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תהלים

מתוך פירוש רש"י

קט )יד( עון אבותיו. עון שהעוה על אבותיו, לאברהם שגרע חמש שנים מחייו, ולאביו גרם כהיון עיניים: 
וחטאת אימו. שהשחית רחמה )ראה מדרש תנחומא כי תצא ד'( ושגרם להעלים יום קבורתה מן הבריות 

וגו', אלון  שלא יקללוה שיצא מכריסה עשו, כמו שנאמר )בראשית לה, ח( "ותמת דבורה מינקת רבקה 

בכות בלשון יוני קורין לאחר אלון, שאבל אחר היה ליעקב עם של דבורה, שמתה אמו והעלימו מיתתה: 

דתני  ואיכא  טוב",  ביום  ארובה  דרך  פירות  "משילין  כמו  הרחם.  מן  משנפלת  משחר.  מרחם  )ג(  קי 
"משחירין": לך טל ילדותך. לך ייחשב ילדותך. דרכי יושר שהנהגת בהם בילדותך, יהיה לך לנועם, כטל 

זה שהוא נעים ונוח: 



ד

     
‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

‰Êראׁשֹון ליֹום זּכרֹון מעׂשי ּתחּלת וידּועה1הּיֹום , ∆ְְֲִִִִֶַַַָָ
וחמי2הּקׁשיא מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּבזה ׁשּמארי (ּכפי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻֻ

הּׁשנה ּדראׁש ּבההמׁש צרי3אדמֹו"ר היה ּדלכאֹורה ( ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדהלא ּבאלּול, ּבכ"ה הּׁשנה ּדראׁש הּקביעּות ְְְְֱֲִִֶַַַָָֹֹלהיֹות

העֹולם נברא ּבאלּול ו'4ּבכ"ה ּביֹום הּוא הּׁשנה וראׁש , ְְְְֱִֶַָָָָָֹ
ּבראׁשית ּדמעׂשה ו' יֹום נקרא ולּמה ּבראׁשית, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָלמעׂשה
ו' יֹום ׁשהרי יקׁשה, ּוביֹותר .מעׂשי ּתחּלת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַֻּבׁשם
נקרא ואי הּבריאה, סֹוף ּכבר היה ּבראׁשית ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּדמעׂשה
רק לא הם וסֹוף ּתחּלה והלא ּתחּלה, ּבׁשם הּבריאה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹסֹוף
הפכים, ׁשני ּגם אּלא מּזה, זה נבּדלים ענינים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשני
הּוא וסֹוף הּגּלּוי, ענין והּוא הּדבר, התחלת הּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּדתחּלה
וכיון הּגּלּוי, הפ ההגּבלה, ענין ׁשהּוא הּגּלּוי, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָסּיּום
אפׁשר אי הפכּיים, ענינים ׁשני הם וסֹוף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּתחּלה
ּתחּלת ּבׁשם יּקרא הּבריאה, סֹוף ׁשהּוא הּׁשנה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשראׁש

זאת ועֹוד .היה5מעׂשי הענינים רּוחנּיּות מּצד ׁשּגם , ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשאז ּבאלּול, ּבכ"ה הּׁשנה ּדראׁש הּקביעּות להיֹות ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹצרי
היא העֹולם התהּוּות הרי ּדהּנה, .מעׂשי ּתחּלת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא
ׁשאז ּבאלּול, ּבכ"ה הּוא הּדּבּור וענין הּדּבּור, ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָמּבחינת
ּבאלּול ּבכ"ה ׁשהרי הּדּבּור, ׁשּמּבחינת ההתהּוּות ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָהיתה

ּדבראׁשית הּמאמר הּוא6היה מאמר נמי ּדבראׁשית ,7, ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הּמאמרֹותוהּמ ׁשאר ּגם ּבתֹוכֹו ּכֹולל ּדבראׁשית ּגם8אמר ּכן נעׂשה ׁשּלכן , ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבריאה, ּכל את ּכֹוללת הראׁשֹון ׁשּבּיֹום ׁשההתהּוּות את6ּבהּבריאה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
לרּבֹות הארץ ואת ּתֹולדֹותיהם לרּבֹות הּׁשמים את הארץ, ואת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשמים

לפי9ּתֹולדֹותיה הּוא הּבריאה ּכל את ּכֹוללת הראׁשֹון ׁשּבּיֹום ׁשההתהּוּות והּטעם , ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ענין הּוא ּבאלּול ׁשּבכ"ה ונמצא הּמאמרֹות, ּכל את ּכֹולל ּדבראׁשית ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמאמר
ּבגּופים, נׁשמֹות הראׁשֹון, אדם ּברא יֹום ׁשהּוא ּבראׁשית למעׂשה ו' ויֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּדּבּור.

ּכמאמר הּמחׁשבה, ענין זה10הּוא הרי ּגּופא ּובּמחׁשבה ּבמחׁשבה, עלּו יׂשראל ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
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א).1) כז, (ר"ה דר"ה מוסף ובכ"מ.2)תפלת ב. נא, ואילך. א מז, נצבים (סה"מ3)לקו"ת תש"ד

תשט"ז). אלול כ"ג לאור יצא – א.4)תש"ד טז, ר"ה ר"ן ראה פ"ח. פדר"א רפכ"ט. ראה5)ויק"ר

יא. ע' עזר"ת א.6)סה"מ א, א.7)בראשית לב, ד.8)ר"ה יב, במדבר ד. מא, בהר לקו"ת ראה

תלב. ע' ח"ב קפב. ע' ח"א תקס"ב אדה"ז יד.9)מאמרי א, בראשית ד.10)פרש"י פ"א, ב"ר

    
ÔBL‡ ÌBÈÏ ÔBÊ EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê1ברכת מתוך - ∆«¿ƒ««¬∆ƒ»¿ƒ

ראשֿהשנה שבתפילת ‰ÈLw‡'זכרונות' ‰Úe„ÈÂ ,2CÈ‡L ÈÙ ƒ»«À¿»¿ƒ∆«¬ƒ
CLÓ‰‰a "BÓ„‡ ÈÓÁÂ ÈBÓ ˙„ „B ‰Êaסידרת=] »∆¿¿À«ƒ¿»ƒ«¿¿«∆¿≈

מ] המתחילה ‰‰המאמרים L‡3[ה'תש"ד ‰È‰[שנת ‰B‡ÎÏc  …«»»¿ƒ¿»»»
˙eÚÈw‰ ˙BÈ‰Ï CÈ»ƒƒ¿«¿ƒ
‰"Îa ‰‰ L‡c¿…«»»¿
‰"Îa ‡Ï‰c ,ÏeÏ‡a∆¡«¬…¿
ÌÏBÚ‰ ‡ ÏeÏ‡a4, ∆¡ƒ¿»»»

'Â ÌBÈa ‡e‰ ‰‰ L‡Â¿…«»»¿
‰ÏÂ ,˙ÈL‡a ‰NÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ¿»»
‰NÚÓc 'Â ÌBÈ ‡ƒ¿»¿«¬≈
˙lÁz ÌLa ˙ÈL‡a¿≈ƒ¿≈¿ƒ«
,‰LÈ ˙BÈe ?EÈNÚÓ«¬∆¿≈À¿∆
‰NÚÓc 'Â ÌBÈ È‰L∆¬≈¿«¬≈
ÛBÒ  ‰È‰ ˙ÈL‡a¿≈ƒ»»¿»
ÛBÒ ‡ CÈ‡Â ,‰‡Èa‰«¿ƒ»¿≈ƒ¿»
,‰lÁz ÌLa ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿≈¿ƒ»
‡Ï Ì‰ ÛBÒÂ ‰lÁz ‡Ï‰Â«¬…¿ƒ»¿≈…
ÌÈÏc ÌÈÈÚ ÈL «¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
ÈL Ìb ‡l‡ ,‰Ó ‰Ê∆ƒ∆∆»«¿≈
‡e‰ ‰lÁ˙c ,ÌÈÎÙ‰¬»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÚ ‡e‰Â ,c‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««»»¿ƒ¿«

Èelb‰מורה הדבר' 'התחלת - «ƒ
הדבר ובריאת התגלות ,על
,Èelb‰ ÌeiÒ ‡e‰ ÛBÒÂ¿ƒ«ƒ
,‰Ïa‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»
ÔÂÈÎÂ ,Èelb‰ CÙ‰≈∆«ƒ¿≈»
ÈL Ì‰ ÛBÒÂ ‰lÁzL∆¿ƒ»¿≈¿≈
CÈ‡ ,ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»¿ƒƒ≈
‰‰ L‡L LÙ‡∆¿»∆…«»»
,‰‡Èa‰ ÛBÒ ‡e‰L∆«¿ƒ»
˙lÁz ÌLa ‡wÈƒ»≈¿≈¿ƒ«
˙‡Ê „BÚÂ ?EÈNÚÓ5, «¬∆¿…

˙eiÁe „Ó ÌbL∆«ƒ«»ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ ‰È‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ»»»ƒƒ¿
‰‰ L‡c ˙eÚÈw‰«¿ƒ¿…«»»
‡e‰ Ê‡L ,ÏeÏ‡a ‰"Îa¿∆¡∆»

.EÈNÚÓ ˙lÁzוכפי] ¿ƒ««¬∆
‰Èשמבאר:] ,‰‰c¿ƒ≈¬≈

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»ƒ
eac‰ ˙ÈÁaÓבעשרה" ƒ¿ƒ««ƒ
העו נברא (פרקימאמרות לם"

‰e‡אבות) eac‰ ÔÈÚÂ ,¿ƒ¿««ƒ
‰˙È‰ Ê‡L ,ÏeÏ‡a ‰"Îa¿∆¡∆»»¿»
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ה

     
‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

‰Êראׁשֹון ליֹום זּכרֹון מעׂשי ּתחּלת וידּועה1הּיֹום , ∆ְְֲִִִִֶַַַָָ
וחמי2הּקׁשיא מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּבזה ׁשּמארי (ּכפי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻֻ

הּׁשנה ּדראׁש ּבההמׁש צרי3אדמֹו"ר היה ּדלכאֹורה ( ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדהלא ּבאלּול, ּבכ"ה הּׁשנה ּדראׁש הּקביעּות ְְְְֱֲִִֶַַַָָֹֹלהיֹות

העֹולם נברא ּבאלּול ו'4ּבכ"ה ּביֹום הּוא הּׁשנה וראׁש , ְְְְֱִֶַָָָָָֹ
ּבראׁשית ּדמעׂשה ו' יֹום נקרא ולּמה ּבראׁשית, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָלמעׂשה
ו' יֹום ׁשהרי יקׁשה, ּוביֹותר .מעׂשי ּתחּלת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַֻּבׁשם
נקרא ואי הּבריאה, סֹוף ּכבר היה ּבראׁשית ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּדמעׂשה
רק לא הם וסֹוף ּתחּלה והלא ּתחּלה, ּבׁשם הּבריאה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹסֹוף
הפכים, ׁשני ּגם אּלא מּזה, זה נבּדלים ענינים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשני
הּוא וסֹוף הּגּלּוי, ענין והּוא הּדבר, התחלת הּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּדתחּלה
וכיון הּגּלּוי, הפ ההגּבלה, ענין ׁשהּוא הּגּלּוי, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָסּיּום
אפׁשר אי הפכּיים, ענינים ׁשני הם וסֹוף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּתחּלה
ּתחּלת ּבׁשם יּקרא הּבריאה, סֹוף ׁשהּוא הּׁשנה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשראׁש

זאת ועֹוד .היה5מעׂשי הענינים רּוחנּיּות מּצד ׁשּגם , ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשאז ּבאלּול, ּבכ"ה הּׁשנה ּדראׁש הּקביעּות להיֹות ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹצרי
היא העֹולם התהּוּות הרי ּדהּנה, .מעׂשי ּתחּלת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא
ׁשאז ּבאלּול, ּבכ"ה הּוא הּדּבּור וענין הּדּבּור, ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָמּבחינת
ּבאלּול ּבכ"ה ׁשהרי הּדּבּור, ׁשּמּבחינת ההתהּוּות ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָהיתה

ּדבראׁשית הּמאמר הּוא6היה מאמר נמי ּדבראׁשית ,7, ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הּמאמרֹותוהּמ ׁשאר ּגם ּבתֹוכֹו ּכֹולל ּדבראׁשית ּגם8אמר ּכן נעׂשה ׁשּלכן , ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבריאה, ּכל את ּכֹוללת הראׁשֹון ׁשּבּיֹום ׁשההתהּוּות את6ּבהּבריאה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
לרּבֹות הארץ ואת ּתֹולדֹותיהם לרּבֹות הּׁשמים את הארץ, ואת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשמים

לפי9ּתֹולדֹותיה הּוא הּבריאה ּכל את ּכֹוללת הראׁשֹון ׁשּבּיֹום ׁשההתהּוּות והּטעם , ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ענין הּוא ּבאלּול ׁשּבכ"ה ונמצא הּמאמרֹות, ּכל את ּכֹולל ּדבראׁשית ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמאמר
ּבגּופים, נׁשמֹות הראׁשֹון, אדם ּברא יֹום ׁשהּוא ּבראׁשית למעׂשה ו' ויֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּדּבּור.

ּכמאמר הּמחׁשבה, ענין זה10הּוא הרי ּגּופא ּובּמחׁשבה ּבמחׁשבה, עלּו יׂשראל ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
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ו   

ׁשּבּמחׁשבה נעלה הּיֹותר ודּבּור11ּבאפן ׁשּמחׁשבה וכיון . ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיֹום אפׁשר אי ,הער ּברחּוק מּזה זה רחֹוקים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָהם
ּבׁשם יּקרא הּמחׁשבה, ענין ׁשהּוא הראׁשֹון, אדם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּברא
להיֹות צרי והיה הּדּבּור, ענין ׁשהּוא ,מעׂשי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָּתחּלת
ענין הּוא ׁשאז ּבאלּול, ּבכ"ה הּׁשנה ּדראׁש ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹהּקביעּות
ּדראׁש ׁשהּקביעּות מּזה אמנם, .מעׂשי ּתחּלת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹהּדּבּור,
ׁשּדוקא מּובן, ּדוקא, הראׁשֹון אדם ּברא ּביֹום הּוא ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹהּׁשנה
והענין הּׁשנה. ּדראׁש להענין ׁשּיכים ּבגּופים ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹנׁשמֹות
ּכמאמר הּוא הּׁשנה ראׁש ענין ּדהּנה הּוא, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹּבכללּות

עליכם,12רז"ל ׁשּתמליכּוני ּכדי מלכּיֹות לפני אמרּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֻ
לקדמּותם הּדברים ּכל חֹוזרים הּׁשנה והּוא13ּדבראׁש , ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹ

להמׁשי ּובכדי ּומקֹורּה, לׁשרׁשּה הּמלכּות סּלּוק ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָענין
ידי על זה הרי ּבתכלית, ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה הּמלכּות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאת
(זיי ׁשם מׁשרׁשים ׁשהם ּדכיון ּדוקא, (ּבגּופים) ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻנׁשמֹות
הּמלכּות את להמׁשי הם יכֹולים דארטן), ְְְְִִֵֵֶֶַַַָזיינען
ּבגּוף מלּבׁשת ׁשהּנׁשמה להיֹות א ּומקֹורּה. ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻמּׁשרׁשּה
מלכּיֹות, ּפסּוקי אֹומרים לכן העלם, ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֻוהיא

מהּתֹורה ראיה את14ׁשּמביאים מגּלה ׁשהּתֹורה והינּו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהּנׁשמֹות מגּלה ׁשהּתֹורה יׂשראל, ּדנׁשמֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּמעלה
הּמלכּות את מעֹוררים הם זה ידי ועל זיינען, זיי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָוואס
ּכדי מלכּיֹות לפני אמרּו ענין ׁשּזהּו ּומקֹורּה, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּׁשרׁשּה

עליכם. ְֲִִֵֶֶַׁשּתמליכּוני

ּכתיב15זהÈ‰Ïeב) הּנה ּכל16, מלכּות מלכּות ¿»ƒְְְְִִֵֶַַָ
ּכל התהּוּות ּומקֹור עּקר ּדכל ְְְִִִַָָָָעֹולמים,
הּוא מאצילּות, ׁשּלמעלה העֹולמֹות ּגם ְְֲִִֵֶַַָָָָָהעֹולמים,
סֹוף ּדאין מלכּות ּבחינת והּוא ּדוקא, מלכּות ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָמּבחינת
ּדעצמּות הּמלכּות ּבחינת מּמׁש, מלכּות ׁשּנקרא ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָעצמֹו
מּספירת היא ׁשההתהּוּות הּדבר וטעם סֹוף. אין ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָאֹור
ּבאדם הּנפׁש ּבכחֹות מׁשל ּדר על יּובן ּדוקא, ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמלכּות
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הּנפׁש, אל ּבקרּוב הם ּומּדֹות ׂשכל ׁשהּכחֹות ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹלמּטה,
ּתּקּונים ּבׁשם הּכחֹות נקראים ׁשהּנפׁש17ׁשּלכן לפי , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

לפי ׁשּזהּו מהם, עּלּויים ּומקּבלת ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָמתּתקנת
רק ׁשּלא זאת, ועֹוד הּנפׁש. אל ּבקרּוב הם ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשהּכחֹות
ּׁשּנפעל מה ּגם אּלא ּבלבד, ּומּדֹות ׂשכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּכחֹות
הּכחֹות אל ּבקרּוב ּכן ּגם הּוא ּומּדֹות, ׂשכל ְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹמהּכחֹות
ׁשהּדבר ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, הּנפׁש. אל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּובקירּוב
ׁשּמּצד אּלא הּכחֹות, אל ּבקרּוב הּוא מהּכחֹות ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנפעל
ׁשּנפעל מה ּגם הּנה הּנפׁש, אל קרֹובים הם ׁשהּכחֹות ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹזה
ּומּדֹות. ּבׂשכל הּוא זה וכל הּנפׁש. אל ּבקרּוב הּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָמהם

ּבמלכּות ּכן ּׁשאין ּברחּוק18מה הּוא הּמלכּות ּכח הּנה , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַֹ
הּמלכּות מּכח ּׁשּנפעל מה וגם לאמהּנפׁש, ּברחּוק הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

מעלה אמנם, ּגּופא. הּמלכּות מּכח ּגם אּלא מהּנפׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹרק
הּגּלּויים, ּבענין רק היא הּמלכּות על ּומּדֹות ּדׂשכל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַזֹו
ׁשהּמלכּות ,הּמתהּפ ּכחֹותם זה הרי הּנפׁש ּבעצם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
ּדעם הּכחֹות, מּׁשאר הּנפׁש ּבעצם יֹותר ּבעמק ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻמׁשרׁשת
הּנפׁש, מעצם נמׁשכים ּומּדֹות ׂשכל הּכחֹות ׁשּגם ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהיֹות
הּנפׁש, ּבעצם יֹותר ּבעמק היא הּמלכּות מקֹום, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּכל
הענינים ּכל אוועק) (גיט נֹותן ׁשהאדם רֹואים אנּו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָולכן
היא ׁשהּמלכּות לפי הּמלּוכה, ּבׁשביל ּומּדֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּדׂשכל
ּבלבד, הּמלכּות ּכח רק ולא הּנפׁש. ּבעצם יֹותר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹּבעמק
ּבהם מתּבּטא הּמלכּות, מּכח הּנפעלים הענינים ּגם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
ּומּדֹות. ּדׂשכל ּבהענינים מאׁשר יֹותר הּנפׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָעצם
יׁש ּבבחינת ׁשההתהּוּות למעלה, יּובן מּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהּדגמא
ההתהּוּות ּדהּנה ּדוקא. הּמלכּות מּספירת היא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָּומציאּות
ׁשּיהיה ּכדי ּדוקא, ּומציאּות יׁש ּבבחינת להיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָצריכה

