֶָָ
לארץ חּוצה ׁשּיצאּו יּׂשראל ארץ מן93ּפרֹות ּפטּורין - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שגם הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד בסוריא ירק שדה שהלוקח ה, משנה ה פרק במעשרות זו הלכה ומקור ללוי.
והוא ישראל. ביד נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע לפני הישראל קנה אם מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא

לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ המעשרותהדין לעונת בא שאם אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה נלמד זה גם
לכהן. כולה נותן גדולה ותרומה לכהן. נתינה לעניין ישראל בארץ הדין והוא חשבון לפי לעשר הגויחייב כפירות שהם

מכלום. שפטורים הגוי, שנתמרחושמרחן ישראל ופירות המעשרות, עונת בעת בידו שהיו מאחר ישראל, כפירות הם הרי
מדרבנן. חייבים גוי כיסין.ביד בעלי גזירת המעשרות)משום עונת בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי

מכלום. שפטורים גוי, לעשר.שמירחן חייב - המעשרות לעונת הגיעו שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, וזרעה
על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר כיוון - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש שאף ד, הלכה [למעלה

יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל שהרי מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא אינו זה שקניין פי
שאמרו משום טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'" בסוריא ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות

מעשרות]. בהם שמפרישים במקומות ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות תרומות מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי
.פירות כקונה הוא הגוף.והרי קניין אינה הקרקע.ששכירות לקח וגםכלומר, ישראל, ביד שהקרקע כיוון

הגוי מן פירות כלוקח זה שהרי לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע ולקח חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת
הישראל. שמירחם פי על אף שפטור המעשרות, לעונת שבאו מעושרין".קודם אלו הרי "ואמר נוסף: שם בירושלמי

.לקולא דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש ישראלואפילו של זה שחצייה למפרע הדבר שהוברר לומר מקום שיש
ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה נתערבווחצייה שהרי ברירה, שאין מודה גמליאל בן שמעון רבן גם שבזה

מדרבנן.השיבולים. חייב הישראל ושל לגמרי, פטור שלו כן ואם מירח, כשהגוי ברירההמדובר יש בדרבנן לן וקיימא
התורה. מן שהוא בדבר כמו ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות חיוב שעיקר כיוון -,ברירה יש שבדרבנן

אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו כאן הזכיר [ולא ישראל. של מעולם היה לא הגוי שלקח שחלק מתחילה הוברר וכאילו
ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל של בפירות הגוי מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו גם הגוי, מרחם

התורה]. מן נפטרושחייבת לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות נתחייבו אם אבל הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני
לארץ. בחוצה
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לפי לּבעלים מהן ונֹותן ּומעּׂשר, מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמפריׁש
ּכֹוכבים74חׁשּבֹון העֹובד מן זרּועה ּתבּואה לקח ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּתרּומֹות מפריׁש - יּׂשראל ּביד ונגמרה ׁשליׁש ׁשהביאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאחר
לּלוי הּמעּׂשר ׁשליׁשי ׁשני ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַּומעּׂשרֹות
הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר לּכהן, מעּׂשר ּתרּומת ׁשליׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַֹּוׁשני

ׁשּיבֹואּו קדם ּכֹוכבים לעֹובד ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיּׂשראל
מן ּפטּורין - ּכֹוכבים העֹובד ּוגמרן הּמעּׂשרֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָלעֹונת

הּמעּׂשרֹות ּומן לעֹונת75הּתרּומה ׁשּבאּו אחר ואם . ְְְְִִֶַַַַַַַָָ
ּבּכל חּיב - ּכֹוכבים העֹובד ׁשּגמרן ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּמעּׂשרֹות,

הֹואיל76מּדבריהם יּׂשראל, ּפרֹות ׁשּגמר ּכֹוכבים העֹובד וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה חּיבין אינן - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָודּגּונן

מּדבריהן .77אּלא ְִִֵֶֶָ
ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליּׂשראל ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמכר

ּכֹוכבים העֹובד ּומרחן הּמעּׂשרֹות, יּׂשראל78לעֹונת ּברׁשּות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבין אינן -ְְְִִִֵַַַַָָָָ
אף ּכֹוכבים, העֹובד ּומרחן ּכֹוכבים עֹובד ּברׁשּות ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמעּׂשרֹות

יּׂשראל. ּברׁשּות ׁשהן ּפי ְְִִִֵֵֶַָעל
ּבסּוריא ּׂשדה ּומעּׂשרֹות79הּקֹונה ּבתרּומֹות חּיב - ְְְְִֶֶַַַַָָָ

ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם
ּכֹוכבים80ׁשּבארנּו העֹובד מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ּבסּוריא,81. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברים, ּבין ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבין
מּקרקע ואינֹו הֹואיל יּׂשראל, ׁשּמרחן ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּמעּׂשרֹות,

ּפטּור. - ֶָׁשּלֹו
מחּברין ּופרֹות ּבסּוריא ּכֹוכבים העֹובד מן קרקע ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻקנה

- ּכֹוכבים העֹובד ּביד הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו אם ְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּה:

וקנה הֹואיל הּמעּׂשרֹות, לעֹונת הּגיעּו לא עדין ואם ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹּפטּורין;
לעּׂשר. חּיב - הּקרקע עם ְְִֵַַַַַָָאֹותם

ּפרֹותיו - ּבסּוריא ּכֹוכבים לעֹובד אריס ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
ּכלּום הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי הּמעּׂשרֹות; מן ,82ּפטּורין ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַ

הּמעּׂשרֹות, מן להפקיע ּבסּוריא קנין ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָויׁש
והּׂשֹוכר והמקּבל החֹוכר וכן ׁשּבארנּו. מן83ּכמֹו ּׂשדה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

הּמעּׂשרֹות. ּומן הּתרּומֹות מן ּפטּור - ּבסּוריא ּכֹוכבים ְְְְִִִֵַַַַָָָָהעֹובד
עד ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ּבסּוריא ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּׂשראל

מאחר ּכֹוכבים לעֹובד ּומכרּה וחזר ׁשליׁש, הביאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
ּולקחּה יּׂשראל חזר אם ׁשליׁש, הרי84ׁשהביאה - ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

יּׂשראל ּביד נתחּיבה ׁשהרי ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומֹות חּיב .85זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריא קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיּׂשראל

ּפרֹות האריס לֹו אֹומר:86וׁשלח ׁשאני ּפטּורים; אּלּו הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבּׁשּוק מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא לקחן. הּׁשּוק .87מן ְְְִִִֶֶַַַָָָ

.ּומעּׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד ְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּתפּות
אפּלּו ּבׁשּתפּות, ּׂשדה ׁשּלקחּו ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּכיצד?

ּבקמתּה ּׂשדה גדיׁש88חלקּו חלקּו אם לֹומר צרי ואין ,89- ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ
וחּלין טבל עֹובד90הרי ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ּבכל מערבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

וחּיּובם ּכֹוכבים. העֹובד ׁשּמרחן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכֹוכבים,
ׁשּבארנּו.91מּדבריהם ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַ

ׁשל ׁשהּמעּׂשרֹות יּׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּבסּוריא, ּׂשדה לקחּו אם אבל ּבררה; אין ּתֹורה ּובׁשל ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָּתֹורה,
- הּגדיׁש חלקּו אפּלּו מּדבריהם, ׁשם והּמעּׂשרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהֹואיל

מּכלּום ּפטּור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל .92חלקֹו ְְִִֵֶֶָָ
לארץ חּוצה ׁשּיצאּו יּׂשראל ארץ מן93ּפרֹות ּפטּורין - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שגם הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד בסוריא ירק שדה שהלוקח ה, משנה ה פרק במעשרות זו הלכה ומקור ללוי.
והוא ישראל. ביד נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע לפני הישראל קנה אם מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא

לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ המעשרותהדין לעונת בא שאם אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה נלמד זה גם
לכהן. כולה נותן גדולה ותרומה לכהן. נתינה לעניין ישראל בארץ הדין והוא חשבון לפי לעשר הגויחייב כפירות שהם

מכלום. שפטורים הגוי, שנתמרחושמרחן ישראל ופירות המעשרות, עונת בעת בידו שהיו מאחר ישראל, כפירות הם הרי
מדרבנן. חייבים גוי כיסין.ביד בעלי גזירת המעשרות)משום עונת בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי

מכלום. שפטורים גוי, לעשר.שמירחן חייב - המעשרות לעונת הגיעו שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, וזרעה
על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר כיוון - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש שאף ד, הלכה [למעלה

יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל שהרי מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא אינו זה שקניין פי
שאמרו משום טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'" בסוריא ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות

מעשרות]. בהם שמפרישים במקומות ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות תרומות מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי
.פירות כקונה הוא הגוף.והרי קניין אינה הקרקע.ששכירות לקח וגםכלומר, ישראל, ביד שהקרקע כיוון

הגוי מן פירות כלוקח זה שהרי לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע ולקח חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת
הישראל. שמירחם פי על אף שפטור המעשרות, לעונת שבאו מעושרין".קודם אלו הרי "ואמר נוסף: שם בירושלמי

.לקולא דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש ישראלואפילו של זה שחצייה למפרע הדבר שהוברר לומר מקום שיש
ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה נתערבווחצייה שהרי ברירה, שאין מודה גמליאל בן שמעון רבן גם שבזה

מדרבנן.השיבולים. חייב הישראל ושל לגמרי, פטור שלו כן ואם מירח, כשהגוי ברירההמדובר יש בדרבנן לן וקיימא
התורה. מן שהוא בדבר כמו ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות חיוב שעיקר כיוון -,ברירה יש שבדרבנן

אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו כאן הזכיר [ולא ישראל. של מעולם היה לא הגוי שלקח שחלק מתחילה הוברר וכאילו
ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל של בפירות הגוי מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו גם הגוי, מרחם

התורה]. מן נפטרושחייבת לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות נתחייבו אם אבל הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני
לארץ. בחוצה



פח             
  

אני אׁשר ׁשּנאמר: הּמעּׂשרֹות; ּומן הּתרּומֹות ּומן ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהחּלה
- לארץ ּבחּוצה חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמביא

מּדבריהם חּיבין - לסּוריא יצאּו ואם ּפרֹות94ּפטּורין. וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
לארץ ׁשּנכנסּו לארץ ׁשּמה95חּוצה ׁשּנאמר: ּבחּלה; חּיבין - ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

חּוצה ּבפרֹות ּבין הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה -ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
למעּׂשר נקּבעּו ואם יּׂשראל96לארץ. ׁשּנכנסּו97ּביד אחר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּדבריהם ּבמעּׂשרֹות חּיבין - .98לארץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ּבזמן99עפר לארץ, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

גֹוׁשׁשת ּבתרּומה100ׁשהּספינה חּיב ּבֹו הּצֹומח הרי - לארץ ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עצמּה. יּׂשראל ּבארץ ּכצֹומח ּוׁשביעית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומעּׂשרֹות

עֹומד אֹו לארץ, נֹוטה ונֹופֹו לארץ ּבחּוצה ׁשעֹומד ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאילן
העּקר אחר הֹול הּכל - לארץ לחּוצה נֹוטה ונֹופֹו .101ּבארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

היה אפּלּו לארץ, חּוצה ּומקצתן ּבארץ ׁשרׁשיו מקצת ְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהיּו
ּביניהן מבּדיל סלע זה102צחיח מערבין וחּלין טבל הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

.103ּבזה ֶָ
הׁשריׁש ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב עּקרֹו104עציץ והיה , ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

הּנֹוף. אחר הֹולכים - לארץ חּוצה ונֹופֹו ְְִֶֶַַַָָָָָּבארץ
,ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומה

מּדבריהן אּלא הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי .105ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּובזמן ּבלבד, יּׂשראל ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּכׁשהיּו ּכּלכם, ּביאת - תבֹואּו ּכי ׁשּנאמר: ׁשם; יּׂשראל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּכל
ׁשליׁשית, ּבירּׁשה לחזר עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻּבירּׁשה
ּביאת ׁשהיתה עזרא, ּבימי ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
לי, יראה וכן הּתֹורה. מן אֹותן חּיבה לא ּולפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמקצתן,

ּבמעּׂשרֹות הּדין אּלא106ׁשהּוא הּזה ּבּזמן חּיבין ׁשאין , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכּתרּומה .107מּדבריהם ְְִִֵֶַָ

 
חּיב - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

לּכהן. ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עּׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה,
ּדגן מה לֹו; ּתּתן ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ מן וגּדּוליו אדם ּבני מאכל - ויצהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתירֹוׁש
ּבתרּומֹות חּיב ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף ,'ּדגנ' ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעלים,

ּבמעּׂשרֹות. ְְְֵַַוכן

ואֹוכלין הֹואיל אדם, מאכל ׁשאינם ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין,
הּסיאה ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין - רעבֹון ּבׁשני ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאֹותן
ּבמעּׂשר. חּיבין - לאדם מּתחּלה ׁשּזרען והּקֹורנית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוהאזֹוב
ׁשּנמל ּפי על אף ּבהמה, למאכל זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
ׁשּמחׁשבת ּפטּורין; - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוחׁשב
חצר היא אם ּבחצר: מאליהן עלּו ּכלּום. אינּה ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָחּבּור
ואם לאדם; ׁשּסתמן חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהמׁשּמרת

ּפטּורין. - ּפרֹותיה מׁשּמרת ְְִֵֵֶֶֶַָָאינּה
וזרע צנֹון וזרע לפת זרע ּכגֹון נאכלים, ׁשאינן גּנה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזרעֹוני

הּמעּׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבצלים
ּבתרּומה חּיב - הּקצח אבל אדם. אכל ׁשאינן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני

ְְַַּובמעּׂשרֹות.
צלף וׁשל הּלבן ּפֹול וׁשל חרּדל וׁשל ּתלּתן ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָּתמרֹות

ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - צלף ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּקפרסין
חּיבים. אּלּו הרי - לירק זרען אבל לזרע; ּבׁשּזרען ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאמּורים?

ּפרי. ׁשהן מּפני חּיבים, - צלף ׁשל האבּיֹונֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן
ּומן הּתרּומה מן ּפטּור ירק - לזרע ׁשּזרעּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר

מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - לירק זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָהּמעּׂשרֹות;
ּפטּור; ירקּה - לזרע ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן הּזרע. ּומן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהירקֹות
זרין. מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - לירק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָזרעּה
הּירק ּומן הּזרע מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש - לזרין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָזרעה
מתעּׂשרין - לזרע ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים וכן הּזרין. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּומן
הּירק לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד וירק. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזרע
יאכל; ּכ ואחר ּומעּׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש - ְְְְְְִַַַַַַָָָֹלאכלֹו

הּזרע. מן מפריׁש - ׁשּלֹו הּזרע ויאסף ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשּייבׁש
חּיבין אינן - אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהירקֹות,

ּתבּואת ּבּמעּׂשר: ׁשּנאמר לפי מּדבריהן. אּלא ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבמעּׂשרֹות
ּבכלל אינן הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה - ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר ׁשהרי ּבּתרּומה. הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
ּתרּומת אבל לאּלּו; הּדֹומה ּכל - ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּבּה:

ּכּמעּׂשר. מּדבריהם, - ְֲִִֵֵֶַַַָָהּירק
,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאין

ירק וכן מעּׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואפּלּו
- ּבעּקריה עפר ׁשּיׁש ּפי על אף לארץ, לארץ מחּוצה ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּבא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."לעשר חייב הן ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות "המוכר יא: משנה ו פרק המירוח,דמאי לפני - במעשרות
הגלגול. לפני - לחלה.ובחלה הדין לארץ.והוא חייביםבחוצה ישראל בארץ נקבעו ואם בחלה. ובין במעשר בין

התורה. מן העץ.בכל דרך עוברת שהרטיבות לפי כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, בארץשל "דבקה
עפר". כמו - פיוגוש על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ, נוטה שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם

בעודם מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני - התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ, המירוח שאחר
כארץ דינו - לארץ לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר ואם גוי. של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו תרומה תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל,

.מחבירו מובדל אחד ברירה"וכל "אין אמרו: התורה מן שהוא ובדבר ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי בשותפות אמרו בוודאיוכן השריש שאם ישראל, ארץ קרקע בתוך לנקב חוץ

העיקר. אחר דרבנן".הולכים הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא אלוכן והמעשרות התרומות הוקשו שהרי
בתחילתלאלו. רבינו שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן ש"מעשר סח. שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן

תלויים אבל המקדש, בבית תלויים שאינם לומר היינו הבית, בפני שלא בין הבית בפני בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק,
כולם. בביאת

             
  

ׁשּזרען והּקטנית הּתבּואה עליו. גזרּו ולא ּפטּור, זה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהרי
ּפטּור, ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל דעּתֹו ּבטלה - ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלירק

ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב ְְְִֶַַַַַָָוהּזרע
הֹואיל ּכׁשּיקׁשּו, אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתלּתן,

ּבתרּומה חּיבין הן הרי - ּבתחּלתן אֹותן אֹוכלין האדם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹורב
ֲֵַּומעּׂשר.

הּלקט הּמעּׂשרֹות: ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָואּלּו
ּכרי. מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה
מהן ּומפריׁש למעּׂשרֹות, הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עּׂשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻואם
ׁשהרי ּפטּורין; - ּבעיר הּגרן עּׂשה אם אבל ּומעּׂשרֹות. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּתרּומה
ּפאה. אֹו ׁשכחה אֹו לקט ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל להן, יׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹקֹול

- ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט
הּתבּואה וכן הפקיר. ּכן אם אּלא ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיבין
ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹוהּזיתים
ּבידּוע - ּומצמחת ׁשּזֹורעּה ּכל יֹודע? ּומּנין ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמעּׂשרֹות.
הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה והפריׁש עבר ׁשליׁש. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהביאה

ּתרּומה. אינּה - ְְִֵָָׁשליׁש
ואפּלּו הּמעּׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן

הפקר ּׂשדה הּזֹורע אבל לֹו. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהפקירֹו
ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב -ְְִַַַָָ

- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר
ועבר ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה. זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי

מּדברוה הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן פריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּדברים ּבמעּׂשרֹות. וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה חּיב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
חזקתן אּלא ּובּׂשדֹות, ּבגּנֹות לזרען אדם ּבני רב ּדר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאין
ּכגֹון הּמעּׂשרֹות. ּומן הּתרּומה מן ּפטּורים - ההפקר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָמן
ועדׁשים הּקלקלי, וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּום

ּבהן. וכּיֹוצא ְְִִֵֶַַָהּמצרּיֹות,
זיתי ּכגֹון חּיב, ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

אם ּבציר: ּבעּנבי עֹוללֹות ועּנבי מסיק ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָנּקּוף
ואם חׁשּבֹון; לפי החּיב על מֹוציא - אחרֹות ּפרֹות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָיׁש
הּכל, על מעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה מפריׁש - אּלּו אּלא לֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
לפי וׁשני ראׁשֹון מעּׂשר ּומפריׁש ּבתרּומה, חּיב הּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹּוכאּלּו

החּיב. ּדבר ְֶַַָָָחׁשּבֹון
נטמא אפּלּו טמאה. ּבין טהֹורה ּבין לּכהן, - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּתרּומה

להפריׁש חּיב זה הרי - ׁשּיפריׁש קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
ל נתּתי ואני ׁשּנאמר: לּכהן; ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמּמּנּו
הּטהֹורה טמאה. ואחת טהֹורה אחת - ּתרּומתי מׁשמרת ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאת
ׁשמן היה אם ּבּׂשרפתּה. יהנּו - והּטמאה לּכהנים, נאכלת -ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
את ּבֹו מּסיקין - בֹו וכּיֹוצא דגן היה ואם אֹותֹו, מדליקין -ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ַַהּתּנּור.
- הּמעּׂשר נטמא אֹו נטמאת אם מעּׂשר, ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

ּבּׂשרפתּה. להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמפריׁשין
מבר - מעּׂשר ּתרּומת אֹו גדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָּכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ׁשּיפריׁש, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקדם
ְִָּבברכֹות.

אפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
הביא ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָטמאה.

ּתּׂשרף, ולא הּכּותים; ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא -ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּתחזר ולא נּׂשרפת; נטמאת ׁשּלא ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
לארץ. לחּוצה ּתרּומה מֹוציאין יאמרּו: ׁשּמא לארץ, ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָֹלחּוצה
עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ׁשּתּטמא עד אֹותּה מּניחין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאּלא

ותּׂשרף. חמץ, היתה אם הּפסח, ערב ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹוא

 
:ׁשּנאמר הּתֹורה; מן ׁשעּור לּה אין - גדֹולה ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

הּכרי. ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא. ּכל - ּדגנ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָראׁשית
ּובּזמן חכמים. ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּולכּתחּלה
להפריׁש לֹו יׁש - הּטמאה מּפני לּׂשרפה עֹומדת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּזה,

לכּתחּלה. ׁשהּוא ְְִֶַָָּכל
אחד - יפה עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָוכּמה

אחד - רעה מחמּׁשים, אחד - והּבינֹונית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמארּבעים,
מּׁשּׁשים. מאחד יפחת ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹֹמּׁשּׁשים.

ּתרּומֹות ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל
ואּלּו מּׁשּׁשים. אחד לכּתחּלה נּטלת - והּקליסין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהחרּובין
ּתרּומה, וערּובי ּתרּומה ּגּדּולי ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנּטלין
ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּותרּומה
והּקליסין הּקצח ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקּדׁש,
וכּיֹוצא אדֹומּיֹות ּוּׂשעֹורים והּתּורמֹוסין והּגמזּיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָוהחרּובין

עציץ ּופרֹות האּפֹוטרֹוּפסין,ּבהן, וכן נקּוב. ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין - יתֹומים ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין

ולא ּבמׁשקל ולא ּבמּדה לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין
ּומפריׁש אֹומד אּלא ׁשעּור, ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבמנין,
ואת הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מּׁשּׁשים; אחד ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבדעּתֹו
ידּועה; ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשקּול
ּבסאה יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאבל

מּדה. ׁשחציּה ְְִֶֶֶָָָחציּה,
זֹו הרי - חּלין מקצת וׁשּיר הֹואיל ּבתרּומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

אמר לא - ּתרּומה האּלּו הּפרֹות ּכל אמר: אם אבל ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹּתרּומה.
אחד ּבידֹו ועלתה מעּׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכלּום.
מּׁשּׁשים, אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמּׁשּׁשים

ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה
- מעּׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

וחזר מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעּׂשרֹות, חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף
ּתרם יאכלּנה. ּכ ואחר הּמעּׂשרֹות הּכהן מּמּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּומפריׁש
ויחזר ּתרּומה, זֹו הרי - ואחד מּׁשּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹועלתה
והּתֹוספת ׁשּבדעּתֹו. הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹויתרם
אבל ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהּזאת

ּכראׁשֹונה. הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה ְִִִֶֶַַָָָָָֹֻלא
,ּתרּומה אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה מקצת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש

ּתרּומת להפריׁש צרי כן ּפי על ואף הּכרי. ּכחלק הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהרי
אחרֹות. מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹותֹו

מּכרי ּתרּומה ּומקצת זה מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָהּמפריׁש
ּתרּומת האֹומר: זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאחר
ׁשם, קרא - ּבדרֹומֹו אֹו ּבצפֹונֹו אמר: אם לתֹוכֹו, זה ְְְְִִִִֵֶַַָָָהּכרי
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פט              
  

ׁשּזרען והּקטנית הּתבּואה עליו. גזרּו ולא ּפטּור, זה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהרי
ּפטּור, ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל דעּתֹו ּבטלה - ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלירק

ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב ְְְִֶַַַַַָָוהּזרע
הֹואיל ּכׁשּיקׁשּו, אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתלּתן,

ּבתרּומה חּיבין הן הרי - ּבתחּלתן אֹותן אֹוכלין האדם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹורב
ֲֵַּומעּׂשר.

הּלקט הּמעּׂשרֹות: ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָואּלּו
ּכרי. מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה
מהן ּומפריׁש למעּׂשרֹות, הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עּׂשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻואם
ׁשהרי ּפטּורין; - ּבעיר הּגרן עּׂשה אם אבל ּומעּׂשרֹות. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּתרּומה
ּפאה. אֹו ׁשכחה אֹו לקט ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל להן, יׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹקֹול

- ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט
הּתבּואה וכן הפקיר. ּכן אם אּלא ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיבין
ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ׁשליׁש הביאּו ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹוהּזיתים
ּבידּוע - ּומצמחת ׁשּזֹורעּה ּכל יֹודע? ּומּנין ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמעּׂשרֹות.
הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה והפריׁש עבר ׁשליׁש. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהביאה

ּתרּומה. אינּה - ְְִֵָָׁשליׁש
ואפּלּו הּמעּׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן

הפקר ּׂשדה הּזֹורע אבל לֹו. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהפקירֹו
ּומעּׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב -ְְִַַַָָ

- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר
ועבר ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה. זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי

מּדברוה הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן פריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּדברים ּבמעּׂשרֹות. וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה חּיב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
חזקתן אּלא ּובּׂשדֹות, ּבגּנֹות לזרען אדם ּבני רב ּדר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאין
ּכגֹון הּמעּׂשרֹות. ּומן הּתרּומה מן ּפטּורים - ההפקר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָמן
ועדׁשים הּקלקלי, וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּום

ּבהן. וכּיֹוצא ְְִִֵֶַַָהּמצרּיֹות,
זיתי ּכגֹון חּיב, ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

אם ּבציר: ּבעּנבי עֹוללֹות ועּנבי מסיק ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָנּקּוף
ואם חׁשּבֹון; לפי החּיב על מֹוציא - אחרֹות ּפרֹות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָיׁש
הּכל, על מעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה מפריׁש - אּלּו אּלא לֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
לפי וׁשני ראׁשֹון מעּׂשר ּומפריׁש ּבתרּומה, חּיב הּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹּוכאּלּו

החּיב. ּדבר ְֶַַָָָחׁשּבֹון
נטמא אפּלּו טמאה. ּבין טהֹורה ּבין לּכהן, - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּתרּומה

להפריׁש חּיב זה הרי - ׁשּיפריׁש קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
ל נתּתי ואני ׁשּנאמר: לּכהן; ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמּמּנּו
הּטהֹורה טמאה. ואחת טהֹורה אחת - ּתרּומתי מׁשמרת ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאת
ׁשמן היה אם ּבּׂשרפתּה. יהנּו - והּטמאה לּכהנים, נאכלת -ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
את ּבֹו מּסיקין - בֹו וכּיֹוצא דגן היה ואם אֹותֹו, מדליקין -ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ַַהּתּנּור.
- הּמעּׂשר נטמא אֹו נטמאת אם מעּׂשר, ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

ּבּׂשרפתּה. להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמפריׁשין
מבר - מעּׂשר ּתרּומת אֹו גדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָּכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ׁשּיפריׁש, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקדם
ְִָּבברכֹות.

אפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
הביא ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָטמאה.

ּתּׂשרף, ולא הּכּותים; ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא -ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּתחזר ולא נּׂשרפת; נטמאת ׁשּלא ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
לארץ. לחּוצה ּתרּומה מֹוציאין יאמרּו: ׁשּמא לארץ, ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָֹלחּוצה
עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ׁשּתּטמא עד אֹותּה מּניחין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאּלא

ותּׂשרף. חמץ, היתה אם הּפסח, ערב ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹוא

 
:ׁשּנאמר הּתֹורה; מן ׁשעּור לּה אין - גדֹולה ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

הּכרי. ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא. ּכל - ּדגנ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָראׁשית
ּובּזמן חכמים. ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּולכּתחּלה
להפריׁש לֹו יׁש - הּטמאה מּפני לּׂשרפה עֹומדת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּזה,

לכּתחּלה. ׁשהּוא ְְִֶַָָּכל
אחד - יפה עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָוכּמה

אחד - רעה מחמּׁשים, אחד - והּבינֹונית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמארּבעים,
מּׁשּׁשים. מאחד יפחת ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹֹמּׁשּׁשים.

ּתרּומֹות ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל
ואּלּו מּׁשּׁשים. אחד לכּתחּלה נּטלת - והּקליסין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהחרּובין
ּתרּומה, וערּובי ּתרּומה ּגּדּולי ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנּטלין
ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּותרּומה
והּקליסין הּקצח ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקּדׁש,
וכּיֹוצא אדֹומּיֹות ּוּׂשעֹורים והּתּורמֹוסין והּגמזּיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָוהחרּובין

עציץ ּופרֹות האּפֹוטרֹוּפסין,ּבהן, וכן נקּוב. ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין - יתֹומים ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין

ולא ּבמׁשקל ולא ּבמּדה לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין
ּומפריׁש אֹומד אּלא ׁשעּור, ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבמנין,
ואת הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מּׁשּׁשים; אחד ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבדעּתֹו
ידּועה; ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשקּול
ּבסאה יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאבל

מּדה. ׁשחציּה ְְִֶֶֶָָָחציּה,
זֹו הרי - חּלין מקצת וׁשּיר הֹואיל ּבתרּומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

אמר לא - ּתרּומה האּלּו הּפרֹות ּכל אמר: אם אבל ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹּתרּומה.
אחד ּבידֹו ועלתה מעּׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכלּום.
מּׁשּׁשים, אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמּׁשּׁשים

ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה
- מעּׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

וחזר מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעּׂשרֹות, חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף
ּתרם יאכלּנה. ּכ ואחר הּמעּׂשרֹות הּכהן מּמּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּומפריׁש
ויחזר ּתרּומה, זֹו הרי - ואחד מּׁשּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹועלתה
והּתֹוספת ׁשּבדעּתֹו. הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹויתרם
אבל ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהּזאת

ּכראׁשֹונה. הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה ְִִִֶֶַַָָָָָֹֻלא
,ּתרּומה אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה מקצת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש

ּתרּומת להפריׁש צרי כן ּפי על ואף הּכרי. ּכחלק הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהרי
אחרֹות. מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹותֹו

מּכרי ּתרּומה ּומקצת זה מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָהּמפריׁש
ּתרּומת האֹומר: זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאחר
ׁשם, קרא - ּבדרֹומֹו אֹו ּבצפֹונֹו אמר: אם לתֹוכֹו, זה ְְְְִִִִֵֶַַָָָהּכרי
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צ             
  

לא - ּבמקֹום צּין לא ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹוחּיב
ּכלּום. ְַָאמר

מקֹום - ּכזה הּזה והּכרי זה, הּכרי ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאמר:
ׁשל ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה

ִֵׁשני.
מדקּדק אּלא ּבאמד, אֹותּה מפריׁשין אין - מעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת

ּבּתֹורה. מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשעּורּה,
וּדבר ׁשֹוקל, - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - למּדד ׁשּדרּכֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּדבר

ּולׁשקלֹו למנֹותֹו אפׁשר היה מֹונה. - למנֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָׁשאפׁשר
והּׁשֹוקל מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו

מּׁשניהן. ְְִֵֶָֻמׁשּבח
;מּמעּׂשרֹו לוי ּבן אֹותּה ׁשּיפריׁש - מעּׂשר ּתרּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמצות

ויׁש הּמעּׂשר. את יּׂשראל ּבני מאת תקחּו וכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
לּלוי הּמעּׂשר ויּתן לּכהן, ולּתנּה אֹותּה להפריׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹליּׂשראל
הּמעּׂשר. מן מעּׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו, מּמּנּו ׁשּיפריׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאחר

קדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹיּׂשראל
אין - לּלוי ּונתנֹו גדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש חּיבׁשּידּוׁש הּלוי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּתרּומת אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפריׁש
מן הּמעּׂשר והפריׁש יּׂשראל ּדׁש אם אבל ּבלבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעּׂשר
הּלוי חּיב - לּלוי [ּונתנֹו גדֹולה ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדגן
מאחר מעּׂשר; ּותרּומת גדֹולה] ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלהפריׁש
.ּדגנ ראׁשית ׁשּנאמר: ּבתרּומה, נתחּיב דגן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנעּׂשה

לּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעּׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבן
מן מעּׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
אֹו הּתבן מן מעּׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן, מן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמעּׂשר
- לֹו ׁשּנתנּו ּכמֹו ׁשּבלים מעּׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָהעצה.
מה ּומּפני הּתבן. ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהרי
מּמּנּו והפקיע ׁשּבלים הּמעּׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָקנסּוהּו

גדֹולה. ְְָָּתרּומה
ל מעּׂשר אּבא: לי אמר ּכ ללוי: ׁשאמר יּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן

אביו ׁשהרי ׁשּבֹו; מעּׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי
הּלוי. לפלֹוני הּמעּׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי ל יׁש מעּׂשר ּכֹור אּבא: לי אמר ּכ לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם

ׁשּבֹו. מעּׂשר לתרּומת ְְֲִִֵֶַַחֹוׁשׁשין
- ּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת

אּלא להֹוליכּה, מּטּפל אינֹו - מּכן ּפחֹות לּכהן; ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמֹוליכּה
- ׁשהּוא ּכל אפּלּו ּובׁשמן, ּוביין וּׂשֹורפּה. ּבאּור ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָמׁשליכּה
ּוטהֹורה; וּדאית מעּׂשר ּתרּומת ׁשּתהא ּובלבד לּכהן. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמֹוליכּה
ּבּה אין אם ּדמאי, ׁשל ׁשהיתה אֹו טמאה היתה אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ּׂשֹורפּה. אּלא ּבּה, מּטּפל אינֹו - ְִִֵֵֶַַָָָּכּׁשעּור
היּו ּכיצד? הּמּקף. מן אּלא גדֹולה ּתרּומה ּתֹורמין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻאין

לא - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאים ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
- הּמּקף מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על זה ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמּמקֹום
היה אם אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא ּתרּומה. ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻּתרּומתֹו
הן הרי ואמר: ׁשּמׁשּתּברין וראה ׁשמן אֹו יין ּכּדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטעּון

ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי ּפרֹות על ְְְִֵֵֶַַָָֹּתרּומה

ׁשּבבית מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּפרֹות
דבלה ועּגּולי ּתבּואה ּׂשּקי הּכל. על מאחד ּתֹורם - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחד
מאחד ּתֹורם - אחת ּבהּקפה היּו אם ּגרֹוגרֹות, ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחבּיֹות
ּתֹורם - ּפיהן את סתם ׁשּלא עד יין: ׁשל חבּיֹות הּכל. ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעל
ואחת. אחת מּכל ּתֹורם - מּׁשּסתם הּכל; על ְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמאחד

על מאחד ּתֹורם - ּבּגּנה ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
הביא ואחד. אחד מּכל ּתֹורם - ּביניהן אחד מין הביא ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
אחר ּומין מּלמּטה ּוכרּוב מלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻמינין
הּקיף ואם הּתחּתֹון. על העליֹון מן יתרם לא - ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצע
ׁשעּקר ּבזמן הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורים ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹחמּׁשה
ואחד. אחד מּכל ּתֹורם - קּים הּגרן עּקר אין קּים; ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּגרן

:ׁשּנאמר הּמּקף. מן ׁשּלא אֹותֹו מפריׁשין - מעּׂשר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻּתרּומת
ּבמדינה אחד מעּׂשר אפּלּו תרּומה; ּתרימּו מעּׂשרֹותיכם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּכל
על מאחד ּתרּומה מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחד ּומעּׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָזֹו
ואפּלּו הּמּקף מן אּלא ּתֹורמין אין חכמים ותלמידי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּכל.

