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‰‚ÂÓ ÈÏ ‰Á‰
Ìz‡ראׁשיכם אלקיכם הוי' לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים «∆ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

מימי ׁשֹואב עד עצי מחֹוטב גֹו' ,1ׁשבטיכם ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַ
ּפרׁשה ּומרּמז2הּנה הּׁשנה. ראׁש קדם לעֹולם קֹורין זֹו ְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּכתב ּכמֹו הּׁשנה, ראׁש על ּדקאי הּיֹום ורּבֹו3ּבמּלת הּמּגיד מרּבֹו ׁשּקּבל רּבנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
הּׁשנה ראׁש על קאי ּדהּיֹום טֹוב ׁשם הּבעל ׁשּכתּוב4מרּבֹו ּוכמֹו הּדין, יֹום 5ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּומׁשּפט, הּדין יֹום הּוא הּׁשנה ּדראׁש רּבא, ּדדינא יֹומא והוה ותרּגם הּיֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹויהי
עד ׁשבטיכם מראׁשיכם ּכּלכם ׁשאּתם ּכּלכם, הּיֹום נּצבים אּתם הּברכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻוזֹוהי

ועֹומדים קּימים נּצבים ,מימי וׁשֹואב עצי ּבּדין.6חֹוטב ׁשּזֹוכים והיינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּמדרׁשp‰Â‰ב) ּפסּוק7איתא הּוא8על הדא הראׁשֹון ּבּיֹום לכם ּולקחּתם ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
כּו'9דכתיב העֹולם זה ׂשדי יעלז ּבֹו, אׁשר וכל ׂשדי אׁשר10יעלז וכל , ְְְֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ּבא ּכי לּמה, הוי', לפני מי, לפני וכּו', הּברּיֹות אּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבֹו
ּבמיׁשר ועּמים ּבצדק ּתבל יׁשּפֹוט לעׂשֹות, מה מהּו11יםהּכּפּורים, להבין וצרי . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ולכאֹורה ּומׁשּפט, ּדין זהּו הלא מהּמׁשּפט, ּבֹו אׁשר וכל ׂשדי ּדיעלז ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׂשמחה
רז"ל אמרּו ׁשהרי יּפלא, ּוביֹותר ּכלל. מׁשּפט ּבלי טֹוב העֹולם12יֹותר ּכל ׁשאפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
רז"ל ואמרּו ּכרׁשע, ּבעיני היה אּתה צּדיק ל אֹומרים נפּתחים13ּכּלֹו ספרים ג' ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

אפׁשר אי ּכן, ואם כּו', רׁשעים לחּיים, לאלּתר נכּתבים צּדיקים הּׁשנה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבראׁש
ּכתיב הלא להבין, צרי ּגם ּבׂשמחה. ועל14להיֹות הּוא, לאלקים הּמׁשּפט ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹֹ
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הוספה בתור בשעתו לאור ויצא שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - המאמר וסיום התחלת (*

שליט"א אדמו"ר מכ"ק והערות מ"מ בתוספת - לאור (שיצא תרל"ג" - ושוטרים שופטים ל"מאמר

ואילך), תסא ע' ח"ב תרל"ג בסה"מ ולאח"ז ה'תשט"ז), אלול, כ"ה ש"ק, (מוצאי בפ"ע* בקונטרס -

שם: דבר" ב"פתח תרחֿט. ע' הנ"ל תרל"ג ובסה"מ תפט, ע' ח"א מלוקט בסה"מ לאח"ז ונדפס

בזה הנדפס ושוטרים שופטים המאמר הוא זו, שנה אלול כ"ה וילך, נצבים בש"פ שנאמר "המאמר

כפי והסיום) ההתחלה (מלבד המאמר גוף בא להלן וסיום". התחלה ובהוספת שינויים איזה עם -

אדמו"ר מכ"ק הערות ואיזה מ"מ, בתוספות מוגה בלתי הנחה שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י שנאמר

הנ"ל. מקונטרס שנעתקו נצבים.1)שליט"א אדמו"ר2)ר"פ כ"ק (הערת נצבים ר"פ לקו"ת ראה

הנ"ל). בקונטרס ב"היום3)שליט"א נעתק ואילך. תל ס"ע ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

אלול. כה שם.4)יום" לקו"ת נצבים. ס"פ רזא פענח א.5)ראה ב, נצבים.6)איוב ר"פ תנחומא ראה

ד.7) פ"ל, מ.8)ויק"ר כג, יב.9)אמור צו, שליט"א.10)תהלים אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה כאן עד

במדרש11) מהרז"ו בפי' וראה יג). (צו, לתהלים הצ"צ ברשימות גם הועתק וכן לפנינו. במדרש כ"ה

הנ"ל). בקונטרס שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת ה.שם ע' חי"ד אגרותֿקודש גם ראה ל,12)*) נדה

ב.13)ב. טז, יז.14)ר"ה א, דברים

    
ÌÎÈL‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÏ ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ Ìz‡«∆ƒ»ƒ«À¿∆ƒ¿≈¬»»¡…≈∆»≈∆

ÈÓÈÓ ‡BL „Ú ÈˆÚ ËBÁÓ 'B‚ ÌÎÈËL1רבינו משה דברי - ƒ¿≈∆≈≈≈∆«≈≈∆
פטירתו קודם ישראל Lt‰לבני ‰p‰ ,2Ì„˜ ÌÏBÚÏ ÔÈB˜ BÊ ƒ≈»»»ƒ¿»…∆

ÌBi‰ lÓa ÊnÓe .‰‰ L‡הידיעה בה"א - היום" נצבים "אתם …«»»¿À»¿ƒ««
- הידוע) È‡˜c¿»ƒ(היום

‰‰,[=שמוסב] L‡ ÏÚ«…«»»
kL BÓk3ea ¿∆»««≈
הזקן] ≈ÏawL∆ƒ[=אדמו"ר

‰Èn„במסורת BaÓ≈«««ƒ
BaÓממעזריטש BaÂ¿«≈«

ÌBi‰c BË ÌL ÏÚa‰«««≈¿«
‰‰ L‡ ÏÚ È‡˜4 »ƒ«…«»»

BÓÎe ,ÔÈc‰ ÌBÈ ‡e‰L∆«ƒ¿
ekLאיוב 5È‰ÈÂאצל ∆»«¿ƒ

‡ÓBÈ ‰Â‰Â ÌÂ ,ÌBi‰«¿ƒ¿≈«¬»»
‡a ‡È„cהדין יום [=והיה ¿ƒ»«»

‰e‡הגדול] ‰‰ L‡c ,¿…«»»
È‰BÊÂ ,ËtLÓe ÔÈc‰ ÌBÈ«ƒƒ¿»¿ƒ
ÌBi‰ ÌÈ Ìz‡ ‰Îa‰«¿»»«∆ƒ»ƒ«
ÌÎlk Ìz‡L ,ÌÎlkÀ¿∆∆«∆À¿∆
„Ú ÌÎÈËL ÌÎÈL‡Ó≈»≈∆ƒ¿≈∆«
‡BLÂ ÈˆÚ ËBÁ≈≈∆¿≈
ÌÈÓi˜ ÌÈ ,ÈÓÈÓ≈∆ƒ»ƒ«»ƒ
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‰‚ÂÓ ÈÏ ‰Á‰
Ìz‡ראׁשיכם אלקיכם הוי' לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים «∆ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

מימי ׁשֹואב עד עצי מחֹוטב גֹו' ,1ׁשבטיכם ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַ
ּפרׁשה ּומרּמז2הּנה הּׁשנה. ראׁש קדם לעֹולם קֹורין זֹו ְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּכתב ּכמֹו הּׁשנה, ראׁש על ּדקאי הּיֹום ורּבֹו3ּבמּלת הּמּגיד מרּבֹו ׁשּקּבל רּבנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
הּׁשנה ראׁש על קאי ּדהּיֹום טֹוב ׁשם הּבעל ׁשּכתּוב4מרּבֹו ּוכמֹו הּדין, יֹום 5ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּומׁשּפט, הּדין יֹום הּוא הּׁשנה ּדראׁש רּבא, ּדדינא יֹומא והוה ותרּגם הּיֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹויהי
עד ׁשבטיכם מראׁשיכם ּכּלכם ׁשאּתם ּכּלכם, הּיֹום נּצבים אּתם הּברכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻוזֹוהי

ועֹומדים קּימים נּצבים ,מימי וׁשֹואב עצי ּבּדין.6חֹוטב ׁשּזֹוכים והיינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּמדרׁשp‰Â‰ב) ּפסּוק7איתא הּוא8על הדא הראׁשֹון ּבּיֹום לכם ּולקחּתם ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
כּו'9דכתיב העֹולם זה ׂשדי יעלז ּבֹו, אׁשר וכל ׂשדי אׁשר10יעלז וכל , ְְְֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ּבא ּכי לּמה, הוי', לפני מי, לפני וכּו', הּברּיֹות אּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבֹו
ּבמיׁשר ועּמים ּבצדק ּתבל יׁשּפֹוט לעׂשֹות, מה מהּו11יםהּכּפּורים, להבין וצרי . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ולכאֹורה ּומׁשּפט, ּדין זהּו הלא מהּמׁשּפט, ּבֹו אׁשר וכל ׂשדי ּדיעלז ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׂשמחה
רז"ל אמרּו ׁשהרי יּפלא, ּוביֹותר ּכלל. מׁשּפט ּבלי טֹוב העֹולם12יֹותר ּכל ׁשאפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
רז"ל ואמרּו ּכרׁשע, ּבעיני היה אּתה צּדיק ל אֹומרים נפּתחים13ּכּלֹו ספרים ג' ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

אפׁשר אי ּכן, ואם כּו', רׁשעים לחּיים, לאלּתר נכּתבים צּדיקים הּׁשנה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבראׁש
ּכתיב הלא להבין, צרי ּגם ּבׂשמחה. ועל14להיֹות הּוא, לאלקים הּמׁשּפט ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹֹ
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הוספה בתור בשעתו לאור ויצא שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - המאמר וסיום התחלת (*

שליט"א אדמו"ר מכ"ק והערות מ"מ בתוספת - לאור (שיצא תרל"ג" - ושוטרים שופטים ל"מאמר

ואילך), תסא ע' ח"ב תרל"ג בסה"מ ולאח"ז ה'תשט"ז), אלול, כ"ה ש"ק, (מוצאי בפ"ע* בקונטרס -

שם: דבר" ב"פתח תרחֿט. ע' הנ"ל תרל"ג ובסה"מ תפט, ע' ח"א מלוקט בסה"מ לאח"ז ונדפס

בזה הנדפס ושוטרים שופטים המאמר הוא זו, שנה אלול כ"ה וילך, נצבים בש"פ שנאמר "המאמר

כפי והסיום) ההתחלה (מלבד המאמר גוף בא להלן וסיום". התחלה ובהוספת שינויים איזה עם -

אדמו"ר מכ"ק הערות ואיזה מ"מ, בתוספות מוגה בלתי הנחה שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י שנאמר

הנ"ל. מקונטרס שנעתקו נצבים.1)שליט"א אדמו"ר2)ר"פ כ"ק (הערת נצבים ר"פ לקו"ת ראה

הנ"ל). בקונטרס ב"היום3)שליט"א נעתק ואילך. תל ס"ע ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

אלול. כה שם.4)יום" לקו"ת נצבים. ס"פ רזא פענח א.5)ראה ב, נצבים.6)איוב ר"פ תנחומא ראה

ד.7) פ"ל, מ.8)ויק"ר כג, יב.9)אמור צו, שליט"א.10)תהלים אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה כאן עד

במדרש11) מהרז"ו בפי' וראה יג). (צו, לתהלים הצ"צ ברשימות גם הועתק וכן לפנינו. במדרש כ"ה

הנ"ל). בקונטרס שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת ה.שם ע' חי"ד אגרותֿקודש גם ראה ל,12)*) נדה

ב.13)ב. טז, יז.14)ר"ה א, דברים
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ו  

נאמר יׂשראל אליו,15ּבני קרֹובים אלקים לֹו אׁשר ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ּוכתיב16ּכדכתיב אלקיכם, לה' אּתם אחי17ּבנים למען ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

לדּון ּפסּול קרֹוב והרי מה18ורעי, להבין צרי וגם . ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּדּיּוק ּומהּו ּבצדק, ענין מהּו ּבצדק, ּתבל יׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּכתּוב

ּדוקא. ּתבל ְֵֵַַָָהּלׁשֹון

C‡ּבּמדרׁש רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא, ּכל19הענין «ְְְְִִִֵַַַָָָָָ
הּׁשּבת, יֹום חביב, ׁשביעי ּבּימים חביבין, ְְֲִִִִִִִִַַַַָָָהׁשביעין

אֹותֹו20ׁשּנאמר ויקּדׁש הּׁשביעי יֹום את אלקים ויבר ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
רז"ל רז"ל21(ואמרּו אמרּו וכן ּבמן, וקּדׁשֹו ּבמן 22ּברכֹו ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָ

ׁשל ּפניו מאֹור ּדֹומה ׁשאינֹו אדם, ׁשל ּפניו ּבמאֹור ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָקּדׁשֹו
ּבחדׁשים ּבׁשּבת), אדם ׁשל ּפניו למאֹור ּבחֹול ְְְֳִִֶֶַָָָָָָָָאדם
ׁשּבר ּבּכל מׂשּבע ׁשהּוא הּׁשביעי, חדׁש חביב, כֹוׁשביעי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻ

רז"ל ּכמאמר ּוברּוחנּיּות, ּבתֹוכֹו23ּבגׁשמּיּות ּגּתֹות ְְְְְֲִִִַַַַַָ
ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו האסיף, עת ׁשהּוא ּבתֹוכֹו, ְְְְִִֵֵֶָָָָּברכֹות
הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשֹופר הרּבה, מצוֹות ּבֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּיׁש
ׁשביעית ּבארץ ּגם ולכן עצרת. ּוׁשמיני מינים וד' ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻסּכה
ּוׁשמי ׁשמים רקיעים, ׁשבעה ׁשּיׁשנם ּדכׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָחביבה,
ּוכתיב וערבֹות, ּומעֹון זבּול ּוׁשחקים ורקיע 24הּׁשמים ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָ
ׁשהּוא ׁשערבֹות הינּו, ׁשמֹו, ּבי"ה ּבערבֹות לרכב ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָֹֹסּלּו
ׁשל נׁשמֹותיהם נמצאים ׁשּבֹו לפי החביב, הּוא ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָהּׁשביעי

כּו' להיֹות25צּדיקים הקּב"ה אצל חביב זה הרי ולכן , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשבעה לּה ׁשּיׁש ּבארץ, ּגם הּוא כן ּכמֹו עליהם, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָרֹוכב
ּתבל הּנה ּתבל, נׁשי' צי' גיא ארקא אדמה ארץ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשמֹות,
ּתבל יׁשּפט נאמר זה ועל החביב, הּוא הּׁשביעי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

ּדיקא. ּתבל ְְֵֵֶֶַָּבצדק,

הּמׁשּפט,ÔÈ‰Ïeג) ענין ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ׁשעברה ּבׁשנה העבֹודה ּכללּות על ְְְֲֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
עבֹודה ּדתֹורה הּקוים ג' ּבכל ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְְֲִִִַַַָָָָּבקּיּום
עֹומד העֹולם ׁשעליהם הּדברים ג' ׁשהם חסדים, ענין26ּוגמילּות הּוא ׁשּכללּותם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

צדקה ׁשל ענין הּוא הּתֹורה ּגם ּדהּנה, צדקה. עצמּה27ׁשל מּצד הּתֹורה ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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ׁשל ענין הּוא ּבעֹולם והמׁשכתּה כּו', ער ּבאין ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹהיא
ּפֹועלים ּבעֹולם) ּתמׁש (ׁשהּתֹורה זה וחּבּור ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻצדקה.
ׁשּמחׁשבּתם לפי והינּו, עבֹודתם, ידי על יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָנׁשמֹות

ּתֹורה ׁשל למחׁשבּתּה אפּלּו קדמה יׂשראל ּוכמֹו28ׁשל . ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ
הּוא הּזה ּובּזמן הּקרּבנֹות, עבֹודת ענין ׁשהּוא עבֹודה, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָכן
רז"ל ּכמאמר צדקה, עם קׁשּור זה הרי הּתפּלה, 29ענין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר מצלי, והדר לעני ּפרּוטה יהיב אליעזר 30רּבי ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נעׂשה הּצדקה ידי ׁשעל והינּו, .ּפני אחזה ּבצדק ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאני
ּפנימּיּות ּבחינת ּדיקא, ּפני ,ּפני ּדאחזה הענין ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּתפּלה
ולכן הּנׁשמה, ּפנימּיּות ידי על ׁשּמתּגּלית ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהאלקּות

הוי') על חּנה (וּתתּפּלל הוי' על היא למעלה31הּתפּלה , ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
הוי' ב'32מּׁשם ּבצדק, ּתבל יׁשּפט ּׁשּכתּוב מה וזהּו . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּבגמילּות הּצדק ּבחינת צדק, ּבחינֹות ב' ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַצדק,
ּובחינת ׁשּבהגּבלה, הּצדקה ענין ׁשהּוא ּותפּלה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָחסדים
הגּבלה. ּבלי הּצדקה ענין ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּצדק

זהÔÈ‰Ïד) ׁשעל הּצדקה מעלת יֹותר ּבפרטּיּות ¿»ƒְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
והדר לעני ּפרּוטה יהיב אליעזר רּבי ְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָנאמר
הּצדקה ענין הּנה, ,ּפני אחזה ּבצדק אני ׁשּנאמר ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמצלי
ּכלּום, לֹו ׁשאין העני ׁשהּוא ׁשפלים, רּוח להחיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּוא
ידי ועל אֹותֹו, מחּיה הּוא הרי צדקה לֹו נֹותן ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָוכאׁשר
ׁשפלים, רּוח להחיֹות ענין ּכן ּגם למעלה מעֹורר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזה
ּׁשּנקראים ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ג' ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָׁשהם
מּבחינת רק הּוא התהּוּותם ׁשּמקֹור ׁשם על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשפלים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, הארה ּבחינת ׁשהיא ּכי33הּמלכּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ארץ על ּבלבד) והארה (זיו הֹודֹו (ורק) לבּדֹו ׁשמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָנׂשּגב
ׁשּגם הינּו, ׁשפלים, רּוח להחיֹות צרי ולכן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָוׁשמים,
ענין וזהּו האצילּות, אֹור ירּגׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָֻּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
י ועל למּטה. הּצדקה ידי על ׁשּנפעל למעלה דיהּצדקה ְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
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ז      

ׁשל ענין הּוא ּבעֹולם והמׁשכתּה כּו', ער ּבאין ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹהיא
ּפֹועלים ּבעֹולם) ּתמׁש (ׁשהּתֹורה זה וחּבּור ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻצדקה.
ׁשּמחׁשבּתם לפי והינּו, עבֹודתם, ידי על יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָנׁשמֹות

ּתֹורה ׁשל למחׁשבּתּה אפּלּו קדמה יׂשראל ּוכמֹו28ׁשל . ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ
הּוא הּזה ּובּזמן הּקרּבנֹות, עבֹודת ענין ׁשהּוא עבֹודה, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָכן
רז"ל ּכמאמר צדקה, עם קׁשּור זה הרי הּתפּלה, 29ענין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר מצלי, והדר לעני ּפרּוטה יהיב אליעזר 30רּבי ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נעׂשה הּצדקה ידי ׁשעל והינּו, .ּפני אחזה ּבצדק ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאני
ּפנימּיּות ּבחינת ּדיקא, ּפני ,ּפני ּדאחזה הענין ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּתפּלה
ולכן הּנׁשמה, ּפנימּיּות ידי על ׁשּמתּגּלית ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהאלקּות

הוי') על חּנה (וּתתּפּלל הוי' על היא למעלה31הּתפּלה , ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
הוי' ב'32מּׁשם ּבצדק, ּתבל יׁשּפט ּׁשּכתּוב מה וזהּו . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּבגמילּות הּצדק ּבחינת צדק, ּבחינֹות ב' ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַצדק,
ּובחינת ׁשּבהגּבלה, הּצדקה ענין ׁשהּוא ּותפּלה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָחסדים
הגּבלה. ּבלי הּצדקה ענין ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּצדק

זהÔÈ‰Ïד) ׁשעל הּצדקה מעלת יֹותר ּבפרטּיּות ¿»ƒְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
והדר לעני ּפרּוטה יהיב אליעזר רּבי ְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָנאמר
הּצדקה ענין הּנה, ,ּפני אחזה ּבצדק אני ׁשּנאמר ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמצלי
ּכלּום, לֹו ׁשאין העני ׁשהּוא ׁשפלים, רּוח להחיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּוא
ידי ועל אֹותֹו, מחּיה הּוא הרי צדקה לֹו נֹותן ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָוכאׁשר
ׁשפלים, רּוח להחיֹות ענין ּכן ּגם למעלה מעֹורר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזה
ּׁשּנקראים ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ג' ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָׁשהם
מּבחינת רק הּוא התהּוּותם ׁשּמקֹור ׁשם על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשפלים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, הארה ּבחינת ׁשהיא ּכי33הּמלכּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ארץ על ּבלבד) והארה (זיו הֹודֹו (ורק) לבּדֹו ׁשמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָנׂשּגב
ׁשּגם הינּו, ׁשפלים, רּוח להחיֹות צרי ולכן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָוׁשמים,
ענין וזהּו האצילּות, אֹור ירּגׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָֻּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
י ועל למּטה. הּצדקה ידי על ׁשּנפעל למעלה דיהּצדקה ְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
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lÙ‡ ‰Ó„˜ Ï‡Èƒ¿»≈»¿»¬ƒ

‰Bz ÏL dzLÁÓÏ28- ¿«¬«¿»∆»
הוא ישראל נשמות שורש

למעלה יתברך ועצמותו במהותו

כולם הנבראים כל משורש

מהתורה למעלה לכך.ואפילו

היהודי של עבודתו ידי על

הרוחניים האורות נמשכים

התורה אור גם כולל .למעלה,
‡‰L ,‰„BÚ ÔÎ BÓÎ¿≈¬»∆
,˙Ba‰ ˙„BÚ ÔÈÚƒ¿«¬««»¿»
ÔÈÚ ‡‰ ‰‰ ÔÓ«¿««∆ƒ¿«
L˜ ‰Ê È‰ ,‰lÙz‰«¿ƒ»¬≈∆»
Ó‡Ók ,‰˜„ ÌÚƒ¿»»¿«¬«

ÏÊ29È‰È ÊÚÈÏ‡ Èa «««ƒ¡ƒ∆∆»ƒ
ÈÏÓ „‰Â ÈÚÏ ‰t¿»∆»ƒ¿»»«¿≈
פרוטה נותן היה אליעזר [=רבי

מתפלל] היה ואחרֿכך ,לעני
Ó‡pL30˜„a È‡-) ∆∆¡«¬ƒ¿∆∆
Ètצדקה) ‰ÊÁ‡-) ∆¡∆»∆
È„Èתפילה) ÏÚL ,È‰Â .¿«¿∆«¿≈

‰lÙza ‰Ú ‰˜„v‰«¿»»«¬∆«¿ƒ»
Èt ,Èt ‰ÊÁ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿∆¡∆»∆»∆

‡˜Èc[במדויק=]˙ÈÁa , «¿»¿ƒ«
˙˜Ï‡‰ ˙iÓÈtכמבואר) ¿ƒƒ»¡…

הבא) ÏÚבסעיף ˙Èlb˙nL∆ƒ¿«≈«
,‰ÓLp‰ ˙iÓÈt È„È¿≈¿ƒƒ«¿»»
ÏÚ ‡È‰ ‰lÙz‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ»ƒ«

) 'ÈÂ‰:שנאמר ‰ÈÂ')כמו ÏÚ ‰pÁ Ïlt˙zÂ31,מתגלית שבתפילה כיון ¬»»«ƒ¿«≈«»«¬»»
ש האלקות ‰ÈÂ'פנימיות ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ32tLÈ ˙kM ‰Ó ‰ÊÂ . ¿«¿»ƒ≈¬»»¿∆«∆»ƒ¿…

,˜„a Ïzפירושו „˜,'בצדק' ˙BÈÁa ' Ì‰L ,˜„ ' ≈≈¿∆∆∆∆∆≈¿ƒ∆∆

Ù˙ ÌÈ„Á ˙ÏÈÓ‚aL ˜„v‰ ˙ÈÁa‰˜„v‰ ÔÈÚ ‡‰L ,‰l ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿««¿»»
ÈÏa ‰˜„v‰ ÔÈÚ ‡‰L ,‰BzaL ˜„v‰ ˙ÈÁ ,‰Ïa‚‰aL∆¿«¿»»¿ƒ««∆∆∆«»∆ƒ¿««¿»»¿ƒ

.‰Ïa‚‰בשנה העבודה כללות על הוא בראשֿהשנה המשפט לסיכום, «¿»»
'צדקה'. נקראו שכולם חסדים, וגמילות עבודה תורה, הקוים: ג' בכל שעברה

˙BÈ ˙iÙa ÔÈ‰Ï („¿»ƒƒ¿»ƒ≈
‰Ê ÏÚL ‰˜„v‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»»∆«∆
È‰È ÊÚÈÏ‡ Èa Ó‡∆¡««ƒ¡ƒ∆∆»ƒ
ÈÏÓ „‰Â ÈÚÏ ‰t¿»∆»ƒ¿»»«¿≈
‰ÊÁ‡ ˜„a È‡ Ó‡pL∆∆¡«¬ƒ¿∆∆∆¡∆
‰˜„v‰ ÔÈÚ ,‰p‰ ,Èt»∆ƒ≈ƒ¿««¿»»
Á ˙BÈÁ‰Ï ‡‰¿«¬«
ÈÚ‰ ‡‰L ,ÌÈÏÙL¿»ƒ∆∆»ƒ
L‡ÎÂ ,ÌÏk BÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿«¬∆
‡‰ È‰ ‰˜„ BÏ Ô˙B≈¿»»¬≈
‰Ê È„È ÏÚÂ ,B˙B‡ ‰iÁÓ¿«∆¿«¿≈∆
Ôk Ìb ‰ÏÚÓÏ BÚÓ¿≈¿«¿»«≈
Á ˙BÈÁ‰Ï ÔÈÚƒ¿«¿«¬«
˙BÓÏBÚ '‚ Ì‰L ,ÌÈÏÙL¿»ƒ∆≈»

,‰iÚ‰ÈÈ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ÏÚ ,ÌÈÏÙL ÌÈ‡˜pM∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«
Ì˙‰˙‰ B˜nL ÌL≈∆¿ƒ¿«»

˙ÈÁaÓ ˜ ‡‰ספירת «ƒ¿ƒ«
˙ÈÁa ‡È‰L ˙ÎÏn‰««¿∆ƒ¿ƒ«

,„Ïa ‰‡‰אךBÓk ∆»»ƒ¿«¿
˙kL33BÓL b Èk ∆»ƒƒ¿»¿

ÂÈÊ) B„B‰ (˜Â) BcÏ¿«¿«ƒ
‡ ÏÚ („Ïa ‰‡‰Â¿∆»»ƒ¿««∆∆

ÌÈÓLÂהקדושֿברוךֿהוא ¿»»ƒ
ונישא רם ובעצמו בכבודו

ללא "לבדו" ונמצא מהעולמות,

העולמות למציאות מקום נתינת

המלכות, וספירת והנבראים.

לברוא ממנו האור יציאת שהיא

אינה ולהחיותם, העולמות את

הקדוש של עצמיותו את מגלה

והארה' 'זיו היא אלא הוא, ברוך

יתברך ממנו ÔÎÏÂבלבד ,¿»≈
Á ˙BÈÁ‰Ï È»ƒ¿«¬«
B‡ LbÈ ‰iÚ‰ÈÈ‰‡Èa ÌbL ,ÈÈ‰ ,ÌÈÏÙL¿»ƒ«¿∆«ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»À¿«
‰˜„v‰ È„È ÏÚ ÏÚÙpL ‰ÏÚÓÏ ‰˜„v‰ ÔÈÚ ‰ÊÂ ,˙ÏÈ‡‰»¬ƒ¿∆ƒ¿««¿»»¿«¿»∆ƒ¿»«¿≈«¿»»
B‡ Èlb ‰lÙza k Á‡ LÓ ‰Ê È„È ÏÚÂ .‰ÓÏ¿«»¿«¿≈∆ƒ¿»««»«¿ƒ»ƒ
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ח  

ׁשּלמעלה אֹור ּגּלּוי ּבּתפּלה ּכ אחר נמׁש ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָזה
מּבחינת סֹוף אין אֹור הארת ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמהׁשּתלׁשלּות,

.ּפני אחזה ֱִֶֶֶָָּפנים,

˙eiËÙe'ב יׁשנם ּגּופא הּצדקה ּבענין הּנה יֹותר ƒ¿»ƒְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
חז"ל אמרּו ּדהּנה עבֹודה. הּנֹותן34אֹופּני ְְֲִֵֵֵַַַַָָ

מתּבר והּמפּייסֹו ּברכֹות ּבׁשּׁשה מתּבר לעני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרּוטה
היא לעני ּפרּוטה ׁשּנתינת ּבזה, והענין ּברכֹות. ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָּבי"א
ּגּופֹו את מחּיה הּוא זה ידי ׁשעל וכיון ּגּופֹו, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָֹלצר
רק היא למעלה הּצדקה ּבענין ּפעּלתֹו ּגם אזי ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֻּבלבד,
וכּמרּמז לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. האצילּות אֹור ְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָֻלהמׁשי

ו"ה ּפרט ׁשהּוא ּפרּוטה, ּבלׁשֹון להמׁשי35גם דהינּו , ְְְְְְְִִֶַַַָָ
ּבּסּדּור וכּמבאר הה"א, אל הוא"ו ּבחינת 36ּולהפריט ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ודּבּור, קֹול ּבענין ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י הּמתחיל ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹּבדּבּור
ּפרט ּבחינת הּוא והּדּבּור ּכלל, ּבחינת הּוא ְְְְְִִִֶַַַַָָׁשהּקֹול
על ּכללּות ּבחינת הּוא הּקֹול ּכי ּׁשּבּכלל, מה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמפרט
וזהּו כּו'. ּפרטּיּות ּבחינת הם והאֹותּיֹות האֹותּיֹות, ְְְְִִִִֵֶַָָָָּכל
ולכן הה"א. אל הוא"ו ּבחינת להפריט ּפרּוטה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָענין
אמנם, הוי'. ּדׁשם וא"ו אֹות ּכנגד ּברכֹות, ּבוא"ו ְְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָמתּבר
ענין אם ּכי ּבלבד, לגּופֹו הּנצר ענין אינֹו העני ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּפּיּוס
הּוא עצמֹו מּצד ׁשהעני והיינּו, הּדעת, הּנחת ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָׁשל
ׁשהּוא ּכ על ּתרעמת לֹו ׁשּיׁש לפי כּו', ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹּבהתמרמרּות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשּתפּלתֹו37עני, גֹו', יעטף ּכי לעני ּתפּלה ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ
הּוא הּבריאה ׁשּסדר היֹות ּדעם עני, היֹותֹו עצם על ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָהיא

ועני ּדעׁשיר החּלּוק להיֹות ׁשּצרי מקֹום,38ּבאפן מּכל , ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָֹ
צרי לּמה עלטֹוען מדּברים וכאׁשר העני. להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הרי ׁשּמתּפּיס, עד כּו' ּדעּתֹו את ּומּניחים העני ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלּבֹו
ּגּופֹו לצרכי ּפרּוטה נתינת מאׁשר יֹותר נעלה ענין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
אֹור המׁשכת רק (לא ּפֹועלים זה ידי על ולכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹּבלבד.
המׁשכת ּגם) אּלא ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָהאצילּות
ּברכֹות, ּבי"א מתּבר ׁשהּמפּיסֹו וזהּו האלקּות. ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹּפנימּיּות
מעׂשר ׁשּלמעלה ּבחינה על מֹורה י"א ׁשּמסּפר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכּידּוע
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ב.34) ט, סע"ב.35)ב"ב רסג, ואילך.36)של"ה ג רלו, דא"ח ד"ה37)עם ואילך. תכט ע' תרכ"ז סה"מ וראה א. קב, תהלים

.16 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר גם וראה ואילך). ב קיח, ח"א קונטרסים (סה"מ תר"ץ ראה38)ארשב"נ

ט. משפטים תנחומא

    
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlLבלבושים מוסתר שאינו בליֿגבול אור - ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

שבעולמות ÈÁaÓ˙וצמצומים ÛB ÔÈ‡ B‡ ˙‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,∆ƒ¿«∆»«≈ƒ¿ƒ«
ÌÈהרגיל הסדר כפי בעולמות שמאיר האלוקי האור 'פנימיות'. מלשון - »ƒ

האור אך 'אחור', ונקרא ומצומצם מכוסה אור מהשתלשלות'הוא ש'למעלה

אלוקות גילוי שהוא 'פנים', נקרא

משתקפת האדם שפנימיות (כמו

מתבאר ובזה בפניו), ומתגלה

בצדק אני הפסוק: לשון דיוק

.È ‰ÊÁ‡∆¡∆»∆
‰p‰ ˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈ƒ≈
‡Ùe ‰˜„‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»»»

‡ÈpÙB[=עצמה] ' ÌLÈ∆¿»«≈
eÓ‡ ‰p‰ .‰„BÚ¬»¿ƒ≈»¿

Ï"ÊÁ34‰Ëe Ô˙Bp‰ «««≈¿»
‰MLa a˙Ó ÈÚÏ∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ»

BÈiÙ‰Â ˙BÎaמדבר=] ¿»¿«¿«¿
ומנחמו] לבו ≈«¿a˙Óƒעל

ÔÈÚ‰Â .˙BÎa ‡"Èa¿¿»¿»ƒ¿»
‰Ëe ˙È˙pL ,‰Êa»∆∆¿ƒ«¿»
,BÙe ˆÏ ‡È‰ ÈÚÏ∆»ƒƒ¿…∆
‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈∆
,„Ïa BÙe ˙‡ ‰iÁÓ¿«∆∆ƒ¿«
ÔÈÚa B˙lÚ Ì ÈÊ‡¬««¿À»¿ƒ¿«
˜ ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ‰˜„‰«¿»»¿«¿»ƒ«
˙eÏÈˆ‡‰ B‡ ÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ»¬ƒ

.‰iÚ‰ÈˆÈ‰‡ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ÔBLÏa Ì‚ ÊÎÂ¿«¿À»«ƒ¿
Ë ‡e‰L ,‰Ëe¿»∆¿»

‰"Â35ÈLÓ‰Ï eÈ‰„ ,¿«¿¿«¿ƒ
Â"‡Â‰ ˙ÈÁa ËÈÙ‰Ïe¿«¿ƒ¿ƒ««»
‡ÎÂ ,‡"‰‰ Ï‡∆»≈¿«¿…»

eaביאור עם [=סידור «ƒ
חסידות] עלֿפי 36התפילה

È„‡ ÏÈÁ˙‰ ea„a¿ƒ««¿ƒ¬…»
ÏB˜ ÔÈÚa ÁzÙz È˙Ù¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«
‡e‰ ÏBw‰L ,ea„Â¿ƒ∆«
‡e‰ ea‰Â ,ÏÏk ˙ÈÁa¿ƒ«¿»¿«ƒ
‰Ó ËÙL Ë ˙ÈÁa¿ƒ«¿»∆¿»≈«
‡e‰ ÏBw‰ Èk ,ÏÏkaM∆«¿»ƒ«
Ïk ÏÚ ˙eÏÏk ˙ÈÁa¿ƒ«¿»«»
Ì‰ ˙Bi˙B‡‰Â ,˙Bi˙B‡‰»ƒ¿»ƒ≈

'eÎ ˙eiË ˙ÈÁa('קול') הֿו' בין ההבדל מתבאר זה, לביאור בהתאם ¿ƒ«¿»ƒ
('דיבור') ‡Ïלֿה' Â"‡Â‰ ˙ÈÁa ËÈÙ‰Ï ‰Ëe ÔÈÚ e‰ÊÂ .¿∆ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««»∆

(ה"א,‰‰"‡ הפרט אל יומשך קול) (וא"ו, שמהכלל פועל הפרוטה בנתינת »≈
לעולמות מפורט באופן יומשך הכללי, האצילות אור - פירוש דיבור),

ÔÎÏÂבריאהֿיצירהֿעשי' .¿»≈
,˙BÎa Â"‡Âa a˙Óƒ¿»≈¿»¿»
ÌL Â"‡Â ˙B‡ „‚k¿∆∆»¿≈

'ÈÂ‰נותן כאשר הוא זה וכל ¬»»
לעני ei'פרוטה' ,ÌÓ‡ .»¿»ƒ

ˆp‰ ÔÈÚ BÈ‡ ÈÚ‰∆»ƒ≈ƒ¿»«ƒ¿»
ÔÈÚ Ì‡ Èk ,„Ïa BÙe‚Ï¿ƒ¿«ƒƒƒ¿»

p‰ ÏL,eÈÈ‰Â ,˙Ú‰ ˙Á ∆«»««««¿«¿
‡e‰ BÓˆÚ „Ó ÈÚ‰L∆∆»ƒƒ««¿
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מהוי'39ספירֹות למעלה הוי', לפני ּדר ועל ּגם40, וזהּו . ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכתיב ּביֹוסף ּדהּנה יֹוסף, אֹותּיֹות ּתֹולדֹות41ׁשּפּיּוס אּלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶ

אבל ּבאצילּות, הּוא יעקב ׁשל ׁשענינֹו והינּו, יֹוסף, ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹיעקב
וזהּו ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּגם ׁשּימׁש היא ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֻהּתכלית

הארץ לכל ּבר הּמׁשּביר ׁשהּוא יֹוסף ׁשל ׁשהּוא42ענינֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צריכה למּטה ׁשּימׁש ּוכדי למּטה, ההמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻענין
ענין וזהּו כּו'. ּביֹותר נעלית מּבחינה ההמׁשכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלהיֹות
צרי ׁשּתחּלה הינּו מצלי, והדר לעני ּפרּוטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיהיב
להיֹות ּכ אחר ּבא זה ידי ועל ּפרּוטה, יהיב ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלהיֹות
הּפּיּוס. ענין ידי על ּכמֹו ּפנימית, המׁשכה ,ּפני ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאחזה

(הּנֹותןp‰Â‰ה) הּצדקה ּבעבֹודת הנ"ל האֹופּנים ב' ¿ƒ≈ְֲִֵַַַַַַַָָָ
קדם להיֹות צריכים והּמפּיסֹו) לעני ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹּפרּוטה
רז"ל אמרּו לתפּלה ּבנֹוגע ּדהּנה, ּבזה, והענין 43הּתפּלה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

רז"ל אמרּו כן ּוכמֹו ּתּקנּום, אבֹות הרגלים44ּתפּלֹות ׁשג' ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
אברה ּכנגד ּפסח האבֹות, ג' ּכנגד ּכנגדהם ׁשבּועֹות ם, ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

וענין הּתפּלה ׁשענין ונמצא, יעקב. ּכנגד וסּכֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻיצחק,
ּכתיב הרגלים ּבענין והּנה, אחת. מדרגה הם 45הרגלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
אלקי הוי' ּפני את זכּור ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשלׁש
מכּון ׁשהיה הּמקּדׁש ׁשּבבית הינּו, יבחר, אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבּמקֹום

ההיכלֹות כן46נגד ּוכמֹו ,אלקי הוי' ּפני ּגּלּוי היה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ההיכלֹות נגד נתקן ׁשּסדרּה ּדפני47ּבּתפּלה הּגּלּוי ּבּה יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבבית אלקי הוי' ּדפני הּגּלּוי והּנה, .אלקי ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹהוי'
ּכמֹו ההׁשּתחואה, ענין ידי על נעׂשה היה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּמקּדׁש
ההׁשּתחואה ּובענין כּו'. ּולהׁשּתחֹות לראֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָׁשאֹומרים
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ובכ"מ.39) קכח. ע' במדבר אוה"ת ובכ"מ.40)ראה ד. כז, אחרי לקו"ת גם -41)ראה ויחי פ' הזהר ביאורי וראה ב. לז, וישב
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הנ"ל). בקונטרס
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ט      

מהוי'39ספירֹות למעלה הוי', לפני ּדר ועל ּגם40, וזהּו . ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכתיב ּביֹוסף ּדהּנה יֹוסף, אֹותּיֹות ּתֹולדֹות41ׁשּפּיּוס אּלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶ

אבל ּבאצילּות, הּוא יעקב ׁשל ׁשענינֹו והינּו, יֹוסף, ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹיעקב
וזהּו ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּגם ׁשּימׁש היא ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֻהּתכלית

הארץ לכל ּבר הּמׁשּביר ׁשהּוא יֹוסף ׁשל ׁשהּוא42ענינֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צריכה למּטה ׁשּימׁש ּוכדי למּטה, ההמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻענין
ענין וזהּו כּו'. ּביֹותר נעלית מּבחינה ההמׁשכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלהיֹות
צרי ׁשּתחּלה הינּו מצלי, והדר לעני ּפרּוטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיהיב
להיֹות ּכ אחר ּבא זה ידי ועל ּפרּוטה, יהיב ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלהיֹות
הּפּיּוס. ענין ידי על ּכמֹו ּפנימית, המׁשכה ,ּפני ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאחזה

(הּנֹותןp‰Â‰ה) הּצדקה ּבעבֹודת הנ"ל האֹופּנים ב' ¿ƒ≈ְֲִֵַַַַַַַָָָ
קדם להיֹות צריכים והּמפּיסֹו) לעני ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹּפרּוטה
רז"ל אמרּו לתפּלה ּבנֹוגע ּדהּנה, ּבזה, והענין 43הּתפּלה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

רז"ל אמרּו כן ּוכמֹו ּתּקנּום, אבֹות הרגלים44ּתפּלֹות ׁשג' ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
אברה ּכנגד ּפסח האבֹות, ג' ּכנגד ּכנגדהם ׁשבּועֹות ם, ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

וענין הּתפּלה ׁשענין ונמצא, יעקב. ּכנגד וסּכֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻיצחק,
ּכתיב הרגלים ּבענין והּנה, אחת. מדרגה הם 45הרגלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
אלקי הוי' ּפני את זכּור ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשלׁש
מכּון ׁשהיה הּמקּדׁש ׁשּבבית הינּו, יבחר, אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבּמקֹום

ההיכלֹות כן46נגד ּוכמֹו ,אלקי הוי' ּפני ּגּלּוי היה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ההיכלֹות נגד נתקן ׁשּסדרּה ּדפני47ּבּתפּלה הּגּלּוי ּבּה יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבבית אלקי הוי' ּדפני הּגּלּוי והּנה, .אלקי ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹהוי'
ּכמֹו ההׁשּתחואה, ענין ידי על נעׂשה היה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּמקּדׁש
ההׁשּתחואה ּובענין כּו'. ּולהׁשּתחֹות לראֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָׁשאֹומרים
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ובכ"מ.39) קכח. ע' במדבר אוה"ת ובכ"מ.40)ראה ד. כז, אחרי לקו"ת גם -41)ראה ויחי פ' הזהר ביאורי וראה ב. לז, וישב

ואילך. א שצב, ואילך. ב שפח, ואילך. ב שפה, ויחי אוה"ת ואילך. קסח ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד כט, האמצעי לאדמו"ר

ואילך. ב ו.42)תצ, מב, מקץ ב.43)ע"פ כו, מקומו.44)ברכות "צ"ע שליט"א: אדמו"ר כ"ק ובהערת במד"ר. הנ"ל: בקונטרס

שם). ובהמ"מ ד. ע' ח"א תרל"ג סה"מ גם (וראה ב" רנז, בזח"ג מצאתיו טז.45)לע"ע טז, ראה תו"א46)פ' ב. קסא, זח"ג ראה

הנ"ל. בקונטרס שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת - ג) (יב, לך שליט"א47)לך אדמו"ר כ"ק (הערת ועוד במקומו [האריז"ל] סידור

הנ"ל). בקונטרס

    
˙BÈÙ ÚÓ ‰ÏÚÓlL ‰Èa39 ÏÚÂ (בסעיף, המבואר ¿ƒ»∆¿«¿»≈∆∆¿ƒ¿«∆∆

לפסוק: בנוגע ‰ÈÂ',הקודם) ÈÙÏפירושו ÈÂ‰Ó'ש'לפני' ‰ÏÚÓÏ40. ƒ¿≈¬»»¿«¿»≈¬»»
È˙ BÈa ‰p‰ ,BÈ ˙B˙B‡ eL b e‰Â41‰l‡ ¿∆«∆ƒƒ≈¿ƒ≈¿≈¿ƒ≈∆

,˙eÏÈ‡a ‡e‰ ÚÈ ÏL BÈÚL ,eÈÈ‰Â ,BÈ ÚÈ ˙B„ÏBz¿«¬…≈¿«¿∆ƒ¿»∆«¬…«¬ƒ
‡È‰ ˙ÈÏÎz‰ Ï‡¬»««¿ƒƒ
‰‡Èa b LÓL∆À¿««ƒ¿ƒ»
BÈÚ e‰Â ,‰Ú‰ÈÈ¿ƒ»¬ƒ»¿∆ƒ¿»
ÈaL‰ ‡e‰L BÈ ÏL∆≈∆««¿ƒ

‡‰ ÏÎÏ a42יוסף=] »¿»»»∆
גם הוא וכן מזון], המספק ַהוא

ג מפרנס יוסף במזוןברוחניות, ם

ÈÚרוחני ‡e‰L ,∆ƒ¿«
È„Îe ,‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»¿≈
‰ÎÈ ‰hÓÏ LÓL∆À¿«¿«»¿ƒ»
‰ÈaÓ ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒ¿ƒ»

'eÎ ˙BÈa ˙ÈÏÚהעליון «¬≈¿≈
יותר, למטה לירד בכוחו ביותר

שהיא ככל האבוקה, כמשל

יותר מאירה היא כך יותר גדולה

ÈÚלמרחוק e‰Â "רבי. ¿∆ƒ¿«
ÈÚÏאליעזר ‰e È‰È»ƒ¿»∆»ƒ

ÈÏÓ „‰Â"eÈÈ‰ , ¿»»«¿≈«¿
˙BÈ‰Ï È ‰lzL∆¿ƒ»»ƒƒ¿
‰ È„È ÏÚÂ ,‰e È‰È»ƒ¿»¿«¿≈∆
‰‡ ˙BÈ‰Ï  ‡ ‡a»««»ƒ¿∆¡∆
,˙ÈÓÈ ‰ÎLÓ‰ ,È»∆«¿»»¿ƒƒ
.e‰ ÈÚ È„È ÏÚ BÓ¿«¿≈ƒ¿««ƒ
ב' הצדקה בנתינת לסיכום,

("הנותן לגופו צדקה אופנים:

אור ממשיך שבזה פרוטה")

ו"המפייסו" למטה. האצילות

האלוקות פנימיות ממשיך שבזה

מאצילות. שלמעלה

‰e ˙Bp‰ ‰„‰ ˙„BÚa Ï‰ ÈpÙB‡‰ ' ‰p‰Â ‰¿ƒ≈»«ƒ«««¬««¿»»«≈¿»
‰lÙz‰ „ ˙BÈ‰Ï ÈÎÈ BÈÙ‰Â ÈÚÏהכנה שמהווים כיון ∆»ƒ¿«¿«¿…¿ƒƒƒ¿…∆«¿ƒ»

Ïלתפילה eÓ‡ ‰lÙ˙Ï ÚBa ,‰p‰ ,‰a ÈÚ‰Â .43 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿≈«ƒ¿ƒ»»¿««
˙BlÙz(יום שבכל תפילות ez(ג' ˙B‡הנוהג וקבע תיקן אברהם ¿ƒ»ƒ¿

ערבית - יעקב מנחה, - יצחק שחרית, תפילת ‡eÓלהתפלל Î BÓÎe ,¿≈»¿

Ï44„  ,˙B‡‰ ' „ ‰ ÈÏ‰ 'L ««∆»¿»ƒ≈¿∆∆»»∆«¿∆∆
,‡ÓÂ .ÚÈ „ ˙BÂ ,È „ ˙BÚeL ,‰‡«¿»»»¿∆∆ƒ¿»¿À¿∆∆«¬…¿ƒ¿»

˙‡ ‰„Ó ‰ ÈÏ‰ ÈÚÂ ‰lÙz‰ ÈÚLהאבות ג' כנגד -. ∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«»¿»ƒ≈«¿≈»««
È˙ ÈÏ‰ ÈÚa ,‰p‰Â45Ï ‰‡È ‰a ÈÓÚ LÏL ¿ƒ≈¿ƒ¿«»¿»ƒ¿ƒ»…¿»ƒ«»»≈»∆»

'ÈÂ‰ È ˙‡ eÎ¿¿∆¿≈¬»»
L‡ Ba ÈÏ‡¡…∆«»¬∆

Èלרגל עליה מצוות - ƒ¿«
רגלים, בג' לביתֿהמקדש

ה' לפני ‰eÈ,להראות , ֵָ«¿
‰È‰L L‰ ˙ÈaL∆¿≈«ƒ¿»∆»»
˙BÏÎÈ‰‰ „ eÎÓ¿À»∆∆«≈»
"כי העליונים], [=עולמות

כל יש דאצילות במלכות למעלה

וגם והלשכות שבעזרה הבחינות

אור) (תורה הבית" ««‰46‰Èהר
,ÈÏ‡ 'ÈÂ‰ È Èelbƒ¿≈¬»»¡…∆
d„L ‰lÙza Î BÓÎe¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»
˙BÏÎÈ‰‰ „ ˙47 ƒ¿«∆∆«≈»

מכוונים התפילה חלקי [=כל

בעולמות שונות בחינות כנגד

ראשונה "ברכה כגון: העליונים.

גדול ברוך אל עד אור דיוצר

הספיר', 'לבנת היכל הוא - דעה

היכל הוא - ברוך לאל עד ומשם

עד ומשם השמים', 'עצם

'נוגה', היכל - בטובו המחדש

היכל - עולם אהבת עד ומשם

- ויציב אמת עד ומשם 'זכות',

הוא ויציב ומאמת 'אהבה', היכל

תהלות ובאמרו 'רצון'; היכל

הוא אז - גואלם עליון לאל

הרצון מהיכל העליות התחלת

ואח"כ קדשים', 'קדשי היכל אל

חיים)] עץ (פרי עצמו" ק"ק בהיכל הוא תפתח שפתי ‰Èelbבאדני da LÈ≈»«ƒ
ÈÏ‡ 'ÈÂ‰ ÈÙדרגה היא אלקיך' הוי' 'פני דרגת כבביתֿהמקדש; ƒ¿≈¬»»¡…∆

(כנ"ל) והגבלה ממדידה ‡ÈÏשלמעלה 'ÈÂ‰ ÈÙ Èelb‰ ,‰p‰Â .¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬»»¡…∆
‰‡ÂzL‰‰ ÈÚ È„È ÏÚ ‰Ú ‰È‰ L‰ ˙Èaהעולים של ¿≈«ƒ¿»»»«¬∆«¿≈ƒ¿««ƒ¿«¬»»

ÈÚeלרגל .'eÎ ˙BÂzL‰Ïe ˙B‡Ï e˙L BÓ ,¿∆»ƒ¿¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76



י  

ּבחינֹות ב' ּכדמיֹון48יׁש ׁשהיא חיצֹונית הׁשּתחואה . ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָ
והכרח, ּכפיה ּבדר ׁשהיא האדֹון אל העבד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהׁשּתחואת
ׁשמׁשּתחוה אּלא ּכלל, לזה רצֹונֹו ׁשאין להיֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיכֹול
והׁשּתחואה על. קּבלת ׁשל ּבאפן האדֹון, יראת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹמּצד
ּכחֹותיו ׁשּכל ּובאפן ורצֹון, חפץ ּבבחינת ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹּפנימית
הם ההׁשּתחוואה ׁשּבענין הּבחינֹות ּוב' כּו'. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמתּבּטלים
ׁשּכאׁשר ּדהינּו, ּוראּיה, ּדׁשמיעה הּבחינֹות ב' ּדר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָעל
ּפֹועל זה הרי ּבלבד, ׁשמיעה ּבחינת היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָהעבֹודה
היא העבֹודה ּכאׁשר א ּבלבד, חיצֹונית ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָהׁשּתחואה
ּוכמֹו ּפנימית. הׁשּתחואה ּפֹועל זה הרי ראּיה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבבחינת
סּלם היא הּתפּלה ּדהּנה, אּלּו, ענינים ב' ּבּתפּלה יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻכן

גֹו' ארצה ּבאפן49מּצב היא הּתפּלה ׁשהתחלת והינּו, , ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּתלכּו אלקיכם הוי' למּטה50ּדאחרי היינּו הוי' אחרי , ְְְֱֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּזֹוהימהוי ּבלבד, וחיצֹונּיּות אחֹורים ּובבחינת ,' ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָ
העבֹודה ותכלית ּגמר א על. קּבלת ׁשל ּבאפן ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהעבֹודה
הוי', לפני ּפנימּיּות, ּבבחינת ,ּפני אחזה להיֹות ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָהיא
ׁשּבּתפּלה הנ"ל ענינים ּוב' מהוי'. למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּדהינּו
אֹופּני ב' ידי על ּבאים והּׂשגה, על קּבלת ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשּכללּותם
והּמפּיסֹו. לעני ּפרּוטה הּנֹותן הּצדקה, ּבענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהעבֹודה

ּדהּנה,e‰ו) ּבצדק, ּתבל יׁשּפט ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּתֹורה ּבלּקּוטי ּפעמים51מבאר ב' הּוא ׁשּתבל ְְְִִֵֵֵֶָָָֹ

עבֹודת ענין ׁשהּוא ּדאריה העבֹודה ׁשּבאפן והינּו ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאריה,
ּכמאמר52האהבה העבֹודה, ּפּולחנא53(ּכללּות לית ְְְֲֲֲֵַַַָָָָָָָ

זה הרי ּובכללּות ּבחינֹות, ב' יׁש ּדרחימּותא) ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּכפּולחנא
אֹומרים ׁשהּׂשרפים לאֹופּנים, ׂשרפים ׁשּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָההפרׁש
ּומבּדל קדֹוׁש יתּבר ׁשהּוא אי ׁשּמּׂשיגים לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻקדֹוׁש
אליו ולּבטל לּכלל רֹוצים הם ולכן עֹולמֹות ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמּגדר
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הנ"ל).4)8 בקונטרס שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת ב צח, ברכה לקו"ת תמ"ה49)ראה תקו"ז ב. שו, ב. רסו, זח"א יב. כח, ויצא
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‰ÈÙk „a ‡È‰L B„‡‰ Ï‡ „Ú‰ ˙‡ÂÁzL‰ BÈÓ„k¿ƒ¿ƒ¿«¬»«»∆∆∆»»∆ƒ¿∆∆¿ƒ»
‡‡ ,ÏÏk ‰Ï BB È‡L ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,ÁÎ‰Â¿∆¿≈«∆»ƒ¿∆≈¿¿∆¿»∆»
.ÏÚ ˙Ïa˜ ÏL Ù‡a ,B„‡‰ ˙‡È „Ó ‰ÂÁzLÓL∆ƒ¿«¬∆ƒ«ƒ¿«»»¿…∆∆«»«…

˙ÈÓÈt ‰‡ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»»¿ƒƒ
ÙÁ ˙ÈÁa ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«≈∆
ÏkL Ù‡e ,BÂ¿»¿…∆∆»
'eÎ ÌÈÏha˙Ó ÂÈ˙BÁk…»ƒ¿«¿ƒ
שהיא השתחוואה, [=בדוגמת

האדם] של קומתו e'בכל .
ÈÚaL ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆¿ƒ¿«
 ÏÚ Ì‰ ‰‡ÂÁzL‰‰«ƒ¿«¬»»≈«∆∆

˙BÈÁa‰ 'השגת באופן «¿ƒ
i‡e‰,אלוקות: ‰ÚÈÓLƒ¿ƒ»¿ƒ»

בעיניים גשמית [בראיה

חזקה התאמתות ישנה הגשמיות

נחקקת דבר רואה כאשר מאוד,

גמורה. בוודאות במוחו צורתו

לשמיעה, כלל דומה ואינה

אך הדבר אודות שומע כאשר

ישנה כך בעצמו. אותו ראה לא

השכל', ב'עין רוחנית ראיה

באופן הדבר ומשיג מבין כאשר

אך בעיניו. רואהו כאילו מוחשי

השגה היא רוחנית 'שמיעה'

היטב הדבר שמבין ואף בלבד,

אצלו מתאמת אינו בשכלו

L‡kLכבראיה] ,eÈ‰ .¿«¿∆«¬∆
˙ÈÁa ‡È‰ ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ«
‰ È‰ ,„Ïa ‰ÚÈÓL¿ƒ»ƒ¿«¬≈∆
‰‡ÂÁzL‰ ÏÚBt≈ƒ¿«¬»»
‡ ,„Ïa ˙ÈBÈÁƒƒƒ¿««
‡È‰ ‰„BÚ‰ L‡k«¬∆»¬»ƒ
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‰‡ÂÁzL‰ ÏÚBt≈ƒ¿«¬»»
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,e‡ ÌÈÈÚ ' ‰Ùza«¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈

‰‡ Ó ÌÒ ‡È‰ ‰Ùz‰ ,‰p‰השמימה מגיע וראשו ¿ƒ≈«¿ƒ»ƒÀ»À»«¿»
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eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ‡50'אחוריים' מלשון 'אחרי' -ÈÁ‡ , «¬≈¬»»¡…≈∆≈≈«¬≈
˙eiBÈÁÂ ÌÈBÁ‡ ˙ÈÁe ,'ÈÂ‰Ó ‰hÓÏ eÈ‰ 'ÈÂ‰¬»»«¿¿«»≈¬»»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿ƒƒ

ÏÚ ˙Ïa˜ ÏL Ù‡a ‰„BÚ‰ È‰BL ,„Ïaבכל ה' עבודת ƒ¿«∆ƒ»¬»¿…∆∆«»«…
יתברך גדולתו משיג שאינו למרות ‰BÚ„‰מצב, ˙ÈÏÎ˙Â Ó ‡ .«¿«¿«¿ƒ»¬»

˙BÈ‰Ï ‡È‰בצדק אני הפסוק: ÈÁa˙כהמשך ,Èt ‰Á‡ ƒƒ¿∆¡∆»∆ƒ¿ƒ«
ÌÈÈÚ 'e .'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ eÈÈ‰ ,'ÈÂ‰ ÈÙÏ ,˙eiÓÈt¿ƒƒƒ¿≈¬»»¿«¿¿«¿»≈¬»»ƒ¿»ƒ
‰ÙzaL Ï‰««∆«¿ƒ»
ÏÚ ˙Ïa˜ Ì˙eÏÏkL∆¿»»«»«…
È„È ÏÚ ÌÈ‡a ,‰‚O‰Â¿«»»»ƒ«¿≈

‰„BÚ‰ ÈpÙB‡ 'בהכנה «≈»¬»
‰‰˜„לתפילה ÈÚa¿ƒ¿««¿»»

,ÈÚÏ ‰et ˙Bp‰«≈¿»∆»ƒ
.BÒÈiÙn‰Âאופני ב' לסיכום, ¿«¿«¿

בסעיף שנתבארו הצדקה נתינת

קודם להיות צריכים הקודם,

שגם לתפילה, כהכנה התפילה

השתחוואה - אופנים שני בה

והשתחוואה (שמיעה) חיצונית

הבא בסעיף (ראי'). פנימית

הפסוק לבאר תבלחוזר "ישפוט

בתחילת שהקשה בצדק",

דוקא נאמר מדוע המאמר,

'תבל'?

e˙k ‰Ó eÈ ‰e (Â»∆»«∆»
,‰p‰ ,˜„a Ïz tLÈƒ¿…≈≈¿∆∆¿ƒ≈
‰Bz ÈeÏa ‡Ó51 ¿…»¿ƒ≈»

ÌÈÓÚt ' ‡e‰ ÏzL∆≈≈¿»ƒ
‰È‡432 -eÈÈ‰Â , «¿≈¿«¿

‰È‡ ‰„BÚ‰ Ù‡aL∆¿…∆»¬»¿«¿≈
˙„BÚ ÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬«

‰‰‡‰52מרכבה במראה »«¬»
הנביא יחזקאל שראה העליונה

הימין", אל ארי' "פני נאמר:

האהבה עבודת הוא ארי'

,‰„BÚ‰ ˙eÏÏk¿»»¬»
Ó‡Ók53‡ÁÏet ˙ÈÏ ¿«¬«≈¿»»

‡˙eÓÈÁ ‡ÁÏeÙk¿¿»»ƒ¿ƒ»
כעבודת מעולה עבודה [=אין

האהבה)האהבה] ובעבודת

ÌÈÙעצמה ÈaL LÙ‰‰ ‰ È‰ ˙eÏÏÎe ,˙BÈÁa ' LÈ≈¿ƒƒ¿»¬≈∆«∆¿≈∆≈¿»ƒ
הבריאה] שבעולם העשי']ÌÈpÙB‡Ï[=מלאכים שבעולם ,[=מלאכים »«ƒ

a˙È ‡e‰L È‡ ÌÈ‚ÈOnL ÈÙÏ LB„˜ ÌÈÓB‡ ÌÈÙO‰L∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ∆«ƒƒ≈∆ƒ¿»≈
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אין אֹור ּבגדּלת וההּׂשגה הּטעם מחמת וזהּו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻיתּבר
מחמת ּגדֹול ּברעׁש הם האֹופּנים אבל הּוא, ּברּו ְֲֲִֵֵַַַַָָָָסֹוף
ּבנׁשמֹות אּלּו ּבחינֹות ב' יׁשנם כן ּוכמֹו ההּׂשגה. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהעּדר
,יתּבר הּבֹורא ּגדּלת הּמּׂשיגים ּדעה ּבעלי יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻיׂשראל,
עבֹודה (ׁשּזֹוהי ההּׂשגה מחמת להּכלל רֹוצים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהם
מּׂשיגים ׁשאינם עם המֹון ּבחינת ויׁש ראּיה), ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבבחינת
האֹופּנים ּכדמיֹון כּו', לּכלל רֹוצים הם זה ּכל ועם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּכלל,
ּכל ּכי על), קּבלת ׁשמיעה, ׁשּבבחינת עבֹודה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ(ׁשּזֹוהי
ולכן אריה. לבחינת לבֹוא יכֹול מּיׂשראל ואחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד
ב' מרּמזים ּתבל ּבבחינת ּכי ּדוקא, ּתבל יׁשּפט ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻנאמר
יׁשּפט ּׁשּנאמר מה ּגם וזהּו יׂשראל. ׁשּבנׁשמֹות ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּבחינֹות
צדק ּדצדק, הּבחינֹות ב' ׁשהם צדק, ב' ּבצדק, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַּתבל

וצ ּותפּלה, (ּכנ"ל).ּדצדקה ּדתֹורה דק ְְְְִִֶֶַַָָָָ

ענין‡ÌÓז) אינֹו ּבצדק) ּתבל (יׁשּפט הּמׁשּפט ענין »¿»ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
זה ידי ׁשעל היא הּכּונה אּלא ּבלבד, ּדין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל
ענין ׁשּכללּות ּבזה, והענין ּביֹותר. נעלה אֹור ּגּלּוי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻימׁש
אֹור ּגּלּוי יהיה זה ידי ׁשעל ּבׁשביל הּוא למעלה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָהּדין
וסּכֹות הּׁשנה ראׁש ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי יֹותר, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻנעלה
ּפעמים ב' ּתבל, ענין (ׁשּזהּו אריה ּבתבת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ[ׁשּמרּמזים

ּכּידּוע ּתבֹות54אריה), ראׁשי הּׁשנהׁשאריה ראׁש ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּכּפּוריםנאמר זה ׁשעל ׂשמאלֹו55רּבה], ְֱִִֶֶֶַַַַָֹ

ׂשמאלֹו ׁשּבחינת היינּו, ּתחּבקני, וימינֹו לראׁשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹּתחת
להיֹות ּבׁשביל רק זה הרי הּׁשנה ּדראׁש הּדין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
ׁשּלא מּזה, ויתירה הּסּכֹות. ּבחג ּתחּבקני ּדימינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻהּגּלּוי

אּלא יֹותר, נעלה אֹור ּגּלּוי יהיה זה ידי ׁשעל ּבׁשביל הּוא הּדין ׁשענין ּבלבד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבּזהר ׁשּנתּבאר ּדר על אם, ּכי ּכלל, ּדין ׁשל ענין זה אין על56ׁשּמּלכּתחּלה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לכן57הּפסּוק חביבּותן ׁשּמּפני למעּלּיּותא, הּוא זה ׁשענין ּבעיניו, זּכּו לא ׁשמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּׁשהּכלי מה ׁשּכל נאה, ּבנין אֹו נאה ּכלי לֹו ׁשּיׁש האדם וכמׁשל ּבעיניו, זּכּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלא
ּוצריכה היטב נתקנה לא ׁשעדין לֹו ודֹומה יֹותר מתּקנּה הּוא יֹותר עליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹחביב

עדין. ֲִִַּתּקּון

e‰ÊÂּׁשּנאמר מה ּכן מאמר58ּגם וידּוע ּדיקא, והּוא ּבצדק, ּתבל יׁשּפט והּוא ¿∆ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ה'59רז"ל הּוא ּכּלהֹון, מן טבא הּוא חד לן אית כּו' לטֹובה הּוא חמּׁשה ְְֲִִִַַַָָָָָֻ
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א'תסז. ע' ואילך. א'נז ע' ח"ב נ"ך ואילך. ו.55)א'תכב ב, א.56)שה"ש רז, טו.57)ח"א טו, ט.58)איוב ט, ב"ר59)תהלים

    
BÒ ÔÈ‡ B‡ ˙l„‚a ‰‚O‰‰Â ÌÚ‰ ˙ÓÁÓ e‰ÊÂ ,a˙È ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»≈¿∆≈¬««««¿««»»ƒ¿À«≈
cÚ‰ ˙ÓÁÓ ÏB„b LÚa Ì‰ ÌÈpÙB‡‰ Ï‡ ,‡e‰ ea»¬»»«ƒ≈¿««»≈¬«∆¿≈
LÈ ,Ï‡È ˙BÓLa el‡ ˙BÈÁa ' ÌLÈ ÔÎ BÓÎe ‰‚O‰‰««»»¿≈∆¿»¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÏÏk‰Ï ÌÈˆB Ì‰Â ,a˙È ‡Ba‰ ˙l„b ÌÈ‚ÈO‰ ‰Úc ÈÏÚa«¬≈≈»««ƒƒ¿À««≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»≈

È‰BfL) ‰‚O‰‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»»∆ƒ
,(‰i‡ ˙ÈÁaL ‰„BÚ¬»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÌÚ ÔBÓ‰ ˙ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ«¬«
ÌÚÂ ,ÏÏk ÌÈ‚ÈOÓ ÌÈ‡L∆≈»«ƒƒ¿»¿ƒ
ÏÏkÏ ÌÈˆB Ì‰ ‰Ê Ïk»∆≈ƒƒ»≈
ÌÈpÙB‡‰ ÔBÈÓ„k ,'eÎ¿ƒ¿»«ƒ
˙ÈÁaL ‰„BÚ È‰BfL)∆ƒ¬»∆ƒ¿ƒ«
Èk ,(ÏÚ ˙Ïa˜ ,‰ÚÈÓL¿ƒ»«»«…ƒ
Ï‡iÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‰È‡ ˙ÈÁÏ ‡BÏ ÏBÎÈ»»ƒ¿ƒ««¿≈
Ï tLÈ Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡«ƒ¿…≈≈

Ï ˙ÈÁa Èk ,‡˜Âc'ב) «¿»ƒƒ¿ƒ«≈≈
ארי') Ó'פעמים ÌÈÊ¿À»ƒ

˙BÓLaL ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆¿ƒ¿
‰Ó Ìb e‰ÊÂ Ï‡Èƒ¿»≈¿∆««
Ï tLÈ Ó‡pM∆∆¡«ƒ¿…≈≈
' Ì‰L ,˜„ˆ ' ,˜„ˆa¿∆∆∆∆∆≈
˜„ˆ ,˜„ˆc ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿∆∆∆∆
˜„ˆÂ ,‰lÙ˙e ‰˜„ˆcƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆

(Ïk) ‰B˙c,לסיכום ¿»««
תבל בצדק". תבל "ישפוט הפסוק

ב' על מורה ארי', פעמים ב' -
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יי      

אין אֹור ּבגדּלת וההּׂשגה הּטעם מחמת וזהּו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻיתּבר
מחמת ּגדֹול ּברעׁש הם האֹופּנים אבל הּוא, ּברּו ְֲֲִֵֵַַַַָָָָסֹוף
ּבנׁשמֹות אּלּו ּבחינֹות ב' יׁשנם כן ּוכמֹו ההּׂשגה. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהעּדר
,יתּבר הּבֹורא ּגדּלת הּמּׂשיגים ּדעה ּבעלי יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻיׂשראל,
עבֹודה (ׁשּזֹוהי ההּׂשגה מחמת להּכלל רֹוצים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהם
מּׂשיגים ׁשאינם עם המֹון ּבחינת ויׁש ראּיה), ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבבחינת
האֹופּנים ּכדמיֹון כּו', לּכלל רֹוצים הם זה ּכל ועם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּכלל,
ּכל ּכי על), קּבלת ׁשמיעה, ׁשּבבחינת עבֹודה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ(ׁשּזֹוהי
ולכן אריה. לבחינת לבֹוא יכֹול מּיׂשראל ואחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד
ב' מרּמזים ּתבל ּבבחינת ּכי ּדוקא, ּתבל יׁשּפט ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻנאמר
יׁשּפט ּׁשּנאמר מה ּגם וזהּו יׂשראל. ׁשּבנׁשמֹות ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּבחינֹות
צדק ּדצדק, הּבחינֹות ב' ׁשהם צדק, ב' ּבצדק, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַּתבל

וצ ּותפּלה, (ּכנ"ל).ּדצדקה ּדתֹורה דק ְְְְִִֶֶַַָָָָ

ענין‡ÌÓז) אינֹו ּבצדק) ּתבל (יׁשּפט הּמׁשּפט ענין »¿»ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
זה ידי ׁשעל היא הּכּונה אּלא ּבלבד, ּדין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל
ענין ׁשּכללּות ּבזה, והענין ּביֹותר. נעלה אֹור ּגּלּוי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻימׁש
אֹור ּגּלּוי יהיה זה ידי ׁשעל ּבׁשביל הּוא למעלה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָהּדין
וסּכֹות הּׁשנה ראׁש ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי יֹותר, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻנעלה
ּפעמים ב' ּתבל, ענין (ׁשּזהּו אריה ּבתבת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ[ׁשּמרּמזים

ּכּידּוע ּתבֹות54אריה), ראׁשי הּׁשנהׁשאריה ראׁש ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּכּפּוריםנאמר זה ׁשעל ׂשמאלֹו55רּבה], ְֱִִֶֶֶַַַַָֹ

ׂשמאלֹו ׁשּבחינת היינּו, ּתחּבקני, וימינֹו לראׁשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹּתחת
להיֹות ּבׁשביל רק זה הרי הּׁשנה ּדראׁש הּדין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
ׁשּלא מּזה, ויתירה הּסּכֹות. ּבחג ּתחּבקני ּדימינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻהּגּלּוי

אּלא יֹותר, נעלה אֹור ּגּלּוי יהיה זה ידי ׁשעל ּבׁשביל הּוא הּדין ׁשענין ּבלבד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבּזהר ׁשּנתּבאר ּדר על אם, ּכי ּכלל, ּדין ׁשל ענין זה אין על56ׁשּמּלכּתחּלה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לכן57הּפסּוק חביבּותן ׁשּמּפני למעּלּיּותא, הּוא זה ׁשענין ּבעיניו, זּכּו לא ׁשמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּׁשהּכלי מה ׁשּכל נאה, ּבנין אֹו נאה ּכלי לֹו ׁשּיׁש האדם וכמׁשל ּבעיניו, זּכּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלא
ּוצריכה היטב נתקנה לא ׁשעדין לֹו ודֹומה יֹותר מתּקנּה הּוא יֹותר עליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹחביב

עדין. ֲִִַּתּקּון

e‰ÊÂּׁשּנאמר מה ּכן מאמר58ּגם וידּוע ּדיקא, והּוא ּבצדק, ּתבל יׁשּפט והּוא ¿∆ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ה'59רז"ל הּוא ּכּלהֹון, מן טבא הּוא חד לן אית כּו' לטֹובה הּוא חמּׁשה ְְֲִִִַַַָָָָָֻ
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‰Ó ÏkL ,‰‡ ÔÈa B‡ƒ¿»»∆∆»«
˙BÈ ÂÈÏÚ ÈÁ ÈÏk‰M∆«¿ƒ»ƒ»»≈
‰ÓB„Â ˙BÈ ˙Ó ‡e‰¿«¿»≈¿∆

‡Ï ÔÈ„ÚL BÏ‰˜˙ ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
ÔÈ„Ú Ôe ‰ÎÈˆe È‰≈≈¿ƒ»ƒ¬«ƒ
Ó‡pM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ58 ¿∆«≈«∆∆¡«

,˜„ˆa Ï tLÈ ‡e‰Â¿ƒ¿…≈≈¿∆∆
‡˜Èc ‡e‰Âלומר [=מדייק ¿«¿»
'והוא'] Ó‡Óבלשון Úe„ÈÂ ,¿»««¬«

ÏÊ59‰MÓÁפעמים ««¬ƒ»
בפסוקים BÏ‰מצאנו ‡e‰¿»

‡ ‡e‰ „Á ÔÏ ˙È‡ 'eÎƒ»«»»
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יב  

ענין60אלקינּו ּדהּנה, ּבזה, והענין לעֹולם. רחמיו ׁשּמּדת , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו אלקים, ׁשם מּצד הּוא ּומׁשּפט ּכי14הּדין ְְֱִִִִִֵֶַַָָֹ
לפני ּכאן נאמר מקֹום ּומּכל הּוא, לאלקים הּמׁשּפט ְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּיׁש ּכּידּוע הּוא, הענין א לׁשּפט. ּבא ּבחינֹות61ּכי ב' ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הא', אלקים, הוי'62ׁשמֹות ּכי גֹו' וידעּת ְְְְֱֲִִֶַָָָָָָֹ

ּכאלקים לעּתיק ּבעלֹותֹו הוי' ׁשּׁשם והב', האלקים. ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּוא
למעלה לׁשּפט, ּבא ּכי הוי' לפני ּׁשּנאמר מה וזהּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיחׁשב.
ׁשּלכן לעּתיק, עֹולה הוי' ׁשּׁשם לפי והיינּו הוי', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשם
ּגם וזהּו ּומׁשּפט. הּדין ענין הּוא ׁשּׁשם יחׁשב, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכאלקים
הּוא ּדיקא, והּוא ּבצדק, ּתבל יׁשּפט והּוא ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹמה

עּתיקא ׁשל63ּדא ענין הּוא הּדין ּגם הּנה זֹו ּובבחינה , ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
הּכלי. צחצּוח הּוא ׁשענינֹו היינּו ְְְְֲִִִִֶַַַַָרחמים,

ידיe‰ÊÂ64ח) ׁשעל להיֹות ּבֹו, אׁשר וכל ׂשדי יעלז ¿∆ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ
נעלה אֹור נמׁש הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹהּדין

ּבּמדרׁש ּדאמרּו מה ּכן ּגם וזהּו ּבּטּור65ּביֹותר. הּובא ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
הּׁשנה ראׁש אלקיה,66הלכֹות ׁשל אפיּה יֹודעת זֹו אּמה , ְְֱֳִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

אבל ׁשחֹורים, ולֹובׁשים ׁשחֹורים מתעּטפים האּמֹות ְְְְְְְֲִִִִִַָָָֻּדכל
לֹוב ׁשּיֹודעיםיׂשראל לפי לבנים, ּומתעּטפים לבנים ׁשים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָ

מהּו מּובן אינֹו ּדלכאֹורה נס. להם יעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהקּב"ה
ׁשּיעׂשה יֹודעים אׁשר ּדאף לבנים, ּדלֹובׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׂשמחה
יהיה ׁשּלא טֹוב יֹותר היה הרי מקֹום, מּכל נס, ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלהם
הּׁשנה ּדראׁש ׁשהּמׁשּפט הּוא, הענין א ּכלל. ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹמׁשּפט
היא ולזה יֹותר, נעלה אֹור המׁשכת ּבׁשביל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּוא
הּוא ּדנס נס, להם יעׂשה ּׁשּנאמר מה וזהּו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּׂשמחה.
ּכי מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה אֹור ּדהינּו מהּטבע, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה
ּבבחינת נכללה הּמלכּות ּכי ,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָזה
הּוא ּבבחינת ׁשמֹו ּבחינת מאז, לבּדֹו הּמרֹומם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּמל
ּׁשּנמׁש להיֹות אמנם .להמׁשי צרי ּומּׁשם הּוא, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלבּדֹו
האֹור, ימׁש ׁשּלא מקטרגים יׁש הרי ּביֹותר, נעלה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֻאֹור
ּדכל הוי', לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים אּתם אֹומר, הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלזה
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ג. יד.60)פל"ז, טז, הימיםֿא דברי ז. קה, בקונטרס61)תהלים שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת ואילך ג סד, דברים לקו"ת ראה

לט.62)הנ"ל). ד, ב.63)ואתחנן קעח, שליט"א.64)זח"ג אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר סוף עד רמז65)מכאן ואתחנן יל"ש

תקפא.66)תתכה. סו"ס או"ח

    
ÔB‰lk ÔÓוזהו מכולם], טוב והוא 'הוא', בו) (שנאמר אחד לנו [=יש ƒÀ¿

‡eÈ˜Ïבפסוק: '‰ ‡e‰60,‰Êa ÔÈÚ‰Â .ÌÏBÚÏ ÂÈÓÁ ˙cnL , ¡…≈∆ƒ««¬»¿»¿»ƒ¿»»∆
BÓk ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL „Ó ‡e‰ ËtLÓe ÔÈc‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ«≈¡…ƒ¿

e˙kL41Ô‡k Ó‡ ÌB˜Ó ÏkÓe ,‡e‰ ÌÈ˜Ï‡Ï ËtLn‰ Èk ∆»ƒ«ƒ¿»≈…ƒƒ»»∆¡«»
ËtLÏ ‡ Èk 'ÈÂ‰ ÈÙÏƒ¿≈¬»»ƒ»ƒ¿…
Úe„ik ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ‡«»ƒ¿»«»«

LiL61˙BÓL ˙BÈÁa ' ∆≈¿ƒ¿
BÓk ,'‡‰ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ»¿

e˙kL62Èk 'B‚ zÚ„ÈÂ ∆»¿»«¿»ƒ
ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰'הוי - ¬»»»¡…ƒ

הוא ואלוקים הגילוי מידת הוא

מלמדנו [והפסוק הצמצום מידת

הוא "הוי דבר של שלאמיתו

מידות שתי ואינן האלוקים"

‰ÈÂ'נפרדות] ÌML ,'‰Â .¿«∆≈¬»»
ÌÈ˜Ï‡k ˜ÈzÚÏ B˙BÏÚa«¬¿«ƒ≈…ƒ

LÁÈומהותו עצמותו לגבי - ≈»≈
רק הוי' שם נחשב יתברך

וצמצום Ó‰כ'אלוקים' e‰ÊÂ .¿∆«
‡a Èk 'ÈÂ‰ ÈÙÏ Ó‡pM∆∆¡«ƒ¿≈¬»»ƒ»
ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ,ËtLÏƒ¿…¿«¿»ƒ≈
ÌML ÈÙÏ eÈ‰Â ,'ÈÂ‰¬»»¿«¿¿ƒ∆≈
ÔÎlL ,˜ÈzÚÏ ‰ÏBÚ 'ÈÂ‰¬»»∆¿«ƒ∆»≈
ÌML ,LÁÈ ÌÈ˜Ï‡k≈…ƒ≈»≈∆»
.ËtLÓe ÔÈc‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒƒ¿»
‡e‰Â e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿
‡e‰Â ,˜„a Ïz ËtLÈƒ¿…≈≈¿∆∆¿
‡˜ÈzÚ ‡c ‡e‰ ,‡˜Èc63 «¿»»«ƒ»

נסתר) (לשון 'הוא' [=דרגת

'עתיק'] דרגת על ,מורה
‰ÈÁeÔÈc‰ Ìb ‰p‰ BÊ ƒ¿ƒ»ƒ≈««ƒ

,ÌÈÓÁ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆«¬ƒ
ÁeÁ ‡e‰ BÈÚL eÈÈ‰«¿∆ƒ¿»ƒ¿«

.ÈÏk‰הוא המשפט לסיכום, «¿ƒ
ביותר נעלה אור גילוי התעוררות

משם למעלה הוי'", "לפני -

שהוא כמו הוי' שם דרגת הוי',

נחשב שם ל'עתיק' בעלותו

כ'אלוקים'.

e‰ÊÂ (Á64ÏÎÂ È„N ÊÏÚÈ ¿∆«¬…»«¿»

LÓ ‰M‰ L‡c ËtLÓe ÔÈc‰ È„È ÏÚL ˙BÈ‰Ï ,Ba L‡¬∆ƒ¿∆«¿≈«ƒƒ¿»¿…«»»ƒ¿»
L„na eÓ‡c ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ .˙BÈa ‰ÏÚ B‡65‡e‰ «¬∆¿≈¿∆«≈«¿»¿«ƒ¿»»

‰M‰ L‡ ˙BÎÏ‰ ea66ÏL dÈÙ‡ ˙Ú„BÈ BÊ ‰n‡ , «ƒ¿…«»»À»««√¿»∆
˙Bn‡‰ ÏÎc ,‰È˜Ï‡(המשפט ÌÈBÁL(בזמן ÌÈÙÚ˙Ó ¡…∆»¿»»Àƒ¿«¿ƒ¿ƒ

Ï‡ ,ÌÈBÁL ÌÈLBÏÂ¿¿ƒ¿ƒ¬»
ÌÈÏ ÌÈLBÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ
ÈÙÏ ,ÌÈÏ ÌÈÙÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰"a˜‰L ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ∆«»»
‰B‡ÎÏc . Ì‰Ï ‰NÚÈ«¬∆»∆≈¿ƒ¿»
‰ÁÓO‰ e‰Ó ÔeÓ BÈ‡≈»««ƒ¿»
‡c ,ÌÈÏ ÌÈLBÏc¿¿ƒ¿»ƒ¿«
‰NÚiL ÌÈÚ„BÈ L‡¬∆¿ƒ∆≈»∆
È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ , Ì‰Ï»∆≈ƒ»»¬≈
‰È‰È ‡lL BË ˙BÈ ‰È‰»»≈∆…ƒ¿∆
ÔÈÚ‰ ‡ ÏÏk ËtLÓƒ¿»¿»«»ƒ¿»
L‡c ËtLn‰L ,‡e‰∆«ƒ¿»¿…
ÏÈLa ‡e‰ ‰M‰«»»ƒ¿ƒ
,˙BÈ ‰ÏÚ B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»««¬∆≈
e‰ÊÂ .‰ÁÓO‰ ‡È‰ ‰ÊÏÂ¿»∆ƒ«ƒ¿»¿∆

e˙kL ‰Ó(במדרש), «∆»
‡e‰ c , Ì‰Ï ‰NÚi«¬∆»∆≈¿≈
eÈ‰c ,Ú‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«∆«¿«¿
‰ÏÚÓlL B‡∆¿«¿»

Èk .˙eÏLÏzL‰Óבראש ≈ƒ¿«¿¿ƒ
בתפילה: אומרים אנו ∆Ê‰השנה

Èk ,EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰«¿ƒ««¬∆ƒ
את‰eÎÏn˙מידת המחי' ««¿

בראשֿהשנה הנה העולם,

ו לשורשה «¿¿ÏÏÎƒ‰מתעלית
ÌÓBn‰ Ïn‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««∆∆«¿»
BÓL ˙ÈÁa ,Ê‡Ó BcÏ¿«≈»¿ƒ«¿
,‡e‰ BcÏ ‡e‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿«

ÈLÓ‰Ï È ÌMÓeועם ƒ»»ƒ¿«¿ƒ
המלכות מידת ממשיכים ישראל

BÈ‰Ï˙בראשֿהשנה ÌÓ‡ .»¿»ƒ¿
‰ÏÚ B‡ LÓpM∆ƒ¿««¬∆
ÌÈ‚Ë˜Ó LÈ È‰ ,˙BÈa¿≈¬≈≈¿«¿¿ƒ
‰ÊÏ ,B‡‰ LÓÈ ‡lL∆…À¿«»»∆
ÌÈ Ìz‡ ,ÓB‡ ‡e‰≈«∆ƒ»ƒ
,'ÈÂ‰ ÈÙÏ ÌÎlk ÌBi‰«À¿∆ƒ¿≈¬»»
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הינּו גֹו' ׁשבטיכם ראׁשיכם יׂשראל, ׁשּבנׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמדרגֹות
הּׂשרפים, עבֹודת ּדר על הּוא ׁשעבֹודתם הּׂשגה ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלי
ּבקּבלת הּוא ׁשעבֹודתם מימי ׁשֹואב עד עצי ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחֹוטב
נּצבים הּמדרגֹות ּכל הּנה האֹופּנים, עבֹודת ּדר על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל
נעלה, האֹור להם ׁשּימׁש ּבּדין, וזֹוכים ועֹומדים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֻקּיימים

עניני ּבכל הּזה ּבעֹולם מּטה למּטה זה ונמׁש הוי', מּׁשם למעלה הוי', ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלפני
הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט אּון67הּדין יאהר לעּבעדיקער א יאהר ּגעזּונטער א ׁשּיהיה , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רויחי. ּומזֹוני חּיי ּובבני הּפרטים, ּבכל יאהר פריילעכער ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָא
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ב.67) נט, ר"ה דרושי לקו"ת הרמב"ן. בשם ה"ג פ"ג תשובה הל' הגמי"י ראה
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B ÌÎÈ ÌÎÈ ,ÏÈ BÓa B„‰ ÏÎc¿»««¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈»≈∆ƒ¿≈∆
,ÌÈ‰ „BÚ c ÏÚ ‰ Ì„BÚ ‰‰ ÈÏÚa È‰«¿«¬≈«»»∆¬»»«∆∆¬««¿»ƒ

הפסוק: ≈≈BÓוהמשך
ÈÓÈÓ B „Ú ÈÚ≈∆«≈≈∆
Ïaa ‰ Ì„BÚ∆¬»»¿«»«

ÏÚהשגה cללא ÏÚ …«∆∆
Ï ‰‰ ,ÌÈB‰ „BÚ¬«»«ƒƒ≈»
ÌÈÓ ÌÈ B„‰««¿≈ƒ»ƒ«»ƒ
,ÔÈca ÌÈÎBÊÂ ÌÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒ¿ƒ«ƒ
B‰ Ì‰Ï Ó∆¿«»∆»
‰ÏÚÓÏ ,ÈÂ‰ ÈÏ ,‰ÏÚ«¬∆ƒ¿≈¬»»¿«¿»
‰Ê ÓÂ ,ÈÂ‰ ÌÓƒ≈¬»»¿ƒ¿»∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»»»«∆

‰‰ c Ó ÔÈc‰ ÈÈÚ ÏÎa67ÚÊÚ  ‰È‰ , ¿»ƒ¿¿≈«ƒƒ¿»¿…«»»∆ƒ¿∆«∆¿∆
‰È ÚÎÚÏÈÈ  Ô ‰È ÚÈ„ÚaÚÏ  ‰Èשנה=] »«∆∆ƒ∆»«¿≈∆∆»

חיות, של שנה בריאות, של

שמחה] של «¿ÏÎaושנה
È È ,ÌÈ‰«¿»ƒ¿»≈«≈

ÈÈÂ ÈBÊÓחיים [=בנים, ¿≈¿ƒ≈
(פרנסה) ומזונות (בריאות),

.בהרחבה]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



יג      

הינּו גֹו' ׁשבטיכם ראׁשיכם יׂשראל, ׁשּבנׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמדרגֹות
הּׂשרפים, עבֹודת ּדר על הּוא ׁשעבֹודתם הּׂשגה ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלי
ּבקּבלת הּוא ׁשעבֹודתם מימי ׁשֹואב עד עצי ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחֹוטב
נּצבים הּמדרגֹות ּכל הּנה האֹופּנים, עבֹודת ּדר על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל
נעלה, האֹור להם ׁשּימׁש ּבּדין, וזֹוכים ועֹומדים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֻקּיימים

עניני ּבכל הּזה ּבעֹולם מּטה למּטה זה ונמׁש הוי', מּׁשם למעלה הוי', ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלפני
הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט אּון67הּדין יאהר לעּבעדיקער א יאהר ּגעזּונטער א ׁשּיהיה , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רויחי. ּומזֹוני חּיי ּובבני הּפרטים, ּבכל יאהר פריילעכער ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָא
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מכתב כללי 

 ב"ה,  ראשון דסליחות, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

אל אחינו ואחיותינו, בני ובנות ישראל,

די בכל אתר ואתר,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לכל 

אחינו ואחיותינו בני ובנות ישראל באשר הם שם, ברכת כתיבה וחתימה טובה.

ראש השנה, ראש ותחילת השנה החדשה – שנת ה' אלפים תשי"ד לבריאת העולם – הנה, כידוע, 

אין זמנו וקביעותו ביום ראשון למעשה בראשית, אלא ביום ברוא אלקים אדם על הארץ. והגם אשר כל 

חלקי הבריאה – דומם, צומח, חי – קדמו לאדם, כמסופר בתורה, בכל זאת עושים אנו זכרון לבריאה 

דוקא ביום בריאת האדם. ביום זה דוקא מתחילה תקופה חדשה לכל התבל כולו – חי, צומח ודומם בכלל, 

וביום זה אנו אומרים: "זה היום תחילת מעשיך"!

בימי חשבון  ובפרט  בו,  ולהסתכל  ואחת מאתנו, להתבונן  לכל אחד  ומוסר השכל  מכאן הוראה 

הנפש אלו:

זה היום: ראה ר"ן לר"ה טז, א. חדא"ג מהרש"א שם כז, א. ד"ה זה היום ה'תש"ד )לכ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע(.



יד
השמים והארץ וכל צבאם באים לתכליתם וצביונם רק – כשנברא האדם, תכלית הבריאה.

האדם הוא עולם קטן. כמו בכללות הבריאה, כן באדם עצמו ישנן כל המדריגות – דומם צומח, 

חי ומדבר. במשך ימי חייו עובר האדם מדרגא לדרגא. בתחילה הוא במדריגת דומם, אח"כ – במדריגת 

צומח, במדריגת חי, ולאחרונה, כשעומד על דעתו ושכלו והרוחניות שלו, מגיע הוא למדריגת אדם. אבל גם 

אז, כשמגיע למעלת אדם, הנה באורח חייו ומעשיו ג"כ ישנן כל מדריגות אלו. חלק מזמנו – משתווה הוא 

לדומם, כמה שעות ביום – פעולותיו בדוגמת פעולות הצומח והחי. וחלק ממעשיו מעיד על מעלת האדם, 

נברא שכלי ורוחני, גוף ונשמה שהיא חלק אלקה ממעל ממש.

ראש השנה מלמדנו: תחילה וראש כל הבריאה – הוא האדם. רק כשנברא אדם הראשון, אשר 

תיכף לבריאתו הודיע והכריז לכל: "בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו", ופעל זה בהם, ועל ידי 

זה עשה את העולם ומלואו מקדש ומשכן לשכינתו ית', אז נתמלאה הכוונה והתכלית של הבריאה, ואז 

הוא – ראש השנה, ראש לתקופה חדשה.

– כאשר האדם אשר  אז  רק  ביטוי  לידי  בא  עצם האדם  ואחת:  כל אחד  בחייו של  גם  הוא  וכן 

כן: רק כאשר גם חלקי חייו  יתר על  וחלק הדומם שלו.  בו משפיע ומחדיר את חלק החי, חלק הצומח 

ופעולותיו שבהם משתווה לחי, צומח ואפילו דומם, מזככם מגבי' אותם ומקדשם עד שגם הם חדורים 

רוחניות וקדושה, אז רק אז הוא אדם באמת, נברא אשר כולו אומר: "בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני 

ה' עושנו", על ידי אורח חיים בדרך התורה והמצוה אשר ה' עושנו נתן לנו, ואשר ביכלתו ותכלית בריאתו 

היא לפעול אשר כל הבריאה תכריז: "ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד!".

 בברכת כתיבה וחתימה טובה

 לשנה טובה ומתוקה

בגשמיות וברוחניות,

מנחם שניאורסאהן

עולם קטן: תנחומא פקודי ג. ת"ז סט )ק, ב(. וראה אדר"נ פל"א. תורה אור )לרבנו הזקן( פ' בראשית ד"ה 
להבין הטעם שנשתנה.

הודיע והכריז: זהר ח"א רכ"א, ב. פדר"א פי"א. פיה"מ סוף תמיד.
ואפילו דומם: ראה משנה ספ"ב דב"ק.

מלך, מלך, ימלוך: ראה ילקוט שה"ש תתקפ"ז: קשרתם כתר מלכות כו' ובפיה"מ להצ"צ ריז, א ]אוה"ת 
סדור )תפלה( ע' פז[: כנגד מלכיות, זכרונות, שופרות.

אגרות קודש

       
מוגה בלתי

מהמגיד ששמע הזקן אדמו"ר תורת ידועה - השנה ראש שלפני קודש השבת דיום המיוחד ענינו אודות
ונתפרסמה שנתגלתה כפי הבעש"ט, דורנו1בשם נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ידי בהזכרת2על

לשונו: וזה זו, תורה שאמרו החסידות נשיאי של שמותיהם
הבעש"ט: ורבו מורו בשם המגיד הרב ורבי ממורי שמעתי במעזריטש בהיותי סיפר: הזקן "אדמו"ר

השבת שהוא מברכים בשבת מברכו בעצמו הקב"ה השנה, לחדשי הראשון החודש שהוא השביעי החודש
בשנה". פעמים י"א החדשים את מברכים ישראל זה ובכח אלול, דחודש האחרון

שלעולם נצבים, פרשת - השבוע בפרשת מבואר הקב"ה של ברכתו שתוכן לבאר ראש3וממשיך לפני קורין
:4השנה

שכתוב וכמו הדין, יום שהוא השנה ראש על קאי דהיום היום, נצבים אתם ותרגם5"כתיב גו', היום ויהי
השבת שהוא השנה ראש שלפני ובשבת בדין. שזוכים והיינו ועומדים קיימים נצבים ואתם רבא, דינא יום והוה
השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של ברכתו דזהו נצבים, אתם פרשת אז קוראין אלול דחודש האחרון

לשונו. כאן עד השנה", כל על ישראל לכל טוב ברוב והמשביע המושבע שהוא

הטעם תחילה לבאר ויש המגיד מרבו במעזריטש) (בהיותו שמעה הזקן שאדמו"ר מדגישים
הבעש"ט: רבו בשם

- הדבר וטעם הבעש"ט, בשם מהמגיד ששמעם מזכירים לא הזקן אדמו"ר של תורות שבריבוי ובהקדים
רז"ל6בשתים מאמר דרך על (א) לעולם",7: רבו מפי שמע שלא דבר אמר "שלא הגדול אליעזר רבי אודות

רבו של היא שתורתו יודעים שהכל כיון רבו, שם להזכיר צריך היה לא בנוגע8ולכן לומר יש זה דרך ועל ,
כיון גיסא: לאידך (ב) הבעש"ט. בשם המגיד, רבו תורת על) (מיוסדת היא ש(רוב)תורתו הזקן, לאדמו"ר

הוסיף הזקן לחידוש)שאדמו"ר דתורת(ועד החידוש - הבעש"ט בשם מהמגיד ששמע בתורה
הרחבה, של באופן ונתגלתה נמשכה "נקודה" של באופן שהיא והבעש"ט המגיד של שתורתם חב"ד, חסידות

ודעת בינה בחכמה פרטים, ופרטי מצד9בפרטים הרי - חדשה" "תורה דרך על חדש, ענין ניתוסף זה ידי שעל ,
שמו" על (התורה) "נקראת ידו על שניתוסף .10החידוש

שמע הזקן (שאדמו"ר זו תורה קבלת השתלשלות סדר שמזכירים מצינו מיוחדות ב"תורות" כן, פי על ואף
שהיו התמיד הקרבת לזמן בנוגע בהכרזה שמצינו דרך על – לומר יש הדבר ובטעם הבעש"ט), בשם מהמגיד

שבחברון" עד המזרח כל פני ש"האיר "11אומרים ,  "12בחברון זכות13(הקבורים הזכרת היינו, ,(
שמותיהם מזכירים מיוחדות שב"תורות" - דידן בנדון זה דרך ועל ובפרסום. בגילוי בדיבור, אמירה ידי על אבות

החסידות". "אבות אבות", זכות "להזכיר והבעש"ט, המגיד הזקן אדמו"ר של

:השביעי חודש ברכת דבר על הנ"ל בתורה אבות" "זכות להזכרת בנוגע - יותר ובפרטיות
בנוגע ביותר מודגש אבות זכות בהזכרת תמידיןהצורך כנגד "תפלות התמיד, בהקרבת (כמו
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הוא1) שבדפוס שדבר הפתגם כידוע - בדפוס הפירסום גם כולל
.(שפב ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר (אג"ק
כה2) יום היום .193 ע' יצחק יוסף אהל לתהלים מכתבים קובץ

ובכ"מ. אלול.
טושו"ע3) ה"ב. פי"ג תפלה הל' רמב"ם סע"ב. לא, מגילה תוס'

ס"ד. סתכ"ח או"ח
נצבים.4) פ' עם ביחד וילך פ' גם קורין זו) (כבשנה שנים ובכמה

ס"ח. לקמן וראה
א.5) ב, איוב
(6.99 הערה רו ע' ח"ב מלוקט סה"מ גם ראה
וש"נ.7) ב. כז, סוכה

ב.8) צו, יבמות גם ראה
חסד9) כולל והוא וחיותן המדות קיום הוא ש"דעת להעיר

ספ"ג). (תניא וענפי'" ויראה וענפי' אהבה פי' וגבורה,
א.10) יט, ע"ז ואילך. סע"א לב, קידושין ראה
ע"ב.11) ריש כח, יומא רפ"ג. תמיד
ה"א.12) פ"ג יומא מירושלמי - שם פרש"י
הזוגות13) ד' ע"ש ארבע", "קרית גם נקראת שחברון להעיר

לארבע גם שרומז לומר, ויש ובפרש"י). ב כג, שרה (חיי בה שקבורים
רחל או ב), רמח, (זח"א ודוד יעקב יצחק אברהם - המרכבה רגלי

האמהות. מארבע פד), א, (מאו"א



טו

       
מוגה בלתי

מהמגיד ששמע הזקן אדמו"ר תורת ידועה - השנה ראש שלפני קודש השבת דיום המיוחד ענינו אודות
ונתפרסמה שנתגלתה כפי הבעש"ט, דורנו1בשם נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ידי בהזכרת2על

לשונו: וזה זו, תורה שאמרו החסידות נשיאי של שמותיהם
הבעש"ט: ורבו מורו בשם המגיד הרב ורבי ממורי שמעתי במעזריטש בהיותי סיפר: הזקן "אדמו"ר

השבת שהוא מברכים בשבת מברכו בעצמו הקב"ה השנה, לחדשי הראשון החודש שהוא השביעי החודש
בשנה". פעמים י"א החדשים את מברכים ישראל זה ובכח אלול, דחודש האחרון

שלעולם נצבים, פרשת - השבוע בפרשת מבואר הקב"ה של ברכתו שתוכן לבאר ראש3וממשיך לפני קורין
:4השנה

שכתוב וכמו הדין, יום שהוא השנה ראש על קאי דהיום היום, נצבים אתם ותרגם5"כתיב גו', היום ויהי
השבת שהוא השנה ראש שלפני ובשבת בדין. שזוכים והיינו ועומדים קיימים נצבים ואתם רבא, דינא יום והוה
השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של ברכתו דזהו נצבים, אתם פרשת אז קוראין אלול דחודש האחרון

לשונו. כאן עד השנה", כל על ישראל לכל טוב ברוב והמשביע המושבע שהוא

הטעם תחילה לבאר ויש המגיד מרבו במעזריטש) (בהיותו שמעה הזקן שאדמו"ר מדגישים
הבעש"ט: רבו בשם

- הדבר וטעם הבעש"ט, בשם מהמגיד ששמעם מזכירים לא הזקן אדמו"ר של תורות שבריבוי ובהקדים
רז"ל6בשתים מאמר דרך על (א) לעולם",7: רבו מפי שמע שלא דבר אמר "שלא הגדול אליעזר רבי אודות

רבו של היא שתורתו יודעים שהכל כיון רבו, שם להזכיר צריך היה לא בנוגע8ולכן לומר יש זה דרך ועל ,
כיון גיסא: לאידך (ב) הבעש"ט. בשם המגיד, רבו תורת על) (מיוסדת היא ש(רוב)תורתו הזקן, לאדמו"ר

הוסיף הזקן לחידוש)שאדמו"ר דתורת(ועד החידוש - הבעש"ט בשם מהמגיד ששמע בתורה
הרחבה, של באופן ונתגלתה נמשכה "נקודה" של באופן שהיא והבעש"ט המגיד של שתורתם חב"ד, חסידות

ודעת בינה בחכמה פרטים, ופרטי מצד9בפרטים הרי - חדשה" "תורה דרך על חדש, ענין ניתוסף זה ידי שעל ,
שמו" על (התורה) "נקראת ידו על שניתוסף .10החידוש

שמע הזקן (שאדמו"ר זו תורה קבלת השתלשלות סדר שמזכירים מצינו מיוחדות ב"תורות" כן, פי על ואף
שהיו התמיד הקרבת לזמן בנוגע בהכרזה שמצינו דרך על – לומר יש הדבר ובטעם הבעש"ט), בשם מהמגיד

שבחברון" עד המזרח כל פני ש"האיר "11אומרים ,  "12בחברון זכות13(הקבורים הזכרת היינו, ,(
שמותיהם מזכירים מיוחדות שב"תורות" - דידן בנדון זה דרך ועל ובפרסום. בגילוי בדיבור, אמירה ידי על אבות

החסידות". "אבות אבות", זכות "להזכיר והבעש"ט, המגיד הזקן אדמו"ר של

:השביעי חודש ברכת דבר על הנ"ל בתורה אבות" "זכות להזכרת בנוגע - יותר ובפרטיות
בנוגע ביותר מודגש אבות זכות בהזכרת תמידיןהצורך כנגד "תפלות התמיד, בהקרבת (כמו
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הוא1) שבדפוס שדבר הפתגם כידוע - בדפוס הפירסום גם כולל
.(שפב ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר (אג"ק
כה2) יום היום .193 ע' יצחק יוסף אהל לתהלים מכתבים קובץ

ובכ"מ. אלול.
טושו"ע3) ה"ב. פי"ג תפלה הל' רמב"ם סע"ב. לא, מגילה תוס'

ס"ד. סתכ"ח או"ח
נצבים.4) פ' עם ביחד וילך פ' גם קורין זו) (כבשנה שנים ובכמה

ס"ח. לקמן וראה
א.5) ב, איוב
(6.99 הערה רו ע' ח"ב מלוקט סה"מ גם ראה
וש"נ.7) ב. כז, סוכה

ב.8) צו, יבמות גם ראה
חסד9) כולל והוא וחיותן המדות קיום הוא ש"דעת להעיר

ספ"ג). (תניא וענפי'" ויראה וענפי' אהבה פי' וגבורה,
א.10) יט, ע"ז ואילך. סע"א לב, קידושין ראה
ע"ב.11) ריש כח, יומא רפ"ג. תמיד
ה"א.12) פ"ג יומא מירושלמי - שם פרש"י
הזוגות13) ד' ע"ש ארבע", "קרית גם נקראת שחברון להעיר

לארבע גם שרומז לומר, ויש ובפרש"י). ב כג, שרה (חיי בה שקבורים
רחל או ב), רמח, (זח"א ודוד יעקב יצחק אברהם - המרכבה רגלי

האמהות. מארבע פד), א, (מאו"א



טז      

בברכת14תקנום" היא הקדוש) ליום ועד וימיםֿטובים, בשבתות והן החול, בימי (הן התפלות דכל שההתחלה - (
יעקב" ואלקי יצחק אלקי אברהם "אלקי אבות.15אבות: זכות הזכרת ענין שזהו ,

ההכרזה ידי על אבות זכות הזכירו (שבו שחר של תמיד כנגד שחרית, בתפלת אבות זכות הזכרת לאחרי וגם
שבחברון" עד המזרח כל פני "מוספים16"האיר והן כסדרם" "תמידים הן היום, דכל הקרבנות שכולל ,(

תפלה בכל - מוסף) בתפלת גם - מיוחדים (ובימים מנחה בתפלת גם אבות זכות ומזכירים מוסיפים כהלכתם",
עצמה. בפני ותפלה

החודש ברכת כי, - השביעי חודש ברכת בענין הנ"ל בתורה אבות זכות בהדגשת הצורך לבאר יש זה פי ועל
של ענין תפלההוא אלא) פרטית, תפלה רק (לא גופא ובתפלה ,כמה אחת ועל החודש, כל על

שבברכת היינו, בשנה", פעמים י"א החדשים את מברכים ישראל זה ש"בכח דכיון השביעי, חודש ברכת וכמה
השנה חדשי כל על הברכה נכללת השביעי כולה.17חודש השנה לכל בנוגע כללית הכי ותפלה ברכה היא הרי ,

לברכת בנוגע הבעש"ט) בשם מהמגיד ששמע הזקן אדמו"ר (תורת אבות זכות הזכרת הקדמת ולאחרי
בדין": שזוכים והיינו ועומדים קיימים נצבים . . היום נצבים "אתם - עצמה הברכה באה השביעי, חודש

הכתוב כלשון ד"מלך", להתוקף ועד בתוקף, עמידה היינו, ועומדים", "קיימים הוא ד"נצבים" 18הפירוש

מלך". "נצב

דרקיע" ד"מלכותא התוקף גם כולל מלך" ש"נצב לומר הדרגות19ויש כל גופא דרקיע" וב"מלכותא ,
הכתר). מבחינת גם (למעלה יתברך ומהותו בעצמותו שמושרשת כפי ועד כו', ומקורה לשרשה עד שבמלכות,

טורא" עקר מלכא "אמר אשר, מלך", ד"נצב התוקף יש ישראל בני כל שאצל - גו'" נצבים "אתם ,20וזהו
כהר" להם "נדמה הקדושה, דהיפך חזקה (מציאות "טורא" אפילו לבטל ויכלתם שבכחם מזה21היינו, ויתירה ,(

" הלשון כדיוק -,אדרבה אלא המציאות, ביטול של באופן זה שאין היינו, למקום, ממקום עקירה טורא",
הקדושה למקום אותו ומביאים הקודם ממקומו ה"טורא" דאתהפכא22שעוקרים העילוי ניתוסף זה ידי שעל ,

לנהורא .23חשוכא

גו' ש"אתם זה ידי על הוא מלך", "נצב ד"נצבים", שהתוקף להוסיף, ההתכללותויש מצד היינו, ,"
כאחד" "לאחדים להיות ישראל לפרטים,24דבני מהתחלקות שלמעלה הכלל שנרגש באופן רק לא - גופא ובזה ,

מימיך", שואב עד עציך מחוטב וגו' שבטיכם "ראשיכם בכתוב שממשיך כפי הפרט, מציאות גם שנרגש אלא
ישראל דבני סוגים ישראל25עשר בני כל כלולים הדבר26(שבהם וטעם כולכם", גו' "נצבים כן, פי על ואף ,(

אלקיכם". ה' לפני גו' ש"נצבים כיון בכתוב) שממשיך (כפי -

נצבים "אתם בכתוב הפירושומדייק גם ישנו הרי השנה", ראש על קאי ש"היום שמפרש דאף - "
רז"ל מאמר פי על ובפרט בתורה, זה פסוק (ולומדים) קורין שבו היום על שקאי ושונה27(הפשוט) הקורא "כל

נצבים "אתם הקב"ה אומר בתורה זה פסוק שקורין שבשעה היינו, כנגדו", ושונה קורא כולכםהקב"ה
השנה. ראש שלפני בשבת כפשוטו, היום - אלקיכם" ה' לפני

ו בדין", ש"זוכין בודאי - אלקיכם" ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם השנה ראש שלפני שבשבת לאוכיון
השנה". כל על ישראל לכל טוב "ברוב הקב"ה של ברכתו נמשכת השנה ראש שלפני בשבת שכבר אלא עוד
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ב.14) כו, ברכות
שבזה15) - טובים" חסדים גומל עליון "אֿל הברכה והמשך

אבות) זכות להזכיר מקדימים זה (שבשביל התפלה ענין כללות מודגש
נעלה ממקום ההמשכה ע"י מטה, למטה טובים חסדים לפעול -

ג). צ, מסעי לקו"ת (ראה עליון" "אֿל ביותר,
שזהו"ע16) - ב) קכב, (זח"א חיבור מלשון הוא ש"חברון" להעיר

ובכ"מ). סע"ד. עט, תרומה (תו"א התפלה
שבשנת17) אף בשנה", פעמים "י"א הלשון דיוק נתבאר ובמק"א

שניתוסף כיון בשנה, פעמים י"ב החדשים את ישראל מברכים העיבור
ואכ"מ. תשמ"ה). נצבים ש"פ שיחת (ראה העיבור בחודש גם

מח.18) כב, מ"א
א.19) נח, ברכות

ע"ב.20) סוף ג, ב"ב
א.21) נב, סוכה
בשוה"ג.22) 349 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
א.23) ד, זח"א ראה
נצבים.24) ר"פ לקו"ת
א.25) פב, זח"ב
גם26) אלא יקרא, ישראל בשם רק לא - תחתונה הכי לדרגא ועד

בלבד, כינוי ואילך), 329 ס"ע ח"ח לקו"ש (ראה יכונה" ישראל "בשם
דייקא, "היום" אלקיכם", ה' לפני כולכם היום ד"נצבים בכלל הם שגם
יוהכ"פ, עד להמתין צורך שאין ועאכו"כ שלפני)ר"ה, ב(שבת

כו'". מתירין אנו כו' המקום דעת "על אומרים שבתחלתו
ועוד.27) רפי"ח. תדבא"ר ראה

      

ושנה שנה בכל היא השנה ראש שלפני בשבת הקב"ה של שברכתו אף בזה28והנה, יש מקום, מכל ,
לשנה: משנה והוספה עילוי

הקודש באגרת הזקן רבינו שכתב מה חדש29ידוע אור . . ומאיר יורד השנה) (בראש ושנה שנה ש"בכל
בשבת הקב"ה של שברכתו מובן ומזה כזה", עליון אור עולם מימי מאיר היה שלא יותר עליון . . ומחודש

השנה ראש שלפני בכל השנה ראש שלפני בשבת מהברכה עוז וביתר שאת ביתר יותר נעלה באופן היא
השנה לראש עד שני), בית והן ראשון בית (הן קיים היה המקדש שבית בזמן גם כולל זה, שלפני השנים

מקדם" עדן "בגן הראשון אדם ברוא (יום ).30הראשון

ברכתו אודות שמדובר דאף - האדם בעבודת גם עוז וביתר שאת ביתר הוספה להיות שצריכה מובן ומזה
האדם עבודת ידי) על יותר עוד בזה (וניתוסף עם גם קשור זה הרי הקב"ה, היום31של נצבים ד"אתם בהענין

כנ"ל. הברכה, תוכן שזוהי אלקיכם", ה' לפני כולכם

רז"ל מאמר פי על שכתובש"32ובפרט כמו מישראל, ואחד אחד כל צדיקים"33– כולם -34"ועמך
 .הקב"ה של לברכתו ישראל של דעבודתם והשייכות הקשר יותר עוד מודגש שבזה ,"

של לברכתו ובשייכות בקשר ישראל של בעבודתם שההוספה לומר, עלויש – לראש לכל - היא הקב"ה
ידי :"'גו כולכם היום נצבים ד"אתם בהענין

בפרשתנו שכתוב (כמו היא" בשמים "לא - חז"ל35התורה כדרשת - מזה ויתירה דוקא, בארץ ניתנה אלא ,(36

הפסוק אצל37(בפירוש נלך ואתם "אני השרת למלאכי אומר שהקב"ה השמעיני") לקולך מקשיבים "חברים
אלקיכם", ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם בתורה לומדים ישראל בני כאשר ולכן, כו'". מטה של דין בית
כנ"ל. היום", נצבים ד"אתם הענין עם הקשורה הקב"ה של בברכתו זה ידי על ניתוסף ובמילא, בפועל, כן נעשה

יום ד"בכל באופן הוא התורה לימוד שהרי - לשנה משנה והחידוש וההוספה העילוי מודגש זה בענין וגם
כחדשים" בעיניך ממש38יהיו ל"חדשים" ועד חדשה39, ד"תורה החידוש ובדוגמת דרך על שהוא לחידוש ועד ,

תצא" .40מאתי

התורה לימוד גם נכלל היום" נצבים ד"אתם בהענין התורה בלימוד ישראל של שבעבודתם להוסיף, ויש
היום". נצבים ד"אתם בהענין השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של לברכתו בנוגע החסידות אבות דג'

כי: התורה, דלימוד הענין בכללות מיוחד עילוי ניתוסף הנ"ל תורה שבלימוד - מזה ויתירה

בענין היא הנ"ל תורה א) מדברי או התורה מן (לא הוא החודש דברכת הענין כללות אשר, ,
חידוש אלא) ד"41סופרים, פה שבעל ותורה שבכתב תורה לגבי מיוחד עילוי בו שיש ,"42.

החסידות, תורת - החסידות אבות ג' של תורתם היא הנ"ל תורה ועיקר: התורה.ב)

שני הולדת יום - זה) לשבת גם ושייך שקשור זה, שלפני (בשבת אלול לח"י והשייכות מהקשר ולהעיר
הזקן ואדמו"ר הבעש"ט הגדולים, על43המאורות הנ"ל תורה גם כולל החסידות, דתורת הגדולים המאורות ,

ידי על הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט הגדולים, המאורות שני ידי על שנאמרה זה בשבת הקב"ה של ברכתו דבר
הזקן. לאדמו"ר ומסר מהבעש"ט ששמע המגיד,
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שחוזרים28) "משנה", מלשון - ד"שנה" בהפירוש גם כמרומז
שינוי) מלשון גם (שנה השינויים כל שלפנ"ז, הענינים כל ונשנים
ס"ג. תבוא ש"פ משיחות קונטרס גם (ראה הזמן בכללות האפשריים

וש"נ).
יד.29) סימן
השלימות.30) בתכלית בהיותו החטא, לפני - דייקא "מקדם"
ואילך.31) 184 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ועוד.32) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
חלק.33) ר"פ סנהדרין כא. ס, ישעי'
שלפני34) ובשבת(ות) אבות, לפרקי בהקדמה גם שאומרים כפי

כפול. באופן פרקים, לשני בהקדמה - ר"ה
ב.35) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים

ב.36) פט"ו, שמו"ר וראה יד. פ"ב, דב"ר
יג.37) ח, שה"ש
ס"ב.38) סא סימן או"ח אדה"ז שו"ע
טז.39) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י
ג.40) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
החודש41) מברכים היו לא הראי' ע"פ מקדשים שהיו בזמן שהרי

ע"פ החודש קידשו שב"ד עד ר"ח מתי ידעו לא (שהרי שלפניו בשבת
לקו"ש (ראה ב"ד ע"י החודש קידוש לזכר הזה, בזמן אם, כי הראי'),

וש"נ). ואילך. 187 ע' ח"ט
ובכ"מ.42) ג. פ, סוכות דרוש לקו"ת ראה
ועוד.43) .146 .142 .141 ע' תש"ג סה"ש
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ושנה שנה בכל היא השנה ראש שלפני בשבת הקב"ה של שברכתו אף בזה28והנה, יש מקום, מכל ,
לשנה: משנה והוספה עילוי

הקודש באגרת הזקן רבינו שכתב מה חדש29ידוע אור . . ומאיר יורד השנה) (בראש ושנה שנה ש"בכל
בשבת הקב"ה של שברכתו מובן ומזה כזה", עליון אור עולם מימי מאיר היה שלא יותר עליון . . ומחודש

השנה ראש שלפני בכל השנה ראש שלפני בשבת מהברכה עוז וביתר שאת ביתר יותר נעלה באופן היא
השנה לראש עד שני), בית והן ראשון בית (הן קיים היה המקדש שבית בזמן גם כולל זה, שלפני השנים

מקדם" עדן "בגן הראשון אדם ברוא (יום ).30הראשון

ברכתו אודות שמדובר דאף - האדם בעבודת גם עוז וביתר שאת ביתר הוספה להיות שצריכה מובן ומזה
האדם עבודת ידי) על יותר עוד בזה (וניתוסף עם גם קשור זה הרי הקב"ה, היום31של נצבים ד"אתם בהענין

כנ"ל. הברכה, תוכן שזוהי אלקיכם", ה' לפני כולכם

רז"ל מאמר פי על שכתובש"32ובפרט כמו מישראל, ואחד אחד כל צדיקים"33– כולם -34"ועמך
 .הקב"ה של לברכתו ישראל של דעבודתם והשייכות הקשר יותר עוד מודגש שבזה ,"

של לברכתו ובשייכות בקשר ישראל של בעבודתם שההוספה לומר, עלויש – לראש לכל - היא הקב"ה
ידי :"'גו כולכם היום נצבים ד"אתם בהענין

בפרשתנו שכתוב (כמו היא" בשמים "לא - חז"ל35התורה כדרשת - מזה ויתירה דוקא, בארץ ניתנה אלא ,(36

הפסוק אצל37(בפירוש נלך ואתם "אני השרת למלאכי אומר שהקב"ה השמעיני") לקולך מקשיבים "חברים
אלקיכם", ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם בתורה לומדים ישראל בני כאשר ולכן, כו'". מטה של דין בית
כנ"ל. היום", נצבים ד"אתם הענין עם הקשורה הקב"ה של בברכתו זה ידי על ניתוסף ובמילא, בפועל, כן נעשה

יום ד"בכל באופן הוא התורה לימוד שהרי - לשנה משנה והחידוש וההוספה העילוי מודגש זה בענין וגם
כחדשים" בעיניך ממש38יהיו ל"חדשים" ועד חדשה39, ד"תורה החידוש ובדוגמת דרך על שהוא לחידוש ועד ,

תצא" .40מאתי

התורה לימוד גם נכלל היום" נצבים ד"אתם בהענין התורה בלימוד ישראל של שבעבודתם להוסיף, ויש
היום". נצבים ד"אתם בהענין השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של לברכתו בנוגע החסידות אבות דג'

כי: התורה, דלימוד הענין בכללות מיוחד עילוי ניתוסף הנ"ל תורה שבלימוד - מזה ויתירה

בענין היא הנ"ל תורה א) מדברי או התורה מן (לא הוא החודש דברכת הענין כללות אשר, ,
חידוש אלא) ד"41סופרים, פה שבעל ותורה שבכתב תורה לגבי מיוחד עילוי בו שיש ,"42.

החסידות, תורת - החסידות אבות ג' של תורתם היא הנ"ל תורה ועיקר: התורה.ב)

שני הולדת יום - זה) לשבת גם ושייך שקשור זה, שלפני (בשבת אלול לח"י והשייכות מהקשר ולהעיר
הזקן ואדמו"ר הבעש"ט הגדולים, על43המאורות הנ"ל תורה גם כולל החסידות, דתורת הגדולים המאורות ,

ידי על הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט הגדולים, המאורות שני ידי על שנאמרה זה בשבת הקב"ה של ברכתו דבר
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" הזקן אדמו"ר של לשונו דיוק יומתק זה פי ועל ומצבו שמעמדו - כו'" ורבי ממורי שמעתי
שלפניו, ב"מאור" האור) התכללות על (נוסף ה"מאור" התכללות כמו הוא במעזריטש בהיותו הזקן אדמו"ר של

שלפניו. ב"מאור" כלול אחד ש"מאור" כפי אלא סתם, הגדולים" המאורות "שני רק לא היינו,

השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של לברכתו בנוגע החסידות דאבות התורה לימוד ידי שעל מובן ומזה
בברכתו יותר עוד ניתוסף - התורה) דפנימיות והעילוי ישראל, דמנהג העילוי בה (שיש היום" נצבים "אתם בענין
שכתוב כמו וגילוי, אור מלשון ד"היום" באופן שנעשה גם כולל היום", נצבים ד"אתם בהענין הקב"ה 44של

הגדולים". המאורות ד"שני הגילוי ידי על יום", לאור אלקים "ויקרא

פרשת עם ביחד קורין השביעי חודש מברכים שבשבת זו, שנה בקביעות מיוחד עילוי ניתוסף הנ"ל ובכל
אחת: פרשה ונעשים שמתחברים כפי נצביםֿוילך - וילך פרשת גם השנה) ראש לפני קורין (שלעולם נצבים

נצבים פרשת גם נעשית נצבים לפרשת וילך דפרשת החיבור ידי על – לראש לכל שעל היינו, ,
עניני בכל גם אור ריבוי ניתוסף פרשיות), (שתי זה בשבת שקורין שבכתב דתורה הפסוקים בכמות ההוספה ידי

נצבים מרובים"45פרשת ב"כלים ומתלבשים שנמשכים כפי מרובים", הענין46("אורות בכללות מההוספה החל ,(
היום". נצבים ד"אתם

ד" באופן הוא היום" נצבים ד"אתם שהענין - ועוד שלזאת באופן עילוי אחר בעילוי שניתוסף היינו, ,"
שכתוב כמו חיל".47הליכה, אל מחיל "ילכו

:וילך דפרשת להתוכן בנוגע - יותר בפרטיות בזה להוסיף ויש
והטף" והנשים האנשים העם את "הקהל - הקהל מצות אודות מדובר וילך קריאת48בפרשת לשמוע כדי ,

המלך מפי שומעה"49התורה הגבורה מפי . . כאילו עצמו ש"יראה ובאופן ,50.