ּבחּיים ּובחרּת ויהיה ּדרכים ׁשני ׁשּיהיּו ותהיה19ׁשּיי , ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּכזֹו והתהּוּות ּדאתהּפכא. והעבֹודה ּדאתּכפיא ְְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָהעבֹודה
ּדוקא, הּמלכּות מּספירת היא ּומציאּות יׁש ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָּבבחינת
ּכיון ּומציאּות, יׁש להיֹות אפׁשר אי הּספירֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּדמׁשאר
מהם ּׁשּנתהּווה מה וגם ּבקרּוב, הם עצמם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּספירֹות
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ז     

הּנפׁש, אל ּבקרּוב הם ּומּדֹות ׂשכל ׁשהּכחֹות ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹלמּטה,
ּתּקּונים ּבׁשם הּכחֹות נקראים ׁשהּנפׁש17ׁשּלכן לפי , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

לפי ׁשּזהּו מהם, עּלּויים ּומקּבלת ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָמתּתקנת
רק ׁשּלא זאת, ועֹוד הּנפׁש. אל ּבקרּוב הם ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשהּכחֹות
ּׁשּנפעל מה ּגם אּלא ּבלבד, ּומּדֹות ׂשכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּכחֹות
הּכחֹות אל ּבקרּוב ּכן ּגם הּוא ּומּדֹות, ׂשכל ְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹמהּכחֹות
ׁשהּדבר ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, הּנפׁש. אל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּובקירּוב
ׁשּמּצד אּלא הּכחֹות, אל ּבקרּוב הּוא מהּכחֹות ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנפעל
ׁשּנפעל מה ּגם הּנה הּנפׁש, אל קרֹובים הם ׁשהּכחֹות ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹזה
ּומּדֹות. ּבׂשכל הּוא זה וכל הּנפׁש. אל ּבקרּוב הּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָמהם

ּבמלכּות ּכן ּׁשאין ּברחּוק18מה הּוא הּמלכּות ּכח הּנה , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַֹ
הּמלכּות מּכח ּׁשּנפעל מה וגם לאמהּנפׁש, ּברחּוק הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

מעלה אמנם, ּגּופא. הּמלכּות מּכח ּגם אּלא מהּנפׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹרק
הּגּלּויים, ּבענין רק היא הּמלכּות על ּומּדֹות ּדׂשכל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַזֹו
ׁשהּמלכּות ,הּמתהּפ ּכחֹותם זה הרי הּנפׁש ּבעצם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
ּדעם הּכחֹות, מּׁשאר הּנפׁש ּבעצם יֹותר ּבעמק ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻמׁשרׁשת
הּנפׁש, מעצם נמׁשכים ּומּדֹות ׂשכל הּכחֹות ׁשּגם ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהיֹות
הּנפׁש, ּבעצם יֹותר ּבעמק היא הּמלכּות מקֹום, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּכל
הענינים ּכל אוועק) (גיט נֹותן ׁשהאדם רֹואים אנּו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָולכן
היא ׁשהּמלכּות לפי הּמלּוכה, ּבׁשביל ּומּדֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּדׂשכל
ּבלבד, הּמלכּות ּכח רק ולא הּנפׁש. ּבעצם יֹותר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹּבעמק
ּבהם מתּבּטא הּמלכּות, מּכח הּנפעלים הענינים ּגם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
ּומּדֹות. ּדׂשכל ּבהענינים מאׁשר יֹותר הּנפׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָעצם
יׁש ּבבחינת ׁשההתהּוּות למעלה, יּובן מּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהּדגמא
ההתהּוּות ּדהּנה ּדוקא. הּמלכּות מּספירת היא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָּומציאּות
ׁשּיהיה ּכדי ּדוקא, ּומציאּות יׁש ּבבחינת להיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָצריכה

ּבחּיים ּובחרּת ויהיה ּדרכים ׁשני ׁשּיהיּו ותהיה19ׁשּיי , ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּכזֹו והתהּוּות ּדאתהּפכא. והעבֹודה ּדאתּכפיא ְְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָהעבֹודה
ּדוקא, הּמלכּות מּספירת היא ּומציאּות יׁש ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָּבבחינת
ּכיון ּומציאּות, יׁש להיֹות אפׁשר אי הּספירֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּדמׁשאר
מהם ּׁשּנתהּווה מה וגם ּבקרּוב, הם עצמם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּספירֹות
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הנ"ל17) לד"ה נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק ובהגהות אליהו, פתח רד"ה וירא ר"פ תו"א ראה

תשמ"א). תרפ"ט18)(קה"ת, סה"מ ואילך. שכד ע' ואילך. סג ע' עטר"ת סה"מ גם ראה – בכ"ז

וש"נ. יט.19)שם. ל, נצבים
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ח   

היא ּומציאּות יׁש ּבבחינת וההתהּוּות ּבקרּוב, ְְְְְִִִִִֵֵַַַהּוא
ּברחּוק. להיֹותּה ּדוקא, הּמלכּות ְְְְְִִִִַַַַָָמּספירת

ּבראׁשית‡ÌÓג) ּׁשּכתּוב מה להבין צרי זה ּפי על »¿»ְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ותרּגם ּדהינּו20ּברא, ּברא, ּבחּוכמתא ְְְְְְִֵַָָָָָָ

לעיל ּׁשּנתּבאר מה לפי והרי מהחכמה, היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשההתהּוּות
ּדמּכח הּוא, הענין א מהּמלכּות. היא ְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹההתהּוּות
ּבבחינת ׁשהּוא ּכמֹו ּגם עצמֹו, וההתנּׂשאּות ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָהּמלּוכה
צרי אּלא ההתהּוּות, להיֹות אפׁשר אי מלכּות, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָּכתר

ההמׁשכ ההׁשּתלׁשלּותלהיֹות ּותחּלת ּבהׁשּתלׁשלּות, ה ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָ
הּנפׁש ּבכחֹות מׁשל ּדר על זה ויּובן מהחכמה. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיא
הרצֹון ענין הּוא מלכּות ּכתר ּדבחינת למּטה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּבאדם
עצמי, ּדהתנּׂשאּות הּגּלּוי נעׂשה זֹו ׁשּבבחינה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָלמלּוכה,
לא כן ּפי על ואף עם, על להתנּׂשאּות הרצֹון נעׂשה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹוגם
מלּוכה ׁשל ענין ׁשּיהיה צרי אּלא מאּומה, עדין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָיהיה
ב' מתחּדׁשים מלכּות ּכתר ּבבחינת ּדהּנה, ּדוקא. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹּבפעל
ׁשהרי ּבגּלּוי, ּבא עצמי ׁשההתנּׂשאּות הא', ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָענינים.
ׁשאינֹו ּבהעלם הּוא עצמי ּדהתנּׂשאּות הענין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבתחּלה

לגּלּוי* ּדבר21ׁשּיי איזה מּצד להעלם הּכונה ואין , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
סֹובל אינֹו העצם ׁשהרי עליו, ׁשּמעלים ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמהחּוץ
ואפׁשר עצמֹו, מּצד ּבהעלם ׁשהּוא אם ּכי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהתעּלמּות,
מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּמבאר ואף לגּלּוי. לעֹולם יבֹוא 22ׁשּלא ְְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹ
זה העלם מקֹום, מּכל לגּלּוי, ׁשּיבֹוא מכרח העלם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשּכל
ענין הּוא זה ּגּלּוי ולכן ּבמציאּות. ׁשאינֹו העלם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָהּוא
מלכּות, ּכתר ּבבחינת החּדּוׁש וזהּו ּביֹותר. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַנעלה
ׁשּלֹו ּובּגּלּוי ּגּלּוי**. לכלל ּבאה עצמי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָׁשההתנּׂשאּות
להתנּׂשאּות רצֹון מּמּנּו ׁשּימׁש סּבה ּׁשּנעׂשה ענין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻעֹוד
ּׁשּנעׂשה מלכּות, ּבכתר ׁשּנתחּדׁש הּב' ענין וזהּו עם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעל
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ּגבֹוּה ומעלה מּׁשכמֹו ׁשהיה ׁשאּול מּמׁש: ּדֹומה ׁשאינֹו אף – ּולדגמא הרּגיׁש21*) ולא ידע לא – הּסּפּור ּכפׁשטּות ּבתֹולדּתֹו, – ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

לעצמֹו. אפילּו ּכלל התנּׂשאּות ְְְְְֲִִַַָָּכל

הינּו ּבגּלּוי, הּוא ּבעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו עצמי ּדההתנׂשאּות העצם, ּגּלּוי ּוככל ּגּופא, הּמדרגה ּבאֹותֹו הּוא ׁשהּגּלּוי – ּבזה הּכונה (**ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ועֹוד, ּבעצמֹו). מנּׂשא ׁשהּוא (הרגׁש מציאּות נעׂשה והרּגׁש, ענין איזה מּמּנּו ׁשּימׁש ׁשּיי ׁשאינֹו ּדפׁשיטא ּבמציאּות, ׁשאינֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּמהעלם

עם. על להתנּׂשאּות רצֹון מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַָָּׁשּנמׁש

ירושלמי.20) ואילך.21)תרגום תיד ע' ח"ב שה"ש ב. תשסד, ח"ד וירא אוה"ת וראה ב. ט, שם22)שמואלֿא תער"ב המשך ראה

    
היתה ולא בעולם, האלוקות מציאות נרגשת היתה העולם את מהווים הם

חופשית בחירה ‰È‡לאדם ˙e‡ÈˆÓe LÈ ˙ÈÁa ˙ee‰˙‰‰Â ,¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ
.˜eÁa ˙BÈ‰Ï ,‡˜Âc ˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÓבריאת לסיכום, ƒ¿ƒ«««¿«¿»ƒ¿»¿ƒ

היא נפרדת, מציאות העולמות,

שספירת כיון המלכות, מספירת

החיות מפנימיות רחוקה המלכות

מתהווה ממנה שנתהווה מה וכל

מאלוקות. ונפרד 'רחוק' באופן

Èˆ ‰Ê Èt ÏÚ ÌÓ‡ ‚»¿»«ƒ∆»ƒ
e˙k ‰Ó ÔÈ‰Ï¿»ƒ«∆»
Â ,‡a ˙ÈL‡aהרי ¿≈ƒ»»

כמו ה'חכמה' דרגת היא 'ראשית'

Ì˙20‡˙ÓÎeÁaש ƒ¿≈¿¿»»
˙ee‰˙‰‰L eÈ‰c ,‡a»»¿«¿∆«ƒ¿«

‰ÓÎÁ‰Ó ‡È‰דרגה - ƒ≈«»¿»
שבספירות ÈÙÏעליונה È‰Â ,«¬≈¿ƒ

ÏÈÚÏ ‡a˙p ‰Ó«∆ƒ¿»≈»≈
‡È‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ
ÔÈÚ‰ ‡ ˙eÎÏn‰Ó≈««¿«»ƒ¿»
‰ÎeÏn‰ ÁkÓc ,‡e‰¿ƒ…««¿»
Ì ,BÓˆÚ ˙e‡˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿«¿«
˙k ˙ÈÁa ‡e‰L BÓk¿∆ƒ¿ƒ«∆∆

˙eÎÏÓשהיא כמו [=מלכות «¿
אצילות] שלפני ה'כתר' ,בדרגת
˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿
Èˆ ‡l‡ ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«∆»»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»

˙eÏLÏzL‰aעש ידי רעל «ƒ¿«¿¿
lÁ˙e˙הספירות ,¿ƒ«

‡È‰ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ
Óספירת‰Ê ÔeÈÂ .‰ÓÎÁ‰ ≈«»¿»¿»∆

˙BÁÎa ÏLÓ c ÏÚ«∆∆»»¿…
,‰hÓÏ Ì„‡a LÙp‰«∆∆»»»¿«»
‡e‰ ˙eÎÏÓ ˙k ˙ÈÁcƒ¿ƒ«∆∆«¿
,‰ÎeÏÓÏ ÔBˆ‰ ÔÈÚƒ¿«»»ƒ¿»
Èel‰ ‰Ú BÊ ‰ÈÁaL∆ƒ¿ƒ»«¬∆«ƒ

ÈÓˆÚ ˙e‡˙‰c-הנפש בעומק שנמצאת העצמית, ההתנשאות תכונת ¿ƒ¿«¿«¿ƒ
למלוכה רצון בהתעוררות מתגלית - 'עם') של במציאותו תלויה Ì‚Â(ואינה ,¿«

ÌÚ ÏÚ ˙e‡˙‰Ï ÔBˆ‰ ‰Úמציאות מקום תופס כבר שבזה «¬∆»»¿ƒ¿«¿««
ההתנשאות,העם גילוי א. למלוכה: הרצון בהתגלות ישנם שלבים שני

רק עדיין הם אלו שלבים ושני הזולת. על התנשאות גילוי ב. שבמלך. העצמית

למלוכה: 'רצון' ÏÚבגדר Û‡Â¿««
ÔÈ„Ú ‰È‰È ‡Ï ÔÎ Ètƒ≈…ƒ¿∆¬«ƒ
Èˆ ‡l‡ ,‰Óe‡Ó¿»∆»»ƒ
‰ÎeÏÓ ÏL ÔÈÚ ‰È‰L∆ƒ¿∆ƒ¿»∆¿»

‡˜Âc ÏÚÙa.,‰p‰c ¿…««¿»¿ƒ≈
˙eÎÏÓ ˙k ˙ÈÁaƒ¿ƒ«∆∆«¿
ÌÈÈÚ  ÌÈLcÁ˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ
ÈÓˆÚ ˙e‡˙‰‰L ,‡‰»∆«ƒ¿«¿«¿ƒ
‰lÁ˙a È‰L ,Èel‚a ‡a»¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»
ÈÓˆÚ ˙e‡˙‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ
ÈL BÈ‡L ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈∆≈«»

Èel‚Ï*21‰Âk‰ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈««»»
c ‰ÊÈ‡ „vÓ ÌÏÚ‰Ï¿∆¿≈ƒ«≈∆»»
,ÂÈÏÚ ÌÈÏÚnL ıeÁ‰Ó≈«∆«¿ƒ»»
ÏB BÈ‡ ÌˆÚ‰ È‰L∆¬≈»∆∆≈≈

˙eÓlÚ˙‰בגדר כלל (אינו ƒ¿«¿
והעלם) גילוי ‡Ìשל Èk ,ƒƒ

„vÓ ÌÏÚ‰a ‡e‰L∆¿∆¿≈ƒ«
‡BÈ ‡lL LÙ‡Â ,BÓˆÚ«¿¿∆¿»∆…»
Û‡Â .Èel‚Ï ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ¿«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‡nL22 ∆¿…»¿«»¿

‡BL ÁÎÓ ÌÏÚ‰ ÏkL∆»∆¿≈À¿»∆»
ÌÏÚ‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,Èel‚Ï¿ƒƒ»»∆¿≈

‰Ê('עצמי 'התנשאות (של ∆
BÈ‡L ÌÏÚ‰ ‡e‰∆¿≈∆≈

˙e‡ÈˆÓaבהעלם [=בעודו ƒ¿ƒ
והעלם 'מציאות', בבחינת אינו

שיתגלה] הכרח אין - .כזה
ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ê Èel ÔÎÏÂ¿»≈ƒ∆ƒ¿»
e‰ÊÂ .˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈¿∆
˙k ˙ÈÁa LecÁ‰«ƒƒ¿ƒ«∆∆
˙e‡˙‰‰L ,˙eÎÏÓ«¿∆«ƒ¿«¿

ÚÏÏÎÏ ‰‡a ÈÓˆ«¿ƒ»»ƒ¿»
epnÓ LÓL ‰a ‰Úp ,ÔÈÚ „BÚ BlL Èele .Èelƒ«ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆ƒ»∆À¿«ƒ∆
˙Îa LcÁ˙pL ‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ .ÌÚ ÏÚ ˙e‡˙‰Ï ÔBˆ»¿ƒ¿«¿««¿∆ƒ¿»«∆ƒ¿«≈¿∆∆
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ׁשהּוא טבעֹו מּצד העצם ּדהּנה, עם. על להתנּׂשאּות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָרצֹון
ּגּלּוי ּומבּדיל ער) (פארהאלט מעלים הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבהבּדלה
הרצֹון ּגם מתּגּלה אזי ּבגּלּוי ּבא הּוא וכאׁשר ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹהּכחֹות,
מלכּות ּכתר ׁשּבבחינת אף אמנם, עם. על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָלהתנּׂשאּות
להתנּׂשאּות רצֹון נעׂשה וגם עצמי, ההתנּׂשאּות ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָנתּגּלה
להיֹות וצרי מסּפיק, זה אין עדין מקֹום, מּכל עם, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָעל
יּובן מּזה והּדגמא ּדוקא. ּבפעל והתנּׂשאּות ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֻמלּוכה
מלכּות, ּכתר ּבחינת ּגם עצמֹו, הּכתר ּדמּבחינת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָלמעלה,

להיֹו אפׁשר נמׁשאי להיֹות וצרי ההתהּוּות, עדין ת ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
ההפרׁש וכּידּוע החכמה, היא ׁשראׁשיתּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבהׁשּתלׁשלּות,
אחריו ׁשּיׁש מכרח אינֹו ּדראׁשֹון לראׁשית, ראׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֻּבין
ׁשני אחריו ׁשּיׁש הינּו ראׁשית ּכן ּׁשאין מה ּוׁשליׁשי, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשני
נקרא ּדכתר לחכמה, ּכתר ּבין ההפרׁש וזהּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּוׁשליׁשי,
ׁשהיא ראׁשית, נקראת וחכמה ּבהבּדלה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָראׁשֹון,
לפי נקבה, לׁשֹון ראׁשית ונקראת ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָראׁשית
ּבּזהר וכּמבאר הּכתר. ׁשהּוא ראׁשֹון מּבחינת 23ׁשּמקּבלת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
נקּודה, הם ׁשּׁשניהם ּדאף לחכמה, הּכתר ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָההפרׁש
היא ּדכתר ׁשהּנקּדה ּביניהם, הפרׁש יׁש מקֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻמּכל
ּדנעיץ, נקּודה היא ּדחכמה והּנקּדה נעיץ, ּדלא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹֻנקּודה
ׁשהיא והינּו ׁשאחריה, ּבהּמדריגֹות ּדבּוקה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהיֹותּה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּמציאּות. מאין24התחלת והחכמה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
מקֹום ּומּכל מאין, ׁשהיא הפכּיים, ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתּמצא,