מעּׂשר. ְֲֵַַּתרּומת
מּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

- ּבטבלֹו הּוא והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
אׁשר יּׂשראל ּבני מעּׂשר את ּכי ׁשּנאמר: עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
ּתרּומה ּכּלֹו את עֹוּׂשה ׁשהּוא מלּמד, - ּתרּומה לה' ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻירימּו

ְֵַלאחר.
הּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש

מעּׂשר ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מּמּנּו; מקּדׁשֹו את ׁשּנאמר: ּכלּום. עּׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנֹו
אין לאחרים, ּתרּומה אֹותֹו עֹוּׂשה - ּבתֹוכֹו ׁשּקדׁשיו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
וכן לאחרים. ּתרּומה אֹותֹו עֹוּׂשה אינֹו - ּבתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָקדׁשיו
צרי - גדֹולה ּתרּומה עליהם מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּניח
עליהן מפריׁש להיֹות הּניחן ואם לתרּומה. טבּולין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָׁשּיהיּו

למעּׂשר. טבּולין ׁשּיהיּו צרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָמעּׂשר
על אֹותן מפריׁשין - ּומעּׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּמפריׁשין

ּתרּומה ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּסדר.
אֹו ׁשני מעּׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָגדֹולה,
אֹו לתרּומה, מעּׂשר אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמעּׂשר
מה - תעּׂשה לא על ׁשעבר ּפי על אף לבּכּורים, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹּתרּומה
מלאת ׁשּנאמר: תעּׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עּׂשּוי. ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשעּׂשה
ואין להקּדימֹו. ׁשראּוי ּדבר תאחר לא - תאחר לא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹודמע

זה. לאו על ִֶַָלֹוקין
ּכאחד מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

אחד ואֹומר: ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש -ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
הּוא והרי ׁשהפרׁשּתי זה ּבצד הּוא הרי - ּכאן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּמאה
הּכל. על ּתרּומה הּוא - ׁשהפרׁשּתי מּזה והּנׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻחּלין;
זה ּבצד הּוא הרי - אּלּו חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהּמעּׂשר
ּׁשהפרׁשּתי מּמה הּתרּומה על יתר הּנׁשאר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהפרׁשּתי;

הּכל. על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי -ְֲֲֵֵַַַַֹ
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ה'תש"ע אלול י"ב ראשון יום

  
ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. עּׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ּכהן יּכנס ׁשּלא א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹעּׂשרה
ׁשּלא ג) ראׁש. ּפרּוע ּכהן ּבֹו יּכנס ׁשּלא ב) לּמקּדׁש. ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּכֹור
עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא ד) ּבגדים. קרּוע ּכהן ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֹיּכנס
ו) העבֹודה. ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן יצא ׁשּלא ה) ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלהיכל.
לּמקּדׁש. טמא יּכנס ׁשּלא ז) הּמקּדׁש. מן טמאים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשּלח
י) טמא. יׁשּמׁש ׁשּלא ט) הּבית. להר טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹח)
יב) ורגליו. ידיו העֹובד לקּדׁש יא) יֹום. טבּול יׁשּמׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
ּבעל לעבד ׁשּלא יג) ולּמזּבח. להיכל מּום ּבעל יּכנס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
זר. יעבד ׁשּלא טו) עֹובר. מּום ּבעל יעבד ׁשּלא יד) ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמּום.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
להּכנס לֹו אסּור - יין ׁשתה אם לעבֹודה, הּכׁשר ּכהן ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל

וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים. הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמן
ׁשּׁשתה והּוא תמתּו. ולא ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיתה
יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו מּיין אחת ּבבת חי יין ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָרביעית
והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, מרביעית ּפחֹות ׁשתה אם ְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָאבל
ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ּבמים, מזגּה אֹו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה,
יתר ׁשתה עבֹודה. מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאפּלּו
ּפי על ואף מזּוג ׁשהיה ּפי על אף הּיין, מן ְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָמרביעית

מית חּיב - מעט מעט וׁשתה העבֹודה.ׁשהפסיק ּופֹוסל ה, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
להּכנס אסּור - המׁשּכרין מׁשקין מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָהיה

מׁשקין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד נכנס ואם ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָלּמקּדׁש.
לֹוקה, זה הרי - הּדבלה מן אֹו החלב מן אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהמׁשּכרין,
ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה חּיבין ׁשאין ּכׁשרה. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועבֹודתֹו

הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה מחּלל ואין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָעבֹודה,
ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם

ׁשתּוי. ּכׁשהּוא להֹורֹות יּׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאסּור
- מעט דעּתֹו ונׁשּתּבׁשה חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָאפּלּו
ּבדבר הֹורה ואם יּׂשראל. ּבני את ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה. ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאל
ּכגֹון מּתר. - הּצדֹוקים ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשהּוא
וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, והּצפרּדע טמא, ׁשהּׁשרץ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהֹורה

ֶָּבזה.
,ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר

ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא
היא. הֹוראה ִִֶָָׁשּלּמּודֹו

אֹו ׁשהּוא, ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד רביעית ּכדי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשתה
לעבד. ּומּתר הּיין עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻיׁשן
אֹו מעט ׁשנת - מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָאבל
ׁשּלא עד הּׁשכרּות לפי יׁשהא אּלא ּבׁשכרּותֹו. מֹוסיפין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹהּדר

ׁשּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו ְִִִֵֶָָָָָיּׁשאר

ּבימי לא אבל ּבּלילֹות, יין לׁשּתֹות מּתרין מׁשמר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאנׁשי
עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל אבֹות ּבּתי ׁשאר ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּתן.
יֹום, ׁשל אב ּבית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ׁשּמא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום;
אב ּבית ואנׁשי לסּיען. מׁשמרּתן מאנׁשי לאחרים ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָויצטרכּו
ׁשּמא ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין לׁשּתֹות אסּורים הּיֹום אֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשל
מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו ויׁשּכים ּבּלילה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתה

אב ּבית זה ּומאי הּוא מׁשמר זה מאי ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
אסּור - [הּיֹום] ּבעבֹודה קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּוא,
הּוא, מׁשמר זה מאי יֹודע היה הּיֹום. אֹותֹו ּכל יין לׁשּתֹות ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָלֹו
ׁשּבת אֹותּה ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ְְִִֵֵֶַַָָָָָואינֹו
ּבית ולא מׁשמרּתֹו מּכיר היה לא ּבּה. עֹובדין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּמׁשמרּתֹו
ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין לׁשּתֹות ׁשאסּור נֹותן הּדין - ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָאבֹותיו
לעבד יכֹול ׁשאינֹו ּתמיד, לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻקלקלתֹו,

ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע ְְְְִִֵֶֶַַַָָעד
.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ּׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן

ׁשעבד. ּכׁשּכֹור ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
לא ּופרע יגּלחּו לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּבמיתה. ּפרע מגּדלי אף ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻיׁשּלחּו

ׁשהּוא ּפי על אף עבֹודה. מחּללין הראׁש ּפרּועי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹואין
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲִֵָָָּבמיתה

ּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש,
ּכהן אבל הדיֹוט; ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמקּדׁש.

ּפ לגּדל אסּור ּתמידּגדֹול ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע רע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּובגדיו יפרע לא ראׁשֹו את ּבֹו: נאמר ּולכ ּבּמקּדׁש. ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

יפרם. ְִֹֹלא
:ּבֹו ׁשּנאמר ּכנזיר, יֹום. ׁשלׁשים ּפרע? גּדּול הּוא ְְֱִִִֶֶֶַַַָָּכּמה

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ראׁשֹו, ּׂשער ּפרע ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹּגּדל
לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח - העֹובד הדיֹוט ּכהן ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלפיכ

יֹום.
ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבּתן, ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואנׁשי

ורֹוחצין מגּלחין אּלא מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרּתן ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻיעלּו
ׁשּיעלּו. קדם ְְֲִֶֶַַֹּומכּבסין

.ּברגל לגּלח מּתר - הרגל ּבתֹו מׁשמרּתֹו ׁשּׁשלמה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמי
הרגל. ּבערב אּלא מגּלח אינֹו - הרגל ּבערב ׁשלמה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

:ׁשּנאמר הּוא. אחד ראׁש ּפרּועי ודין ּבגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין
הא תמתּו; ולא תפרמּו לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻראׁשיכם
אף ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ּבגדים קרּוע והּוא עבד ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָאם

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי ְְְֲִִֵֶַָָָֹעל
מן נכנס אם לעבֹודה, הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים, על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי - עבֹודה עבד ׁשּלא ּפי על ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאף
הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻראּוי

יּכנס. ׁשּלא ְִֵֶָָֹֻמזהר
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צי               
  

       

ה'תש"ע אלול י"ב ראשון יום

  
ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. עּׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ּכהן יּכנס ׁשּלא א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹעּׂשרה
ׁשּלא ג) ראׁש. ּפרּוע ּכהן ּבֹו יּכנס ׁשּלא ב) לּמקּדׁש. ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּכֹור
עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא ד) ּבגדים. קרּוע ּכהן ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֹיּכנס
ו) העבֹודה. ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן יצא ׁשּלא ה) ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלהיכל.
לּמקּדׁש. טמא יּכנס ׁשּלא ז) הּמקּדׁש. מן טמאים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשּלח
י) טמא. יׁשּמׁש ׁשּלא ט) הּבית. להר טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹח)
יב) ורגליו. ידיו העֹובד לקּדׁש יא) יֹום. טבּול יׁשּמׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
ּבעל לעבד ׁשּלא יג) ולּמזּבח. להיכל מּום ּבעל יּכנס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
זר. יעבד ׁשּלא טו) עֹובר. מּום ּבעל יעבד ׁשּלא יד) ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמּום.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
להּכנס לֹו אסּור - יין ׁשתה אם לעבֹודה, הּכׁשר ּכהן ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל

וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים. הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמן
ׁשּׁשתה והּוא תמתּו. ולא ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיתה
יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו מּיין אחת ּבבת חי יין ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָרביעית
והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, מרביעית ּפחֹות ׁשתה אם ְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָאבל
ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ּבמים, מזגּה אֹו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה,
יתר ׁשתה עבֹודה. מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאפּלּו
ּפי על ואף מזּוג ׁשהיה ּפי על אף הּיין, מן ְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָמרביעית

מית חּיב - מעט מעט וׁשתה העבֹודה.ׁשהפסיק ּופֹוסל ה, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
להּכנס אסּור - המׁשּכרין מׁשקין מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָהיה

מׁשקין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד נכנס ואם ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָלּמקּדׁש.
לֹוקה, זה הרי - הּדבלה מן אֹו החלב מן אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהמׁשּכרין,
ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה חּיבין ׁשאין ּכׁשרה. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועבֹודתֹו

הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה מחּלל ואין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָעבֹודה,
ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם

ׁשתּוי. ּכׁשהּוא להֹורֹות יּׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאסּור
- מעט דעּתֹו ונׁשּתּבׁשה חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָאפּלּו
ּבדבר הֹורה ואם יּׂשראל. ּבני את ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה. ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאל
ּכגֹון מּתר. - הּצדֹוקים ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשהּוא
וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, והּצפרּדע טמא, ׁשהּׁשרץ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהֹורה

ֶָּבזה.
,ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר

ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא
היא. הֹוראה ִִֶָָׁשּלּמּודֹו

אֹו ׁשהּוא, ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד רביעית ּכדי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשתה
לעבד. ּומּתר הּיין עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻיׁשן
אֹו מעט ׁשנת - מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָאבל
ׁשּלא עד הּׁשכרּות לפי יׁשהא אּלא ּבׁשכרּותֹו. מֹוסיפין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹהּדר

ׁשּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו ְִִִֵֶָָָָָיּׁשאר

ּבימי לא אבל ּבּלילֹות, יין לׁשּתֹות מּתרין מׁשמר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאנׁשי
עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל אבֹות ּבּתי ׁשאר ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּתן.
יֹום, ׁשל אב ּבית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ׁשּמא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום;
אב ּבית ואנׁשי לסּיען. מׁשמרּתן מאנׁשי לאחרים ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָויצטרכּו
ׁשּמא ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין לׁשּתֹות אסּורים הּיֹום אֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשל
מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו ויׁשּכים ּבּלילה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתה

אב ּבית זה ּומאי הּוא מׁשמר זה מאי ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
אסּור - [הּיֹום] ּבעבֹודה קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּוא,
הּוא, מׁשמר זה מאי יֹודע היה הּיֹום. אֹותֹו ּכל יין לׁשּתֹות ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָלֹו
ׁשּבת אֹותּה ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ְְִִֵֵֶַַָָָָָואינֹו
ּבית ולא מׁשמרּתֹו מּכיר היה לא ּבּה. עֹובדין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּמׁשמרּתֹו
ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין לׁשּתֹות ׁשאסּור נֹותן הּדין - ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָאבֹותיו
לעבד יכֹול ׁשאינֹו ּתמיד, לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻקלקלתֹו,

ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע ְְְְִִֵֶֶַַַָָעד
.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ּׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן

ׁשעבד. ּכׁשּכֹור ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
לא ּופרע יגּלחּו לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּבמיתה. ּפרע מגּדלי אף ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻיׁשּלחּו

ׁשהּוא ּפי על אף עבֹודה. מחּללין הראׁש ּפרּועי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹואין
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲִֵָָָּבמיתה

ּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש,
ּכהן אבל הדיֹוט; ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמקּדׁש.

ּפ לגּדל אסּור ּתמידּגדֹול ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע רע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּובגדיו יפרע לא ראׁשֹו את ּבֹו: נאמר ּולכ ּבּמקּדׁש. ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

יפרם. ְִֹֹלא
:ּבֹו ׁשּנאמר ּכנזיר, יֹום. ׁשלׁשים ּפרע? גּדּול הּוא ְְֱִִִֶֶֶַַַָָּכּמה

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ראׁשֹו, ּׂשער ּפרע ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹּגּדל
לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח - העֹובד הדיֹוט ּכהן ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלפיכ

יֹום.
ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבּתן, ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואנׁשי

ורֹוחצין מגּלחין אּלא מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרּתן ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻיעלּו
ׁשּיעלּו. קדם ְְֲִֶֶַַֹּומכּבסין

.ּברגל לגּלח מּתר - הרגל ּבתֹו מׁשמרּתֹו ׁשּׁשלמה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמי
הרגל. ּבערב אּלא מגּלח אינֹו - הרגל ּבערב ׁשלמה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

:ׁשּנאמר הּוא. אחד ראׁש ּפרּועי ודין ּבגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין
הא תמתּו; ולא תפרמּו לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻראׁשיכם
אף ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ּבגדים קרּוע והּוא עבד ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָאם

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי ְְְֲִִֵֶַָָָֹעל
מן נכנס אם לעבֹודה, הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים, על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי - עבֹודה עבד ׁשּלא ּפי על ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאף
הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻראּוי

יּכנס. ׁשּלא ְִֵֶָָֹֻמזהר
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צב              
  

הּמ מן ּככה הּנכנס מּׁשםודין הּיֹוצא ודין ולפנים זּבח ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
האּולם ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד
עבד אם וכן לֹוקה. - ויצא ׁשם ּבגדיו קרע אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָולּמזּבח

מיתה. חּיב - ִִִַָָָּביציאתֹו
להּכנס יּׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן

ׁשתּוי ּכׁשהּוא ולפנים, יּׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
אף ּבגדים, קרּוע אֹו נּוּול ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור אֹו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹיין
הּגדֹול לּבית ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין באזהרה; ׁשאינֹו ּפי ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
עד ּׂשערֹו ׁשּגדל יּׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻוהּקדֹוׁש
להּכנס מּתר זה הרי - נּוּול דר היה ולא מחלפת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנעּׂשה

יּׂשראל. ְְְִֵֶַָלעזרת

ה'תש"ע אלול י"ג שני יום

 
הּכּפּורים מּיֹום אּלא הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאין

יֹום. ּבכל לעבֹודה לּקדׁש נכנס הדיֹוט וכהן הּכּפּורים. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹליֹום
לקדׁש אֹו לּקדׁש יּכנסּו ׁשּלא הּכהנים ּכל ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻוהזהרּו

עת בכל יבא ואל ׁשּנאמר: עבֹודה. ּבׁשעת ׁשּלא ְְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּקדׁשים
על להזהיר - לּפרכת מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹאל

הּבית. ִַַָּכל
ּכהן ּבין הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּכהן

הּכּפּורים ּביֹום לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהדיֹוט
ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּכּפּורים? ּביֹום לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות. ְְְְְְִִִִַַָָָָָֹולא

נכנס ואם ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו חּיבארּבע, - חמיׁשית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשמים. ּבידי ִִִֵַָָמיתה

אֹו לעבֹודה ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש חּוץ לּקדׁש ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹוהּנכנס
מיתה. חּיב ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָלהׁשּתחוֹות,
הּקדׁשים קדׁש על - ימּות ולא הּכּפרת ּפני אל ְְֱֳִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ְְְְְִִֶַַַַָָּבמיתה,
חּיב - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן

אהל ּומּפתח ׁשּנאמר: הדיֹוט. ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹמיתה.
ותצאּו עבֹודה ּתּניחּו לא ּכלֹומר, ּתמתּו. ּפן תצאּו לא ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֻמֹועד
ּגדֹול: ּבכהן ׁשּנאמר זה וכן זֹו. גזרה מּפני ּודחּופים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמבהלים
ּבלבד, העבֹודה ּבׁשעת אּלא אינֹו - יצא לא הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומן

ויצא. עבֹודתֹו יּניח ְֲִֵֵֶַַָֹׁשּלא
ׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנת מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם

ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
- הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב
ׁשל אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא מּפני עֹובד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָאינֹו
צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, חּלל - ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָּתֹורה
הּמקּדׁש ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול ּכהן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאבל
עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר, יחּלל. ולא יצא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא

מתחּללת. ואינּה ְְִֵֶֶַָָּבּה
,מּום ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין

אסּור ׁשהּוא אֹונן, חּלל; - עבד אם ּבקדׁשים, ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאֹוכל
ׁשּיחּלל. הּוא ּדין - מּמּנּו באני אכלּתי לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבקדׁשים,

;ּבקדׁשים לאכל אסּור - אֹונן עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹואף
חֹולק אינֹו וכן יי. ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
ּבקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו - ׁשעבד אֹונן ּבערב. ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻלאכל
אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עּׂשּו ׁשּלא טבל; ׁשּלא ּפי על ֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאף

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָּבנגיעה
חּיב ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? זהּו ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאי

ּדין אֹונן הּנקרא הּוא - ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהן, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָלהתאּבל
סֹופרים. מּדברי אֹונן הּוא ולילה ְְְְִִִֵֵַָָּתֹורה,

הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
הּקבּורה, יֹום וכן מּדבריהם, אֹונן הּוא הּמיתה יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחר
יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ,לפיכ לילֹו. ּתֹופּׂש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָואינֹו
ּבקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו הּקבּורה יֹום ּכל - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהּמיתה
ויֹום קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל וטֹובל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָמּדבריהם,
לילֹו ּתֹופּׂש ׁשאינֹו קבּורה, ּכיֹום הּוא הרי - עצמֹות ְְֲֲִֵֵֵֵֶָָלּקּוט
אבל לערב. ּבקדׁשים ואֹוכל טֹובל לפיכ מּדבריהם. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואפּלּו
ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ּכׁשם - הּמיתה ְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיֹום
ׁשהּוא ּבלבד, הּפסח מן חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו לאכל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאסּור

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, ְְְִִֵֵֶֶֶָָאֹוכל
אֹו יין אפּלּו ׁשבעה, ּכל קרּבנֹותיו מׁשּלח אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָהאבל

זמן ּכל קרּבנֹותיו. מׁשּלח אינֹו מצרע וכן לבֹונה. אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָֹעצים
אבל להקרבה. ראּוי אינֹו - הּמחנה אל לביאה ראּוי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
אם ,לפיכ מׁשּלח. אינֹו אם מׁשּלח אם ספק ּבֹו יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻהמנּדה

נרצה. - עליו ְְִִִָָָהקריבּו
קרּבנֹותיהם את מׁשּלחין והערל בֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָטמא

טמא על אֹותֹו ׁשֹוחטין ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהן; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַּומקריבין
אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשרץ,
ׁשּיטהר. עד ּכלל קרּבן עליו מקריבין אין - מת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָטמא
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:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש. טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹויׁשּלחּו
מּפתח ׁשהּוא ׁשכינה, מחנה הּוא ּכאן האמּור הּמחנה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה

מת ּוטמא והּזב ׁשהּמצרע אני, ׁשֹומע ולפנים. יּׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעזרת
יׁשב, ּבדד ּבמצרע: לֹומר ּתלמּוד אחד. ּבמקֹום ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשלׁשּתן
מּפתח ׁשהּוא יּׂשראל, מחנה זה - מֹוׁשבֹו לּמחנה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחּוץ
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע, מה ולפנים. ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף חברֹו; מּׁשּלּוח ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֻׁשּלּוחֹו
חּוץ הּמצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלּוחֹו
מטּמא ׁשהּוא מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלׁשלׁש

מטּמא. הּזב ּׁשאין מה ְְִֵֵֶַַַָָּבביאה
,מחנֹות לׁשּתי חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָּומׁשּלחין

והּמֹוׁשב הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
מטּמא. הּמת ּׁשאין מה האבן מּתחת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפּלּו

;הּבית להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻטמא
ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו יֹוסף עצמֹות את מׁשה וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:

ְִַָהלוּיה.
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ּובֹועלי מת ּוטמאי ּכֹוכבים עֹובדי מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָהחיל
טבל. ׁשּכבר לׁשם, נכנס יֹום טבּול אבל ְְְְֲִִֶַָָָָָנּדֹות;

מחּסר לא אבל יֹום, טבּול מּמּנּו מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻעזרת
יֹום טבּול ואּסּור ׁשמׁשֹו. העריב ּכּפּורים ׁשּמחּסר ְְְְֱִִִִִִִֶֶַֻּכּפּורים;

סֹופרים. מּדברי לוּיה ְְְְֲִִִִֵֵַָּבמחנה
יּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יּׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת

עליה וכּפר ׁשּנאמר: גמּורה; טהרה טהר לא ׁשעדין ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשם,
טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה, ְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהּכהן

ּבלא עֹובר - נכנס אם הּבית, מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
ׁשכינה, מחנה זה - לּמחנה מחּוץ ויצא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָתעּׂשה;
מצרע וכן לוּיה. מחנה זה - הּמחנה ּתֹו אל יבא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולא
הערים לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה. - לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנכנס
ּבדד ׁשּנאמר: לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף חֹומה, ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּמּקפֹות

לֹוקה. אינֹו - ֵֵֵֶיׁשב
מת טמא אבל ׁשמֹונים. לֹוקה - הּבית להר הּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹנכנס

ׁשּנכנס ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֻאֹו
מּכת אֹותֹו מּכין - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על אף יּׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלעזרת

ְַמרּדּות.
נכנסּו אם ּכ ּבעּׂשה, הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם

- מחניהם את יטּמאּו ולא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹוברים -ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשכינה. מחנה ְֲִֵֶַָזה

נגע אם אבל נכנס, ּכן אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
הּמקּדׁש ואל ּביֹולדת: ׁשּנאמר ּפטּור? - מאחֹוריה ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעזרה

תבא. ָֹֹלא
ואם ׁשּנאמר: ּכרת; ענּוׁש - ּבמזיד לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטמא

קרּבן מביא - ּבׁשֹוגג עֹונֹו. ונּׂשא ירחץ לא ּובּׂשרֹו יכּבס ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹֹלא
טמא. ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו ׁשּנאמר: ויֹורד; ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעֹולה
אֹו ולפנים, יּׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו גמּורה, קדּׁשה ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻעל

ׁשּנטמא ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹואי
נתּפרׁש ׁשּכבר עליה, מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבטמאה
ּבאֹותן ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּבנזירּות;
לראׁשֹון ׁשני הּוא ׁשהרי עליהם, מגּלח ׁשהּנזיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻהּטמאֹות
ּתֹורה ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנגע

ּבמקֹומן. ְְְִִֶָָׁשּיתּפרׁשּו
חּיב - הּתֹורה מן מים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל ְִִִֶַַַַַָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, אחר ואפּלּו הּמקּדׁש, ּביאת על ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּכרת
מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות הּמתטּמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשמׁשֹו.
ּפטּור זה הרי - ׁשבעה טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻעליהן,

הּמקּדׁש. ּביאת ְִִַַַָעל
ׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן

טמא ׁשהּוא ּפי על אף ּבמת, הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור זה הרי - קדׁשים ּבּׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָראׁשֹון
ואף הּקּבלה. מּפי הלכה אּלּו ׁשּדברים הּמקּדׁש; ּביאת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַַָעל
אדם ׁשהכניס אֹו ּבּמקּדׁש ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס

יי. מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל

לא ואם ׁשּנאמר: מלקּות. חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמת
ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על למדּו: הּׁשמּועה מּפי וגֹומר. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָיכּבס

ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס ועל ְְְִִֵֶַַָָָָּכרת,
,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה

הּטמאה, אב ׁשהן למת, הּטמא זה ּבהן ׁשּנגע ּבגדים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכגֹון
לּמקּדׁש הכניסֹו אם ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליו, לֹוקה אינֹו -ְֲִֵֶַַַַָָָ
מּכת אֹותֹו מּכין - לּמקּדׁש ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

ּדבריהם, ׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב טמא ּכל וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמרּדּות.
ונכנס טמאין, מׁשקין וׁשתה טמאים אכלין ׁשאכל ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹו
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלּמקּדׁש

ואל ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא
ּפי על ואף ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - תבא לא ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמקּדׁש
נכנס [ואפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּכרת, ּפטּור ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
ּדר [ּבמגּדל] לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּבין - ּבאויר] הּפֹורח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמגּדל

ּפתחים. דר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ְְִִֵֶֶֶַַָּגּגֹות
ׁשחּי מקֹום אםּכל קרּבן, ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על בים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּוׁשאר אֹותּה; מֹוציאין - ּבׁשּבת טמאה ׁשם ְְְְִִִֵַָָָָָֻנמצאת
מֹוציאין ּוכׁשהן ׁשּבת. אחר עד ּכלי עליו ּכֹופין - ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּמקֹומֹות
מקּבל ׁשאין עץ ּכלי ּבפׁשּוטי אּלא אֹותּה מֹוציאין אין -ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

הּטמאה. את לרּבֹות ׁשּלא ְְְֶֶַַָָֹֻֻטמאה,
ׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבּמקּדׁש אהל ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלמקּדׁש
ּביאתֹו ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹונכנס
ׁשּנכנס, אחר ׁשם ונטמא לּמקּדׁש נכנס ּכאחת. ּבאין ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻוטמאה
קצרה. ּבדר ויצא ויּבהל ימהר - ּבמזיד עצמֹו טּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאפּלּו

ּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
- ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן. מביא - ׁשֹוגג היה ואם ּכרת. ְְִִֵֵֵַָָָָָָחּיב
חּוץ ּכלּפי יציאתֹו דר הׁשּתחוה אּלא ּפניו, החזיר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

ׁשהּיתֹו? ׁשעּור וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא חּיב, אינֹו -ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
וּיׁשּתחוּו הרצפה על ארצה אּפים וּיכרעּו לקרֹות: ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָּכדי
הׁשּתחויה. ׁשעּור וזהּו חסּדֹו. לעֹולם ּכי טֹוב ּכי ליי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָוהֹודֹות

מן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? דר היא זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻואי
ׁשּלא ּפי על אף ּבּקצרה, יצא מּמּנה. קצרה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש
יצא ּפטּור. - הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָרץ
ׁשעּור ונמצא ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּבארּכה,

ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל אדםזמן ּכל ׁשּמהּל הּזמן מּׁשעּור ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
מעט והל ּבּקצרה יצא חּיב. - ּבארּכה ויצא הֹואיל ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּבּקצרה,
ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד מעט, וׁשהה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָועמד
קרּבן, מביא אינֹו - ּבׁשֹוגג לֹוקה, אינֹו - ּבמזיד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהׁשּתחויה:

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ספק; ׁשהּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּפני
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צג               
  

ּובֹועלי מת ּוטמאי ּכֹוכבים עֹובדי מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָהחיל
טבל. ׁשּכבר לׁשם, נכנס יֹום טבּול אבל ְְְְֲִִֶַָָָָָנּדֹות;

מחּסר לא אבל יֹום, טבּול מּמּנּו מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻעזרת
יֹום טבּול ואּסּור ׁשמׁשֹו. העריב ּכּפּורים ׁשּמחּסר ְְְְֱִִִִִִִֶֶַֻּכּפּורים;

סֹופרים. מּדברי לוּיה ְְְְֲִִִִֵֵַָּבמחנה
יּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יּׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת

עליה וכּפר ׁשּנאמר: גמּורה; טהרה טהר לא ׁשעדין ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשם,
טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה, ְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהּכהן

ּבלא עֹובר - נכנס אם הּבית, מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
ׁשכינה, מחנה זה - לּמחנה מחּוץ ויצא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָתעּׂשה;
מצרע וכן לוּיה. מחנה זה - הּמחנה ּתֹו אל יבא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולא
הערים לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה. - לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנכנס
ּבדד ׁשּנאמר: לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף חֹומה, ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּמּקפֹות

לֹוקה. אינֹו - ֵֵֵֶיׁשב
מת טמא אבל ׁשמֹונים. לֹוקה - הּבית להר הּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹנכנס

ׁשּנכנס ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֻאֹו
מּכת אֹותֹו מּכין - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על אף יּׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלעזרת

ְַמרּדּות.
נכנסּו אם ּכ ּבעּׂשה, הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם

- מחניהם את יטּמאּו ולא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹוברים -ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשכינה. מחנה ְֲִֵֶַָזה

נגע אם אבל נכנס, ּכן אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
הּמקּדׁש ואל ּביֹולדת: ׁשּנאמר ּפטּור? - מאחֹוריה ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעזרה

תבא. ָֹֹלא
ואם ׁשּנאמר: ּכרת; ענּוׁש - ּבמזיד לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטמא

קרּבן מביא - ּבׁשֹוגג עֹונֹו. ונּׂשא ירחץ לא ּובּׂשרֹו יכּבס ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹֹלא
טמא. ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו ׁשּנאמר: ויֹורד; ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעֹולה
אֹו ולפנים, יּׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו גמּורה, קדּׁשה ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻעל

ׁשּנטמא ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹואי
נתּפרׁש ׁשּכבר עליה, מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבטמאה
ּבאֹותן ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּבנזירּות;
לראׁשֹון ׁשני הּוא ׁשהרי עליהם, מגּלח ׁשהּנזיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻהּטמאֹות
ּתֹורה ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנגע

ּבמקֹומן. ְְְִִֶָָׁשּיתּפרׁשּו
חּיב - הּתֹורה מן מים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל ְִִִֶַַַַַָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, אחר ואפּלּו הּמקּדׁש, ּביאת על ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּכרת
מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות הּמתטּמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשמׁשֹו.
ּפטּור זה הרי - ׁשבעה טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻעליהן,

הּמקּדׁש. ּביאת ְִִַַַָעל
ׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן

טמא ׁשהּוא ּפי על אף ּבמת, הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור זה הרי - קדׁשים ּבּׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָראׁשֹון
ואף הּקּבלה. מּפי הלכה אּלּו ׁשּדברים הּמקּדׁש; ּביאת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַַָעל
אדם ׁשהכניס אֹו ּבּמקּדׁש ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס

יי. מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל

לא ואם ׁשּנאמר: מלקּות. חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמת
ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על למדּו: הּׁשמּועה מּפי וגֹומר. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָיכּבס

ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס ועל ְְְִִֵֶַַָָָָּכרת,
,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה

הּטמאה, אב ׁשהן למת, הּטמא זה ּבהן ׁשּנגע ּבגדים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכגֹון
לּמקּדׁש הכניסֹו אם ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליו, לֹוקה אינֹו -ְֲִֵֶַַַַָָָ
מּכת אֹותֹו מּכין - לּמקּדׁש ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

ּדבריהם, ׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב טמא ּכל וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמרּדּות.
ונכנס טמאין, מׁשקין וׁשתה טמאים אכלין ׁשאכל ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹו
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלּמקּדׁש

ואל ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא
ּפי על ואף ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - תבא לא ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמקּדׁש
נכנס [ואפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּכרת, ּפטּור ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
ּדר [ּבמגּדל] לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּבין - ּבאויר] הּפֹורח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמגּדל

ּפתחים. דר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ְְִִֵֶֶֶַַָּגּגֹות
ׁשחּי מקֹום אםּכל קרּבן, ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על בים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּוׁשאר אֹותּה; מֹוציאין - ּבׁשּבת טמאה ׁשם ְְְְִִִֵַָָָָָֻנמצאת
מֹוציאין ּוכׁשהן ׁשּבת. אחר עד ּכלי עליו ּכֹופין - ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּמקֹומֹות
מקּבל ׁשאין עץ ּכלי ּבפׁשּוטי אּלא אֹותּה מֹוציאין אין -ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

הּטמאה. את לרּבֹות ׁשּלא ְְְֶֶַַָָֹֻֻטמאה,
ׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבּמקּדׁש אהל ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלמקּדׁש
ּביאתֹו ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹונכנס
ׁשּנכנס, אחר ׁשם ונטמא לּמקּדׁש נכנס ּכאחת. ּבאין ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻוטמאה
קצרה. ּבדר ויצא ויּבהל ימהר - ּבמזיד עצמֹו טּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאפּלּו

ּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
- ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן. מביא - ׁשֹוגג היה ואם ּכרת. ְְִִֵֵֵַָָָָָָחּיב
חּוץ ּכלּפי יציאתֹו דר הׁשּתחוה אּלא ּפניו, החזיר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

ׁשהּיתֹו? ׁשעּור וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא חּיב, אינֹו -ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
וּיׁשּתחוּו הרצפה על ארצה אּפים וּיכרעּו לקרֹות: ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָּכדי
הׁשּתחויה. ׁשעּור וזהּו חסּדֹו. לעֹולם ּכי טֹוב ּכי ליי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָוהֹודֹות

מן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? דר היא זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻואי
ׁשּלא ּפי על אף ּבּקצרה, יצא מּמּנה. קצרה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש
יצא ּפטּור. - הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָרץ
ׁשעּור ונמצא ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּבארּכה,

ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל אדםזמן ּכל ׁשּמהּל הּזמן מּׁשעּור ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
מעט והל ּבּקצרה יצא חּיב. - ּבארּכה ויצא הֹואיל ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּבּקצרה,
ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד מעט, וׁשהה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָועמד
קרּבן, מביא אינֹו - ּבׁשֹוגג לֹוקה, אינֹו - ּבמזיד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהׁשּתחויה:

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ספק; ׁשהּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּפני

ה'תש"ע אלול ט"ו רביעי יום
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צד              
  

ׁשּנאמר: ׁשם. ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשמים
הרי - קדׁשי ׁשם את יחּללּו ולא יּׂשראל, בני מּקדׁשי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹויּנזרּו
ּכי בֹו ּומתּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה. לעֹובד אזהרה ְְְְְִֵֵֵַַָָָָֻזֹו
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - [ׁשם] האמּור חּלּול מה ְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻיחּללהּו;
מיתה עליו ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה - ּכאן ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאף

עליו. לֹוקין - ׁשמים ִִִֵַָָָּבידי
אּלא ּדין ּבבית חּיב אינֹו - ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

אּלא ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמלקּות,
עליהן ממחין ואין מֹוחֹו, את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַמֹוציאין

.ְָּבכ
ּכרת יתחּיב ׁשּלא עד יׁשהה, ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוהיא

ויצא ּבעזרה ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
האׁש על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּכעבֹודה. הּוא הרי - עבֹודה קרּוב ׁשּכל ּׂשרפתֹו; וקרב ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּמזּבח

עבֹודתֹו - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן
ׁש ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ׁשםּפסּולה, יחּללּו ולא ּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

יֹום לטבּול אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹאלהיהם.
וטהר, הּׁשמׁש ּובא ׁשּנאמר: הּוא; טמא ׁשעדין ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעבד,
על אף ׁשעבד, ּכּפּורים מחּסר אבל טהר. לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמּכלל

ּפטּור. זה הרי - וחּלל ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָּפי
הּכהן עליה וכּפר ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומּנין

לכל הּדין והּוא טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל ְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹוטהרה,
ּכּפּורים. ְְִִֵֻמחּסרי

טמאה היא אם טמא: ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן
חּלין; עבֹודתֹו ׁשהרי ּפסּולין, ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻידּועה
הּקרּבנֹות וכל מרּצה, הּציץ - הּתהֹום טמאת היא ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻואם
הּדם ׁשּיזרק קדם טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהקריב
ּפי על אף הּתהֹום טמאת על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָֻוזרק

ּבנזירּות. הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻׁשהּוא
:ׁשּנאמר הּקרבין; ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻוכן

אבל הּקדׁשים. עֹון את אהרן ונּׂשא אהרן מצח על ְְֲֲֲֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹוהיה
האדם טמאת על ולא הּנאכלין, טמאת על מרּצה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻאינֹו
הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה; ּבטמאה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻׁשּנטמא

עליה. מרּצה ׁשהּציץ ְְִִֶֶֶַַָָּבצּבּור,
:ׁשּנאמר מצחֹו; על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָואין

יי. לפני להם לרצֹון ּתמיד מצחֹו על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָוהיה
הּׁשּבת את לא דֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

למחר יקרב - הּיֹום יקרב לא ׁשאם הּטמאה; את ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻולא
צּבּור קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָָָּולמחרת
ולא הּטמאה. את ודֹוחה הּׁשּבת את ּדֹוחה - יחיד קרּבן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבין

לבּדּה. הּמת טמאת אּלא דֹוחה, הּוא הּטמאֹות ְְְֵֶֶַַַַָָָֻֻּכל
את ּדֹוחין ּכּלן לפיכ זמּנם. קבּוע הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל

הּמת. טמאת ואת ְְֵֶַַַַָֻהּׁשּבת
אּלא נאכל, אינֹו - ּבטמאה ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין דברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין
ׁשּנטמאּו. קדׁשים ּכׁשאר נּׂשרף, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָלאכילה

קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּכיצד

ׁשהיּו אֹו למת, טמאין אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
אֹו למת, טמאים הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
הרי - למת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשהיּו
ּכאחד, והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה, יעּׂשה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה
זבין ּכגֹון אחרת, ּבטמאה הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻויּכנסּו
- ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ׁשרץ ּוטמאי [ויֹולדֹות] ונּדֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזבֹות
ּבטמאה. ׁשּנעּׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא יתעּסקּו ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻלא
הּביאה על ּכרת חּיבין - לעזרה נכנסּו אֹו ועּׂשּו עברּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָואם
ּבלבד. הּמת טמאת אּלא נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּומיתה

- להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
אני ואין הֹואיל לעזרה, אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּפטּורין.

ּתׁש לּמחנה מחּוץ אל ּבהם ּפטּורין.קֹורא אּלּו הרי - ּלחּום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
על אף טהֹורים, ּומקצתם טמאים אב ּבית מקצת ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהיּו

ּכל היה הּטהֹורים. אּלא יקריבּו לא - מת טמאי ׁשרּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּפי
ּכל היתה אחר. אב ּבית יביאּו - מת טמאי האב ְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָּבית
היּו אם אחרת. מׁשמרה על מחזירין - מת טמאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמׁשמרה
- טמאין הּקבּוע ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשם הּנכנסין הּכהנים ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹרב

ּבטמאה. ְְֲַָֻיעּׂשּו
מּפני אחר? אב מּבית הּטהֹור על מחזירין מה ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּפני

ּודחּויה עֹומדת, ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהּטמאה
אּלא הּנדחה ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק, מּפני עּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

ויהי ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין
מּפי למדּו ּכ אדם. לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה,
אּלא נּדחין, אינן - מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָטמאים;
קרּבן לכל הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעּׂשּו ּתּדחה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה

הּטמאה. את דֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּקבּוע
רּבת ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים. מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

לכל הּפסחים ׁשחיטת על והלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹּבּקהל
מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי לה']. [להקּדיׁש טהֹור ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכי ׁשּנאמר: זה ּומהּו הּטהרּו. לא ּוזבלּון יּׂששכר ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומנּׁשה
הּׁשנה אֹותּה ׁשעּברּו מּפני כּכתּוב? ּבלא הּפסח את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאכלּו

וכל וּׂשריו הּמל וּיּועץ ׁשּנאמר: הּטמאה. הּקהלמּפני ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
לעּׂשתֹו יכלּו לא ּכי הּׁשני. ּבחדׁש הּפסח לעּׂשֹות ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבירּוׁשלים
ּבארנּו ּוכבר למּדי. התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ההיא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹּבעת
מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את מעּברין ׁשאין החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבקּדּוׁש

ְַָֻהּטמאה.
חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה: ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני. אדר החדׁש אֹותֹו ועּׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים,
ּכי נאמר: ּכהלכה ׁשּלא ׁשעּׂשה אּלּו דברים ּומּפני ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ועל עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב. ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
יחזקּיהּו התּפּלל ּכי ׁשּנאמר: מעּׂשיו. על ׁשהסּכימּו ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהחכמים
אל ה' וּיׁשמע ונאמר: ּבעד. יכּפר הּטֹוב ה' לאמר ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹעליהם

קרּבנם. ׁשּנרצה - העם את וּירּפא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָיחזקּיהּו
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ה'תש"ע אלול ט"ז חמישי יום

 
ּכ ואחר ורגליו ידיו העֹובד ּכהן לקּדׁש עּׂשה ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹמצות

ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹיעבד;
חּיב - ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרגליהם.
ועבֹודתֹו ימתּו. ולא מים ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמיתה

הדיֹוט. ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְְֵֵֵֵֶָָֹֹּפסּולה.
,ּולזרעֹו לֹו עֹולם חּקת ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֻּומּנין

ּבגדים ּמחּסר מה עֹולם; חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ְְְְְִִֵֵַַַָָָֻֻֻּובבגדי
ורגליו ידיו רחץ ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמחּלל

עבֹודה. ְֲֵַָמחּלל
ּפעם אּלא ועבֹודה, עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹאין

הּלילה. וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל והֹול ועֹובד ּבּבקר מקּדׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻאחת
ולא מים, יטיל ולא ייׁשן, ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹֹוהּוא
ּולקּדׁש. לחזר צרי - מארּבעּתן אחד עּׂשה ואם ּדעּתֹו. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹיּסיח

הּסיח לא אם קּדׁש, ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
אדם אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָּדעּתֹו
ׁשהּוא עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה, לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָנכנס

ֵטֹובל.
מים הּמטיל וכל טבילה; טעּון - רגליו את הּמסי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל

אם העזרה: לחֹומת חּוץ יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון -ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָ
מּיד לחזר ואם טבילה, טעּון [ּכׁשחֹוזר - יצא ּבחּוץ ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹלׁשהֹות
לא ואם ּבלבד. ורגלים ידים קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר - ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיצא]
הסי ולא ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל ועבד, קּדׁש ולא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹטבל
חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים הטיל ולא ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹרגליו

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו - העזרה ְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹלחֹומת
לחזר צרי ואינֹו טהֹורֹות, והן מטּבילן - ידיו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

מׁשקין ׁשתּית אֹו טמאין אכלין ּבאכילת גּופֹו נטמא ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַַָָּולקּדׁש.
חֹוזר - ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף וטבל, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָטמאין
ואחר ורגליו ידיו מקּדׁש טֹובל ׁשּכל טבילה; אחר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּומקּדׁש
חּלל. לא - ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל קּדׁש, לא ואם עֹובד. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹֹֹּכ

ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן
עבֹודתֹו - ועבד הּכּפּורים ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּוּבין ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָלבגדים
ּבאהרן ׁשוים אינן והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּכׁשרה.
ּבכל הּׁשוה ּדבר - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ונאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּובניו,

ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, ְֲִִִֵֶַַֹהּכהנים
ּפי על אף למחר, ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש

ּבּלילה קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה; ּכל יׁשן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבּיֹום ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהקטיר

הּיֹום. ֲַַַלעבֹודת
ׁשהּוא ּפי על אף הּדׁשן, לתרּומת ורגליו ידיו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקּדׁש

אחר ּולקּדׁש לחזר צרי אינֹו - הּׁשמׁש ׁשּתעלה קדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹמקּדׁש
קּדׁש. עבֹודה בתחּלת ׁשהרי הּיֹום; ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשהאיר

הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
ּבכלי קּדׁש מקּדׁשין. אינם החל ּכלי אבל ּכׁשר. זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ואין ּפסּולה. עבֹודתֹו - ועבד ּבפנים חל ּבכלי אֹו ּבחּוץ ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹׁשרת

מהן; אּלא הּׁשרת, ּכלי ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמקּדׁשין
קּדׁש ואם ּבתֹוכֹו. ולא - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:

חּלל. לא - ועבד ְְִֵַָֹּבתֹוכֹו
זה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל

ּבין מקּדׁשין, הּקדׁש ּכלי ּובכל ּבכלי. ׁשּירחץ עד ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹקּדּוׁש
רביעית. ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ּבהן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּיׁש

מי ּבין חּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָּכל
יהיּו אּלא מראיהן, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד ּכּמיםמקוה; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

מּמּנּו וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה הּנרֹוק טיט לטבילה. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּכׁשרים
- מקוה למי הּמׁשלים ּכל הּכלל: זה ּכּיֹור. למי מׁשלים -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכּיֹור. למי ְְִִֵַמׁשלים
לקּדׁש מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּכּמה

אלעזר והיּו ּובניו. אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים. ארּבעה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּמּנּו
ארּבעה. הרי - עּמהם ּופינחס ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָואיתמר,

היּו וכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלינה, נפסלין ּכּיֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
מעלין ּולמחר ּבמעין אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוּׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו,
ׁשל ׁשאּמה מּפני היה, ּכמקוה - ׁשלמה ׁשעּׂשה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּים

מימיו היּו לא לפיכ עיטם, מעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמים
הּכּיֹור. ממלאין היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנפסלין

רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד
וׁשֹוחה הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,
ואינֹו ידים. ּבקּדּוׁש חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ וכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּומקּדׁש.
עבֹודה ואין ּכעבֹודה, ׁשהּוא מפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָמקּדׁש

לׁשרת. לעמד ׁשּנאמר: מעמד, ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאּלא
ואינֹו ּפסּולה. ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָוכל

העֹוסק ּכל וכן היא. עּׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלֹוקה,
הרצּפה. על עֹומד ׁשּיהיה צרי - הּמקּדׁש מעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבעבֹודה

ּכ הּקרקע, ּובין ּבינֹו חֹוצץ דבר היה ּגּביואם על ׁשעמד גֹון ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
היה אם וכן ּפסּולה. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָּכלים

ּפסל. - ּבֹו ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ְִֵֵֵֵֶַַָָָָדבר
,ּפסּולה - ּבּׂשמאל עבד ואם ּבימין. אּלא עבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹואין

הרצּפה, על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו לֹוקה. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָואינֹו
ּכל רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו
ּבימין קּבל ּפסּולה. עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה, ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָעבֹודתֹו
מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע ּכׁשרה, עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוּׂשמאל

עליו.
יוםחמישֿישישיט"זֿי"זאלול

ָָ
ּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנּדדה

ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ. ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻעבֹודה
עֹומדת. ּובמקֹומּה ְִִֶֶָהֹואיל

ה'תש"ע אלול י"ז שישי יום

 
,עֹובר מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל

הּפרכת אל ׁשּנאמר: ולפנים; הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
אף לֹוקה, - ונכנס עבר ואם יּגׁש. לא הּמזּבח ואל יבא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
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צה               
  

ה'תש"ע אלול ט"ז חמישי יום

 
ּכ ואחר ורגליו ידיו העֹובד ּכהן לקּדׁש עּׂשה ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹמצות

ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹיעבד;
חּיב - ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרגליהם.
ועבֹודתֹו ימתּו. ולא מים ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמיתה

הדיֹוט. ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְְֵֵֵֵֶָָֹֹּפסּולה.
,ּולזרעֹו לֹו עֹולם חּקת ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֻּומּנין

ּבגדים ּמחּסר מה עֹולם; חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ְְְְְִִֵֵַַַָָָֻֻֻּובבגדי
ורגליו ידיו רחץ ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמחּלל

עבֹודה. ְֲֵַָמחּלל
ּפעם אּלא ועבֹודה, עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹאין

הּלילה. וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל והֹול ועֹובד ּבּבקר מקּדׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻאחת
ולא מים, יטיל ולא ייׁשן, ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹֹוהּוא
ּולקּדׁש. לחזר צרי - מארּבעּתן אחד עּׂשה ואם ּדעּתֹו. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹיּסיח

הּסיח לא אם קּדׁש, ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
אדם אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָּדעּתֹו
ׁשהּוא עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה, לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָנכנס

ֵטֹובל.
מים הּמטיל וכל טבילה; טעּון - רגליו את הּמסי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל

אם העזרה: לחֹומת חּוץ יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון -ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָ
מּיד לחזר ואם טבילה, טעּון [ּכׁשחֹוזר - יצא ּבחּוץ ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹלׁשהֹות
לא ואם ּבלבד. ורגלים ידים קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר - ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיצא]
הסי ולא ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל ועבד, קּדׁש ולא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹטבל
חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים הטיל ולא ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹרגליו

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו - העזרה ְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹלחֹומת
לחזר צרי ואינֹו טהֹורֹות, והן מטּבילן - ידיו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

מׁשקין ׁשתּית אֹו טמאין אכלין ּבאכילת גּופֹו נטמא ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַַָָּולקּדׁש.
חֹוזר - ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף וטבל, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָטמאין
ואחר ורגליו ידיו מקּדׁש טֹובל ׁשּכל טבילה; אחר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּומקּדׁש
חּלל. לא - ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל קּדׁש, לא ואם עֹובד. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹֹֹּכ

ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן
עבֹודתֹו - ועבד הּכּפּורים ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּוּבין ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָלבגדים
ּבאהרן ׁשוים אינן והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּכׁשרה.
ּבכל הּׁשוה ּדבר - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ונאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּובניו,

ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, ְֲִִִֵֶַַֹהּכהנים
ּפי על אף למחר, ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש

ּבּלילה קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה; ּכל יׁשן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבּיֹום ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהקטיר

הּיֹום. ֲַַַלעבֹודת
ׁשהּוא ּפי על אף הּדׁשן, לתרּומת ורגליו ידיו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקּדׁש

אחר ּולקּדׁש לחזר צרי אינֹו - הּׁשמׁש ׁשּתעלה קדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹמקּדׁש
קּדׁש. עבֹודה בתחּלת ׁשהרי הּיֹום; ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשהאיר

הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
ּבכלי קּדׁש מקּדׁשין. אינם החל ּכלי אבל ּכׁשר. זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ואין ּפסּולה. עבֹודתֹו - ועבד ּבפנים חל ּבכלי אֹו ּבחּוץ ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹׁשרת

מהן; אּלא הּׁשרת, ּכלי ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמקּדׁשין
קּדׁש ואם ּבתֹוכֹו. ולא - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:

חּלל. לא - ועבד ְְִֵַָֹּבתֹוכֹו
זה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל

ּבין מקּדׁשין, הּקדׁש ּכלי ּובכל ּבכלי. ׁשּירחץ עד ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹקּדּוׁש
רביעית. ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ּבהן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּיׁש

מי ּבין חּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָּכל
יהיּו אּלא מראיהן, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד ּכּמיםמקוה; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

מּמּנּו וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה הּנרֹוק טיט לטבילה. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּכׁשרים
- מקוה למי הּמׁשלים ּכל הּכלל: זה ּכּיֹור. למי מׁשלים -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכּיֹור. למי ְְִִֵַמׁשלים
לקּדׁש מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּכּמה

אלעזר והיּו ּובניו. אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים. ארּבעה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּמּנּו
ארּבעה. הרי - עּמהם ּופינחס ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָואיתמר,

היּו וכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלינה, נפסלין ּכּיֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
מעלין ּולמחר ּבמעין אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוּׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו,
ׁשל ׁשאּמה מּפני היה, ּכמקוה - ׁשלמה ׁשעּׂשה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּים

מימיו היּו לא לפיכ עיטם, מעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמים
הּכּיֹור. ממלאין היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנפסלין

רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד
וׁשֹוחה הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,
ואינֹו ידים. ּבקּדּוׁש חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ וכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּומקּדׁש.
עבֹודה ואין ּכעבֹודה, ׁשהּוא מפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָמקּדׁש

לׁשרת. לעמד ׁשּנאמר: מעמד, ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאּלא
ואינֹו ּפסּולה. ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָוכל

העֹוסק ּכל וכן היא. עּׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלֹוקה,
הרצּפה. על עֹומד ׁשּיהיה צרי - הּמקּדׁש מעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבעבֹודה

ּכ הּקרקע, ּובין ּבינֹו חֹוצץ דבר היה ּגּביואם על ׁשעמד גֹון ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
היה אם וכן ּפסּולה. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָּכלים

ּפסל. - ּבֹו ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ְִֵֵֵֵֶַַָָָָדבר
,ּפסּולה - ּבּׂשמאל עבד ואם ּבימין. אּלא עבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹואין

הרצּפה, על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו לֹוקה. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָואינֹו
ּכל רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו
ּבימין קּבל ּפסּולה. עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה, ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָעבֹודתֹו
מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע ּכׁשרה, עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוּׂשמאל

עליו.
יוםחמישֿישישיט"זֿי"זאלול

ָָ
ּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנּדדה

ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ. ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻעבֹודה
עֹומדת. ּובמקֹומּה ְִִֶֶָהֹואיל

ה'תש"ע אלול י"ז שישי יום

 
,עֹובר מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל

הּפרכת אל ׁשּנאמר: ולפנים; הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
אף לֹוקה, - ונכנס עבר ואם יּגׁש. לא הּמזּבח ואל יבא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
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צו              
  

עבֹודה, וחּלל ּפסל - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹעל
לא מּום בֹו יהיה אׁשר ׁשּנאמר: העבֹודה. על אף ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹולֹוקה
לעבֹודה. יקרב ׁשּלא זֹו ׁשאזהרה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹיקרב.

ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה. ּפסל, - ׁשעבד עֹובר מּום ּבעל ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי יקרב. לא מּום ּבֹו אׁשר ְְְֲִִִִֶֶַָָָֹאיׁש
ּבמיתה, ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום לבעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאזהרה

ּבלבד. ּבמלקּות ְְְִֶַַָאּלא
ואחד ּברּיתֹו מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו אחד ּכּלן, הּמּומין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכל

זה הרי - עֹוברין ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנֹולדּו
ׁשּיעברּו. עד ֲֶַַָֹּפסּול

- עֹובר ּומּום יד; ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע ְֵֶֶֶֶֶֶַָָמּום
הּכתּובין הּמּומין ולא החזזית. והיא יּלפת, אֹו ּגרב ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹּכגֹון
הּנראין הּמּומין ּכל אּלא ּבּכהנים, ׁשּפֹוסלין הן ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה
ואּלּו מקֹום. מּכל - מּום ּבֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹּבּגּוף;

הן. ּדגמא ּבּתֹורה ְְִֵַַָָֻהּכתּובים
הּכהן ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הם: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹׁשלׁשה

ּבלבד ּבאדם ׁשּפֹוסלין מּומין [ויׁש מּלקרב. והּבהמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּלעבד
העין מראית מּפני אבל ּפֹוסלין, ׁשאין מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּלעבד.]

עֹובד. אינֹו - מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאמרּו:
ּבין ועבד, ּובבהמה ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

לֹוקה. - מזיד היה ואם ּפסּולה. עבֹודתֹו - ּבמזיד ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשֹוגג
על אף ועבד, לאדם המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוכל
מּדברים דבר ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא - לֹוקה ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹּפי
ּכׁשרה. ועבֹודתֹו לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם

מּומין אבל ׁשּבּגלּוי; מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאין
ׁשּלֹו טחֹול אֹו אדם ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון הּגּוף, ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבחלל
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - טרפה ׁשּנעּׂשה ּפי על אף מעיו, ׁשּנּקבּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ּכל אף ּבּגלּוי, אּלּו מה - יד ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ַָּבּגלּוי.
לב ערל נכר ּבן ּכל ׁשּנאמר: נכר, ּכבן הּוא הרי - ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהערל

ּכזר ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל ,לפיכ ּבּׂשר. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָוערל
מיתה. חּיב אינֹו אבל ֲִֵֶַַָָָָׁשעבד;

עד עֹובד, אינֹו - ּבעברה נׁשים נֹוּׂשא ׁשהיה ֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
הפרה, לֹו יהיה ׁשּלא ּכדי רּבים, ּדעת על ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיּדירּוהּו
מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד לחטא; יֹוסיף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלמתים
נּׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּיקּבל, אֹו ׁשּיּדיר קדם ועבד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבר

עבֹודה. חּלל לא - ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה
,לׁשעבר ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן

יי ּבר ׁשּנאמר: חּלל; לא - עבד ואם להּבא. עֹובד ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואינֹו
ּתרצה. ׁשּבֹו חּלין אף - ּתרצה ידיו ּופעל ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻחילֹו

ועּקר הּגזית, ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית
ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהיּו - הּתדיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמעּׂשיהם
- ּביחּוסֹו ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביֹוחסין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָֹֹהּכהנים
מי וכל העזרה; מן ויֹוצא ׁשחֹורים ּומתעּטף ׁשחֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָלֹובׁש
אחיו עם ּומׁשּמׁש ונכנס לבנים לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּנמצא

ֲִַֹהּכהנים.
ּבלׁשּכת יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָמי

אנׁשי עם ּבּקדׁשים וחֹולק לּמערכה. עצים ּומתּלע ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָהעצים
הּקדׁשים מּקדׁש אלהיו לחם ׁשּנאמר: ואֹוכל, ׁשּלֹו אב ְֱֱֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבית

יאכל. הּקדׁשים ֳִִֵַָֹּומן
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וזהּו חמּׁשים. - ּובבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּכל

ְָָפרטן:
ּכדי אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה

אין - האזן לסחּוס הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם. הּצּפרן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּתחּגר
נסּדק. ּבין נּקב ּבין מּום, ְִִֵֵַַּבֹו

.חסר ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא, ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹמי
,אר נקב ּבין עגל נקב ּבין ּככרׁשינה. אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמי
ּכדי אזנֹו ׁשּיבׁשה מי מּום. זה הרי - לכרׁשינה מצטרף ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאם
לׁשּתים. ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה מי דם. ּתֹוציא ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתּנקב
ּובלבד ּוכפּולֹות. נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר הּגדי, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו
אחד סחּוס אּלא לּה אין אם אבל סחּוסין; ׁשני לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו

ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא ְְֲִֵֵֶֶַַָָוהרי
מריסי ריס ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו עין, ׁשל ּבריס ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלׁשה

ׁשהּוא. ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנסּדק מי ׁשהּוא. ּבכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעיניו
ׁשהּוא.] ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם מּומיןּוׁשלׁשה[מי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ּבכלל ְִֵַַָָָָאּלּו
ּבין מעיניו ּבאחת ּבין העּור, הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

אף מהן, ּבאחת אֹו עיניו ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּׁשתיהן.
מים ׁשּירדּו מחמת ּכלל, ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ראֹותיו. ּכנגד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקבּועים
ׁשּבעינֹו מי קבּועים. סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּיה
ּבעינֹו יתר ּבּׂשר ׁשּיצא מי רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי עין. ׁשל הּׁשחֹור מן מעט ׁשחּפה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעד
מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו ונכנס ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹעין
הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה. האמּור ּתבּלּול והּוא ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹּבּלבן.
ׁשהיתה מי ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום; אינֹו - הּלבן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתֹו
והּוא ּבּתֹורה. האמּור דק וזהּו הּׁשחֹור. ּבתֹו לבנה ְְְְְְֶַַַָָָָָָֻנקּדה
אֹו צפה היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה
מּומים ׁשאין מּום; אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶַָָָָָׁשחֹורה
זה אף - הּׁשחֹור ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה היתה ְְְְְֶַַַַַָָָָָָֻּבּלבן.
ּבּׁשחֹור ׁשחֹורה והיא הֹואיל צפה, היתה אם אבל דק. ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָנקרא

מּום. אינֹו -ֵ
מּצד אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה

חטמֹו. ׁשּנפּגם מי חטמֹו. ׁשּנסּדק מי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאחד.
.מהן אחת אפּלּו ּׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשה

מּזר ׁשּתּסדק והּוא ּׂשפתֹו. ׁשּנסּדקה מי ּׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמי
הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי ראׁשים. לׁשני ׁשּתחלק עד ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלּה
ּגּופֹו מחמת נבלם ׁשּפיו מי ׁשהּוא. ּכל העליֹון על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹודף
ׁשּנּטל מי מּום. אינֹו - הרּוח מחמת נבלם אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּוברּיתֹו.
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הּגיד ׁשּנמע מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשנים
ׁשּלֹו הּביצים ׁשּנמעכּו מי נכרת. אֹו נּתק, אֹו נכּתת, אֹו ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַׁשּלֹו,
אחת אֹו נּתקּו אֹו מהן, אחת אֹו נכּתתּו אֹו מהן, אחת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַאֹו

נ אֹו אחת,מהן, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי מהן. אחת אֹו כרתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
אחד. ּבכיס ּביציו ׁשּׁשתי מי ּכיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאף

האנּדרֹוגינֹוס. ְְְִַַָֻהּטמטּום.
ׁשּנׁשמטה ּומי הּפּסח. הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשה

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי ּבּתֹורה. האמּור ּׂשרּוע הּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָירכֹו.
מי נּכר. ׁשּיהיה והּוא ידֹו. עצם ׁשּנׁשּבר מי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמחברּתּה.
נּכר ׁשאינֹו ּפי על אף נּכר. ׁשּיהיה והּוא רגלֹו. עצם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּבר
ׁשרגליו מי מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשעֹומד,
מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ּוברּיתן. עצמן מחמת ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻמבּלמֹות

מּום. אינֹו - ֵַָהרּוח
ּבֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה

ּבֹו ׁשּיׁש מי ּבּתֹורה. האמּור הּגרב וזהּו ׁשהּוא. ּכל יבׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּגרב
מי ּבּתֹורה. האמּורה יּבלת הּוא וזה עצם. ּבּה ׁשּיׁש ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיּבלת

ּוכעּורה. קׁשה חזזית והיא ׁשהיא, ּכל מצרית חזזית ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּיׁש
ּבּתֹורה. האמּורה יּלפת היא ְֲִֶֶַַָָָוזֹו

והּוא מּום, זה הרי - חריץ ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכל
עצמֹות ּבכלל הּצלעֹות ואין ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבכלל

ֶַָׁשּבּגלּוי.
הּזקן הן: ואּלּו אחרים, מּומין ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָועֹוד

ּכׁשהּוא החֹולה עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשהּגיע
ּבאדם ּכׁשר - הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹרֹועד
ּבבהמה. ּופסּול ּבאדם ּכׁשר - דפן יֹוצא וכן ּבבהמה. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּופסּול

ּגּופֹו ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהמזהם.
זנּגביל אֹו ּפלּפל ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבבּׂשם
- ּפיו ּבזהּום אֹו זעתֹו ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא

ּכּלם. מּומין הּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהרי



      

ה'תש"ע אלול י"ב ראשון יום

   
― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

מןֿ זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָּתבּואה
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי נקרא: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּכלאים

ּכלאים" ּכרמ "לאֿתזרע  ּולׁשֹון . ְְְְְִִִַַָֹ
ספרי   ּכרמ "לאֿתזרע : ְְְְִִֵַַֹ

נאמר: ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָֹּכלאים"
ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", לאֿתזרע ׂשד"ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּכלֿהמקּים מלּמד אמרּו: והּזרעים? ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכרם
ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּבּכרם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכלאים
ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה אסּורים הּכרם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלאי
מלקּות לֹוקה ― יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ּדאֹוריתא. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

 יד ּבמּפלת ּומּדרּבנן . ְְִֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָאסּור

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה לארץ   ְְְִֶַָָָָָ
אילן הרּכבת אבל מּדרּבנן. לֹוקה ― יד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּפלת
נכללת ּכ על והאזהרה ּבכלֿמקֹום, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוקין
ּוכבר ּכלאים". לאֿתזרע ׂשד" אמרֹו: ְְְְְְִִִִַַָָָָֹּבכלל
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

ה'תש"ע אלול י"ג שני יום

    
יוםראשוֿןשניי"בֿי"גאלולה'תש"ע

― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
   ּכלאי  ְִֵ

ּכלאים" לאֿתרּביע ּבהמּת" אמרֹו: והּוא ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹּבהמה,
  ,לֹוקה ― ּבהמה הרּביע ואם ,ְְְִִִֵֶַָ

ּכּמכחֹול ּבּנקבה הּזכר אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּובתנאי
אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת,   ְְְֵֶֶַָ

ּבּנֹואפים  ּכׁשהם ׁשּיראּו עד : ְֲִֵֵֶֶַַָ
ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָמנאפין,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ח' ְְִִִֶֶָּבפרק

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿ אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹמלאכה

יחּדו" ּבׁשֹורּֿובחמר תחרׁש  ואם . ְְְֲֲִַַַָֹֹ
אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון מלאכה, ּבהם ְְֶֶֶַָָָָָָָָעׂשה
הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר לֹוקה, ― יחד ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָהנהיגם
מןֿ מלאכה ּבׁשּום ּביחד יאחדם ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּבזה
על אּלא מלקּות חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה ְְִֵֶַַַַַָָָָהּמלאכֹות.
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשני
אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבהמה
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צז          
  

הּגיד ׁשּנמע מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשנים
ׁשּלֹו הּביצים ׁשּנמעכּו מי נכרת. אֹו נּתק, אֹו נכּתת, אֹו ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַׁשּלֹו,
אחת אֹו נּתקּו אֹו מהן, אחת אֹו נכּתתּו אֹו מהן, אחת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַאֹו

נ אֹו אחת,מהן, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי מהן. אחת אֹו כרתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
אחד. ּבכיס ּביציו ׁשּׁשתי מי ּכיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאף

האנּדרֹוגינֹוס. ְְְִַַָֻהּטמטּום.
ׁשּנׁשמטה ּומי הּפּסח. הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשה

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי ּבּתֹורה. האמּור ּׂשרּוע הּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָירכֹו.
מי נּכר. ׁשּיהיה והּוא ידֹו. עצם ׁשּנׁשּבר מי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמחברּתּה.
נּכר ׁשאינֹו ּפי על אף נּכר. ׁשּיהיה והּוא רגלֹו. עצם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּבר
ׁשרגליו מי מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשעֹומד,
מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ּוברּיתן. עצמן מחמת ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻמבּלמֹות

מּום. אינֹו - ֵַָהרּוח
ּבֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה

ּבֹו ׁשּיׁש מי ּבּתֹורה. האמּור הּגרב וזהּו ׁשהּוא. ּכל יבׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּגרב
מי ּבּתֹורה. האמּורה יּבלת הּוא וזה עצם. ּבּה ׁשּיׁש ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיּבלת

ּוכעּורה. קׁשה חזזית והיא ׁשהיא, ּכל מצרית חזזית ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּיׁש
ּבּתֹורה. האמּורה יּלפת היא ְֲִֶֶַַָָָוזֹו

והּוא מּום, זה הרי - חריץ ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכל
עצמֹות ּבכלל הּצלעֹות ואין ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבכלל

ֶַָׁשּבּגלּוי.
הּזקן הן: ואּלּו אחרים, מּומין ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָועֹוד

ּכׁשהּוא החֹולה עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשהּגיע
ּבאדם ּכׁשר - הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹרֹועד
ּבבהמה. ּופסּול ּבאדם ּכׁשר - דפן יֹוצא וכן ּבבהמה. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּופסּול

ּגּופֹו ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהמזהם.
זנּגביל אֹו ּפלּפל ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבבּׂשם
- ּפיו ּבזהּום אֹו זעתֹו ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא

ּכּלם. מּומין הּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהרי



      

ה'תש"ע אלול י"ב ראשון יום

   
― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

מןֿ זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָּתבּואה
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי נקרא: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּכלאים

ּכלאים" ּכרמ "לאֿתזרע  ּולׁשֹון . ְְְְְִִִַַָֹ
ספרי   ּכרמ "לאֿתזרע : ְְְְִִֵַַֹ

נאמר: ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָֹּכלאים"
ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", לאֿתזרע ׂשד"ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּכלֿהמקּים מלּמד אמרּו: והּזרעים? ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכרם
ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּבּכרם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכלאים
ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה אסּורים הּכרם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלאי
מלקּות לֹוקה ― יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ּדאֹוריתא. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

 יד ּבמּפלת ּומּדרּבנן . ְְִֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָאסּור

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה לארץ   ְְְִֶַָָָָָ
אילן הרּכבת אבל מּדרּבנן. לֹוקה ― יד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּפלת
נכללת ּכ על והאזהרה ּבכלֿמקֹום, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוקין
ּוכבר ּכלאים". לאֿתזרע ׂשד" אמרֹו: ְְְְְְִִִִַַָָָָֹּבכלל
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

ה'תש"ע אלול י"ג שני יום

    
יוםראשוֿןשניי"בֿי"גאלולה'תש"ע

― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
   ּכלאי  ְִֵ

ּכלאים" לאֿתרּביע ּבהמּת" אמרֹו: והּוא ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹּבהמה,
  ,לֹוקה ― ּבהמה הרּביע ואם ,ְְְִִִֵֶַָ

ּכּמכחֹול ּבּנקבה הּזכר אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּובתנאי
אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת,   ְְְֵֶֶַָ

ּבּנֹואפים  ּכׁשהם ׁשּיראּו עד : ְֲִֵֵֶֶַַָ
ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָמנאפין,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ח' ְְִִִֶֶָּבפרק

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿ אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹמלאכה

יחּדו" ּבׁשֹורּֿובחמר תחרׁש  ואם . ְְְֲֲִַַַָֹֹ
אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון מלאכה, ּבהם ְְֶֶֶַָָָָָָָָעׂשה
הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר לֹוקה, ― יחד ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָהנהיגם
מןֿ מלאכה ּבׁשּום ּביחד יאחדם ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּבזה
על אּלא מלקּות חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה ְְִֵֶַַַַַָָָָהּמלאכֹות.
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשני
אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבהמה
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צח         
  

על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― הנהיג אֹו ְְֲִִִֶֶַַַָָָָמׁש
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיהיּו. מינים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָּכלֿׁשני

מּכלאים. ח' ְְִִִֶֶָּבפרק

ה'תש"ע אלול י"ד שלישי יום

   
      

― המ"ב מּללּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר הארּוג ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָּבגד
אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו זרה עבֹודה ְְְְְֲֵַָָָָָָּכמרי

ׁשעטנז" תלּבׁש "לא יתעּלה:  וזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַֹ
העֹובר הּמצרים. הקּבטים נזירי אצל הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמפרסם
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות; חּיב ― זה לאו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעל

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּבׁשּבת וגם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ
מּכֹות .ּובסֹוף ְַ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
ּפאה וכּיֹוצא והּפרֹות מןֿהּתבּואה ְְְִֵֵֵַַַָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהן  ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר הּפאה. ׁשהזּכיר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאחר

― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק לאו היא ׁשהּפאה ,ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
"ׂשד ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא  ְְְְֶַַָָֹ

אמרֹו הּוא ― והעׂשה :ולּגר "לעני : ְְְֲִֵֵֶַָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּתעזב
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּפאה.

― הר"י מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֿהּזרּוע,
ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹהּׂשדה,

"ּבקצר  לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו , ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
ּכׁשעּור לענּיים יּתן ּכלֿהּזרּוע, וקצר עבר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאם
ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּקציר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּפאה

אתם" עׂשהּתעזב ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲֲִֵֵֶַַָֹֹֹ
    לאילן ּגם חֹובה והּפאה .ְִֵַַָָָָ

מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ְְִִִֶֶַָָָָּכמֹו
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה ּבּמּסכּתא זֹו .מצוה ְְְִֶֶַַָָָָֻ

ה'תש"ע אלול ט"ו רביעי יום

      
      

― הקכ"א אתֿהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ

הּלקט   :אמרֹו והּוא ְְֶֶַָ
אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא קציר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולקט

  לאו זה וגם ,  ׁשּנּתק ְִֶֶַַָ
מּכֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לגּבילעׂשה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּפאה.
 .ּבארץ אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין .ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

― הרי"א מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְְְֳִִִִֶַַַַָָֻהּׁשּבלים
לא קציר "ולקט יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹלענּיים,

לעׂשהתלּקט" נּתק זה וגם .  ְְֲִֵֵֶַַַַ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּפאה. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה   . ְְִֵֶֶַָָ

― הקכ"ג להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות אתֿהּׁשארּיֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלענּיים

עֹוללֹות הּנקראֹות והן ּפרֹותיו, ּבציר  ְְְִִֵֵֵַָָ
  אמר ּבהן וגם ,ְֵַַָָ

אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב:  אחר , ְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿהעֹוללֹות. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָׁשהזּכיר

ּפאה ּבמּסכת זֹו מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבארץ. ֶֶָָָאּלא

― הרי"ב מּלכּלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו ּבׁשעת אתֿהּכרם   , ְְִִֶֶֶַַָ

ת לא וכרמ" יתעּלה: אמרֹו ,עֹולל"והּוא ְְְְְְְִֵֶַַָֹ
הּקיצֹונּיֹות האׁשּכֹולֹות יּנחּו אּלא ְְִִֶֶַָָֻ

 ּבׁשאר זה ּדבר אין אבל לענּיים. ―ְֲֲִִִֵֶָָָָָ
לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות   ֲִִִֶֶַַַָָ

לא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
"אחרי תפאר  ֿאת יּקח ׁשּלא היא ְֲִִֵֶֶֶַַָֹ

הּדין נלמד ּומןֿהּזית הּׁשכחה ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִַַַַַָָ
זה וגם האילנֹות. לׁשאר  נּתק ְְִִִֶַַָָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעׂשה.
   .
יוםשלישיֿחמישיי"דֿט"זאלולה'תש"ע

ה'תש"ע אלול ט"ז חמישי יום

      
      

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא הּבציר, ּבׁשעת מןֿהענבים ונפל ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָמהּֿׁשּנׁשר
ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ "ּופרט ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאמרֹו:
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אתם"  מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵַָָָָֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבארץ. ֶֶָָָאּלא

― הרי"ג מּלאסֹוףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו, ּבׁשעת מןֿהּכרם הּנֹופלים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָאתֿהּגרּגרים
לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא לענּיים, יּנחּו ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֻאּלא

נתּבארּותלּקט" ּוכבר לעׂשה. נּתק זה וגם , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני   . ְְִִֵֵֶֶַָָ

― הקכ"ב עמרהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
הּׁשכחה   והּוא , ְְִַָ

לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת יתעּלה: ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו
יהיה" ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו  ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

― יהיה", ולאלמנה לּיתֹום "לּגר ׁשאמר זה ,ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו העׂשה, והּוא להּניחֹו הּצּוּוי ְְְֲִִֵֶַַַָָהּוא
ּכמֹו העׂשה ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבלקט

ׁשּבארנּו  נֹוהגת אינּה זֹו וגם , ְְֵֵֶֶֶַַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמןֿהּתֹורה

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה   . ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא הּׁשכחה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעמר

לקחּתֹו" לּכללאֿתׁשּוב נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹ
ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ּבאילן. ּבין ּבּתבּואה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
אמרֹו והּוא לענּיים, להחזיר חּיב ― ּולקחּה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָעבר

ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר יתעּלה: ּוכבר . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכלל ודע ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנתּבארּו
ּבּה ׁשּיׁש לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות אצלנּו: ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּוא

 ּכׁשּקּים עׂשה, קּיּום   ְֲִִֵֵֶ
יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון לֹוקה, ― ְְִֵֶֶַָָָ
לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן מלקּות יתחּיב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא
― ולׁשן ּוטחנן אתֿהחּטים ּדׁש אם וכן ְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָׁשּבלים.
מןֿ ּבֹו חּיב מהּֿׁשהיה ׁשעּור מןֿהּבצק ִִִֵֵֶַַַָָָָנֹותן
לגמרי החּטים אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּפאה.
קּים ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָֹאֹו
ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ּכלֿׁשּכן ׁשּבּה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ּכלֿאֹותן ְְְִִִֶַַַַָָָאת

מּכֹות ּבגמרא אּלאׁשאמרם לנּו אין "אנּו : ְְִֵֶֶַָָָָָָָ
זאת "אחרת ועֹוד   ְֶֶַֹ

         

 ונתקּים ,   ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" ׁשאֹותּה  ִֵֶֶֶַַָָָ

― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין יהא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמׁשמע
וכלֿ הּפאה לֹומר: רצֹונֹו "אחרת" ענין אּלא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא,
והּלקט ׁשהּפרט לפי הּפאה. ּכדין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמהּֿׁשּדינֹו
ׁשּיׁש לאו הּוא מהם ּכלֿאחד והעֹוללֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׁשכחה

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבּפאהּבֹו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו מענין     ְְְְִִִֵַֹ

ּבּטלֹו ולא ּבּטלֹו אֹו   ְְְִִֹ
    ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְִִֶֶֶַָ

אמרֹו הּוא עׂשה קּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָלמדנּו
נאמר וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:
"לאֿתכּלה אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּפאה
לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָֹֹּפאת
ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ּופרט ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתעֹולל
"לאֿתׁשּוב הּׁשכחה: ּבעמר עֹוד ואמר ְְְִֶַַָָָָֹֹֹאתם".
ׁשּמצאנּו וכיון יהיה". ולאלמנה לּיתֹום לּגר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלקחּתֹו
לעׂשה ׁשּנּתק לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשֹון
ולּגר "לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָולמדּו
לאו הּלאוין חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתעזב
אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים וכלֿזמן לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקה,
לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר וכלֿזמן לֹוקה. ― ְְְְְֶֶֶֶַַָָָׁשּבּה
אּלא לֹוקה, אינֹו ― עּתה קּימֹו ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַַַָָֹאףֿעלּֿפי
אפׁשר אי ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנצּוהּו
לקּיּום אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹוׁשעבר

― ׁשּבֹו והבינהּו.עׂשה זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה'תש"ע אלול י"ז שישי יום

   
   

― הק"ל מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָ
וגם מןֿהּׁשמּטה, ׁשליׁשית ּבכלֿׁשנה ְְְְִִִִִַַָָָָָעני
ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― הּׁשליׁשית, אחרי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַּבּׁשליׁשית
"מקצה יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשמּטה, ― ְְְְְִִִִֵֶַַָָמן
וגֹו'" ּתבּואת אתּֿכלֿמעׂשר ּתֹוציא ׁשנים ְְְְִִֶַַָָָָֹׁשלׁש

  אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינה זֹו וגם .ְִֵֶַַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ּפאה ּדמאי ּובמּסכת ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַַָ
ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻמעׂשרֹות.
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צט          
  

אתם"  מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵַָָָָֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבארץ. ֶֶָָָאּלא

― הרי"ג מּלאסֹוףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו, ּבׁשעת מןֿהּכרם הּנֹופלים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָאתֿהּגרּגרים
לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא לענּיים, יּנחּו ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֻאּלא

נתּבארּותלּקט" ּוכבר לעׂשה. נּתק זה וגם , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני   . ְְִִֵֵֶֶַָָ

― הקכ"ב עמרהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
הּׁשכחה   והּוא , ְְִַָ

לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת יתעּלה: ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו
יהיה" ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו  ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

― יהיה", ולאלמנה לּיתֹום "לּגר ׁשאמר זה ,ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו העׂשה, והּוא להּניחֹו הּצּוּוי ְְְֲִִֵֶַַַָָהּוא
ּכמֹו העׂשה ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבלקט

ׁשּבארנּו  נֹוהגת אינּה זֹו וגם , ְְֵֵֶֶֶַַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמןֿהּתֹורה

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה   . ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא הּׁשכחה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעמר

לקחּתֹו" לּכללאֿתׁשּוב נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹ
ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ּבאילן. ּבין ּבּתבּואה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
אמרֹו והּוא לענּיים, להחזיר חּיב ― ּולקחּה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָעבר

ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר יתעּלה: ּוכבר . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכלל ודע ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנתּבארּו
ּבּה ׁשּיׁש לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות אצלנּו: ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּוא

 ּכׁשּקּים עׂשה, קּיּום   ְֲִִֵֵֶ
יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון לֹוקה, ― ְְִֵֶֶַָָָ
לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן מלקּות יתחּיב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא
― ולׁשן ּוטחנן אתֿהחּטים ּדׁש אם וכן ְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָׁשּבלים.
מןֿ ּבֹו חּיב מהּֿׁשהיה ׁשעּור מןֿהּבצק ִִִֵֵֶַַַָָָָנֹותן
לגמרי החּטים אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּפאה.
קּים ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָֹאֹו
ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ּכלֿׁשּכן ׁשּבּה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ּכלֿאֹותן ְְְִִִֶַַַַָָָאת

מּכֹות ּבגמרא אּלאׁשאמרם לנּו אין "אנּו : ְְִֵֶֶַָָָָָָָ
זאת "אחרת ועֹוד   ְֶֶַֹ

         

 ונתקּים ,   ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" ׁשאֹותּה  ִֵֶֶֶַַָָָ

― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין יהא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמׁשמע
וכלֿ הּפאה לֹומר: רצֹונֹו "אחרת" ענין אּלא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא,
והּלקט ׁשהּפרט לפי הּפאה. ּכדין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמהּֿׁשּדינֹו
ׁשּיׁש לאו הּוא מהם ּכלֿאחד והעֹוללֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׁשכחה

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבּפאהּבֹו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו מענין     ְְְְִִִֵַֹ

ּבּטלֹו ולא ּבּטלֹו אֹו   ְְְִִֹ
    ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְִִֶֶֶַָ

אמרֹו הּוא עׂשה קּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָלמדנּו
נאמר וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:
"לאֿתכּלה אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּפאה
לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָֹֹּפאת
ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ּופרט ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתעֹולל
"לאֿתׁשּוב הּׁשכחה: ּבעמר עֹוד ואמר ְְְִֶַַָָָָֹֹֹאתם".
ׁשּמצאנּו וכיון יהיה". ולאלמנה לּיתֹום לּגר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלקחּתֹו
לעׂשה ׁשּנּתק לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשֹון
ולּגר "לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָולמדּו
לאו הּלאוין חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתעזב
אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים וכלֿזמן לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקה,
לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר וכלֿזמן לֹוקה. ― ְְְְְֶֶֶֶַַָָָׁשּבּה
אּלא לֹוקה, אינֹו ― עּתה קּימֹו ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַַַָָֹאףֿעלּֿפי
אפׁשר אי ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנצּוהּו
לקּיּום אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹוׁשעבר

― ׁשּבֹו והבינהּו.עׂשה זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה'תש"ע אלול י"ז שישי יום

   
   

― הק"ל מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָ
וגם מןֿהּׁשמּטה, ׁשליׁשית ּבכלֿׁשנה ְְְְִִִִִַַָָָָָעני
ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― הּׁשליׁשית, אחרי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַּבּׁשליׁשית
"מקצה יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשמּטה, ― ְְְְְִִִִֵֶַַָָמן
וגֹו'" ּתבּואת אתּֿכלֿמעׂשר ּתֹוציא ׁשנים ְְְְִִֶַַָָָָֹׁשלׁש

  אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינה זֹו וגם .ְִֵֶַַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ּפאה ּדמאי ּובמּסכת ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַַָ
ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻמעׂשרֹות.
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ק         
  

מכׁשירין ּומּסכת זרעים מּסכּתֹות מּׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמסּפר
  וידים   . ְִָָ

― הקצ"ה צדקההּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב החלׁשים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּולחּזק
ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, ּבלׁשֹונֹות זֹו מצוה ְְְִִִִַַַַָָָֹעל

"אתֿיד  ּגר ּבֹו "והחזקּת ואמר: , ְְְְֱֵֶֶַַָָָ
"עּמ וחי ותֹוׁשב  וחי" ואמר: , ְְְִֵַַָָָָ

"עּמ אחי ּבכלֿהּפסּוקים הּכּונה , ְְִִִַַַָָָָָ
ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהאּלה
ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מחסֹורֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדי

ּבכתּבֹות רּבם ּובתראׁשֹונים,  , ְְִִַָָֻֻ
הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ׁשאפּלּו ּבּקּבלה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּובא
מּמּנּו ׁשּנמּו למי הּצדקה ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָחּיב

מּועט. ּבדבר אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי ְְֲִִֶָָָָאֹו

― הרל"ב מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּלתת

יכלת לנּו וׁשּיׁש מּצבם אמרֹוּדחק והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אתֿיד תקּפץ ולא אתֿלבב תאּמץ "לא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹיתעּלה:

האביֹון" מאחי  מּלהתנהג אזהרה וזֹו . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לֹו. לראּוי מּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבמּדת

ה'תש"ע אלול י"ח קודש שבת

   
― הקכ"ו להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

ּגדֹולה, ּתרּומה   ְְָָ
   :יתעּלה אמרֹו ְְְִֶַָוהּוא
ּתּתןֿלֹו" וגֹו' ּדגנ "ראׁשית  ּומצוה . ְְְִִִֵֶֶָָ

יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזֹו
ּתרּומֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּוכבר

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים מןֿהּמעׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
ּתדּבר "ואלֿהלוּים יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹלּכהנים,
אתֿ ּבניֿיׂשראל מאת ּכיֿתקחּו אלהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָואמרּת
ּבנחלתכם מאּתם לכם נתּתי אׁשר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמעׂשר
מןֿהּמעׂשר" מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹוהרמתם

  הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש .ֲֵֵֶֶַַָ
אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' אתּֿתרּומת מּמּנּו "ּונתּתם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ
זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים הּכתּוב, ּפרׁש ּוכבר .ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, והּיפה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻמןֿהּמבחר
מּמּנּו" אתֿמקּדׁשֹו "מּכלֿחלּבֹו אחרּֿכ ְְְִִִֶֶֶַַָָ

מןֿהּיפה יפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם ְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹהעיר,
חטא עליו "ולאֿתׂשאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשּבֹו,

אתֿחלּבֹו ּבהרימכם    ְְֲִֶֶֶַ
מּמּנּו" :אמר ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָ

מןֿהּיפה, אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם יהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלא
זה והרי יחטאּו. מןֿהרע יפריׁשּוהּו ׁשאם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָמׁשמע:
עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו
הּיפה, מן להפריׁשֹו ׁשּצּוה מּכיון ּכלֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּלאוין,

ספרי ּולׁשֹון מןֿהרע. להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
 הפרׁשּתם ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין :ְְִִִִֵֶֶַַַָ

עון? ּבנׂשיאת ׁשאּתם מןֿהּמבחר ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻאֹותֹו
ּבהרימכם חטא עליו "ולאֿתׂשאּו לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹּתלמּוד
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאתֿחלּבֹו
ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ּתרּומֹות ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָּבמּסכת

ּבדמאי. ְְִָמקֹומֹות
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(„Î).Ú‰ ˙‡ È˙‡Èחשוב שהיה האדומי, דואג

ÂÏÈÚÓ.(ÊÎ)ככולם: ÛÎ ˜ÊÁÈÂ,משמעו פשוטו לפי
בכנף שאול אחז שאול, מאחרי ללכת שמואל שכשפנה
עד שישוב ממנו מבקש שאול שהיה לפי שמואל, של
אגדה ומדרש מועד. אהל שם שהיה בגלגל שישתחוה

טוב) של(שוחר מעילו אומרים: יש אמוראים, חולקים
קרע שאול של מעילו אומרים: ויש שאול. קרע שמואל
הוא מעילו, כנף שיכרות מי זה, סימן לו ומסר שמואל,
שכרת ביום לדוד שאול לו שאמר והוא תחתיו, ימלוך

המעיל כ)את כד תמלוך:(לקמן מלוך כי ידעתי :
(ËÎ).˜˘È ‡Ï Ï‡˘È Á ‚Âאשוב תאמר ואם

ממי המלוכה את ליטול עוד יועיל לא לפניו, מעוני
לא ישראל, של נצחונו שהוא הקב"ה כי לו, שנתנה

ליתן: שאמר לזה הטובה מליתן ‡‚‚(Ï)ישקר
.˙Â„ÚÓ:מפנקא אגג תרגם: ‰ÂÓ˙.יונתן Ó Ò ÔÎ‡

המות: מרירת עלי וקרב סר כי ידעתי באמת
(‚Ï).ÍÁ È˘ ‰ÏÎ˘ ˘‡Îאלמנות להושיבם

ישראל: בחורי זנבי חותכים שהייתם מבעליהם,
.ÛÒ˘ÈÂותרגום דמיון. זו לתיבה ואין לארבע, חתכו

לן ויהיב מפשח הוה יש שלנו ובגמרא ופשח. וישסף,
בוקע: כלומר אלותא,

 
(„Î).ÍÈ„ ˙‡Âמאמריך לסתור דברים מרבה שאני במה

וכו': שמעתי אשר È˙‡È.ולומר ÈÎחטאתי זה ידי ועל
דבריך: גם לסתור מזה ונמשך ה', פי ÚÂ˙‰.(Î‰)להמרות

ושוב חטאתי מחול לזה לך, גם שחטאתי מודה ואני הואיל
וכו': ‰'.(ÂÎ)עמי ÍÒ‡ÓÈÂ:עמך אשוב איך בך, מאס ה' ואם

(ÊÎ).˙ÎÏÏ:שאול מעילÊÁÈÂ˜.מעם בכנף אחז שאול
הכנף: נקרע בו, ובהאחזו מעמו, מללכת למנעו שמואל

(ÁÎ).'‰ Ú˜:'וכו ה' קרע שכבר לסימן היא ההיא, הקריעה
.ÍÚÏ:דוד Ï‡˘È.(ËÎ)זהו Á ‚Âכבר לומר: רצה

בהבטחתו, ישקר לא וגם לאחר, נתנה כבר כי המלוכה אבדת
להנחם הוא אדם לא כי זמן, לאחר ינחם לא בשאולוגם נאמר ולזה המקבל, מפאת בא השינוי אבל להנחם, שינוי בו אין עצמו מפאת לומר: (ורצה

וכו') המלכתי כי È˙‡ËÁ.(Ï):נחמתי Ó‡ÈÂנגד תכבדני פה בהיותך שעתה הוא מהראוי זאת כל עם חטאתי, כי אף לומר: רצה
בשלשלאות:Â„ÚÓ˙.(Ï)כו': המות:‡ÔÎ.קשור מרירות אלי סר ˘ÏÎ‰.(Ï‚)באמת ˘‡Î,בניהם עם האנשים כשהרגת

ומבניהן: מבעליהן שכולות הנשים ממך:È˘Ó.היו שכולה אמך, תהיה להן ודומה ההן, הנשים ‰˙‡Ï.(Ï‰)מעין ÈÎרצה
לפני עוד בא ולא מאוד נעצב לזה אבלותו, על חש ולא וכו' ה' נחם זאת כל עם שאול, על מתאבל שהיה שעם לפי לומר:

יט]:שאול לקמן שנאמר כמו שמואל, לפני בא שאול [אבל

 
(‰Î).‡˘:מחילה המעיל,ÛÎ.(ÊÎ)ענין שפולי בקצה
ד)כמו כד המעיל:(לקמן כנף את ויכרת :(ËÎ).Áחוזק ענין

כמו יח)והתגברות, ג יאמר,(איכה המקום ועל נצחי, אבד :
ישראל: של חוזקן מחשבה:ÁÈ.שהוא הפוך ענין

(Ï).˙Â„ÚÓכמו קשור, לא)ענין לח מעדנות(איוב התקשר :
שכול,˘ÏÎ‰.(Ï‚)באמת:‡ÔÎ.כימה: קרוי מתים, שבניו מי

מה)כמו כז אשכל:(בראשית למה :.ÛÒ˘ÈÂוהוא ופשח, תרגומו
כמו לשנים, יא)הבקיעה ג ז"ל(איכה רבותינו ובדברי ויפשחני. :

א) נד בתרא דקלא:(בבא דפשח מאן :(‰Ï).ÛÒÈ:הוספה מלשון
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(„Î).Ú‰ ˙‡ È˙‡Èחשוב שהיה האדומי, דואג

ÂÏÈÚÓ.(ÊÎ)ככולם: ÛÎ ˜ÊÁÈÂ,משמעו פשוטו לפי
בכנף שאול אחז שאול, מאחרי ללכת שמואל שכשפנה
עד שישוב ממנו מבקש שאול שהיה לפי שמואל, של
אגדה ומדרש מועד. אהל שם שהיה בגלגל שישתחוה

טוב) של(שוחר מעילו אומרים: יש אמוראים, חולקים
קרע שאול של מעילו אומרים: ויש שאול. קרע שמואל
הוא מעילו, כנף שיכרות מי זה, סימן לו ומסר שמואל,
שכרת ביום לדוד שאול לו שאמר והוא תחתיו, ימלוך

המעיל כ)את כד תמלוך:(לקמן מלוך כי ידעתי :
(ËÎ).˜˘È ‡Ï Ï‡˘È Á ‚Âאשוב תאמר ואם
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לא ישראל, של נצחונו שהוא הקב"ה כי לו, שנתנה

ליתן: שאמר לזה הטובה מליתן ‡‚‚(Ï)ישקר
.˙Â„ÚÓ:מפנקא אגג תרגם: ‰ÂÓ˙.יונתן Ó Ò ÔÎ‡

המות: מרירת עלי וקרב סר כי ידעתי באמת
(‚Ï).ÍÁ È˘ ‰ÏÎ˘ ˘‡Îאלמנות להושיבם

ישראל: בחורי זנבי חותכים שהייתם מבעליהם,
.ÛÒ˘ÈÂותרגום דמיון. זו לתיבה ואין לארבע, חתכו
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(„Î).ÍÈ„ ˙‡Âמאמריך לסתור דברים מרבה שאני במה
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(ÊÎ).˙ÎÏÏ:שאול מעילÊÁÈÂ˜.מעם בכנף אחז שאול
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(ÁÎ).'‰ Ú˜:'וכו ה' קרע שכבר לסימן היא ההיא, הקריעה
.ÍÚÏ:דוד Ï‡˘È.(ËÎ)זהו Á ‚Âכבר לומר: רצה
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בשלשלאות:Â„ÚÓ˙.(Ï)כו': המות:‡ÔÎ.קשור מרירות אלי סר ˘ÏÎ‰.(Ï‚)באמת ˘‡Î,בניהם עם האנשים כשהרגת

ומבניהן: מבעליהן שכולות הנשים ממך:È˘Ó.היו שכולה אמך, תהיה להן ודומה ההן, הנשים ‰˙‡Ï.(Ï‰)מעין ÈÎרצה
לפני עוד בא ולא מאוד נעצב לזה אבלותו, על חש ולא וכו' ה' נחם זאת כל עם שאול, על מתאבל שהיה שעם לפי לומר:
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(ÊË).„ ÍÏÓ‰ ˙‡ „ÂÚ ˘ÈÂהשיב שמתחלה

כמו אלהיו ה' בית לחזק המלך ששלחו שליחותו למלך
וגו': אצליהו בן שפן את שלח למעלה שכתוב

(ÊÈ).ÂÎÈ˙ÈÂכמו כ"א)ויציקו שמן(ראשית ויצוק
ואתיך: ‰ÙÂ.(ÁÈ)ומתרגמינן Ù˘ „‚ÈÂאחר

של שליחות לו הגיד משליחותו דבר המלך שהשיב
לפניו: הספר את ויקרא הכהן ‡˙(ËÈ)חלקיהו Ú˜ÈÂ

.ÂÈ„‚קורין שהיו כ"ח)כששמע אותך(דברים ה' יולך
העם עליך תקים אשר בעצמו ודרש וגומר מלכך ואת