" (א) כי: - נצבים דפרשת לתוכן גם שייך זה ד"נצביםוענין הענין הוא והטף" והנשים האנשים העם את
וגו'"היום נשיכם טפכם ישראל איש כל גו' שבטיכם ראשיכם מפי51גו' התורה קריאת (ב) .היא

" מלשון ד"נצבים" הענין ובדוגמת דרך על מפי "כשומע - והגבורה התוקף על שמורה ,"על ,"
החיות תגבורת .52שם

ועוד: זאת

הזאת השירה דברי את ישראל קהל כל באזני משה "וידבר נאמר וילך פרשת בסיום התמימות - "
כולה התורה דכל זה53(שלימות) לפני שכתוב למדים54[כמו שמזה הזאת", השירה את לכם כתבו 55"ועתה

תורה ספר כתיבת והפנימיות56מצות השלימות היינו, פנימיות, מלשון גם הוא ד"תומם" שהפירוש לומר, ויש ,[
ידי על היום" נצבים ד"אתם בהענין הקב"ה של בברכתו שנעשית ההוספה מודגשת שבזה - התורה דכל

.(ס"וֿז (כנ"ל

ד"עד באופן הקב"ה של בברכתו ההוספה גם נעשית לכך והפנימיות.ובהתאם השלימות בכל ,"

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

ה.44) א, בראשית
הוא45) שבה, והאותיות התיבות הפסוקים, שמספר אף כלומר:

- ב) ד, (ואתחנן תגרעו" ולא (ועאכו"כ) גו' תוסיפו ד"לא באופן
ע"ד איןֿסוף, עד בריבוי תושבע"פ) ("פירושה", בהפירוש ניתוסף

תצא". מאתי חדשה ד"תורה ההוספה ובדוגמת
באורות46) שמצינו כפי הכלים, שבירת שנעשה באופן ולא

בכלים נמשכים דתוהו מרובים האורות שגם אלא דתוהו, מרובים
דתיקון. מרובים

ח.47) פד, תהלים
יב.48) לא,
יא.49) שם, פרש"י
ה"ו.50) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
מצות51) שקיום דאף בתורה, זה ענין כשקורין - ד"היום" ובאופן

הרי, הסוכות"), בחג השמיטה שנת ("במועד מיוחד בזמן הוא הקהל

הענין נמשך ועי"ז מהזמן, שלמעלה באופן הוא בתורה הלימוד
"היום". בתורה זה כשלומדים ד"הקהל"

יום52) שהוא השנה ראש על ש"קאי ד"היום" בפירוש י"ל ועפ"ז
יום . . הדין ,אם כי וגבורה, דין של באופן זה שאין - "

החיות. תגבורת של באופן
(שהתחלתם53) האחרונים יום הארבעים וחותם שסיום להעיר

- אחרונות לוחות בו שניתנו הכיפורים, ביום הוא אלול) בר"ח
תומם"). ("עד דמ"ת השלימות

יט.54) שם,
רפ"ז.55) ס"ת הל' רמב"ם
שבפ'56) ס"ת כתיבת מצות המצוות מוני רוב שלדעת ולהעיר,

שמוסיפים להדעות (משא"כ שבתורה האחרונה מצותֿעשה היא וילך
ה' שם "כי האזינו בפ' ממ"ש שלמדים כפי התורה דברכת המצוה גם
טו)). למ"ע בהוספות בסהמ"צ רמב"ן (ראה לאלקינו" גודל הבו אקרא

      

" הלשון שבדיוק לומר, בכלל"ויש עד ולא ד"עד באופן שהיא נעלית הכי דרגא גם נכללת ,57תומם"
לאחרי גם הרי תעשה, מה לו יאמר שמי וכיון תומם"), ("עד לישראל נמשכת זו דרגא גם כן, פי על ואף

איןֿסוף. עד יותר, עוד בברכותיו הקב"ה מוסיף תומם", ד"עד השלימות

הקריאה גם השביעי חודש מברכים בשבת ניתוסף זו, שנה בקביעות דנצביםֿוילך להחיבור ובהמשך
האזינו: בפרשת - במנחה שקורין

שביניהם) מה כל גם (ובמילא והארץ השמים על רבינו משה של בעלותו מודגשת האזינו פרשת בהתחלת
וכיון אליו. וישמעו שיאזינו וארץ לשמים שמצווה פי", אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו באמרו -
כל שאצל מובן, בתורה), הקריאה ידי על (ובפרט מישראל ואחד אחד לכל נמשכים רבינו משה של שעניניו
שנעשה פי", אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים ד"האזינו הענין ודוגמת) (מעין גם נעשה מישראל ואחד אחד

שביניהם. ומה והארץ השמים על הבית בעל

- החודש בימי זה דשבת הקביעות עם זה לקשר ויש לבריאת ראשון יום העולם, נברא שבו ,
שכתוב הוא . . ראשון ביום נבראו וארץ שמים תולדות "כל שביניהם, מה וכל וארץ שמים נבראו שבו העולם,

תולדותיה" לרבות הארץ ואת תולדותיהם לרבות השמים ישראל"58את "בשביל היא שבריאתם וכיון מובן,59, ,
ובארץ בשמים שמגלה אלא עוד ולא צבאם, וכל והארץ השמים על הבית בעל הוא מישראל ואחד אחד שכל
שמציאותם שביניהם ומה וארץ בשמים אלקות גילוי חודר ידו שעל היינו, הקב"ה, ידי על שנבראו שביניהם ומה

הידוע ובלשון דאלקות, המציאות האמיתי.60היא היש עם "חד" נעשה הנברא שהיש -

טוב "ברוב הברכה שהמשכת - השביעי חודש מברכים דשבת הברכה בהמשכת גם ניתוסף זו ובקביעות
קיום (שמים, רוחניים בענינים הן כלומר, ארץ, בעניני והן שמים בעניני הן היא השנה" כל על ישראל לכל
הארץ", מן ורחוק לשמים ד"קרוב באופן - גופא ובזה הרשות), עניני (ארץ, גשמיים בענינים והן ומצוות) התורה
(ובלשון ריחוק של באופן הם ארץ ועניני קירוב, של באופן הם שמים עניני מישראל ואחד אחד כל שאצל היינו,

טפל וגופם עיקר נשמתם אלא61הידוע: עוד ולא בשלימותם, ארץ עניני כל אצלו ישנם זה, עם ביחד אבל, ,(
כנ"ל. עליהם, הבית בעל שהוא

על ישראל לכל טוב ברוב והמשביע המושבע שהוא השביעי חודש מברכים בשבת שבעמדנו רצון ויהי
טובה שנה כולה, השנה כל על לו המצטרך בכל מישראל ואחד אחד לכל הקב"ה של ברכתו תומשך השנה, כל
באלול). (בכ"ה העולם נברא שבהם התורה אותיות כ"ב האל"ףֿבי"ת, באותיות שנכללות הברכות בכל ומבורכת
ידי על והשלימה האמיתית גאולה - עיקרית הכי להברכה זוכים ממש ומיד שתיכף - העיקר והוא ועוד
[כל והטף" והנשים "האנשים כולכם", היום נצבים "אתם השבוע: דפרשת הכתוב ובלשון צדקנו, משיח
אלקיכם", ה' "לפני שהם] מקום בכל ישראל בני כל בתוככי זה, וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת כאן, הנמצאים

יבחר" אשר השלישי.62"במקום המקדש בבית -

לשנת ההכנה ובזמן נסים, שנת תהא היה תיבות ראשי ה'תש"נ, החמישים, שנת של בסיומה בעמדנו ובפרט
ד"נסים תיבות הראשי נעשה זה ידי ועל עולם) של לאלופו (שרומז אל"ף אות שניתוסף ואחד, ",החמישים

הכתוב כלשון - מזה ויתירה ראיה, של בערך"אראנו63באופן "נפלאות" גם כולל מנסים), (למעלה "
הזהר כפירוש מצרים, דיציאת שהגאולה64להנסים נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי הכתוב בפירוש

מצרים" מארץ צאתך "ימי לגבי "נפלאות" של באופן תהיה .65העתידה

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחדיו, שכולם - ממש ומיד ותיכף ממש, בפועל לנו תהיה ,66וכן
ובתיֿמדרשות הבתיֿכנסיות עם זה,67יחד חסדים) וגמילות תפלה תורה (בית וביתֿמדרש מביתֿכנסת החל ,
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" הלשון שבדיוק לומר, בכלל"ויש עד ולא ד"עד באופן שהיא נעלית הכי דרגא גם נכללת ,57תומם"
לאחרי גם הרי תעשה, מה לו יאמר שמי וכיון תומם"), ("עד לישראל נמשכת זו דרגא גם כן, פי על ואף

איןֿסוף. עד יותר, עוד בברכותיו הקב"ה מוסיף תומם", ד"עד השלימות

הקריאה גם השביעי חודש מברכים בשבת ניתוסף זו, שנה בקביעות דנצביםֿוילך להחיבור ובהמשך
האזינו: בפרשת - במנחה שקורין

שביניהם) מה כל גם (ובמילא והארץ השמים על רבינו משה של בעלותו מודגשת האזינו פרשת בהתחלת
וכיון אליו. וישמעו שיאזינו וארץ לשמים שמצווה פי", אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו באמרו -
כל שאצל מובן, בתורה), הקריאה ידי על (ובפרט מישראל ואחד אחד לכל נמשכים רבינו משה של שעניניו
שנעשה פי", אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים ד"האזינו הענין ודוגמת) (מעין גם נעשה מישראל ואחד אחד

שביניהם. ומה והארץ השמים על הבית בעל

- החודש בימי זה דשבת הקביעות עם זה לקשר ויש לבריאת ראשון יום העולם, נברא שבו ,
שכתוב הוא . . ראשון ביום נבראו וארץ שמים תולדות "כל שביניהם, מה וכל וארץ שמים נבראו שבו העולם,

תולדותיה" לרבות הארץ ואת תולדותיהם לרבות השמים ישראל"58את "בשביל היא שבריאתם וכיון מובן,59, ,
ובארץ בשמים שמגלה אלא עוד ולא צבאם, וכל והארץ השמים על הבית בעל הוא מישראל ואחד אחד שכל
שמציאותם שביניהם ומה וארץ בשמים אלקות גילוי חודר ידו שעל היינו, הקב"ה, ידי על שנבראו שביניהם ומה

הידוע ובלשון דאלקות, המציאות האמיתי.60היא היש עם "חד" נעשה הנברא שהיש -

טוב "ברוב הברכה שהמשכת - השביעי חודש מברכים דשבת הברכה בהמשכת גם ניתוסף זו ובקביעות
קיום (שמים, רוחניים בענינים הן כלומר, ארץ, בעניני והן שמים בעניני הן היא השנה" כל על ישראל לכל
הארץ", מן ורחוק לשמים ד"קרוב באופן - גופא ובזה הרשות), עניני (ארץ, גשמיים בענינים והן ומצוות) התורה
(ובלשון ריחוק של באופן הם ארץ ועניני קירוב, של באופן הם שמים עניני מישראל ואחד אחד כל שאצל היינו,

טפל וגופם עיקר נשמתם אלא61הידוע: עוד ולא בשלימותם, ארץ עניני כל אצלו ישנם זה, עם ביחד אבל, ,(
כנ"ל. עליהם, הבית בעל שהוא

על ישראל לכל טוב ברוב והמשביע המושבע שהוא השביעי חודש מברכים בשבת שבעמדנו רצון ויהי
טובה שנה כולה, השנה כל על לו המצטרך בכל מישראל ואחד אחד לכל הקב"ה של ברכתו תומשך השנה, כל
באלול). (בכ"ה העולם נברא שבהם התורה אותיות כ"ב האל"ףֿבי"ת, באותיות שנכללות הברכות בכל ומבורכת
ידי על והשלימה האמיתית גאולה - עיקרית הכי להברכה זוכים ממש ומיד שתיכף - העיקר והוא ועוד
[כל והטף" והנשים "האנשים כולכם", היום נצבים "אתם השבוע: דפרשת הכתוב ובלשון צדקנו, משיח
אלקיכם", ה' "לפני שהם] מקום בכל ישראל בני כל בתוככי זה, וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת כאן, הנמצאים

יבחר" אשר השלישי.62"במקום המקדש בבית -

לשנת ההכנה ובזמן נסים, שנת תהא היה תיבות ראשי ה'תש"נ, החמישים, שנת של בסיומה בעמדנו ובפרט
ד"נסים תיבות הראשי נעשה זה ידי ועל עולם) של לאלופו (שרומז אל"ף אות שניתוסף ואחד, ",החמישים

הכתוב כלשון - מזה ויתירה ראיה, של בערך"אראנו63באופן "נפלאות" גם כולל מנסים), (למעלה "
הזהר כפירוש מצרים, דיציאת שהגאולה64להנסים נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי הכתוב בפירוש

מצרים" מארץ צאתך "ימי לגבי "נפלאות" של באופן תהיה .65העתידה

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחדיו, שכולם - ממש ומיד ותיכף ממש, בפועל לנו תהיה ,66וכן
ובתיֿמדרשות הבתיֿכנסיות עם זה,67יחד חסדים) וגמילות תפלה תורה (בית וביתֿמדרש מביתֿכנסת החל ,
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כ      

שמיא" ענני "עם "מקדש68באים השלישי, המקדש ולבית הקודש להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
ידיך" כוננו .69אדנֿי

***

"דנחמתא ד"שבע השביעית ההפטרה מפטירין שבו - השנה ראש שלפני בשבת נוסף ענין היינו,70ישנו ,
דנחמתא". ד"שבע הענין כללות ושלימות וגמר סיום

בזה: והענין

עמי" נחמו "נחמו בהפטורה מתחילים דנחמתא" היינו,71"שבע ,של באופן היא דנחמתא" ד"שבע
בקודש""72"נחמה "מעלין הכלל פי ועל בעילוי73, בכפלים" בה"נחמה וניתוסף הולך זה שלאחרי מובן, ,

עילוי, זה.אחר בשבת דנחמתא" ה"שבע ושלימות לגמר עד

העיקר על מרובה שהתוספת באופן היא הב') (בשבת בהנחמה שההוספה - יותר ולאחרי74ובפרטיות ,
החדשה שהתוספת באופן הג') (בשבת יותר עוד ניתוסף מישראל, ואחת אחד כל של קנינו נעשית זו שתוספת
עד הלאה, וכן זה), שלפני העיקר על מרובה שהיתה זה שלפני ההוספה גם (שכולל החדש העיקר על מרובה

דנחמתא". ה"שבע ושלימות גמר זה, לשבת

(סעיף לעיל האמור דרך (על לשנה משנה דנחמתא" ד"שבע הענין בכללות שניתוסף העילוי מלבד - זה וכל
הם זו דשנה דנחמתא" שה"שבע היינו, השביעי), חודש מברכים בשבת הקב"ה של בברכתו להוספה בנוגע ה)

ידך" "תשמט שנת גם כולל זה, שלפני דהשנים דנחמתא" מה"שבע יותר נעלה ותשמח75באופן תשמח ושנת ,ְִ
זה). שלפני בשנים (כמדובר הקהל ושנת

:"דנחמתא ד"שבע האחרון בשבת לעולם שקורין נצבים פרשת עם זה ענין לקשר ויש
העידה "התורה - צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית הגאולה אודות בתורה נתפרש נצבים בפרשת

) שנאמר המשיח) מלך (על עליו (76יהיה אם וגו' וקבצך ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה' ושב
וגו'" השמים בקצה דנחמתא".77נדחך ד"שבע ושלימות לסיום נצבים דפרשת והשייכות הקשר מודגש שבזה ,

סעיף (כנ"ל חיל" אל מחיל ד"ילכו הענין על שרומז - וילך דפרשת הקריאה גם ניתוסף זו שנה ובקביעות
הכתוב) וסיום (כהמשך בציון" אלקים אל "יראה זה ידי שעל משיח47ח), ידי על והשלימה האמיתית בגאולה ,

" - הקדשים לקדש עד המקדש בבית הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו דביתצדקנו, הפנימיות ,"
הקדשים. קדש - דירושלים) הפנימיות על (נוסף עצמו המקדש

:השנה ראש שלפני בשבת החודש ברכת עם גם ולקשר להוסיף ויש
הקב" של דברכתו המדוייק הזמן נתפרש שלא שברכתואף לומר, מסתבר השביעי, חודש מברכים בשבת ה

פורקן" "יקום אמירת לאחרי - בשנה פעמים י"א החדשים את ישראל מברכים שבו זמן באותו היא הקב"ה של
בכפלים". "נחמה דרך על ("פורקן"), הישועה בענין הכפל על שמורה פעמים, ב'

אומרים השנה ראש שלפני שבשבת חב"ד (כמנהג הרחמים" "אב - זה לאחרי התפלה בהמשך גם ומודגש
מקומות בכמה כמבואר הרחמים"), הרחמן"78"אב מ"אב גם למעלה שהוא הרחמים" ד"אב העילוי ,79גודל

יושבי "אשרי זה את"80ולאחרי ישרים ב"ישבו התפלה לסיום ועד המקדש, בית -"81"ד"פניך הגילוי -
הקדשים. בקדש בציון") אלקים אל "יראה דרך (על

כי: - אלול דחודש (הרביעי) האחרון בשבת יתירה בהדגשה הוא זה וענין
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יג.68) ז, דניאל
יז.69) טו, בשלח
תכ"ח.70) סו"ס או"ח טושו"ע
א.71) מ, ישעי'
ספ"א.72) איכ"ר
וש"נ.73) א. כח, ברכות
ד.74) פס"א, ב"ר ראה
ג.75) טו, ראה - הכתוב ל'

גֿד.76) ל,
רפי"א.77) מלכים הל' רמב"ם
ועוד.78) ואילך. סע"ג יו"ד שה"ש לקו"ת
ענין79) וכללות עצם על קאי ש"רחמים" - בפשטות וכ"ה

כיון הרחמנות, מדת לו שיש זה על תואר הוא "רחמן" ואילו הרחמים,
ה"רחמים". מענין אצלו שנמשך

ה.80) פד, תהלים
יד.81) קמ, שם

      

לי ודודי לדודי אני תיבות (ראשי אלול חודש של שמראה82ענינו בשדה המלך כמשל הוא (שוחקות
ד"כתיב בנמשל, ודוגמתו ה'83לכולם, שהואיאר אֿל ("מבחינת הרחמים מדות י"ג הארת ענין שהוא אליך,

שכתוב כמו וכללותן ומקורן מדות הי"ג כל שיהיה84ראשית לנו") ויאר ה' אֿל "85.

אלול, דחודש האחרון לשבת עד ליום, מיום זה בענין וניתוסף הולך עצמו אלול ובחודש

בטור כדאיתא השנה, ראש ל)ערב ב(סמיכות המדרש86ובפרט לבנים87(בשם ומתעטפים לבנים ש"לובשים (
שכתוב כמו אלקי'", של אופיה (ש)יודעת זו "אומה נס", להם יעשה שהקב"ה שיודעין לפי גוי88כו' מי "כי

קראנו בכל אלקינו "כה' דקרא וסיומא אליו", קרובים אלקים לו אשר למדותיו"גדול ולא "אליו ,"89–
ד" ענין ",שזהו

אחד בכל [ודוגמתו הקדשים לקדש גדול הכהן נכנס שאז הכפורים, ביום – ד"פניך" הגילוי לשלימות ועד
הרמב"ם דין כפסק מישראל, ה"קדש90ואחד בגילוי שמאיר היינו, הקדשים"], קדש נתקדש כו' ואיש איש ש"כל

יצירה ספר מיוסד שעליהם ונפש שנה דעולם הבחינות [ג' ובאדם ובזמן במקום "91הקדשים" - [.בשלימות "

חז"ל לשון בדיוק כמרומז - הכיפורים ליום השנה ראש שבין ימים העשרה בכל ישנו זה שמעין לומר, 92ויש

שבכל בזה), וכיוצא ראשונים" ימים "עשרה בקיצור נאמר (ולא הכיפורים" ליום השנה ראש שבין ימים "עשרה
בזה) ויש בזה (שיש הכיפורים ויום השנה דראש המעלה ישנה ימים מעלת93העשרה שמעין - מזה ויתירה ,

הכיפורים יום עד אלול חודש מראש יום הארבעים שכל כיון אלול, בחודש גם ישנה הכיפורים ויום השנה ראש
יודי"ן בד' כמרומז אחד, ענין לי"94הם ודודי לדודי "אני תיבות אלול,95שבסופי חודש של בסיומו ובפרט ,

הכיפורים. ליום השנה ראש שבין ימים לעשרה בסמיכות

ד" הגילוי ביותר מודגש אלול דחודש האחרון בשבת החודש שבברכת מובן הגאולה.ומזה ענין - "

הנחמה שלימות תהיה - דנחמתא" ה"שבע ושלימות גמר נעשה שבו האחרון בשבת שבעמדנו רצון ויהי
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה ממש, בפועל

ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה' "ושב השבוע: שבפרשת היעוד לקיום זוכים זה שבשבת - ובפשטות
מצפון וממערב ממזרח קבצם "מארצות שבת: דערב במנחה שאומרים הכתוב ובלשון גו'", העמים מכל וקבצך

אדם"96ומים" לבני ונפלאותיו חסדו לה' ש"יודו ובאופן החמישית97, לדרגא ועד גאולות, ד' כנגד פעמים, ד' -
לפרעה" "חמישית נהורין"98- כל מיניה ואתגליין ד"אתפריעו היחידה99, בחינת ,100.

לפני כולכם היום נצבים ש"אתם בפועל רואים האזינו, בפרשת התורה קריאת ולפני המנחה תפלת לפני ועוד
והנשים האנשים העם את ד"הקהל ובאופן בציון", אלקים אל גו' "ילכו "וילך", שנעשה כיון אלקיכם", ה'
המקדש ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו באים ישראל בני שכל - ה'" יבחר אשר "במקום והטף",
ששומעים האזינו, דפרשת מהקריאה החל הגבורה", "מפי ועד המלך, מפי התורה קריאת ושומעים השלישי,

הזאת השירה דברי את ישראל קהל כל באזני משה ש"וידבר הראשונה כבפעם - רבינו משה מפי עד101אותה
תשלח" ביד נא "שלח משה של בקשתו שתקויים כיון - "גואל102תומם" ידי על והשלימה האמיתית בגאולה ,

אחרון" גואל הוא ממש.103ראשון ומיד תיכף משיחא, מלכא ודוד רבינו משה ,

***

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

ועוד.82) עה"פ. ובשעה"פ ג ו, שה"ש
כה.83) ו, נשא
כז.84) קיח, תהלים
ב.85) לב, ראה פ' לקו"ת
תקפ"א.86) סו"ס או"ח
ה"ג.87) פ"א ר"ה ירושלמי
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וש"נ.92) א. יח, ר"ה
קדש93) בחי' גילוי דיוהכ"פ, המעלה יש בר"ה שגם לומר, ויש

יותר. נעלה באופן בר"ה המלך הכתרת נעשית שעי"ז הקדשים,

ליוהכ"פ)94) ר"ה שבין ימים (עשרה עשרה מספרו שיו"ד להעיר,
-וביחד דנחמתא"), "שבע שבע, ממספר גם (למעלה המספר

הוא יו"ד דאות הציור זה, הכל.עם שכוללת נקודה היינו, ,
והעבירו).95) (ד"ה תקפא ר"ס או"ח ב"ח
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שם). ובתוס' ב לא, (מגילה אמרן" עצמו מפי ש"משה תורה",
יג.102) ד, שמות
וש"נ.103) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ראה



כי       

לי ודודי לדודי אני תיבות (ראשי אלול חודש של שמראה82ענינו בשדה המלך כמשל הוא (שוחקות
ד"כתיב בנמשל, ודוגמתו ה'83לכולם, שהואיאר אֿל ("מבחינת הרחמים מדות י"ג הארת ענין שהוא אליך,

שכתוב כמו וכללותן ומקורן מדות הי"ג כל שיהיה84ראשית לנו") ויאר ה' אֿל "85.

אלול, דחודש האחרון לשבת עד ליום, מיום זה בענין וניתוסף הולך עצמו אלול ובחודש

בטור כדאיתא השנה, ראש ל)ערב ב(סמיכות המדרש86ובפרט לבנים87(בשם ומתעטפים לבנים ש"לובשים (
שכתוב כמו אלקי'", של אופיה (ש)יודעת זו "אומה נס", להם יעשה שהקב"ה שיודעין לפי גוי88כו' מי "כי

קראנו בכל אלקינו "כה' דקרא וסיומא אליו", קרובים אלקים לו אשר למדותיו"גדול ולא "אליו ,"89–
ד" ענין ",שזהו

אחד בכל [ודוגמתו הקדשים לקדש גדול הכהן נכנס שאז הכפורים, ביום – ד"פניך" הגילוי לשלימות ועד
הרמב"ם דין כפסק מישראל, ה"קדש90ואחד בגילוי שמאיר היינו, הקדשים"], קדש נתקדש כו' ואיש איש ש"כל

יצירה ספר מיוסד שעליהם ונפש שנה דעולם הבחינות [ג' ובאדם ובזמן במקום "91הקדשים" - [.בשלימות "

חז"ל לשון בדיוק כמרומז - הכיפורים ליום השנה ראש שבין ימים העשרה בכל ישנו זה שמעין לומר, 92ויש

שבכל בזה), וכיוצא ראשונים" ימים "עשרה בקיצור נאמר (ולא הכיפורים" ליום השנה ראש שבין ימים "עשרה
בזה) ויש בזה (שיש הכיפורים ויום השנה דראש המעלה ישנה ימים מעלת93העשרה שמעין - מזה ויתירה ,

הכיפורים יום עד אלול חודש מראש יום הארבעים שכל כיון אלול, בחודש גם ישנה הכיפורים ויום השנה ראש
יודי"ן בד' כמרומז אחד, ענין לי"94הם ודודי לדודי "אני תיבות אלול,95שבסופי חודש של בסיומו ובפרט ,

הכיפורים. ליום השנה ראש שבין ימים לעשרה בסמיכות

ד" הגילוי ביותר מודגש אלול דחודש האחרון בשבת החודש שבברכת מובן הגאולה.ומזה ענין - "

הנחמה שלימות תהיה - דנחמתא" ה"שבע ושלימות גמר נעשה שבו האחרון בשבת שבעמדנו רצון ויהי
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה ממש, בפועל

ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה' "ושב השבוע: שבפרשת היעוד לקיום זוכים זה שבשבת - ובפשטות
מצפון וממערב ממזרח קבצם "מארצות שבת: דערב במנחה שאומרים הכתוב ובלשון גו'", העמים מכל וקבצך

אדם"96ומים" לבני ונפלאותיו חסדו לה' ש"יודו ובאופן החמישית97, לדרגא ועד גאולות, ד' כנגד פעמים, ד' -
לפרעה" "חמישית נהורין"98- כל מיניה ואתגליין ד"אתפריעו היחידה99, בחינת ,100.

לפני כולכם היום נצבים ש"אתם בפועל רואים האזינו, בפרשת התורה קריאת ולפני המנחה תפלת לפני ועוד
והנשים האנשים העם את ד"הקהל ובאופן בציון", אלקים אל גו' "ילכו "וילך", שנעשה כיון אלקיכם", ה'
המקדש ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו באים ישראל בני שכל - ה'" יבחר אשר "במקום והטף",
ששומעים האזינו, דפרשת מהקריאה החל הגבורה", "מפי ועד המלך, מפי התורה קריאת ושומעים השלישי,

הזאת השירה דברי את ישראל קהל כל באזני משה ש"וידבר הראשונה כבפעם - רבינו משה מפי עד101אותה
תשלח" ביד נא "שלח משה של בקשתו שתקויים כיון - "גואל102תומם" ידי על והשלימה האמיתית בגאולה ,

אחרון" גואל הוא ממש.103ראשון ומיד תיכף משיחא, מלכא ודוד רבינו משה ,
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ואדרבה91) ב"עשי'", גם נמשך ולאח"ז ה"בריאה", ענין בהקדמת

העיקר". הוא "המעשה -
וש"נ.92) א. יח, ר"ה
קדש93) בחי' גילוי דיוהכ"פ, המעלה יש בר"ה שגם לומר, ויש

יותר. נעלה באופן בר"ה המלך הכתרת נעשית שעי"ז הקדשים,

ליוהכ"פ)94) ר"ה שבין ימים (עשרה עשרה מספרו שיו"ד להעיר,
-וביחד דנחמתא"), "שבע שבע, ממספר גם (למעלה המספר

הוא יו"ד דאות הציור זה, הכל.עם שכוללת נקודה היינו, ,
והעבירו).95) (ד"ה תקפא ר"ס או"ח ב"ח
ג.96) קז, תהלים
לא.97) כא. טו. ח. שם
כד.98) מז, ויגש
א.99) רי, זח"א

ובכ"מ.100) פינחס. ס"פ לקו"ת ראה
"משנה101) החמישי, ספר לכללות בנוגע ההדגשה על נוסף

שם). ובתוס' ב לא, (מגילה אמרן" עצמו מפי ש"משה תורה",
יג.102) ד, שמות
וש"נ.103) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ראה



כב      

בענינ להמשיך העיקררגיל הוא המעשה - בפועל מעשה של :104ים
מדרשות ובבתי כנסיות בבתי להכנס שבת בכל קהלות "להקהיל - עצמו השבת ליום בנוגע - לראש לכל

לרבים" תורה בהם שבת.105ללמוד כבכל - בפועל למעשה השייכים בענינים הלימוד ובפרט ,

ביותר מודגש זה שענין - אלקיכם" ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם פרשת בשבת יתירה ובהדגשה
הקודש ארון בו שיש קדוש, מקום אלקיכם", ה' "לפני מדרשות, ובבתי כנסיות בבתי יחד כולם כשמתאספים
ציורים (עם בפרוכת מכוסה הקודש ארון ורואה הכנסת לבית שנכנס ("טפכם") קטן ילד שגם כך, תורה, וספרי

כו'. יהודי חינוך שקיבל ילד ובפרט המקום, בקדושת מיד מרגיש כו'),

("נצבים קהילות להקהיל כדי מדרשות ובתי כנסיות לבתי - "וילך" - ללכת זה בשבת במיוחד ישתדלו ובודאי
אבות ג' מתורת החל גרמא, שהזמן תורה עניני ובפרט לרבים, תורה וללמוד אלקיכם") ה' לפני כולכם היום
בארוכה. כנ"ל היום", נצבים ד"אתם בהענין השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של ברכתו דבר על החסידות

:השנה לראש להכנה בנוגע בפועל מעשה של ענינים דבר על לעורר יש וכן
ממתקים" ושתו משמנים ד"אכלו הענין גם נכלל היום לקדושת השייכים שבענינים וסיום106כיון כהמשך ,

משמנים "אכלו הציווי לקיים יוכל מישראל ואחד אחד שכל להשתדל יש - לאדוננו" היום קדוש "כי הכתוב
לצרכי בנוגע זה דרך ועל הזקוקים, לכל החג צרכי שיתנו זה ידי על לאדוננו", היום קדוש כי ממתקים ושתו

תשרי. חודש כל במשך החג

יום בא זה לאחרי ומיד ששי, וביום חמישי ביום חל השנה שראש - זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה
ישן ויין שמן בבשר לענגו שמצוה והשבת107השבת, החג צרכי בנתינת בהשתדלות יותר ניתוסף ובמילא, ,

הכתוב ובלשון רצופים, ימים ג' השבת),108בשביל (יום גו'" השלישי ביום השנה) ראש ימי (ב' מיומים "יחיינו
הגאולה עם גם השבת109וקשור ביום ישן ויין שמן בשר באכילת גם כמרומז דלויתן, הסעודה ודוגמת מעין ,

לבוא לעתיד המשומר ויין הבר העולמים"110ושור לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום ,111.

שמיני האחרונים, בימים והן הראשונים בימים הן - בחוץֿלארץ שקביעותו הסוכות, לחג בנוגע זה דרך ועל
להיות צריכה ובמילא, השבת, יום בא זה לאחרי ומיד ששי, וביום חמישי ביום גם היא - תורה ושמחת עצרת

- רצופים ימים ג' בשביל החג צרכי בנתינת היתירה ההשתדלות 'שהג ישראל, בארץ כן שאין (מה
בלבד השנה בראש הם רצופים ).112ימים

ההשתדלות אודות גם יעוררו מדרשות ובבתי כנסיות בבתי קהילות להקהיל שהולכים שאלה ונכון וכדאי
חג עד ושלום חס יתעכב צדקנו משיח (אם פעמים שלשה רצופים, ימים ג' בשביל החג צרכי בנתינת היתירה

רצופים). ימים ג' פעמים ג' גלויות, של שני טוב יום לארץ בחוץ יחגגו שאז הסוכות,

בא זה לאחרי (ומיד הששי וביום החמישי ביום חל השנה ראש שכאשר - זו שנה בקביעות נוסף וענין
השבת. שלאחרי ראשון ליום בשבת) שחל בתשרי (בשלישי גדליה" "צום דוחים אזי השבת), יום

הרחבה, של באופן השבת יום בצרכי בהשתדלות יותר עוד ניתוסף השבת, מפני נדחה גדלי' שצום וכיון
עוד להוסיף יש תענית) (שדוחה כזה שבשבת עולם דגדולי דין ופסק כההוראה - ישן ויין שמן בבשר לענגו

תענית של ביום קביעותו בגלל שבת בעונג שממעט לחשש מקום יהיה שלא כדי שבת, בעונג .113יותר

הגאולה: לענין והשייכות הקשר יותר מודגש כזו שבקביעות - ועיקר ועוד

היא הצום דחיית כזו בקביעות המאורע שהרי דחיה, של באופן מלכתחילה נקבע גדליה צום כי, ,
בתשרי לשלישי התענית ודחו השנה, בראש היה גדליה בתשרי114דהריגת וכשג' בב', התענית דוחים בשבת חל

כפולה. דחיה ימים,
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מי"ז.104) פ"א אבות
ס"ג.105) סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע
יו"ד.106) ח, נחמי'
רמ"ב.107) ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
ב.108) ו, הושע
עה"פ.109) פרש"י ראה

ועוד.110) ג. פי"ג, ויק"ר ב. לד, ברכות ראה
בסופה.111) תמיד
אלול,112) כ"ה נצו"י, פ' דמוצש"ק כללי בהמכתב בארוכה ראה
זו. שנה
ועוד.113) .1091 ע' ח"ד לקו"ש ראה
תקמט.114) סו"ס או"ח ב"י ראה

      

ידחה" ונדחה ("הואיל לגמרי הצום דחיית את ביותר מדגישה כפולה, דחיה ובפרט הצום, "כל115ודחיית - (
ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלה הצומות

והשלום116שנאמר והאמת טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' השביעי צום גו' ה' אמר כה
.117אהבו"

סיבת מבטלים זה ידי שעל אהבו"), והשלום ("האמת ישראל ואחדות ישראל באהבת ההוספה ידי על ובפרט
היום118הגלות נצבים ד"אתם הענין גם ונעשה (הגלות), המסובב ממילא בדרך בטל הסיבה ובהבטל ,

הדרת עם "ברוב - השנה בראש המלך הכתרת גם נעשית זה ידי ועל השלימות, בתכלית אלקיכם" ה' לפני
שיבוא"119מלך" יום בכל לו ש"אחכה דכיון השלימות, בתכלית כבר120- יהיה השנה שראש חזקה התקוה ,

טוב. ליום ויהפך לגמרי, גדליה צום ידחה ובמילא, צדקנו, משיח ביאת לאחרי

:צדקנו משיח ביאת לאחרי השנה דראש להקביעות בנוגע לחקירה באים ומזה
בזמן . . השנה ראש ימים ב' עושין ישראל ארץ בני ש"אף - ימים בשני השנה דראש בהקביעות החידוש

לתחום" חוץ לצאת יכולים השלוחים אין טוב יום שהוא השנה בראש (כי) . . הראיה פי על מקדשין ,121שהיו
אחת פעם . . ימים ב' לפעמים עושין היו הראיה פי על מקדשין שהיו עצמם דין הבית ש"אף מזה, ויתירה

כו'" התקינו . . המנחה אחר עד מלבוא העדים .122נשתהו

הענינים שכל לבוא, שלעתיד לומר, יש מלבוא", העדים נשתהו אחת ש"פעם בגלל היא לכך שהסיבה וכיון
[כ לבוא" העדים ד"נשתהו מציאות תהיה לא בשלימות, יהיויהיו דין, בית וכמה כמה אחת ועל שישראל, יון

אחד. יום אלא השנה, ראש ימים ב' שיהיו צורך אין ובמילא, הזמן], על בעליֿבתים

ש"ב' ועד ימים, לב' השנה ראש נקבע ישראל) בארץ והן לארץ בחוץ (הן ישראל כל שאצל כיון 123ולאידך,

אחת" וקדושה ארוך אחד כיום נחשבים . . השנה ראש של טובים ממקומה124ימים זזה לא וקדושה יש125, -
ימים. ב' השנה ראש יהיה לבוא לעתיד שגם לומר סברא

עוד ויחכם לחכם .126ותן

פעולות עם בקשר והתוועדויות מסיבות עבור המשמח משקה שהכינו אלה אודות להזכיר המקום כאן
וביתר שאת ביתר להוסיף יעשו, וכן יראו ומהם הדברים, פרטי ויכריזו למעלה מלמטה יעלו וכרגיל, טובות,
שלפני השבוע בפרשת שכתוב כמו המשמח), במשקה (כמודגש לבב וטוב שמחה ומתוך כאלה, בפעולות עוז

לבב".127זה ובטוב בשמחה אלקיך ה' את "עבדת
ישראל, בני דכל למעלה מלמטה העליה את יותר עוד ויזרזו ימהרו אלה שפעולות - העיקר והוא ועוד
השלימות, בתכלית ומצוות תורה עניני בכל יתוסף שאז והשלימה, האמיתית הגאולה אל מהגלות שיוצאים

רצונך" ידע"128"כמצות דלא "עד והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה השמחה, ובשלימות ,129.

בינתיים, הפסק ללא בגופים נשמות ישראל, כל בתוככי כאן, הנמצאים כל - כולכם" היום ש"נצבים וכאמור,
בשלימות הגוף בריאות עפר"130מתוך שוכני ורננו "הקיצו זה, שלפני הדורות שבכל ישראל בני עם ביחד ,131,

הקדשים. ובקדש המקדש בבית ה'", יבחר אשר "במקום אלקיכם", ה' "לפני - בראשנו דורנו ונשיא
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ע"ב.115) ריש ה, מגילה
יט.116) ח, זכרי'
בסופן.117) תעניות הל' רמב"ם
ב.118) ט, יומא ראה
כח.119) יד, משלי
העיקרים.120) מי"ג הי"ב עיקר
תר.121) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ד.122) שם
ס"ג.123) שם
ושופר124) בקידוש שהחיינו לברכת בנוגע ספק נעשה זה ומטעם

א"כ חשובין הן א' וכיום א' קדושה הן הימים שב' "כיון השני, דיום
צורך ויש כו'", היום קדושת תחילת שהוא אתמול של בזמן נפטר

ס"ה (שם שהחיינו ברכת בשביל חדש) ובגד חדש (פרי עצות לחפש
ואילך).

פ"א.125) של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח ראה
ט.126) ט, משלי
מז.127) כח, תבוא
ובכ"מ.128) ויחי. ר"פ תו"ח ראה
ב.129) ז, מגילה
כח130) ה"וילך", שגם - ד"נצביםֿוילך" בהחיבור גם כמרומז

השכל לכח עד ממנו, שלמעלה הכחות שאר (ועאכו"כ שברגל ההליכה
והשלימות. התוקף בכל ד"נצבים", באופן הוא שבראש),

יט.131) כו, ישעי'



כג       

ידחה" ונדחה ("הואיל לגמרי הצום דחיית את ביותר מדגישה כפולה, דחיה ובפרט הצום, "כל115ודחיית - (
ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלה הצומות

והשלום116שנאמר והאמת טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' השביעי צום גו' ה' אמר כה
.117אהבו"

סיבת מבטלים זה ידי שעל אהבו"), והשלום ("האמת ישראל ואחדות ישראל באהבת ההוספה ידי על ובפרט
היום118הגלות נצבים ד"אתם הענין גם ונעשה (הגלות), המסובב ממילא בדרך בטל הסיבה ובהבטל ,

הדרת עם "ברוב - השנה בראש המלך הכתרת גם נעשית זה ידי ועל השלימות, בתכלית אלקיכם" ה' לפני
שיבוא"119מלך" יום בכל לו ש"אחכה דכיון השלימות, בתכלית כבר120- יהיה השנה שראש חזקה התקוה ,

טוב. ליום ויהפך לגמרי, גדליה צום ידחה ובמילא, צדקנו, משיח ביאת לאחרי

:צדקנו משיח ביאת לאחרי השנה דראש להקביעות בנוגע לחקירה באים ומזה
בזמן . . השנה ראש ימים ב' עושין ישראל ארץ בני ש"אף - ימים בשני השנה דראש בהקביעות החידוש

לתחום" חוץ לצאת יכולים השלוחים אין טוב יום שהוא השנה בראש (כי) . . הראיה פי על מקדשין ,121שהיו
אחת פעם . . ימים ב' לפעמים עושין היו הראיה פי על מקדשין שהיו עצמם דין הבית ש"אף מזה, ויתירה

כו'" התקינו . . המנחה אחר עד מלבוא העדים .122נשתהו

הענינים שכל לבוא, שלעתיד לומר, יש מלבוא", העדים נשתהו אחת ש"פעם בגלל היא לכך שהסיבה וכיון
[כ לבוא" העדים ד"נשתהו מציאות תהיה לא בשלימות, יהיויהיו דין, בית וכמה כמה אחת ועל שישראל, יון

אחד. יום אלא השנה, ראש ימים ב' שיהיו צורך אין ובמילא, הזמן], על בעליֿבתים

ש"ב' ועד ימים, לב' השנה ראש נקבע ישראל) בארץ והן לארץ בחוץ (הן ישראל כל שאצל כיון 123ולאידך,

אחת" וקדושה ארוך אחד כיום נחשבים . . השנה ראש של טובים ממקומה124ימים זזה לא וקדושה יש125, -
ימים. ב' השנה ראש יהיה לבוא לעתיד שגם לומר סברא

עוד ויחכם לחכם .126ותן

פעולות עם בקשר והתוועדויות מסיבות עבור המשמח משקה שהכינו אלה אודות להזכיר המקום כאן
וביתר שאת ביתר להוסיף יעשו, וכן יראו ומהם הדברים, פרטי ויכריזו למעלה מלמטה יעלו וכרגיל, טובות,
שלפני השבוע בפרשת שכתוב כמו המשמח), במשקה (כמודגש לבב וטוב שמחה ומתוך כאלה, בפעולות עוז

לבב".127זה ובטוב בשמחה אלקיך ה' את "עבדת
ישראל, בני דכל למעלה מלמטה העליה את יותר עוד ויזרזו ימהרו אלה שפעולות - העיקר והוא ועוד
השלימות, בתכלית ומצוות תורה עניני בכל יתוסף שאז והשלימה, האמיתית הגאולה אל מהגלות שיוצאים

רצונך" ידע"128"כמצות דלא "עד והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה השמחה, ובשלימות ,129.

בינתיים, הפסק ללא בגופים נשמות ישראל, כל בתוככי כאן, הנמצאים כל - כולכם" היום ש"נצבים וכאמור,
בשלימות הגוף בריאות עפר"130מתוך שוכני ורננו "הקיצו זה, שלפני הדורות שבכל ישראל בני עם ביחד ,131,

הקדשים. ובקדש המקדש בבית ה'", יבחר אשר "במקום אלקיכם", ה' "לפני - בראשנו דורנו ונשיא
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ע"ב.115) ריש ה, מגילה
יט.116) ח, זכרי'
בסופן.117) תעניות הל' רמב"ם
ב.118) ט, יומא ראה
כח.119) יד, משלי
העיקרים.120) מי"ג הי"ב עיקר
תר.121) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ד.122) שם
ס"ג.123) שם
ושופר124) בקידוש שהחיינו לברכת בנוגע ספק נעשה זה ומטעם

א"כ חשובין הן א' וכיום א' קדושה הן הימים שב' "כיון השני, דיום
צורך ויש כו'", היום קדושת תחילת שהוא אתמול של בזמן נפטר

ס"ה (שם שהחיינו ברכת בשביל חדש) ובגד חדש (פרי עצות לחפש
ואילך).

פ"א.125) של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח ראה
ט.126) ט, משלי
מז.127) כח, תבוא
ובכ"מ.128) ויחי. ר"פ תו"ח ראה
ב.129) ז, מגילה
כח130) ה"וילך", שגם - ד"נצביםֿוילך" בהחיבור גם כמרומז

השכל לכח עד ממנו, שלמעלה הכחות שאר (ועאכו"כ שברגל ההליכה
והשלימות. התוקף בכל ד"נצבים", באופן הוא שבראש),

יט.131) כו, ישעי'



כד      

שלי אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת ואחר[לאחרי ז"ל. יצחק לוי הרב לאביו הקפות ניגון לנגן ט"א
המקדש"]. בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שיחי' ציבור להשליח הורה כך

***

הקיץ שבתות בכל אבות פרקי לומר המנהג פי זה,132על בשבת אבות פרקי מסיימים - חב"ד כמנהג ,
ששי. ופרק חמישי פרק פרקים, שני באמירת השנה, ראש שלפני שבת

אלול: בכ"ה השבת דיום הקביעות עם זה בשבת שאומרים הפרקים תוכן לקשר ויש

י). סעיף (כנ"ל באלול בכ"ה שהיתה העולם בריאת - העולם" נברא מאמרות "בעשרה חמישי: פרק התחלת

ואומר כו', שנאמר לכבודו אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל ששי: פרק ימלוך133וסיום ה'
ראשון יום באלול, בכ"ה בהבריאה כמודגש בעולם, אלקות גילוי שיהיה הבריאה כוונת תכלית - ועד" לעולם

וארץ" שמים תולדות "כל נבראו (שבו העולם "58לבריאת ,יום" שנקרא בעולמו"), הקב"ה שברא מה
בעולמו"134אחד" יחיד הקב"ה "שהיה ,135.

דתורת הגדולים המאורות שני הולדת יום אלול, ח"י - זה שלפני השבת עם גם ולקשר להוסיף ויש
הזקן: ואדמו"ר הבעש"ט החסידות,

בשמו: מרומז ב) סעיף כנ"ל דחב"ד, באופן הבעש"ט של עניניו נמשכים ידו (שעל הזקן אדמו"ר של ענינו
רומז אור, שני - "שניאור" - הראשון דתורה136שמו דנסתר והאור דתורה דנגלה האור -137על השני ושמו ,

רומז "לזמן", אותיות - מקום136"זלמן" (וגם זמן העולם, בגדרי אור" ד"שני והגילוי ההמשכה שזהו138על ,(
זה ידי שעל אור", ד"שני במעיינות חדור נעשה ה"חוצה" שגם חוצה", (דהבעש"ט) מעינותיך ד"יפוצו ענין

משיחא מלכא דא מר, .139אתי

הקב"ה, של כבודו בעולם מתגלה חוצה המעיינות הפצת ידי על כי, - ששי ופרק חמישי לפרק הקשר גם וזהו
שלו" המלוכה שכל לבוא "לעתיד ועד", לעולם ימלוך ד"ה' הגילוי לשלימות .140ועד

ועד", לעולם ימלוך ד"ה' הגילוי כבר יהיה השנה ראש שלפני שבשבת - ממש ומיד תיכף לנו תהיה וכן
שמחתנו" ב"זמן השנה ראש עניני דכל להגילוי ועד עצמו, השנה בראש וכמה כמה אחת "שמחתנו141ועל ,
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דכיסופא" ד"נהמא באופן (ולא האדם עבודת ידי על נעשית הגאולה145שלמעלה לאחרי יהיו אלה ענינים שכל - (
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ובכ"מ.

   יד כרך

הברכה האלה הדברים כל עליך יבואו כי "והיה
גו' הדיחך אשר הגוים בכל לבבך אל והשבות והקללה

נפשך" ובכל לבבך בכל גו' אלקיך ה' עד .ושבת
בפסוקים שהמכוון מובן, הפרשה בהמשך והנה
ישראל מבני אחד כל ישוב דבר של שבסופו הוא
דרכי על שעבר מי שגם היינו לה': שלימה בתשובה
הדברים "כל עליו שיבואו זה ידי על הנה וכו', ה'
שיגיע עד לבו אל להשיב יתעורר הקללה" גו' האלה

גו'". אלקיך ה' עד ל"ושבת

כי "והיה שכתוב מה להבין צריך זה לפי אמנם
וגו' עליך היפךיבואו שהוא בדבר דהתינח :"

סיבה שזהו ומובן וכו' הלב לשבירת גורם הוא הטוב,
ידי על בתשובה יתעורר איך אבל תשובה; להתעוררות

"הברכה" עליו ?שתבוא

של "פשוטו לפי בלימוד גם קשה שזה ומכיון
אין מדוע נוספת: תמיהה עוד בזה יש הרי מקרא",
שענינו רש"י, בפירוש וישובה זו לקושיא רמז שום
ב"פשוטו ביאור והדרוש הקשה דבר כל ולבאר ליישב
הוכחה גופא דזה לומר צריך כן ועל מקרא"? של
זו לקושיא מקום אין מקרא" של "פשוטו שלפי

מעיקרא.

שהם האלו הכתובים את לפרש אפשר אי והנה
עתידות העתידיםדברי מהמאורעות נבואה, בדרך ,

"הברכה" בהם נאמר כן על ואשר ישראל, עם על לבוא
בסדר (והיה) יהיה כן כי "הקללה") תיבת לפני (ודוקא
ישראל: לארץ בבואם ישראל בני של המאורעות
ישראל, לבני וטוב ברכה ימי יהיו הראשונים דהימים

הטוב. היפך עליהם יבוא כשיחטאו, זמן, ולאחר

וילך בפרשת להלן בא העתידות סיפור ב)א)
דלהלן המאורעותהכתובים סיפור שזהו

- ישראל לארץ בואם לאחר לבוא נזכרהעתידים
והטוב! הברכה מענין שם

הטוב שקבלת נותנת הסברא אינוובכלל:
ונאמר הבא הרידבר כי והטעם: - נבואה בדרך

בסוף וכמפורש האדם. של בבחירתו התלוי דבר זהו
גו'פרשתנו החיים את היום לפניך "נתתי

(שהתלמיד ראה פרשת בריש מבואר וכן גו'", בחיים
לא אם והקללה תשמעו אשר הברכה "את כבר) למדו

כי כך: אחר משה אמר - וילך ובפרשת וגו'". תשמעו
הוודאות מובנת זה פי שעל גו' מריך את ידעתי אנכי

וזנה". ד"קם

הכתובים כוונת שאין דידן, בנדון מבואר זה ולפי
ולהודיע להעיד שבאים אלא עתידות, לאלספר

זה בגלל ואשר ה' בדרכי (בבחירתם) ישראל בני ילכו
זה ידי על הנה - הלאֿטובים "הדברים" עליהם יבואו
כן אם אבל שלימה. בתשובה לשוב יתעוררו עצמו
"הברכה" של ענינה מה לדוכתא: הנ"ל קושיא הדרא

וכנ"ל? תשובה, להתעוררות

הצער דהרגש כנ"ל מבאר, זו בפרשה והביאור:
בתשובה, לשוב החוטא את שתעורר היא מ"הקללה"
שהיא כזו נעלית לתשובה - הכתוב שמסיים וכפי

והשכל נפשך". ובכל לבבך מחייב,"בכל
עד ביותר, נעלה באופן היא שהתשובה שכשם
מחוייבת כן כמו - ונפשו לבבו פנימיות תוך שחודרת

גם דהיינולהיות "הקללה", של הצער הרגש ,
מכפי ביותר המכאיב באופן הוא הצער הרגשת שגם

שהיא). איזו "הקללה" ידי (על הרגיל
עליך יבואו "כי הכתוב: האלהומבאר הדברים

(פרטי)הברכה דברי שכל בזה: והמובן - "
יבואו פרטי"הקללה" כל לה קודם שבאו

ו - הבא"הברכה" טוב לא שדבר אדם בני מטבע
חסרונו ובולט נרגש אז טוב דבר שקדמו לאחר עליהם
באיכות וחן בכמות הן יותר הרבה הלאֿטוב של
שנתהפך שעשיר וכידוע, הטוב). קדמו לא (מאילו
ממי כמה פי גדול צערו הרי עני, ונעשה הגלגל עליו

מעודו. עני שהוא

שזהו זה על למקרא",ונוסף חמש "לבן גם
רש"י בפירוש גם הוא מובן זו:הנה פרשה

הפסוק על ראה יחסרבפרשת אשר מחסורו "די
מצווה אתה ואי - מחסרו "די רש"י פירש לו"
עליו לרכוב סוס אפילו - לו יחסר אשר להעשירו;
מצווה אתה ש"אין מכיון ולכאורה, לפניו". לרוץ ועבד
סוס "אפילו גם לו לתת חייב יהא למה להעשירו",
עשירות בגדר שזהו לפניו" לרוץ ועבד עליו לרכוב
(אף לפניו" "לרוץ עליו" "לרכוב הדיוק פי על (ובפרט
בזה))? וכיוצא (פרנסתו) שדהו לעבודת - זה שאין
לרש"י לו מניין אבל - בגמרא חז''ל דרשת שזוהי נכון
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"הברכה" בהם נאמר כן על ואשר ישראל, עם על לבוא
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והטוב! הברכה מענין שם
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באיכות וחן בכמות הן יותר הרבה הלאֿטוב של
שנתהפך שעשיר וכידוע, הטוב). קדמו לא (מאילו
ממי כמה פי גדול צערו הרי עני, ונעשה הגלגל עליו

מעודו. עני שהוא

שזהו זה על למקרא",ונוסף חמש "לבן גם
רש"י בפירוש גם הוא מובן זו:הנה פרשה
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(אף לפניו" "לרוץ עליו" "לרכוב הדיוק פי על (ובפרט
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כו    

מקרא"? של "פשוטו לפי זו ילפותא לפרש

" בכתוב נאמר אלא: יחסר "אשר ,""
החסר דבר הוא שאם מובן גופא מזה זההרי אין ,

שלגבי (אף הכרחי, דבר אלא בשבילו עשירות של ענין
ולכן - עשירות) בחינת זה הרי בדבר הורגל שלא מי

וכו'". לרכוב "סוס גם לו לתת חייבים

מבואר מקרא" של "פשוטו לפי שגם מובן זה מכל
ידה ועל בה כי בכתוב, "הברכה" נאמרה למה הטעם
תשובה לידי מביא "הקללה" שרגש איך הדבר מוסבר
כשה"קללה" נפשך": ובכל לבבך ל"בכל עד שלימה
שקדמה ידי על דהיינו עוצמתה, בכל מורגשת
מעלתה בכל התשובה גם לעורר בכוחה אז "הברכה",

וגו'". לבבך "בכל - ותוקפה

לבאראמנם הכתוב כוונת להבין: צריך זה לפי
עד הסיבות יסבב שהקב"ה  ישראל מבני

(ששלימות זו הדגשה ולכאורה, - תשובה יעשה
לפני ה"ברכה" הקדמת של בתנאי תלויה התשובה

שלימהה"קללה"), תשובה של האפשריות את
"הברכה", הקדמת בלי אצלו היא ש"הקללה" במי

הנ"ל, הכתוב כוונת היפך
"ראה כתוב ראה פרשת בתחילת בזה: והביאור

הברכה את וקללה, ברכה היום לפניכם נותן אנכי
תשמעו אשר רש"י: ומפרש וגו'". ה' מצות אל תשמעו
מה לתרץ כוונתו שבפשטות תשמעו". אשר מנת "על

" הכתוב והוהשאמר תנאי, זה שהרי - תשמעו"
" למימר "ליה - להלן שכתוב (כמו תשמעו"

ובכל האדם. בבחירת תלוי זה הרי כי תשמעו"), לא
רש"י פירש זאת ולא)טעמא דמהאי - (

(אם) לסיפא (אשר) מרישא הכתוב ששינה גופא
במובנו תשמעו" "אשר של פירושו שאין לומר ההכרח

"אם" .(תשמעו)של

בפשטות: הוא ל"אם" מנת" "על בין וההפרש
קיומו את המחייב תנאי פירושה: "אם" הלשון

- ידו על הניתן אזלדבר הדרוש הענין את יקיים
דידן בנדון הוא כן ואמנם (הברכה). שכרו לו יותן

ש" הברכה: להיפך ה'בנוגע מצות אל תשמעו לא
מנת" "על הקללה. תבוא זה) (ולאחר אז וגו'" אלקיך

היא זו שנתינה אלא מיד, ניתן שהדבר פירושו 
בענין דידן בנדון הוא וכן פלוני, דבר שיעשה בתנאי -
וכדי "הברכה", ישראל לבני נותן הקב"ה הברכה:

ברכה אצלם תשמעשתתקיים "אשר התנאי ו".בא

את קיבל שלא מישראל אדם לך דאין נמצא זה לפי
ונענש הדרך את ועבר ופגם שחטא מי דגם הברכה:
הרי הברכה, היפך שהוא בדבר שחטא לאחרי זה על

אלא בתחילה, "הברכה" היתה זאת בכל 
בא ומצוות) התורה את (לשמור התנאי את קיים כשלא

הברכה. היפך

ש" בפרשתנו המבואר דענין הדבריםנמצא
מביאים כך)" (אחר והקללה (ושל) הברכה (של) האלה

נפשך" ובכל לבבך "בכל שלימה תשובה זהלידי הרי
השייך ענין  .מישראל

בפרט (השייך נפלא דבר רואים אנו הנ"ל ובענין
רבא"): דדינא "יומא - השנה ראש שקודם בזמן

לתת הבטיח ישראלהקב"ה מבני ואחד אחד
שמוסיף אלא - מצבו על הבט מבלי "הברכה" את

תשמעו". אשר מנת "על אצלו התקיים שהברכה

ישראל מבני ואחד אחד שכל מכיון כמובן: והטעם
"בני הם ישראל ובני ויעקב, יצחק אברהם בן הוא

"מלכים"מלכים" מזו: ראוייםויתירה הם הרי ,
בשלימות. הכל להם שינתן

מקומות בכמה מזונותוכמבואר פסיקת בענין
סעודת להם עושה אתה אם "אפילו ישראל: לפועל
בני שהן עמהם חובתך ידי יצאת לא בשעתו שלמה
לישראל שמצוה "מה והרי ויעקב", יצחק אברהם

עושה" הוא .לעשות

התנאי את כך אחר ואחד אחד כל יקיים ובודאי
אצלו ותתקיים אלקיך". ה' מצות אל תשמעו "אשר
חטאים על לא תהיה ותשובתו - בקביעות "הברכה"
אשר האלקים אל תשוב "והרוח בבחינת אם כי וכו',

לבב.נתנה" ובטוב ובשמחה - עילאה תשובה בחינת ,

טוב יום של באופן שהיא זו דשנה בקביעות ובפרט
באגרת ומבואר בשבת, להיות שחל השנה ראש של

בחינתהתשובה היא ועבודתו תשב, אותיות ששבת
רבה בשמחה שהיא עילאה .תשובה
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רש"י.7) וכפי'
(וכפי'8) - ו מח, ויחי כפירש"י כך, שפירושו מקומות שיש אף

הש"ח).

"בכל9) מוסיף דאינו דהא י"ל שבפירש"י תורה" של וב"יינה
הכי לדרגא שיגיע לומר שכוונתו אף - ה"א" את כב"ואהבת מאדך"
כל מהגבלותיו, יציאה היא: התשובה תנועת כל כי - בתשובה עליונה
תוך שתחדור להוסיף הכתוב ובא מאדך"; "בכל בבחי' הוא ענינה

נפשך". ובכל לבבך "בכל הפנימיים כוחותיו
ב.10) כז, זח"א וש"נ. א. סז, שבת
ב).11) (נט, שבת וראה ב). (א, תקו"ז הקדמת ב. ט, ברכות
א.12) פג,
ט.13) פ"ל, שמו"ר
האזינו.14) ר"פ לקו"ת
פ"י.15)
פי"א.16) אגה"ת



כז

מאמרי חז"ל מסכת ראש השנה

אין לומר בראש השנה אבינו מלכנו שיש בו הזכרת 
חטא או עון1.

חיצוניות,  גבורות  המשכת  הוא   — השנה  ראש 
מתבונה. לכן אסור להזכיר בו חטא ועון, כי מגבורות 

חיצוניות יכולה להיות יניקה ללעומת זה.
פנימיות,  גבורות  המשכת  הוא   — הכפורים  יום 
מבינה עילאה2. לכן צריך להתוודות בו ולומר על חטא, 
כי בינה עילאה היא רחמים ואין ממנה יניקה ללעומת 

זה. ואדרבה, משם נמשכות סליחה מחילה וכפרה.
)הערות לזהר ב עמ' רפט(

כשם שנכנס לברית, כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים 
טובים3.

ברית — היא בראש השנה, שאז הוא לעברך בברית 
ה' אלקיך4, ואומרים זוכר הברית5.

והוא על ידי תקיעת שופר בפה, וברית הלשון מכוון 
כנגד ברית המעור6.

המוהל,  הוא  והתוקע  השנה  בראש  מילה  יש  ואם 
לא ירחץ הפה מדם המציצה ויתקע בפה מלוכלך בדם 

מילה, כדי לערב מצות מילה במצות שופר7.
מבית  יצא  המעור,  ברית  בחינת  שהוא  ויוסף, 
שנה9,  שלשים  בן  אז  והיה  השנה8.  בראש  האסורים 

כנגד השלשים קולות דשופר.
יכנס לתורה  וכשם שנכנס לברית בראש השנה, כן 
ולחופה ולמעשים טובים, כי הכל תלוי בראש השנה, 

שהוא הראש של כל השנה.
)הערות לזהר א עמ' ס(

1( סידור אדמו"ר הזקן.
2( שם.

3( סדר ברית מילה.
4( נצבים כט, יא.

5( תפלת מוסף של ראש השנה )ברכת זכרונות(.
6( ספר יצירה פ"א, ב.

7( ט"ז או"ח סי' תקפד.
8( ראש השנה י, ב.

9( מקץ מא, מו.

נוסח התפלה

זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכתבנו בספר החיים, 
למענך אלקים חיים10

הבחינות,  שלש  כי  חיים,  מבקשים  השנה  בראש 
בני חיי ומזוני, כולן הם חיים, כמאמר רז"ל11 ארבעה 
שגם  הרי  בנים,  לו  שאין  ומי  עני   .  . כמתים  חשובין 

מזוני ובני הם בחינת חיים.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפב(

ובכן תן כבוד . . במהרה בימינו12

כאן נאמר במהרה בימינו, מה שאין כן בובכן יתקדש 
וכן בובכן תן פחדך, לא נאמר מהרה.

טעם הדבר הוא, כי ובכן יתקדש הוא כנגד אברהם, 
ובכן  גבורה,  יצחק,  כנגד  הוא  פחדך  תן  ובכן  חסד, 
נאמר14  )וביעקב  תפארת13  יעקב,  כנגד  הוא  כבוד  תן 

ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה(.
בקו הימין אין מהירות, כי קו השמאל מעכב עליו, 
וכן בקו השמאל אין מהירות, כי קו הימין מעכב עליו. 
מן  המבריח  התיכון  בריח  האמצעי,  קו  בתפארת,  אך 
הקצה אל הקצה15, אין שום עיכוב ומניעה כלל והוא 

במהירות.
)הערות לזהר א עמ' רכו, הערות לתניא עמ' לח(

ויגבה ה' צבאות במשפט16

וכמו  גבורה.  למשפט,  שייך  העלאה,   — ויגבה 
שטבע האש, גבורה, הוא לעלות למעלה.

)הערות לזהר א עמ' רטז(

10( תפלת ימים נוראים.
11( עבודה זרה ה, א.

12( תפלת ימים נוראים.
13( פרי עץ חיים שער תפלות ראש השנה פ"ז.

14( ויצא לא, א.
15( תרומה כו, כח. זח"א א, ב.

16( תפלת ימים נוראים.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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 ••••אה ר דה לני מה  מלד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
תמ ירית נילה.... ••••ירא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
טיל.... •••• ואחר ד ח הח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

יראל אי ....""ל ְִִֵָֹ

        

 ÌÎ‰Ï   ‰LÓ ÌkL(ט כט, (רש"י ∆ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ

הּקֹודמת הּפרׁשה א)ּבסֹוף כט, אל(תבוא מׁשה "וּיקרא ּכתיב ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

Ïkאּתם" ׁשאף לחׁשב, אפׁשר והיה אליהם", וּיאמר יׂשראל »ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּיֹום ׁשהיהÌÎlkנּצבים מחּדׁש, ורש"י מעמד. ּבאֹותֹו נאמר " ִִַָÀ¿∆ְְְֱֲֵֶֶַַַָָָ

ולא "להכניסם", נקט (ולכן ּבברית להכניסם ּכדי מיחד ּכּנּוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻּכאן

מעמד, ּבאֹותֹו נאמרּו הּדברים אם א. עּמֹו: ונּמּוקֹו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָ"להעבירם").

קדם עֹומדים ּכבר הם ׁשהרי נּצבים", "אּתם לֹומר מתאים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

לפני עֹומדים הם ׁשהרי מתאים, אינֹו אלקיכם" ה' "לפני ב. ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹלכן.

‰LÓ.ּדבריו את לׁשמע  …∆ְְִֶַָָֹ

   ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−
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 ••••(תנחומא)ימי להתר נינ א מלד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
המ א דרניע האמר הו יה ימי ניע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ט) ואי(יהושע י חטי מה נתנ "רמה הה  ו"ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
מי.... ִַ

  §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬
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    ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«
••••מ רל י ולא רית ער תלהי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵָָָֹ

מ אא ירלה(ד את(לעיל תל.... •••• ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָ
מחה אמ מחה יע ריתת רתי הי  רהה רְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

אמר מ ינ ריוע אלד)מ רת(ירמיה אר "הל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
תריו י רו ניל"....  ְְְִִֵַַַַָָ
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    ••••לטרח ננ הא  ל ְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֹ
ל לניו תא  למ....   ••••ר לי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

דיןט יֹומא קימין ְִֵַָָאּתּון

אלהכֹון יי קדם ְְֲֳֳָָָָּכּלכֹון

סביכֹון ׁשבטיכֹון ְִֵֵֵֵָריׁשיכֹון

אנׁש ּכל ְְֱֵַָֹוסרכיכֹון

ְִֵָיׂשראל:

וגּיֹורי נׁשיכֹון ְְְְִֵַָטפלכֹון

מּלקט מׁשריתי ּבגֹו ְְִִִֵַָָּדי

:מּיי מלי עד ְֵַַָָָאעי

דיייא ּבקימא ְְִַָָָָָָלאעלּות

יי ּדי ּובמֹומתּה ְְֱִֵָָָָאלה

דין: יֹומא עּמ ּגזר ְֱִֵַָָָָאלה

יֹומאיב ית לאקמא ְֲִַָָָָָּבדיל

והּוא לעּמא קדמֹוהי ְְֳִֵַָָדין

די ּכמא לאלּה ל ְְֱִֵֶָָָיהי

קּיים די ּוכמא ל ְִִִַַָָמּליל

ליצחק לאברהם ְְְְֲִַַָָָָָָלאבהת

ְֲַֹּוליעקב:

      
Ìט) Ìz,זה מאמר ּכּונת לדעת צרי «∆ƒ»ƒֲִֶַַַַַָָָָ

לפרט הצר לּמה ÌÎtËוגֹו'ÌÎLעֹוד ְְֵַָָָֻ»≈∆ְ«¿∆
עֹוד ּכּלכם. ּכלל ּבדר לֹומר הסּפיק ולא ְְְְְְִִֶֶֶַָֹֻוגֹו'
אמר ּבסמּו הלא הּזה הּברית טעם לדעת ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹצרי
האמּור ּגם לכלל רצה ואם הּברית, ּדברי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלה
להקּדים לֹו היה הּברית ּבכלל זֹו ְְְְְִִִַַַָָָָָּבפרׁשה
הּברית: ּדברי אּלה הּכל על ויאמר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹהּדברים

‰להכניסם הּוא זה ּבברית מׁשה ּכּונת ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִִִֶֶַַַָָ
ּכל ׁשּיׁשּתּדל ּכדי זה על זה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּבערבּות
נתּפסים ויהיּו ה' ּפי יעבר לבל חברֹו ּבעד ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹאחד
אמר ּׁשּגמר מה הּנאמן והעד זה, ּבעד ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
הרי וגֹו' לנּו והּנגלת אלהינּו לה' ְְְְֱֲִִֵֵַַַָָֹֹֹהּנסּתרת
הּברית זה ואין הּכתּוב, מדּבר הערבּות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעל
הּוא ּברית אֹותֹו ּכי תבֹוא ּפרׁשת ּבסֹוף ְְִִֶַַָָָָׁשאמר
אחיהּו על אחד ּכל ׁשּיתחּיב וזה עצמן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

אחד: ּכל ׁשּביד היכלת ּכפי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹהעברי
‰zÚÓeמאמר להבין Ìּבאנּו Ìzׁשהּכּונה ≈«»ְֲִַַָָ«∆ƒ»ƒֶַַָָ

אֹומרֹו ּדר על ב')הּוא על(רּות הּנּצב ְִֶֶַַַָ
ואֹומרֹו מּנּוי, לׁשֹון ּכּלםÌÎlkהּקֹוצרים ּפרּוׁש ְְְִִַָÀ¿∆ֵָֻ

על ּׁשהּוא מה לפי א' ּכל זה על עליהם ְֲִֵֵֶֶֶַַָֹיׁש
ׁשּבת ּבמּסכת ז"ל אֹומרם מי(נ"ד:)ּדר ּכל ְְִֶֶֶֶַַָָָ

ּכל על נתּפס העֹולם ּבכל למחֹות ּבידֹו ְְְְִִֵֶַָָָָָָׁשּיׁש

עירֹו ּבאנׁשי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָוכּו'
ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל עירֹו, אנׁשי על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָנתּפס
מה והּוא וכּו', על נתּפס ּביתֹו ּבבני ְְְְְִִִֵֵַַָלמחֹות

ואמר ּכאן הּכ' אחדÌÎLׁשּפרט ׁשּכל וגֹו' ְֵֵֶַַָָָ»≈∆ְֶֶָָ
הם ראׁשיכם ּבידֹו, ּׁשּיׁש מה ּכפי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָיתחּיב
יׂשראל ּבכל למחֹות ׁשּיכֹולין ׁשּבכּלן ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻהּגדֹולים
וׁשבט ׁשבט ּכל ׁשבטיכם הּכל, על יתחּיבּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאּלּו

ׁשבטֹו, על ÌÎËBLיתחּיב ÌÎזקן ּכל ְְִִֵַַƒ¿≈∆¿¿≈∆ֵָָ
מׁשּפחּתֹו, על Ïיתחּיב L Ïkהם ְְְִִֵַַַ»ƒƒ¿»≈ֵ

לזה ּביתֹו, ּבני על יתחּיב אחד ּכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָההמֹון
וסּדר ּכאן הּכתּוב ּבפניÌÎtËהפסיק וגֹו' ְְִִִֵַָָ«¿∆ְְִֵ

ׁשהם עליהם נתּפסים אחרים אּלּו ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָעצמם
מה ּכפי אחד ּכל ׁשּלפניו ּבּפסּוק ְְְִִֶֶַַָָָָָָהרׁשּומים
ׁשהּטף אחרים, על נתּפסים הם ואין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּׁשהּוא,
ּגם הּגרים כן, ּכמֹו והּנׁשים ּדעה, ּבני ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָאינם
ּוכמֹו יׂשראל, על להׂשּתרר להם אין ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּכן

ז"ל מ"ה:)ׁשּדרׁשּו י"זּבּפסּוק(יבמֹות (לעיל ְְְֵֶַָָָ

מׂשימֹותט"ו) ּכל וגֹו' עלי ּתׂשים ְְִִֶָָָׂשֹום
אחי מּקרב אּלא יהיה לא עלי ׂשם ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאּתה
ּכאֹומרם עליהם חּיבין יׂשראל אבל ּגרים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא

י"ג)(נז"ל ּכסּפחתּדה ליׂשראל ּגרים קׁשים ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ּככל אֹותם מלּמדים ׁשאינם לפי ְְְְְִִֵֵֶַָָָּופרׁשּוהּו

עליהם: ׁשּנתּפסים למדּת הא ,ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּצר
„BÚּבאֹומרֹו Ìרמז Ìz'ה לפני וגֹו' ְְַָ«∆ƒ»ƒְְִֵ

קֹומתֹו מהּקדּׁשה מרחק ׁשהּוא ׁשּכל ְְְִֵֶֶַָָָָֻֻלפי
ׁשפלה וראׁשֹו ו')נמּוכה פי"ב אמר(ב"ר לזה , ְְְֵֶַָָָָֹ

ראׁשם: ונׂשאּו נּצבּו ה' לפני להיֹותם ְְְְְִִִִֵָָָֹּכי
BÏeיא) B  ÚÏאֹומרֹו טעם ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ְַַ

BÏeיתּבאר ּבברית, הסּפיק ולא ¿»»ְְְְִִִִִֵָֹ
ולא לּברית הצר מעּקרא לּמה עֹוד ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻּבהעיר
הּכתּובים הענׁשים ּבמֹורא מל ּגזרת ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָהסּפיק
ׁשּתבֹוא לפי הּוא הּדבר טעם אכן ְִֵֶַַַַָָָָָּבּתֹורה.
והּוא אחת עברה ׁשּיעבר לֹומר לאדם ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֹהּסברא
אחת, עברה על א' ענׁש ויענׁש ּבעּקר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּימרד
ּובתֹורתֹו ּבה' מֹודה מהיֹות לֹו הּוא נכֹון ְְֱֵֵֶַָָויֹותר
וענׁשים, מיתֹות וכּמה ּכריתֹות ל"ו על ְְְְֳִִִִֵַַַָָָויתחּיב
לחּיבם ּבּברית והעבירם ה' נתחּכם ּכן על ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאׁשר
על ׁשהּוא הּׁשבּועה ּובאר ּופרט, ּפרט ּכל ְְְֵֵֶַַַָָָָעל
יעברּו ואם דבר ּכל לקּים ׁשּנׁשּבעין הּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה
הּכתּובה, האלה עליו ּתבֹוא מהם אחד ְְִֵֶֶַַָָָָָָָָויבּטלּו

אֹומרֹו הגםBÏeוגֹו'והּוא ּומעּתה ְְƒ¿ƒְ¿»»ֲֵַַָ
ענׁש להם יסּפיק לא ּבעּקר לכּפר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיחׁשבּו
ועֹון עֹון ּכל על ויתחּיבּו זה עֹון על ְְְְִֶֶַַַָָָָָאחד

הּברית: אלֹות ְְִַָָּככל

              
ל תאח א  את חליל א תילאב ונ ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻל
אינ א אח ני א ל בת את א ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹא

 ל  לי י א  מ לל מ....יל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
י(תנחומא)אל תללל בינ א ת מנ ל ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָ

תת ממ ח י ח ללת מא יאל מְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מ תחיל א מל יל מי ואמ ני י ניְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
 ולא ל    בינ א ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹל

לניו מי א וי לי א....••••(ב יב ינ) ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ו ל אי  מאי מאיל וא  א תי  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

יו וללת ל אילניול את יבימ את מימ ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
א ל את אית א  י מ למ  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוא
נמ איי יאל י לי בינ א אח ב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָו
ו ל י במ תא  יל לי מ נְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻל

אלמ ו י (יב א א(שמואל וא בתי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
אל ל לי נונ מ א....  ְְְְְְִִֶֶָָָָ

   §¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦À
   Ÿ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ§¤
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   ¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ
    ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−§Ÿ̈´
    ¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ

 ¦¨¬©«
   ••••ת  תואיל יתי.... ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹ

  ¦«©¤´§©§¤½¥¬
  £¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦
   §¥£¤¨©²§§¤¬¤©¦−

 £¤¬£©§¤«
  ••••יא וא תמא אית לי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

יאח ללת תא מ אח ....לב  ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

  ©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−
    ¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈

 £¤¬¦¨¤«
 ••••י ימא   ....ל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

••••לל ימא חימ.... ••••י ל תא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ
לי אית אבני אול איי בי בי אי לי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

לי  יתמ חי   וב  ל אבל נבְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי
נבי א איי .... ְְִִֵֵֶֶָָ

   ¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈
   ¦§¨¨´¥À¤£¤Á
    §¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´
   ¡Ÿ¥½¨¤¤́©«£½Ÿ¤
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  ••••יל י אני יל.... ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבלחֹודיכֹוןיג עּמכֹון ְְְִִֵָולא

הדא קימא ית גזר ְְֲַָָָָָָאנא

הדא: מֹומתא ְָָָָָוית

ּדאיתֹוהייד מן ית ְֲִִֵָָארי

דין יֹומא קאם עּמנא ִֵֵָָָָָָהכא

ּדי וית אלהנא יי ְְֱֳִָָָָָָקדם

יֹומא עּמנא הכא ִִֵָָָָָליתֹוהי

ֵדין:

יתטו ידעּתּון אּתּון ְְֲֵַַָארי

דמצרים ּבארעא ְְְְְִִִֵַָָָּדיתבנא

עממּיא ּבגֹו עברנא ּדי ְְְְֲִַַַָָָוית

עברּתּון: ְֲִַּדי

ׁשּקּוציהֹוןטז ית ֲִֵֵַָוחזתּון

ואבנא אעא טעותהֹון ְְְְֲַַָָָָָוית

עּמהֹון: ּדי ודהבא ְְְֲִִַַָָּכסּפא

ּגבריז ּבכֹון אית ְְְִִַָּדילמא

אֹו זרעית אֹו אּתתא ְְִִַָאֹו

יֹומא ּפני לּבּה ּדי ְִִִֵֵָָָׁשבטא

אלהנא ּדיי מּדחלּתא ְְֱִֵַַַָָָָָדין

טעות ית למפלח ְְְֲִֵַַַַָלמה

אית ּדילמא האּנּון ְְִִִַַָָָעממּיא

חטאין מהרהר ּגבר ְְְְְִִַַַּבכֹון

זדֹון: ָאֹו

      

B‚Â'.יב) E˙‡ ÌÈ˜‰ ÔÚÓÏׁשאני טעם ּפרּוׁש ¿««»ƒ…¿¿ֲִֵֶַַ
הּוא ּובאלֹות ּבענׁשים להרּבֹות ְְְֳִֵַַָָָָמבּקׁש
ּכי ּבֹו ּתכּפרּו ולא לעם לֹו אֹות הקים ְְְְְְִִִַַָָֹלמען
ׁשּתכּפרּו ּתתחּיבּו אׁשר האלֹות מעצם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹּתפחדּו

ה': לעם ּתתקּימּו ּובזה ְְְֱִֶֶַַָֹּבאלהּותֹו
„BÚׁשּלא הערבּות, לברית טעם לתת ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹירצה

לעבדיו ּכה ה' יעׂשה לּמה אדם ֲֲֶַַַָָָָָָֹֹיאמר
לזה הּזּולת, ּבמעׂשה לחּיבם עּלם ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻלהכּביד
הקים למען לטֹובה חׁשבּה אלהים ּכי ְְֱֲִִִַַַָָָָָֹאמר
יׂשראל יהיּו זה ׁשּזּולת ּפרּוׁש לעם לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹאת
ּבקּלה אחד יפׁשע הּיֹום לאחֹוריהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָחֹוזרים
הּקדּׁשה מעדת נׁשמטים והיּו ּבחמּורה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֻּולמחר
ה', עם מהיֹות יׂשראל ׁשּיפׁשע עד מעט ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָמעט
עברה לעֹובר לב יּתנּו ערבים ּׁשעׂשאם ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובּמה
הא סגּלה, לעם ויתקּימּו ּכבחמּורה קּלה ְְְְְְֲִַַַַַַָָָָֻאחת
לטֹובתנּו אּלא אינֹו ה' מעׂשה ׁשּכל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָלמדּת

ֲִֵַלהקימנּו:
B‚Â'.יג) L‡ ˙‡ Èk 'B‚Â ÌÏ Ìz‡ ‡ÏÂקׁשה ¿…ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ∆¬∆¿ֶָ

ולא וגֹו' אּתכם ולא לֹומר הצר ְְְְְִֶַַָָֹֹֻלּמה

אֹותם ׁשהם וגֹו' יׁשנֹו אׁשר את ּבאֹומרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָהסּפיק
הּדבר ּומּובן וגֹו' אׁשר ואת עּמהם מדּבר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
ּכּונת אכן וגֹו'. ּכֹורת הּוא לבּדם אּתם ְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
עליהם לקּבל לחּיבם ׁשּבא הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָהּכתּובים
עד אחריהם הּבאים זרעם ועל והאלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָהּברית

אֹומרֹו והּוא ÌÏעֹולם, Ìz‡ ‡ÏÂּפרּוׁש ְְָ¿…ƒ¿∆¿«¿∆ֵ
אֹותם ּבין אּלא ּכֹורת אני לבד אתכם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָלחּיב
לא אם ּומעּתה וגֹו', אֹותם ּבין עּמנּו ְִִֵֵֵֶַָָָֹׁשהם
וגֹו' אׁשר ואת וגֹו' אׁשר את אּלא אֹומר ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶָָָהיה
ּגם מחּיב ׁשה' אּלא נׁשמע היה לא ּכרת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹאנכי
אׁשר את מחּיב אינֹו אבל אחריהם ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּבאים
ּומאֹומרֹו אחריהם, זרעם על ׁשם עֹומד ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָיׁשנֹו
עצמּה ׁשּבאלה ּכּונתֹו ּגּלה לבּדכם אּתכם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא
על לחּיבם מֹוסיף ׁשם העֹומדים עם ְְְִִִֵֶַַָָָׁשּכֹורת

הּוא הּכתּוב וׁשעּור ÌÏהּדֹורֹות, Ìz‡ ‡Ï ְִַַָ…ƒ¿∆¿«¿∆
ּדֹורֹות על אף אּלא האמּור על מחּיב ְֲִֵֶַַַַָָָאני

נׁשמע היה לא וזה אחריכם, לאהּבאים אם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו' אׁשר ואת וגֹו' אׁשר את אּלא אֹומר ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶָָָהיה
ה' ּדברי ׁשהם אֹומר ׁשהייתי ּברית, ּכרת ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹאנכי

העֹומדים ׁשּיתחּיבּו לא אחריהם הּבאים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעל
הּבנים: ּבעד עליהם לקּבל ְְֲִֵֵֶַַַָָׁשם

B‚Â'.טו) ÌzÚ„È Ìz‡ Èkלאיזה לדעת צרי ƒ«∆¿«¿∆¿ְִֵֶַַָָ
ידעּתם, אּתם ּכי טעם הּכתּוב נֹותן ְְִֵֶֶַַַַַָָָּדבר
אחריו להאמּור טעם ׁשהּוא ּפרׁש ז"ל ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָורמּב"ן
ּדחק קצת והּוא וגֹו', ּבכם יׁש ּפן ְְְְֵֶֶַָָָֹּבסמּו
כן, אחרי לֹומר ּׁשעתיד למה טעם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָלהקּדים
ּדבר להעיר זה ּבסדר הּכתּוב ׁשּדּבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואּולי
להּכנס הּכתּוב ׁשהצריכם לפי ּכי והּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָאחד,
האֹומר יאמר אחריהם הּבאים ּגם עּמהם ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלחּיב
חבין אין ׁשהרי הּדבר מנּגדת הּדין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשּורת
זֹו קּבלה ּתֹועיל ולא ּבפניו ׁשּלא ְְִֶַָָָָָָָֹֹלאדם

אמר לזה הּבנים, על האבֹות ‡Ìzׁשּיקּבלּו Èk ְְִֶֶַַַַָָָָָƒ«∆
ÌzÚ„Èוגֹומרe‡zÂׁשאינם ראיתם ּפרּוׁש וגֹו' ¿«¿∆ְֵ«ƒ¿ְְִֵֵֶֶָ

זֹוכים אּלא אינכם ּומעּתה ותֹועבה, ׁשקץ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּבאלהים ולבחר הּגֹויים מּתֹועבֹות לרחקם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹלהם
מה והּוא ּכמֹותכם, לחּיבם אּתם ויכֹולין ְְְְְִִִֶֶַַַַָחּיים

לקרֹותם Ì‰ÈÏel‚Âּׁשּדקּדק Ì‰ÈˆewLלֹומר ְְִִֵֶָƒ≈∆¿ƒ≈∆ַ
ּומאיסּותם: הׁשּפלתם והׂשּכילּו ְְְְְִִִֶַָָָָָׁשּידעּו



כט               
ל תאח א  את חליל א תילאב ונ ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻל
אינ א אח ני א ל בת את א ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹא

 ל  לי י א  מ לל מ....יל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
י(תנחומא)אל תללל בינ א ת מנ ל ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָ

תת ממ ח י ח ללת מא יאל מְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מ תחיל א מל יל מי ואמ ני י ניְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
 ולא ל    בינ א ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹל

לניו מי א וי לי א....••••(ב יב ינ) ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ו ל אי  מאי מאיל וא  א תי  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

יו וללת ל אילניול את יבימ את מימ ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
א ל את אית א  י מ למ  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוא
נמ איי יאל י לי בינ א אח ב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָו
ו ל י במ תא  יל לי מ נְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻל

אלמ ו י (יב א א(שמואל וא בתי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
אל ל לי נונ מ א....  ְְְְְְִִֶֶָָָָ

   §¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦À
   Ÿ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ§¤

   ¨«¨−̈©«Ÿ

   ¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ
    ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−§Ÿ̈´
    ¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ

 ¦¨¬©«
   ••••ת  תואיל יתי.... ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹ

  ¦«©¤´§©§¤½¥¬
  £¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦
   §¥£¤¨©²§§¤¬¤©¦−

 £¤¬£©§¤«
  ••••יא וא תמא אית לי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

יאח ללת תא מ אח ....לב  ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

  ©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−
    ¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈

 £¤¬¦¨¤«
 ••••י ימא   ....ל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

••••לל ימא חימ.... ••••י ל תא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ
לי אית אבני אול איי בי בי אי לי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

לי  יתמ חי   וב  ל אבל נבְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי
נבי א איי .... ְְִִֵֵֶֶָָ
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  ••••יל י אני יל.... ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבלחֹודיכֹוןיג עּמכֹון ְְְִִֵָולא

הדא קימא ית גזר ְְֲַָָָָָָאנא

הדא: מֹומתא ְָָָָָוית

ּדאיתֹוהייד מן ית ְֲִִֵָָארי

דין יֹומא קאם עּמנא ִֵֵָָָָָָהכא

ּדי וית אלהנא יי ְְֱֳִָָָָָָקדם

יֹומא עּמנא הכא ִִֵָָָָָליתֹוהי

ֵדין:

יתטו ידעּתּון אּתּון ְְֲֵַַָארי

דמצרים ּבארעא ְְְְְִִִֵַָָָּדיתבנא

עממּיא ּבגֹו עברנא ּדי ְְְְֲִַַַָָָוית

עברּתּון: ְֲִַּדי

ׁשּקּוציהֹוןטז ית ֲִֵֵַָוחזתּון

ואבנא אעא טעותהֹון ְְְְֲַַָָָָָוית

עּמהֹון: ּדי ודהבא ְְְֲִִַַָָּכסּפא

ּגבריז ּבכֹון אית ְְְִִַָּדילמא

אֹו זרעית אֹו אּתתא ְְִִַָאֹו

יֹומא ּפני לּבּה ּדי ְִִִֵֵָָָׁשבטא

אלהנא ּדיי מּדחלּתא ְְֱִֵַַַָָָָָדין

טעות ית למפלח ְְְֲִֵַַַַָלמה

אית ּדילמא האּנּון ְְִִִַַָָָעממּיא

חטאין מהרהר ּגבר ְְְְְִִַַַּבכֹון

זדֹון: ָאֹו

      

B‚Â'.יב) E˙‡ ÌÈ˜‰ ÔÚÓÏׁשאני טעם ּפרּוׁש ¿««»ƒ…¿¿ֲִֵֶַַ
הּוא ּובאלֹות ּבענׁשים להרּבֹות ְְְֳִֵַַָָָָמבּקׁש
ּכי ּבֹו ּתכּפרּו ולא לעם לֹו אֹות הקים ְְְְְְִִִַַָָֹלמען
ׁשּתכּפרּו ּתתחּיבּו אׁשר האלֹות מעצם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹּתפחדּו

ה': לעם ּתתקּימּו ּובזה ְְְֱִֶֶַַָֹּבאלהּותֹו
„BÚׁשּלא הערבּות, לברית טעם לתת ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹירצה

לעבדיו ּכה ה' יעׂשה לּמה אדם ֲֲֶַַַָָָָָָֹֹיאמר
לזה הּזּולת, ּבמעׂשה לחּיבם עּלם ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻלהכּביד
הקים למען לטֹובה חׁשבּה אלהים ּכי ְְֱֲִִִַַַָָָָָֹאמר
יׂשראל יהיּו זה ׁשּזּולת ּפרּוׁש לעם לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹאת
ּבקּלה אחד יפׁשע הּיֹום לאחֹוריהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָחֹוזרים
הּקדּׁשה מעדת נׁשמטים והיּו ּבחמּורה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֻּולמחר
ה', עם מהיֹות יׂשראל ׁשּיפׁשע עד מעט ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָמעט
עברה לעֹובר לב יּתנּו ערבים ּׁשעׂשאם ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובּמה
הא סגּלה, לעם ויתקּימּו ּכבחמּורה קּלה ְְְְְְֲִַַַַַַָָָָֻאחת
לטֹובתנּו אּלא אינֹו ה' מעׂשה ׁשּכל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָלמדּת

ֲִֵַלהקימנּו:
B‚Â'.יג) L‡ ˙‡ Èk 'B‚Â ÌÏ Ìz‡ ‡ÏÂקׁשה ¿…ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ∆¬∆¿ֶָ

ולא וגֹו' אּתכם ולא לֹומר הצר ְְְְְִֶַַָָֹֹֻלּמה

אֹותם ׁשהם וגֹו' יׁשנֹו אׁשר את ּבאֹומרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָהסּפיק
הּדבר ּומּובן וגֹו' אׁשר ואת עּמהם מדּבר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
ּכּונת אכן וגֹו'. ּכֹורת הּוא לבּדם אּתם ְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
עליהם לקּבל לחּיבם ׁשּבא הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָהּכתּובים
עד אחריהם הּבאים זרעם ועל והאלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָהּברית

אֹומרֹו והּוא ÌÏעֹולם, Ìz‡ ‡ÏÂּפרּוׁש ְְָ¿…ƒ¿∆¿«¿∆ֵ
אֹותם ּבין אּלא ּכֹורת אני לבד אתכם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָלחּיב
לא אם ּומעּתה וגֹו', אֹותם ּבין עּמנּו ְִִֵֵֵֶַָָָֹׁשהם
וגֹו' אׁשר ואת וגֹו' אׁשר את אּלא אֹומר ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶָָָהיה
ּגם מחּיב ׁשה' אּלא נׁשמע היה לא ּכרת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹאנכי
אׁשר את מחּיב אינֹו אבל אחריהם ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּבאים
ּומאֹומרֹו אחריהם, זרעם על ׁשם עֹומד ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָיׁשנֹו
עצמּה ׁשּבאלה ּכּונתֹו ּגּלה לבּדכם אּתכם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא
על לחּיבם מֹוסיף ׁשם העֹומדים עם ְְְִִִֵֶַַָָָׁשּכֹורת

הּוא הּכתּוב וׁשעּור ÌÏהּדֹורֹות, Ìz‡ ‡Ï ְִַַָ…ƒ¿∆¿«¿∆
ּדֹורֹות על אף אּלא האמּור על מחּיב ְֲִֵֶַַַַָָָאני

נׁשמע היה לא וזה אחריכם, לאהּבאים אם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו' אׁשר ואת וגֹו' אׁשר את אּלא אֹומר ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶָָָהיה
ה' ּדברי ׁשהם אֹומר ׁשהייתי ּברית, ּכרת ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹאנכי

העֹומדים ׁשּיתחּיבּו לא אחריהם הּבאים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעל
הּבנים: ּבעד עליהם לקּבל ְְֲִֵֵֶַַַָָׁשם

B‚Â'.טו) ÌzÚ„È Ìz‡ Èkלאיזה לדעת צרי ƒ«∆¿«¿∆¿ְִֵֶַַָָ
ידעּתם, אּתם ּכי טעם הּכתּוב נֹותן ְְִֵֶֶַַַַַָָָּדבר
אחריו להאמּור טעם ׁשהּוא ּפרׁש ז"ל ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָורמּב"ן
ּדחק קצת והּוא וגֹו', ּבכם יׁש ּפן ְְְְֵֶֶַָָָֹּבסמּו
כן, אחרי לֹומר ּׁשעתיד למה טעם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָלהקּדים
ּדבר להעיר זה ּבסדר הּכתּוב ׁשּדּבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואּולי
להּכנס הּכתּוב ׁשהצריכם לפי ּכי והּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָאחד,
האֹומר יאמר אחריהם הּבאים ּגם עּמהם ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלחּיב
חבין אין ׁשהרי הּדבר מנּגדת הּדין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשּורת
זֹו קּבלה ּתֹועיל ולא ּבפניו ׁשּלא ְְִֶַָָָָָָָֹֹלאדם

אמר לזה הּבנים, על האבֹות ‡Ìzׁשּיקּבלּו Èk ְְִֶֶַַַַָָָָָƒ«∆
ÌzÚ„Èוגֹומרe‡zÂׁשאינם ראיתם ּפרּוׁש וגֹו' ¿«¿∆ְֵ«ƒ¿ְְִֵֵֶֶָ

זֹוכים אּלא אינכם ּומעּתה ותֹועבה, ׁשקץ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּבאלהים ולבחר הּגֹויים מּתֹועבֹות לרחקם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹלהם
מה והּוא ּכמֹותכם, לחּיבם אּתם ויכֹולין ְְְְְִִִֶֶַַַַָחּיים

לקרֹותם Ì‰ÈÏel‚Âּׁשּדקּדק Ì‰ÈˆewLלֹומר ְְִִֵֶָƒ≈∆¿ƒ≈∆ַ
ּומאיסּותם: הׁשּפלתם והׂשּכילּו ְְְְְִִִֶַָָָָָׁשּידעּו
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וה רא רה ר••••מר ב מל ר,מרי ה ידי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
כקר ר מרה מפרה מרל....ה אור ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַ
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 רוה••••ל ר ל יב רכה ל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ
לי יהיה ל  ,לה קלל יבני ל מרל ,מל.... ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ

רל"••••והה" ,"ה" מ ,"ל "יש "בנדיר.... ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
א  רר••••מ לי, ימר(כד ל(במדבר ר" ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַֹ

ל רה י מה מרל הרוה....קרב",  מ••••לפי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
מביר הייי , הה ד ה מה ל נר ל יְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

היד,  רפ ה ר ,ליהכ לה מ ר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

,דנ ל ל י ל פל דיל נקל רְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
נדה ל ה ני ל י....ה••••הרוה ה , ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מ  ה ה ר ד....ה••••הצמאה ה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
בה מ.... ְֲִַַַָ
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הא ••••ה מ ה , ידי מל י  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

כ ,כב)ה לפני(ש"ב  י י ל  ,"  "לה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
,מל יכלה רילה הי דר ה  מימ הב ,קְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה

רה ר לבי••••וא....פי י ,"מננפר מה, ל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ההנקמה, ל מביר ינ....ה אור ְְֲִִֵַַַָָָ

יתיח ּבמׁשמעּה ְְְִִֵֵָויהי

הדא מֹומתא ְִֵָָָָָּפתּגמי

למימר ּבלּבּה ְְִִֵֵַַַויחׁשב

ארי לי יהי ְְֲִֵֵָָׁשלמא

אזיל אנא לּבי ְְֲִִֵַָָּבהרהֹור

(לּה) לּה לאֹוספא ְְִֵַָָּבדיל

זדנּותא: על ׁשלּותא ְְֵֶַָָָָחטאי

לּהיט למׁשּבק יי ייבי ְְְִֵֵֵַָָלא

דיי רגזא יתקף ּבכן ְְְְֲִֵֵֵַָָָארי

ההּוא ּבגברא ְְְְֵֶַַָוחמתּה

ּכל ּבּה לוטּיאוידּבקּון ְְְְִֵַָָָ

הדין ּבספרא ְְְִִִִֵָָּדכתיבין

מּתחֹות ׁשמּה ית יי ְְְְְִִֵֵָָוימחי

ְַָׁשמּיא:

      

BÂ'.יז) „Ï ˙ÎÏÏ 'BÂ ÌÎ LÈ Ôtהזהיר ּכאן ∆≈»∆¿»∆∆«¬…¿ְִִָ
ׁשּמזהיר זרה עבֹודה מחׁשבת על ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
לעבד ללכת פנה לבבֹו אׁשר על ּפן ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכאֹומרֹו

ְוגֹו':
Ôt.'וגֹו ׁשרׁש וגֹו' ּבכם מהיׁש לדעת צרי ∆ְְִֵֶֶַַַָָָֹ

לאׁשר חֹוזר אם וגֹו', ראׁש ּפרה הּׁשרׁש ְֲִֵֶֶֶַַֹֹֹהּוא
לֹו היה לא ּבסמּו האמּור וגֹו' פנה ְְְֶָָָָָָֹֹלבבֹו
לֹומר לֹו היה אּלא ב' ּפעם ּבכם יׁש ּפן ֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
ּפרה ׁשרׁש וגֹו' איׁש ּבכם יׁש ּפן הּדר זה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
לדעת צרי עֹוד וגֹו', לבבֹו אׁשר ולענה ְְְֲֲִֶַַַָָָָֹראׁש

ׁשל עצמן הּדברים t‰ּכּונת LLׁשּנראה וגֹו' ְְִֶַַַַָָָ…∆…∆ְְִֶֶ
עֹוד ׁשרׁש, אּלא ולענה, ראׁש ּפֹורה ְֲֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשאינֹו
הּׁשרׁש זה ׁשּמתּבר זה ּברכה לדעת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹצרי
אֹומרֹו עֹוד ,ּמתּבר ּבּמה ּבלבבֹו ראׁש ְְְִִֵֶֶַָָֹֹּפרה
ּבׁשררּות ּכי ׁשאֹומר זה טעם נתינת עֹוד ְְִִִִֵֵֶֶַַַֹלאמר,

וגֹו': למען אֹומרֹו הּוא ּומה ְְְְַַַוגֹו',
ÔÎ‡ּבדעּתֹו אדם יחׁשב לבל הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְְֲַַַַַַָָָָֹ

ּבדעּתֹו ויסּבר הענׁש על מעליו ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹֹלהקל
ּבׂשכלֹו מׁשּתּדל אּלא ּבזה עול עֹוׂשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאינֹו
חֹוׁשב אינֹו ּולעֹולם הּקללֹות ּבכל יתחּיב ְְְְְִֵֵֵַַַָָָלבל
זה ּוכנגד ּוקטּנה, ּגדֹולה ה' ּפי לעבר ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹּבדעּתֹו

הּכתּוב L‡אמר ‰t LL ÌÎ LÈ Ôt ַַָָ∆≈»∆…∆…∆…
‰ÏÂּומֹודיע ׁשרׁש, אּלא אינֹו ׁשעּתה ּפרּוׁש ¿«¬»ִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּופרׁש אבאר, ּכאׁשר ולענה ראׁש יפרה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּמּמּנּו
ּבׁשמעֹו והיה ואמר הּׁשרׁש הּוא מה ְְְְֶַַַַָָָָָֹהּכתּוב

אמר האלה, ּדברי ּכיÈ‰Â‰את ׂשמחה לׁשֹון ְִֵֶַָָָָ¿»»ְְִִָ
האלה מּצד הּוא חּיּובֹו ׁשהּדבר ּבׁשמעֹו ְְְִִִֶַַַָָָָָָיׂשמח

יתחּיב, לא האלה ׁשּזּולת יּגיד C˙‰Âׁשּזה ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒ¿»≈
BÏּבסּבת הּקללה עליו ּתבֹוא ׁשּלא יבטח ƒ¿»ְְְִִֶַַַָָָָָֹ

,הּדר זה על ׁשלֹוםÓ‡Ïלבבֹו יאמר ּפרּוׁש ְֶֶֶַַָ≈…ֵַָֹ
ׁשּיׁשּביעם הגם ּפרּוׁש וגֹו' ּבׁשררּות ּכי לי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָיהיה
והעּקר ּבלּבֹו, יבּטלּנּו הּוא אמן ויענה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָמׁשה

ׁשאמר עקיבא ר' ּוכדברי הּלב, הּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּבּׁשבּועה
כ"ו) ׁשּיהיה(ׁשבּועֹות ׁשּצרי ּבׁשבּועה האדם ְְְִִִֶֶֶָָָָָ

הגם ּבלּבֹו ׁשּמבּטל וכל ׁשוים, ּופיו ְְְֲִִִִֵֶַַָָלּבֹו
אחר אּלא הֹולכים אנּו אין ּבׂשפתיו ְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמֹוציא

אֹומרֹו והּוא הּלב, ÈÏמחׁשבת ˙eL È ְְְֵֶֶַַƒƒ¿ƒƒƒ
CÏ‡הּוא הּׁשבּועה ענין ּבֹו ׁשּתלּוי העּקר ּכי ≈≈ְְִִִֶַַָָָָ

יקּבל ּׁשּלא ּובּמה הׁשרירה, לֹו ּכּנה ולזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּלב
האמּור הענׁש ּכל יתחּיב לא ּבלּבֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹהּׁשבּועה
עברה ענׁש אּלא יתחּיב לא עצמֹו על ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבין
יחּיבם לא ּבניו הּבנים ּבין ׁשּכתבנּו, ּכמֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹאחת
הּזּולת, על הערבּות ּבענין ּבין ׁשבּועתֹו, ְְְְְִֵַַַַַַָָֹּבכח

אֹומרֹו ‰Ó‡‰והּוא ˙‡ ‰Â‰ ˙B ÔÓÏ ְְ¿««¿»»»∆«¿≈»
ּכּפרּוׁש ל' ּכּנּויספֹות הּוא רוה ּופרּוׁש ריתה, ְְְִִֵֵָָָ

והּכּונה לּמּועט, ּכּנּוי הּוא ּוצמאה ְְִִֵַַַָָָָָלרּבּוי,
מּועט לעׂשֹותֹו הענׁש רּבּוי לכרת ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּמתחּכם

הּׁשבּועה: ּבלּבֹו ּׁשּמבּטל ְְְִֵֶֶַַַָּבּמה
„Âראׁש יפרה ׁשּמּמּנּו ׁשרׁש מׁשה קראֹו זה ¿»»ְְִִֶֶֶֶֶֶָֹֹ

הּׁשבּועה טעם עּקר ּכלּום ּכי הּטעם ְְְֲִִַַַַַַַַָָולענה,
ּכדר הּמחטיא ּכנגד יתחּזק ׁשּבזה ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּוא

קי"ט)אֹומרֹו ּוכמעׂשה(ּתהּלים ואקּימה, נׁשּבעּתי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָ
ליצרֹו ׁשּנׁשּבע פ"ו)ּבעז רּבה אדם(רּות ולזה , ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

הרע ּבחינת ּפּתּוי הּוא זֹו מחׁשבה ְֲִִֵֶַַַָָָׁשחֹוׁשב
נקל יהיה ּכן ׁשאחר ּכדי רע ׁשרׁש ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּמׁשריׁש
מעׂשיו, להתעיב רׁשע ׁשרׁש ּבמעיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלהׁשריׁש
ּבּׁשבּועה אּלא ּתלּוי הּדבר ּכלּום אליו ְְְֵֶַַַָָָָָָֹויאמר
ועׂשה אלהים ל עׂשה קּום נׁשּבעּת לא ְְְֱֲֲִִֵֵַַַָָֹֹאּתה
ראׁש הרע לּמעׂשה וקרא עׂשֹות, ּתתאו ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹאׁשר
ולענה, ראׁש טעמם ׁשהעברֹות לצד ְְְֲֲֲֲֵֶַַַַָָָָֹולענה
הּמות מלא ׁשּבחרב מרה טּפת סֹוד ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָוהּוא

כ') ּבסֹוד(ע"ז האדם מעברֹות (ירמי'ׁשּתתהּוה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבסֹודב') הּטֹוב ּבּמעׂשה ּולהפ ,רעת ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָּתיּסר
ל"ד) ה':(ּתהּלים טֹוב ּכי ּוראּו טעמּו ְְֲִִִַ

„ÁÈÂהמקּבלים על יתר לזה ענׁש הּכתּוב ¿ƒ≈ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
ואמר ‡È‰הּברית, ‡Ïהגם ּפרּוׁש וגֹו' ְְִַַָ……∆ְֲֵַ

עּמֹו לעֹונֹות ולסלח למחל היא מּדתֹו ְְְֲִִִִֶַַַָֹֹׁשה'
לא האיׁש זה ּכּידּוע ּפניו ּכׁשּמחּלין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
נתּכּון יאבה, לא זה לׁשֹון אמר ה', ְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹיאבה
יאבה ולא ׁשּסֹולח רצֹונֹו ּבֹו יהפ ׁשה' ְְֲֵֶֶֶַַַֹֹֹלֹומר

ְִַֹלסלח:
‡ˆBi‰Âלֹו סלח ה' יאבה ּכׁשּלא זה מּדבר ¿«≈ְְִֶֶֶַָָֹֹֹ

אז אֹומרֹו ה' אף יעׁשן אז ּכי ְֱִֶַַָָהּוא
ולענה ראׁש ׁשּפרה ּכ אחר ּכׁשּיחטא ְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפרּוׁש
הּוא ונהפ ענׁשֹו להקל ׁשחׁשב ּבמקֹום ְְְְֲֵֶַַָָָָָֹאז

ּב וקנאתֹו ה' אף ורבצהׁשּיעׁשן ההּוא איׁש ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ
ונמצא הּזה, ּבּספר הּכתּובה האלה ּכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו
הרעה ּבמחׁשבּתֹו ּכלּום הרויח ׁשּלא מּלבד ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכי
ּבֹו ׁשּתרּבץ לֹו עֹוד ּתבאנה הרעה ּכל ְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשהרי
יקּבל אם ּכן לֹו יהיה ּׁשּלא מה האלה, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל
ּבבא ּבּה, ׁשּיתחּיב ׁשהגם עּתה, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשבּועה
ּתרּבץ ולא לֹו יסלח ה' אל ויקרא הרע ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֹעליו
וקּבל ּׁשעליו מה ׁשעׂשה ּכיון האלה ּכל ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּבֹו
ירחמהּו מּיצרֹו ׁשהתנּצח אּלא עּתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאלה
ׁשּיבּטל הּבלּיעל אדם ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעֹוׂשהּו,
עצמֹו מקׁשה ׁשהּוא ּבלּבֹו עּתה ְְְְִֶֶַַַַָָהּׁשבּועה

לעצמֹו: רעה וגֹורם ְְְֵַַַָָָלדעת
‰p‰Âהּוא ההּוא ּבאיׁש הּכתּוב ׁשאמר הגם ¿ƒ≈ֲִֶַַַַָָָ

ׁשּגּלה ּוכמֹו ׁשבט אֹו מׁשּפחה ְְִִִֵֶֶַָָָהּדין
ּכאֹומרֹו לבּסֹוף ‰‡ÔBÁהּכתּוב B‰ Ó‡Â ְְְַַָ¿»««»«¬

‰‰È‡וגֹו' ‡‰ ˙BÓ ˙‡ e‡Âּכי הרי וגֹו' ְ¿»∆«»»∆«ƒְֲִֵ
לרּבים ּגם אּלא האמּור ענׁש יחד א' לאיׁש ְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

ּככה: יזמּו ְֲֶָָָאׁשר
‰BÓB‡Â.ÌÈÓMיטֿכ) ˙ÁzÓ BÓL ˙‡ '‰ ‰ÁÓe ¿¿»»∆¿ƒ«««»»ƒ

יׂשראל ּבני עם נׁשמֹות ׁשרׁש ּכי ְְְִִִֵֵֶַַָֹּדע
ּבסֹוד הּׁשמים ּתחת קדׁש ּבהררי (יׁשעי'יסֹודתם ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ
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ÏÎÂ ÈÏÁ Ïk Ìb ˙‡‰ ‰B‰ a ÓB‡ ‡e‰ ‰ÏÓÏe¿«¿»≈¿≈∆«»«…«»√ƒ¿»
‰kÓ(כ כט, (רש"י «»

חלי ּכל ("ּגם הּכתּוב התחלת את ּגם מעּתיק מּדּוע לׁשאל, ְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹיׁש

הּקללֹות", "ּבפרׁשת הּדּבּור ּבהמׁש נקט מּדּוע וגם, מּכה"). ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָוכל

" הּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ויׁש "למעלה". ּכתב .Ìbולא . חלי ּכל ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹ«ֳִָ

אֹותן על נֹוסף קללֹות, ּברּבּוי להפחיד ּבא ּכתּוב" לא ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹאׁשר

(מּלׁשֹון "הּתֹורה" הּוא ׁשהעּקר אפֹוא, מּובן ּבּכתּוב. ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמפרׁשֹות

"הּתֹורה ולכן הּכתּוב; מּתֹו להֹורֹות ּׁשּיׁש מה הינּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהֹוראה),

הּוא ׁשהעּקר ּכפׁשּוטֹו, לפרׁש יׁש ּבפסּוקנּו ואּלּו ּדבּוקים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹהּזאת"

הּזה". הּתֹורה (ׁשּתֹוכנֹו) ּבספר "הּכתּובה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ"ּבספר":
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מּכלכ לביׁשא יי ְְְְְִִִֵַָָֹויפרׁשּנּה

ּככל דיׂשראל ְְְְִִֵַָָֹׁשבטּיא

ּדכתיבין קימא ְְְִִִֵָָָלוטי

הדין: דאֹוריתא ְְְְִֵַָָָּבספרא

בתראהכא ּדרא ְְֵַַָָָָויימר

יקּומּון ּדי ְְִֵּבניכֹון

עממין ּובר ְְִִֵַַַמּבתריכֹון

רחיקא מארעא ְְְִֵֵֵַָָּדייתי

ּדארעא מחתא ית ְְְְֱֶַָָָָויחזּון

ּדי מרעהא וית ְְִִַַָָָההיא

ּבּה: יי ְְַַַָאמרע

יקידתכב ּומלחא ְְְִִֵַָָָּגפרתא

ולא תזרע לא ארעּה ְְְִַַַָָָּכל

ּכל ּבּה יּסק ולא ְְִַַַַָָתצמח

ּדסדם ּכמהּפכּתא ְְְְְִֶֶַָָֹעסּבא

ּדי ּוצבֹוים אדמה ְְֲִִַַָָֹועמרה

ּובחמתּה: ּברגזּה יי ְְְְְֲֵֵֶַָָהפ

עלכג עממּיא ּכל ְְְֵַַַָָויימרּון

לארעא ּכדין יי עבד ְְְְֲֵֶַַָָמה

מא רּבאהדא רגזא תקֹוף ְְַָָָָָָ

ֵָהדין:

יתכד ּדׁשבקּו על ְְְִֵַָָויימרּון

אלהא דיי ְְֱַָָָָָקימא

עּמהֹון ּגזר ּדי ְְְֲִִַַָָדאבהתהֹון

מארעא יתהֹון ְְְֵֵַַָָָּבאּפקּותּה

ְְִִָדמצרים:

      
חצּובֹותס"ו) הם והּנׁשמֹות ּכסאי, ְְְֲִִִֵַַַָָהּׁשמים

ידעּת ּוכבר והבן, יתּבר ּכבֹודֹו ּכּסא ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמּתחת
ׁשהארכנּו ּוכמֹו הּנׁשמה, היא ּכי הּׁשם ְְְֱִִֵֶֶַַַָָסֹוד
הּמׂשּתרר על הּכתּוב ואמר אחרים, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּבמקֹומֹות

BÓLּבלבבֹו '‰ ‰ÁÓeמׁשרׁשּה נׁשמתֹו ׁשהיא ְִָ»»¿ְְִִִֶָָָ
הּנפׁש ּכריתּות היא וזֹו הּׁשמים, ּתחת ְְִִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

ְִָָמׁשרׁשּה:
BÓB‡Â‰Ï '‰ BÏÈ‰Âׁשּמחה אחר קׁשה ¿¿¿ƒ¿ƒ¿»»ֶֶַַָָָ

אכן להבּדלה. ּמקֹום מה ׁשמֹו את ְְְֵֶַַָָָָה'
ּבני עם נׁשמֹות ּכל ּכי לנּו ּׁשּקדם מה ְְְִִִֵֶַַַָָָלפי

ּכאֹומרֹו להם א' ׁשרׁש ס')יׂשראל נצר(יׁשעי' ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשרמזּו ּוכמֹו פ"ד)מּטעי, (ויק"ר ְְֵֶַַַָָ

הּב הּנפׁש ּכל וגֹו'ּבּפסּוק יעקב לבית אה ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּׁשרׁש, ּבחינת לצד נפׁש קראם ע' ׁשהם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהגם

הּכתּוב ּכׁשאמר BÓLלזה ˙‡ '‰ ‰ÁÓeּבאר ְֶֶַַָָָ»»∆¿ֵֵ
לאּבדֹו הרע חלק עליו יׁשלט ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּכתּוב
ויגּביל ה' ׁשּיבּדילֹו עד ּבלּבֹו הּמׂשּתרר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָלאיׁש
הּקלּפה ּכי רעה הרצּועה ּבֹו ׁשּיׁשלט ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהחלק
ּכׁשּנתן ה' מּדת היא וכן רעה, ּתּקרא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשֹולטת
יׁשלט אׁשר מקֹום לֹו מגּביל למחּבל ְְְְֲִִֵֶַַַָֹרׁשּות

רבא מּמעׂשה ּולמד וצא כ"ד:)ּבֹו, (ּתענית ְְֲֲִִֵֵַַַָָ

עליו ׁשּצּוה נס לעׂשֹות ּכביכֹול לה' ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכׁשהטריח
המחּבלים וׁשלטּו ּבמקֹומֹו ייׁשן לבל ְְְְְְִִִִַַַַָָאביו

זה מּטעם והּוא מּמּנּה, חּוץ ולא ְְְִִִֶֶַַָָֹּבמּטתֹו
ְַעצמֹו:

BÓB‡ÂÏ‡È ÈL ÏkÓמסּתּבכת ׁשהּנפׁש לפי ¿¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶֶֶֶֶַַ
מּכּלם יבּדילהּו לזה הּׁשבטים ּכל ְְִִִִֵֶַַָָָָֻעם

לזּולתֹו: רעתֹו ּתּגיע ְְִַַַָָָלבל
B‡הּדר זה על ּפרּוׁשBÏÈ‰Âיאמר וגֹו'. ֶֶֶַַַֹ¿ƒ¿ƒְֵ

נׁשמתֹו ׁשהּוא ׁשמֹו את ה' ׁשּימחה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָׁשאחר
ּבּכֹוסֹות ּולאּבדֹו להּומֹו הרעה לרצּועה ְְְְְִַַַָָָָָיבּדילֹו

אֹומרֹו והּוא לֹו, מּוכנים אׁשר ÏÎkהּמרים ְְֲִִֶַָָ¿»
˙BÏ‡עליו ה' ׁשּיׁשליט ׁשהרעה לֹומר וגֹו' »ְְִֶֶַַָָָָָ

נתחּכם אׁשר האלֹות ּכל ׁשּכֹוללת רעה ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיא
מּמּנּה: להּמלט ְִִֵֶָָהּוא

Ó‡Â'BÂכא) e‡Â 'BÂ B‰הקּדים לּמה קׁשה ¿»««¿¿»¿ְִִֶָָָ
אֹומרים, הם ׁשעליה לראּיה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָהאמירה
והּנכרי וגֹו' האחרֹון הּדֹור וראּו לֹומר לֹו ְְְְֲִֶַַַַָָָָָׁשהיה
צרי היה ׁשּלא ּגם ּומה וגֹו', ואמרּו ְְְְִֶַַָָָָֹוגֹו'
ּכ אחר אֹומר הּוא ׁשהרי וגֹו' ואמר ְְֲֵֵֶַַַַָָלֹומר
לׁשֹון לדּבר התחיל לּמה עֹוד וגֹו', ְְְְְְִִֵַָָָואמרּו

אמר וגמר רּביםeÓ‡Âיחיד Ïkלׁשֹון eÓ‡Â ְִֶַָָֹ¿»¿ְִַ¿»¿»
ÌÈBb‰: «ƒ

‰‡Âהּדר זה על הּוא הּכתּוב Ó‡Âׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ֶֶֶֶַַַַַָָ¿»«
ÔBÁ‡‰ B‰לפרט והצר ּבניכם, ׁשהם «»«¬ְְְְֵֵֵֶֶַָֻ

אמר ּבלבד הּוא ולא מהאּמֹות, ּדֹורֹות ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻלפי

נכרי ּפרּוׁש וגֹו' יבא אׁשר הּנכרי ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹאּלא
אמר ּוכאּלּו רחֹוקה, מארץ הּבא וגם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָהּסמּו

וגֹו', יבֹוא ההםe‡Âואׁשר הּנכרים ּפרּוׁש ְֲֶַָ¿»ְִֵֵַָָ
ורחֹוק ‰‡קרֹוב ˙BkÓ ּכל‡˙ ואמרּו וגֹו', ְָָ∆«»»∆ְְְָָ

האחרֹון הּדֹור מאמר על נֹוסף הם ּגם ֲֲִֵַַַַַַַָָהּגֹוים
וראּו והזּכיר וגֹו', עׂשה מה על וגֹו' ְְְְְְִִֵֶֶַָָָּבניכם
ׁשאּלּו לפי ּבניהם, האחרֹון ּבּדֹור ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבּנכרים
ולא הּנעׂשה ורֹואים יׂשראל ּבמחֹוז הם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹמצּויים

ואֹומרֹו וראּו, ּבֹו לֹומר הצרÌÈBb‰ Ïkיֹודיע ְְְְַַָֻ»«ƒִַ
הפליא אׁשר את לּכל יּגידּו הרֹואים ּכי ְֲִִִִִֶֶַַַָָֹהּכתּוב

ההיא: ּבעיר עׂשֹות ֲִִַָה'
ÏÎÂראׁשֹונה חלּקה ּכנגד הּוא זה מאמר ¿»ְֲֲִֶֶֶַָָָֻ

הּכתּוב ‡LÈׁשהזּכיר ÌÎa LÈ Ôt'וגֹו ְִִֶַָ∆≈»∆ƒְ
L B‡ ‰ÁtLÓ B‡'וגֹוÏ ˙ÎÏÏ,'וגֹו ƒ¿»»≈∆ְ»∆∆«¬…ְ

חלּקה ּכנגד היּו עּתה עד ׁשּיחד ׁשהּקללֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלפי
מחה ּוכבר ולענה ראׁש ּפרה ׁשרׁש ּבעל ְְֲֶֶַַַָָָָֹֹֹב'
מתחיל הּוא ּומּכאן הּׁשמים מּתחת ׁשמֹו ְְִִִִֶַַַַַָָאת

הראׁשֹון BkÓ˙ענׁש ˙‡ e‡Â'וגֹוÏ eÓ‡Â ִֶָֹ¿»∆«ְ¿»¿«
e L‡'וגֹוeÂ eÎÏÂּכרׁשּום וגֹו' ¬∆»¿ְ«≈¿«««¿ְָָ

אמר לא ולזה לעבד, ללכת הּמאמר ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּבתחּלת
ארצם ׁשממֹון אּלא ׁשמם את ה' ְְְִֶֶַָָָָָּומחה

אדמתם מעל ‡ּולהגלֹותם Ï‡ ÌÎÈÏLÂ ְְְֵַַַָָָ««¿ƒ≈∆∆∆
˙Á‡:'וגֹו «∆∆ְ
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חלי ּכל ("ּגם הּכתּוב התחלת את ּגם מעּתיק מּדּוע לׁשאל, ְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹיׁש

הּקללֹות", "ּבפרׁשת הּדּבּור ּבהמׁש נקט מּדּוע וגם, מּכה"). ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָוכל

" הּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ויׁש "למעלה". ּכתב .Ìbולא . חלי ּכל ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹ«ֳִָ

אֹותן על נֹוסף קללֹות, ּברּבּוי להפחיד ּבא ּכתּוב" לא ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹאׁשר

(מּלׁשֹון "הּתֹורה" הּוא ׁשהעּקר אפֹוא, מּובן ּבּכתּוב. ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמפרׁשֹות

"הּתֹורה ולכן הּכתּוב; מּתֹו להֹורֹות ּׁשּיׁש מה הינּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהֹוראה),

הּוא ׁשהעּקר ּכפׁשּוטֹו, לפרׁש יׁש ּבפסּוקנּו ואּלּו ּדבּוקים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹהּזאת"

הּזה". הּתֹורה (ׁשּתֹוכנֹו) ּבספר "הּכתּובה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ"ּבספר":
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מּכלכ לביׁשא יי ְְְְְִִִֵַָָֹויפרׁשּנּה

ּככל דיׂשראל ְְְְִִֵַָָֹׁשבטּיא

ּדכתיבין קימא ְְְִִִֵָָָלוטי

הדין: דאֹוריתא ְְְְִֵַָָָּבספרא

בתראהכא ּדרא ְְֵַַָָָָויימר

יקּומּון ּדי ְְִֵּבניכֹון

עממין ּובר ְְִִֵַַַמּבתריכֹון

רחיקא מארעא ְְְִֵֵֵַָָּדייתי

ּדארעא מחתא ית ְְְְֱֶַָָָָויחזּון

ּדי מרעהא וית ְְִִַַָָָההיא

ּבּה: יי ְְַַַָאמרע

יקידתכב ּומלחא ְְְִִֵַָָָּגפרתא

ולא תזרע לא ארעּה ְְְִַַַָָָּכל

ּכל ּבּה יּסק ולא ְְִַַַַָָתצמח

ּדסדם ּכמהּפכּתא ְְְְְִֶֶַָָֹעסּבא

ּדי ּוצבֹוים אדמה ְְֲִִַַָָֹועמרה

ּובחמתּה: ּברגזּה יי ְְְְְֲֵֵֶַָָהפ

עלכג עממּיא ּכל ְְְֵַַַָָויימרּון

לארעא ּכדין יי עבד ְְְְֲֵֶַַָָמה

מא רּבאהדא רגזא תקֹוף ְְַָָָָָָ

ֵָהדין:

יתכד ּדׁשבקּו על ְְְִֵַָָויימרּון

אלהא דיי ְְֱַָָָָָקימא

עּמהֹון ּגזר ּדי ְְְֲִִַַָָדאבהתהֹון

מארעא יתהֹון ְְְֵֵַַָָָּבאּפקּותּה

ְְִִָדמצרים:

      
חצּובֹותס"ו) הם והּנׁשמֹות ּכסאי, ְְְֲִִִֵַַַָָהּׁשמים

ידעּת ּוכבר והבן, יתּבר ּכבֹודֹו ּכּסא ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמּתחת
ׁשהארכנּו ּוכמֹו הּנׁשמה, היא ּכי הּׁשם ְְְֱִִֵֶֶַַַָָסֹוד
הּמׂשּתרר על הּכתּוב ואמר אחרים, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּבמקֹומֹות

BÓLּבלבבֹו '‰ ‰ÁÓeמׁשרׁשּה נׁשמתֹו ׁשהיא ְִָ»»¿ְְִִִֶָָָ
הּנפׁש ּכריתּות היא וזֹו הּׁשמים, ּתחת ְְִִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

ְִָָמׁשרׁשּה:
BÓB‡Â‰Ï '‰ BÏÈ‰Âׁשּמחה אחר קׁשה ¿¿¿ƒ¿ƒ¿»»ֶֶַַָָָ

אכן להבּדלה. ּמקֹום מה ׁשמֹו את ְְְֵֶַַָָָָה'
ּבני עם נׁשמֹות ּכל ּכי לנּו ּׁשּקדם מה ְְְִִִֵֶַַַָָָלפי

ּכאֹומרֹו להם א' ׁשרׁש ס')יׂשראל נצר(יׁשעי' ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשרמזּו ּוכמֹו פ"ד)מּטעי, (ויק"ר ְְֵֶַַַָָ

הּב הּנפׁש ּכל וגֹו'ּבּפסּוק יעקב לבית אה ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּׁשרׁש, ּבחינת לצד נפׁש קראם ע' ׁשהם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהגם

הּכתּוב ּכׁשאמר BÓLלזה ˙‡ '‰ ‰ÁÓeּבאר ְֶֶַַָָָ»»∆¿ֵֵ
לאּבדֹו הרע חלק עליו יׁשלט ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּכתּוב
ויגּביל ה' ׁשּיבּדילֹו עד ּבלּבֹו הּמׂשּתרר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָלאיׁש
הּקלּפה ּכי רעה הרצּועה ּבֹו ׁשּיׁשלט ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהחלק
ּכׁשּנתן ה' מּדת היא וכן רעה, ּתּקרא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשֹולטת
יׁשלט אׁשר מקֹום לֹו מגּביל למחּבל ְְְְֲִִֵֶַַַָֹרׁשּות

רבא מּמעׂשה ּולמד וצא כ"ד:)ּבֹו, (ּתענית ְְֲֲִִֵֵַַַָָ

עליו ׁשּצּוה נס לעׂשֹות ּכביכֹול לה' ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכׁשהטריח
המחּבלים וׁשלטּו ּבמקֹומֹו ייׁשן לבל ְְְְְְִִִִַַַַָָאביו

זה מּטעם והּוא מּמּנּה, חּוץ ולא ְְְִִִֶֶַַָָֹּבמּטתֹו
ְַעצמֹו:

BÓB‡ÂÏ‡È ÈL ÏkÓמסּתּבכת ׁשהּנפׁש לפי ¿¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶֶֶֶֶַַ
מּכּלם יבּדילהּו לזה הּׁשבטים ּכל ְְִִִִֵֶַַָָָָֻעם