ּׁשּכתּוב ּמה וזהּו מציאּות. ּבבחינת ראׁשֹון,25היא אני ְְְֲִִִִִִֶֶַַָ
הּוא אבל אין, אֹותּיֹות אני הּנה החכמה, על ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּדקאי
ּכמֹו החכמה ענין והּוא אני, ּבחינת אתוון, ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבהּפּו

הּכתר ׁשהּוא מראׁשֹון ׁשּגם26ׁשּמקּבלת זאת, ועֹוד . ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ
להיֹות צרי אּלא מסּפיק, אינֹו לבּדּה ּבחכמה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָההמׁשכה

ּבּזהר אינֹו27ּכדאיתא זה וגם ּבבינה. עׂשית ּבחכמה ּכּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
ׁשם ּבּזהר ּכדאיתא אּלא עדין, כּו',28מסּפיק ּבּה חקק ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

היא והחקיקה הּצּיּור, מענין יֹותר הּוא החקיקה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּדענין
הּמלכּות מּבחינת ּדוקא אּלא מסּפיק, אינֹו זה וגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבז"א.
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ÌˆÚ‰ ,‰p‰c .ÌÚ ÏÚ ˙e‡˙‰Ï ÔBˆ ‰Úp ,˙eÎÏÓ«¿∆«¬»»¿ƒ¿«¿««¿ƒ≈»∆∆
Ú Ï‡‰‡Ù ÌÈÏÚÓ ‡e‰ È‰ ‰Ïc‰a ‡e‰L BÚ „Óƒ«ƒ¿∆¿«¿»»¬≈«¿ƒ««∆
Ìb ‰lb˙Ó ÈÊ‡ Èela ‡a ‡e‰ L‡ÎÂ ,˙BÁk‰ Èelb ÏÈcÓe«¿ƒƒ«…¿«¬∆»¿ƒ¬«ƒ¿«∆«
˙eÎÏÓ ˙k ˙ÈÁaL ‡ ,ÌÓ‡ .ÌÚ ÏÚ ˙e‡˙‰Ï ÔBˆ‰»»¿ƒ¿«¿««»¿»«∆ƒ¿ƒ«∆∆«¿

˙e‡˙‰‰ ‰lb˙ƒ¿«»«ƒ¿«¿
ÔBˆ ‰Ú ÌÂ ,ÈÓˆÚ«¿ƒ¿««¬»»
ÏkÓ ,ÌÚ ÏÚ ˙e‡˙‰Ï¿ƒ¿«¿««ƒ»
‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„Ú ,ÌB˜Ó»¬«ƒ≈∆
˙BÈ‰Ï CÈˆÂ ,˜ÈtÓ«¿ƒ¿»ƒƒ¿
ÏÚÙa ˙e‡˙‰Â ‰ÎeÏÓ¿»¿ƒ¿«¿¿…«
ÔeÈ ‰Ó ‡Óc‰Â .‡˜Âc«¿»¿«À¿»ƒ∆»

,‰ÏÚÓÏבהתגלות די שאין ¿«¿»
שהוא כפי להתנשאות הרצון

צריכה אלא ה'כתר' בדרגת

הדרגות: בכל להתגלות

,BÓˆÚ ˙k‰ ˙ÈÁaÓc¿ƒ¿ƒ««∆∆«¿
,˙eÎÏÓ ˙k ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«∆∆«¿
ÔÈ„Ú ˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿¬«ƒ
˙BÈ‰Ï CÈˆÂ ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿»ƒƒ¿
,˙eÏLÏzL‰a CLÓƒ¿»¿ƒ¿«¿¿
,‰ÓÎÁ‰ ‡È‰ d˙ÈL‡L∆≈ƒ»ƒ«»¿»
ÔÈa LÙ‰‰ Úe„iÎÂ¿«»««∆¿≈≈
ÔBL‡c ,˙ÈL‡Ï ÔBL‡ƒ¿≈ƒ¿ƒ
ÂÈÁ‡ LiL ÁÎÓ BÈ‡≈À¿»∆≈«¬»
ÔÈ‡ ‰Ó ,ÈLÈÏLe ÈL≈ƒ¿ƒƒ«∆≈
LiL eÈ‰ ˙ÈL‡ Ôk≈≈ƒ«¿∆≈
e‰ÊÂ ,ÈLÈÏLe ÈL ÂÈÁ‡«¬»≈ƒ¿ƒƒ¿∆
˙k ÔÈa LÙ‰‰«∆¿≈≈∆∆
‡˜ ˙Îc ,‰ÓÎÁÏ¿»¿»¿∆∆ƒ¿»
,‰Ïc‰a ‡e‰L ,ÔBL‡ƒ∆¿«¿»»
˙ÈL‡ ˙‡˜ ‰ÓÎÁÂ¿»¿»ƒ¿≈≈ƒ
"ראשית הפסוק (כלשון

ÈL‡˙חכמה") ‡È‰L ,∆ƒ≈ƒ
˙‡˜Â ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿ƒ¿≈
ÈÙÏ ,‰˜ ÔBLÏ ˙ÈL‡≈ƒ¿¿≈»¿ƒ
ÔBL‡ ˙ÈÁaÓ ˙Ïa˜nL∆¿«∆∆ƒ¿ƒ«ƒ
‡nÎÂ .˙k‰ ‡e‰L∆«∆∆¿«¿…»

‰a23ÔÈa LÙ‰‰ «…««∆¿≈≈
‡c ,‰ÓÎÁÏ ˙k‰«∆∆«»¿»¿«
‰„e˜ Ì‰ Ì‰ÈL∆¿≈∆≈¿»
איננו עדיין האלקי [=האור

והתגלות] 'התפשטות' ,בבחינת
LÙ‰ LÈ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈∆¿≈
˙Îc ‰c˜p‰L ,Ì‰ÈÈa≈≈∆∆«¿À»¿∆∆
ÈÚ ‡Ïc ‰„e˜ ‡È‰ƒ¿»¿…»ƒ
ואינם מהעולמות מנותק ה'כתר'

בו ÈÚcנעוצים ‰„e˜ ‡È‰ ‰ÓÎÁc ‰c˜p‰Â המקיימים, הספירות ¿«¿À»¿»¿»ƒ¿»¿»ƒ
נעוצים ÈÁ‡L‰,בחכמההעולמות ˙BÈ„n‰a ‰˜ec d˙BÈ‰Ï ,ƒ¿»¿»¿««¿≈∆«¬∆»

e˙kL BÓÎe .˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰L eÈ‰Â24‰ÓÎÁ‰Â ¿«¿∆ƒ«¿»««¿ƒ¿∆»¿«»¿»
‡ˆnz ÔÈ‡Ó['אין' מבחינת נוצרה החכמה בפסוק: הפנימי ,[=פירוש ≈«ƒƒ»≈

' ‰Êa LiLעניינים ∆≈»∆
‡È‰L ,ÌÈiÎÙ‰נמשכת »¿ƒƒ∆ƒ

ÔÈ‡Óעצמה היא כן ואם , ≈«ƒ
'אין' למדרגת ÏkÓeשייכת ,ƒ»

˙ÈÁa ‡È‰ ÌB˜Ó»ƒƒ¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓשכתוב מה שזהו , ¿ƒ

בבחינת שנעשתה - "תמצא"

Ó‰'מציאות' e‰ÊÂ .¿∆«
e˙k25,ÔBL‡ È‡ ∆»¬ƒƒ

‰p‰ ,‰ÓÎÁ‰ ÏÚ È‡˜c¿»ƒ««»¿»ƒ≈
Ï‡ ,ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡ È‡¬ƒƒ≈¬»
ÔÂÂ˙‡ Cet‰a ‡e‰¿ƒ«¿»

אותיות] ÈÁa˙[=בהיפוך ,¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,È‡¬ƒ¿ƒ¿««»¿»
ÔBL‡Ó ˙Ïa˜nL BÓk¿∆¿«∆∆≈ƒ

˙k‰ ‡e‰L26'ה'חכמה - ∆«∆∆
נקראת ולכן כתר, מדרגת מקבלת

אותיות הוא אחד שמצד 'אני',

הוא 'אני' - שני ומצד 'אין',

מובן זה מכל מציאות. בחינת

מתחילה העולמות שמציאות

החכמה. Ê‡˙,מספירת „BÚÂ .¿…
‰ÓÎÁa ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL∆«««¿»»«»¿»
‡l‡ ,˜ÈtÓ BÈ‡ dcÏ¿«»≈«¿ƒ∆»
‡˙È‡„k ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ¿ƒ»

‰a27‰ÓÎÁa Ìlk «…«À»¿»¿»
‰Èa ˙ÈÚויתפרש »ƒ»¿ƒ»

כולם - בחכמה' 'כולם הפסוק:

היא כי בחכמה, כלולים היו

בבינה, ו'עשית' המציאות, שורש

לפועל ויצאו נעשו בינה .עלֿידי
˜ÈtÓ BÈ‡ ‰Ê ÌÂ¿«∆≈«¿ƒ
‡˙È‡„k ‡l‡ ,ÔÈ„Ú¬«ƒ∆»ƒ¿ƒ»

ÌL ‰a28'eÎ da ˜˜Á «…«»»«»
נעשו שמהם הספירות ששת את

‰È˜Á˜‰העולמות ÔÈÚc ,¿ƒ¿««¬ƒ»
ei‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ ‡e‰≈≈ƒ¿««ƒ
אך בבינה, נעשה ה'ציור' [=ענין

נדרשת העולמות התהוות לצורך

È˜Á‰Â˜'חקיקה'] ,‡È‰ ‰ ¿«¬ƒ»ƒ
‡"Êaששת אנפין; [=זעיר ¿»
‡BÈהמידות ‰Ê ÌÂ .¿«∆≈
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ט     

ׁשהּוא טבעֹו מּצד העצם ּדהּנה, עם. על להתנּׂשאּות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָרצֹון
ּגּלּוי ּומבּדיל ער) (פארהאלט מעלים הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבהבּדלה
הרצֹון ּגם מתּגּלה אזי ּבגּלּוי ּבא הּוא וכאׁשר ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹהּכחֹות,
מלכּות ּכתר ׁשּבבחינת אף אמנם, עם. על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָלהתנּׂשאּות
להתנּׂשאּות רצֹון נעׂשה וגם עצמי, ההתנּׂשאּות ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָנתּגּלה
להיֹות וצרי מסּפיק, זה אין עדין מקֹום, מּכל עם, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָעל
יּובן מּזה והּדגמא ּדוקא. ּבפעל והתנּׂשאּות ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֻמלּוכה
מלכּות, ּכתר ּבחינת ּגם עצמֹו, הּכתר ּדמּבחינת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָלמעלה,

להיֹו אפׁשר נמׁשאי להיֹות וצרי ההתהּוּות, עדין ת ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
ההפרׁש וכּידּוע החכמה, היא ׁשראׁשיתּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבהׁשּתלׁשלּות,
אחריו ׁשּיׁש מכרח אינֹו ּדראׁשֹון לראׁשית, ראׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֻּבין
ׁשני אחריו ׁשּיׁש הינּו ראׁשית ּכן ּׁשאין מה ּוׁשליׁשי, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשני
נקרא ּדכתר לחכמה, ּכתר ּבין ההפרׁש וזהּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּוׁשליׁשי,
ׁשהיא ראׁשית, נקראת וחכמה ּבהבּדלה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָראׁשֹון,
לפי נקבה, לׁשֹון ראׁשית ונקראת ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָראׁשית
ּבּזהר וכּמבאר הּכתר. ׁשהּוא ראׁשֹון מּבחינת 23ׁשּמקּבלת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
נקּודה, הם ׁשּׁשניהם ּדאף לחכמה, הּכתר ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָההפרׁש
היא ּדכתר ׁשהּנקּדה ּביניהם, הפרׁש יׁש מקֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻמּכל
ּדנעיץ, נקּודה היא ּדחכמה והּנקּדה נעיץ, ּדלא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹֻנקּודה
ׁשהיא והינּו ׁשאחריה, ּבהּמדריגֹות ּדבּוקה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהיֹותּה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּמציאּות. מאין24התחלת והחכמה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
מקֹום ּומּכל מאין, ׁשהיא הפכּיים, ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתּמצא,

ּׁשּכתּוב ּמה וזהּו מציאּות. ּבבחינת ראׁשֹון,25היא אני ְְְֲִִִִִִֶֶַַָ
הּוא אבל אין, אֹותּיֹות אני הּנה החכמה, על ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּדקאי
ּכמֹו החכמה ענין והּוא אני, ּבחינת אתוון, ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבהּפּו

הּכתר ׁשהּוא מראׁשֹון ׁשּגם26ׁשּמקּבלת זאת, ועֹוד . ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ
להיֹות צרי אּלא מסּפיק, אינֹו לבּדּה ּבחכמה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָההמׁשכה

ּבּזהר אינֹו27ּכדאיתא זה וגם ּבבינה. עׂשית ּבחכמה ּכּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
ׁשם ּבּזהר ּכדאיתא אּלא עדין, כּו',28מסּפיק ּבּה חקק ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

היא והחקיקה הּצּיּור, מענין יֹותר הּוא החקיקה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּדענין
הּמלכּות מּבחינת ּדוקא אּלא מסּפיק, אינֹו זה וגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבז"א.
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ÌˆÚ‰ ,‰p‰c .ÌÚ ÏÚ ˙e‡˙‰Ï ÔBˆ ‰Úp ,˙eÎÏÓ«¿∆«¬»»¿ƒ¿«¿««¿ƒ≈»∆∆
Ú Ï‡‰‡Ù ÌÈÏÚÓ ‡e‰ È‰ ‰Ïc‰a ‡e‰L BÚ „Óƒ«ƒ¿∆¿«¿»»¬≈«¿ƒ««∆
Ìb ‰lb˙Ó ÈÊ‡ Èela ‡a ‡e‰ L‡ÎÂ ,˙BÁk‰ Èelb ÏÈcÓe«¿ƒƒ«…¿«¬∆»¿ƒ¬«ƒ¿«∆«
˙eÎÏÓ ˙k ˙ÈÁaL ‡ ,ÌÓ‡ .ÌÚ ÏÚ ˙e‡˙‰Ï ÔBˆ‰»»¿ƒ¿«¿««»¿»«∆ƒ¿ƒ«∆∆«¿

˙e‡˙‰‰ ‰lb˙ƒ¿«»«ƒ¿«¿
ÔBˆ ‰Ú ÌÂ ,ÈÓˆÚ«¿ƒ¿««¬»»
ÏkÓ ,ÌÚ ÏÚ ˙e‡˙‰Ï¿ƒ¿«¿««ƒ»
‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„Ú ,ÌB˜Ó»¬«ƒ≈∆
˙BÈ‰Ï CÈˆÂ ,˜ÈtÓ«¿ƒ¿»ƒƒ¿
ÏÚÙa ˙e‡˙‰Â ‰ÎeÏÓ¿»¿ƒ¿«¿¿…«
ÔeÈ ‰Ó ‡Óc‰Â .‡˜Âc«¿»¿«À¿»ƒ∆»

,‰ÏÚÓÏבהתגלות די שאין ¿«¿»
שהוא כפי להתנשאות הרצון

צריכה אלא ה'כתר' בדרגת

הדרגות: בכל להתגלות

,BÓˆÚ ˙k‰ ˙ÈÁaÓc¿ƒ¿ƒ««∆∆«¿
,˙eÎÏÓ ˙k ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«∆∆«¿
ÔÈ„Ú ˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿¬«ƒ
˙BÈ‰Ï CÈˆÂ ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿»ƒƒ¿
,˙eÏLÏzL‰a CLÓƒ¿»¿ƒ¿«¿¿
,‰ÓÎÁ‰ ‡È‰ d˙ÈL‡L∆≈ƒ»ƒ«»¿»
ÔÈa LÙ‰‰ Úe„iÎÂ¿«»««∆¿≈≈
ÔBL‡c ,˙ÈL‡Ï ÔBL‡ƒ¿≈ƒ¿ƒ
ÂÈÁ‡ LiL ÁÎÓ BÈ‡≈À¿»∆≈«¬»
ÔÈ‡ ‰Ó ,ÈLÈÏLe ÈL≈ƒ¿ƒƒ«∆≈
LiL eÈ‰ ˙ÈL‡ Ôk≈≈ƒ«¿∆≈
e‰ÊÂ ,ÈLÈÏLe ÈL ÂÈÁ‡«¬»≈ƒ¿ƒƒ¿∆
˙k ÔÈa LÙ‰‰«∆¿≈≈∆∆
‡˜ ˙Îc ,‰ÓÎÁÏ¿»¿»¿∆∆ƒ¿»
,‰Ïc‰a ‡e‰L ,ÔBL‡ƒ∆¿«¿»»
˙ÈL‡ ˙‡˜ ‰ÓÎÁÂ¿»¿»ƒ¿≈≈ƒ
"ראשית הפסוק (כלשון

ÈL‡˙חכמה") ‡È‰L ,∆ƒ≈ƒ
˙‡˜Â ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿ƒ¿≈
ÈÙÏ ,‰˜ ÔBLÏ ˙ÈL‡≈ƒ¿¿≈»¿ƒ
ÔBL‡ ˙ÈÁaÓ ˙Ïa˜nL∆¿«∆∆ƒ¿ƒ«ƒ
‡nÎÂ .˙k‰ ‡e‰L∆«∆∆¿«¿…»

‰a23ÔÈa LÙ‰‰ «…««∆¿≈≈
‡c ,‰ÓÎÁÏ ˙k‰«∆∆«»¿»¿«
‰„e˜ Ì‰ Ì‰ÈL∆¿≈∆≈¿»
איננו עדיין האלקי [=האור

והתגלות] 'התפשטות' ,בבחינת
LÙ‰ LÈ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈∆¿≈
˙Îc ‰c˜p‰L ,Ì‰ÈÈa≈≈∆∆«¿À»¿∆∆
ÈÚ ‡Ïc ‰„e˜ ‡È‰ƒ¿»¿…»ƒ
ואינם מהעולמות מנותק ה'כתר'

בו ÈÚcנעוצים ‰„e˜ ‡È‰ ‰ÓÎÁc ‰c˜p‰Â המקיימים, הספירות ¿«¿À»¿»¿»ƒ¿»¿»ƒ
נעוצים ÈÁ‡L‰,בחכמההעולמות ˙BÈ„n‰a ‰˜ec d˙BÈ‰Ï ,ƒ¿»¿»¿««¿≈∆«¬∆»

e˙kL BÓÎe .˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰L eÈ‰Â24‰ÓÎÁ‰Â ¿«¿∆ƒ«¿»««¿ƒ¿∆»¿«»¿»
‡ˆnz ÔÈ‡Ó['אין' מבחינת נוצרה החכמה בפסוק: הפנימי ,[=פירוש ≈«ƒƒ»≈