הדבור: פי על נביא ולא Î˙‰(Î‡)המליכו ˘‡
.Âנתוך לשון עליה נופל אש היא שהחמה לפי

תכבה: ולא הזה במקום חמתי ותתך למטה ודוגמתו
(Î).‰‡È‰ ‰„ÏÂÁ Ï‡כי לפי דרשו רבותינו

ירמיהו אל שלח לא לכן האיש מן יותר רחמנית האשה
‰ÌÈ„‚.הנביא: ÓÂ˘בגדי או לומר תרצה אם

מלכות: בגדי או ˘Ó‰.כהונה ÌÈÏ˘ÂÈ ˙˘ÂÈ
החומות שני בין יושבת והיא לעיר היו חומות שני
לשכה כי תורה במקום פירוש אולפנא בית ותרגומו
לשכת הגזית ללשכת סמוכה לחולדה לה היתה אחת
סנהדרין כלפי וסתומה לחוץ פתוחה היתה חולדה
צניעות: מפני מדות במסכת כתוב כך הגזית שבלשכת

(‚Î).˘È‡Ï ÂÓ‡על העם חזון להפסיק שרצה לפי
מבאר אז חזון אותו וכששילם יושביו ועל הזה המקום
נבואת ומקצר אתכם השולח יהודה מלך ואל הטיב
שהוא המלך בנבואת ותופשו ומסלקו ויושביו המקום

מרובה:

 
(ÊË).˙ ˘‡ ÏÎ:בידם ונתון עליהם המוטל דבר ר"ל
(ÊÈ).ÂÎÈ˙ÈÂלהוציא מטבעות לעשות הכסף את התיכו

‰ÌÈ„˜ÙÂÓ.בהוצאה: „È ÏÚהקרוים הגדולים האומנים הם
האומנים הם המלאכה עושי יד על נתנו והמה אדרכלין

ÈÏ.(ÁÈ)הפועלים: ˙ Ùכשהיא הנאבד ספר לו נתן ר"ל
הזה: בדף Â.מגוללת ‡˜ÈÂ:ההוא ÂÎÂ'.(ËÈ)בהדף Ú˜ÈÂ

וסימן: לאות חשבו הוא גם כי החרדה „Â˘(Î‡)בעבור
.'‰ מהנראה‡˙ אשר הדף בתחלת בה כתוב הנמצא הספר דברי בעבור יהודה כל ועל פה הנמצא העם ועל עלי לנביאים שאלו

וכו': ה' חמת גדלה אשר לאות ההוא:Â˘ÚÏ˙.שהוא הדף בתחלת הכתוב ככל לעשות רוצה ‰ÍÏÓ.(Î)אשר ˘‡Âר"ל
המלך: שלח אשר השרים ÏÂÁ„‰.ושאר Ï‡אשר יתכן או בעדם, תתפלל שהיא אליה הלכו הן רחמניות שהנשים מפני ארז"ל

בירושלים: אז היו לא הנביאים ‰ÌÈ„‚.שאר ÓÂ˘:המלך להעיר:˘Ó‰.של משנה שהיא החומות שתי כדבריÊÎ‡˙.בין
ÈÓ‡.(Î„)המלך: È‰:'וכו רעה מביא הנני אמר וכאלו מה' כ"א בא במקרה לא הזה האות ר"ל

 
(ÊÈ).ÂÎÈ˙ÈÂכסף כהתוך כמו האש ע"י היציקה לב)ענין :(שם
(Î).Â„Ú:נקרא היה השמות ובשתי עכבור נאמר ובמ"ב

(‡Î).‰Î˙האלה עלינו ותתך כמו והרקה יציקה (דניאלענין

Á‰.(Î):ט)  והוא˙˜‰˙ חרחס, בן תקוה נאמר ובמ"ב
והרקה:˙˙Í.(Î‰)הקללות:‰‡ÂÏ˙.(Î„)הוא: יציקה ענין

.‰Î˙:האש מכבוי מושאל והוא כבוי מל'
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(99(100רי(101 לי  ְְְְְִִִַָָָ
י ר(102לי ל ל עלי  ל י ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

 י י י(103ייע לעיר(104י ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָ
(105יי על ר י ל י י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

י יר י  י י  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעי
(106ל י לע י ר ל ר על ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ל ר  י עי(107רי  י(108על ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
 ע י י עיר י י ר עיְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

(109י רל לעי   יל יְְְְִִִֵַַַָָָָע
ר  רי   י ע  רעְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

(110יע י  ר   ע י ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(111   לע ל ר לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָרי
 רי י יע  לרע י עְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ע ל י ל (112ל  לי ל ְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹ
עי לי  י  ער לל ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹערי

(113  ירל  ( ל ר ר יְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
   יעי יל עי ל   ר ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

 (ל  יי (ל  ל ( לל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
י ל (114י (115ירי ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(116י רי(117 לר ליי ל  ְְְְְִִִֵֵַַָֹ
(118לְִַ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר, הנה נעם לי לקרות בו אשר נסתדר ענין לימוד התניא ברבים בהשיעורים 

שלהם. ומ"ש שעדיין צריך יותר התלהבות, הרי ידוע אשר כל בני ישראל הם קומה שלימה ובמילא כאשר 

ואפילו  בהשאר,  ג"כ  התלהבות  שיתוסף  מוכרח  מהקומה  שיהי'  איבר  באיזה  והתלהבות  חיות  נתוסף 

כשההתחלה בזה מאבר השומע ולא מאבר המדבר. מובן שאין כוונתי בזה שהמדבר יסמוך על השומע, 

אבל לאידך גיסא גם השומע עצמו צריך לעשות בהנ"ל ומאיר עיני שניהם ה'.

מוריו  עם  להתייעץ  צריך  אלו  כמו  בענינים  הרי  הבע"ל  לזמן  לימוד  ומקום  שי'  אודות...  מ"ש 

ומחנכיו הנפגשים אתו מדי יום ביומו ולהתחשב עם הוראותיהם כיון שהם הרואים את הנער בעת לימודו 

ובעת היותו עם חבריו, ורואים בלי נטי', משא"כ הורים אשר חשודים הם מפני אהבת ההורים לילידיהם 

להביט על הענינים ולראותם לא כמו שהם באמת, וכיון שרצון הורים וחפצם הוא טובת הנער לאמיתתה 

ולאורך ימים ולא טובה זמנית הנה מובן שכדאי חסרון בעניני הנער לפי שעה ובלבד שילך בדרך הישר 

ויתענגו ממנו לארך ימים ושנים...

זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם 

נבג"מ זי"ע והשי"ת יצליחו לבשר טוב בקרוב.

בברכת כוח"ט ופר]נסה[ בפרט.



קלד   


             

    

      Ïk Ï k    ÏÏ    Ïk Ï 
ÏÏkÏ  Ï   Ïk ÏÏ  Ï  ÏÏ  Ï  Ï 

 Ï   Ï  Ï Ï  ÏÏ Ïk     Ï Ï Ï
 Ï  Ï  Ï Ï  Ï   k  Ïk  k k  ÏÏÏ

Ï  k        Ï  Ï   k  
   k    Ï  Ï Ï  Ïk ÏÏ: 

ז סעיף הנר תחת הנתנים כלים דין רסה, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
    לענין אבל טלטול, לענין היינו -

קודם ולכך ממש, בניצוצות שיש ודאי - מכבה איסור
ידי שעל - מהכלי הנצוצות לנער אסור - הניצוצות שכבו

הניצוצות כבוי גורם .זה
מותר - ניעורן ידי על הניצוצות שיכבו ודאי אינו ואם
ודאי ואינו אש, של ניצוצות עליו שנפלו בגד ולכן לנערן,

לנערו מותר - ניעורן ידי על .שיכבו
   שכבו קודם אפילו -ואף ,

מתוכו, מלנערן להיזהר יש - הכלי עם לטלטלם שמותר
כדלעיל, כיבויין גורם זה ידי שעל כיון

אינו אפילו לטלטלו אסור פחמין לתוכו שנפלו כלי משא"כ
מוקצה. משום ואסורים ממש בהן שיש משום - מנערן

 
ס"ה23) רנג בסי' וראה הבא, בסעיף רבינו מדברי משמע כן

בתנור, הנשארים לניצוצות אפילו יחתה' ל'שמא לחוש שיש
שו"ת (ע"פ ס"ד למהרש"ם תורה' ב'דעת שפסק כפי ודלא
ולא השלחן על שנפל ניצוץ בידים לכבות להתיר ראש) בשמים
עשיית ענין בו שייך ולא ממש, בו דאין - עדיין האור נאחז

שרי. פסידא דבמקום י"ל להמחמירים דגם והוסיף פחמין,
שעל24) ניצוץ שלד: סי' תנינא (בוטשאטש) אברהם אשל

ובדרבנן יד כלאחר הו"ל וכבה. הניצוץ והפיל בגדו וטלטל בגדו
לכבות עומד ודאי אינו אם ומכ"ש רישיה. בפסיק גם מקילים יש
אם לראות הבגד עם רגלו והניע בעיניו ספק הי' אם וכ"ש עי"ז
חשש אדעתי' אסיק ולא בחפזון הי' אם וכ"ש ניצוץ שם יש

וצלעע"כ. בכך חטאת חיוב אין ומסברא כבוי
משנה25) במגיד בפירוש כתב וכן הענין, מהמשך משמע כן

אתר על (ב"י פוסקים ככמה ודלא ועוד, הכ"ה פכ"ה שבת הל'
דאם (ועוד - הניצוצות שכבו לאחר דוקא שהוא שכתבו ועוד)

שעה לפי מהיכנו כלי ביטל הרי שכבה קודם לטלטלו אסור
עכ"פ).

לעיל26)  הקדרה ליטול לישראל אסור שאז אלא
הגחלים את מחתה הוא הקדרה נטילת ידי שעל לפי בשבת משם
הן והעליונות אותן ומכבות התחתונות על ונופלות העליונות

זה. חיתוי ידי על מאליהן נבערות
  משום ויתחייב להרתיחה בגחלים יחתה שמא

.
בשבירתן27) שאין . . רחבות זכוכית חתיכות היו אם כו: סעיף

אסור קטנות לחתיכות להחתך סופן שהרי מועט הפסד אלא
שאפשר קטנים משאות הן אפילו וכסתות כרים תחתיהן להניח
כולם לשמטם שיספיק עד מקום מכל מתחתיהם הכרים לשמוט
באותה מהיכנם מבוטלים הם כבר הרי הכלים ישברו שלא בנחת
במקום שלא שעה לפי אפילו מהיכנו כלי לבטל ואסור שעה

הפסד.

•
     

Ëשלא עד שנתרחק כיון מחיצות מוקפת שאינה בשדה האוכל
לחדר מחדר (כמו שינוי נקרא הראשון מקומו לראות יוכל
וחוזר במזרחו האילן פירות אוכל ואפילו מחיצות) שבהקף
שמפסיק האילן מפני מקומו רואה שאינו כיון במערבו ואוכל
לאכול בדעתו היה לא אם ולברך לחזור וצריך מקום שינוי נקרא

במזרחו. כשבירך במערבו

ובא באמצע גבוה מקום שיש אע"פ אחד בחדר אוכל אם אבל
מקומו משם לראות יכול שאינו התנור אחורי כגון אחריו לאכול
הכל הרי מחיצות שמוקף שכיון מקום שינוי זה אין הראשון

אחד.

ל ורוצה בגן היה אם כיוןוכן ואילן אילן כל מפירות אכול
בדעתו היה אם האחרים על ולברך לחזור א"צ אחד על שבירך

ולברך. לחזור וצריך הוא נמלך כן לא שאם כשבירך כן

דעתו אין מחיצות מוקף הגן אין אם כן בדעתו שהיה ואע"פ
שזהו הראשון מקומו רואה שאינו האילנות לכל כלום מועלת
אחד לאילן כלל דומה ואינו ולברך לחזור שצריך מקום שינוי
שדעתו אחד בבית לחדר מחדר כמו שהוא למערבו ממזרחו
מקום לשינוי דומה לאילן שמאילן מקום שינוי אבל מועלת
שרואה כל אבל מחיצות מוקפים שאינן כיון לבית שמבית
לאילן מאילן אפילו כלל מקום שינוי כאן אין הראשון מקומו
ברכות וספק בזה גם שמחמיר מי ויש מחיצות מוקף שאינו כיון

להקל.
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הן אפילו עצמו בפני אחד כל מחיצות המוקפים לגן ומגן
היה כשבירך אם אפילו ולברך לחזור צריך לזה זה סמוכים
מועלת דעתו שאין לבית מבית כמו שהם לפי הכל על דעתו

כלום:

ט סעיף בסעודה הפסק קרויים דברים איזה קעח, סימן א חלק

גם‡ או השלחן מעל המאכל וכל הלחם והסירו סעודתו גמר
לחזור ורצה בימיהם נוהגין שהיו כמו עצמו השלחן
על אחרת ברכה ולא המוציא בתחלה לברך צריך אין לאכילתו
לאכול שלא בלבו גמר ואפילו הסעודה מחמת הבאים דברים
ולברך לחזור זקוק נמלך מקום שבכל ואע"פ נמלך ואח"כ עוד
קובע שאדם כלומר לסעודה קבע שיש לפי כן אינו בסעודה
ופעמים לאכילה מאכילה ולהגרר בה להמשך ודרכו עליה עצמו
אף לפיכך גדולה לסעודה וממשיך קטנה בסעודה יושב שאדם
כיון הדעת והיסח סילוק זה אין עוד לאכול שלא בלבו שגמר

בסעודתו. לפעמים נמלך להיות אדם של שדרכו

המוציא שבירך בשעה א"כ אלא בסעודה ברכה זקוק נמלך ואין
הברכה בשעת כלל יודע היה ולא לחם מעט אלא לו היה לא
נתנו ואח"כ המוציא בירך כן דעת ועל כך אחר יותר לו שיהיה

וקע"ד. קס"ט בסי' כמ"ש ליקח נמלך כך שאחר או יותר לו

דעתו היה לא המוציא ברכת שבשעת שידוע מאכלים שאר וכן
קע"ז. בסימן שנתבאר כענין כלל עליהם

שגמר אלא עליהם דעתו שהיתה דברים ושאר לחם ואפילו
כשחוזר עוד מלאכול דעתו והסיח ממקומו ועקר לאכול
להגרר אדם של דעתו שאין לפי ולברך לחזור צריך לסעודתו
ולא סעודתו קביעות במקום כשיושב אלא לאכילה מאכילה

אחר: למקום כשיוצא

לשתות שלא בלבו גמר אם בשתיה אבל באכילה זה וכל
בלבו גמר לא ואפילו ולברך לחזור צריך נמלך ואח"כ עוד
אם הדין והוא המזון ברכת ונברך כוס תנו אמר אלא בפירוש
והיסח סילוק זה הרי כוס בלא המזון ברכת ונברך בואו אמר
אבל בתחלה לברך צריך לשתות נמלך אח"כ ואם משתיה הדעת

ברכה. בלא אוכל לאכילתו וחוזר נמלך אם

אבל ברכה בלא ג"כ שותה לשתות נגרר זו אכילה מחמת ואם
שאף לברך צריך הראשונה אכילתו מחמת לשתות צמא אם
ונמלך הדעת היסח לענין מועיל זה אין אליה טפילה שהשתיה
ברכה לברך א"צ אבל [רי"ב] (רי"ח) בסי' שיתבאר כמו

אחרונה:

אף‚ הסעודה מחמת הבאים דברים שאר לאכול נמלך אם וכן
שאם שכיון עליהם לברך א"צ כלל פת לאכול בדעתו שאין
בזמן אחרת כסעודה אינה המוציא לברך א"צ פת לאכול רצה

שנתבאר כמו המזון ברכת קודם השלחן להסיר נוהגין שאין הזה
קע"ז: בסימן

ברכת„ נברך שאמר שכיון שוין ושתיה שאכילה אומרים ויש
נמלך ואם מהסעודה הדעת והיסח סילוק זה הרי המזון
אע"פ בפירוש דעתו הסיח אם ואצ"ל המוציא לברך צריך לאכול
שאר על לברך שצריך שכן וכל המזון ברכת נברך אמר שלא
שסילק כל לאחריהם וגם לפניהם הסעודה מחמת הבאים דברים
רצה שאם שכיון המזון ברכת נברך שאמר או מהפת דעתו
היא אחרת כסעודה המוציא ולברך לחזור צריך ולאכול לחזור
אותה פוטרת המזון ברכת אין ולכן השלחן סילקו שלא אע"פ

קע"ז. בסימן שנתבאר כמו

להקל: ברכות ספק הלכה ולענין

אע"פ‰ המזון ברכת לברך בידו הכוס נטל אם הכל ולדברי
ברכת ונברך כוס תנו מתחלה אמר לא וגם ידיו נטל שלא
וצריך ושתיה מאכילה לגמרי הדעת והיסח סילוק זה הרי המזון

דבריםל שאר על לברך צריך אחרונה ברכה וגם עליהם ברך
המזון ברכת ואין המזון ברכת קודם הסעודה מחמת הבאים

מהפת. דעתו שסילק כיון היא אחרת שכסעודה פוטרתן

סילוק זה הרי הכוס נטל שלא אע"פ אחרונים מים ידיו נטל ואם
לברך. וצריך לגמרי הדעת והיסח

בין הפסק משום לשתות ולא לאכול רשאי אינו בברכה ואפילו
מים וליטול לחזור רוצה א"כ אלא המזון לברכת אחרונים מים
נעשו הראשונים שמים המזון לברכת סמוך אח"כ אחרונים
שנטלם אף המזון ברכת להם לסמוך לחשבם ואין בעלמא כמים

אחרונים. בתורת

צריך הדעת היסח משום המוציא ולברך לחזור שצריך מקום וכל
דעתו שהסיח שכיון פת לאכילת כראוי ידיו וליטול לחזור

ידיו. משמירת דעתו הסיח פת מאכילת

נטלן אם אף פת לאכילת לו מועילים אינם האחרונים (ומים
בסי' שנתבאר כמו פת לאכילת בהם נתכוין ולא הואיל כראוי

קנ"ח):

Âהמסובין כל המזון ברכת נברך אמר הסעודה בעל אם
לדבריו והסכימו ששתקו והוא ברכה בלא לשתות אסורים
האומר אפילו כן אמר ביתו מבני או מהאורחים אחד אם אבל
עושה שאינו לפי הבית בעל עם ולשתות בו לחזור יכול עצמו
אלא בו תלוי הדבר שאין שיודע מפני באמירתו הדעת היסח
הוא אף הדעת היסח עשה לא הבית שבעל וכיון הבית בבעל

עמו: לשתות הבית בעל על סומכת דעתו

שצריך בסעודה הדעת היסח קרויין דברים איזה קעט, סימן א חלק

אֿו סעיפים ולברך לחזור
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קלה    

הן אפילו עצמו בפני אחד כל מחיצות המוקפים לגן ומגן
היה כשבירך אם אפילו ולברך לחזור צריך לזה זה סמוכים
מועלת דעתו שאין לבית מבית כמו שהם לפי הכל על דעתו

כלום:

ט סעיף בסעודה הפסק קרויים דברים איזה קעח, סימן א חלק

גם‡ או השלחן מעל המאכל וכל הלחם והסירו סעודתו גמר
לחזור ורצה בימיהם נוהגין שהיו כמו עצמו השלחן
על אחרת ברכה ולא המוציא בתחלה לברך צריך אין לאכילתו
לאכול שלא בלבו גמר ואפילו הסעודה מחמת הבאים דברים
ולברך לחזור זקוק נמלך מקום שבכל ואע"פ נמלך ואח"כ עוד
קובע שאדם כלומר לסעודה קבע שיש לפי כן אינו בסעודה
ופעמים לאכילה מאכילה ולהגרר בה להמשך ודרכו עליה עצמו
אף לפיכך גדולה לסעודה וממשיך קטנה בסעודה יושב שאדם
כיון הדעת והיסח סילוק זה אין עוד לאכול שלא בלבו שגמר

בסעודתו. לפעמים נמלך להיות אדם של שדרכו

המוציא שבירך בשעה א"כ אלא בסעודה ברכה זקוק נמלך ואין
הברכה בשעת כלל יודע היה ולא לחם מעט אלא לו היה לא
נתנו ואח"כ המוציא בירך כן דעת ועל כך אחר יותר לו שיהיה

וקע"ד. קס"ט בסי' כמ"ש ליקח נמלך כך שאחר או יותר לו

דעתו היה לא המוציא ברכת שבשעת שידוע מאכלים שאר וכן
קע"ז. בסימן שנתבאר כענין כלל עליהם

שגמר אלא עליהם דעתו שהיתה דברים ושאר לחם ואפילו
כשחוזר עוד מלאכול דעתו והסיח ממקומו ועקר לאכול
להגרר אדם של דעתו שאין לפי ולברך לחזור צריך לסעודתו
ולא סעודתו קביעות במקום כשיושב אלא לאכילה מאכילה

אחר: למקום כשיוצא

לשתות שלא בלבו גמר אם בשתיה אבל באכילה זה וכל
בלבו גמר לא ואפילו ולברך לחזור צריך נמלך ואח"כ עוד
אם הדין והוא המזון ברכת ונברך כוס תנו אמר אלא בפירוש
והיסח סילוק זה הרי כוס בלא המזון ברכת ונברך בואו אמר
אבל בתחלה לברך צריך לשתות נמלך אח"כ ואם משתיה הדעת

ברכה. בלא אוכל לאכילתו וחוזר נמלך אם

אבל ברכה בלא ג"כ שותה לשתות נגרר זו אכילה מחמת ואם
שאף לברך צריך הראשונה אכילתו מחמת לשתות צמא אם
ונמלך הדעת היסח לענין מועיל זה אין אליה טפילה שהשתיה
ברכה לברך א"צ אבל [רי"ב] (רי"ח) בסי' שיתבאר כמו

אחרונה:

אף‚ הסעודה מחמת הבאים דברים שאר לאכול נמלך אם וכן
שאם שכיון עליהם לברך א"צ כלל פת לאכול בדעתו שאין
בזמן אחרת כסעודה אינה המוציא לברך א"צ פת לאכול רצה

שנתבאר כמו המזון ברכת קודם השלחן להסיר נוהגין שאין הזה
קע"ז: בסימן

ברכת„ נברך שאמר שכיון שוין ושתיה שאכילה אומרים ויש
נמלך ואם מהסעודה הדעת והיסח סילוק זה הרי המזון
אע"פ בפירוש דעתו הסיח אם ואצ"ל המוציא לברך צריך לאכול
שאר על לברך שצריך שכן וכל המזון ברכת נברך אמר שלא
שסילק כל לאחריהם וגם לפניהם הסעודה מחמת הבאים דברים
רצה שאם שכיון המזון ברכת נברך שאמר או מהפת דעתו
היא אחרת כסעודה המוציא ולברך לחזור צריך ולאכול לחזור
אותה פוטרת המזון ברכת אין ולכן השלחן סילקו שלא אע"פ

קע"ז. בסימן שנתבאר כמו

להקל: ברכות ספק הלכה ולענין

אע"פ‰ המזון ברכת לברך בידו הכוס נטל אם הכל ולדברי
ברכת ונברך כוס תנו מתחלה אמר לא וגם ידיו נטל שלא
וצריך ושתיה מאכילה לגמרי הדעת והיסח סילוק זה הרי המזון

דבריםל שאר על לברך צריך אחרונה ברכה וגם עליהם ברך
המזון ברכת ואין המזון ברכת קודם הסעודה מחמת הבאים

מהפת. דעתו שסילק כיון היא אחרת שכסעודה פוטרתן

סילוק זה הרי הכוס נטל שלא אע"פ אחרונים מים ידיו נטל ואם
לברך. וצריך לגמרי הדעת והיסח

בין הפסק משום לשתות ולא לאכול רשאי אינו בברכה ואפילו
מים וליטול לחזור רוצה א"כ אלא המזון לברכת אחרונים מים
נעשו הראשונים שמים המזון לברכת סמוך אח"כ אחרונים
שנטלם אף המזון ברכת להם לסמוך לחשבם ואין בעלמא כמים

אחרונים. בתורת

צריך הדעת היסח משום המוציא ולברך לחזור שצריך מקום וכל
דעתו שהסיח שכיון פת לאכילת כראוי ידיו וליטול לחזור

ידיו. משמירת דעתו הסיח פת מאכילת

נטלן אם אף פת לאכילת לו מועילים אינם האחרונים (ומים
בסי' שנתבאר כמו פת לאכילת בהם נתכוין ולא הואיל כראוי

קנ"ח):

Âהמסובין כל המזון ברכת נברך אמר הסעודה בעל אם
לדבריו והסכימו ששתקו והוא ברכה בלא לשתות אסורים
האומר אפילו כן אמר ביתו מבני או מהאורחים אחד אם אבל
עושה שאינו לפי הבית בעל עם ולשתות בו לחזור יכול עצמו
אלא בו תלוי הדבר שאין שיודע מפני באמירתו הדעת היסח
הוא אף הדעת היסח עשה לא הבית שבעל וכיון הבית בבעל

עמו: לשתות הבית בעל על סומכת דעתו

שצריך בסעודה הדעת היסח קרויין דברים איזה קעט, סימן א חלק

אֿו סעיפים ולברך לחזור
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קלו   

 

ואחדואחדואחדואחד אחדאחדאחדאחד לכללכללכללכל השייכתהשייכתהשייכתהשייכת והמכופלתוהמכופלתוהמכופלתוהמכופלת הכפולההכפולההכפולההכפולה השמחההשמחההשמחההשמחה

בתורהבתורהבתורהבתורה העסקהעסקהעסקהעסק בעתבעתבעתבעת ---- עסקיםעסקיםעסקיםעסקים בעליבעליבעליבעלי אפילואפילואפילואפילו ----

ש המאמר בתחילת יום"[נתבאר ומדת לילה"" "מדת

" בחינת הן ה' "ישראלבעבודת ובחינת ובדרך"יעקב" ,

" בחינת (ישראלפרט יום"" התורה,"מדת לימוד היא (

" (יעקבובחינת לילה"" כפי"מדת התפלה, עבודת היא (

התורה לימוד בעת הוא ית' אורו שגילוי לעיל שנתבאר

כמ ""דייקא, ""אורותורהש הוא ואור יום, ."מדת

א' כל (של גופא התורה בלימוד שגם יבאר זה בפרק

" בחינת - בחינות שתי יש מישראל) (ישראלוא' מדת""

""יום ובחינת (יעקב) לילה"" ):]"מדת

      
יד בהישג שהיא השמחה מדת אשר לעיל נתבאר
ולימוד בעסק השמחה היא - מישראל ואחד אחד כל
סוף אין באור האדם מתדבק התורה ידי על כי התורה,
צמאון את מרווה הוא ובזה בתורה, המלובש ב"ה

ית'. בו לדבקה ומשתוקקת החפצה נפשו

יום" "מדת - בחינות שתי יש גופא זו בשמחה אך
כלומר: לילה", ו"מדת

("מדת גלוי' והתעוררות ברגש היא שהאהבה יש
שום לעשות צריך אינו האדם כזה ובמצב יום"),
השמחה את לעורר כדי מיוחדת והתבוננות פעולה
בזה ממילא, ובדרך מאלי' באה השמחה כי בלבו,

התורה; בעסק נפשו צמאון את שמרווה

והצמאון שהתשוקה כזה במצב נמצא שהאדם ויש
("מדת בגילוי אצלו מאירים אינם בה' להתדבק
הצמאון את בנפשו מרגיש שאינו ומאחר לילה"),
מזה שמחה להרגיש יכול שאינו מובן לאלקות,

נפשו. צמאון את מרווה שהתורה

שמחה לידי להגיע יכול הוא גם מקום מכל אמנם,
מיוחדת. לעבודה שזקוק אלא ה', בעבודת

התורה:] בלימוד הללו הבחינות ב' את ומבאר [והולך

      
       

  
- התפלה" אחר "תיכף תורה לומד כשהאדם
והשתוקקות באהבה התעורר תפלתו שבעת לאחרי
כדי דבר שום לעשות צריך אינו אז בה', דבוק להיות

בודאילעורר השמחה כי בתורה, בלימודו השמחה את
עיפה. נפש על קרים כמים מאלי', תבוא

     
כשהאדם היא התורה בלימוד השנית הבחינה
בתפלתו, בה שנתעורר לה' האהבה" מבחינת "נופל

אינה כבר בה' להתדבק והתשוקה נרגשתוהאהבה

גלוי. באופן בקרבו

        
יושבי - סוגים לשני בכללות, נחלקים, ישראל בני
שבעת מצב יתכן שניהם ואצל עסק; ובעלי אהל
להידבק גלוי' ותשוקה אהבה בהתעוררות היו התפלה
מבחינת "נופלים" הם התפלה אחר מקום ומכל בה',
כפי בלבם בוערת לא כבר לה' האהבה ואש זו, אהבה

התפלה. בעת שהיתה

טרוד שהוא שבשעה עסק, בעל מיבעי לא -
מרגיש אינו בודאי הגשמיים בענינים בעסקיו ומושקע
אפילו אלא התפלה, בעת לו שהי' לאלקות הצמאון את
בהבנת שכלו שמעמיק זה ידי על הרי אהל, יושב
אש נכבית הזמן במשך הרי התורה, חכמת ובהשגת
ית' בגדולתו ההתבוננות ידי על (שנולדה לה' האהבה

ב ואינה כנ"ל), עולם" "אֿל באופןובענין בלבו וערת
התפלה. בעת כמו גלוי

כזה במצב שהוא אוהל יושב או עסק בעל [ולכאורה,

האהבה"ש מבחינת מזהנופל שמחה להרגיש יכול לא "

בהשי דבוק להיות צמאונו את מרווה שהרי"שהתורה - ת

" אינו המרגישכבר את בנפשו ואתצמאון"" "

ממשיך:] זה על - לאלקות ההשתוקקות

        

         
      
אינו כבר שהאדם במצב שמדובר מרגישאע"פ

באהבה בוער לבו ואין האלקי, האור את בתוכו
בתורה ועוסק שיושב בשעה מקום, מכל לה', וצמאון

שהריבפועלהרי ב"ה, סוף אין אור בקרבו שוכן
התורה כשחכמת ולכן חד, כולא וקוב"ה אורייתא
ומאוחד "חד" (שהוא ה' אור במוחו, ונתפסת נקלטת

בתוכו. שוכן התורה) עם

עצמו את לשמח יוכל בזה, יתבונן האדם וכאשר
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לו שניתנה זו נפלאה במתנה עז וביתר שאת ביתר
את מרגיש אינו כאשר כזה, במצב (גם אשר מלמעלה,
ממש ה' שאור לכך זוכה הוא מקום) מכל לה', האהבה

בקרבו. שוכן

כל ה' תורת שלומד אהל ביושב שייך זה כל [והנה,

קרוב תמיד נשאר אלא מה', כלל נתרחק ולא היום

שלומד."להקב בתורתו השוכן ה

במשך שטרוד עסק בעל כיצד להבין, קשה לכאורה אך

בתורה. בעסקו שמחה להרגיש הוא גם יכול בעסקיו היום

שממשיך:] וזהו

       
    

ובמשא העולם בעניני היום כל העוסק עסק בעל
בתכלית מה' "רחוק זה ידי על נעשה הוא הרי ומתן,
ח"ו, עבירה שום על עובר שאינו אע"פ כי הריחוק",
כאן אין המותר באופן גשמי בעסק גם מקום, מכל

איןקירובשום גשמי בעסק סוףֿסוף שהרי לאלקות,
בתורה); (כמו אלקות גילוי

עסק, בעל של דעתו על שיעלה אפשר כן, ואם
שנתרחק אינושלאחרי שוב עסקיו, בטרדת מאלקות

בתורה, לימודו בעת לה' קירוב ולהרגיש לשוב יכול
בה'. מדביקותו לשמחה שיגיע כך כדי עד

כי:] כן, שאינו ממשיך זה [על

       
      
בעניניו ועסוק טרוד שהוא שעה שבאותה אף
נעשה לא מקום מכל מה', רחוק נעשה הגשמיים
עד הקליפות) (הם "החיצונים" בידי ודבוק מקושר
שעניני מאחר כי לה'; ולהתקרב לחזור יוכל שלא
שאין היינו "היתר", דברי הם בהם עסוק שהוא העולם

והמנגד הסותר ואיסור עבירה דבר שום לגמריבהם

וקשור "אסור להיות לו גורמים עסקיו אין - ה' לאור
לחזור יכול שירצה, עת בכל ולכן החיצונים", בידי
באופן התורה בלימוד ולעסוק ולעבודתו לה' ולהתקרב

כנ"ל. שמחה, המביא

   
"היתר" בשם נקראים אלו שדברים הטעם זהו

" וקשורמתיר(מלשון אסור שאינו "כלומר, אסורים"),
לה'". ולעלות לחזור יוכל שלא החיצונים בידי

פירוש:

הזה שבעולם ההיתר דברי כל של שהחיות אע"פ
לא בהם העוסק האדם מקום מכל מ"קליפה", היא
אלא הקליפה, עם זה ידי על ו"אסור" "קשור" נעשה

מהם. לצאת יכול הוא

שממשיך:] [וכמו

        
      

שעה, לפי שונאו ביד הניתן אדם - לזה והמשל
ביכולתו שירצה עת שבכל אצלו, חבוש אינו אבל
כיון בנמשל, כן וכמו השונא; מיד ולברוח לילך
"אסור" להיות לאדם גורם אינו העולם, בעניני שהעסק
לו יש שירצה עת בכל לכן הקליפות, בידי וקשור

אלקות. בעניני ולהתעסק מהם, "לברוח" היכולת

     
העולם בעניני העסק אם דוקא הוא זה כל אמנם,
על לעבור זהירות ומתוך המותרים בדברים רק הוא

ח"ו. ואיסור עבירה דבר

        
   

זמן כל אזי ח"ו, איסור בדבר נכשל אם משא"כ
"כבוש הוא הרי חטאו, על נכונה תשובה עשה שלא
"איסור" לשון פירוש שזהו - הקליפות בידי ואסור"

"מתיר לחזוראסורים(מלשון תקנה" לו "אין ולכן ;("
אלקי אור להרגיש (היינו בה' ולהתדבק להתקרב
תחילה, תשובה שיעשה ידי על אלא באמת) בנפשו
אפשר ש"אי בתניא כדאיתא הקליפה, כח את לשבר
על תשובה שיעשו בלי ה' לעבוד להתחיל לרשעים
מבדיל מסך שהם הקליפות לשבר תחלה העבר
שבשמים". לאביהם בינם המפסקת ברזל של ומחיצה

בעניני היום במשך הטרוד עסק בעל אף [לסיכום:

מניעה זה אין מאלקות, נתרחק זה ידי ועל העולם

שמחה להרגיש יוכל ועבודה לתורה שחוזר שבשעה

בעבודתו.