לזּולתֹו: רעתֹו ּתּגיע ְְִַַַָָָלבל
B‡הּדר זה על ּפרּוׁשBÏÈ‰Âיאמר וגֹו'. ֶֶֶַַַֹ¿ƒ¿ƒְֵ

נׁשמתֹו ׁשהּוא ׁשמֹו את ה' ׁשּימחה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָׁשאחר
ּבּכֹוסֹות ּולאּבדֹו להּומֹו הרעה לרצּועה ְְְְְִַַַָָָָָיבּדילֹו

אֹומרֹו והּוא לֹו, מּוכנים אׁשר ÏÎkהּמרים ְְֲִִֶַָָ¿»
˙BÏ‡עליו ה' ׁשּיׁשליט ׁשהרעה לֹומר וגֹו' »ְְִֶֶַַָָָָָ

נתחּכם אׁשר האלֹות ּכל ׁשּכֹוללת רעה ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיא
מּמּנּה: להּמלט ְִִֵֶָָהּוא

Ó‡Â'BÂכא) e‡Â 'BÂ B‰הקּדים לּמה קׁשה ¿»««¿¿»¿ְִִֶָָָ
אֹומרים, הם ׁשעליה לראּיה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָהאמירה
והּנכרי וגֹו' האחרֹון הּדֹור וראּו לֹומר לֹו ְְְְֲִֶַַַַָָָָָׁשהיה
צרי היה ׁשּלא ּגם ּומה וגֹו', ואמרּו ְְְְִֶַַָָָָֹוגֹו'
ּכ אחר אֹומר הּוא ׁשהרי וגֹו' ואמר ְְֲֵֵֶַַַַָָלֹומר
לׁשֹון לדּבר התחיל לּמה עֹוד וגֹו', ְְְְְְִִֵַָָָואמרּו

אמר וגמר רּביםeÓ‡Âיחיד Ïkלׁשֹון eÓ‡Â ְִֶַָָֹ¿»¿ְִַ¿»¿»
ÌÈBb‰: «ƒ

‰‡Âהּדר זה על הּוא הּכתּוב Ó‡Âׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ֶֶֶֶַַַַַָָ¿»«
ÔBÁ‡‰ B‰לפרט והצר ּבניכם, ׁשהם «»«¬ְְְְֵֵֵֶֶַָֻ

אמר ּבלבד הּוא ולא מהאּמֹות, ּדֹורֹות ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻלפי

נכרי ּפרּוׁש וגֹו' יבא אׁשר הּנכרי ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹאּלא
אמר ּוכאּלּו רחֹוקה, מארץ הּבא וגם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָהּסמּו

וגֹו', יבֹוא ההםe‡Âואׁשר הּנכרים ּפרּוׁש ְֲֶַָ¿»ְִֵֵַָָ
ורחֹוק ‰‡קרֹוב ˙BkÓ ּכל‡˙ ואמרּו וגֹו', ְָָ∆«»»∆ְְְָָ

האחרֹון הּדֹור מאמר על נֹוסף הם ּגם ֲֲִֵַַַַַַַָָהּגֹוים
וראּו והזּכיר וגֹו', עׂשה מה על וגֹו' ְְְְְְִִֵֶֶַָָָּבניכם
ׁשאּלּו לפי ּבניהם, האחרֹון ּבּדֹור ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבּנכרים
ולא הּנעׂשה ורֹואים יׂשראל ּבמחֹוז הם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹמצּויים

ואֹומרֹו וראּו, ּבֹו לֹומר הצרÌÈBb‰ Ïkיֹודיע ְְְְַַָֻ»«ƒִַ
הפליא אׁשר את לּכל יּגידּו הרֹואים ּכי ְֲִִִִִֶֶַַַָָֹהּכתּוב

ההיא: ּבעיר עׂשֹות ֲִִַָה'
ÏÎÂראׁשֹונה חלּקה ּכנגד הּוא זה מאמר ¿»ְֲֲִֶֶֶַָָָֻ

הּכתּוב ‡LÈׁשהזּכיר ÌÎa LÈ Ôt'וגֹו ְִִֶַָ∆≈»∆ƒְ
L B‡ ‰ÁtLÓ B‡'וגֹוÏ ˙ÎÏÏ,'וגֹו ƒ¿»»≈∆ְ»∆∆«¬…ְ

חלּקה ּכנגד היּו עּתה עד ׁשּיחד ׁשהּקללֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלפי
מחה ּוכבר ולענה ראׁש ּפרה ׁשרׁש ּבעל ְְֲֶֶַַַָָָָֹֹֹב'
מתחיל הּוא ּומּכאן הּׁשמים מּתחת ׁשמֹו ְְִִִִֶַַַַַָָאת

הראׁשֹון BkÓ˙ענׁש ˙‡ e‡Â'וגֹוÏ eÓ‡Â ִֶָֹ¿»∆«ְ¿»¿«
e L‡'וגֹוeÂ eÎÏÂּכרׁשּום וגֹו' ¬∆»¿ְ«≈¿«««¿ְָָ

אמר לא ולזה לעבד, ללכת הּמאמר ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּבתחּלת
ארצם ׁשממֹון אּלא ׁשמם את ה' ְְְִֶֶַָָָָָּומחה

אדמתם מעל ‡ּולהגלֹותם Ï‡ ÌÎÈÏLÂ ְְְֵַַַָָָ««¿ƒ≈∆∆∆
˙Á‡:'וגֹו «∆∆ְ
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לטעותכה ּופלחּו ְְֲֲַַַָָואזלּו

להֹון ּוסגידּו ְְְִַַָעממּיא

ולא ידעּנּון לא ּדי ְְֲִַָָָָֻּדחלן

להֹון: ְִָאֹוטיבא

ּבארעאכו דיי רגזא ְְְְְֵַַָָָָּותקף

ית עלּה לאיתאה ְְֲִַַַָָָההיא

ּדכתיבין לוטּיא ְְִִִַָָָּכל

הדין: ְְִֵָָבספרא

מעלכז יי ְְְְִֵַַָוטלטּלּנּון

ּובחמה ּברגז ְְֱֲִֶַַָארעהֹון

ואגלּנּון רגז ְְְְִִַַּובתקֹוף

ּכיֹומא אחרי ְְְֳִַָָָלארעא

ֵָהדין:

ייכח קדם ְְְֳִַָָָּדמּטּמרן

לנא ּודמּגלין ְְֱִָָָָָָָאלהנא

למעּבד עלם עד ְְְְֳִֶַַָָָולבננא

אֹוריתא ּפתּגמי ּכל ְְִֵַָָָָית

ָָהדא:

ּכלא על ייתּון ארי ֲֲִֵֵֵָָויהי

ּברכן האּלין ְְִִִֵַַָָָּפתּגמּיא

קדמ יהבית ּדי ְְֳִִִָָָָּולוטין

ּבכל ללּב ְְְִָָּותתּוב

אלה יי אגל ּדי ְְְֱִַַַָָָָָעממּיא

ְַָלתּמן:

      

p‰.˙Ï‚p‰Â˙כח) 'B‚Âּתׁשּובת הּוא ּפרּוׁש «ƒ¿»…¿¿«ƒ¿…ְֵַ
יתחּיבּו לא ׁשהּנסּתרֹות למׁשה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹיׂשראל
עליהם וקּבלּו קּימּו הּנגלֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָּבהם

ואֹומרֹו ÌÏBÚהערבּות, „Ú ÈÏקּבלּו ּכאן ְְְַָ¿»≈«»ְִָ
מׁשה ׁשהתנה ּכמֹו אחריהם זרעם ועל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָעליהם

ׁשּפרׁשנּו: ּכמֹו וגֹו' אּתכם ולא ְְְְְִֵֶֶַַָֹּבּפסּוק
È‰Â.'B‚Â‰א) ÌÈ‰ Ïk ÈÏÚ ‡È ÈÎצרי ¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿ִָ

הא הּדברים ּכל לֹומר הצר לּמה ּלהלדעת ְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
הּברכה עלי יבאּו ּכי ּבאֹומרֹו הסּפיק ְְְְְִִִֶַָָָָֹֹולא
על ׁשּיכּון ואּולי .לפני נתּתי אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּקללה

ּברכֹות ּבמּסכת ז"ל אֹומרם חּיב(נד.)ּדר ְְְֶֶֶֶַַָָָ
על מבר ׁשהּוא ּכׁשם הרעה על לבר ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם

ּבּגמרא והעמידּוהּו ס:)הּטֹובה, לקּבל(ׁשם ְְְֱִֵֶַַַָָָָ
והּוא הּטֹובה, על ׁשּׂשמח ּכדר ּבׂשמחה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרעה

ׂשמחה,È‰Â‰אֹומרֹו לׁשֹון ‡Èׁשהּוא Èk ְ¿»»ְְִֶָƒ»…
ÌÈ‰ Ïk ÈÏÚּבהׁשואה ּבׂשמחה ּתקּבלם »∆»«¿»ƒְְְְְְִֵַַָָָ

יבאּו ּכי אֹומר היה ואם והּקללה, הּברכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹיחד
היה לפני נתּתי אׁשר והּקללה הּברכה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָעלי
ׁשהּוא והיה הּדר זה על הּכתּוב ְְִֶֶֶֶַַַָָָָנׁשמע
והּקללה ותבת הּברכה, עלי יבֹואּו ּכי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׂשמחה
ׁשּלאחריה לפני נתּתי אׁשר מאמר עם ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנמׁשכת
על ּגם והיה מאמר ׁשחֹוזר יֹודע הייתי ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

ְַָָהּקללה:
„BÚהּקדׁש חּבת ּנעמה מה ואראה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹהּצצּתי

ּכי ּתראה הלא אֹותנּו, אלהינּו חּבב ְֱֲֲִִִֵֵֶֶָֹֹאׁשר
ואמר עלינּו אֹותּה הּגיע הּברכה Èkּבזכרֹון ְְְְִִִֵַַַָָָָָƒ

‰Îa‰ ÈÏÚ ‡BÈאמר הּקללה ּובזכרֹון , »»∆«¿»»ְְְִַַָָָ
ÈÏ È˙ L‡ ‰ÏÏw‰Âּולטעם ,עלי ולא ¿«¿»»¬∆»«ƒ¿»∆ְְֶַַָֹ

הסּפיק ולא לפני נתּתי אׁשר אמר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹזה
היה אם ּגם האּלה, הּדברים ּכל ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּבמאמר
אׁשר והּקללה הּברכה עלי יבאּו ּכי ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹומר
נתּתי אׁשר מאמר מפרׁש הייתי לפני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָנתּתי

מאֹומרֹו אבל ׁשניהם, על לפניÌÈ‰ Ïk ְְְֲֵֵֶֶַָָ»«¿»ƒ
‰l‡‰לפני נתּתי אׁשר יּתּור ּבזה ּגּלה »≈∆ְֲִִִֶֶֶַָָָָ

ּכמֹו לּקללה הּברכה ּבין להבּדיל ְְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשּבא
אֹומרֹו זה ּולדר ‰ÌÈׁשּפרׁשּתי, Ïk ְְְִֵֶֶֶֶַ»«¿»ƒ

‰l‡‰ּבסמּו האמּורה הּברכה אל חֹוזר »≈∆ְְֲֵֶַָָָָָ
לׁשֹון הּדברים אֹומרֹו ּבעיני ירע ואל ְְְְְִֵֵֶַַַָָלּה,
ּדברים הרּבה ּכי יחיד, לׁשֹון והּברכה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָרּבים

ּבּברכה: נכללּו ְְְִִַָָטֹובים
‰Îa‰.‰ÏÏw‰Âהּטֹובה ּבעֹוד מּבעיא לא ּפרּוׁש «¿»»¿«¿»»ְְִֵַָָָֹ

ּבתׁשּובה וחזרּו הרׁשיעּו אם ְְְְֲִִִִֵֶָָעליהם
ׁשּנמאסּו אחר אפּלּו אּלא ה', אל מרּוצים ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָׁשּיהיּו
מעל והּדיחם אּפֹו חרֹון ּבם וׁשּלח ה' ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּבעיני
חֹוזרים ּתסֹובבם אׁשר הּצרה ּולצד ְְְְֲִֵֶַַָָָָּפניו

ּכאֹומרֹו ‰ÌÈBbוגֹו'L‰Â˙ּבתׁשּובה ÏÎaאף ְְְִָ«¬≈…»ְ¿»«ƒַ
ׁשבּותם: ה' יׁשיב כן ּפי ְִִֵַָָעל

LÈÂּכיון הּברכה לֹומר הצר לּמה להעיר ¿≈ְְְִֵַַַָָָָָָֻ

לא הּקללה מֹורא הּוא הּתׁשּובה הּסֹובב ְְֵֶַַַָָָָָָֹׁשּדבר
הּקללה עלי יבֹוא ּכי אּלא לֹומר לֹו ְִֶֶַַָָָָָָָהיה
לּבֹו אל יׁשּוב ׁשּבֹו ּדבר להעיר ּבא ּכי ְְְִִִִֶֶֶָָָָָונראה
מעׂשיו ּבהטיבֹו יׂשּכיל ּכי והּוא ּבתׁשּובה, ְְְֲֲִִִִַַַָָָלׁשּוב
אׁשר ועת ּתסֹובבּנּו אׁשר הּברכה ב"ה ה' ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָלפני
ּתבֹואהּו אׁשר הּקללה החּיים ארח מּני ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹיסּור
מבחן זּולת ּכי לּבֹו, אל להׁשיב יׂשּכיל ְְְִִִִִִֶֶַַַָּומּזה
לא יתּבר רצֹונֹו ּבעׂשֹות ּבּה ׁשּיהיה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹהּברכה
ה': את עזבֹו לצד ׁשהיא הּקללה סּבת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָיצּדיק

˙L‰Â.Ï Ï‡לבבם ׁשהרׁשעים לצד ּפרּוׁש «¬≈…»∆¿»∆ְְְִֵֶַָָָָ
לבב אל והׁשבת אמר לזה ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹטֹועה,

ואֹומרֹו טֹוב, לא ּבדר הּטֹועים ÏÎaׁשניהם ְְְְִֵֶֶֶַֹ¿»
ÌÈBb‰ונּדח ּגֹולה היֹותֹו טענת ּבכח ּפרּוׁש וגֹו' «ƒְְְֱֲִֵֶַַַָֹ

מעׂשי ּגרמּו מה ראה ללּבֹו ויאמר הּגֹויים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹּבכל
והּוא ה', את עזבֹו ּומר רע ּכי וידע ְְְִִֵֶַַַָָָהרעים

Ïאֹומרֹו Ï‡ ˙L‰Âהּגֹויים ּכל ּבטענת ְ«¬≈…»∆¿»∆ְֲִַַַָ
ּכאׁשר אמר ּוכאּלּו ׁשּמה, ה' הּדיח ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָאׁשר
הּכתּוב ׁשּדּבר וטעם הּגֹוים, ּבכל ה' ְְֲִִִִֵֶַַַַָָהּדיח
לסּתר טענה הּמסית ׁשּימצא להיֹות זה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבדר
וכּמה ּכּמה הלא ּכי ּבאֹומרֹו הּגלּיֹות ְְְֲִַַַַָָָָֹֻהֹוכחת
מעל ׁשּיגלּו ּכזה להם ׁשּיקרה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻמהאּמֹות

אמר לזה ‰ÌÈBbאדמתם, ÏÎaּגלּות אין ּכי ְֶַַָָָָ¿»«ƒִֵָ
העֹולם, רּוחֹות ּבד' נתּפּזרּו אׁשר יׂשראל ְְְְְֲִִֵֶַָָָָּכגלּות

אֹומרֹו L‰והּוא '‰ È‰ L‡ ÌÈBb‰ ÏÎa: ְְ¿»«ƒ¬∆ƒƒ¬»»
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לפרׁש: ויׁש לנקּבציו". עליו Ï‡NÈאקּבץ ÈÁ a˜Óהּקּבּוץ - ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ִַ

יׂשראל. ּכלל ÂÈˆa˜Ïׁשל ÂÈÏÚ a˜‡ּבפני יחיד ּכל ׁשל הּקּבּוץ - ְְִֵֶָָ¬«≈»»¿ƒ¿»»ְִִִֵֶַָָ

נּדחי את הקב"ה יקּבץ ּבּתחּלה מּמקֹומֹו". איׁש "איׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָעצמֹו,

ּכ ואחר מּיׂשראל, צּבּור נמצא ׁשּבהם מקֹומֹות מאֹותם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיׂשראל

"אקּבץ", ּוכתיב ּבּגלּות. נׁשארּו ׁשעדין הּיחידים את ּגם ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָיקּבץ

ידי על לא ּבעצמֹו, הקב"ה ידי על יהיה הּיחידים קּבּוץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹׁשּגם

עצמֹו". "הּוא - ּבזה וכּיֹוצא מלא  ְְְֵֶַַַָָ
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EÏ ˙‡ EÈ˜Ï‡ '‰ ÏÓe(ו (ל, »¡…∆∆¿»¿
ּבאר לא מּדּוע וקׁשה, ."לבב" אּלא נאמר, לא "לבב ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ"ערלת

ּכתיב לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּלב. מילת ׁשל ענינּה מה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָרש"י

. . אלקי ה' עד EÏ"וׁשבּת ÏÎaערלת הּוסרה ּכבר ּכן ואם ," ְְֱֶַַָֹ¿»¿»¿ְְְְִֵַָָָ

"לאהבה (וחּיּובית): יֹותר נעלית ּדרּגה ענינּה הּלב ּומילת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּלב,

ׁשּנאמר ּוכפי הּלב, על העין מׁשּפיע ּכלל ּבדר ."אלקי ה' ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאת

" אׁשרe‡Âלעיל . . ׁשּקּוציהם ּכאׁשרBÏאת אבל ּפֹונה"; ֵָ«ƒ¿ֲִֵֶֶֶ¿»ֲֲֶֶַָ

האדם יּגיע לּלב, העין ּבין הּזה הּקׁשר את ויכרית "ימּול" ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהקב"ה

ה'. לאהבת מּמילא ְְֲִֵֶֶַַָּבדר

דייב לדחלּתא ְְְְַַַָָּותתּוב

למימרּה ּותקּבל ְְְֱֵֵַַָָאלה

יֹומא מפּקד אנא ּדי ְְְֲִַָָָֹּככל

לּב ּבכל ּובני אּת ְְְִֵַָָָדין

:נפׁש ְְַָָּובכל

ׁשביג ית אלה יי ְֱִֵָָָָָויתּוב

ויתּוב על וירחם ְֲִִַַַָָָגלות

ּדי עממּיא מּכל ְְְְִִִִַַָָָויכנׁשּנ

לתּמן: אלה יי ְְְְֱִַַָָָָָיבּדרּנ

ּבסיפיד גלות יהי ְְְִִֵֵַָָָאם

יי יכנׁשּנ מּתּמן ְְְְִִִַַָָָָׁשמּיא

:יקרבּנ ּומּתמן ְְֱִִַָָָָָאלה

לארעאה אלה יי ְְְְֱִֵַָָָָָָויעלּנ

ותרתּה אבהת ְְֲִִֵַָָָּדיריתּו

ויסּגּנ ל ְְְִֶַָָויֹוטב

:ֲֵָָָמאבהת

יתו אלה יי ְְְֱֵֶָָָָויעּדי

טפׁשּות וית לּב ְְְִַַָָטפׁשּות

יי ית למרחם דבני ְְְְִִִַָָָָלּבא

ּובכל לּב ּבכל ְְֱִָָָָָאלה

:חּיי ּבדיל ְְִַַָָנפׁש

      

‡LÂ.EÈ‰Ïב) '‰ „ÚאֹומרֹוLÂהסּפיק ולא ¿«¿»«¡…∆ְ¿«¿»ְְִִֹ
מה לפי ,לבב אל והׁשבת ּׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה
טענת הּוא וגֹו' לבב אל והׁשבת ּכי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּׁשּפרׁשּתי
ּכי להּכיר לענין וזה הּטֹועה ללּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָהּנּצחֹון
להיטיב ה' לפני והּתׁשּובה עׂשה, טֹוב ְְְְִִֵֵַָָָֹלא

מאמר הּוא Ú„ּדרכיו LÂ: ְֲַַָָ¿«¿»«
LÂ.'B‚Âג) ׁשּנׁשּבּו‰' הּקדּׁשה חלקי ּפרּוׁש ¿»¿ְְְִֵֵֶֶַָֻ

ה' יׁשיבם ׁשּקדמּו הרעים מעׂשי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָמּצד
ּוכנגד הּנעלם, ׁשבית ּגאּלה ּכנגד זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמהּׁשּבאי,

וגֹו': וׁשב אמר הּנגלה ְְְְִִֶַַַָָׁשבית
ÏÓe.'B‚Â EÈ‰Ï‡ ׁשאמר‰' אחר להעיר יׁש »¡…∆¿ְִֵֶַַַָָ

מה בקלֹו וׁשמעּת ה' עד וׁשבּת ְְְְְְְַַַַַָָָָֹלמעלה
עֹוד לֹומר ‰',ּמקֹום ÏÓeׁשאֹומר רֹואני עֹוד ַָ»ִֵֶַ

ּכ אחר ˙eLעֹוד ‰‡Âׁשּמה ׁשּנראה וגֹו' ַַָ¿«»»ְְִֶֶֶַ
ּכי אינֹו, וזה לּתׁשּובה, הּגיע לא עדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּׁשּקדם

ּובכל לּבֹו ּבכל ה' את לאהבה לּבֹו ׁשּמל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָאחר
מּזֹו: ּגדֹולה ּתׁשּובה ל אין ְְְְִֵַָָנפׁשֹו

ÔÎ‡ּבין תבֹוא ּכי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה לפי »≈ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּיׁש הּקללֹות ּבענין ּבין הּברכֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּבענין
עסק היא א' ה', ּבמצוֹות ּכללּיֹות ּדברים ְְְְִִִִֵֶָָג'
ּתעׂשה, לא מצוֹות ׁשמירת ׁשנית ְְֲִִִֵֶַַַָֹהּתֹורה,
לֹומר ּכׁשּבא לזה עׂשה, מצוֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֶֶַָָׁשליׁשית
ּתׁשּובת ּכנגד ׁשלׁשּתם, סּדר הּתׁשּובה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּתּקּון

ראׁשֹונה ּתׁשּובה אמר ּתֹורה Ú„ּתלמּוד LÂ ְְִַַָָָָ¿«¿»«
אמר‰' BÏ˜וגמר ÚÓLÂּתלמּוד ׁשהּוא ְֶַָֹ¿»«¿»¿…ְֶַ
היאּתֹו וזֹו אחר, ּדבר עּמֹו הזּכיר ולא ְְְִִִִֵַָָָֹרה,

ואמר עׂשֹות, הׁשב ׁשּצרי הּתׁשּובה ְְְִֶַַַַַָָָָָָהתחלת
Eˆa˜Âּכנגּדּה LÂ E˙eL ˙‡ '‰ LÂ'וגֹו ְְֶָ¿»∆¿¿¿»¿ƒ∆¿ְ

ז"ל ע"ב)ּכאֹומרם ח"ג הּתֹורה(זהר עסק ׁשּבזכּות ְְְִֵֶֶַַָָֹ
נגאלין: יׂשראל ְְְִִִִֵָָיהיּו

Ìbט')אמר על(ירמי' הארץ אבדה מה על «ְְְִֶַַַָָָָָָָ
לתלמּוד ּכׁשּיׁשּובּו לזה ּתֹורתי, את ְְְְִֶֶֶַָָָָָעזבם
ירׁשּו אׁשר הארץ אל ויביאם ה' יקּבצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּתֹורה

אמר ּתעׂשה לא מצוֹות ׁשמירת ּוכנגד ÏÓeוגֹו', ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹ»
EÏוגֹו'‰' הּלב‡˙ ערלת ּכי וידּוע וגֹו', ְ∆¿»¿ְְְִֵַַַָָ

אדם ׁשל ׁשּלּבֹו הרׁשע ואהבת רׁשע עׂשֹות ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
אמר ּוכנגּדֹו ‰'וגֹו'ÏÓeמחמדּתֹו, ˙‡ ‰‰‡Ï ְְְְֶַַַָ»ְ¿«¬»∆

הּתכן ּב ּתּכן אׁשר האהבה ׁשּתלּביׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפרּוׁש
ויחד ,אלהי חּבת ידידּות ּבנעימּות ְְְְְֱִִִִִִֵֶַָֹּבריאת
על מעלינּו הּצרֹות ּכל ה' ׁשּיהפ לזה ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׂשכר

ּבאֹומרֹו ‡EÈÈוגֹו'Ô˙Âׂשֹונאינּו ÏÚּוכנגד וגֹו', ְְְֵ¿»«ְ«…¿∆ְְֶֶ
אמר עׂשה מצוֹות ˙eLקּיּום ‰‡Â'וגֹו˙ÈNÚÂ ְֲִִֵַָ¿«»»ְ¿»ƒ»

ÂÈ˙BˆÓ Ïk להם‡˙ ויחד עׂשה, מצוֹות זה הרי ∆»ƒ¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָ
וגֹו' והֹותיר ּכאֹומרֹו הּתֹועלת הקרבת ְְְְְְְִֶֶַַַַָׂשכר

וגֹו': לׂשּוׂש ְְָָויׁשּוב
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ג) ל,

ח)ּכתיב נו, עֹוד(ישעיה יׂשראל, נּדחי מקּבץ אלקים ה' "נאּום ְְְְְֱִִִִֵֵֵַָֹ

לפרׁש: ויׁש לנקּבציו". עליו Ï‡NÈאקּבץ ÈÁ a˜Óהּקּבּוץ - ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ִַ

יׂשראל. ּכלל ÂÈˆa˜Ïׁשל ÂÈÏÚ a˜‡ּבפני יחיד ּכל ׁשל הּקּבּוץ - ְְִֵֶָָ¬«≈»»¿ƒ¿»»ְִִִֵֶַָָ

נּדחי את הקב"ה יקּבץ ּבּתחּלה מּמקֹומֹו". איׁש "איׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָעצמֹו,

ּכ ואחר מּיׂשראל, צּבּור נמצא ׁשּבהם מקֹומֹות מאֹותם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיׂשראל

"אקּבץ", ּוכתיב ּבּגלּות. נׁשארּו ׁשעדין הּיחידים את ּגם ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָיקּבץ

ידי על לא ּבעצמֹו, הקב"ה ידי על יהיה הּיחידים קּבּוץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹׁשּגם

עצמֹו". "הּוא - ּבזה וכּיֹוצא מלא  ְְְֵֶַַַָָ
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EÏ ˙‡ EÈ˜Ï‡ '‰ ÏÓe(ו (ל, »¡…∆∆¿»¿
ּבאר לא מּדּוע וקׁשה, ."לבב" אּלא נאמר, לא "לבב ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ"ערלת

ּכתיב לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּלב. מילת ׁשל ענינּה מה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָרש"י

. . אלקי ה' עד EÏ"וׁשבּת ÏÎaערלת הּוסרה ּכבר ּכן ואם ," ְְֱֶַַָֹ¿»¿»¿ְְְְִֵַָָָ

"לאהבה (וחּיּובית): יֹותר נעלית ּדרּגה ענינּה הּלב ּומילת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּלב,

ׁשּנאמר ּוכפי הּלב, על העין מׁשּפיע ּכלל ּבדר ."אלקי ה' ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאת

" אׁשרe‡Âלעיל . . ׁשּקּוציהם ּכאׁשרBÏאת אבל ּפֹונה"; ֵָ«ƒ¿ֲִֵֶֶֶ¿»ֲֲֶֶַָ

האדם יּגיע לּלב, העין ּבין הּזה הּקׁשר את ויכרית "ימּול" ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהקב"ה

ה'. לאהבת מּמילא ְְֲִֵֶֶַַָּבדר

דייב לדחלּתא ְְְְַַַָָּותתּוב

למימרּה ּותקּבל ְְְֱֵֵַַָָאלה

יֹומא מפּקד אנא ּדי ְְְֲִַָָָֹּככל

לּב ּבכל ּובני אּת ְְְִֵַָָָדין

:נפׁש ְְַָָּובכל

ׁשביג ית אלה יי ְֱִֵָָָָָויתּוב

ויתּוב על וירחם ְֲִִַַַָָָגלות

ּדי עממּיא מּכל ְְְְִִִִַַָָָויכנׁשּנ

לתּמן: אלה יי ְְְְֱִַַָָָָָיבּדרּנ

ּבסיפיד גלות יהי ְְְִִֵֵַָָָאם

יי יכנׁשּנ מּתּמן ְְְְִִִַַָָָָׁשמּיא

:יקרבּנ ּומּתמן ְְֱִִַָָָָָאלה

לארעאה אלה יי ְְְְֱִֵַָָָָָָויעלּנ

ותרתּה אבהת ְְֲִִֵַָָָּדיריתּו

ויסּגּנ ל ְְְִֶַָָויֹוטב

:ֲֵָָָמאבהת

יתו אלה יי ְְְֱֵֶָָָָויעּדי

טפׁשּות וית לּב ְְְִַַָָטפׁשּות

יי ית למרחם דבני ְְְְִִִַָָָָלּבא

ּובכל לּב ּבכל ְְֱִָָָָָאלה

:חּיי ּבדיל ְְִַַָָנפׁש

      

‡LÂ.EÈ‰Ïב) '‰ „ÚאֹומרֹוLÂהסּפיק ולא ¿«¿»«¡…∆ְ¿«¿»ְְִִֹ
מה לפי ,לבב אל והׁשבת ּׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה
טענת הּוא וגֹו' לבב אל והׁשבת ּכי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּׁשּפרׁשּתי
ּכי להּכיר לענין וזה הּטֹועה ללּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָהּנּצחֹון
להיטיב ה' לפני והּתׁשּובה עׂשה, טֹוב ְְְְִִֵֵַָָָֹלא

מאמר הּוא Ú„ּדרכיו LÂ: ְֲַַָָ¿«¿»«
LÂ.'B‚Âג) ׁשּנׁשּבּו‰' הּקדּׁשה חלקי ּפרּוׁש ¿»¿ְְְִֵֵֶֶַָֻ

ה' יׁשיבם ׁשּקדמּו הרעים מעׂשי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָמּצד
ּוכנגד הּנעלם, ׁשבית ּגאּלה ּכנגד זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמהּׁשּבאי,

וגֹו': וׁשב אמר הּנגלה ְְְְִִֶַַַָָׁשבית
ÏÓe.'B‚Â EÈ‰Ï‡ ׁשאמר‰' אחר להעיר יׁש »¡…∆¿ְִֵֶַַַָָ

מה בקלֹו וׁשמעּת ה' עד וׁשבּת ְְְְְְְַַַַַָָָָֹלמעלה
עֹוד לֹומר ‰',ּמקֹום ÏÓeׁשאֹומר רֹואני עֹוד ַָ»ִֵֶַ

ּכ אחר ˙eLעֹוד ‰‡Âׁשּמה ׁשּנראה וגֹו' ַַָ¿«»»ְְִֶֶֶַ
ּכי אינֹו, וזה לּתׁשּובה, הּגיע לא עדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּׁשּקדם

ּובכל לּבֹו ּבכל ה' את לאהבה לּבֹו ׁשּמל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָאחר
מּזֹו: ּגדֹולה ּתׁשּובה ל אין ְְְְִֵַָָנפׁשֹו

ÔÎ‡ּבין תבֹוא ּכי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה לפי »≈ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּיׁש הּקללֹות ּבענין ּבין הּברכֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּבענין
עסק היא א' ה', ּבמצוֹות ּכללּיֹות ּדברים ְְְְִִִִֵֶָָג'
ּתעׂשה, לא מצוֹות ׁשמירת ׁשנית ְְֲִִִֵֶַַַָֹהּתֹורה,
לֹומר ּכׁשּבא לזה עׂשה, מצוֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֶֶַָָׁשליׁשית
ּתׁשּובת ּכנגד ׁשלׁשּתם, סּדר הּתׁשּובה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּתּקּון

ראׁשֹונה ּתׁשּובה אמר ּתֹורה Ú„ּתלמּוד LÂ ְְִַַָָָָ¿«¿»«
אמר‰' BÏ˜וגמר ÚÓLÂּתלמּוד ׁשהּוא ְֶַָֹ¿»«¿»¿…ְֶַ
היאּתֹו וזֹו אחר, ּדבר עּמֹו הזּכיר ולא ְְְִִִִֵַָָָֹרה,

ואמר עׂשֹות, הׁשב ׁשּצרי הּתׁשּובה ְְְִֶַַַַַָָָָָָהתחלת
Eˆa˜Âּכנגּדּה LÂ E˙eL ˙‡ '‰ LÂ'וגֹו ְְֶָ¿»∆¿¿¿»¿ƒ∆¿ְ

ז"ל ע"ב)ּכאֹומרם ח"ג הּתֹורה(זהר עסק ׁשּבזכּות ְְְִֵֶֶַַָָֹ
נגאלין: יׂשראל ְְְִִִִֵָָיהיּו

Ìbט')אמר על(ירמי' הארץ אבדה מה על «ְְְִֶַַַָָָָָָָ
לתלמּוד ּכׁשּיׁשּובּו לזה ּתֹורתי, את ְְְְִֶֶֶַָָָָָעזבם
ירׁשּו אׁשר הארץ אל ויביאם ה' יקּבצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּתֹורה

אמר ּתעׂשה לא מצוֹות ׁשמירת ּוכנגד ÏÓeוגֹו', ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹ»
EÏוגֹו'‰' הּלב‡˙ ערלת ּכי וידּוע וגֹו', ְ∆¿»¿ְְְִֵַַַָָ

אדם ׁשל ׁשּלּבֹו הרׁשע ואהבת רׁשע עׂשֹות ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
אמר ּוכנגּדֹו ‰'וגֹו'ÏÓeמחמדּתֹו, ˙‡ ‰‰‡Ï ְְְְֶַַַָ»ְ¿«¬»∆

הּתכן ּב ּתּכן אׁשר האהבה ׁשּתלּביׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפרּוׁש
ויחד ,אלהי חּבת ידידּות ּבנעימּות ְְְְְֱִִִִִִֵֶַָֹּבריאת
על מעלינּו הּצרֹות ּכל ה' ׁשּיהפ לזה ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׂשכר

ּבאֹומרֹו ‡EÈÈוגֹו'Ô˙Âׂשֹונאינּו ÏÚּוכנגד וגֹו', ְְְֵ¿»«ְ«…¿∆ְְֶֶ
אמר עׂשה מצוֹות ˙eLקּיּום ‰‡Â'וגֹו˙ÈNÚÂ ְֲִִֵַָ¿«»»ְ¿»ƒ»

ÂÈ˙BˆÓ Ïk להם‡˙ ויחד עׂשה, מצוֹות זה הרי ∆»ƒ¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָ
וגֹו' והֹותיר ּכאֹומרֹו הּתֹועלת הקרבת ְְְְְְְִֶֶַַַַָׂשכר

וגֹו': לׂשּוׂש ְְָָויׁשּוב
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יז) יי(לעיל אי  לאי א)י לאי(איכה  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָ
 ה כה  ....  ְְְֲִֵֵַַַָָָֻ

    ¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´
   ©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ§¦¨¤´¨½̈

  §©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨
  ••••(ה יעי)י היי י היה א ְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

לל איה לל.... ְְֲֲֶַַָָָ

        

„ÏÏe ‰È‡ BÏÏ È ÈÈ‰(יב ל, (רש"י »ƒ»»ƒ«¬«¬∆»¿»¿»
ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש הּכתּוב. ּכלׁשֹון "ּולקחּתּה", ּכתב ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹולא

אֹותּה ללמד יׂשראל ׁשל ּבידם היא ׁשהּתֹורה ללּמדנּו היא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכתּוב

היא יׂשראל; ּבארץ רק לא ׁשהם, מקֹום ּבכל ּכראּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹולהבינּה

ואם יׂשראל. ארץ הינּו הּׁשמים), (ּכמֹו רחֹוק ּבמקֹום מצּויה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאינּה

לנסע חּיב היית יׂשראל, ּבארץ ּב"ׁשמים", היתה אכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּתֹורה

יהיה "אם לעיל ּׁשּנאמר למה ּבהמׁש ּבא וזה ללמדּה. ּכדי ְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלׁשם

יׂשראל. מארץ מאד רחֹוקים הינּו הּׁשמים", ּבקצה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנּדח
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ּכלז ית אלה יי ְְֱִֵָָָָָויּתן

ּבעלי על האּלין ְֲִֵֵַַַָָָלוטּיא

ּדי סנא ועל ְְְִַָָָָדבב

:ְָרדפּו

ּותקּבלח ּתתּוב ְְְְַַַואּת

ית ותעּבד דיי ְְְְְֵֵַַָָָּבמימרא

אנא ּדי ּפּקֹודֹוהי ֲִִִָָּכל

ּדין: יֹומא ְְֵַָָמפּקד

ּבכלט אלה יי ְְְְֱִָָָָֹויֹותרּנ

דמע ּבולּדא יד ְְְְִֵַָָָָעֹובדי

ּובאּבא דבעיר ְְְְִִִַָָָּובולּדא

יתּוב ארי לטבא ְְְְֲֵַָָָדארע

ּכמא לטב על למחדי ְְְְֱֲֵֶָָָָיי

:אבהת על חדי ֲֲִִַָָָדי

ּדייי ּבמימרא תקּבל ְְְְֲֵֵַַַָָארי

ּפּקֹודֹוהי למּטר ְֱִִִַָָאלה

ּבספרא ּדכתיבין ְְְְִִִִִָָּוקימֹוהי

תתּוב ארי הדין ְְְֲֵֵַָָדאֹוריתא

לּב ּבכל אלה יי ְְֱֳִָָָָָָקדם

:נפׁש ְְַָָּובכל

ּדייא הדא ּתפקדּתא ְְֲִֵֶַָָָארי

לא דין יֹומא מפּקד ְְֲֵַָָָָאנא

ולא מּנ היא ְְְִִַָָָמפרׁשא

היא: ְִִָרחיקא

בׁשמּיאיב למימרלא היא ְְִִֵַַָָ

לׁשמּיא לנא יּסק ְִִַַָָָָמן

ויׁשמעּננא לנא ְְְְְִִַַָָָָויּסבּה

ונעּבדּנּה: ְְְִַַַָיתּה

היאיג ליּמא מעברא ְְְִִֵַָָָולא

לנא יעבר מן ְִֵֵַַָָָלמימר

לנא ויּסבּה דיּמא ְְְְְִִַַָָָָלעברא

ונעּבדּנּה: יתּה ְְְְְְִִַַַַָָָויׁשמעּננא

ּפתּגמאיד ל קריב ְֲִִֵָָָָארי

ּובלּב ּבפּומ ְְֲִַָָָלחדא

ְְְֵֶלמעּבדּה:

      
ÈkB‚Âיא) e È‡ ‡ B‚Â ‰Â‰צרי ƒ«ƒ¿»¿¬∆»…ƒ¿«¿¿ִָ

אֹומרֹו אֹומרֹו‰ÌBi,לדעת ‡Ïעֹוד ‡Ï ְַַָ«ְ…ƒ¿≈
˜‰וגֹו' ‡ÏÂהיא ההפלאה ּבכלל הלא ְ¿…¿…»ְְֲִִַַַָָֹ

אֹומרֹו עֹוד ÌiÏההרחקה,  ‡ÏÂ'וגֹו ְְַַָָ¿…≈≈∆«»ְ
אֹומרֹו ‰È‡ּבׁשלמא ÌÈ ‡Ïנמנע ּדבר ְְִָָ…«»«ƒƒְִָָָ

מעבר אבל הּׁשמימה יעלה מי ּכי ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּׂשגה
ׁשּתהיה הגם ויּקחּוה יעברּו אנּיֹות הלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹלּים

מאד: הרחֹוקים הּים ְְְִִֵַָָֹּבאּיי
ÈÏe‡Âמּצד א' הּמניעה, ּפרטי לב' הּכתּוב ׁשּיכּון ¿«ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מּצד וׁשנית עצמּה, הּתֹורה ידיעת ְְְִִִֵַַַַַַָָָהּׂשגת
אמר הּתֹורה ידיעת מניעת ּכנגד מצוֹותיה, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָקּיּום

‡È‰ ‡Ï ‡Ïהיא מה ּופרׁש וחזר וגֹו' …ƒ¿≈ƒְְִֵֵַַָ
ואמר ÌÈההפלאה ‡Ïּכנגד העּדרוגֹו', ְְַַַָָָ…«»«ƒְְְֵֶֶֶ

היתה ּכאׁשר וגֹו' היא בּׁשמים לא אמר ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹהּׂשגתּה
לנּו ּולקחּה ׁשמים עלה מׁשה ׁשהרי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּבתחּלה
קּיּום הּׂשגת מניעת ּוכנגד לפנינּו, היא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּנה

אמר ˜‰,מצוֹותיה ‡ÏÂהיא מה ּופרׁש וחזר ְִֶַָָ¿…¿…»ְִֵֵַַָ
ואמר ‡Ïהרחּוק ‡e‰ ÌiÏ  ‡Ï'וגֹו ְִַָָ…≈≈∆«»≈…ְ

ׁשמים ׁשעלה ׁשהגם למׁשה ׁשארע ּכמֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפרּוׁש
קּיּום הּׂשגת מּמּנּו נמנעה הּתֹורה ְְְִִִִֶַַַָָָוהֹוריד
וכּמה ּכּמה ׁשהם ּבארץ הּתלּויֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָמצוֹותיה
ׁשהּׂשיגּו הם ּכן ּׁשאין מה ּתֹורה, רּבי ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּכמעט

מצוֹותיה: לקּים הארץ אל לבֹוא הּים ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלעבר
Ì‚‰Âׁשאמר‰˜ÈÂ Ìi‰  Ï‡ eÏ È È «¬«ֶַָƒ«¬»»∆≈∆«»¿ƒ»∆»

eמניעת עם הּׂשגתּה מניעת יחד ּכלל , »ְְִִִַַַַַַָָָָ
ׁשּנתּכּון הּדבר עּקר ּולעֹולם מצוֹותיה, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָקּיּום
קּיּום מניעת על היא לּים ּבמעבר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָאליו

ְִֶָמצוֹותיה:
˜c˜„ÂלֹומרÌBi‰סמּוכים ׁשהיּו ּבזמן ּפרּוׁש ¿ƒ¿≈ַ«ְְִִֵֶָָ

אליהם קרֹוב היה ׁשאז לארץ ֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָלּכנס
ׁשּנׁשּפ לפי ים לּירּדן וקרא לעׂשֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּדבר

ּביהֹוׁשע ּכאמּור הּמלח ים והּירדים(ג')לתֹוכֹו ְְְִִֶַַַַָָָֹֻ
נכרתּו: ּתמּו הּמלח ים הערבה ים ְֲִֶַַַָָָָָָָעל
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רתו ית  ב קמי••••תי ה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ההר את קרה ואר ללע התריתי אני י יהי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
זאת האזינו)ל אתהמי(ספרי ה  התי אר: ר ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

מי להס ליראל: הא ר ה לה אמר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָו
לה לא א תמ את  א את ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹראתי

אמר: ני להע לל והאיר זרה מ ה א)לל (קהלת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
את ל ראתי אר להס מה א מה וזרְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
א א ה ולא תא זר א תמ תה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹא
ולא לר לא  א מה ריע והלתה י ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹזר
תנר לימק אי אי וא ר לימק אי יז א ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻלהפס
את וא ר לק יתז א א  תמ את  ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

הו ה את ל תנר לק....יח בחר••••רהמ אני ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
יפה לק ל ר :נל האמר א יה לק ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָל
ול ל רר זה את :ל ואמר פהה לק ל מימ לתינְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

נאמר: ז)זה תהלי)ה רלי מי אה סיו לקי מנת ה ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ל ק זה את למר: ה רל ל ....יי ְִֶֶַַַַָָ

        

È˙ÏÁ ‰È ÏÁ Ï Á BÏ B‡‰ Ì„‡(יט ל, (רש"י ¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈∆»∆¿«¬»ƒ
האֹומר "ּכאדם נקט הּמקּבלBÁÏולא ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְֵַָָָָֹ«¬≈ְְְִֵֵֵַַַ

ׁשהּוא הּנֹותן: לגּבי ּדברים ׁשני לדעת החלקÚ„BÈחּיב ׁשּזהּו ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ≈«ֵֶֶֶַ

וׁשהּוא החלקB‰הּיפה, א. :ּכ ּבּמׁשל ואף זה. חלק לֹו לתת ְֶֶַָ∆ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לבנֹו, לתת רֹוצה האב ב. היטב. מּכירֹו והּוא הּנֹותן, ּבנחלת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

א. ּבּנמׁשל: הּדין והּוא ּביֹותר. הּטֹוב את אחר, אחד מּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹותר

מהי יֹודע והּוא "נחלתֹו" את היטב מּכיר ּומנהיגֹו העֹולם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבֹורא

לּמקֹום, ּבנים הם יׂשראל ב. ולחּיים. לּטֹוב להּגיע הּנכֹונה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדר

ּבטֹובתם. רֹוצה ׁשהּוא ספק חייואין ור ְְֵֵֶֶָָָ

קדמטו דיהבית ֲֳִִֵָָָחזי

וית חּיי ית דין ְֵֵַָָָיֹומא

וית מֹותא וית ְְְַָָָָטבתא

ִָּביׁשא:

יֹומאטז מפּקד אנא ְְֲִַָָָּדי

אלה יי ית למרחם ְְְֱִֵַָָָָדין

ּדתקנן ּבארחן ְְְְְִַָָָָלמה

ּפּקֹודֹוהי ּולמּטר ְֳִִִִַָקדמֹוהי

ותיחי ודינֹוהי ְְְִִִֵֵָּוקימֹוהי

אלה יי ויברכּנ ְְְֱִִִֵֵָָָָָותסּגי

לתּמן עלל אּת ּדי ְְְְִֵַַַָָָּבארעא

ְְֵַלמירתּה:

ולאיז לּב יפני ְְְִִִֵָָואם

ותסּגּוד ותטעי ְְְְְִִֵֵַתקּבל

עממּיא ְְֲַַַַָלטעות

ְְְִִותפלחּנּון:

דיןיח יֹומא לכֹון ְִֵֵַָחּויתי

לא ּתיבדּון מיבד ְֲֵֵֵַָארי

ארעא על יֹומין ְְִַַָתֹורכּון

ירּדנא ית עבר אּת ְְְִֵַַָָָּדי

למירתּה: לתּמן ְְְְֵֵַַַָלמעל

דיןיט יֹומא ּבכֹון ְְִֵֵַָאסהדית

חּיי ארעא וית ׁשמּיא ְְְֵַַַָָָָית

קדמ יהבית ְֳִָָָָּומֹותא

ותּתרעי ּולוטין ְְְְִִִִֵָָּברכן

אּת ּדתיחי ּבדיל ְְְְִֵֵֵַַּבחּיי

:ְָּובני

      
È˙„Ú‰BÂיט) ÌÎׁשהרי מיּתר זה ּפסּוק «ƒ…ƒ»∆¿ְֲֵֶֶָָֻ

את הּיֹום לפני נתּתי ראה ּבסמּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָאמר
לּמה לדעת צרי עֹוד וגֹו', הּטֹוב ואת ְְִִֶַַַַַָָָָהחּיים
חלּקת ׁשעֹוׂשה למעלה ׁשאמר מּסדר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנה
הּטֹוב ואת החּיים ּכאֹומרֹו עצמּה ּבפני ְְְְְִִֵֶַַַַַָהּטֹוב

אמר וכאן הרע ואת הּמות Ân‰Â˙ואת ÌÈiÁ‰ ְְְֶֶֶַַַָָָָ««ƒ¿«»∆
‰ÏÏ‰Âוגֹו' ‰Î‰לּמה לדעת צרי עֹוד ְ«¿»»¿«¿»»ִַַָָָָ

אּלא אמר ÌÈiÁלא Áואת אמר ולא ֶַָָֹ»«¿»««ƒְְֶַָֹ
ַהּטֹוב:

‰‡Âלפני נתּתי ּבּמאמר הפסיק לּמה ּבהעיר ¿ƒ¿∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
הּברכה למאמר והּמות החּיים מאמר ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָּבין
לפני נתּתי ולֹומר להקּדים לֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָוהּקללה

יאמר והּקללה ׁשּיאמר אחר אֹו וגֹו', ְְְִֶַַַַַַַָָֹֹהחּיים
:לפני ְִֶַָָנתּתי

ÔÎ‡יעּודים ב' ּכי להעיר היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִִִִַַַָָָ
ולזה הּזה, ּבעֹולם הם רע וא' טֹוב ְְֵֶֶַַָָָא'

זה ּבפסּוק ÈÏאמר È˙ ˙Ân‰Â ÌÈiÁ‰ ְֶַָָ««ƒ¿«»∆»«ƒ¿»∆
ּבעֹולם ּפרּוׁש לפני הּנתּונים וענׁש ׂשכר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹּפרּוׁש
ואם יחיּו ייטיבּו אם והּמות החּיים הם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּזה
ּבעֹולם לפני הם הּב' אּלּו ימּותּו ְְִֵֵֶַַָָָָירׁשיעּו
הם והּקללה הּברכה והם אחרים ב' ויׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּזה,
לאחר אּלא לפניו ואינם הּבא לעֹולם ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָיעּודים

אֹומרֹו ּדר על ו')מיתה כ"ח אּתה(לעיל ּברּו ְְִֵֶֶַַָָָ
הּוא ארּור ּולהפ ,בצאת אּתה ּוברּו ְְְֵֵֶֶֶַָָָֹּבבא

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ק"ז.)וגֹו', ׁשּמדּבר(ב"מ ְְְְֵֵֶַַָ
ּבּמאמר הפסיק ולזה העֹולם, מן יציאתֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָעל
לב' הראׁשֹונים יעּודים ב' ּבין לפני ְְִִִִִֵֶַָָָנתּתי

ֲִַָהאחרֹונים:
‰ÊÏÂאמר ÌÈiÁּגמר Áיעּוד ׁשהּוא ¿»∆ֶַָֹ»«¿»««ƒִֶ

ּביֹותר האדם לב יתקרב ּכי הּזה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָעֹולם
ׁשמע אם והיה אֹומרֹו ּכדר ּׁשּלפניו, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹלמה
ׁשּלא הרי ארצכם, מטר ונתּתי וגֹו' ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹּתׁשמעּו
ּבדברים אּלא אנֹוׁש לבב להּטֹות ְְְֱִִִִֵֶַָָָהזּכיר
ּכאן אמר כן ּכמֹו הּזה, ּבעֹולם ְְִִֵֶַַַָָָָהּנגלים

ÌÈiÁ Áּכפי אפּלּו הּדבר יתחּיב ּפרּוׁש »«¿»««ƒְְֲִִִֵֵַַָָ
ׁשּפסּוק והגם ּבחּיים, לבחר ּגׁשמי ְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹטבע
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רתו ית  ב קמי••••תי ה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ההר את קרה ואר ללע התריתי אני י יהי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
זאת האזינו)ל אתהמי(ספרי ה  התי אר: ר ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

מי להס ליראל: הא ר ה לה אמר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָו
לה לא א תמ את  א את ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹראתי

אמר: ני להע לל והאיר זרה מ ה א)לל (קהלת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
את ל ראתי אר להס מה א מה וזרְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
א א ה ולא תא זר א תמ תה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹא
ולא לר לא  א מה ריע והלתה י ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹזר
תנר לימק אי אי וא ר לימק אי יז א ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻלהפס
את וא ר לק יתז א א  תמ את  ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

הו ה את ל תנר לק....יח בחר••••רהמ אני ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
יפה לק ל ר :נל האמר א יה לק ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָל
ול ל רר זה את :ל ואמר פהה לק ל מימ לתינְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

נאמר: ז)זה תהלי)ה רלי מי אה סיו לקי מנת ה ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ל ק זה את למר: ה רל ל ....יי ְִֶֶַַַַָָ

        

È˙ÏÁ ‰È ÏÁ Ï Á BÏ B‡‰ Ì„‡(יט ל, (רש"י ¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈∆»∆¿«¬»ƒ
האֹומר "ּכאדם נקט הּמקּבלBÁÏולא ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְֵַָָָָֹ«¬≈ְְְִֵֵֵַַַ

ׁשהּוא הּנֹותן: לגּבי ּדברים ׁשני לדעת החלקÚ„BÈחּיב ׁשּזהּו ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ≈«ֵֶֶֶַ

וׁשהּוא החלקB‰הּיפה, א. :ּכ ּבּמׁשל ואף זה. חלק לֹו לתת ְֶֶַָ∆ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לבנֹו, לתת רֹוצה האב ב. היטב. מּכירֹו והּוא הּנֹותן, ּבנחלת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

א. ּבּנמׁשל: הּדין והּוא ּביֹותר. הּטֹוב את אחר, אחד מּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹותר

מהי יֹודע והּוא "נחלתֹו" את היטב מּכיר ּומנהיגֹו העֹולם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבֹורא

לּמקֹום, ּבנים הם יׂשראל ב. ולחּיים. לּטֹוב להּגיע הּנכֹונה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדר

ּבטֹובתם. רֹוצה ׁשהּוא ספק חייואין ור ְְֵֵֶֶָָָ

קדמטו דיהבית ֲֳִִֵָָָחזי

וית חּיי ית דין ְֵֵַָָָיֹומא

וית מֹותא וית ְְְַָָָָטבתא

ִָּביׁשא:

יֹומאטז מפּקד אנא ְְֲִַָָָּדי

אלה יי ית למרחם ְְְֱִֵַָָָָדין

ּדתקנן ּבארחן ְְְְְִַָָָָלמה

ּפּקֹודֹוהי ּולמּטר ְֳִִִִַָקדמֹוהי

ותיחי ודינֹוהי ְְְִִִֵֵָּוקימֹוהי

אלה יי ויברכּנ ְְְֱִִִֵֵָָָָָותסּגי

לתּמן עלל אּת ּדי ְְְְִֵַַַָָָּבארעא

ְְֵַלמירתּה:

ולאיז לּב יפני ְְְִִִֵָָואם

ותסּגּוד ותטעי ְְְְְִִֵֵַתקּבל

עממּיא ְְֲַַַַָלטעות

ְְְִִותפלחּנּון:

דיןיח יֹומא לכֹון ְִֵֵַָחּויתי

לא ּתיבדּון מיבד ְֲֵֵֵַָארי

ארעא על יֹומין ְְִַַָתֹורכּון

ירּדנא ית עבר אּת ְְְִֵַַָָָּדי

למירתּה: לתּמן ְְְְֵֵַַַָלמעל

דיןיט יֹומא ּבכֹון ְְִֵֵַָאסהדית

חּיי ארעא וית ׁשמּיא ְְְֵַַַָָָָית

קדמ יהבית ְֳִָָָָּומֹותא

ותּתרעי ּולוטין ְְְְִִִִֵָָּברכן

אּת ּדתיחי ּבדיל ְְְְִֵֵֵַַּבחּיי

:ְָּובני

      
È˙„Ú‰BÂיט) ÌÎׁשהרי מיּתר זה ּפסּוק «ƒ…ƒ»∆¿ְֲֵֶֶָָֻ

את הּיֹום לפני נתּתי ראה ּבסמּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָאמר
לּמה לדעת צרי עֹוד וגֹו', הּטֹוב ואת ְְִִֶַַַַַָָָָהחּיים
חלּקת ׁשעֹוׂשה למעלה ׁשאמר מּסדר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנה
הּטֹוב ואת החּיים ּכאֹומרֹו עצמּה ּבפני ְְְְְִִֵֶַַַַַָהּטֹוב

אמר וכאן הרע ואת הּמות Ân‰Â˙ואת ÌÈiÁ‰ ְְְֶֶֶַַַָָָָ««ƒ¿«»∆
‰ÏÏ‰Âוגֹו' ‰Î‰לּמה לדעת צרי עֹוד ְ«¿»»¿«¿»»ִַַָָָָ

אּלא אמר ÌÈiÁלא Áואת אמר ולא ֶַָָֹ»«¿»««ƒְְֶַָֹ
ַהּטֹוב:

‰‡Âלפני נתּתי ּבּמאמר הפסיק לּמה ּבהעיר ¿ƒ¿∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
הּברכה למאמר והּמות החּיים מאמר ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָּבין
לפני נתּתי ולֹומר להקּדים לֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָוהּקללה

יאמר והּקללה ׁשּיאמר אחר אֹו וגֹו', ְְְִֶַַַַַַַָָֹֹהחּיים
:לפני ְִֶַָָנתּתי

ÔÎ‡יעּודים ב' ּכי להעיר היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִִִִַַַָָָ
ולזה הּזה, ּבעֹולם הם רע וא' טֹוב ְְֵֶֶַַָָָא'

זה ּבפסּוק ÈÏאמר È˙ ˙Ân‰Â ÌÈiÁ‰ ְֶַָָ««ƒ¿«»∆»«ƒ¿»∆
ּבעֹולם ּפרּוׁש לפני הּנתּונים וענׁש ׂשכר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹּפרּוׁש
ואם יחיּו ייטיבּו אם והּמות החּיים הם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּזה
ּבעֹולם לפני הם הּב' אּלּו ימּותּו ְְִֵֵֶַַָָָָירׁשיעּו
הם והּקללה הּברכה והם אחרים ב' ויׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּזה,
לאחר אּלא לפניו ואינם הּבא לעֹולם ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָיעּודים

אֹומרֹו ּדר על ו')מיתה כ"ח אּתה(לעיל ּברּו ְְִֵֶֶַַָָָ
הּוא ארּור ּולהפ ,בצאת אּתה ּוברּו ְְְֵֵֶֶֶַָָָֹּבבא

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ק"ז.)וגֹו', ׁשּמדּבר(ב"מ ְְְְֵֵֶַַָ
ּבּמאמר הפסיק ולזה העֹולם, מן יציאתֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָעל
לב' הראׁשֹונים יעּודים ב' ּבין לפני ְְִִִִִֵֶַָָָנתּתי

ֲִַָהאחרֹונים:
‰ÊÏÂאמר ÌÈiÁּגמר Áיעּוד ׁשהּוא ¿»∆ֶַָֹ»«¿»««ƒִֶ

ּביֹותר האדם לב יתקרב ּכי הּזה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָעֹולם
ׁשמע אם והיה אֹומרֹו ּכדר ּׁשּלפניו, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹלמה
ׁשּלא הרי ארצכם, מטר ונתּתי וגֹו' ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹּתׁשמעּו
ּבדברים אּלא אנֹוׁש לבב להּטֹות ְְְֱִִִִֵֶַָָָהזּכיר
ּכאן אמר כן ּכמֹו הּזה, ּבעֹולם ְְִִֵֶַַַָָָָהּנגלים

ÌÈiÁ Áּכפי אפּלּו הּדבר יתחּיב ּפרּוׁש »«¿»««ƒְְֲִִִֵֵַַָָ
ׁשּפסּוק והגם ּבחּיים, לבחר ּגׁשמי ְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹטבע
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אלהכ יי ית ְְְֱִַָָָָלמרחם

למימרּה ְְְֵֵַָָלקּבלא

ארי לדחלּתּה ְְְְֲִֵֵַַָָָּולאתקרבא

יֹומי ואֹורכּות חּיי ְַָָָהּוא

קּיים ּדי ארעא על ְְִִִַַַַָלמּתב

לאברהם לאבהת ְְְֲַַָָָָָָיי

למּתן ּוליעקב ְְְְֲִִַַָֹליצחק

פ פ פ ְלהֹון:

יתא ּומּליל מׁשה ֲִֶַַַָֹואזל

ּכל עם האּלין ְִִִֵַָָָָּפתּגמּיא

ְִֵָיׂשראל:

מאהב ּבר להֹון ְְֲַַַָואמר

יֹומא אנא ׁשנין ְְְֲִִֶָָועׂשרין

עֹודדין יכיל אנא לית ֲִֵֵָָ

לי אמר ויי ּולמעל ְְְֲִִֵַַַָָלמּפק

הדין: ירּדנא ית תעּבר ְְְִֵַַָָָָלא

יעברג מימרּה אלה ְְֱִֵֵֵַָָָיי

ית יׁשצי הּוא ְֳֵֵָָָקדמ

מּקדמ האּלין ְֳִִֵַַָָָָעממּיא

עבר הּוא יהֹוׁשע ְְְִֵֵַָֻותירתּנּון

יי: מּליל די ּכמא ְְֳִִַָָָָקדמ

      

החּיים לפני נתּתי ראה אמר זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּלפני
לבחר לפני ּבמאמר נתּכּון ׁשם יחד, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹוהּטֹוב
מה לֹומר לפני ּבמאמר נתּכּון וכאן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּבהם,
ּׁשּסּדרּה ּבּמה הּכּונה זאת על והעיר ,ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּׁשּלפני
ּבּמה ּגם ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו הּיעּודים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַּבאמצע

אמר ÈiÁּׁשּגמר zÁe:ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ֶֶַָֹ»«¿»««ƒְְִֵֶַ
‰‡Ï.'B‚Â‰כ) '‰ מה‡˙ עם סמּו זה מאמר ¿«¬»∆¿ֲִֶַַָָ

ׁשאמר מּמּנּו ‡z‰ּׁשּלמעלה ‰ÈÁz ÔÚÓÏ ְְִֶֶֶַַָָ¿««ƒ¿∆«»
EÚÂׁשּטעם ּפרּוׁש וגֹו', לאהבה אמר וגמר ¿«¿∆ְְְֲֵֶֶַַַַָָֹ

ּבקלֹו לׁשמע ה' את לאהבה הּוא ּבחּיים ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹחפץ
טעם ונתן EÈiÁ,וגֹו', ‡e‰ Èkּלאדם מה ּכי ְְַַַָƒ«∆ִַָָָ

היא רצֹונֹו ׁשעׂשּית יתּבר רצֹונֹו לא אם ְְְֲִִִִִֶַַַָֹחּיים
ּולדבקה ּכאֹומרֹו ּבקֹונֹו האדם ׁשּיּדבק ְְְְְְִֵֵֶָָָָָָּתסֹובב
ואר הּזה ּבעֹולם החּיים עצמֹו הּוא וזה ְְְִֶֶֶַַַַָָֹבֹו,

אֹומרֹו והּוא הּבא לעֹולם EÈÓÈימים C‡Â ְְִַָָָָ¿…∆»∆
BÓB‡ÂÏÚ ˙LÏולׁשבת אמר ּכאּלּו וגֹו', ¿¿»∆∆«ְְְִֶֶַָָ

מהּׂשגת הּוא ּכן ּגם זה ודבר ְְֵֵֶַַַָָָוגֹו',
ּכֹוללת מצוה היא הארץ יׁשיבת ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשלמּות,

ז"ל מּמאמרם ּולמד צא הּתֹורה, (ּכתבֹותּכל ְְֲִֵַַַָָָָֻ

חלקקי"א.) לֹו יׁש אּמֹות ד' ּבּה ההֹול ֵֵֵֶֶַַָָׁשּכל
חּיים: ׁשּכּלֹו הּבא ִֶַַָָָֻלעֹולם

È ˙L ˙ÏÁ¬»«»»«ƒ»ƒ

ויֹונתןCÏiÂ.‰LÓא) ,הל להיכן לדעת צרי «≈∆∆ְְִֵַַַָָָָָָ
אלּפנא, ּבית למׁשּכן ׁשהל ְְְְְִִֵֵֶַַָָֻּתרּגם

ּבחּיי)והמפרׁשים ורּבנּו ׁשהל(רמּב"ן אמרּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ
הּנפטר ּכאדם יׂשראל למחנה לוּיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָמּמחנה
הּכר מּמּנּו ואין הּוא סתּום והּכתּוב ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָמחברֹו,
את העיר מי לדעת צרי עֹוד מהּדרכים. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָלא'
והלא ּוׁשנֹותיו ימיו ׁשּמלאּו לדעת מׁשה ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹרּוח

ּבּגמרא ל'.)אמרּו לאדם(ׁשּבת מֹודיעין ׁשאין ְְִִֵֶַַָָָָָָָ
למׁשה: הֹודיעֹו ּומי ּוׁשנֹותיו ְְִִֶָָָימיו

‰‡Âז"ל ּדבריהם ּפי על ח"אלפרׁש (זהר ¿ƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָֹ

הּפטירהרי"ז:) קדם יֹום ארּבעים ּכי ְְְִִִֶֶַַָָָֹׁשאמרּו
ּכאֹומרֹו מּמּנּו הֹולכת האדם ד'נׁשמת (שה"ש ְְְִִֶֶֶַָָָ

ּבמקֹוםו') חניתּה מקֹום ּומבּקרת הּצללים, ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָונסּו
מרּבי ּולמד וצא ּבּדבר, יּכירּו והּצּדיקים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעליֹון
ּכאמּור יצחק ּברּבי ׁשהּכיר יֹוחאי ּבן ְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשמעֹון

הּזהר ׁשּיׁש(ׁשם)ּבספר הּׁשמֹות ּכי עֹוד ואמרּו , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
העירֹותיליׂשרא ּוכבר הּנׁשמֹות, ׁשמֹות הם ל ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ּפסּוק ּבפרּוׁש י')ּבזה ירקב,(מׁשלי רׁשעים וׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ
ׁשאמרּו חז"ל ק"ב)ּוכמאמר חדׁש ׁשאין(זהר ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֹ

ּכי הּוא והּטעם ׁשמם, את זֹוכרים ְְְְִִִֶַַַָָָהרׁשעים
ּבּפסּוק ׁשרמּוז ּוכמֹו נפׁש לֹו אין (מׁשליהרׁשע ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

אּתה,כ"ג) נפׁש ּבעל אם ּבלע ׂשּכין ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹוׂשמּת
נׁשּבית ּכי נפׁש ּבעל אינֹו ׁשהרׁשע למדּת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהא
את מּכירים הרׁשעים אין ולזה מּמּנּו, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָהיא
וכאן הּׁשם. ּבעלת נפׁש ּבעלי אינם ּכי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשמם

LÓ‰אמר CÏiÂׁשּתּקרא ׁשּבֹו החּיים רּוח ּפרּוׁש ַָ«≈∆∆ִִֵֵֶֶַַַָ
קּצֹו, ׁשּמּגיע למי הרגיל ּכּסדר הלכה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשה
לגדל סימן הּוא ּכי זכר, לׁשֹון לנפׁשֹו ְְְְְִִִֶַָָָָֹוכּנה
הּכתּוב והֹודיע זכר, ּבמדרגת ּכׁשּתהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש
ׁשהרּגיׁש וגֹומר את וידּבר ּׁשאמר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבּמה
ההּוא ּבּיֹום קּצֹו ׁשהּגיע והּכיר ְֲִִִִִִֶַַַַָָּבהליכתּה
ז"ל ואמרּו הּיֹום אנכי וגֹו' מאה ּבן ְְְְְִֵֶַָָָֹּכאֹומרֹו

י"א) ּתאמר(ר"ה ואם ּוׁשנֹותי, ימי מלאּו ְְְִַַַַָָֹהּיֹום
אמרּו הלא הּמיתה, יֹום ּבדּיּוק מׁשה ידע ְְֲִִִִֶַַַָָָֹמּנין
הּמיתה יֹום עד הּצללים ׁשּינּוסּו מּיֹום ּכי ְִִִִֶַַַָָָז"ל
יֹותר הּדברים יֹודע ּומי יֹום, ארּבעים ְְִִִֵֵֵַַַָָהם
ּכזֹו והּכרה קּצֹו, יֹום וידע והׂשּכיל ְְְְִִִִֶַַָָָָמּמׁשה
ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין עֹולם, לגדֹולי היא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻמּׂשגת

כ"ט)ּבּפסּוק מ"ז יׂשראל:(ּבראׁשית ימי וּיקרבּו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָ
„ÈÂ.'B‚Â È‰ (Ïk) (Ïk)אֹומרֹו‡˙ ˙‡ «¿«≈∆»«¿»ƒ¿ְ∆»

,È‰יֹום ׁשהּגיע ׁשהגם להעיר «¿»ƒְֲִִִֶֶַַָ
אנכי ּכאֹומרֹו מלאּוּפטירתֹו הּיֹום ּפרּוׁש הּיֹום ְְְְִִֵַַָָָֹ

ּדּבר הּיכֹול ּכח ּבֹו היה כן ּפי על אף וגֹו' ְִֵֵַַַַַַָָָָֹימי
הּספר סֹוף ועד מּכאן הּנאמרים הּדברים ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל
הּגּופי ּבּכח ּבין ּכן עׂשֹות ּבזּולתֹו ּכח ּׁשאין ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמה

הּׂשכל: ּבכח ְֵֵֶַַֹּבין
Ï.'B‚Â‡ב) „BÚ ÏÎe‡ׁשהּכיר ּׁשּפרׁשּתי מה לפי …«¿ְְִִִִֵֶֶַַ

אּוכל לא אמר מׁשה הּנקראת הּנׁשמה ְְְִִֵֶַַַַָָָֹּבסּלּוק
הּזהר ּבספר אֹומרֹו ּדר רי"ז:)על וז"ל(ח"א ְְְֵֶֶֶַַַֹ

יֹומין ארּבעין ּבאינּון נׁש מּבר נׁשמתא נפקת ְְְְְִִִִִַַַַָָָָּכד
ּבנׁשמתיּה: ׁשּליט נׁש ּבר ְְְִִֵֵַַָלית

„BÚׁשהּיֹום ׁשהּכיר טעם להם לֹומר ְִִִֵֶֶֶַַַַַָנתּכּון
הּטעם, ׁשאמרנּו והגם ּוׁשנֹותיו, ימיו ְְְֲֶַַַַַָָָָָמלאּו
יּׂשיגּו אׁשר הּׂשגתם להעלים הּצּדיקים ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָמּדר
הּכרתֹו טעם להם אמר ולזה ּדֹורם, ּבני על ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיֹותר
לצאת עֹוד אּוכל לא אחד טעמים, מּׁשני ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבּדבר
ליהֹוׁשע, ונּתנה הרׁשּות מּמּני ׁשּנּטלה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֻולבֹוא
הּירּדן את תעבר לא אליו אמר ׁשה' ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשנית
ּולדר הּפקידה. ימי קרבּו ּכי הּכיר מּזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָהּזה

ויבינּוÂ‰'זה הּיֹום לכּוּון להם טעם נתן ― ֶ«ְְִִֶַַַַָָָ
אליו ׁשּיתיחס לפניו הּמזּדּמן הּזמן על ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבּה
אחר: ּבמקֹום ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו הּיֹום ׁשל ְְְִֵֵֶֶַַַָָזּכרֹון

„BÚּבסמיכּות ‡ÈÏנתּכּון Ó‡ '‰Âלמאמר‡Ï ְְִִִֵַ«»«≈«ְֲַַ…
ÏÎe‡לּבֹורא עבדּותֹו נאמנּות להֹודיע וגֹו' «ְְְֱִֵֶַַַָ

ולבֹוא לצאת עֹוד יּוכל ׁשּלא ׁשהגם הּוא, ְֲֵֶֶַַָָָֹּברּו
מתאּזר יהיה הּירּדן את עבר ה' אליו יאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאם
נמנע היה ולא לארץ להכניסם ּומׁשּמׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹועֹומד
ׁשה' אּלא ולבֹוא לצאת יכֹול היה ׁשּלא ְִֵֶֶֶַָָָָָָֹמּצד

וגֹו': תעבר לא אליו ְֲֵַַָָֹֹאמר
B‚Â'.‰'ג) „ÈÓLÈ ‡e‰ 'B‚Â ‡e‰ EÈ‰Ï‡הצר ¡…∆¿«¿ƒ¿ְַֻ

ּבאחד, הסּפיק ולא הּוא ּפעמים ב' ְְְְִִִֶַָָֹלֹומר
ׁשני יחסרּו ואׁשר ּפטירתֹו על לנחמם ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָנתּכּון
להם היה ּכי האחת וטֹובים, ּגדֹולים ְְְִִִִֶַַָָָָָּדברים
ׁשּמצינּו ּכמֹו ּכּלֹותם לבלּתי ה' לפני ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָלמגן
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דיד ּכמא להֹון יי ְְְְְִֵַָָויעּבד

מלכי ּולעֹוג לסיחֹון ְְְֲִֵַַעבד

ׁשצי ּדי ּולארעהֹון ְְֱֲִִֵַָָֹאמראה

ְָיתהֹון:

קדמיכֹוןה יי ְְְְֳִִֵָָוימסרּנּון

ּככל להֹון ְְְְְַָותעּבדּון

פּקדית ּדי ְְִִֵֶַַָּתפקדּתא

ְָיתכֹון:

לאו ואּלימּו ְְִִַָּתקיפּו

תּתברּון ולא ְְְֲִִָָתדחלּון

אלה יי ארי ְֱֲֳִֵֵָָָָמּקדמיהֹון

לא קדמ ּדמדּבר ְֳִַַָָָהּוא

:ירטׁשּנ ולא ְְְְִִִֵַָָָיׁשּבקּנ

ליהֹוׁשעז מׁשה ְִֶַָֹֻּוקרא

יׂשראל כל לעיני לּה ְְֲִֵֵֵֵַַָָואמר

ּתעּול אּת ארי ואּלים ְְְֲִֵֵַַַּתקף

ּדי לארעא הדין עּמא ְְִִֵַַָָָעם

למּתן לאבהתהֹון יי ְְְֲִִַַַָָָקּיים

יתהֹון: ּתחסנּנּה ואּת ְְְְְְִַַַָלהֹון

קדמח ּדמדּבר הּוא ְְֳִַַַָָָויי

לא בסעּד יהי ְְְְֵֵֵַָָמימרּה

לא ירחקּנ ולא ְְְְִִִֵַָָָָיׁשּבקּנ

תּתבר: ולא ְְְִִַַָתדחל

אֹוריתאט ית מׁשה ְְֶַַָָֹּוכתב

ּבני לכהנּיא ויהבּה ְְֲִֵַַָָָָָהדא

קימא ארֹון ית ּדנטלין ְְְֲִִֵָָָָלוי

יׂשראל: סבי ּולכל ְְְִֵֵַָָָָדיי

יתהֹוןי מׁשה ְִֶַָֹּופּקיד

ׁשנין ׁשבע מּסֹוף ְְְִִֵַָלמימר

דׁשמּטתא ׁשּתא ְְְִִִַַָָּבזמן

דמטּלּיא: ְְִַַַָָּבחּגא

יׂשראליא כל ְְִֵֵֵָָּבמיתי

אלה יי קדם ְְְֱֲֳִָָָָָָלאתחזאה

ית ּתקרי יּתרעי ּדי ְְְְִִִִֵֵַָָּבאתרא

ּכל קדם הדא ְֳַָָָָָאֹוריתא

ותׁשמעּנּון: ְְְְִִֵַָיׂשראל

      

ּכי ׁשנית בחירֹו, מׁשה לּולי ּובמרּגלים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָּבעגל
סיחֹון האמֹורי מלכי ׁשני וׁשּבר אּבד ְְְֱִִִִֵֵֵֵַָהּוא
הּמלחמֹות ללחם ּבמקֹומֹו יקּום ּומי ְְְְִִִִַָָֹועֹוג,

לפניהם: מעּתדים הם אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַָֻהּגדֹולֹות
‰ÊÏאמר לה' ּׁשּנֹוגע מה ּכנגד ‡EÈ‰Ïאמר '‰ »∆ְֵֶֶֶַַַַַָָ¡…∆

EÈÏ Ú ‡e‰אֹומרֹו ּדר (ׁשמֹותעל …≈¿»∆ְְֶֶַ

עלי"ז) העֹובר הּוא ּכי ּפרּוׁש העם לפני ְֲִִֵֵֵַָָָֹעבר
ּכמֹו לי, ולא הּטֹוב ּתחזיקּו ואליו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָֹּפׁשעכם
להתּפּלל מׁשה רּוח את העיר ׁשהּוא מצינּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּכן

ּדכתיב עגל ּבמעׂשה ל"ב)עליהם הּניחה(ׁשמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָ
על העברת העּדר מׁשה ּבהעּדר ואין וגֹו', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָּלי

:לפני יעבר הּוא ּכי ְֲִֶֶַַָֹּפׁשע
„eׁשל ּכחֹו לא ּכי אמר הּמלחמה ּגבּורת ¿∆∆ְְִִֶַַַָָָֹֹ

הּוא ה' אּלא חיל העֹוׂשה הּוא ִֶֶֶַָָמׁשה
אֹומרֹו והּוא ÈÓLÈ„הּלֹוחם, ‡e‰ּולצד וגֹו', ְְֵַ«¿ƒְְַ

,לפני עבר הּוא יהֹוׁשע אמר ְְְִֵֶֶַַָָָָֹֻהאמצעּיּות
לֹומר ּׁשאמר‰e‡ודקּדק מה ּדר על יתּבאר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ז')הּנביא מּיׂשראל(יהֹוׁשע ּכׁשּנפל העי ּבמלחמת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּפניו, על יהֹוׁשע ונפל איׁש, וׁשּׁשה ְְְְִִִִַַַָָָָֹֻּכׁשלׁשים
,ּפני על נפל אּתה זה לּמה ל קם אליו ֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאמר

ז"ל רּבֹותינּו מד.)ואמרּו ה'(סנהדרין ׁשאמר ְְְְִֵֶֶַַַָָ
והּוא עּמהם, יצאת ׁשּלא ּגרמּת אּתה ְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹאליו
ּתלּוי הּדבר ּפרּוׁש עבר הּוא מׁשה ּׁשאמר ֵֵֶֶַַַָָָָֹמה

ׁשלּוחֹו: ולא לפני ּבעצמֹו הּוא ְְְְְֲֶֶַַָֹֹׁשּיעבר
Èk.‡ז) ‰‡הּמביא ה' ּכי ּתביא, אמר ולא ƒ«»»ְִִִֵַַָָֹ

הּוא אלהי ה' למעלה ׁשאמר ּכמֹו ְְְֱֶֶַַָָָֹאֹותם
יבֹוא ׁשהּוא אּלא יׁשמיד הּוא וגֹו' ְְִֵֶֶַָָָֹהעבר

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו והגם (סנהדריןּבראׁשם, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

אּתהח'.) ּכי הּפרׁשה ּבסֹוף ׁשאמר ְִֶַַַַָָָָָָּבּפסּוק
אחד ּדּבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ִֶֶַַַָָָָָָּתביא
ּכן ּגם סֹובלת ּתבֹוא ׁשּמׁשמעּות לפי ְְִֵֶֶֶַַַָָלדֹור,
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה לזה עּמֹו ֲִִֵֶַָָָָָאחרים
היתה מׁשה ּכּונת ּולעֹולם ּדבריו, ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיפרׁש
אמר אֹומר נמצאת הּמביא, הּוא ה' ּכי ְְִִִִֵֵֵַַָָָלהעיר

הּמביא הּוא ּכי ּבּׁשם הּמעׂשה לקּבע ְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹּתבֹוא
האנֹוׁשי: מּמין זּולתֹו לׁשלל ּתביא ְְֱִִִִִַָָָָֹואמר

Â.'Â‰'ח) EÈÏ CÏ‰‰ ‡e‰אלהי אמר ולא ««…≈¿»∆¿ְֱֶַָֹֹ
ליׂשראל ׁשאמר ג')ּכדר ׁשאין(ּפסּוק לפי , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

חּיּותֹו, ּבחּיים הּצּדיק על יתּבר ׁשמֹו ְְְִִִֵַַַַַַַַָמיחד
ּכאֹומרֹו ׁשמֹו יתיחד יׂשראל לכללּות (ׁשמֹותאבל ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ב') ואֹומרֹוכ' .אלהי ה' ‰‰CÏאנכי ‡e‰ולא ְְֱִֶָֹֹ«…≈ְֹ
ׁשּלא להעיר ,לפני הֹול וה' לֹומר ְְְִִִֵֶֶַַָָֹהסּפיק
יכֹול ּכי לׁשמֹו' ּביׂשראל הּמצּו ּביכלת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹיחׁשב
לא ּכי לפניו, המזּמנֹות הּמלחמֹות לכל ְְְְִִַַַָָָָָֹֻיּוכל
ּתלּוי. הּוא לבד ּבה' אּלא הּדבר ּתלּוי ְְִֶַַַָָָָָָָּביכלּתם

אֹומרֹו ‰‰CÏוהּוא ‡e‰:אחר ּכח ּבׁשּתּוף ולא ְְ«…≈ְְִֵַַֹֹ
‡e‰.CnÚ ‰È‰Èאֹומרֹו,‡e‰מדרגה ּכי להֹודיע ƒ¿∆ƒ»ְְְִִֵַַָ

ההֹולכת הּׁשכינה ּכללּות ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּגדֹולה
והּוא עּמֹו, ּתהיה זֹו הדרגה יׂשראל מחנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָלפני
הּמזּכרת ּבחינה ּפרּוׁש עּמ יהיה הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻאֹומרֹו

:ְָּבסמּו
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דיד ּכמא להֹון יי ְְְְְִֵַָָויעּבד

מלכי ּולעֹוג לסיחֹון ְְְֲִֵַַעבד

ׁשצי ּדי ּולארעהֹון ְְֱֲִִֵַָָֹאמראה

ְָיתהֹון:

קדמיכֹוןה יי ְְְְֳִִֵָָוימסרּנּון

ּככל להֹון ְְְְְַָותעּבדּון

פּקדית ּדי ְְִִֵֶַַָּתפקדּתא

ְָיתכֹון:

לאו ואּלימּו ְְִִַָּתקיפּו

תּתברּון ולא ְְְֲִִָָתדחלּון

אלה יי ארי ְֱֲֳִֵֵָָָָמּקדמיהֹון

לא קדמ ּדמדּבר ְֳִַַָָָהּוא

:ירטׁשּנ ולא ְְְְִִִֵַָָָיׁשּבקּנ

ליהֹוׁשעז מׁשה ְִֶַָֹֻּוקרא

יׂשראל כל לעיני לּה ְְֲִֵֵֵֵַַָָואמר

ּתעּול אּת ארי ואּלים ְְְֲִֵֵַַַּתקף

ּדי לארעא הדין עּמא ְְִִֵַַָָָעם

למּתן לאבהתהֹון יי ְְְֲִִַַַָָָקּיים

יתהֹון: ּתחסנּנּה ואּת ְְְְְְִַַַָלהֹון

קדמח ּדמדּבר הּוא ְְֳִַַַָָָויי

לא בסעּד יהי ְְְְֵֵֵַָָמימרּה

לא ירחקּנ ולא ְְְְִִִֵַָָָָיׁשּבקּנ

תּתבר: ולא ְְְִִַַָתדחל

אֹוריתאט ית מׁשה ְְֶַַָָֹּוכתב

ּבני לכהנּיא ויהבּה ְְֲִֵַַָָָָָהדא

קימא ארֹון ית ּדנטלין ְְְֲִִֵָָָָלוי

יׂשראל: סבי ּולכל ְְְִֵֵַָָָָדיי

יתהֹוןי מׁשה ְִֶַָֹּופּקיד

ׁשנין ׁשבע מּסֹוף ְְְִִֵַָלמימר

דׁשמּטתא ׁשּתא ְְְִִִַַָָּבזמן

דמטּלּיא: ְְִַַַָָּבחּגא

יׂשראליא כל ְְִֵֵֵָָּבמיתי

אלה יי קדם ְְְֱֲֳִָָָָָָלאתחזאה

ית ּתקרי יּתרעי ּדי ְְְְִִִִֵֵַָָּבאתרא

ּכל קדם הדא ְֳַָָָָָאֹוריתא

ותׁשמעּנּון: ְְְְִִֵַָיׂשראל

      

ּכי ׁשנית בחירֹו, מׁשה לּולי ּובמרּגלים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָּבעגל
סיחֹון האמֹורי מלכי ׁשני וׁשּבר אּבד ְְְֱִִִִֵֵֵֵַָהּוא
הּמלחמֹות ללחם ּבמקֹומֹו יקּום ּומי ְְְְִִִִַָָֹועֹוג,

לפניהם: מעּתדים הם אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַָֻהּגדֹולֹות
‰ÊÏאמר לה' ּׁשּנֹוגע מה ּכנגד ‡EÈ‰Ïאמר '‰ »∆ְֵֶֶֶַַַַַָָ¡…∆

EÈÏ Ú ‡e‰אֹומרֹו ּדר (ׁשמֹותעל …≈¿»∆ְְֶֶַ

עלי"ז) העֹובר הּוא ּכי ּפרּוׁש העם לפני ְֲִִֵֵֵַָָָֹעבר
ּכמֹו לי, ולא הּטֹוב ּתחזיקּו ואליו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָֹּפׁשעכם
להתּפּלל מׁשה רּוח את העיר ׁשהּוא מצינּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּכן

ּדכתיב עגל ּבמעׂשה ל"ב)עליהם הּניחה(ׁשמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָ
על העברת העּדר מׁשה ּבהעּדר ואין וגֹו', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָּלי

:לפני יעבר הּוא ּכי ְֲִֶֶַַָֹּפׁשע
„eׁשל ּכחֹו לא ּכי אמר הּמלחמה ּגבּורת ¿∆∆ְְִִֶַַַָָָֹֹ

הּוא ה' אּלא חיל העֹוׂשה הּוא ִֶֶֶַָָמׁשה
אֹומרֹו והּוא ÈÓLÈ„הּלֹוחם, ‡e‰ּולצד וגֹו', ְְֵַ«¿ƒְְַ

,לפני עבר הּוא יהֹוׁשע אמר ְְְִֵֶֶַַָָָָֹֻהאמצעּיּות
לֹומר ּׁשאמר‰e‡ודקּדק מה ּדר על יתּבאר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ז')הּנביא מּיׂשראל(יהֹוׁשע ּכׁשּנפל העי ּבמלחמת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּפניו, על יהֹוׁשע ונפל איׁש, וׁשּׁשה ְְְְִִִִַַַָָָָֹֻּכׁשלׁשים
,ּפני על נפל אּתה זה לּמה ל קם אליו ֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאמר

ז"ל רּבֹותינּו מד.)ואמרּו ה'(סנהדרין ׁשאמר ְְְְִֵֶֶַַַָָ
והּוא עּמהם, יצאת ׁשּלא ּגרמּת אּתה ְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹאליו
ּתלּוי הּדבר ּפרּוׁש עבר הּוא מׁשה ּׁשאמר ֵֵֶֶַַַָָָָֹמה

ׁשלּוחֹו: ולא לפני ּבעצמֹו הּוא ְְְְְֲֶֶַַָֹֹׁשּיעבר
Èk.‡ז) ‰‡הּמביא ה' ּכי ּתביא, אמר ולא ƒ«»»ְִִִֵַַָָֹ

הּוא אלהי ה' למעלה ׁשאמר ּכמֹו ְְְֱֶֶַַָָָֹאֹותם
יבֹוא ׁשהּוא אּלא יׁשמיד הּוא וגֹו' ְְִֵֶֶַָָָֹהעבר

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו והגם (סנהדריןּבראׁשם, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

אּתהח'.) ּכי הּפרׁשה ּבסֹוף ׁשאמר ְִֶַַַַָָָָָָּבּפסּוק
אחד ּדּבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ִֶֶַַַָָָָָָּתביא
ּכן ּגם סֹובלת ּתבֹוא ׁשּמׁשמעּות לפי ְְִֵֶֶֶַַַָָלדֹור,
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה לזה עּמֹו ֲִִֵֶַָָָָָאחרים
היתה מׁשה ּכּונת ּולעֹולם ּדבריו, ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיפרׁש
אמר אֹומר נמצאת הּמביא, הּוא ה' ּכי ְְִִִִֵֵֵַַָָָלהעיר

הּמביא הּוא ּכי ּבּׁשם הּמעׂשה לקּבע ְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹּתבֹוא
האנֹוׁשי: מּמין זּולתֹו לׁשלל ּתביא ְְֱִִִִִַָָָָֹואמר

Â.'Â‰'ח) EÈÏ CÏ‰‰ ‡e‰אלהי אמר ולא ««…≈¿»∆¿ְֱֶַָֹֹ
ליׂשראל ׁשאמר ג')ּכדר ׁשאין(ּפסּוק לפי , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

חּיּותֹו, ּבחּיים הּצּדיק על יתּבר ׁשמֹו ְְְִִִֵַַַַַַַַָמיחד
ּכאֹומרֹו ׁשמֹו יתיחד יׂשראל לכללּות (ׁשמֹותאבל ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ב') ואֹומרֹוכ' .אלהי ה' ‰‰CÏאנכי ‡e‰ולא ְְֱִֶָֹֹ«…≈ְֹ
ׁשּלא להעיר ,לפני הֹול וה' לֹומר ְְְִִִֵֶֶַַָָֹהסּפיק
יכֹול ּכי לׁשמֹו' ּביׂשראל הּמצּו ּביכלת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹיחׁשב
לא ּכי לפניו, המזּמנֹות הּמלחמֹות לכל ְְְְִִַַַָָָָָֹֻיּוכל
ּתלּוי. הּוא לבד ּבה' אּלא הּדבר ּתלּוי ְְִֶַַַָָָָָָָּביכלּתם

אֹומרֹו ‰‰CÏוהּוא ‡e‰:אחר ּכח ּבׁשּתּוף ולא ְְ«…≈ְְִֵַַֹֹ
‡e‰.CnÚ ‰È‰Èאֹומרֹו,‡e‰מדרגה ּכי להֹודיע ƒ¿∆ƒ»ְְְִִֵַַָ

ההֹולכת הּׁשכינה ּכללּות ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּגדֹולה
והּוא עּמֹו, ּתהיה זֹו הדרגה יׂשראל מחנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָלפני
הּמזּכרת ּבחינה ּפרּוׁש עּמ יהיה הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻאֹומרֹו

:ְָּבסמּו



לח              
  ••••א מ א  ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

 מ דאא (מא)  ל מ ל  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
 .... ֲִַָָ

        

‰Úa ÔÈBÚ eÈ‰L Ú ÏL ‰ÓÈa ÏÚ(יא לא, (רש"י «ƒ»∆≈∆»ƒ»¬»»
ּכל לתפקידם מׁשּמׁשים ׁשהיּו הּמׁשּכן, ּכלי לגּבי לעיל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלמדנּו

יּתכן ּכיצד וקׁשה: הּמקּדׁש. ּבבית ּגם היה ׁשּכ ּומּובן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיֹום,

לכן ׁשנים? לׁשבע אחת ּבּה ׁשהׁשּתּמׁשּו ּבּמקּדׁש ּבימה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתהיה

עֹוׂשין ׁשהיּו עץ, ׁשל ארעי, ּדבר היתה ׁשהּבימה רש"י ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמֹוסיף

לּה. ׁשּנזקקּו ּבעת ְְְְִִֵֶָָֻּבמיחד

עץ נטיעת ׁשל האּסּור ּבזה היה ׁשּלא לפרׁש צרי רש"י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹואין

ׁשֹופטים ּבפרׁשת ׁשּלמדנּו הּמזּבח כא)אצל ּפרׁש(טז, רש"י ּכי , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּולבֹונה אילן לנֹוטע אזהרה הּבית.Èa˙ׁשם: ּבהר ְְְִֵֶַַָָָָ«ƒְִַַַ
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••••ללמד....••••מל....••••א ל ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹֹ
אלמ  ל.... ְִִֵֵֶָָָ

        

‰Â ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰(יב (לא, »¬»ƒ¿«»ƒ¿««
 eÏkL „ÏBa B‡ ,Ï ÏÏkÓ e‡ˆiL È˙c ,‰‡ƒ¿∆¿≈∆∆»¿ƒ¿»≈∆¿»∆»…

ÂÈL„Á(תריב מצוה חינוך (מנחת √»»
וּדאי נפל, מּכלל ׁשּיצאּו קדם ּגם זה ּפי ׁשעל ּגדֹול, עּיּון ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹצרי

ורש"י הּתֹורה. מן עׂשה מצות ספק זה ׁשהרי להביאם, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּצרי

חּיבים מּׁשּנֹולד ׁשּתכף הינּו למביאיהם", ׂשכר "לתת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכתב

אם ּכי לחמרא, (נפל) ׁשּספק מּׁשּום לא לֹומר, יׁש ואּולי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻלהביאֹו.

-È‡cÂּבתֹורת וצּפרניו) ׂשעריו ּגמרּו ולא לׁשמֹונה נֹולד (ואפילּו ְַ««ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָֹ

למביאיהם. ׂשכר לתת הּטף: ּבכל טעמא חד ּכי  ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
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ּגברּיאיב עּמא ית ְְַַָָָֻּכנֹוׁש

ּדי וגּיֹור וטפלא ְְְְִִַַָָָּונׁשּיא

ּדיׁשמעּון ּבדיל ְְְְְְִִִָבקרוי

(נ"א ּדיּלפּון ְְְִַּובדיל

יי מּקדם וידחלּון ְְְְְֲֳִִֵָָדילפּון)

ית למעּבד ויּטרּון ְְְְֱֲִֶַָָאלהכֹון

הדא: אֹוריתא ּפתּגמי ְְִֵַָָָָָּכל

ידעּוןיג לא ּדי ְְִֵָָּובניהֹון

(נ"א ויּלפּון ְְְְִַיׁשמעּון

יי ית למדחל ְְְְְִֵַָָוילפּון)

אּתּון ּדי יֹומּיא ּכל ֱֲִַַָָָאלהכֹון

אּתּון ּדי ארעא על ְִִַַַַָָקּימין

ּתּמן ירּדנא ית ְְְִַַָָָָעברין

ְְֵַלמירתּה:

האיד למׁשה יי ְְֲֶַַָָֹואמר

קרא לממת יֹומי ְְְִִַָָקריבּו

ואתעּתדּו יהֹוׁשע ְְְִַַָָֻית

ואפּקדּנּה זמנא ְְְְֱִִֵֶַַַָּבמׁשּכן

ויהֹוׁשע מׁשה ֲִֶַַֹֻואזל

זמנא: ּבמׁשּכן ְְְְְִִַַַָָואתעּתדּו

ּבמׁשּכנאטו יי ְְְְְְְִִַָָואתּגלי

וקם דעננא ְְֲַַָָָָּבעּמּודא

ּתרע על דעננא ְֲַַַַָָָעּמּודא

ְְַָמׁשּכנא:

      
Ï‰˜‰e„ÓÏÈיב) ÔÚÓÏe eÚÓLÈ ÔÚÓÏ 'B‚Â ÌÚ‰ ˙‡ «¿≈∆»»¿¿««ƒ¿¿¿««ƒ¿¿

.'B‚Âּתבת ּפעמים ב' ּכפל לּמה לדעת צרי ¿ְִִֵַַַַָָָָָָ
ÔÚÓÏ.וילמדּו יׁשמעּו למען לֹומר הסּפיק ולא ¿««ְְְְְְְְִִִִַַַֹ

יׁשמעּו ׁשאמר זה ׁשאחרי ּבּפסּוק ׁשאמר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּוכמֹו
הקהל הּכתּוב ׁשאמר לפי ּכי ונראה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָולמדּו.
ספר לקרֹות והּטף והּנׁשים האנׁשים העם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאת

אינםּתֹור הּנׁשים ּכי לנּו קדם ּוכבר ּבאזניהם, ה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּדכתיב ּתֹורה ּתלמּוד י"ט)ּבני י"א ולּמדּתם(לעיל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָ

ז"ל ודרׁשּו ּבניכם את כ"ט.)אתם ולא(קּדּוׁשין ְְְְִִֵֶֶָָֹֹ
ּבמצוה הדרגֹות ׁשני הּכתּוב חּלק לזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבנֹותיכם,
ּבאנׁשים ׁשוה ׁשהיא חלּקה ּבתחּלה ואמר ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָֻזֹו,
ׁשּיׁשמעּו ּפרּוׁש יׁשמעּו למען והּוא ְְְְְְְִִִֵֶַַָּובנׁשים
זה ודבר לעׂשֹות, הם ׁשחּיבין הּתֹורה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמצוֹות
לא ּבמצוֹות חּיבים הּנׁשים ׁשּגם ּבֹו הם ְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשוים
ואחר ּגרמא, הּזמן ׁשאין עׂשה ּובמצוֹות ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָּתעׂשה
לבד האנׁשים ּכנגד עצמֹו ּבפני חלּקה אמר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻּכ
ולזה ּתֹורה, ּתלמּוד ׁשהּוא ילמדּו למען ְְְְְְִֶֶַַַָָוהּוא
נׁשמע היה ׁשאז וילמדּו יׁשמעּו למען אמר ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלא
חז"ל מאמר ראיתי ׁשּוב א'. ּבענׁש ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּׁשניהם

ג'.)ׁשאמרּו לׁשמע(חגיגה הּנׁשים לׁשֹונם וזה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ
עצמם, ּדברנּו והם ע"כ, ללמד ְְְְְֲִִֵֵַָָָָֹוהאנׁשים
ּכסדר לאנׁשים הּנׁשים להקּדים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָונתחּכמּו
ּולמען ּכ ואחר יׁשמעּו למען הּכתּוב ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָׁשהקּדים

ׁשּכתבּתי: ּכמֹו ְְְְִִֶַָילמדּו
Ì‰Èe.'B‚Âיג) L‡הּטף ּכנגד זֹו חלּקה ¿≈∆¬∆¿ְֲֶֶַַָֻ

הגם הּטעם אמר הקהל, ּבּפסּוק ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָׁשהזּכיר
יׁשמעּו כן ּפי על אף ללמד עדין הּגיעּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַֹֹׁשּלא
ליראה לחּנכם ּפרּוׁש הּׁשם את ליראה ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָולמדּו
ּבּפסּוק ׁשאמר ּכדר אמר לא ולזה ה', ְְֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
אּלא ּדברים ׁשני ׁשהם ויראּו ילמדּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָהקהל
ׁשמים, יראת ילמדּו ׁשּבזה ּפרּוׁש ליראה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָולמדּו

‰ÌÈÓiואֹומרֹו Ïkמתחּנכים ּכׁשהּקטּנים ּכי ְְ»«»ƒְְְְִִִִֶַַַ
ּכל ה' יראת ּבהם יתיּסד ליראה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּתחּלתם

ְֵֶימיהם:
eÈ˙BaÂאמרּו לּתן(ׁשם)ז"ל לּמה, והּטף וז"ל ¿«≈ְְְִֵַַָָָָ

ׁשּנֹותנים ואּולי ע"כ, למביאיהם ְְְִִִֵֶֶַָָׂשכר
ׁש ּדבר מבינים ׁשאינם קטּנים לקטּני ּגםטעם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּומה הּכתּוב, ׁשאמר הּטף ּבכלל נכללים ְְִִִֵֶַַַַַַָָָהם

לבניהן הּוא ולמדּו יׁשמעּו טעם הּכתּוב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּׁשּנתן
הבן: יתחילּו ְֲִֵֶַָאׁשר

Ô‰.'B‚Âיד) ÈÓÈ e˜אֹומרֹו להצּדיק‰Ô,טעם ≈»¿»∆¿ְַַ≈ְְִַ
ׁשנה ועׂשרים מאה ּבן ׁשאמר מׁשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָמאמר

ז"ל רּבֹותינּו ודרׁשּו הּיֹום י"א.)אנכי הּיֹום(ר"ה ְְִֵַַַָָֹ
ואמר אליו ה' ּדבר ּובא ע"כ, וכּו' ימי ְְְְֵַַַָָָָָמלאּו

ואֹומרֹו ,ימי קרבּו ּכדברי ÈÓÈהן e˜ ְְְְִֵֶֶָָָ»¿»∆
אֹומרֹו ּדר על ,יֹומ קרב אמר מ"זולא (ויחי ְְְְִֶֶַַַַָָֹ

ׁשם:כ"ט) ּופרׁשנּוהּו וגֹו' ימי ְְְְְִֵֵַַָוּיקרבּו
„BÚּבאֹומרֹו ˜eירצה Ô‰הּדר זה על וגֹו' ְְְִֶ≈»¿ְֶֶֶַַ

הם והּימים אצל קרבּו ׁשּל הּימים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּנה
ּבסֹוד הּמתקרבים הּנׁשמה ק"ד)חלקי (ּתהּלים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּבפרׁשת ׁשם ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו יגועּון רּוחם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹּתסף
הּנׁשמה חלקי קרבת טעם ּכי והֹודיעֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָויחי,

למּות: הּוא ימים ְִִִַָָָהּנקראים
eÈ˙‰Â.'B‚Âּבׂשררה יהֹוׁשע ׁשּיתנהג צּוה ּכאן ¿ƒ¿«¿¿ְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

לׁשֹון והתיּצבּו אֹומרֹו והּוא מׁשה ְְְְְְְִִֵֶַלפני
ׁשּפרׁשנּו ּדר על ּבהׁשואה ׁשניהם ּוׂשררה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּנּוי

ואֹומרֹו נּצבים, אּתם לׁשֹוןepeˆ‡Âּבפרׁשת ְְְִִֶַַָָָ«¬«∆ְ
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ּכּסּוי, לׁשֹון ולא לּזּולת, ּביחס ׁשהּוא הסּתר, לׁשֹון נקט ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֹהּכתּוב

רש"י ׁשּפרׁש זהּו אחר. לדבר מתייחס ּכׁשאינֹו ּגם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשּיי

"zz‰Â,ּפניBÓkלא) ּבלבד הסּתר זהּו ּבצרתם": רֹואה ׁשאיני ¿ƒ¿«¿ƒַָ¿ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

צרתם את ורֹואה רֹואה ׁשהקב"ה וּדאי ּדאמת אליּבא ּכי ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי),

הּדבר ׁשאין נדמה יׂשראל ׁשּלבני אּלא ּכלל, עין מעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואינֹו

ּכן.  ֵ
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אּתטז הא למׁשה יי ְְְֲֶַַַָָֹואמר

ויקּום אבהת עם ֲִִֵָָָָׁשכב

ּבתר ויטעי הדין ְְִֵֵַַָָָעּמא

הּוא ּדי ארעא עממי ְְֲִֵַַַַָטעות

ויׁשּבקּון ּביניהֹון ּתּמן ְְְִֵֵַָָעל

ּדי קימי ית ויׁשנּון ְְְְִִִַַַָָּדחלּתי

עּמהֹון: ְְִִָגזרית

בהֹוןיז רגזי ְְְְִִָויתקֹוף

וארחקּנּון ההיא ְְְְִִִֵַַָּבעידנא

מנהֹון ׁשכנּתי ְְְֱִִִֵֶַואסּלק

יתהֹון ויערען למּבז ְְְִִִַַָָויהֹון

ויימר ועקן סּגיאן ְְִִֵַַָָָָּביׁשן

הלא ההיא ְְֲִִַָָּבעידנא

ּביני אלהי ׁשכינת ְְֱִִִֵֵַַָמּדלית

האּלין: ּביׁשּיא ְִִִֵַָָָערעּוני

אסּלקיח סּלקא ֱֲַַַַָָָואנא

ּביֹומא מּנהֹון ְְְְִִִָׁשכנּתי

ּדי ּביׁשא ּכל על ִִַַָָההּוא

לטעות אתּפנּיּו ארי ְְְֲֲֲִִֵַַָעבדּו

ְַַָעממּיא:

יתיט לכֹון ּכתיבּו ְְְִַָּוכען

ואּלפּה הדא ְְְְַַַָָָֻּתׁשּבחּתא

ׁשּויּה יׂשראל ְְְִִֵֵַַָלבני

קדמי ּדתהי ּבדיל ְְְְֳִִֵַָֻּבפמהֹון

לסהיד הדא ְְְִַָָָָֻּתׁשּבחּתא

יׂשראל: ְְִִֵֵָּבבני

      

אֹומרֹו ּדר על י"ג)מלכּות ה'(ש"א ויצּוהּו ְְְֵֶֶַַַַ
ודרׁשּו ּתביא אּתה ּכי אֹומר הּוא וכן ְְְְִִִֵֵַָָָָלנגיד,

ח.)ז"ל קדקדם:(סנהדרין על וה מּקל קח ְְְְֳִֵֶַַַַַָָ
Ì˜Â.'B‚Âטז) ‰f‰ ÌÚ‰היא קימה וכי קׁשה ¿»»»«∆¿ְִִִֶָָ

הּזֹונה לֹו היא והׁשּפלה ירידה והלא ְְְֲִִֶַַַָָָֹלֹו
על לֹומר ׁשּיכּון ואּולי נכר, אלהי ְְֱֲֵֵֵֵֶַַַַַָֹאחרי

אֹומרֹו ט"ו)ּדר ל"ב יׁשרּון(לקּמן וּיׁשמן ְְְְִֶֶַַַָֻ
אֹומרֹו והּוא ‰ÌÚוּיבעט, Ì˜Âהיתה ּפרּוׁש ְְְִַָ¿»»»ְֵָָ

וכבֹוד ועׁשר הארץ ּבירּׁשת ּבעֹולם קימה ְְִִֶֶַָָָָָָֻלֹו
אחרי וזנה ׁשּיבעט לֹו יצא ּומּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוּיׁשמן
הּׁשירה את לכם ּכתבּו ּבסמּו אמר וכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָוגֹו',
ודׁשן וׂשבע ואכל וגֹו' אביאּנּו ּכי וגֹו' ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹהּזאת
ׁשהקּדים הרי וגֹו', אחרים אלהים אל ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶָָֹּופנה
ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּכמֹו לּופנה, ודׁשן ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָׂשבע

וזנה: ּכ ואחר וקם לֹומר ְְְְִִַַַָָָָהקּדים
„BÚאחרי יזנה עצמֹו ההּוא הּדֹור לא ּכי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹירצה

וכן מּמּנּו, ׁשּיקּום הּדֹור אּלא נכר ְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאלהי
ׁשֹופטים ּבספר אֹומרֹו יהֹוׁשע(ב)הּוא וּימת ְְְְִֵֶַַָָֻ

אבֹותיו אל נאסף ההּוא הּדֹור ּכל וגם ְְֱֲֶֶַַַַָָוגֹו'
את יׂשראל בני וּיעׂשּו וגֹו' אחר ּדֹור ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָוּיקם
העּמים מאלהי וגֹו' הּבעלים את וּיעבדּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהרע
וזנה וגֹו' וקם אֹומרֹו והּוא סביבֹותיהם, ְְְְְְֲִֵֶֶָָָאׁשר

ּבקרּבֹו: ׁשּמה בא הּוא אׁשר ְְְֲִֶָָָוגֹו'
ÌzÚÂ.'B‚Âיז)  zz‰Âיּתן אם ּכי הּכּונה «¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ִִִֵַַָָ

עליהם יבֹואּו אׁשר הּצרֹות לדעת ּדעּתֹו ְֲֲֵֶֶַַַַָָָה'
מֹודיע הּוא לזה אּפֹו, חרֹון ויסּלק רחמיו ֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָיהמּו
רּבֹות. צרֹות ימצאּוהּו ּובזה ּפניו יסּתיר ְְִִִֶַַָָָָָּכי

ÌBiaואֹומרֹו Ó‡Âּבדעּתם ׁשּיׁשערּו ּפרּוׁש וגֹו' ְְ¿»««ְְְְֲֵֶַַָ
הסּתרת לצד אּלא זה ׁשאין ׁשרֹואין הּצרה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרב

אֹומרֹו והּוא מהם, ׁשעל‰Ï‡ּפני וּדאי ּפרּוׁש ְְֵֶַָ¬…ֵֶַַַ
היה ׁשאם וגֹו' מצאּוני ּבקרּבי אלהי ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָֹׁשאין
וצא עלינּו, ּבאין צרֹות ּכ ּכל היּו לא ְְְִִִֵֵָָָָָָֹּבקרּבי

הּנביא ׁשאמר י')ּולמד נפׁשֹו(ׁשֹופטים וּתקצר ְְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּכביכֹול: יׂשראל ְְֲִִֵַַָָּבעמל

‡‡Â.zיח) z‰יס לּמה ּפניוקׁשה ּתיר ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒְִֶַָָָָָ
הלא ואמרּו חּטאתם את ׁשהתוּדּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹאחרי

טעםעל הּכתּוב נֹותן ואם ּבקרּבי, אלהי אין ּכי ְְְֱִִִִֵֵַַַַַָֹ
זה מהם, ּפניו ׁשהסּתיר עּתה עד ּׁשעבר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלמה
ׁשהּטעם אני רֹואה ּכי לאמרֹו צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָאינֹו
ּכמֹו נכר אלהי אחרי ׁשּזנּו לפי הּוא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהסּתיר
לּמה ּבּפסּוק להעיר יׁש עֹוד למעלה, ְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשאמר

‡zּכפל z‰הארי לּמה לדעת צרי עֹוד , ַָ«¿≈«¿ƒֱִִֶַַָָָָ
לֹומר ‰Ú‰לׁשֹון Ïk ÏÚלפרׁש ‰.וחזר k ַָ«»»»»ְְֵַָָƒ»»

ּכי ּפנים, להסּתרת טעם לתת ּבא הּכתּוב ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָאכן
ח"ו ּבצדק ׁשפט לא ׁשה' ח"ו האֹומר ְֵֶֶֶַַָָֹֹיאמר

הּנביא אמר ּכי זה כ"ז)מׁשּפט ּבסאּסאה(יׁשעי' ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו וגֹו' ק'.)ּבׁשּלחּה (סנהדרין ְְְְְְְִֵֶַַַָָ

יׁשּפט והּוא לֹו מֹודדין ּבּה מֹודד ׁשאדם ְְְְִִִֵֶָָָָֹּבמּדה
ּפני ּבהסּתרת והּנה עול, ואין אמּונה אל ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבצדק
חּטאתם על נפרעים ׁשּיהיּו להיֹות יכֹול מהם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָה'
אין ּכי ענׁשם לפי להם הראּוי מּׁשעּור ְְִִִִֵֵֶָָָָָיֹותר
עליהם יבֹוא אׁשר את לדעת חפץ ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשֹופט
ח"ו, צדק מׁשּפט זה ואין והרעֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָמהּצרֹות
על הלא ׁשאֹומרים ּבּמאמר ּכלּול זה ּכי ְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹואּולי

וגֹו': מצאּוני ּבקרּבי אלהי אין ְְְְֱִִִִֵַָֹּכי
‡eואמר נכֹונה ּתׁשּובה להׁשיב ‡Âהּכתּוב »ְְְְִַַָָָָָ¿»…ƒ

z‰ּבּדין לי יׁש זֹו הסּתרה ּפרּוׁש «¿≈ְְִִֵֵַָָ
אסּתיר, הסּתר ּכפל ולזה מהם, ּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאסּתיר

‡e‰‰ ÌBiaאלהי אחרי ׁשּזנה ּבּיֹום ּפרּוׁש ««ֱֲֵֵֵֶַַָָֹ
הּטעם ואמר ‡נכר, ‰Ú‰ Ïk ÏÚ'וגֹו ְֵַַַַָָ«»»»»¬∆ְ

ז"ל אֹומרם ּדר על ה'.)ּפרּוׁש הּמֹודה(חּלין ּכל ְִֵֶֶֶַַָָֻ
והּוא ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּככֹופר זרה ְְְֲֵַַָָָָָָֻּבעבֹודה
הרעה ּכל על הּוא ההסּתרה ׁשּטעם ְְֶַַַַַָָָָָָאֹומרֹו
אלהים אל פנה ּכי הּוא, ּומה עׂשה ֱֲִִֶֶַָָָָֹאׁשר
הּצרֹות ּכל עליו ׁשּיבֹואּו הגם ּומעּתה ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָאחרים,
לזה הּוא ראּוי ּפנים הסּתרת מחמת ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבעֹולם
ּכל עליו יבֹואּו הרעה ּכל עׂשה ׁשהּוא ְֵֶָָָָָָָָָָּכׁשם

נֹותנת: הּדין ׁשּורת וכ ְִֶֶַַַָָהּצרֹות
Ú„Âׁשאינּה ּבעֹולם רעה ואין צרה אין ּכי ¿«ְִֵֵֵֶָָָָָָָ

ּכנגד יּסּורין יסד ה' ּכי אחת עברה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכנגד
מעׂשה ּכל ּכנגד ׂשכר ׁשּקבע ּכדר החטאים ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
הּתֹורה ּכל על ׁשעבר אדם ׁשּכן וכיון ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּטֹוב,
הּתֹורה ּככל ׁשּׁשקּולה זרה עבֹודה על אֹו ְְֲֶַַָָָָָָָֻּכּלּה
ׁשּבעֹולם ענׁשין ּכל עליו לבֹוא הּוא ְֳִֶָָָָָָָָענׁשֹו

מהם: ּפניו ה' הסּתיר ְְִִֵֶֶָָָולזה
zÚÂ.'B‚Â‰יט) ekאֹומרֹו‰zÚÂׁשּלא הגם ¿«»ƒ¿¿ְ¿«»ֲֶַֹ

ּתכף ה' מאמר לעׂשֹות מתעּכב מׁשה ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָהיה
קדם ּומּיד ּתכף לכּתב לזרזֹו נתּכּון ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּומּיד,
ּדכתיב ּבסמּו האמּור את יהֹוׁשע את ְְְִִֶֶַַָָָֻצּוֹותֹו
לצּוֹות היה ׁשהּועד ׁשהגם יהֹוׁשע, את ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֻקרא
ואצּוּנּו וגֹו' יהֹוׁשע את קרא ּדכתיב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָֻֻיהֹוׁשע
ׁשל הּכתיבה להקּדים ה' חפץ כן ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַָָאף
הּכתּוב ׁשאמר ּתמצא וכן ולּמּודּה, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּׁשירה
וגֹו' וילּמדּה וגֹו' הּׁשירה את מׁשה ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹוּיכּתב
ׁשהּוא וגֹו' יהֹוׁשע את ויצו אמר ּכ ְְְְֶֶַַַַַַָָֻואחר
וחּזקֹו יהֹוׁשע את צּוה הּוא ּברּו ְְְִִֶַַָָָֻהּקדֹוׁש
לגמר לֹו היה הראּוי ּומן יׂשראל, את ְְְִִִִֵֶָָָָָָֹלהביא
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Ìa ‰‡B ‡ BÓk(יז לא, (רש"י ¿∆≈ƒ∆¿»»»

ּכּסּוי, לׁשֹון ולא לּזּולת, ּביחס ׁשהּוא הסּתר, לׁשֹון נקט ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֹהּכתּוב

רש"י ׁשּפרׁש זהּו אחר. לדבר מתייחס ּכׁשאינֹו ּגם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשּיי

"zz‰Â,ּפניBÓkלא) ּבלבד הסּתר זהּו ּבצרתם": רֹואה ׁשאיני ¿ƒ¿«¿ƒַָ¿ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

צרתם את ורֹואה רֹואה ׁשהקב"ה וּדאי ּדאמת אליּבא ּכי ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי),

הּדבר ׁשאין נדמה יׂשראל ׁשּלבני אּלא ּכלל, עין מעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואינֹו
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אּתטז הא למׁשה יי ְְְֲֶַַַָָֹואמר

ויקּום אבהת עם ֲִִֵָָָָׁשכב

ּבתר ויטעי הדין ְְִֵֵַַָָָעּמא

הּוא ּדי ארעא עממי ְְֲִֵַַַַָטעות

ויׁשּבקּון ּביניהֹון ּתּמן ְְְִֵֵַָָעל

ּדי קימי ית ויׁשנּון ְְְְִִִַַַָָּדחלּתי

עּמהֹון: ְְִִָגזרית

בהֹוןיז רגזי ְְְְִִָויתקֹוף

וארחקּנּון ההיא ְְְְִִִֵַַָּבעידנא

מנהֹון ׁשכנּתי ְְְֱִִִֵֶַואסּלק

יתהֹון ויערען למּבז ְְְִִִַַָָויהֹון

ויימר ועקן סּגיאן ְְִִֵַַָָָָּביׁשן

הלא ההיא ְְֲִִַָָּבעידנא

ּביני אלהי ׁשכינת ְְֱִִִֵֵַַָמּדלית

האּלין: ּביׁשּיא ְִִִֵַָָָערעּוני

אסּלקיח סּלקא ֱֲַַַַָָָואנא

ּביֹומא מּנהֹון ְְְְִִִָׁשכנּתי

ּדי ּביׁשא ּכל על ִִַַָָההּוא

לטעות אתּפנּיּו ארי ְְְֲֲֲִִֵַַָעבדּו

ְַַָעממּיא:

יתיט לכֹון ּכתיבּו ְְְִַָּוכען

ואּלפּה הדא ְְְְַַַָָָֻּתׁשּבחּתא

ׁשּויּה יׂשראל ְְְִִֵֵַַָלבני

קדמי ּדתהי ּבדיל ְְְְֳִִֵַָֻּבפמהֹון

לסהיד הדא ְְְִַָָָָֻּתׁשּבחּתא

יׂשראל: ְְִִֵֵָּבבני

      

אֹומרֹו ּדר על י"ג)מלכּות ה'(ש"א ויצּוהּו ְְְֵֶֶַַַַ
ודרׁשּו ּתביא אּתה ּכי אֹומר הּוא וכן ְְְְִִִֵֵַָָָָלנגיד,

ח.)ז"ל קדקדם:(סנהדרין על וה מּקל קח ְְְְֳִֵֶַַַַַָָ
Ì˜Â.'B‚Âטז) ‰f‰ ÌÚ‰היא קימה וכי קׁשה ¿»»»«∆¿ְִִִֶָָ

הּזֹונה לֹו היא והׁשּפלה ירידה והלא ְְְֲִִֶַַַָָָֹלֹו
על לֹומר ׁשּיכּון ואּולי נכר, אלהי ְְֱֲֵֵֵֵֶַַַַַָֹאחרי

אֹומרֹו ט"ו)ּדר ל"ב יׁשרּון(לקּמן וּיׁשמן ְְְְִֶֶַַַָֻ
אֹומרֹו והּוא ‰ÌÚוּיבעט, Ì˜Âהיתה ּפרּוׁש ְְְִַָ¿»»»ְֵָָ

וכבֹוד ועׁשר הארץ ּבירּׁשת ּבעֹולם קימה ְְִִֶֶַָָָָָָֻלֹו
אחרי וזנה ׁשּיבעט לֹו יצא ּומּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוּיׁשמן
הּׁשירה את לכם ּכתבּו ּבסמּו אמר וכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָוגֹו',
ודׁשן וׂשבע ואכל וגֹו' אביאּנּו ּכי וגֹו' ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹהּזאת
ׁשהקּדים הרי וגֹו', אחרים אלהים אל ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶָָֹּופנה
ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּכמֹו לּופנה, ודׁשן ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָׂשבע

וזנה: ּכ ואחר וקם לֹומר ְְְְִִַַַָָָָהקּדים
„BÚאחרי יזנה עצמֹו ההּוא הּדֹור לא ּכי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹירצה

וכן מּמּנּו, ׁשּיקּום הּדֹור אּלא נכר ְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאלהי
ׁשֹופטים ּבספר אֹומרֹו יהֹוׁשע(ב)הּוא וּימת ְְְְִֵֶַַָָֻ

אבֹותיו אל נאסף ההּוא הּדֹור ּכל וגם ְְֱֲֶֶַַַַָָוגֹו'
את יׂשראל בני וּיעׂשּו וגֹו' אחר ּדֹור ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָוּיקם
העּמים מאלהי וגֹו' הּבעלים את וּיעבדּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהרע
וזנה וגֹו' וקם אֹומרֹו והּוא סביבֹותיהם, ְְְְְְֲִֵֶֶָָָאׁשר

ּבקרּבֹו: ׁשּמה בא הּוא אׁשר ְְְֲִֶָָָוגֹו'
ÌzÚÂ.'B‚Âיז)  zz‰Âיּתן אם ּכי הּכּונה «¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ִִִֵַַָָ

עליהם יבֹואּו אׁשר הּצרֹות לדעת ּדעּתֹו ְֲֲֵֶֶַַַַָָָה'
מֹודיע הּוא לזה אּפֹו, חרֹון ויסּלק רחמיו ֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָיהמּו
רּבֹות. צרֹות ימצאּוהּו ּובזה ּפניו יסּתיר ְְִִִֶַַָָָָָּכי

ÌBiaואֹומרֹו Ó‡Âּבדעּתם ׁשּיׁשערּו ּפרּוׁש וגֹו' ְְ¿»««ְְְְֲֵֶַַָ
הסּתרת לצד אּלא זה ׁשאין ׁשרֹואין הּצרה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרב

אֹומרֹו והּוא מהם, ׁשעל‰Ï‡ּפני וּדאי ּפרּוׁש ְְֵֶַָ¬…ֵֶַַַ
היה ׁשאם וגֹו' מצאּוני ּבקרּבי אלהי ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָֹׁשאין
וצא עלינּו, ּבאין צרֹות ּכ ּכל היּו לא ְְְִִִֵֵָָָָָָֹּבקרּבי

הּנביא ׁשאמר י')ּולמד נפׁשֹו(ׁשֹופטים וּתקצר ְְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּכביכֹול: יׂשראל ְְֲִִֵַַָָּבעמל

‡‡Â.zיח) z‰יס לּמה ּפניוקׁשה ּתיר ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒְִֶַָָָָָ
הלא ואמרּו חּטאתם את ׁשהתוּדּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹאחרי

טעםעל הּכתּוב נֹותן ואם ּבקרּבי, אלהי אין ּכי ְְְֱִִִִֵֵַַַַַָֹ
זה מהם, ּפניו ׁשהסּתיר עּתה עד ּׁשעבר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלמה
ׁשהּטעם אני רֹואה ּכי לאמרֹו צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָאינֹו
ּכמֹו נכר אלהי אחרי ׁשּזנּו לפי הּוא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהסּתיר
לּמה ּבּפסּוק להעיר יׁש עֹוד למעלה, ְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשאמר

‡zּכפל z‰הארי לּמה לדעת צרי עֹוד , ַָ«¿≈«¿ƒֱִִֶַַָָָָ
לֹומר ‰Ú‰לׁשֹון Ïk ÏÚלפרׁש ‰.וחזר k ַָ«»»»»ְְֵַָָƒ»»

ּכי ּפנים, להסּתרת טעם לתת ּבא הּכתּוב ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָאכן
ח"ו ּבצדק ׁשפט לא ׁשה' ח"ו האֹומר ְֵֶֶֶַַָָֹֹיאמר

הּנביא אמר ּכי זה כ"ז)מׁשּפט ּבסאּסאה(יׁשעי' ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו וגֹו' ק'.)ּבׁשּלחּה (סנהדרין ְְְְְְְִֵֶַַַָָ

יׁשּפט והּוא לֹו מֹודדין ּבּה מֹודד ׁשאדם ְְְְִִִֵֶָָָָֹּבמּדה
ּפני ּבהסּתרת והּנה עול, ואין אמּונה אל ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבצדק
חּטאתם על נפרעים ׁשּיהיּו להיֹות יכֹול מהם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָה'
אין ּכי ענׁשם לפי להם הראּוי מּׁשעּור ְְִִִִֵֵֶָָָָָיֹותר
עליהם יבֹוא אׁשר את לדעת חפץ ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשֹופט
ח"ו, צדק מׁשּפט זה ואין והרעֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָמהּצרֹות
על הלא ׁשאֹומרים ּבּמאמר ּכלּול זה ּכי ְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹואּולי

וגֹו': מצאּוני ּבקרּבי אלהי אין ְְְְֱִִִִֵַָֹּכי
‡eואמר נכֹונה ּתׁשּובה להׁשיב ‡Âהּכתּוב »ְְְְִַַָָָָָ¿»…ƒ

z‰ּבּדין לי יׁש זֹו הסּתרה ּפרּוׁש «¿≈ְְִִֵֵַָָ
אסּתיר, הסּתר ּכפל ולזה מהם, ּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאסּתיר

‡e‰‰ ÌBiaאלהי אחרי ׁשּזנה ּבּיֹום ּפרּוׁש ««ֱֲֵֵֵֶַַָָֹ
הּטעם ואמר ‡נכר, ‰Ú‰ Ïk ÏÚ'וגֹו ְֵַַַַָָ«»»»»¬∆ְ

ז"ל אֹומרם ּדר על ה'.)ּפרּוׁש הּמֹודה(חּלין ּכל ְִֵֶֶֶַַָָֻ
והּוא ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּככֹופר זרה ְְְֲֵַַָָָָָָֻּבעבֹודה
הרעה ּכל על הּוא ההסּתרה ׁשּטעם ְְֶַַַַַָָָָָָאֹומרֹו
אלהים אל פנה ּכי הּוא, ּומה עׂשה ֱֲִִֶֶַָָָָֹאׁשר
הּצרֹות ּכל עליו ׁשּיבֹואּו הגם ּומעּתה ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָאחרים,
לזה הּוא ראּוי ּפנים הסּתרת מחמת ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבעֹולם
ּכל עליו יבֹואּו הרעה ּכל עׂשה ׁשהּוא ְֵֶָָָָָָָָָָּכׁשם

נֹותנת: הּדין ׁשּורת וכ ְִֶֶַַַָָהּצרֹות
Ú„Âׁשאינּה ּבעֹולם רעה ואין צרה אין ּכי ¿«ְִֵֵֵֶָָָָָָָ

ּכנגד יּסּורין יסד ה' ּכי אחת עברה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכנגד
מעׂשה ּכל ּכנגד ׂשכר ׁשּקבע ּכדר החטאים ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
הּתֹורה ּכל על ׁשעבר אדם ׁשּכן וכיון ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּטֹוב,
הּתֹורה ּככל ׁשּׁשקּולה זרה עבֹודה על אֹו ְְֲֶַַָָָָָָָֻּכּלּה
ׁשּבעֹולם ענׁשין ּכל עליו לבֹוא הּוא ְֳִֶָָָָָָָָענׁשֹו

מהם: ּפניו ה' הסּתיר ְְִִֵֶֶָָָולזה
zÚÂ.'B‚Â‰יט) ekאֹומרֹו‰zÚÂׁשּלא הגם ¿«»ƒ¿¿ְ¿«»ֲֶַֹ

ּתכף ה' מאמר לעׂשֹות מתעּכב מׁשה ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָהיה
קדם ּומּיד ּתכף לכּתב לזרזֹו נתּכּון ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּומּיד,
ּדכתיב ּבסמּו האמּור את יהֹוׁשע את ְְְִִֶֶַַָָָֻצּוֹותֹו
לצּוֹות היה ׁשהּועד ׁשהגם יהֹוׁשע, את ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֻקרא
ואצּוּנּו וגֹו' יהֹוׁשע את קרא ּדכתיב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָֻֻיהֹוׁשע
ׁשל הּכתיבה להקּדים ה' חפץ כן ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַָָאף
הּכתּוב ׁשאמר ּתמצא וכן ולּמּודּה, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּׁשירה
וגֹו' וילּמדּה וגֹו' הּׁשירה את מׁשה ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹוּיכּתב
ׁשהּוא וגֹו' יהֹוׁשע את ויצו אמר ּכ ְְְְֶֶַַַַַַָָֻואחר
וחּזקֹו יהֹוׁשע את צּוה הּוא ּברּו ְְְִִֶַַָָָֻהּקדֹוׁש
לגמר לֹו היה הראּוי ּומן יׂשראל, את ְְְִִִִֵֶָָָָָָֹלהביא
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יֹותר קרֹוב הראׁשֹון הּפרּוׁש ּפרּוׁשים, ׁשני מביא ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָּכׁשרש"י

אבל זה. ׁשּבפרּוׁש הּקׁשי על עֹולה הּׁשני ּבּפרּוׁש הּקׁשי ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלּפׁשט,

ׁשני ׁשּלפנינּו ללּמדנּו ּכדי יׂשראל", חכמי ּבֹו "נחלקּו מקּדים ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכאן

ּפרּוׁש. ּבכל ׁשּיׁש הּקׁשי חמרת מּבחינת "ׁשקּולים" ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֻּפרּוׁשים

- הראׁשֹון ÏB„bלּפרּוׁש ˜Ácאת ׁשּנּו הארּבעים ׁשּבׁשנת לֹומר ִֵַָ…«»ְְִִִֶֶַַַָָ

מּמּנּו. ּבֹולט ּדף ׁשהיה נזּכר לא ּתרּומה ּבפרׁשת ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהארֹון,

- הּׁשני ÏB„bלּפרּוׁש ˜Ácּבתֹו" ּפרּוׁשֹו ארֹון" ׁש"מּצד לפרׁש ִֵֵַַ…«»ְְִֵֵֶַָָ

ָָהארֹון".
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ּדיכ לארעא אעלּנּון ְְֲִִֵֵַָָארי

עבדא לאבהתהֹון ְְֲִֵַַָָָָקּימית

וייכלּון ּודבׁש ְְְֲֵַַחלב

ויתּפּנקּון ְְְְְְִִַויׂשּבעּון

טעות ּבתר ְְְֲִַַַָויתּפנּון

וירּגזּון ויפלחּנּון ְְְְְְְִַַַָֻעממּיא

קימי: ית ויׁשנּון ְְְֳַַַָָָקדמי

יערעןכא ארי ְְֲִֵֵָָויהי

ועקן סּגיאן ּביׁשן ְִִֵַָָָָָיתּה

הדא ּתׁשּבחּתא ְְְֵַָָָָֻותתב

אר לסהיד לאקדמֹוהי י ְֲֳִִֵָָָ

ארי ּבניהֹון מּפם ְְְֲִִֵֵֵֻתתנׁשי

ּדי יצרהֹון ית קדמי ְְֱֳִִִַָָגלי

עד דין יֹומא עבדין ְִִֵַָָאּנּון

ּדי לארעא אעלּנּון ְְִִֵַָָָלא

ִֵַקּימית:

יתכב מׁשה ְֶַָֹּוכתב

ּביֹומא הדא ְְְַָָָָּתּוׁשּבחּתא

לבני ואּלפּנּה ְְִִֵֵַַַההּוא

ְִֵָיׂשראל:

נּוןכג ּבר יהֹוׁשע ית ְִַַַָֻּופּקיד

אּת ארי ואּלים ּתקף ְְְֲֲִֵֵַַַַואמר

יׂשראל ּבני ית ְְִֵֵֵָָָּתעל

להֹון קּימית ּדי ְְְִִֵַַָלארעא

:בסעּד יהי ְְְְִֵֵַָּומימרי

מׁשהכד ׁשצי ּכד ֲֵֵֶַַָֹוהוה

אֹוריתא ּפתּגמי ית ְְְְִִֵַַָָָלמכּתב

עד ספרא על ְִַַָָָהדא

ְִִּדׁשלימּו:

לואיכה ית מׁשה ִֵֵֶַָָֹּופּקיד

דיי קימא ארֹון ְְְֲֵַָָָָנטלי

ְֵָלמימר:

דאֹוריתאכו ספרא ית ְְְִִַָָָסיבּו

מּסטר יתּה ּותׁשּוּון ְְִֵֵַַָָהדין

אלהכֹון דיי קימא ְְֱֲֲַָָָָָארֹונא

לסהיד: ּב תּמן ְִִֵַָָָויהי

(ידענא)כז ידענא אנא ְְְֲֲֵַַָָָָארי

קדל וית סרבנּות ְְְַָָָָָָית

קּים אנא בעד הא ְְְֲַַַָָָָּדקׁשיא

מסרבין דין יֹומא ְְְִִֵָָעּמכֹון

(ארי) ואף יי קדם ְְֲֲֳֵֵַָָהויתּון

ּדאמּות: ְֵַָּבתר

      
יקּימּו ּכ ואחר יצּוה אׁשר יתּבר מאמר ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָּכל
הּטעם אּלא ּוללּמדּה, הּׁשירה לכּתב ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹמצוֹותיו
ּוזריזּות ּתכף, ּוללּמד לכּתב צּוה ׁשה' לפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹהּוא
את ׁשּיצּוה עד לעּכב ׁשּלא אּלא ּבא לא ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹזֹו

ְַֻיהֹוׁשע:
d„nÏÂ.'B‚Â Ì‰ÈÙa dÓÈN 'B‚Â,'ה צּוה מצוֹות ג' ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ∆¿ְִִָ

ּבני את ללּמדּה ׁשנית לכּתב, ְְְְִִֵֵֶַַַָֹאחת
ׁשליׁשית הּׁשירה, ּדברי ּכּונת ׁשּידעּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
עׂשה ּוׁשלׁשּתן קריאתּה, לידע ּבפיהם ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָלׂשימּה

ב' הּׁשירה, את מׁשה וּיכּתב ּדכתיב ְְִִִִֶֶֶַַָֹמׁשה
ּבאזני מׁשה וידּבר ג' יׂשראל, ּבני את ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוילּמדּה

הּזאת הּׁשירה ּדברי את יׂשראל קהל ּפרּוׁשּכל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לפלא שאינו מזכיר בלימודים הנלמדים ברבים גם לימוד תניא בכל יום ועכ"פ ביום ב' וה' נוסף 

על הש"ק שכלשון רז"ל לא יהי' שלשה ימים בלא תורה פנימיות התורה.