' ‰Êa LiLעניינים ∆≈»∆
‡È‰L ,ÌÈiÎÙ‰נמשכת »¿ƒƒ∆ƒ

ÔÈ‡Óעצמה היא כן ואם , ≈«ƒ
'אין' למדרגת ÏkÓeשייכת ,ƒ»

˙ÈÁa ‡È‰ ÌB˜Ó»ƒƒ¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓשכתוב מה שזהו , ¿ƒ

בבחינת שנעשתה - "תמצא"

Ó‰'מציאות' e‰ÊÂ .¿∆«
e˙k25,ÔBL‡ È‡ ∆»¬ƒƒ

‰p‰ ,‰ÓÎÁ‰ ÏÚ È‡˜c¿»ƒ««»¿»ƒ≈
Ï‡ ,ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡ È‡¬ƒƒ≈¬»
ÔÂÂ˙‡ Cet‰a ‡e‰¿ƒ«¿»

אותיות] ÈÁa˙[=בהיפוך ,¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,È‡¬ƒ¿ƒ¿««»¿»
ÔBL‡Ó ˙Ïa˜nL BÓk¿∆¿«∆∆≈ƒ

˙k‰ ‡e‰L26'ה'חכמה - ∆«∆∆
נקראת ולכן כתר, מדרגת מקבלת

אותיות הוא אחד שמצד 'אני',

הוא 'אני' - שני ומצד 'אין',

מובן זה מכל מציאות. בחינת

מתחילה העולמות שמציאות

החכמה. Ê‡˙,מספירת „BÚÂ .¿…
‰ÓÎÁa ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL∆«««¿»»«»¿»
‡l‡ ,˜ÈtÓ BÈ‡ dcÏ¿«»≈«¿ƒ∆»
‡˙È‡„k ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ¿ƒ»

‰a27‰ÓÎÁa Ìlk «…«À»¿»¿»
‰Èa ˙ÈÚויתפרש »ƒ»¿ƒ»

כולם - בחכמה' 'כולם הפסוק:

היא כי בחכמה, כלולים היו

בבינה, ו'עשית' המציאות, שורש

לפועל ויצאו נעשו בינה .עלֿידי
˜ÈtÓ BÈ‡ ‰Ê ÌÂ¿«∆≈«¿ƒ
‡˙È‡„k ‡l‡ ,ÔÈ„Ú¬«ƒ∆»ƒ¿ƒ»

ÌL ‰a28'eÎ da ˜˜Á «…«»»«»
נעשו שמהם הספירות ששת את

‰È˜Á˜‰העולמות ÔÈÚc ,¿ƒ¿««¬ƒ»
ei‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ ‡e‰≈≈ƒ¿««ƒ
אך בבינה, נעשה ה'ציור' [=ענין

נדרשת העולמות התהוות לצורך

È˜Á‰Â˜'חקיקה'] ,‡È‰ ‰ ¿«¬ƒ»ƒ
‡"Êaששת אנפין; [=זעיר ¿»
‡BÈהמידות ‰Ê ÌÂ .¿«∆≈
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י   

ּדזהר ּבתֹוספּתא ּׁשּכתּוב מה וזהּו ההתהּוּות. על29נעׂשה ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבר הארץ,ּפסּוק ואת הּׁשמים את גֹו' ּברא אׁשית ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ואת הּׁשמים את החכמה, ענין הּוא ּברא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדבראׁשית
זה לאחרי נאמר מקֹום ּומּכל הּספירֹות, ּכל ּכֹולל ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהארץ

תהּו היתה העֹולמֹות,30והארץ התהּוּות עדין היה ׁשּלא , ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
אֹור יהי אלקים וּיאמר ּכאׁשר רק ענין31אּלא ׁשהּוא , ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

הּנה מלכּות, ּדבחינת העליֹון ּדּבּור מאמרֹות, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָהעׂשרה
מה ּכן ּגם וזהּו העֹולמֹות. התהּוּות נעׂשה ּדוקא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמּזה
ׁשּתהיה ּדבכדי אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָּׁשּכתּוב
ההׁשּתלׁשלּות, ּבכל ההמׁשכה להיֹות צריכה ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָההתהּוּות
הּכתר הּוא ראׁשֹון אני אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני ֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַׁשּזהּו
ׁשהּוא ּכמֹו והּנה, הּמלכּות. הּוא אחרֹון ואני ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָוחכמה,
צרי אּלא עדין, מסּפיק אין הּספירֹות ׁשּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבכללּות,
ּגּופא הּמלכּות ּבספירת כן ּכמֹו ּדוקא, הּמלכּות ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָלספירת
ההתהּוּות ׁשּתהיה ּבכדי הּנה הּספירֹות, ּכל את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּכֹוללת
חכמה ּבחינת לא וגם מלכּות, ּכתר ּבחינת מסּפיק ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹאינֹו
מלכּות ּבחינת להיֹות צריכה אּלא כּו', ְְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשּבמלכּות
ׁשּכל והינּו, ההתהּוּות. נעׂשה ּומּזה ּדוקא, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבמלכּות
(ראׁשֹון) ׁשּמּכתר ּבכדי ממּצעים הם הּספירֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֻׁשאר
ׁשּמּזה (אחרֹון), ׁשּבמלכּות מלכּות ּבחינת עד ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֻימׁש
הא', ענינים. ב' ּבזה ויׁש ההתהּוּות. להיֹות ְְְְִִִִֵֶַַָָָָיכֹול
ּבבחינת ההתהּוּות נעׂשה ׁשּמּזה ּדמלכּות, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַההתנּׂשאּות
הענינים ׁשהם ּדמלכּות, האֹותּיֹות ּבחינת והב', ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּקיף.
הּפֹועל ּכח ענין והּוא ׁשּבמלכּות, ּפרטּיים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֹוהּכחֹות

קרּוב ּבדר ׁשהּוא .32ׁשּבּנפעל, ְְִֵֶֶֶֶַָ

ּכלe‰ÊÂד) ּדהתהּוּות עֹולמים, ּכל מלכּות מלכּות ¿∆ְְְְְִִַַַָָָ
עֹולמֹות ּוכמֹו ּדוקא, מהּמלכּות היא ְְְִֵַַַָָָָהעֹולמֹות
מּבחינת היא התהּוּותם הּנה עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּבריאה
עׂשּיה יצירה ּבריאה התהּוּות ואפן ּדאצילּות. ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹהּמלכּות
הּוא ּופרסא הּצמצּום וׁשרׁש ּופרסא, צמצּום ידי על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹהּוא
(די הּסּלּוק ׁשּמּצד ּדמלכּות, עצמי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַמההתנּׂשאּות
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e‰ÊÂ .˙ee‰˙‰‰ ‰NÚ ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‡˜Âc ‡l‡ ,˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ«««¿«¬∆«ƒ¿«¿∆

‰Êc ‡zÙÒB˙a e˙k ‰Ó29B ‡a ˙ÈL‡a ˜eÒt ÏÚ «∆»¿∆¿»¿…««»¿≈ƒ»»
,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‡a ˙ÈL‡c ,‡‰ ˙‡Â ÌÈÓ‰ ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿««»¿»

˙BÈÙ‰ Ïk ÏÏBk ‡‰ ˙‡Â ÌÈÓ‰ וגבורה.‡˙ חסד - ('את' ∆«»«ƒ¿∆»»∆≈»«¿ƒ
נצח - 'ואת' תפארת. - 'השמים'

מלכות) - 'הארץ' יסוד. ,הוד
ÈÁ‡Ï Ó‡ ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»∆¡«¿«¬≈
e‰˙ ‰˙È‰ ‡‰Â ‰Ê30, ∆¿»»∆»¿»…

˙ee‰˙‰ ÔÈ„Ú ‰È‰ ‡lL∆…»»¬«ƒƒ¿«
˜ ‡l‡ ,˙BÓÏBÚ‰»»∆»«
È‰È ÌÈ˜Ï‡ Ó‡iÂ L‡k«¬∆«…∆¡…ƒ¿ƒ

B‡31ÔÈÚ ‡e‰L ,∆ƒ¿«
eac ,˙BÓ‡Ó ‰NÚ‰»¬»»«¬»ƒ
˙eÎÏÓ ˙ÈÁc ÔBÈÏÚ‰- »∆¿ƒ¿ƒ««¿

שנקראת ב'מלכות' דרגה

כל מתגלים ידה שעל 'דיבור',

צפונות המגלה (כדיבור האורות

הזולת) אל ‰p‰המחשבה ,ƒ≈
‰NÚ ‡˜Âc ‰fÓƒ∆«¿»«¬»
e‰ÊÂ .˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»¿∆
È‡ e˙k ‰Ó Ôk Ìb«≈«∆»¬ƒ
,ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ƒ«¬ƒ«¬
˙ee‰˙‰‰ ‰È‰zL È„Îc¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿««¿»»
e‰fL ,˙eÏLÏzL‰‰ ÏÎa¿»«ƒ¿«¿¿∆∆
,ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ È‡¬ƒƒ«¬ƒ«¬
˙k‰ ‡e‰ ÔBL‡ È‡¬ƒƒ«∆∆

‰ÓÎÁÂבאופן עדיין הכל (שם ¿»¿»
מופשטת) 'נקודה' È‡Âשל ,«¬ƒ

.˙eÎÏn‰ ‡e‰ ÔBÁ‡«¬««¿
‡e‰L BÓk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿∆
˙BÈÙ‰ ÏkL ,˙eÏÏÎaƒ¿»∆»«¿ƒ
‡l‡ ,ÔÈ„Ú ˜ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒ¬«ƒ∆»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒÏ È»̂ƒƒ¿ƒ«««¿
˙ÈÙÒa ÔÎ BÓk ,‡˜Âc«¿»¿≈ƒ¿ƒ«
˙ÏÏBkL ‡Ùeb ˙eÎÏn‰««¿»∆∆∆

˙BÈÙ‰ Ïk ספירת‡˙ - ∆»«¿ƒ
מכל כלולה עצמה המלכות

חכמה מלכות, כתר הדרגות:

וכו' שבמלכות בינה ,שבמלכות,
‰È‰zL È„Îa ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

˙ÈÁa ‡Ï ÌÂ ,˙eÎÏÓ ˙k ˙ÈÁa ˜ÈtÒÓ BÈ‡ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿¿«…¿ƒ«
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‡l‡ ,eÎ ˙eÎÏÓaL ‰ÓÎÁ»¿»∆¿«¿∆»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ««¿

˙‰‰ ‰NÚ ‰fÓe ,‡˜Âc ˙eÎÏÓaL‡L ÏkL ,eÈ‰Â .˙ee‰ ∆¿«¿«¿»ƒ∆«¬∆«ƒ¿«¿«¿∆»¿«
„Ú LÓÈ (ÔBL‡ ˙knL È„Îa ÌÈÚÓÓ Ì‰ ˙BÈÙ‰«¿ƒ≈¿À»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆ƒÀ¿««
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰fnL ,(ÔBÁ‡ ˙eÎÏÓaL ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿∆¿«¿«¬∆ƒ∆»ƒ¿

ÌÈÈÚ  ‰Êa LÈÂ .˙ee‰˙‰‰לאחר) בפועל שבאה כפי במלכות גם - «ƒ¿«¿≈»∆ƒ¿»ƒ
שני ישנם ההשתלשלות) כל

‰‰˙e‡˙עניינים: ,‡‰»«ƒ¿«¿
˙eÎÏÓcהרוממות [=תכונת ¿«¿

העולמות] על ,וההתנשאות
˙ee‰˙‰‰ ‰NÚ ‰fnL∆ƒ∆«¬∆«ƒ¿«

ÈÓ ˙ÈÁaבאופן [=לא ƒ¿ƒ««ƒ
העולמות] דרגת אל 'ירידה' .של
˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa ,‰Â¿«¿ƒ«»ƒ
ÌÈÈÚ‰ Ì‰L ,˙eÎÏÓc¿«¿∆≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈit ˙BÁk‰Â¿«…¿»ƒƒ
Ák ÔÈÚ ‡e‰Â ,˙eÎÏÓaL∆¿«¿¿ƒ¿«…«
‡e‰L ,ÏÚÙpaL ÏÚBt‰«≈∆«ƒ¿»∆

e˜ „a32שאותיות ¿∆∆≈
המלכות ספירת של המאמרות

שלמטה העולמות את מחיים

פרטי מאמר 'קירוב', של באופן

ונברא נברא עלֿ.לכל לסיכום,

גשמיים, עולמות להוות מנת

מידת המשכת להיות צריכה

מ"כתר הדרגות, בכל המלכות

החכמה ספירת דרך מלכות"

מלכות עד הספירות, ושאר

למטה. שיורדת וכמו שבמלכות,

e‰ÊÂ הפסוק„) לשון ¿∆
eÎÏÓ˙בתהילים: E˙eÎÏÓ«¿¿«¿

˙ee‰˙‰c ,ÌÈÓÏBÚ Ïk»»ƒ¿ƒ¿«
‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»ƒ
BÓÎe ,‡˜Âc ˙eÎÏn‰Ó≈««¿«¿»¿
‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»
Ì˙ee‰˙‰ ‰p‰ ‰iNÚ¬ƒ»ƒ≈ƒ¿«»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«««¿
˙ee‰˙‰ ÔÙ‡Â .˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿…∆ƒ¿«
‡e‰ ‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‡ÒÙe ÌeˆÓˆ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿»
'מסך' ישנו (בארמית). [=מסך

לעולמות האצילות עולם בין

להסתיר ועשיה, יצירה בריאה

שלמטה לעולם להימשך שיוכל בכדי העליון האור את LLÂולצמצם ,¿…∆
„nL ,˙eÎÏÓc ÈÓˆÚ ˙e‡˙‰‰Ó ‡e‰ ‡ÒÙe ÌeˆÓ‰«ƒ¿«¿»≈«ƒ¿«¿«¿ƒ¿«¿∆ƒ«
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ועל ּופרסא, הּצמצּום נעׂשה ּדמלכּות ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָאּפגעטראגנקייט)
ׁשהּוא ּוכמֹו עׂשּיה. יצירה ּדבריאה ההתהּוּות היא זה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָידי
ּכמֹו ּדאצילּות, מּמלכּות ׁשהתהּוּותּה הּבריאה, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּבהתהּוּות
נעׂשית ּדבריאה ּדמלכּות העֹולמֹות, ּפרטי ּבכל הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָכן
עד לעׂשּיה, ּכתר נעׂשית ּדיצירה ּומלכּות ליצירה, ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכתר
יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא ּוכמֹו הּזה. עֹולם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהתהּוּות
ּכמֹו ּדאצילּות, מלכּות מּבחינת היא ׁשהתהּוּותם ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָעׂשּיה
ּכן ּגם היא ׁשהתהּוּותֹו האצילּות, ּבעֹולם ּגם הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָכן
האצילּות ׁשהתהּוּות ידּוע ּדהּנה ּדוקא. הּמלכּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָמּבחינת
הּנה ,וארי עּתיק ּבחינֹות, ב' יׁש ּובּכתר מהּכתר, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהיא
הּוא ארי ּובחינת עצמי, ההתנּׂשאּות ּדגמת הּוא ְְְְְֲִִִִִַַַַַַֻעּתיק
מּובן ּכן ואם עם, על להתנּׂשאּות הרצֹון ְְְְְִִֵַַַַָָָֻּדגמת
כן ּוכמֹו הּמלכּות. מּבחינת היא האצילּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָׁשהתהּוּות
היא ׁשהתהּוּותם מאצילּות, ׁשּלמעלה ּבעֹולמֹות ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא
לפני ּגם הּוא כן ּוכמֹו קדמֹון. ּדאדם מלכּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָמּבחינת
סֹוף ּדאין מלכּות מּבחינת היא ׁשההתהּוּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַהּצמצּום,
ענין להיֹות אפׁשר אי הּספירֹות ּדמׁשאר ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָּדוקא,
ּדוקא. סֹוף ּדאין מלכּות מּבחינת אם כי ְְְְְִִִִִֵַַַַַָההתהּוּות,
ההתהּוּות, ענין יׁשנֹו ּגּופא הּצמצּום לפני ּגם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּדהּנה,
ּבפעל להיֹות ּׁשעתיד מה ּבכח ּבעצמֹו ׁשּׁשער ,33ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

היא זֹו והתהּוּות הּצמצּום. לפני ההתהּוּות ענין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַׁשהּוא
אמל אנא ּברצֹונֹו ׁשעלה אנא34לפי ּברצֹונֹו ׁשעלה וזה , ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹ

הּתענּוג הּנה ּבּמלּוכה. ּתענּוג לֹו ׁשּיׁש לפי הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאמל
אנא ּברצֹונֹו ּׁשעלה ּומה עצמי, התנּׂשאּות ענין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּוא
נעׂשה ׁשּמּזה עם, על להתנּׂשאּות הרצֹון הּוא ׁשּׁשעראמל ּבאפן ההתהּוּות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

לאחרי ההׁשּתלׁשלּות ּכללּות התהּוּות וגם ּבפעל. להיֹות ּׁשעתיד מה ּבכח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֹֹּבעצמֹו
הּצמצּום ידי על היא וההתהּוּות סֹוף, ּדאין מלכּות מּבחינת ּכן ּגם הּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַהּצמצּום
ּופרסא), הּצמצּום ידי על ּדאצילּות מּמלכּות עׂשּיה יצירה ּבריאה התהּוּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻ(ּדגמת
זה ידי ועל הּצמצּום, נעׂשה סֹוף ּדאין ּדמלכּות והּסּלּוק ׁשמההתנּׂשאּות ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָוהינּו,

גליפּו גליף ידי על היא וההתהּוּות ההתהּוּות, אֹותּיֹות35נעׂשה ענין ׁשהּוא , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
ׁשּכל עֹולמים, ּכל מלכּות מלכּות וזהּו ההתהּוּות. ּכללּות נעׂשה ׁשּמּזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדּבּור,
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יי     

ועל ּופרסא, הּצמצּום נעׂשה ּדמלכּות ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָאּפגעטראגנקייט)
ׁשהּוא ּוכמֹו עׂשּיה. יצירה ּדבריאה ההתהּוּות היא זה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָידי
ּכמֹו ּדאצילּות, מּמלכּות ׁשהתהּוּותּה הּבריאה, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּבהתהּוּות
נעׂשית ּדבריאה ּדמלכּות העֹולמֹות, ּפרטי ּבכל הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָכן
עד לעׂשּיה, ּכתר נעׂשית ּדיצירה ּומלכּות ליצירה, ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכתר
יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא ּוכמֹו הּזה. עֹולם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהתהּוּות
ּכמֹו ּדאצילּות, מלכּות מּבחינת היא ׁשהתהּוּותם ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָעׂשּיה
ּכן ּגם היא ׁשהתהּוּותֹו האצילּות, ּבעֹולם ּגם הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָכן
האצילּות ׁשהתהּוּות ידּוע ּדהּנה ּדוקא. הּמלכּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָמּבחינת
הּנה ,וארי עּתיק ּבחינֹות, ב' יׁש ּובּכתר מהּכתר, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהיא
הּוא ארי ּובחינת עצמי, ההתנּׂשאּות ּדגמת הּוא ְְְְְֲִִִִִַַַַַַֻעּתיק
מּובן ּכן ואם עם, על להתנּׂשאּות הרצֹון ְְְְְִִֵַַַַָָָֻּדגמת
כן ּוכמֹו הּמלכּות. מּבחינת היא האצילּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָׁשהתהּוּות
היא ׁשהתהּוּותם מאצילּות, ׁשּלמעלה ּבעֹולמֹות ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא
לפני ּגם הּוא כן ּוכמֹו קדמֹון. ּדאדם מלכּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָמּבחינת
סֹוף ּדאין מלכּות מּבחינת היא ׁשההתהּוּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַהּצמצּום,
ענין להיֹות אפׁשר אי הּספירֹות ּדמׁשאר ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָּדוקא,
ּדוקא. סֹוף ּדאין מלכּות מּבחינת אם כי ְְְְְִִִִִֵַַַַַָההתהּוּות,
ההתהּוּות, ענין יׁשנֹו ּגּופא הּצמצּום לפני ּגם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּדהּנה,
ּבפעל להיֹות ּׁשעתיד מה ּבכח ּבעצמֹו ׁשּׁשער ,33ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