הבאה האדם פחיתות שאדרבה, ימשיך ועתה

מהשי בריחוקו מהכרה עוד"כתוצאה להגדיל יכולה ת

ה':] בעבודת השמחה את יותר
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קלז    

לו שניתנה זו נפלאה במתנה עז וביתר שאת ביתר
את מרגיש אינו כאשר כזה, במצב (גם אשר מלמעלה,
ממש ה' שאור לכך זוכה הוא מקום) מכל לה', האהבה

בקרבו. שוכן

כל ה' תורת שלומד אהל ביושב שייך זה כל [והנה,

קרוב תמיד נשאר אלא מה', כלל נתרחק ולא היום

שלומד."להקב בתורתו השוכן ה

במשך שטרוד עסק בעל כיצד להבין, קשה לכאורה אך

בתורה. בעסקו שמחה להרגיש הוא גם יכול בעסקיו היום

שממשיך:] וזהו

       
    

ובמשא העולם בעניני היום כל העוסק עסק בעל
בתכלית מה' "רחוק זה ידי על נעשה הוא הרי ומתן,
ח"ו, עבירה שום על עובר שאינו אע"פ כי הריחוק",
כאן אין המותר באופן גשמי בעסק גם מקום, מכל

איןקירובשום גשמי בעסק סוףֿסוף שהרי לאלקות,
בתורה); (כמו אלקות גילוי

עסק, בעל של דעתו על שיעלה אפשר כן, ואם
שנתרחק אינושלאחרי שוב עסקיו, בטרדת מאלקות

בתורה, לימודו בעת לה' קירוב ולהרגיש לשוב יכול
בה'. מדביקותו לשמחה שיגיע כך כדי עד

כי:] כן, שאינו ממשיך זה [על

       
      
בעניניו ועסוק טרוד שהוא שעה שבאותה אף
נעשה לא מקום מכל מה', רחוק נעשה הגשמיים
עד הקליפות) (הם "החיצונים" בידי ודבוק מקושר
שעניני מאחר כי לה'; ולהתקרב לחזור יוכל שלא
שאין היינו "היתר", דברי הם בהם עסוק שהוא העולם

והמנגד הסותר ואיסור עבירה דבר שום לגמריבהם

וקשור "אסור להיות לו גורמים עסקיו אין - ה' לאור
לחזור יכול שירצה, עת בכל ולכן החיצונים", בידי
באופן התורה בלימוד ולעסוק ולעבודתו לה' ולהתקרב

כנ"ל. שמחה, המביא

   
"היתר" בשם נקראים אלו שדברים הטעם זהו

" וקשורמתיר(מלשון אסור שאינו "כלומר, אסורים"),
לה'". ולעלות לחזור יוכל שלא החיצונים בידי

פירוש:

הזה שבעולם ההיתר דברי כל של שהחיות אע"פ
לא בהם העוסק האדם מקום מכל מ"קליפה", היא
אלא הקליפה, עם זה ידי על ו"אסור" "קשור" נעשה

מהם. לצאת יכול הוא

שממשיך:] [וכמו

        
      

שעה, לפי שונאו ביד הניתן אדם - לזה והמשל
ביכולתו שירצה עת שבכל אצלו, חבוש אינו אבל
כיון בנמשל, כן וכמו השונא; מיד ולברוח לילך
"אסור" להיות לאדם גורם אינו העולם, בעניני שהעסק
לו יש שירצה עת בכל לכן הקליפות, בידי וקשור

אלקות. בעניני ולהתעסק מהם, "לברוח" היכולת

     
העולם בעניני העסק אם דוקא הוא זה כל אמנם,
על לעבור זהירות ומתוך המותרים בדברים רק הוא

ח"ו. ואיסור עבירה דבר

        
   

זמן כל אזי ח"ו, איסור בדבר נכשל אם משא"כ
"כבוש הוא הרי חטאו, על נכונה תשובה עשה שלא
"איסור" לשון פירוש שזהו - הקליפות בידי ואסור"

"מתיר לחזוראסורים(מלשון תקנה" לו "אין ולכן ;("
אלקי אור להרגיש (היינו בה' ולהתדבק להתקרב
תחילה, תשובה שיעשה ידי על אלא באמת) בנפשו
אפשר ש"אי בתניא כדאיתא הקליפה, כח את לשבר
על תשובה שיעשו בלי ה' לעבוד להתחיל לרשעים
מבדיל מסך שהם הקליפות לשבר תחלה העבר
שבשמים". לאביהם בינם המפסקת ברזל של ומחיצה

בעניני היום במשך הטרוד עסק בעל אף [לסיכום:

מניעה זה אין מאלקות, נתרחק זה ידי ועל העולם

שמחה להרגיש יוכל ועבודה לתורה שחוזר שבשעה

בעבודתו.

הבאה האדם פחיתות שאדרבה, ימשיך ועתה

מהשי בריחוקו מהכרה עוד"כתוצאה להגדיל יכולה ת

ה':] בעבודת השמחה את יותר
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קלח   

בה' לשמוח יכול שהאדם בלבד זו למרותלא

עיסוקו מחמת ה' מאור רחוק שהוא - הירוד מצבו
יותר שמרגיש ככל אדרבה: אלא - גשמיים בדברים
תגדל כך מה', מריחוקו כתוצאה עצמו פחיתות את
עצמו, זה בדבר בהתבוננו ויותר, יותר בה' שמחתו
שוכן ה' מקום מכל כך כל נמוך במצב שהוא שאף

תורתו. בתוך אתו

       
     

שייכת מה' וריחוקו נפשו בפחיתות זו התבוננות
גשמיים, בענינים ועסוק הטרוד עסק בבעל רק (לא
ה' בתורת עוסק שהוא אף כי אהל, ביושב גם אלא)
- ית' אליו קרוב הוא הרי לכאורה כן ואם היום כל
בטלים דברים "לדבר אצלו שיתכן מזה מקום, מכל
הוכחה זו הרי וסייג, מונע שום בלי לימודו", באמצע
שהרי מאלקות, רחוקה נפשו בתורה עסקו בעת שאף
זה קירוב הרי בגלוי, לאלקות קירוב מרגיש הי' אילו
באמצע בטלים בדברים מלהפסיק אותו מונע הי'

הלימוד.

       
   

כפי - נעורים בחטאת בעבר נכשל אם גם מה
את להכיר לו יקל בוודאי שאז - בנפשו אדם שיודע
כמה עד התבוננות ידי על ערכו את ולדעת מקומו

זה. ידי על ה' מאור התרחק

       
    

דברים על בלבו תשובה ועשה הרהר כבר אם אף
מכל לאלקות, והתקרב חזר כבר לכאורה כן ואם אלו,
כפי ונכונה שלימה" תשובה עשה ש"לא זמן כל מקום
גם עשה זה על ונוסף החטא, לחומרת בהתאם הדרוש
עדיין הוא הרי - החטא את יותר" הממרקין "סיגופים

מה'. מרוחק

למה? כך וכל

ונמחק נמחל בלבד תשובה הרהור ידי על אמנם כי
כרשע עוד נחשב אינו שהאדם עד לגמרי, החטא
התורה לימוד ידי על בה' ולהתדבק לחזור (ויכול
קודם כמו לה' קרוב להיות כדי מקום, מכל כנ"ל),
החטא ידי על כי לבד, תשובה בהרהור די לא החטא
ידי על אלא נמחק אינו זה ופגם בנפשו, פגם נעשה

הראוי כפי וחטא חטא כל ונכונה, שלימה תשובה
החטא. לאותו

ועוד: זאת

לו שנמחל עד שלימה תשובה שעשה לאחר גם
וחביב "מרוצה שיהי' כדי מקום, מכל לגמרי, העון
לקונו רוח נחת להיות החטא כקודם ית' לפניו

הגוף. וסיגוף לתעניות צריך מעבודתו",

       
      
       

   
עצמו בפחיתות באריכות להתבונן שיוסיף ככל
ונמאס נבזה שיהי' עד זו, בהתבוננות הרבה ויעמיק
(כדברים כ"שיריים" בעיניו נחשב ויהי' עצמו, בעיני
הזה שהרגש בלבד זו לא אזי, - צורך) שום בהם שאין
להיפך אלא בה', נפשו שמחת את ממנו ימנע לא
התורה לימוד בעת לשמוח יוכל זה ידי על דוקא ממש,

שאתבשמחה וביתר ומכופלת ;כפולה

שהוא שהקב"ה איך דעתו על בהעלותו - והוא
הדיוט היותו עם אליו, עצמו את משפיל ונשא רם מלך
האפשרות את לו ונותן אליו ומתקרב אנשים, ושפל

תורתו. לימוד ידי על בנפשו ישכון יתברך שאורו

    
ערכו, פחיתות מחמת בעצבות שנופל מי ולאידך,
האמיתי, מצבו את נכונה מעריך שאינו הוכחה זו הרי
גבוהות למדריגות שייך שאינו בערכו להכיר ובמקום
גבוהה. מדריגה בעל שהוא בנפשו מדמה ה' בעבודת
"נופל הוא היום שבמשך בעצמו כשרואה ולפיכך,
שאז התפלה בעת למצבו ביחס אהבה" מבחינת
צדיקים אצל לעצמו: אומר הוא הרי באהבה, מתעורר
בלי תמיד בלבם בוערת לה' האהבה אש הגדולים
זו, ממחשבה וכתוצאה מהם, חלקי יגרע ומדוע הפסק,

בעצבות. נופל הוא הרי

גדולות "כשמבקש היא שלו שהעצבות ונמצא
דוקא".

      


תמידית בדביקות להיות - כזו נעלית מדריגה
חז"ל אמרו שעליו רשב"י, מדריגת היא - ה' באהבת

אומנתו". "תורתו שהיתה
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פירוש:

בתורה שעוסק היינו אומנתו" "תורתו פשוטו, לפי
הפירוש אבל כלל; מלימודו מפסיק ואינו ולילה יומם
במדריגה שנמצא - הוא אומנתו" ב"תורתו הפנימי
את מרגיש התורה לימוד ידי שעל כך, כל ונעלית גבוהה

התורהבהקב"הדביקותו ידי על בקרבו השוכן
כלל. הפסק שום בלי תמיד, חד) כולא וקוב"ה (דאורייתא

שממשיך:] [וכמו רשב"י מדריגת היתה וזו -

      
   

קטירא "בחד עצמו על אמר שרשב"י בזהר איתא
(נשמתי להיטא" בי' אחידא, בי' נשמתי אתקטרנא,
נשמתי ויחיד; אחד בקשר הקב"ה עם מקושרת
האהבה באש ומתלהטת יתברך, בו ומיוחדת מאוחדת

יתברך). אליו

       
  

רשב"י של בלבו בוערת היתה לה' האהבה אש
מאהבה ח"ו "נופל" בבחינת הי' לא פעם ואף תמיד
כלל, שינה" "בבחינת היתה לא שהאהבה ומאחר לה',

צריך הי' "לא האהבה".לעוררלכן את

   
שמתוךובזה רשב"י על רז"ל שאמרו מה יובן

היות מתפלה", פטור הי' "לכן אומנתו תורתו שהיתה
כדי אלא אינו התפלה ענין האהבהלעוררשכל את

לאלקות שלו האהבה רשב"י שאצל וכיון מ"שינתה",
בהתגלות מעבודתתמידיתהיתה פטור הי' לכן ,

התפלה.

בעסק לשמוח יכול ה' מאור שרחוק מי גם [לסיכום:

ביתר השמחה להגדלת גורם הריחוק ואדרבה, התורה,

גדולות שמחפש משום היא העצבות סיבת ואילו שאת,

מאד ישמח האמיתי ערכו את המכיר האדם אבל לעצמו,

בתורה. בעסקו

השמחה גודל בענין פרט עוד רבינו מוסיף ועתה

ערכו: פחיתות שמרגיש מי אצל דוקא להתעורר שיכולה

היינו האדם, הרגש מצד היא השמחה שסיבת הוסבר לעיל

בקרבו; שוכן ה' אור הירוד מצבו שלמרות בכך ששמח

אור בו מאיר ערכו פחיתות מצד דוקא אשר מוסיף, וכאן

ומצד ביותר, זהנעלה אור לשמחהמעלת לבוא יוכל

יותר. גדולה

ומבאר:] שהולך וזהו

      
רז"ל] [ופירשו    [הוא]

    
היינו "שיריים", מלשון "שארית" פירשו רז"ל
כשיריים עצמו ומחשיב עצמו את משפיל האדם שאם
ומוחל מעביר הקב"ה צורך), בו שאין מיותר דבר -)

פשעיו. על

אשר:] הוא, בזה הפנימי [והפירוש

[בה [שמאיר     
     

"עובר הכתוב שהקב"העללשון משמעו פשע"
שבולמעלה"עובר" האופן כלומר, הפשעים; מדרגת

ידי על הוא פשעיו על לאדם ומוחל "מעביר" הקב"ה
ביותר, עליון אלקי אור ומאיר ממשיך שהקב"ה
תופסים הפשעים אין שבה כך כל גבוהה מבחינה
ועל לו"], תעשה מה פשעיך "ורבו [כמ"ש כלל מקום

לגמרי. החטא ונמחק נמחל זה ידי

נחלתו": לשארית פשע על "ועובר פירוש וזה
היינו ה"שארית", ענין את בנפשו מרגיש האדם כאשר
מעורר הוא זה ידי על הרי שפלותו", ועוצם "גודל

"עובר בחינת האועללמעלה שיומשך רפשע",
ביותר. עליון ממקום

ומדריגתו מצבו הכרת מתוך התורה לימוד ידי ועל
"עובר מבחינת ביותר, עליון אלקי אור עליו מאיר -
מקום תופסים פשעיו אין שבה דרגא היינו פשע", על

כלל.

      
       
        

    
את יותר מרגיש שהאדם שככל - זה לדבר משל

אלקיריחוקו אור אצלו מאיר זה ידי על דוקא מהקב"ה
יותר: עליון

נותנת הדעת כן ואם ולוהט חם הוא השמש כדור
שמתרחקים וככל חם להיות צריך לשמש שקרוב
רואים אנו זאת ועם קר, יותר להיות צריך מהשמש
לשמש יותר קרוב מקום שהוא אע"פ האויר, שבגובה
שלג" "הרי שם שיש עד ביותר קר האויר עצמה,
מהשמש, רחוק לארץ, סמוך ודוקא דתלגא"); ("טורי
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קלט    

פירוש:

בתורה שעוסק היינו אומנתו" "תורתו פשוטו, לפי
הפירוש אבל כלל; מלימודו מפסיק ואינו ולילה יומם
במדריגה שנמצא - הוא אומנתו" ב"תורתו הפנימי
את מרגיש התורה לימוד ידי שעל כך, כל ונעלית גבוהה

התורהבהקב"הדביקותו ידי על בקרבו השוכן
כלל. הפסק שום בלי תמיד, חד) כולא וקוב"ה (דאורייתא

שממשיך:] [וכמו רשב"י מדריגת היתה וזו -

      
   

קטירא "בחד עצמו על אמר שרשב"י בזהר איתא
(נשמתי להיטא" בי' אחידא, בי' נשמתי אתקטרנא,
נשמתי ויחיד; אחד בקשר הקב"ה עם מקושרת
האהבה באש ומתלהטת יתברך, בו ומיוחדת מאוחדת

יתברך). אליו

       
  

רשב"י של בלבו בוערת היתה לה' האהבה אש
מאהבה ח"ו "נופל" בבחינת הי' לא פעם ואף תמיד
כלל, שינה" "בבחינת היתה לא שהאהבה ומאחר לה',

צריך הי' "לא האהבה".לעוררלכן את

   
שמתוךובזה רשב"י על רז"ל שאמרו מה יובן

היות מתפלה", פטור הי' "לכן אומנתו תורתו שהיתה
כדי אלא אינו התפלה ענין האהבהלעוררשכל את

לאלקות שלו האהבה רשב"י שאצל וכיון מ"שינתה",
בהתגלות מעבודתתמידיתהיתה פטור הי' לכן ,

התפלה.

בעסק לשמוח יכול ה' מאור שרחוק מי גם [לסיכום:

ביתר השמחה להגדלת גורם הריחוק ואדרבה, התורה,

גדולות שמחפש משום היא העצבות סיבת ואילו שאת,

מאד ישמח האמיתי ערכו את המכיר האדם אבל לעצמו,

בתורה. בעסקו

השמחה גודל בענין פרט עוד רבינו מוסיף ועתה

ערכו: פחיתות שמרגיש מי אצל דוקא להתעורר שיכולה

היינו האדם, הרגש מצד היא השמחה שסיבת הוסבר לעיל

בקרבו; שוכן ה' אור הירוד מצבו שלמרות בכך ששמח

אור בו מאיר ערכו פחיתות מצד דוקא אשר מוסיף, וכאן

ומצד ביותר, זהנעלה אור לשמחהמעלת לבוא יוכל

יותר. גדולה

ומבאר:] שהולך וזהו

      
רז"ל] [ופירשו    [הוא]

    
היינו "שיריים", מלשון "שארית" פירשו רז"ל
כשיריים עצמו ומחשיב עצמו את משפיל האדם שאם
ומוחל מעביר הקב"ה צורך), בו שאין מיותר דבר -)

פשעיו. על

אשר:] הוא, בזה הפנימי [והפירוש

[בה [שמאיר     
     

"עובר הכתוב שהקב"העללשון משמעו פשע"
שבולמעלה"עובר" האופן כלומר, הפשעים; מדרגת

ידי על הוא פשעיו על לאדם ומוחל "מעביר" הקב"ה
ביותר, עליון אלקי אור ומאיר ממשיך שהקב"ה
תופסים הפשעים אין שבה כך כל גבוהה מבחינה
ועל לו"], תעשה מה פשעיך "ורבו [כמ"ש כלל מקום

לגמרי. החטא ונמחק נמחל זה ידי

נחלתו": לשארית פשע על "ועובר פירוש וזה
היינו ה"שארית", ענין את בנפשו מרגיש האדם כאשר
מעורר הוא זה ידי על הרי שפלותו", ועוצם "גודל

"עובר בחינת האועללמעלה שיומשך רפשע",
ביותר. עליון ממקום

ומדריגתו מצבו הכרת מתוך התורה לימוד ידי ועל
"עובר מבחינת ביותר, עליון אלקי אור עליו מאיר -
מקום תופסים פשעיו אין שבה דרגא היינו פשע", על

כלל.

      
       
        

    
את יותר מרגיש שהאדם שככל - זה לדבר משל

אלקיריחוקו אור אצלו מאיר זה ידי על דוקא מהקב"ה
יותר: עליון

נותנת הדעת כן ואם ולוהט חם הוא השמש כדור
שמתרחקים וככל חם להיות צריך לשמש שקרוב
רואים אנו זאת ועם קר, יותר להיות צריך מהשמש
לשמש יותר קרוב מקום שהוא אע"פ האויר, שבגובה
שלג" "הרי שם שיש עד ביותר קר האויר עצמה,
מהשמש, רחוק לארץ, סמוך ודוקא דתלגא"); ("טורי
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קמ   

חום של התוקף מתגלה השמש, של אורה זריחת וסוף
השמש.

         
     

ידי על שדוקא התורה, באור בנמשל, הוא ככה
"שיריים"), בבחינת (שהוא מעלתו בפחיתות ההכרה

יותר. נעלה אלקי אור באדם מאיר

   
מאיר פחיתותו את שמרגיש באדם דוקא [לסיכום:

פשעיו אין זה אור ולגבי עז, ויתר שאת ביתר התורה אור

" (בחינת מקום פשעתופסים על ידי"עובר ועל - (

" לשמחה לבוא יוכל זה בכל ומכופלתהתבוננות כפולה

שאת בתורה].ביתר בעסקו "

       
 

בעבודתו גדולה שמחה לידי להגיע שכדי אע"פ
עצמו ושפלות בפחיתות להתבונן האדם צריך ית'
להיזהר עליו מקום מכל כנ"ל, מה', ריחוקו מחמת
היינו ישר", ו"בדרך "מקרוב" תהי' לא שההתבוננות
("מלובש") טרוד להיות לו תגרום לא שההתבוננות
היפך ומרירות, עצבות לידי יבוא אז כי בחטאיו, מאד

השמחה;

שהחטאים באופן להיות צריכה ההתבוננות אלא
"וחטאתי כמ"ש - "נגדי" רק פירושנגדיהם - תמיד"

. . דייקא לבבומרחוק"נגדי רום לבלתי רק והמכוון ,
בין לזכרון כשיהי' האדם כל בפני רוח שפל ולהיות

ה'". נגד שחטא עיניו

לידי להגיע אפשר כיצד באריכות שהוסבר [אחר

לבאר חוזר - ה' באהבת בוער לבו כשאין גם בה', שמחה

" בחינת התורה, שבלימוד הבחינות שתי (מדתיעקבאת "

" ובחינת יום):]ישראללילה) (מדת "

    
מבחינת "נופל האדם כאשר - בעבודה זו מדריגה
והשמחה האהבה ברגשי בוער לבו שאין האהבה",
ידי על בה' השמחה את בעצמו לעורר צריך והוא בה',
על המורה "יעקב", בחינת נקראת - הנ"ל התבוננות

היא האלקות שבו נרגשתוהסתרבהעלםמצב ואינה
גלוי. באופן אצלו

      
נעלית מדריגה היא "ישראל" בחינת משא"כ
אצלו מאיר האלקי האור שבו מצב היינו בעבודה,

"ישראל",בגילוי בשם נקרא ולכן והסתר; העלם בלי
עם שרית "כי שם שהואאלקיםעל פירוש, עלשולט",

המעלים והצמצום הדין מדת שהוא "אלקים" שם
ה'. אור על ומסתיר

      
      


בעת מצבו היא ואחד אחד שבכל "ישראל" בחינת
רבה באהבה ומתעורר כדבעי מתפלל כאשר התפלה,

שלומד התורה לימוד בעת וכן לאחרתיכףלה',
ש"אז - בלבו נרגשת עדיין האהבה כאשר התפלה,

בעבודתו". שמח בודאי הוא

[לסיכום:

בלימוד ויעקב, ישראל הבחינות, שתי בין ההבדל

האדם כאשר הוא: מישראל ואחד אחד כל של התורה

הוא מזה וכתוצאה התפלה בשעת לה' אהבתו את מעורר

יתברך, בו לדבקה כדי התפלה לאחר תיכף תורה לומד

ב זוהי - נפשו צמאון כאשרלרוות - ולאידך ישראל; חינת

" השוכןנופלהוא בה' לשמוח בעצמו ומתייגע זו מאהבה "

יעקב]. בחינת זוהי - ועבודתו תורתו בתוך אתו
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או"י בבחי' להיות אתעדל"ע מעוררים שהן הדברים
ובמלולא בעובדא המצות מעשה ענין היינו זה
עביד לא הרהור כי בלבד, ורעד"ל כונה ע"י ולא דוקא
או המעשה רק או"י שבבחי' הזאת ההתעוררו' לענין מידי
בדבור בתורה הקורא כמו לזה המועיל הוא דוקא הדבור

בבחי' דאצי' בחו"ב א"ס אור המשכת בחי' ממשיך
מוחין ממשיך תפילין במצות וכן העליונים דאו"א המוחין
המצות כל ענין הוא וכך כו', פרשיות ד' שהן חו"ג למדות
אור להמשיך והוא למעלה אור להמשיך רק שהן מעשיות
וכן כו' אברי' רמ"ח פקודין דרמ"ח וכידוע דוקא, בכלי

1
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5

6

7

8

9

10

   

כמו אבל וכה"ג ת"ת מצות כמו בדבור התלוי' המצות
ענין וכל בתורה העיון שהואמצות גם שבמצות הרהור

הנה וכה"ג ק"ש במצות ומוח דלב כונה כמו גדולה בכונה
שבבחי' זו דלעילא אתערותא בחי' לענין מידי עביד לא
ההעלאה בחי' הוא בכונה ההרהור בחי' כי וירידה המשכה
די ולא כנ"ל, או"י היפוך או"ח בחי' רצוא בחי' שהוא
דאו"י ההמשכה לבחי' ומעכב מונע אלא מועיל שאינו

וד"ל. ממש היפוכו שהוא מאחר
Î"ÓÎÂאתעדל"ע בחי' להיות צריך שכאשר להיפוך

בחי' לזה מועיל אינו הנ"ל או"ח שבבחי'
הדבור או המעשה בחי' כי המצות שבמעשה אתעדל"ת
מגבוה להמשיך וההמשכה הירידה שהוא או"י בחי' הוא
לדבר יעורר ואיך או"ח בחי' היפוך וזהו [דוקא], לנמוך
שלפי רוח ואמשיך רוח אייתי דרוח א' שהרי כו', היפוכו
לא וע"כ כו', אתעדל"ת להיות צריך דוקא אתעדל"ע אופן
ג"כ שהן המצות אותן רק למעלה דאו"ח להתעוררו' יועיל
עולי' שהן הקרבנות מצות כמו והוא דוקא או"ח בבחי'
שהריח וכידוע כו', נחוח לריח להיות או"ח בבחי' למעלה
שבמקום התפלה וכמו"כ כו' דאו"ח ההעלאה בחי' הוא
אחר מיד המשכה בחי' ג"כ יש בקרבנות ואמנם תקנו, קרבן

למעלה שעולה אע"פ שהריח נחוח ריח ענין והוא ההעלאה
נחוח וזהו למטה הנפש את ומשיב חוזר הוא מיד אבל
שהוא השעשועי' בענין כנ"ל כא' רו"ש בחי' והיינו וכידוע
קרבן שבמקום בתפלה גם וכך כא', ואו"ח או"י רו"ש בחי'
כא' ואו"ח או"י רו"ש בחי' יש דצלותא ברכאן בח"י הרי
בחי' הוא בברוך כשכורע במציאות הבטול בחי' שהרי
נק' וע"כ שאח"כ ההמשכה בחי' הוא בשם וכשזוקף רצוא
כמה יש וכך כו', או"י דבחי' המשכות בחי' ברכות ח"י
שנק' המצות וכללות יחד, ואו"ח או"י בבחי' שהן מצות
מצות ב' שאהוי"ר ואע"פ דוקא, יחד באהוי"ר הוא עבודה
הל"ת שרש ויראה מ"ע שרש שהאהבה כא' כלולי' הם
בתענוגים אהבה הנק' דאצי' שבמל' חו"ג התכללו' והוא
עבודת במעשה לבב ובטוב בשמחה הוי' על להתענג שזהו
מלמעלה ועי"ז כנ"ל, דוקא דרו"ש התענוג בבחי' המצות
בבחי' שבעצמות הפשוט התענוג בחי' נמשך ג"כ למטה
יפית מה וז"ש כנ"ל, בעצמותו המלך שעשועי שנק' רו"ש
הנק' שזהו רו"ש שבבחי' דוקא בתענוגים אהבה נעמת ומה
מנחת לה' וערבה כמ"ש העריבות כמו שהוא טעם בחי'
לפניו תערב מנחה שנק' שלהם מ"נ העלאת בחי' כו' יהודה
וד"ל. כו' העליון טעם שנק' דרו"ש שעשועי' בחי' ומעורר
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וגםÙÒÂ˙ÏÂ˙מט) גדול ומעשה גדול תלמוד ענין ביאור
מצד גדול לימוד דאמר ר"ע דעת להבין
מאחר כן לומר מקום שום אין הנ"ל עפ"י דלכאורה עצמו,
ובודאי ממכ"ע בחי' והלימוד סוכ"ע מבחי' הם שהמצות
מצד גדול דהלימוד ונהי כנ"ל, יותר גדול הסובב מעלת
דאר"ע גדול לימוד מלשון אבל מעשה, לידי שמביא
ששאר אלא יותר, גדול עצמו מצד שהלימוד דס"ל משמע
כו'. שמביא מצד גדול דהוא והסכימו נענו החכמים כל
מהרע טוב לברר נוגה בירורי הן המצוה מעשה הנה
קדשים אכילת ויש וסובא זולל יש באכילה ד"מ שבנוגה
טוב לברר באין והמצות וכדומה ויו"ט בשבת מצוה סעודת
כולו ס"ג בשם הוא השבירה כי בשבה"כ שנפל מה מרע
עד כו' וימלוך ודבר יש בחי' ב"ן ונעשה נאלחו יחדיו סג
בבחי' ליכלל מ"ה שם ע"י הוא והבירור הגשמי עולם
בי"ע עולמות בשלשה הוא הבירור עיקר כל לכן ביטול
איהו בלא"ה במאצילו מיוחד כי תיקון א"צ אצי' אבל
כי תיקון א"צ עצמה הנשמה גם ולכן חד וגרמוהי וחיוהי

מאצי' היינו דבי"ע נשמה ואפי' אצי' מעולם היא הנשמה
ולכך לבי"ע, נשמה נעשי' דאצי' כלים למ"ד כי דבי"ע
אמרו לכן דוקא המצות מעשה ע"י הוא שהבירור הואיל
בסוד ממ"ה גדול ס"ג יהי' הבירור אחר כי גדול מעשה
היינו כנודע בירורים ג"כ הוא שבתפלה מה והנה אחע"ב,
רק הם הבירורים כל כי מעשה הוי שפתיו דעקימת משום
ע"ח עיין ד"ה בקו"א באגה"ק (וכמ"ש דוקא מעשה ע"י
מצות ע"י כ"א פב"פ החזרת שאין פ"ז ש"ח הנקודות שער
דז"א דנוק' מ"ן להעלות תחלה צריך כי כו' דוקא מעשיות
מעשה קבלה ע"פ גם כו'), עשי' בחי' הן דנוק' ומ"ן
בחי' שהוא הכל ומקיף כותרת לשון כתר מבחי' מקורה
גדול, מעשה לכן התורה שהיא מהחכמ' שלמעלה רצה"ע
ע"י שנעשה הבירור מצד גדול שמעשה ביאר דמתחלה (נ'
הנמשך האור מצד כ"כ שגדול איך אומר ועכשיו המצוה
אחרת בבחי' אך כתר), מבחי' שהוא המצוה ע"י מלמעלה
מ"ה ש' בחי' שהיא התורה חכמת שהיא גדול תלמוד
המצוה יהי' איך ומבאר שמברר בתורה וכמו ב"ן שמברר
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קמי    

כמו אבל וכה"ג ת"ת מצות כמו בדבור התלוי' המצות
ענין וכל בתורה העיון שהואמצות גם שבמצות הרהור

הנה וכה"ג ק"ש במצות ומוח דלב כונה כמו גדולה בכונה
שבבחי' זו דלעילא אתערותא בחי' לענין מידי עביד לא
ההעלאה בחי' הוא בכונה ההרהור בחי' כי וירידה המשכה
די ולא כנ"ל, או"י היפוך או"ח בחי' רצוא בחי' שהוא
דאו"י ההמשכה לבחי' ומעכב מונע אלא מועיל שאינו

וד"ל. ממש היפוכו שהוא מאחר
Î"ÓÎÂאתעדל"ע בחי' להיות צריך שכאשר להיפוך

בחי' לזה מועיל אינו הנ"ל או"ח שבבחי'
הדבור או המעשה בחי' כי המצות שבמעשה אתעדל"ת
מגבוה להמשיך וההמשכה הירידה שהוא או"י בחי' הוא
לדבר יעורר ואיך או"ח בחי' היפוך וזהו [דוקא], לנמוך
שלפי רוח ואמשיך רוח אייתי דרוח א' שהרי כו', היפוכו
לא וע"כ כו', אתעדל"ת להיות צריך דוקא אתעדל"ע אופן
ג"כ שהן המצות אותן רק למעלה דאו"ח להתעוררו' יועיל
עולי' שהן הקרבנות מצות כמו והוא דוקא או"ח בבחי'
שהריח וכידוע כו', נחוח לריח להיות או"ח בבחי' למעלה
שבמקום התפלה וכמו"כ כו' דאו"ח ההעלאה בחי' הוא
אחר מיד המשכה בחי' ג"כ יש בקרבנות ואמנם תקנו, קרבן