בברכת הצלחה וכוח"ט.
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פרשת נצבים-וילך לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ט אלול
מפרק צ

עד סוף פרק צו 
ופרקים נה-נז

יום רביעי - כ"ב אלול
מפרק קו

עד סוף פרק קז 
ופרקים סד-סו

יום שני - כ' אלול
מפרק צז

עד סוף פרק קג
ופרקים נח-ס

יום חמישי - כ"ג אלול
מפרק קח

עד סוף פרק קיב
ופרקים סז-סט

יום שלישי - כ"א אלול
מפרק קד

עד סוף פרק קה
ופרקים סא-סג

יום שישי - כ"ד אלול
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח
ופרקים ע-עב

שבת קודש - כ"ה אלול
פרק קיט מפסוק א עד סוף פסוק צו

ופרקים עג-עה

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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לכאורה.24. מיותרת רחמנות", "לשון "לשון", שהמלה ותיקונים", ב"הערות מעיר שליט"א 25.הרבי   לגבי "חידוש
עליו". לרחם שאסור גם או שחסר) (אף להשפיע לא אומרת שמדה"ר לזה גם משפיע דחסד - בכ"מ ב"הערות26.המבואר מעיר שליט"א הרבי

אינן". אלו תיבות ב) צח, התורה (אור סי"ג ידעתיו כי ש"בד"ה 27.ותיקונים"   ."כדלקמן ויסוד מל' - "שזהו
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ג. פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא ספ"ג.15.ראה התשובה אגרת וראה יד. יא, סע"א16.איוב י, ב"ב ראה
שם. מהר"ל וחדא"ג יז.17.ופרש"י יט, ˘18‡ÈÏ.משלי ‡ Î ˙לכאורה"˙ÏÈÏ˘בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות השכר

- (וכמש"נ בצדקה לבד אינה המצות בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל בצדקה). דישנו החיוב רק מנתינתו)".ÈÈÏÎ(כ"א
.19‡ÈÏ˘ ‡ Î ˙נפק"מ מאי וחיÔ‡Î"לכאורה בסוג אינו דאפילו מוסיף דבזה וי"ל כיון‡ÍÈÁהטעם? הנ"ל, שייך בכ"ז -

             

אלול כ"ד שישי יום
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בכלל לדקדק)ÂÈשהוא (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) ÏÎ(1(ראה שנאמר: אע"פ הגבלות: ÈÁÂ(2הג' בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡-
(3 לבריות, גם להמקבל".ÍÓÚיתן יותר כ"א בשווה יהי' לא א.20.- ˘ËÈÏ"‡:21.מ, "ÂÓ„‡ "Î Ú."שכר מניעת רק 22Ú."לא

:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ "Îלצדקה כבר נתן אם גם נתעלמוÂ„Î˘"ובמילא ובמילא -ÏÎלפנ"ז כו' המנין בעת עוד ליתן צריך - דלעיל הענינים
˘Â„ÈÁ."זו א.23.אגה"ק כו, ברכות ב. ט, טו.24.חגיגה א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב א.1.ל' פח, ‡„2"ÂÓ.זח"א "Î Ú

:‡"ËÈÏ˘."(('הב) 7 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט המרחם כל ד"ה וראה שם. פיה"מ פאה. ריש ה"ח.3."משנה פ"ח תשובה הל' 4Ú.רמב"ם
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ "Î."פמ"ח צו.5."וראה קיט, תהלים
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אלול כ"ד שישי יום
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בכלל לדקדק)ÂÈשהוא (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) ÏÎ(1(ראה שנאמר: אע"פ הגבלות: ÈÁÂ(2הג' בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡-
(3 לבריות, גם להמקבל".ÍÓÚיתן יותר כ"א בשווה יהי' לא א.20.- ˘ËÈÏ"‡:21.מ, "ÂÓ„‡ "Î Ú."שכר מניעת רק 22Ú."לא

:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ "Îלצדקה כבר נתן אם גם נתעלמוÂ„Î˘"ובמילא ובמילא -ÏÎלפנ"ז כו' המנין בעת עוד ליתן צריך - דלעיל הענינים
˘Â„ÈÁ."זו א.23.אגה"ק כו, ברכות ב. ט, טו.24.חגיגה א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב א.1.ל' פח, ‡„2"ÂÓ.זח"א "Î Ú

:‡"ËÈÏ˘."(('הב) 7 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט המרחם כל ד"ה וראה שם. פיה"מ פאה. ריש ה"ח.3."משנה פ"ח תשובה הל' 4Ú.רמב"ם
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ "Î."פמ"ח צו.5."וראה קיט, תהלים
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יט.6. יח, 7.וירא   ."8."מצוות   ."9."תורה   גילוי"
10.אלקות".   ) זמנים לב' שמחלק וצ"ע"."להעיר בתחי'. לעתיד, ענינים): ב' גם שזהו 11.מובן 

 ."פמ"ח ב.12."ראה כט, כג.13.מנחות קד, יב.14.תהלים ז, א.15.קהלת א.16.קסג, פו, ב"מ

             

אלול כ"ה קודש שבת
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דרקיע.17. במתיבתא מיפלגי קא א.18.ד"ה יז, 19"ÈÏ.ברכות "ÂÓ„ "Î Ú- (מקיף בראשיהם ונהניןÂÚÂ„"ועטרותיהם ענין)
(פנימי)". 20"ÈÏ.כו' È" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות גילויÚ"ÎÂÒהעיר, -

שונהÌÏÂÚשלו ענין עוד ויש שווה, והתחתון המדינהÈÓ‚Ïהעליון בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -ÂÂ,
דעצמו)". ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו 21"ÈÏ.אבל "ÂÓ„ "Î Úנוגע "שזה

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא ד.22.כאן, כא, בן23.תהלים נחוניה ר' תפלת
ואילך). סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה כא.24.הקנה, ס, 25"ÈÏ.ישעי' "ÂÓ„ "Î Úמחילוקי זה כי כאן "הובא

"ועמך בתה"מ וג"ע: להלןÌÏÂÎתחה"מ אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת ב. עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",
"ועמך אומר כשהוא שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א רקÌÏÂÎ"אך היא הכוונה צדיקים"

- וÂ„ÓÚÈש"כולם כו' והאבות משה אז: ויהיו -בתחה"מ, ופשיטא מימיך. שואב לפום‚Ï„Âעד וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין החילוק
וכו'". (בג"ע) שעו"ד



נג              

אלול כ"ה קודש שבת
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דרקיע.17. במתיבתא מיפלגי קא א.18.ד"ה יז, 19"ÈÏ.ברכות "ÂÓ„ "Î Ú- (מקיף בראשיהם ונהניןÂÚÂ„"ועטרותיהם ענין)
(פנימי)". 20"ÈÏ.כו' È" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות גילויÚ"ÎÂÒהעיר, -

שונהÌÏÂÚשלו ענין עוד ויש שווה, והתחתון המדינהÈÓ‚Ïהעליון בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -ÂÂ,
דעצמו)". ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו 21"ÈÏ.אבל "ÂÓ„ "Î Úנוגע "שזה

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא ד.22.כאן, כא, בן23.תהלים נחוניה ר' תפלת
ואילך). סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה כא.24.הקנה, ס, 25"ÈÏ.ישעי' "ÂÓ„ "Î Úמחילוקי זה כי כאן "הובא

"ועמך בתה"מ וג"ע: להלןÌÏÂÎתחה"מ אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת ב. עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",
"ועמך אומר כשהוא שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א רקÌÏÂÎ"אך היא הכוונה צדיקים"

- וÂ„ÓÚÈש"כולם כו' והאבות משה אז: ויהיו -בתחה"מ, ופשיטא מימיך. שואב לפום‚Ï„Âעד וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין החילוק
וכו'". (בג"ע) שעו"ד
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ה.26. מ, ב.27.ישעי' עה, יב.28.ב"ב כח, ‡"ÈÏאיוב "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' 29."במקום

‡"ÈÏ "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰."ובכ"מ כו'. והחכמה סע"א: קכא, משפטים גם30."ראה וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות ספר
ג. טו, צו הגמול.31.לקו"ת ז'.32.בשער משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס"ו לב.34.המשך סימן לקמן פל"ז. ח"א 35"Î.ראה ˙Ú‰

‡"ÈÏ "ÂÓ„‡מחז"ל מובן אינו הנ"ל ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו פיסקא ענין מה דשכרÓ"Î"לכאורה סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה
הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל עפמשנ"ת והתירוץ - הצדקה). מצות - (וכולל בג"ע המצות
א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני נפק"מ מאי לעיל) כאן (שהזכיר שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו'

ומוסיף -ÂÚ„כו'. שייך˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין שזהו - מחייהו תורה שטל ע"י Ê‰)בא Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Âב ובמילאשיהי' בתורה", העוסק "כל סוג
כפום ח"ע "בחי' בהשגת גם „ÈÏÈ'תלוי ‡ÂÚומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - וה"זÈÁ‡Ïענין - ד"תשיחך" השכר - תחה"מ

"‡È‰'דילי שיעורא דכפום ח"ע (התורה, תשיחך" בבי'Ú"(דוקא) שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒהביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:
ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - שקדמו להענין שמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא

Ê"Á‡האגרת בתחלת אבל מאד. מצותך לרחבה בי'‡ÔÈיבוא ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰ÂÁ˙מקום הצדקה שע"י
.36‡"ÈÏ "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰."חד כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - מובן אינו שלכאורה - כו' ‡„37"ÂÓ."במקום "Î ˙Ú‰
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:‡"ËÈÏ˘."ספל"ו לעיל ב. קיא, כתובות כב.38."ראה ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ט.41.ישעי' מ, תהלים
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נהניתי ממה שרואה הצלחה בלימודי דא"ח עם תלמידי בית ספר למלאכה,  במענה על מכתבו, 

ומ"ש שהרבה לא הצליח בלימודו הוא, הרי זה היפך דברי רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה 

- והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה - שכותב בספרו תורה אור בתחלתו שעל ידי מעשה הצדקה נעשים 

מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה,

ובאופן מפליא היינו אלף פעמים ככה,  )אלא שמלשון זה עצמו מובן שרק שנזדככו המוח והלב 

וע"פ ביאור הצ"צ והגהות ללקו"ת לג' פרשיות שם הרי זה לא רק הגדלה בכמות אלא גם באיכות ושלא 

בערך כי הוא מעולם העשי' לעולם האצילות, אבל לאחכ"ז ה"ז רק הזדככות שפירושו שאם ילמוד אח"כ 

שעה יצליח כבאלף שעה, אבל עכ"פ שעה זו צריך ללמוד, ולימוד פירושו אליבא דנפשי' ואח"כ גם לשמה 

וכמבואר בחסידות כל המדריגות בזה(.

והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל ושיראה הפעולה באופן שלא ישאר מקום להסתת הלעו"ז.

בברכת הצלחה וכוח"ט ולבשר טוב מהטבת מצב בריאות אביו שי'.

נ.ב.

מ"ש שיש סברא שיהי' בביתו בימי ר"ה הבע"ל אף שכמה מתלמידי תו"ת יהיו בימי סגולה האלו 

ונבהלתי על חוסר  בכותלי הישיבה והטעם לזה מפני שמצב בריאות אביו שי' אינו כדבעי. הנה נפלאתי 

הבטחון כ"כ בהשי"ת, שבשילהי מנ"א כבר קובעים ובטוחים ח"ו שתהי' בריאות אביו שי' לאחר חדש שלא 

כדבעי ובמילא מקבל סברא שצריך הוא למעט בעבודת התפלה וכו', והרי הי' טוב ומתאים יותר להוראת 

נשיאנו הק' טראכט גוט וועט זיין גוט ולהיות בטוחים שבודאי יוטב מצב בריאות אביו שי' ובודאי יוכל 

הוא להוסיף בעבודתו עבודה שבלב ככל הצורך.



היום יום . . . נו

ה'תש"גיט אלוליום ראשון

חומש: נצו"י, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו. נה־נז.

תניא: טז. אהוביי . . . 248 דף פ'.

רבינו הזקן זייענדיג נָאך אין וויטעבסק, הָאט אמָאל געזָאגט א תורה אויפ'ן פסוק אתם נצבים 
גו', און הָאט געטייטשט מחוטב עצך ל' עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות מחשבות בלב איש, שואב 

מימיך אויסשעּפען די מים ווָאס מצמיחים כל מיני תענוג.

ִבים ּגֹו'", ּוֵפֵרׁש: "ֵמֹחֵטב ֵעֶצָך"  ם ִנּצָ סּוק "ַאּתֶ ַעם ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ ְסק, ָאַמר ּפַ ִוויטֶעּבְ ְהיֹותֹו ּבְ ֵקן, עֹוד ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ִים  ֹאב ]ַהחּוָצה[ ֶאת ַהּמַ ֵלב ִאיׁש", "ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך" – ִלׁשְ בֹות ּבְ ְלׁשֹון ֵעָצה, ֵיׁש ַלֲעֹקר ]=ַלֲחֹטב[ ֶאת ָה"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ֲענּוג. ל ִמיֵני ּתַ ְצִמיִחים ּכָ ּמַ ׁשֶ

ה'תש"גכ אלוליום שני

חומש: נצבים וילך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג. נח־ס.

תניא: והנה זהו . . . לב ונפש.

דער ווָאס איז נידעריג און גרָאב הערט ניט ָאן די אייגענע גרָאבקייט און נידעריקייט.

ּסּותֹו ּוְנִחיתּותֹו הּוא. חּות ְוַגס, ֵאינֹו ָחׁש ֶאת ּגַ ּנָ ֶזה ׁשֶ

ה'תש"גכא אלוליום שלישי

חומש: נצבים וילך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה. סא־סג.

תניא: יז. נודע . . . 250 וע"ש היטב.

ֵני  ֵרְך – ֵא־ל ֶאָחד – ְלָכל ּבְ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלַפְרֵסם ֱאֹלקּותֹו ִיְתּבָ ְגַלל ֲעבֹוָדתֹו ּבִ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון – ַאְבָרָהם, ּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ה ּבְ ה' ּוְבתֹוָרתֹו, ְוָכל ִאיׁש ְוִאּשָׁ הֹוָרה ּבַ ל ַהּדֹורֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּטְ ָהעֹוָלם, ָזָכה ְלַהְנִחיל ְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ה. דֹוׁשָ ם ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֵיׁש ָלֶהם ַהּכַֹח ְוָהֹעז ִלְמֹסר ַנְפׁשָ

ה'תש"גכב אלוליום רביעי

חומש: נצבים וילך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז. סד־סו.

תניא: וזהו שארז"ל . . . מנוחה כו'.

תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען זיך, כי 
בטופרהא אחידן, יעדער שטָאך איז  קליפה וסטרא אחרא, ואחר נטילת הצפרנים צריך להיות נטילת 

ידים, כמבואר ענינה בדא"ח, המשכת המוחין למדות.

טּוְפָרָהא ֲאִחיָדן"  י "ּבְ ְרַנִים, ֹלא ִלְדֹקר, ּכִ ּפָ ה ְלהֹוָכָחה ְצִריִכים ְלָהִסיר ֶאת ַהּצִ ִחּלָ י ּתְ ת, ּכִ ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ּדֹוֶרׁשֶ
ְרַנִים ָצִריְך ִלְהיֹות ְנִטיַלת ָיַדִים,  ּפָ ה' ְו'ִסְטָרא ַאֲחָרא'; ְוַאַחר ְנִטיַלת ַהּצִ ִקיָרה ִהיא 'ְקִלּפָ ל ּדְ ְרַנִים ֶנֱאָחזֹות[, ּכָ ִצּפָ ]=ּבַ

ַכת ַהּמִֹחין ְלִמּדֹות. ים, ֲחִסידּות[, ַהְמׁשָ ְבֵרי ֱאֹלִקים ַחּיִ ְמֹבָאר ִעְנָיָנּה בדא"ח ]ּדִ ּכַ



נז היום יום . . . 

ה'תש"גכג אלוליום חמישי

חומש: נצבים וילך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב. סז־סט.

תניא: יח. כתיב . . . 252 בלק"א.

ין )סז  ִגּטִ ל ֲחָכִמים ּבְ ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ָנה – ַהּסּוְגָיא ּבְ ֶבן ח־יא ׁשָ ָלְמדֹו – ְוהּוא ָאז ּכְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ ה, ּבְ ר' ֹמׁשֶ
דּו ּתֹוָרִתי  ים: ִלּמְ רּוׁשִ ֵני ּפֵ ֶזה ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ נּו ִמּדֹוַתי", ׁשֶ ם "ׁשְ ן יֹוָחאי[ ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ "י ]=ַרּבִ ּבִ ַמֲאַמר ַרׁשְ ק ּבְ ּפֵ א( ִנְסּתַ
ּה  ּלָ ָנה ָלנּו ּכֻ ּתְ ּנִ ּקֶֹדׁש: ּתֹוָרה ׁשֶ ַדְרּכֹו ּבַ ִנּגּון, ּכְ ֵקן ְוָאַמר – ּבְ נּו ַהּזָ ְך ִנְכַנס ַרּבֵ תֹוְך ּכָ ְפׁשּוטֹו. ּבְ "י( אֹו ִמּדֹוַתי ּכִ )ַרׁשִ
ֶזה  ְלָיא ]=ֶזה ּבָ ָהא ּתַ ים ֶאָחד ֵהם, ְוָהא ּבְ רּוׁשִ ֵני ַהּפֵ ֱאֶמת ֶחֶסד ְוטֹוב, ּוׁשְ ּה ֵהם ּבֶ ּבָ ין ׁשֶ ִמּדֹות טֹובֹות, ֲאִפּלּו ָהֳעָנׁשִ
ם  "ל ָקָרה ּגַ ָכל ַהּנַ ִלי ִמּדֹות טֹובֹות. ּכְ ר ְלתֹוָרה ּבְ ִלי ּתֹוָרה, ְוִאי ֶאְפׁשָ ר ִלְהיֹות ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ לּוי[: ִאי ֶאְפׁשָ ּתָ

ָנה. ִגיל ח־יא ׁשָ ְהיֹותֹו ּבְ ַמח ֶצֶדק" ּבִ ְלַה"ּצֶ

ה'תש"גכד אלוליום שישי

חומש: נצבים וילך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח. ע־עב.

תניא: והשנית היא . . . .דעהו.א

ווָאס מ'הָאט  ווָאס מ'הָאט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך  ווָארט  ַאמָאל איז יעדער 
געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.

ֲעבֹוָדה ְוַהְדָרָכה. ָראּו – הֹוָרָאה ּבָ ָבר ׁשֶ ְמעּו ָהְיָתה ּתֹוָרה, ְוָכל ּדָ ּשָׁ ל ִאְמָרה ׁשֶ ָעָבר, ּכָ ּבֶ

ה'תש"גכה אלולשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ֲאִמיַרת ּכָ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ ִמים - ּבְ ָאר ַהּיָ ׁשְ ְסִליחֹות - ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ּוְבָסמּוְך ָלּה. ֲאָבל ּבִ
י ְלָפֶניָך גו'. ִבים - ְרֵאה ָנַתּתִ ת ִנּצָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִביִעי – ׁשַ ֵלְך ִנְפָרדֹות, ַמְתִחיִלין ְלַמְפִטיר ְוֵכן ִלׁשְ ִבים ַוּיֵ ר ִנּצָ ֲאׁשֶ ּכַ

חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד. עג־עה.

תניא: יט. עוטה . . . ־254־ דאצילות.

ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ם מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּבַ ׁשֵ יד ּבְ ּגִ י ָהַרב ַהּמַ י ִמּמֹוִרי ְוַרּבִ ַמְעּתִ מֶעְזִריְטׁש, ׁשָ ְהיֹוִתי ּבְ ר: ּבִ ֵקן ִסּפֵ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ת  ּבָ ׁשַ ַעְצמֹו ְמָבְרכֹו ּבְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָנה, ַהּקָ י ַהּשָׁ הּוא ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְלָחְדׁשֵ ִביִעי ׁשֶ ָמתֹו ֵעֶדן: ַהֹחֶדׁש ַהּשְׁ ִנׁשְ
ִתיב  ָנה. ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבְ ים י"א ּפְ ָרֵאל ְמָבְרִכים ֶאת ֶהֳחָדׁשִ ֹחֶדׁש ֱאלּול, ּוְבֹכַח ֶזה ִיׂשְ ת ָהַאֲחרֹון ּדְ ּבָ הּוא ַהּשַׁ ְמָבְרִכים ׁשֶ
ם  תּוב "ַוְיִהי ַהּיֹום ּגֹו'" ְוִתְרּגֵ ּכָ ין, ּוְכמֹו ׁשֶ הּוא יֹום ַהּדִ ָנה ׁשֶ "ַהּיֹום" ָקִאי ַעל ֹראׁש ַהּשָׁ ִבים ַהּיֹום", ּדְ ם ִנּצָ "ַאּתֶ
ָנה,  ְפֵני ֹראׁש ַהּשָׁ ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ין. ּוְבׁשַ ּדִ ּזֹוִכים ּבַ ִמים ְועֹוְמִדים", ְוַהְינּו ׁשֶ ִבים – ַקּיָ ם ִנּצָ א", ְו"ַאּתֶ יָנא ַרּבָ "ַוֲהָוה יֹום ּדִ
ת  ּבָ ׁשַ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְרָכתֹו ׁשֶ ֶזהּו ּבִ ִבים", ּדְ ם ִנּצָ ת "ַאּתֶ ָרׁשַ ֹחֶדׁש ֱאלּול, קֹוְרִאין ָאז ּפָ ת ָהַאֲחרֹון ּדְ ּבָ הּוא ׁשַ ׁשֶ

ָנה. ל ַהּשָׁ ָרֵאל ַעל ּכָ ֹרב טֹוב ְלָכל ִיׂשְ יַע ּבְ ּבִ ׂשְ ע ְוַהּמַ ּבָ ׂשֻ הּוא ַהּמְ ִביִעי, ׁשֶ ְמָבְרִכים ֹחֶדׁש ַהּשְׁ



נח            

ה'תש"ע אלול י"ט ראשון יום      

        
       

יעשה ומה מדרבנן. אסורה טוב ויום בשבת תרומה הפרשת
כל לו ואין מהמצות חלה הפריש שלא פסח בליל שנזכר מי

אחרות? להשיג אפשרות
יכול נדרים שנדריו ל13ֿ 12 גיל בין נער מקורי: פתרון הנה

ומעשרות תרומות ה)להפריש הלכה עדיין(להלן איסורים לענין אך ,
מצוה לצורך דרבנן איסור על לעבור ויכול קטן, 'חנוךהוא (ראה

ג) הערה פל"ז .לנער'
משלו להפריש יכול שאדם הדין בטעם תלוי הדבר ואולם,

הר"ן לדעת אחרים: ב)על לו, וכיון(נדרים שליחות, מדין הוא
לאחרים. לתרום הקטן יוכל לא לקטן שליחות שאין

הרשב"א לדעת כי(שם)ואילו כך לשם בשליחות צורך אין
על תרומה קדושת החלת א) חלקים: שני יש תרומה בהפרשת

הקדושה החלת ולגבי טבל. מאיסור השאר התרת ב) המופרש.
שהוא מאחר כי הפירות, בעל בשליחות ההפרשה אין בודאי
בידו אין שלו, אינם כי אלו מפירות להפריש יכול לא עצמו

לכך. שליח למנות
שהרי בשליחות צורך שאין יתכן הפירות התרת לגבי וגם
מצינו וכן בהסכמתם. די אלא הבעלים בממון פעולה עושה אינו
הבעלים התנגדות שרק שלו', שאינו דבר אוסר אדם 'אין בדין
אף לאסור יוכל יסכימו אם אך האיסור, החלת את המונעת היא

שלוחם. שאינו
על משלו ויפריש אחת מצה לקטן להקנות ניתן זו, ולשיטה
כאשר כי להפריש יוכל לא לו, יקנו לא אם אך האחרים, של
שליח להיות צריך המפריש הבעלים מממון נעשית ההפרשה

לקטן שליחות ב)ואין סי' ח"ב או"ח צבי .(הר

ה'תש"ע אלול כ' שני יום   

       
          
     

שיעור יהודה לרבי הכוכבים? צאת של המדוייק המועד מה
הוא – הכוכבים לצאת השקיעה שבין הזמן – השמשות' 'בין
דקות בעוד מתאחר הכוכבים צאת יוסי ולרבי דקות, כעשרים

לה). שבת (ראה ספורות
הרמב"ם, שכתב זה ששיעור בסידורו, הזקן אדמו"ר וכתב
אך שוים. ימים שהם ותשרי, ניסן בימי ישראל בארץ נאמר
נטיית לפי ומשתנה יותר, ארוך השיעור בחו"ל וכן בקיץ,

העולם. לצפון המדינות

מי השיטות. כשתי להחמיר שיש נפסק בגמרא להלכה,
או השבת, צאת לענין זה אם – הכוכבים לצאת להמתין שצריך
לענין אך יוסי. רבי שלפי הכוכבים לצאת יחכה – יום טבול

יהודה. רבי כדעת להקדים יש השבת, קבלת
השמש ששקעה לאחר שגם היא, תם רבנו שיטת אמנם
ההלכה. פי על שקיעה זו ואין משפיעה היא עדיין לעינינו
הנראית. השקיעה לאחר כשעה רק מתחיל השמשות בין לדעתו,
היא דעתו שהרי עליו, נחלקו והראשונים הגאונים רוב אך
בינוניים כוכבים ג' שבצאת כאמור, ההלכה, ולכן החוש". "נגד

הלילה. והתחיל היום תם כבר
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לכהנים? התרומה את להביא חייבים הישראלים אין מדוע
סופרים' ב'קנאת קזיס הגר"ח יב)מבאר שורש המצוות, :(ספר

הכתובים כמשמעות הנתינה, ולא ההפרשה היא המצוה עיקר
לה'" תרומה יט)"תרימו טו, אשר(במדבר ישראל בני מעשר ו"את ,

לה'" כד)ירימו יח, הפירות(שם את ה'מתקנת' היא ההפרשה כי ,
הנתינה ואילו לה', קודש התרומה את ועושה לחולין מטבל
נעשתה כי לבעליו, חוב השבת אלא מהמצוה חלק אינה לכהן
אינה שהנתינה וכיון כפקדון. ישראל ביד שמונח כהנים ממון
בתרומה להטפל חייבין ישראל אין התרומה ממצות חלק

הגורן. מן אותה ולהביא

הרמב"ן לדעת שם)אך שתי(סהמ"צ הן והנתינה ההפרשה
להטפל חייבים הבעלים אין מדוע כן, ואם נפרדות. מצוות

נתינה? מצוות לקיים כדי לכהנים ולהביאה בתרומה
פערלא הגרי"פ ס"ה)מיישב עשה לרס"ג לסהמ"צ :(בביאורו

לתת טהורה בהמה שוחט כל שצריך וקיבה', ולחיים ב'זרוע
בגמרא אמרו ב)לכהן, קלד, שם(חולין נמצא ולא הפריש שאם

המעות ונותן שוויין את מעריך אלא כהן לחפש חייב אינו כהן,
כשיבוא. לכהן

איסור אין (שהרי נתינה מצוות אלא בהן שאין במתנות ואם
שבמתנות כך המתנות, את ממנה הפרישו שלא מבהמה לאכול
גם הרי הכהן, אחר לחפש חיוב חל לא 'הפרשה'), דין אין אלו
גם בה יש ההפרשה למצוות שבנוסף להאומרים אף בתרומה,

כשיבוא. לו יתנה אלא כהן לחפש חייב אינו נתינה, מצות

            

ה'תש"ע אלול כ"ב רביעי יום    

       
      

הנה ואני אהרן אל ה' "וידבר כתוב: כהונה מתנות בפרשת
נתתים לך ישראל בני קדשי לכל תרומתי משמרת את לך נתתי

עולם" לחק ולבניך ח)למשחה יח, .(במדבר
התרומה את למשמרת אהרן בידי מפקיד הקב"ה זה בפסוק
גם אלא גדולה בתרומה רק מדבר הכתוב אין אך לו, השייכת

נוספות. במתנות
השולחן' ה'ערוך ד)לדברי נ, סי' תרומות לכ"ד(הל' הכוונה

ופרח' ה'כפתור ואילו הפרשה בהמשך המנויות כהונה מתנות
וחלה. מעשר תרומת גדולה, בתרומה מדובר כי כותב

מהגמרא ב)והנה, טו, כולל(מעילה תרומה המושג כי עולה
אלו: לדברים הכוונה זה בפסוק שגם ויתכן דברים, ארבעה

וביכורים. חלה מעשר, תרומת גדולה, תרומה
- הללו המתנות לארבע משותף מכנה ישנו בפסוקים ואכן
את להקריב החובה ולמעשה בכולן, המופיעה 'ראשית' המילה
חלב וכל יצהר חלב "כל - תרומה מהן: אחת בכל הראשית
מעשר תרומת נתתים"; לך לה' יתנו אשר ראשיתם ודגן תירוש
והכוונה המעשר" מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמתם -
תרימו חלה עריסותכם "ראשית - חלה שבתרומה; לראשית

אדמתך". ביכורי "ראשית - ביכורים תרומה";
לארבעת משותפות בהלכות ביטוי לידי בא זה משותף ומכנה

הרמב"ם כדברי כא)הדברים טו, תרומות ארבעתן(הל' דין "לפיכך :
ומאה, באחד עולין כולן הוא, אחד ודימוע אכילה לענין

ישרפו". נטמאו ואם זה עם זה ומצטרפין

ה'תש"ע אלול כ"ג חמישי יום   

          
          

 
שמברכים אומרים יש התפילין: בברכת הראשונים נחלקו
אומרים ויש ראש, של על נוספת וברכה יד של על אחת ברכה

לשתיהן. אחת ברכה שמברכים
מברך ומעשרות תרומות כמה שהמפריש זו הלכה ולכאורה

השניה לדעה הוכחה היא לכולן אחת סכ"ה)ברכה או"ח הגר"א .(ביאור
תנאים נחלקו אחרת: להלכה לכאורה סותרת זו הלכה אמנם,

א) מו, לולב(סוכה נטילת כגון מצוות, כמה לפניו שהיו במי
על קדשנו... "אשר שמברך אומרים יש בסוכה. וישיבה
ופסק עצמה. בפני מצוה כל על שמברך אומרים ויש המצוות",

ה"י)הרמב"ם פי"א ברכות כמה(הל' בהפרשת ומדוע השניה. כדעה
לכולן? אחת ברכה שמברך פסק ומעשרות תרומות

לומר: ויש
של פירוט הברכה בנוסח אין המצוות", "על מברך כאשר
ומעשרות" תרומות "להפריש כשמברך אך שמקיים, המצוות
התרומות, סוגי כל נכללים רבים, לשון ב'תרומות', הרי

המעשרות. כל נכללים וב'מעשרות'
על תפילין' 'להניח ובברכת מאחר - בתפילין הדין והוא
יש ראש, של תפילין של נוספת למצוה רמז אין יד של תפילין

עצמה בפני מצוה כל על או"חלברך גבורים סק"ו)(מגן .סכ"ה
התפילין, שתי על אחת ברכה לברך שיש הסוברים ואילו
ולא ומעשרות, תרומות כמה להפרשת דומה שהדבר סוברים
היא מהן אחת כל כי אחת בברכה נפטרות שלא ולולב לסוכה
אחד לסוג משתייכות התרומות כל ואילו שונה, בתוכן מצוה

אחד מסוג הן ראש' וה'של יד' ה'של כי התפילין, גם (ארצותוכך

סקמ"ז) שם .החיים

אלול כ"ד שישי ה'תש"עיום    

        
         

     
שגדלו פירות לחצר הביאו אם למעשרות קובעת הבית חצר
אין הבית בחצר גדלו הפירות אם אבל במטע, כגון לחצר, מחוץ
כתב וכן הפרשה. ללא ארעי מהן לאכול ומותר קובעת, החצר

הט"ו)הרמב"ם אחת(להלן ממנה אוכל - בחצר העומדת "תאנה :
במעשר". חייב - פירות) (שני צירף ואם ופטור. אחת,

גם בחצר למעשרות קובע ביחד פירות שני צירוף כלומר:
למעשרות שקובע מקח, לעניין הדין וכן בחצר, הוא העץ אם

ביחד פירות שני של צירוף יש פ"הכאשר .ה"ג)(להלן
הי"ז)והרמב"ם לא(להלן - בחצר שנטועה "גפן ומפרט: מוסיף

וכן אחד. אחד מגרגר אלא ויאכל, האשכול כל את יטול
שם..." ואוכלו בקרקע כופתו באבטיח, וכן ברימון...

למעשרות. קובעת החצר אחד בפרי גם רבים שבמינים מכאן
ה"גוהראב"ד לא(פ"ה שלם אשכול שהבוצר ואומר חולק (

רש"י דעת גם שזוהי וייתכן צירוף. שליקטיוצר ד"ה ע"א ז (עירובין

ת"ר)והריטב"אאתרוג) ד"ה ע"א יד מעשרות(ר"ה חיוב שהעמידו
בודד. פרי ולא העץ כל את שלקט במי דווקא באתרוג,

הרמב"ם כדעת נוקטים והאחרונים הראשונים שאר אבל
ז). סעי' קב סי' ערוה"ש צא; סעי' שלא סי' יו"ד שו"ע (וראה
ה'חכמת כתב אחרים, לפירות תאנה שבין ההבדל ובהסבר

פ"גאדם' צדק טזֿיז)(שערי תפוחסעי' (כגון: אחד אחד הנאכל שפרי ,
אותו לחלק מקובל שלא למרות ורימון, כאשכול דינו אתרוג) או
בחצר. נקבעים אינם ביחד כמה הנאכלים פירות ורק לחתיכות,

אחרונים עוד פסקו זוכן פרק פסוקות הלכות התרומות, אוצר ציון כרם (ראה

ח)סעי' .ה,
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אלול כ"ד שישי ה'תש"עיום    

        
         

     
שגדלו פירות לחצר הביאו אם למעשרות קובעת הבית חצר
אין הבית בחצר גדלו הפירות אם אבל במטע, כגון לחצר, מחוץ
כתב וכן הפרשה. ללא ארעי מהן לאכול ומותר קובעת, החצר

הט"ו)הרמב"ם אחת(להלן ממנה אוכל - בחצר העומדת "תאנה :
במעשר". חייב - פירות) (שני צירף ואם ופטור. אחת,

גם בחצר למעשרות קובע ביחד פירות שני צירוף כלומר:
למעשרות שקובע מקח, לעניין הדין וכן בחצר, הוא העץ אם

ביחד פירות שני של צירוף יש פ"הכאשר .ה"ג)(להלן
הי"ז)והרמב"ם לא(להלן - בחצר שנטועה "גפן ומפרט: מוסיף

וכן אחד. אחד מגרגר אלא ויאכל, האשכול כל את יטול
שם..." ואוכלו בקרקע כופתו באבטיח, וכן ברימון...

למעשרות. קובעת החצר אחד בפרי גם רבים שבמינים מכאן
ה"גוהראב"ד לא(פ"ה שלם אשכול שהבוצר ואומר חולק (

רש"י דעת גם שזוהי וייתכן צירוף. שליקטיוצר ד"ה ע"א ז (עירובין

ת"ר)והריטב"אאתרוג) ד"ה ע"א יד מעשרות(ר"ה חיוב שהעמידו
בודד. פרי ולא העץ כל את שלקט במי דווקא באתרוג,

הרמב"ם כדעת נוקטים והאחרונים הראשונים שאר אבל
ז). סעי' קב סי' ערוה"ש צא; סעי' שלא סי' יו"ד שו"ע (וראה
ה'חכמת כתב אחרים, לפירות תאנה שבין ההבדל ובהסבר

פ"גאדם' צדק טזֿיז)(שערי תפוחסעי' (כגון: אחד אחד הנאכל שפרי ,
אותו לחלק מקובל שלא למרות ורימון, כאשכול דינו אתרוג) או
בחצר. נקבעים אינם ביחד כמה הנאכלים פירות ורק לחתיכות,

אחרונים עוד פסקו זוכן פרק פסוקות הלכות התרומות, אוצר ציון כרם (ראה

ח)סעי' .ה,



ס            

ה'תש"ע אלול כ"ה קודש שבת    

        
          

      
ס"ה)הרמ"א רנז סי' כספים,(יו"ד מעשר לגבי זה דין הביא

הכספים. מעשר דמי את מהחוב ולקזז לעני להלוות שאפשר
בתורת מראש לעני ניתן כשהכסף רק הוא ההיתר ולכאורה
אם אך מעשר, כנתינת נחשבת החוב הפחתת ולכן הלוואה,
חיוב שום העני על שאין כיון צדקה, בתורת לעני ניתן הכסף

המעשר. את לעצמו לעכב יכול אינו כלפיו,
אין רגילה שבהלוואה אף כי בכך, להקל העולם מנהג אך
זו אין כאן בהלוואה, שמדובר למקבל להודיע בלא להלוות
ההלוואה כי להשיב חייב אינו העני שהרי גמורה, הלוואה

מהמעשר לנכות מנת על רק ט)נועדה הלכה אפילו(להלן ולכן, .
נתכוון. לכך ובודאי מנהגו שזהו כך על סומך בסתם לו נתן אם

בגמרא נחלקו בתרומה א)אמנם, ל, צריך(גיטין התורם האם ,
מצות בכך שתתקיים כדי אחר ידי על לכהן התרומה את לזכות
נחשב שהדבר או החוב, לפירעון מהם ויטול יחזור ושוב נתינה
ופסק נתינה. מצות והתקיימה ממילא והלוי הכהן זכו כאילו
תנאי הזכיר לא הרמ"א אך אחר, ידי על לזכות שצריך הרמב"ם

זה.
הם כי ומעשרות בתרומות החמיר הרמב"ם כי ונראה

מדרבנן הוא כי כספים במעשר היקל והרמ"א (נודעמהתורה,

סע"ג) סקמ"א יו"ד .ביהודה
לחלק: יש מהתורה, כספים שמעשר הדעות לפי ואפילו
נתינה, אינו חוב ופירעון 'נתינה' דין נאמר ומעשרות בתרומות
בכתוב נרמז הוא אלא 'נתינה' נאמרה לא כספים במעשר אך

נהנה העני למעשה חוב בפירעון וגם מהונך', ה' את (משיב'כבד

סמ"ט)דבר .ח"ב

              

       
          


       

       
        

       
         

           
         

         
        

         
         

 
        

          
        

         
          

        
      
        

          
     

         
          
          

       
          

       
         


       

         
     

            
     

        
          

       
          

           
       

         
          

         
         
        

      
           

   


        

       

         
       

         
         

        
         

      





























































































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' ב

             
  

       

ה'תש"ע אלול י"ט ראשון יום

 
 

ּומעּׂשרֹות;‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם ְְְְִִֶַַַַָָָעֹוּׂשה
עֹוּׂשין ואין ׁשלּוחכם. לרּבֹות - אּתם גם ּתרימּו ּכן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
אּתם מה אּתם; ּגם ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובד ֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשליח

ברית. ּבני - ׁשלּוחכם אף ברית, ּבני -ְְְְְֲִִֵֵֶַ
.:ּתרּומה ּתרּומתן אין - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ׁשּתרם1החרׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים והעֹובד והּקטן, והּׁשֹוטה, , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברׁשּותֹו ואפּלּו יּׂשראל ׁשל ׁשּלֹו2את ׁשאינֹו את והּתֹורם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

הּבעלים ּברׁשּות אחרים3ׁשּלא ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּתרּומה זֹו הרי ׁשּלֹו4- - הנאה וטֹובת ּפרֹותיהם. ,5ותּקן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּירצה. ּכהן לכל ְְְִֵֶֶֶָָֹׁשּנֹותנּה
ולּקט‚. חברֹו ּׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

הּבית ּבעל ּבא אם ותרם: ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
ּׁשּתרם מּמה יפֹות ׁשם היּו אם יפֹות, אצל ּכּל לֹו: -ואמר ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מקּפיד אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, יפֹות6ּתרּומתֹו ׁשם היּו לא ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
מחּוי ּדר על אּלא לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין -7. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ּבין והֹוסיף, ולּקט הּבית ּבעל ּבא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָואם

ּתרּומה. ּתרּומתֹו - לֹו ְְֵָָאין
חרׁש„. ּתרּומה: ּתרּומתן - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ׁשֹומע ואינֹו הּברכה8מדּבר ׁשֹומע ׁשאינֹו מּפני והאּלם,9, ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני והערם, מדּבר, ואינֹו ;10ׁשּׁשֹומע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

את11והּׁשּכֹור ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני והּסּומא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
.12הּיפה ֶַָ

נדרים‰. לעֹונת ׁשהּגיע ׁשּתי13קטן הביא ׁשּלא ּפי על אף , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ואפּלּו ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם אם גדֹול, נעּׂשה ולא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹּׂשערֹות
מן קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבתרּומה

ּבנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִִֵֶַַָָהּתֹורה,
.Âיֹודע ואינֹו לתרם, והל לי, ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהאֹומר

חזקתֹו אין - ּתרּום ּכרי ּומצא ּובא ּתרם, לא ואם ּתרם ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹאם
ׁשליחּותֹו עֹוּׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּתרּום.
ׁשּלא ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהקל,

.14ברׁשּות ְִ
.Êּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

היה אם ּבֹו15הּבית: מפריׁש16יֹודע - רעה עין ּבעל ׁשהּוא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
היה ואם מּׁשּׁשים; ּׂשבעה17אחד נפׁש אחד-18ּבעל מפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אחד ּבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמארּבעים.
אֹו מארּבעים אחד ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחמּׁשים.

ּתרּומה ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים על19אחד להֹוסיף נתּכּון ואם . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
אין20הּבינֹונית - ותׁשעה מּתׁשעים אחד אפּלּו ותרם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּתרּומה. ְְָָּתרּומתֹו
.Á:ׁשּנאמר ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבֹות - הּׁשּתפין ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

לּטל צריכין אינן והּׁשּתפין ׁשנים. ׁשל אפּלּו - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻמעּׂשרתיכם
ּתרּומה.21רׁשּות ּתרּומתֹו - מהן הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לא ׁשהרי ׁשנּיה, ּתרּומה ותרם הּׁשני ּובא מהן, אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתרם
ממחין היּו אם ּתרם: ׁשחברֹו ּתרּומת22ידע - זה על זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּתרּומה אינּה ממחין23הּׁשני היּו לא ואם הראׁשֹון24; ותרם , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שומע1) שאינו לזה גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש פי על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
לו". שמדברים מה ישמע, ולא אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא האלמות שסיבת "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו
תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם מדבר שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן (ואם ששמע אחר החרשות האדם וכשנולד

תרומה]. שתרומתו לומר ורוצה הוא דווקא לאו לתרום", לו "מותר ב משנה שם שכתב שליח.2)[ומה נעשה הגוי שאין
למעשיו].3) מסכימים [=שהם מהבעלים דעת גילוי כך אחר היה כשלא פירותיו4)והמדובר שמתקנים הפירות, לבעל היא שזכות

שליחותו. מטעם שזכייה כשלוחו, הוא התורם.5)והרי הבית6)של בעל בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
תרומה. תרומתו וממילא כשלו הם הרי לעצמו וכשלקחם תרומה היית7)תרומתו מאלו יפות מצאת אילו מחאה: דרך כלומר,

רבינו8)גוזלן. השמיט - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם חמישה: נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
לכתחילה. גם לתרום יכול כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא "בטלוה כב. בברכות שאמרו מפני קרי, ו"כל9)בעל

אומר". שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן ולא10)הברכות קדוש מחניך והיה שנאמר: משום והערום מדבר, שאינו האלם
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות בך לשכרותו11)ייראה הגיע לא אבל המלך. בפני לדבר יכול שאינו

לו כשוטה.של הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם חלבו".12)ט, כל את ית': השם למאמר היפה מן לברור התרומה "ודין
עשרה13) עשתי בת והנקבה אחד, ויום עשרה שתים מבן בזכר שיהיה והוא בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת

אחד". ויום תרומה.14)שנה תרומתו הבית.16)השליח.15)ואין הבית.17)בבעל יפה.18)בעל לעין ביטוי
הבית19) בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך. בכך לו: לאמר השליח יכול משישים, אחד תורם ויש מארבעים אחד תורם שיש כיוון

תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו שתרם, בבינונית.20)בעצמו שדינו הבית, בעל של דעתו יודע כשאינו
חבירו".21) רשות בלא אחד תורמין "השותפין אלא כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו מלשון22)ומה הוא וממחין

חבירו. שעושה מה על סומך מהם אחד שכל כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו היה23)המחאה לא תרם, שחבירו ידע שאילו
תורם. זה.24)הוא על זה סומכים שהם ידוע לא כלומר,
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ה'תש"ע אלול י"ט ראשון יום

 
 

ּומעּׂשרֹות;‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם ְְְְִִֶַַַַָָָעֹוּׂשה
עֹוּׂשין ואין ׁשלּוחכם. לרּבֹות - אּתם גם ּתרימּו ּכן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
אּתם מה אּתם; ּגם ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובד ֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשליח

ברית. ּבני - ׁשלּוחכם אף ברית, ּבני -ְְְְְֲִִֵֵֶַ
.:ּתרּומה ּתרּומתן אין - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ׁשּתרם1החרׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים והעֹובד והּקטן, והּׁשֹוטה, , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברׁשּותֹו ואפּלּו יּׂשראל ׁשל ׁשּלֹו2את ׁשאינֹו את והּתֹורם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

הּבעלים ּברׁשּות אחרים3ׁשּלא ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּתרּומה זֹו הרי ׁשּלֹו4- - הנאה וטֹובת ּפרֹותיהם. ,5ותּקן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּירצה. ּכהן לכל ְְְִֵֶֶֶָָֹׁשּנֹותנּה
ולּקט‚. חברֹו ּׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

הּבית ּבעל ּבא אם ותרם: ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
ּׁשּתרם מּמה יפֹות ׁשם היּו אם יפֹות, אצל ּכּל לֹו: -ואמר ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מקּפיד אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, יפֹות6ּתרּומתֹו ׁשם היּו לא ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
מחּוי ּדר על אּלא לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין -7. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ּבין והֹוסיף, ולּקט הּבית ּבעל ּבא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָואם

ּתרּומה. ּתרּומתֹו - לֹו ְְֵָָאין
חרׁש„. ּתרּומה: ּתרּומתן - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ׁשֹומע ואינֹו הּברכה8מדּבר ׁשֹומע ׁשאינֹו מּפני והאּלם,9, ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני והערם, מדּבר, ואינֹו ;10ׁשּׁשֹומע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

את11והּׁשּכֹור ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני והּסּומא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
.12הּיפה ֶַָ

נדרים‰. לעֹונת ׁשהּגיע ׁשּתי13קטן הביא ׁשּלא ּפי על אף , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ואפּלּו ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם אם גדֹול, נעּׂשה ולא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹּׂשערֹות
מן קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבתרּומה

ּבנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִִֵֶַַָָהּתֹורה,
.Âיֹודע ואינֹו לתרם, והל לי, ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהאֹומר

חזקתֹו אין - ּתרּום ּכרי ּומצא ּובא ּתרם, לא ואם ּתרם ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹאם
ׁשליחּותֹו עֹוּׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּתרּום.
ׁשּלא ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהקל,

.14ברׁשּות ְִ
.Êּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

היה אם ּבֹו15הּבית: מפריׁש16יֹודע - רעה עין ּבעל ׁשהּוא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
היה ואם מּׁשּׁשים; ּׂשבעה17אחד נפׁש אחד-18ּבעל מפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אחד ּבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמארּבעים.
אֹו מארּבעים אחד ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחמּׁשים.

ּתרּומה ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים על19אחד להֹוסיף נתּכּון ואם . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
אין20הּבינֹונית - ותׁשעה מּתׁשעים אחד אפּלּו ותרם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּתרּומה. ְְָָּתרּומתֹו
.Á:ׁשּנאמר ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבֹות - הּׁשּתפין ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

לּטל צריכין אינן והּׁשּתפין ׁשנים. ׁשל אפּלּו - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻמעּׂשרתיכם
ּתרּומה.21רׁשּות ּתרּומתֹו - מהן הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לא ׁשהרי ׁשנּיה, ּתרּומה ותרם הּׁשני ּובא מהן, אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתרם
ממחין היּו אם ּתרם: ׁשחברֹו ּתרּומת22ידע - זה על זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּתרּומה אינּה ממחין23הּׁשני היּו לא ואם הראׁשֹון24; ותרם , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שומע1) שאינו לזה גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש פי על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
לו". שמדברים מה ישמע, ולא אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא האלמות שסיבת "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו
תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם מדבר שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן (ואם ששמע אחר החרשות האדם וכשנולד

תרומה]. שתרומתו לומר ורוצה הוא דווקא לאו לתרום", לו "מותר ב משנה שם שכתב שליח.2)[ומה נעשה הגוי שאין
למעשיו].3) מסכימים [=שהם מהבעלים דעת גילוי כך אחר היה כשלא פירותיו4)והמדובר שמתקנים הפירות, לבעל היא שזכות

שליחותו. מטעם שזכייה כשלוחו, הוא התורם.5)והרי הבית6)של בעל בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
תרומה. תרומתו וממילא כשלו הם הרי לעצמו וכשלקחם תרומה היית7)תרומתו מאלו יפות מצאת אילו מחאה: דרך כלומר,

רבינו8)גוזלן. השמיט - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם חמישה: נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
לכתחילה. גם לתרום יכול כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא "בטלוה כב. בברכות שאמרו מפני קרי, ו"כל9)בעל

אומר". שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן ולא10)הברכות קדוש מחניך והיה שנאמר: משום והערום מדבר, שאינו האלם
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות בך לשכרותו11)ייראה הגיע לא אבל המלך. בפני לדבר יכול שאינו

לו כשוטה.של הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם חלבו".12)ט, כל את ית': השם למאמר היפה מן לברור התרומה "ודין
עשרה13) עשתי בת והנקבה אחד, ויום עשרה שתים מבן בזכר שיהיה והוא בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת

אחד". ויום תרומה.14)שנה תרומתו הבית.16)השליח.15)ואין הבית.17)בבעל יפה.18)בעל לעין ביטוי
הבית19) בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך. בכך לו: לאמר השליח יכול משישים, אחד תורם ויש מארבעים אחד תורם שיש כיוון

תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו שתרם, בבינונית.20)בעצמו שדינו הבית, בעל של דעתו יודע כשאינו
חבירו".21) רשות בלא אחד תורמין "השותפין אלא כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו מלשון22)ומה הוא וממחין

חבירו. שעושה מה על סומך מהם אחד שכל כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו היה23)המחאה לא תרם, שחבירו ידע שאילו
תורם. זה.24)הוא על זה סומכים שהם ידוע לא כלומר,



סב             
  

הראׁשֹון ּתרם לא ּתרּומה; הּׁשני ּתרּומת (אין - ְְִִִֵֵַַַַָָָֹּכּׁשעּור
ּתרּומה25ּכּׁשעּור ׁשניהן ּתרּומת - (26. ְְְִֵֶַַָ

.Ëּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו לעבּדֹו27האֹומר לׁשפחתֹו28אֹו אֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻ
לא אם ׁשּיתרמּו: קדם ׁשליחּותֹו ּובּטל לתרם, והלכּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָֹֹֹֹֹלתרם,

ּתרּומה ּתרּומתֹו - הּׁשליח ׁשאמר29ׁשּנה ּכגֹון ׁשּנה, ואם ; ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשליחּותֹו ּובּטל הֹואיל הּדרֹום, מן ותרם הּצפֹון, מן ּתרם ְְְִִִִִֵַַַָָָֹלֹו:

ּתרּומה.30מּקדם אינּה - ְִֵֶָָֹ
.Èׁשּתרם ּתרם31אריס ׁשּלא עד אם ועּכב: הּבית ּבעל ּובא , ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּתרּומה ּתרּומתֹו אין - ּתרּומתֹו32עּכב - עּכב מּׁשּתרם ואם , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּתֹורמין והאּפֹוטרֹוּפסין יתֹומים.33ּתרּומה. מּנכסי ְְְְְְְִִִִִֵַָָ

.‡Èוהאּנס והּגזלן ּתרּומה34הּגּנב ּתרּומתן היּו35- ואם . ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ
אחריהן רֹודפין ּתרּומה.36הּבעלים ּתרּומתן אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

.Èּׁשהן מה על ּתֹורמין - והאּׁשה והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן
ּדבר ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאֹוכלין;

אביו עם ּכׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ּבעּסתּה37ׁשאינֹו -38והאּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֶּתֹורמין,

.‚Èּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים
ּבּגת הּדֹורכין מן חּוץ הּיין39הּבית, את לטּמא ירצּו ׁשאם ; ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַ

ּכן על והאמינן להן ׁשּמסר ּולפי מּיד, מטּמאים הן הרי -40 ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשלּוחין הן הרי ּתרּומה.41- ּתרּומתן - ּתרמּו ואם , ְְְְְֲִִִֵֵָָָָ

.„Èותרם ּותרם, גרני לי ּכנס הּבית: ּבעל לֹו ׁשאמר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּפֹועל
ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּכנס ּכ .42ואחר ְְְַַַָָָָ

.ÂËמּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים ּדין43העֹובד - ְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ּגזרּו ּומּדבריהן חּיבין; ׁשאינן לפי ּתרּומה, ׁשאינּה 44ּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום ּתרּומה, ּתרּומתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּתהיה
ּכדי ּומזלֹות ּכֹוכבים ּבעֹובד אֹותֹו ויתלה יּׂשראל ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּממֹון

ׁשהפריׁש45לפטרֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד את ּובֹודקין . ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
יּׂשראל46ּתרּומה ּבדעת אמר: אם ּתּנתן47: - הפרׁשּתיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

גניזה טעּונה - לאו ואם לּׁשמים48לּכהן; ּבלּבֹו ׁשּמא ,49. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכֹוכבים עֹובד אבל יּׂשראל; ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבּמה
עליה. גזרּו לא - לארץ ּבחּוצה ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּומזלֹות

ּכלל. ּתרּומה ואינּה צרי ׁשאינֹו אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶָָָָּומֹודיעין
.ÊËואמר מעּׂשר מעּׂשר, ואמר ּתרּומה לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהּמתּכּון

הפריׁש ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹּתרּומה
זֹו הרי - ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָֹּתרּומה
- הּגרן מן ּכּדגן ּתרּומתכם לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתרּומה;

ּתרּומה. ּתהיה ּבלבד ְְְְֲִִֶַַָָָּבמחׁשבה
.ÊÈהיא הרי - הּתנאי נתקּים אם ּתנאי: על ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש

ּתרּומה הּמפריׁש וכן ּתרּומה. אינּה - לאו ואם ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָּתרּומה,
לֹו,50ּומעּׂשרֹות ּומּתיר לחכם נׁשאל זה הרי - עליהן ונחם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהיתה, ּכמֹו חּלין ותחזר נדרים, ׁשאר לֹו ׁשּמּתירין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכדר
ּפרֹות אֹו ּתחּלה ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעד

ֲֵאחרֹות.
.ÁÈזה הרי ואמר: יין ׁשל ּבֹור מנת51הּתֹורם על ּתרּומה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּומן הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה] צרי] - ׁשלם ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתעלה
הּטמאה52הּׁשפיכה מן לא אבל אינּה53, - נׁשּברה ואם . ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ
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חבירו.25) שתרם כשיעור ואינו26)כלומר, לתרומתו מסכים השני אין בוודאי השני, של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
חלקו. על מפריש ואחד אחד כל נמצא השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו, על לתרום משמשו.27)שליח

ברית.28) בן שהוא מפני לתרומה, שליח שנעשה כנעני, תרומה,29)עבד תרומתו אין בטל, תרם שלא עד אם "בטל שם: במשנה
תרומה". תרומתו ביטל משתרם של30)ואם דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה פי על אף שליחותו, ביטל לא אם אבל

זה. על להקפיד עבודתו.31)אדם תמורת בתבואה, חלק לו ובתוספתא32)שיש כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו ומה
על שאף נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו בלבד" חלקו על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף: שם

חלקו. על אלא ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו אבל33)פי האסור, דבר היתומים את מאכילין שאין להאכילן, "כדי
מתוקנין". פירות להניח כדי יתרומו ולא יעשרו לו.34)לא לתת חבירו את היו35)שהכריח "ואם בסמוך רבינו שכתב ממה

השם: שינוי וגם בעלים יאוש גם כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא המדובר שכאן משמע רודפין", הבעלים
תרומה. (=ועכשיו) והשתא חולין, (=מקודם) נתייאשו.36)מעיקרא לא וודאי אחריהם שרודפין שכיוון שם. היינו37)תוספתא

אביו. שולחן על סמוך באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה שהזכיר והבן אביו. שולחן על סמוך אין38)שהוא
של העיסה כל היינו עיסתה אלא הבעל. רשות צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן כלומר מעיסתה, שקמצה לפרש

מדעתו. שלא גם ומפרישה רשות לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה, והמדובר לתרום,39)הבית, להם שמותר
וערב. שתי בו שהלכו יטמאו].40)והיינו שלא כך, על האמינם לידי41)[כלומר, שיבוא לפני בכך, צורך יראו אם לתרום,

שם:42)טומאה. שמסיים וכמו הדרך, הוא כן שהרי קודם, שיתרום מקפיד אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף
"כנוס לו שאמר נזכר ולא תרומה". תרומתו גרני, לי כנוס הבית בעל לו אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין
נתרם. כן אם אלא נכנס הגורן שאין כיוון תורם, - לתרום במפורש לו אמר שלא פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". -

כלל.43) תרומה אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא המעשרות44)כן לעונת והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו
הגוי, תרם אם - הגוי שמירחם ישראל בפירות אלא חכמים גזרו ולא ומעשרות בתרומות כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו

תרומה. שתרומתו ואמרו כיסין, בעלי משום הטעם:45)גזרו מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה. הגוי תרומת שגם רואים שהרי
מתרומות לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות - ישראל של פירותיו הגוי מירח אם א.

ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם למרחם לגוי ימסרו שלא כדי והכל תרומה. שתרומתו - כמו46)ומעשרות משלו, היינו:
למעלה. זו".47)שכתב תלך הולכת ישראל שתרומת בהנאה.48)"שלמקום עסקינן49)ואסורה הזה ובזמן הקדש. לשם

בהנאה. אסור עליהם.50)דהקדש להישאל יכול אינו - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא מן51)ועוד שמעלה יין דלי
בבור.52)הבור. שנשארו החולין את וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו על מעלה אדם שטומאה53)שאלו

דעתו. על עלה ולא מצוייה אינה

             
  

לא54מדּמעת ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום הּניחּה . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
לּבֹור הּתנאי55ּתּגיע נתקּים ׁשּכבר מדּמעת, זֹו הרי -56. ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָ

.ËÈגדֹולה ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבתרּומת57ּבּמה אבל ; ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתקּים ׁשעלתה ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמעּׂשר,

אֹו58ּתנאֹו ׁשּנׁשּברה ּפי על ואף מעּׂשר ּתרּומת היא והרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשּנטמאת. לֹומר צרי ואין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשּנׁשּפכה,

.Îׁשּלמעלה אֹו חּלין, וׁשּלמּטה ּתרּומה ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהאֹומר:
ּתלּוי ׁשהּדבר קּימין, ּדבריו - ּתרּומה וׁשּלמּטה ּבדעת59חּלין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

.60הּתֹורם ֵַ
.‡Îזֹו ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתֹורם

ּׁשּבּקּטעין מה ועל הּכרי על ּׁשּבּצדדין61ּתרּומה מה 62ועל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָֻ
הּתבן ּׁשּבתֹו מה הּיקב63ועל את הּתֹורם ׁשּיכּון64. צרי - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ּׁשּבחרצּנין מה על לתרם לּבֹו ּׁשּבּזּגין65את מה .66ועל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַֹ
על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - יין ׁשל הּבֹור את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּתֹורם

ּׁשּבּגפת הּכל;67מה נפטר - סתם ּתרם אּלא נתּכּון, לא ואם . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ׁשהּתרּומה הּוא, ּדין ּבית ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתנאי
ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ּתאנים ונמצאּו ּתאנים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשל

הּכל. על לתרם ׁשּבלּבֹו ְְְִִִֵֶַַֹֹמּפני

 
חלּבֹו‡. את ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּיפה, מן אּלא ּתֹורמין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאין

ּפי על אף הּמתקּים, מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמּמּנּו.
על ּתאנים ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
על ּגרֹוגרֹות ּתֹורם - ּכהן ׁשם ׁשאין ּובמקֹום ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹהּגרֹוגרֹות,
מן ּתֹורם - ּגרֹוגרֹות ּתאנים לעּׂשֹות רגיל ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָהּתאנים.
אבל ּכהן. ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות על ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּתאנים
הּתאנים על הּגרֹוגרֹות מן ּתֹורמין אין - ּכהן ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבמקֹום

ּגרֹוגרֹות. ּתאנים לעּׂשֹות ׁשּדרּכן למקֹום ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָאפּלּו
.חצי לא אבל קטן; ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלם, ּבצל ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּתֹורמין

מּמין ּתֹורמין אין מקֹום ּבכל גדֹול. ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַָָָָָּבצל,
הּיקב. מן וכמלאה הּגרן מן ּכּדגן ׁשּנאמר: מינֹו; ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין - ּתרם ְְְִֵַָָָואם
ּכל‚. אחד, - חּטים מין ּכל אחד, מין - והמלפפֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּקּׁשּות

וכל זה. על מּזה ותֹורם אחד, - ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמין
מן אפּלּו זה, על מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ּכלאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא
וחמּׁשים חּטין סאה חמּׁשים לֹו היּו ּכיצד? הרע. על ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּיפה
חּטין סאין ׁשני הּכל על והפריׁש אחד, ּבבית ּׂשעֹורים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָֹסאה
הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ּכלאים ׁשאינֹו וכל ּתרּומה. אינן -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹעל
אדם. אכל ׁשאינן מּפני החּטים, על הּזּונין מן חּוץ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּתרּומה.

ׁשּלא„. ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאין
ּדבר על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
מן וכמלאה הּגרן מן ּכּדגן ׁשּנאמר: מלאכּתֹו; ׁשּנגמרה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר
ּתרּומה. ּתרּומתן - ּתרמּו ואם הּגמּור. על הּגמּור מן - ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּיקב

.‰- מקצת ּברר מּׁשּיברר. הּגרן? את ּתֹורמין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמאימתי
לתֹו ׁשּבלים הּמכניס ּברּור. ׁשאינֹו על הּברּור מן ְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָּתֹורמין

ׁשּבלים. מן ּתֹורם זה הרי - מלילֹות לעּׂשֹותן ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַָּביתֹו
.Â.וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

מּׁשּיטענּו הּזיתים? את ּתֹורמין .מאימתי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
.Êּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין

ׁשּנטמא ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּתרּומה.
ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא אחד, גּוף ׁשהּוא ּבלבד, העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
מן ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאה חּטים, ׁשל ערמה אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻׁשּתי
ותֹורמין לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
את ׁשּנאמר: לכּתחּלה; הּטמא על הּטהֹור מן מעּׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל - מּמּנּו ְְְִִִֶֶַָֹֻמקּדׁשֹו
.Á- ּבׁשֹוגג ּתרם: ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין

ׁשהרים וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ידע ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ויתרם. ויחזר ּתרּומה, -ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
על הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּבּטמאה;

מעּׂשר. ּבתרּומת וכן ּכמזיד. הּוא הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָהּטהֹור
.Ëעל הּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֻאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התנאי.54) נתקיים לא שהרי תרומה שאינה לפי בדימוע, אוסרת אינה הבור.55)כלומר, אל תיפול כבר56)לא נקרא שזה
הבור. מן המוקף.57)עלה מן להוציא58)שניטלת יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת שאינה גדולה, בתרומה רק כלומר:

שבבור, היין דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש יהיה שלא במקום תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי את
ואם לבור, תגיע לא ותתגלגל תישבר שאם למקום שלם שיעלה שכוונתו שלם", שתעלה מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק -
היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה תורמים חכמים תלמידי שרק מעשר, תרומת אבל תנאו. נתקיים לא הבור, אל נשפך או נשבר
ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום היין דלי להוציא לו היה דימוע למנוע כוונתו אם המוקף, מן שלא אף ניטלת
הבור מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה שלא נראה כן, עשה שלא ומכיוון מעשר, תרומת בשם שם לו ולקרוא

כך. אחר שנשבר פי על אף תרומה זו למטה.59)הרי או למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום שהמדובר60)לקבוע [נראה
חוש ואינו שלמטה, ממה או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של (=אוצר המנורה את עלבתורם שאף לדימוע. ש

לסמוך יש מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון - כנגדם חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים כמה שנתערבו פי
על סומכים דרבנן באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף, שיפריש שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על כאן

נידושו.61)ברירה. שלא קטועות הכרי.62)שיבולים הנגלה63)שבצידי כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שאי
לתוכו.64)והנסתר. יורד שהיין הגת שלפני עיון67)שבקליפות.66)שבגרעינים.65)חיבור וצריך זיתים. של פסולת היא

יין. של בבור מדובר הרי



סג              
  

לא54מדּמעת ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום הּניחּה . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
לּבֹור הּתנאי55ּתּגיע נתקּים ׁשּכבר מדּמעת, זֹו הרי -56. ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָ

.ËÈגדֹולה ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבתרּומת57ּבּמה אבל ; ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתקּים ׁשעלתה ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמעּׂשר,

אֹו58ּתנאֹו ׁשּנׁשּברה ּפי על ואף מעּׂשר ּתרּומת היא והרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשּנטמאת. לֹומר צרי ואין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשּנׁשּפכה,

.Îׁשּלמעלה אֹו חּלין, וׁשּלמּטה ּתרּומה ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהאֹומר:
ּתלּוי ׁשהּדבר קּימין, ּדבריו - ּתרּומה וׁשּלמּטה ּבדעת59חּלין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

.60הּתֹורם ֵַ
.‡Îזֹו ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתֹורם

ּׁשּבּקּטעין מה ועל הּכרי על ּׁשּבּצדדין61ּתרּומה מה 62ועל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָֻ
הּתבן ּׁשּבתֹו מה הּיקב63ועל את הּתֹורם ׁשּיכּון64. צרי - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ּׁשּבחרצּנין מה על לתרם לּבֹו ּׁשּבּזּגין65את מה .66ועל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַֹ
על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - יין ׁשל הּבֹור את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּתֹורם

ּׁשּבּגפת הּכל;67מה נפטר - סתם ּתרם אּלא נתּכּון, לא ואם . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ׁשהּתרּומה הּוא, ּדין ּבית ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתנאי
ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ּתאנים ונמצאּו ּתאנים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשל

הּכל. על לתרם ׁשּבלּבֹו ְְְִִִֵֶַַֹֹמּפני

 
חלּבֹו‡. את ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּיפה, מן אּלא ּתֹורמין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאין

ּפי על אף הּמתקּים, מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמּמּנּו.
על ּתאנים ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
על ּגרֹוגרֹות ּתֹורם - ּכהן ׁשם ׁשאין ּובמקֹום ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹהּגרֹוגרֹות,
מן ּתֹורם - ּגרֹוגרֹות ּתאנים לעּׂשֹות רגיל ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָהּתאנים.
אבל ּכהן. ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות על ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּתאנים
הּתאנים על הּגרֹוגרֹות מן ּתֹורמין אין - ּכהן ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבמקֹום

ּגרֹוגרֹות. ּתאנים לעּׂשֹות ׁשּדרּכן למקֹום ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָאפּלּו
.חצי לא אבל קטן; ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלם, ּבצל ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּתֹורמין

מּמין ּתֹורמין אין מקֹום ּבכל גדֹול. ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַָָָָָּבצל,
הּיקב. מן וכמלאה הּגרן מן ּכּדגן ׁשּנאמר: מינֹו; ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין - ּתרם ְְְִֵַָָָואם
ּכל‚. אחד, - חּטים מין ּכל אחד, מין - והמלפפֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּקּׁשּות

וכל זה. על מּזה ותֹורם אחד, - ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמין
מן אפּלּו זה, על מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ּכלאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא
וחמּׁשים חּטין סאה חמּׁשים לֹו היּו ּכיצד? הרע. על ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּיפה
חּטין סאין ׁשני הּכל על והפריׁש אחד, ּבבית ּׂשעֹורים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָֹסאה
הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ּכלאים ׁשאינֹו וכל ּתרּומה. אינן -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹעל
אדם. אכל ׁשאינן מּפני החּטים, על הּזּונין מן חּוץ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּתרּומה.

ׁשּלא„. ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאין
ּדבר על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
מן וכמלאה הּגרן מן ּכּדגן ׁשּנאמר: מלאכּתֹו; ׁשּנגמרה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר
ּתרּומה. ּתרּומתן - ּתרמּו ואם הּגמּור. על הּגמּור מן - ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּיקב

.‰- מקצת ּברר מּׁשּיברר. הּגרן? את ּתֹורמין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמאימתי
לתֹו ׁשּבלים הּמכניס ּברּור. ׁשאינֹו על הּברּור מן ְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָּתֹורמין

ׁשּבלים. מן ּתֹורם זה הרי - מלילֹות לעּׂשֹותן ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַָּביתֹו
.Â.וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

מּׁשּיטענּו הּזיתים? את ּתֹורמין .מאימתי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
.Êּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין

ׁשּנטמא ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּתרּומה.
ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא אחד, גּוף ׁשהּוא ּבלבד, העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
מן ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאה חּטים, ׁשל ערמה אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻׁשּתי
ותֹורמין לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
את ׁשּנאמר: לכּתחּלה; הּטמא על הּטהֹור מן מעּׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל - מּמּנּו ְְְִִִֶֶַָֹֻמקּדׁשֹו
.Á- ּבׁשֹוגג ּתרם: ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין

ׁשהרים וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ידע ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ויתרם. ויחזר ּתרּומה, -ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
על הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּבּטמאה;

מעּׂשר. ּבתרּומת וכן ּכמזיד. הּוא הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָהּטהֹור
.Ëעל הּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֻאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התנאי.54) נתקיים לא שהרי תרומה שאינה לפי בדימוע, אוסרת אינה הבור.55)כלומר, אל תיפול כבר56)לא נקרא שזה
הבור. מן המוקף.57)עלה מן להוציא58)שניטלת יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת שאינה גדולה, בתרומה רק כלומר:

שבבור, היין דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש יהיה שלא במקום תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי את
ואם לבור, תגיע לא ותתגלגל תישבר שאם למקום שלם שיעלה שכוונתו שלם", שתעלה מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק -
היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה תורמים חכמים תלמידי שרק מעשר, תרומת אבל תנאו. נתקיים לא הבור, אל נשפך או נשבר
ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום היין דלי להוציא לו היה דימוע למנוע כוונתו אם המוקף, מן שלא אף ניטלת
הבור מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה שלא נראה כן, עשה שלא ומכיוון מעשר, תרומת בשם שם לו ולקרוא

כך. אחר שנשבר פי על אף תרומה זו למטה.59)הרי או למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום שהמדובר60)לקבוע [נראה
חוש ואינו שלמטה, ממה או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של (=אוצר המנורה את עלבתורם שאף לדימוע. ש

לסמוך יש מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון - כנגדם חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים כמה שנתערבו פי
על סומכים דרבנן באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף, שיפריש שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על כאן

נידושו.61)ברירה. שלא קטועות הכרי.62)שיבולים הנגלה63)שבצידי כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שאי
לתוכו.64)והנסתר. יורד שהיין הגת שלפני עיון67)שבקליפות.66)שבגרעינים.65)חיבור וצריך זיתים. של פסולת היא

יין. של בבור מדובר הרי



סד             
  

יהיּו אּלּו ּפרֹות ואמר: ּתלּוׁשין ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻהמחּבר.
לכׁשּיּתלׁשּו; אמר אפּלּו המחּברים, אּלּו ּפרֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּתרּומה
ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות ואמר: ערּוגֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִֵֵֶַָָָאֹו
ּפרֹות ׁשאמר: אֹו מחּברים; זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻיהיּו
ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו מחּברים זֹו ְְְְֲֲִִִֵַָָָָֻערּוגה
ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ּפרֹות אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא -ְְֲֲִִֵַַָָָָֹ
הֹואיל ונתלׁשּו, לכׁשּיּתלׁשּו, זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָיהיּו
- ׁשניהם ולכׁשּיּתלׁשּו מעּׂשה, מחּסר אינֹו - לתלׁשן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובידֹו

ׁשאמר. ּבעת ׁשליׁש ׁשּיביאּו והּוא קּימין. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּדבריו
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ולּקט הּיֹום ירק לּקט ּכיצד? ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּתרם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָואם
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ימים, ׁשלׁשה להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים. ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלהׁשּתּמר
מצטרף, - ימים ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל המלפפֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכגֹון
ּבלבד, אחד יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותֹורם

זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָולּקט
.‡Èולא ׁשעברה, ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאין

אינּה - ּתרם ואם זֹו. ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמּפרֹות
עד הּׁשנה ראׁש ערב ירק לּקט ׁשנה. ׁשנה ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּתרּומה;
אין - הּׁשמׁש ׁשּבאה אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא
אתרֹוג לּקט אם וכן יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּתֹורמין
ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבערב
מּפני זה. על מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאתרֹוג
וקטנּיֹות ּתבּואה למעּׂשרֹות הּׁשנה ראׁש - ּבתׁשרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאחד
האילן. למעּׂשרֹות הּׁשנה ראׁש - ּבׁשבט עּׂשר וחמּׁשה ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָֹוירקֹות,

.Èולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין
על הארץ מּפרֹות [ולא הארץ. ּפרֹות על לארץ חּוצה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּפרֹות
ולא הארץ.] ּפרֹות על סּוריא מּפרֹות ולא סּוריא, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֹּפרֹות
אֹו ּופאה, ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּפרֹות
ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתן ׁשּנתרמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרֹות

הּפט ּפרֹות על ּבתרּומה ׁשחּיבין -מּפרֹות ּתרם ואם ּורין. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתרּומה. ְֵָָאינּה

.‚Èּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעּׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש
אין - אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעּׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו

ּתרּומה. ְְָָָּתרּומתן
.„Èׁשהּוא ּדבר על הּתֹורה מן חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאין

מן החּיב על מּדבריהן המחּיב מן ולא מּדבריהן, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻחּיב
ויתרם. ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם ְְְְְְֲִִַַַָָָָֹֹהּתֹורה;

.ÂËּכדי ּבּנקב? יהא וכּמה ּכארץ. הּוא הרי - נקּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעציץ
ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
והּוא הּתבּואה ונגמרה נּקבֹו ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב
קדם ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב, ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹנקּוב

ׁשליׁש. ְִִֶָׁשּיביא
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
אחר. מּמקֹום ּומעּׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

.ÊÈ- הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
עצמֹו. ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּתרּומתֹו
ּתאכל ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹּתרם

ּומעּׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא ְְִֶֶַַַָָָעד
.ÁÈ,ׁשמן על וזיתים החּטים, על ׁשּבלים ּתֹורמין ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַאין

יטריח ׁשּמא ּגזרה ּתרּומה; אינּה - ּתרם ואם יין. על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוענבים
הּנכּבׁשין, הּזיתים על ׁשמן ּתֹורמין אבל ולכּתׁש. לדר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּכהן
לתֹורם דֹומה? זה למה צּמּוקין. לעּׂשֹותן ענבים על ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָויין
וכן הרע. על הּיפה מן ּבזה זה ּכלאים ׁשאינן מינין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשני
על ּכבׁש מּזיתי לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּתֹורמין
מן לא אבל המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻזיתי
אבל צלּול, ׁשאינֹו על הּצלּול מן מבּׁשל. ׁשאינֹו על ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהמבּׁשל
ּבמנין, ּגרֹוגרֹות על מּתאנים הּצלּול. על צלּול מּׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלא
ּגרֹוגרֹות על ּתאנים לא אבל ּבמּדה, הּתאנים על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹמּגרֹוגרֹות
לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי ּבמנין, הּתאנים על גרֹוגרֹות ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבמּדה,
על הּפת מן לא אבל הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹּבעין
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּתרם אם אּלּו, ּובכל חׁשּבֹון. לפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהחּטים

.ËÈעל יין ולא הּנכּתׁשין, הּזיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין
ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם דֹומה ׁשּזה הּנדרכֹות; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבים
ּתרּומתֹו - ּתרם ואם מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּדבר על ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹמלאכּתֹו
עצמן. ּבפני והענבים הּזיתים מן ויתרם ויחזר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹּתרּומה,
עליה חּיב - והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני מדּמעת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהראׁשֹונה

הּׁשנּיה. מן לא אבל ּגמּורֹות; ּתרּומֹות ְְְְֲִִִַָָָֹּכׁשאר
.Îעל זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

ענבים על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ונמל לאכילה, והּכל ענבים על ענבים אֹו לאכילה, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשהם
אינֹו - עליהם ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,

ולת לחזר רם.צרי ְְֲִִַָֹֹ
.‡Î;חמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאין

על הּיין מן לתרם ּבלּבֹו (היה הן. אחד מין והחמץ ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהּיין
לתרם ּבלּבֹו היה ּתרּומה.) אינּה - חמץ ּבידֹו ונמצא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹהּיין,
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא חמץ, על ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמץ

.Îיֹודע אם חמץ: ונמצא הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּתֹורם
אחר ואם ּתרּומה; אינּה - ּתרמּה ׁשּלא עד חמץ ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשהיתה
ּתרּומה, - ספק ואם ּתרּומה; זֹו הרי - החמיצה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּתרמּה
אבּטיח מרה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן ויתרם. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹויחזר
יין ׁשל חבית ּתרם נקּורין. ׁשּנמצאּו אֹו סרּוח, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָונמצא
ויתרם ויחזר ּתרּומה, - לׁשּתֹותּה ׁשאסּור מגּלה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֻונמצאת
והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת מּׁשתיהן אחת ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשנּיה.

חמׁש. חּיב אינֹו - מּׁשתיהן ְִֵֵֶֶַַַָֹאחת
.‚Îנפלה מדּמעת; אינּה - החּלין על מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּכיצד?

אחד למקֹום ׁשּתיהן נפלּו מדּמעת; אינּה - אחר למקֹום ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשנּיה
- ׁשּתיהן זר אכל אם וכן ׁשּבׁשּתיהן. ּבּקטּנה מדּמעֹות -ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
עֹוּׂשה הּוא וכיצד וחמׁשּה. ׁשּבׁשּתיהן ּבּקטּנה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻמׁשּלם
הּגדֹולה. ּדמי הּכהן מן ונֹוטל אחד לכהן נֹותנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן?

.„Îעל ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק
זמן ּולאחר לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה ּכּלּה ׁשּתעּׂשה עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאחרים
ימים ׁשלׁשה עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת חמץ: ּומצאּה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדקּה
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ׁשּלֹו ׁשהּתרּומה הּימים אֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, וּדאי -ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וצרי ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי - זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָֻּבחבית

ׁשנּיה. ּתרּומה מּמּנּו ְְְְִִִֶַָָלהפריׁש
.‰Îלהפריׁש ׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹּבׁשלׁשה

החג, מֹוצאי ׁשל ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ. ׁשּמא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו
- מּגּתֹו ויין לּבסר. מים ּכניסת ּובׁשעת הּסמדר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹּובהֹוצאת
יֹום. ארּבעים [עד] יין ׁשהּוא ּבחזקת עליו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָמפריׁשין

.ÂÎ,ּתרּומה ׁשּיעּׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח
אם הּמּקף, מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאף
זה הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש
אחר אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה. ּתרּומה מפריׁש לפיכ ְְְְְִִִֶַָָָָׁשאבדּו.

 
ּבין‡. ּגדֹולים ּבין לּכהנים, נאכלת מעּׂשר ּותרּומת ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתרּומה

הּכנענים ועבדיהם הם נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָקטּנים,
וגֹומר. ּכסּפֹו קנין נפׁש יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּובהמּתן;
אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹעבד

.;מיחס ּכהן אּלא אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּתרּומה
ּבלבד. ּדבריהן ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין - חזקה ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ּבין מעּׂשר, ּתרּומת ּבין גדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָּותרּומה
ּתלמיד לכהן אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהן ׁשל ּבין ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשל
הארץ עּמי וכל טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹחכם;
ּכהן לכל טמאה ּתרּומה נֹותנין לפיכ טמאה. ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻּבחזקת

ְִֶֶׁשּירצה.
ׁשנים‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראלית

ׁשּתאכל ּתֹורה ודין וׁשֹוק. וחזה ּבתרּומה ּתאכל - אחד ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹויֹום
ׁשּתאכל חכמים אסרּו אבל קנינֹו; היא ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשּנתארסה,
לאביה ּתרּומה ּתאכיל ׁשּמא ּגזרה לחּפה, ׁשּתּכנס ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻעד

אביה. ּבבית ארּוסה ּכׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָּולאחיה
ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת

חרׁשת ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
ּכלל. יּׂשראל ּבת חרׁשת ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹויאכילּנה,

יאכל‰. לא זר וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר
ּכהן ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּׂשכירֹו, אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹקדׁש.
זה - ּׂשכיר עֹולם, ּׂשכיר זה - ּתֹוׁשב קדׁש. יאכל לא ְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹוּׂשכיר
וכהנת וּׂשכיר. ּכתֹוׁשב הּוא הרי - עברי ועבד ׁשנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹּׂשכיר
ּבין הּוא ּבין - זר וכל ׁשּנאמר: ּכזר; היא הרי - הּזר ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאׁשת

ְִאׁשּתֹו.
.Âׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

חּיב - טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָטהֹור,
על ולֹוקה יחּללהּו. ּכי בֹו ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמיתה
ּומׁשּלם. לֹוקה ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאכילתּה.
יאכל ּכי ואיׁש ׁשּנאמר: חמׁש; מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹואם

וגֹומר. חמׁשיתֹו ויסף ּבׁשגגה ְְְֲִִִֵֶַָָָֹקדׁש
.Êלא הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹֹּובת

לּה לאסּור ּתּבעל ׁשאם זה: ּבלאו נכללּו ענינים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹתאכל.
ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותעּׂשה

חלל, ּכל ּכדין לעֹולם, ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא הרי - ליּׂשראל ּתּנּׂשא ואם ּדבר. לכל ּכזר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשהחלל
וׁשֹוק, חזה ׁשהּוא הּקדׁשים, מן ּבּמּורם לאכל ֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָֹאסּורה

מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על אף ְְִֵֵֶַַָָלעֹולם,
.Á,מת אֹו הּיּׂשראל ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבל

אלמנה תהיה ּכי ּכהן ּובת ׁשּנאמר: מּמּנה; ּבן הּניח לא ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאם
מּלחם ּכנעּוריה, אביה ּבית אל וׁשבה לּה, אין וזרע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּוגרּוׁשה

ּתאכל. ִֵָָֹאביה
.Ëהיא חֹוזרת לחם; ּכל ולא - מּלחם למדּו: הּׁשמּועה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק. לחזה ולא ְְְִֶָָָֹלתרּומה,
.Èׁשּנבעלה ויּׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

ּבתרּומה לאכל אסּורה - זֹונה ונעּׂשית הֹואיל לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹלאסּור
מּכהן. זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹלעֹולם,

.‡Èּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
טהֹורה לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני. טהֹורה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאֹומרת
זֹו הרי - לבעלּה מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻאני,
הּכהּנה מן נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת ּבתרּומה. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאֹוכלת

ְֶֶואֹוכלת.
.È,ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּכהן זרע לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיּׂשראלית

זרע ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבה, ּבין זכר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
לּה. אין וזרע ׁשּנאמר: העֹולם; ּכל סֹוף עד ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזרע

.‚Èּכהן זרע ּכ אֹותּה, ּפֹוסל מּכהנת יּׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף אֹותּה, מאכיל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמּיּׂשראלית
וילדה ליּׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּבת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכיצד?
ׁשּנּׂשאת אֹו עליה ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
ּבת אּמֹו אם היתה קּים. הּממזר והרי הּבת ּומתה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָלממזר,
לא - ליּׂשראל ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹיּׂשראל

ֵֹּתאכל.
.„Èּפי על ואף זרעּה ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהא

לֹומר, צרי ואין יּׂשראל. אינֹו ואפּלּו ּפסּול, הּזרע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹותֹו
נּׂשּואה ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
הּבת ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָליּׂשראל,

ְַָהּפסּולה.
.ÂËזרעּה מּפני אֹוכלת ׁשאינּה הּכהנת ּבֹו, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא

ּכהן ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיּׂשראל
ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליּׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנּׂשאת
ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכהן
אּמֹו. ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו את ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמאכיל
מן ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן לא אֹומרת: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹוזאת

ְַָהּתרּומה.
.ÊË?ּכיצד מאכיל. ואינֹו זרע מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד

וילדה לכהן, ׁשּנּׂשאת יּׂשראלית אֹו ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹּכהנת
עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
ּבת זה עבד ׁשל אביו אם היתה קּים: העבד והרי הּבן ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּומת
ליּׂשראל ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא - לכהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹֹיּׂשראל

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ׁשאין ּתאכל. -ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÊÈוחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבת

ולּה הּיּׂשראל מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹונּׂשאת
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סה              
  

ׁשּלֹו ׁשהּתרּומה הּימים אֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, וּדאי -ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וצרי ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי - זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָֻּבחבית

ׁשנּיה. ּתרּומה מּמּנּו ְְְְִִִֶַָָלהפריׁש
.‰Îלהפריׁש ׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹּבׁשלׁשה

החג, מֹוצאי ׁשל ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ. ׁשּמא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו
- מּגּתֹו ויין לּבסר. מים ּכניסת ּובׁשעת הּסמדר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹּובהֹוצאת
יֹום. ארּבעים [עד] יין ׁשהּוא ּבחזקת עליו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָמפריׁשין

.ÂÎ,ּתרּומה ׁשּיעּׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח
אם הּמּקף, מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאף
זה הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש
אחר אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה. ּתרּומה מפריׁש לפיכ ְְְְְִִִֶַָָָָׁשאבדּו.

 
ּבין‡. ּגדֹולים ּבין לּכהנים, נאכלת מעּׂשר ּותרּומת ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתרּומה

הּכנענים ועבדיהם הם נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָקטּנים,
וגֹומר. ּכסּפֹו קנין נפׁש יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּובהמּתן;
אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹעבד

.;מיחס ּכהן אּלא אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּתרּומה
ּבלבד. ּדבריהן ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין - חזקה ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ּבין מעּׂשר, ּתרּומת ּבין גדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָּותרּומה
ּתלמיד לכהן אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהן ׁשל ּבין ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשל
הארץ עּמי וכל טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹחכם;
ּכהן לכל טמאה ּתרּומה נֹותנין לפיכ טמאה. ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻּבחזקת

ְִֶֶׁשּירצה.
ׁשנים‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹיּׂשראלית

ׁשּתאכל ּתֹורה ודין וׁשֹוק. וחזה ּבתרּומה ּתאכל - אחד ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹויֹום
ׁשּתאכל חכמים אסרּו אבל קנינֹו; היא ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשּנתארסה,
לאביה ּתרּומה ּתאכיל ׁשּמא ּגזרה לחּפה, ׁשּתּכנס ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻעד

אביה. ּבבית ארּוסה ּכׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָּולאחיה
ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת

חרׁשת ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
ּכלל. יּׂשראל ּבת חרׁשת ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹויאכילּנה,

יאכל‰. לא זר וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר
ּכהן ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּׂשכירֹו, אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹקדׁש.
זה - ּׂשכיר עֹולם, ּׂשכיר זה - ּתֹוׁשב קדׁש. יאכל לא ְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹוּׂשכיר
וכהנת וּׂשכיר. ּכתֹוׁשב הּוא הרי - עברי ועבד ׁשנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹּׂשכיר
ּבין הּוא ּבין - זר וכל ׁשּנאמר: ּכזר; היא הרי - הּזר ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאׁשת

ְִאׁשּתֹו.
.Âׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

חּיב - טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָטהֹור,
על ולֹוקה יחּללהּו. ּכי בֹו ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמיתה
ּומׁשּלם. לֹוקה ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאכילתּה.
יאכל ּכי ואיׁש ׁשּנאמר: חמׁש; מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹואם

וגֹומר. חמׁשיתֹו ויסף ּבׁשגגה ְְְֲִִִֵֶַָָָֹקדׁש
.Êלא הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹֹּובת

לּה לאסּור ּתּבעל ׁשאם זה: ּבלאו נכללּו ענינים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹתאכל.
ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותעּׂשה

חלל, ּכל ּכדין לעֹולם, ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא הרי - ליּׂשראל ּתּנּׂשא ואם ּדבר. לכל ּכזר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשהחלל
וׁשֹוק, חזה ׁשהּוא הּקדׁשים, מן ּבּמּורם לאכל ֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָֹאסּורה

מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על אף ְְִֵֵֶַַָָלעֹולם,
.Á,מת אֹו הּיּׂשראל ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבל

אלמנה תהיה ּכי ּכהן ּובת ׁשּנאמר: מּמּנה; ּבן הּניח לא ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאם
מּלחם ּכנעּוריה, אביה ּבית אל וׁשבה לּה, אין וזרע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּוגרּוׁשה

ּתאכל. ִֵָָֹאביה
.Ëהיא חֹוזרת לחם; ּכל ולא - מּלחם למדּו: הּׁשמּועה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק. לחזה ולא ְְְִֶָָָֹלתרּומה,
.Èׁשּנבעלה ויּׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

ּבתרּומה לאכל אסּורה - זֹונה ונעּׂשית הֹואיל לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹלאסּור
מּכהן. זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹלעֹולם,

.‡Èּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
טהֹורה לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני. טהֹורה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאֹומרת
זֹו הרי - לבעלּה מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻאני,
הּכהּנה מן נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת ּבתרּומה. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאֹוכלת

ְֶֶואֹוכלת.
.È,ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּכהן זרע לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיּׂשראלית

זרע ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבה, ּבין זכר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
לּה. אין וזרע ׁשּנאמר: העֹולם; ּכל סֹוף עד ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזרע

.‚Èּכהן זרע ּכ אֹותּה, ּפֹוסל מּכהנת יּׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף אֹותּה, מאכיל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמּיּׂשראלית
וילדה ליּׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּבת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכיצד?
ׁשּנּׂשאת אֹו עליה ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
ּבת אּמֹו אם היתה קּים. הּממזר והרי הּבת ּומתה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָלממזר,
לא - ליּׂשראל ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹיּׂשראל

ֵֹּתאכל.
.„Èּפי על ואף זרעּה ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהא

לֹומר, צרי ואין יּׂשראל. אינֹו ואפּלּו ּפסּול, הּזרע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹותֹו
נּׂשּואה ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
הּבת ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָליּׂשראל,

ְַָהּפסּולה.
.ÂËזרעּה מּפני אֹוכלת ׁשאינּה הּכהנת ּבֹו, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא

ּכהן ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיּׂשראל
ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליּׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנּׂשאת
ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכהן
אּמֹו. ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו את ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמאכיל
מן ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן לא אֹומרת: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹוזאת

ְַָהּתרּומה.
.ÊË?ּכיצד מאכיל. ואינֹו זרע מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד

וילדה לכהן, ׁשּנּׂשאת יּׂשראלית אֹו ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹּכהנת
עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
ּבת זה עבד ׁשל אביו אם היתה קּים: העבד והרי הּבן ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּומת
ליּׂשראל ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא - לכהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹֹיּׂשראל

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ׁשאין ּתאכל. -ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÊÈוחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבת

ולּה הּיּׂשראל מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹונּׂשאת
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סו             
  

מת ׁשּמּיּׂשראל. ּבנּה מּפני ּבתרּומה ּתאכל לא - ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּמּנּו
הראׁשֹון. ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת - מּיּׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבנּה

.ÁÈוחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת
ּתאכל - ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה. ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה.
אביה לבית חֹוזרת - ׁשּמּיּׂשראל ּבנּה מת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּמּיּׂשראל.

וׁשֹוק. ּבחזה לא ּבתרּומה, ואֹוכלת ְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹּכנעּוריה,
.ËÈ,ּבן מּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה. אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוחזרה
ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה מּפני ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹוכלת

אביו. ֱִִֶֶָָׁשהאכילּה

ה'תש"ע אלול כ' שני יום

 
טהֹורה;‡. ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן

ּבּקדׁשים זב, אֹו צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש איׁש ְֱֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
זכרים אהרן, זרע ּכל אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש זהּו אי - יאכל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹלא

האֹוכל1ּונקבֹות טמא ׁשּכל אּלא ּתרּומה. זֹו אֹומר: הוי ? ְְֱֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה לֹוקה2ּתרּומה ּולפיכ ,3; ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

וטמא חטא. עליו יּׂשאּו ולא מׁשמרּתי את וׁשמרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּתר לֹוקהׁשאכל אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף טמאה, ,4ּומה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

קדׁש אינּה .5ׁשהרי ֲֵֵֶֶָֹ
.ויצאּו ׁשמׁשן ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אֹוכלין הּטמאים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָאין

ּכֹוכבים החּמה6ׁשלׁשה ׁשקיעת הּׁשמׁש7אחר ּובא ׁשּנאמר: ; ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
האֹור מן הרקיע ׁשּיטהר עד - מן8וטהר יאכל ואחר , ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ֳִַָהּקדׁשים.
מּפני‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן

ּבעּׂשה מּדבר9ׁשהּוא - הּקדׁשים מן יאכל ואחר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לא טמא ּדבר אבל ּכׁשּיטהר, ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא
עּׂשה - עּׂשה מּכלל הּבא ולאו ׁשּיטהר; ּפי על אף ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיאכל

הּוא.
איבריו„. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה אֹוכל ׁשהיה 10מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבאּמה אֹוחז - זרע ׁשכבת הּתרּומה.11להֹוציא את ּובֹולע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּתרּומה‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין - והּׁשֹוטה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהחרׁש

אחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשהעריב ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָֹאחר
ּכיס להם עּׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - יׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;

נחׁשת קרי.12ׁשל יראּו ׁשּמא , ְְִִֶֶֶֶָ
.Âויעריב ׁשּיטּבלּו עד ּבּתרּומה לאכל אסּורין גמּלים ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹרֹוכבי

על ׁשהרכיבה החּמּום, מּפני טמאה ּבחזקת ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשמׁשן;
הּגמל זרע.13עֹור ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא ְִִִֶֶַַַָָָ

.Êּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם מּטתּה, -14המׁשּמׁשת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹובלת
ׁשלׁשה ּכל ּבּתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָֹהּתׁשמיׁש

ּכמֹו15ימים טמאה, ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשאי ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמקֹומֹו .16ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Áאינּה - מּדבריהן ועּקרּה הֹואיל לארץ, חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לּכהן אּלא ּבאכילה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה
ׁשּטבלּו וכּלן ויֹולדֹות. ונּדֹות וזבֹות וזבין קריין ּבעלי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻוהן:

ׁשמׁשן העריב ׁשּלא ּפי על אף לאכילה מּתרין אבל17- . ְֱֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
טמאֹות מּגע הּיֹום18טמאי לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת, ׁשּנגע ּבין - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

מּמּנּו לתרּומת19לּטהר לטּבל צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לארץ. ֶָָָחּוצה

.Ëלא ׁשעדין ּוקטּנה קרי ראה לא ׁשעדין קטן ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלפיכ
ּבדיקה ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה דם ,20ראתה ְְְֲִִִִַָָָָָָֹ

הרי - והּמצרע עליהם. עדין טמאה יצאה ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשחזקתן
ׁשּטמ ּכמי מּגּופֹוהּוא עליו יֹוצאה אֹותֹו21אה ׁשּיטּמא והּוא . ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
מיחס הּוא.22ּכהן טהֹור - הּכהן ׁשּיטּמאּנּו קדם אבל ; ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנישאת1) כהן בת היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא כהונה, לזכרי אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
אליהם. חוזרת שאינה ושוק, לחזה פרט ומת, יחללוהו".2)לישראל כי בו "ומתו שמים,3)שנאמר בידי מיתות חייבי שכל

ודורשים4)לוקים. טמאה. תרומה לאכול רש"י ופירש איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה לאכול יש איסור אבל
עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה תאכלנו", "בשעריך מהפסוק לזו5)זה פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר

ועומדת. שלושה6)שמחוללת השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב אמרו: לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא
בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים ולא ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' אמר ושם וזה7)לילה".

החמה. שקיעת אחר שעה שליש כמו יומא".8)העת ואדכי שימשא איערב אינשי כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות
השמש". מן העולם נתפנה עבר, לשון "אדכי שם: עשה.9)וברש"י אלא לאו בו שאין מפני מגופו.10)כלומר, זרע שנעקר

לחוץ".11) טומאתן שתצא עד מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את שיבלע עד הזרע יצא וכשירצו12)"שלא
בכיס. ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת? של ומדוע בכיס. יבדקו תרומה אוכף.13)להאכילו בלא כלומר,

שמא14) חוששין לטבילה, הלכה אם אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה והוא בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד
שאמרו ממה חזרו כן ואם מתהפכת", בשאינה כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס שרבינו ונראה ופלטה. ממנו נשתייר

במטה. להטבילה צורך אין זה ולפי השלישי.15)קודם, היום עד אלא שלמים ימים ג' אלא16)לא מטמאה שאינה כתב ושם
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום מטמאה היא שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות, אף17)שלוש

שכיוון טבילה, לאחר ראוי הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר אלא ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על
בלבד מגע כטמא אלא ואינה לטומאה, שני אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל

לארץ. חוצה בתרומת מגופן.18)שאוכל יוצאה טומאה ושביעי.19)שאין שלישי להזות פרה, אפר היום לנו אבל20)שאין
שיטבול. עד טומאה בחזקת הוא זה.21)גדול לעניין כזב הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה ו"איזהו22)כן מוחזק. כהן ולא

הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש עד הכהן פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני לו שהעידו כל מיוחס? כהן

             
  

.Èנאמר ׁשהרי ּתֹורה. מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן
מה ּבפסח; וּׂשכיר ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וּׂשכיר ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָּתֹוׁשב
ּתֹוׁשב אף ּבֹו, אסּור ערל - ּבפסח האמּור וּׂשכיר ְְִֵֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב
לֹוקה - אכל ואם ּבֹו. אסּור ערל - ּבתרּומה האמּור ְְְִִִֵֶַָָָָָָָוּׂשכיר

הּתֹורה מׁשּו23מן ּפי24. על ואף ּבתרּומה לאכל מּתר ְְֱִִִֶַַַָָָָֹֻ
ׁשיּמֹול סֹופרים, ּומּדברי ּכערל. עד25ׁשּנראה ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מהּול. ֵֶֶָָׁשּיראה
.‡Èּבתרּומה אֹוכל - מהּול אינֹו26הּנֹולד - והּטמטּום . ְְְִֵֵַַַָָֻ

ואֹוכל מל - ואנּדרֹוגינֹוס ערל. ספק ׁשהּוא מּפני .27אֹוכל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ
.Èלאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּטמאין, וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל

אֹוכלין ועבדיהן נׁשיהן - .28ּבתרּומה ְְְְְִִֵֵֶֶַָ
.‚Èּדּכא ׁשפכה29ּפצּוע אֹוכלין,30ּוכרּות ועבדיהן הם - ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ

יאכלּו לא ידע31ּונׁשיהן לא ואם מּׁשּנעּׂשה32. אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא נּׂשא33ּפצּוע אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֹ

אֹוכלת זֹו הרי - ּגרים .34ּבת ֲִֵֵֶֶַ
.„Èאֹוכלת אינּה - ּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא סריס35ּפצּוע . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

אֹוכלין36חּמה ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא ואנּדרֹוגינֹוס37- טמטּום . ְְְְְְְֲִִִַַַָָָֻ
נׁשֹותיהן לא אבל אֹוכלין, עבדיהן -38. ְְְֲִֵֵֶֶַָֹ

.ÂËאֹוכלין אינן - עבדים להן ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה .39חרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
להן ׁשּנפלּו אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ּדין ּבית להם קנּו אם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָאבל

אֹוכלין.40ּבירּׁשה אּלּו הרי - ְֲִִֵֵָֻ
.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפסּול ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאנּדרֹוגינֹוס

ּכנׁשים ּבתרּומה, מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין .41זכרּותֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
אֹוכלין עבדיו ׁשהּוא42ואין אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לאּׁשה ּבביאתֹו מאכיל43ּפֹוסל ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ
נקבּותֹו ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא זכרּותֹו44עבדיו. ּדר אבל ; ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּכהּנה. מן זכר ּפֹוסל זכר אין -ְִֵֵַָָָָָֻ
.ÊÈאינֹו ּכהן מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻעבד

לאכל45מאכיל אסּור העבד זה הרי הּמאכיל46- וכל . ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
וׁשֹוק. ּבחזה מאכיל - ְְֲִִֶַָָָּבתרּומה

.ÁÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל 47ּבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּברזל צאן עבדי יאכלּו48ּבין אּלּו הרי ּכהן49- עבדי וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹ
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מיוחס". זה הרי תורה של בתרומה אוכל שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח". גבי על על23)ששימש שאף
אכילת שאיסור שאמרו לחכמים מצאנו - ב) שורש המצוות (ספר רבינו לדעת התורה מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי

תעשה. ללא רבינו מנאו ולפיכך התורה מן הוא לערל העטרה.24)תרומה את וכסתה ערלתו נראה25)שנמשכה רבינו מלשון
כמהול. שייראה כדי מילה, חובת עליו הטילו אלא בתרומה, לאכול חכמים אסרוהו ממנו26)שלא להטיף שצריך פי על [ואף

לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה בלבד, ברית דם להטיף אלא ערלה, כבכל למול חיוב כאן שאין כיון - ברית דם
ברית]. דם עצמה,27)הטפת בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין נפשך: ממה בתרומה, ואוכל שבו הזכרות מל
הוא. כהן של כהונה.28)זרעו קדושת בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שלו.29)שאף הביצים שנכרת30)שנפצעו

בקהל. לבוא אסורים ושניהם מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה אינו ושוב בביאתם31)הגיד חללות נעשות שהן
להן. לפסול שנבעלות אשתו".32)מכיוון חוה את ידע "והאדם מלשון עליה, בא שהייתה33)לא ומשמע המשנה לשון היא כן

פסולה, לביאה עומדת, כלומר משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה
דאורייתא. פסולה לביאה משתמרת שהיא מאחר אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה אם אבל אכלה. שכבר מאחר

לכהן34) זונה משום ולא ה'. קהל בכלל אינה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע יבוא "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
בה. אסור ואינו כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע בתרומת35)- אפילו מלאכול ופסולה נתחללה פסולה, לביאה שמשתמרת כיוון

שנעשה קודם נישאה אם בתרומה לאכול שמותרת ומה דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה, קידש רק אם ואפילו אביה, בית
פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על הייתה אכילתה שתחילת אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה משום דכא, פצוע
אבל אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה שהכשירוה הנישואין שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה שעכשיו

אביה. מרשות יצאה שאז הקידושין, ידי על לגמרי נפקע אביה, מבית שאכלה מה ידי36)כאן על והוא אמו מבטן סריס שנולד
חזק. משקה ששתתה התנור וחום הצהריים ביום אמו אינו37)שנתחממה שמים, בידי אלא אדם, בידי נסתרס שלא חמה שסריס

בקהל. לבוא אם38)אסור חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא ואנדרוגינוס קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו ולפיכך נקבה, אם או39)זכר דין בית ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש שאין מפני
בו". יאכל הוא כספו "קניין בו קורא אני ואין נוחל.40)אפוטרופוס. "נבעל41)שקטן ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי

נפשך: ממה פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה. מן לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל (האנדרוגינוס)
נקבה, והנבעל זכר שהבועל ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות דין מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של נקבות דין מצד
שהרי זכרותו, בדרך ובין נקבותו בדרך בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא. כשרה ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי

כדרכה. שלא ובין בכדרכה בין נפסלה הכהונה.42)האשה מן נתחלל פוסל.43)שהרי אינו - כשר הוא ירושלמי44)שאם
שבעלו בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס במינו מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא "רבי שם:
אין להם) אחד דין שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר, הוא זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
זה". של נקיבתו צד פוסלת זה של זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר
את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד פוסלת זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא נקבותו, בדרך בעלו אם היינו רבינו ולדעת
זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך: ממה אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל ואת כזכר הבועל

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם לעבדיהם,45)ואם ומאכילים תרומה שאוכלים כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
בתרומה]. עבדו מאכיל שאינו פסול היה מהם אפילו46)ואחד שותפות, בו ולישראל עבד שקנה לכהן "מניין שם: בירושלמי

המאכיל. לכהן קנוי שכולו משמע יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו בו, ממאה משתמש47)אחד שהבעל
פירות. כאכילת עליו.48)בעבודתם אחריותם קיבל והבעל בנדונייא ברשותו.49)שהכניסה שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי
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.Èנאמר ׁשהרי ּתֹורה. מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן
מה ּבפסח; וּׂשכיר ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וּׂשכיר ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָּתֹוׁשב
ּתֹוׁשב אף ּבֹו, אסּור ערל - ּבפסח האמּור וּׂשכיר ְְִֵֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב
לֹוקה - אכל ואם ּבֹו. אסּור ערל - ּבתרּומה האמּור ְְְִִִֵֶַָָָָָָָוּׂשכיר

הּתֹורה מׁשּו23מן ּפי24. על ואף ּבתרּומה לאכל מּתר ְְֱִִִֶַַַָָָָֹֻ
ׁשיּמֹול סֹופרים, ּומּדברי ּכערל. עד25ׁשּנראה ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מהּול. ֵֶֶָָׁשּיראה
.‡Èּבתרּומה אֹוכל - מהּול אינֹו26הּנֹולד - והּטמטּום . ְְְִֵֵַַַָָֻ

ואֹוכל מל - ואנּדרֹוגינֹוס ערל. ספק ׁשהּוא מּפני .27אֹוכל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ
.Èלאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּטמאין, וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל

אֹוכלין ועבדיהן נׁשיהן - .28ּבתרּומה ְְְְְִִֵֵֶֶַָ
.‚Èּדּכא ׁשפכה29ּפצּוע אֹוכלין,30ּוכרּות ועבדיהן הם - ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ

יאכלּו לא ידע31ּונׁשיהן לא ואם מּׁשּנעּׂשה32. אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא נּׂשא33ּפצּוע אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֹ

אֹוכלת זֹו הרי - ּגרים .34ּבת ֲִֵֵֶֶַ
.„Èאֹוכלת אינּה - ּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא סריס35ּפצּוע . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

אֹוכלין36חּמה ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא ואנּדרֹוגינֹוס37- טמטּום . ְְְְְְְֲִִִַַַָָָֻ
נׁשֹותיהן לא אבל אֹוכלין, עבדיהן -38. ְְְֲִֵֵֶֶַָֹ

.ÂËאֹוכלין אינן - עבדים להן ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה .39חרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
להן ׁשּנפלּו אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ּדין ּבית להם קנּו אם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָאבל

אֹוכלין.40ּבירּׁשה אּלּו הרי - ְֲִִֵֵָֻ
.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפסּול ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאנּדרֹוגינֹוס

ּכנׁשים ּבתרּומה, מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין .41זכרּותֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
אֹוכלין עבדיו ׁשהּוא42ואין אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לאּׁשה ּבביאתֹו מאכיל43ּפֹוסל ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ
נקבּותֹו ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא זכרּותֹו44עבדיו. ּדר אבל ; ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּכהּנה. מן זכר ּפֹוסל זכר אין -ְִֵֵַָָָָָֻ
.ÊÈאינֹו ּכהן מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻעבד

לאכל45מאכיל אסּור העבד זה הרי הּמאכיל46- וכל . ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
וׁשֹוק. ּבחזה מאכיל - ְְֲִִֶַָָָּבתרּומה

.ÁÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל 47ּבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּברזל צאן עבדי יאכלּו48ּבין אּלּו הרי ּכהן49- עבדי וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מיוחס". זה הרי תורה של בתרומה אוכל שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח". גבי על על23)ששימש שאף
אכילת שאיסור שאמרו לחכמים מצאנו - ב) שורש המצוות (ספר רבינו לדעת התורה מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי

תעשה. ללא רבינו מנאו ולפיכך התורה מן הוא לערל העטרה.24)תרומה את וכסתה ערלתו נראה25)שנמשכה רבינו מלשון
כמהול. שייראה כדי מילה, חובת עליו הטילו אלא בתרומה, לאכול חכמים אסרוהו ממנו26)שלא להטיף שצריך פי על [ואף

לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה בלבד, ברית דם להטיף אלא ערלה, כבכל למול חיוב כאן שאין כיון - ברית דם
ברית]. דם עצמה,27)הטפת בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין נפשך: ממה בתרומה, ואוכל שבו הזכרות מל
הוא. כהן של כהונה.28)זרעו קדושת בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שלו.29)שאף הביצים שנכרת30)שנפצעו

בקהל. לבוא אסורים ושניהם מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה אינו ושוב בביאתם31)הגיד חללות נעשות שהן
להן. לפסול שנבעלות אשתו".32)מכיוון חוה את ידע "והאדם מלשון עליה, בא שהייתה33)לא ומשמע המשנה לשון היא כן

פסולה, לביאה עומדת, כלומר משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה
דאורייתא. פסולה לביאה משתמרת שהיא מאחר אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה אם אבל אכלה. שכבר מאחר

לכהן34) זונה משום ולא ה'. קהל בכלל אינה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע יבוא "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
בה. אסור ואינו כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע בתרומת35)- אפילו מלאכול ופסולה נתחללה פסולה, לביאה שמשתמרת כיוון

שנעשה קודם נישאה אם בתרומה לאכול שמותרת ומה דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה, קידש רק אם ואפילו אביה, בית
פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על הייתה אכילתה שתחילת אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה משום דכא, פצוע
אבל אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה שהכשירוה הנישואין שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה שעכשיו

אביה. מרשות יצאה שאז הקידושין, ידי על לגמרי נפקע אביה, מבית שאכלה מה ידי36)כאן על והוא אמו מבטן סריס שנולד
חזק. משקה ששתתה התנור וחום הצהריים ביום אמו אינו37)שנתחממה שמים, בידי אלא אדם, בידי נסתרס שלא חמה שסריס

בקהל. לבוא אם38)אסור חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא ואנדרוגינוס קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו ולפיכך נקבה, אם או39)זכר דין בית ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש שאין מפני
בו". יאכל הוא כספו "קניין בו קורא אני ואין נוחל.40)אפוטרופוס. "נבעל41)שקטן ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי

נפשך: ממה פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה. מן לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל (האנדרוגינוס)
נקבה, והנבעל זכר שהבועל ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות דין מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של נקבות דין מצד
שהרי זכרותו, בדרך ובין נקבותו בדרך בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא. כשרה ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי

כדרכה. שלא ובין בכדרכה בין נפסלה הכהונה.42)האשה מן נתחלל פוסל.43)שהרי אינו - כשר הוא ירושלמי44)שאם
שבעלו בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס במינו מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא "רבי שם:
אין להם) אחד דין שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר, הוא זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
זה". של נקיבתו צד פוסלת זה של זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר
את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד פוסלת זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא נקבותו, בדרך בעלו אם היינו רבינו ולדעת
זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך: ממה אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל ואת כזכר הבועל

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם לעבדיהם,45)ואם ומאכילים תרומה שאוכלים כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
בתרומה]. עבדו מאכיל שאינו פסול היה מהם אפילו46)ואחד שותפות, בו ולישראל עבד שקנה לכהן "מניין שם: בירושלמי

המאכיל. לכהן קנוי שכולו משמע יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו בו, ממאה משתמש47)אחד שהבעל
פירות. כאכילת עליו.48)בעבודתם אחריותם קיבל והבעל בנדונייא ברשותו.49)שהכניסה שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי
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ׁשּנאמר: יאכלּו; - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי עבדים ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּקנּו
הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו קנין נפׁש יקנה האֹוכל50ּכי וקנין . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹוכל ׁשאינֹו וקנין (אחרים), מאכיל מאכיל.51- אינֹו - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

.ËÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי .52ּבין ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Îּגדֹול לכהן וחלּוצה53אלמנה ּגרּוׁשה ּבין54, הדיֹוט, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
לאוין55ּכהנת חּיבי ׁשאר וכן יּׂשראלית, לֹו56ּבין והכניסה , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

יאכלּו לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג אף57עבדי , ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹ
מּפני יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ּבעל ׁשל ׁשנּיה58ׁשהם נּׂשא אֹוכלת59. היא מלֹוג60- ועבדי , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יאכלּו לא .61ׁשּלּה ְֶָֹֹ

.‡Îאלמנה לכהן62ּכהנת גרּוׁשה אֹו ּגדֹול לכהן ׁשּנתארסה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
מׁשּמרֹות63הדיֹוט והן הֹואיל ,64- ּתֹורה ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

- ארּוסין ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן יאכלּו. לא אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָֹֹֹֻהרי
ׁשהחּפה אֹוכלֹות, אֹו66ּפֹוסלּתן65אינן נתאלמנּו מּלאכל. ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

להכׁשרן חזרּו - הארּוסין מן מן67נתּגרׁשּו: ואֹוכלֹות; ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
נתחּללּו ׁשּכבר יאכלּו, לא - .68הּנּׂשּואין ְְְְִִִֶַַָֹֹ

.Îּבהן69ּכהנת ׁשּיׁש יבמים לפני ונפלה ּכהן ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
החלל זּקת מּפני ּתאכל לא - אחד70חלל ּבּה עּׂשה ואפּלּו . ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מאמר הּכׁשרים ּגמּור.71מן קנין ּביבמּה קֹונה הּמאמר ׁשאין , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
.‚Îעליו נאסרה ׁשהרי הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ׁשהיא72ועדין מּפני , ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפֹוסל הּגט ׁשאין ּדבריהן, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת
ּכהנת וכן מּדבריהן. אּלא ׁשנּיה73היבמה אֹו חלּוצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹוכלת74ׁשּנתארסה - אילֹונית75לכהן ׁשּנּׂשא הדיֹוט ּכהן .76 ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבתרּומה. אֹוכלת זֹו הרי -ְֲִֵֶֶָ

 
ויֹום‡. ׁשנים ּתׁשע ּובן והחרׁש והארּוסין והּיבם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהעּבר

מאכילין. ולא ּפֹוסלין - ְְֲִִִֶַָֹאחד
.ּתאכל לא - מּכהן המעּברת יּׂשראל ּבת ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻהעּבר

לאכל אסּורה - מּיּׂשראל המעּברת ּכהן ּובת העּבר. ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּבׁשביל
ּפרט - ּכנעּוריה אביה ּבית אל וׁשבה ׁשּנאמר: העּבר; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻמּפני

ְִֶֶֻלמעּברת.
נתעּברה,‚. ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - יּׂשראל עליה ׁשּבא ּכהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבת

ּומת ליּׂשראל נּׂשּואה היתה לערב. ואֹוכלת טֹובלת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאּלא
יֹום. ארּבעים עד לערב ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
יֹום. ארּבעים עד למפרע מקלקלת זֹו הרי - עּברּה הּכר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻֻואם
חׁשּוב. הּוא ּבעֹולם מים אּלא עּבר, אינֹו יֹום הארּבעים ְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּכל

לא„. - מעּברת והּניחּה ּומת לכהן, ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּבת
הּוא ׁשהּיּלֹוד העּבר; ּבׁשביל ּבתרּומה עבדיה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹֻיאכלּו
העּבר היה אם ,לפיכ מאכיל. אינֹו - יּלֹוד ׁשאינֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמאכיל,
אחיו ּבגלל אֹוכלין אּלא העבדים, ּפֹוסל אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מּלאכל. העבדים ויאסרּו החלל זה ׁשּיּולד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשרים,
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אלא להם קנויים שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו והמדובר קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים מלוג ועבדי
כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, עבדים).50)לכך שקנו אשתו (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו עבדים

חללה.51) היא שהרי בתרומה, אוכלת שאינה גדול לכהן אלמנה הבעל.52)כגון של שהם מפני יאכלו, לא ברזל צאן עבדי
הישראל. עם נישואיה ידי על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג, כאן53)ועבדי מדובר שהרי בנישואין, [והיינו

נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף ישראל, בבת [ואף54)גם לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה, או גרושה
ידו]. על חללה נעשית היא כהונה מאיסורי שהיא כיוון זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה פי שאפילו55)על

איסור. בנישואי מתרומה ונפסלה נתחללה אביה, בתרומת האוכלת כהן נעשית56)בת ידם על שאף לאו, בהם שיש איסור נשואי
כלל. תופסין קידושין אין כריתות, שבחייבי לפי לאוין, חייבי ונקט בתרומה. ואסורה שאינו57)זונה וקניין שלה שהם מפני

חללה. או זונה שנעשית בתרומה, פסולה עצמה והיא מאכיל, אינו באחריותו.58)אוכל שהם לפי לעריות,59)הכהן, שנייה
הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל בבת המדובר וודאי "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. ביבמות60)האסורה

חללה, נעשית ואינה התורה מן עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר". וולדה כשרה היא - סופרים מדברי "שניות פה.
כהונה. מאיסורי שאינה בניחותא,61)כיוון רבינו ומפרשה אוכלים" אינם ועבדיה אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי

צאן ועבדי מאכיל. - האוכל וקניין אוכלת, היא הרי אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו כמו בתמיהה, ולא
הבעל. של שהם אוכלים, כן62)ברזל אם אלא אוכלת אינה לכהן ישראל ובת בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב

אלא63)נישאה. פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם במשנה
שמותרת. כג) (הלכה להלן וכתבה רבינו, כאן השמיטה ולפיכך לכך.64)מדרבנן, עומדות כלומר קידושין.65)מצפות, בלא

פסולה.66) לביאה משתמרת היא הרי ביאה, לשם לחופה שנכנסה כיוון - קונה אינה שחופה פי על נבעלו,67)אף לא שהרי
פסולה. לביאה עוד משמרות אינן כבעולות68)ומעתה שדינן פי על אף נבעלו, ולא לחופה נכנסו אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון

[וכל יאכלו. אלו הרי דכא, פצוע שנעשה לאחר אשתו את ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן נתחללו לא -
נתחללו]. לא שוודאי פסולה, לביאה שמשתמרת מפני אלא אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם כהן69)שכן בת

כהן. לחליצה.70)ואשת או לייבום האחים, לכל שזקוקה כשם לו, גם מקדשה.71)שזקוקה שהיבם כסף קידושי הוא
כהן.72) שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה ישראל בת אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת שהמדובר73)היינו לפי

באירוסין. אוכלת אינה ישראל בת שהרי "כהנת" נקט מדרבנן.74)באירוסין פסולה לביאה משתמרות בית75)שהן בתרומת
עבדי אבל אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה. - שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה לביאה שהמשתמרת אביה,

אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה לפריה76)מלוג שאינה שכיוון שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה
גדול. בכהן הדין הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר' לפי הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה

             
  

לא‰. - ּכהן ליבם הּזקּוקה יּׂשראל ּבת ּכיצד? ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּיבם
קנאּה. לא עדין וזה נפׁש, יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּתאכל;
ׁשּנאמר: יבמּה; מּפני אסּורה - ליּׂשראל הּזקּוקה ּכהן ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובת
יבם. לׁשֹומרת ּפרט - ּכנעּוריה אביה ּבית אל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָוׁשבה

.Âׁשהערה אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס יבמּתֹו על ׁשּבא ּכהן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיבם
יּבּום ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּקנאּה ּפי על אף גמר, ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּה
ּברצֹון. גמּורה ּבעילה ׁשּיבעל עד ּבתרּומה מאכילּה אינֹו -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
מן אבל הארּוסין; מן ׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

זֹו. ּבביאה ּתאכל - אֹוכלת והיתה הֹואיל ְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּנּׂשּואין,
.Êאסּורה - ליּׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין

לכהן ׁשּנתארסה יּׂשראל ּובת קנין. ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאכל;
ּבית לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה; ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָָאביה,
.Áׁשלׁשים אחר לי מקּדׁשת אּת הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיּׂשראל

לא ׁשעדין הּׁשלׁשים, ּכל ּבּתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹיֹום
ּולאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻנתארסה.
הּתנאים ׁשאר וכן מּיד. לאכל אסּורה זֹו הרי - יֹום ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ë;ּתאכל לא - חרׁש ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהנת ּכיצד? ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהחרׁש

ּוב נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו חכמים ּבתּקנת קֹונה יּׂשראלׁשהרי ת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּתֹורה, מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנּׂשאת

ּדעת. ּבן ֵֶֶַַׁשאינֹו
.È- ׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה

אינּה - ויּבמּה חרׁש יבם לפני ונפלה מת אֹוכלת. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח ּכׁשהּוא נּׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.
אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש יבם לפני ונפלה מת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת.
- מּמּנּו ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבּתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהֹואיל

ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת זֹו ְְֲִִֵֶֶָהרי
.‡Èלאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבן

- ּביאה ּוביאתֹו הֹואיל אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָלּה
ׁשּנעּׂשית מּפני ּבתרּומה, מּלאכל ואסּורה הּכהּנה מן ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻנפסלה
יּׂשראל ּובת ׁשחּוף. היה אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו חללה, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָזֹונה
ׁשּביאתֹו ּפי על אף אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנּׂשאת
עד קֹונה ׁשאינֹו לפי הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביאה
ׁשאינֹו; ספק אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיגּדיל.
ׁשּתי ׁשהביא ספק אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש לבן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָנּׂשאת

לאכל. אסּורה זֹו הרי - הביא ׁשּלא ספק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹּׂשערֹות
.Èּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין ּכׁשם אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

ּבׁשל יאכילּו ׁשּמא ּגזרה ּדבריהם; ׁשל ּבתרּומה מאכילין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
ָּתֹורה.