היא זֹו והתהּוּות הּצמצּום. לפני ההתהּוּות ענין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַׁשהּוא
אמל אנא ּברצֹונֹו ׁשעלה אנא34לפי ּברצֹונֹו ׁשעלה וזה , ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹ

הּתענּוג הּנה ּבּמלּוכה. ּתענּוג לֹו ׁשּיׁש לפי הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאמל
אנא ּברצֹונֹו ּׁשעלה ּומה עצמי, התנּׂשאּות ענין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּוא
נעׂשה ׁשּמּזה עם, על להתנּׂשאּות הרצֹון הּוא ׁשּׁשעראמל ּבאפן ההתהּוּות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

לאחרי ההׁשּתלׁשלּות ּכללּות התהּוּות וגם ּבפעל. להיֹות ּׁשעתיד מה ּבכח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֹֹּבעצמֹו
הּצמצּום ידי על היא וההתהּוּות סֹוף, ּדאין מלכּות מּבחינת ּכן ּגם הּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַהּצמצּום
ּופרסא), הּצמצּום ידי על ּדאצילּות מּמלכּות עׂשּיה יצירה ּבריאה התהּוּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻ(ּדגמת
זה ידי ועל הּצמצּום, נעׂשה סֹוף ּדאין ּדמלכּות והּסּלּוק ׁשמההתנּׂשאּות ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָוהינּו,

גליפּו גליף ידי על היא וההתהּוּות ההתהּוּות, אֹותּיֹות35נעׂשה ענין ׁשהּוא , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
ׁשּכל עֹולמים, ּכל מלכּות מלכּות וזהּו ההתהּוּות. ּכללּות נעׂשה ׁשּמּזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדּבּור,
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יב   

סֹוף, ּדאין מלכּות מּבחינת היא התהּוּותם ְְְְִִִִֵַַַָָָהעֹולמֹות
ׁשּמּזה סֹוף, ּדאין ּדמלכּות עצמי ההתנּׂשאּות ענין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַׁשהּוא
הּזה עֹולם להתהּוּות עד ההׁשּתלׁשלּות ּכל ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָנתהּווה
רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ההׁשּתלׁשלּות, ּכל ּתכלית ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ּבׁשביל36ּבּתניא אינֹו העֹולמֹות הׁשּתלׁשלּות ׁשּתכלית ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּפניו מאֹור ירידה ולהם הֹואיל העליֹונים ְְְִִִֵֶֶָָָָָָעֹולמֹות
ּכל הּנה הּתחּתֹון, הּזה עֹולם הּוא הּתכלית אּלא ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיתּבר
ענין ׁשהּוא סֹוף, ּדאין מלכּות מּבחינת נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָזה
ּכל מלכּות מלכּות נאמר זה ׁשעל עצמי, ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָההתנּׂשאּות

ִָעֹולמים.

הּדבריםp‰Â‰ה) ּכל חֹוזרים הּׁשנה ׁשּבראׁש ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַָָָָָֹ
ּבׁשרׁשּה הּמלכּות סּלּוק ׁשּנעׂשה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָלקדמּותם,
ּדאין עצמי ההתנּׂשאּות ּבבחינת ׁשּמסּתּלקת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָּומקֹורּה,
ענין ׁשהּוא הּׁשנה ּדראׁש העבֹודה היא זה ועל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹסֹוף,
ּומקֹורּה, מּׁשרׁשּה הּמלכּות את להמׁשי ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָההכּתרה,
ּדראׁש ּכללי על הּקּבלת ענין וזהּו עצמי. ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹההתנּׂשאּות
אדמו"ר וחמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻהּׁשנה,

הּׁשנה ּדראׁש ׁשּבכל37ּבההמׁש על הּקּבלת ּבין ההפרׁש ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
הּקּבלת הּׁשנה ּדבכל הּׁשנה, ּדראׁש על להּקּבלת ְְְִַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשנה
הּׁשנה ּובראׁש ּפרטּיים, וכחֹות ּפרטּיים ּבענינים הּוא ְְְְְְִִִִִִַָָָָָֹֹֹעל
ּכ ואחר מלכּותי קּבלּו ענין ׁשּזהּו ּכללי, על קּבלת ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא

ּגזרֹותי הּגזרֹות38קּבלּו על אינּה הּמלכּות ׁשּקּבלת , ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
על הּקּבלת ידי ועל ּכללי. על קּבלת אם ּכי ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹוהּמצוֹות,
ׁשהּוא ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה הּמלכּות את ממׁשיכים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכללי
ׁשהּקביעּות מה יּובן זה ּפי ועל עצמי. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָההתנּׂשאּות
לפי ּדוקא, הראׁשֹון אדם ּברא ּביֹום היא הּׁשנה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹֹּדראׁש
נׁשמֹות ידי על היא עצמי מההתנּׂשאּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשההמׁשכה

ּדוקא. ְְִֵַָָיׂשראל

e‡eהּוא ב'39הענין יׁש הּמלּוכה ּבענין ּדהּנה , ≈ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
העם, על ההתנּׂשאּות הּוא הא' ענין ְְְְִִִִַַַָָָָָענינים.

נפרדים40ּכמאמר ׁשהם עֹוממֹות, מּלׁשֹון עם, ּבלא מל עליהם41אין והּמלּוכה , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
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וא37)פל"ו.36) 13 ע' תש"ד ג.38)ילך.סה"מ כ, יתרו מכילתא המשך39)ראה ראה – לקמן בהבא

א'תב. ע' ח"ג ואילך. תשנ ע' ח"ב רפ"ז40)תער"ב והאמונה היחוד שער תניא ל. לח, וישב בחיי

ב). ה).41)(פא, ע' תר"ס (סה"מ תר"ס המיצר מן ד"ה גם וראה שם. והאמונה היחוד שער
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‰f‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰Ï „Ú ˙eÏLÏzL‰‰ Ïk ‰e‰˙ ‰fnL∆ƒ∆ƒ¿«»»«ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿«»«∆
‡Èza ea ˙kL BÓÎe ,˙eÏLÏzL‰‰ Ïk ˙ÈÏÎz ‡e‰L36 ∆«¿ƒ»«ƒ¿«¿¿¿∆»««≈««¿»
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ÏÈLa BÈ‡ ˙BÓÏBÚ‰»»≈ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒƒ
ÂÈ B‡Ó ‰„ÈÈ Ì‰ÏÂ¿»∆¿ƒ»≈»»

Ca˙Èלהוות בשביל - ƒ¿»≈
צריך היה העליונים עולמות

ולא יתברך, פניו אור לצמצם

ירידה היא שהתכלית יתכן

‰ÈÏÎz˙וצמצום ‡l‡ ,∆»««¿ƒ
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ‡e‰- »«∆««¿

הזה בעולם דווקא היא התכלית

ביותר, החשוך שהוא התחתון,

לאור. החושך את להפוך מנת על

של רצונו תכלית ולענייננו:

למלוך הוא במלוכה הקב"ה

הזה. Ê‰בעולם Ïk ‰p‰ƒ≈»∆
˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ ‰NÚ«¬»ƒ¿ƒ««¿

ÔÈ‡cÔÈÚ ‡e‰L ,ÛBÒ ¿≈∆ƒ¿«
ÏÚL ,ÈÓÚ ˙e‡˙‰‰«ƒ¿«¿«¿ƒ∆«
˙eÎÏÓ ˙eÎÏÓ Ó‡ ‰Ê∆∆¡««¿¿«¿

.ÌÈÓÏBÚ Ïk,לסיכום »»ƒ
עולמים" כל מלכות "מלכותך

מבחינת נתהוו העולמות כל

שהיא כפי המלכות גילוי

דאין מלכות הראשון: בשרשה

ואחר "מלכותך"), (הנקראת סוף

ממלכות ההשתלשלות: באה כך

העולמות נתהוו - דא"ק

מבחינת מאצילות. שלמעלה

האצילות. עולם נתהווה - 'אריך'

עולם - דאצילות ממלכות

וכו'. הבריאה

L‡aL Úe„È ‰p‰Â ‰¿ƒ≈»«∆¿…
Ïk ÌÈÊBÁ ‰‰«»»¿ƒ»
,Ì˙eÓ„˜Ï ÌÈc‰«¿»ƒ¿«¿»
˙eÎÏn‰ ˜elÒ ‰NÚpL∆«¬∆ƒ««¿
,B˜Óe LLa¿»¿»¿»
˙ÈÁa ˙˜lzÒnL∆ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ«
ÔÈ‡c ÈÓÚ ˙e‡˙‰‰«ƒ¿«¿«¿ƒ¿≈
‡È‰ ‰Ê ÏÚÂ ,ÛBÒ¿«∆ƒ
‰‰ L‡c ‰„BÚ‰»¬»¿…«»»
,‰zÎ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»

.ÈÓÚ ˙e‡˙‰‰ ,B˜Óe LÓ ˙eÎÏn‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆««¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿«¿«¿ƒ
ÏÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ[שמים מלכות ‰‰,[=עול L‡c ÈÏÏk ¿∆ƒ¿«««»«…¿»ƒ¿…«»»

CLÓ‰‰a BÓ„‡ ÈÓÁÂ ÈBÓ ˙„˜ „Bk ‡nL BÓÎe¿∆¿»≈¿¿À«ƒ¿»ƒ«¿¿«∆¿≈
‰‰ L‡c37‰‰ ÏÎaL ÏÚ ˙Ïaw‰ ÔÈa LÙ‰‰ ¿…«»»«∆¿≈≈««»«…∆¿»«»»

L‡c ÏÚ ˙Ïaw‰Ï¿««»«…¿…
‰‰ ÏÎc ,‰‰«»»ƒ¿»«»»
ÌÈÈÚa ‡e‰ ÏÚ ˙Ïaw‰««»«…¿ƒ¿»ƒ
ÌÈ ˙BÁÎÂ ÌÈ¿»ƒƒ¿…¿»ƒƒ
בפועל יתברך פקודותיו ,לקיים
˙Ïa˜ ‡e‰ ‰‰ L‡e¿…«»»«»«
ÔÈÚ e‰fL ,ÈÏÏk ÏÚ…¿»ƒ∆∆ƒ¿«
Ck Á‡Â È˙eÎÏÓ eÏa«̃¿«¿ƒ¿««»

È˙BÊ eÏa˜38˙ÏawL , «¿¿≈«∆«»«
ÏÚ È‡ ˙eÎÏn‰««¿≈»«
Ì‡ Èk ,˙BÂn‰Â ˙BÊ‰«¿≈¿«ƒ¿ƒƒ

ÈÏÏk ÏÚ ˙Ïa˜התמסרות «»«…¿»ƒ
התמסרות רק (לא מוחלטת

מסויימים) עניינים ÏÚÂלקיים .¿«
ÈÏÏk ÏÚ ˙Ïaw‰ È„È¿≈««»«…¿»ƒ
˙eÎÏn‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆««¿
‡e‰L B˜Óe LÓƒ»¿»¿»∆
ÏÚÂ .ÈÓÚ ˙e‡˙‰‰«ƒ¿«¿«¿ƒ¿«
‰Ó ÔeÈ ‰Ê Èƒ∆»«
‰‰ L‡c ˙eÚÈw‰L∆«¿ƒ¿…«»»
Ì„‡ ‡a ÌBÈa ‡È‰ƒ¿¿…»»

‡˜Âc ÔBL‡‰בכ"ה (ולא »ƒ«¿»
העולם) בריאת יום - ,באלול
‰ÎLÓ‰‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««¿»»
‡È‰ ÈÓÚ ˙e‡˙‰‰Ó≈«ƒ¿«¿«¿ƒƒ
Ï‡NÈ ˙BÓL È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

.‡˜Âc«¿»
‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e39, ≈»ƒ¿»

LÈ ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««¿»≈
ÈÚ ‡e‰ ‡‰ ÔÈÚ .ÌÈ ƒ¿»ƒƒ¿»»

,ÌÚ‰ ÏÚ ˙e‡˙‰‰«ƒ¿«¿«»»
Ó‡Ók40‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡ ¿«¬»≈∆∆¿…

˙BÓÓBÚ ÔBLlÓ ,ÌÚ«ƒ¿¿
Ì‰L[=חשוכות] ,∆≈
ÌÈ„Ù41‰ÎeÏn‰Â , ƒ¿»ƒ¿«¿»
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על מלּוכה הּוא הב' וענין והׂשּתררּות. ּכפּיה ּבדר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהיא
אגּוסטּוס הּנקרא הּמלכים מל ּבנֹוגע42מלכים, והרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּמלּוכה וענין נפרדים, ׁשהם לֹומר ׁשּיי לא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלּמלכים
אׁשר להיֹות אם ּכי והׂשּתררּות, ּכפּיה ּבדר אינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָעליהם
הּוא זה מּׁשּום ּביֹותר, עליֹונה ּבמעלה מפלא הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּמל
לפניו. ּבטלים הּמלכים ׁשּגם הּמלכים, על ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמל
ּדנׁשמֹות יׂשראל, ּבנׁשמֹות יׁשנם אּלּו ּבחינֹות ב' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָוהּנה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו עבדים, ּבׁשם לפעמים נקראים ּכי43יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָ
,מל ּבת ּבׁשם נקראים ולפעמים עבדים, יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלי

ׁשּכתּוב ּביניהם,44ּכמֹו והחּלּוק .מל ּבת ּכבּודה ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לקּים אינֹו רצֹונֹו ׁשעצם העבד ּכמֹו הּוא עבדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּדבחינת
הּוא הרי עליו האדֹון אימת ׁשּמּצד אם ּכי האדֹון, ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָרצֹון
האדֹון. רצֹון לקּים רצֹון אצלֹו ונעׂשה עצמֹו את ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָּכֹופה
רצֹון לקּים הּוא רצֹונֹו ׁשעצם הּוא מל ּבת ּבחינת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָאמנם
אּלּו ּבחינֹות ב' וענין הּמלכים. מל ענין והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהאדֹון,
מּצד הּוא עבדים ׁשּבחינת הּוא, יׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּבנׁשמֹות
עצם מּצד הּוא מל ּבת ּובחינת ּבּגּוף, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַההתלּבׁשּות
ּדהּנה ּבּגּוף. ההתלּבׁשּות מענין ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּנׁשמה
חּיה נׁשמה רּוח נפׁש ּבּנׁשמה, יׁש ּבחינֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָחמּׁשה

ּבהתלּבׁשּות45ויחידה הם נׁשמה רּוח נפׁש ּבחינת הּנה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עּקר הּנה יֹותר ּובפרטּיּות וכבדא. לּבא ּבמֹוחא ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבהּגּוף,

אמנם האברים, לכל מתּפּׁשט ׁשּמהּכבד ׁשּבּכבד, נפׁש ּבבחינת הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָההתלּבׁשּות
אינּה חּיה ּובחינת ּבהתלּבׁשּות. הם נׁשמה רּוח נפׁש ּבחינת הּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבכללּות
ׁשּלמעלה הּנׁשמה ועצם ּפנים. ּכל על ּבלבד מּקיף ּבדר אם ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבהתלּבׁשּות,
וענינים להּגּוף ׁשּייכת אינּה עצמּה ׁשּמּצד יחידה, ּבחינת הּוא ּבּגּוף ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמהתלּבׁשּות
ׁשּלמּטה הּמדרגֹות ידי על ּופֹועלת ּבהּגּוף, ּבלבד מגּדרת ׁשהיא אם ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻּגׁשמּיים,

ׁשאֹומרים מה וזהּו ּבהּגּוף. ּבראתּה46מּמּנה, אּתה היא טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבּגּוף, מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה (ׁשּלמעלה) הּנׁשמה עצם על קאי היא ּדטהֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָכּו',
הּנׁשמה על ּדקאי ּבי, נפחּתּה ּבחינת עד ּבראתּה אּתה ּבחינת הּוא ּכ ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָואחר
ההתלּבׁשּות ּדמּצד ,מל ּובת ּדעבדים הּבחינֹות ב' וזהּו ּבהּגּוף. ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשּבהתלּבׁשּות
ּבּגּוף מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה יחידה ּבחינת מּצד אמנם עבד, ּבחינת הּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּגּוף
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‰ÎeÏÓ ‡e‰ ‰ ÔÈÚÂ .˙e‰Â ‰iÙk C„a ‡È‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»«¿»

ee‡ ‡˜p‰ ÌÈÎÏn‰ CÏÓ ,ÌÈÎÏÓ ÏÚ42ÚBa È‰Â , «¿»ƒ∆∆«¿»ƒ«ƒ¿»«¿«¬≈¿≈«
‰ÎeÏn‰ ÔÈÚÂ ,ÌÈ„Ù Ì‰L ÓBÏ CÈiL ‡Ï ÌÈÎÏnÏ«¿»ƒ…«»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¿»
L‡ ˙BÈ‰Ï Ì‡ Èk ,˙e‰Â ‰iÙk C„a BÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒƒ¿¬∆