למעלה שעולה אע"פ שהריח נחוח ריח ענין והוא ההעלאה
נחוח וזהו למטה הנפש את ומשיב חוזר הוא מיד אבל
שהוא השעשועי' בענין כנ"ל כא' רו"ש בחי' והיינו וכידוע
קרבן שבמקום בתפלה גם וכך כא', ואו"ח או"י רו"ש בחי'
כא' ואו"ח או"י רו"ש בחי' יש דצלותא ברכאן בח"י הרי
בחי' הוא בברוך כשכורע במציאות הבטול בחי' שהרי
נק' וע"כ שאח"כ ההמשכה בחי' הוא בשם וכשזוקף רצוא
כמה יש וכך כו', או"י דבחי' המשכות בחי' ברכות ח"י
שנק' המצות וכללות יחד, ואו"ח או"י בבחי' שהן מצות
מצות ב' שאהוי"ר ואע"פ דוקא, יחד באהוי"ר הוא עבודה
הל"ת שרש ויראה מ"ע שרש שהאהבה כא' כלולי' הם
בתענוגים אהבה הנק' דאצי' שבמל' חו"ג התכללו' והוא
עבודת במעשה לבב ובטוב בשמחה הוי' על להתענג שזהו
מלמעלה ועי"ז כנ"ל, דוקא דרו"ש התענוג בבחי' המצות
בבחי' שבעצמות הפשוט התענוג בחי' נמשך ג"כ למטה
יפית מה וז"ש כנ"ל, בעצמותו המלך שעשועי שנק' רו"ש
הנק' שזהו רו"ש שבבחי' דוקא בתענוגים אהבה נעמת ומה
מנחת לה' וערבה כמ"ש העריבות כמו שהוא טעם בחי'
לפניו תערב מנחה שנק' שלהם מ"נ העלאת בחי' כו' יהודה
וד"ל. כו' העליון טעם שנק' דרו"ש שעשועי' בחי' ומעורר
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וגםÙÒÂ˙ÏÂ˙מט) גדול ומעשה גדול תלמוד ענין ביאור
מצד גדול לימוד דאמר ר"ע דעת להבין
מאחר כן לומר מקום שום אין הנ"ל עפ"י דלכאורה עצמו,
ובודאי ממכ"ע בחי' והלימוד סוכ"ע מבחי' הם שהמצות
מצד גדול דהלימוד ונהי כנ"ל, יותר גדול הסובב מעלת
דאר"ע גדול לימוד מלשון אבל מעשה, לידי שמביא
ששאר אלא יותר, גדול עצמו מצד שהלימוד דס"ל משמע
כו'. שמביא מצד גדול דהוא והסכימו נענו החכמים כל
מהרע טוב לברר נוגה בירורי הן המצוה מעשה הנה
קדשים אכילת ויש וסובא זולל יש באכילה ד"מ שבנוגה
טוב לברר באין והמצות וכדומה ויו"ט בשבת מצוה סעודת
כולו ס"ג בשם הוא השבירה כי בשבה"כ שנפל מה מרע
עד כו' וימלוך ודבר יש בחי' ב"ן ונעשה נאלחו יחדיו סג
בבחי' ליכלל מ"ה שם ע"י הוא והבירור הגשמי עולם
בי"ע עולמות בשלשה הוא הבירור עיקר כל לכן ביטול
איהו בלא"ה במאצילו מיוחד כי תיקון א"צ אצי' אבל
כי תיקון א"צ עצמה הנשמה גם ולכן חד וגרמוהי וחיוהי

מאצי' היינו דבי"ע נשמה ואפי' אצי' מעולם היא הנשמה
ולכך לבי"ע, נשמה נעשי' דאצי' כלים למ"ד כי דבי"ע
אמרו לכן דוקא המצות מעשה ע"י הוא שהבירור הואיל
בסוד ממ"ה גדול ס"ג יהי' הבירור אחר כי גדול מעשה
היינו כנודע בירורים ג"כ הוא שבתפלה מה והנה אחע"ב,
רק הם הבירורים כל כי מעשה הוי שפתיו דעקימת משום
ע"ח עיין ד"ה בקו"א באגה"ק (וכמ"ש דוקא מעשה ע"י
מצות ע"י כ"א פב"פ החזרת שאין פ"ז ש"ח הנקודות שער
דז"א דנוק' מ"ן להעלות תחלה צריך כי כו' דוקא מעשיות
מעשה קבלה ע"פ גם כו'), עשי' בחי' הן דנוק' ומ"ן
בחי' שהוא הכל ומקיף כותרת לשון כתר מבחי' מקורה
גדול, מעשה לכן התורה שהיא מהחכמ' שלמעלה רצה"ע
ע"י שנעשה הבירור מצד גדול שמעשה ביאר דמתחלה (נ'
הנמשך האור מצד כ"כ שגדול איך אומר ועכשיו המצוה
אחרת בבחי' אך כתר), מבחי' שהוא המצוה ע"י מלמעלה
מ"ה ש' בחי' שהיא התורה חכמת שהיא גדול תלמוד
המצוה יהי' איך ומבאר שמברר בתורה וכמו ב"ן שמברר
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קמב   

ואזי האתרוג יהי' וכך הסוכה תבנית יהי' וכך שכך דהיינו
פסולין הן לאו ואם ה' לפני לרצון להיות ויוכלו כשרים הם
חכמה מבחי' כי זאת ועוד אתברירו, בחכמה ענין והיינו
ויש שמושג פנימיות בבחי' ההארה ומתגלה ונמשך יורד
ישקני כענין התורה טעמי ענין וזהו ותענוג טעם טוב בזה
ששרש' הגם המעשה אבל כו' צפוניה מסתר כו' מנשיקות
כ"א ומתגלה יורד אינו משם אבל כתר מבחי' יותר גבוה
מוחא על דחפיא היות דעם הגלגלתא בחי' הכתר חיצונית
קרום ניקב הרי באדם ועד"מ פנימי' בחי' היא המוחא מ"מ
לפי והיינו ברובה שנחבסה וגלגלת במשהו מוח של
לימוד דאמר ר"ע וז"ד כו' הכתר חיצונית היא שגלגלתא
דעם המצות על שבתורה זו יתירה מעלה מצד דהיינו גדול
הנה מ"מ מקיפים מבחי' והמצות פנימיים מבחי' היות'
בחי' הם והמצות פנימית הארה גילוי היא התורה בחי'
יכול אין כ"ע בחי' ביותר גבוה ממקום להיותן כי חיצונית
באריכות במ"א (וכמ"ש בחיצונית, רק הגילוי להיות
משלי מענין לזה משלי' מלכות לבוש יביאו ע"פ בביאור
שאף וגמרו ונמנו כו'), למרחוק שמאיר ומאבוקה שלמה
במאד מדריגתו נעלה עליון שממקום החיצונית היות עם
מעשה התהוות כי מעשה לידי שמביא גדול תלמוד עכ"ז
כתר מבחי' והארה הרצה"ע בה ויתלבש שיומשך המצוה
המצות למעשה א"ס אור המשכת שהיא התורה ע"י הוא
את מקראות ב' נתקיימו ובזה וכנ"ל, כו' כ"ע מבחי'
הסוכ"ע כ"ע בחי' היינו מלא אני הארץ ואת השמים
ונתגלה תורה אלא כבוד אין ומכה"כ המצות ע"י ונמשך
גדול בענין ית' ועוד התורה, ע"י העשי' עולם בארץ
ב"ה מא"ס ההמשכה כי והוא מעשה לידי שמביא תלמוד
וחוט קו נמשך ואח"כ ומקו"פ צמצום ע"י להיות הוצרך
חוזר ואח"כ מקיפים שהם העיגולים מתעגלים הזה ומהקו
לתחתון מקיף נעשה שבעליון ופנימי פנימי בבחי' ונמשך
ממנו שנמשכו קודם הקו ראשית א"כ והרי כנודע,
ב"ה שמא"ס לפי כי וזה או"פ בחי' הוא הרי העיגולים
וא"כ כו' בעלמא קו ע"י רק ההארה המשכת להיות א"א
מעשה לידי המביאה היא או"פ מבחי' שהיא התורה הרי
פנימי ואח"כ האו"פ מתחלה נמשך השרשים כל בשרש כי
השמע"צ ביום ע"פ במ"א מ"ש (ועיין כו' מקיף נעשה זה
וממלא סובב שמחבר בפשמ"ע שלום משים שהתורה איך
שרשה מצד וזה משניהם גבוה שבשרשה מפני וחכמ' כתר
יובן ובזה כו', המקיפים מכל שלמעלה הנ"ל הקו בראשית

מתחי ששם שמע דכולאשבפ' ממקורא ההמשכה להיות ל
צ"ל הלכך ומאדך, נפשך דבכל ההעלאה אחר ב"ה מהא"ס
הקו נמשך שמתחלה דהיינו מצות ואח"כ תורה מתחלה
נאמר לכן אח"כ העיגולים מתעגלים וממנו או"פ בבחי'

מעשה לידי מביא שתלמוד וקשרתם ואח"כ ושננתם תחלה
כאשר דהיינו מצות עול קבלת שהיא והא"ש פ' אבל כנ"ל,
מעשה ואזי ומוחא גלגלתא מבחי' התומ"צ נמשכו כבר
במ"א נת' וכה"ג ולמדתם, ואח"כ וקשרתם נאמר לכן גדול
בענין משה שנצטוה במה תקס"ה בשנת משה ויקהל ע"פ
ואח"כ כו' ושולחן ארון הכלים על מתחלה המשכן מלאכת
כמ"ש השבת על ציווי הש"י לזה סמך ואח"כ המשכן על
זה כשאמר ויקהל בפ' ומרע"ה תשא תצוה תרומה פ'
ציווי מתחלה ואמר הקצה אל מהקצה הסדר שינה לישראל
כפי לו אמר דהש"י הכלים, ואח"כ המשכן ואח"כ השבת
ע"י שהי' ב"ה מהא"ס למטה מלמעלה ההמשכה סדר
לכן או"פ בחי' שהוא הקו"ח נמשך ואח"כ ומקו"פ צמצום
נמשכו מהקו ואח"כ או"פ על שמורים הכלים ציווי קדם
כדי א"ח בחי' שבת ואח"כ המשכן יריעות שהם המקיפים
האתעדל"ת בסדר אכן כו' מדאי יותר האור יתפשט שלא
מהאו"מ ואח"כ האו"מ תחלה ימשיך שהאדם בהיפוך צ"ל
תחלה מקיף בלי פנימי המשכת להיות וא"א או"פ נמשך
עדות מעיד כאילו תפילין בלא ק"ש הקורא כל רז"ל וז"ש
מנין התפילין ע"י תחלה המקיף המשיך לא אם כי שקר
תורה אלא לי אין האומר כל רז"ל וז"ש האו"פ לו יומשך
מענין עוד ועיין כו', תחלה מצות והא"ש בפ' כתיב לכן כו'
בעזה"י): דוכתי ובשאר ציצית דפ' בתורה ומעשה תלמוד

    
למעלה בתענוג, הסתכלו' רשפי מקנה, למעלה

דנוק' כתר תמתי שוי', זו"נ כו' אהבה אש מרשפי
למעלה יחידה שלימו', תמתי נעוץ, דא"א כתר מעורר
דנוק' כתר התאחדו' סיבות שמבריח, לפי תם איש מענפי'
אריך, עיגולי עד מגיעי' דאצי' יושר שרגלי לפי בדא"א,
בי פושעי' וזהו דקליפה כתר ממשיך זר ברצון ובהיפוך
כי הראשון, ממקור המשכה דוקא מאדך ע"י כו':
מאד עכ"פ אך לא"ס, מעין ומהו העלא', מעין ההמשכה
הא ק' ואמנם בא"ס, מעורר זה שלך מגבול למעלה שלך

מ"ן: דשער ה' פרק בזה ע' אך האורו' עליו' זהו
חו"ב היינו או"א הלשון, לימוד כמו בשמ"ע הכלים

אל חג"ת, כו' הגדול דז"א, מוחי' כו' אברהם אלהי
וגם שבאגה"ק, בעוז חגרה ע"פ מיוחד' תורה ע"ז יש עליון
האל וענין ונאוה, אני שחורה בלק דינוקא זהר במאמר ע'
עלמין תלת ענין וזהו צו' בענין עפמ"ש לבאר נלע"ד אל ה'

בזה: ידבר דמשה בביאור ע'
המדות התדבקו' ע"י כי דת"ת בדרוש יובן במדותיו הדבק
דרך זה אין אך כו' שבמדותיו האור ג"כ נמשך למדותיו
ממשיכי' אתרוג ע"י כמו אלא כו' אליו צ"ל דא"כ קריא'

כו':
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Ê"ÙÚÂגרה עשרים כי היינו השקל, מחצית ענין יובן
חוזר, דאור וע"ס ישר דאור ע"ס זה"ע השקל
השקל, מחצית וזהו המחצה, כ"א להגיע א"א ובעבודה
להגיע יכול העני שגם והעשיר, העני שוין זו ובבחי'
ארמותא ל' תרומה ליתן שלו, הנפש בחי' בעשר בעבודתו
עשר היינו השקל מחצית במ"א, מזה כמ"ש ואפרשותא
דאצי', ע"ס מדרגו' חילוקי יש אלו העשר שבענין רק גרה,
להגיע יכול בדעת העשיר ולכן ועשי', ויצי' דבריאה וע"ס
יוכל בדעת והעני דאצי', ע"ס לבחי' נפשו כחות בעשר
נשמת שהרי דעשי', ע"ס בחי' הם אמנם לעשר ג"כ להגיע
ומל' דיצי' מל' מלובש שבו דעשי' דמל' ממל' הוא כ"א
להגיע יכול ולכן פי"ח, בסש"ב כמ"ש דאצי' ומל' דבריאה
והיינו עשר, על ירבה לא בדעת העשיר גם מ"מ אך לעשר.
הגבוה ממדריגה הם גופא העשר אבל עשר, מספר על
להגיע יכול אינו שהוא אם בדעת העני גם ומ"מ יותר.

ימעיט לא מ"מ דעשי', לע"ס רק כ"א נפשו בעבודת
כו'. עשר ממספר

Â‰ÊÂוהרמת הגבהה ל' תשא פי' בנ"י, ראש את תשא כי
כשתגביה היינו כשתשא למשה הקב"ה ואמר ראש,
השקל מחצית יתן שכאו"א ההגבהה סדר זהו נש"י, את
הוא הכופר על נפשו שמתחלף כופר פי' נפשו, כופר
מצוה שהוא השקל מחצית על מחליפה וה"ה הפדיון,
בחי' עד העילוי בתכלית נפשו מגביה ועי"ז העליון, מרצון
העני שגם בדעת והעשיר העני שוים זו ובבחי' ית'. רצונו
ירבה לא העשיר לכן כנ"ל, זו לבחי' להגיע יכול בדעת

שמחווהדל כענין הוא השני' ומחצה כו'. ימעיט לא
אך כו'. מתנה עבודת ע"ד מתנה בבחי' יבוא בה' צדיקי'
צ"ל לכן לו, שיותן שזכה לראוי כ"א נותני' אינם המתנה
בדרך בעבודה לו יותן כשיזכה והב' עבודה, בדרך המחצה

כו'. מתנה
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דעיקרÌ‚Âב. במדין המלחמה ענין בעצם להבין צריך
ישראל בני נקמת לנקום היה בזה הכוונה
הנראה לפי כי ארצם את לרשת בכדי לא מהמדינים
גד בני שירשו דמה מדין. ארץ את ירשו לא מהכתובים
וכמו ועוג. סיחון מארץ היה מנשה שבט וחצי וראובן
הרמב"ן (ולדברי ודיבון עטרות פסוק על רש"י שפירש
סיחון ארץ בכלל מדין היה מדין זקני פסוק על בלק בפרשת
ולפי מדין. ארץ גם נכלל סיחון ארץ ירושת בכלל ונמצא
עד סיחון מלחמת שלימות נשלמה שלא לומר צריך זה
אם כי מהפסוקים) כן משמע ולא מדין. במלכי שנלחמו
דבמאמר בזה לומר וצריך כו'. לנקום היתה הכוונה עיקר
אמר ומשה כו'. ישראל בני נקמת נקום כתיב למשה ה'
ענין מהו להבין וצריך במדין. הוי' נקמת את לתת לישראל
וכמו כו'. לישראל רק רעה מדין עשו לא הלא הוי' נקמת
נקמת נקום אמר זה ועל כו'. לכם הם צוררים כי שנאמר
מפני ואם הוי' לשם זה שייך מה אבל כו'. ישראל בני
בהם הנוגע כל עינו כאישון יצרנהו וכתיב עמו הוי' שחלק
נקמת הוא ישראל נקמת וממילא כו' עינו בבבת נוגע כאילו
לתת כאן שפרט ממה אמנם הוא כן באמת הנה כו'. הוי'

הוי'. לשם בפרט שייכות לזה שיש משמע במדין הוי' נקמת

הוי'. לשם לגמרי ומנגד היפך הוא מדין דקליפת דהיינו
פעולת שזהו ישראל את והחטיאו מדין שפעלו ובמה
אמר זה ועל הוי'. בשם בזה פגמו כו' קליפתם והתפשטות
זה ידי שעל ולאבדם מהם לנקום במדין הוי' נקמת לתת
המנגד ענין מהו מובן זה אין ולכאורה כו'. הפגם יתוקן
כו' הוי' נקמת לתת זה על שאומר עד הוי' לשם דמדין
מהז' יותר הוא הוי' בשם פגם להיות שיכול מה דלכאורה
כידוע. דקדושה זה לעומת שהן רעות מדות הז' שהן אומות
להבין צריך ועוד כו'. כלל אומות הז' בכלל אינו מדין אבל
דהחלצו יחלצו. לומר צריך היה מאתכם החלצו שנאמר מה
כולם הלכו שלא מאתכם שנאמר מה ולפי כולכם משמע
שנאמר וזהו כך. אחר שנאמר כמו למטה אלף רק למלחמה
ולא יחלצו למימר ליה הוה כן אם כולכם. ולא מאתכם
ויזדרזו שיחלצו ישראל כללות על שקאי דמשמע החלצו
כו' למטה אלף כך אחר שנאמר מהו וגם כו'. זו למלחמה

כו'. מטות מכל למימר ליה הוה ישראל מטות לכל
Âקושיות הוי'. לשם מנגד מדין. מלחמת ענין
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Ê"ÙÚÂגרה עשרים כי היינו השקל, מחצית ענין יובן
חוזר, דאור וע"ס ישר דאור ע"ס זה"ע השקל
השקל, מחצית וזהו המחצה, כ"א להגיע א"א ובעבודה
להגיע יכול העני שגם והעשיר, העני שוין זו ובבחי'
ארמותא ל' תרומה ליתן שלו, הנפש בחי' בעשר בעבודתו
עשר היינו השקל מחצית במ"א, מזה כמ"ש ואפרשותא
דאצי', ע"ס מדרגו' חילוקי יש אלו העשר שבענין רק גרה,
להגיע יכול בדעת העשיר ולכן ועשי', ויצי' דבריאה וע"ס
יוכל בדעת והעני דאצי', ע"ס לבחי' נפשו כחות בעשר
נשמת שהרי דעשי', ע"ס בחי' הם אמנם לעשר ג"כ להגיע
ומל' דיצי' מל' מלובש שבו דעשי' דמל' ממל' הוא כ"א
להגיע יכול ולכן פי"ח, בסש"ב כמ"ש דאצי' ומל' דבריאה
והיינו עשר, על ירבה לא בדעת העשיר גם מ"מ אך לעשר.
הגבוה ממדריגה הם גופא העשר אבל עשר, מספר על
להגיע יכול אינו שהוא אם בדעת העני גם ומ"מ יותר.

ימעיט לא מ"מ דעשי', לע"ס רק כ"א נפשו בעבודת
כו'. עשר ממספר

Â‰ÊÂוהרמת הגבהה ל' תשא פי' בנ"י, ראש את תשא כי
כשתגביה היינו כשתשא למשה הקב"ה ואמר ראש,
השקל מחצית יתן שכאו"א ההגבהה סדר זהו נש"י, את
הוא הכופר על נפשו שמתחלף כופר פי' נפשו, כופר
מצוה שהוא השקל מחצית על מחליפה וה"ה הפדיון,
בחי' עד העילוי בתכלית נפשו מגביה ועי"ז העליון, מרצון
העני שגם בדעת והעשיר העני שוים זו ובבחי' ית'. רצונו
ירבה לא העשיר לכן כנ"ל, זו לבחי' להגיע יכול בדעת

שמחווהדל כענין הוא השני' ומחצה כו'. ימעיט לא
אך כו'. מתנה עבודת ע"ד מתנה בבחי' יבוא בה' צדיקי'
צ"ל לכן לו, שיותן שזכה לראוי כ"א נותני' אינם המתנה
בדרך בעבודה לו יותן כשיזכה והב' עבודה, בדרך המחצה

כו'. מתנה
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דעיקרÌ‚Âב. במדין המלחמה ענין בעצם להבין צריך
ישראל בני נקמת לנקום היה בזה הכוונה
הנראה לפי כי ארצם את לרשת בכדי לא מהמדינים
גד בני שירשו דמה מדין. ארץ את ירשו לא מהכתובים
וכמו ועוג. סיחון מארץ היה מנשה שבט וחצי וראובן
הרמב"ן (ולדברי ודיבון עטרות פסוק על רש"י שפירש
סיחון ארץ בכלל מדין היה מדין זקני פסוק על בלק בפרשת
ולפי מדין. ארץ גם נכלל סיחון ארץ ירושת בכלל ונמצא
עד סיחון מלחמת שלימות נשלמה שלא לומר צריך זה
אם כי מהפסוקים) כן משמע ולא מדין. במלכי שנלחמו
דבמאמר בזה לומר וצריך כו'. לנקום היתה הכוונה עיקר
אמר ומשה כו'. ישראל בני נקמת נקום כתיב למשה ה'
ענין מהו להבין וצריך במדין. הוי' נקמת את לתת לישראל
וכמו כו'. לישראל רק רעה מדין עשו לא הלא הוי' נקמת
נקמת נקום אמר זה ועל כו'. לכם הם צוררים כי שנאמר
מפני ואם הוי' לשם זה שייך מה אבל כו'. ישראל בני
בהם הנוגע כל עינו כאישון יצרנהו וכתיב עמו הוי' שחלק
נקמת הוא ישראל נקמת וממילא כו' עינו בבבת נוגע כאילו
לתת כאן שפרט ממה אמנם הוא כן באמת הנה כו'. הוי'

הוי'. לשם בפרט שייכות לזה שיש משמע במדין הוי' נקמת

הוי'. לשם לגמרי ומנגד היפך הוא מדין דקליפת דהיינו
פעולת שזהו ישראל את והחטיאו מדין שפעלו ובמה
אמר זה ועל הוי'. בשם בזה פגמו כו' קליפתם והתפשטות
זה ידי שעל ולאבדם מהם לנקום במדין הוי' נקמת לתת
המנגד ענין מהו מובן זה אין ולכאורה כו'. הפגם יתוקן
כו' הוי' נקמת לתת זה על שאומר עד הוי' לשם דמדין
מהז' יותר הוא הוי' בשם פגם להיות שיכול מה דלכאורה
כידוע. דקדושה זה לעומת שהן רעות מדות הז' שהן אומות
להבין צריך ועוד כו'. כלל אומות הז' בכלל אינו מדין אבל
דהחלצו יחלצו. לומר צריך היה מאתכם החלצו שנאמר מה
כולם הלכו שלא מאתכם שנאמר מה ולפי כולכם משמע
שנאמר וזהו כך. אחר שנאמר כמו למטה אלף רק למלחמה
ולא יחלצו למימר ליה הוה כן אם כולכם. ולא מאתכם
ויזדרזו שיחלצו ישראל כללות על שקאי דמשמע החלצו
כו' למטה אלף כך אחר שנאמר מהו וגם כו'. זו למלחמה

כו'. מטות מכל למימר ליה הוה ישראל מטות לכל
Âקושיות הוי'. לשם מנגד מדין. מלחמת ענין
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דתשובה, בעבודה ג מהמות. כבורח  דתשובה עבודה ,החיי אל שר כאד דרעו"ד, עבודה
פשוט, בקול הלב עקת  תקיעה הקול. מעקת שלמעלה הלב בעקת בחשאי, שבאה יש

הלב הבל עקת  תרועה נשבר, קולו  שברי

ּדתׁשּובהp‰Â‰,ב) העבֹודה ּבין ּכללי ּדההפרׁש היֹות עם ¿ƒ≈ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָ
הּתׁשּובה ּדצער הּוא, ּדלּבא ּדרעּותא ְְְְְֲִִַַַָָָָָוהעבֹודה
מאלקּות מרחק ׁשהּוא הרחּוק מן נפׁשֹו עגמת ּבסּבת ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֻהּוא
ּדלּבא ּברעּותא והּצער לאלקּות, מקרב להיֹות ּורצֹונֹו ְְְְְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹֹוחפצֹו
ּבאים ׁשניהם היֹותם עם ּדלכן נפׁשֹו, ּגעּגּועי ּבסּבת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבא
חלּוקים הם הרי זה ּבכל הּנפׁש ּבׁשפיכּות עצּומֹות ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָּבבכּיֹות

ּבא[ה]ּבגּוף הּתׁשּובה ּד[ב]תנּועת ּתנּועֹותיהם, מהּות ועצם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
והּתנּועה ּומרה, ּגדֹולה ּבזעקה ּגדֹול ּבקֹול הּלב ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָצעקת
ּבקֹול, ׁשּלא ּבחׁשאי הּלב צעקת ּבא[ה] ּדלּבא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּדרעּותא
ההפרׁש אדם ּבני ּבטבעי רֹואים ּׁשאנּו מה הּוא ּבזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהּמׁשל
החּיים אל ּדהרץ הּמות, מן הּבֹורח ּובין החּיים אל הרץ ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבין
ּובׁשאיפה ּגדֹולה והתּפעלּות ּבהתרּגׁשּות ׁשהּוא הגם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָהּנה
ׁשהענין והגם ּובמתינּות, ּבחׁשאי ּבא הּנה זה ּבכל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעצּומה
לבבֹו נקּדת ּפנימית עמק אן אים רירט עס - לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻנֹוגע
הּוא זה ּבכל אבל הּנפׁש, ּכלֹות ּכדי עד עצּומים ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָּבגעּגּועים
יהיה יֹותר הּנה נפׁשֹו ּגעּגּועי ּׁשּגדלּו מה וכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבחׁשאי,
מן ּׁשּבֹורח ּבמי ּכן ּׁשאין מה הּתנּועה, והעּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחׁשאּי[ּו]ת
ההפרׁש הּוא ּדכן צֹורח, מר ּבקֹול ּגדֹולה ּבצעקה הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמות
להתקרב נפׁשֹו ּגעּגּועי ׁשהּוא ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבין
ּבחׁשאי, ּובא סֹוף אין האֹור ּבֹו נרּגׁש ּכי לאלקּות ְֱֲִִֵֵֶַָָָָֹיֹותר
מאלקּות רחּוקֹו על נפׁשֹו עגמת ׁשהּוא ּדתׁשּובה ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹוהעבֹודה
ּגם הּנה ּבאמת אמנם ּדוקא, רעׁש ּבקֹול ּבא זה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנה
הּנה ּדתׁשּובה ּבהעבֹודה והתּפעלּותּה הּלב ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּבהתעֹוררּות
הרעּותא מענין אינֹו זה ועם ּבחׁשאי ּׁשּבא מה ּכן ּגם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשנֹו
אם ּכי ּבקֹול ּבא אינֹו זה ּדגם היֹות ּדעם והינּו ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָּדלּבא,
ׁשרעּותא ּדזה ּדלּבא, הרעּותא מענין אינֹו זה ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחׁשאי,
ּכן ּׁשאין מה ּגעּגּועים, ּדעּקרֹו מּפני הּוא ּבחׁשאי ּבא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדלּבא
ׁשּלא הּוא ּבהּקרּוב חפצֹו וכל הרחּוק, הרּגׁש ּדעּקרֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבזה
ׁשהּוא מּפני ּבחׁשאי ּובא הּקדּום, ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָלהיֹות
ענין והּוא ּבקֹול, ׁשּבאה ההתּפעלּות מּכמֹו יֹותר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָּפנימי

ונדּכא ּדנׁשּבר והינּו הּקֹול, מּצעקת ׁשּלמעלה הּלב ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָצעקת
צֹועק הּלב אם ּכי ּבקֹול לצעק ּבכחֹו אין אׁשר עד ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּכל

אׁשּתמע ּדלא ּפנימאה ּתקיעֹות,חּבקלא ענין ּכללּות וזהּו ְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ
ּתרּועה, ׁשברים ּתקיעה קֹולֹות מיני ׁשלׁשה ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹׁשֹופר
קֹול הּוא ּדתקיעה ּדתׁשּובה, ּבהעבֹודה ענינים ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשהם
והּׁשברים ,ּוממּׁש ּפׁשּוט ּבקֹול הּלב צעקת והּוא ְְְְְֲִֵַַַַָָָָֻּפׁשּוט,
ּוכמֹו יֹותר, לֹו נֹוגע הענין ּכאׁשר והּוא נׁשּבר, ּדקֹולֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָהּוא
ּבאיזה נפׁשֹו ּבעגמת ׁשּמצטער ּבמי ּבמּוחׁש רֹואין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנּו
התּגּלּות ּבאפן חלּוקֹות ּדרּגֹות ּבזה ּדיׁש ּומכאֹובים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹיּסּורים
אז ּבצערֹו ּוכׁשּמעמיק ּפׁשּוט, ּבקֹול ּדצֹועק ּבצערֹו, ְְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָלבבֹו
הּנה ּדתחּלה נׁשּבר, ּבקֹול ּתכּופֹות ּבאנחֹות מתאּנח ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהּוא
הּנה יֹותר עמק צערֹו ּכאׁשר אבל הּקֹול, ּבצעקת ּבא ְֲֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹצערֹו
ּדי - הּלב צעקת הּוא הּנׁשּבר והּקֹול האנחֹות ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָּבתכּופת
צעקת אם ּכי ּבקֹול הּבא הּלב צעקת זה ואין ׁשרייט, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָהארץ
ּכל על הּלב ּבצעקת לצעק ּכח לֹו יׁש עדין אמנם ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹהּלב,
לבבֹו נקּדת ּפנימּיּות עמק עד מּגיע צערֹו ּכאׁשר אבל ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻּפנים,

יּליל יּלּולי הּנה ּבקֹולטאז האנחֹות ּתכּופֹות רק זה ּדאין , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשאינֹו עד ּבקרּבֹו ונלחץ לבבֹו נׁשּבר ּכ ׁשּכל אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָנׁשּבר,
וזהּו הּלב, הבל צעקת והּוא לנׁשימה, אויר לׁשאף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹיכֹול
הּוא ראׁשֹונה ּדתקיעה ׁשֹופר, ּבתקיעֹות קֹולֹות מיני ְְְִִִִִִֵַָָָָֹהּׁשלׁשה
מאד ּגדֹול צערֹו ּכי ואם ,ּוממּׁש ּפׁשּוט ּבקֹול הּלב ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹֻצעקת
לצעק, ּבכחֹו עֹוד הּנהּו זה ּבכל מאלקּות מרחק ׁשהּוא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֻמּזה

ּגּניח ּדגּנֹוחי הּוא מּזהיּוׁשברים נפׁשֹו ּבעגמת צערֹו ּדמּגדל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּבקֹול ּובא ּבמאד לבבֹו נׁשּבר הּנה מאלקּות מרחק ְְְְְֱִִִֵֵֶָָָָֹֹֻׁשהּוא
ּפנים ּכל על אבל הּלב, צעקת הּוא ּדעּקרֹו היֹות ועם ְְְֱֲֲִִִִֵַַַַָָָָָנׁשּבר,
ּכמֹו ּוממּׁש ּפׁשּוט ואינֹו נׁשּבר קֹול ׁשהּוא רק קֹול לֹו ְְְְִֵֵֶַָָָֻיׁש
ענין ּדזהּו יּליל, יּלּולי הּוא ּתרּועה אבל ּדתקיעה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּקֹול
הּצער מּפני והּוא הּקֹול, על מרּבים ׁשההפסקים מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻיללה
ּפנימאה ּבקלא הּלב הבל ּבצעקת רק ׁשּבא ּבמאד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהעמק

אׁשּתמע. ְְְִַָּדלא
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נשמע.ח. שאינו פנימי יללות.ט.בקול הוא גניחות.י.מיילל שגונח
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פרטית1) השגחה אשר - בדא"ח בכ"מ המובא - הבעש"ט לביאור הכוונה
יתגלגל פעמים כמה ומשפט דין ויש וחי, צומח בדומם גם הנבראים. בכל היא
אם כזה, קטן דבר ומה וחומר. קל "והדברים מקום, ובאיזה הקש או העלה
בהשגחה הוא אחר למקום יטולטל או זה במקום יהי' הקש או הנתלש העלה
תרצ"ד כסלו יט שיחת (ראה הישראלי" לאיש שנוגע מה שכן ומכל פרטית.

תש"ג). חשון כח יום היום ג. אות
נדבר - תרפ"ז שנת - המאסר שלפני ר"ה במאמרי אדמו"ר: מו"ח כ"ק סיפר
בדצ"ח גם שהוא פרטית השגחה אודות הבעש"ט שיטת ענין המאמר בתוך
אם יודע איני - זאת ולולא להמאמר. שייך הי' שלא אף וכו', ופרט פרט ובכל

המאסר. מן) ולצאת יסוריו (לסבול דורכטראגען יכול הייתי
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פרטית1) השגחה אשר - בדא"ח בכ"מ המובא - הבעש"ט לביאור הכוונה
יתגלגל פעמים כמה ומשפט דין ויש וחי, צומח בדומם גם הנבראים. בכל היא
אם כזה, קטן דבר ומה וחומר. קל "והדברים מקום, ובאיזה הקש או העלה
בהשגחה הוא אחר למקום יטולטל או זה במקום יהי' הקש או הנתלש העלה
תרצ"ד כסלו יט שיחת (ראה הישראלי" לאיש שנוגע מה שכן ומכל פרטית.