.‚È,והמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹואּלּו
ׁשהן להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה. ׁשּנּׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה
ּכמֹו וחללה, זֹונה ׁשּנעּׂשית מּפני ּבביאתם, אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּפֹוסלין

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èׁשּפּתה אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמי

ׁשהּדבר ּפי על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותּה
הרי - נתעּברה מאחר ׁשּמא היא, קּדּוׁשין ּובלא הֹואיל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹספק,
עם קֹול עליה יצא ׁשּלא והּוא עליה. ׁשּבא זה ּבחזקת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּולד

ׁשּבא ּכהנת וכן הּכהן. ּבזה אחריה מרּננין הּכל אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאחר,
- ונתעּברה אֹותּה ּפּתה אֹו ׁשאנסּה אֹו ׁשֹוטה יּׂשראל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעליה
ּתאכל. זֹו הרי - העּבר נתחּת העּבר. מּפני אֹוכלת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻאינּה

.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי עליה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָאׁשת
ׁשהיא מּפני הּמרים, מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה לאכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאסּורה
הּנׁשים מן ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת זֹונה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹספק
לאכל אסּורה זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ְְְֱֲֲֵֵֶֶָָָֹֹֻׁשאינן
הרי - אני טמאה ׁשאמרה ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּבתרּומה

ּבתרּומה. לאכל אסּורה ְֱֲִֶָָֹזֹו
.ÊËּבין אביה, מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹקטּנה

- אביה ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף ּבפניו, ׁשּלא ּבין אביה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבפני
למפרע, זרה ּתעּׂשה - מחה ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה
לדעּתֹו. ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹוזה

 
ליד‡. אֹו לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

זֹו הרי - ּגרּוׁשה ספק ׁשהיא וכל לקּבלה. ׁשעּׂשתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלּוחּה
אסּורה - ּגּטּה לּה לקּבל ׁשליח ׁשעּׂשתה האּׁשה ּתאכל. ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא

קּבל אמרה: ואם מּיד. ּבתרּומה ּפלֹונילאכל ּבמקֹום גּטי לי ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
ׁשליח ׁשלחה מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת - ּגּטּה לּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהביא
- למיתתי קדם אחת ׁשעה גּט זה הרי לאׁשּתֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאֹומר

מּיד. ּבתרּומה לאכל ְֱֲִִֶָָָֹאסּורה
.והּיֹוצא ּבּים, הּמּטרפת ּוספינה ּכרקֹום, ׁשהּקיפּוה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעיר

מפרׁש לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלּדֹון
ׁשאבדה ּוספינה ּכרּכֹום, ׁשּכבׁשּוה עיר אבל ּבׁשּירא. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָויֹוצא
ׁשּגררּתּו ּומי ּכֹוכבים, עֹובדי דיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּים,
חמרי לֹו נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת עליו נפלה אֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֻחּיה
ּכהן ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ חּיים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמתים
אבל יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן יּׂשראל ּבת אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹליּׂשראל
- להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹהרי
ּכהנת‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּניחה

ׁשרב ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יּׂשראלית אֹו יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
הרי - מת לא אֹומר ואחד מת, אֹומר אחד למיתה. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹּגֹוססין

ּתאכל. לא ַֹֹזֹו
נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מהחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

הרי - ּפיהן על נּׂשאת ואינּה הֹואיל ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהעידּה,
מי לּה ׁשּיעיד עד קּים, ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
ּפסלֹו‰. ׁשחרּור ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהמׁשחרר

מעּכב הּוא ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּלאכל
כן ּפי על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגט

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא ְֱֲִֵֶָָֹהרי
.Âּבהן והיּו אחר, ידי על לֹו וזכה לאחר נכסיו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכֹותב

ספק, זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
יצאּו לא ועדין ּתחּלתֹו על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹאם
לפיכ ּבֹו. חזר ׁשּׁשתק אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמרׁשּות
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סט              
  

לא‰. - ּכהן ליבם הּזקּוקה יּׂשראל ּבת ּכיצד? ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּיבם
קנאּה. לא עדין וזה נפׁש, יקנה ּכי וכהן ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּתאכל;
ׁשּנאמר: יבמּה; מּפני אסּורה - ליּׂשראל הּזקּוקה ּכהן ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובת
יבם. לׁשֹומרת ּפרט - ּכנעּוריה אביה ּבית אל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָוׁשבה

.Âׁשהערה אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס יבמּתֹו על ׁשּבא ּכהן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיבם
יּבּום ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּקנאּה ּפי על אף גמר, ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּה
ּברצֹון. גמּורה ּבעילה ׁשּיבעל עד ּבתרּומה מאכילּה אינֹו -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
מן אבל הארּוסין; מן ׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

זֹו. ּבביאה ּתאכל - אֹוכלת והיתה הֹואיל ְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּנּׂשּואין,
.Êאסּורה - ליּׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין

לכהן ׁשּנתארסה יּׂשראל ּובת קנין. ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאכל;
ּבית לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה; ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָָאביה,
.Áׁשלׁשים אחר לי מקּדׁשת אּת הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיּׂשראל

לא ׁשעדין הּׁשלׁשים, ּכל ּבּתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹיֹום
ּולאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻנתארסה.
הּתנאים ׁשאר וכן מּיד. לאכל אסּורה זֹו הרי - יֹום ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ë;ּתאכל לא - חרׁש ליּׂשראל ׁשּנּׂשאת ּכהנת ּכיצד? ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהחרׁש

ּוב נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו חכמים ּבתּקנת קֹונה יּׂשראלׁשהרי ת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּתֹורה, מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנּׂשאת

ּדעת. ּבן ֵֶֶַַׁשאינֹו
.È- ׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה

אינּה - ויּבמּה חרׁש יבם לפני ונפלה מת אֹוכלת. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח ּכׁשהּוא נּׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.
אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש יבם לפני ונפלה מת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת.
- מּמּנּו ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבּתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהֹואיל

ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת זֹו ְְֲִִֵֶֶָהרי
.‡Èלאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבן

- ּביאה ּוביאתֹו הֹואיל אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָלּה
ׁשּנעּׂשית מּפני ּבתרּומה, מּלאכל ואסּורה הּכהּנה מן ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻנפסלה
יּׂשראל ּובת ׁשחּוף. היה אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו חללה, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָזֹונה
ׁשּביאתֹו ּפי על אף אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנּׂשאת
עד קֹונה ׁשאינֹו לפי הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביאה
ׁשאינֹו; ספק אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיגּדיל.
ׁשּתי ׁשהביא ספק אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש לבן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָנּׂשאת

לאכל. אסּורה זֹו הרי - הביא ׁשּלא ספק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹּׂשערֹות
.Èּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין ּכׁשם אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

ּבׁשל יאכילּו ׁשּמא ּגזרה ּדבריהם; ׁשל ּבתרּומה מאכילין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
ָּתֹורה.

.‚È,והמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹואּלּו
ׁשהן להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה. ׁשּנּׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה
ּכמֹו וחללה, זֹונה ׁשּנעּׂשית מּפני ּבביאתם, אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּפֹוסלין

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èׁשּפּתה אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמי

ׁשהּדבר ּפי על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותּה
הרי - נתעּברה מאחר ׁשּמא היא, קּדּוׁשין ּובלא הֹואיל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹספק,
עם קֹול עליה יצא ׁשּלא והּוא עליה. ׁשּבא זה ּבחזקת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּולד

ׁשּבא ּכהנת וכן הּכהן. ּבזה אחריה מרּננין הּכל אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאחר,
- ונתעּברה אֹותּה ּפּתה אֹו ׁשאנסּה אֹו ׁשֹוטה יּׂשראל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעליה
ּתאכל. זֹו הרי - העּבר נתחּת העּבר. מּפני אֹוכלת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻאינּה

.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי עליה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָאׁשת
ׁשהיא מּפני הּמרים, מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה לאכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאסּורה
הּנׁשים מן ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת זֹונה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹספק
לאכל אסּורה זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ְְְֱֲֲֵֵֶֶָָָֹֹֻׁשאינן
הרי - אני טמאה ׁשאמרה ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּבתרּומה

ּבתרּומה. לאכל אסּורה ְֱֲִֶָָֹזֹו
.ÊËּבין אביה, מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹקטּנה

- אביה ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף ּבפניו, ׁשּלא ּבין אביה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבפני
למפרע, זרה ּתעּׂשה - מחה ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה
לדעּתֹו. ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹוזה

 
ליד‡. אֹו לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

זֹו הרי - ּגרּוׁשה ספק ׁשהיא וכל לקּבלה. ׁשעּׂשתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלּוחּה
אסּורה - ּגּטּה לּה לקּבל ׁשליח ׁשעּׂשתה האּׁשה ּתאכל. ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא

קּבל אמרה: ואם מּיד. ּבתרּומה ּפלֹונילאכל ּבמקֹום גּטי לי ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
ׁשליח ׁשלחה מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת - ּגּטּה לּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהביא
- למיתתי קדם אחת ׁשעה גּט זה הרי לאׁשּתֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאֹומר

מּיד. ּבתרּומה לאכל ְֱֲִִֶָָָֹאסּורה
.והּיֹוצא ּבּים, הּמּטרפת ּוספינה ּכרקֹום, ׁשהּקיפּוה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעיר

מפרׁש לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלּדֹון
ׁשאבדה ּוספינה ּכרּכֹום, ׁשּכבׁשּוה עיר אבל ּבׁשּירא. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָויֹוצא
ׁשּגררּתּו ּומי ּכֹוכבים, עֹובדי דיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּים,
חמרי לֹו נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת עליו נפלה אֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֻחּיה
ּכהן ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ חּיים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמתים
אבל יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן יּׂשראל ּבת אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹליּׂשראל
- להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹהרי
ּכהנת‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּניחה

ׁשרב ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יּׂשראלית אֹו יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
הרי - מת לא אֹומר ואחד מת, אֹומר אחד למיתה. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹּגֹוססין

ּתאכל. לא ַֹֹזֹו
נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מהחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

הרי - ּפיהן על נּׂשאת ואינּה הֹואיל ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהעידּה,
מי לּה ׁשּיעיד עד קּים, ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
ּפסלֹו‰. ׁשחרּור ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהמׁשחרר

מעּכב הּוא ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּלאכל
כן ּפי על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגט

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא ְֱֲִֵֶָָֹהרי
.Âּבהן והיּו אחר, ידי על לֹו וזכה לאחר נכסיו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכֹותב

ספק, זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
יצאּו לא ועדין ּתחּלתֹו על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹאם
לפיכ ּבֹו. חזר ׁשּׁשתק אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמרׁשּות

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



ע             
  

והראׁשֹון יּׂשראל ׁשני רּבֹו ׁשהיה ּבין ּבתרּומה, אֹוכלין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין
ּכהן. והּׁשני יּׂשראל ראׁשֹון רּבֹו ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּכהן

.Êוכהן ּתרּומה; מאכילּה - מּכהן ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹיּׂשראל
- ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף יּׂשראל, ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר

ּכסּפֹו. קנין ׁשאינּה מּפני ּתרּומה, יאכילּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלא
.Áּביניהן הּׁשבח ולהיֹות לפּטמּה מּכהן ּפרה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיּׂשראל

חלק לּכהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּבתרּומה, יאכילּנה לא -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּפי על אף לפּטמּה, מּיּׂשראל ּפרה ׁשּׁשם ּכהן אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבׁשבחּה.
ׁשמּה ׁשהרי לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליּׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו ְְֲֲִֵֶַַַָָעל
.Ë,ּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יּׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּפרתֹו

ׁשֹובכֹו, לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן. ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְְִֵֵֶֶַָָָֹואינֹו

.È,הּדמים ולקח ליּׂשראל ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
ל ׁשעדין ּפי על להאכילּהאף אסּור זה הרי - הּלֹוקח מׁש א ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֶֶָָָָּתרּומה;
ׁשּנתן ּפי על אף לּכהן, יּׂשראל מכר ואם ּוממּכר. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמּקח

.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא - ְְִִִֶַַַָָֹֹֹהּדמים

ה'תש"ע אלול כ"א שלישי יום

 
ּתרּומה‡. ׁשאכל וחמׁש1זר קרן מׁשּלם - על2ּבׁשגגה אף . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה ׁשהיא ׁשּיֹודע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפי
מיתה עליה חּיב קרן3אם ּומׁשּלם ׁשגגה זֹו הרי - לאו אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶָֹוחמׁש.
.לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר האֹוכל הּׁשֹותה4אחד ואחד דבר5, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ולא ׁשּנאמר: ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּדרּכֹו
ואחד .הּס את לרּבֹות - יּׂשראל ּבני קדׁשי את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיחּללּו

טמאה אֹו טהֹורה ּתרּומה קרן6האֹוכל מׁשּלם - ּבׁשגגה ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכזית ׁשּיאכל עד ּבחמׁש חּיב ואינֹו ּכי7וחמׁש. ׁשּנאמר: ; ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

ּוכׁשם מּכזית. ּפחּותה אכילה ואין ּבׁשגגה, קדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹיאכל
ּבכזית ׁשתּיה ּכ ּבכזית, ּתרּומה .8ׁשאכילת ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ

מּתחּלת‚. יׁש אם וׁשתה, וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
ּפרס אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ,9אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשתּית ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת

לכזית.10רביעית מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ
וּדאי,11הּתרּומה„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעּׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָ

עליהן לחּיב לכּזית מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻוהחּלה
ּתרּומה12מיתה נקראּו ׁשּכּלן ׁשאין13וחמׁש, היה הּדין ּומן . ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

על חּיבין ׁשאין ּדמאי, ׁשל מעּׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹחּיבין
אם חכמים: אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, [ׁשני] ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמעּׂשר

עליה יתחּיב ּבּה14לא יזלזלּו - .15חמׁש ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹ
לא‰. מׁשּלם; ואינֹו לֹוקה - ּבֹו [והתרּו ּבמזיד ּתרּומה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹאכל

מׁשּלם ואינֹו הּקרן מׁשּלם - טהֹורה היתה אם ּבֹו]: ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהתרּו
החמׁש עצים16את ּדמי מׁשּלם - טמאה היתה ואם מּפני17; , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(=הקרבנות),1) המקדש קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה קודש יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
הנאכלת תרומה והיינו וטהר", השמש "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה הפרשה כל שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא
האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי להלן נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה זאת למדו ובספרא שמש. הערב אחר
הכתוב (=תרומה) הגבול בקדשי כאן, האמור קודש אף המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב שני) (=מעשר הגבול בקדשי להלן

אלא2)מדבר"]. משלם [ואינו מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה שווה אכל אם כלומר, (=מחוץ), מלבר
ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל שאם חולין, מדמי פחותים שהם תרומה, דמי

חומש,3)השיווי. מחייבתו שמים, בידי מיתה ששגגת וכרבא קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן וכרבי שמים. בידי
קרבן. מחייבתו כרת, ששגגת תחילת4)כשם תרומות בתוספתא דבריו [ומקור אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז

לסיכה. דרכו אין שיין לפי החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה של יין "הסך ז: בכלל5)פרק ששתייה
שלמים,6)אכילה. דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, דמים משלם טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

לפי - להסקה אלא ראוייה שאינה מפני עצים, דמי אלא משלם שאינו כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא
תרומה, ייעשו כך כשאחר בלבד, עצים דמי כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים בשוגג אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד
שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין שלאחר כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה, של עצים דמי אפילו ישוו לא
(=תרומה כמותה נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה. של עצים לדמי
כתבנו הקודמת בהלכה אולם טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין משלם אם ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה),
שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי ואף התרומה, של בשיווי אלא משלם שאינו בשוגג, טהורה תרומה אוכל לעניין רבינו בדעת

עיון]. וצריך פרוטה.7)פחות, שווה בו שיהא צריך וכו'8)ואין ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין פי על ואף
וחומץ יין "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית ולא ברביעית ששתייה הרי לוקה", זה הרי וכו' יין רביעית ושתה
משקין משער וכיצד כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה בה נאמרה שלא בתרומה אבל ישתה", לא שכר

חייב. בו כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית ומביא יין מלא כוס מביא - והכוונה9)בכזית? חצי הוא פרס
ביצים. שלוש דהיינו ביצים, שש של כיכר פסק10)לחצי וכן פרס, אכילת בכדי בעינן בשתייה שאף יג. בכריתות שאמרו ומה

ששיעורה שתייה אבל ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא אמורים הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק רבינו
רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, גדולה.11)בפחות אלא12)תרומה שאינה דמאי תרומת על מוסב זה שאין הוא פשוט

מיתה. בה ואין וקבלו13)מדרבנן, ידך" "ותרומת נאמר: ובביכורים תרומה", תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: בחלה
לביכורים. שהכוונה התרומה.14)חז"ל שוודאו15)על שני, למעשר ולא במיתה שוודאה בלבד, לתרומה אלא חששו ולא

במיתה. אבל16)אינו בשגגה", קודש יאכל כי "ואיש אמרו: והוא בשגגה, שאכל למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
בתשלומים". יתכפר ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין שם17)במזיד התוספתא דברי [ומפשטות תרומות. תוספתא

             
  

ּתּותים ּתרּומת אכל אם ,לפיכ להּסקה. אּלא ראּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאינּה
ּבהם18ורּמֹונים הּתׁשלּומין,19וכּיֹוצא מן ּפטּור - ׁשּנטמאּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

להּסקה. ראּויין אינם ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהרי
.Âּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּבפסח, חמץ ּתרּומת ּבין20האֹוכל , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

הפריׁשּה אפּלּו הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - טהֹורה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה
מׁשּלם,21והחמיצהמּצה אינֹו עצים דמי ואפּלּו ּפטּור. - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אין ּבהנאה, אסּורה ׁשהיא מּפני להּסקה; ראּויה אינּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי
ּדמים. ִָָלּה

.Êהּכּפּורים ּביֹום ּתרּומה ׁשאכל הּׁשֹוגג ׁשאכל22אבל אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
נקּורה ׁשּנתּגּלה23ּתרּומה ּתרּומה יין והּׁשֹותה יין24, והּס , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכאחד וחמץ25וׁשמן ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ׁשּכסס26, אֹו 27ּכאחד, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
החּטים החמץ28את את גמע קרן29אֹו מׁשּלם זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ֶָֹוחמׁש.
.Áּׂשבע ּבאכילת30היה ּׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו וקץ ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

לא - יאכל ּכי ׁשּנאמר: החמׁש; את מׁשּלם אינֹו - ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּתרּומה
עצמֹו את מן31ׁשּיּזיק ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

עצמֹו. ׁשהּזיק מּפני ְְִִִֵֶֶַַֹהחמׁש,
.Ëׁשּבלע ואכלן32זר אחר ּובא והקיאן, ּתרּומה ׁשל ׁשזפין ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

וחמׁש קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא והּׁשני33ּגם , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לראׁשֹון עצים ּדמי .34מׁשּלם ְְִִֵֵֵַָ

.Èהּפֹועלים האֹורחים35הּמאכיל הם36ואת - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
וחמׁש קרן מׁשּלם37מׁשּלמין והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
סעּדתן ּדמי ּתרּומה38להם מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻֻ

מּמּנּו39ׁשאכלּו חֹותה אדם ׁשל נפׁשֹו האסּור ׁשּדבר ,40. ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
.‡Èהּקטּנים41הּמאכיל ּבניו עבדיו42את ּגדֹולים43ואת ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לארץ חּוצה ּתרּומת והאֹוכל קטּנים, אֹו44ּבין והאֹוכל , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
מּכזית ּפחֹות ׁשּׁשגג45הּׁשֹותה ונזיר ּתרּומה,46, ׁשל יין וׁשתה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשמן הּקרן47והּׁשֹותה את מׁשּלמים אּלּו ּכל - הּיין את והּס ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
החמׁש. את ְֶֶַֹֹולא

.Èליּׂשראל נּׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ׁשּנפסלה48ּבת ואחר49אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
החמׁש. את ולא הּקרן את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכ

אֹו50האּׁשה ּבעלי מת לּה: ואמרּו ּבתרּומה אֹוכלת ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
וכן51גרׁש והּניח52העבד; רּב מת לֹו: ואמרּו אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מאכיל ׁשאינֹו אֹו53יֹורׁש לֹו, נתנ אֹו ליּׂשראל ׁשּמכר אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּגרּוׁשה54ׁשחרר ּבן ׁשהּוא לֹו ונֹודע אֹוכל ׁשהיה ּכהן וכן ;55 ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּבלבד הּקרן מׁשּלמין אּלּו הרי - חלּוצה ּבן היתה56אֹו ואם . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
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משלם אינו שבשניהם פי על אף במזיד, באוכל זה דין העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא כתב וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה,
כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים אלא האמיתי שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג לפי בלבד, עצים דמי אלא

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה משלם אינו תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים, "תותים18)לדמי הגירסא שם
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין לזלף אסור שהרי לכלום, ראויים אינם ענבים שגם שאין19)וענבים", פירות, שאר

להדלקה. ראוי שלהם של20)המשקה שווייה לפי כלומר, דמים, לפי הוא משלם משלם, שכשהוא הסובר שם, עקיבא כרבי
והחמיצה21)התורה. מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב אינו ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת גזל אם רק לא לומר: ורוצה

כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם באחד22)אצלו, בו התרו שאם הכיפורים, יום על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו
משלם. ואינו לוקה זה הרי - הוזק,23)מהם ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי על ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה

שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא למפרע הדבר נחש.24)הוברר ממנו שתה שמא בשתייה, שאסור
משלם25) כאחד ושמן יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם וחומץ יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם [בתוספתא

בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פרק סוף שם בתוספתא מפורש שהרי וחומש", אינו26)קרן לבד שמן שהשותה פי על שאף
בכך. דרכו - חומץ עם ביחד שתהו אם - חומש האדמה.27)חייב פרי בורא עליהם מברכים שהרי הוא, אכילה כשהן28)שדרך

"כוסס". הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא וכל מבושלות. המגמע29)בלתי יוחנן ר' בשם אבהו "רבי שם: ירושלמי
בשוגג. אכלו אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של זר30)חומץ לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ: ביומא

למזיק". פרט יאכל, כי החומש, את משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה למזיק31)שאכל "פרט פירש: שם וברש"י
התרומה". כ32)את שאם כסיסה. כלום.בלא חייב השני ואין להסקה, אפילו ראויים אינם והקיאם, וחזר ובלעם שאף33)ססם

אכילה. דרך היא ואינו34)בליעה עליה. מתעגל ישראל בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי נתחללה, הראשון, שבלעה שכיוון
חבירו. ממון כמזיק אלא חולין.35)משלם להאכילם עמהם חולין.36)שפסק של סעודה להם לתת ולא37)שנתחייב

להם.38)המאכיל. שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות התרומה39)כלומר, של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם
הוא, ואילו התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלמה סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
לכהן, תרומה בדמי הקרן את משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא כתנא והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר

החומש. את משלמים ואינה40)והם נוקפו, שליבו בדבר, יודע שאינו פי על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו חיוב.42)זר.41)נחשבת בני לשלם.43)שאינם מה להם ואין רבם, קנה - שקנו מה שכל שאינה44)הכנענים,

מדרבנן. בכזית.45)אלא היא שאף שתייה, גם כתב ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם שחוץ46)במשנה שכיוון הוא, והטעם
ביום תרומה בשוגג שהאוכל פי על ואף זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית - נזיר שהוא מצד היין עליו אסור תרומה מאיסור
עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא נזיר אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא זה אין - וחומש קרן משלם הכיפורים,
כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש מטעם אסורה היא שאף הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה נזיר בין מה מיושב לא

חומש]. עליה הייתה48)שמזיקו.47)חייבים ולא הואיל החומש, את משלמת אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי על ואף
חברו. גוזל כדין משלמת הקרן אבל מתחילתה. לה.49)זרה לפסול שנבעלה לכהן.50)כגון הנשואה ישראל וכגון51)בת

הגיע שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע עד בתרומה אסורה שאינה פלוני, במקום גיטי לי קבל לשלוחה שאמרה
מקום. לאותו בתרומה.52)השליח שאכל כהן של כנעני לישראל.53)עבד שנישאת בתו בן שזכות54)כגון אחרים, ידי על

בפניו. שלא לאדם וזכין לו בתרומה.55)הוא לאכול ואסור חלל, הוא שאכלו56)הרי לפי - והעבד האשה חומש. ולא



עי              
  

ּתּותים ּתרּומת אכל אם ,לפיכ להּסקה. אּלא ראּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאינּה
ּבהם18ורּמֹונים הּתׁשלּומין,19וכּיֹוצא מן ּפטּור - ׁשּנטמאּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

להּסקה. ראּויין אינם ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהרי
.Âּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּבפסח, חמץ ּתרּומת ּבין20האֹוכל , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

הפריׁשּה אפּלּו הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - טהֹורה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה
מׁשּלם,21והחמיצהמּצה אינֹו עצים דמי ואפּלּו ּפטּור. - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אין ּבהנאה, אסּורה ׁשהיא מּפני להּסקה; ראּויה אינּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי
ּדמים. ִָָלּה

.Êהּכּפּורים ּביֹום ּתרּומה ׁשאכל הּׁשֹוגג ׁשאכל22אבל אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
נקּורה ׁשּנתּגּלה23ּתרּומה ּתרּומה יין והּׁשֹותה יין24, והּס , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכאחד וחמץ25וׁשמן ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ׁשּכסס26, אֹו 27ּכאחד, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
החּטים החמץ28את את גמע קרן29אֹו מׁשּלם זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ֶָֹוחמׁש.
.Áּׂשבע ּבאכילת30היה ּׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו וקץ ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

לא - יאכל ּכי ׁשּנאמר: החמׁש; את מׁשּלם אינֹו - ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּתרּומה
עצמֹו את מן31ׁשּיּזיק ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

עצמֹו. ׁשהּזיק מּפני ְְִִִֵֶֶַַֹהחמׁש,
.Ëׁשּבלע ואכלן32זר אחר ּובא והקיאן, ּתרּומה ׁשל ׁשזפין ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

וחמׁש קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא והּׁשני33ּגם , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לראׁשֹון עצים ּדמי .34מׁשּלם ְְִִֵֵֵַָ

.Èהּפֹועלים האֹורחים35הּמאכיל הם36ואת - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
וחמׁש קרן מׁשּלם37מׁשּלמין והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
סעּדתן ּדמי ּתרּומה38להם מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻֻ

מּמּנּו39ׁשאכלּו חֹותה אדם ׁשל נפׁשֹו האסּור ׁשּדבר ,40. ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
.‡Èהּקטּנים41הּמאכיל ּבניו עבדיו42את ּגדֹולים43ואת ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לארץ חּוצה ּתרּומת והאֹוכל קטּנים, אֹו44ּבין והאֹוכל , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
מּכזית ּפחֹות ׁשּׁשגג45הּׁשֹותה ונזיר ּתרּומה,46, ׁשל יין וׁשתה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשמן הּקרן47והּׁשֹותה את מׁשּלמים אּלּו ּכל - הּיין את והּס ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
החמׁש. את ְֶֶַֹֹולא

.Èליּׂשראל נּׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ׁשּנפסלה48ּבת ואחר49אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
החמׁש. את ולא הּקרן את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכ

אֹו50האּׁשה ּבעלי מת לּה: ואמרּו ּבתרּומה אֹוכלת ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
וכן51גרׁש והּניח52העבד; רּב מת לֹו: ואמרּו אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מאכיל ׁשאינֹו אֹו53יֹורׁש לֹו, נתנ אֹו ליּׂשראל ׁשּמכר אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּגרּוׁשה54ׁשחרר ּבן ׁשהּוא לֹו ונֹודע אֹוכל ׁשהיה ּכהן וכן ;55 ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּבלבד הּקרן מׁשּלמין אּלּו הרי - חלּוצה ּבן היתה56אֹו ואם . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
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משלם אינו שבשניהם פי על אף במזיד, באוכל זה דין העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא כתב וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה,
כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים אלא האמיתי שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג לפי בלבד, עצים דמי אלא

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה משלם אינו תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים, "תותים18)לדמי הגירסא שם
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין לזלף אסור שהרי לכלום, ראויים אינם ענבים שגם שאין19)וענבים", פירות, שאר

להדלקה. ראוי שלהם של20)המשקה שווייה לפי כלומר, דמים, לפי הוא משלם משלם, שכשהוא הסובר שם, עקיבא כרבי
והחמיצה21)התורה. מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב אינו ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת גזל אם רק לא לומר: ורוצה

כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם באחד22)אצלו, בו התרו שאם הכיפורים, יום על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו
משלם. ואינו לוקה זה הרי - הוזק,23)מהם ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי על ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה

שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא למפרע הדבר נחש.24)הוברר ממנו שתה שמא בשתייה, שאסור
משלם25) כאחד ושמן יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם וחומץ יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם [בתוספתא

בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פרק סוף שם בתוספתא מפורש שהרי וחומש", אינו26)קרן לבד שמן שהשותה פי על שאף
בכך. דרכו - חומץ עם ביחד שתהו אם - חומש האדמה.27)חייב פרי בורא עליהם מברכים שהרי הוא, אכילה כשהן28)שדרך

"כוסס". הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא וכל מבושלות. המגמע29)בלתי יוחנן ר' בשם אבהו "רבי שם: ירושלמי
בשוגג. אכלו אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של זר30)חומץ לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ: ביומא

למזיק". פרט יאכל, כי החומש, את משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה למזיק31)שאכל "פרט פירש: שם וברש"י
התרומה". כ32)את שאם כסיסה. כלום.בלא חייב השני ואין להסקה, אפילו ראויים אינם והקיאם, וחזר ובלעם שאף33)ססם

אכילה. דרך היא ואינו34)בליעה עליה. מתעגל ישראל בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי נתחללה, הראשון, שבלעה שכיוון
חבירו. ממון כמזיק אלא חולין.35)משלם להאכילם עמהם חולין.36)שפסק של סעודה להם לתת ולא37)שנתחייב

להם.38)המאכיל. שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות התרומה39)כלומר, של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם
הוא, ואילו התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של שלמה סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
לכהן, תרומה בדמי הקרן את משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא כתנא והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר

החומש. את משלמים ואינה40)והם נוקפו, שליבו בדבר, יודע שאינו פי על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו חיוב.42)זר.41)נחשבת בני לשלם.43)שאינם מה להם ואין רבם, קנה - שקנו מה שכל שאינה44)הכנענים,

מדרבנן. בכזית.45)אלא היא שאף שתייה, גם כתב ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם שחוץ46)במשנה שכיוון הוא, והטעם
ביום תרומה בשוגג שהאוכל פי על ואף זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית - נזיר שהוא מצד היין עליו אסור תרומה מאיסור
עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא נזיר אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא זה אין - וחומש קרן משלם הכיפורים,
כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש מטעם אסורה היא שאף הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה נזיר בין מה מיושב לא

חומש]. עליה הייתה48)שמזיקו.47)חייבים ולא הואיל החומש, את משלמת אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי על ואף
חברו. גוזל כדין משלמת הקרן אבל מתחילתה. לה.49)זרה לפסול שנבעלה לכהן.50)כגון הנשואה ישראל וכגון51)בת

הגיע שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע עד בתרומה אסורה שאינה פלוני, במקום גיטי לי קבל לשלוחה שאמרה
מקום. לאותו בתרומה.52)השליח שאכל כהן של כנעני לישראל.53)עבד שנישאת בתו בן שזכות54)כגון אחרים, ידי על

בפניו. שלא לאדם וזכין לו בתרומה.55)הוא לאכול ואסור חלל, הוא שאכלו56)הרי לפי - והעבד האשה חומש. ולא



עב             
  

מּלׁשּלם ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ערב והיה חמץ ;57ּתרּומת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבהּול ׁשּזמּנּה ׁשהיתה58מּפני וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל נחּפזּו , ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ

הרי - לאכל אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ּבתֹו ּתרּומה ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלהן
יפלטּו .59אּלּו ְִֵֹ

.‚Èטמא הּתרּומה, נטמאת אֹו נטמאת לֹו: ואמרּו אֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָהיה
אֹו60היית טבל, ׁשהּוא נֹודע אֹו הּתרּומה; היתה טמאה אֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

והקּדׁשׁשּלא ׁשני מעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמעּׂשר
ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו ּפיו61נפּדּו; יפלטּו62לתֹו אּלּו הרי -63. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

.„Èונפלה חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתי
הריני - נפלה זֹו לאי ידּוע ואין מהן אחת לתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומה

נפלה ּתרּומה ׁשל לתֹו ׁשל64אֹומר: היא זֹו אי ידּוע אין . ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
הּתׁשלּומין מן ּפטּור זה הרי - מהן אחת זר אכל ,65ּתרּומה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה הראיה, עליו מחברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּמֹוציא
ׁשּתיהן את אחד אכל ּפטּור. הּוא אף - הּׁשנּיה את אחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכל

ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם -66- ׁשֹוגג ואם קרן, - מזיד אם ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
וחמׁש. ֶֶֶָֹקרן

.ÂËעליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל
ּכקרן67חמׁשֹו ׁשהחמׁש על68, חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר. לכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

לעֹולם הּתׁשלּומין69חמׁש הרי - וחמׁש קרן המׁשּלם ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדבר לכל חּלין70ּכתרּומה ּגּדּוליהן - נזרעּו ׁשאם אּלא ואם71, . ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ

מֹוחל אינֹו - למחל הּכהן הּקרן72רצה את המׁשּלם וכל . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
מֹוחל. - למחל הּכהן רצה ואם חּלין, הּתׁשלּומין הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֻּבלבד

.ÊËּתרּומה ׁשאכלה יּׂשראל לכהן73ּבת נּׂשאת ּכ :74ואחר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּכהן ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה וחמׁש75אם קרן מׁשּלמת - אכלה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

קרן76לעצמּה מׁשּלמת - אכלה ּכהן ּבּה ׁשּזכה ּתרּומה ואם ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וחמׁש77לּבעלים קרן המׁשּלם ׁשּכל לעצמּה. וחמׁש ,78- ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּכ לכל והחמׁש לּבעלים, הּקרן ׁשּירצה.מׁשּלם הן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
.ÊÈלׁשּלם הסּפיקה ּכ79לא ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה 80עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לכהן נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה, מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאינּה
ֵָמעֹולם.

.ÁÈּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּתרּומה, האֹוכל אינֹו81ּכל - ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ
ּתרּומֹות מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנים החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם

הּפאה82ּומעּׂשרֹות ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ההפקר ּתרּומתֹו83ּומן ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעּׂשר על84, אף , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הקּדים אם ּבֹו ׁשּיׁש גדֹולה תרּומה נּטלה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹּפי
לתרּומה ׁשּנפּדּו,85הּמעּׂשר והקּדׁש ׁשני מּמעּׂשר ּומׁשּלמין . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ּכהלכה ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על הּיׁשן86ואף על החדׁש ּומן ,87. ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
את לּכהן ונתן ׁשּנאמר: מינֹו; ׁשאינֹו על מּמין לא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאבל

ׁשאכל. ּכּקדׁש - ֶֶֶַַַָֹֹהּקדׁש
.ËÈׁשביעית ערב ׁשל קּׁשּואין לּקּׁשּואין88האֹוכל ימּתין - ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָ
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היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד, כשרה עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן בתחילה. זרים ואינם מקודם,
תרומה. לאכול ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור ולכך קרן.57)כעבודה, ופטור58)אפילו אונס זה והרי

קרן. אף חוש59)מלשלם אנו ואין בה. שאסורים מאחר מפיהם, להפסד.יוציאו באיסור.60)שים תחילה מין61)ואכלת
העדשים. כצורת אדומים גם62)תולעים מלאכול אותו מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם הרגיש התרומה שאוכל בעת היינו
והמיאוס. הטינוף מפני תרומה.63)התרומה, אוכלי שמאבד פי על אף התרומה, ואף64)גם שניהם. להתיר כדי לקולא ותולין

לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב אלו, לתוך אלו ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי היו שאם פי על
התרומה, על החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה ואילו דרבנן, בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו חולין
ומשמע בזה, רבינו חילק לא כאן - ברוב שבטלה לפי חולין, לתוך תרומה נפלה אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן
אנו אחת סאה אלא נפלה שלא שכאן, לפי להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו לא אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו

חזקתם. נתערערה כבר סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי בשנפלו אבל בחזקתם, החולין את מן65)מעמידים והיינו
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה, היא השנייה אם נפשך: ממה ממנה לכהן לתת חייב הקרן שהרי החומש,

התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, הראיה.66)והשנייה עליו מחבירו בו67)שהמוציא שאמר מה עניין הוא "וזה
חומש". על חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף וחמישיתו המקום זה בזולת ית' שווה.68)השם התרומה ודין דינו

אחת.69) לקרן הרבה חמישיות ריבתה תרומה.70)שהתורה נעשים הם מתוקנים, חולין שהם פי על שם:71)שאף ירושלמי
על חכמים שגזרו פי על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה הן הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר

תרומה. תשלומי על כן גזרו לא - לזרים ואסרום תרומה עצמו,72)גידולי תרומת אוכל אפילו שהרי כפרה, אלא ממון שאינו
תרומה. נעשים התשלומים של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו כפרה משלם כלום, גזל משל73)שלא שהפרישה

תרומה.74)עצמה. באכילת מותרת היא לכהן.75)והרי עוד נתנה התרומה76)שלא הייתה שאילו תרומה. בתורת לאכלם
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן עתה מחוייבת הייתה לא בה.77)בעין שזכה תרומה,78)לכהן באכילת כלומר,

שירצה". מי לכל וחומש לבעלים קרן משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם: במשנה הוא הפרישה79)וכן לא כלומר,
שלה. כבר הן הרי בעלה תחת בעודה הפרישה שאילו התשלומין, את הכהן.80)עוד בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה בין

להיות81) הראויים פירות הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך חולין, תשלומיו במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
"התשלומין לומר לתנא לו והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" "התשלומין לומר שייך מה מעות משלם שאם מעות, ולא קודש,

שיש82)מעות"]. ולא קודש, כך אחר להיות הראוי דבר כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר - הקודש" את לכהן "ונתן שנאמר:
שנל לחומש, הדין והוא קודש. עכשיו הקרן.בו כמו שהוא עליו, - עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן פטורים83)מד שכולם
מתוקנים. כחולין הם והרי ומעשר, מעשר.84)מתרומה גדולה.85)תרומת מתרומה פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,

מתוקן. שאינו משלמין, אין כלל תרומה ניטלה לא פדוי.86)אבל הוא שבדיעבד החומש, את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע. על שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר כתב: שם המשניות בפירוש רבינו אבל

בדיעבד. אפילו פדויים אינם שעברה.87)אלו השנה של וישן זו שנה של מצויים88)חדש אינם שאז בשביעית, ואכלם

             
  

חֹובֹו לׁשּלם יכֹול ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית מֹוצאי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֵֶָמּפרֹות

.Îּבין טמאין ּבין חּלין מׁשּלם - טמאה ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻאכל
טהֹורין89טהֹורין חּלין מׁשּלם - טהֹורה ּתרּומה אכל ואם90. . ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻ

ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ּתׁשלּומיו91ׁשּלם - ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻ
הּטהֹורין92ּתׁשלּומין מן ויׁשּלם ויחזר ,93. ְְְֲִִִִֵַַַַֹ

.‡Îחבר ּתרּומת הארץ94אכל עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם - ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הארץ לעם ונֹותן מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם -95 ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ּתרּומתֹו; הארץ.96ׁשאכל לעם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
.Îאבי מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל

לעצמֹו מׁשּלם אינֹו - מּׁשאר97אּמֹו אחר ליֹורׁש אּלא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּובעל ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשבט.
- ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחֹוב

והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן ּדמים98מׁשּלמין להם 99נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּה מֹוכרין ׁשאכלּו.100ׁשהיּו ּכמֹו הּתרּומה אֹותּה ְְְְִֶֶַָָָָָ

.‚Îּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב
ּתרּומה101לּבעלים מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש .102- ואכלּה ּגנבּה . ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

החּלין מן - וחמׁש קרן וחמׁש; קרנין ׁשני וקרן103מׁשּלם ,104 ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּתרּומה מּדמי אפּלּו -105. ְְֲִִֵָ

.„Îהּבית לבדק הקּדׁש הּתרּומה -106היתה ואכלּה ּוגנבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבהקּדׁש כפל ּתׁשלּומי ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ,107אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר :108ּכמֹו ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אכל מּׁשּום ְְֱִִִֶֶֶֶֶָָֹֹֹחמׁש

ׁשוה109ההקּדׁש ּבּה ואין ּכזית ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לּכהנים מׁשּלם - ּבין110ּפרּוטה ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה יׁש ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכזית ּבּה ּכזית111ׁשּיׁש ּבּה ׁשאין להקּדׁש.112ּבין מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.‰Îהּתרּומה אּסּור על הקּדׁש אּסּור חל מה ?113ּומּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

- הקּדיׁשּה לכהן, ּומּתרת לזר אסּורה ׁשהּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּפני
על יּׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הּכהן, על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹנאסרה
מאכלֹות. ואּסּורי אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּדר

.ÂÎואכלּה ּתרּומה אחד,114הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
גזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ;115ׁשהחמׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשל בחמׁש אּלא חּיב אינֹו - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבלבד לאחר116קדׁש והאכילּה ּגזלּה מׁשּלם117. האֹוכל - ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

אכל אם וחמׁש, קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום ּכל וחמׁש. ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקרן
חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם - ארּבעה ׁשאכל118ׁשוה וכל119מּמין . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ארּבעה ׁשוה אכל חמׁשין, ּוׁשני קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
וחמׁש קרנין ׁשני מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום וכל ׁשּׁשה. מׁשּלם -ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּתׁשעה ּדמי מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה אכל ּולעֹולם120אחד, .121 ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אכילה ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה דמים לפי אּלא מׁשּלם ,122אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ּבׁשעת ׁשהּוזלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבין

  
היא‡. ׁשהּסיכה ּולסיכה; ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּתרּומה

ּבעצמֹותיו, וכּׁשמן ּבקרּבֹו כּמים וּתבא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל אכילה. ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שישית. של תרומה89)קישואים נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה תרומה שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי
טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, חולין ובין טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים כמו90)טמאה,

שאכל. אין91)התרומה "במזיד שאמר: מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת ומזיד לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת
שהם טמאים חולין לו ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו שאכל ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו
התשלומין הלא מאוד קשה ששילם, בעת מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים שלדעת טומאתו", בימי לו ראויים
במזיד שהרי כלל, קשה לא האכילה, בעת במזיד שהמדובר נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים אינם כן ואם תרומה, הם

תרומה. תשלומיו טמאה.92)אין תרומה נעשים והם שבשוגג כהן.93)ומשמע של הפסדו חבר.94)להשלים כהן
טמאה,96)לפייסו.95) תרומה נעשים הם טהורים, חולין ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה, שכתבנו פי על [אף

הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין טמאה, תרומה שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם כאן גם כן ואם
בידו]. ייטמאו ועכשיו טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ, עם ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן -

ידו.97) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן הקרן.99)הכהן.98)כרבי למכור100)דמי רשאי התרומה את שהיורש
מאבי תרומה בגזל אבל לידם, באה שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם, שגבו והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את

לידו. באה שבאיסור מפני כן, אמרו לא כהן תשלומי101)אמו בו אין ולפיכך בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
רק102)כפל. שמשלם חידוש כאן ואין קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה בשיווי מעות משלם כלומר,

פירות. ולא מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל גם נוהג שזה התרומה, אפילו103)בשיווי בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם אינו ולפיכך גנובה, הייתה התרומה.105)כפל.104)לא בשיווי שהיא106)מעות כהן שהפרישה

הבית. לבדק להקדש".107)ברשותו ולא לרעהו לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם אם108)"כמאמר כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית גם בו ההקדש109)יש מן שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן הנהנה אצלנו העיקר "כי

חומש. בתוספת ממנו, שנהנה מן110)בשעה שנהנה משום אבל בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום חומש
פרוטה. שווה בו שאין משום כאן, אין הקדש.111)ההקדש הנאת משום ואחד תרומה אכילת משום אחד חומשים, שני ומשלם

לבד.112) הקדש הנאת משום אחד חומש איסור.113)ומשלם על חל איסור אין ואחר114)הרי ונשבע תרומה כשגזל והיינו
חומש. לשלם שחייב הודה, הגזל.115)כך בשביל חומש משום בו אחר.116)יוצא דבר ולא תרומה היה117)של והאחר

מלבר.118)שוגג. חומש אחר.119)היינו ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין הקרן את משלמין שאין שכשם
אחד.120) מקרן אלא משתלם אינו בשוגג.121)שהחומש תרומה אכל אם אינו122)אפילו התרומה, את אכל ובשוגג הואיל

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל כגזלן, הוא אכילה משעת אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן



עג              
  

חֹובֹו לׁשּלם יכֹול ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית מֹוצאי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֵֶָמּפרֹות

.Îּבין טמאין ּבין חּלין מׁשּלם - טמאה ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻאכל
טהֹורין89טהֹורין חּלין מׁשּלם - טהֹורה ּתרּומה אכל ואם90. . ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻ

ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ּתׁשלּומיו91ׁשּלם - ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻ
הּטהֹורין92ּתׁשלּומין מן ויׁשּלם ויחזר ,93. ְְְֲִִִִֵַַַַֹ

.‡Îחבר ּתרּומת הארץ94אכל עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם - ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הארץ לעם ונֹותן מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם -95 ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ּתרּומתֹו; הארץ.96ׁשאכל לעם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
.Îאבי מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל

לעצמֹו מׁשּלם אינֹו - מּׁשאר97אּמֹו אחר ליֹורׁש אּלא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּובעל ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשבט.
- ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחֹוב

והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן ּדמים98מׁשּלמין להם 99נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּה מֹוכרין ׁשאכלּו.100ׁשהיּו ּכמֹו הּתרּומה אֹותּה ְְְְִֶֶַָָָָָ

.‚Îּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב
ּתרּומה101לּבעלים מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש .102- ואכלּה ּגנבּה . ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

החּלין מן - וחמׁש קרן וחמׁש; קרנין ׁשני וקרן103מׁשּלם ,104 ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּתרּומה מּדמי אפּלּו -105. ְְֲִִֵָ

.„Îהּבית לבדק הקּדׁש הּתרּומה -106היתה ואכלּה ּוגנבּה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבהקּדׁש כפל ּתׁשלּומי ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ,107אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר :108ּכמֹו ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אכל מּׁשּום ְְֱִִִֶֶֶֶֶָָֹֹֹחמׁש

ׁשוה109ההקּדׁש ּבּה ואין ּכזית ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לּכהנים מׁשּלם - ּבין110ּפרּוטה ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה יׁש ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכזית ּבּה ּכזית111ׁשּיׁש ּבּה ׁשאין להקּדׁש.112ּבין מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.‰Îהּתרּומה אּסּור על הקּדׁש אּסּור חל מה ?113ּומּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

- הקּדיׁשּה לכהן, ּומּתרת לזר אסּורה ׁשהּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּפני
על יּׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הּכהן, על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹנאסרה
מאכלֹות. ואּסּורי אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּדר

.ÂÎואכלּה ּתרּומה אחד,114הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
גזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ;115ׁשהחמׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשל בחמׁש אּלא חּיב אינֹו - הּקדׁש את לּכהן ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבלבד לאחר116קדׁש והאכילּה ּגזלּה מׁשּלם117. האֹוכל - ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

אכל אם וחמׁש, קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום ּכל וחמׁש. ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקרן
חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם - ארּבעה ׁשאכל118ׁשוה וכל119מּמין . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ארּבעה ׁשוה אכל חמׁשין, ּוׁשני קרן מׁשּלם ׁשאמרנּו ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
וחמׁש קרנין ׁשני מׁשּלם ׁשאמרנּו מקֹום וכל ׁשּׁשה. מׁשּלם -ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּתׁשעה ּדמי מׁשּלם - ארּבעה ׁשוה אכל ּולעֹולם120אחד, .121 ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אכילה ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה דמים לפי אּלא מׁשּלם ,122אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ּבׁשעת ׁשהּוזלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבין

  
היא‡. ׁשהּסיכה ּולסיכה; ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּתרּומה

ּבעצמֹותיו, וכּׁשמן ּבקרּבֹו כּמים וּתבא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל אכילה. ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שישית. של תרומה89)קישואים נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה תרומה שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי
טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, חולין ובין טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים כמו90)טמאה,

שאכל. אין91)התרומה "במזיד שאמר: מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת ומזיד לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת
שהם טמאים חולין לו ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו שאכל ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו
התשלומין הלא מאוד קשה ששילם, בעת מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים שלדעת טומאתו", בימי לו ראויים
במזיד שהרי כלל, קשה לא האכילה, בעת במזיד שהמדובר נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים אינם כן ואם תרומה, הם

תרומה. תשלומיו טמאה.92)אין תרומה נעשים והם שבשוגג כהן.93)ומשמע של הפסדו חבר.94)להשלים כהן
טמאה,96)לפייסו.95) תרומה נעשים הם טהורים, חולין ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה, שכתבנו פי על [אף

הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין טמאה, תרומה שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם כאן גם כן ואם
בידו]. ייטמאו ועכשיו טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ, עם ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן -

ידו.97) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן הקרן.99)הכהן.98)כרבי למכור100)דמי רשאי התרומה את שהיורש
מאבי תרומה בגזל אבל לידם, באה שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם, שגבו והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את

לידו. באה שבאיסור מפני כן, אמרו לא כהן תשלומי101)אמו בו אין ולפיכך בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
רק102)כפל. שמשלם חידוש כאן ואין קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה בשיווי מעות משלם כלומר,

פירות. ולא מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל גם נוהג שזה התרומה, אפילו103)בשיווי בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם אינו ולפיכך גנובה, הייתה התרומה.105)כפל.104)לא בשיווי שהיא106)מעות כהן שהפרישה

הבית. לבדק להקדש".107)ברשותו ולא לרעהו לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם אם108)"כמאמר כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית גם בו ההקדש109)יש מן שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן הנהנה אצלנו העיקר "כי

חומש. בתוספת ממנו, שנהנה מן110)בשעה שנהנה משום אבל בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום חומש
פרוטה. שווה בו שאין משום כאן, אין הקדש.111)ההקדש הנאת משום ואחד תרומה אכילת משום אחד חומשים, שני ומשלם

לבד.112) הקדש הנאת משום אחד חומש איסור.113)ומשלם על חל איסור אין ואחר114)הרי ונשבע תרומה כשגזל והיינו
חומש. לשלם שחייב הודה, הגזל.115)כך בשביל חומש משום בו אחר.116)יוצא דבר ולא תרומה היה117)של והאחר

מלבר.118)שוגג. חומש אחר.119)היינו ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין הקרן את משלמין שאין שכשם
אחד.120) מקרן אלא משתלם אינו בשוגג.121)שהחומש תרומה אכל אם אינו122)אפילו התרומה, את אכל ובשוגג הואיל

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל כגזלן, הוא אכילה משעת אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן



עד             
  

יין יסּו לא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
הּטמא. את ּומדליק הּטהֹור, הּׁשמן את הּוא ס אבל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוחמץ;

מקֹום. ּבכל ּׂשרפה ׁשמן הּנקרא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוזהּו
.ּכעּגּול ּולקּבצן לחּבצן מּתר - ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֻּתמרים

ּתמרים עֹוּׂשין אין וכן ׁשכר. מהם לעּׂשֹות ואסּור ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּדבלה,
ּכל ׁשאר וכן חמץ. הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּדבׁש,

מ אין מּזיתיםהּפרֹות חּוץ ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן ׁשּנין ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשֹותהּו. זה הרי - מׁשקה האכל ועּׂשה עבר ּבלבד. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוענבים
- ּבׁשגגה ּבהן וכּיֹוצא ּתּפּוחים ויין ּתמרים ּדבׁש ׁשאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזר
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבמזיד אכל ואם לׁשּלם. חּיב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָאינֹו

ׁשהּוא‚. מּפני הּמּוריס, לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָאין
מפּטמין ואין הּמּוריס. לתֹו הּיין את נֹותנין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָמאּבדן;
ׁשמן ועֹוּׂשהּו מאכלֹות מּכלל מֹוציאֹו ׁשהּוא מּפני הּׁשמן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאת
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופלּפלין ּודבׁש יין מערבין אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמׁשחה;

ְְָָלאכלן.
אין„. ממעטֹו. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאין

מּפני ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר וכל ּבקטנּיֹות. ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה מערבין. - אֹותֹו ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש
ּבקטנית, וקטנית ּבתבּואה ּתבּואה לערב התחילּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָיהּודה

ּבקטנית. ּתבּואה לא ְְְֲִִָָֹאבל
הּכהן‰. נֹוהג ּכ ּבחּלין, הּקמח את ׁשּמרּקדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻּכדר

ׁשרצה הרי הּמרסן. את ּומׁשלי לאכל מרּקד ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבתרּומה:
קּבים אֹו קב ׁשּיֹוציא עד הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻלעּׂשֹות
ראּוי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמן

מצנע. ּבמקֹום יּניחהּו אּלא ְְֲִִֵֶַַָָָָֻלאכילה,
.Âואין וכירים, ּתּנּור ּבֹו חֹוסמין אין - ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשמן

מנעל ּבתֹו והיא רגלֹו יסּו ולא וסנּדל. מנעל ּבֹו ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָֹסכין
ּכל וס הּסנּדל, אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו את ס אבל ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָוסנּדל.
ׁשהן ּפי על ואף חדׁשה; קטֹובליא ּגּבי על ּומתעּגל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּגּופֹו
ׁשל טבלא ּגּבי על ׁשמן יּתן לא אבל חֹוׁשׁש. אינֹו - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹנּסֹוכין

ׁשּמאּבדֹו. מּפני עליה, להתעּגל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשיׁש
.Êאף ידים, נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכל

ואינּה ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו ּפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָעל
מּמּנה. יאכל ׁשּמא ּגזרה הּׁשלחן, על הּזר עם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאכלת
ואינּה הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת - לארץ חּוצה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותרּומת
ּבידים ּתרּומה סכין ואין ּכחּלין. ידים, נטילת ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻצריכה
אבל מסאבֹות. ּבידים מׁשפׁשפֹו - ּבּׂשרֹו על נפל ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָֹֹמסאבֹות.
ּכל ׁשהּנֹולד ׁשבעה, ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָסכין

ערל. חׁשּוב אינֹו ְִֵֵָָָׁשבעה
.Áּבּתֹו ּבן ּומביא ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן עצמֹו הּכהן הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹס

ונכנס ּבׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו. על ּומעּגילֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָיּׂשראל
נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ למׁשחֹו לזר מּתר - ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלּמרחץ

ִֶמּמּנּו.
.Ëאין - ּתרּומה ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּכהנת

ּבּׂשערּה. ּׂשערּה מעּגלת אבל אחריה. לחף מּתרת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּיּׂשראלית
ּתרּומה? ׁשל ּבתלּתן ּׂשערן לחף הּכהנים הּתרּו מה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻּומּפני

אדם. למאכל ראּוי ׁשאינֹו ְְֲִֵֵֶַַָָָמּפני

.Èּומעי והחרּובין, והּכליסים ּוגרֹוגרֹות, ּתאנים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻעקצי
ׁשאין ּפי על אף ּומלפפֹון, ואתרֹוג אבּטיח, ּוקלּפי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאבּטיח
אּלּו הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ירק ּוקניבת אכל, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבהן
מּתרת - הּגּננין ׁשּמקּנבים ירק קניבת אבל לזרים. ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאסּורים

קלּפי אסּורין;לזרים. - אכל ּבהן יׁש אם וׁשמׁשמין: ּפֹולין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ
מּתרין. - אכל ּבהן ִֵֶֶָָֹֻאין

.‡È,וחרּובין ּותמרים זיתים ּגרעיני מּתרים. - אתרֹוג ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּגרעיני
ּוׁשאר לזרים. אסּורין אּלּו הרי - הּכהן ּכנסן ׁשּלא ּפי על ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאף
- אֹותן למצץ לחלּוחית ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגרעינין:

מּתרֹות. - הׁשליכן ואם לזר; ְְְֲִִִִָָָֻאסּורין
.Èראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין

חדׁשֹות? נקראּו מתי ועד מּתר. - יׁשנֹות וׁשל אדם; ְְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֻלמאכל
הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּכל

.‚Èהעלּו ואם אסּורֹות; - ּתרּומה ׁשל והרקּבנּיֹות ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָהּנּצֹולֹות
- מים עליהם ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ׁשמרים מּתרֹות. - ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאבק
נתן לא ואם מּתר. והּׁשליׁשי לזרים, אסּור והּׁשני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹֻהראׁשֹון
אף - ּבלבד הּׁשמרים מעל הּיין מסּנן אּלא מים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָעליהם

לזרים. אסּור ְְִִִַָָהׁשליׁשי
.„Èאֹותֹו מחּיבין אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה

חּלין, לתֹוכּה יּתן ּכ ואחר אחת אחת ּומלּקט יֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻלהיֹות
ׁשמן ׁשל חבית וכן חּלין. לתֹוכּה ונֹותן ּכדרּכֹו מכּבד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאּלא
ּומטּפח, יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּנׁשּפכה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּתרּומה

ּבחּלין. ׁשּנֹוהג ּכדר ּבּה נֹוהג ְְִֵֵֶֶֶֶָָֻאּלא
.ÂËעד מערה זה הרי - ּתרּומה ׁשמן ׁשל ּכד ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמערה

וכיון מעט, מעט לנטף הּׁשמן ויתחיל העּמּוד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיפסק
ׁשמן ּבּכד לּתן ּומּתר ּדּיֹו, - זֹו אחר זֹו טּפים ׁשלׁש ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנטפּו
אֹותּה - ׁשּנתמּצית עד הּכד הּניח אּלא נתן, ׁשּלא הרי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻחּלין.

ּתרּומה. ְְִַַָהּתמצית
.ÊËּבֹו לעלֹות ליּׂשראל ונֹותנֹו ּׂשרפה ׁשמן נר הּכהן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹממּלא

צרכי לא אבל הּכהן, צרכי לעּׂשֹות לחדר ּולהּכנס ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלעלּיה
מּתר. - עּמֹו ׁשּתף היה ואם ְְִִִֵָָָָָֻֻיּׂשראל.

.ÊÈ,ּׂשרפה ׁשמן לֹו והדליק ּכהן אצל אֹורח ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיּׂשראל
מאליו. ׁשּיכּבה עד לכּבֹותֹו חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹועמד
ּבּה. ליל ּומדליק הּכהן ּבנר ּפתילה הּיּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹוטֹובל

.ÁÈ,יּׂשראל ׁשל ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבקרֹו
זה הרי - יּׂשראל ׁשל ּכליֹו אצל נארג ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹוכליֹו
מדליקין וכן הּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ּׂשרפה ׁשמן עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמדליק
ּובּמבֹואֹות מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי ּׂשרפה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשמן
נר להדליק חּלין לֹו ׁשאין ּומי ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֻהאפלים
מדליקין הּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ּׂשרפה ׁשמן מדליק - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻחנּכה

ּכהן. ּברׁשּות החּלין ּגּבי על ּׂשרפה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻׁשמן
.ËÈ- אביה אצל למּודה והיא לכהן ׁשּנּׂשאת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת

אפּלּו ּׂשרפה ׁשמן להדליק לכהן מּתר ּברׁשּותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻמדליק
ואין ערּבּוב, ׁשם ׁשּיׁש הּמׁשּתה ּבבית אֹו האבל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּבבית
נקיֹון ׁשּמפני - הּמׁשּתה ּבבית מּמּנה; יסּתּפקּו ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחֹוׁשׁשין
ּפנאי להם ׁשאין מּפני - האבל ּובבית ּבֹו, נֹוגעין אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכליהם

האבל. ְִֵֵֶָמּפני
.Î.יקּים - ּבמזיד ,יהּפ - ּבׁשֹוגג הּתרּומה: את ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּזֹורע
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היה ואם יקּים. - ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין ׁשליׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
קנסּו קנס ;יהּפ - ּבמזיד ואפּלּו ׁשליׁש הביאה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָּפׁשּתן,

ּבעציו. להנֹות ויתּכּון יזרע ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹבֹו,
.‡Îאּלא ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻּגּדּולי

לזרים אסּורין ׁשּיהיּו עליהן חכמים ּגזרּו לזרים. ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשאסּורים
יׁשהּנה ׁשּלא הּכהן, ׁשּביד טמאה ּתרּומה מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכתרּומה,
לידי ּבּה ּבא ונמצא לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻאצלֹו
ּומּתר טמאֹות, ּבידים הּגּדּולין לאכל מּתר לפיכ ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻּתּקלה.

ּכחּלין. יֹום, ְְִִֻלטבּול
.Îזרעֹו ׁשאין דבר ואפּלּו ּדבר. לכל חּלין - גּדּולין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּגּדּולי

הרי - הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלה,
זרעֹו ׁשאין ּפי על אף העּקר, את מעלין הּׁשנּיים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּדּולין
לארץ חּוצה ּתרּומת וכן לזרים. מּתר הּכל ויהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכלה,
ּכגֹון נאכלים, ׁשאינם גּנה וזרעֹוני ּתרּומה ותֹוספת ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהמדּמע
- ּתרּומה ּוצנֹון לפת ׁשאֹותֹו ּפי על אף ּוצנֹון, לפת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָזרע
ּפׁשּתן הּזֹורע וכן ּדבר. לכל חּלין הן והרי מּתרין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻּגּדּוליהן

לזרים. מּתרין הּגּדּולין - ּתרּומה ְְִִִִֶַָָָֻׁשל
.‚Î- טהֹורין ׁשהּגּדּולים ּפי על אף טמאה, ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּזֹורע

אסּורה ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה. אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי
נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה

.„Î- וחתכן ׁשנּיין עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת
ּבאכילה. מּתר ּכ אחר ׁשּיצא אכל ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהרי

.‰Îאּלּו הרי - ּתרּומה ועּׂשאן ּוזרען ׁשּנטמאּו חּלין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻׁשתילי
ּכדי ּתרּומה ּכׁשהן נטמאּו ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻמּתרין;

אסּורין. ְֲִִֶׁשּיהיּו
.ÂÎהרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּבלת

ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
ספק זֹו הרי - ּתרּומה ועּׂשאּה ׁשם עליה קרא ּכ ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואחר
ונעּׂשית מּמּנה הּטבל ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתרּומה,
קדם ּתרּומה עּׂשאּה אם אבל נגמרּו. לא ׁשעדין ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכפרֹות
ואכל מּמּנה ּתלׁש אם ,לפיכ ּתרּומה. זֹו הרי - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיזרעּנה
ּגחן ואם החמׁש. את מׁשּלם - ּבׁשֹוגג מיתה, חּיב - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמזיד
ׁשאין אדם, ּכל אצל דעּתֹו ּבטלה - הארץ מן ּבפיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
אם החמׁש ּומן הּמיתה מן ּפטּור לפיכ ;ּבכ אדם ּבני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדר

ׁשֹוגג. ֵָָהיה
.ÊÎּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּׂשדה

ּכהנים וענּיי יּׂשראל וענּיי עני. ּובמעּׂשר ּומעּׂשרֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּובתרּומה
ׁשּלהם, את אֹוכלין ּכהנים ענּיי אּלּו; מּתנֹות מּמּנה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנֹוטלים
ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ׁשּלהם את מֹוכרין יּׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוענּיי
לּכהנים. ׁשלֹו הּמעּׂשר מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים. ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּדמים

.ÁÎּכיצד ּבבהמה והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט
מאֹותֹו לתֹוכן ונֹותן ּבהמה ּבצּוארי ּכפיפֹות ּתֹולה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָיעּׂשה?
הּתרּומה. את מאכיל ולא הּבהמה את זֹומם לא נמצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמין.

  
ּכׁשאר‡. יּׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור

אּלא יפסידּנה; ולא טמאה, לידי יביאּנה ולא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים,
חּוצה ּתרּומת לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֻאֹוכל

אּלא טמאה ׁשאינּה ּפי על ואף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלארץ
חּיּובּה ׁשעּקר מּפני מּדבריהם, ׁשהיא העּמים, ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבארץ
לארץ; ּבחּוצה חּלה לּה קֹוצה נּדה ,לפיכ ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמּדבריהם.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאינּה

.אּלא ּׂשֹורפין, ולא אֹוכלים לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹּתרּומה
ׁשם ויׁש ותּׂשרף. וּדאית טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻּתהיה
ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָספקֹות

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
לא‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית

יּניחּנה אּלא יגּלּנה, ולא מּמקֹומּה יזיזּנה לא ּדבר: ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹיחּדׁש
ּתאכל. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף; וּדאי ׁשּתּטמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעד

אם„. טמאה: והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָחבית
יּציל - לאו ואם יּציל; - ּבטהרה רביעית מּמּנה להּציל ְְְְֳִִִִִִִֶַַַַָָָָיכֹול
ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ּפי על ואף ידים נטילת ּבלא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹּבידיו

טהרֹות. ּבענין ְְְְִִֵֶַָָׁשּיתּבאר
ּבּגת‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

אם אבל ויּפסל; הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה, ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחת עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
ואל ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית להּציל יכֹול אם ׁשּנׁשּפכה: ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.
ׁשּנׁשּברה ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל - לאו ואם יּציל, - ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבטהרה
ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻהחבית

ָּבהּול.
.Âאמר ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ּובידֹו למקֹום מּמקֹום עֹובר ְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה

ּבכּלן נֹוגע הריני לאו, ואם מהן, אחת לי ּתן הּנכרי: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻלֹו
ידֹו, לתֹו יּתנּנה ואל הּסלע על אחת לפניו יּניח - ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָּומטּמאן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַַַָָֹּכדי
.Êאדם מאכל ואינֹו הֹואיל ּתרּומה, ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּתלּתן

נזהר ואינֹו ּבטמאה. מעּׂשיהן ּכל לעּׂשֹות מּתר זה הרי -ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
טּמא הרי ּבטמאה אֹותם ׁשרה ׁשאם ּבמים, ׁשרּיתן ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּׁשף ּבעת לא נזהר, אינֹו - הּׁשרּיה אחר אבל ּבּידים; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹותם
ּתרּומת נֹותנין לפיכ לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּכרׁשינין

הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ְְְְִִִֵֶַַָָָֹּתלּתן
.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

הארץ עם יּׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל לאכלּה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָגס
ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּפתיל; צמיד הּמּקף חרּׂש ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבכלי

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה ְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֻמכׁשרין,
.Ëאבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוּׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוּׂשין
ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה ּכּדי נֹוטל עֹוּׂשה? וכיצד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(לבד).

טמאה מקּבל הארץׁשאינֹו עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים, ּכלי ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּתּגע ׁשּמא הּזהר לֹו: אֹומרין - והּתרּומה החּלין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻלּטל

לטבלּה. ּתחזר ׁשּלא ְְְֲִֶַַָָֹֹּבּתרּומה,
.Èואין עּמֹו, ּבֹוצרין אין - ּבטמאה ּפרֹותיו ׁשעֹוּׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיּׂשראל

ׁשּתעּׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת. מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻּבטמאה;

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוּׂשה סֹוחטן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים

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



עה              
  

היה ואם יקּים. - ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין ׁשליׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
קנסּו קנס ;יהּפ - ּבמזיד ואפּלּו ׁשליׁש הביאה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָּפׁשּתן,

ּבעציו. להנֹות ויתּכּון יזרע ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹבֹו,
.‡Îאּלא ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻּגּדּולי

לזרים אסּורין ׁשּיהיּו עליהן חכמים ּגזרּו לזרים. ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשאסּורים
יׁשהּנה ׁשּלא הּכהן, ׁשּביד טמאה ּתרּומה מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכתרּומה,
לידי ּבּה ּבא ונמצא לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻאצלֹו
ּומּתר טמאֹות, ּבידים הּגּדּולין לאכל מּתר לפיכ ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻּתּקלה.

ּכחּלין. יֹום, ְְִִֻלטבּול
.Îזרעֹו ׁשאין דבר ואפּלּו ּדבר. לכל חּלין - גּדּולין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּגּדּולי

הרי - הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלה,
זרעֹו ׁשאין ּפי על אף העּקר, את מעלין הּׁשנּיים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּדּולין
לארץ חּוצה ּתרּומת וכן לזרים. מּתר הּכל ויהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכלה,
ּכגֹון נאכלים, ׁשאינם גּנה וזרעֹוני ּתרּומה ותֹוספת ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהמדּמע
- ּתרּומה ּוצנֹון לפת ׁשאֹותֹו ּפי על אף ּוצנֹון, לפת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָזרע
ּפׁשּתן הּזֹורע וכן ּדבר. לכל חּלין הן והרי מּתרין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻּגּדּוליהן

לזרים. מּתרין הּגּדּולין - ּתרּומה ְְִִִִֶַָָָֻׁשל
.‚Î- טהֹורין ׁשהּגּדּולים ּפי על אף טמאה, ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּזֹורע

אסּורה ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה. אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי
נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה

.„Î- וחתכן ׁשנּיין עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת
ּבאכילה. מּתר ּכ אחר ׁשּיצא אכל ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהרי

.‰Îאּלּו הרי - ּתרּומה ועּׂשאן ּוזרען ׁשּנטמאּו חּלין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻׁשתילי
ּכדי ּתרּומה ּכׁשהן נטמאּו ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻמּתרין;

אסּורין. ְֲִִֶׁשּיהיּו
.ÂÎהרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּבלת

ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
ספק זֹו הרי - ּתרּומה ועּׂשאּה ׁשם עליה קרא ּכ ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואחר
ונעּׂשית מּמּנה הּטבל ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתרּומה,
קדם ּתרּומה עּׂשאּה אם אבל נגמרּו. לא ׁשעדין ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכפרֹות
ואכל מּמּנה ּתלׁש אם ,לפיכ ּתרּומה. זֹו הרי - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיזרעּנה
ּגחן ואם החמׁש. את מׁשּלם - ּבׁשֹוגג מיתה, חּיב - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמזיד
ׁשאין אדם, ּכל אצל דעּתֹו ּבטלה - הארץ מן ּבפיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
אם החמׁש ּומן הּמיתה מן ּפטּור לפיכ ;ּבכ אדם ּבני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדר

ׁשֹוגג. ֵָָהיה
.ÊÎּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּׂשדה

ּכהנים וענּיי יּׂשראל וענּיי עני. ּובמעּׂשר ּומעּׂשרֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּובתרּומה
ׁשּלהם, את אֹוכלין ּכהנים ענּיי אּלּו; מּתנֹות מּמּנה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנֹוטלים
ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ׁשּלהם את מֹוכרין יּׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוענּיי
לּכהנים. ׁשלֹו הּמעּׂשר מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים. ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּדמים

.ÁÎּכיצד ּבבהמה והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט
מאֹותֹו לתֹוכן ונֹותן ּבהמה ּבצּוארי ּכפיפֹות ּתֹולה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָיעּׂשה?
הּתרּומה. את מאכיל ולא הּבהמה את זֹומם לא נמצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמין.

  
ּכׁשאר‡. יּׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור

אּלא יפסידּנה; ולא טמאה, לידי יביאּנה ולא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים,
חּוצה ּתרּומת לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֻאֹוכל

אּלא טמאה ׁשאינּה ּפי על ואף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלארץ
חּיּובּה ׁשעּקר מּפני מּדבריהם, ׁשהיא העּמים, ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבארץ
לארץ; ּבחּוצה חּלה לּה קֹוצה נּדה ,לפיכ ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמּדבריהם.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאינּה

.אּלא ּׂשֹורפין, ולא אֹוכלים לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹּתרּומה
ׁשם ויׁש ותּׂשרף. וּדאית טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻּתהיה
ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָספקֹות

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
לא‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית

יּניחּנה אּלא יגּלּנה, ולא מּמקֹומּה יזיזּנה לא ּדבר: ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹיחּדׁש
ּתאכל. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף; וּדאי ׁשּתּטמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעד

אם„. טמאה: והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָחבית
יּציל - לאו ואם יּציל; - ּבטהרה רביעית מּמּנה להּציל ְְְְֳִִִִִִִֶַַַַָָָָיכֹול
ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ּפי על ואף ידים נטילת ּבלא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹּבידיו

טהרֹות. ּבענין ְְְְִִֵֶַָָׁשּיתּבאר
ּבּגת‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

אם אבל ויּפסל; הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה, ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחת עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
ואל ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית להּציל יכֹול אם ׁשּנׁשּפכה: ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.
ׁשּנׁשּברה ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל - לאו ואם יּציל, - ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבטהרה
ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻהחבית

ָּבהּול.
.Âאמר ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ּובידֹו למקֹום מּמקֹום עֹובר ְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה

ּבכּלן נֹוגע הריני לאו, ואם מהן, אחת לי ּתן הּנכרי: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻלֹו
ידֹו, לתֹו יּתנּנה ואל הּסלע על אחת לפניו יּניח - ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָּומטּמאן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַַַָָֹּכדי
.Êאדם מאכל ואינֹו הֹואיל ּתרּומה, ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּתלּתן

נזהר ואינֹו ּבטמאה. מעּׂשיהן ּכל לעּׂשֹות מּתר זה הרי -ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
טּמא הרי ּבטמאה אֹותם ׁשרה ׁשאם ּבמים, ׁשרּיתן ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּׁשף ּבעת לא נזהר, אינֹו - הּׁשרּיה אחר אבל ּבּידים; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹותם
ּתרּומת נֹותנין לפיכ לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּכרׁשינין

הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ְְְְִִִֵֶַַָָָֹּתלּתן
.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

הארץ עם יּׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל לאכלּה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָגס
ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּפתיל; צמיד הּמּקף חרּׂש ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבכלי

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה ְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֻמכׁשרין,
.Ëאבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוּׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוּׂשין
ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה ּכּדי נֹוטל עֹוּׂשה? וכיצד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(לבד).

טמאה מקּבל הארץׁשאינֹו עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים, ּכלי ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּתּגע ׁשּמא הּזהר לֹו: אֹומרין - והּתרּומה החּלין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻלּטל

לטבלּה. ּתחזר ׁשּלא ְְְֲִֶַַָָֹֹּבּתרּומה,
.Èואין עּמֹו, ּבֹוצרין אין - ּבטמאה ּפרֹותיו ׁשעֹוּׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיּׂשראל

ׁשּתעּׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת. מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻּבטמאה;

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוּׂשה סֹוחטן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
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עו             
  

ּפחֹות ּפחֹות וסֹוחטן ּתרּומה, ׁשּנעּׂשּו אחר נטמאּו ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָואם
לּכהנים. ּבׁשתּיה מּתר מהן הּיֹוצא הּמׁשקה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמּכביצה
ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה ראּוי. היה לנסכים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻואפּלּו
ׁשּמא גזרה אּלא מּכביצה, ּפחֹות ּפחֹות אמרּו ולא ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹהאכל.
ואם ּבכביצה. מתטּמא הּמׁשקה ונמצא מּכביצה, יֹותר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיעּׂשה
הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - לטמאה ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֻהיּו
רביעי עֹוּׂשה ׁשליׁשי ׁשאין טהֹורה; ּתרּומה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָוהּמׁשקה

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָּבתרּומה,
.Èעד העצים לבית מׁשליכּה - ׁשּנטמאת ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד מאּוס ּבכלי נֹותנֹו - ׁשּנטמא ׁשמן וכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשרפּנה.
וחּטים ויאכלּוהּו. לאחרים ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּידליק,
ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּנטמאּו
ׁשאין ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלאכילה,
אֹותן. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמאּו, להדלקה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָראּויין

.‚Èוכן .יּׁשפ - ּבׁשתּיה ואסּור הֹואיל ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָיין
ׁשל ּומלפפֹונֹות ואבּטיחין ּודלּועין וקּׁשּואים וענבים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּתאנים
מּפני ּבאכילה אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתרּומה
יּקברּו. אֹו לּים יׁשלי ּבהן? ּיעּׂשה מה נפׁשֹות. ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָסּכנת

.„Èּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף מגּלים, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה
ּתּׂשרף. -ִֵָ

.ÂËעד ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור
ליי יּתנּו אׁשר ראׁשיתם ׁשּנאמר: הּבעלים. אֹותם ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיפריׁשּו
- ל נתּתי ליי יּׂשראל בני ירימּו אׁשר ונאמר: נתּתים; ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָל
ׁשהּורמּו אחר יּטלם ולא ּבהם. יזּכה ּכ ואחר ׁשּירימּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעד
ּכהן לכל לּתנן ּבעלים ׁשל הם ׁשהרי ּבעלים, מּדעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּלא
ׁשּלא לקח ואם יהיּו. לֹו קדׁשיו את ואיׁש ׁשּנאמר: ְְְְֱֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּירצּו;
טֹובת אּלא מהן לּבעלים ׁשאין ּבהן; זכה - ּבעלים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּדעת

ממֹון. אינּה הנאה וטֹובת ְֲֲֵַָָָָָָהנאה,
.ÊËהרי - אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכהן

עד ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורים ֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו
ְִֶׁשּיּטלּום.

.ÊÈהּגרן מן ולהביאּה ּבּתרּומה להּטּפל חּיבין יּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאין
לּגרנֹות יֹוצאין ּכהנים אּלא לּיּׁשּוב, הּמדּבר ּומן ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹלעיר
זה הרי - יצאּו לא ואם ׁשם. חלקן להם נֹותנים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹויּׂשראל
אֹוכלּתּה ּבהמה אֹו חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמפריׁש
ּבּה ׁשּיּטּפל חכמים התקינּו - מהם ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשם
הפריׁשּה ׁשאם מּכהן; הבאתּה ּׂשכר ויּטל לעיר ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹויביאּנה

הּׁשם. חּלּול זה הרי - ולחּיה לּבהמה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּניחּה
.ÁÈלּטל ּכדי הּגרנֹות ּבבית לסּיע ּולוּים לכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

נאמר: ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּתנֹותיהן.
אּלא ׁשּיסּיעהּו, להּניחֹו ליּׂשראל ואסּור הּלוי. ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחּתם

ּבכבֹוד. חלקן להם ְְֵֶֶָָָנֹותן

.ËÈ.נתינה ידי יצא - להחזירּה מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן
וכן הּגרנֹות. ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעּׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואסּור
חלקן לׁשאל ואפּלּו ּומעּׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאסּור
הם הּמקֹום ׁשלחן ׁשעל ּבכבֹוד. נֹוטלין אּלא אסּור, - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפיהן
הם, לּׁשם אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותים, הם ׁשלחנֹו ועל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֻאֹוכלין,
ּתרּומתי. מׁשמרת את ל נתּתי ואני ׁשּנאמר: להן; זּכה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

.Îלׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא
אם אּלא חּלל, - נתן ואם ּבהמּתֹו. לרֹועה מּתנֹות ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעדרֹו,
לֹומר יּׂשראל ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתן ּׂשכר להם נתן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכן
ׁשאר אֹו ּבכֹור אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל הא אחר: ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָליּׂשראל
ּבזה. ּכּיֹוצא וכל אחֹותי, ּבן אֹו ּבּתי ּבן הּכהן, לפלֹוני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּתנֹות

.‡Îלּתן רֹוצים הּבעלים ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
אּלּו לוּיים מּׁשני לאחד אֹו אּלּו כהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאֹותם
הּבעלים אבל לזה; ותן ל הא חברֹו: לֹו ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבחּנם,
הרי - הנאה ּבטֹובת זה חלק ל הא ללוי: אֹו לכהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאמרּו
ּפי על אף ּבתרּומֹות, סחֹורה לעּׂשֹות אסּור וכן אסּור. ְְְֲִִֵֶַַַָָָזה

לכהן. ּומֹוכר מּכהן לֹוקח ְִֵֵֵֵֶַֹֹׁשהּוא
.Îלהן חֹולקין אין עלעּׂשרה אף הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

החרׁש הן: ואּלּו אֹותּה. מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפי
ּבאּלּו ׁשאין מּפני חּקֹו, לפרּׂש ּדעת ּבֹו ׁשאין והּקטן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻוהּׁשֹוטה
עצמן. ּבפני ּבריה ׁשהן מּפני והאנּדרֹוגינֹוס, והּטמטּום ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדעת.
ׁשהּוא עליו ויעידּו ּבּׂשדה העֹוברים יראּוהּו ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָוהעבד,
ׁשּמא והאּׁשה, מאּוסין. ׁשהן מּפני והּטמא, והערל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכהן.
- לֹו הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה והּנֹוּׂשא הּיחּוד. ּומּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתתּגרׁש,
וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. עד הּגרנֹות ּבבית יחלק ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻקנסּו
הּגבּול; קדׁשי ּכׁשאר להן וחֹולקין לבּתיהן להן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמׁשּלחין
ׁשאין והערל, והּטמא לֹו הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה הּנֹוּׂשא מן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחּוץ

ּכלל. להן ְְְִֶַָָמׁשּלחין

ה'תש"ע אלול כ"ב רביעי יום

  
ּומאה‡. ּבאחד עֹולה ּתרּומה1הּתרּומה סאה ּכיצד? . ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ

מן מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
לּכהן ונֹותנּה אחת סאה לזרים2הּכל מּתר והּׁשאר וכל3, . ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ

עליה מקּפידין הּכהנים ׁשאין הּכליסין4ּתרּומה ּתרּומת ּכגֹון , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הֹואיל להגּביּה; צרי אינֹו - אדֹום ׁשל והּׂשעֹורים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָוהחרּובין

לּזרים. מּתר והּכל ּבמעּוטּה, ּבטלה - ּבמאה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֹֻונפלה
.מדּמע הּכל נעּׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ,5נפלה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻ

ּתרּומה ּבדמי לּכהנים הּכל סאה6ויּמכר אֹותּה מּדמי חּוץ ,7. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
ּבמינֹו מין ּכׁשּנתערב אמּורים? ּדברים מין8ּבּמה אבל ; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

טעם ּבנֹותן - מינֹו -9ּבׁשאינֹו ּתרּומה טעם ּבּכל יׁש אם : ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חכמים:1) אמרו ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר תרומת שהרי בתרומות? מאה שיעור על סמכו ולמה
מקדשו. לתוכו חזר אם ממנו מרים שאתה כהנים.2)דבר ממון שתרומה השבט, גזל בטלה3)משום שנפלה, תרומה שסאה

השבט.4)בתערובת. גזל כאן תרומה).5)ואין עם חולין =) לזרים.6)מעורב אסור שהכל כיוון שהיא7)בזול, מפני
כהן. של והיא במאה.8)תרומה בטל ובתרומה ברוב בטל האיסורים ביטול.9)שבכל של השיעור

             
  

ׁשּבֹו; ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים ויּמכר מדּמע, הּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻנעּׂשה
לזרים. מּתר הּכל - חּלין טעם הּכל טעם ְְִִִַַַַַַָָֹֹֻֻואם

סאה‚. והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה הּכל,10סאה מן ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה אּלא11ונפלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

חׁשּבֹון מּמאה12לפי לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן . ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֻֻונעּׂשה
ׁשל סאין עּׂשר ׁשּנפלּו הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמדּמע
מּמדּמע נפל אם הּכל: ונּדּמעּו חּלין סאה לתׁשעים ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֻֻּתרּומה
ּבעּׂשר יׁש ׁשהרי נּדּמעּו, - חּלין מּמאה לפחֹות סאין עּׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻזה
סאין מעּׂשר ּפחֹות לתֹוכן נפל ּתרּומה; ׁשל סאה מדּמע ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשל

מדּמעֹות. אינן -ְְֵַָ
ּכגֹון„. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

לחּטים ּכגֹון13חּטים להּבלל, ּדרּכֹו אבל לקמח; קמח אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
הֹולכין - חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין לׁשמן ּתרּומה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻׁשמן
ואם ּכתרּומה; מדּמע זה הרי - ּתרּומה רב אם הרב: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאחר
ׁשהּכל ּפי על אף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - חּלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹֻֻרב

לזרים .14אסּורים ְֲִִָ
אחרת,‰. ונפלה הגּביהּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסאה

מּתרין החּלין הרי - אחרת ונפלה ׁשּתרּבה15הגּביהּה עד , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
סאה מאה חּלין הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם עליהן; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה

מדּמע.16ועֹוד הּכל נעּׂשה - סאה אחר סאה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֶַַַַָָָָָֹֻ
.Âעד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

הּׁשנּיה ׁשּתּפל קדם ּבראׁשֹונה ידע אם אחרת, סאה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
והיה הֹואיל מּתר; והּׁשאר סאתים מפריׁש אּלא נּדמעּו, לא -ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבסאה ידע לא ואם עלתה. ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֹלּה
ּוכאּלּו מדּמע, זה הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻראׁשֹונה

ּכאחת. ׁשּתיהן ְְְֵֶַַָנפלּו
.Êאבל החּלין, לאסר עּמּה מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאין

ּכיצד? הּתרּומה. להעלֹות החּלין עם מצטרפת החּלין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻּפסלת
חּטים סאה למאה ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָסאה

חּלין ׁשל ׁשהּמרסן ּפי על אף הּכל, וטחן חּלין, ׁשל ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻֻרעֹות
ּבפחֹות ּתרּומה ׁשל קמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין
עם ּבּקמח ּומׁשערין עֹולה; זה הרי - החּלין מּקמח ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמּמאה
רעֹות חּטים סאה נפלה אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמרסן,
וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻׁשל
- החּלין מּקמח מּמאה אחד ּתרּומה ׁשל הּקמח והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּכל,
ּופחתה החּלין, הֹותירּו ׁשהרי ואחד; ּבמאה עֹולה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהרי

ְַָהּתרּומה.
.Áאין - עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻלג

ׁשּבהם ׁשמרים הּלג17מֹוציאין את מעלין אּלא אם18, וכן . ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשמרים מֹוציאין אין - צלּולין לּגין למאה עכּור לג ְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻנפל

.19ׁשּבֹו ֶ
.Ëנפל ּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעה לתׁשעים ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻלג

הּמים ׁשאין הּכל, נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלתֹו
הּיין את .20מעלה ֲִֶֶַַַ

.Èחּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
ּבׁשֹוגג אם מאה: על ׁשהֹוסיפּו עד עֹולה21אחרים זֹו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּבמזיד ואם ואחד; ׁשאין22ּבמאה מדּמע, הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
ּתֹורה אּסּורי לכּתחּלה.23מבּטלין ְְְְִִִֵַַָָ

.‡Èּבימי ואֹוכלּה ּברב, לבּטלּה מּתר - לארץ חּוצה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֻּתרּומת
חּוצה ּתרּומת ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֻטמאתֹו.
חּלין, לּגין ׁשני עליו ונֹותן אחד לג מּמּנּו נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻֻלארץ
לג ּתרּומה ׁשל מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונמצא

הּׁשלׁשה לתֹו וחֹוזר24ונֹותן וׁשֹותה; לג מארּבעּתן ּומגּביּה , ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נֹותן וכן וׁשֹותה. לג ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹּומׁשלי
ׁשל הּיין ּכל ׁשּיכלה עד הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹלג
חּלין. ׁשל לּגין ּבׁשני לּגין ּכּמה ׁשּנטל ונמצא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻֻּתרּומה.

.Èזרע זהּו אי נֹודע ולא החּלין ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע
לגנה מאה היה אפּלּו ׁשל25ּתרּומה, אחת ולגנה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מּתרין ּכּלן - ׁשּזרעֹו26חּלין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻֻֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סאה.10) להרים בתערובת.11)שצריך מתרומה12)אוסרת בה שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה כי
שאנחנו מדמעת אינה בלבד אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה במאה שהיא לפי בסאה, מק' חלק אלא וודאית

מדומע. הכל אז מסאה בפחות נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו בסאה נפל בסאה מק' חלק שאינן13)אומרים
עצמה. בפני ניכרת אחת וכל שרובה14)נבללות, הזאת, התערובת אין - אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,
השנייה. התערובת את מדמעת ונמצא15)חולין, בטלה, הראשונה שכבר כיוון לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין

ומאה. באחד עולה ותרומה חולין, סאין מאה יש סאה כל תרומה16)שנגד שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו מה רבינו מפרש כן
החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה סאה אחר סאה תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד החולין". על
הוא שמא אומרים שאין רבינו ודעת חולין. של וחמישים תרומה של ואחת חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה
מתבטל המו"ל] נותן. היה שהוא למשקה להוסיף מורה הרבי שהיה [=וכפי ראשון ראשון אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה

חולין. שנפל.17)והכל כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר להרים כדי היין, מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כמו18)כלומר,
השמרים. עם מעורב תרומה.19)שהוא איסור יש בשמרים התרומה,20)שגם את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,

אין - התרומה לביטול שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים ויין טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי
התרומה.22)הוסיף.21)מצטרפין. את לבטל כדי מאה עד אבל23)הוסיף התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,

מדרבנן. אלא אינה במאה נוסחת24)תערובתה וזוהי חד". ושקיל דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו
ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה יהיו מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד לתת כי ייתכן זה ולפי הראב"ד.
ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם רבינו נוסחת אבל תרומה).

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא ומכיוון ערוגה.25)חד". והיינו הארץ" מן זרוע למקום שהקילו26)"שם הוא קל
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ׁשּבֹו; ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים ויּמכר מדּמע, הּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻנעּׂשה
לזרים. מּתר הּכל - חּלין טעם הּכל טעם ְְִִִַַַַַַָָֹֹֻֻואם

סאה‚. והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה הּכל,10סאה מן ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה אּלא11ונפלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

חׁשּבֹון מּמאה12לפי לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן . ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֻֻונעּׂשה
ׁשל סאין עּׂשר ׁשּנפלּו הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמדּמע
מּמדּמע נפל אם הּכל: ונּדּמעּו חּלין סאה לתׁשעים ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֻֻּתרּומה
ּבעּׂשר יׁש ׁשהרי נּדּמעּו, - חּלין מּמאה לפחֹות סאין עּׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻזה
סאין מעּׂשר ּפחֹות לתֹוכן נפל ּתרּומה; ׁשל סאה מדּמע ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשל

מדּמעֹות. אינן -ְְֵַָ
ּכגֹון„. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

לחּטים ּכגֹון13חּטים להּבלל, ּדרּכֹו אבל לקמח; קמח אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
הֹולכין - חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין לׁשמן ּתרּומה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻׁשמן
ואם ּכתרּומה; מדּמע זה הרי - ּתרּומה רב אם הרב: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאחר
ׁשהּכל ּפי על אף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - חּלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹֻֻרב

לזרים .14אסּורים ְֲִִָ
אחרת,‰. ונפלה הגּביהּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסאה

מּתרין החּלין הרי - אחרת ונפלה ׁשּתרּבה15הגּביהּה עד , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
סאה מאה חּלין הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם עליהן; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה

מדּמע.16ועֹוד הּכל נעּׂשה - סאה אחר סאה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֶַַַַָָָָָֹֻ
.Âעד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

הּׁשנּיה ׁשּתּפל קדם ּבראׁשֹונה ידע אם אחרת, סאה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
והיה הֹואיל מּתר; והּׁשאר סאתים מפריׁש אּלא נּדמעּו, לא -ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבסאה ידע לא ואם עלתה. ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֹלּה
ּוכאּלּו מדּמע, זה הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻראׁשֹונה

ּכאחת. ׁשּתיהן ְְְֵֶַַָנפלּו
.Êאבל החּלין, לאסר עּמּה מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאין

ּכיצד? הּתרּומה. להעלֹות החּלין עם מצטרפת החּלין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻּפסלת
חּטים סאה למאה ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָסאה

חּלין ׁשל ׁשהּמרסן ּפי על אף הּכל, וטחן חּלין, ׁשל ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻֻרעֹות
ּבפחֹות ּתרּומה ׁשל קמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין
עם ּבּקמח ּומׁשערין עֹולה; זה הרי - החּלין מּקמח ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמּמאה
רעֹות חּטים סאה נפלה אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמרסן,
וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻׁשל
- החּלין מּקמח מּמאה אחד ּתרּומה ׁשל הּקמח והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּכל,
ּופחתה החּלין, הֹותירּו ׁשהרי ואחד; ּבמאה עֹולה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהרי

ְַָהּתרּומה.
.Áאין - עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻלג

ׁשּבהם ׁשמרים הּלג17מֹוציאין את מעלין אּלא אם18, וכן . ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשמרים מֹוציאין אין - צלּולין לּגין למאה עכּור לג ְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻנפל

.19ׁשּבֹו ֶ
.Ëנפל ּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעה לתׁשעים ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻלג

הּמים ׁשאין הּכל, נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלתֹו
הּיין את .20מעלה ֲִֶֶַַַ

.Èחּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
ּבׁשֹוגג אם מאה: על ׁשהֹוסיפּו עד עֹולה21אחרים זֹו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּבמזיד ואם ואחד; ׁשאין22ּבמאה מדּמע, הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
ּתֹורה אּסּורי לכּתחּלה.23מבּטלין ְְְְִִִֵַַָָ

.‡Èּבימי ואֹוכלּה ּברב, לבּטלּה מּתר - לארץ חּוצה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֻּתרּומת
חּוצה ּתרּומת ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֻטמאתֹו.
חּלין, לּגין ׁשני עליו ונֹותן אחד לג מּמּנּו נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻֻלארץ
לג ּתרּומה ׁשל מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונמצא

הּׁשלׁשה לתֹו וחֹוזר24ונֹותן וׁשֹותה; לג מארּבעּתן ּומגּביּה , ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נֹותן וכן וׁשֹותה. לג ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹּומׁשלי
ׁשל הּיין ּכל ׁשּיכלה עד הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹלג
חּלין. ׁשל לּגין ּבׁשני לּגין ּכּמה ׁשּנטל ונמצא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻֻּתרּומה.

.Èזרע זהּו אי נֹודע ולא החּלין ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע
לגנה מאה היה אפּלּו ׁשל25ּתרּומה, אחת ולגנה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מּתרין ּכּלן - ׁשּזרעֹו26חּלין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻֻֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סאה.10) להרים בתערובת.11)שצריך מתרומה12)אוסרת בה שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה כי
שאנחנו מדמעת אינה בלבד אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה במאה שהיא לפי בסאה, מק' חלק אלא וודאית

מדומע. הכל אז מסאה בפחות נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו בסאה נפל בסאה מק' חלק שאינן13)אומרים
עצמה. בפני ניכרת אחת וכל שרובה14)נבללות, הזאת, התערובת אין - אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,
השנייה. התערובת את מדמעת ונמצא15)חולין, בטלה, הראשונה שכבר כיוון לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין

ומאה. באחד עולה ותרומה חולין, סאין מאה יש סאה כל תרומה16)שנגד שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו מה רבינו מפרש כן
החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה סאה אחר סאה תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד החולין". על
הוא שמא אומרים שאין רבינו ודעת חולין. של וחמישים תרומה של ואחת חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה
מתבטל המו"ל] נותן. היה שהוא למשקה להוסיף מורה הרבי שהיה [=וכפי ראשון ראשון אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה

חולין. שנפל.17)והכל כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר להרים כדי היין, מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כמו18)כלומר,
השמרים. עם מעורב תרומה.19)שהוא איסור יש בשמרים התרומה,20)שגם את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,

אין - התרומה לביטול שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים ויין טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי
התרומה.22)הוסיף.21)מצטרפין. את לבטל כדי מאה עד אבל23)הוסיף התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,

מדרבנן. אלא אינה במאה נוסחת24)תערובתה וזוהי חד". ושקיל דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו
ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה יהיו מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד לתת כי ייתכן זה ולפי הראב"ד.
ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה נטלי וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם רבינו נוסחת אבל תרומה).

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא ומכיוון ערוגה.25)חד". והיינו הארץ" מן זרוע למקום שהקילו26)"שם הוא קל
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אבל ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורים החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלה
הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין אפּלּו27ּדבר והּבצלים, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּביניהן ּתערבת ּתרּומה ׁשל אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמאה
מדּמע הּכל הרי נתלׁש28- ואם הּתרּומה29. ּתעלה - הּכל ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹֻ

לכּתחּלה יתלׁש ולא ואחד. .30ּבמאה ְְְְְְִִֵֶַָָָֹ
.‚Èידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי

אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה אֹו היא, זֹו מהן,31אי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מּׁשתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָואין

מדּמעּתן32הּקּפֹות אינּה - החּלין אחת33לתֹו זרע אם וכן . ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻ
ּבּה נֹוהג - והּׁשנּיה ּדבר. לכל חּלין הּגּדּולין - ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמהם

אינּה34ּכתרּומה - אחר למקֹום הּׁשנּיה הּקּפה נפלה . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
נפלּו חּלין. הּגּדּולין - הּׁשנּיה את אחר זרע אם וכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻמדּמעת.

ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מדּמעת - אחד למקֹום זרע35ׁשּתיהן . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
חּלין, הּגּדּולין - ּכלה ׁשּזרעֹו ּבדבר ׁשּתיהם: את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
ּדברים ּבּמה מדּמע. הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּובדבר
הראׁשֹונה את קצר ׁשּלא עד הּׁשנּיה את ּבזֹורע ;36אמּורים? ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אפּלּו הּׁשנּיה, את זרע ּכ ואחר הראׁשֹונה את קצר ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבדבר

לזה זה חֹובה נעּׂשין .37ּומחּברין ְֲִִֶֶַָָָֻ
.„Èולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
נפלּו, חּלין לתֹו חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶָָֻֻֻלתֹו
על חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּתרּומה. לתֹו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּותרּומה
ׁשהּוא הּזה, ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומה.
על חּלין ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻמּדבריהם;

ְַָהּתרּומה.
.ÂËהּכרי לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ואמר38סאה ּתרּומת39, : ְְְְְְְִֶַַַָָָָָ

נסּתּימה ׁשם סאה אֹותּה ׁשּנפלה ּבּמקֹום - לתֹוכֹו זה 40הּכרי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ
הּכל ונּדמע הּכרי, ּובתרּומת41ּתרּומת ׁשּנפלה ּבּתרּומה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹ

לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין - ּבצפֹונֹו הּכרי ּתרּומת אמר: ְְְְְְִִִִִִַַַַַָהּכרי.
צפֹון ׁשהּוא הּכרי, רביע ונמצא לׁשנים, - ׁשּבּצפֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָוהחצי

המדּמע. הּוא ְְִַָֻצפֹוני,
.ÊËּבאחד ּכריים ׁשני ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו

מדּמעין ׁשניהן הרי - ּוכרי42מהן סאין ׁשּתי לפניו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ

על ּתרּומה עּׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחת הרי ואמר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָאחד,
היא. זֹו אי ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - הּזה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכרי
על ּתרּומה זֹו הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָהיּו
מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה, היא הרי - הּללּו הּכריים מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחד

הּטבל. מן המתּקן הּוא זה אי ידּוע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻואין

  
לתֹוכן‡. ׁשּנפלה לבנֹות וחמּׁשים ׁשחֹורֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָחמּׁשים

מּתרֹות, הּׁשחֹורֹות - לבנה היתה ּתרּומה: ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֻּתאנה
מדּמעֹות, הּׁשחֹורֹות - ׁשחֹורה היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֻֻוהּלבנֹות
לבנה ואם היתה ׁשחֹורה אם ידּוע אין ואם מּתרֹות. ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֻוהּלבנֹות
ׁשּנפלה אחר היתה מה ידע הּכל. מן ּומאה ּבאחד עֹולה -ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵַָָָֻֻוׁשכח
.אֹו עּגּול ׁשּנפל ּדבלה ׁשל ּומלּבנים דבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּגּול אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד הּתרּומה ותעלה לּמלּבנים מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
עּגּול ׁשּנפל ּוקטּנים ּגדֹולים דבלה עּגּולי הּכל. מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומאה
הן הרי - קטן אם היה ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָּדבלה
למאה עּגּול נפל ּכיצד? ּבמׁשקל. ּבין ּבמנין ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמעלין
אחד ּומגּביּה נפל, קטן אֹומר הריני - ּוקטּנים ּגדֹולים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעּגּולין
עּׂשרים מהן עּגּולים, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל הּקטּנים. ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָמן
עּגּול עּׂשרים ּומהן ליטרין, ארּבע אחד ּכל מׁשקל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָעּגּול
ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל לטרא, אחד ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹמׁשקל
הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל, קטן אֹומר הריני - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואחד

הּתרּומה.‚. את להעלֹות מצטרפין אינן - והּסלת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּקמח
אין„. - חּטים ׁשל מגּורה ּפי על ׁשּנפלה חּטים ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָסאה

נבללה אם אּלא מׁשערין ׁשאין ּומאה; ּבאחד אֹותּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמׁשערין
נפלה מקֹום ּבאיזה ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּתרּומה
חּטים היא ּכאּלּו הּתרּומה את רֹואין יעּׂשה? וכיצד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּתרּומה.
ּגּבי על ׁשּנפלה עצמּה הּתרּומה ּומפריׁש ּׂשעֹורים, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָעל
ׁשּמאּסף ּכמי עליהן, ׁשּנפלה החּלין מן מעט עם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמגּורה

ּׂשעֹורין. ּגּבי מעל ְִִִֵֵַַחּטים
אחת‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי

ׁשּתי היּו אם נפלה: מהן זֹו לאי ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הם - מדומע שגידולי הקלו, שעוד כ"ב הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה מתרת חולין של אחת שערוגה תרומה, בגידולי
כלה.27)חולין. זרעו שאין דבר הם שהתרומה28)שהשומים "לפי רבינו: כתב המשנה ובפירוש ומאה. באחד עולה קרקע שאין

בחולין". נתערבה ולא היא חבורו.29)מופרשת לכתחילה.30)ממקום איסור מבטלין שאין קופות31)משום לשתי הכוונה
וכו'". תרומה של היא איזו ידוע "אין שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך תרומה של סאה ונפלה חולין, של

חולין.32) מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת תרומה מהן חולין.33)שאחת של אותה הייתה מספק.34)שמא
ונחשב35) חולין אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין השלוש ונפלו סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה "אם

הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה חולין באותן היה ואם שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי
יחד.36)מדומע". שתיהן כזורע זה והרי מחוברים "אין37)ושתיהן שם: ובירושלמי לזה". זה הונח "נעשין רומי: בדפוס

איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי חדא דכל ותאכל, המותר הוא מי ותוכיח ראייה הבא כלומר, הוכיח". נעשה ומחובר תלוש
מינין. כשני להו דהוו מדומע.38)מוחזק הכרי עושה ואינה שתעלה ודינה התרומה כנגד מאה שם והיה טבל, אחרי39)של

שנפלה.40)כן. הסאה אצל מסויים במקום שלמעלה41)נקבעה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה נתרבתה שעכשיו
השנייה, שתיפול קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה עד להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה שסאה רבינו כתב ו) (הלכה

ומדמעות]. הן מצטרפות ביחד, הסאין שתי שנתחברו כיוון כאן - נדמעו התרומה.42)לא מהם באיזה יודעים אנו שאין

             
  

ּבאחד ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי - אחד ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמגּורֹות
והּקּפֹות אחת. מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחר, ּבבית וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמצטרפֹות
היּו אם אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלפי

מצטרפֹות. אינן - עירֹות ּבׁשּתי הּקּפֹות ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֻׁשּתי
.Âמאחד להעלֹות רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכיצד

מּזֹו וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה, - ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשתיהן
ליטרא ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים מעלה. -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
היא: זֹו אי ידּוע ואין מהם, אחד ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתאנים
אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה, זֹו הרי - וכד ּכד מאה ׁשם היּו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאם
והּׁשאר ליטרא, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ּומֹוכרּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹמהם
מדּמעֹות, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות היּו ואם ְְִִִִֵַָָָָָָֻֻֻֻמּתרין;

מּתרין. ְִִַַָֻוהּׁשּולים
.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן

אֹו ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין העּגּול ּפי על ּדרסּה הּוא. זה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאי
הם ּכאּלּו אֹותם רֹואין - הּוא עּגּול זה אי ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו
מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם הּמׁשקל; לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא ּתעלה. - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין
ּבטל הּתרּומה ׁשּספק ּברב; הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Á,ּבחמּׁשים אֹוסר ּוספקּה ּבמאה, אֹוסר וּדאּה - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּתרּומה

אינּה - מחמּׁשים ּביֹותר היה ואם ּברב; אּלא הּתר לּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹואין
לתׁשעים ׁשּנפלה ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? רב. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹצריכה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזרים, אסּור הּכל - קּימין הּמאה והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹותׁשע,

.Ëאחת ׁשּמא הּכל, מן אחת ואבדה מחמּׁשים אחת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנפלה
- ׁשאבדה היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה היא החּלין ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻמן
אחר מּמקֹום חּלין עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות, אּלּו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻהרי
ואם הּכל. על יֹותר ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹויֹוסיף
מן אחת ואבדה ואחת חמּׁשים לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָנפלה

לזרים. הּׁשאר הּתר - ְְִַַַָָֹֻהּכל
.Èׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסאה

ונּדּמע נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני למעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹנּטלה
מעּׂשר, לתרּומת ׁשם יּקרא - נפלה ראׁשֹון למעּׂשר אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹהּכל:
ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹויּמכר
הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעּׂשר ואם ׁשּבֹו; מעּׂשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתרּומת

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לכהן ויּמכרּו יּפדּו ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹאּלּו
.‡Èאֹו חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין טמאין ּבין הקּדׁש, אֹו ׁשני מעּׂשר אֹו ראׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַמעּׂשר
ה ונּדּמע הֹואיל טמאהטהֹורים, ּכתרּומה הּכל הרי - ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹ

ּומּניחים לעֹולם, אסּור הּכל והרי לּכל, ּבאכילה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשאסּורה
ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּירקבּו. עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאֹותן
ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּבדבר אבל חי; ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהאכל
ׁשּמדליקין ּכדר הּכל ידליק אּלא מהן; ויאכל ּבהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיּתקל

טמאה. ְְֵָָּתרּומה
.Èטמאין חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

מדּמע אֹוכל והּכהן ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל יּמכר -ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֻ
ּכדי מכׁשירין, ׁשאינן ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה
ילּוׁש אֹו הּטמאין. החּלין מן ׁשּבֹו הּתרּומה תטמא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא

אחר אכל מטּמא טמא אכל ׁשאין מּכביצה, ּפחֹות זה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמדּמע
ּבכל מּכביצה ּפחֹות זה מדּמע יתחּלק אֹו ּכביצה. ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעד

ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי ְְִִֵֵֶֶַָָָֹעּסה,
.‚Èוכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻסאה

ּתעלה - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻסאה
ּפחֹות אֹו ּפרֹות ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות ותאכל ּומאה, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבאחד
ׁשעלתה. עצמּה הּסאה היא ׁשּנפלה הּסאה ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּכביצה;

.„Èּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה
נפלה ואם ּבטהרה. הּכל ואֹוכלין ּבמעּוט ּבטלה - ְְְְְְְְֳִִִַָָָָָָָֹטהֹורה

ׁשּירקב. עד הּכל יּניח - מּמאה ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפחֹות
.ÂËמהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי

ואין ׁשנּיה סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָונֹודע
ראׁשֹונה ׁשּנפלה לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן זֹו לאי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָידּוע
סאה נפלה ּבמקלקל. הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻנפלה
ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ידּוע ואין מהם אחת לתֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָראׁשֹונה
אֹומרים: אין - נפלה מהן זֹו לאי ונֹודע ׁשנּיה סאה נפלה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכ
מקלקלֹות. ׁשּתיהן אּלא ראׁשֹונה, נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלּמקֹום

.ÊËסאה ונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָֻהיּו
אֹומרין: - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשל

נפלה. הּטמאה ְְְֵַָָָלתֹו
.ÊÈחּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי

- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין:
ּבטהרה יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻאֹומרין:

ְִָּכתרּומה.
.ÁÈ:אֹומרין - מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָנפלה

(ּבטהרה קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְֳִֵֶַָָָָָָָֻלתֹו
גדֹולה. ְְִָָּכתרּומה

.ËÈ:אֹומרין - מהן אחת לתֹו ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָסאה
יּלֹוׁשּו אֹו קליֹות) יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻלתֹו

ּפרֹות. ְֵֵּבמי
.Îחּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי

- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות. יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻאֹומרין

.‡Îאח לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה -נפלה מהן ת ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוספק אסּור, - טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות. ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
הּתֹורה, מן - טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר; - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהמדּמע
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו העּקרים על מּדבריהן, - המדּמע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻואּסּור

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

  
חבית‡. ּכיצד? ׁשהּוא. ּבכל מדּמעת - סתּומה ְְְִִֵֶַַַַָָָָחבית

סתּומֹות חבּיֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָסתּומה
ּומאה. ּבאחד ּתעלה - החבּיֹות נפּתחּו הּכל. נּדּמע -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

.אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחבית
היא ּתרּומה ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול לּים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמהם
אחת ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפלה.
ׁשהחבית לפי אחת. להפריׁש צרי אּלא הּגדֹול; לּים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהן
נּכרת. נפילתּה אין - ּבּה וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת, נפילתּה -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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עט              
  

ּבאחד ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי - אחד ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמגּורֹות
והּקּפֹות אחת. מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחר, ּבבית וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמצטרפֹות
היּו אם אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלפי

מצטרפֹות. אינן - עירֹות ּבׁשּתי הּקּפֹות ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֻׁשּתי
.Âמאחד להעלֹות רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכיצד

מּזֹו וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה, - ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשתיהן
ליטרא ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים מעלה. -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
היא: זֹו אי ידּוע ואין מהם, אחד ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתאנים
אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה, זֹו הרי - וכד ּכד מאה ׁשם היּו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאם
והּׁשאר ליטרא, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ּומֹוכרּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹמהם
מדּמעֹות, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות היּו ואם ְְִִִִֵַָָָָָָֻֻֻֻמּתרין;

מּתרין. ְִִַַָֻוהּׁשּולים
.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן

אֹו ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין העּגּול ּפי על ּדרסּה הּוא. זה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאי
הם ּכאּלּו אֹותם רֹואין - הּוא עּגּול זה אי ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו
מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם הּמׁשקל; לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא ּתעלה. - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין
ּבטל הּתרּומה ׁשּספק ּברב; הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Á,ּבחמּׁשים אֹוסר ּוספקּה ּבמאה, אֹוסר וּדאּה - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּתרּומה

אינּה - מחמּׁשים ּביֹותר היה ואם ּברב; אּלא הּתר לּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹואין
לתׁשעים ׁשּנפלה ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? רב. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹצריכה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזרים, אסּור הּכל - קּימין הּמאה והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹותׁשע,

.Ëאחת ׁשּמא הּכל, מן אחת ואבדה מחמּׁשים אחת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנפלה
- ׁשאבדה היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה היא החּלין ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻמן
אחר מּמקֹום חּלין עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות, אּלּו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻהרי
ואם הּכל. על יֹותר ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹויֹוסיף
מן אחת ואבדה ואחת חמּׁשים לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָנפלה

לזרים. הּׁשאר הּתר - ְְִַַַָָֹֻהּכל
.Èׁשּלא ראׁשֹון מעּׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסאה

ונּדּמע נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני למעּׂשר אֹו ּתרּומתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹנּטלה
מעּׂשר, לתרּומת ׁשם יּקרא - נפלה ראׁשֹון למעּׂשר אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹהּכל:
ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹויּמכר
הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעּׂשר ואם ׁשּבֹו; מעּׂשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתרּומת

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לכהן ויּמכרּו יּפדּו ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹאּלּו
.‡Èאֹו חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין טמאין ּבין הקּדׁש, אֹו ׁשני מעּׂשר אֹו ראׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַמעּׂשר
ה ונּדּמע הֹואיל טמאהטהֹורים, ּכתרּומה הּכל הרי - ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹ

ּומּניחים לעֹולם, אסּור הּכל והרי לּכל, ּבאכילה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשאסּורה
ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּירקבּו. עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאֹותן
ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּבדבר אבל חי; ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהאכל
ׁשּמדליקין ּכדר הּכל ידליק אּלא מהן; ויאכל ּבהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיּתקל

טמאה. ְְֵָָּתרּומה
.Èטמאין חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

מדּמע אֹוכל והּכהן ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהנים הּכל יּמכר -ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֻ
ּכדי מכׁשירין, ׁשאינן ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה
ילּוׁש אֹו הּטמאין. החּלין מן ׁשּבֹו הּתרּומה תטמא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא

אחר אכל מטּמא טמא אכל ׁשאין מּכביצה, ּפחֹות זה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמדּמע
ּבכל מּכביצה ּפחֹות זה מדּמע יתחּלק אֹו ּכביצה. ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעד

ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי ְְִִֵֵֶֶַָָָֹעּסה,
.‚Èוכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻסאה

ּתעלה - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻסאה
ּפחֹות אֹו ּפרֹות ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות ותאכל ּומאה, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבאחד
ׁשעלתה. עצמּה הּסאה היא ׁשּנפלה הּסאה ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּכביצה;

.„Èּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה
נפלה ואם ּבטהרה. הּכל ואֹוכלין ּבמעּוט ּבטלה - ְְְְְְְְֳִִִַָָָָָָָֹטהֹורה

ׁשּירקב. עד הּכל יּניח - מּמאה ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפחֹות
.ÂËמהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי

ואין ׁשנּיה סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָונֹודע
ראׁשֹונה ׁשּנפלה לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן זֹו לאי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָידּוע
סאה נפלה ּבמקלקל. הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻנפלה
ואחר נפלה, מהן זֹו לאי ידּוע ואין מהם אחת לתֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָראׁשֹונה
אֹומרים: אין - נפלה מהן זֹו לאי ונֹודע ׁשנּיה סאה נפלה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכ
מקלקלֹות. ׁשּתיהן אּלא ראׁשֹונה, נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלּמקֹום

.ÊËסאה ונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָֻהיּו
אֹומרין: - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשל

נפלה. הּטמאה ְְְֵַָָָלתֹו
.ÊÈחּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי

- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין:
ּבטהרה יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻאֹומרין:

ְִָּכתרּומה.
.ÁÈ:אֹומרין - מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָנפלה

(ּבטהרה קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְֳִֵֶַָָָָָָָֻלתֹו
גדֹולה. ְְִָָּכתרּומה

.ËÈ:אֹומרין - מהן אחת לתֹו ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָסאה
יּלֹוׁשּו אֹו קליֹות) יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻלתֹו

ּפרֹות. ְֵֵּבמי
.Îחּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי

- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות. יאכלּו והחּלין נפלה, ּתרּומה ׁשל לתֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻאֹומרין

.‡Îאח לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה -נפלה מהן ת ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוספק אסּור, - טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות. ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
הּתֹורה, מן - טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר; - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהמדּמע
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו העּקרים על מּדבריהן, - המדּמע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻואּסּור

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

  
חבית‡. ּכיצד? ׁשהּוא. ּבכל מדּמעת - סתּומה ְְְִִֵֶַַַַָָָָחבית

סתּומֹות חבּיֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָסתּומה
ּומאה. ּבאחד ּתעלה - החבּיֹות נפּתחּו הּכל. נּדּמע -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

.אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחבית
היא ּתרּומה ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול לּים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמהם
אחת ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפלה.
ׁשהחבית לפי אחת. להפריׁש צרי אּלא הּגדֹול; לּים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהן
נּכרת. נפילתּה אין - ּבּה וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת, נפילתּה -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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אחת‚. ונפּתחה חבּיֹות ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית
אבל החבית; אֹותּה וׁשֹותה מּמאה אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת אחת וכל ׁשּיּפתחּו. עד אסּורֹות - החבּיֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשאר
הּׁשאר. וׁשֹותה דּמּועּה ּכדי מּמּנה נֹוטל - מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתּפתח
מאה מהם ונפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנתערבה
ּוׁשאר הּמאה; וׁשֹותה אחת חבית דּמּוע ּכדי מהם נֹוטל -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּתרּומה ׁשל חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָהחמּׁשים
וכל מדּמע, ּכּלן - חבּיֹות אלפים ּכּמה היּו אפּלּו ּברב. ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָֹֻֻׁשהיא
ׁשֹותה, והּׁשירים מּמאה, אחד הימּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמה

מדּמע. ְְְַָָֻוהּׁשאר
והמתּבל„. ׁשהמחּמץ מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּכבר

ּונתנֹו ּתרּומה ׁשל ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא. ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹוסר
לזרים. ואסּורה מדּמעת העּסה ּכל - והחמיצה העּסה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֻלתֹו

ׁשּלּה‰. חלמֹון אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּביצה
בֹולע. ׁשהּוא מּפני ְִֵֵֶַָאסּור,

.Âּכ ואחר והגּביהֹו העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּׂשאֹור
מּתרת. זֹו הרי - ְְֲִֵֶֶַָֻנתחּמצה

.Ê- מינֹו ּבׁשאינֹו מין (ּתרּומה) נתערב ׁשאם ּבארנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכבר
אם הּתבׁשיל, עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הרי - הּבצל טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֻהּבצל
ּתרּומה, והּתבׁשיל חּלין הּבצל ואם לזרים; אסּור ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֻהּתבׁשיל

אסּור. הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָונמצא
.Á:יבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים

טעם. ּבנֹותן - מחּת היה ואם מּתר, זה הרי - ׁשלם היה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻאם
- מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻואם
ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָמׁשערין
הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ׁשּנתּבּׁשל אחר הּבצל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהׁשלי
מה ּומּפני טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - מחּת ּבין ׁשלם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻּבין
מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו עדׁשים לתֹו ׁשלם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבצל
לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי מהן, ׁשֹואב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאינֹו
.ּכמחּת הן הרי - רּכים ּבצלים היּו ואם נתּבּׁשלּו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּכבר
הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, ּוקלּפתֹו ּפטמתֹו נּטלה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוכן

ּכמח ּביןהּוא ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ּת ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
טעם. ּבנֹותן - ְְֵַַָֻמחּת

.Ëמּתר זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהּכֹובׁש
ירק ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים, וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָלזרים.
עם חּלין ׁשל ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְְִִִִִִֶֶֶָָָֻֻׁשל
ּתרּומה ׁשל ירק ּכבׁש אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּבצלים

לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ּבצל ְֲִִִֵֶַָָָָָָֻֻעם
.Èאּלּו ּפצּועין היּו אם ּתרּומה: זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי

ׁשּכבׁשן אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻואּלּו,
ׁשלמין, ׁשניהן היּו אם אבל אסּורין; אּלּו הרי - ּתרּומה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבמי
אּלּו הרי - ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֻאֹו

הּׁשלמין. מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי ְְְֲִִִִִֵֶַַָֻמּתרין.
.‡Èאסּורין הן הרי - ּתרּומה ׁשל ׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָמי

ְִָלזרים.