‡ÏÙÓ ‡e‰ CÏn‰«∆∆À¿»
,˙BÈa ‰BÈÏÚ ‰ÏÚÓa¿«¬»∆¿»¿≈
Ìb CÏÓ ‡e‰ ‰Ê ÌeMÓƒ∆∆∆«
ÌbL ,ÌÈÎÏn‰ ÏÚ««¿»ƒ∆«
.ÂÈÙÏ ÌÈÏa ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»
el‡ ˙BÈÁa  ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ≈
,Ï‡È ˙BÓLa ÌLÈ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈ‡˜ Ï‡È ˙BÓLc¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,ÌÈ„Ú ÌLa ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿≈¬»ƒ

e˙kL BÓk43Èa ÈÏ Èk ¿∆»ƒƒ¿≈
ÌÈÓÚÙÏÂ ,ÌÈ„Ú Ï‡Èƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ
,CÏÓ ˙a ÌLa ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ¿≈«∆∆

e˙kL BÓk44„ek Ïk ¿∆»»¿»
˜elÁ‰Â .CÏÓ ˙a«∆∆¿«ƒ
ÌÈ„Ú ˙ÈÁc ,Ì‰ÈÈa≈≈∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ
ÌˆÚL „Ú‰ BÓk ‡e‰¿»∆∆∆∆∆
ÔBˆ Ìi˜Ï BÈ‡ BBˆ¿≈¿«≈¿
„vnL Ì‡ Èk ,ÔB„‡‰»»ƒƒ∆ƒ«
È‰ ÂÈÏÚ ÔB„‡‰ ˙ÓÈ‡≈«»»»»¬≈
BÓˆÚ ˙‡ ‰ÙBk ‡e‰∆∆«¿
Ìi˜Ï ÔBˆ BÏˆ‡ ‰ÚÂ¿«¬∆∆¿»¿«≈
ÌÓ‡ .ÔB„‡‰ ÔBˆ¿»»»¿»
‡e‰ CÏÓ ˙a ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆
Ìi˜Ï ‡e‰ BBˆ ÌˆÚL∆∆∆¿¿«≈
ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÔB„‡‰ ÔBˆ¿»»¿ƒ¿«
 ÔÈÚÂ .ÌÈÎÏn‰ CÏÓ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»
˙BÓLa el‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈¿ƒ¿
˙ÈÁaL ,‡e‰ Ï‡Èƒ¿»≈∆¿ƒ«
„vÓ ‡e‰ ÌÈ„Ú¬»ƒƒ«

˙eLaÏ˙‰‰הנשמה של «ƒ¿«¿
a˙האלוקית ˙ÈÁe ,Ûeba«¿ƒ««

ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ CÏÓ∆∆ƒ«∆∆
ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»≈ƒ¿«
‰p‰c .Ûeba ˙eLaÏ˙‰‰«ƒ¿«¿«¿ƒ≈
LÈ ˙BÈÁa ‰MÓÁ¬ƒ»¿ƒ≈
‰ÓL Áe LÙ ,‰ÓLpa«¿»»∆∆«¿»»

Á‰„ÈÁÈÂ ‰i45‰p‰ , «»ƒƒ»ƒ≈
‰ÓL Áe LÙ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«¿»»
,Ûeb‰a ˙eLaÏ˙‰a Ì‰≈¿ƒ¿«¿¿«
‡„ÎÂ ‡aÏ ‡ÁBÓa¿»ƒ»¿«¿»
ונפש בלב רוח במוח, [=נשמה

˙BÈבכבד] ˙eiÙe .ƒ¿»ƒ≈

„k‰nL ,„kaL LÙ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙eLaÏ˙‰‰ Ú ‰p‰ƒ≈ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆∆«»≈∆≈«»≈
Áe LÙ ˙ÈÁa ‰p‰ ˙eÏÏÎa ÌÓ‡ ,ÌÈ‡‰ ÏÎÏ M˙Óƒ¿«≈¿»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«∆∆«
Èk ,˙eLaÏ˙‰a È‡ ‰iÁ ˙ÈÁe .˙eLaÏ˙‰a Ì‰ ‰ÓL¿»»≈¿ƒ¿«¿¿ƒ««»≈»¿ƒ¿«¿ƒ

„Ïa ÛÈÓ C„a Ì‡,‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚÂ .ÌÈ Ïk ÏÚ ƒ¿∆∆«ƒƒ¿««»»ƒ¿∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡e‰ Ûeba ˙eLaÏ˙‰Ó≈ƒ¿«¿«
„vnL ,‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ«
˙ÎÈiL È‡ ÓˆÚ«¿»≈»«∆∆
,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÂ Ûeb‰Ï¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
˙cÓ ‡È‰L Ì‡ Èkƒƒ∆ƒÀ¿∆∆

Ûeb‰a „Ïaעם שקשורה ƒ¿«¿«
אחר ולא זה ÏÚגוף ˙ÏÚBÙe ,∆∆«

‰ÓlL ˙B„n‰ È„È¿≈««¿≈∆¿«»
‰Ó e‰ÊÂ .Ûeb‰a ,‰pnÓƒ∆»¿«¿∆«

ÌÈÓB‡L46˙pL ‰ÓL ∆¿ƒ¿»»∆»«»
‰‡ ‡È‰ ‰B‰ Èaƒ¿»ƒ«»
‰B‰c ,eÎ ˙‡a¿»»ƒ¿»
ÌˆÚ ÏÚ È‡˜ ‡È‰ƒ»ƒ«∆∆
(‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‡e‰ Ck Á‡Â ,Ûeba«¿««»
„Ú ˙‡a ‰‡ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»»«
È‡˜c ,Èa ÁÙ ˙ÈÁa¿ƒ«¿«¿»ƒ¿»ƒ
˙eLaÏ˙‰aL ‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»∆¿ƒ¿«¿
˙BÈÁa‰  e‰ÊÂ .Ûeb‰a¿«¿∆«¿ƒ
„vÓc ,CÏÓ ˙e ÌÈ„Úc«¬»ƒ«∆∆¿ƒ«
‡e‰ Ûeba ˙eLaÏ˙‰‰«ƒ¿«¿«
„vÓ ÌÓ‡ ,„Ú ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆»¿»ƒ«
‰ÏÚÓlL ‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa¿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



יג     

על מלּוכה הּוא הב' וענין והׂשּתררּות. ּכפּיה ּבדר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהיא
אגּוסטּוס הּנקרא הּמלכים מל ּבנֹוגע42מלכים, והרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּמלּוכה וענין נפרדים, ׁשהם לֹומר ׁשּיי לא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלּמלכים
אׁשר להיֹות אם ּכי והׂשּתררּות, ּכפּיה ּבדר אינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָעליהם
הּוא זה מּׁשּום ּביֹותר, עליֹונה ּבמעלה מפלא הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּמל
לפניו. ּבטלים הּמלכים ׁשּגם הּמלכים, על ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמל
ּדנׁשמֹות יׂשראל, ּבנׁשמֹות יׁשנם אּלּו ּבחינֹות ב' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָוהּנה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו עבדים, ּבׁשם לפעמים נקראים ּכי43יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָ
,מל ּבת ּבׁשם נקראים ולפעמים עבדים, יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלי

ׁשּכתּוב ּביניהם,44ּכמֹו והחּלּוק .מל ּבת ּכבּודה ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לקּים אינֹו רצֹונֹו ׁשעצם העבד ּכמֹו הּוא עבדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּדבחינת
הּוא הרי עליו האדֹון אימת ׁשּמּצד אם ּכי האדֹון, ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָרצֹון
האדֹון. רצֹון לקּים רצֹון אצלֹו ונעׂשה עצמֹו את ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָּכֹופה
רצֹון לקּים הּוא רצֹונֹו ׁשעצם הּוא מל ּבת ּבחינת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָאמנם
אּלּו ּבחינֹות ב' וענין הּמלכים. מל ענין והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהאדֹון,
מּצד הּוא עבדים ׁשּבחינת הּוא, יׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּבנׁשמֹות
עצם מּצד הּוא מל ּבת ּובחינת ּבּגּוף, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַההתלּבׁשּות
ּדהּנה ּבּגּוף. ההתלּבׁשּות מענין ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּנׁשמה
חּיה נׁשמה רּוח נפׁש ּבּנׁשמה, יׁש ּבחינֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָחמּׁשה

ּבהתלּבׁשּות45ויחידה הם נׁשמה רּוח נפׁש ּבחינת הּנה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עּקר הּנה יֹותר ּובפרטּיּות וכבדא. לּבא ּבמֹוחא ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבהּגּוף,

אמנם האברים, לכל מתּפּׁשט ׁשּמהּכבד ׁשּבּכבד, נפׁש ּבבחינת הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָההתלּבׁשּות
אינּה חּיה ּובחינת ּבהתלּבׁשּות. הם נׁשמה רּוח נפׁש ּבחינת הּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבכללּות
ׁשּלמעלה הּנׁשמה ועצם ּפנים. ּכל על ּבלבד מּקיף ּבדר אם ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבהתלּבׁשּות,
וענינים להּגּוף ׁשּייכת אינּה עצמּה ׁשּמּצד יחידה, ּבחינת הּוא ּבּגּוף ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמהתלּבׁשּות
ׁשּלמּטה הּמדרגֹות ידי על ּופֹועלת ּבהּגּוף, ּבלבד מגּדרת ׁשהיא אם ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻּגׁשמּיים,

ׁשאֹומרים מה וזהּו ּבהּגּוף. ּבראתּה46מּמּנה, אּתה היא טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבּגּוף, מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה (ׁשּלמעלה) הּנׁשמה עצם על קאי היא ּדטהֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָכּו',
הּנׁשמה על ּדקאי ּבי, נפחּתּה ּבחינת עד ּבראתּה אּתה ּבחינת הּוא ּכ ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָואחר
ההתלּבׁשּות ּדמּצד ,מל ּובת ּדעבדים הּבחינֹות ב' וזהּו ּבהּגּוף. ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשּבהתלּבׁשּות
ּבּגּוף מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה יחידה ּבחינת מּצד אמנם עבד, ּבחינת הּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּגּוף
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יד   

יחיד עם קׁשּורה ּדיחידה ,מל ּבת ּבחינת ולכן47הּוא , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכן ּגם וזהּו האדֹון. רצֹון את לקּים הּוא רצֹונּה עצם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּנה
ּבבחינת הּנׁשמֹות ּכל ּכֹולל ׁשהּוא הּמׁשיח, מל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבחינת

ראּיה48הּיחידה ּבדר יהיה ּתֹורתֹו לּמּוד ואפן ,49 ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹ
הּיחידה. מּצד הּוא זה ׁשענין הּׂשגה, מּגדר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

לעתיד. ׁשּיתּגּלה הּמלכים מל ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָוזהּו

‰p‰Âּפי ׁשעל העבֹודה הם ּבעבֹודה אּלּו ּבחינֹות ב' ¿ƒ≈ְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּלמעלה ּדלּבא ּדרעּותא והעבֹודה ודעת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָטעם
ּבחינת הּוא ודעת טעם ּפי ׁשעל העבֹודה ודעת. ְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָמּטעם
רצֹון לקּים רצֹונֹו אין ׁשּבעצם העבד ּדכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָעבדים,
אצלֹו נעׂשה זה ידי ועל עצמֹו את ׁשּכֹופה אּלא ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהאדֹון
ׁשעל ּבהעבֹודה הּוא כן ּכמֹו הּנה אדֹונֹו, רצֹון לקּים ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָרצֹון
אם ּכי נפׁשֹו, עצם מּצד אינֹו ׁשהרצֹון ודעת, טעם ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּפי
ונעׂשה עצמֹו את ּכֹופה הּוא הרי ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשעל
ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה ּכן ּׁשאין מה רצֹון. ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאצלֹו
ּדֹומה אינֹו והרי עצמי. רצֹון הּוא ודעת מּטעם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּלמעלה
ּדרעּותא להרצֹון ודעת טעם ּפי על הּנעׂשה ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָהרצֹון

ּכמאמר ּפי50ּדלּבא, ׁשעל ּדהרצֹון רצֹון, ואית רצֹון אית ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
והרצֹון ּכפּיה, ידי על ׁשּנעׂשה רצֹון הּוא ודעת ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָטעם
הרצֹון ׁשּגם ואף עצמי. רצֹון הּוא ּדלּבא ְְְְִִִֶַַַָָָָָּדרעּותא
רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ודעת, טעם ּפי על ּבא ּדלּבא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּדרעּותא
ּדלּבא, לרעּותא ּגם מּגיעים ההתּבֹוננּות ידי ׁשעל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבמּוחׁש
את ּפֹועלת ׁשההתּבֹוננּות ּבאפן זה אין מקֹום, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹמּכל
וגם ּבלבד. הּגּלּוי ׁשּפֹועלת אם ּכי ּדלּבא, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהרעּותא
והינּו, סֹוף, האין ּבהפלאת היא עצמּה ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָההתּבֹוננּות

ּגדלּו ּומה רּבּו ּדמה ּבהענין אינּה כּו',51ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ה אּלא הּׂשגה, ּבגדר למעלהׁשהּוא ׁשהּוא סֹוף ּדאין ּבההפלאה היא התּבֹוננּות ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הרעּותא ּגּלּוי לפעמים והּנה, ּדלּבא. הרעּותא נתּגּלה זה ידי ׁשעל הּׂשגה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּגדר
ּבאפן מלמעלה, הּוא ׁשהּגּלּוי אם ּכי הּמּטה, ׁשּמּצד העבֹודה ידי על אינֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּדלּבא

קדׁשֹו זרֹוע את הוי' הּנּצֹוץ52ּדחׂשף אל הּמאֹור ּדקירּוב ּבהּזמּנים ּוכמֹו ּדרׁשּו53, , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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ּבהּמצאֹו ההכנה,54הוי' אפן ּכפי ׁשּלא הּוא זה ׁשּגּלּוי , ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ
הּנה האדם, ׁשּמּצד ההכנה אין ּכאׁשר ׁשּגם מּזה, ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָויתירה
העבֹודה ּומעלת ּדלּבא. ּדרעּותא הּגּלּוי נעׂשה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָמלמעלה
היא, ודעת טעם ּפי ׁשעל העבֹודה על ּדלּבא ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּדרעּותא
מעֹוררת עבדים, ּבחינת ודעת, טעם ּפי ׁשעל ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהעבֹודה
ׁשּלמעלה ּדלּבא הרעּותא ּובחינת עם, על ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָההתנּׂשאּות
את מעֹוררת הּמלכים, מל הּיחידה, ׁשּמּצד ודעת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמּטעם

עצמי. ְְְִִַַַההתנּׂשאּות

ראׁשֹון,e‰ÊÂו) ליֹום זּכרֹון מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ¿∆ְְֲִִִֶֶַַַָ
אדם ּברא ּביֹום היא הּׁשנה ּדראׁש ְְְְִִֶַַָָָָֹֹׁשהּקביעּות
ּכל חֹוזרים הּׁשנה ׁשּבראׁש ּדכיון ּדוקא, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹהראׁשֹון
ּומקֹורּה לׁשרׁשּה הּמלכּות סּלּוק לקדמּותם, ְְְְְְְִִַַַַָָָָָהּדברים
להמׁשי ּבכדי הּנה עצמי, ההתנּׂשאּות ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָהראׁשֹון,
ּדוקא, יׂשראל נׁשמֹות ידי על זה הרי עצמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמההתנּׂשאּות
הּיחידה ּבחינת ׁשּמּצד ּדלּבא ּדרעּותא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבהעבֹודה
את מעֹוררים הם זה ידי ׁשעל הּׁשנה), ּבראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ(ּׁשּמתּגּלה
היא הּׁשנה ּדראׁש הּקביעּות ׁשּלכן עצמי, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹההתנּׂשאּות
הּמׁשיח מל ענין ּכן ּגם וזהּו ּדוקא. האדם ּברא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּביֹום

ּביּה אֹותּיֹות55ּדכתיב מאד מאד, וגבּה ונּׂשא ירּום ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹ
ּכל56אדם יכלל ּׁשּמׁשיח ּכנ"ל הּיחידה, ּבחינת ׁשהּוא , ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבאפן יהיה ּתֹורתֹו ולּמּוד הּיחידה, ּבחינת מּצד ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּנׁשמֹות
ּבחינת מּצד ׁשּזהּו הּׂשגה מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּדראּיה
לעֹורר אפׁשר יחידה ּבחינת מּצד ודוקא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּיחידה,
ּבּגּוף מלּבׁשת ׁשהּנׁשמה להיֹות א עצמי. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֻההתנּׂשאּות
הינּו מלכּיֹות, ּפסּוקי אֹומרים לכן ּבהעלם, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָֻוהיא
(וואס ּבעצם ּׁשהם מה יׂשראל ּבנׁשמֹות מגּלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּתֹורה
ממׁשיכים ּדלּבא ּברעּותא עבֹודתם ידי ועל זיינען), ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָזיי
עד היא וההמׁשכה עצמי, מההתנּׂשאּות הּמלכּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָאת
ּבטֹוב ּומתּוקה טֹובה ׁשנה ׁשּנמׁשכת מּטה, ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָלמּטה

והּנגלה. ְְְִִֶֶַַהּנראה
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טו     

ּבהּמצאֹו ההכנה,54הוי' אפן ּכפי ׁשּלא הּוא זה ׁשּגּלּוי , ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ
הּנה האדם, ׁשּמּצד ההכנה אין ּכאׁשר ׁשּגם מּזה, ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָויתירה
העבֹודה ּומעלת ּדלּבא. ּדרעּותא הּגּלּוי נעׂשה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָמלמעלה
היא, ודעת טעם ּפי ׁשעל העבֹודה על ּדלּבא ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּדרעּותא
מעֹוררת עבדים, ּבחינת ודעת, טעם ּפי ׁשעל ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהעבֹודה
ׁשּלמעלה ּדלּבא הרעּותא ּובחינת עם, על ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָההתנּׂשאּות
את מעֹוררת הּמלכים, מל הּיחידה, ׁשּמּצד ודעת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמּטעם

עצמי. ְְְִִַַַההתנּׂשאּות

ראׁשֹון,e‰ÊÂו) ליֹום זּכרֹון מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ¿∆ְְֲִִִֶֶַַַָ
אדם ּברא ּביֹום היא הּׁשנה ּדראׁש ְְְְִִֶַַָָָָֹֹׁשהּקביעּות
ּכל חֹוזרים הּׁשנה ׁשּבראׁש ּדכיון ּדוקא, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹהראׁשֹון
ּומקֹורּה לׁשרׁשּה הּמלכּות סּלּוק לקדמּותם, ְְְְְְְִִַַַַָָָָָהּדברים
להמׁשי ּבכדי הּנה עצמי, ההתנּׂשאּות ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָהראׁשֹון,
ּדוקא, יׂשראל נׁשמֹות ידי על זה הרי עצמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמההתנּׂשאּות
הּיחידה ּבחינת ׁשּמּצד ּדלּבא ּדרעּותא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבהעבֹודה
את מעֹוררים הם זה ידי ׁשעל הּׁשנה), ּבראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ(ּׁשּמתּגּלה
היא הּׁשנה ּדראׁש הּקביעּות ׁשּלכן עצמי, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹההתנּׂשאּות
הּמׁשיח מל ענין ּכן ּגם וזהּו ּדוקא. האדם ּברא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּביֹום

ּביּה אֹותּיֹות55ּדכתיב מאד מאד, וגבּה ונּׂשא ירּום ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹ
ּכל56אדם יכלל ּׁשּמׁשיח ּכנ"ל הּיחידה, ּבחינת ׁשהּוא , ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבאפן יהיה ּתֹורתֹו ולּמּוד הּיחידה, ּבחינת מּצד ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּנׁשמֹות
ּבחינת מּצד ׁשּזהּו הּׂשגה מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּדראּיה
לעֹורר אפׁשר יחידה ּבחינת מּצד ודוקא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּיחידה,
ּבּגּוף מלּבׁשת ׁשהּנׁשמה להיֹות א עצמי. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֻההתנּׂשאּות
הינּו מלכּיֹות, ּפסּוקי אֹומרים לכן ּבהעלם, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָֻוהיא
(וואס ּבעצם ּׁשהם מה יׂשראל ּבנׁשמֹות מגּלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּתֹורה
ממׁשיכים ּדלּבא ּברעּותא עבֹודתם ידי ועל זיינען), ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָזיי
עד היא וההמׁשכה עצמי, מההתנּׂשאּות הּמלכּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָאת
ּבטֹוב ּומתּוקה טֹובה ׁשנה ׁשּנמׁשכת מּטה, ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָלמּטה

והּנגלה. ְְְִִֶֶַַהּנראה
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ב. ע' תרח"ץ נג. ע' מט,54)תרנ"א יבמות א. יח, ר"ה ו. נה, ישעי'

סע"א. קה, שם יג.55)סע"א. נב, הגלגולים56)ישעי' ספר ראה

לאדמו"ר הזהר ביאורי ד. מו, תו"א קפ. אופן עמוקות מגלה ספ"א.