תש"ג). חשון כח יום היום ג. אות
נדבר - תרפ"ז שנת - המאסר שלפני ר"ה במאמרי אדמו"ר: מו"ח כ"ק סיפר
בדצ"ח גם שהוא פרטית השגחה אודות הבעש"ט שיטת ענין המאמר בתוך
אם יודע איני - זאת ולולא להמאמר. שייך הי' שלא אף וכו', ופרט פרט ובכל

המאסר. מן) ולצאת יסוריו (לסבול דורכטראגען יכול הייתי
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כאמור - באו אשר - ויטבסק קהילת משלחת אנשי עצמם חשו אסורים, עצמם הם אשר בגלותם
מזימת נרקמה כי הייתה מסקנתם מאוד. פגועים - קהילתם ראשי שלום מה לדעת כדי המושל, לבית -

ויטבסק. יהודי על גזירות לגזור עלילה

נחמה מלות שמצא הראשון היה הוא אהרן. שלמה ר' והנכבד הישיש הלמדן היה השלוחים אחד
לחבריו.

בוודאי הוא הקב"ה, אל ונקרא בתשובה נשוב "בואו אהרן שלמה ר' אמר בקב"ה" נא "בטחו
רע". מכל ישמרנו

אשר את - בינתיים - לספר הישיש החל ממנו, הצעירים השלוחים של בטחונם את לחזק וכדי
שנה. תשעים לפני עצמה בויטבסק קרה

ביתֿכנסת לבנות ויטבסק יהודי החליטו כאשר דוד, נתן ר' הגאון סבו, של צעירותו בימי זה היה
העיר. במרכז גדול

העיר מושל את לשחד צריכים היו לקבלו וכדי הכנסת, בית לבניית אישור להשיג קל זה היה לא
מנגורקה. סמיון היה שמו אשר

גבול. ללא ויטבסק יהודי של שמחתם הייתה הכנסת בית של בנייתו הסתיימה כאשר

המספר אהרן שלמה ר' של אביו - חיים גבריאל ר' הקהל כראש התמנה ובינתיים שנים, כמה חלפו
המושל מטעם רץ הופיע לתפילה, הכנסת בבית התאספו היהודים וכל השנה ראש מימי באחד כאשר -

לפניו. מיד להתייצב העיר טובי ושבעה הקהל ראש על לפיה פקודה ובידו
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כאמור - באו אשר - ויטבסק קהילת משלחת אנשי עצמם חשו אסורים, עצמם הם אשר בגלותם
מזימת נרקמה כי הייתה מסקנתם מאוד. פגועים - קהילתם ראשי שלום מה לדעת כדי המושל, לבית -

ויטבסק. יהודי על גזירות לגזור עלילה

נחמה מלות שמצא הראשון היה הוא אהרן. שלמה ר' והנכבד הישיש הלמדן היה השלוחים אחד
לחבריו.

בוודאי הוא הקב"ה, אל ונקרא בתשובה נשוב "בואו אהרן שלמה ר' אמר בקב"ה" נא "בטחו
רע". מכל ישמרנו

אשר את - בינתיים - לספר הישיש החל ממנו, הצעירים השלוחים של בטחונם את לחזק וכדי
שנה. תשעים לפני עצמה בויטבסק קרה

ביתֿכנסת לבנות ויטבסק יהודי החליטו כאשר דוד, נתן ר' הגאון סבו, של צעירותו בימי זה היה
העיר. במרכז גדול

העיר מושל את לשחד צריכים היו לקבלו וכדי הכנסת, בית לבניית אישור להשיג קל זה היה לא
מנגורקה. סמיון היה שמו אשר

גבול. ללא ויטבסק יהודי של שמחתם הייתה הכנסת בית של בנייתו הסתיימה כאשר

המספר אהרן שלמה ר' של אביו - חיים גבריאל ר' הקהל כראש התמנה ובינתיים שנים, כמה חלפו
המושל מטעם רץ הופיע לתפילה, הכנסת בבית התאספו היהודים וכל השנה ראש מימי באחד כאשר -

לפניו. מיד להתייצב העיר טובי ושבעה הקהל ראש על לפיה פקודה ובידו
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קמח   

ימים תוך כי להם הודיע הוא בכעס. שרוי הוא כי מיד הבחינו המושל אל הללו הגיעו כאשר
רבע והחרמת העיר יהודי כל גירוש בויטבסק, ובתיֿהמדרש בתיֿהכנסת כל לסגירת צו יוציא ספורים

המלוכה. לאוצר מנכסיהם

לפשר סיבה כל נותן לא הוא כאשר הקהל, ראשי כל את מיד לאסור המושל פקד זה עם יחד
אלו. צעדיו

פרצה העיר, תושבי לכל - האחרות והגזירות הקהל, ראשי של מאסרם על - הידיעה הגיעה כאשר
רבתי. מהומה היהודים בין

לאחר תיכף ואניה. תאניה הייתה בעיר לחלוטין. הופר השנה ראש אותו הרי להבין שאפשר כפי
ל לבוא צריך אחד שכל "כרוז" יצא הרבנים מטעם תעניות. של סדרה החלה השנה הקהילה"ראש "בית

העיר. אנשי של חטאיהם בעקבות בא להם שקרה מה שכל מקובל היה זה כי חטאיו, כל על ולהתוודות

נשים ציציותיו. את וכן תפיליו את שבביתו, המזוזות את לבדוק יהודי כל החל זה, כל עם יחד
לחטאיהם. ותיקון תשובה עצמם על לקבל כדי לרבנים הגיעו

וקרא ותוכחה, כיבושין דברי הרף ללא השמיע נהור סגי זלמן גדליה ר' העיר של הישיש המגיד
בתשובה. לחזור הקהל לכל

ממוות". תציל "צדקה והכריזו צדקה קופסאות עם קדישא" ה"חברה אנשי סובבו ברחובות

הזמין בבד בד הכלואים. הקהל ראשי את האסורים מבית לפניו להביא המושל פקד הרביעי ביום
העיר. של הראשי הכומר את גם המושל אליו

גברה, בעיר והמהומה להישפט. הקהל ראשי עומדים הנה כי אזהרה, אות זה היה העיר יהודי עבור
צדיקים. קברי על להתפלל העלמין לבית הלכו ואחרים תהילים, לומר המדרש לבתי רצו יהודים

הכומר כאשר - המושל חמושים, חיילים של רב במספר שם פגשו למושל האסירים הובאו כאשר
האסורים. הקהל ראשי את לשפוט מתכונן שהוא עליו ניכר כאשר כיסא, על ישב - לצידו נמצא

לכולם בהסבירו וברור, צח בנאום יצא פולנית, היטב לדבר ידע אשר חיים, גבריאל ר' הקהל ראש
אותם. אסרו ומדוע מה על הסבר ודרש היהודים, של אשמה מכל חפותם את

מכל חפים ויטבסק יהודי עדת כל "שגם דבריו הרצאת את חיים גבריאל ר' המשיך הנני" "יודע
אנחנו נהיה אותו, ביצע לא אחד שאף חטא על להיענש צריך מהיהודים שמישהו נגזר אם אבל אשמה.

העיר"! יהודי ולא הנענשים, - הקהל ראשי -

היה איתם שקרה מה וכל חטא, איזשהו אחד אף עבר לא שבאמת המושל, הודיע כולם לתדהמת
טעות. -

שהזמנתי שאומר בזה די נאסרתם. מדוע לכם "לומר המושל אמר שונים" מטעמים יכול "אינני
וגרמתי היות אך הקהילה. יהודי כל גם וכך אשמה, מכל נקיים שכולכם לכם לומר כדי לכאן אתכם
כאנשים לבתיכם אתכם אשלח וכעת הגולגולת, ממיסי חלק מתשלום אתכם אני משחרר צער, לכם

מנגנים". ולהקת חיילים של כבוד במשמר מלווים ומשוחררים, חופשיים

ואחריו הכבוד, שיירת בראש סוס על רכוב יצא - פרשים בשלושה מלווה - גבוהה בדרגה פקיד
חיילים. של כבוד משמר ומאחוריהם המשוחררים, הקהל ראשי צעדו לבסוף ורק המנגנים, להקת צעדה
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יהודי את לעורר כדי באה המהומה כל כי הניחו כולם גדולה. לשמחה הפך ויטבסק בני של צערם
לתשובה הגזרה.ויטבסק בוטלה מיד בתשובה, שבו וכאשר ,

עבור תשובה התעוררות של עניין זה הרי הפעם גם כי אהרן שלמה ר' הסיק הסיפור את בסיימו
סיבה. ללא שנעצרו הקהילה ראשי ועבור ויטבסק. יהודי

שלמה ר' שסיפר המעשה את שמע הוא שגם אמר - יעקב עזריאל ר' - האסורים מבין שני יהודי
הנ"ל: במעשה להוסיף מה לו יש אך אהרן,

לגרש והאיום ויטבסק קהילת ראשי של מאסרם עניין כל כי יעקב, עזריאל ר' סיפר כך התברר,
הראשי. הכומר לבין המושל בין שנעשתה מ"התערבות" כתוצאה בא היהודים את

הנוצרים להבדיל, מאשר, יותר לאמונתם קשורים היהודים כי הכמרים ראש כלפי טען המושל
של אדיקותם כל כי הכומר לו השיב כך על הכמרים. בכך אשמים ולדעתו שלהם, לאמונתם קשורים
יתרעמו הם שכן תתנדף, אדיקותם וכל בצרה, שרויים יהיו "רק ושטחית. חיצונית אלא אינה היהודים

הכומר. טען - להם" עוזר שאינו הקב"ה על

ראשי את אסר גזירותיו. את אז הוציא המושל היהודים. על פחד להטיל ביניהם אפוא, סוכם,
ויטבסק. את לנטוש שיצטרכו ליהודים והודיע הקהל,

זה זמן במשך הגזירות. מפני בבהלה היו העיר ויהודי במאסר, הקהל ראשי הוחזקו ימים שלושה
המתרחש. אחר ועקבו היהודים בין והכומר המושל מטעם חרש שליחי התהלכו

ופחתה. קטנה עולם של בריבונו שאמונתם להראות צריכים היהודים היו הכומר, של דעתו לפי
בתפילה, והרבו התורה, לפי התנהגותם את היהודים חיזקו - הכומר של לטענתו שבניגוד התברר, ואז

הגזירות. ביטול על בישר גם אלא הקהל ראשי את ששחרר רק ולא המושל, ניצח כך

העניין יסתיים שלהם במקרה שגם לקוות, החלו המעשה, סוף את הכלואים השלוחים שמעו כאשר
הנעול. בחדר נמצאו עדיין והם שעות עברו בינתיים דומה. באופן

אל אותם יוליך כי לשלוחים, הודיע הוא פקיד. נראה ובפתחו הדלת, נפתחה דבר של בסופו
האהוב. כלבו והאכלת רחיצת את שיסיים עד להמתין עליהם יהיה אך המושל,

היהודים. מנציגי יותר בעיניו חשוב הכלב כי להם ולהוכיח היהודים את לדכא המושל התכוון בכך
המשלחת. אנשי בקרב רוח לנמיכות גרם זה דבר

עליו היה כאמור, אשר למושל, - נמצאו שבו החדש בחדר - להמתין ונשארו התעודדו הם אך
בכלבו. טיפולו את לסיים כל ראשית

ייראה שתיכף להם, והודיע בפניהם שוב עצמו את הראה קודם אותם שליווה והפקיד חלף רב זמן
מתאימה. פנים בקבלת ושיקבלוהו המושל. בפניהם

הגיע ולאחריו הכלב, היה לפניהם שנגלה הראשון כאשר בשנית, הדלת נפתחה נוסף זמן כעבור
בידו. כשמגלב המושל

לו: ואמר כלבו אל פנה היהודים, את המושל ראה כאשר

אמר: ולעוזרו לעוזרי", אותה ומסור הכתובה, בקשתם את מהם וקבל לאורחים ידך "הושט

רצונם"? מה נא "ברר
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קמט    

יהודי את לעורר כדי באה המהומה כל כי הניחו כולם גדולה. לשמחה הפך ויטבסק בני של צערם
לתשובה הגזרה.ויטבסק בוטלה מיד בתשובה, שבו וכאשר ,

עבור תשובה התעוררות של עניין זה הרי הפעם גם כי אהרן שלמה ר' הסיק הסיפור את בסיימו
סיבה. ללא שנעצרו הקהילה ראשי ועבור ויטבסק. יהודי

שלמה ר' שסיפר המעשה את שמע הוא שגם אמר - יעקב עזריאל ר' - האסורים מבין שני יהודי
הנ"ל: במעשה להוסיף מה לו יש אך אהרן,

לגרש והאיום ויטבסק קהילת ראשי של מאסרם עניין כל כי יעקב, עזריאל ר' סיפר כך התברר,
הראשי. הכומר לבין המושל בין שנעשתה מ"התערבות" כתוצאה בא היהודים את

הנוצרים להבדיל, מאשר, יותר לאמונתם קשורים היהודים כי הכמרים ראש כלפי טען המושל
של אדיקותם כל כי הכומר לו השיב כך על הכמרים. בכך אשמים ולדעתו שלהם, לאמונתם קשורים
יתרעמו הם שכן תתנדף, אדיקותם וכל בצרה, שרויים יהיו "רק ושטחית. חיצונית אלא אינה היהודים

הכומר. טען - להם" עוזר שאינו הקב"ה על

ראשי את אסר גזירותיו. את אז הוציא המושל היהודים. על פחד להטיל ביניהם אפוא, סוכם,
ויטבסק. את לנטוש שיצטרכו ליהודים והודיע הקהל,

זה זמן במשך הגזירות. מפני בבהלה היו העיר ויהודי במאסר, הקהל ראשי הוחזקו ימים שלושה
המתרחש. אחר ועקבו היהודים בין והכומר המושל מטעם חרש שליחי התהלכו

ופחתה. קטנה עולם של בריבונו שאמונתם להראות צריכים היהודים היו הכומר, של דעתו לפי
בתפילה, והרבו התורה, לפי התנהגותם את היהודים חיזקו - הכומר של לטענתו שבניגוד התברר, ואז

הגזירות. ביטול על בישר גם אלא הקהל ראשי את ששחרר רק ולא המושל, ניצח כך

העניין יסתיים שלהם במקרה שגם לקוות, החלו המעשה, סוף את הכלואים השלוחים שמעו כאשר
הנעול. בחדר נמצאו עדיין והם שעות עברו בינתיים דומה. באופן

אל אותם יוליך כי לשלוחים, הודיע הוא פקיד. נראה ובפתחו הדלת, נפתחה דבר של בסופו
האהוב. כלבו והאכלת רחיצת את שיסיים עד להמתין עליהם יהיה אך המושל,

היהודים. מנציגי יותר בעיניו חשוב הכלב כי להם ולהוכיח היהודים את לדכא המושל התכוון בכך
המשלחת. אנשי בקרב רוח לנמיכות גרם זה דבר

עליו היה כאמור, אשר למושל, - נמצאו שבו החדש בחדר - להמתין ונשארו התעודדו הם אך
בכלבו. טיפולו את לסיים כל ראשית

ייראה שתיכף להם, והודיע בפניהם שוב עצמו את הראה קודם אותם שליווה והפקיד חלף רב זמן
מתאימה. פנים בקבלת ושיקבלוהו המושל. בפניהם

הגיע ולאחריו הכלב, היה לפניהם שנגלה הראשון כאשר בשנית, הדלת נפתחה נוסף זמן כעבור
בידו. כשמגלב המושל

לו: ואמר כלבו אל פנה היהודים, את המושל ראה כאשר

אמר: ולעוזרו לעוזרי", אותה ומסור הכתובה, בקשתם את מהם וקבל לאורחים ידך "הושט

רצונם"? מה נא "ברר
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קנ   

הקהילה? ראשי נאסרו מדוע לדעת היא היחידה בקשתם כי ענו השלוחים

בחוצפה: ואמר המושל, את תקפה רוגזה

לפדות יוכלו במה לכם אודיע גם ואז ממושכת, תקופה במאסר שישבו לאחר אודיע חטאם "את
כבד". עונש לו מצפה כי לכם לומר רק אני יכול - סג"ל העשיר ובעניין עוונם. את

ביתו. את לעזוב היהודים משלחת חברי על פקד ותיכף לומר, המושל שרצה הדברים היו אלו
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תרפ"ח אלול, י"א ב' ב"ה

שי' שלום ברוך מוהר"ר אי"א וו"ח ידידי

הכהן

וברכה. שלום

עליון לאל תודה העבר. לחדש מכ"ח מכתבו על במענה

ביתו בריאות בריאותו, יחזק והשי"ת בריאותו, שנתחזקה

לבנו השי"ת ויעזור ושלמים. בריאים כולם שיהיו יחיו ובניו

בתו"ע. ה' עבד ויהי' בגו"ר הטוב בתכלית שיהי' שי' הצעיר

בשנה כוח"ט יחיו ולבנו וב"ב ר"ר לבנו לביתו לו השי"ת ויתן

אמיתי בחיות לעבין זאל מי אז און בגו"ר, ומתוקה טובה

בגו"ר. יהי' וטוב טוב ופועל בלימוד

בכוח"ט ומברכו הדו"ש

יצחק. יוסף
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בקרב אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
ועוסקים שיושבים בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה?

השראת דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
המספרים רק בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
העולם מציאות לכללות במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה

(כדלקמן).

העולם"עשרה נברא מאמרות "בעשרה שייך2– זה וענין .
כמארז"ל זה3לתורה, ומספר עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא
אל". בעדת נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

עומד"שלשה העולם דברים שלשה "על והשייכות4– .
רז"ל מאמר פי על הפסוק5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

בני ובעבודת העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
"בקרב נאמר זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל

ישפוט". אלקים

ואחד) שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם

לעשרה)חמשה (ביחס בלבד דבר חצי הוא מספרשנים.7- -
(בניגוד בלבד קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה
שני המחבר האמצעי קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם

וגבורה) חסד של העולם,אחד8הקוין ממציאות נעלה זה מספר -
רז"ל שלא9כמאמר בעולמו, יחידי הקב"ה הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו .10הי'

   »»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרביםעשרה תורה דתלמוד העילוי לימודשיושבין.11- -
המשנה ובלשון התיישבות. של הדברים12באופן מ"ח לגבי

של באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה
והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק הידוע13עסק, וכביאור .14

כפועל רק לא היינו עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד
העסק, בעל כמו אם כי בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר
דעתו טרודה המלאכה, גמר לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק
מעניני חולם השינה בעת ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו
עסק, של באופן הוא התורה לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק.
בעת שגם כך, כדי ועד ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור

תורה דברי חולם .15השינה

הישבתורה באופן- היא התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שייכת שלא והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא
מקום יש (שאז הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם
בתורה, היא מציאותם שכל אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש

תורה. של אמיתתה על ולעמוד להתייגע

ישראל, בני כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל דבני הסוגים עשרת כל לגבי תכלית16הן לגבי הן ,

ההלכה מפסק כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, 17הריבוי

שוה. בנוסח ומזמנים מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

הפירוש ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוותעשרה דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת .20מציאות

רקשיושבין אינה זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
התיישבות אם כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת

מצב. ובכל זמן בכל בעניניועוסקיןוקביעות, חודרת האחדות -
לחבירו שיספר זה ידי שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק

בפרנסתו. לפגוע הדבר עלול העסק, סוףבתורהמעניני סוף -
בתורה גם האחדות אצלם .21נעשית

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
ארץ. וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד ספר8.8.8.8.הרי ראה
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח פ"ג,9.9.9.9.הליקוטים ב"ר

בלבד.10.10.10.10.ח. השומעים רשימת פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

סכ"ג.11.11.11.11. אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה (ד"ה13.13.13.13.פ"ו סמ"ז או"ח ב"ח
רנח.14.14.14.14.ונוסחא). עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ15.15.15.15.ספה"מ ראה

א. עמ' שואב16.16.16.16.ה'ש"ת עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ ה"ד.17.17.17.17.מימיך פ"ה ברכות הלכות כמו18.18.18.18.רמב"ם

ב). יט, יתרו (רש"י אחד בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני
א.19.19.19.19. נח, ברכות ב.20.20.20.20.ראה כא, ברכות חכ"ח21.21.21.21.ראה לקו"ש
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אגרות קודש

 ב"ה,  י' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו שכותב שסובל מזה שדבורו קודם הוא למחשבתו, היינו שאינו מיושב.

והנה כבר ידוע פתגם רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה 

דתורה - על הכתוב ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם, כי הרצון והחשק בעבודת ה' )בכלל 

ולימוד התורה בפרט( הרי זה ארץ טובה, וצריך להיות, ואבדתם מהרה, לאבד את המהירות והחפזון בזה 

וללמוד בנעימה לענג הנשמה בנועם ה' - ראה ספ]ר[ השיחות שנת ת"ש עמוד נ"ט - וכשיתבונן בזה איזה 

פעמים בודאי יוקל עליו לתקן את הנ"ל וללמוד בהתיישבות.

והשי"ת יתן לו החשק ללמוד במסירה ונתינה הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות ולקיים את 

המצות בהידור ולהתחיל בעבודת התפלה.

בברכת הצלחה וכוח"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר



קני   

   
               

                
                  

            

  
בקרב אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
ועוסקים שיושבים בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה?

השראת דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
המספרים רק בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
העולם מציאות לכללות במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה

(כדלקמן).

העולם"עשרה נברא מאמרות "בעשרה שייך2– זה וענין .
כמארז"ל זה3לתורה, ומספר עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא
אל". בעדת נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

עומד"שלשה העולם דברים שלשה "על והשייכות4– .
רז"ל מאמר פי על הפסוק5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

בני ובעבודת העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
"בקרב נאמר זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל

ישפוט". אלקים

ואחד) שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם

לעשרה)חמשה (ביחס בלבד דבר חצי הוא מספרשנים.7- -
(בניגוד בלבד קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה
שני המחבר האמצעי קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם

וגבורה) חסד של העולם,אחד8הקוין ממציאות נעלה זה מספר -
רז"ל שלא9כמאמר בעולמו, יחידי הקב"ה הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו .10הי'

   »»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרביםעשרה תורה דתלמוד העילוי לימודשיושבין.11- -
המשנה ובלשון התיישבות. של הדברים12באופן מ"ח לגבי

של באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה
והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק הידוע13עסק, וכביאור .14

כפועל רק לא היינו עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד
העסק, בעל כמו אם כי בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר
דעתו טרודה המלאכה, גמר לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק
מעניני חולם השינה בעת ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו
עסק, של באופן הוא התורה לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק.
בעת שגם כך, כדי ועד ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור

תורה דברי חולם .15השינה

הישבתורה באופן- היא התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שייכת שלא והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא
מקום יש (שאז הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם
בתורה, היא מציאותם שכל אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש

תורה. של אמיתתה על ולעמוד להתייגע

ישראל, בני כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל דבני הסוגים עשרת כל לגבי תכלית16הן לגבי הן ,

ההלכה מפסק כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, 17הריבוי

שוה. בנוסח ומזמנים מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

הפירוש ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוותעשרה דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת .20מציאות

רקשיושבין אינה זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
התיישבות אם כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת

מצב. ובכל זמן בכל בעניניועוסקיןוקביעות, חודרת האחדות -
לחבירו שיספר זה ידי שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק

בפרנסתו. לפגוע הדבר עלול העסק, סוףבתורהמעניני סוף -
בתורה גם האחדות אצלם .21נעשית

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
ארץ. וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד ספר8.8.8.8.הרי ראה
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח פ"ג,9.9.9.9.הליקוטים ב"ר

בלבד.10.10.10.10.ח. השומעים רשימת פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

סכ"ג.11.11.11.11. אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה (ד"ה13.13.13.13.פ"ו סמ"ז או"ח ב"ח
רנח.14.14.14.14.ונוסחא). עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ15.15.15.15.ספה"מ ראה

א. עמ' שואב16.16.16.16.ה'ש"ת עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ ה"ד.17.17.17.17.מימיך פ"ה ברכות הלכות כמו18.18.18.18.רמב"ם

ב). יט, יתרו (רש"י אחד בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני
א.19.19.19.19. נח, ברכות ב.20.20.20.20.ראה כא, ברכות חכ"ח21.21.21.21.ראה לקו"ש
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ז) ג, ביכורים

ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ׁשהּכלים הרמב"ם, ּבדעת לֹומר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָיׁש

ּבכלי הביאם ּכן ּׁשאין (מה הּמצוה קּיּום ׁשלמּות וזֹוהי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּבּכּורים,

ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה לּבעלים). הּכלי חֹוזר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּתכת,

למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה לּנׁשמה. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָרֹומזים

ּדוקא מעׂשּיֹות מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, מתלּבׁשת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָמּמּנּו,

מּגיעה היא זה ידי ועל – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ(ה'ּתחּתֹון'

היא הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף האמּתית. ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָלׁשלמּותּה

ּפׁשּוט ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּכאׁשר

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ּתחּתֹון (אין ְְְֲִִֵֶַַָָָָּופחּות

    ¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©§¨«§²
      ©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ

     ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«§¨«©§¿̈
       ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©§¦©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧

     §©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−
      £¤´¦¦®̈¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦

     «Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
      §«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

      ¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹
    ¦©¨©À¦¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ
      ̈«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½

     ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«
        

   (יג (כו, …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆
ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ּבסמיכּות לעֹולם חל אלּול ְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָח"י

ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל האחרֹונים ימים י"ב התחלת הּוא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה

מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום הּׁשנה, חדׁשי ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻי"ב

ּדר על הּוא מעׂשרֹות ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש הּׁשנה. חדׁשי י"ב ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל

מּמּנּו באני אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹחׁשּבֹון

ּכל רז"ל ואמרּו ,קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה נאמר הּבא ּובּפסּוק ְְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָָוגו'.

על ׁשרֹומז לֹומר ׁשּיׁש ּברכה, לׁשֹון וזה ארּורה ׁשּבּתֹורה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהׁשקפה

הּתׁשּובה. עבֹודת ידי על לנהֹורא חׁשּוכא אתהּפכא ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָמעלת


       ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§©«£²¤

    ©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ
    ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨

       ©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́¦§¨À̈§¦§¸Ÿ
     ª¨¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©§Ÿ«©«Ÿ̈º

       ¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈©«£¤−¦¤®̈
     §¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«§¦§´¤§À©³¨©¦Æ

       £¤´¨½̈¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§©
     ¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

        

    (טז כו, (רש"י ¿»ƒ¿¿≈∆¬»ƒ
הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה "הּיֹום" ׁשּתבת ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָהרי

מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום והּנה, והתחּדׁשּות. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֻּתמידיּות

ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ּבּׁשמׁש, ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּוּמּירח.

ׁשּתי את מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. מעלת יׁש תמיד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָהּמׁשּתּנה

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות ְְְֲֵֶַַַַַַַָָֻהּתנּועֹות

             

     ©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ
     ̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−

      ©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤
        ¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

      §Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«§¨«©§¨´£¥¤À¤¨
      ¦§¥²©¨¬©−Ÿ§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ

        ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³
       ¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

     §¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
       ̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

      §©§¨¬−̈©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−
      ¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

      £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
      §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−

      §¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´
    ©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬

     ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨
       ¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ

      ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´
      ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

  §©§−©«
        

ÌÚÏ ‰ ‰‰ Ì‰(ט (כז, ««∆ƒ¿≈»¿»
הּבעל הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ׁשל ההּלדת יֹום הּוא אלּול ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַֻח"י

זה. ּבפסּוק רמּוזים ּוׁשניהם הּזקן, ואדמו"ר טֹוב ÌLׁשם ÏÚa‰ ְְְְִֵֵֵֶֶַָָ«««≈
להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ּובּמֹוׁשבֹות ּבעיירֹות לחזר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנהג

את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, וכּיֹוצא הּׁשם" ּברּו" ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלֹומר

לעם". "נהיית ׁשל הּתכן ׁשּזהּו הּיהדּות, ‰נקּדת - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻ«»≈
מבאר יצחק)אאמו"ר לוי ׁשלׁש(ּבלּקּוטי ּבגימטרּיא הז"ה ׁשהיו"ם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּדגדלּות מֹוחין הג' ׁשהם ,(78) הוי' ּפעמים אדמו"ר והרי ְְְֲִִֵֵֶַַַָ

חב"ד. חסידּות ּתֹורת מייּסד הּוא ְֲִֵֵַַַָהּזקן

     ©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
     Â¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

     §¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈
     §¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´

       ¥®̈§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«§¨´
      ©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬¨«

       ¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
       §Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©®̈¤§¨¨¨¨²

      §¨«§−¨¥«¨¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬
      ¨¨−̈¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
      ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬
     ¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬¥«¨−

      §©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦
        ¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈

    ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬
    ¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©

      ¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾
     Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾
      ©¥¬¥¥−©®̈¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨Æ

       Ÿ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈
     ¨¥«¨À£¤«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«

      ©−Ÿ©«£´®̈§¨©¬¨¨−̈¨¥«
      §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

      ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
        ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

       ¨¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´¦§©½
       §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®¨¬©−̈

     ©¨¤«¨§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´
    §¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«¨¬

      ©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈
§¥¤«

            

a Ì L  ‰Ú   ‰ Ï ‰Ú L,כז) ¬∆«¬∆∆∆«≈»«¬∆¿≈»»¿»«≈∆
טו)

אדם ׁשּכאׁשר הּזהר, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח ְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹכ"ק

הּוא – מּדיליּה איׁשית, מּסברא הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש ְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָמחּדׁש

"ּבּסתר" ׁשּבּתֹורה הּנסּתר ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל זח"גמכניס (ראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

א) אות שם אורות ניצוצי ב. .קכז,
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  (א ו, (ברכות ≈¿ƒƒ∆»…

ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' ג' ׁשל חּבּור יׁש ראׁש ׁשל ְְִִִִִֵֶֶֶָֹּבתפּלין

ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל ידּוע והּנה ראׁשים. ד' ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹושי"ן

א) קד, אצילּות(שבת העֹולמֹות, ׁשּׁשלׁשת ּבחסידּות, ּומבאר ,ְְֲֲִִֶֶַָָָֹֹ

יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם מׁשּפיעים יצירה, ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָָָָּבריאה

ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) (ּגמל וד' ג' חּבּור ּכאן: ואף ְְְְֱִִִִִֶַַָֹֹֹאלקּות.

על הׁשּפעה ּבעֹולם, להׁשּפעה ּגֹורם  . ְְְֵַַַָָָָָָ»«≈»»∆
אֹורה ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

העֹולם. לכל ְֵָָָיֹוצאת
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את ראּו יׂשראל ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיׁש

ׁשנה ארּבעים לסּיּום עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹנּסי

לׁשמר האדם על הּמׁשּפיעה ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבּמדּבר?

ּבראּיה ּדי לא ּכ ּולׁשם הּמּדה. ּבמלא הּזאת" הּברית "ּדברי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹאת

עמּקה נׁשמתית' - ּב'הסּתּכלּות צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּפעם

את ּותמּלא ּתחּדר העל-טבעית האלקית ׁשההתּגּלּות ּכ ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּופנימית,

ּדֹורׁש וזה הּטבעּיֹות. הגּבלֹותיו מעל ׁשּיתרֹומם עד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאדם,

והתעּמקּות. לּמּוד ׁשנֹות ְְְְְִִִַַָארּבעים
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
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קנט לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תבוא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:127:139:539:5310:2310:2310:2910:2820:0720:0220:2920:2419:4520:28מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:127:039:189:129:519:4510:4510:4017:5318:0018:2118:2717:4018:31ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:325:358:168:178:478:489:539:5318:4118:3519:0518:5918:1819:03נפאל קטמנדו )ח(

7:016:599:299:2810:0210:0111:0411:0219:1419:1219:3619:3418:5519:38סינגפור סינגפור )ח(

5:265:368:298:339:009:0410:1310:1519:5019:3720:2520:1119:2120:15פולין ורשא )ק(

6:166:128:398:369:119:0910:1110:0918:0618:0718:2818:2817:4918:32פרו לימה )ח(

6:456:539:409:4310:1210:1511:2211:2420:4120:3021:1121:0020:1421:13צרפת ליאון )ק(

6:496:589:479:5110:1910:2211:3011:3220:5720:4521:2921:1620:2921:31צרפת פריז )ק(

5:455:448:208:198:508:499:539:5218:1418:1118:3518:3217:5418:36קולומביה בוגוטה )ח(

6:266:339:199:229:519:5311:0111:0220:1420:0420:4320:3219:4720:45קנדה טורונטו )ק(

6:006:078:548:579:269:2910:3610:3819:5319:4320:2320:1219:2620:26קנדה מונטריאול )ק(

6:096:148:538:559:279:2810:3410:3419:2719:1919:5219:4419:0219:48קפריסין לרנקה )ק(

6:096:219:179:229:489:5311:0311:0620:5420:3921:3221:1620:2421:34רוסיה מוסקבה )ק(

6:246:329:199:229:529:5511:0211:0420:2320:1220:5420:4219:5620:46רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:266:349:249:279:559:5811:0611:0820:3020:1921:0120:4920:0321:02שוייץ ציריך )ק(

6:036:048:378:379:109:0910:1410:1318:3818:3519:0018:5618:1719:00תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל ד' ט"ו בו שעה 1
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