.Èמּׁשּום ּבּה יׁש - ּבּקדרה טעם נתנה ׁשּלא עד ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת:
ּתרּומה. מּׁשּום ּבּה אין - ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּתרּומה;

.‚È:ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה
אסּורה, - ּׂשעֹורים וׁשל מּתרת; זֹו הרי - חּטים ּפת היתה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻאם

ׁשּׁשֹואבֹות. ְֲִֵֶמּפני
.„È- הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור

אינֹו והריח ריחֹו, אּלא ּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּפת
ָאסּור.

.ÂËּפי על אף מים, ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָּׂשעֹורין
לפגם טעם נֹותן ׁשאין מּתרין; הן הרי - מימיו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהבאיׁשּו

ֵאֹוסר.
.ÊË,יין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו, הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן

הּיין הרי - ּבּיין טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָאם
לזרים. ְִָָאסּור

.ÊÈּכל מזג חּלין, ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני
אינֹו, ּכאּלּו החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ראּוי אם מינֹו: אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוכאּלּו
לזרים, מּתר הּכל הרי - הּתרּומה יין טעם לבּטל הּמים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻאֹותֹו
את מעלין הּמים ׁשאין ּבארנּו, ׁשּכבר אסּור; - לאו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואם

ִַַהּיין.
.ÁÈוהם ידיחם - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיין

ידיחם - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות.
והּיין אֹותֹו, יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻוהם
קלּפה ויּטל אֹותֹו יקּפה - הּציר ּגּבי על נפל לזרים. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻמּתר

הּׁשמן. טעם ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמעל
.ËÈואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא - ּתרּומה ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה

הרי - ּביין אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם טעם. ּבנֹותן - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָּבּׁשל
לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻזה

ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, ְְִִֵֶֶַַָֻאת
.Îּכּלן - והּבּכּורים והחּלה מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻּתרּומה

מּמּנּו והרמתם נאמר: מעּׂשר ּבתרּומת ּתרּומה. ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹנקראּו
ּתרימּו חּלה נאמר: ּובחּלה ּגרן. ּכתרּומת ואֹומר: יי. ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּתרּומת
ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ונאמר: ְְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָֹֹתרּומה.
ׁשּטעּון דבר ל ואין ;יד ּותרּומת וגֹו' ויצהר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָתירׁש
ּובהן הּבּכּורים, מן חּוץ זה ּבפסּוק פרטֹו ׁשּלא מקֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהבאת
ּתרּומה. קרּואין ׁשהן למדּת, הא .יד ּותרּומת ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָנאמר:

.‡Î:הּוא אחד - ודּמּוע אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ
נטמאּו ואם זה, עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֻּכּלן
הּדרכים אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעּׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. -ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
אכילתּה. על לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעּׂשר ּכתרּומת -ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

.Îואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל
לאכל וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו אׁשר :מבר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכ
חּוצה ּבחּלת אפּלּו מברכין אֹותם וראינּו קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּתרּומה.
עבדת ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלארץ.

ּכהּנתכם. את אּתן ְְֵֶֶֶַַָָֻמּתנה
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתרּומֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסלקּו
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ה'תש"ע אלול כ"ג חמישי יום

 
וׁשנה ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר להפריׁש והּוא אחת ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָמצוה

הּזריעה ללוּים.1מּׁשנת ולּתנֹו ְְְְְִִִִִַַַָ
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

 
גדֹולה3ׁשּמפריׁשין2אחר‡. מעּׂשרה4ּתרּומה אחד מפריׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

את ּכי נאמר: ּובֹו ראׁשֹון. מעּׂשר הּנקרא וזהּו הּנׁשאר. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמן
הּזה והּמעּׂשר וגֹומר. ליי ירימּו אׁשר יּׂשראל ּבני 5מעּׂשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּונקבֹות6ללוּיים זכרים לוי7, ולבני ׁשּנאמר: ּכל8; נתּתי הּנה ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לנחלה. ּביּׂשראל ְְְֲֲִֵֵַַָָמעּׂשר

.ליּׂשראל ּבאכילה מּתר ראׁשֹון לאכלֹו9מעּׂשר ּומּתר , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר10ּבטמאה מקֹום וכל ּכלל. קדּׁשה ּבֹו ׁשאין ; ְְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֻֻ

ּומּנין ׁשני. מעּׂשר אּלא אינֹו - ּפדּיה אֹו קדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשרֹות
ּכּדגן ּתרּומתכם לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ראׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּמעּׂשר

ויקב ּגרן מה הּיקב; מן וכמלאה הּגרן לכל11מן חּלין - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ראׁשֹון מעּׂשר אף ּדבר.12ּדבר, לכל חּלין - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּנׁשּבית13לפיכ לוי ּבת זנּות14, ּבעילת ׁשּנבעלה -15אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
ואֹוכלת הּמעּׂשר לּה ׁשּׁשמעה16נֹותנין מי אבל ׁשּמת17. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
אחד עד לּה העיד אֹו ונּסת18ּבעלּה ּבעלּה19, ּבא ּכ ואחר , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אסּורה ׁשּתהיה חכמים אֹותּה קנסּו ּבמעּׂשר.20- ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ
ראׁשֹון21לוּיים‚. מעּׂשר מפריׁשין להפריׁש22וכהנים ּכדי , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹ

מעּׂשר ּתרּומת ּתרּומֹות23מּמּנּו ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן .24 ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֹ
הּכל25ּומעּׂשרֹות מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי יכֹול26לעצמן. , ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹ

אּתם. גם ּתרימּו ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ּפרֹותיהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיאכלּו
- אּתם' 'ּגם הלוּים; אּלּו - 'אּתם' למדּו: הּׁשמּועה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמּפי

הּכהנים. את ְֲִֶַַֹלרּבֹות
הּמעּׂשר„. מֹוציאין הּכהנים27אין ּכי28מּיד ׁשּנאמר: ; ֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

יּׂשראל ּבני מאת ּכהּנה29תקחּו מּתנֹות ּכל וכן אין30. - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָֻ
לכהן מּכהן אֹותן ּבזמּנֹו31מֹוציאין הלוּים את קנס ועזרא .32 ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

להן יּתנּו לפי33ׁשּלא לּכהנים, יּנתן אּלא ראׁשֹון, מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לירּוׁשלים עּמֹו עלּו .34ׁשּלא ִִִֶַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת ההפרשה.2)למעט סדר הוא מעשר3)שכן מפריש - לכהן התרומה נתן לא שעדיין ואף
הנתינות. סדר על ולא ההפרשות, סדר על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך שנאמר: שמה "תרומה4)ראשון, נקראת

מחמישים. אחד היא גדולה תרומה ואילו ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת ביחס לבעלים.5)גדולה" שהוא שני למעשר בניגוד
לכהן.6) אף ראשון מעשר שאמר: עזריה בן אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי בעילת7)כדעת נבעלה או שנשבית לוויה גם שהרי

ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא ואוכלת, מעשר לה נותנים ללוויים,8)זנות, שהמעשר אלא למד לא זה מפסוק
לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן שהוא שאמר9)אבל מאיר כרבי דלא

לזרים". אסור ראשון בקבר".10)"מעשר "אפילו מקום", בכל אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת שהופרשו11)למדו
ומעשרות. תרומות בו.12)מהם המעורבת מעשר תרומת משום באכילה אסור תרומתו שניטלה קודם שהוא13)אבל לפי

לגוי.14)חולין. נבעלה שמא מתרומה.15)וחוששים נפסלת הייתה כהן בת הייתה שאם כנעני. לעבד או קנסו16)לגוי ולא
שכיחה. אינה שזנות משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אחר17)אותה, עד מפי ששמע עד מפי או תומו לפי המסיח גוי מפי

אחרת. לעדות כשרים אינם אלה שכל ושפחה, עבד מפי לא18)או - בעלה בא כך ואחר וניסת עדים שני לה העידו שאם נראה
מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני ניסת שאפילו ה, הלכה י פרק שם רבינו פסק לבעלה חזרה שלעניין פי על [ואף קנסוה.
ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו שכיחה, לא שזנות משום קנסוה, לא זנות בעילת נבעלה שהרי קנסוה, לא

שכיח]. לא זה גם שקר, העידו העדים איסור.19)ששני עשתה לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת לא אם אבל
מעשר.20) באכילת אף שאסורה כדי21)משמע רק ראשון מעשר מפרישים לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים

ללוי. ליתן מנת על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו כדי ולא מעשר תרומת ממנו לעצמן.22)להפריש ומשאירים
בלוויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת על הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר שבישראל פי על ואף

כן. הדבר אין מפרישים23)וכהנים הלויים ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו כדי המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
לעצמם. מעשר תרומת להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר

תרומה.24) נקראות שכולן וביכורים, וחלה תרומה חלק25)כגון לכהן אין עני ובמעשר שני במעשר שהרי מובנים, הדברים אין
למעלה. הוזכר כבר ראשון מעשר שהרי מיושב לא זה גם אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות כתב [וה"פרישה"
או ומעשרות" תרומות "שאר פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה

ומעשר"]. תרומות לטעות26)"שאר מקום היה שכן וכיוון אותן ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים כלומר,
התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי טבל, לאכול מותרים ראשון.27)שיהיו מוציאים28)מעשר שאין שכן וכל

הלויים. מיד בספרי29)אותו הוא וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים אין אבל ללויים, מעשר נותנים "ישראל בספרי. הוא כן
מוציאים אין אמרו מכאן הכהנים, מיד המעשר את לוקחים אתם אין המעשר, את לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא

הכהנים". מיד וקיבה.30)המעשר ולחיים זרוע מידם31)תרומות, מוציאים וחלה מעשר ותרומת שתרומה שם: שאמרו [ומה
הכהנים]. מיד ולא הלויים, מיד היינו ולא32)- ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו שדעת א) (הלכה למעלה ראה

של בזמנו אלא היה לא זה חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא כלל [=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי על ואף לכהנים.
עזרא עקר איך שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן יתן: שירצה שלמי אלא קנס, לא מיכן לאחר אבל עזרא

שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן ומעשרות שתרומות רבינו שלדעת וכתב התורה, מן הלוי33)מצוה מן מוציאין אין אבל
עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין אמרו שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן אם בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר

אמר". מי מינייהו משקל להו, יהבינן ובכהנים34)דלא בעם "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים, עימו עלו שלא לזה, והמקור



פי              
  

ה'תש"ע אלול כ"ג חמישי יום

 
וׁשנה ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר להפריׁש והּוא אחת ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָמצוה

הּזריעה ללוּים.1מּׁשנת ולּתנֹו ְְְְְִִִִִַַַָ
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

 
גדֹולה3ׁשּמפריׁשין2אחר‡. מעּׂשרה4ּתרּומה אחד מפריׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

את ּכי נאמר: ּובֹו ראׁשֹון. מעּׂשר הּנקרא וזהּו הּנׁשאר. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמן
הּזה והּמעּׂשר וגֹומר. ליי ירימּו אׁשר יּׂשראל ּבני 5מעּׂשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּונקבֹות6ללוּיים זכרים לוי7, ולבני ׁשּנאמר: ּכל8; נתּתי הּנה ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לנחלה. ּביּׂשראל ְְְֲֲִֵֵַַָָמעּׂשר

.ליּׂשראל ּבאכילה מּתר ראׁשֹון לאכלֹו9מעּׂשר ּומּתר , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר10ּבטמאה מקֹום וכל ּכלל. קדּׁשה ּבֹו ׁשאין ; ְְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֻֻ

ּומּנין ׁשני. מעּׂשר אּלא אינֹו - ּפדּיה אֹו קדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשרֹות
ּכּדגן ּתרּומתכם לכם ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ראׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּמעּׂשר

ויקב ּגרן מה הּיקב; מן וכמלאה הּגרן לכל11מן חּלין - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ראׁשֹון מעּׂשר אף ּדבר.12ּדבר, לכל חּלין - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּנׁשּבית13לפיכ לוי ּבת זנּות14, ּבעילת ׁשּנבעלה -15אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
ואֹוכלת הּמעּׂשר לּה ׁשּׁשמעה16נֹותנין מי אבל ׁשּמת17. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
אחד עד לּה העיד אֹו ונּסת18ּבעלּה ּבעלּה19, ּבא ּכ ואחר , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אסּורה ׁשּתהיה חכמים אֹותּה קנסּו ּבמעּׂשר.20- ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ
ראׁשֹון21לוּיים‚. מעּׂשר מפריׁשין להפריׁש22וכהנים ּכדי , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹ

מעּׂשר ּתרּומת ּתרּומֹות23מּמּנּו ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן .24 ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֹ
הּכל25ּומעּׂשרֹות מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי יכֹול26לעצמן. , ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹ

אּתם. גם ּתרימּו ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ּפרֹותיהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיאכלּו
- אּתם' 'ּגם הלוּים; אּלּו - 'אּתם' למדּו: הּׁשמּועה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמּפי

הּכהנים. את ְֲִֶַַֹלרּבֹות
הּמעּׂשר„. מֹוציאין הּכהנים27אין ּכי28מּיד ׁשּנאמר: ; ֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

יּׂשראל ּבני מאת ּכהּנה29תקחּו מּתנֹות ּכל וכן אין30. - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָֻ
לכהן מּכהן אֹותן ּבזמּנֹו31מֹוציאין הלוּים את קנס ועזרא .32 ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

להן יּתנּו לפי33ׁשּלא לּכהנים, יּנתן אּלא ראׁשֹון, מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לירּוׁשלים עּמֹו עלּו .34ׁשּלא ִִִֶַָָֹ
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זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת ההפרשה.2)למעט סדר הוא מעשר3)שכן מפריש - לכהן התרומה נתן לא שעדיין ואף
הנתינות. סדר על ולא ההפרשות, סדר על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך שנאמר: שמה "תרומה4)ראשון, נקראת

מחמישים. אחד היא גדולה תרומה ואילו ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת ביחס לבעלים.5)גדולה" שהוא שני למעשר בניגוד
לכהן.6) אף ראשון מעשר שאמר: עזריה בן אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי בעילת7)כדעת נבעלה או שנשבית לוויה גם שהרי

ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא ואוכלת, מעשר לה נותנים ללוויים,8)זנות, שהמעשר אלא למד לא זה מפסוק
לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן שהוא שאמר9)אבל מאיר כרבי דלא

לזרים". אסור ראשון בקבר".10)"מעשר "אפילו מקום", בכל אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת שהופרשו11)למדו
ומעשרות. תרומות בו.12)מהם המעורבת מעשר תרומת משום באכילה אסור תרומתו שניטלה קודם שהוא13)אבל לפי

לגוי.14)חולין. נבעלה שמא מתרומה.15)וחוששים נפסלת הייתה כהן בת הייתה שאם כנעני. לעבד או קנסו16)לגוי ולא
שכיחה. אינה שזנות משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אחר17)אותה, עד מפי ששמע עד מפי או תומו לפי המסיח גוי מפי

אחרת. לעדות כשרים אינם אלה שכל ושפחה, עבד מפי לא18)או - בעלה בא כך ואחר וניסת עדים שני לה העידו שאם נראה
מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני ניסת שאפילו ה, הלכה י פרק שם רבינו פסק לבעלה חזרה שלעניין פי על [ואף קנסוה.
ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו שכיחה, לא שזנות משום קנסוה, לא זנות בעילת נבעלה שהרי קנסוה, לא

שכיח]. לא זה גם שקר, העידו העדים איסור.19)ששני עשתה לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת לא אם אבל
מעשר.20) באכילת אף שאסורה כדי21)משמע רק ראשון מעשר מפרישים לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים

ללוי. ליתן מנת על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו כדי ולא מעשר תרומת ממנו לעצמן.22)להפריש ומשאירים
בלוויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת על הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר שבישראל פי על ואף

כן. הדבר אין מפרישים23)וכהנים הלויים ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו כדי המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
לעצמם. מעשר תרומת להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר

תרומה.24) נקראות שכולן וביכורים, וחלה תרומה חלק25)כגון לכהן אין עני ובמעשר שני במעשר שהרי מובנים, הדברים אין
למעלה. הוזכר כבר ראשון מעשר שהרי מיושב לא זה גם אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות כתב [וה"פרישה"
או ומעשרות" תרומות "שאר פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה

ומעשר"]. תרומות לטעות26)"שאר מקום היה שכן וכיוון אותן ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים כלומר,
התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי טבל, לאכול מותרים ראשון.27)שיהיו מוציאים28)מעשר שאין שכן וכל

הלויים. מיד בספרי29)אותו הוא וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים אין אבל ללויים, מעשר נותנים "ישראל בספרי. הוא כן
מוציאים אין אמרו מכאן הכהנים, מיד המעשר את לוקחים אתם אין המעשר, את לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא

הכהנים". מיד וקיבה.30)המעשר ולחיים זרוע מידם31)תרומות, מוציאים וחלה מעשר ותרומת שתרומה שם: שאמרו [ומה
הכהנים]. מיד ולא הלויים, מיד היינו ולא32)- ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו שדעת א) (הלכה למעלה ראה

של בזמנו אלא היה לא זה חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא כלל [=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי על ואף לכהנים.
עזרא עקר איך שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן יתן: שירצה שלמי אלא קנס, לא מיכן לאחר אבל עזרא

שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן ומעשרות שתרומות רבינו שלדעת וכתב התורה, מן הלוי33)מצוה מן מוציאין אין אבל
עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין אמרו שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן אם בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר

אמר". מי מינייהו משקל להו, יהבינן ובכהנים34)דלא בעם "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים, עימו עלו שלא לזה, והמקור



פב             
  

ּפרֹותיו‰. הּמעּׂשר36טבלין35האֹוכל ׁשאכל לוי וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּפי37ּבטבלֹו על אף לּׁשמים38, מיתה חּיבין אין39ׁשהן - ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּמּתנֹות -41לבעליהן40מׁשּלמין לה' ירימּו אׁשר ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ּבהן ל מּתר42אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ּתרּומה מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה והֹול אֹוכל להיֹות ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָלאדם
ְַַּומעּׂשרֹות.

.Âזה מּמקֹום לעּׂשר43מעּׂשרין צרי ואינֹו אחר, מקֹום על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּמּקף מינֹו44מן ׁשאינֹו על מּמין מעּׂשרין אין אבל ולא45. , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ

עּׂשר ואם החּיב; על הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב ְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹמן
מעּׂשר. אינֹו -ְֵָֻ

.Êזה על מּזה ּתֹורמין אין ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ּכ46ּכל , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבתרּומה: ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשר:

ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּתרם -47אם הפריׁש אם ּבמעּׂשר: ּכ , ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ
הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעּׂשרֹות. ּפטּור48מעּׂשרֹותיו - ְְְְְִֶַַַַָָָָֹ

הּתֹורם וכל הּמעּׂשר; לא49מן ּבהן: ׁשאמרנּו ּכל מעּׂשר. - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
- עּׂשרּו אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתן - ּתרמּו ואם ְְְְְְִִִִָָָָָֹיתרמּו,

ּתרּומה ּתרּומתֹו ׁשאין וכל מעּׂשרֹות. אין50מעּׂשרֹותיהן ּכ , ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מעּׂשרֹות .51מעּׂשרֹותיהן ְְְֵֶַַַ

.Áידי על מעּׂשר הריני לחברֹו: צרי52האֹומר אינֹו - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
יעּׂשר לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו אמר53לעמד ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

עּמֹו לעמד צרי - ידי על עּׂשר לחברֹו: .54הּוא ֲֲִִֵֵַַַַַָָֹ
.Ëמּדבריהם55החרּובין אּלא ּבמעּׂשרֹות חּיבין אינן -56, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

[רב מאכל ׁשאינן ּבגדלן57לפי ּבין הּמרים, והּׁשקדים אדם. [ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּפטּורין - ּבקטנן אכל58ּבין ׁשאינן לפי ,59. ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹ

.È:ׁשּנאמר מּמעּׂשרֹות; ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָאילן
הּׂשדה הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר לי,60עּׂשר ויראה . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

מּדבריהם ּבמעּׂשרֹות חּיב העֹומדת61ׁשהּוא ּתאנה ׁשהרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכאחת אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב - .62ּבחצר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

.‡Èּבקרקע63ּבצלים הׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָ
מּפלת עליהן נפלה הּמעּׂשרֹות. מן ּפטּורין - והרי64עלּיה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבמעּׂשרֹות. וחּיבין ּבּׂשדה ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהן
.Èּׂשדהּו את65המׁשּמר ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
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שם". מצאתי לא לוי מיתה.35)ומבני חייב אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, ממנה36)דווקא הפריש שלא תבואה
מיתה. חייב אינו עני, מעשר הפריש ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון, מעשר או שלא37)תרומה, כלומר,

מעשר. תרומת ממנו הרי38)הפריש כן ואם שבו התרומות תערובת מחמת הוא בטבל מיתה שחיוב פי על אף לומר: ורוצה
ההפרשה. לאחר אלא הכהן בהם זכה שלא לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל פג.39)הוא בסנהדרין הוא כן

אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא דכתיב במיתה שהוא הטבל את לאוכל "מנין ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת
ביבמות אמרו ובתרומה במיתה". כאן אף במיתה תרומה מה מתרומה חלול חלול ויליף מדבר הכתוב לתרום בעתידים לה' ירימו

יחללוהו". כי בו ומתו (בתרומה) קרא "אמר אפילו40)פו. מלשלם הוא פטור במזיד אכל אם אבל בשוגג, כשאכל והיינו
ומשלם. לוקה שאינו מפני לתת41)בתרומה, בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא המתנות, בעלי הינם והלויים הכהנים

רוצים. שהם למי ומואב.42)אותן ועמון שנער מצרים, הנמצאת43)היינו תבואה על זה במקום הנמצאת מתבואה כלומר,
אחר. ה44)במקום משנה מביכורים, ב בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי מקיפין "אין כמו סמוך כלומר,

חכמים שתלמידי למעלה שכתב המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת
אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה בתרומה להם יתחלף שלא כדי מעשר, בתרומת אלא אינו זה המוקף, מן אלא תורמין אין

חשש. כל אין שבתבואה45)במעשר מינין שני שבדגן מינין שני מרבה אני "ואף ד: הלכה ב פרק תרומות בירושלמי הוא כן
זה. לעניין ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה מעשרין ולא תורמין זו46)שאין שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון

הארץ. פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת שנה פירות על47)על הטמא מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע מן כגון
בשוגג. והעוללות.48)הטהור והפרט והפאה והשכחה הלקט או אדם, מאכל שאינו דבר החמישה49)כגון בכלל שאינו זה

תרומה. תרומתם אין תרמו ואם יתרומו, והסומא.50)שלא והשיכור והערום מדבר ואינו ששומע והאלם שומע ואינו המדבר כגון
שם.51) המנויים מהחמישה אחד בשבילך.52)כגון המעשרות מתקן הריני "שליח53)כלומר, אומרים שאין פי על שאף

עושה שליח חזקה אומרים עצמו, הציע השליח אם אבל השליח, את המשלח כשביקש היינו להחמיר, אלא להקל שליחותו" עושה
להקל. אף שליחותו.54)שליחותו עושה שליח חזקה אומרים אין מהשליח ביקש שהוא צלמונה55)שכיוון לחרובי הכוונה

התורה. מן וחייבין הם אדם בני רוב מאכל חרובין שאר אבל מדרבנן, אלא חייבין מדרבנן.56)שאינן כלומר סופרים, מדברי
אינם57) שאם הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן "לפי הגירסא: רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך כן

שאני יכול האילן, פירות לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי מן רבינו דברי ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל
ולפי התורה, מן האילנות שמעשר רבינו וסובר העץ", פרי כל ולא העץ מפרי לומר תלמוד וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה
ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות שמעשר הראב"ד דעת אבל דאורייתא. מחיוב רק צלמונה חרובי נתמעטו זה

לגמרי. פטורים צלמונה חרובי שקדים58)כן וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר יוסי בר' ישמעאל כר'
קטנים. בין גדולים בין נגמרו.59)מרים לא עדיין הרי מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם בגדלן כלומר,

ממעשר. לפטרם יותר פשוט שבגדלם משום ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו הקדים חייבים.60)ולפיכך בשדה מדרבנן.61)דווקא
כהנטוע62) בחצר שהנטוע הרי חייב", צירף ואם ופטור. אחת אחת אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק מעשרות

המשנה וכוונת התורה, מן לפטור הירושלמי שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי לדברי שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה,
על מדרבנן, אילנות שמעשר הראב"ד לדעת אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא אינו זה [וכל מדרבנן. לחייב שם

המשנ דברי סותרים הראב"ד].כורחנו בהשגת ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל כאן,63)ה זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך
חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שאינו ומכיוון מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא שהפטור נראה

שדה.64)חכמים. אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט ענבים.65)היינו וגם תאנים גם בו ויש

             
  

ּׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ּׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים
והּמדלעֹות הּמקׁשאֹות הענבים66מּפני את ואסף אחר ּובא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מקּפיד הּׂשדה ׁשּבעל ּבזמן ּבּׂשדה: המפּזרים ׁשם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּנׁשארים
ּבמעּׂשר67עליהן חּיבין ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מּׁשּום68ּובתרּומה מּתרין - עליהן מקּפיד הּבית ּבעל אין ; ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
הּמעּׂשר מן ּופטּורין .69ּגזל, ְֲִִֵֵַַָ

.‚Èאת ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּמבחר. מן אּלא מעּׂשרין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻאין
יקב; וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹחלּבֹו

ׁשּמעּׂשר ׁשּבֹו70ּכׁשם החלב מן - הלוּים ּכ71ׁשּמפריׁשים , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
החלב מן - הּיקב ּומן הּגרן מן יּׂשראל ׁשּמפריׁשים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעּׂשר

.72ׁשּבֹו ֶ
.„Èּבאמד מעּׂשרין אֹו73אין ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

מׁשּבח74ּבמנין - ּבׁשעּור המדקּדק וכל והּמרּבה75. . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ
מערב הּטבל ׁשהרי מקלקלין, מעּׂשרֹותיו - ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמעּׂשרֹות

מתּקנין.76ּבהן ּופרֹותיו , ְִֵֶָָָֻ
.ÂËמעּׂשר מקצת מעּׂשר77הּמפריׁש אינֹו ּכמי78- אּלא , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

הערמה את החלק79ׁשחלק מּזה [להפריׁש] צרי אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הפריׁש80ׁשּיֹוציא סאה, מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

להפריׁש יכֹול ואינֹו מעּׂשר, אינֹו - מעּׂשר לׁשם חמּׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָמהם
אחר ּבמקֹום מעּׂשר סאין החמׁש מהן81על מפריׁש אּלא ,82 ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּלהן. הּמעּׂשר ׁשהיא סאה, ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָחצי
.ÊËזה מעּׂשר ּתחּלה83הּמפריׁש ׁשּמברכין84מבר ּכדר , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּמצֹות ועל85על עני מעּׂשר ועל ׁשני מעּׂשר על מבר וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָ
עצמֹו ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעּׂשר. מן ואם86מעּׂשר ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכֹוללן - ּביניהן סח ולא מּיד זה אחר זה הּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהפריׁש
ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות להפריׁש :ּומבר אחת .87ּבברכה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

 
לאכלן‡. ּפרֹותיו הּגֹומר אּלא הּתֹורה מן להפריׁש חּיב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאינֹו

וחּיב הּתֹורה מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל ְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָלעצמֹו.
חּיב אינֹו - ואכלּת וגֹו' ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּדבריהם;

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר ְְְֵֶַָָָָאּלא
.,זרע ּתבּואת ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ּפטּור - הּלֹוקח ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָוכן

אחר ּבׁשּלקחן אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחּיב
- לֹוקח ּביד נגמרּו אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָׁשּנגמרּו

הּתֹורה. מן לעּׂשר ְִֵַַַָָחּיב

וכּיֹוצא‚. הּבסר ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויים ׁשאינן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפרֹות
ׁשּנאמר: אכל; ויעּׂשּו ׁשּיגּדלּו עד ּבמעּׂשר חּיבין אינן - ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹבֹו
הּתבּואה וכן ּפרי. ׁשּיהיה עד - העץ מּפרי הארץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּזרע
ׁשּתעּׂשה עד - זרע ּתבּואת ּכל את ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהּקטנּיֹות;
הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם הּמעּׂשרֹות. עֹונת היא וזֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹּתבּואה.
ּובכל ּׁשירצה מה ּכל מהן לאכל מּתר - זֹו לעֹונה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוהּפרֹות

ׁשּירצה. ְִֶֶֶֶּדר
הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּמלפפֹונֹות,
חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין אבל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבלבד,
הּמעּׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן ׁשּמּתחּלת ּבקטנן; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבמעּׂשר

הזריע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעּׂשרֹות? עֹונת היא זֹו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַאי
- הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולצמח,

לאכ ראּויים ׁשּיהּו עד רּכים עּׂשריםמּׁשּיעּׂשּו אחר ילה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
והם והּבאּוׁשים, הענבים אסיפתן. מּׁשעת ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָוארּבע
ׁשּלהם החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות הּדּקים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבים
האצּבעֹות ּבין ׁשּלהן הּפרח מּׁשּיּמס - הרּמֹונים ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּבחּוץ.
האפרסקין ּכּׂשאֹור. מּׁשּיּפתחּו - הּתמרים מים. מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויצא
האכל מּׁשּיתּפרׁש - האגֹוזים אדּמים. גידים מּׁשּיטילּו -ְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻ
מּׁשּתתּפרׁש - הּמתּוקים הּׁשקדים החיצֹונה. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמהּקלּפה
ּבעלי ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין - הּמרים החיצֹונה; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָקלּפתן
מּׁשּיעּׂשּו - והּבטנים והּלֹוט האצטרּבֹולין ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻקלּפֹות,
ׁשמן מּׁשּיעּׂשּו - הּזיתים לאכל. הּסמּוכה הּתחּתֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקלּפה
וזה ּכׁשּיּגמרּו, לעּׂשֹות ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאחד
ׁשהן מּפני מּׁשּיתעּגלּו, - והאתרֹוגים הּתּפּוחים ׁשּלהן. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשליׁש
מּׁשּיאּדימּו. - והאֹוג הּתּותים קטּנים. ּכׁשהם לאכילה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָראּויין
מּׁשּיעּׂשּו - החרּובין מּׁשּיאּדימּו. - להאּדים ׁשּדרּכן ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
מּׁשּיּנקדּו. - להׁשחיר ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחֹורֹות. נקּדֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻנקּדֹות
מּׁשּיעּׂשּו - והעזרדין והּפריׁשים והּקרּוסטמלין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻהאּגסים
מּׁשּיקרחּו - להלּבין ׁשּדרּכן ּכל וכן לבנֹות. קרחֹות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָקרחֹות
מּׁשּיהיה - הּתלּתן ׁשליׁש. מּׁשּתביא - הּתבּואה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָקרחֹות.
והּדלּועין הּקׁשּואין ּובּירק: נזרע. אם לצמיחה ראּוי ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָזרעּה
ּבקטנן, חּיבין - ּבהן ּכּיֹוצא וכל והמלפפֹונֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהאבּטיחין
ׁשּיגּדיל עד לאכילה ראּוי ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכמֹו
ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול לאכילה. ראּוי ׁשּיהא עד חּיב אינֹו -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכּלֹו. הּגיע ּוכאּלּו למעּׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו - יחידי גרּגיר ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַֻֻאפּלּו
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והדלועין.66) הקישואין צמיחת מהם.67)מקום יטלו שלא מקפיד שהוא בו שיודעין הפירות68)היינו, מן גזל אם כלומר,
השדה. בעל לו נתן אם המעשר.69)או מן פטור והפקר הפקר שהן המעשר.70)משום מן מעשר שהיא מעשר, תרומת כלומר,

ממנו".71) חלבו את "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן היפה.72)כלומר, מן תרומה73)שתורמים אבל מעשר, דווקא
כמעשר. מעשר ותרומת באומד דווקא מן74)ניטלת משובח והמודד משובח המונה להלכה אבל בתלמוד, הרגיל הסדר תפס

משניהם. משובח והשוקל משניהם.75)המונה משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל המונה, מן משובח המודד כלומר
טבל.76) הוא והרי עליו, מעשר שם אין העשירית על העודף שלפניו.77)כלומר, התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,

מקולקלין" ופירותיו מתוקנים מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא: שאמרו ומה ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר
להשלים. בדעתו כשאין השלים.78)היינו שלא ערוגות79)כיוון שתי והרי חלקים, לשני סתם הטבל את שחלק כמי כלומר,

לפניו. הפטור.80)טבל על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום ולא ממנו, ודווקא חל. ולא מעשר בתורת שהפריש
אחר.81) ממקום הסאין.82)כלומר, ראשון.83)מחמשת ההפרשה.84)מעשר עובר85)לפני עליהן מברך המצוות "כל

לחוד,86)לעשייתן". אחד כל במפריש זה וכל המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות". חמש לברך "צריך
ביניהן. תרומה".87)בהפסקה, הפרשת "על מברך לאחרים שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק וראה



פג              
  

ּׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ּׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים
והּמדלעֹות הּמקׁשאֹות הענבים66מּפני את ואסף אחר ּובא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מקּפיד הּׂשדה ׁשּבעל ּבזמן ּבּׂשדה: המפּזרים ׁשם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּנׁשארים
ּבמעּׂשר67עליהן חּיבין ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מּׁשּום68ּובתרּומה מּתרין - עליהן מקּפיד הּבית ּבעל אין ; ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
הּמעּׂשר מן ּופטּורין .69ּגזל, ְֲִִֵֵַַָ

.‚Èאת ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּמבחר. מן אּלא מעּׂשרין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻאין
יקב; וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹחלּבֹו

ׁשּמעּׂשר ׁשּבֹו70ּכׁשם החלב מן - הלוּים ּכ71ׁשּמפריׁשים , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
החלב מן - הּיקב ּומן הּגרן מן יּׂשראל ׁשּמפריׁשים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעּׂשר

.72ׁשּבֹו ֶ
.„Èּבאמד מעּׂשרין אֹו73אין ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

מׁשּבח74ּבמנין - ּבׁשעּור המדקּדק וכל והּמרּבה75. . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ
מערב הּטבל ׁשהרי מקלקלין, מעּׂשרֹותיו - ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמעּׂשרֹות

מתּקנין.76ּבהן ּופרֹותיו , ְִֵֶָָָֻ
.ÂËמעּׂשר מקצת מעּׂשר77הּמפריׁש אינֹו ּכמי78- אּלא , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

הערמה את החלק79ׁשחלק מּזה [להפריׁש] צרי אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הפריׁש80ׁשּיֹוציא סאה, מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

להפריׁש יכֹול ואינֹו מעּׂשר, אינֹו - מעּׂשר לׁשם חמּׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָמהם
אחר ּבמקֹום מעּׂשר סאין החמׁש מהן81על מפריׁש אּלא ,82 ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּלהן. הּמעּׂשר ׁשהיא סאה, ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָחצי
.ÊËזה מעּׂשר ּתחּלה83הּמפריׁש ׁשּמברכין84מבר ּכדר , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּמצֹות ועל85על עני מעּׂשר ועל ׁשני מעּׂשר על מבר וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָ
עצמֹו ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעּׂשר. מן ואם86מעּׂשר ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכֹוללן - ּביניהן סח ולא מּיד זה אחר זה הּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהפריׁש
ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות להפריׁש :ּומבר אחת .87ּבברכה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

 
לאכלן‡. ּפרֹותיו הּגֹומר אּלא הּתֹורה מן להפריׁש חּיב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאינֹו

וחּיב הּתֹורה מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל ְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָלעצמֹו.
חּיב אינֹו - ואכלּת וגֹו' ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּדבריהם;

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר ְְְֵֶַָָָָאּלא
.,זרע ּתבּואת ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ּפטּור - הּלֹוקח ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָוכן

אחר ּבׁשּלקחן אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחּיב
- לֹוקח ּביד נגמרּו אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָׁשּנגמרּו

הּתֹורה. מן לעּׂשר ְִֵַַַָָחּיב

וכּיֹוצא‚. הּבסר ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויים ׁשאינן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפרֹות
ׁשּנאמר: אכל; ויעּׂשּו ׁשּיגּדלּו עד ּבמעּׂשר חּיבין אינן - ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹבֹו
הּתבּואה וכן ּפרי. ׁשּיהיה עד - העץ מּפרי הארץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּזרע
ׁשּתעּׂשה עד - זרע ּתבּואת ּכל את ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהּקטנּיֹות;
הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם הּמעּׂשרֹות. עֹונת היא וזֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹּתבּואה.
ּובכל ּׁשירצה מה ּכל מהן לאכל מּתר - זֹו לעֹונה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוהּפרֹות

ׁשּירצה. ְִֶֶֶֶּדר
הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּמלפפֹונֹות,
חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין אבל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבלבד,
הּמעּׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן ׁשּמּתחּלת ּבקטנן; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבמעּׂשר

הזריע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעּׂשרֹות? עֹונת היא זֹו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַאי
- הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולצמח,

לאכ ראּויים ׁשּיהּו עד רּכים עּׂשריםמּׁשּיעּׂשּו אחר ילה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
והם והּבאּוׁשים, הענבים אסיפתן. מּׁשעת ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָוארּבע
ׁשּלהם החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות הּדּקים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבים
האצּבעֹות ּבין ׁשּלהן הּפרח מּׁשּיּמס - הרּמֹונים ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּבחּוץ.
האפרסקין ּכּׂשאֹור. מּׁשּיּפתחּו - הּתמרים מים. מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויצא
האכל מּׁשּיתּפרׁש - האגֹוזים אדּמים. גידים מּׁשּיטילּו -ְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻ
מּׁשּתתּפרׁש - הּמתּוקים הּׁשקדים החיצֹונה. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמהּקלּפה
ּבעלי ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין - הּמרים החיצֹונה; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָקלּפתן
מּׁשּיעּׂשּו - והּבטנים והּלֹוט האצטרּבֹולין ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻקלּפֹות,
ׁשמן מּׁשּיעּׂשּו - הּזיתים לאכל. הּסמּוכה הּתחּתֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקלּפה
וזה ּכׁשּיּגמרּו, לעּׂשֹות ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאחד
ׁשהן מּפני מּׁשּיתעּגלּו, - והאתרֹוגים הּתּפּוחים ׁשּלהן. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשליׁש
מּׁשּיאּדימּו. - והאֹוג הּתּותים קטּנים. ּכׁשהם לאכילה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָראּויין
מּׁשּיעּׂשּו - החרּובין מּׁשּיאּדימּו. - להאּדים ׁשּדרּכן ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
מּׁשּיּנקדּו. - להׁשחיר ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחֹורֹות. נקּדֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻנקּדֹות
מּׁשּיעּׂשּו - והעזרדין והּפריׁשים והּקרּוסטמלין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻהאּגסים
מּׁשּיקרחּו - להלּבין ׁשּדרּכן ּכל וכן לבנֹות. קרחֹות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָקרחֹות
מּׁשּיהיה - הּתלּתן ׁשליׁש. מּׁשּתביא - הּתבּואה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָקרחֹות.
והּדלּועין הּקׁשּואין ּובּירק: נזרע. אם לצמיחה ראּוי ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָזרעּה
ּבקטנן, חּיבין - ּבהן ּכּיֹוצא וכל והמלפפֹונֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהאבּטיחין
ׁשּיגּדיל עד לאכילה ראּוי ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכמֹו
ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול לאכילה. ראּוי ׁשּיהא עד חּיב אינֹו -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכּלֹו. הּגיע ּוכאּלּו למעּׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו - יחידי גרּגיר ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַֻֻאפּלּו
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והדלועין.66) הקישואין צמיחת מהם.67)מקום יטלו שלא מקפיד שהוא בו שיודעין הפירות68)היינו, מן גזל אם כלומר,
השדה. בעל לו נתן אם המעשר.69)או מן פטור והפקר הפקר שהן המעשר.70)משום מן מעשר שהיא מעשר, תרומת כלומר,

ממנו".71) חלבו את "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן היפה.72)כלומר, מן תרומה73)שתורמים אבל מעשר, דווקא
כמעשר. מעשר ותרומת באומד דווקא מן74)ניטלת משובח והמודד משובח המונה להלכה אבל בתלמוד, הרגיל הסדר תפס

משניהם. משובח והשוקל משניהם.75)המונה משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל המונה, מן משובח המודד כלומר
טבל.76) הוא והרי עליו, מעשר שם אין העשירית על העודף שלפניו.77)כלומר, התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,

מקולקלין" ופירותיו מתוקנים מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא: שאמרו ומה ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר
להשלים. בדעתו כשאין השלים.78)היינו שלא ערוגות79)כיוון שתי והרי חלקים, לשני סתם הטבל את שחלק כמי כלומר,

לפניו. הפטור.80)טבל על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום ולא ממנו, ודווקא חל. ולא מעשר בתורת שהפריש
אחר.81) ממקום הסאין.82)כלומר, ראשון.83)מחמשת ההפרשה.84)מעשר עובר85)לפני עליהן מברך המצוות "כל

לחוד,86)לעשייתן". אחד כל במפריש זה וכל המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות". חמש לברך "צריך
ביניהן. תרומה".87)בהפסקה, הפרשת "על מברך לאחרים שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק וראה
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אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, אׁשּכֹול אֹותֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן האׁשּכֹול. ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּגפן

חּבּור. ּכּלּה - ִַַָֻאחת
.Âלמי הּמעּׂשרֹות לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

הּבּכּורֹות, את נֹוטל - ּבּכרּו ואם הּמעּׂשרֹות. על נאמן ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
וכן הּמעּׂשרֹות. לעֹונת הּגיע לא ׁשעדין הּׁשאר למּכר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֻּומּתר
על נאמן ׁשאינֹו למי זּגיו ואת ּגפּתֹו את אדם ימּכר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
מהם הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין מׁשקין; מהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעּׂשרֹות
למי ּתבּואה מּמּנּו ללקט ּתבנֹו את ולא ּבמעּׂשרֹות. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹחּיבין
ּבמעּׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה נאמן; ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

.Êּומצא ׁשלׁשה נתן אם וסּננן: מים עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמרי
ואינֹו אחר. מּמקֹום הּיתר מּזה מעּׂשר מֹוציא - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָארּבעה
הּכל, על ּבלּבֹו - ּבּתחּלה ׁשהּתֹורם ּתרּומה; עליו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹמפריׁש
ּפי על אף מארּבעה, ּפחֹות מצא בּתרּומה. ׁשּבארנּו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
ּפטּור. - יין טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף מּדתֹו על יתר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמצא

.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש
ואם ּבמעּׂשר. חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדאן ואחר ּופדאן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעּׂשר
- ּפדאן ּכ ואחר הּגזּבר ּביד והם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

ְִּפטּורין.

 
לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

זרה לא ועדין ודׁשּה ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹנגמרה
עד עראי אכילת מהן לאכל מּתר - מרחּה ולא ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻאֹותּה
מהן לאכל אסּור - מלאכּתן ּומּׁשּתּגמר מלאכּתן. ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתּגמר

ֲַעראי.
.אבל ּבּׁשּוק; למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּבּמה

לאכ מּתר זה הרי - ּבּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה מהןאם ל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
למעּׂשר. ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָעראי

החצר,‚. למעּׂשרֹות: הּפרֹות קֹובע דברים מּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
אין וכּלן והּׁשּבת. והּתרּומה, והּמלח, והאׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּקח,

מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין
ׁשּנגמרה„. ּפי על אף לּבית, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד?

נכנסּו לּבית; ׁשּנכנסּו עד עראי אכילת מהן אֹוכל - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמלאכּתן
ׁשּיעּׂשר. עד מהן לאכל ואסּור למעּׂשרֹות, נקּבעּו - ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלּבית
הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָוכן
ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהם ׁשּבת נכנסה אֹו ּתרּומה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמהן
ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי על ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאף
מלאכּתן לגמר התחיל עראי. מהן אֹוכל זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן
הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב - לּבית ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר
לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל - ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית ּודלּועין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹקּׁשּואין
הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למעּׂשר. הּכל נקּבעּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹאחת
חּוץ עראי. מהן לאכל מּתר - מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּפרֹות
- מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ׁשאם ּתאנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּכלּכּלת

למעּׂשר. ְְְֲִֵַָנקּבעה
ּתמרה‰. מכּבדי ּתאנים, ּובהם ּתאנה סֹוכי לּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמביא

לא - ּפֹועלים אֹו ּתינֹוקֹות הכניסּום אם ּתמרים: ְְֲִִִִִִֶָָֹּובהם
ּבמעּׂשר. חּיב - הּבית ּבעל הכניסן ואם למעּׂשר; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָנקּבעּו

לאכלן נקּבעּו; לא - עּסה מהן לעּׂשֹות ׁשּבלים ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַָָָֹהכניס
ּבתבּואה; אמּורים? ּדברים ּבּמה למעּׂשר. נקּבעּו - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָמלילֹות

למעּׂשר. נקּבעּו לא - ּבקטנּיֹות ְְְְְֲֲִִִֵַָֹאבל
.Âׁשּתהיה ּכדי ּבּמֹוץ, להכניסּה הּתבּואה על להערים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּתר

אחר מעט מעט וזֹורה הּמעּׂשר. מן ּופטּורה אֹוכלת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָּבהמּתֹו
הּמעּׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן לעֹולם ּופטּור לביתֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשהכניס

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ְְֲִִֵֵֶַַֹֹׁשהרי
.Êהּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר

ׁשּלא למעּׂשר ׁשּקֹובעים דברים הּׁשּׁשה מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפרֹותיו
למעּׂשר. טבלּו אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָמּדעּתֹו

.Áוהּדלּועין הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל מלאכּתן גמר זהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאי
ּכמֹו ׁשעליהן, הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין
ּובאבּטיח ערמה; מּׁשּיעמיד - מׁשפׁשף אינֹו ואם ּדק. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּׂשער
היה אבּטיח. ּבצד אבּטיח ּבמקצה אֹותֹו מּׁשּיסּדיר -ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֻ
מלאכּתן. נגמרה צרּכֹו ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת אחת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמׁשפׁשף
הּצהּוב הסיר ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין קּׁשּואין ְְְִִִִִִִֵֶַַַֹותֹורמין

ֲֵֵֶמעליהן.
.Ëאת מּׁשּימּלא - אֹוגד אינֹו אם מּׁשּיאגד. - הּנאגד ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּירק

ׁשּילּקט עד עראי אֹוכל זה הרי - ממּלא אינֹו [אם] ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַהּכלי.
צרּכֹו. ְָָּכל

.Èוכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלים ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכלּכלה
ממּלא אינֹו אם הּכלי. את מּׁשּימּלא - מחּפה אינֹו אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבהן.

צרּכֹו. ּכל ׁשּילּקט עד -ְְֵֶַַָָ
.‡Èחציֹו ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו גדֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלי

ׁש עד נטּבל אינֹו - ּכּלֹו את למּלאת ּבדעּתֹו היה ּימּלאנטּבל. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
נטּבלּו לא - ׁשניהם את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו ּכּלֹו. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻאת

ׁשניהם. ׁשּימּלא ְְֵֵֶֶַַעד
.Èלאגדֹו ׁשּבדעּתֹו ּפי על אף ּבּׂשדה, ּגדֹול אגד הּירק ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאגד

והּצּמּוקין הּפרד נטּבל. זה הרי - לּׁשּוק קטּנֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֻאגּדֹות
- והּבצלים ּגּגֹו. ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהחרּובין
ואם מעליהן. להׁשליכם ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּיסיר

ערמה. ׁשּיעמיד עד - מסיר ֲֲִִֵֵֵֶַַָאינֹו
.‚Èּפני המיּפה זה ממרח? זהּו ואי מּׁשּימרח. - ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתבּואה

ׁשעֹוּׂשין ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ּברחת ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָהּכרי
ערמה. ׁשּיעמיד עד - ממרח אינֹו אם מעּׂשיה. ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּגֹומרין
[אם] ואֹוכל. הּכברה מּתחת ונֹוטל מּׁשּיכּבר. - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקטנּיֹות
מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ּפי על ואף ׁשּימרח. עד - ּכֹובר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו

ואֹוכל. הּתבן ּׁשּבתֹו ּומּמה הּצדדין ּומן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהּקֹוטעים
.„Èמעל והחרצּנין הּזּגין ויׁשלה ּבחבּיֹות מּׁשּיּניחּנּו - ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָהּיין

להעמידֹו ּכׁשּיגּביהּנּו הּבֹור, ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּפי
הּצּנֹור ּומן העליֹונה הּגת מן וקֹולט עראי. ׁשֹותה - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחבית

וׁשֹותה. מקֹום ְִֶָָּומּכל
.ÂËמן נֹוטל - ׁשּירד ּפי על אף לעּוקה. מּׁשּירד - ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשמן

ּולתמחּוי קטּנה לקערה ונֹותן הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהעקל
מתּבּׁשל ׁשאינֹו מּפני חם, ׁשהּוא ּפי על אף הּתבׁשיל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַלתֹו
לא - הּיד את ׁשּיכוה ּכדי ּביֹותר חם היה ואם ׁשני. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכלי

מתּבּׁשל. ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, ְְְִִִֵֵֵֶַיּתן
.ÊË.מּׁשּידּוׁש - הּגרֹוגרֹות מּׁשּיחליקּנּו. - ּדבלה ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהעּגּול
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היה הּמגּורה. ּפי על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל - למגּורה הכניסן ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָואם
[נׁשּברה הּמגּורה, ּפי על העּגּול אֹו ּבחבית הּגרֹוגרֹות ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָדׁש
עד יאכל לא זה הרי - הּמגּורה] ׁשנפּתחה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחבית

ְֵֶַׁשּיעּׂשר.
.ÊÈעראי מהן לאכל מּתר - ׁשּבּמקצה וענבים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻֻּתאנים

- אחר למקֹום והֹולי הּמקצה מן נטל אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמקֹומן.
ׁשּלא ּפי על אף מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי, מהן יאכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹלא

צרּכן. ּכל ְְָָָָיבׁשּו
.ÁÈמהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה
עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈמּמּנּו לאכל אסּור - ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון ְֱֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַָֹמעּׂשר
מּכת אֹותֹו מּכין - אכל ואם ּתרּומתֹו; ׁשּיפריׁש קדם ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹעראי
ּׂשעֹורים מקּלף ׁשהיה ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָמרּדּות.
חּיב - ידֹו לתֹו וכנס קלף ואם אחת. אחת מקּלף - ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָואֹוכל
ליד מּיד מנּפה - חּטים ׁשל מלילֹות מֹולל היה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלעּׂשר.
לֹומר צרי ואין לעּׂשר. חּיב - חיקֹו לתֹו נּפה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָואֹוכל.
ונֹותן הּיין מן נֹוטל וכן עראי. זה ׁשאין ּבכלי, נּפה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאם
הּקדרה לתֹו לא אבל ואֹוכל, צֹונן ּתבׁשיל לתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹלּקערה
סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא מּפני צֹוננת, ׁשהיא ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאף
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ּבּׂשרֹו, על ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹזיתים

.Îמּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר מלאכּתן,ּוכׁשם נגמרה ׁשּלא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
מה ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכ
ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה מה ּכל מהן ּומפקיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה
ולא יפקיר לא - למעּׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹּגמרּו,
ׁשּיעּׂשר. עד קבע אכילת ּולעֹופֹות ּולחּיה לבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָיאכיל
הּבית. ּבתֹו ואפּלּו הּטבל מן עראי לבהמה להאכיל ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻּומּתר

חבילֹות. ׁשּיעּׂשם עד עמיר ּפקיעי ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָּומאכיל
.‡Îהרי - קציצֹות ּׂשדה ּבצד אפּלּו ,ּבּדר קציצֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַהּמֹוצא

רב ּדרסּו אם גרֹוגרֹות, מצא הּמעּׂשר. מן ּפטּורין ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹאּלּו
ׁשּנגמרה מּדבר ׁשחזקתן לעּׂשר; חּיב - האדם רב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּגרֹוגרֹות
מּדבר ׁשהם ׁשּידּוע דבלה; ּפלחי מצא אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמלאכּתן.

ַָהּגמּור.
.Îּברׁשּות לעּׂשר, חּיב - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות: ְְְְִִִִֵַַַָָָָמצא

ּבמעּׂשר. חּיבֹות מקֹום ּבכל - והאלּמֹות ּפטּורֹות. - ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֻהרּבים
על ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות אֹותּה עֹוּׂשה - מרּוחה ּתבּואה ְְְְֶַַַָָָָָמצא
חּיבת - מחּפה ּכלּכּלה מצא חֹוׁשׁש. ואינֹו אחרֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּפרֹות
- לּׁשּוק מכניסין ׁשהרב ּבמקֹום ּכלּכּלה: מצא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹּבמעּׂשרֹות.

ׁשהרב ּובמקֹום ּדמאי; ּומתּקנּה עראי, מּמּנה לאכל ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאסּור
מחצה וּדאי; ּומתּקנּה עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמכניסין
ּבּמה וּדאי. מתּקנּה - לּבית הכניסּה ואם ּדמאי; - ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָלמחצה
ּבדבר אבל מלאכה; גמר לֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָּדברים
אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על אף מלאכה, גמר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה, להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָצרי

מלאכּתן. ׁשּנגמרה ְְְְְִֶַָָָָּבׁשעה
.‚Îהּנמצ הרי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים אחדרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכל גֹוררין היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעּׂשרֹות; חּיב ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבהן
ְַַָהּלילה.

.„Îחּיבין - החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית ּתחת זיתים ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוצא
ּתחת ּתאנים מצא נפלּו. זה ׁשּמאילן ׁשחזקתן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבמעּׂשר;
ּבעפר, ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק; הם הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתאנה

ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו זֹו מּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּמא
.‰Îמלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדאן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

ּכ ואחר ההקּדׁש ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב -ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּפטּורין היּו חֹובתן ׁשּבׁשעת הּמעּׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּפדאן
מן ּפטּורה - למנחֹות קמה הּמקּדיׁש הּמעּׂשרֹות. ְְְְִִִִַַַַַָָָָמן

ְַַַהּמעּׂשרֹות.

ה'תש"ע אלול כ"ד שישי יום

 
ׁשּיכניסּנּו1אין‡. עד הּתֹורה מן למעּׂשרֹות נקּבע 2הּטבל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּבית3לביתֹו מן הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ׁשּיכניסּנּו4; והּוא . ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: הּׁשער; הכניס5ּדר אם אבל . ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּגּגֹות ּדר הּתרּומה7וקרּפיפֹות6ּתבּואתֹו מן ּפטּור ּומן8- ְְְְִִִֶֶַַַָָָ
.9הּמעּׂשרֹות ְַַַ

.א על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, עדיראה הּטבל כילת ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
אבל הּׁשמּועה; מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיּקבע

ׁשּמנינּו דברים הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע עליו10אם לֹוקין אין - ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן מּדבריהן. מרּדּות מּכת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאּלא

מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר לּׁשּוק אּלא11להֹוליכן לֹוקה אינֹו - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמעּׂשר חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו מרּדּות, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹמּכת

מּדבריהם. ְִִֵֶֶָאּלא
אינֹו‚. - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

ׁשּלמּטה12קֹובע ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגים וכן . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
אּמֹות,13קֹובע ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ואם . ְְְִֵַַַַַַַַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התורה.1) מן קובעת חצר שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי אחר.2)כר' ובין התבואה בעל לא3)בין אבל
אחר. של פי4)לבית על ואף דברים שישה ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית כשנכנסו מקרא של ופשוטו

לבית. נכנס למעשר.5)שלא קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה בתבואה בד6)ומדובר לבית נכנסו רךשלא
קובע. אינו עצמו והגג שבגג. ארובה דרך אלא לדירה.7)הרגילה, שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף אחורית. בדרך לבית שנכנסו

[ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות, דרך גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו: לה: ובברכות
יוחנן, רבי של היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה בחצר והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה שם

התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו "תרומה".8)והוא רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר מדבריהם9)יש אבל
קבע. באכילת מדבריהם.10)אסור אלא למעשר קובעים הדברים ששת באחד11)שאין נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור

הקובעים. הדברים בית.12)מששת קרוי ואינו לדירה ראוי חצר13)שאינו של שהם פי על אף פטורין "הגגות שם: [במשנה
- משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין והכוונה קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה ורבינו החייבת".



פה              
  

היה הּמגּורה. ּפי על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל - למגּורה הכניסן ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָואם
[נׁשּברה הּמגּורה, ּפי על העּגּול אֹו ּבחבית הּגרֹוגרֹות ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָדׁש
עד יאכל לא זה הרי - הּמגּורה] ׁשנפּתחה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחבית

ְֵֶַׁשּיעּׂשר.
.ÊÈעראי מהן לאכל מּתר - ׁשּבּמקצה וענבים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻֻּתאנים

- אחר למקֹום והֹולי הּמקצה מן נטל אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמקֹומן.
ׁשּלא ּפי על אף מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי, מהן יאכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹלא

צרּכן. ּכל ְְָָָָיבׁשּו
.ÁÈמהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה
עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈמּמּנּו לאכל אסּור - ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון ְֱֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַָֹמעּׂשר
מּכת אֹותֹו מּכין - אכל ואם ּתרּומתֹו; ׁשּיפריׁש קדם ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹעראי
ּׂשעֹורים מקּלף ׁשהיה ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָמרּדּות.
חּיב - ידֹו לתֹו וכנס קלף ואם אחת. אחת מקּלף - ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָואֹוכל
ליד מּיד מנּפה - חּטים ׁשל מלילֹות מֹולל היה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלעּׂשר.
לֹומר צרי ואין לעּׂשר. חּיב - חיקֹו לתֹו נּפה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָואֹוכל.
ונֹותן הּיין מן נֹוטל וכן עראי. זה ׁשאין ּבכלי, נּפה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאם
הּקדרה לתֹו לא אבל ואֹוכל, צֹונן ּתבׁשיל לתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹלּקערה
סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא מּפני צֹוננת, ׁשהיא ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאף
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ּבּׂשרֹו, על ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹזיתים

.Îמּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר מלאכּתן,ּוכׁשם נגמרה ׁשּלא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
מה ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכ
ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה מה ּכל מהן ּומפקיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה
ולא יפקיר לא - למעּׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹּגמרּו,
ׁשּיעּׂשר. עד קבע אכילת ּולעֹופֹות ּולחּיה לבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָיאכיל
הּבית. ּבתֹו ואפּלּו הּטבל מן עראי לבהמה להאכיל ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻּומּתר

חבילֹות. ׁשּיעּׂשם עד עמיר ּפקיעי ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָּומאכיל
.‡Îהרי - קציצֹות ּׂשדה ּבצד אפּלּו ,ּבּדר קציצֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַהּמֹוצא

רב ּדרסּו אם גרֹוגרֹות, מצא הּמעּׂשר. מן ּפטּורין ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹאּלּו
ׁשּנגמרה מּדבר ׁשחזקתן לעּׂשר; חּיב - האדם רב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּגרֹוגרֹות
מּדבר ׁשהם ׁשּידּוע דבלה; ּפלחי מצא אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמלאכּתן.

ַָהּגמּור.
.Îּברׁשּות לעּׂשר, חּיב - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות: ְְְְִִִִֵַַַָָָָמצא

ּבמעּׂשר. חּיבֹות מקֹום ּבכל - והאלּמֹות ּפטּורֹות. - ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֻהרּבים
על ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות אֹותּה עֹוּׂשה - מרּוחה ּתבּואה ְְְְֶַַַָָָָָמצא
חּיבת - מחּפה ּכלּכּלה מצא חֹוׁשׁש. ואינֹו אחרֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּפרֹות
- לּׁשּוק מכניסין ׁשהרב ּבמקֹום ּכלּכּלה: מצא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹּבמעּׂשרֹות.

ׁשהרב ּובמקֹום ּדמאי; ּומתּקנּה עראי, מּמּנה לאכל ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאסּור
מחצה וּדאי; ּומתּקנּה עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמכניסין
ּבּמה וּדאי. מתּקנּה - לּבית הכניסּה ואם ּדמאי; - ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָלמחצה
ּבדבר אבל מלאכה; גמר לֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָּדברים
אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על אף מלאכה, גמר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה, להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָצרי

מלאכּתן. ׁשּנגמרה ְְְְְִֶַָָָָּבׁשעה
.‚Îהּנמצ הרי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים אחדרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכל גֹוררין היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעּׂשרֹות; חּיב ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבהן
ְַַָהּלילה.

.„Îחּיבין - החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית ּתחת זיתים ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוצא
ּתחת ּתאנים מצא נפלּו. זה ׁשּמאילן ׁשחזקתן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבמעּׂשר;
ּבעפר, ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק; הם הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתאנה

ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו זֹו מּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּמא
.‰Îמלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדאן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

ּכ ואחר ההקּדׁש ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב -ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּפטּורין היּו חֹובתן ׁשּבׁשעת הּמעּׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּפדאן
מן ּפטּורה - למנחֹות קמה הּמקּדיׁש הּמעּׂשרֹות. ְְְְִִִִַַַַַָָָָמן

ְַַַהּמעּׂשרֹות.

ה'תש"ע אלול כ"ד שישי יום

 
ׁשּיכניסּנּו1אין‡. עד הּתֹורה מן למעּׂשרֹות נקּבע 2הּטבל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּבית3לביתֹו מן הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ׁשּיכניסּנּו4; והּוא . ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
בׁשערי ואכלּו ׁשּנאמר: הּׁשער; הכניס5ּדר אם אבל . ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּגּגֹות ּדר הּתרּומה7וקרּפיפֹות6ּתבּואתֹו מן ּפטּור ּומן8- ְְְְִִִֶֶַַַָָָ
.9הּמעּׂשרֹות ְַַַ

.א על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, עדיראה הּטבל כילת ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
אבל הּׁשמּועה; מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיּקבע

ׁשּמנינּו דברים הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע עליו10אם לֹוקין אין - ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן מּדבריהן. מרּדּות מּכת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאּלא

מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר לּׁשּוק אּלא11להֹוליכן לֹוקה אינֹו - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמעּׂשר חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו מרּדּות, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹמּכת

מּדבריהם. ְִִֵֶֶָאּלא
אינֹו‚. - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

ׁשּלמּטה12קֹובע ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגים וכן . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
אּמֹות,13קֹובע ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ואם . ְְְִֵַַַַַַַַַַָָֹ
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התורה.1) מן קובעת חצר שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי אחר.2)כר' ובין התבואה בעל לא3)בין אבל
אחר. של פי4)לבית על ואף דברים שישה ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית כשנכנסו מקרא של ופשוטו

לבית. נכנס למעשר.5)שלא קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה בתבואה בד6)ומדובר לבית נכנסו רךשלא
קובע. אינו עצמו והגג שבגג. ארובה דרך אלא לדירה.7)הרגילה, שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף אחורית. בדרך לבית שנכנסו

[ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות, דרך גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו: לה: ובברכות
יוחנן, רבי של היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה בחצר והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה שם

התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו "תרומה".8)והוא רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר מדבריהם9)יש אבל
קבע. באכילת מדבריהם.10)אסור אלא למעשר קובעים הדברים ששת באחד11)שאין נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור

הקובעים. הדברים בית.12)מששת קרוי ואינו לדירה ראוי חצר13)שאינו של שהם פי על אף פטורין "הגגות שם: [במשנה
- משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין והכוונה קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה ורבינו החייבת".



פו             
  

הּמעּׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע הּבית ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכגֹון
הּבית אויר ּכמקצת זה גג הרי .14אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ

עּמּודים16והּברּגנין15הּצריפין„. ארּבעה והּוא הּקיץ, ּובּתי ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֻ
ׁשעֹוּׂשין סּכֹות וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן, על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻותקרה
ּבהן ׁשּדרין ּפי על אף הּקיץ, ּבימי הּגּנֹות ּובני הּכרמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבני
קֹובעין אינן - ותרנגֹולין רחים ּבהם ויׁש הּקיץ ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכל

הּיֹוצרים סּכת וכן ּבחג18החיצֹונה17למעּׂשר. החג 19וסּכת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
קבע ּדירתן אין אּלּו ׁשּכל קֹובעין. אינן -20. ְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּפי21הּצריפין‰. על אף לבעליהן, טֹובלין - והּברּגנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻ
אדם לכל טֹובלין וכן22ׁשאינן הּספר23. ּובית24ּבית ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשהם25הּמדרׁש מּפני ּומלּמד, ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
לאחרים.26ּכביתֹו טֹובלין ואין , ְְְֲִִֵֵֵַ

.Âּדירה ּבית ּבהן יׁש אם הּמדרׁש: ּובית הּכנסת -27ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
האּוריארֹות28קֹובעין קֹובעין. אין - לאו ואם והאֹוצרֹות29, ְְְְְִִִֵַָָָָ

למכּנס העּׂשּויֹות קֹובעין30ׁשּבּׂשדֹות אינן היּו31- ואם ; ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
קֹובעין.32לדירה - ְְִִָ

.Êׁשהּבית קֹובעת33ּכׁשם החצר ּכ למעּׂשר, קֹובע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּומּׁשּיּכנסּו34למעּׂשר הּׁשער35; ּדר על36לחצר אף נקּבעּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּבית. לתֹו הכניסן ׁשּלא ְְִִִִֶַַָֹּפי

.Áנׁשמרין ׁשהּכלים ּכל הּקֹובעת? חצר היא זֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאי
ּבתֹוכּה37כּהּבתֹו מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין אֹו חצר,38, אֹו . ְְֱִֵֵֶֶָָָָָֹ

מבּקׁש אּתה מה לֹו: אֹומרין - לּה אדם יּכנס וכן39ׁשאם ? ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
דיֹורין ׁשני ּבּה ׁשּיׁש ׁשאחד40חצר ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

והן הֹואיל ונֹועל, יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ונכנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּפֹותחּה
קֹובעת. זֹו הרי - ונֹועלין ְְֲֲִִֵַַּפֹותחין

.Ëׁשער והאכסדרה41ּבית חצר הן42ׁשל הרי - והּמרּפסת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
קֹובעת היתה אם קֹובעין43ּכחצר: אינן44- - לאו ואם , ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

.45קֹובעין ְִ
.Èקֹובעֹות ׁשּתיהן - מּזֹו לפנים זֹו חצרֹות סּכת46ׁשּתי . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַֻ

קֹובעת הּפנימית - מּזֹו לפנים זֹו אינּה47הּיֹוצרים והחיצֹונה , ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָ
ּכבית48קֹובעת קֹובעת - והחנּות .49. ְְֲִַַַַַַ

.‡Èלמקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו נכנס50הּמֹולי ׁשהּוא ּפי על אף , ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
נקּבעּו51ּבהן לא - ּבּדר ולחצרֹות אֹוכל52לבּתים אּלא , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבחזרה53עראי וכן מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע .54עד ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
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מן תאנים "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו: בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי לפי
שחייב]. כרבי פסק רבינו אבל פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן לבית14)השדה נכנס לא סוף סוף הרי עיון: [צריך

הגג]. דרך אלא השער, למטה.15)דרך ומרחיב והולך מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא העשויים16)וצריף מגדלים
בדרכים. ובחיצונה17)לשמור קדרותיו ומצניע דר הוא בפנימית מזו, לפנים זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם

למכור. קדרותיו ומוציא מלאכתו עושה קובעת.18)הוא הפנימית בסוכה19)אבל לדור המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,
למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג השאר20)לאחר ואף חיים, אינם חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל

לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים למילתייהו חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות. בהם לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן
בלבד. עראי דירת אלא אינה החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה היוצרים סוכת לבעל21)ממש. טובלין "שהן

היוצרים. וסוכת הקיץ בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין, גם רבינו למד ומזה שהיא22)הבורגנין". בית, גם הרי לעיין יש
(ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית פירותיו במכניס אלא אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו למי טובל אינו קבע, דירת
קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע - קבע דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו נקבע שבביתו

קבע. דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים תלמוד23)אינן ובית ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם ירושלמי
למשנה". לסופר מקרא.24)טובלין בו וגמרא.25)שמלמדים משנה בו דרים26)שמלמדים אינם שהרי ממש, "ביתו" ולא

לאחרים. קובעים אינם ולפיכך לשמש.27)שם או לפי28)לחזן אדם, כל לבין שם הדרים אותם בין רבינו חילק לא כאן
שה פי על ואף בקביעות, פירות בו הכניסו אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא והרי הכנסת, בית לשמש קבע דירת ישנה דירהשכאן

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית שהוא הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת בית בתוך מחסנים.29)אינה
מלאכתה.30) גמר לאחר התבואה בהם דירה.31)לכנס הוא32)שאינן פשוט כן לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,

למעשר33)שקובעים. הקובעת חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן בר שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי
למדו". הבית מן במשנה) התורה34)האמורים מן קובע בית שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור בתוס' מדבריהם.

מדבריהם. חצר קובעת חצר.36)הפירות.35)- לעניין רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא שישנו37)בבא והיינו
להחמיר. שם) במשנה התנאים (כל כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו בחצר שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר

בתוכה.38) נשמרים הכלים שאין פי על בתוכה.39)ואף לאכול בוש ואדם נשמרת שאינה פי על כי41)שכנים.40)ואף
שער. בית הוא שבינתיים ומה שערים, שני גדולות רוחותיו.42)לחצירות משלוש המוקף מקורה שהם44)למעשר.43)מקום

לחצר. כבורגנין.45)טפלים אלא אינו - שומר עומד השער שבבית ואף דירה. אינם שיש46)שהם פי על ואף החיצונה, גם
משתמרת. שאינה כחצר אינה - עליה הרגל דריסת החמה.47)לפנימית לימות אלא שאינה אף היא, קבע שאינה48)שדירת

כל חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה החיצונה אומרים אין - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל. קבע דירת
שער. בית החיצונה לה להיות כחצר.49)כך למעשר היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית, דר שאינו יש50)ואף

אלא למכרם רוצה שאינו כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר פי על ואף למכרם, כשמוליכם המדובר כי אומרים
מיד. נקבעו לא מיוחד, לפירותיו.52)עמהם.51)במקום סופית מגמה לו אין כן אם אלא קובעים וחצרו חברו בית שאין

אסורה.53) קבע אכילת למקום54)אבל שיחזירם עד נקבעים אינם - והחזירם ונמלך בו חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני היינו,
המיועד.

             
  

.Èּבעירֹות הּמחזירין לחצר55הרֹוכלין מחצר נכנסין ׁשהן , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
עראי אֹוכלין ּבֹו56- ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין .57עד ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚Èמן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
מּתר58הּמעּׂשרֹות זה הרי - ּביתֹו לתֹו והכניסן ׁשכח , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ

עראי מהן ולאכל וכן59להֹוציאן .60- לּגג והעלן ׁשכח אם ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
וׁשכח ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן עראי. ּבּגג מהן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹוכל

חברֹו חצר לתֹו ׁשּיעּׂשר.61והכניסן עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
.„Èנעּדרת62חצר ּבתֹוכּה63ׁשהיא ואֹוכלין ּכגּנה, היא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
רּבּה64עראי ׁשּיעדר והּוא אֹוכלין65. אין - רּבּה זרע ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

רּבּה נטע אם וכן חצר66עראי. לנֹוי נטע ואם הֹואיל67. , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ
נעּדרת הרי68והיא אילנֹות- מאֹותן עראי אֹוכל .69זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.ÂËּבחצר העֹומדת אחת70ּתאנה אחת מּמּנה אֹוכל -71 ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
צרף ואם ּבמעּׂשר72ּופטּור; חּיב אמּורים?73- ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּתאנה לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע; עֹומד -74ּבׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
חיקֹו קֹובע77ׁשם76ואֹוכל75ממּלא חצר אויר ׁשאין ; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ

.78למעּׂשר ְֲֵַ

.ÊËלגּנה79היתה ונֹוטה ּבחצר אֹוכל80עֹומדת זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ּכדרּכֹו ּבּגּנה ּבּגּנה81מּמּנה נטּועה היתה היתה82ּכאּלּו . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָ

ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבגּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָנטּועה
[אחת] אחת אּלא ׁשם .83אֹוכל ֵֶַַַַָָ

.ÊÈּבחצר ׁשּנטּועה ויאכל,84ּגפן האׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
אחד אחד מגרּגר ּכל85אּלא את יּטל לא - ּברּמֹון וכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּפֹורט אּלא ּבאילן86הרּמֹון, הרּמֹון הּפרד87את ואֹוכל ,88 ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכֹופתֹו - ּבאבּטיח וכן ׁשם90ּבּקרקע89מּׁשם. היה91ואֹוכלֹו . ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ

ּבאׁשּכֹול לחצר93ּבּגּנה92אֹוכל הּגּנה מן ונכנס ּפי94, על אף , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
החצר מן ׁשּיעּׂשר95ׁשּיצא עד יגמר לא -96. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

.ÁÈּבחצר97ּכסּבר מקרסם98הּזרּועה עלה99- עלה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֻ
צרף100ואֹוכלֹו ואם לעּׂשר101; חּיב ּבזה.102- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

 
למעּׂשר‡. נקּבעּו - לאכלן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָהּלֹוקח

את מּׁשּיּתן יּקבעּו? ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּדבריהם,
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לנשים.55) בשמים למעשר.56)למכור מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם, לאכלם שנטלום שאין57)מפירות שכיוון
למעשר. קובע אחר בית אף - אחרת מגמה משתמרת.58)לפירות אבל59)שאינה מדעת, הכניסו אם אלא קובע הבית שאין

ה עראי.בתוך אפילו לאכול, אסור עריי".60)בית מהן אוכל ביתו בתוך אפילו הגג לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע שביתו פי על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך להיות צריך כי ויתכן

קובע. אינו בשכחה, אלא המשתמרת61)בדעת, חצרו דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא "הבית" להיות: צריך
מן תאנים "הביא בירושלמי הוא וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר, נקבעו בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף

מחייב. רבי גגו בראש לאוכלן לחצירו והעבירן בתוכה62)השדה אוכלין כגינה היא הרי נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני
ממנה.64)נחרשת.63)עראי. חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה בוודאי65)שהחרישה רובה, שנעדרה [שכיוון

נעדר]. לא שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן כולה, לעדור רובה66)ימשיכו נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי
ילפא וההיא נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא הדא חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה,
וההיא נעדרת, שתהא והוא קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע חייבת) רובה (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן
בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים: של [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת הייתה שאם הדא מן ילפא
שנשאר שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים שנראים מפני היינו חצר, מתורת
של בכוחו אין לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך. יישאר - מעודר בלתי
הוא הרי הרוב כן ואם חצר, בתורת נשאר והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את אליו לבטל בקביעות, שלא ניטע או שנזרע הרוב,

עצמו. החצר כמו למעשרות קובע הוא שגם לחצר, שער ניטע67)כבית שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות, היא זו שנטיעה
ונעדר. שניטע הרוב אל נעדר, והוא68)ולא לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י שהגיה מה לפי שם, ירושלמי

האילנות. שסביב השטח בכל ולהשתמש להלך אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". פירות69)שתהא לתוכה הכניס אם הדין הוא
החוץ. בבית,70)מן העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה. שלא או רובה, ניטע שלא וכגון קורקוס). (הר"י החייבת

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, במעשר קובעת71)חייבת חצר שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ כלומר,
מלאכתו. שנגמרה בדבר שניים.72)אלא על73)שקצץ זה דבר והסמיכו כגורן. עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

משתיים. פחות קיבוץ ואין גורנה", כעמיר קבצם "כי הקרקע,74)הפסוק על עומד שאינו כיוון אלא דווקא, לאו התאנה וראש
החצר. כאוויר הוא מלאכתם.75)הרי גמר שזהו פי על עראי.76)אף לחצר".77)אכילת יוריד שלא מכלל78)"ובלבד
קובע. כן הבית ופטור".79)שאוויר כדרכו אוכל לגינה, ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה ופירותיה80)שם שענפיה

לגינה. עראי.ו81)נוטים באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף (שהענף82)אף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף
קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה וכשנוטה החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי בטל

לעשר.83) חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל שהנוף פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם החייבת.84)אבל
מלאכתו.85) כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל לגפן, מחובר בעודו האשכול מן כרמך".86)כלומר, "ופרט מלשון

"פורד". כמו מפרשים מחובר.87)ויש הרימון.88)בעודו שהאבטיח89)גרגיר עץ ואוכל, "כופף שם): ב (פרק ובר"ש
מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע אותו כופף מחובר

עראי.91)במחובר.90)חתיכה. מאשכול.92)אכילת בהיתר.93)כלומר, לאכלו והתחיל שם בכוונה.94)שתלשו
קובעת. החצר אין - ונכנס שכח לגמור.95)שאילו אליעזר ר' מתיר אז נגמרה96)שרק לאכלו, זה אשכול שתלש שכיוון

למעשר. קובעתו וחצר בתורה.97)מלאכתו, האמור גד זרע החצר.98)והוא שם מבטלת אינה תולש.99)וזריעה
לקרקע.100) מחוברת קובעתן.102)שניים.101)כשהכסבר והחצר מלאכתן, שנגמרה
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.Èּבעירֹות הּמחזירין לחצר55הרֹוכלין מחצר נכנסין ׁשהן , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
עראי אֹוכלין ּבֹו56- ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין .57עד ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚Èמן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
מּתר58הּמעּׂשרֹות זה הרי - ּביתֹו לתֹו והכניסן ׁשכח , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ

עראי מהן ולאכל וכן59להֹוציאן .60- לּגג והעלן ׁשכח אם ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
וׁשכח ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן עראי. ּבּגג מהן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹוכל

חברֹו חצר לתֹו ׁשּיעּׂשר.61והכניסן עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
.„Èנעּדרת62חצר ּבתֹוכּה63ׁשהיא ואֹוכלין ּכגּנה, היא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
רּבּה64עראי ׁשּיעדר והּוא אֹוכלין65. אין - רּבּה זרע ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

רּבּה נטע אם וכן חצר66עראי. לנֹוי נטע ואם הֹואיל67. , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ
נעּדרת הרי68והיא אילנֹות- מאֹותן עראי אֹוכל .69זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.ÂËּבחצר העֹומדת אחת70ּתאנה אחת מּמּנה אֹוכל -71 ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
צרף ואם ּבמעּׂשר72ּופטּור; חּיב אמּורים?73- ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּתאנה לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע; עֹומד -74ּבׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
חיקֹו קֹובע77ׁשם76ואֹוכל75ממּלא חצר אויר ׁשאין ; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ

.78למעּׂשר ְֲֵַ

.ÊËלגּנה79היתה ונֹוטה ּבחצר אֹוכל80עֹומדת זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ּכדרּכֹו ּבּגּנה ּבּגּנה81מּמּנה נטּועה היתה היתה82ּכאּלּו . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָ

ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבגּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָנטּועה
[אחת] אחת אּלא ׁשם .83אֹוכל ֵֶַַַַָָ

.ÊÈּבחצר ׁשּנטּועה ויאכל,84ּגפן האׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
אחד אחד מגרּגר ּכל85אּלא את יּטל לא - ּברּמֹון וכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּפֹורט אּלא ּבאילן86הרּמֹון, הרּמֹון הּפרד87את ואֹוכל ,88 ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכֹופתֹו - ּבאבּטיח וכן ׁשם90ּבּקרקע89מּׁשם. היה91ואֹוכלֹו . ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ

ּבאׁשּכֹול לחצר93ּבּגּנה92אֹוכל הּגּנה מן ונכנס ּפי94, על אף , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
החצר מן ׁשּיעּׂשר95ׁשּיצא עד יגמר לא -96. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

.ÁÈּבחצר97ּכסּבר מקרסם98הּזרּועה עלה99- עלה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֻ
צרף100ואֹוכלֹו ואם לעּׂשר101; חּיב ּבזה.102- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

 
למעּׂשר‡. נקּבעּו - לאכלן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָהּלֹוקח

את מּׁשּיּתן יּקבעּו? ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּדבריהם,
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לנשים.55) בשמים למעשר.56)למכור מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם, לאכלם שנטלום שאין57)מפירות שכיוון
למעשר. קובע אחר בית אף - אחרת מגמה משתמרת.58)לפירות אבל59)שאינה מדעת, הכניסו אם אלא קובע הבית שאין

ה עראי.בתוך אפילו לאכול, אסור עריי".60)בית מהן אוכל ביתו בתוך אפילו הגג לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע שביתו פי על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך להיות צריך כי ויתכן

קובע. אינו בשכחה, אלא המשתמרת61)בדעת, חצרו דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא "הבית" להיות: צריך
מן תאנים "הביא בירושלמי הוא וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר, נקבעו בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף

מחייב. רבי גגו בראש לאוכלן לחצירו והעבירן בתוכה62)השדה אוכלין כגינה היא הרי נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני
ממנה.64)נחרשת.63)עראי. חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה בוודאי65)שהחרישה רובה, שנעדרה [שכיוון

נעדר]. לא שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן כולה, לעדור רובה66)ימשיכו נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי
ילפא וההיא נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא הדא חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה,
וההיא נעדרת, שתהא והוא קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע חייבת) רובה (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן
בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים: של [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת הייתה שאם הדא מן ילפא
שנשאר שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים שנראים מפני היינו חצר, מתורת
של בכוחו אין לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך. יישאר - מעודר בלתי
הוא הרי הרוב כן ואם חצר, בתורת נשאר והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את אליו לבטל בקביעות, שלא ניטע או שנזרע הרוב,

עצמו. החצר כמו למעשרות קובע הוא שגם לחצר, שער ניטע67)כבית שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות, היא זו שנטיעה
ונעדר. שניטע הרוב אל נעדר, והוא68)ולא לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י שהגיה מה לפי שם, ירושלמי

האילנות. שסביב השטח בכל ולהשתמש להלך אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". פירות69)שתהא לתוכה הכניס אם הדין הוא
החוץ. בבית,70)מן העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה. שלא או רובה, ניטע שלא וכגון קורקוס). (הר"י החייבת

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, במעשר קובעת71)חייבת חצר שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ כלומר,
מלאכתו. שנגמרה בדבר שניים.72)אלא על73)שקצץ זה דבר והסמיכו כגורן. עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

משתיים. פחות קיבוץ ואין גורנה", כעמיר קבצם "כי הקרקע,74)הפסוק על עומד שאינו כיוון אלא דווקא, לאו התאנה וראש
החצר. כאוויר הוא מלאכתם.75)הרי גמר שזהו פי על עראי.76)אף לחצר".77)אכילת יוריד שלא מכלל78)"ובלבד
קובע. כן הבית ופטור".79)שאוויר כדרכו אוכל לגינה, ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה ופירותיה80)שם שענפיה

לגינה. עראי.ו81)נוטים באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף (שהענף82)אף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף
קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה וכשנוטה החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי בטל

לעשר.83) חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל שהנוף פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם החייבת.84)אבל
מלאכתו.85) כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל לגפן, מחובר בעודו האשכול מן כרמך".86)כלומר, "ופרט מלשון

"פורד". כמו מפרשים מחובר.87)ויש הרימון.88)בעודו שהאבטיח89)גרגיר עץ ואוכל, "כופף שם): ב (פרק ובר"ש
מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע אותו כופף מחובר

עראי.91)במחובר.90)חתיכה. מאשכול.92)אכילת בהיתר.93)כלומר, לאכלו והתחיל שם בכוונה.94)שתלשו
קובעת. החצר אין - ונכנס שכח לגמור.95)שאילו אליעזר ר' מתיר אז נגמרה96)שרק לאכלו, זה אשכול שתלש שכיוון

למעשר. קובעתו וחצר בתורה.97)מלאכתו, האמור גד זרע החצר.98)והוא שם מבטלת אינה תולש.99)וזריעה
לקרקע.100) מחוברת קובעתן.102)שניים.101)כשהכסבר והחצר מלאכתן, שנגמרה



פח             
  

והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּדמים,
ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ּומּניח, ּבֹורר ּומּניח ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֻּבֹורר
ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר. נתחּיב לא - לּקח ּבלּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּגמר
רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר מעּׂשר, ּבלּבֹו מּׁשּגמר -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ְֲִַלהחזיר.
.לחברֹו לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח

עראי. מהן לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ
ּתאנים‚. חמׁש ּבֹו לי ותן זה אּסר ל הא לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר

לעּׂשר. חּיב - צרף ואם ּופטּור; אחת אחת אֹוכל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
אחת אחת ּבֹורר - לי ׁשאבר ּתאנים ּבעּׂשרים זה אּסר ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהא
ואֹוכל. ּבאילן מּמּנּו מגרּגר - לי ׁשאבר ּבאׁשּכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹואֹוכל.
לי ׁשאבר ּבאבּטיח ואֹוכל. ּבאילן ּפֹורטֹו - לי ׁשאבר ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּברּמֹון
אֹו וצרפם, הּתאנים את קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע ּכֹופת -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
קנה לא ׁשהרי לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּקּצץ
ּתאנים ּבׁשּתי אּסר ל הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאּלא
ּבׁשני אּלּו, רּמֹונים ּבׁשני אּלּו, אׁשּכֹולֹות ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶאּלּו,
ׁשּלא ּופטּור; עראי ואֹוכל ּכדרּכֹו קֹוצץ - אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹאבּטיחים

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ּבמּקח, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָֻנקּבעּו
נקּבעּו„. ׁשניהן - לאכל וזה לאכל זה חברֹו: עם ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹהּמחליף

- לקצֹות וזה לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלמעּׂשרֹות,
נגמרה ׁשּלא ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו; לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשניהן
לאכילה, ׁשהחליף ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמלאכּתֹו,
חּיב לאכילה ׁשּלקח זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָולקח

למעּׂשר. נקּבע לא להקצֹותן ׁשּלקח וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹלעּׂשר,
ואני‰. מּׁשּלי, ּתאנים עּׂשרים ל ולּקט צא לחברֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהאֹומר

חליפין זה ׁשאין ּפטּורים, ׁשניהם - מּׁשּל ּכרסי את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַאמּלא
חּיב. - ואכל צרף ואם מכר. ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכדי

.Âעֹובר ׁשהיה הארץ עם ּכמכר. קֹובעת אינּה ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּמּתנה
ׁשאין ּופטּורין, אֹוכלים - ּתאנים לכם טלּו ואמר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבּׁשּוק
מכניסים העם רב אם לבּתיהן: הכניסּו ואם קֹובעת. ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּתנה
- לּׁשּוק מכניסים העם רב ואם וּדאי; מעּׂשרים - ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹלּבּתים
לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר עּׂשר ׁשּמא דמאי, אּלא מתּקנים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין
לּבית ּכׁשּמכניס - לּבּתים והכניסּו לכם טלּו אמר: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָואם
ואכל טל לֹו: אמר אפּלּו מרּבה, דבר לֹו נתן ּדמאי. ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻמעּׂשר
ׁשּיתּקן עד אֹוכל ׁשאינֹו והכנס, טל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין דבר לֹו נתן אם וכן ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמאי.
ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק לאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאדם

.Êוהכנס טל לּׁשני: ואמר ואכל, טל לאחד: אמר ׁשנים, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהיּו
וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה -ְְֵֵֶֶַָָ

.Á:להם ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן
ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ּופטּורין, אֹוכלין אּלּו הרי - ואכלּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַטלּו
לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא דמאי. ׁשּיעּׂשרּו עד יאכלּו לא ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹהחנּות
ּבארנּו, ּוכבר ּכבּתיהם. הם ׁשהרי לבּתיכם, והכניסּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטלּו
ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו לֹו קֹובע ׁשּלֹו ׁשאינֹו הּבית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַׁשאין

.Ëּבתלּוׁשין ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעּׂשֹות הּפֹועלים את ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר
ׁשהן ּבמה הּתֹורה מן לאכל להם ויׁש הֹואיל ּבמחּברין, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבין
התנה ואם הּמעּׂשר. מן ּופטּורים אֹוכלין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָעֹוּׂשין

ׁשהתנה ּכגֹון ּתֹורה, להן זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעּמהן
אֹו ּבּׂשכרֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו עּמֹו, ּבניו ׁשּיאכלּו הּפֹועל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹעּמהן
לאכל אסּור זה הרי - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיאכל
ּכלֹוקח. זה הרי הּתנאי, מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַעד

.Èּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּׂשכרֹו
- צרף ואם ּופטּור; אחת אחת האילן מן אֹוכל זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ַָחּיב.
.‡Èעלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּׂשכרֹו

ליטרא ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ חּיב. - צרף ואם ואֹוכל; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעלה
לעּׂשר. חּיב - צרף ואם אחת; אחת אֹוכל - זיתים ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי - קצּוב ּדבר אֹוכל והּוא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהֹואיל
ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּכדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, לא נקּבע. -ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא ּׁשּירצה. מה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; - אחת אחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּבמלח:

[ּבּמלח]. ְְִֶַַנקּבעּו
.È,ׁשבע ּבבנֹות יאכל לא - ּבלבסין עֹוּׂשה ׁשהיה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּפֹועל

לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד ּבלבסין, יאכל לא - ׁשבע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבבנֹות
הּיפֹות. למקֹום ׁשּיּגיע עד עצמֹו ְְְִִִֶַַַַַַָֹלמנע

.‚Èׁשאין ּבזמן ּבּׂשדה: מלאכה לֹו לעּׂשֹות ּפֹועלים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹוציא
מן ּופטּורין ׁשּבּׂשדה מּפרֹות אֹוכלין - מזֹונֹות עליו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלהן
עליו להן יׁש אם אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמעּׂשר;
ׁשאין מלאכּתן; נגמרה ׁשּלא ּפי על ואף יאכלּו לא - ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמזֹונֹות
הּתאנה, מן אחת אחת אֹוכלין אבל הּטבל. מן חֹוב ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּפֹורעין

הּמקצה. מן ולא הּקּפה מן ולא הּסל מן לא ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹֹֻֻאבל
.„Èקֹובע - הּכֹובׁש ואחד הּׁשֹולק ואחד המבּׁשל ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחד

זה הרי - ׁשהכׁשירן עד הּפרֹות את הּמעׁשין אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלמעּׂשר.
ֵָספק.

.ÂËׁשהכׁשירן עד ּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּטֹומן
למעּׂשר. נקּבעּו לא - ְְְֲֲִִֵַַָֹלאכילה

.ÊËבאלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
- חּמים ּבמים יין מזג למעּׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּכׁשהן
ׁשאסּור - ּבּגת ואפּלּו הּיין ּבּׁשל אם לֹומר, צרי ואין ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנקּבע.

ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו ְְִִֵֶֶַַלׁשּתֹות
.ÊÈ- ּבׁשמן ּבּׂשדה ׁשּׁשחקן והחרּדל והּׁשחלים ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשּום

נקּבע; - הּכֹוס לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעּׂשר. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָנטּבלּו
נקּבע. אינֹו - הּתמחּוי ְְְִֵַַָלתֹו

.ÁÈאחד אחד הּזיתים טבל נקּבעּו. - ּבּׂשדה ּפרֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹולח
מהם הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. - ואכל ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
ּבמלח אחד אחד טֹובל - הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ּפטּור. -ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - לפניו ונתן מלח ואם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואֹוכל;

.ËÈ- ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה ׁשּיֹוציא עד עראי מהן יאכל ולא למעּׂשר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר. ְִִֵַַָהּׁשנּיה
.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות

לא אפּלּו מהן יאכל ולא ׁשּיעּׂשר.נקּבעּו, עד הּׁשּבת חר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
.‡Îלא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּתינֹוקֹות

ׁשּיעּׂשרּו. עד ׁשּבת למֹוצאי ְְְְֵֶַַַָָֹיאכלּו
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.Îולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה
אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה

קֹובעת. והּׁשּבת לׁשּבת, ְְְִַַַַַָָָֻמיחדין
.‚Îיגמר לא - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול אֹוכל ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹהיה

הרי - ׁשּבת לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר. עד ּבׁשּבת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאכילתֹו
גֹומרֹו. ְֶזה

 
מּׁשּום‡. ּבזה ואין טבל, ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמחליקין

הּגרעינין ּכגֹון ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהפסד.
ׁשּלא הּמעּׂשר ּומן הּטבל מן לאכלֹו אסּור ּכ - ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּומּמעּׂשר ּתרּומתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻנּטלה
ּבטבל מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ּבתרּומה לאכלֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻלזרים
נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּומעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּובמעּׂשר

.לֹומר צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין
טהֹורה ּתרּומה מה ּתרּומתי; מׁשמרת את ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבת.
אין - טמאה ּתרּומה אף הרמתּה, מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין -ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָל
ּפרֹות‚. ואפּלּו הּטבל. את זֹורעין ואין ּבטבל, מחּפין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאין

ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע אסּור - מלאכּתן נגמרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
העֹוקר אבל ּבהן; וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּבתבּואה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּדברים
הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשתילים
וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ואינֹו מּתר, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻזה
להֹוסיף נתּכּון אם אחר, ּבמקֹום ּוׁשתלם ּוצנֹונֹות לפת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹוקר
- ׁשּלהן הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו ּכדי ׁשתלן ואם מּתר. - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבגּופן
טבל. ׁשל ּׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָאסּור,

עּׂשר„. היא והרי והׁשּביחּה ׁשּזרעּה טבּול מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליטרא
מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא ואֹותּה ּבמעּׂשר, חּיבת - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָליטרין
אינֹו - ּוזרעם ׁשּתּקנם ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאחר

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻמעּׂשר
זרען‰. ּכ ואחר ועּׂשרן ּומרחן ׁשליׁש ׁשהביאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָזרעֹונים

ּבמעּׂשר חּיבין אם ספק זה הרי - ּכלה זרעם ואין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהֹוסיפּו,
הּזרע ׁשהרי חּיבין, אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּדבריהם,
דֹומים אּלּו ואין הּוא. מעּׂשר אבד ולא קּים הּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻׁשעדין

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלבצלים,
.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ואם ּומלּקטֹו; אֹותֹו קֹונסין - ללּקטֹו אפׁשר אם ּכלה: ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָזרעֹו
היה ואם חּלין. והּגּדּולין לעקר. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻצמח
ׁשלׁש עד אסּורין, גּדּולין גּדּולי אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָדבר
מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ּומּפני מּתר. - והרביעי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָֻּגרנֹות;
מעּׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ׁשּבּה. גדֹולה ּותרּומה מעּׂשר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּתרּומת

נּט לצרׁשּלא אּלא הּטבל את מֹוכרין אין ּתרּומתֹו. לה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשּמא לחבר, חבר ואפּלּו הּטבל את לׁשלח ואסּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּולחבר.

הּטבל. ויאכל זה על זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָיסמכּו
.Êלתּקנֹו אחריו ורץ טבל, ׁשהם ונזּכר לחברֹו ּפרֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמֹוכר

- נאכלּו אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאין ידּוע אם מצאֹו: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
אין אֹו קּימין ׁשהם ספק ואם עליהם; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
אחרֹות. מּפרֹות מעּׂשרֹות עליהן להֹוציא צרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָקּימין

.Áטבל ׁשהן מנת על אֹומר: מֹוכר לחברֹו, ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין אּלא מּמ לקחּתי לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי,
טבל. ׁשּמכר מּפני לֹו הּוא קנס לתּקן. הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכֹופין

.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין
.Èאם טבלים: והם ּפרֹותיו את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

מעּׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי - להן חּיב ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת
עליהם. לעּׂשר צרי אינֹו - ּבאנס לקחּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואם

.‡È.זה על מּזה מעּׂשר - מקֹומֹות מּׁשני טבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּלֹוקח
לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן אֹו מּיּׂשראל ּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהמקּבל
ּׂשדה החֹוכר אבל נטל. ׁשּטבל ׁשּידע ּכדי ּבפניו, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
ּכ ואחר ּתֹורם - ּׂשדה אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּיּׂשראל:
לעצמֹו; מעּׂשר הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ׁשּקצץ מּזֹו לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָנֹותן
מֹוציא - אחר מּמין אֹו אחרת ּׂשדה מּזרע לֹו נתן ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָואם

לֹו. נֹותן ּכ ואחר ְֲֵֵַַַַָהּמעּׂשר
.Èנֹותן ּכ ואחר מעּׂשר - ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹוכר

ּכֹוכבים, העֹובד מן יחּכר ׁשּלא ּכדי ּבזה, קנסּוהּו קנס ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלֹו.
ליּׂשראל. וימּכרּנה ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה הּׂשדה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונמצאת
קנסּוהּו - ּכֹוכבים העֹובד מן אבֹותיו ּׂשדה המקּבל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָוכן
ּכדי מעּׂשר, ּכֹוכבים לעֹובד חלקֹו יּתן ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּיעּׂשר
עד אבֹותיו, ּׂשדה ׁשהיא מּפני מּמּנּו ויקּבלּה יקּפץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ליּׂשראל. ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, לפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּתּׁשאר
.‚Èהּקרקע ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? זהּו ואי חֹוכר זהּו ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאי

ּבין הרּבה עּׂשתה ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע, מן קצּוב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבדבר
מּמה ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - מקּבל מעט. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָעּׂשתה
- ּׂשֹוכר ּביניהן. ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּתעּׂשה,

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר ְְֵֶַַַָהּוא
.„È- נׁשּתּתפּו אֹו ירׁשּו אֹו ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשנים

ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל לחברֹו: לֹומר האחד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיכֹול
ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָואני
ואני חּטים אּתה טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹֹיין
הּטבל. את ׁשּמֹוכרין מּפני ׁשמן, ואני יין אּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּׂשעֹורים,

.ÂËׁשּנגמרה אחר מּיּׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו לוי אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
ונֹותנין מידיהן והּמעּׂשרֹות הּתרּומה את מֹוציאין - ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמלאכּתן
ׁשּלא ּכדי להם, הּוא קנס אחרים. וללוּים לכהנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹאֹותם
מּתנֹות להפקיע ּכדי טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיקּפצּו
אין - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם קנּו ואם הּכהנים. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאחיהם

מּידם.מֹוצי אים ִִִָָ
.ÊËקדם ליּׂשראל ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהם. הּמעּׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעּׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּירצה. לוי ְִִֵֶֶאֹו
.ÊÈ,ּבחּלין ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל ּׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻּכהן

ונֹותן חלקֹו נֹוטל והּיּׂשראל ּובּמעּׂשרֹות; ּבּתרּומה חֹולקין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכ
אֹו מּכהן ּׂשדה ׁשּקּבל יּׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלכל
הּמּתנֹות ּוׁשאר הּׂשדה, לבעל הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמּלוי

חֹולקין. -ְִ
.ÁÈאֹו מּכהן יּׂשראל ּבין ׁשמן, מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל
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פט              
  

.Îולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה
אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה

קֹובעת. והּׁשּבת לׁשּבת, ְְְִַַַַַָָָֻמיחדין
.‚Îיגמר לא - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול אֹוכל ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹהיה

הרי - ׁשּבת לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר. עד ּבׁשּבת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאכילתֹו
גֹומרֹו. ְֶזה

 
מּׁשּום‡. ּבזה ואין טבל, ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמחליקין

הּגרעינין ּכגֹון ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהפסד.
ׁשּלא הּמעּׂשר ּומן הּטבל מן לאכלֹו אסּור ּכ - ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּומּמעּׂשר ּתרּומתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻנּטלה
ּבטבל מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ּבתרּומה לאכלֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻלזרים
נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּומעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּובמעּׂשר

.לֹומר צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין
טהֹורה ּתרּומה מה ּתרּומתי; מׁשמרת את ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבת.
אין - טמאה ּתרּומה אף הרמתּה, מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין -ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָל
ּפרֹות‚. ואפּלּו הּטבל. את זֹורעין ואין ּבטבל, מחּפין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאין

ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע אסּור - מלאכּתן נגמרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
העֹוקר אבל ּבהן; וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּבתבּואה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּדברים
הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשתילים
וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ואינֹו מּתר, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻזה
להֹוסיף נתּכּון אם אחר, ּבמקֹום ּוׁשתלם ּוצנֹונֹות לפת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹוקר
- ׁשּלהן הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו ּכדי ׁשתלן ואם מּתר. - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבגּופן
טבל. ׁשל ּׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָאסּור,

עּׂשר„. היא והרי והׁשּביחּה ׁשּזרעּה טבּול מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליטרא
מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא ואֹותּה ּבמעּׂשר, חּיבת - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָליטרין
אינֹו - ּוזרעם ׁשּתּקנם ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאחר

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻמעּׂשר
זרען‰. ּכ ואחר ועּׂשרן ּומרחן ׁשליׁש ׁשהביאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָזרעֹונים

ּבמעּׂשר חּיבין אם ספק זה הרי - ּכלה זרעם ואין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהֹוסיפּו,
הּזרע ׁשהרי חּיבין, אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּדבריהם,
דֹומים אּלּו ואין הּוא. מעּׂשר אבד ולא קּים הּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻׁשעדין

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלבצלים,
.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ואם ּומלּקטֹו; אֹותֹו קֹונסין - ללּקטֹו אפׁשר אם ּכלה: ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָזרעֹו
היה ואם חּלין. והּגּדּולין לעקר. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻצמח
ׁשלׁש עד אסּורין, גּדּולין גּדּולי אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָדבר
מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ּומּפני מּתר. - והרביעי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָֻּגרנֹות;
מעּׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ׁשּבּה. גדֹולה ּותרּומה מעּׂשר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּתרּומת

נּט לצרׁשּלא אּלא הּטבל את מֹוכרין אין ּתרּומתֹו. לה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשּמא לחבר, חבר ואפּלּו הּטבל את לׁשלח ואסּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּולחבר.

הּטבל. ויאכל זה על זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָיסמכּו
.Êלתּקנֹו אחריו ורץ טבל, ׁשהם ונזּכר לחברֹו ּפרֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמֹוכר

- נאכלּו אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאין ידּוע אם מצאֹו: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
אין אֹו קּימין ׁשהם ספק ואם עליהם; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
אחרֹות. מּפרֹות מעּׂשרֹות עליהן להֹוציא צרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָקּימין

.Áטבל ׁשהן מנת על אֹומר: מֹוכר לחברֹו, ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין אּלא מּמ לקחּתי לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי,
טבל. ׁשּמכר מּפני לֹו הּוא קנס לתּקן. הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכֹופין

.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין
.Èאם טבלים: והם ּפרֹותיו את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

מעּׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי - להן חּיב ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת
עליהם. לעּׂשר צרי אינֹו - ּבאנס לקחּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואם

.‡È.זה על מּזה מעּׂשר - מקֹומֹות מּׁשני טבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּלֹוקח
לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן אֹו מּיּׂשראל ּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהמקּבל
ּׂשדה החֹוכר אבל נטל. ׁשּטבל ׁשּידע ּכדי ּבפניו, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
ּכ ואחר ּתֹורם - ּׂשדה אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּיּׂשראל:
לעצמֹו; מעּׂשר הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ׁשּקצץ מּזֹו לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָנֹותן
מֹוציא - אחר מּמין אֹו אחרת ּׂשדה מּזרע לֹו נתן ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָואם

לֹו. נֹותן ּכ ואחר ְֲֵֵַַַַָהּמעּׂשר
.Èנֹותן ּכ ואחר מעּׂשר - ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹוכר

ּכֹוכבים, העֹובד מן יחּכר ׁשּלא ּכדי ּבזה, קנסּוהּו קנס ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלֹו.
ליּׂשראל. וימּכרּנה ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה הּׂשדה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונמצאת
קנסּוהּו - ּכֹוכבים העֹובד מן אבֹותיו ּׂשדה המקּבל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָוכן
ּכדי מעּׂשר, ּכֹוכבים לעֹובד חלקֹו יּתן ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּיעּׂשר
עד אבֹותיו, ּׂשדה ׁשהיא מּפני מּמּנּו ויקּבלּה יקּפץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ליּׂשראל. ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, לפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּתּׁשאר
.‚Èהּקרקע ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? זהּו ואי חֹוכר זהּו ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאי

ּבין הרּבה עּׂשתה ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע, מן קצּוב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבדבר
מּמה ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - מקּבל מעט. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָעּׂשתה
- ּׂשֹוכר ּביניהן. ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּתעּׂשה,

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר ְְֵֶַַַָהּוא
.„È- נׁשּתּתפּו אֹו ירׁשּו אֹו ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשנים

ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל לחברֹו: לֹומר האחד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיכֹול
ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָואני
ואני חּטים אּתה טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹֹיין
הּטבל. את ׁשּמֹוכרין מּפני ׁשמן, ואני יין אּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּׂשעֹורים,

.ÂËׁשּנגמרה אחר מּיּׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו לוי אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
ונֹותנין מידיהן והּמעּׂשרֹות הּתרּומה את מֹוציאין - ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמלאכּתן
ׁשּלא ּכדי להם, הּוא קנס אחרים. וללוּים לכהנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹאֹותם
מּתנֹות להפקיע ּכדי טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיקּפצּו
אין - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם קנּו ואם הּכהנים. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאחיהם

מּידם.מֹוצי אים ִִִָָ
.ÊËקדם ליּׂשראל ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהם. הּמעּׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעּׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּירצה. לוי ְִִֵֶֶאֹו
.ÊÈ,ּבחּלין ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל ּׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻּכהן

ונֹותן חלקֹו נֹוטל והּיּׂשראל ּובּמעּׂשרֹות; ּבּתרּומה חֹולקין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכ
אֹו מּכהן ּׂשדה ׁשּקּבל יּׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלכל
הּמּתנֹות ּוׁשאר הּׂשדה, לבעל הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמּלוי

חֹולקין. -ְִ
.ÁÈאֹו מּכהן יּׂשראל ּבין ׁשמן, מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל
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צ             
  

ּכ ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיּׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹֻלוי
הּוא. חׁשּוב ׁשהּׁשמן מּפני ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחֹולקין

.ËÈׁשהּמעּׂשר מנת על לֹו: ואמר ליּׂשראל ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכהן
- מנת על ׁשאמר ּכיון ׁשּלֹו. הן הרי - לעֹולם ׁשּלי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה
בנֹו הרי - הּכהן מת ואם הּמעּׂשר. מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹנעּׂשה
לי ׁשהּמעּׂשרֹות מנת על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹּכׁשאר
ּכל ׁשּלי ׁשהּמעּׂשרֹות מנת על ּבנֹו. יּטלם - הּוא מת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָולבני,
- ּולקחּה ׁשחזר ּפי על אף לאחר, מכרּה ,לפני ׁשהיא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזמן

הּמעּׂשרֹות. אֹותם לּכהן ְֵֵַַַַָֹאין
.Îּׂשדה ׁשּקּבל מנתיּׂשראל על לֹו: ואמר ולוי מּכהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מנת על מּתר; - ׁשנים חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעּׂשרֹות
לוי ּבן וכן ּכהן. עֹוּׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם ׁשּלי ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשהן
גֹובה זה יּׂשראל יהיה לא - ליּׂשראל חֹוב עליו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהיה
זה לוי ׁשאין חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמאחרים
מאחרים. מעּׂשר ׁשּיגּבה אחר ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעֹוּׂשה

.‡Îאבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו מאבי ממרח טבל ׁשּירׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיּׂשראל
מּמּנּו מפריׁש זה הרי - יּׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאּמֹו
ּכמֹו - לּתרם הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשרֹותיו

הּורמּו. ׁשּלא ּפי על אף הן, ְְִֵֶֶַַֹׁשהּורמּו
.Îׁשאינֹו למי אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּבקּבלה ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנֹותן

מעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְְֱִֶֶַַַַַַַַַָָֹנאמן
ּבאּו ׁשּלא עד הארץ: לעם נתנּה ידם. על לעּׂשר צרי -ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו - הּמעּׂשרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָלעֹונת
עֹוּׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי - הּמעּׂשרֹות ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָלעֹונת
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל, הּגרן על ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעֹומד

להן. ֲִֶַָָאחראין

ה'תש"ע אלול כ"ה קודש שבת

 
יין‡. ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיּו הּתֹורה1מי מן ואמר:2טבּול , ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּתרּומה הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ועּׂשרה3ׁשני , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשני מעּׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, עד4מעּׂשר ויׁשּתה יתחיל לא - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ּכ ואחר יפריׁש אּלא ּומעּׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיּניח
ׁשהּני זה אֹומרין: ואין ּתחּלהיׁשּתה. נברר ּכאּלּו ּבּסֹוף ,5ח ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָ

הּתֹורה מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב אֹומרין6מּפני ואין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
נברר ּכאּלּו נחׁשב ּתֹורה: ׁשּיברר7ּבׁשל עד ,8. ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹ

.החבית ּבפי מעּׂשרֹותיו מּׁשּוליה9הּקֹובע יׁשּתה לא -10, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מערבין ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה, יׁשּתה לא - אבל11ּבׁשּוליה . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

הּמגּורה12הּקֹובע -13ּבפי ּבׁשּוליה קבע מּׁשּוליה, אֹוכל - ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּפיה .14אֹוכל ִִֵָ

לקּבע‚. לאדם ּופֹודהּו15ויׁש ׁשני מעּׂשר16מעּׂשר ועֹוּׂשהּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹ
הּפרֹות אֹותן על מעּׂשר17ראׁשֹון ּתרּומת אחר18אֹו .19למקֹום ְְֲִֵֵֵַַַַַָָ

עליהן„. מפריׁש להיֹות ּפרֹות -21מעּׂשרֹות20הּמּניח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַ
ׁשּיעּׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין ׁשהן ּבחזקת עליהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמפריׁש
- ׁשאבדּו מצאן לּלוי. ונֹותן מעּׂשר ׁשהּניח הּפרֹות אֹותן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

ׁשהפריׁש לכל חֹוׁשׁש זה וּדאי22הרי מעּׂשר ואינֹו ,23. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
להיֹות‰. העני ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

הּמעֹות אֹותן על ּבחזקת25מחלקֹו24מפריׁש עליהן מפריׁש - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו קּימין, הּלוי26ׁשהן אֹו הּכהן מתּו אֹו27ׁשּמא ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

העני .28העׁשיר ֱִִֶֶָ
.Âעליהן מפריׁש ראׁשֹון29ּכיצד מעּׂשר אֹו ּתרּומה מפריׁש ? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשני מעּׂשר לאֹותֹו30אֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על1) חכמים שגזרו לפני נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת כתב ולא וכו'", הכותים מבין יין "הלוקח ושם: כה. בגיטין ברייתא
אסור. יינם הרי עליהם שגזרו לאחר אבל כגויים, לעשותם התורה.2)הכותים מן נוהגות ומעשרות תרומות שהיו בזמן כלומר,

בינונית.3) עין שהיא מחמישים, אחד אלא4)כלומר, נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר שהרי דווקא, לאו ותשעה עשרה
ושמונה. מתחילה.5)תשעים הופרש כאילו בסוף, שנשתייר שמה למפרע הדבר הוברר ונאמר רבינו6)כלומר, לשון מיתור

אין התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה בזמן נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי על שאף שכוונתו נראה,
ברירה. בהם למפרע.7)אומרים הדבר הוברר למפרע.8)כלומר, לא אבל הפרשתו, חלה משיברור שקבע9)כלומר, יין, של

והמעשרות. התרומות יהיו שלמעלה, החבית.10)שביין מתחתית אפילו מעורב11)כלומר, יין טיפת שבכל תרומותונמצא ין
ומעשרות.12)ומעשרות. תבואה.13)תרומות של מתערבת.14)אוצר ואינה היא יבש דבר תבואה להפריש.15)שהרי

כסף.16) על ממנו.17)מחללו הופרשה כבר גדולה תרומה אבל ראשון. למעשר שני מעשר כשהקדים הדין18)המדובר הוא
תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה פרק למעלה רבינו כתב שהרי הפרישה, לא עוד אם גדולה תרומה לעשותו שיכול

תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר הפריש שאם הרי תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני ממעשר אבל19)וכו'
לכתחילה". המעשר קודם מעשר תרומת להפריש רשאי "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם פירות20)על שאותן כלומר,

שלפניו. פירות על מעשרות בהפרשה21)יהיו מדובר שכאן לפי תרומה, כאן השמיט ורבינו ומעשרות", "תרומה שם: במשנה
המוקף. מן שלא אף אפשר לעשר אבל המוקף. מן אלא לכתחילה ניטלת אינה תרומה ואילו מעת22)לכתחילה, למפרע, כלומר,

אלעזר ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי לעת", מעת חושש זה "הרי אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף להפריש, שהתחיל
כרבים. רבינו ופסק קיימים23)וכו'" הפירות שהיו שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה פעם ומעשר חוזר אינו כלומר,
עליהן. שהפריש שיש24)בשעה זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב התרומה ימכור תרומותיו כשיפריש הזה המלווה כלומר,

והעני. הלוי על לו שיש חוב בפירעון עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב וכן הכהן, על "מחלקן".25)לו להיות צריך
היורשין.26) מן רשות שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם חיישינן".27)כלומר, לא מת שמא אמר "רבא כח: שם28)שם

שכיחא". לא "עשירות נתינה?29)ל: חובת ידי יוצא איך עני".30)כלומר, "מעשר אברבנאל: בכתבֿיד

             
  

ׁשהלום העני אֹו הּלוי אֹו מּמּנּו31ּכהן לּטל רגילין היּו ואם . ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ידי על לזּכֹות צרי אינֹו - להן אּלא יּתן ׁשּלא רגיל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

ׁשהפריׁש32אחר זה ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש ואחר . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּמלוה מן הּתרּומה33ּומנּכה ּומֹוכר חֹובֹו. ּכל ׁשּיּפרע עד , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּירצה ּכהן הּמעּׂשרֹות34לכל ואֹוכל ,35. ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ
.Êׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב לֹו36ּכׁשהּוא יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ה ּכּׁשער ואין37ּזֹוללחּׁשב רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַ
זה חֹוב מׁשּמטת -38הּׁשביעית לחזר הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ

חֹוזר -39אינֹו לחזר הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ; ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבעלים40חֹוזרין מהן נתיאׁשּו עליהן41. מפריׁשין אין -42; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

האבּוד על מפריׁשין העני43ׁשאין אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת . ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עד הּזֹו ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהלום

הּיֹורׁשין מן רׁשּות אפּלּו44ׁשּיּטל קרקע להן ׁשּיּניח והּוא . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹ
מחט הּיֹורׁש45מלא רׁשּות אין - ּכספים הּניח אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ
מעֹות46מֹועלת על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבבית הלום ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּיֹורׁשין מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו - מחלקם העׁשיר47אּלּו . ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ּדין, ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעני

ׁשּבידֹו ּבמה הּלה .48וזכה ְְְֶַַָָָָ
.Áלוי49יּׂשראל לבן מעּׂשר50ׁשאמר ּכר ּבידי51: ל 52יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

רּׁשאי אחר53- מקֹום על מעּׂשר ּתרּומת לעּׂשֹותֹו לוי 54ּבן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אחר55אף ללוי הּיּׂשראל נתנֹו ואם .56- ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּתרעמת אּלא עליו לֹו .57אין ְֵֶֶַָָָֹ
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ּוסאה58מי ללוי סאה ונתן , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
סאין59לעני ׁשמֹונה יפריׁש לא ויאכלם,60- הּמגּורה מן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ

אם אבל קּימין; מעּׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשתי יֹודע ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
לפי אּלא עליהן מפריׁש אינֹו - והעני הּלוי מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאכלּו

הּסאין מּׁשתי הּנׁשאר .61חׁשּבֹון ְְְְִִִֵֶַַָ
.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים

עני ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה סאה62לֹו ונטלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הּגרן מהם63מן ׁשּנטל זה ּפי64- על אף הּמעּׂשר, מן ּפטּור ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לו.31) מחזירם אחר באו32)ואותו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם הכהנים כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון
לבעלים. הנאה טובת בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר שני ומעשר המלוה33)לידיהם. מן מנכה אינו שאם

ריבית. מהם נוטל וגם גוזלם, הוא לזרים.34)הרי אסורה לזרים.35)שתרומה המלווה.36)שמותרים מן לנכות אף37)כדי
פירות לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין "אין א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק הלוואה שבכל פי על
שער על הלווה עם בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי וכו'", בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם),
פסק שלא פי על אף התירו ולכן למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא שהלוה כיוון שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול.

נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע סאים ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי על ואף השער. יצא שלא פי על ואף עשרהבפירוש,
רבית. משום חושש אינו בסלע, אבל38)סאין יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב אלא משמטת שביעית שאין

ולא מלווה של שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי לתבעו, יכול אינו כאן
המלווה. ברשות הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות חכמים39)היו תקנת

בידם. המעות שיישארו כדי בו".40)היא לחזור יכול פירות הימנו משך ולא מעות לו "נתן שנינו שנשתדפו41)שהרי כגון
שתבואות ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם שיפריש עמהם התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר ושמעו שדותיו

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, התבואה.42)שנה הצמיחה מיכן לאחר ממנו.43)אם שנתייאש החוב על ואף44)כלומר,
לכך. מסכימים אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות תרומותיו הלה שייקח הסכים שאביהם פי שקרקעות45)על כיוון

רשותם. מועטה חוב, לבעל משועבדים חייבים46)היורשים אינם והם חוב, לבעל משועבדים אינם יתומים של מטלטלים כי
החוב. נפקע הרי אביהם, חוב חוב47)לפרוע להטיל דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש קרקע להם אין ואפילו

להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כדי היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זכה48)זה הזה הלווה כלומר,
כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר ומכיוון עני ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת על הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות

בזה. תקנו ולא כלל שכיחה אינה עשירות - והעני והלוי הכהן לטובת חכמים תקנו שבמיתה פי על ישראל,49)ואף ודווקא
מעשרותיהם. לתת חייבים אינם לוי או כהן שאם50)אבל חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם שהכוונה וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל

המוקף. מן אלא תורם אינו הרי כן לא51)לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו, המעשר כמות לו כשאמר דווקא
המעשר. כמות מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי לך.52)יוכל ואתננו מפירותי אבל53)שעישרתי הדין. מן

מעשר. תרומת אפילו המוקף מן לתרום עצמם על מחמירים חכמים מכרי54)תלמידי שיתרום לחבירו רשות מנותן גרוע אינו כי
לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל נתנו שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת (שיטה תבואתו על שלו
כנותן הוא הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא זה במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה יעשו
אמון. מחוסרי כלומר, אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו, המקבל של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי

(55- תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן: אמרו מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא בבבא הברייתא העמידו כך
גביה". ליה אית ממונא דמשכיה הנ"ל.56)"כיוון חכמים דברי על לו57)שעבר יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף

באכילת שהכשילו ונמצא תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר שנתן שכיוון ועוד, נכזבה בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת עליו
הפירות.58)טבלים. שם שמכניסים עליהם59)אוצר אלה יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש להם: ואמר

עני. ומעשר ראשון כן60)מעשר ואם הנשאר, מן עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה שנתן לאחר שהרי בדיוק זה אין
הסאה. ועשירית סאין שמונה שהוא61)נותרו בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע לכשיפריש המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין

"ברירה". אומרים אנו אין התורה ממעשרות.62)מן פטורים במעשרות.63)שהם חייב מהעניים.64)שהוא הבית בעל
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ׁשהלום העני אֹו הּלוי אֹו מּמּנּו31ּכהן לּטל רגילין היּו ואם . ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ידי על לזּכֹות צרי אינֹו - להן אּלא יּתן ׁשּלא רגיל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

ׁשהפריׁש32אחר זה ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש ואחר . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּמלוה מן הּתרּומה33ּומנּכה ּומֹוכר חֹובֹו. ּכל ׁשּיּפרע עד , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּירצה ּכהן הּמעּׂשרֹות34לכל ואֹוכל ,35. ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ
.Êׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב לֹו36ּכׁשהּוא יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ה ּכּׁשער ואין37ּזֹוללחּׁשב רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַ
זה חֹוב מׁשּמטת -38הּׁשביעית לחזר הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ

חֹוזר -39אינֹו לחזר הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ; ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבעלים40חֹוזרין מהן נתיאׁשּו עליהן41. מפריׁשין אין -42; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

האבּוד על מפריׁשין העני43ׁשאין אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת . ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עד הּזֹו ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהלום

הּיֹורׁשין מן רׁשּות אפּלּו44ׁשּיּטל קרקע להן ׁשּיּניח והּוא . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹ
מחט הּיֹורׁש45מלא רׁשּות אין - ּכספים הּניח אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ
מעֹות46מֹועלת על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבבית הלום ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּיֹורׁשין מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו - מחלקם העׁשיר47אּלּו . ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ּדין, ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעני

ׁשּבידֹו ּבמה הּלה .48וזכה ְְְֶַַָָָָ
.Áלוי49יּׂשראל לבן מעּׂשר50ׁשאמר ּכר ּבידי51: ל 52יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

רּׁשאי אחר53- מקֹום על מעּׂשר ּתרּומת לעּׂשֹותֹו לוי 54ּבן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אחר55אף ללוי הּיּׂשראל נתנֹו ואם .56- ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּתרעמת אּלא עליו לֹו .57אין ְֵֶֶַָָָֹ
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ּוסאה58מי ללוי סאה ונתן , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
סאין59לעני ׁשמֹונה יפריׁש לא ויאכלם,60- הּמגּורה מן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ

אם אבל קּימין; מעּׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשתי יֹודע ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
לפי אּלא עליהן מפריׁש אינֹו - והעני הּלוי מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאכלּו

הּסאין מּׁשתי הּנׁשאר .61חׁשּבֹון ְְְְִִִֵֶַַָ
.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים

עני ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה סאה62לֹו ונטלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הּגרן מהם63מן ׁשּנטל זה ּפי64- על אף הּמעּׂשר, מן ּפטּור ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
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לו.31) מחזירם אחר באו32)ואותו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם הכהנים כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון
לבעלים. הנאה טובת בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר שני ומעשר המלוה33)לידיהם. מן מנכה אינו שאם

ריבית. מהם נוטל וגם גוזלם, הוא לזרים.34)הרי אסורה לזרים.35)שתרומה המלווה.36)שמותרים מן לנכות אף37)כדי
פירות לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין "אין א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק הלוואה שבכל פי על
שער על הלווה עם בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי וכו'", בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם),
פסק שלא פי על אף התירו ולכן למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא שהלוה כיוון שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול.

נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע סאים ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי על ואף השער. יצא שלא פי על ואף עשרהבפירוש,
רבית. משום חושש אינו בסלע, אבל38)סאין יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב אלא משמטת שביעית שאין

ולא מלווה של שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי לתבעו, יכול אינו כאן
המלווה. ברשות הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות חכמים39)היו תקנת

בידם. המעות שיישארו כדי בו".40)היא לחזור יכול פירות הימנו משך ולא מעות לו "נתן שנינו שנשתדפו41)שהרי כגון
שתבואות ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם שיפריש עמהם התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר ושמעו שדותיו

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, התבואה.42)שנה הצמיחה מיכן לאחר ממנו.43)אם שנתייאש החוב על ואף44)כלומר,
לכך. מסכימים אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות תרומותיו הלה שייקח הסכים שאביהם פי שקרקעות45)על כיוון

רשותם. מועטה חוב, לבעל משועבדים חייבים46)היורשים אינם והם חוב, לבעל משועבדים אינם יתומים של מטלטלים כי
החוב. נפקע הרי אביהם, חוב חוב47)לפרוע להטיל דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש קרקע להם אין ואפילו

להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כדי היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זכה48)זה הזה הלווה כלומר,
כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר ומכיוון עני ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת על הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות

בזה. תקנו ולא כלל שכיחה אינה עשירות - והעני והלוי הכהן לטובת חכמים תקנו שבמיתה פי על ישראל,49)ואף ודווקא
מעשרותיהם. לתת חייבים אינם לוי או כהן שאם50)אבל חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם שהכוונה וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל

המוקף. מן אלא תורם אינו הרי כן לא51)לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו, המעשר כמות לו כשאמר דווקא
המעשר. כמות מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי לך.52)יוכל ואתננו מפירותי אבל53)שעישרתי הדין. מן

מעשר. תרומת אפילו המוקף מן לתרום עצמם על מחמירים חכמים מכרי54)תלמידי שיתרום לחבירו רשות מנותן גרוע אינו כי
לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל נתנו שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת (שיטה תבואתו על שלו
כנותן הוא הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא זה במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה יעשו
אמון. מחוסרי כלומר, אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו, המקבל של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי

(55- תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן: אמרו מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא בבבא הברייתא העמידו כך
גביה". ליה אית ממונא דמשכיה הנ"ל.56)"כיוון חכמים דברי על לו57)שעבר יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף

באכילת שהכשילו ונמצא תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר שנתן שכיוון ועוד, נכזבה בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת עליו
הפירות.58)טבלים. שם שמכניסים עליהם59)אוצר אלה יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש להם: ואמר

עני. ומעשר ראשון כן60)מעשר ואם הנשאר, מן עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה שנתן לאחר שהרי בדיוק זה אין
הסאה. ועשירית סאין שמונה שהוא61)נותרו בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע לכשיפריש המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין

"ברירה". אומרים אנו אין התורה ממעשרות.62)מן פטורים במעשרות.63)שהם חייב מהעניים.64)שהוא הבית בעל



צב             
  

הּבית ּבעל ּברׁשּות מּמּנּו65ׁשּנעּׂשה ׁשּנטלּו וזה אף67חּיב66; , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּפטּורין מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא ּפי .68על ְְִִֵֵֶֶֶַַַ

.‡Èׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי
מע69ּתרּומתן ואמר: זֹו, הראׁשֹונה71בזֹו70ּׂשרֹות - ְְְְִַַָָָָָָ
הראׁשֹונה72מעּׂשרת - בזֹו וזֹו בזֹו זֹו מעּׂשרֹות אמר: . ְְְְִֶֶַַָָָָָֻ

הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעּׂשרֹותיה קבע ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמעּׂשרת,
נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעּׂשרת,

ּבמעּׂשר חּיבת היא ׁשעדין הּׁשנּיה ׁשּתיהן.73על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
.Èמהן אחת ּכל מעּׂשר אּלּו ּכלּכּלֹות ׁשּתי מעּׂשרֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָאמר:

ׁשם קרא - ּבחברּתּה ּבהן,74קבּוע מעּׂשרֹותיהן קבע ּוכבר , ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עליהן להֹוציא יכֹול ואינֹו ׁשּלהן, הּמעּׂשרֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּומֹוציא

אחר. מּמקֹום ְִֵַַַָמעּׂשרֹות
.‚Èמהן מאחת ׁשּתיהן מעּׂשר מֹוציא מעּׂשרן? אֹו75וכיצד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ׁשוֹות היּו אם מּמּנה, מהן אחת ּכל היתה76מעּׂשר ואם . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
מעּׂשר הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָאחת

הּגדֹולה77הּגדֹולה ּומן הּקטּנה78, .79מעּׂשר ְְְְִַַַַַַָָָ

 
הן‡. - מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות

הן - מעּׂשרֹותיהן ׁשאר מהן הפריׁש ואם חּלין. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻהּנקראין
מקֹום. ּבכל מתּקנין חּלין ְְְִִִִַָָָָֻֻהּנקראין

.אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, מין מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻטבל
על מֹוציא - אחרֹות ּפרֹות לֹו יׁש אם הּטעם: אחר ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַלהּל
ּפרֹות לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי ּומעּׂשרֹות ּתרּומה טבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָאֹותֹו
עד אסּור הּכל הרי - טבל אֹותֹו על להֹוציא ְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹאחרֹות
ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש.

ׁשּבּטבל. מעּׂשר ְֲֵֶֶֶַַַּתרּומת
ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?

ׁשהפריׁש וכל ּומאה, אחד הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד נמצא מתּקנין, חּלין ותׁשע תׁשעים ויּׁשאר טבל, -ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
מפסיד - לתרּומה טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסאה
ולּמה מעּׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה הן ׁשהפריׁש מאה יאמר: ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל היה אם וכן הּטבל. הּוא ׁשּנׁשארּו והּמאה חּלין, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל

ּוכדי הּטבל מגּביּה - החּלין על מרּבה אֹו החּלין מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻּפחֹות
ּותרּומת ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין; מן ׁשּבּטבל מעּׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול הּטבל היה אם ְֲִִֵֶֶַַָָָָמעּׂשר,
ּבכל„. אֹוסר - מתּקנין ּבחּלין טבּול מעּׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן

מעּׂשר על אֹותֹו מֹוציא - אחר מעּׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעּׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעּׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעּׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול. ׁשּבּמעּׂשר מעּׂשר ְֲֲֵֵֶַַַַַָּתרּומת
.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעּׂשר מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעּׂשר, - ׁשהפריׁש וכל ועּׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים

מפריׁשמ - מּמּנּו ּפחּותים אֹו הּטבּול הּמעּׂשר על רּבין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻ
החּלין. מן הּטבּול ׁשּבּמעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻהּמעּׂשר

.Â- ּכּמעּׂשר הּטבל היה אם טבּול, ּבמעּׂשר ׁשּנתערב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָטבל
סאה מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעּׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמפסיד
וזה ּומאה, אחד מפריׁש - מעּׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטבל
היה טבל. - הּנׁשארֹות ותׁשע ותׁשעים מעּׂשר, - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש
ולא ּבלבד, הּמעּׂשר מפריׁש - הּמעּׂשר על מרּבה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֻהּטבל
מעּׂשר לתרּומת ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיפסיד
טבל ׁשל מעּׂשר ּבתרּומת מדּמע הּמעּׂשר נמצא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשּנטּבל,
ׁשם קֹורא - הּטבל על מרּבה הּמעּׂשר היה עּמֹו. ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשעלתה
מעּׂשר ּתרּומת ּוכדי הּטבל ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעּׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַלתרּומת
ּכּלֹו הּטבל ויהיה הּמעּׂשר; מן מּמאה, אחד טבלֹו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
ונמצא ׁשּבֹו. ּתרּומֹות ׁשּתי מּדמי חּוץ לכהן וימּכרּנּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֻמדּמע,
ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ׁשּבֹו, מּמאה אחד הּמעּׂשר מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמפסיד
- מעּׂשר מאתים עם טבל מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמעּׂשר
מאה ׁשל מעּׂשר ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש, מאה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמפריׁש
לטעֹות יבֹוא ׁשּלא ּכדי מּמאתים, מעּׂשר ּתרּומת וׁשעּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטבל
ּכׁשהיּו. מעּׂשר והם קצ"ז, ויּׁשאר ּבכמֹותֹו, נתערבּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָאם

.Êוקבע יין, ּכּדי עּׂשר עּׂשר ׁשל ׁשּורֹות עּׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
ידּוע ואין אחר, מקֹום על מעּׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּכד
ּבאלכסֹון חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא החיצֹונה ׁשּורה זֹו ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָאי

מהן. ּומפריׁש ׁשּתיהן ְְְִֵֵֵֶֶַָּומערב
.Áׁשּורה חצי זֹו אי ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָקבעּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פטור65) העניים של שחלקם וודאי בשלהם, שלו לעניים להם שנתחלפו אלא הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין אם [כלומר:
ואוכל שניים כשמצרף למעשרות קובע ומקום כמקח, זה שהרי הבית, בעל של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות, מן
שכחה לקט של שהם יודעים הכל שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן עשאום שאם פי על ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל -
הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין גם ישמע מהחליפין ששמע שמי העין, למראית לחשוש אין בחליפין כאן - ופאה

לחליפין]. יוצא קול כי נתחייבו, לא בשדה, גורן עשאם אם אפילו זה שבנידון אומרים ויש הבית.66)ממעשר. מבעל העניים
לוקח.67) כדין התורה, מן במעשר הם חייבים העניים, ביד מלאכתם נגמרה ואם שכיוון68)במעשר. לומר, רבינו כוונת אם

זה. מטעם לפטרם אפשר איך כי רב, עיון צריכים דבריו ממעשרות, לפטרם מקום היה הפטורות מתנותיהם חלף כן69)שהוא
שאין מה בדרום, או בצפון מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול אינו תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא
תרומת ממנה להפריש אפשר אי שהרי הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת שגם לומר, [וצריך במעשרות. כן

אחת.70)מעשר]. שנייה.71)כלכלה שנייה.72)בכלכלה בכלכלה מעשרותיה הפטור73)כי מן ומעשרין תורמין אין כי
החיוב. אחר.74)על ממקום מעשרות עליהן להוציא יכול שאינו זה לעניין הפרשתו, חלה שוות.75)כלומר, היו ומזו76)אם

הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול אינו שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש, יכול אינו זו על ומזו זו על
החיוב. על הפטור מן שהוא ומשאיר77)מפני הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק על מעשר הקטנה מן מפריש כלומר,

הקטנה. על יפריש שממנו טבל חלק טבל.78)בגדולה שנשאר היתר מן עצמו.79)כלומר, ומעשר

             
  

אחת ּבׁשּורה קבעּה זוּיֹות. מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהיא
אחת ׁשּורה נֹוטל - היא ׁשּורה זֹו אי ידּוע ואין ְִֵֵֵֵֶַַַָָָמהן,
ׁשּורה חצי זֹו אי ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאלכסֹון.
מּכל חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּומפריׁש. ּומערב ׁשּורה, ְְֲִִֵַָָחצי
.Ë- היא זֹו אי ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעּׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

אחת ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב הּמאה מן וכד ּכד מּכל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָנֹוטל
ֲֵַּומעּׂשר.

 
ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול, ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי

זהירים ׁשהּכל ּומצאּו יּׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית
ּומעּׂשר ראׁשֹון מעּׂשר אבל אֹותּה, ּומפריׁשין גדֹולה ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּבתרּומה
ולא עצמן על מקּלין מּיּׂשראל הארץ עּמי היּו עני ּומעּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשני
על נאמן יהא ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ אֹותן. מפריׁשין ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיּו
ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל נאמנים; אנׁשים אּלא ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעּׂשרֹות
דמאי. הּנקרא וזהּו הן. מעּׂשרין לֹומר נאמנין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻספק,

.ּתרּומת אּלא הּדמאי מן מפריׁש אדם יהא ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוהתקינּו,
ּבזה ׁשאין ׁשני, ּומעּׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעּׂשר,
ראׁשֹון מעּׂשר אבל אֹותֹו; אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָהפסד,
ספק, ׁשהּוא מּפני הּדמאי, מן מפריׁש אין - עני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעּׂשר
לעני: אֹו לּלוי אֹומר לפיכ הראיה. עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָוהּמֹוציא

מעּׂשרֹות. וטל מעּׂשר ׁשאינֹו ראיה ְְְְֵֵֶַַָָָָֹֻהבא
.‚צרי - הּדמאי מן עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

מפרי ואינֹו ׁשם, לֹו ּכאןלקרֹות ּׁשּיׁש מה עּׂשּור ואֹומר: ׁש. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
ּבׁשליׁשית עני ׁשּמעּׂשר ׁשני; מעּׂשר לקּבע ּכדי עני. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמעּׂשר
הּׁשבּוע. ׁשני ׁשאר ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבמקֹום - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָוׁשּׁשית

אין„. - ׁשני ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת הּדמאי מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכׁשּמפריׁשין
להפריׁש מּתר לפיכ ספק. ׁשהּוא לפי עליהן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמברכין

ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא
מעּׂשר,‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
זה אֹומר: ּכ ואחר לֹו. סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָזה
על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעּׂשר ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
ׁשאינֹו לּכהן. ונֹותנּה אֹותּה ונֹוטל לֹו. הּסמּו הּמעּׂשר ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשאר
ואחר לכּתחּלה. הּמעּׂשר קדם מעּׂשר ּתרּומת להפריׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָֹרּׁשאי

ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ְֲִִֵֵַַָּכ
.Âואם ּבדמאי. הראׁשֹון קדם ׁשני מעּׂשר להפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּומּתר

ּבדרֹומם, אֹו ּבצפֹונם אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני מעּׂשר אֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָרצה,
הּנחּתֹום מן ּכּכר הּלֹוקח וכן הּמעֹות. על מחּלל הּוא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻוהרי
אחד ואֹומר: וחּלה, מעּׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמּמאה
הּׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
הרי ׁשהפרׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש מּמאה אחד על והּיתר לֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסמּו
הּוא והרי ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה ׁשני ּומעּׂשר חּלה; ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָהּוא

ואֹוכל. הּמעֹות. על ְְֵַַָָֻמחּלל

.Êמאמינֹו אינֹו והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את הּמזמין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹוכן
עתיד ּׁשאני מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעּׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
וזה לֹו; סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלהפריׁש
לֹו; הּסמּו ׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשעּׂשיתי
על מחּלל הּוא והרי ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻּומעּׂשר
הּדמאי על אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּמעֹות.
אּלא מתנה אינֹו - ּבוּדאי אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאף

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר ְִֶַָָעל
.Áּבבית והּוא ּבביתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

לעּׂשר יכֹול ואינֹו ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרׁש
הן הרי להפריׁש עתיד ׁשאני ּתאנים ׁשני אֹומר: - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת
ותׁשע ראׁשֹון; מעּׂשר - אחריהן מפריׁש ׁשאני ועּׂשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּתרּומה;
ואֹוכל. מפריׁש ּולמחר ׁשני. מעּׂשר - אחריהן מפריׁש ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאני

.Ëואינֹו זֹו; אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבּׂשפתיו לרחׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוצרי
ּתנאי עליו ׁשּיׁש וטבל ּתנאֹו. הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמתּקן
ּבצד עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש. קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר - ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה

הּׁשאר. את ואֹוכל ְְֵֶֶַָזה
.Èעתיד ּׁשאני מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן

לֹו; סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי הּכֹוס ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּסמּו הּׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
הּמעֹות. על מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻלֹו;

הּכֹוס. ּבׁשּולי מעּׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַוׁשֹותה
.‡Èזה ּכתנאי מתנה - ּבׁשּבת לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

ּפֹועל וכן אצלֹו. ׁשּיסעד ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמערב
נֹו - הּבית לבעל מאמין זֹוׁשאינֹו ואֹומר: אחת ּגרֹוגרת טל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ

עתיד ׁשאני הּמאה על מעּׂשר עּׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָותׁשע
הּבאֹות העּׂשר על מעּׂשר ּתרּומת - האחת וזֹו ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלאכל;
הּוא והרי האחרֹונֹות, העּׂשר הּוא ׁשני ּומעּׂשר ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחריה;
והּפֹועל לכהן, ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות. על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻמחּלל
הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי ׁשני; מעּׂשר ּדמי לעצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַמפריׁש
מּׁשל ׁשני ּומעּׂשר הּבית, ּבעל מּׁשל מעּׂשר ּתרּומת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשּתהיה

ֵּפֹועל.
.Èמן ׁשני מעּׂשר להפריׁש חכמים חּיבּום לא - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומים

ּבטהרה ׁשּיפריׁשּנה ּכדי ּבלבד, מעּׂשר ּתרּומת אּלא ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדמאי,
ּדברים ּבּמה ׁשני. מעּׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָעם
הּמֹוכר אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?
אף להפריׁש חּיב - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָלפלטר

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.‚Èאינֹו מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

חלקֹו על הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָנאמן
מעּׂשר מּמּנּו להפריׁש חּיב הּיין מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא -ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ונֹוטל למחצה, מחצה היּו ּכיצד? הארץ. עם חלק על ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדמאי
ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - יין לג מאתים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבחציֹו
הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, מעּׂשר ועּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמעּׂשר,
אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה וּדאי ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמעּׂשר

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש - רביע אֹו ׁשליׁש ְְְְְִִִִֶַַָָהיה



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



צג              
  

אחת ּבׁשּורה קבעּה זוּיֹות. מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהיא
אחת ׁשּורה נֹוטל - היא ׁשּורה זֹו אי ידּוע ואין ְִֵֵֵֵֶַַַָָָמהן,
ׁשּורה חצי זֹו אי ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאלכסֹון.
מּכל חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּומפריׁש. ּומערב ׁשּורה, ְְֲִִֵַָָחצי
.Ë- היא זֹו אי ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעּׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

אחת ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב הּמאה מן וכד ּכד מּכל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָנֹוטל
ֲֵַּומעּׂשר.

 
ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול, ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי

זהירים ׁשהּכל ּומצאּו יּׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית
ּומעּׂשר ראׁשֹון מעּׂשר אבל אֹותּה, ּומפריׁשין גדֹולה ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּבתרּומה
ולא עצמן על מקּלין מּיּׂשראל הארץ עּמי היּו עני ּומעּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשני
על נאמן יהא ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ אֹותן. מפריׁשין ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיּו
ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל נאמנים; אנׁשים אּלא ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעּׂשרֹות
דמאי. הּנקרא וזהּו הן. מעּׂשרין לֹומר נאמנין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻספק,

.ּתרּומת אּלא הּדמאי מן מפריׁש אדם יהא ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוהתקינּו,
ּבזה ׁשאין ׁשני, ּומעּׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעּׂשר,
ראׁשֹון מעּׂשר אבל אֹותֹו; אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָהפסד,
ספק, ׁשהּוא מּפני הּדמאי, מן מפריׁש אין - עני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעּׂשר
לעני: אֹו לּלוי אֹומר לפיכ הראיה. עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָוהּמֹוציא

מעּׂשרֹות. וטל מעּׂשר ׁשאינֹו ראיה ְְְְֵֵֶַַָָָָֹֻהבא
.‚צרי - הּדמאי מן עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

מפרי ואינֹו ׁשם, לֹו ּכאןלקרֹות ּׁשּיׁש מה עּׂשּור ואֹומר: ׁש. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
ּבׁשליׁשית עני ׁשּמעּׂשר ׁשני; מעּׂשר לקּבע ּכדי עני. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמעּׂשר
הּׁשבּוע. ׁשני ׁשאר ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבמקֹום - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָוׁשּׁשית

אין„. - ׁשני ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת הּדמאי מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכׁשּמפריׁשין
להפריׁש מּתר לפיכ ספק. ׁשהּוא לפי עליהן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמברכין

ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא
מעּׂשר,‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
זה אֹומר: ּכ ואחר לֹו. סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָזה
על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעּׂשר ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
ׁשאינֹו לּכהן. ונֹותנּה אֹותּה ונֹוטל לֹו. הּסמּו הּמעּׂשר ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשאר
ואחר לכּתחּלה. הּמעּׂשר קדם מעּׂשר ּתרּומת להפריׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָֹרּׁשאי

ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ְֲִִֵֵַַָּכ
.Âואם ּבדמאי. הראׁשֹון קדם ׁשני מעּׂשר להפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּומּתר

ּבדרֹומם, אֹו ּבצפֹונם אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני מעּׂשר אֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָרצה,
הּנחּתֹום מן ּכּכר הּלֹוקח וכן הּמעֹות. על מחּלל הּוא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻוהרי
אחד ואֹומר: וחּלה, מעּׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמּמאה
הּׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
הרי ׁשהפרׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש מּמאה אחד על והּיתר לֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסמּו
הּוא והרי ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה ׁשני ּומעּׂשר חּלה; ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָהּוא

ואֹוכל. הּמעֹות. על ְְֵַַָָֻמחּלל

.Êמאמינֹו אינֹו והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את הּמזמין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹוכן
עתיד ּׁשאני מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעּׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
וזה לֹו; סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלהפריׁש
לֹו; הּסמּו ׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשעּׂשיתי
על מחּלל הּוא והרי ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻּומעּׂשר
הּדמאי על אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּמעֹות.
אּלא מתנה אינֹו - ּבוּדאי אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאף

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר ְִֶַָָעל
.Áּבבית והּוא ּבביתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

לעּׂשר יכֹול ואינֹו ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרׁש
הן הרי להפריׁש עתיד ׁשאני ּתאנים ׁשני אֹומר: - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת
ותׁשע ראׁשֹון; מעּׂשר - אחריהן מפריׁש ׁשאני ועּׂשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּתרּומה;
ואֹוכל. מפריׁש ּולמחר ׁשני. מעּׂשר - אחריהן מפריׁש ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאני

.Ëואינֹו זֹו; אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבּׂשפתיו לרחׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוצרי
ּתנאי עליו ׁשּיׁש וטבל ּתנאֹו. הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמתּקן
ּבצד עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש. קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר - ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה

הּׁשאר. את ואֹוכל ְְֵֶֶַָזה
.Èעתיד ּׁשאני מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן

לֹו; סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי הּכֹוס ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּסמּו הּׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
הּמעֹות. על מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻלֹו;

הּכֹוס. ּבׁשּולי מעּׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַוׁשֹותה
.‡Èזה ּכתנאי מתנה - ּבׁשּבת לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

ּפֹועל וכן אצלֹו. ׁשּיסעד ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמערב
נֹו - הּבית לבעל מאמין זֹוׁשאינֹו ואֹומר: אחת ּגרֹוגרת טל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ

עתיד ׁשאני הּמאה על מעּׂשר עּׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָותׁשע
הּבאֹות העּׂשר על מעּׂשר ּתרּומת - האחת וזֹו ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלאכל;
הּוא והרי האחרֹונֹות, העּׂשר הּוא ׁשני ּומעּׂשר ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחריה;
והּפֹועל לכהן, ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות. על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻמחּלל
הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי ׁשני; מעּׂשר ּדמי לעצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַמפריׁש
מּׁשל ׁשני ּומעּׂשר הּבית, ּבעל מּׁשל מעּׂשר ּתרּומת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשּתהיה

ֵּפֹועל.
.Èמן ׁשני מעּׂשר להפריׁש חכמים חּיבּום לא - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומים

ּבטהרה ׁשּיפריׁשּנה ּכדי ּבלבד, מעּׂשר ּתרּומת אּלא ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדמאי,
ּדברים ּבּמה ׁשני. מעּׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָעם
הּמֹוכר אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?
אף להפריׁש חּיב - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָלפלטר

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.‚Èאינֹו מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

חלקֹו על הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָנאמן
מעּׂשר מּמּנּו להפריׁש חּיב הּיין מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא -ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ונֹוטל למחצה, מחצה היּו ּכיצד? הארץ. עם חלק על ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדמאי
ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - יין לג מאתים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבחציֹו
הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, מעּׂשר ועּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמעּׂשר,
אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה וּדאי ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמעּׂשר

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש - רביע אֹו ׁשליׁש ְְְְְִִִִֶַַָָהיה
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ּפרטן:‡. וזהּו ּתׁשעים. - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻּכל
למּטה ׁשֹוקע קדקדֹו ׁשאמצע מי הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשמֹונה
ּכמֹו למעלה עֹולה קדקדֹו ׁשאמצע מי ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ְְְְְְְְֳִֶֶֶֶַַָָָָּכמֹו
מי מּקבת. ּכמֹו ּפניו ּכנגד יֹוצא ראׁשֹו ׁשּפאת מי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּביצה.
ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי ערּפֹו. ּכנגד מאחֹוריו יֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשראׁשֹו
הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ׁשּתמצא עד ּומּכאן, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּכאן
ואם עּקר. ּכל ּׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ׁשּלֹו. העלין ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעל
ּכׁשר. - לאזן מאזן מאחֹוריו מּקפת ּׂשער ׁשל ׁשיטה ּבֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻיׁש
ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמי
ׁשּלֹו הּׂשער ׁשהיה מי ּפסּול. הּוא הרי - הּוא קרח ֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהראׁש
ּׂשער ׁשם ואין ּומאחריו מּלפניו סביב הראׁש ּכל את ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹמּקיף

ּופסּול. קרח זה ּגם - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע
.עד הרּבה ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי הם: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשנים

אר ׁשּצּוארֹו מי ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּנמצא
ּכתפיו. מּבין ּכׁשמּוט ׁשּנראה עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהרּבה

הרּבה.‚. קטּנֹות אזניו ׁשּׁשתי מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
מדלּדלֹות ׁשאזניו מי לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשתי ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻמי

ּבמראה. מחברּתּה מׁשּנה מאזניו ׁשאחת מי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻלמּטה.
ּבגביניו.„. ּׂשער לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו ּבּגבינים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָחמּׁשה

לֹו ׁשאין מי ׁשֹוכבין. ׁשּגביניו מי ּבּתֹורה. האמּור גּבן ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָוהּוא
ׁשאחד מי ׁשנים. על יתר גבינין לֹו ׁשּיׁש מי אחד. גבין ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשל ּוּׂשערֹו אר זה ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו. מׁשּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמּגביניו
לבן הּׁשני ׁשל ּוּׂשערֹו ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָזה
ּפסּול. זה הרי - זה ׁשּנּוי ּביניהם ויׁש הֹואיל אדם, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹאֹו

ּכלל‰. ּׂשער לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה
מי הרּבה. מעּבה מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי עיניו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻּבריסי
ּכגֹון אחר. ריס מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׂשער
מי מעּבה. והּׁשני נֹוׁשר ׁשאחד אֹו לבן, ואחד ׁשחֹור ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשאחד
ּכל ּכׁשאר הרּבה נפּתחֹות ואינן מעט סגּורֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשעפעּפיו

ָָָהאדם.
.Âלמעלה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי הן: ואּלּו ּבעינים, עּׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחד

ׁשּתי ׁשהיּו מי מּפּדחּתֹו. קרֹובֹות להם, הראּוי הּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמן
עגּלֹות עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי להם. הראּוי מּמקֹום למּטה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻעיניו
ׁשעיניו מי העינים. ּכׁשאר מעט ּבאר נמׁשכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינם
ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ּוכמי הּנמר ּכעיני יֹוצאֹות והן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמּוזרֹות
מי עגל. ּכׁשל הרּבה ּגדֹולֹות ׁשעיניו מי הרּבה. ּכעס ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּכֹועס
מי ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי אּוז. ּכׁשל קטּנֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעיניו
עינֹו מּזנב אֹו החטם, מּכנגד עינֹו מראׁש נמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלחלּוחית
ּבׁשעה מעט ועֹוצמן עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי צדעיו. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּצד

מי ּבראּיה. לדקּדק רֹוצה ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשרֹואה
העלּיה ואת החדר את ׁשרֹואה עד מערּבבת עינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשראּית
ּכאּלּו ונראה חברֹו עם ׁשּידּבר ּבעת זה ּדבר ויּודע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכאחת.
מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ׁשאחת מי אחר. ּבאיׁש מסּתּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּוא
ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשהיתה ּכגֹון ּבמראה. ּבין ּבמקֹומּה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבין
ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל ּגדֹולה, ואחת קטּנה אחת אֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּפתּוכה,

ּפסּול. - מקֹום מּכל ִִָָָׁשּנּוי
.Êעל אף ׁשֹוקע, חטמֹו ׁשעּקר מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּׁשה

ּבּתֹורה. האמּור חרּום וזה ּכאחת. עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפי
נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי למעלה. ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
גדֹול ׁשחטמֹו מי אחד. לצד עקם ׁשחטמֹו מי ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹלמּטה.
אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאיבריו. קטן ׁשחטמֹו מי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמאיבריו.
קטן אֹו מּמּנה גדֹול חטמֹו היה אם ידֹו. ׁשעל קטּנה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבאצּבע

מּום. זה הרי - ֲִֵֶֶָמּמּנה
.Áעֹודפת העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה

העליֹונה. על עֹודפת הּתחּתֹונה ׁשּׂשפתֹו מי הּתחּתֹונה. ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו ְִִִִִֵֶָמי

.Ëׁשּטּבּורֹו מי צבה. ׁשּכרסֹו מי הן: ואּלּו ּבּבטן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשלׁשה
על ׁשֹוכבין ׁשּדּדיו מי אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיֹוצא

אּׁשה. ּכדּדי ְְִִֵַָּבטנֹו
.Èׁשּיצאתה מי עקּמה. ׁשּׁשדרתֹו מי הן: ואּלּו ּבּגב, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשלׁשה

אֹו לּפנים נכנסה אֹו לחּוץ ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻחליא
ּבגּבֹו ּבּׂשר ׁשּתפח מי חטֹוטרת. ּבעל וזהּו לּצדדין. ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנטתה
- מּמקֹומּה חליא זזה ׁשּלא ּפי על אף ּכחטֹוטרת, ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻונעּׂשה

מּום. זה ֲֵֶהרי
.‡Èיתרה אצּבע ּבידֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשה

היתרה את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ׁשחסר מי ּפסּול. - חתכּה אפּלּו עצם, ּבּה היה ואם ּכׁשר. -ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
מן למּטה עד קלּוטֹות ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשתי מי מּידֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאצּבע
ּפרק זה ּבאי ּכׁשר. - הּפרק עד והפריׁשן חתכן ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּפרק.
ׁשאצּבעֹותיו מי הּיד. לכף הּסמּו ראׁשֹון ּבפרק ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָאמרּו?
ׁשהּוא מי מּגּודלֹו. יֹוצאת ׁשּפּקה מי זֹו. ּגּבי על זֹו ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמרּכבֹות

ּכׁשר. - ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם ימינֹו. יד ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָאּטר
.Èּגדֹול הּביצים ׁשּכיס מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָארּבעה

עד אר ׁשּלֹו ׁשהּגיד מי לארכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻואר
ׁשל הּכיס והם אׁשכיו, ׁשּנמרחּו מי לארכּבֹותיו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמּגיע
האמּור אׁש מרֹוח והּוא ּבאׁשכיו. ׁשהרּוח מי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּביצים.

ַָּבּתֹורה.
.‚Èׁשּׁשֹוקיו מי הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עּׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמּׁשה

זֹו נֹוגעֹות ארכּבֹותיו ואין לרגל רגל ׁשּמחּבר עד ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻעקּמֹות,
ׁשּלמעלה העגל העצם היא והּפּקה יֹוצאת. ׁשּפּקתֹו מי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבזֹו.
הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות לּפּקה דֹומה והּוא ּפנים, מּצד העקב ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמן
הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, יֹוצא ׁשעקבֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָמי
על אף אּוז, ּכׁשל רחבֹות ׁשּפרסֹותיו מי עֹומד. רגלֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבאמצע
מי מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי אּוז. ּכׁשל קלּוטֹות ׁשאינן ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפי
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- חתכּה ואם וׁשׁש. ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
מאצּבעֹות אחת ׁשחסר מי עצם. בּה יהיה ׁשּלא והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשר.
ׁשהיּו מי זֹו. ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻרגליו.
עד היּו ואם הּפרק. מן למּטה עד קלּוטֹות רגליו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאצּבעֹות
ׁשוה, כּלּה ׁשרגלֹו מי ּכׁשר. - והפריׁשן ׁשחתכן אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהּפרק,
חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו ּכרחב אצּבעֹותיו ּפס רחב ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנמצא
ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא למּגל, ּדֹומה עקּמה, ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשוה.
מי הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו עם האצּבעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ׁשּיהיה והּוא חלּולה. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשרגלֹו
רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו על עֹומד - ּכׁשעֹומד ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָונמצא
ּבארכּבֹותיו ׁשּמּקיׁש מי .ׁשּמהּל ּבעת ּבקרסּליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻהּמּקיׁש

ימינֹו. ּברגל אּטר ׁשהּוא מי .ׁשּמהּל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַּבעת
.„È.מאיבריו ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָארּבעה

הּקצר והּוא הּנּנס, ּביֹותר. האר מאיבריו. קטן ׁשּגּופֹו ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹמי
העם מּׁשאר מפלגין ׁשּיהיּו עד .ּביֹותר. ְְְְִִִֵֶַָָָָֻ

.ÂËּביֹותר הּלבן הּכּוׁשי. הן: ואּלּו הּבּׂשר, ּבעֹור ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים. נגעים ּבעלי ּכּׁשני. האדם גבינה. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה הּבהק; ּכמֹו עצמֹו, מחמת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהעֹור
מי טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה הּמכוה. צרבת ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאחר,
ׁשאינּה ּפי על אף ּׂשער, ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא ּפניו ּבעֹור ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה
ּכאיסר ׁשּומא ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה מי ׁשהּוא. ּכל אּלא ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָּכאיסר
אֹו והּבּׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל והּוא הּדלּדּולין. ּבעלי יֹותר. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹו
מּכל ׁשּיהיה מקֹום זה ּבאי ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחלּוחית

מּום. זה הרי - ֲֵֶַהּגּוף
.ÊË:הן ואּלּו אחרים, מּומין ארּבעה ּבאדם ׁשם יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָועֹוד

רעה ׁשרּוח מי רּבים. לימים אפּלּו והּנכּפה, הּׁשֹוטה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהחרׁש.
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד ְְְֲִִִִַַָמבעתּתּו

.ÊÈ.וארּבעים מאה ּבּכהנים הּפֹוסלים הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו
ּבאזנים. ותׁשעה ּבּצּואר. ּוׁשנים ּבראׁש. ׁשמֹונה ּכללם: ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹוזהּו
ּבעינים. עּׂשר ותׁשעה העין. ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָוחמּׁשה
ּבּגב. ּוׁשלׁשה ּבּבטן. ּוׁשלׁשה ּבּפה. ותׁשעה ּבחטם. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹותׁשעה
ּברגלים. ועּׂשרים הּזרע. ּבאיברי עּׂשר וׁשּׁשה ּבּידים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשבעה
ּבכח וׁשבעה הּבּׂשר. ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף. ּבכל ְְְְְְְִַַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה
מּפני ּפסלּו ואּלּו אחד. אחד ּכּלן נפרטּו ּוכבר וריחֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּגּוף
ׁשּנׁשאר ּפי על אף עיניו, ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמראית

ׁשּניו. ׁשּנּטלּו ּומי ּבעּקרן. ְְִִִִֵֶַָָָָהּׂשער

ה'תש"ע אלול כ' שני יום

 
ּבידי‡. מיתה וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָזר

למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּומת. הּקרב והּזר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשמים.
וזר עליו: הזהיר והיכן לעבֹודה. לּקרב אּלא זה חּיּוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשאין
הּזכרים. אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? זהּו אי אליכם. יקרב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלא
- אהרן ּבני אהרן; ּבני והקטירּו אהרן, ּבני וערכּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

אהרן. ּבנֹות ְְֲַֹֹולא
.ּבעבֹודה יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻאף

עבֹודה על אּלא מיתה חּיבין אין - הּקרּבנֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָמעבֹודֹות

חּיב הּזר ואין עבֹודה. אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתּמה,
ועל הּזריקה, על ּבלבד: עבֹודֹות ארּבע על אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמיתה
ּתמיד. הּיין נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָההקטרה,

ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הּזאה ׁשהּזה ּבין הּדם, הּזיֹות מּכל אחת הּזאה ׁשהּזה ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה. חּיב זה הרי - הּמצרע קרּבנֹות הּזיֹות מּכל ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאחת

לבֹונה„. אֹו קמץ אֹו איברים הקטיר הקטרה? על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכיצד
ּׂשרפתן וקרב נתעּכלּו ׁשּלא ּבאיברים הפ אפּלּו הּמזּבח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
קטרת הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשהקטיר והּוא מיתה. חּיב -ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
קטרת הּמקטיר אבל חּיב. ּכזית מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
עד עליה מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּביֹום

ּבּתֹורה. המפרׁש ׁשעּור חפניו, מלא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹׁשּיקטיר
הּוא‰. הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָוהמסּדר

אבל הּוא. קרּבן ׁשהעצים מיתה; וחּיב איברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמקטיר
ּומסּדר והּמּגיׁש, והּמניף והּמֹולח, והּפֹותת והּבֹולל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַהּיֹוצק
את והּמטיב הּׁשלחן, על הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאת
אף ּדמים, והמקּבל והּקֹומץ ּבּמזּבח, אׁש והּמּצית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּנרֹות,
אינֹו - ולֹוקה אּלּו ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּנפסלּו ּפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעל
עבֹודה, ׁשאחריה עבֹודה מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיב

עבֹודה. ּגמר ְְֲֵַָָואינּה
.Âּבין קדׁשים, קדׁשי אפּלּו ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָׁשחיטת

הּבקר ּבן את וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור; קדׁשי ּבין יחיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקדׁשי
ּכהּנה. מצות ואיל מּקּבלה - אהרן ּבני והקריבּו יי, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻלפני
ּבזרים. ּכׁשרה - לּמזּבח עצים והֹולכת והּנּתּוח ההפׁשט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
זֹו - הּמזּבחה הּכל את הּכהן והקטיר ּבאיברים: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר
ּכהּנה, ׁשּצריכה היא איברים הֹולכת לּכבׁש; איברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהֹולכת

עצים. הֹולכת ְִֵַָֹולא
.Êהּכהן הטיב אם ,לפיכ ּבזרים. ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹוכן

להדליקן. לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻאת
.Áבד מּדֹו הּכהן ולבׁש ׁשּנאמר: ּכהן, צריכה הּדׁשן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהרמת

על אף מיתה, חּיב ואינֹו לֹוקה, - יּׂשראל הרים ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוגֹומר.
עבֹודת מּתנה. עבדת ׁשּנאמר: עבֹודה. אחריה ׁשאין ֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי
חּיב - הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבכהן ׁשּתהיה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּתנה
אם [וכן מיתה. עליה חּיבין אין - סּלּוק עבֹודת אבל ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמיתה;

מיתה.] חּיב אינֹו - והּמנֹורה הּפנימי מזּבח ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדּׁשן
.Ëמּפני וסֹודרּה, הּכהן וחֹוזר ּפֹורקּה, - הּמערכה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹסּדר

ּפסּול. ִֶָָׁשּסּדּורּה
.Èׁשּׁשּמׁש ורגלים ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא

עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּבאזהרה. - העבֹודֹות ׁשאר ועל ְְְְֲִַַָָָָָמיתה,

.‡Èמחּסר הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֻֻּכהן
אחד ּכל על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבגדים
זרּות. מּׁשּום אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָואחד.

.Èוכן זרּות. ּומּׁשּום ׁשּבת מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזר
ּבעל ּומּׁשּום טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבעל

מּום.
.‚Èאף ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל

ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא זה הרי - גמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
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צה               
  

- חתכּה ואם וׁשׁש. ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
מאצּבעֹות אחת ׁשחסר מי עצם. בּה יהיה ׁשּלא והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשר.
ׁשהיּו מי זֹו. ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻרגליו.
עד היּו ואם הּפרק. מן למּטה עד קלּוטֹות רגליו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאצּבעֹות
ׁשוה, כּלּה ׁשרגלֹו מי ּכׁשר. - והפריׁשן ׁשחתכן אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהּפרק,
חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו ּכרחב אצּבעֹותיו ּפס רחב ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנמצא
ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא למּגל, ּדֹומה עקּמה, ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשוה.
מי הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו עם האצּבעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ׁשּיהיה והּוא חלּולה. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשרגלֹו
רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו על עֹומד - ּכׁשעֹומד ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָונמצא
ּבארכּבֹותיו ׁשּמּקיׁש מי .ׁשּמהּל ּבעת ּבקרסּליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻהּמּקיׁש

ימינֹו. ּברגל אּטר ׁשהּוא מי .ׁשּמהּל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַּבעת
.„È.מאיבריו ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָארּבעה

הּקצר והּוא הּנּנס, ּביֹותר. האר מאיבריו. קטן ׁשּגּופֹו ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹמי
העם מּׁשאר מפלגין ׁשּיהיּו עד .ּביֹותר. ְְְְִִִֵֶַָָָָֻ

.ÂËּביֹותר הּלבן הּכּוׁשי. הן: ואּלּו הּבּׂשר, ּבעֹור ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים. נגעים ּבעלי ּכּׁשני. האדם גבינה. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה הּבהק; ּכמֹו עצמֹו, מחמת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהעֹור
מי טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה הּמכוה. צרבת ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאחר,
ׁשאינּה ּפי על אף ּׂשער, ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא ּפניו ּבעֹור ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה
ּכאיסר ׁשּומא ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה מי ׁשהּוא. ּכל אּלא ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָּכאיסר
אֹו והּבּׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל והּוא הּדלּדּולין. ּבעלי יֹותר. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹו
מּכל ׁשּיהיה מקֹום זה ּבאי ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחלּוחית

מּום. זה הרי - ֲֵֶַהּגּוף
.ÊË:הן ואּלּו אחרים, מּומין ארּבעה ּבאדם ׁשם יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָועֹוד

רעה ׁשרּוח מי רּבים. לימים אפּלּו והּנכּפה, הּׁשֹוטה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהחרׁש.
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד ְְְֲִִִִַַָמבעתּתּו

.ÊÈ.וארּבעים מאה ּבּכהנים הּפֹוסלים הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו
ּבאזנים. ותׁשעה ּבּצּואר. ּוׁשנים ּבראׁש. ׁשמֹונה ּכללם: ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹוזהּו
ּבעינים. עּׂשר ותׁשעה העין. ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָוחמּׁשה
ּבּגב. ּוׁשלׁשה ּבּבטן. ּוׁשלׁשה ּבּפה. ותׁשעה ּבחטם. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹותׁשעה
ּברגלים. ועּׂשרים הּזרע. ּבאיברי עּׂשר וׁשּׁשה ּבּידים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשבעה
ּבכח וׁשבעה הּבּׂשר. ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף. ּבכל ְְְְְְְִַַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה
מּפני ּפסלּו ואּלּו אחד. אחד ּכּלן נפרטּו ּוכבר וריחֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּגּוף
ׁשּנׁשאר ּפי על אף עיניו, ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמראית

ׁשּניו. ׁשּנּטלּו ּומי ּבעּקרן. ְְִִִִֵֶַָָָָהּׂשער

ה'תש"ע אלול כ' שני יום

 
ּבידי‡. מיתה וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָזר

למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּומת. הּקרב והּזר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשמים.
וזר עליו: הזהיר והיכן לעבֹודה. לּקרב אּלא זה חּיּוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשאין
הּזכרים. אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? זהּו אי אליכם. יקרב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלא
- אהרן ּבני אהרן; ּבני והקטירּו אהרן, ּבני וערכּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

אהרן. ּבנֹות ְְֲַֹֹולא
.ּבעבֹודה יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻאף

עבֹודה על אּלא מיתה חּיבין אין - הּקרּבנֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָמעבֹודֹות

חּיב הּזר ואין עבֹודה. אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתּמה,
ועל הּזריקה, על ּבלבד: עבֹודֹות ארּבע על אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמיתה
ּתמיד. הּיין נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָההקטרה,

ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הּזאה ׁשהּזה ּבין הּדם, הּזיֹות מּכל אחת הּזאה ׁשהּזה ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה. חּיב זה הרי - הּמצרע קרּבנֹות הּזיֹות מּכל ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאחת

לבֹונה„. אֹו קמץ אֹו איברים הקטיר הקטרה? על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכיצד
ּׂשרפתן וקרב נתעּכלּו ׁשּלא ּבאיברים הפ אפּלּו הּמזּבח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
קטרת הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשהקטיר והּוא מיתה. חּיב -ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
קטרת הּמקטיר אבל חּיב. ּכזית מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
עד עליה מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּביֹום

ּבּתֹורה. המפרׁש ׁשעּור חפניו, מלא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹׁשּיקטיר
הּוא‰. הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָוהמסּדר

אבל הּוא. קרּבן ׁשהעצים מיתה; וחּיב איברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמקטיר
ּומסּדר והּמּגיׁש, והּמניף והּמֹולח, והּפֹותת והּבֹולל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַהּיֹוצק
את והּמטיב הּׁשלחן, על הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאת
אף ּדמים, והמקּבל והּקֹומץ ּבּמזּבח, אׁש והּמּצית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּנרֹות,
אינֹו - ולֹוקה אּלּו ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּנפסלּו ּפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעל
עבֹודה, ׁשאחריה עבֹודה מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיב

עבֹודה. ּגמר ְְֲֵַָָואינּה
.Âּבין קדׁשים, קדׁשי אפּלּו ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָׁשחיטת

הּבקר ּבן את וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור; קדׁשי ּבין יחיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקדׁשי
ּכהּנה. מצות ואיל מּקּבלה - אהרן ּבני והקריבּו יי, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻלפני
ּבזרים. ּכׁשרה - לּמזּבח עצים והֹולכת והּנּתּוח ההפׁשט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
זֹו - הּמזּבחה הּכל את הּכהן והקטיר ּבאיברים: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר
ּכהּנה, ׁשּצריכה היא איברים הֹולכת לּכבׁש; איברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהֹולכת

עצים. הֹולכת ְִֵַָֹולא
.Êהּכהן הטיב אם ,לפיכ ּבזרים. ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹוכן

להדליקן. לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻאת
.Áבד מּדֹו הּכהן ולבׁש ׁשּנאמר: ּכהן, צריכה הּדׁשן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהרמת

על אף מיתה, חּיב ואינֹו לֹוקה, - יּׂשראל הרים ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוגֹומר.
עבֹודת מּתנה. עבדת ׁשּנאמר: עבֹודה. אחריה ׁשאין ֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי
חּיב - הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבכהן ׁשּתהיה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּתנה
אם [וכן מיתה. עליה חּיבין אין - סּלּוק עבֹודת אבל ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמיתה;

מיתה.] חּיב אינֹו - והּמנֹורה הּפנימי מזּבח ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדּׁשן
.Ëמּפני וסֹודרּה, הּכהן וחֹוזר ּפֹורקּה, - הּמערכה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹסּדר

ּפסּול. ִֶָָׁשּסּדּורּה
.Èׁשּׁשּמׁש ורגלים ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא

עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּבאזהרה. - העבֹודֹות ׁשאר ועל ְְְְֲִַַָָָָָמיתה,

.‡Èמחּסר הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֻֻּכהן
אחד ּכל על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבגדים
זרּות. מּׁשּום אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָואחד.

.Èוכן זרּות. ּומּׁשּום ׁשּבת מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזר
ּבעל ּומּׁשּום טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבעל

מּום.
.‚Èאף ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל

ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא זה הרי - גמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
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צו              
  

אֹותּה העֹובד אחד לי. לכהן אלי יּגׁשּו ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעֹולם;
לּה, הּמׁשּתחוה אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעּׂשה ּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשרּות,
לעֹולם. ּפסּול זה הרי - ּבאלֹוּה עליו וקּבלּה ּבּה הּמֹודה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו
ׁשֹוגג ׁשהיה ּפי על אף ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר
הּׁשֹוחט אבל ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבעת
ניחֹוח ריח קרּבנֹו - והקריב עבר אם ּבׁשֹוגג, זרה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָלעבֹודה
ּבלבד, ׁשחט אּלא כמר, נעּׂשה ולא ׁשרת לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹונתקּבל;

יעבד. לא לכּתחּלה כן ּפי על ואף ׁשֹוגג. ְְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹוהּוא
.„Èקרּבנֹות ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועּׂשה ׁשעבר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָמי

אי - ּכהןלּׁשם ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית נֹו ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ּכלים וכן לעֹולם. ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּׁשּמׁש
לעֹולם, ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ּבהן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּמׁשּו
ּבּמקּדׁש ׁשם ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ויראה יּגנזּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ּפסל. לא -ַָֹ
.ÂË:הן ואּלּו עּׂשר, ׁשמֹונה לעבֹודה הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו

טבּול הּטמא. הערל. מּום. ּבעל הּזר. זרה. עבֹודה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהעֹובד
יתר ּבגדים. מחּסר הּׁשּכֹור. האֹונן. ּכּפּורים. מחּסר ְְְִִִִֵֵַַַָָָֻֻיֹום.
ורגלים. ידים רחץ ׁשּלא ראׁש. ּפרּוע ּבגדים. ּפרּום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹּבגדים.
ּבין ׁשּיׁש מי חֹוצץ. ּדבר הּכלי ּובין ידֹו ּבין ׁשּיׁש מי ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹוׁשב.

ּבּׂשמאלֹו. ׁשעבד מי חֹוצץ. ּדבר הארץ ּובין ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹרגלֹו
מּפרּוע חּוץ חּללּו; - עבדּו ואם לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָּכל
ׁשאם ּבׁשֹוגג, זרה לעבֹודה והּׁשֹוחט ּבגדים ּוקרּוע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹראׁש

ּכׁשרה. עבֹודתן - ְְֲֵָָָָעבדּו
הּמקּדׁש ּביאת הלכֹות להֹו ְְְְִִִִַַָסלקּו

ה'תש"ע אלול כ"א שלישי יום

  
ועּׂשר עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׁש
הּקרּבנֹות ּכל להקריב א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמצֹות
ׁשּלא ג) [לּמזּבח]. מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא ב) ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹּתמימים.
יקטיר ׁשּלא ה) ּדמֹו. יזרק ׁשּלא ד) מּום]. [ּבעל ְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹיׁשחֹוט
ּבעל יקריב ׁשּלא ז) עֹובר. מּום ּבעל יקריב ׁשּלא ו) ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹחלּבֹו.
מּום יּטיל ׁשּלא ח) ּכֹוכבים. העֹובדי ּבקרּבנֹות אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹמּום

מּיֹוםבקד להקריב י) הּמקּדׁשין. ּפסּולי לפּדֹות ט) ׁשים. ְְְְְֳִִִִִֵַַַָָֻ
ואין זמן מחּסר נקרא הּוא זה זמן וקדם והלאה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּׁשמיני
ׁשּלא יב) ּומחיר. אתנן להקריב ׁשּלא יא) אֹותֹו. ְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹֹמקריבין
ׁשּלא יד) הּקרּבנֹות. ּכל למלח יג) ּודבׁש. ּׂשאֹור ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹלהקטיר

הּקרּבנֹות. מעל מלח להׁשּבית
הלכותאיסורימזבח

ְְְִֵֶַַַַָָ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּומבחרין.‡. ּתמימין הּקרּבנֹות ּכל להיֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻמצות

עּׂשה. מצות זֹו - לרצֹון יהיה ּתמים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
.עֹובר - הּמזּבח לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכל

מּום ּבֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: הקּדׁשֹו. על ולֹוקה תעּׂשה, ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹּבלא
למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי תקריבּו. ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלא

ׁשּבזיֹון לֹוקה, - [נסכים] לדמי הקּדיׁשֹו אפּלּו מּומין. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָּבעלי
הּוא. ִָָקדׁשים

ואמר‚. 'עֹולה' 'עֹולה', ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָהּמתּכּון
ׁשוים. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹ'ׁשלמים'
והקּדיׁשֹו 'עֹולה' מּום ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,ְְְְִִִִֵַַַַַַָָלפיכ
ׁשּנתּכּון ּפי על אף 'עֹולה', ואמר 'ׁשלמים' אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשלמים,
מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ׁשּדּמה מי לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻלאּסּור

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי - והקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלּמזּבח
ּבבעלי„. נאמר ׁשהרי לֹוקה. - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי לה'; אּלה תקריבּו לא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹמּומין:
- הּמזּבח על מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָאזהרה
מּפי לה'; (אּלה) תקריבּו לא ּבהן: נאמר ׁשהרי ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹלֹוקה.
ּבעלי אמּורי הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשמּועה
על מהם תּתנּו לא ואּׁשה ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּמזּבח על ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹמּומין
מּום ּבעל הקּדיׁש ׁשאם למד, נמצאת החלבים. אּלּו - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח
מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה - אמּוריו והקטיר ּדמֹו וזרק ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשחטֹו

.‰- הקריבֹו אם עֹובר, מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד
וּׂשה ׁשֹור אלהי לה' תזּבח לא ׁשּנאמר: אּלּו. ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
לבעל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי מּום; בֹו יהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאׁשר
אם חזזית, אֹו לח גרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָמּום

לֹוקה. - ְִִֶָהקריבּה
.Âעֹובדי קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יּׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנאמר: לֹוקה; - מּומין ּבעלי והן הקריבן אם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכֹוכבים,
אּלה. מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו לא נכר ּבן ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּומּיד

.Ê- ידֹו קּטע אֹו עינֹו ׁשּסּמא ּכגֹון ּבקדׁשים, מּום ְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּמּטיל
מּפי ּבֹו; יהיה לא מּום ּכל ּבקרּבן: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלֹוקה.
לֹוקה ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּׁשמּועה
לקרּבן ראּוי היה ׁשהרי קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית בזמן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
- תעּׂשה ּבלא ׁשעבר ּפי על אף הּזה, ּבּזמן אבל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּופסלֹו;

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.Á- אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבקדׁשים מּום ְְִִִִִֵֵַַָָָָהּטיל

לֹוקה. אינֹו ִֵֵֶַהּׁשני
.Ëהּמּטיל מןאחד חּוץ ּבתמּורתן. אֹו עצמן ּבּקדׁשים מּום ְְֳִִִִֶַַַַָָָָָ

לֹוקה, אינֹו - ּבתמּורתן מּום ׁשהּמּטיל הּמעּׂשר, ּומן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבכֹור
וכן ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלפי
לֹוקה. אינֹו - עּׂשירי טעּות ׁשל ּבתׁשיעי מּום ְֲִִִִִִֵֶֶַַָהּמּטיל

.Èהרי - ׁשּלֹוקה ּפי על אף לּמזּבח, מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש
ּבדמיה ויביא לחּלין, ותצא הּכהן ּבער ותּפדה נתקּדׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻזֹו
עּׂשה ּומצות מּום. ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקרּבן.
ויאכלּו. לחּלין ויצאּו מּום ּבהן ׁשּנֹולד קדׁשים לפּדֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻהּוא
מּפי בּׂשר; ואכלּת ּתזּבח נפׁש אּות ּבכל רק ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ּבפסּולי מדּבר ׁשהּכתּוב למדּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּׁשמּועה
טמאה ּבהמה ּכל ואם ׁשּנאמר: ׁשּזה ּבערכין, ּבארנּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוכבר
מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא ליי, קרּבן מּמּנה יקריבּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאׁשר

ְִֶׁשּנפּדּו.
.‡Èׁשּבעלת עֹובר? מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֲֵֵֶַַַַַַַַָמה

לחּלין, ויצא הּולד יּפדה - קדׁש והיא ילדה אם קבּוע, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻמּום
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מן חמּור טפל יהיה ׁשּלא ּכדי ּתמים, ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאף
הּולד - ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעּקר.
ׁשהרי ׁשּתמּות; אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻחּלין.
מּפני ּדמיה, על אּלא ּגּופּה, על גמּורה קדּׁשה חלה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻלא
עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָׁשהיתה
מתה אם קבּוע, מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר תמימה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאֹו
מּפני הּתמימים, הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר - ׁשּתּפדה ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדם
ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו והערכה, העמדה צריכה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו הרי - ׁשּתּפדה קדם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנׁשחטה
נתעּברה ולדּה. יקרב - ילדה ואם ּתאכל. ּכ ואחר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמפרּכסת

הּולד - ׁשּנפּדת אחר וילדה ׁשּתּפדה נפּדה.קדם ואינֹו אסּור, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לׁשם הּולד זה מתּפיס אּמֹו לפדיֹון סמּו יעּׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
מּפני אּמֹו], [מּכח להקריבֹו יכֹול ׁשאינֹו לפי הּזבח. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹותֹו

דחּויה. קדּׁשה מּכח ְְִֶַָָָֹֻׁשּבא
.Èׁשל ּבּׁשּוק לׁשחטן מּתר ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכל

החּלין; ּכׁשאר ּבליטרא, ּבּׂשרם ולׁשקל ׁשם, ּולמכרן ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹֻטּבחים,
מֹוסיף ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני הּמעּׂשר, ּומן הּבכֹור מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחּוץ
ׁשהרי להקּדׁש, חֹוזרין ׁשּדמיהן הּקדׁשים, ׁשאר ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבדמיהן.
ּכחּלין; ּבּׁשּוק אֹותן מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמביא
נאכלין אּלא להקּדׁש, ּדמיהם ׁשאין והּמעּׂשר, הּבכֹור ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבל
ׁשל ּבּׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבמּומן,
לבדק ּבכֹור התּפיס אפּלּו ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָטּבחים,
יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּבית

ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא ְְְִִֶַַָָָָָָלהתּפיס

ה'תש"ע אלול כ"ב רביעי יום

 
ּוכבר‡. חמּׁשים. - ּובבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּכל

ְִנמנּו.
.להיֹות ראּויין ואינן ּבבהמה מיחדין אחרים מּומין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש

היה אם הן: ואּלּו הם, ּוׁשלׁשה ועּׂשרים ּוׁשלׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבאדם,
עגל ּכׁשל ּגדֹולה אחת עינּה אדם. ּכׁשל עגל עינּה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹגלּגל
ואזן ּגדֹולה אזן היתה אם אבל אּוז. ּכׁשל קטּנה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהּׁשנּיה
עינּה ּבלבן יׁש אם ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה,
חֹוטמיה ׁשני ׁשּבין העֹור נּקב אם ּׂשער. ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּבלת
ּפי על אף ּפרּוס חזיר, לׁשל דֹומה ּפיה הּנראה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

ּכׁשּפּוד. מחּדד ְְֵֶַָֻׁשאינֹו
ׁשּנׁשאר‚. ּפי על אף ׁשּנפּגמּו, אֹו ׁשּנּקבּו החיצֹונֹות ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָחּטיה

ּבעת ׁשהרי הּפנימּיֹות, חּטיה נעקרּו אם ׁשּנגממּו. אֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמקצתן,
חסרין. נראין הן וצֹווחת ּפיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּפֹותחת

ּכלּום.„. מהן נׁשאר ולא עּמהן וזכרּותן קרניה נּטלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם
ׁשחֹופה העֹור נפּגם אם ּכׁשרה. - קרנים לּה ׁשּיׁש נקבה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
נפּגם אם נקבה. ׁשל הערוה נפּגמה אם הּבהמה. ּגיד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
הּזנב ראׁש היתה אם הּפרק. מן לא אבל העצם, מן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהּזנב
מלא לחליא חליא ּבין היה אם עצמים. ּבׁשני לׁשנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹֻֻֻמפּצל
חליא ּבגדי: ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם ּבּׂשר. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֻאצּבע
מּום, - חליֹות ׁשּתי אר ּובטלה: ּכׁשר. - ׁשּתים מּום, - ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֻאחת

לׁשל ּדֹומה ּומדלּדל ר ׁשהיה הּגדי זנב ּכׁשר. - ׁשלׁש ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיתה
עצם נׁשּבר אם אבל הּזנב. מן עצם נׁשּבר אם ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָחזיר.

ּבּגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - ְְִִֵֵֵֶַַָָָמּצלעֹותיו
אם‰. רגלים. ׁשלׁש אּלא לּה אין אֹו רגלים, חמׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעלת

על אף חמֹור, ּכׁשל עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת ְְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיתה
קלּוטה רגלֹו אֹו ידֹו היתה אם ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ְְְְְִִִֶַָָָָָָּפי
טלפיה נגממּו אם ּבּתֹורה. האמּור קלּוט וזהּו חמֹור. ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשל
קרֹוב מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָוזכרּותן

ַָָלּבּׂשר.
.Âּפֹוסלין ּבבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְְִִִִִִֵַָָָּכל

קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהם אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
על ׁשאף ּומזהם, וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין. ותצא ּתּפדה -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ורֹועה קּים יהי אּלא נפּדה, אינֹו - לקרּבן ּכׁשר ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפי
וכן ויּפדה. הּמּומין מּׁשאר קבּוע אחר מּום ּבֹו ׁשּיּולד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעד
ולא קרבה אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהמת

ְִֵנפּדית.
.Êּגרב הן: ואּלּו ּובבהמה, ּבאדם יׁש עֹוברים מּומין ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָארּבעה

קבּועין. ואינן ּבעין ׁשּיֹורדין מים מצרית. ׁשאינּה חזזית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלח.
קבּועין. ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָסנורין

.Áמהם אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיׁש
הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבבהמה
עינֹו ׁשּבלבן מי הן: ואּלּו .נדרי מבחר אֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּכתּוב
ׁשּנׁשאר ּפי על אף קרניו נגממּו אם ּׂשער. ּבֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיּבלת
אם הּפנימּיֹות. חּטיו נפּגמּו אם לּבּׂשר. סמּו מעט ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָמּזכרּותן
ירעּו אּלא נפּדין, ולא קרבין לא - ּבּקדׁשים מאּלּו אחד ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהיה
ׁשהרצּו. לי יראה - הקריבן ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻעד

.Ëאת ׁשהמיתה אֹו עברה ּבּה ׁשּנעבדה קדׁשים ּבהמת ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכן
נפּדית ולא קרבה לא - הּבעלים ּפי על אֹו אחד ּבעד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהאדם

קבּוע. מּום לּה ׁשּיּולד ִֵֶַַָָָעד
.Èאֹותּה האֹוסרֹות הּטרפּיֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה

הקריבהּו אֹומר: הּוא הרי הּמזּבח. לגּבי אסּורה - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּבאכילה
ראּויה ׁשאינּה ּפי על ואף .פני היּׂשא אֹו הירצ לפחת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנא
הּקדׁשים את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה, ּפֹודין אין - ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָלקרּבן

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן
.‡Èטר ונמצאת הּׂשרפה.נׁשחטה לבית ּתצא זֹו הרי - פה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָ

ּפי על אף חסר, הּפנימּיין מאיבריה אחד נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
הּטחֹול ׁשּנּטל אֹו אחת ּבכליא ׁשּנמצאת ּכגֹון טרפה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאינּה
מּום, ּבעלת ׁשהיא מּפני לא ותּׂשרף. לּמזּבח אסּורה זֹו הרי -ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
חסר מקריבין ׁשאין מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאין
,לפיכ ּכחסר. - הּיתר וכל לכם. יהיּו ּתמימם ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלל,
ּפסּולה. - טחֹולים ׁשני אֹו ּכליֹות ׁשלׁש ׁשם נמצא ְְְְְִִִֵָָָָֻאם

.Èולא יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין היא זֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹאי
ועּׂשרים ׁשבעה ּביֹום ּפעמים: ׁשלׁש אֹותֹו ּובֹודקין ְְְְְְִִִִֶָָָָָראה.
ׁשמֹונים. ּוביֹום וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמעת
הראּיה. ׁשּפסקה מעת ׁשמֹונים לֹו מֹונים - ראה ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָאם

.‚Èלחים עּׂשבים ּכׁשאכלה קבּועים? ׁשהּמים יּודע ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּובּמה
יבׁשים עּׂשבים כן אחרי ואכלה ניסן, חצי עד אדר ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹמראׁש
קבּועים. מים אּלּו הרי - נתרּפאה ולא ּתׁשרי, וחצי ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַָֹאלּול
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צז               
  

מן חמּור טפל יהיה ׁשּלא ּכדי ּתמים, ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאף
הּולד - ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעּקר.
ׁשהרי ׁשּתמּות; אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻחּלין.
מּפני ּדמיה, על אּלא ּגּופּה, על גמּורה קדּׁשה חלה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻלא
עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָׁשהיתה
מתה אם קבּוע, מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר תמימה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאֹו
מּפני הּתמימים, הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר - ׁשּתּפדה ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדם
ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו והערכה, העמדה צריכה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו הרי - ׁשּתּפדה קדם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנׁשחטה
נתעּברה ולדּה. יקרב - ילדה ואם ּתאכל. ּכ ואחר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמפרּכסת

הּולד - ׁשּנפּדת אחר וילדה ׁשּתּפדה נפּדה.קדם ואינֹו אסּור, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לׁשם הּולד זה מתּפיס אּמֹו לפדיֹון סמּו יעּׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
מּפני אּמֹו], [מּכח להקריבֹו יכֹול ׁשאינֹו לפי הּזבח. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹותֹו

דחּויה. קדּׁשה מּכח ְְִֶַָָָֹֻׁשּבא
.Èׁשל ּבּׁשּוק לׁשחטן מּתר ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכל

החּלין; ּכׁשאר ּבליטרא, ּבּׂשרם ולׁשקל ׁשם, ּולמכרן ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹֻטּבחים,
מֹוסיף ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני הּמעּׂשר, ּומן הּבכֹור מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחּוץ
ׁשהרי להקּדׁש, חֹוזרין ׁשּדמיהן הּקדׁשים, ׁשאר ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבדמיהן.
ּכחּלין; ּבּׁשּוק אֹותן מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמביא
נאכלין אּלא להקּדׁש, ּדמיהם ׁשאין והּמעּׂשר, הּבכֹור ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבל
ׁשל ּבּׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבמּומן,
לבדק ּבכֹור התּפיס אפּלּו ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָטּבחים,
יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּבית

ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא ְְְִִֶַַָָָָָָלהתּפיס

ה'תש"ע אלול כ"ב רביעי יום

 
ּוכבר‡. חמּׁשים. - ּובבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּכל

ְִנמנּו.
.להיֹות ראּויין ואינן ּבבהמה מיחדין אחרים מּומין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש

היה אם הן: ואּלּו הם, ּוׁשלׁשה ועּׂשרים ּוׁשלׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבאדם,
עגל ּכׁשל ּגדֹולה אחת עינּה אדם. ּכׁשל עגל עינּה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹגלּגל
ואזן ּגדֹולה אזן היתה אם אבל אּוז. ּכׁשל קטּנה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהּׁשנּיה
עינּה ּבלבן יׁש אם ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה,
חֹוטמיה ׁשני ׁשּבין העֹור נּקב אם ּׂשער. ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּבלת
ּפי על אף ּפרּוס חזיר, לׁשל דֹומה ּפיה הּנראה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

ּכׁשּפּוד. מחּדד ְְֵֶַָֻׁשאינֹו
ׁשּנׁשאר‚. ּפי על אף ׁשּנפּגמּו, אֹו ׁשּנּקבּו החיצֹונֹות ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָחּטיה

ּבעת ׁשהרי הּפנימּיֹות, חּטיה נעקרּו אם ׁשּנגממּו. אֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמקצתן,
חסרין. נראין הן וצֹווחת ּפיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּפֹותחת

ּכלּום.„. מהן נׁשאר ולא עּמהן וזכרּותן קרניה נּטלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם
ׁשחֹופה העֹור נפּגם אם ּכׁשרה. - קרנים לּה ׁשּיׁש נקבה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
נפּגם אם נקבה. ׁשל הערוה נפּגמה אם הּבהמה. ּגיד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
הּזנב ראׁש היתה אם הּפרק. מן לא אבל העצם, מן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהּזנב
מלא לחליא חליא ּבין היה אם עצמים. ּבׁשני לׁשנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹֻֻֻמפּצל
חליא ּבגדי: ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם ּבּׂשר. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֻאצּבע
מּום, - חליֹות ׁשּתי אר ּובטלה: ּכׁשר. - ׁשּתים מּום, - ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֻאחת

לׁשל ּדֹומה ּומדלּדל ר ׁשהיה הּגדי זנב ּכׁשר. - ׁשלׁש ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיתה
עצם נׁשּבר אם אבל הּזנב. מן עצם נׁשּבר אם ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָחזיר.

ּבּגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - ְְִִֵֵֵֶַַָָָמּצלעֹותיו
אם‰. רגלים. ׁשלׁש אּלא לּה אין אֹו רגלים, חמׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעלת

על אף חמֹור, ּכׁשל עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת ְְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיתה
קלּוטה רגלֹו אֹו ידֹו היתה אם ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ְְְְְִִִֶַָָָָָָּפי
טלפיה נגממּו אם ּבּתֹורה. האמּור קלּוט וזהּו חמֹור. ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשל
קרֹוב מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָוזכרּותן

ַָָלּבּׂשר.
.Âּפֹוסלין ּבבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְְִִִִִִֵַָָָּכל

קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהם אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
על ׁשאף ּומזהם, וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין. ותצא ּתּפדה -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ורֹועה קּים יהי אּלא נפּדה, אינֹו - לקרּבן ּכׁשר ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפי
וכן ויּפדה. הּמּומין מּׁשאר קבּוע אחר מּום ּבֹו ׁשּיּולד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעד
ולא קרבה אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהמת

ְִֵנפּדית.
.Êּגרב הן: ואּלּו ּובבהמה, ּבאדם יׁש עֹוברים מּומין ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָארּבעה

קבּועין. ואינן ּבעין ׁשּיֹורדין מים מצרית. ׁשאינּה חזזית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלח.
קבּועין. ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָסנורין

.Áמהם אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיׁש
הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבבהמה
עינֹו ׁשּבלבן מי הן: ואּלּו .נדרי מבחר אֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּכתּוב
ׁשּנׁשאר ּפי על אף קרניו נגממּו אם ּׂשער. ּבֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיּבלת
אם הּפנימּיֹות. חּטיו נפּגמּו אם לּבּׂשר. סמּו מעט ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָמּזכרּותן
ירעּו אּלא נפּדין, ולא קרבין לא - ּבּקדׁשים מאּלּו אחד ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהיה
ׁשהרצּו. לי יראה - הקריבן ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻעד

.Ëאת ׁשהמיתה אֹו עברה ּבּה ׁשּנעבדה קדׁשים ּבהמת ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכן
נפּדית ולא קרבה לא - הּבעלים ּפי על אֹו אחד ּבעד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהאדם

קבּוע. מּום לּה ׁשּיּולד ִֵֶַַָָָעד
.Èאֹותּה האֹוסרֹות הּטרפּיֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה

הקריבהּו אֹומר: הּוא הרי הּמזּבח. לגּבי אסּורה - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּבאכילה
ראּויה ׁשאינּה ּפי על ואף .פני היּׂשא אֹו הירצ לפחת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנא
הּקדׁשים את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה, ּפֹודין אין - ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָלקרּבן

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן
.‡Èטר ונמצאת הּׂשרפה.נׁשחטה לבית ּתצא זֹו הרי - פה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָ

ּפי על אף חסר, הּפנימּיין מאיבריה אחד נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
הּטחֹול ׁשּנּטל אֹו אחת ּבכליא ׁשּנמצאת ּכגֹון טרפה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאינּה
מּום, ּבעלת ׁשהיא מּפני לא ותּׂשרף. לּמזּבח אסּורה זֹו הרי -ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
חסר מקריבין ׁשאין מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאין
,לפיכ ּכחסר. - הּיתר וכל לכם. יהיּו ּתמימם ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלל,
ּפסּולה. - טחֹולים ׁשני אֹו ּכליֹות ׁשלׁש ׁשם נמצא ְְְְְִִִֵָָָָֻאם

.Èולא יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין היא זֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹאי
ועּׂשרים ׁשבעה ּביֹום ּפעמים: ׁשלׁש אֹותֹו ּובֹודקין ְְְְְְִִִִֶָָָָָראה.
ׁשמֹונים. ּוביֹום וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמעת
הראּיה. ׁשּפסקה מעת ׁשמֹונים לֹו מֹונים - ראה ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָאם

.‚Èלחים עּׂשבים ּכׁשאכלה קבּועים? ׁשהּמים יּודע ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּובּמה
יבׁשים עּׂשבים כן אחרי ואכלה ניסן, חצי עד אדר ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹמראׁש
קבּועים. מים אּלּו הרי - נתרּפאה ולא ּתׁשרי, וחצי ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַָֹאלּול
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צח              
  

.„Èוהיבׁשים הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעּׂשבים ּתאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹוכּמה
ּכל ׁשל ראׁשֹונה סעּדה קדם יֹותר אֹו ּכגרֹוגרת הּיבׁש? ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבזמן
יֹום ּבכל אֹותן ׁשּתאכל וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָֹימים
ּתהיה ולא אכילה, ּבעת ּבּׂשדה מּתרת ותהיה ׁשתּיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאחר
לּה נעּׂשה אם עּמּה. לצֹות אחרת ּובהמה היא אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלבּדּה,
חסר ואם וּדאי; קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּכל
נפּדית. ולא קרבה ואינּה ספק, זה הרי - אּלּו מּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹאחד

.ÂËּכמ הּלח אכלה ניסן,ּכיצד? וחצי ּכּלֹו ּבאדר ׁשּפטֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֻ
ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטֹו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואכלה
ּכגרֹוגרת ׁשאכלה אֹו הּסדר, על חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאכלה
ׁשהיתה אֹו קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר
- נתרּפאת ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגינה ׁשהיתה אֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹלבּדּה,
ּבּה הּטיל אם ,לפיכ עֹוברים. אֹו קבּועין ספק אּלּו ְְְִִִִִִִֵֵָָָָמּכל
ולא האכילה ּבזמּני ּכמׁשּפטּה אכלה לֹוקה. אינֹו - אחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמּום

קבּוע. מּום ּבעלת היא הרי - ְְֲֲִִֵַַַַָָנתרּפאה
.ÊËמעת קבּוע מּום ּבעלת היא למפרע אם ספק, ּבּדבר ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָיׁש

,לפיכ מרפּואתּה. ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמּומים לּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּבאּו
ּבאֹותֹו ונהנה מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּפֹודה
מֹועל, ספק זה הרי - מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּפדיֹון

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָואינֹו
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הּנקבה‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף. ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין

ּבּמה ּבלבד. ּבבהמה אּלא זכר' 'ּתמים נאמר ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹוף.
אֹו ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָּדברים
ׁשאין הּמזּבח, לגּבי אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנסמית
הּטרפֹות מן אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָמקריבין

לקרּבן. נפסל זה הרי - ּבאכילה אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָׁשאֹוסרין
.;ּפסּולין - גדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, - קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים

ּבזה הּצהּוב ּתחּלת הּיֹונה. ּבני מן אֹו הּתרים מן ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה בני יהיּו מתי ועד ּפסּול. - ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּובזה
ּכׁשרים והּתֹורים ּדם. עּקרֹו מקֹום ּומתמּלא ּכנף ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשעֹוקר

ְִִֶָמּׁשּיזהבּו.
ּגדֹול‚. מּום ל ׁשאין ּפי על אף והאנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻהּטמטּום

ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַמהן
זכר נאמר: ּובּקרּבנֹות אחר. ּכמין הן הרי - נקבה ספק ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָזכר
נקבה אֹו וּדאי זכר ׁשּיהיה עד - תמימה ּונקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתמים
ּפסּול אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָָֻוּדאית.

ְִֵַַלּמזּבח.
ּפי„. על אף ּפסּולים, זמן ּומחּסר דפן ויֹוצא הּכלאים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֻוכן

ׁשּיהיה עד - עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור ׁשּנאמר: מּום. ּבהם ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשאין
ּכי ועז. מּכבּׂש מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ּבפני ומין מין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל
למחּסר ּפרט - ימים ׁשבעת והיה דפן. ליֹוצא ּפרט - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻיּולד
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום, ּפרט - אּמֹו ּתחת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָזמן.

ּפסּול‰. הּוא הרי - ּכלאים ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה,
ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.

דֹומה והּוא הֹואיל סימנין, מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכבּׂש,
קבּוע מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול - אחר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָלמין

הּׁשּנּוי. מן ִִַָּגדֹול
.Âאף והּנעבד, זרה לעבֹודה והּמקצה והּנרּבע הרֹובע ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻוכן

הּמזּבח. לגּבי ּפסּולין הן הרי - ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻעל

ּפסּול. הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם מׁשחתם ּכי ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
זרה ּובעבֹודה ּבּׂשר. ּכל הׁשחית ּכי אֹומר: הּוא ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָּובעברה
- האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה וכן .עּמ ׁשחת ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכתיב:

לּמזּבח. ּופסּולין נרּבע אֹו ּכרֹובע הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָהרי
.Êראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם לקרּבן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּמזּבח
ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן אבל אזהרתן. נתּפרׁשה ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלפי
ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן אחד והּמקריב הּמזּבח, לגּבי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאסּורין
ּכלב. ּומחיר זֹונה אתנן תביא לא ׁשּנאמר: אחת; לֹוקה -ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת לֹוקה מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּומּפני

.Á,והלאה הּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עּׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָמצות
והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת והיה ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּפי על ואף זמן. מחּסר נקרא הּימים ׁשבעת וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻירצה.
מּפני לֹוקה, אינֹו - והקריבֹו עבר אם ּפסּול, זמן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשּמחּסר

הּקרּבן. נרצה ולא עּׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
.Ëּובני ּבּבהמה, זמן ּכמחּסר ׁשהן זמּנן, הּגיע ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּתֹורים

לֹוקה, אינֹו - והּמקריבן מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיֹונה
נרצה. ולא ּפסּול ׁשהּקרּבן ּפי על ְְְִִֶַַַָָָָֹאף

.Èדפן ויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמקּדיׁש
קדּׁשה ׁשאין לפי ואבנים, עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻלּמזּבח
ויביא ויּמכרּו ּדבר, לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻחלה
יׁש מּום ׁשּבעל מּום, ּכבעל ואינן ׁשּירצה. קרּבן ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדמיהם
ונעבד ּומקצה ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל קרּבן. ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבמינֹו
עד וירעּו עֹובר, מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָואתנן
זמן מחּסר הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע מּום ּבהן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיּפל

ּכ זה הרי ּכמֹו- לֹוקה, ואינֹו עֹובר, מּום ּבעל מקּדיׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‡Èואּלּו עּׂשר, ארּבעה הן הרי לּמזּבח האסּורין ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו
מּבפנים. אבר ּומחּסר הּמבחר. מן וׁשאינֹו מּום. ּבעל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻהן:
האדם. וׁשהמית ונרּבע. ורבע. דפן. ויֹוצא וכלאים. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּוטרפה.

זמן. מחּסר הּמחיר. האתנן. הּמקצה. ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֻֻהּנעבד.
.Èאפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הּמזּבח לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

וכּלן לּמזּבח. ונפסל הּכל נפסד - ּברּבֹוא אחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻנתערב
ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ לּמזּבח; מּתרין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻֻולדֹותיהן
ּכמֹותן. לּמזּבח אסּורין ׁשּולדן האדם, את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוׁשהמיתה

.‚Èׁשהמיתה אֹו עברה ּבּה ּכׁשּנעבדה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּמה
ׁשּנפסלה ּבעת עּמּה מצּוי הּולד ׁשהרי מעּברת, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכׁשהיתה
ּבּה ׁשּנעבדה אחר נתעּברה אם אבל מאיבריה; ּכאבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוהיה
אפּלּו לּמזּבח. ּכׁשר ולדּה הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעברה
לֹומר, צרי ואין נתעּברה. ּכ ואחר מקּדׁשת ּכׁשהיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻנרּבעה
ׁשּולדּה ונתעּברה, הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻאם

לּמזּבח. מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻֻמּתר.
.„Èׁשהרי למנחֹות, מּתרין חּטיה - לקמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמׁשּתחוה
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וכן מּתרין. ׁשהן מזּבח אּסּורי ׁשל לולדֹות ונדמּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻנׁשּתּנּו,
ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה עבֹודה ּבכרׁשיני ׁשּפטמּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבהמה

ְִַנׁשּתּנּו.
.ÂËחֹוׁשׁשין ואין ּכֹוכבים, העֹובדי מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָלֹוקחין

עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע רֹובע מּׁשּום לא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלהם
הביאּום מעמלקי אֹומר: הּוא הרי נפסל. ׁשּזה ּבוּדאי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּודע
ליי זבח למען והּבקר הּצאן מיטב על העם חמל ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאׁשר

.ֱֶֹאלהי

ה'תש"ע אלול כ"ד שישי יום

 
האדם‡. את ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאחד

הּמזּבח. לגּבי ּפסּול הּכל - נעבד אֹו הקצה ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָֹֻאֹו
.ׁשני ׁשם היּו אם האדם, את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע

ּבהנאה, אסּור ּובּׂשרן נסקלין העֹוף אֹו הּבהמה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעדים
ׁשהן אמרּו ּובּמה לּגבֹוּה. אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואין
עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון להדיֹוט. מּתרין ּכׁשהיּו לּמזּבח? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאסּורין
על אף הּבעלים ּפי על אֹו ׁשֹותקין, והּבעלים ּבלבד ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאחד
מכחיׁשין והּבעלים אחד עד ׁשם היה ּכלל. עד ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפי

לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - ְֲִִֵֵֵַַַָֻאֹותֹו
.‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

הּבהמה אין ּכאנּוסה. ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ּבן ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
[ּבין] ּכֹוכבים עֹובד ּבין יּׂשראל ּבין אחד. ויֹום ׁשנים ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּתׁשע
ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם ּורבעּה הֹואיל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָעבד,
ּבת הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת אינּה - הּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמן
ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהא אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלׁש

אחד. ְֶָויֹום
מקצה?מא„. מּׁשּום העֹוף אֹו הּבהמה ּתּפסל ימתי ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

יעבדּו אֹו אֹותּה ׁשּיגזזּו ּכגֹון מעּׂשה, הּכמרים ּבהן ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמּׁשּיעּׂשּו
מקצה, נעּׂשה אינֹו ּבדברים אבל זרה. עבֹודה לׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבּה

זרה. לעבֹודה הקּדׁש ְֲֵֵֶֶַָָָׁשאין
ׁשהיתה‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין והּנרּבע, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהרֹובע

ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשל
לּמזּבח. אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפני
נפסל; - ׁשּיקּדיׁש קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם הּמקצה, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
זה הרי - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּתר;
.Âּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ׁשל ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּנעבד,

לאחר ּבין הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּברצֹון,
קבּוע מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהקּדׁש
ּׁשעליו מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויּפדה
אבל ּבהנאה. אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח; ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Êהרי - ּבהנאה מּתר ׁשהּוא ּפי על אף להר, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

ּבארצֹו הּנֹובע למעין הּמׁשּתחוה וכן לּמזּבח. אסּורין ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאבניו
מביאין אין - ׁשּבטלה אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ּכׁשם - לבהמה הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. גזרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
וקרניה ּכהּנה, לבגדי ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנפסלה
לנימין, מעיה ּובני לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּפסּולין

ּפסּול. ַָֹהּכל
.Áלמלאכת יעּׂשה לא - זרה לעבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל

האֹומר אתנן? זהּו אי ּבהנאה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקדׁש,
ׁשפחה אֹו ּכּותית זֹונה אחד .ּבּׂשכר זה ּדבר לי הא ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָלזֹונה:
אבל לאוין. מחּיבי אֹו עליו ערוה ׁשהיא יּׂשראלית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
- נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר. אתנּנּה - ּכהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻהּפנּויה,

ערוה. ׁשהיא ּפי על אף מּתר, ְְִִֶֶֶַַַָָָֻאתנּנּה
.Ëּבעילה מחמת לּה ׁשּיּתן ּכל - לאוין מחּיבי אחת ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנּׂשא

האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו - והּזכּור ואסּור. אתנן זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - לּבֹועל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻאתנן

.Èעבּדי אצל ׁשפחת ותלין זה דבר ל הא לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאֹומר
אבל ּובנים; אּׁשה לֹו ׁשאין והּוא אתנן. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָהעברי
ּכמֹו ּכנענית, ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻאם
והּבעלי זה ּדבר לי הא לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיתּבאר.

אתנן. זה הרי - הּיּׂשראלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָלפלֹוני
.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד טלה לּה לּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפסק

אתנּנּה לּה נתן לּמזּבח. ואסּורין אתנן ּכּלן - אלף נתן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עלי ׁשאבֹוא עד אצל יהי לּה: אמר אּלא עליה, ּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
עליה ׁשּיבֹוא קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה ּכׁשּיבֹוא -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
והּוא חֹובתּה.] ידי יצאה - קרּבן חּיבת היתה [ואם ּכׁשר. -ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
אֹותֹו קני לי ׁשּתרצי אימתי ׁשּנתן: ּבעת לּה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיאמר
להקריב יכֹולה אינּה - ּכן לּה אמר לא אם אבל ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹמעכׁשיו;

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ֵֶֶָָָּדבר
.Èעליה ּבא ּכ ואחר עליה ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקדמה

קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּביאה. קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

נרצה. - קרב ואם יקרב, לא ְְְְִִִִַַָָָֹלפיכ
.‚Èאחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא

ּבכּותית אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכּמה
אֹו מׁשיכה, צריכה ׁשאינּה זה, ּבטלה לי הּבעלי לּה: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאמר
ל אּתן לא אם לּה: ואמר ּבחצרּה הּטלה ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביּׂשראלית
לּה אמר אם אבל ;ׁשּל הּוא הרי - ּפלֹוני ּביֹום ְְֲֲִִֵֶַָָָָָמעֹות
לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא סתם, ּבטלה' לי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ'הּבעלי

אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - ְֲִֵֶֶֶָָָֻטלה
.„Èאינֹו לפיכ גּופן, אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאין

ּבהמה ּכגֹון הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּדבר על אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָחל
מעֹות לּה נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹטהֹורה

ּכׁשר. זה הרי - קרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶָָָָָָולקחה
.ÂË,ׁשמן ועּׂשאתן זיתים סלת, ועּׂשאתן חּטים לּה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן

נתן נׁשּתּנּו. ׁשּכבר ּכׁשרים, אּלּו הרי - יין ועּׂשאתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָענבים
מּנה ואפּלּו לּמזּבח. נאסרה לא - ּבאתנּנּה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּה
הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ּבאתנּנּה חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻאֹותּה
לּה נתן אם וכן ׁשהקּדיׁשן. מּׁשעה ּגבֹוּה ּבהן זכה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּכבר
ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ּפסלֹו, לא - ׁשּלֹו ׁשאינֹו ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּדבר
עֹופֹות, לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,
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צט               
  

וכן מּתרין. ׁשהן מזּבח אּסּורי ׁשל לולדֹות ונדמּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻנׁשּתּנּו,
ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה עבֹודה ּבכרׁשיני ׁשּפטמּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבהמה

ְִַנׁשּתּנּו.
.ÂËחֹוׁשׁשין ואין ּכֹוכבים, העֹובדי מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָלֹוקחין

עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע רֹובע מּׁשּום לא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלהם
הביאּום מעמלקי אֹומר: הּוא הרי נפסל. ׁשּזה ּבוּדאי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּודע
ליי זבח למען והּבקר הּצאן מיטב על העם חמל ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאׁשר

.ֱֶֹאלהי

ה'תש"ע אלול כ"ד שישי יום

 
האדם‡. את ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאחד

הּמזּבח. לגּבי ּפסּול הּכל - נעבד אֹו הקצה ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָֹֻאֹו
.ׁשני ׁשם היּו אם האדם, את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע

ּבהנאה, אסּור ּובּׂשרן נסקלין העֹוף אֹו הּבהמה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעדים
ׁשהן אמרּו ּובּמה לּגבֹוּה. אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואין
עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון להדיֹוט. מּתרין ּכׁשהיּו לּמזּבח? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאסּורין
על אף הּבעלים ּפי על אֹו ׁשֹותקין, והּבעלים ּבלבד ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאחד
מכחיׁשין והּבעלים אחד עד ׁשם היה ּכלל. עד ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפי

לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - ְֲִִֵֵֵַַַָֻאֹותֹו
.‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

הּבהמה אין ּכאנּוסה. ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ּבן ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
[ּבין] ּכֹוכבים עֹובד ּבין יּׂשראל ּבין אחד. ויֹום ׁשנים ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּתׁשע
ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם ּורבעּה הֹואיל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָעבד,
ּבת הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת אינּה - הּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמן
ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהא אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלׁש

אחד. ְֶָויֹום
מקצה?מא„. מּׁשּום העֹוף אֹו הּבהמה ּתּפסל ימתי ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

יעבדּו אֹו אֹותּה ׁשּיגזזּו ּכגֹון מעּׂשה, הּכמרים ּבהן ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמּׁשּיעּׂשּו
מקצה, נעּׂשה אינֹו ּבדברים אבל זרה. עבֹודה לׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבּה

זרה. לעבֹודה הקּדׁש ְֲֵֵֶֶַָָָׁשאין
ׁשהיתה‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין והּנרּבע, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהרֹובע

ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשל
לּמזּבח. אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפני
נפסל; - ׁשּיקּדיׁש קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם הּמקצה, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
זה הרי - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּתר;
.Âּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ׁשל ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּנעבד,

לאחר ּבין הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּברצֹון,
קבּוע מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהקּדׁש
ּׁשעליו מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויּפדה
אבל ּבהנאה. אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח; ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Êהרי - ּבהנאה מּתר ׁשהּוא ּפי על אף להר, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

ּבארצֹו הּנֹובע למעין הּמׁשּתחוה וכן לּמזּבח. אסּורין ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאבניו
מביאין אין - ׁשּבטלה אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ּכׁשם - לבהמה הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. גזרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
וקרניה ּכהּנה, לבגדי ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנפסלה
לנימין, מעיה ּובני לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּפסּולין

ּפסּול. ַָֹהּכל
.Áלמלאכת יעּׂשה לא - זרה לעבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל

האֹומר אתנן? זהּו אי ּבהנאה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקדׁש,
ׁשפחה אֹו ּכּותית זֹונה אחד .ּבּׂשכר זה ּדבר לי הא ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָלזֹונה:
אבל לאוין. מחּיבי אֹו עליו ערוה ׁשהיא יּׂשראלית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
- נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר. אתנּנּה - ּכהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻהּפנּויה,

ערוה. ׁשהיא ּפי על אף מּתר, ְְִִֶֶֶַַַָָָֻאתנּנּה
.Ëּבעילה מחמת לּה ׁשּיּתן ּכל - לאוין מחּיבי אחת ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנּׂשא

האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו - והּזכּור ואסּור. אתנן זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - לּבֹועל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻאתנן

.Èעבּדי אצל ׁשפחת ותלין זה דבר ל הא לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאֹומר
אבל ּובנים; אּׁשה לֹו ׁשאין והּוא אתנן. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָהעברי
ּכמֹו ּכנענית, ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻאם
והּבעלי זה ּדבר לי הא לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיתּבאר.

אתנן. זה הרי - הּיּׂשראלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָלפלֹוני
.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד טלה לּה לּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפסק

אתנּנּה לּה נתן לּמזּבח. ואסּורין אתנן ּכּלן - אלף נתן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עלי ׁשאבֹוא עד אצל יהי לּה: אמר אּלא עליה, ּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
עליה ׁשּיבֹוא קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה ּכׁשּיבֹוא -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
והּוא חֹובתּה.] ידי יצאה - קרּבן חּיבת היתה [ואם ּכׁשר. -ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
אֹותֹו קני לי ׁשּתרצי אימתי ׁשּנתן: ּבעת לּה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיאמר
להקריב יכֹולה אינּה - ּכן לּה אמר לא אם אבל ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹמעכׁשיו;

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ֵֶֶָָָּדבר
.Èעליה ּבא ּכ ואחר עליה ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקדמה

קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּביאה. קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

נרצה. - קרב ואם יקרב, לא ְְְְִִִִַַָָָֹלפיכ
.‚Èאחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא

ּבכּותית אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכּמה
אֹו מׁשיכה, צריכה ׁשאינּה זה, ּבטלה לי הּבעלי לּה: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאמר
ל אּתן לא אם לּה: ואמר ּבחצרּה הּטלה ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביּׂשראלית
לּה אמר אם אבל ;ׁשּל הּוא הרי - ּפלֹוני ּביֹום ְְֲֲִִֵֶַָָָָָמעֹות
לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא סתם, ּבטלה' לי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ'הּבעלי

אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - ְֲִֵֶֶֶָָָֻטלה
.„Èאינֹו לפיכ גּופן, אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאין

ּבהמה ּכגֹון הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּדבר על אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָחל
מעֹות לּה נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹטהֹורה

ּכׁשר. זה הרי - קרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶָָָָָָולקחה
.ÂË,ׁשמן ועּׂשאתן זיתים סלת, ועּׂשאתן חּטים לּה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן

נתן נׁשּתּנּו. ׁשּכבר ּכׁשרים, אּלּו הרי - יין ועּׂשאתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָענבים
מּנה ואפּלּו לּמזּבח. נאסרה לא - ּבאתנּנּה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּה
הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ּבאתנּנּה חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻאֹותּה
לּה נתן אם וכן ׁשהקּדיׁשן. מּׁשעה ּגבֹוּה ּבהן זכה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּכבר
ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ּפסלֹו, לא - ׁשּלֹו ׁשאינֹו ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּדבר
עֹופֹות, לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,
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ואסּור עליהם חל אתנן - מקּדׁשין ׁשהן ּפי על ים.אף ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
זה. דבר הּוא קּבלה ְִִֵֶַָָָָּומּדברי

.ÊËטלה ל הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב? מחיר הּוא זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאי
אֹו ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה. ּכלב ּתחת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָזה

לּמזּבח. אסּורֹות ּכּלן - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֶַַַָָֻעֹופֹות
.ÊÈלקח וזה טלאים עּׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני

העּׂשרה אבל מּתרין; הּכלב ׁשעם - אחד וכלב ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּתׁשעה
על יתר אֹו הּכלב ּכדמי ּדמֹו מהם אחד יׁש אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּכנגּדֹו:
מחירֹו, ויהיה הּכלב ּכנגד העּׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּדמי
מּדמי ּפחּותין ּדמיו מהן ואחד אחד ּכל ואם מּתרים; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּוׁשארן

אסּורים. ּכּלן העּׂשרה הרי - ֲֲֲִֵֶֶַָָָָֻהּכלב
.ÁÈסלת ונעּׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּנה

זֹונה אתנן מּתרין. - זֹונה ּומחיר ּכלב אתנן מּתר. זה הרי -ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
אבל מׁשּתּנין. הן ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין - ּכלב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּומחיר
נדר לכל ׁשּנאמר: לּבית; רּקּועין יעּׂשה לא אתנן ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּגּופן

הרּקּועים. את להביא -ְִִִֶָָ

ה'תש"ע אלול כ"ה קודש שבת

 
ׁשהן;‡. ּבכל ואּסּורן הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּׂשאֹור

ואינֹו וגֹומר. תקטירּו לא ּדבׁש וכל ּׂשאר כל ּכי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ואחד קרּבן. לׁשם אֹו הּקרּבן עם הקטירן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחּיב
ּכל על לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמקטיר
אינֹו - ּכאחד ׁשניהן הקטיר ואם עצמֹו. ּבפני מהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאחד

אחד. ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹוקה
.מּמּנה הקטיר ואם נפסלה. - ּבּקטרת ׁשהּוא ּכל מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל

מּכזית. ּפחּותה הקטרה ואין לֹוקה. - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבהיכל
.‚- עצים לׁשם לּמזּבח עצמן ּבפני דבׁש אֹו ּׂשאֹור ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהעלה

לריח - ניחח לריח יעלּו לא הּמזּבח ואל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹּפטּור;
אפּלּו עצים. לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה אי ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָניחֹוח
הֹואיל ּבּׂשאֹור, אֹו ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהקטיר

לֹוקה. - הּקרּבן מן ְְִֶַָָוהּוא
קדׁשים„. מּבּׂשר אֹו ואׁשם חּטאת מּבּׂשר הּמעלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

מחּטאת אֹו העמר מּמֹותר אֹו הּמנחֹות מּׁשירי אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹקּלים
מצרע, ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם ּוׁשּתי הּפנים מּלחם אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהעֹוף
ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחת ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָהּמעלה
להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה. - ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּכבׁש
קרּבן ׁשּנאמר: עליהן; חּיב - קרּבן קרּויין והן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהֹואיל

וגֹומר. ליי אתם ּתקריבּו ְְִִֵֵַַָָֹראׁשית
אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּוׁשירי ואׁשמֹות חּטאֹות ּבּׂשר ּכגֹון להקטרה, ראּויין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאינן
ּדבר ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמנחֹות

ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי - לאּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָׁשּמקצתֹו
.Â.לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה איברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר

מן נאמר: ׁשהרי עּׂשה, מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
ולא ּתאכל לא טמאה הא הקרב, הּטהֹורה ּומן אכל ְְְְְֱִֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹהּטהֹורה
עּׂשה, מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ׁשּלֹוקה ּכׁשם - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּתקריב
הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכמֹו
ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעּׂשה, עֹובר - טהֹורה חּיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאיברי
ּתקריבּו הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה מן ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבעּׂשה?
מּכלל הּבא ולאו ּתקריבּו; לא החּיה מן הא קרּבנכם, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹאת

עּׂשה. - ֲֲֵֵעּׂשה
.Êּברּו והּקדֹוׁש ּפסּול, - הּקרּבן והקריב הּגֹוזל אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּגֹונב

לֹומר צרי ואין ּבעֹולה. גזל ּׂשנא ׁשּנאמר: ּׂשֹונאֹו; ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
ואפּלּו ּכׁשר. הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּתּקנת ּומּפני ּבּׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
אינּה - לרּבים נֹודעה אם הּגזּולה, ׁשהחּטאת אמרּו: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמזּבח
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמכּפרת

העֹולה. וכן ּגזלֹות. אֹוכל ְְְִֵֵֵֵַָָמזּבח
.Áהּבעלים ּבּה נתּכּפרּו - סתם והקריבּה חברֹו עֹולת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּגֹונב

ִִָהראׁשֹונים.
.Ëהחדׁש מן ולא הּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאין

וכלאי מערלה לֹומר צרי ואין המדּמע, מן ולא לעמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻקדם
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבעברה, הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּכרם;
ראּויין להיֹותן נתקּדׁשּו לא - הביא ואם ּׂשֹונאּה. ְְְְְְִִִִִֵַָָֹהּוא
ׁשּנפסלּו. ּכקדׁשים ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָלקרּבן,

.Èהּלחם ׁשּתי קדם החדׁש מן אֹותן מביאין אין הּמנחֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
ּכׁשר. - הביא ואם ליי; ּבּכּורים ּבהן: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכּתחּלה,

טֹוב. ּביֹום הּמקצה מן נסכים ְְְְִִִִֶַָֻּומביאים
.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות

ׁשּקרב דבר ל ואין מלח. ּתקריב קרּבנ ּכל על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ודבר והעצים. והּדם הּנסכים מּיין חּוץ מלח, ּבלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלּמזּבח
הּבּׂשר למלח ּומצוה עליו. לסמ מקרא לֹו ואין קּבלה, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹזה
ואם ּומֹולח. האבר את ׁשּמהּפ לצלי ּבּׂשר ּכמֹולח יפה, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָיפה

ּכׁשר. - אחד מלח ּבגרּגיר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמלח
.Èתׁשּבית ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹהקריב

ּכׁשר הּקרּבן - ׁשּלֹוקה ּפי על ואף .אלהי ּברית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלח
ׁשּנאמר: ּבּקמיצה; מעּכב ׁשהּמלח הּמנחה, מן חּוץ ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻוהרצה.

.מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹולא
.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח

מּביתֹו. לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעצים;
ועל הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָּובׁשלׁשה
מֹולחין היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
ּובראׁשֹו האיברים. מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים. ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעֹורֹות
ועֹולת הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשל

ָהעֹוף.
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ה'תש"ע אלול י"ט ראשון יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמּתנֹות
ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ּדבר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּובאּור
ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש טבל; הן הרי ―ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מחמּׁשים אחד והּוא ּגדֹולה ֿואחר ְְְֲִִֵֶַַָָ
― הּנׁשאר עׂשירית מהּנׁשאר עׂשירית מפריׁש ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּכ
עׂשירית מפריׁש ואחרּֿכ ראׁשֹון; מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָוזהּו
ּתרּומה נֹותן ׁשני. מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָמּמה
יאכל ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹּגדֹולה
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלבעליו
לאחרֹו מהּֿׁשראּוי מּלהקּדים האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָּובאה
אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ּׁשראּוי מה ְְְְְִִֵֶַַַָָּומּלאחר

תאחר" לא ודמע מלאת" יתעּלה:  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
מה ודמע מּמלאת תאחר לא יאמר: ּכאּלּו .ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹ

ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי   ְְְְְִִֶַַָ
ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ

ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹעֹובר

ּובּמכלּתא עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― תאחר" ְְְִֵֶַַַָָָָ
הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ― "מלאת" :ְְִִִִֵֵַַָָ

תאחר" "לא ּתרּומה; זֹו ― "ודמע" ְְְְְֲִִֵַַַָֹמןֿהּמלאי:
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ―  ְִִִֵֶַָֹ

וׁשם לּבּכּורים. ּתרּומה לּתרּומה, ְְְִִִַַָָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ּכלֿהּמקּדים אמרּו: מּכאן ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָנאמר:
עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ֲִִִֵֵֵֶַַַָּומעׂשר
נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה

ּתמּורה לֹוקה.ּבריׁש אינֹו ׁשהּמקּדים ְְְִֵֵֶֶַַָ

ה'תש"ע אלול כ' שני יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ג ּכלֿזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

לאֿ "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ׁשּום ְְְְֱִֶָָָָֹמּלאכֹול
קדׁש" יאכל  ּב"קד וכּונתֹו ,― זה ׁש" ְְֶֶֶַַָָֹֹֹ

נקראּו: הם ׁשּגם לפי הּבּכּורים, וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּתרּומה.
ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה,  ולזאת , ְְְֲֵֶָָָֹ

לכלֿמֹועל הּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ְְְְְְִִִִֵַַָָָּכּונּתי

  אכל ואם ּבזדֹון. ְְֳִִַַָָָּבּקדׁשים
ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַָָָָָּתרּומה
ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּתֹוספת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹחּיב

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּתרּומה. מנּומּמּסכת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשאכל זר ּובכללם: ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻמחּיבי
ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו: לכ ראיה והביאּו ְְְְְִִֵֵֵָָָָָּתרּומה,

יחּללהּו" לאֿיאכל "וכלֿזר ואחריו ְְְְֲַַַָָָֹֹֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַָָֹקדׁש".
ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּבּכּורים
ואֹומר: האּלה ּכלֿהּמׁשניֹות על חֹולק ורב ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָלזרים;

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― ּתרּומה ׁשאכל זר ְְֶֶֶַַַָָָָ
ּופליג הּוא ּתּנא   ּבארנּו ּוכבר ְְְִֵַַָָ

הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו     ְְְִִֵֵַָ
מחלקת מחּיבת ׁשאינּה ׁשּכלֿמחלקת ,ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הלכה, ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹלמעׂשה
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ְְְֲִִִַַָָָָֹֹֹֹולא
הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהלכה
אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ׁשּכלֿמחּיב לפי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלֹוקה,
ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגםּֿכן, לֹוקה ― ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּלאוין
לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ּכלֿמֹועל וכן זה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמאמר

לאיׁש סמּו ּבמפלא אמרם והּוא ספק, ּבלי ְְְְְְִִֵָָָָָֻ
   אמרּו הקּדיׁש, ְְִִִָאם

 יֹוחנן רּבי אחרים ואכלּו הּוא "הקּדיׁש :ְְְֲִִִִֵַָָָ
לֹוקין". ּתרויהּו: ּדאמרי ּבןֿלקיׁש ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָורּבי

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
   ּוׂשכירֹו ּכהן ְִֵֹ

וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: ּתרּומה, ְְֱִִֵֶַַָָָֹמּלאכֹול
קדׁש" לאֿיאכל ּכדין ּדינֹו אכל, ואם , ְְִִִֶַַָֹֹֹ

זרים. ְִָָׁשאר

ה'תש"ע אלול כ"א שלישי יום

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיי"טֿכ"אאלולה'תש"ע

― הקל"ה הערלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ּתרּומה. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָמּלאכֹול
אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו מּלאכלם. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמזהר
מעּתיקי ּבארּו זה ועם ׁשוה, ּבגזרה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָנלמד
מּדרּבנן. לא מּדאֹוריתא זה ׁשאּסּור ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה,

יבמֹות אֹוכלּולׁשֹון ׁשאינֹו לערל "מּנין ְְְִִֵֵֵֶַָָ
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קי          
  

      

ה'תש"ע אלול י"ט ראשון יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמּתנֹות
ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ּדבר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּובאּור
ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש טבל; הן הרי ―ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מחמּׁשים אחד והּוא ּגדֹולה ֿואחר ְְְֲִִֵֶַַָָ
― הּנׁשאר עׂשירית מהּנׁשאר עׂשירית מפריׁש ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּכ
עׂשירית מפריׁש ואחרּֿכ ראׁשֹון; מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָוזהּו
ּתרּומה נֹותן ׁשני. מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָמּמה
יאכל ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹּגדֹולה
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלבעליו
לאחרֹו מהּֿׁשראּוי מּלהקּדים האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָּובאה
אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ּׁשראּוי מה ְְְְְִִֵֶַַַָָּומּלאחר

תאחר" לא ודמע מלאת" יתעּלה:  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
מה ודמע מּמלאת תאחר לא יאמר: ּכאּלּו .ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹ

ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי   ְְְְְִִֶַַָ
ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ

ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹעֹובר

ּובּמכלּתא עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― תאחר" ְְְִֵֶַַַָָָָ
הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ― "מלאת" :ְְִִִִֵֵַַָָ

תאחר" "לא ּתרּומה; זֹו ― "ודמע" ְְְְְֲִִֵַַַָֹמןֿהּמלאי:
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ―  ְִִִֵֶַָֹ

וׁשם לּבּכּורים. ּתרּומה לּתרּומה, ְְְִִִַַָָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ּכלֿהּמקּדים אמרּו: מּכאן ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָנאמר:
עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ֲִִִֵֵֵֶַַַָּומעׂשר
נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה

ּתמּורה לֹוקה.ּבריׁש אינֹו ׁשהּמקּדים ְְְִֵֵֶֶַַָ

ה'תש"ע אלול כ' שני יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ג ּכלֿזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

לאֿ "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ׁשּום ְְְְֱִֶָָָָֹמּלאכֹול
קדׁש" יאכל  ּב"קד וכּונתֹו ,― זה ׁש" ְְֶֶֶַַָָֹֹֹ

נקראּו: הם ׁשּגם לפי הּבּכּורים, וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּתרּומה.
ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה,  ולזאת , ְְְֲֵֶָָָֹ

לכלֿמֹועל הּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ְְְְְְִִִִֵַַָָָּכּונּתי

  אכל ואם ּבזדֹון. ְְֳִִַַָָָּבּקדׁשים
ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַָָָָָּתרּומה
ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּתֹוספת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹחּיב

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּתרּומה. מנּומּמּסכת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשאכל זר ּובכללם: ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻמחּיבי
ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו: לכ ראיה והביאּו ְְְְְִִֵֵֵָָָָָּתרּומה,

יחּללהּו" לאֿיאכל "וכלֿזר ואחריו ְְְְֲַַַָָָֹֹֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַָָֹקדׁש".
ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּבּכּורים
ואֹומר: האּלה ּכלֿהּמׁשניֹות על חֹולק ורב ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָלזרים;

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― ּתרּומה ׁשאכל זר ְְֶֶֶַַַָָָָ
ּופליג הּוא ּתּנא   ּבארנּו ּוכבר ְְְִֵַַָָ

הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו     ְְְִִֵֵַָ
מחלקת מחּיבת ׁשאינּה ׁשּכלֿמחלקת ,ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הלכה, ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹלמעׂשה
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ְְְֲִִִַַָָָָֹֹֹֹולא
הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהלכה
אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ׁשּכלֿמחּיב לפי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלֹוקה,
ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגםּֿכן, לֹוקה ― ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּלאוין
לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ּכלֿמֹועל וכן זה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמאמר

לאיׁש סמּו ּבמפלא אמרם והּוא ספק, ּבלי ְְְְְְִִֵָָָָָֻ
   אמרּו הקּדיׁש, ְְִִִָאם

 יֹוחנן רּבי אחרים ואכלּו הּוא "הקּדיׁש :ְְְֲִִִִֵַָָָ
לֹוקין". ּתרויהּו: ּדאמרי ּבןֿלקיׁש ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָורּבי

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
   ּוׂשכירֹו ּכהן ְִֵֹ

וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: ּתרּומה, ְְֱִִֵֶַַָָָֹמּלאכֹול
קדׁש" לאֿיאכל ּכדין ּדינֹו אכל, ואם , ְְִִִֶַַָֹֹֹ

זרים. ְִָָׁשאר

ה'תש"ע אלול כ"א שלישי יום

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיי"טֿכ"אאלולה'תש"ע

― הקל"ה הערלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ּתרּומה. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָמּלאכֹול
אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו מּלאכלם. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמזהר
מעּתיקי ּבארּו זה ועם ׁשוה, ּבגזרה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָנלמד
מּדרּבנן. לא מּדאֹוריתא זה ׁשאּסּור ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה,

יבמֹות אֹוכלּולׁשֹון ׁשאינֹו לערל "מּנין ְְְִִֵֵֵֶַָָ
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קב          
  

ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? ְְְֱִִִֶַָָָָ
ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ

ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָאסּור
ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ּבֹו"; ְְְִִִַַָָָָָאסּור

ספרא לׁשֹון  רּבי" אמרּו: וׁשם , ְְְְִִַָָָ
איׁש איׁש אֹומר, עקיבא את לרּבֹות ― ְֲִִִֵֶַָ

ּבגמרא ּכלֹומר: ּכן, ּגם נתּבאר וׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהערל".
מׁשּויבמֹות ּתֹורה: ׁשּדבר ,  ְְֶַָָָ

 עליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל
אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו מןֿהּתֹורה, ְְִִִֶַַָָָָָָּבתרּומה
מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו אמרּו: וׁשם זה. ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָוהבן

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱִִִִֶֶַָָמּלאכֹול
עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע והּוא ְֲֳִַַַַַָָָֹֹֹאהרן

יטהר" מּכֹותאׁשר ּובגמרא .:אמרּו ְְְֲִִֶַָָָָ
איזהּו וגֹו'. איׁש מאיׁש מּנין? לּתרּומה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ"אזהרה
― אֹומר הוי אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹּדבר
ׁשל ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". ְְְְְֶֶַַַָָָָָָזֹו
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹֻאהרן"

    עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַָ
אתֿמׁשמרּתי" "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה ּבענין ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָהּלאו

 ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על והעֹובר .ְִִֵֵֶַַָָָָ
מּסנהדרין ט' ּובפרק מיתהׁשמים מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

ּתרּומה ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבידי
"וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם והביאּו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָטהֹורה

חטא" עליו ולאֿיׂשאּו .אתֿמׁשמרּתי ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

ה'תש"ע אלול כ"ב רביעי יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה האזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ

    ֱִֶמּלאכֹול
הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, רּׁשאית ׁשהיתה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקדׁש

וׁשֹוק וחזה    , ְֶָָ
הוא זר לאיׁש תהיה ּכי "ּובתּֿכהן אמרֹו: ְְְְִִִִֵֶַָָֹוהּוא

תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת  , ְֳִִֵַַָֹֹ
יבמֹות זר,ּובגמרא לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֶָָָָָָ

ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ׁשּנבעלה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּכיון
אמרּו הּקדׁשים" "ּבתרּומת ּׁשאמר: : ְְֳִִֶַַַָָָ

חזה ּכלֹומר: תאכל", לא מןֿהּקדׁשים ְְֳִִֵֶַַָָָֹֹ"ּבמּורם
לא ּבּקדׁשים היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם ְְְְֳִִִַָָָָָֹוׁשֹוק
ּתרּתי מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי ְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָֹתאכל,

    נבעלה ׁשאם ּכלֹומר ,ְְֲִִֶַָ
היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְִִִֶָָָָָָלפסּול
חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ּומת לזר ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָנׂשּואה
בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, לאו ונמצא וׁשֹוק ְְְְִִִֶֶֶַָָָָלחזה
האחד ענינים: ׁשני ּכֹולל תאכל", לא ְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהּקדׁשים
אזהרה והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאזהרה
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכהנת
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבעֹודּה
"וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: הּפרּוׁש מקּבלי ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלמדּוהּו:

קדׁש" לאֿיאכל הּזר ּתחת ׁשהיא וכלֿזמן , ְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹ
וגם זה, ודע ּבּה. קרינא ו"זר" ּכזר היא הרי ―ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. היא הרי ― זה לאו על עברה אם ְֲִִִֵֶַָָָָהיא

ה'תש"ע אלול כ"ג חמישי יום

ה'תש"ע אלול כ"ד שישי יום

ה'תש"ע אלול כ"ה קודש שבת

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Ú̇̆‰ÏÂÏ‡‰ÎÎ̆Ẫ̇̆ÚÂ

― הקכ"ז להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
"וכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, מּצמח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמעׂשר

לה'" וגֹו' הארץ מעׂשר  ֿאת ["ּכי ְְִֶֶַַַָָ
ּתרּומה" לה' ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמעׂשר

  הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[  , ְֵֵַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר
ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָּבמּסכת
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָואינֹו
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(‡).ÈÓÁÏ‰ ˙Èששמו דבר כל דרך וכן לחם, בבית

כמ תיבות, קריתבשתי אל, בית שמש, בית לחם, בית ו:
התיבות, שתי בין מטיל ה"א, בו להטיל בא אם ארבע,
הלחמי: בית האלי, בית הארבע, קרית כגון:

(„).Â„ÁÈÂ:לקראתו לצאת ‚„(Â)מהרו Í‡ Ó‡ÈÂ
.ÂÁÈ˘Ó שהגון‰' זה הוא אמת אך בלבו, ויאמר

Â‰‡Ó.(Ê)למלכות: Ï‡ Ë˙ Ï‡:תארו יופי ÈÎאל

.Â‰È˙Ò‡Óשנאמר כמה הוא, שכעסן כח)לפי יז :(לקמן
בדוד: אליאב אף ‰‡„Ì.ויחר ‰‡È ˘‡ ‡Ï ÈÎאף

לשאול שאמרת רואה, לעצמך שקראת פי יט)על ט :(לעיל
רואה: שאינך מודיעך אני כאן הרואה, ÚÈÂ(Ë)אנכי

.‰Ó˘ È˘È:שמעא ‰˜Ë.(È‡)הוא ‡˘נשאר
ÂÒ.הקטן: ‡Ïסעודה מושב כל לאכול, נשב לא

הסבה: ‰'.(È‚)קרויה ÁÂ ÁÏˆ˙Â:גבורה רוח

 
(‡).ÂÈ˙Ò‡Ó È‡Â:מרובה זמן עליו להתאבל מהראוי ואין

.ÍÏÓ ÈÏ:מצותי לשמור לי, מלך יהיה שהוא לומר: רצה
().˙Ó‡Â:העיר לו,Ó‡ÈÂ.(„)לבני אמר שבהם הגדול

העדר בעבור הוא או השלום, עמו בהיות הוא בואו אם
˘ÌÂÏ.(‰)השלום: Ó‡ÈÂובאתי רע, ואין עמי השלום הנה

וכו': לה' לזבוח ‰'.(Â)הנה „‚ Í‡הוא למלכות לומר רצה
עמו: ה' שיהיה לומר: רצה ה', נגד משיחו שיהיה אך הגון,

(Ê).‡Ï ÈÎרואה אשר בדבר לתלות רואה איני לומר: רצה
ÌÈÈÚÏ.האדם: ‰‡Èהדבר שהוא עינים, יפה הוא הנראה אם

זה: בדבר המלוכה לתלות ואין האדם, יראה אבלÂ‰'.אשר
תלוי: הדבר ובזה היא, הטובה ללבב, יראה ˘Ú˙(È)ה'

.ÂÈהימים טו)בדברי ב אליהו(א ושמו בן, עוד לישי שהיה יש ובמדרש השביעי. דוד שנאמר: דוד, עם שבעה אם כי חשב לא
שנאמר הנגידים, בין יח)המוזכר כז א אלי(שם ליהודה נאמר: וכן דוד, מאחי יב)הו יז בנים(לקמן שמנה ולו בדברי: חשבו שלא [ומה

כה) יז (שמואלֿב שנאמר וכמו האב, מן ולא האם מן רק האחים לשבעת אחיות היו ואביגיל וצרויה אחרת. מאשה שהיה יראה אביגילהימים, אל בא אשר :
בדברי והנה האם. מן ולא האב מן לא לאליהו, אחיות היו לא כן ובהיות ישי, בת ולא נחש, בת שהיתה יראה ומזה נחש. בת

טז)הימים ב חז"ל(א אולם כאמור, אחיות היו לא לאליהו כי עמהם, אליהו חשב לא ולזה ואביגיל, צרויה ואחיותיהם נאמר:
אמרו כי כן, קבלו א)לא יז בתרא ישי]:(בבא הוא שנחש :(‡È).ÂÓ˙‰:נשלמו ÂÒ.בניך:‰ÌÈÚ.האם ‡Ï ÈÎהשלחן על

פה: בואו עד ‰Â‡.(È)לאכול, ‰Ê ÈÎ:בו בחרתי אשר

 
(‡).Í˜:קרן דמות עשוי מה, ‰ÈÓÁÏ.כלי ˙È:לחם בית
(‚).ÁÊ:הזבח בשר בחרדה:Â„ÁÈÂ.(„)באכילת מהרו
(‰).Â˘„˜˙‰כמו הזמנה, ד)ענין ו עליה(ירמיהו קדשו :

שמעא:˘Ó‰.(Ë)למלחמה: תם‰˙ÂÓ.(È‡)הוא מלשון
מÂÒ.נשאר:˘‡.והשלמה: קרויה לאכילה סיבה,הישיבה

מסובים: לשבת היה דרכם אדום:‡„ÈÂÓ.(È)כי ÌÚמראה
.ÌÈÈÚ ‰Èוכן עינים, ויפה לומר י)רוצה ד שבי(עמוס עם :

זרוז:˜ÌÂ.מראה:È‡Â.סוסיכם: ענין ÁÏˆ˙Â.(È‚)הוא
כמו י)ועבר, י אלהים:(לעיל רוח עליו ותצלח :.'‰ ÁÂרוח

מה': גבורה
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עמו: ה' שיהיה לומר: רצה ה', נגד משיחו שיהיה אך הגון,

(Ê).‡Ï ÈÎרואה אשר בדבר לתלות רואה איני לומר: רצה
ÌÈÈÚÏ.האדם: ‰‡Èהדבר שהוא עינים, יפה הוא הנראה אם

זה: בדבר המלוכה לתלות ואין האדם, יראה אבלÂ‰'.אשר
תלוי: הדבר ובזה היא, הטובה ללבב, יראה ˘Ú˙(È)ה'

.ÂÈהימים טו)בדברי ב אליהו(א ושמו בן, עוד לישי שהיה יש ובמדרש השביעי. דוד שנאמר: דוד, עם שבעה אם כי חשב לא
שנאמר הנגידים, בין יח)המוזכר כז א אלי(שם ליהודה נאמר: וכן דוד, מאחי יב)הו יז בנים(לקמן שמנה ולו בדברי: חשבו שלא [ומה

כה) יז (שמואלֿב שנאמר וכמו האב, מן ולא האם מן רק האחים לשבעת אחיות היו ואביגיל וצרויה אחרת. מאשה שהיה יראה אביגילהימים, אל בא אשר :
בדברי והנה האם. מן ולא האב מן לא לאליהו, אחיות היו לא כן ובהיות ישי, בת ולא נחש, בת שהיתה יראה ומזה נחש. בת

טז)הימים ב חז"ל(א אולם כאמור, אחיות היו לא לאליהו כי עמהם, אליהו חשב לא ולזה ואביגיל, צרויה ואחיותיהם נאמר:
אמרו כי כן, קבלו א)לא יז בתרא ישי]:(בבא הוא שנחש :(‡È).ÂÓ˙‰:נשלמו ÂÒ.בניך:‰ÌÈÚ.האם ‡Ï ÈÎהשלחן על

פה: בואו עד ‰Â‡.(È)לאכול, ‰Ê ÈÎ:בו בחרתי אשר

 
(‡).Í˜:קרן דמות עשוי מה, ‰ÈÓÁÏ.כלי ˙È:לחם בית
(‚).ÁÊ:הזבח בשר בחרדה:Â„ÁÈÂ.(„)באכילת מהרו
(‰).Â˘„˜˙‰כמו הזמנה, ד)ענין ו עליה(ירמיהו קדשו :

שמעא:˘Ó‰.(Ë)למלחמה: תם‰˙ÂÓ.(È‡)הוא מלשון
מÂÒ.נשאר:˘‡.והשלמה: קרויה לאכילה סיבה,הישיבה

מסובים: לשבת היה דרכם אדום:‡„ÈÂÓ.(È)כי ÌÚמראה
.ÌÈÈÚ ‰Èוכן עינים, ויפה לומר י)רוצה ד שבי(עמוס עם :

זרוז:˜ÌÂ.מראה:È‡Â.סוסיכם: ענין ÁÏˆ˙Â.(È‚)הוא
כמו י)ועבר, י אלהים:(לעיל רוח עליו ותצלח :.'‰ ÁÂרוח

מה': גבורה
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(ÁÎ).ÌÂÏ˘ ÍÈÂ˜ Ï‡ ÙÒ‡Âאלא נהרג והלא

אני אשר הרעה בכל עיניך תראינה שלא מזה בשלום
הבית: חורבן כלומר יושביו ועל הזה המקום על מביא

(Ï).È‰ ÙÒעל המלך שחרד החרדה כל הרי
כתוב התורה(שם)שנמצא שקראה וראה אותך ה' יולך
ברית כרת(שם)אותה הוא אף ולכך הברית דברי אלה

אחריו בסמוך כתוב וראה ל"ט)ברית את(שם ושמרתם
בסמוך כתוב יאשיהו ראה גם אותם ושמרתם וגו' דברי
עד נשיכם טפכם עד וגו' כולכם היום נצבים אתם
באותו אף אמר היום עמך כורת עד בברית לעברך
נצבים אתם כתוב ששם ברית אני אף אכרות דוגמא

מקטן בירושלים הנמצא העם כל ויעמד אני אף וגו'
גדול: Â‚Â.(Ï‡)ועד Â˘Ù ÏÎÂ ÂÏ ÏÎאשר

כתוב שם ל')מצא לבבך(שם בכל אלהיך ה' עד ושבת
נפשך: Â„ÓÚ.ובכל ÏÚ ÍÏÓ‰ „ÂÓÚÈÂ:נצבים ל'

(Ï).Ì‰ÈÂ‡ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÎאותן ככל
אלהי כאן כתיב לפיכך אבותיהם אלהי שם שכתוב
על שלשם ברית וכל במדבר לאבותם שכרת אבותיהם

דכתיב כוכבים כט)עבודת וגו'(שם שקוציהם את ותראו
כל את יאשיהו ויסר לפיכך ה' מעם היום פונה עד

וגו': ÁÒÙ.(‡)התועבות ÌÈÏ˘ÂÈ Â‰È˘‡È ˘ÚÈÂ
כמשפטו: פסח עשו לא הרשעים יהודה מלכי שכל לפי

 
(ÂÎ).‰„Â‰È ÍÏÓ Ï‡Â:עצמו המלך אל הנוגע דבר ר"ל

.ÚÓ˘ ˘‡ ÌÈ„‰שמעת כאשר גזורה שהגזרה אף ר"ל
עמהם: כליל תהיה „ÂÈ.(ÊÎ)לא ‡ ÍÚÓ˘בעת ר"ל

מה': היא אשר הזה האות בדברי ˜ÍÈÂ.(ÁÎ)השכלת Ï‡:העמים בארץ תקבר מ"מÌÂÏ˘.ולא במלחמה מת כי עם
ישראל: על הבאה בהרעה ראה לא כי על לשלום לו וחבריו:ÂÈ˘ÈÂ.תחשב ‰È.(Ï)חלקיה ÙÒהנאמרים התוכחות ספור

‰.בברית: È ‡Ó‰ומפי המקודשות משה בידי כתובה היא ואף בפתיחתה מגולה תוכחות מצאו ההוא בהספר כי על וזהו
לה': לשוב העם את להחריד עצומות סיבות והמה Â„ÓÚ.(Ï‡)ה' ÏÚ:שם לעמוד למלך המיוחד המקום ‰È.על È„ ‡

בברית: הנתונה התורה בברית:ÓÚÈÂ„.(Ï)דברי כולם בברית:Â˘ÚÈÂ.העמיד הנתונה התורה כדברי עשו והלאה מאז
(‚Ï).„ÚÈÂ:'ה את לעבוד ואמר העבודה מהו ומפרש וחוזר בישראל הנמצא כל את ‰Â˘‡.(‡)העביד ˘„ÁÏ'שנא לפי

כמשפט: הראשון בחדש עשה שיאשיה אמר לזה השני בחדש פסח עשה שחזקיה ÌÂÓ˘Ó.()למעלה ÏÚבמשמר כ"א
ה':Ì˜ÊÁÈÂ.שלו: עבודת לעשות באזהרה זרזם

 
(ÊÎ).ÍÏ Í:הלב מקשה הפוך ‡ÍÙÈÒÂ.(ÁÎ)הוא

.ÙÒ‡Âאותי מאסף איש ואין כמו הכנסה יט)ענין :(שופטים
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(119 (120121)ה ת(122 ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַ
(123  א    ה מ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

ה ה  את מה א  מת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ
ה מ מ ה (124ה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻ

מה(125א  (126תת  ְְְְֲֲִִֵַַָָ
(127  א 128)האאמ מה 129)את את ְִֵֵֶֶֶַַַָ
(130א  ת131)אאמ הא  הת ה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

א מ א  א  תא(132ת ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ
הה ה(133הת (134ה  ת ְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָ

הא את ה הא  ה  ת ְְֲִִִֵֶֶַַָָהא
התת מ  מ א(135התת   ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻ

ה הה הה   ת ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻה
(136 מ ת מ(137(138ת מת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

א  ה ת  מ מה139)א ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
א  א ה את א  מ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָה

ה ת 140)א ה מ (141את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

 מ ה   ממ  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָההה
ה142) מ(143הת(144  ה (145 א ְְֵֶַַַַַַָ

 (146תה את מה ה א(147ה  ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
 ת ת  (148א ה את  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

מא תה  א   א ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
 ת     את מ מ ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻמ
מא א  ה  א ה א ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

תה ת  תא   א(149 ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
תא(150(151א א את   ת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹֹ

א    א ת ה מהמא  תְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָ
ה מת הא א  ה ת ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
ת ה מת ה א ה ְְְְְִִִִִֵַַַָָת
מה  א   הא  מ ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻה
 הא מה תה  א מת   אְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

הת ת א את א(152אה ה  ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
(153ת הת ה ְְֲֲִַָָָָהה
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(119 (120121)ה ת(122 ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַ
(123  א    ה מ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

ה ה  את מה א  מת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ
ה מ מ ה (124ה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻ

מה(125א  (126תת  ְְְְֲֲִִֵַַָָ
(127  א 128)האאמ מה 129)את את ְִֵֵֶֶֶַַַָ
(130א  ת131)אאמ הא  הת ה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

א מ א  א  תא(132ת ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ
הה ה(133הת (134ה  ת ְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָ

הא את ה הא  ה  ת ְְֲִִִֵֶֶַַָָהא
התת מ  מ א(135התת   ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻ

ה הה הה   ת ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻה
(136 מ ת מ(137(138ת מת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

א  ה ת  מ מה139)א ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
א  א ה את א  מ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָה

ה ת 140)א ה מ (141את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

 מ ה   ממ  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָההה
ה142) מ(143הת(144  ה (145 א ְְֵֶַַַַַַָ

 (146תה את מה ה א(147ה  ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
 ת ת  (148א ה את  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

מא תה  א   א ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
 ת     את מ מ ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻמ
מא א  ה  א ה א ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

תה ת  תא   א(149 ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
תא(150(151א א את   ת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹֹ

א    א ת ה מהמא  תְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָ
ה מת הא א  ה ת ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
ת ה מת ה א ה ְְְְְִִִִִֵַַַָָת
מה  א   הא  מ ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻה
 הא מה תה  א מת   אְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

הת ת א את א(152אה ה  ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
(153ת הת ה ְְֲֲִַָָָָהה
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˙BB‰ Èea Ó nL ÈÓ ÌÈLÓ ‡L B‡ ÌÈÓ ÈÏÎa ‰È‰È ‡Ï ˙BB Ba ÏaÏ ‰ ˙ ÈÏ‰ ˙BL
ÌÈ ÈLÓ „‡a ‡l‡ Èea ÌBÏ ‰ÈÏ„a elÈ‡ eÈ‰ ‡Ï ‰nL eÏiL „iÓ eaÎiLÌÈn‰ eÈ‰iL B‡ 

ÌÈÚa˙Ó Ì‰ Ì‰Ï e‡‰ ÚÈnLÎe e‡‰ ÏaÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡ Ì‰L ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„  ÈÏ B ÈÏ B˙a
‰ ‰È‰ el‡ ÌÈÏÎa ÌÈn‰ ˙L È‰L ‡ÓÏÚa ÌB ‡l‡ BÈ‡ Ì„‡‰ e‰aÎÓL ‡e‰ e‡‰ ‡ÓL ÌÈaÎÓe

ÌÈÏ‰ ÈB„ eÈ‰ e‡‰Ï ÌÈn‰ Èa ‰ÈÓÌÈaÎÓ ÌÈn‰ È‡L ÈÚa ‡e‰L ‡l‡ ÈÏ B˙a ÌÈn‰ È‡ elÈ‡ B‡ 
‰LÓ Ï eÓ e‡‰ a ‰‡L ˙Èl B ˙BÈ BlÓ e‡‰ ÌÈÚBÓ Ì‰L ‡l‡  Ï„e‰L ‰ÓÏÚ 

‰aÎÈ ÈÏ‡Óe ˙BÈ BÏ ÏÎeÈ ‡Ï e‡‰ ÌL ÚÈÈLL e‡‰ Ó ˙ B ˙Èlh‰ÈÏ ÈB„ È‡L ‡ Ï‡ 
Èea Ì ‡ ‰ È‡ ˙BB‰ ˙‡ LnÓ ÌÈaÎÓ ÌÈn‰ ÈL ÈÏaL ÌÈÓÏ  Èa ÌÈÈÓ. 