ועוד. ב. קה, א. קב, האמצעי
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˙˘˙‰ ÔÈ‰ ˙ ÌÈÓ Ì‰  "ÌÈÎÏÓ‰ ÍÏÓ" ÔÈ‰Ï Ì‰ ÌÈÎÈÈ˘

.ÓÓ‰ ÏÈÏ ÓÎ ÈÓ

˘".(וסיים): ÈÈÓ È Ó ÔÈ"

ÔÈ Ï  ‰ÓÈÏ˘‰ ‰Ï‰ È‰˙˘ Í˙ÈÌ˘‰ È Ô˙È

"אלף הקדושֿברוךֿהוא אצל (שהרי שלנו במושגים שהוא כפי [='במהרה'

כיום"], ˘שנים.. "ÍÈÓ ÌÈÎÏÓ È‰" È‰ ÌÈÈÈ ˘ ÈÓÈ ‰‰Ó

 ‰"‰ "ÌÈÎÏÓ‰ ÈÎÏÓ" Ï˘È È‰È ÏÈÓ ˙Î ÌÈÓ‰ ÌÈÈ‰

."ÌÈÎÏÓ‰ ÈÎÏÓ ÍÏÓ"

‰"‰˘ ÎÈ˘ÓÈ ‰ÈÈÏ ÈÓ ˙˘˙‰‰ ˙ È˘ Í˙ÈÌ˘‰ Ô˙È

.ÈÓÈ ‰‰Ó ‰ÓÈÏ˘‰ ‰Ï ˘Î "ÌÈÎÏÓ‰ ÈÎÏÓ ÍÏÓ" È‰È
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מכתב כללי 

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל,

אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בהתקרבנו לסוף השנה החולפת ובעמדנו על סף השנה החדשה, הרי כל אדם שהוא בעל חשיבה 

רצינית עורך סך-הכל של השנה החולפת, ועל יסוד זה, מקבל הוא החלטות לשנה החדשה.

בכדי שהחשבון וכן ההחלטות, יהיו נכונים, צריכים להזהר מהערכת מעלותיו ופעולותיו יתר על 

המדה, אבל, באותו זמן, לא צריכים גם להגדיל את החסרונות והכשלונות,

את  המחלישים  הדברים  אחד  הוא  ושלום,  חס  יאוש,  של  שכן  וכל  דכאון,  של  מצב-רוח  כי, 

ההחלטיות להשתפר.

 – צדק  ועורכים חשבון  מגדילים את החסרונות,  לא  להיות, שאפילו כאשר  יכול  לדאבוננו  אבל 

מתברר שהצד השמאלי, הלא-טוב )השלילי(, הוא גדול למדי, ולעתים אף גדול ומכריע יותר מן הצד הימני, 

החיובי )הטוב(.

אבל גם במקרה זה, אסור להרשות רגש של יאוש, כי, יחד עם החרטה העמוקה על העבר והחלטה 

איתנה להשתנות מכאן ולהבא – שהחשבון-צדק צריך לעורר,

חייבים לזכור תמיד כי הטוב והקדושה – וכפי שתורתנו, תורת חיים, מסבירה מהו טוב וקדושה 

– הם נצחיים ובלתי ניתנים לביטול,

משום שהם נובעים ובאים מן הנשמה, מהניצוץ האלקי שבאדם,

נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חי"ג אגרת ד'תשלט. לקו"ש ח"ט ע' 417 ואילך. במהדורא זו 
ניתוספו איזה מ"מ וציונים ע"י המו"ל.

ימי  ר"ס תקפא( שהם  ר"ה  )הל'  או"ח  לשו"ע  זקנים  ולהעיר מעטרת  ראה תדא"ז ספכ"ג.  ימי הסליחות: 
ביקור עצמי )דוגמת קרבן( דר"ה )וכדי שיהי' לעולם יום קבוע – מקדימים ליום א', לבוש שם(.

מצב-רוח של דכאון כו': ראה תניא רפ"א. שם פכ"ו-כז. ובכ"מ.
החרטה . . על העבר והחלטה . . מכאן ולהבא: ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ב. סהמ"צ להצ"צ מצות וידוי 

ותשובה בתחילתו.

תרגום חופשי מאידיש
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ואילו המעשים הלא-טובים )השליליים(, קשורים ובאים מהנפש הבהמית )הבהמה שבאדם( והיצר 

הרע, הם בעצם מוגבלים, ויכולים להתבטל ולהמחק לגמרי.

המעשים הלא-טובים )הרעים( הם זמניים בלבד, ויכולים – ע"י תשובה אמיתית ונכונה – לבוא 

להתתקן ולהמחק.

על  על תוצאות החשבון-צדק שלו  – מבלי הבט  לעורר אצל כל אחד  הדברים האמורים חייבים 

השנה החולפת – רגש של עידוד ותקוה איתנה לעתיד,

ובכלל  במשפחתו  בחייו,  אור  והכניסו  נצחיים,  הם  החולפת  השנה  מן  הטובים  שמעשיו  בידעו 

ישראל,

שהרי כל ישראל ערבים זה בזה, קשורים זה לזה ומהווים יחידה אחת.

מזה מובן גם, שאפילו אם רואים לעתים תופעות המראות על ירידה, לא כולם נעשים חכמים יותר 

ויראי-שמים יותר,

הרי באמת ובפנימיות – נעשה הטוב בעולם חזק יותר וגדול יותר מידי שנה, בכל יום ובכל רגע,

שהרי בכל רגע מתווספות פעולות טובות.

ואפילו כאשר נראה שהלא-טוב מקבל משקל מכריע, הרי זה רק באופן זמני. סוף כל סוף חייב 

הטוב להכריע והלא-טוב חייב להתבטל לגמרי,

על  אפילו  לסלוח  המרבה  והקב"ה,  בתשובה,  ישובו  שכולם  הבטיח  ומנהיגו  העולם  בורא  שהרי 

עבירות שחזרו ונשנו פעמים רבות, יקבל את התשובה, כי לא ידח ממנו נדח.

ובידו של כל אחד לעשות את השנה הבאה – שנה של סך-הכל טוב ביותר מפעולותיו – עי"ז שמעמיד 

ומשנה את עצמו, והקב"ה הרוצה בתשובה, מסייע גם בזה.

והחלטה האיתנה לעשות כן מבטיחה ביתר וודאות שתהי' שנה טובה ומתוקה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

המעשים הלא טובים כו' להתתקן ולהמחק: ראה יומא פו, ב. תניא פ"ז.
כל ישראל ערבים זה בזה: שבועות לט, סע"א. סנהדרין כז, סע"ב. וראה סה"ש תש"א ע' 144.

בורא העולם ומנהיגו הבטיח שכולם ישובו בתשובה: ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.
המרבה לסלוח אפילו על עבירות שחזרו ונשנו פעמים רבות: ראה תניא אגה"ת פי"א )ק, ואילך(.

כי לא ידח ממנו נדח: ע"פ שמואל-א יד, יד. וראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"ג. תניא ספל"ט.
הרוצה בתשובה: ברכת השיבנו בתפלת שמו"ע.

אגרות קודש

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ראש-השנה, ה'תשי"ז
לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן 
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מוגה בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד

אלו כל את קידוש חובת ידי ויוציא היין, על יקדש ואחד מפה, יפרסו הזמן שבבוא להכריז צוה כך אחר
לאמירת בנוגע ומקדש, מפה פורס עם הקשורים הדינים פרטי אודות להכריז צוה וכן חובה. ידי לצאת שרוצים

כו'. המזון בברכת ויבוא ויעלה רצה

רבותינו של שמותיהם הזכרת אודות - דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד - הרב דברי ידועים
השנה, בראש נשיאינו

אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר הצ"צ, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד, טוב, שם מהבעל החל
לה" ד"לאפשה הענין להיות שצריך ומכיון אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד - ובדורנו עדן, נשמתו מהורש"ב

האריז"ל. של שמו הזכרת את גם להוסיף יש -

לה". ד"לאפשה הענין כללות תוכן שזהו מכיון - הדבר היה לא זה שלפני שבשנים מה על לתמוה [ואין
אף לכן, מקודם ידוע היה שלא ותיק") "תלמיד ידי (על חידוש מתגלה אזי לכך, המתאים הזמן מגיע שכאשר

פעמים]. כמה כמדובר מסיני, למשה נאמר זה חידוש שגם

האריז"ל בשם (סכ"ו) הקודש באגרת המבואר פי על מובן זה הרי - דוקא עתה מתגלה זה שענין הדבר וטעם
וכמה כמה אחת ועל התורה), (דפנימיות החכמה" זאת לגלות ומצוה מותר האחרונים אלו בדורות ש"דוקא
מעינותיך ד"יפוצו הענין להיות צריך שאז צדקנו, משיח לביאת ממש בסמיכות נמצאים כאשר משיחא, בעקבות
מאשר - ערוך באין - יותר נעלה ענין שזהו דוקא, הפצה של באופן חוצה", התורה) דפנימיות (המעיינות

סתם. "לגלות"

כי: - הגאולה ענין כללות עם האריז"ל של שמו הזכרת את ולקשר להוסיף ויש

הקודש" בלשון לו יקראו אשר ש"שמו הידועה טוב שם הבעל כתורת ענינו, על [המורה האריז"ל של שמו
"יצחק". - הוא כו'] וענינו תוכנו על ומורה הדבר את ומחיה מהווה

העתידה) בגאולה שיהיה השלישי המקדש בית וכמה כמה אחת (ועל המקדש דבית הענין שכללות אף והנה,
דוקא "יעקב" עם בוקשור שכתוב כיצחק ולא . . הר בו שכתוב כאברהם "לא א) פח, (פסחים רז"ל כמאמר ,

ואילך) סע"א קיח, (שבת מצרים" בלי "נחלה הוא יעקב של שענינו ובפרט בית", שקראו כיעקב אלא . . שדה
"כי דוקא ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד ב) (פט, שבת דמסכת הידועה בסוגיא חז"ל אמרו זה עם ביחד הרי -

דוקא. יצחק של ענינו עם קשורה העתידה שהגאולה היינו, אבינו". אתה

,אבות זכות להזכיר כדי - הוא השנה בראש נשיאינו רבותינו של שמותיהם דהזכרת הענין כללות והנה,
ס"ג). תשמ"ג תמוז י"ז שיחת גם (ראה החסידות אבות

גילוי בענין נעלה הכי במקום העבודה [התחלת המקדש בבית התמיד להקרבת בנוגע שמצינו דרך ועל
ויעקב יצחק אברהם - אבות זכות להזכיר כדי שבחברון", עד המזרח כל פני "האיר אומרים שהיו אלקות],

רש"י). ובפירוש ואילך א כח, (יומא

ציבור", "קרבן הוא תמיד קרבן כי הקרבן, הקרבת בעת האבות נמצאים הענינים רוחניות שמצד אף כלומר:
לקשר היינו, בפה, אכות זכות להזכיר גם משתדלים כן, פי על אף - מת" אינו "ציבור והרי ישראל, כלל עבור

גשמית. פעולה עם גם זאת

אלא בשמותיהם, אותם שמזכירים זה ידי על לא - היא תמיד קרבן הקרבת בעת אבות זכות הזכרת והנה,
חברון, העיר שם הזכרת שבחברון", עד המזרח כל פני "האיר - עמהם הקשור מסויים דבר שמזכירים זה ידי על

האבות. מנוחת מקום שבה
- "חברון" עם האבות של הקשר אודות וחסידות קבלה בספרי המבואר פי על ביותר מודגש זה וענין
חברון", היא ארבע ד"קרית הענין גם וזהו הקב"ה, עם האבות של החיבור מודגש שבזה חיבור, מלשון "חברון"
- ד"חברון" באופן הם אלו ענינים וד' הוי', שם אותיות ד' כנגד שהם היסודות, ארבע על קאי ארבע" "קרית

בחייו". בגופו מחוברים "שהיו
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רחוקה היא שחברון מכיון - הוא שבחברון" עד המזרח כל פני "האיר אומרים שהיו הפשוט הטעם כלומר:
פי על אבל התמיד. להקרבת הזמן הגיע שכבר יודעים חברון, עד המזרח כל פני האיר כאשר ולכן, מירושלים,

כנ"ל. האבות, של הפנימי ענינם מודגש ב"חברון" הנה - הענינים פנימיות

אם כי עצמם, האבות של שמותיהם הזכרת ידי על אינה התמיד בהקרבת אבות זכות שהזכרת כשם ולכן,
נ זה שענין נשיאינו, רבותינו של זכותם להזכרת בנוגע כן כמו אליהם, השייך ענין ידי עניןעל ידי על פעל

כבוד של בשיחותיו המבואר פי על ובפרט נשיאינו. לרבותינו השייכים הניגונים את לנגן כנהוג - אליהם השייך
כו'. הלב קולמוס שהוא - הניגון מעלת גודל אודות אדמו"ר וחמי מורי קדושת

לפני הזקן) אדמו"ר של (ניגון מלכנו" "אבינו הניגון את לנגן למנהג וטעם סיבה גם מהווה לעיל האמור
זכות להזכיר כדי - מלכנו") "אבינו בה אומרים שאין (אף ערבית תפלת לפני גם השנה), (בראש תפלה כל

השנה). דראש התפלה לתוכן הקשור ענין עם בבד (בד הזקן אדמו"ר של זכותו אבות,
ד"המעשה הענין כללות ביותר מודגש שאז והשלימה, האמיתית לגאולה יותר עוד מתקרבים כאשר אבל
"אבינו בה אומרים שאין כזו בתפלה מלכנו" "אבינו לנגן מקום אין - ס"ט) הקודש אגרת (ראה העיקר" הוא

השתא). ערבית בתפלות מלכנו" "אבינו ניגנו לא זה (ומטעם בפועל במעשה מלכנו"

והשלימה! האמיתית הגאולה ענין כללות זה הרי - עתה? בפועל למעשה שייך שאכן הענין מהו

צמח "את בתפלה אומרים השנה ימי שבכל זה על (נוסף השנה דראש התפלות בכל ביותר מודגש זה וענין
היום"): כל קוינו לישועתך כי . . תצמיח מהרה עבדך דוד

תן "ובכן יתקדש", "ובכן - ענינים וכמה כמה מוסיפים השנה דראש העמידה שבתפלת השלישית בברכה
תן "ובכן החסד, ספירת כנגד - יתקדש" "ובכן ספירות: העשר כל מרומזים אלו שבענינים וידוע וכו'. פחדך"
נצח הספירות כנגד - צדיקים" "ובכן התפארת, ספירת כנגד - כבוד" תן "ובכן הגבורה, ספירת כנגד - פחדך"

המלכות. ספירת כנגד - "ותמלוך" ויסוד, הוד

הסדר: ועל הגאולה, ענין מודגש אלו תפלות ובכל

העולם), אומות (כולל העולם ברואי כל על דקאי - כו'" אחת אגודה כולם "ויעשו משיחך": דוד בית "מלכות
אתה "ותמלוך עד הארץ"; מן זדון ממשלת תעביר "כי עבדך"; לדוד קרן "צמיחת לבוא; לעתיד יהיה זה שענין

העתידה. בגאולה יהיה זה ענין ששלימות - מעשיך" כל על כו'

ראשונות, בג' שאפילו - כך כדי עד השנה, דראש בתפלות הגאולה ענין הדגשת גדולה כמה עד רואים ובזה
מוסיפים כן פי על אף כו', צרכיו בקשת עם הקשורים ענינים ולהוסיף שינויים לעשות שלא ביותר נזהרים שבהם

העתיד הגאולה אודות מדובר (שבהם הנ"ל ענינים השלישית,כל בברכה - גופא ובהם דוקא, ראשונות בג' ה)
האמיתית הגאולה ענין הדגשת גדולה כך כדי עד מצרים", בלי "נחלה - שענינו אבינו, יעקב כנגד שהיא

השנה! דראש בתפלות והשלימה

ד"שלשת הניגון - לראש לכל נשיאינו: לרבותינו השייכים הניגונים את עתה ינגנו - לפועל בנוגע
שאינו (ניגון הזקן אדמו"ר ניגון כך ואחר תנועות", "שלש ניגון הזקן, ואדמו"ר המגיד טוב, שם הבעל הרועים",

נשיאינו. רבותינו של הניגונים שאר וכן צרכיו), בקשת עם קשור
זאת יעשו בודאי - אדמו"ר) וחמי מורי קדושת כבוד בשיחות (כמבואר השנה דראש הזמן יוקר ומפני

"נאו". דידן, בעגלא ומיד, תיכף צייט"), די צורייבן ("ניט בזריזות

הצמח אדמו"ר ניגון האמצעי. אדמו"ר ניגון שבת"). ("לקראת הזקן אדמו"ר ניגון תנועות". "שלש ניגנו
הבינוני. עדן. נשמתו מהורש"ב אדמו"ר ניגון אריבער"). ("לכתחילה מהר"ש אדמו"ר ניגון ה'"). ("ימין צדק

בחרתנו". "אתה

כנ"ל]. ויקדש, מפה יפרוס שאחד צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.מעשיך תחלת היום זה המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

***
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רחוקה היא שחברון מכיון - הוא שבחברון" עד המזרח כל פני "האיר אומרים שהיו הפשוט הטעם כלומר:
פי על אבל התמיד. להקרבת הזמן הגיע שכבר יודעים חברון, עד המזרח כל פני האיר כאשר ולכן, מירושלים,

כנ"ל. האבות, של הפנימי ענינם מודגש ב"חברון" הנה - הענינים פנימיות

אם כי עצמם, האבות של שמותיהם הזכרת ידי על אינה התמיד בהקרבת אבות זכות שהזכרת כשם ולכן,
נ זה שענין נשיאינו, רבותינו של זכותם להזכרת בנוגע כן כמו אליהם, השייך ענין ידי עניןעל ידי על פעל

כבוד של בשיחותיו המבואר פי על ובפרט נשיאינו. לרבותינו השייכים הניגונים את לנגן כנהוג - אליהם השייך
כו'. הלב קולמוס שהוא - הניגון מעלת גודל אודות אדמו"ר וחמי מורי קדושת