1

2

3

4

5

6

7

8

 
   הפסד במקום רק והוא -.

  מלבן שאינו משקה -.
  כזה ובאופן בלבד)- האש התפשטות (שמונע

הפסד במקום שלא אפילו התירו -.
     שעון שהמפעיל שכתבו יש -

שיצלצל˘˙שבת בשבת מעורר שעון המפעיל או ,
כמקרב אלא בעלמא כגורם נחשב אינו - מסוימת בשעה
של שסופו כיון הפסד במקום אפילו ואסור - הפעולה
הנר תחת מים ובתוכו כלי שנותן כמי והוא לפעול, השעון

המים לתוך ליפול האש של וסופה -.

למי דומה שאינו - בלבד מדרבנן שאיסורו שכתבו ויש
בכלי מים שנתן למי אלא בידים, מים חדש)שנתן -(חרס

כחו, ככח נחשב ולכן - הכלי שבירת של הפעולה וחסרה
של הפעולה חסרה דידן של)ובנדון השעון שעון(סיבובי

.השבת
רנב סימן בריש נתבארה שבת בערב שבת שעון הפעלת .דין

     שבת בשעון שינויים ביצוע -
בשבת: בשבת- שבת בשעון נגיעה כל אוסרים מהפוסקים כמה

יובאו ולהלן סי"ד, שח בסי' בעז"ה ויתבאר מוקצה איסור משום
כיבוי: גרם מצד שבת שעון לשינוי הנוגעות הפוסקים שיטות

 
ובסי'28) גדול, צורך במקום שהוא סק"ג בקו"א מבואר כן

ושם הפסד, במקום רק שהוא כתב ס"ט תקיד ובסי' סכ"ב שלד
מצרכי שהוא אע"פ גדול צורך לשאר שה"ה הוסיף סק"ג בקו"א

מצוה. לצורך או הרשות,
(29:"ÎÒ „Ï˘ 'ÈÒ "„האחד מצדה האור בה שאחז תיבה

בסי' שנתבאר ע"ד בטלטול המותר גדי של עור ליטול מותר
האור יתפשט שלא כדי לאור סמוך עליה אותו ולפרוס ש"ח

התיבה. על ומגין נשרף ואינו מתחרך הוא שהעור יותר
מלאים בין ריקנים בין הכלים בכל מחיצה לעשות ומותר
אע"פ מים מלאים חדשים חרס בכלי ואפילו הדליקה להפסיק
את ומכבים ומתבקעים האור את לקבל יכולים אינם שהם
שבשעה כזה כיבוי גרם על הפסד במקום גזרו לא הדליקה
הכלי דופני דהיינו לאור בינם המפסיק דבר יש המים שנותן
עצמו את ומכבה הכלי את שמבקע הוא והאור בתוכו שנותנם
בסי' שנתבאר כמו בעלמא גורם אלא אינו מים הנותן והאדם

רס"ה.
(30:‚"ÎÒ „Ï˘ 'ÈÒשאינם במשקים אמורים דברים במה

על ליתן אסור - המלבנים משקים שאר או מים אבל מלבנים,
כיבוסו זהו הבגד ששריית משום או סחיטה גזרת משום הטלית

ושי"ט. ש"ב בסי' כמ"ש
ב31) מבואר ÎÒ"‚:כן „Ï˘ 'ÈÒמצד האור בה שאחז טלית

שיכבה כדי האור מן קצת רחוק משקין עליה ליתן מותר אחד
בינם המפסיק דבר כאן שאין פי על ואף לשם כשיגיע האור

אלא כבר שנדלק מה כלל מכבין אינם הם מקום מכל לאור
מאליו. כבה והוא יותר מלדלוק האור שמונעים

מ משמע Ë"Ò:וכן „È˜˙ 'ÈÒהנר סביבות למטה ליתן מותר אבל
לתחבו כגון לשם כשיגיע שיכבה בענין מלהשרף המונעו דבר
תצ"ח בסי' כמ"ש גומא בו נעשית שאין בענין תיחוח חול לתוך
גורם שהוא אע"פ הדולק דבר בגוף מעשה עושה שאינו דכיון

אם כיבוי לגרום שאסור ואע"פ כלום בכך אין כיבוי לאלמהר
שהדבר כיון מקום מכל של"ד בסי' שנתבאר כמו הפסד במקום
מונע שהוא אלא האש את ממש מכבה אינו הנר סביבות המונח

כיבוי. גרם משום בזה גזרו לא לפיכך מלהשרף אותו
באנצ'32) הובאו ל, סי' חושב מעשה קנא, סי' יהודה בן שו"ת

דימו והם ,3 הערה פ"ג חשמל לערך נספח יח כרך תלמודית
דידן. הדין עם גם הוא ומתאים - חציו' משום ל'אשו זאת

נחשב - השעון שמפעיל שבשעה מכך, יתירה שהוסיפו ויש
ע' אש (מאורי ממש ההדלקה או הכיבוי מעשה כהתחיל
בכיבוי להקל וכ' בזה שהסתפק יג סי' שלמה מנחת 201-202
הנ"ל תלמודית באנצ' הובא דאורייתא מלאכה שאינה נורה

.(14 הערה
שבת שעון להפעיל אסרו לא מקום שמכל הסעיף בהמשך וראה

בשבת. הפעלתו איסור יודעים דכולם - השבת קודם
ח"ד33) משה אגרות שו"ת קנז, סי' או"ח שיק מהר"ם שו"ת

סי' מהדו"ג יקרה אבן מט, סי' ח"א יעקב חלקת שו"ת ס', סי'
לחז"א ציין 10 ובהערה ,8 הערה שם תלמודית באנצ' הובאו פה
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(מכאן שלמדו שלמה')יש ה'מנחת שמותר(שיטת
הפעולה ביטול או לדחיית שיביא באופן המתג (כגוןלהוזיז

המזגן) או האור כיבוי אופעולת הכיבוי זמן שמאחר היינו ,
אלא כיבוי, או הבערה מחדש שאינו כיון - לגמרי מבטלו

בלבד הפעולה .מונע
המתג שהזזת באופן רק והוא השעון, פעולת באופן תלוי הנ"ל [היתר
במקומו המתג שיתקע עד השעון פעולת את לרגע אפילו מבטלת אינה
- השעון פעולת מתבטלת מיד המתג שכשמוזיז בשעון אבל החדש,

מלכתחילה שבת שעון כמניח שהוא כיון אחר במקום לתקעו ].אסור
שגם משה') ה'אגרות (שיטת וסוברים חולקים רבים אבל

לגמרי אסור שבת בשעון הכיבוי זמן .איחור
    הדלקה לאחר אומותר

החשמלי, המעגל את ניתק השבת ששעון בשעה לבטלה
מנת על - לשקע המחובר חשמלי מכשיר לנתק מותר וכן

החשמלי המעגל כשיתחבר יידלק זאתשלא אוסרים ויש ,

מוקצה. משום
    שעון שמפעיל למי דומה דינו

או הפעולה, שמקרב משום שאסור בשבת, לכתחילה שבת
עכ"פ גרמא .משום

   זרם שאין חשמל הפסקת בשעת
- אדם ע"י אלא אוטומטי באופן להתחדש עתיד החשמל
לאחר בין להקדים בין השבת בשעון שינויים לערוך מותר

בהדלקה בין בכיבוי .בין
     שזרם בשעה

יכול יותר; מאוחר להפעילו עתיד והשעון מנותק, החשמל
שידלק לאחר נוספת פעם שיכבה באופן השעון .לסדר

   עריכת לאסור שחששו יש -
וידמה בשבת יפעילו שמא גזירה שבת, בערב שבת שעון

איסור בזה שאין שאיןבדעתו האחרונים רוב דעת אמנם ,
התנאים פי על שבת בשעון ומשתמשים - לזה לחוש

רנב בסימן .שנתבארו

 
בכלי האש בפני לגודר בפירוש זאת שדימה ב ס"ק לח סי' או"ח
גרמא. אלא שאינו האש, ע"י יבקע שודאי מים, מלא חדש חרס
מטעם (לא שבת בערב אעפ"כ לאסור כתב שם משה ובאגרות
כל לעשות שיבואו שבת זלזול משום אלא) הסעיף בהמשך הנז'
חכמים בזמן זאת אוסרים שהיו וודאי שבת, שעון ע"י המלאכות
מלאכות בכמה אלא להתיר ואין לנכרי, אמירה שאסרו כמו

רנב. סי' בריש שנתבאר כפי ספורות
כמי34) זאת התירו מהאחרונים ורבים עב, סי' צבי ארץ שו"ת

רעז בסי' המבואר האש לכבות העומדת הרוח בפני חלון שסוגר
הובאו ועוד. רשז"א בשם סכ"ד פי"ג שש"כ שם, צבי (ארץ

.(98 הערה שם תלמודית באנצ'
יג.35) סי' שלמה מנחת שם, צבי ארץ

הוא מיד - המתג את מידו שמרפה שברגע שעונים ישנם אמנם
לכתחילה לשנותו אפשר כזה ובשעון בחריץ, מאליו נתפס
או להתפיסו יכול שאינו בתנאי עד), הערה סכ"ה פי"ג (שש"כ
ח"א חושב (מעשה מוצא"ש עד כלל יכבה שלא באופן להוציאו

רפז). ע'
בלבד,36) ביו"ט אלא הותר שלא לנר שמן כמוסיף שהוא כיון

קונ' ח"ו משה באר שו"ת צ"א, סי' ח"ד משה אגרות שו"ת
לב. סי' ח"ח נדברו אז שו"ת לט, לו, כו, סימנים אלקטריק

שמוזיז37) בשעה לגמרי מתבטלת לא השעון שפעולת בתנאי
לעיל. כמבואר המתג את

מנחת38) ל, סי' חושב מעשה רשז"א, בשם סכ"ה פי"ג שש"כ
פוסקים ועוד מוקצה). משום רק (שאסור נח סי' ח"א יצחק

.110-111 הערות שם תלמודית באנצ' שהובאו
כן39) אם אלא כיבוי גרם אפילו התירו לא בשבת מקום ומכל

הרשז"א. בשם סכ"ה פי"ג שש"כ ראה גדול, צורך במקום
לב.40) סי' ח"ה נדברו אז שו"ת

הנ"ל41) משה האגרות גם ולכאורה ג. אות י סי' מנח"ש
גרמא. כודאי ונחשב - כלל דולק אינו שהנר כיון לזה, יסכים

שבשעה הדין שהוא הוסיף סכ"ו פי"ג כהלכתה שבת בשמירת
- מכן לאחר ולהתחבר ולחזור לינתק ועתיד זורם, שהחשמל
שם חלה שכנראה ח"א והעירני השניה, הדלקה להקדים מותר
אבל מדרבנן, היא הדלקה בו בלבד ליו"ט היא והכוונה טעות,

וצ"ע. כיבוי. הקדמת אלא התירו לא בשבת
כדלעיל42)   בערב במלאכה להתחיל מותר :

והיא יום מבעוד לגומרה יכול שאינו אע"פ לחשכה סמוך שבת
ליתן וכן במים וסממנים דיו לשרות כגון בשבת מאליה נגמרת
כל שם נשרים והם לחשיכה סמוך בגיגית במים השעורים
סמוך גחלים גבי על הבגדים תחת מוגמר ליתן וכן כולה השבת

כולה. השבת כל והולכים מתגמרים והם לחשיכה
עוד וראה    .

הערה43) שם תלמודית באנצ' הובא קיא סי' אריה איתן שו"ת
.58
(מהר"ם44) בעלמא גרמא הוא בשבת כן יעשה שאפילו כיון

הסוברים לדעת ואפילו ועוד), שם יעקב חלקת שם, שיק
לעשות שיבוא חוששין אין - התורה מן אסורה בשבת שעריכתו
עבדי ישכיל (שו"ת אדם לבני וידוע ברור דאיסורו בשבת כן
שבשעון 165 ע' אש מאורי ובס' ד, אות ס"ב יז סי' או"ח ח"ד
משום בשבת לערכו שאסור יודעים שהכל לפי מותר, מעורר
שכיון ועוד בשבת). הצלצול קול שמשמיע ומשום מנא, מתקן
שיודע לפי אלא שבת מערב השעון עורך אינו עצמו שכל
כך מתוך שיטעה חשש אין בשבת, לכבות או להדליק שאסור
יתכן הניצוצות לקבלת כלי מניח (אבל עצמה בשבת לערכו
אור מאורי מיד, הכלי יפסד שלא כדי שבת מערב זאת שעושה

.77-82 הערות שם תלמודית באנצ' הובא ,(178 ע'
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(מכאן שלמדו שלמה')יש ה'מנחת שמותר(שיטת
הפעולה ביטול או לדחיית שיביא באופן המתג (כגוןלהוזיז

המזגן) או האור כיבוי אופעולת הכיבוי זמן שמאחר היינו ,
אלא כיבוי, או הבערה מחדש שאינו כיון - לגמרי מבטלו

בלבד הפעולה .מונע
המתג שהזזת באופן רק והוא השעון, פעולת באופן תלוי הנ"ל [היתר
במקומו המתג שיתקע עד השעון פעולת את לרגע אפילו מבטלת אינה
- השעון פעולת מתבטלת מיד המתג שכשמוזיז בשעון אבל החדש,

מלכתחילה שבת שעון כמניח שהוא כיון אחר במקום לתקעו ].אסור
שגם משה') ה'אגרות (שיטת וסוברים חולקים רבים אבל

לגמרי אסור שבת בשעון הכיבוי זמן .איחור
    הדלקה לאחר אומותר

החשמלי, המעגל את ניתק השבת ששעון בשעה לבטלה
מנת על - לשקע המחובר חשמלי מכשיר לנתק מותר וכן

החשמלי המעגל כשיתחבר יידלק זאתשלא אוסרים ויש ,

מוקצה. משום
    שעון שמפעיל למי דומה דינו

או הפעולה, שמקרב משום שאסור בשבת, לכתחילה שבת
עכ"פ גרמא .משום

   זרם שאין חשמל הפסקת בשעת
- אדם ע"י אלא אוטומטי באופן להתחדש עתיד החשמל
לאחר בין להקדים בין השבת בשעון שינויים לערוך מותר

בהדלקה בין בכיבוי .בין
     שזרם בשעה

יכול יותר; מאוחר להפעילו עתיד והשעון מנותק, החשמל
שידלק לאחר נוספת פעם שיכבה באופן השעון .לסדר

   עריכת לאסור שחששו יש -
וידמה בשבת יפעילו שמא גזירה שבת, בערב שבת שעון

איסור בזה שאין שאיןבדעתו האחרונים רוב דעת אמנם ,
התנאים פי על שבת בשעון ומשתמשים - לזה לחוש

רנב בסימן .שנתבארו

 
בכלי האש בפני לגודר בפירוש זאת שדימה ב ס"ק לח סי' או"ח
גרמא. אלא שאינו האש, ע"י יבקע שודאי מים, מלא חדש חרס
מטעם (לא שבת בערב אעפ"כ לאסור כתב שם משה ובאגרות
כל לעשות שיבואו שבת זלזול משום אלא) הסעיף בהמשך הנז'
חכמים בזמן זאת אוסרים שהיו וודאי שבת, שעון ע"י המלאכות
מלאכות בכמה אלא להתיר ואין לנכרי, אמירה שאסרו כמו

רנב. סי' בריש שנתבאר כפי ספורות
כמי34) זאת התירו מהאחרונים ורבים עב, סי' צבי ארץ שו"ת

רעז בסי' המבואר האש לכבות העומדת הרוח בפני חלון שסוגר
הובאו ועוד. רשז"א בשם סכ"ד פי"ג שש"כ שם, צבי (ארץ

.(98 הערה שם תלמודית באנצ'
יג.35) סי' שלמה מנחת שם, צבי ארץ

הוא מיד - המתג את מידו שמרפה שברגע שעונים ישנם אמנם
לכתחילה לשנותו אפשר כזה ובשעון בחריץ, מאליו נתפס
או להתפיסו יכול שאינו בתנאי עד), הערה סכ"ה פי"ג (שש"כ
ח"א חושב (מעשה מוצא"ש עד כלל יכבה שלא באופן להוציאו

רפז). ע'
בלבד,36) ביו"ט אלא הותר שלא לנר שמן כמוסיף שהוא כיון

קונ' ח"ו משה באר שו"ת צ"א, סי' ח"ד משה אגרות שו"ת
לב. סי' ח"ח נדברו אז שו"ת לט, לו, כו, סימנים אלקטריק

שמוזיז37) בשעה לגמרי מתבטלת לא השעון שפעולת בתנאי
לעיל. כמבואר המתג את

מנחת38) ל, סי' חושב מעשה רשז"א, בשם סכ"ה פי"ג שש"כ
פוסקים ועוד מוקצה). משום רק (שאסור נח סי' ח"א יצחק

.110-111 הערות שם תלמודית באנצ' שהובאו
כן39) אם אלא כיבוי גרם אפילו התירו לא בשבת מקום ומכל

הרשז"א. בשם סכ"ה פי"ג שש"כ ראה גדול, צורך במקום
לב.40) סי' ח"ה נדברו אז שו"ת

הנ"ל41) משה האגרות גם ולכאורה ג. אות י סי' מנח"ש
גרמא. כודאי ונחשב - כלל דולק אינו שהנר כיון לזה, יסכים

שבשעה הדין שהוא הוסיף סכ"ו פי"ג כהלכתה שבת בשמירת
- מכן לאחר ולהתחבר ולחזור לינתק ועתיד זורם, שהחשמל
שם חלה שכנראה ח"א והעירני השניה, הדלקה להקדים מותר
אבל מדרבנן, היא הדלקה בו בלבד ליו"ט היא והכוונה טעות,

וצ"ע. כיבוי. הקדמת אלא התירו לא בשבת
כדלעיל42)   בערב במלאכה להתחיל מותר :

והיא יום מבעוד לגומרה יכול שאינו אע"פ לחשכה סמוך שבת
ליתן וכן במים וסממנים דיו לשרות כגון בשבת מאליה נגמרת
כל שם נשרים והם לחשיכה סמוך בגיגית במים השעורים
סמוך גחלים גבי על הבגדים תחת מוגמר ליתן וכן כולה השבת

כולה. השבת כל והולכים מתגמרים והם לחשיכה
עוד וראה    .

הערה43) שם תלמודית באנצ' הובא קיא סי' אריה איתן שו"ת
.58
(מהר"ם44) בעלמא גרמא הוא בשבת כן יעשה שאפילו כיון

הסוברים לדעת ואפילו ועוד), שם יעקב חלקת שם, שיק
לעשות שיבוא חוששין אין - התורה מן אסורה בשבת שעריכתו
עבדי ישכיל (שו"ת אדם לבני וידוע ברור דאיסורו בשבת כן
שבשעון 165 ע' אש מאורי ובס' ד, אות ס"ב יז סי' או"ח ח"ד
משום בשבת לערכו שאסור יודעים שהכל לפי מותר, מעורר
שכיון ועוד בשבת). הצלצול קול שמשמיע ומשום מנא, מתקן
שיודע לפי אלא שבת מערב השעון עורך אינו עצמו שכל
כך מתוך שיטעה חשש אין בשבת, לכבות או להדליק שאסור
יתכן הניצוצות לקבלת כלי מניח (אבל עצמה בשבת לערכו
אור מאורי מיד, הכלי יפסד שלא כדי שבת מערב זאת שעושה
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קלח   

     

Êאע"פ פירות מיני לאכול הבית בעל בבית הקרואים וכן
הראשון על אלא לברך א"צ זה אחר בזה להם שמביאין
כיון להם יביאו כמה יודעין היו לא הברכה שבשעת ואע"פ
מביא שהוא מה כל א"כ שזימנן הסעודה בעל על שדעתם
עליו. דעתם שהיתה כיון למפרע עליהם דעתם היתה לפניהם

עצמו קובע ואינו זימנוהו שלא אחד איש אליהם בא אם אבל
מושיט מהמסובים אחד וכל שעה לפי אצלם נכנס אלא עמהם
אם ואחד אחד כל על לברך צריך פירות מיני או כוס לו
לא עדיין ואפילו שלפניו כוס על בירך שכבר אחר לו מושיטים

כולו. שתאו

שנכנס למי הרבה כוסות שמושיטים הוא שהמנהג ועכשיו
א לברך א"צ לשתיה הקבועים כמובמסיבה הראשון כוס על לא

קע"ד: בסי' שנתבאר

Áמים שתה שתייתך כל ואחר מלח אכול אכילתך כל אחר
כל שתה מלח אכל ולא מאכל כל אכל ניזוק. אתה ואי
מפני ובלילה הפה ריח מפני ידאג ביום מים שתה ולא משקה
לידי בא אינו במים אכילתו המקפה וכל אסכרה ומפני הפה ריח

מעיים. חולי

לקבור שקשה מפני בגודל יאכל לא אכילתו אחר מלח והאוכל
לשחין שקשה באצבע ולא לעניות שקשה מפני בזרת ולא בנים

ובקמיצה. באמה אלא רע

ניזוקין ואין סעודה אחר מלח באכילת כלל נהגו לא ועכשיו
קע"ג: בסי' שנתבאר כמו הטבעים שנשתנו מפני

שצריך בסעודה הדעת היסח קרויין דברים איזה קעט, סימן א חלק

זֿח סעיפים ולברך לחזור

ברכה‡ סימן רואה אין שולחנו על פת משייר שאינו מי כל
אבל טובו יחיל לא כן על לאכלו שריד אין שנאמר לעולם

והותר: אכול אומר מהו בברכה

כדי המזון ברכת אחר עד והלחם המפה להסיר שלא ונכון
מזון שהכין הגדול וטובו חסדו על ה' שמברך ניכר שיהא

בריותיו: לכל

שלימה‚ פת יביא לא השולחן על לחם לו נשאר לא אם
זרה לעבודה שולחן כעורך שנראה מפני השולחן על ויתננה
היתה אם אבל וגו' שולחן לגד העורכים הכתוב שאמר כמו
לחם על בוצעים שבשבת כמו השולחן על כבר מונחת שלימה

המזון: ברכת אחר עד להסירה שלא טוב משנה

הקטנות„ השולחנות את מסלקים שהיו התלמוד חכמי בימי
מים נוטלים והיו אחרונים מים קודם ואחד אחד כל שלפני
הבית קרקע לכבד צריכים היו השולחנות במקום אחרונים
פת פירורי שם ישארו שלא הנטילה קודם השולחנות במקום
בהם שאין פירורים לאבד שמותר ואע"פ הנטילה במי וימאסו
להשתמש שמותר הארץ עם השמש יהיה שמא חוששים כזית
כזית בהם שיש פירורים גם השולחן על ויניח הארץ עם בשמש
אותן כשמסלקין ממנו יפלו ואח"כ השולחן מעל הלחם כשמסיר

תחלה.משם יכבד לכך הנטילה במי וימאסו

במקום הידים נוטלים ואנו השולחן מסלקין אנו שאין אנו אבל
תחלה: לכבד א"צ פרורים שם שאין

לא‰ בידים כזית בהם שאין פירורים לאבד שמותר אע"פ
לעניות שקשה מפני אדם בני רגלי דריסת במקום יזרקם
כגון לאבדם אלא התירו ולא לחם פירורי על כשדורסים

בזה: וכיוצא למים להשליכם

א-ה סעיפים ובו הפת פירורי דין קפ, סימן א חלק
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ידה שעל התפלה, עבודת ענין גודל שנתבאר [לאחר

וההכרה ההתבוננות ידי על לה' האהבה את מעוררים

הקב של אחדותו ("באמיתית עולם"ה ממשיך"אֿל - (

האדם צריך כיצד זה בפרק עצמולבאר את לעבודתלהכין

לה'. האהבה את בנפשו לעורר שיוכל כדי כדבעי, התפלה

הכרה לידי להגיע יוכל שהאדם כדי ובהקדים:

ידי על (שרק התפלה בשעת באלקות חזקה והתאמתות

הקדושה הנשמה צריכה לה'), האהבה את לעורר בכוחו זה

שהיא הקדושה הנשמה רק כי גלוי; באופן אצלו להאיר

ממש" ממעל אלקה כזוחלק הכרה לידי לבוא יכולה "

יתברך. אחדותו באמיתיות

" נקראת הקדושה הנשמה ה'והנה, ""נר שאצל, וכמו

האש לבין הנר בין מבדיל מסך איזה יש כאשר גשמי, הנר

יכולה האש אין אזי דבר, באיזה מעוטף כשהנר דהיינו -

ג הוא כן - הנר את להאיר"להאיר יכול שאינו ברוחניות, כ

מבדיל מסך איזה יש אם בתפלתו נשמתו כדי"את ולכן, .

תחילה להסיר צריך בגילוי באדם להאיר תוכל שהנשמה

המבדילים. המסכים כל את

שממשיך:] וזהו

     
מתוך אלא להתפלל עומדין "אין במשנה שנינו
הוא ראש" "כובד הפשוט הפירוש ולפי ראש". כובד
המשנה כתבה לא למה להבין יש אבל הכנעה, לשון

לשון דוקא.הכנעהבמפורש ראש" "כובד לשון ונקטה ,

" בלשון הפנימי הפירוש ראש[אלא הוא:]כובד "
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על וקאי ראש" "לי אותיות הוא "ישראל" השם
שהיא מישראל ואחד אחד שבכל הקדושה הנשמה

"ראש". בבחינת

התורה בקיום ה' את עובד שהאדם בזמן והנה,
ומלעבור הלב תאוות אחר מללכת ונזהר והמצוות
אצלו להאיר יכולה האלקית הנשמה הרי ח"ו, עבירות
זה על - ח"ו עבירות עובר האדם אם אבל בגילוי;
שהעוונות היינו ראשי", עברו "עוונותי נאמר
הנשמה מן למעלה עצמם את ומגביהים "עוברים"
הנשמה, על ומסתירים ומכסים "ראש" בבחינת שהיא

"גילוי". בבחינת באדם להאיר תוכל שלא

       
  

נרמז בזה כי ראש", "כובד לשון חז"ל שנקטו וזהו
הדבר ההכנעההמביאגם רגש לידי האדם את

לחשוב האדם צריך התפלה שקודם והוא והשפלות,
לנשמתו שנגרם וקושי ב"כובד" היטב ולהתבונן

בסיבת "ראש") בבחינת זהעוונותיו(שהיא שבגלל
לידי יגיע זה ידי ועל בגילוי, בו להאיר יכולה אינה

ושפלות. ומרירות הכנעה

       
שצריך עצמו" ופחיתות ושפלות ה"הכנעה הרגש
דוקא, בלב להיות צריך אינו התפלה, קודם להיות

גם ושפלות מרירות להרגיש דיבלבוהיינו אלא -
שיתבונן היינו היטב", בידיעה "במוח שהיא בהכנעה
שיבוא עד ובמחשבתו, במוחו מצבו את היטב ויכיר

ובמחשבתו. במוחו ושפלות הכנעה לידי מזה

      
  

ראש" "כובד שענין וחושבים הטועים ישנם
את לבטל כדי הוא התפלה לפני להיות שצריך
ולא כאבן "נעשה לבו דכאשר היינו הלב", "טמטום
תפלה", זו שבלב לעבודה אופן בשום לבו לפתוח יכול
שפלות. של רגש בעצמו ולעורר עצמו את לבטש צריך

[- כן אינו האמת [אבל

      
זמנה אין הלב" "טמטום ביטול של זו עבודה

ק בבוקר כי התפלה, קודם שחריתבשחרית תפלת ודם
"וישכם הכתוב בפירוש (כנ"ל החסד מדת בעולם מאירה
בנשמות החסד מדת הארת ומצד בבוקר"), אברהם

ישראל בני אצל יהי' שעה שבאותה יתכן לא ישראל
האדם שיתבונן מיד (אלא הלב" "טמטום של מצב
האהבה תתעורר הנ"ל, עולם" "אֿל ובענין ה' בגדולת
העבודה סדר ולפיכך - משינתה) שבלבו המסותרת

ביטולהקבוע בשביל אינו התפלה, קודם ראש" ד"כובד
ההכנה רק אלא הלב" כנ"ל.במוח"טמטום

      
   

חז"ל במאמר נרמז בבוקר החסד מדת הארת ענין
כשהחמה - רש"י ופירש קצירא". אידלי יומא "אידלי
ויום יום שבכל לפי והיינו החולי. מיקל בבוקר זורחת

") למעלה העליונים חסדים מתעוררים בוקרבבוקר

מתבטל זה ידי ועל החולים, ומתרפאים דאברהם")
החולי גם .הרוחניו"מתרפא"

" ידי על לתפלה להכנה נוסף ראש[והנה, ישכובד "

כדבעי. לתפלה להתכונן כדי הנחוצים דברים עוד

שממשיך:] וזהו -

      
גילוי את המעכבים המונעים כל את להסיר כדי
דברים לשלשה זקוקים התפלה, בשעת האהבה

(נוספים).

 

        


אף הטמאים, את מטהר מקוה "מה רז"ל אמרו
במאמר הפנימי והפירוש ישראל", את מטהר הקב"ה
הטומאה מן האדם את מטהר שהמקוה שכשם הוא זה
הקב"ה במקוה הטבילה ידי על כך נטמא, גופו כאשר
מחמת באדם הנדבקת ה"רוחנית" הטומאה את מסיר
האדם נפש על ומביא הבהמית, ונפשו גופו חומריות
האהבה את לעורר שיוכל כדי וקדושה טהרה תוספת

בתפלתו. לה'

המיוחד הקשר את רבינו מבאר המוסגר [במאמר

פי על התפלה, לעבודת במקוה הטהרה ענין שבין

חסידות:]
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קלט    

על וקאי ראש" "לי אותיות הוא "ישראל" השם
שהיא מישראל ואחד אחד שבכל הקדושה הנשמה

"ראש". בבחינת

התורה בקיום ה' את עובד שהאדם בזמן והנה,
ומלעבור הלב תאוות אחר מללכת ונזהר והמצוות
אצלו להאיר יכולה האלקית הנשמה הרי ח"ו, עבירות
זה על - ח"ו עבירות עובר האדם אם אבל בגילוי;
שהעוונות היינו ראשי", עברו "עוונותי נאמר
הנשמה מן למעלה עצמם את ומגביהים "עוברים"
הנשמה, על ומסתירים ומכסים "ראש" בבחינת שהיא

"גילוי". בבחינת באדם להאיר תוכל שלא

       
  

נרמז בזה כי ראש", "כובד לשון חז"ל שנקטו וזהו
הדבר ההכנעההמביאגם רגש לידי האדם את

לחשוב האדם צריך התפלה שקודם והוא והשפלות,
לנשמתו שנגרם וקושי ב"כובד" היטב ולהתבונן

בסיבת "ראש") בבחינת זהעוונותיו(שהיא שבגלל
לידי יגיע זה ידי ועל בגילוי, בו להאיר יכולה אינה

ושפלות. ומרירות הכנעה

       
שצריך עצמו" ופחיתות ושפלות ה"הכנעה הרגש
דוקא, בלב להיות צריך אינו התפלה, קודם להיות

גם ושפלות מרירות להרגיש דיבלבוהיינו אלא -
שיתבונן היינו היטב", בידיעה "במוח שהיא בהכנעה
שיבוא עד ובמחשבתו, במוחו מצבו את היטב ויכיר

ובמחשבתו. במוחו ושפלות הכנעה לידי מזה

      
  

ראש" "כובד שענין וחושבים הטועים ישנם
את לבטל כדי הוא התפלה לפני להיות שצריך
ולא כאבן "נעשה לבו דכאשר היינו הלב", "טמטום
תפלה", זו שבלב לעבודה אופן בשום לבו לפתוח יכול
שפלות. של רגש בעצמו ולעורר עצמו את לבטש צריך

[- כן אינו האמת [אבל

      
זמנה אין הלב" "טמטום ביטול של זו עבודה

ק בבוקר כי התפלה, קודם שחריתבשחרית תפלת ודם
"וישכם הכתוב בפירוש (כנ"ל החסד מדת בעולם מאירה
בנשמות החסד מדת הארת ומצד בבוקר"), אברהם

ישראל בני אצל יהי' שעה שבאותה יתכן לא ישראל
האדם שיתבונן מיד (אלא הלב" "טמטום של מצב
האהבה תתעורר הנ"ל, עולם" "אֿל ובענין ה' בגדולת
העבודה סדר ולפיכך - משינתה) שבלבו המסותרת

ביטולהקבוע בשביל אינו התפלה, קודם ראש" ד"כובד
ההכנה רק אלא הלב" כנ"ל.במוח"טמטום

      
   

חז"ל במאמר נרמז בבוקר החסד מדת הארת ענין
כשהחמה - רש"י ופירש קצירא". אידלי יומא "אידלי
ויום יום שבכל לפי והיינו החולי. מיקל בבוקר זורחת

") למעלה העליונים חסדים מתעוררים בוקרבבוקר

מתבטל זה ידי ועל החולים, ומתרפאים דאברהם")
החולי גם .הרוחניו"מתרפא"

" ידי על לתפלה להכנה נוסף ראש[והנה, ישכובד "

כדבעי. לתפלה להתכונן כדי הנחוצים דברים עוד

שממשיך:] וזהו -

      
גילוי את המעכבים המונעים כל את להסיר כדי
דברים לשלשה זקוקים התפלה, בשעת האהבה

(נוספים).

 

        


אף הטמאים, את מטהר מקוה "מה רז"ל אמרו
במאמר הפנימי והפירוש ישראל", את מטהר הקב"ה
הטומאה מן האדם את מטהר שהמקוה שכשם הוא זה
הקב"ה במקוה הטבילה ידי על כך נטמא, גופו כאשר
מחמת באדם הנדבקת ה"רוחנית" הטומאה את מסיר
האדם נפש על ומביא הבהמית, ונפשו גופו חומריות
האהבה את לעורר שיוכל כדי וקדושה טהרה תוספת

בתפלתו. לה'

המיוחד הקשר את רבינו מבאר המוסגר [במאמר

פי על התפלה, לעבודת במקוה הטהרה ענין שבין

חסידות:]
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קמ   

    [ו]  
      

    [הסוד דרך [על 
 

       
[כשפסקה]    
[איתא]  תמרה מצא הונא [רב

אמר בסודריה, וכרכה נטלה טוב, ריח לה שהי' שמינה
בנו] רבה לו  את אני [מריח

התמרה] של הטוב הריח      

      

       
       

    
והמאכל "שהטעם הוא לריח טעם בין ההבדל
המאכל שהרי פנימי", אור דרך על האדם את מחי'
עד ובולעו" "שלועסו האדם, ופנימיות לתוכיות נכנס
בחינת הוא "הריח משא"כ כבשרו, ובשר דם שנעשה
לא הריח הרי הריח מן נהנה שאדם אף כי מקיף",

כבשרו. ובשר דם נעשה

גם כי לריח, טהרה בין והשייכות הקשר וזהו
בין ההבדל וזהו "מקיפים", בחינת הם וטהרה טומאה
שהרע מורה איסור "טומאה". לגדר "איסור" גדר
משא"כ החפצא, ובפנימיות בתוכיות נכנסו והקליפה
הדבר; את "מקפת" רק כשהקליפה היא "טומאה"

שגם הוא, כן האדם אצל גם הטמאנגיעהולכן בדבר
טומאה. גורמת האדם) בתוכיות נכנס לא שהדבר (אף

     
נח] [בקרבנות    הרי]

ריח] בחינת הם שקרבנות

       
[לטיטוס]     

      
   [בחוטמו נענש [לכן

   
כמ"ש כביכול, למעלה, ה"חוטם" בחינת מצינו
"להאריך הקב"ה דמדת היינו, לך", אחטם "ותהלתי
לשון - "אחטם" בלשון מתוארת לישראל אף"

"חוטם".

זו שהנהגה לפי הוא זה לכינוי הפנימי והטעם

מק ה"אור מצד היא אף") "מאריך והיא(להיות יף"
הוא ה"מקיף" ובחינת השתלשלות, מסדר למעלה
בשם אפים" "ארך מדת כינו ולכן כנ"ל, "ריח" בחינת

"חוטם".

       
       


מתפלל הי' סבא המנונא רב דכאשר בזהר איתא
החוטם לבעל מתפלל, אני החוטם "לבעל אומר הי'
להקב"ה קרא המנונא שרב לכך והטעם מתחנן", אני
הוא התפלה שענין לפי הוא החוטם" "בעל בשם

הקרבנות). (כמו לה'" ניחוח "ריח בחינת לפעול

       
  

ניחוח", "ריח לפעול הוא התפלה שענין כיון
טהרה" לזה צריך "לכן כנ"ל, מקיף בחינת שהוא

בחינת כן גם כנ"ל.מקיףשהיא ,

      


"לבעל דבריו שמלבד הטעם גם יובן זה לפי
גם ואמר סבא המנונא רב הוסיף מתפלל" אני החוטם

אני החוטם דרךמתחנן"לבעל על "חן", מלשון - "
"מורחינא חז"ל דחנוניתאלשון לשוןריחא שהוא ,"

שגם לפי לזה, זה שייכים ו"ריח" ש"חן" הרי - "חן"
"מקיף" לבחינת שייך ה"חן"

דבריו:] את רבינו [ומסכם

       


יונה, רבינו תלמידי דברי היטב מובנים זה פי על
דאין וסוברים האי רב על החולקים לדברי חיובשאף

התפלה מקום מכל הדין, מעיקר התפלה לפני לטבול
לעורר מסייעת הטהרה כי - הטבילה עם יותר מקובלת
"ריח ובחינת המקיפים בחינת את התפלה ידי על

ניחוח".

הנוספים הדברים שני את לפרט רבינו [וממשיך

בתפלה:] המונעים את המסירים

 

     [מצלי והדר [לעני
אני] [דכתיב  

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

   

        
      

  
בדברי מפורש התפלה לפני צדקה נתינת ענין
מצלי". והדר לעני פרוטה יהיב אלעזר "ר' חז"ל
היא, הצדקה מצות מסגולות אחת כי זה, על והטעם
מתבטל האדם, על מות גזירת רח"ל נגזרה אם שגם
"צדקה שכתוב כמו הצדקה נתינת ידי על הקטרוג

ממות". תציל

רוחנית), ("מיתה" הענינים ברוחניות גם הוא וכך
כאשר האדם על הקטרוגים מתבטלים הצדקה ידי שעל
מלכי מלך להיכל ליכנס ראוי הוא האם אותו דנים
התפלה. בשעת ית' אליו ולהתקרב הקב"ה המלכים
מפירוד מצילה שהצדקה היינו ממות" תציל ו"צדקה

מאלקות. וריחוק

  
(פירוש גוי" "תרומם שהיא - בצדקה מעלה ועוד
שעל הוא, בזה הפנימי שהפירוש "ישראל"), - רש"י
ככה", פעמים אלף זכים ולבו מוחו "נעשה הצדקה ידי

יותר. זכה נעשית תפלתו זה ידי ועל

     

       
      


המונעים הדברים את (להסיר השלישית ההכנה
- יותר ובפרטיות מוסר, דברי לימוד - היא בתפלה)

הזהר. שבספר מוסר דברי לימוד

בספר שהלימוד היינו - "אור" לשון הוא "זהר" כי
הבריאה כל באמת כי ה"חשך"; במקום מאיר הזהר
אלא כבודו", הארץ כל ו"מלא ית', ממנו הארה היא
חשך, בבחינת הוא שהעולם והעלם, בהסתר שזהו
עוסק האדם כאשר אולם אלקות. בו רואים שאין
זו בבחינה אמונתו מתחזקת אזי שבזהר המוסר בדברי
"אור" מכניס זה ידי ועל כבודו" הארץ כל ד"מלא

וה"חשך". וההעלם ההסתר במקום

"חכמת הוא שהזהר לפי הוא זה ",האמתוכל
האמת). (היפך חשך עניני לדחות שבכחה

ה' לאור ראוי האדם נעשה זו אמונה ומכח -
התפלה. בשעת ית' ולאהבתו
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קבעו'א) האחרת לשנ' עד כו' דחנוכ' יומי בכסליו
ענין להבין והודאה. בהלל טובי' ימים ועשאום
תלו דחנוכה זה בנס למה להבין וגם וההודאה ההלל
פך רק מצאו שלא מפני דמקד' הנרות בהדלק' הנס לעיקר
ענין מהו וגם המלחמה נצחון היה הנס עיקר הלא כו' א'
ענין להקדים יש והנה הנרות. להדלקת וההודאה ההלל
שהיה כו' אהרן ובהעלות דכתיב דמקדש המנורה נרות
א' נר רק ובבקר הנרות ז' כל בערב ובבקר בערב מדליק
בערב מסיים ובו מתחיל שבו הששי) (נר המערבי נר שנק'
כלולים שהן דמנורה הנרות ז' בשרש ידוע והנה כידוע
כלול שכ"א דאצילות מדות בז' בשרשם נש"י מכללות
הסתעפות כל מחצב שרש שמזה דיעקב נפש ע' והן מי"ס
הקטן הניצוץ עד דור בכל הנשמות בכל גם פרטיות נשמות
כו' אדם נשמת ה' נר וכמ"ש ה' נר הוא גם שנק' ביותר
מעלה הי' מדליק כשהי' הנרות את אהרן ובהעלות וזהו
כו' חוצבם במקור העליון באור אותם להאיר נש"י לכללות
אותה להדליק צריך ה' נר שנק' נשמה בכל פרט בכל וכך

כו': נרי תאיר אתה כי וכמ"ש האלקי מאור תמיד

דוקא החשך את להאיר הוא האור ענין דעיקר ידוע
החומרי בגוף בהיותה והוא כו' בטיהרא דשרגא
שהן הרעות המדות מחומריות האלקי האור תחשך שלא
חשכי יגיה וה' וז"ש כו' זלעו"ז דאת כידוע מדות ז' ג"כ
האור ע"י הוא הרעות המדות חומריות הזדככות ועיקר
ומהפכין שמבררים האלקי' דקדושה מדות שבז' האלקי
בדרך אם כפיה בדרך אם בקדושה וליבטל ליכלל אותן
אהבה שיש דכמו כידוע הוא והענין ממש התהפכות
הלב המשכת או והתלהבות בתשוקה דקדושה אלקית
כידוע ויצחק דאברהם מדות ב' שהן והתקשרות בדביקות
כו' ההתלהבות מן שבא יצחק ופחד אוהבי אברהם בענין
אש התלהבות כל והן דקליפה אוי"ר יש זה לעומת הנה
רעה באהבה הלב בהמשכת או הרעה התאוה בחום זרה
הקשה הדין מדת וכן לבו בכל אחריה ונדבק שנמשך
דעשיו רישא וזהו התלהבות מבחי' שמסתעף וגזל כרציחה
דקדושה דיצחק הגבורות פסולת בחי' דיצחק בעטפוי
דקליפה בחסד מאברהם ישמעאל וכן ממנו שמקבלים
כו' ויסוד והוד ונצח ת"ת כמו המדות בכל הוא וכך כידוע
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קמי    

        
      

  
בדברי מפורש התפלה לפני צדקה נתינת ענין
מצלי". והדר לעני פרוטה יהיב אלעזר "ר' חז"ל
היא, הצדקה מצות מסגולות אחת כי זה, על והטעם
מתבטל האדם, על מות גזירת רח"ל נגזרה אם שגם
"צדקה שכתוב כמו הצדקה נתינת ידי על הקטרוג

ממות". תציל

רוחנית), ("מיתה" הענינים ברוחניות גם הוא וכך
כאשר האדם על הקטרוגים מתבטלים הצדקה ידי שעל
מלכי מלך להיכל ליכנס ראוי הוא האם אותו דנים
התפלה. בשעת ית' אליו ולהתקרב הקב"ה המלכים
מפירוד מצילה שהצדקה היינו ממות" תציל ו"צדקה

מאלקות. וריחוק

  
(פירוש גוי" "תרומם שהיא - בצדקה מעלה ועוד
שעל הוא, בזה הפנימי שהפירוש "ישראל"), - רש"י
ככה", פעמים אלף זכים ולבו מוחו "נעשה הצדקה ידי

יותר. זכה נעשית תפלתו זה ידי ועל

     

       
      


המונעים הדברים את (להסיר השלישית ההכנה
- יותר ובפרטיות מוסר, דברי לימוד - היא בתפלה)

הזהר. שבספר מוסר דברי לימוד

בספר שהלימוד היינו - "אור" לשון הוא "זהר" כי
הבריאה כל באמת כי ה"חשך"; במקום מאיר הזהר
אלא כבודו", הארץ כל ו"מלא ית', ממנו הארה היא
חשך, בבחינת הוא שהעולם והעלם, בהסתר שזהו
עוסק האדם כאשר אולם אלקות. בו רואים שאין
זו בבחינה אמונתו מתחזקת אזי שבזהר המוסר בדברי
"אור" מכניס זה ידי ועל כבודו" הארץ כל ד"מלא

וה"חשך". וההעלם ההסתר במקום

"חכמת הוא שהזהר לפי הוא זה ",האמתוכל
האמת). (היפך חשך עניני לדחות שבכחה

ה' לאור ראוי האדם נעשה זו אמונה ומכח -
התפלה. בשעת ית' ולאהבתו
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קבעו'א) האחרת לשנ' עד כו' דחנוכ' יומי בכסליו
ענין להבין והודאה. בהלל טובי' ימים ועשאום
תלו דחנוכה זה בנס למה להבין וגם וההודאה ההלל
פך רק מצאו שלא מפני דמקד' הנרות בהדלק' הנס לעיקר
ענין מהו וגם המלחמה נצחון היה הנס עיקר הלא כו' א'
ענין להקדים יש והנה הנרות. להדלקת וההודאה ההלל
שהיה כו' אהרן ובהעלות דכתיב דמקדש המנורה נרות
א' נר רק ובבקר הנרות ז' כל בערב ובבקר בערב מדליק
בערב מסיים ובו מתחיל שבו הששי) (נר המערבי נר שנק'
כלולים שהן דמנורה הנרות ז' בשרש ידוע והנה כידוע
כלול שכ"א דאצילות מדות בז' בשרשם נש"י מכללות
הסתעפות כל מחצב שרש שמזה דיעקב נפש ע' והן מי"ס
הקטן הניצוץ עד דור בכל הנשמות בכל גם פרטיות נשמות
כו' אדם נשמת ה' נר וכמ"ש ה' נר הוא גם שנק' ביותר
מעלה הי' מדליק כשהי' הנרות את אהרן ובהעלות וזהו
כו' חוצבם במקור העליון באור אותם להאיר נש"י לכללות
אותה להדליק צריך ה' נר שנק' נשמה בכל פרט בכל וכך

כו': נרי תאיר אתה כי וכמ"ש האלקי מאור תמיד

דוקא החשך את להאיר הוא האור ענין דעיקר ידוע
החומרי בגוף בהיותה והוא כו' בטיהרא דשרגא
שהן הרעות המדות מחומריות האלקי האור תחשך שלא
חשכי יגיה וה' וז"ש כו' זלעו"ז דאת כידוע מדות ז' ג"כ
האור ע"י הוא הרעות המדות חומריות הזדככות ועיקר
ומהפכין שמבררים האלקי' דקדושה מדות שבז' האלקי
בדרך אם כפיה בדרך אם בקדושה וליבטל ליכלל אותן
אהבה שיש דכמו כידוע הוא והענין ממש התהפכות
הלב המשכת או והתלהבות בתשוקה דקדושה אלקית
כידוע ויצחק דאברהם מדות ב' שהן והתקשרות בדביקות
כו' ההתלהבות מן שבא יצחק ופחד אוהבי אברהם בענין
אש התלהבות כל והן דקליפה אוי"ר יש זה לעומת הנה
רעה באהבה הלב בהמשכת או הרעה התאוה בחום זרה
הקשה הדין מדת וכן לבו בכל אחריה ונדבק שנמשך
דעשיו רישא וזהו התלהבות מבחי' שמסתעף וגזל כרציחה
דקדושה דיצחק הגבורות פסולת בחי' דיצחק בעטפוי
דקליפה בחסד מאברהם ישמעאל וכן ממנו שמקבלים
כו' ויסוד והוד ונצח ת"ת כמו המדות בכל הוא וכך כידוע
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קמב   

בכפי' כלולים שתהיינה לקדושה ולהפכן לבררן וצריך
כמו הקדושה לבחי' ממש מציאותן בביטול והתהפכות
לאהוב שלא האלקי' לאהבה לבו יהופך רעה מאהבה
זרה ואהבה רצון בלבו להיות ולא לבדו בה' רק ולדבק
אמר וכן כו' כלה חפצתי לא ועמך בשמים לי מי כמ"ש
בהתלהבות וכן כו' נפשי לשוא נשא לא אשר כו' יעלה מי
לבדו לה' רק התאוה בחום זרה אש ברשפי יחשוק שלא
כעס לכלל יבא ולא כו' רעה יראה אחר יומשך לא וממילא
וזהו לבדו לה' רק כו' וניצוח הת"ת במדת וכן כו' ורציחה
כו' בסומ"ר התו"מ כל הוסד זה שעל שבלב העבודה עיקר

כל ומהפך מברר אלקים בצלם שהוא האדם וכאשר כידוע
האור שתאיר ה' נר הנשמה נקרא אז לטוב מרע המדות
דקליפה רעות מדות שבעה שהן נגה דקליפת בחשך האלקי
עליונות מדות בז' מקורם בשרש מעלה למעלה גם ממילא
מבחינה רק יניקה להם יש שלא עד הק"נ לשרש מברר
קו מאמר ע"פ המצומצם דקדושה מדות דז' האחרונה
במקדש המנורה נרות הדלקת ענין עיקר הי' וזה המדה
כו' כחשיכה דקמי' משום כו' צריך הוא לאורה וכי וכמא'
בחשך גם שיאירו הראשון ממקור' בנש"י להאיר רק אלא
דקדושה: מדות הז' בענין כנ"ל כלל המנגד מצד יחשך ולא
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Èמבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה'
(חינוך אלוה שיש ולהאמין לידע מ"ע זו עבדים.
מצוה ענין ביאר א' סי' במ"ע המצות בס' והרמב"ם כ"ה),
בהאמנת ציונו אשר הציווי היא א' מצוה זה, בלשון זו
לכל פועל הוא וסיבה עלה שם שיש שנאמין והוא האלהות
שם והרמב"ן עכ"ל, אלקיך ה' אנכי אמרו והוא הנמצאים
של מדעתו והנראה בתרי"ג מנאה שלא בה"ג בשם כ'
שגזר יתעלה גזירותיו אלא מצותיו תרי"ג מנין שאין בה"ג
האמונה אבל לעשות, שלא מנענו או לעשות עלינו
ובמופתים באותות אלינו אותה שהודיע יתעלה במציאותו
נולדו שממנו והשורש העיקר הוא לעינינו השכינה ובגילוי
כשם מהמכילתא שם ונסמך בחשבונן ימנו לא המצות
ענין המלכות קבלת עשו גזירותי קבלו מלכותי שקבלתם
דעת ומ"מ כו'. בע"א יתע' מאתו הנגזרות והמצות בפ"ע
דעת זהו שם שסיים וכמו כהרמב"ם היא בעצמו הרמב"ן
לי המתחויר אבאר במל"ת עוד אבל פנים לו ויש בה"ג
וז"ל כהרמב"ם להדיא כתב א' סי' לל"ת ובהשגותיו
כלומר שמים מלכות בקבלת ראשונה מצוה שנצטוינו
מאין מוציאן הנמצאות לכל פועל אלוה שיש שנאמין

זמן בכל בו שיחפוץ היש ואל עליו שהם היש אל מוחלט
אלקיך ה' אנכי ויתעלה יתברך שאמר והוא הזמנים מן
מצוה שהיא עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר
מדבריהם בראי' אותו אנחנו וביארנו שכתוב כמו באמונה
עכ"ל התורה יסוד שהיא האמונה בזאת אותנו צוה ז"ל
ע"א דכ"ה וארא פ' ברע"מ ומפורש כתוב וכן לענינינו,
פקודא ז') ו' (שמות אלקיכם ה' אני כי וידעתם ע"פ וז"ל
עילאה שליטא דאית למנדע פיקודין דכל קדמאה דא
וכל וארעא שמיא כולהו עלמין וברא עלמא רבון דאיהו
בארח דא פקודא דידעו כיון כו' בכללא איהו ודא חיליהון
דא האלקים הוא ה' כי פרט בארח לון אוליף כדין כלל
לענינינו, עכ"ל ביה אית וסתרין רזין כמה פרט בארח
זו מצוה היא כלל בארח קדמאה שפקודא מדבריו מבואר
מ"ש ואח"כ אנכי מפסוק הרמב"ם שמנאה אלהות דהאמנת
שם הרמב"ם שמנאה השם אחדות מצות היא פרט בארח

ישראל שמע מפסוק ב' ו'סי' (דברים אחד ה' אלקינו ה'
בראשית זהר בהקדמת להדיא וכ"ה תי"ז: החינוך וכ"כ ד')
מצות ב' שהם רביעאה ופקודא תליתאה פקודא ע"א די"ב

יעו"ש: והיחוד אלהות האמנת אלו
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Ì˘ÈÂשמה ויתן המזבח ובין מועד אוהל בין הכיור את
את ובניו אהרן משה ממנו ורחצו לרחצה מים
שהושוו למילואי' שמיני ביום הי' שזה רגליהם, ואת ידיהם

שורש ולהבין הכיור. מן היתה והרחיצה ובניו, אהרן משה
וכמ"ש מנחושת הי' שהכיור הכיור, ענין צ"ל הרחיצה ענין
אשר הצובאות במראות נחושת כנו ואת הכיור את ויעש

1

2

3

4

5

6

   

והוא רש"י פי' ומ"מ ח') ל"ח (ויקהל אוה"מ פתח צבאו
כשהן בהן שרואות מראות בידן הי' ישראל בנות ממד"ת
והי' המשכן, לנדבת מלהביא עכבו לא אותן אף מתקשטות,
קבל הקב"ה א"ל ליצה"ר, שעשוי' מפני בהן מואס משה
צבאות הנשים העמידו שע"י הכל מן עלי חביבין אלו כי
ונעשה הצובאות במראות שנא' וזהו וכו' במצרי' הרבה
שהן לך ותדע כו' להשקות כו' שלום לשום מהם הכיור
ויעש ככר שבעים התנופה ונחושת נא' שהרי ממש מראות
של נחושת הי' שלא שם הוזכרו לא וכנו וכיור וגו', בה
סתם. נחושת נא' מדוע צ"ל וא"כ התנופה, מנחשת כיור

מראות בחי' שני שיש והיינו רבים ל' הוא מראות ל'
שאינה ואספקלריא המאירה אספקלריא שהם
אשר בהירה זכוכי' היינו המאירה אספקלריא פי' מאירה,
הוא והענין ישר. אור בבחי' מרחוק לראות יכולי' ע"י
הזיו שענין השכינה מזיו ונהנין יושבי' צדיקי' ארז"ל דהנה
בג"ע הנשמות ומתענגי' ב"ה מא"ס הארה בחי' הוא
בלי מא"ס הארה הוא והזיו מהזיו, הארה איזהו שמשיגי'
בבריאה, עליון ג"ע בחי', ב' רק יש שבכלל אף ולכן גבול,
גבול בלי השגות יש בפרטיות אבל ביצי', תחתון וג"ע
אל מחיל ילכו שנא' כו' מנוחה להם אין צדיקי' וכמארז"ל
מספר אין כי עילוי אחר בעילוי מתעלה נשמתם אשר חיל
זמן וכל ב"ה. מאא"ס הארה הוא אשר וזיו אור להשגות
הימנו שלמעלה לבחי' מג"ע להתעלות צריכה שהנשמה
כל ולשכח לבטל בכדי דינור בנהר טבילה מקודם צ"ל
היכי כי תעניתא מאה צם ר"ז וכענין הקודמות, השגות

הקודמת השגה כי בג"ע וכמו"כ כו', בבלי תלמוד דלישכח
בטילה והיא כלל ערוך אין ממנה שלמעלה השגה נגד

השגתל משיג להיות הוא הנ"ל שהשגות אחרי נגדה, גמרי
מהאור שמשיג יתירה השגה כל א"כ ב"ה, מאוא"ס הארה
צדיק כל זה ולבעבור נגדה, בטלה שלמטה השגה הנה
על החופף השגה מבחי' היינו חבירו, של מחופתו נכוה
אחרת השגה אחד לכל ויש אחד השגתן שאין מאחר חבירו
בכ"י וקדושי' וזהו עליו. המאיר השכינה מזיו נהנה אשר
בג"ע שיושבי' הנשמות בחי' היינו קדושי' סלה, יהללוך
סלה שנא' מקום כל סלה יהללוך הם הנה קדושי' שנק'
ב"ה מאוא"ס השגתם מתחדשי' תמיד אשר גבול בלי הוא
וליתי דלידייני' מוטב ארז"ל ולכן גבול. בלי הוא אשר
להשגה שיבוא בכדי גיהנם יסורי כל שכדאי דאתי לעלמא
יסורי שגם גיהנם, היסורי כל חשיב כלא כי להיות שבג"ע
כדאי מ"מ מגיהנם, א' שעה נגד כדאי אינם שנה ע' איוב
לגבי וכ"ש התחתון שבג"ע התענוג נגד גיהנם יסורי כל
הכל כדאי עליון עדן לגן התחתון מג"ע וכן העליון, ג"ע
מאוא"ס שנמשכו התענוגי' כי להיות לזה, לבוא בכדי
שאף בחוש שרואי' וכמו גבול, בלי הם התענוגי' כל מקור
הוא מוגבלי' שהם גשמי' תענוגי' הכלי' בשבירת שנפל מה
א"כ מספר, לאין תענוגי' מיני כמה יש כי שיעור, אין ג"כ
מגעה"ת אף רוחני' תענוגי' לזה ומקור השורש עאכו"כ
ערוך אין הוא בבע"ג לגבי וגבול מא"ס, גבול בלי הוא
השגת הוא השכינה מזיו שנהנין ההשגה ענין ובכלל כלל,
גילוי. בבחי' אלקות החיות התפשטות ועצמיות מהות
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מדוןג. לשון הוא מדין דהנה הוא הענין כללות
ההיפך שהוא מדין קליפת ענין כל דזהו ומריבה
וכידוע דוקא. האחדות בחינת שהוא דקדושה מסטרא לגמרי
דבקדושה אחרא לסטרא הקדושה בין ההפרש עיקר שזהו
שהוא הוי' דשם היחוד עיקר כל וזהו האחדות בחינת הוא
דהגם כו' דקדושה ומדות בחכמה וההתכללות היחוד בחינת
הם מקום מכל כו' ומדות מוחין ספירות עשר בחינת שהם
הוי' השם ענין שזהו לגמרי והתכללות יחוד בבחינת
ענין ושרש כו'. גמור יחוד בבחינת להיות ומייחדם שכוללם
דוקא. וההתחלקות הפירוד בבחינת זה להיפך הוא הקליפה
אמר ועשו התכללות לשון כל לי יש יעקב שאמר מה וזהו
נפש ע' שהיו הגם וביעקב כו'. ופירוד ריבוי לשון רב לי יש

הגם דקדושה דבסטרא כנ"ל והיינו יחיד. לשון נפש כתיב
נפש ע' מספר (וזהו מדות וז' שכליים ג' ספירות עשר שיש
כו' מיו"ד כלול אחד כל מדות ז' שהן יעקב ירך יוצאי
וכמו כו' בתכלית יחוד בבחינת הם מקום ומכל כידוע)
לשון נפשות וכתיב נפשות ששה רק היה ובעשו שיתבאר.
הוא וכן כו'. וההתחלקות הפירוד בבחינת שהוא רבים
מתפרדין ענפין בבחינת שהיו דתהו ספירות בבחינת בשרשן
דחסד זה את זה לסבול יכולים היו לא דתהו שהמדות כו'.
מדת את גבורה וכן הגבורה מדת לסבול יכולה היתה לא
ענין שזהו כידוע כו'. וימת וימלוך בהם כתיב ולכן החסד
וסטרא בקליפה הפירוד ענין נעשה שמזה הכלים שבירת
בבחינת וריב המדון שהוא מדין קליפת ענין וזהו אחרא
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קמג    

והוא רש"י פי' ומ"מ ח') ל"ח (ויקהל אוה"מ פתח צבאו
כשהן בהן שרואות מראות בידן הי' ישראל בנות ממד"ת
והי' המשכן, לנדבת מלהביא עכבו לא אותן אף מתקשטות,
קבל הקב"ה א"ל ליצה"ר, שעשוי' מפני בהן מואס משה
צבאות הנשים העמידו שע"י הכל מן עלי חביבין אלו כי
ונעשה הצובאות במראות שנא' וזהו וכו' במצרי' הרבה
שהן לך ותדע כו' להשקות כו' שלום לשום מהם הכיור
ויעש ככר שבעים התנופה ונחושת נא' שהרי ממש מראות
של נחושת הי' שלא שם הוזכרו לא וכנו וכיור וגו', בה
סתם. נחושת נא' מדוע צ"ל וא"כ התנופה, מנחשת כיור

מראות בחי' שני שיש והיינו רבים ל' הוא מראות ל'
שאינה ואספקלריא המאירה אספקלריא שהם
אשר בהירה זכוכי' היינו המאירה אספקלריא פי' מאירה,
הוא והענין ישר. אור בבחי' מרחוק לראות יכולי' ע"י
הזיו שענין השכינה מזיו ונהנין יושבי' צדיקי' ארז"ל דהנה
בג"ע הנשמות ומתענגי' ב"ה מא"ס הארה בחי' הוא
בלי מא"ס הארה הוא והזיו מהזיו, הארה איזהו שמשיגי'
בבריאה, עליון ג"ע בחי', ב' רק יש שבכלל אף ולכן גבול,
גבול בלי השגות יש בפרטיות אבל ביצי', תחתון וג"ע
אל מחיל ילכו שנא' כו' מנוחה להם אין צדיקי' וכמארז"ל
מספר אין כי עילוי אחר בעילוי מתעלה נשמתם אשר חיל
זמן וכל ב"ה. מאא"ס הארה הוא אשר וזיו אור להשגות
הימנו שלמעלה לבחי' מג"ע להתעלות צריכה שהנשמה
כל ולשכח לבטל בכדי דינור בנהר טבילה מקודם צ"ל
היכי כי תעניתא מאה צם ר"ז וכענין הקודמות, השגות

הקודמת השגה כי בג"ע וכמו"כ כו', בבלי תלמוד דלישכח
בטילה והיא כלל ערוך אין ממנה שלמעלה השגה נגד

השגתל משיג להיות הוא הנ"ל שהשגות אחרי נגדה, גמרי
מהאור שמשיג יתירה השגה כל א"כ ב"ה, מאוא"ס הארה
צדיק כל זה ולבעבור נגדה, בטלה שלמטה השגה הנה
על החופף השגה מבחי' היינו חבירו, של מחופתו נכוה
אחרת השגה אחד לכל ויש אחד השגתן שאין מאחר חבירו
בכ"י וקדושי' וזהו עליו. המאיר השכינה מזיו נהנה אשר
בג"ע שיושבי' הנשמות בחי' היינו קדושי' סלה, יהללוך
סלה שנא' מקום כל סלה יהללוך הם הנה קדושי' שנק'
ב"ה מאוא"ס השגתם מתחדשי' תמיד אשר גבול בלי הוא
וליתי דלידייני' מוטב ארז"ל ולכן גבול. בלי הוא אשר
להשגה שיבוא בכדי גיהנם יסורי כל שכדאי דאתי לעלמא
יסורי שגם גיהנם, היסורי כל חשיב כלא כי להיות שבג"ע
כדאי מ"מ מגיהנם, א' שעה נגד כדאי אינם שנה ע' איוב
לגבי וכ"ש התחתון שבג"ע התענוג נגד גיהנם יסורי כל
הכל כדאי עליון עדן לגן התחתון מג"ע וכן העליון, ג"ע
מאוא"ס שנמשכו התענוגי' כי להיות לזה, לבוא בכדי
שאף בחוש שרואי' וכמו גבול, בלי הם התענוגי' כל מקור
הוא מוגבלי' שהם גשמי' תענוגי' הכלי' בשבירת שנפל מה
א"כ מספר, לאין תענוגי' מיני כמה יש כי שיעור, אין ג"כ
מגעה"ת אף רוחני' תענוגי' לזה ומקור השורש עאכו"כ
ערוך אין הוא בבע"ג לגבי וגבול מא"ס, גבול בלי הוא
השגת הוא השכינה מזיו שנהנין ההשגה ענין ובכלל כלל,
גילוי. בבחי' אלקות החיות התפשטות ועצמיות מהות
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מדוןג. לשון הוא מדין דהנה הוא הענין כללות
ההיפך שהוא מדין קליפת ענין כל דזהו ומריבה
וכידוע דוקא. האחדות בחינת שהוא דקדושה מסטרא לגמרי
דבקדושה אחרא לסטרא הקדושה בין ההפרש עיקר שזהו
שהוא הוי' דשם היחוד עיקר כל וזהו האחדות בחינת הוא
דהגם כו' דקדושה ומדות בחכמה וההתכללות היחוד בחינת
הם מקום מכל כו' ומדות מוחין ספירות עשר בחינת שהם
הוי' השם ענין שזהו לגמרי והתכללות יחוד בבחינת
ענין ושרש כו'. גמור יחוד בבחינת להיות ומייחדם שכוללם
דוקא. וההתחלקות הפירוד בבחינת זה להיפך הוא הקליפה
אמר ועשו התכללות לשון כל לי יש יעקב שאמר מה וזהו
נפש ע' שהיו הגם וביעקב כו'. ופירוד ריבוי לשון רב לי יש

הגם דקדושה דבסטרא כנ"ל והיינו יחיד. לשון נפש כתיב
נפש ע' מספר (וזהו מדות וז' שכליים ג' ספירות עשר שיש
כו' מיו"ד כלול אחד כל מדות ז' שהן יעקב ירך יוצאי
וכמו כו' בתכלית יחוד בבחינת הם מקום ומכל כידוע)
לשון נפשות וכתיב נפשות ששה רק היה ובעשו שיתבאר.
הוא וכן כו'. וההתחלקות הפירוד בבחינת שהוא רבים
מתפרדין ענפין בבחינת שהיו דתהו ספירות בבחינת בשרשן
דחסד זה את זה לסבול יכולים היו לא דתהו שהמדות כו'.
מדת את גבורה וכן הגבורה מדת לסבול יכולה היתה לא
ענין שזהו כידוע כו'. וימת וימלוך בהם כתיב ולכן החסד
וסטרא בקליפה הפירוד ענין נעשה שמזה הכלים שבירת
בבחינת וריב המדון שהוא מדין קליפת ענין וזהו אחרא
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קמד   

התהו ענין מכללות בשבירה שנפל מה שזה כו'. הפירוד
הז' בכלל מדין אין ולכן כו'. פירוד בבחינת המדות שהיו
פרטיות מדות בהז' הם כו' והחתי הכנעני אומות דז' אומות.
כמו כו'. גבורה חתי חסד כנעני דתהו פרטית במדה אחד כל
פרטית קליפה הוא אחד וכל יעקב. קהלת בספר שכתוב
אמנם כו'. דקדושה פרטית למדה ומנגד דתהו פרטית ממדה
התהו ענין מכללות אם כי פרטית ממדה אינו מדין קליפת
שהיה התהו בכללות שהיה הכלל שזהו הפירוד ענין שהוא

דתהו השבירה סבת היתה וזאת כו'. מתפרדין ענפין בבחינת
שנשתל שהיהמה הפירוד מצד הוא רעות מדות הז' שלו

וזהו כו'. דתהו דכלים להשבירה כללית הסיבה שזהו בתהו
שאינה לפי עממין הז' בכלל שאינה למטה מדין קליפת ענין
שזהו הפירוד שהוא התהו בכללות אם כי פרטית במדה

כו'. השבירה סיבת ומקור שרש
Â– אומות ז' חנם. ושנאת מדון ענינה מדין קליפת

פרטיות. מדות ז'

    

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


         

  

שופר יומצות יש מצו  צתומ יו ראש תשרות  יתפי .תשו י 
ש וא יו פרי יו י אופ צ תשו  .ש פרית וו יו רצו

e‰ÊÂ,הּתׁשּובה ענין הּוא הרּוחנית ּבכּונתּה ׁשֹופר ּדמצות ¿∆ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָ
ענין הּוא הּׁשנה ּדראׁש ּדעבֹודה ּבׁשֹופר, הּיֹום ְְְְֲִִַַַַַָָָָֹּומצות
ג ּפרק ּתׁשּובה הלכֹות הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהּתׁשּובה,
ּגזרת הּׁשנה ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי על "אף ב: ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹהלכה
ונרּדמים מּׁשנתכם יׁשנים עּורּו ּכלֹומר: ּבֹו, יׁש רמז ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּכתּוב,
וזכרּו ּבתׁשּובה וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהקיצּו
ּכל וׁשֹונים הּזמן ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבֹוראכם.
הּביטּו יּציל, ולא יֹועיל לא אׁשר וריק ּבהבל ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשנתם
ּדתקיעת היֹות עם והינּו ּדרכיכם", והטיבּו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַלנפׁשֹותיכם
ׁשּלא הּמצות הן מצוה וכל מצוה, היא הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹׁשֹופר
ּבין טעמם, לנּו ׁשּנתּגּלה הּמצות ּגם ואף טעמם לנּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹנתּגּלה
ׁשּמּובן אֹו ּבּקּבלה ּבּמסֹורה ׁשּבא ּובין ּבּתֹורה מפרׁש ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבא
המצּוה מאת הּבאה מצוה להיֹותֹו הּנה הּׂשכל, ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
אם ּכלל הבּדל ּבלי הּמה ּגזרֹות ּכאחד ּכּלם הּנה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻיתּבר
חּקים, אֹו עדֹות אֹו הּמׁשּפטּיים הּמצות מן אחת היא ְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָֹֻהּמצוה
ּולהבין לידע צריכים זה ּבכל הּנה הּכתּוב ּגזרת היֹותּה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָועם
היא מצוה ּדכל לפי הּוא הּדבר וטעם ׁשּבהּמצוה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהרמז
ּוכמאמר הּמצוה, את ּבעֹוׁשה ּׁשּפֹועלת מה ּפרטית 6סגּלה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

מצוה ּדבכל הּברּיֹות", את ּבהן לצרף אּלא הּמצות נּתנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ"לא
ּכּונה ּבזה יׁש הּנה ּבפעל הּמצוה קּיּום מּלבד הּנה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּומצוה
אּון ריינער אים מאכען ּולזּככֹו, האדם את לצרף ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמיחדת

ּבׁשניאאיידעלער ּדמצותּה ּתפּלין ּבמצות ּוכמֹו ּתפּלין, ּבּתי י ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּדכ הּלב, נגד ּבזרֹועֹו לקׁשר והּׁשנּיה ּבראׁש להניח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאחת

ּפרּוׁשֹו ּדתפּלין הּוא ּבזה והרמז העליֹון, רצֹון ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָהּוא
הּלב ידי על מקּׁשרים ּיהיּו והּיד ּדהראׁש והּכּונה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻהתקּׁשרּות,
ּׁשּצריכים מה ּכל טֹובֹות ּובמּדֹות ּומצות ּבּתֹורה ְְְֲִִִִֶַַַָָֹלעׂשֹות
הינּו לעׂשֹות, צריכים ּׁשאינם מּמה עצמֹו ולמנע ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלעׂשֹות
רצֹון קּיּום האחד ענינים, ׁשני ּבקּיּומּה יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבהּמצות
ּוכללּות הּמצוה, ׁשל הרמז קּיּום והּׁשני מּמׁש, ּבפעל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהעליֹון
ּכן הּנה הּמצות ּבכל ׁשהּוא ּוכמֹו הּכתּוב, ּגזרת הם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּמצות
הּמצוה ּדקּיּום הּכתּוב, ּגזרת ׁשהּוא ׁשֹופר ּבמצות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּוא
ׁשּתפעל ּבכדי אבל העליֹון, רצֹון ׁשהּוא לפי להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֹצריכה
ידיעת ע"י זה הּנה האדם את ּולזּכ לצרף ּפעּלתּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻסגּלת
ענין על לעֹורר ּׁשּבא מה והּוא ׁשֹופר, ׁשּבמצות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהרמז
וכן ּדוקא, ּפרטי ּבדר ּבאה האמּתית והּתׁשּובה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּתׁשּובה,
ׁשב ׁשהּוא ּכללי ּבאפן ּבאה ּדתחּלה הּתׁשּובה, סדר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּוא
ּומחליט טֹוב הּלא ּומּצבֹו מעמדֹו ּכללּות על ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹּומתחרט
ּכ ואחר עדין, ּבכללּות זה ּדכל טֹוב, ּבמקֹום לעמד ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו
ּפרט, ּבדר ודבר ּדבר ּכל על ּפרטית הּתׁשּובה להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָצרי
לתּקן מסּדר ּבסדר לבֹוא צריכה היא הּפרטית זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּדתׁשּובה
ּומתחרט, ׁשב הּוא עליו אׁשר הּפרטי הענין ׁשל העבר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאת
ּגם ׁשּצרי אּלא טֹוב יהיה ׁשּמעּתה זה מסּפיק ּדאינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהינּו
העבר על חרטה ׁשהיא הּתׁשּובה ענין ּדזהּו העבר, את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלתּקן
חֹוב ּבעל ׁשהּוא מי ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו להּבא, על טֹובה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָוקּבלה
את לׁשּלם ּגם צרי ּובזמּנֹו ּבעּתֹו מׁשּלם הּוא מעּתה ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאם

מעבר. ֵָָחֹובֹו
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קמח   

      

        

לברר הצליחו לא הם שליחותם. מכישלון מדוכאים המושל בית את עזבו ויטבסק קהלת שלוחי
האסורים. הקהל ראשי גורל ועל חטא על דבר

להיוודע קיוו שדרכם הפריצים הצליחו. לא האסירים על פרטים אחרות בדרכים לברר הניסיונות גם
וילנא. שעלֿיד וילייקה ביערות בציד עסוקים שעה אותה היו הדרושים הפרטים את

האחוזות בעלי קשרי את כך לשם לנצל ניסה עטינגר, בשם גם הידוע וולף, זאב היהודי החוכר
אלה. בעניינים להתערב כלל חפצים אינם כי הודיעו הללו אך הקטנות,

ובתענית. בתפלה להמשיך מאשר דרך שום ליהודים נותרה לא

נערים ונשים, גברים על יחול אשר מסוים, ביום צבור תענית על הרבנים מטעם הודיע מיוחד כרוז
וזקנים.

החסידים אל כי לו והודיע משריי, העילוי יצחק, יוסף ר' אל הנסתר מלכיאל ר' בא זה תענית ביום
רצופים, ימים שלושה לצום בשמו, הוראה עם טוב, שם מהבעל מיוחס שליח הגיע בויטבסק הנסתרים

בה'. לבטוח בעיר היהודי הצבור את שונות בדרכים ולעורר

הבעל בשם הודיע הוא קהת. רבי הידוע הצדיק היה טוב שם הבעל של זה ומכובד מיוחס שליח
לשמחה. ייהפך ואבלם ויטבסק, ליהודי הישועה תבוא ימים עשרה בעוד כי טוב שם

סגולה. יחידי של כסודם בינתיים יישאר זה דבר כי טוב שם הבעל הורה בבד בד

הימים שלושת בצום החלו המקומיים הנסתרים והחסידים ויטבסק, את קהת רבי עזב ביום בו
טוב. שם הבעל הוראת עלֿפי

מר' אפוא, ביקש, הוא בויטבסק. נסתרים חסידים של קיומם על יצחק יוסף ר' אז שמע לראשונה
עד כזו, פגישה ליצור שלא הצטווה כי לו אמר מלכיאל ר' ברם, אלה. חסידים עם שיפגישהו מלכיאל

טוב. שם מהבעל מתאימה הוראה שתבוא

להיות ראוי הוא אין טוב שם הבעל בעיני כי מכך הבין הוא כך. על מאד הצטער יצחק יוסף ר'
דרך את יסודי באופן עדיין מכיר הוא אין הנראה כפי כי הניח הוא הנסתרים. החסידים עדת עם מודרך

טוב. שם הבעל

הל אך מלכיאל, ר' לפני לבו את השיח אשרהוא לדבר, נוספים טעמים יש הסתם מן כי לו אמר ה
יובהרו. הזמן במשך

עליו מוטל מה אותו ולשאול הנסתר, ניסן משה ר' בחסידות, למדריכו לכתוב לו יעץ מלכיאל ר'
שבעיר. הנסתרים החסידים עם קשר ליצור שאיפתו את להגשים כדי לתקן

ר' המאוחרות הלילה בשעות בא הקהל מראשי אחד אל בעיר: מסוים מאורע התרחש בינתיים
חשוב. מה דבר לספר ברצונו כאשר הצבעי, אייזיק שמרל

האצולה אנשי בבתי לפעם מפעם לעבוד לו הזדמן - אייזיק שמרל ר' סיפר - וסייד כצבעי בעבודתו
המושל. של בארמונו חדרים כמה - האחרונים בימים - ולטייח לצבוע לו הזדמן כך המושל, בבית וגם
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את עוד הכיר הוא נינוח, מאוד היה אייזיק שמרל ר' עם ביחסיו הרי הלה, של אכזריותו למרות
כר' - זו בעבודה רבות שנים לפני ועסקו צבעים היו שניהם שאף אייזיק, שמרל ר' של ודודו אביו

העשירים. הגויים בבתי - אייזיק שמרל

פניו כאשר במושל נתקל המושל בבית מלאכתו לעשות אייזיק שמרל ר' הגיע כאשר קודם, יום
טוב". "בוקר בברכת אייזיק שמרל ר' ברכהו אשר על בידידות הלה השיב זאת עם זועפות.

האסורים הקהל ראשי של עורם את ישיל אשר בהזהירו, אשתו עם משוחח המושל את שמע מרחוק
רצח. מכות ויכם סג"ל, אברהם ר' העשיר של עורו את ובמיוחד

הקהל ראשי של למאסרם הסיבה מהי - אחד לאף עתה עד ידוע היה שלא מה - גילה הוא בהמשך
סג"ל אברהם מר' דרשה בקראקא, שמושבה הפולנית, הממשלה כי מתברר בראשם. העשיר וסג"ל
בכוחו אין כי השיב וסג"ל שנתיים, למשך זהובים אלף וחמישים מאה של בסכום ריבית ללא הלוואה

זהובים. אלף מעשרים יותר להלוות

בהשגת מחדש לטפל במטרה לויטבסק, מקראקא לודביג בשם אחד של לבואו המושל מצפה עתה
ויטבסק. קהלת וראשי סג"ל של מעצרם סיבת הייתה זו הקהל. ראשי ומשאר מסג"ל ההלוואה

הייתה זו הקהל. מראשי לאחד לו הידוע את ולספר למהר חובתו זו כי הרגיש אייזיק שמרל ר'
בויטבסק. גדולה כה לבהלה שגרמה המאסר סיבת על הראשונה הידיעה

והתכשיטים הכסף כל והוחרמו - ביתו על סג"ל של מאסרו טרם פשטו מדוע הובן אף עתה
לממשלה להעמיד ביכולתו שאין אמת, סג"ל דיבר אכן אם לבדוק כדי כנראה, זאת, שם. שנמצאו

גילדן. אלף וחמישים מאה של הלוואה

מנסיון לשימצה יצא לודביג של שמו שכן הקהלה, אנשי על מיוחדת אימה הטיל לודביג של שמו
"מומ על בואוהעבר הממשלה. לקופת להעבירו כדי רכושם וגזילת מיהודים כסף בסחיטת חיותו"

לבצע מתכונן הוא כי ברור היה ולרכושם. ליהודים חמורה סכנה כן אם בישר מקראקא זה של המצופה
מיהרו היהודים כל בכלל. ויהודיה ויטבסק עשירי שאר ואצל האסירים אצל בעינויים סחיטה של מסע

לודביג. של לבואו בפחד והמתינו שלהם, הערך דברי כל את להחביא

שהגיע עד האסורים. הקהל ראשי אודות שהיא התפתחות כל על נודעה ולא חלפו אחדים ימים
המדרש בית במת על עלה ולפתע שבת, לקבלת הכנסת בתי את מילאו העיר ויהודי קודש שבת ליל
הקול מפני והן רגיל הבלתי גובהו מפני הן לשמואל ניתן זה תואר "הגבוה". שמואל החנווני הגדול
ראשי ושאר סג"ל אברהם ר' אליכם! לי טובה בשורה יהודים! הרם: בקולו הכריז הלה בו. שניחן הרם

בבתיהם. עתה נמצאים והם ממאסרם, שוחררו הקהל

לעיר הגיע הנרות הדלקת לפני כי החנווני שמואל סיפר - משתאים השומעים את להשאיר לא וכדי
בערבותו. האסירים את ושיחרר המושל לבית ומיהר החוכר וולף זאב

הבעל של שליחו של לבואו ימים עשרה במלאות זה היה כולם. את מאוד שימחה הטובה הבשורה
כעבור כי יצחק, יוסף לר' גם וכן בעיר, הנסתרים החסידים לעדת הודיע בה אשר קהת ר' טוב שם

הישועה. תבוא ימים עשרה

וגם , טוב שם הבעל את עדיין הכירו לא הם נעלם. זה היה הרחב הצבור שעבור מובן זאת עם
המדויק. ומועדו הצפוי השחרור את טוב שם הבעל ידע כוח ובאיזה הקודש, רוח לו שיש ידעו לא
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קמט    

את עוד הכיר הוא נינוח, מאוד היה אייזיק שמרל ר' עם ביחסיו הרי הלה, של אכזריותו למרות
כר' - זו בעבודה רבות שנים לפני ועסקו צבעים היו שניהם שאף אייזיק, שמרל ר' של ודודו אביו

העשירים. הגויים בבתי - אייזיק שמרל

פניו כאשר במושל נתקל המושל בבית מלאכתו לעשות אייזיק שמרל ר' הגיע כאשר קודם, יום
טוב". "בוקר בברכת אייזיק שמרל ר' ברכהו אשר על בידידות הלה השיב זאת עם זועפות.

האסורים הקהל ראשי של עורם את ישיל אשר בהזהירו, אשתו עם משוחח המושל את שמע מרחוק
רצח. מכות ויכם סג"ל, אברהם ר' העשיר של עורו את ובמיוחד

הקהל ראשי של למאסרם הסיבה מהי - אחד לאף עתה עד ידוע היה שלא מה - גילה הוא בהמשך
סג"ל אברהם מר' דרשה בקראקא, שמושבה הפולנית, הממשלה כי מתברר בראשם. העשיר וסג"ל
בכוחו אין כי השיב וסג"ל שנתיים, למשך זהובים אלף וחמישים מאה של בסכום ריבית ללא הלוואה

זהובים. אלף מעשרים יותר להלוות

בהשגת מחדש לטפל במטרה לויטבסק, מקראקא לודביג בשם אחד של לבואו המושל מצפה עתה
ויטבסק. קהלת וראשי סג"ל של מעצרם סיבת הייתה זו הקהל. ראשי ומשאר מסג"ל ההלוואה

הייתה זו הקהל. מראשי לאחד לו הידוע את ולספר למהר חובתו זו כי הרגיש אייזיק שמרל ר'
בויטבסק. גדולה כה לבהלה שגרמה המאסר סיבת על הראשונה הידיעה

והתכשיטים הכסף כל והוחרמו - ביתו על סג"ל של מאסרו טרם פשטו מדוע הובן אף עתה
לממשלה להעמיד ביכולתו שאין אמת, סג"ל דיבר אכן אם לבדוק כדי כנראה, זאת, שם. שנמצאו

גילדן. אלף וחמישים מאה של הלוואה

מנסיון לשימצה יצא לודביג של שמו שכן הקהלה, אנשי על מיוחדת אימה הטיל לודביג של שמו
"מומ על בואוהעבר הממשלה. לקופת להעבירו כדי רכושם וגזילת מיהודים כסף בסחיטת חיותו"

לבצע מתכונן הוא כי ברור היה ולרכושם. ליהודים חמורה סכנה כן אם בישר מקראקא זה של המצופה
מיהרו היהודים כל בכלל. ויהודיה ויטבסק עשירי שאר ואצל האסירים אצל בעינויים סחיטה של מסע

לודביג. של לבואו בפחד והמתינו שלהם, הערך דברי כל את להחביא

שהגיע עד האסורים. הקהל ראשי אודות שהיא התפתחות כל על נודעה ולא חלפו אחדים ימים
המדרש בית במת על עלה ולפתע שבת, לקבלת הכנסת בתי את מילאו העיר ויהודי קודש שבת ליל
הקול מפני והן רגיל הבלתי גובהו מפני הן לשמואל ניתן זה תואר "הגבוה". שמואל החנווני הגדול
ראשי ושאר סג"ל אברהם ר' אליכם! לי טובה בשורה יהודים! הרם: בקולו הכריז הלה בו. שניחן הרם

בבתיהם. עתה נמצאים והם ממאסרם, שוחררו הקהל

לעיר הגיע הנרות הדלקת לפני כי החנווני שמואל סיפר - משתאים השומעים את להשאיר לא וכדי
בערבותו. האסירים את ושיחרר המושל לבית ומיהר החוכר וולף זאב

הבעל של שליחו של לבואו ימים עשרה במלאות זה היה כולם. את מאוד שימחה הטובה הבשורה
כעבור כי יצחק, יוסף לר' גם וכן בעיר, הנסתרים החסידים לעדת הודיע בה אשר קהת ר' טוב שם

הישועה. תבוא ימים עשרה

וגם , טוב שם הבעל את עדיין הכירו לא הם נעלם. זה היה הרחב הצבור שעבור מובן זאת עם
המדויק. ומועדו הצפוי השחרור את טוב שם הבעל ידע כוח ובאיזה הקודש, רוח לו שיש ידעו לא
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הפרשה. הסתיימה לא שחרורם למרות אך

והן, יהודים הן הכירוהו פולין, רחבי בכל מפורסם היה זקנה, בגיל אז שהיה סג"ל, אברהם ר'
עם מסחר יחסי וקיים פולין ממשלת של הבכירים בחוגים נכבד היה הוא יהודים. שאינם להבדיל,

ושרים. נסיכים

סבו עוד לכן. קודם שנים ממאה למעלה כבר בפולין מוכרת סג"ל משפחת הייתה דבר של לאמתו
עם יחד פולין, ברחבי המכס גביית את בחכירה שהחזיק - סג"ל אהרן מרדכי ר' - אברהם ר' של
סכום לממשלה הלוו אף מסוימת בהזדמנות לממשלה. גדולים כסף סכומי מלוים היו טעבל, ר' שותפו

ביותר. נוחים בתנאים במיוחד גדול כסף

המדינה. יהודי לטובת מעמדם את וניצלו הממשלה אהדת את השיגו בכך

המדינה. בכל גדול היה פרסומו וגם סבו, בדרכי הלך סג"ל אברהם ר'

ומיהר מרכבתו את מיד לייב יהודה בנו רתם ביתו על והפשיטה אברהם ר' של מאסרו בעת
ראשי ושאר אביו של מאסרם על להם ולספר בכירים שרים עם להיפגש כדי לקראקא, ומשם לוורשא,

למאסרם. הסיבה מהי להם שתיאמר מבלי הקהל,

הביעו היהודים, כלפי ידידותיים והיו יהודים עם עסקים שניהלו וליובומירסקי רדיוויל הנסיכים
כדי אצולה, תואר סג"ל לאסיר יוענק כי דרשו אף הם הדרוש. בכיוון ופעלו לעזור, נכונותם את מיד

נגדו. לפעול אפשרות כל הפריצים, ומשאר ממנו ולמנוע לשחררו, בויטבסק המושל את בכך לאלץ
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תרפ"ג אלול י"א ה' ב"ה

דאן ראסטוב

אי"א וו"ח ומרומם הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' נח ישראל מוהר"ר

וברכה. שלום

בפלכי שי' אנ"ש ידידנו בערי לנסוע ידו למלאות בזה הנני

ולקבוע ברבים, דא"ח לחזור כו' ודוינסק וילנא, קאוונא,

אאמו"ר כ"ק הוד ופקודת ציווי כפי דא"ח לימוד שיעורי

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

ואתר, אתר בכל שי' אנ"ש ידידינו את לבקש הנני ובזה

מיני בכל הנ"ל שי' הרי"נ הרב תלמידנו ידידינו את לקרב

בכתב דא"ח לימוד שיעורי לקבוע ולהתעורר ברו"ג קירוב

וימלא ומשולשת, כפולה בברכה יתברכו זאת ובגלל ובע"פ,

בגו"ר. ולברכה לטובה כאו"א לב משאלות השי"ת

בכוח"ט ומברכם הדו"ש ידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

בגו"ר.
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ירושלים בנסי וסיים המקדש בנסי התנא פתח ביאור: .1צריך

בזה: והביאור

ב הקרבנות בסיבת באו אלו נסים המקדשא. .בית

שלא בכדי קרה זה נס – בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא
המקדש שבבית בקרבנות הקשורה החג, בשמחת ולא2לפגוע .

שאלין המקום לי צר לחבירו אדם המקריבאמר –
בירושלים ללון חייב זה.3קרבן בנס צורך הי' מכך וכתוצאה ,

ומשם המקדש, בבית הי' אלו נסים של המקורי מקומם ב.
כולה. המקדש לעיר ונתפשטו נמשכו

    לפירוד רומז "נחש" –
ככתוב חנם, ואילו4ושנאת האשה", ובין בינך אשית "ואיבה

הפסוק על רז"ל וכמאמר מזה, ההיפך היא "ירושלים5ירושלים
ישראל כל עושה שהיא "עיר – יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי'
של המחלוקת לאש בירושלים מקום הי' שלא וכשם לחברים".

חם" ד"ארסו של6"נחש" באופן לפירוד מקום הי' לא כך ,
קר" ש"ארסו ב"עקרב" המרומז בבית6קרירות, מקורו זה וענין .

חברים ישראל כל שעושה עיר היא שירושלים זה כי המקדש,
שבטים" עלו ששם בשעה "בלבד המקדש.8לרגל7הוא לבית

        –
ומשתחווים צפופים "עומדים שהיו הי' המקדש מנסי אחד
המקום הי' שלא כולה, לירושלים זה נס נמשך ומשם רווחים",

בה ללון .9צר

    
החיות בכל דומה נס להיות צריך הי' לכאורה ביאור: צריך

דוקא. ועקרב נחש הזיק שלא מדייק ולמה המזיקות,

סגירת ידי (על להשמר אפשר חיות משאר א. והביאור:
מה יזיקו. שלא בכדי בנס צורך ואין בזה), וכיוצא העיר שערי
הם מצויים שהרי להשמר, אפשר אי ועקרב מנחש כן שאין

האדמה יזיקו.10בתוך שלא בכדי בנס צורך הי' ולכן ,

ידי על ועקרב מנחש גם להשמר אפשר לכאורה כי ואם
צריך הי' המקדש בבית הרי באבנים, הבתים קרקע שירצפו
או נחש שם הזיק לא כן פי על ואף (כדלקמן), עפר להיות
ביותר, הנס נוגע ששם כולה, לירושלים הנס נמשך ומזה עקרב;
האיסור מחמת באבנים הבתים את ריצפו שלא לומר קרוב כי

אבנים רצפת על .11דהשתחוואה

רז"ל אמרו של12א) וטבלא אמה על אמה שם הי' "ומקום
שהי' (ואף כו'" עפר ונוטל כו' בה קבועה היתה וטבעת שיש
נחש הי' לא ומעולם לפותחה, צריך הוא הרי בטבלא, מכוסה
המזבח שתחת (חלל השיתין ב) תחתיה). – שיזיק – ועקרב

ויורדין "חלולין היו הנסכים) מקום התהום"כנגד "אבן13עד ג) .
הקדשיםהיתה במוחש)בקדש כנראה – עפר על (דמונח במערבו
מונח"שעלי' הארון להיות14הי' צריכים היו המקדש תחת ד) .

הטומאה) (מפני ומחילין יש15מערות להיפך, נתפרש מדלא ה) .
ד התחתונות אמות (שש דהאוטם (וכלשוןהיכללומר עפר הי' (

עפרורית) – .16במפרשים

שזהו בעפר, דוקא הי' הרצפה קדושת שעיקר אלא עוד, ולא
תחתיה שהוא) ל(עפר חוצצת שנעקרה דאבן .17הענין

וכמה כמה אבן נעקרה לא הזמן כל שבמשך אפשר אי והנה
מעולם. ועקרב נחש שם הזיק לא זאת ובכל פעמים,

חם ארסו נחש הענינים). (בפנימיות ענינו18ב. ובעבודה ,
קר ארסו עקרב ואילו העולם; בעניני והתפעלות ,18חמימות

כי מ"נחש", בהרבה גרוע ו"עקרב" קדושה. לעניני קרירות היינו
ככתוב מקדושה, באה וההתפעלות החמימות ענין "כי19כללות

ואילו לטוב; להפכו אפשר ולכן הוא", אוכלה אש אלקיך ה'
קדושה. של המוחלט ההיפך הוא הקרירות ענין

שלימות מצד בירושלים": ועקרב נחש הזיק "לא וזהו
כמה20היראה אחת ועל ד"נחש" לחמימות מקום נתינת אין

ד"עקרב" לקרירות .21וכמה

מתרץ1.1.1.1. שם שבגמ' ואף א). (כא, יומא במסכת הגמרא וכקושיית
(רש"י, המשנה שמפרשי מזה הנה במקדש", אחרנייתא תרתי "איכא
מוכרח זה, קושי על עומדים אינם ורע"ב) יונה רבינו הרמב"ם,
המקדש קדושת עם קשורים אלו נסים כי קושיא, אי"ז שבפשטות
מכיון משנתנו: לשון סגנון על היא הגמ' וקושיית בפנים). (כדלקמן
מפני "בירושלים קרו אלו שנסים לסיים הו"ל המקדש בנסי שפתח

וכיו"ב. המקדש" שיקריב2.2.2.2.קדושת היא ברגלים האמורה שמחה כי
רפ"א). חגיגה הלכות (רמב"ם שם:3.3.3.3.שלמים יומא בחדא"ג ראה

בירושלים). (שאלין לישנא האי נקט לינה בעי שבירושלים משום
א.4.4.4.4. פ"כ, ב"ר וראה טו. ג, ירושלמי5.5.5.5.בראשית ג. קכב, תהלים

שרף נחש (מקום שהמדבר א, קנז זח"ב וראה – ה"ו. פ"ג חגיגה
ירושלים. של הלעו"ז הוא נחש.6.6.6.6.ועקרב) מערכת הכינויים ערכי

שם.7.7.7.7. שם.8.8.8.8.ירושלמי וקה"ע משה חו"ב9.9.9.9.פני ש"פ משיחות

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ח ראה פ' מוצש"ק תשל"ו,
נחשים10.10.10.10. אבל כו' מים בו אין רק והבור א) כב, (שבת כמארז"ל

בו. יש ס"א.11.11.11.11.ועקרבים סקל"א הזקן אדמו"ר סוטה12.12.12.12.שו"ע
ב. א.13.13.13.13.טו, מט, רפ"ד.14.14.14.14.סוכה ביהב"ח הלכות ראה15.15.15.15.רמב"ם

רפ"א. העזרה16.16.16.16.תמיד כל את ומרצפין ה"י): (פ"א שם רמב"ם ראה
ובבנין ה"ג). פ"ד (שם כו' אטום כו' ההיכל כו', יקרות באבנים

ואכ"מ. זהב. מצופים בארזים – וכדמוכרח17.17.17.17.שלמה א. כד, זבחים
וזוהי – אותה שחרשו שדה – הרצפה קידש דדוד שם מהסוגיא
קרקע). לקרקע המחובר ש(האבן) (אלא דשלמה הרצפה קדושת
(עירובין משכן איקרי ומקדש קרקע, הי' במשכן הענינים: ובפנימיות

העפר. קידש דדוד להא ומתאים א) מערכת18.18.18.18.ב, הכינויים ערכי
כד.19.19.19.19.נחש. ד, י.20.20.20.20.ואתחנן פנ"ו, ב"ר ש"פ21.21.21.21.ראה משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ו חו"ב
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ירושלים בנסי וסיים המקדש בנסי התנא פתח ביאור: .1צריך

בזה: והביאור

ב הקרבנות בסיבת באו אלו נסים המקדשא. .בית

שלא בכדי קרה זה נס – בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא
המקדש שבבית בקרבנות הקשורה החג, בשמחת ולא2לפגוע .

שאלין המקום לי צר לחבירו אדם המקריבאמר –
בירושלים ללון חייב זה.3קרבן בנס צורך הי' מכך וכתוצאה ,

ומשם המקדש, בבית הי' אלו נסים של המקורי מקומם ב.
כולה. המקדש לעיר ונתפשטו נמשכו

    לפירוד רומז "נחש" –
ככתוב חנם, ואילו4ושנאת האשה", ובין בינך אשית "ואיבה

הפסוק על רז"ל וכמאמר מזה, ההיפך היא "ירושלים5ירושלים
ישראל כל עושה שהיא "עיר – יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי'
של המחלוקת לאש בירושלים מקום הי' שלא וכשם לחברים".

חם" ד"ארסו של6"נחש" באופן לפירוד מקום הי' לא כך ,
קר" ש"ארסו ב"עקרב" המרומז בבית6קרירות, מקורו זה וענין .

חברים ישראל כל שעושה עיר היא שירושלים זה כי המקדש,
שבטים" עלו ששם בשעה "בלבד המקדש.8לרגל7הוא לבית

        –
ומשתחווים צפופים "עומדים שהיו הי' המקדש מנסי אחד
המקום הי' שלא כולה, לירושלים זה נס נמשך ומשם רווחים",

בה ללון .9צר

    
החיות בכל דומה נס להיות צריך הי' לכאורה ביאור: צריך

דוקא. ועקרב נחש הזיק שלא מדייק ולמה המזיקות,

סגירת ידי (על להשמר אפשר חיות משאר א. והביאור:
מה יזיקו. שלא בכדי בנס צורך ואין בזה), וכיוצא העיר שערי
הם מצויים שהרי להשמר, אפשר אי ועקרב מנחש כן שאין

האדמה יזיקו.10בתוך שלא בכדי בנס צורך הי' ולכן ,

ידי על ועקרב מנחש גם להשמר אפשר לכאורה כי ואם
צריך הי' המקדש בבית הרי באבנים, הבתים קרקע שירצפו
או נחש שם הזיק לא כן פי על ואף (כדלקמן), עפר להיות
ביותר, הנס נוגע ששם כולה, לירושלים הנס נמשך ומזה עקרב;
האיסור מחמת באבנים הבתים את ריצפו שלא לומר קרוב כי

אבנים רצפת על .11דהשתחוואה

רז"ל אמרו של12א) וטבלא אמה על אמה שם הי' "ומקום
שהי' (ואף כו'" עפר ונוטל כו' בה קבועה היתה וטבעת שיש
נחש הי' לא ומעולם לפותחה, צריך הוא הרי בטבלא, מכוסה
המזבח שתחת (חלל השיתין ב) תחתיה). – שיזיק – ועקרב

ויורדין "חלולין היו הנסכים) מקום התהום"כנגד "אבן13עד ג) .
הקדשיםהיתה במוחש)בקדש כנראה – עפר על (דמונח במערבו
מונח"שעלי' הארון להיות14הי' צריכים היו המקדש תחת ד) .

הטומאה) (מפני ומחילין יש15מערות להיפך, נתפרש מדלא ה) .
ד התחתונות אמות (שש דהאוטם (וכלשוןהיכללומר עפר הי' (

עפרורית) – .16במפרשים

שזהו בעפר, דוקא הי' הרצפה קדושת שעיקר אלא עוד, ולא
תחתיה שהוא) ל(עפר חוצצת שנעקרה דאבן .17הענין

וכמה כמה אבן נעקרה לא הזמן כל שבמשך אפשר אי והנה
מעולם. ועקרב נחש שם הזיק לא זאת ובכל פעמים,

חם ארסו נחש הענינים). (בפנימיות ענינו18ב. ובעבודה ,
קר ארסו עקרב ואילו העולם; בעניני והתפעלות ,18חמימות

כי מ"נחש", בהרבה גרוע ו"עקרב" קדושה. לעניני קרירות היינו
ככתוב מקדושה, באה וההתפעלות החמימות ענין "כי19כללות

ואילו לטוב; להפכו אפשר ולכן הוא", אוכלה אש אלקיך ה'
קדושה. של המוחלט ההיפך הוא הקרירות ענין

שלימות מצד בירושלים": ועקרב נחש הזיק "לא וזהו
כמה20היראה אחת ועל ד"נחש" לחמימות מקום נתינת אין

ד"עקרב" לקרירות .21וכמה

מתרץ1.1.1.1. שם שבגמ' ואף א). (כא, יומא במסכת הגמרא וכקושיית
(רש"י, המשנה שמפרשי מזה הנה במקדש", אחרנייתא תרתי "איכא
מוכרח זה, קושי על עומדים אינם ורע"ב) יונה רבינו הרמב"ם,
המקדש קדושת עם קשורים אלו נסים כי קושיא, אי"ז שבפשטות
מכיון משנתנו: לשון סגנון על היא הגמ' וקושיית בפנים). (כדלקמן
מפני "בירושלים קרו אלו שנסים לסיים הו"ל המקדש בנסי שפתח

וכיו"ב. המקדש" שיקריב2.2.2.2.קדושת היא ברגלים האמורה שמחה כי
רפ"א). חגיגה הלכות (רמב"ם שם:3.3.3.3.שלמים יומא בחדא"ג ראה

בירושלים). (שאלין לישנא האי נקט לינה בעי שבירושלים משום
א.4.4.4.4. פ"כ, ב"ר וראה טו. ג, ירושלמי5.5.5.5.בראשית ג. קכב, תהלים

שרף נחש (מקום שהמדבר א, קנז זח"ב וראה – ה"ו. פ"ג חגיגה
ירושלים. של הלעו"ז הוא נחש.6.6.6.6.ועקרב) מערכת הכינויים ערכי

שם.7.7.7.7. שם.8.8.8.8.ירושלמי וקה"ע משה חו"ב9.9.9.9.פני ש"פ משיחות

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ח ראה פ' מוצש"ק תשל"ו,
נחשים10.10.10.10. אבל כו' מים בו אין רק והבור א) כב, (שבת כמארז"ל

בו. יש ס"א.11.11.11.11.ועקרבים סקל"א הזקן אדמו"ר סוטה12.12.12.12.שו"ע
ב. א.13.13.13.13.טו, מט, רפ"ד.14.14.14.14.סוכה ביהב"ח הלכות ראה15.15.15.15.רמב"ם

רפ"א. העזרה16.16.16.16.תמיד כל את ומרצפין ה"י): (פ"א שם רמב"ם ראה
ובבנין ה"ג). פ"ד (שם כו' אטום כו' ההיכל כו', יקרות באבנים

ואכ"מ. זהב. מצופים בארזים – וכדמוכרח17.17.17.17.שלמה א. כד, זבחים
וזוהי – אותה שחרשו שדה – הרצפה קידש דדוד שם מהסוגיא
קרקע). לקרקע המחובר ש(האבן) (אלא דשלמה הרצפה קדושת
(עירובין משכן איקרי ומקדש קרקע, הי' במשכן הענינים: ובפנימיות

העפר. קידש דדוד להא ומתאים א) מערכת18.18.18.18.ב, הכינויים ערכי
כד.19.19.19.19.נחש. ד, י.20.20.20.20.ואתחנן פנ"ו, ב"ר ש"פ21.21.21.21.ראה משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ו חו"ב
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יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים ערבים ׁשּכּלם יׂשראל, ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבאחדּותם

אֹופּנים. ּבֹו‡ׁשלׁשה יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.(מימ (ׁשֹואב רגל וגם (ראׁשיכם) ראׁש מׁשּפיעּגם אבר ּכל . ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לזה זה זקּוקים והרגל ׁשהראׁש ּכ האברים, לׁשאר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמּמעלתֹו

זה. את זה מּמׁש‚ּומׁשלימים ּבׁשוה ׁשהיא הּיהדּות, נקּודת מּצד . ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכמֹו הם ּכּלם ורגל; ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻאצל

מּמׁש. אחת ְַַַָָנקּודה
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ÏeÏ‡ ˙Bz ÈL‡(הטורים (בעל »≈≈¡

הקּדמה הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ּתבֹות ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָראׁשי

אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ‡p‰ויסֹוד ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַָָָָƒ»

CÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏקו זהּו האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ¿»¿«¿ƒ»ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי א)הּתֹורה, י, ÈÏ.(מכות È„B„Â È„B„Ï È‡- ְְִִִֵַָָ¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ

אּלא לנּו ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָקו

לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעבֹודה

ÌÈBÈ‡Ïׁשּבּׁשמים. ˙BzÓe e‰Ï LÈ‡ׁשל הּקו -˙eÏÈÓb ִֶַַָƒ¿≈≈«»»∆¿ƒֶַַ¿ƒ
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‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï(יב (ל, …«»«ƒƒ

L   ‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï Ó‡Â ÂÈÏ‚ Ï LB‰È Èa „Ó»««ƒ¿À«««¿»¿»«…«»«ƒƒ∆¿»

ÈÈÒ ‰Ó ‰Bz ‰z(ב נט, מציעא (בבא ƒ¿»»≈«ƒ«

מחמירים, מּגבּורה, נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹידּוע

ּבּׁשמים לא ּתֹורה הרי וקׁשה: מקּלים. מחסד, ׁשּׁשרׁשם הּלל, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּובית

ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש לפי הלכה לפסק נּתן ואי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיא,

מּצד אצלם ׁשהּונח ּבמה הסּתּפקּו לא הּלל ּובית LLׁשּמאי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ…∆

למּטה, ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת התיּגעּו אּלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנׁשמה,

הּדין.Ûe‚aנׁשמה את ּפסקּו ואז - ְָָ¿ְְִֶַָָ
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ÌÈÁa zÁe(יט (ל, »«¿»««ƒ
ּכלּום - מות מביא ורע חּיים מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹיׁש

הּוא ׁשהּצּוּוי לֹומר, ויׁש ּבחּיים? לבחר לאדם לצּוֹות צר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיׁש

ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מביא ׁשּזה מּׁשּום רק לא טֹוב ÁÈÓלעׂשֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ«¿ƒ«
ּבחירה מּתֹו ּגם אּלא ,ּכ היהÈLÙÁ˙להתנהג לא אם אפילּו , ְְְִִִֵֶַַָָָ»¿ƒֲִִָָֹ

ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד יהּודי ואכן, יתרֹון. ׁשּום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבכ

הּוא טֹוב; (חיצֹוני).ÁBaּדבר טעם ּבלי ה' עֹובד להיֹות ָָ≈ְְִִִִֵַַ



קנג           
ÏeÏ‡ ˙Bz ÈL‡(הטורים (בעל »≈≈¡

הקּדמה הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ּתבֹות ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָראׁשי

אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ‡p‰ויסֹוד ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַָָָָƒ»

CÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏקו זהּו האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ¿»¿«¿ƒ»ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי א)הּתֹורה, י, ÈÏ.(מכות È„B„Â È„B„Ï È‡- ְְִִִֵַָָ¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ

אּלא לנּו ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָקו

לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעבֹודה

ÌÈBÈ‡Ïׁשּבּׁשמים. ˙BzÓe e‰Ï LÈ‡ׁשל הּקו -˙eÏÈÓb ִֶַַָƒ¿≈≈«»»∆¿ƒֶַַ¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ. ¬»ƒ
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‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï(יב (ל, …«»«ƒƒ

L   ‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï Ó‡Â ÂÈÏ‚ Ï LB‰È Èa „Ó»««ƒ¿À«««¿»¿»«…«»«ƒƒ∆¿»

ÈÈÒ ‰Ó ‰Bz ‰z(ב נט, מציעא (בבא ƒ¿»»≈«ƒ«

מחמירים, מּגבּורה, נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹידּוע

ּבּׁשמים לא ּתֹורה הרי וקׁשה: מקּלים. מחסד, ׁשּׁשרׁשם הּלל, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּובית

ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש לפי הלכה לפסק נּתן ואי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיא,

מּצד אצלם ׁשהּונח ּבמה הסּתּפקּו לא הּלל ּובית LLׁשּמאי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ…∆

למּטה, ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת התיּגעּו אּלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנׁשמה,

הּדין.Ûe‚aנׁשמה את ּפסקּו ואז - ְָָ¿ְְִֶַָָ
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ÌÈÁa zÁe(יט (ל, »«¿»««ƒ
ּכלּום - מות מביא ורע חּיים מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹיׁש

הּוא ׁשהּצּוּוי לֹומר, ויׁש ּבחּיים? לבחר לאדם לצּוֹות צר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיׁש

ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מביא ׁשּזה מּׁשּום רק לא טֹוב ÁÈÓלעׂשֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ«¿ƒ«
ּבחירה מּתֹו ּגם אּלא ,ּכ היהÈLÙÁ˙להתנהג לא אם אפילּו , ְְְִִִֵֶַַָָָ»¿ƒֲִִָָֹ

ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד יהּודי ואכן, יתרֹון. ׁשּום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבכ

הּוא טֹוב; (חיצֹוני).ÁBaּדבר טעם ּבלי ה' עֹובד להיֹות ָָ≈ְְִִִִֵַַ
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e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe eÚÓLÈ ÔÚÓÏ . . ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰(יב (לא, «¿≈∆»»¿««ƒ¿¿¿««ƒ¿¿

˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï Ì‰È„È ‰ ÏL ˙ . . ÌÈ„ÓÚ ÌÈ‰¬ƒ¿ƒ«¬¿∆»»ƒ≈∆¿«¿ƒ∆

L˜‰ ˙ÈÏ ÌÚ‰(ח ז, סוטה (ּתֹוספּתא »»¿≈«ƒ¿»ְֶָ

ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ׁשל העּקרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתפקידֹו

ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ּדברים מּׁשלׁשה לראֹות ׁשּיׁש ּכפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלקדּׁשה,

קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻהּקטרת,

הרע הּיצר ׁשל הּזהמא את מעבירה :("ראּויה(זהר)ּבאּפ אינּה ; ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

זהּו רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלמאכל

ּביֹותר. הּנמּו הּיהּודי ּגם העם, ּכל את ּומרים מקהיל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּכהן
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˙ ˙ ˙Ú e‰e‡Óe . . Ì‰Ó È ÈÒ‰(יז (לא, ¿ƒ¿«¿ƒ»«≈∆¿»»«¿»
הּוא מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתב

"מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻנעׂשה

אין ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּכאּלּו

ּכלelÒ˜ּכאן על ּכאן ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ההׁשּגחה, ָƒְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הׁשּגחה אּלא ּופרט, ּכÒÓ˙ּפרט ּכדי עד ּפני"), ("והסּתרּתי ְְְֶַָָָָָÀ¿∆∆ְְְְִִֵַַַָָ

ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב עלּול ְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹׁשאדם
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סימן אדני"ה פסוקים ע' נצבים של מ' ועם ל'

        

„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â(כו (לא,
שביעי

¿»»»¿¿≈

„Ú‰ ‡‰L   L‡ „Îa LÈ ‰B  ÈÏ LBL ÈÓ Ï»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»≈≈¿…∆…∆»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אלול, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

מכתבי הקודם בטח נתקבל בעתו, ומאשר הנני בזה קבלת מכתבו די"ב מנ"א.

כנראה שבין התלמידים התחילה התחרות מי ירבה בכתיבת מכתבים אלי ובמילא כותבים ענינים 

כאלו שצריכים לדבר עם הר"מ והר"י והמשפיע וכיו"ב, וכדאי הי' שבזמן המתאים יסבירם שלא זו הדרך 

להתעלות במדריגה ואפילו לא להתקשרות, ואדרבה כשמתברכים בנפשם שכבר עשו המוטל עליהם בהנ"ל 

כיון שכתבו מכתב ה"ז מחליש את השימת לב לענינים המוכרחים, והתקשרות ועלי' מדרגא לדרגא הוא 

ע"י ענינים של פועל בעצמו, היינו תוספת בהנוגע למעשה דבור ומחשבה, ובטח ימצא האותיות המתאימות 

לזה...

בהנוגע להסברא שבמכתבו אודות נסיעת איזה מהתלמידים לארצוה"ב, ידועה חוות דעתי בזה 

שאעפ"כ  וכיון  להכא,  מהתם  באו  שכבר  בהאברכים  שרואים  מה  יסוד  על  והוא  פעמים  כו"כ  שכתבתי 

כו'  זו תערובות של  בנטי'  ולפלא שאינו מוצא האותיות המתאימות להסבירם שיש   - מרבים בהפצרות 

- הנה אלו שאעפ"כ יתעסקו ויעשו ניירות על דעת עצמם יש לסדר שיסעו מתחלה למשך חצי שנה ויותר 

ללמוד בתו"ת בצרפת אשר שם המשמעת חזקה, ואחרי בחינה זו יוחלט אם ימשיכו בנסיעתם לכאן או 

לקנדה או שיחזרו לאה"ק ת"ו.

בברכת כוח"ט.



קנח

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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לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים־וילך 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
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