לפני הזקן) אדמו"ר של (ניגון מלכנו" "אבינו הניגון את לנגן למנהג וטעם סיבה גם מהווה לעיל האמור
זכות להזכיר כדי - מלכנו") "אבינו בה אומרים שאין (אף ערבית תפלת לפני גם השנה), (בראש תפלה כל

השנה). דראש התפלה לתוכן הקשור ענין עם בבד (בד הזקן אדמו"ר של זכותו אבות,
ד"המעשה הענין כללות ביותר מודגש שאז והשלימה, האמיתית לגאולה יותר עוד מתקרבים כאשר אבל
"אבינו בה אומרים שאין כזו בתפלה מלכנו" "אבינו לנגן מקום אין - ס"ט) הקודש אגרת (ראה העיקר" הוא

השתא). ערבית בתפלות מלכנו" "אבינו ניגנו לא זה (ומטעם בפועל במעשה מלכנו"

והשלימה! האמיתית הגאולה ענין כללות זה הרי - עתה? בפועל למעשה שייך שאכן הענין מהו

צמח "את בתפלה אומרים השנה ימי שבכל זה על (נוסף השנה דראש התפלות בכל ביותר מודגש זה וענין
היום"): כל קוינו לישועתך כי . . תצמיח מהרה עבדך דוד

תן "ובכן יתקדש", "ובכן - ענינים וכמה כמה מוסיפים השנה דראש העמידה שבתפלת השלישית בברכה
תן "ובכן החסד, ספירת כנגד - יתקדש" "ובכן ספירות: העשר כל מרומזים אלו שבענינים וידוע וכו'. פחדך"
נצח הספירות כנגד - צדיקים" "ובכן התפארת, ספירת כנגד - כבוד" תן "ובכן הגבורה, ספירת כנגד - פחדך"

המלכות. ספירת כנגד - "ותמלוך" ויסוד, הוד

הסדר: ועל הגאולה, ענין מודגש אלו תפלות ובכל

העולם), אומות (כולל העולם ברואי כל על דקאי - כו'" אחת אגודה כולם "ויעשו משיחך": דוד בית "מלכות
אתה "ותמלוך עד הארץ"; מן זדון ממשלת תעביר "כי עבדך"; לדוד קרן "צמיחת לבוא; לעתיד יהיה זה שענין

העתידה. בגאולה יהיה זה ענין ששלימות - מעשיך" כל על כו'

ראשונות, בג' שאפילו - כך כדי עד השנה, דראש בתפלות הגאולה ענין הדגשת גדולה כמה עד רואים ובזה
מוסיפים כן פי על אף כו', צרכיו בקשת עם הקשורים ענינים ולהוסיף שינויים לעשות שלא ביותר נזהרים שבהם

העתיד הגאולה אודות מדובר (שבהם הנ"ל ענינים השלישית,כל בברכה - גופא ובהם דוקא, ראשונות בג' ה)
האמיתית הגאולה ענין הדגשת גדולה כך כדי עד מצרים", בלי "נחלה - שענינו אבינו, יעקב כנגד שהיא

השנה! דראש בתפלות והשלימה

ד"שלשת הניגון - לראש לכל נשיאינו: לרבותינו השייכים הניגונים את עתה ינגנו - לפועל בנוגע
שאינו (ניגון הזקן אדמו"ר ניגון כך ואחר תנועות", "שלש ניגון הזקן, ואדמו"ר המגיד טוב, שם הבעל הרועים",

נשיאינו. רבותינו של הניגונים שאר וכן צרכיו), בקשת עם קשור
זאת יעשו בודאי - אדמו"ר) וחמי מורי קדושת כבוד בשיחות (כמבואר השנה דראש הזמן יוקר ומפני

"נאו". דידן, בעגלא ומיד, תיכף צייט"), די צורייבן ("ניט בזריזות

הצמח אדמו"ר ניגון האמצעי. אדמו"ר ניגון שבת"). ("לקראת הזקן אדמו"ר ניגון תנועות". "שלש ניגנו
הבינוני. עדן. נשמתו מהורש"ב אדמו"ר ניגון אריבער"). ("לכתחילה מהר"ש אדמו"ר ניגון ה'"). ("ימין צדק

בחרתנו". "אתה

כנ"ל]. ויקדש, מפה יפרוס שאחד צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.מעשיך תחלת היום זה המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

***
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כ     

:אמר כך ואחר המזון, ברכת ברך שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד
וחמי מורי קדושת כבוד את פעם שאלתי - המזון) ברכת (בסיום במרומיו" שלום "עושה לאמירת בנוגע
הרצאת את ששמע ולאחרי העמידה). בתפלת (כמו השלום" "עושה לומר צריך תשובה ימי בעשרת האם אדמו"ר

בסידור! שכתוב כפי לומר שצריכים ואמר, נענה הדברים,

אומרים שאין אף הנה - העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום ינחילנו הוא "הרחמן לאמירת בנוגע
שכולו ליום ינחילנו הוא "הרחמן לומר מקום יש מקום, מכל השקיעה, לאחרי כזית אוכלים אין כאשר "רצה"

כו'": שבת

כזית אכל לא "שאפילו דעה הובאה י"ז) סעיף קפ"ח סימן חיים (אורח הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן
"הרחמן" אמירת אודות מדובר כאשר ולכן, היום". קידש כבר שמברך שבשעה כיון להזכיר, צריך משחשיכה

"הרח לומר נכון - "רצה") לאמירת בנוגע כן שאין (מה להפסיק מותר זה שבמקום מכיון הנה לשבת. מןהשייך
"הרחמן - לגאולה הקשור בענין ברכה להוסיף אפשרות ישנה שכאשר גם ומה שבת". שכולו ליום ינחילנו הוא

הדבר. ונכון שטוב בודאי - העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום ינחילנו הוא

,דרעוין דרעוא בסעודה מחר, יתברך ה' בעזרת יהיה זה ענין הנה - ברכה של כוס שיורי לחלוקת בנוגע
השנה. דראש להתוועדות בהמשך שתהיה

מדובר כאשר ובפרט השבת, ענין כללות שזהו והתענוג, המנוחה ענין ואחד אחד כל אצל יהיה - ובינתיים
האריז"ל מסידור [כמובן השנה שבתות כל על וחיות כח לוקחים שממנה תשובה, ימי שבעשרת השבת אודות
השבוע ימי שבעת עם הם קשורים רצופים, ימים שבעה הכיפורים, ליום השנה ראש שבין הימים ששבעת
והתענוג המנוחה ענין להיות צריך שאז ס"ב)], - א' - שובה שבת שיחת גם (ראה השנה דכל בשבועות שכנגדם

עוז. וביתר שאת ביתר

זכו". חיים ד"טועמיה הענין אצלם יהיה - השבת את קיבלו לא שעדיין לאלו בנוגע וגם

העולמים". לחיי ומנוחה שבת שכולו ל"יום נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי

•
 *


    

- הקדוש בחדרו ליובאוויטש, תמימים תומכי ישיבת לעסקני -

"הקדוש "יום בשם ישראל בני אצל נקרא כפור השנה.1יום מכל ביותר המקודש היום ,
ועבודה השנה, כל במשך היתה שלא מיוחדת עבודה הכיפורים ביום היתה קיים, היה המקדש שבית בזמן

הקדשים. בקדש היתה זו

היום הוא הכיפורים יום הקדשים. לקדש להכנס לו הותר לא גדול, הכהן אפילו אחד, אף השנה, כל במשך
מתפלל היה משם בצאתו ומיד העבודה, לעבוד הקדשים, לקדש להכנס צריך היה הגדול שהכהן בשנה היחידי

ישראל בני כל עבור קצרה .2תפלה

מ מכל קצרה, תפלה היתה זו שתפלה השנה.אף כל על ברכה נמשכה שממנה עד כך, כל הרבה בה היה קום,

אחד כל אל עברה הקדשים, בקדש הכיפורים ביום שעבד גדול הכהן עבודת הנה - המקדש בית משחרב
מצבו. לפי אחד כל מישראל,
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ונדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ג) (עד חלקה (*
אח"כ נדפס מזה (חלק ואילך 25 ע' טו חוברת ליובאוויטש" ב"קובץ
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה ניתוספו זו במהדורא .(414 ע' ח"ב בלקו"ש

סהמ"צ1) רעח. ע' נ"ך אוה"ת א. מז, זח"ב א. קיט, שבת ראה

א. קעט, להצ"צ
ד'2) יום שיחת גם וראה ב. נג, שם (במשנה). ב נב, יומא ראה

(תו"מ ס"ד יתות"ל) (לעסקני דאשתקד תשרי לוא"ו אור האזינו, פ'
וש"נ. .(23 ע' חט"ו

     

החורבן. היה בהם - וכסף זהב באבנים, הגשמי. המקדש בבית רק היה המקדש בית שחורבן לפי והיינו
ישנו - יהודי כל של בנשמתו שנמצא המקדש בית יהודי, כל של בפנימיותו שנמצא הרוחני המקדש בית אבל

להחריבו יכול אינו שגוי שכן ומכל להחריבו, ושלום חס יכול אינו יהודי אפילו שלם. תמיד .3ונשאר

לקדש להכנס ולהתכונן להתבונן שצריך - הכיפורים ביום יהודי של המיוחדת העבודה מתבטאת ובזה
שבו. הקדשים

?הקדשים דקדש התוכן מהו
קדשים קדשי כלומר: הלוחות. נמצאים היו ובארון בלבד, הארון נמצא היה המקדש שבבית הקדשים בקדש

חקוקה. תורה חקיקה, של באופן שהיא כפי התורה של המקום הוא

תורת תורה, עם היהודי של הקשר - יהודי כל של בפנימיותו שנמצא הקדשים קדש של התוכן גם וזהו
חקיקה של באופן קשר שהוא .4חיים,

להמשיך קצרה תפלה גם מספיקה אזי - ובחקיקה תורה עם בההתקשרות הכיפורים ביום מתעסקים וכאשר
השנה. כל על ברכה

בגדים לבן, בבגדי אלא זהב, בבגדי לבוש היה לא הקדשים, לקדש הכיפורים ביום נכנס גדול הכהן כאשר
גוונים ללא לבנים, .5פשוטים

להכנס יכולני כיצד שאלה: אצלו להתעורר יכולה הקדשים, לקדש הכיפורים ביום להכנס צריך יהודי כאשר
פארּפוצט")? ניט אינגאנצן בין ("איך כלל "מקושט" שאינני בשעה הקדשים, ַַלקדש

זה: על והמענה

פשוטים בבגדים צורך יש גוונים. ולא קישוטים, לא זהב, בבגדי צורך אין הקדשים לקדש הכניסה בשביל
ומזוכך. נקי ומוח ומזוכך נקי לב ונקיים,

כל את אּפ") ("שווענקט שמעבירה טבילה הכיפורים, יום ערב הטבילה לאחרי יהודי כל אצל ישנו זה ָוענין
ובלתיֿרצויים. הבלתיֿטובים הדברים

ברגעי ספורות שבתיבות - גדול הכהן של התפלה כמו הכיפורים יום של התפלה מועילה ספורים,ואז ם
השנה. כל של הימים כל על אושר מביאים

עם בבואו הכיפורים, ביום יהודי כל של תפלתו גם כך ישראל, בני כל עבור היתה גדול כהן שתפלת וכשם
ערבים ישראל שהרי ישראל, בני כל עבור גם אלא משפחתו, ועבור עבורו רק לא פועלת טובה, וכוונה נקי לב

לזה ובגשמיות.6זה ברוחניות ומתוקה טובה שנה להמשיך ,

***

בגמרא ולא7איתא בקיומה, שתשאר ב"יבנה" הישיבה אודות החורבן קודם השתדל זכאי בן יוחנן שרבן
יצליחו אזי ותורה, ישיבות ישראל בני אצל שיהיו זמן שכל בטוח היה זכאי בן יוחנן שרבן כיון בה, יפגעו
המקדש. בית ובנין השלימה לגאולה זיך") ("דערווארטן ולזכות הגלות, של הקשיים וכל הגזירות בכל ַלעמוד

לעניננו: ובנוגע

של שענינה תומכיֿתמימים, ישיבות והרחבת בחיזוק לעזור יותר, עוד ויזכו זוכים שזכו, אלו כאן התאספו
הגלות. שבזמן הקדשים קדש ענין הוא ישיבה

הישיבות חיזוק לטובת ידם, את גם זה ידי ועל לבם, את ויפתחו התורה, עם הכיפורים ביום יתקשרו וכאשר
ולמדו שהתחנכו אלו של והתפלות הישיבות, תלמידי של והתפלות שלהם, התפלות קצרה, תפלה אפילו אזי -

ובגשמיות. ברוחניות ומתוקה טובה שנה ימשיכו אלו תפלות הנה לישיבה, מחוץ נמצאים ועתה בישיבות

***
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(לעסקני3) תשי"ד תשרי ז' האזינו, פ' ד' יום שיחת גם ראה
וש"נ. .(15 ס"ע ח"י (תו"מ ס"ג יתות"ל)

ובכ"מ.4) בחוקותי. ר"פ לקו"ת ראה

(5.(16 ע' שם (תו"מ ס"ד הנ"ל תשרי ז' שיחת גם ראה
וש"נ.6) סע"א. לט, שבועות
ב.7) נו, גיטין



כי      

החורבן. היה בהם - וכסף זהב באבנים, הגשמי. המקדש בבית רק היה המקדש בית שחורבן לפי והיינו
ישנו - יהודי כל של בנשמתו שנמצא המקדש בית יהודי, כל של בפנימיותו שנמצא הרוחני המקדש בית אבל

להחריבו יכול אינו שגוי שכן ומכל להחריבו, ושלום חס יכול אינו יהודי אפילו שלם. תמיד .3ונשאר

לקדש להכנס ולהתכונן להתבונן שצריך - הכיפורים ביום יהודי של המיוחדת העבודה מתבטאת ובזה
שבו. הקדשים

?הקדשים דקדש התוכן מהו
קדשים קדשי כלומר: הלוחות. נמצאים היו ובארון בלבד, הארון נמצא היה המקדש שבבית הקדשים בקדש

חקוקה. תורה חקיקה, של באופן שהיא כפי התורה של המקום הוא

תורת תורה, עם היהודי של הקשר - יהודי כל של בפנימיותו שנמצא הקדשים קדש של התוכן גם וזהו
חקיקה של באופן קשר שהוא .4חיים,

להמשיך קצרה תפלה גם מספיקה אזי - ובחקיקה תורה עם בההתקשרות הכיפורים ביום מתעסקים וכאשר
השנה. כל על ברכה

בגדים לבן, בבגדי אלא זהב, בבגדי לבוש היה לא הקדשים, לקדש הכיפורים ביום נכנס גדול הכהן כאשר
גוונים ללא לבנים, .5פשוטים

להכנס יכולני כיצד שאלה: אצלו להתעורר יכולה הקדשים, לקדש הכיפורים ביום להכנס צריך יהודי כאשר
פארּפוצט")? ניט אינגאנצן בין ("איך כלל "מקושט" שאינני בשעה הקדשים, ַַלקדש

זה: על והמענה

פשוטים בבגדים צורך יש גוונים. ולא קישוטים, לא זהב, בבגדי צורך אין הקדשים לקדש הכניסה בשביל
ומזוכך. נקי ומוח ומזוכך נקי לב ונקיים,

כל את אּפ") ("שווענקט שמעבירה טבילה הכיפורים, יום ערב הטבילה לאחרי יהודי כל אצל ישנו זה ָוענין
ובלתיֿרצויים. הבלתיֿטובים הדברים

ברגעי ספורות שבתיבות - גדול הכהן של התפלה כמו הכיפורים יום של התפלה מועילה ספורים,ואז ם
השנה. כל של הימים כל על אושר מביאים

עם בבואו הכיפורים, ביום יהודי כל של תפלתו גם כך ישראל, בני כל עבור היתה גדול כהן שתפלת וכשם
ערבים ישראל שהרי ישראל, בני כל עבור גם אלא משפחתו, ועבור עבורו רק לא פועלת טובה, וכוונה נקי לב

לזה ובגשמיות.6זה ברוחניות ומתוקה טובה שנה להמשיך ,

***

בגמרא ולא7איתא בקיומה, שתשאר ב"יבנה" הישיבה אודות החורבן קודם השתדל זכאי בן יוחנן שרבן
יצליחו אזי ותורה, ישיבות ישראל בני אצל שיהיו זמן שכל בטוח היה זכאי בן יוחנן שרבן כיון בה, יפגעו
המקדש. בית ובנין השלימה לגאולה זיך") ("דערווארטן ולזכות הגלות, של הקשיים וכל הגזירות בכל ַלעמוד

לעניננו: ובנוגע

של שענינה תומכיֿתמימים, ישיבות והרחבת בחיזוק לעזור יותר, עוד ויזכו זוכים שזכו, אלו כאן התאספו
הגלות. שבזמן הקדשים קדש ענין הוא ישיבה

הישיבות חיזוק לטובת ידם, את גם זה ידי ועל לבם, את ויפתחו התורה, עם הכיפורים ביום יתקשרו וכאשר
ולמדו שהתחנכו אלו של והתפלות הישיבות, תלמידי של והתפלות שלהם, התפלות קצרה, תפלה אפילו אזי -

ובגשמיות. ברוחניות ומתוקה טובה שנה ימשיכו אלו תפלות הנה לישיבה, מחוץ נמצאים ועתה בישיבות

***
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(לעסקני3) תשי"ד תשרי ז' האזינו, פ' ד' יום שיחת גם ראה
וש"נ. .(15 ס"ע ח"י (תו"מ ס"ג יתות"ל)

ובכ"מ.4) בחוקותי. ר"פ לקו"ת ראה

(5.(16 ע' שם (תו"מ ס"ד הנ"ל תשרי ז' שיחת גם ראה
וש"נ.6) סע"א. לט, שבועות
ב.7) נו, גיטין



כב     

"מעט "מקדש - הכשרים ותלמודיֿתורה חדרים ישיבות, שיבנו יתברך ה' ,8יעזור
אל ויוליכנו מהגלות שיוציאנו משיח, פני לקבל לילך - ההורים את גם ידם ועל ישראל, ילדי את ויכינו
ממש. בקרוב משיח עם יחד שילכו כאלו ילדים להכין צריכים ולכן בנינו, ובני ובנינו אנו השלימה, הגאולה

עניניו, בכל הצלחה הפרטיים, בעניניו אחד לכל טובה חתימה וגמר חתימה יתברך ה' יתן

הקב"ה אזי לצדקה, כסף יותר יתנו שכאשר גיסא, לאידך וכן צדקה, יותר יתנו ובמילא כסף, יותר שיהיה
מהילדים. ונחת מעצמו נחת כסף, בריאות, המצטרך, כל ויתן "בעלֿחוב", ישאר לא
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א.8) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל

     

"מעט "מקדש - הכשרים ותלמודיֿתורה חדרים ישיבות, שיבנו יתברך ה' ,8יעזור
אל ויוליכנו מהגלות שיוציאנו משיח, פני לקבל לילך - ההורים את גם ידם ועל ישראל, ילדי את ויכינו
ממש. בקרוב משיח עם יחד שילכו כאלו ילדים להכין צריכים ולכן בנינו, ובני ובנינו אנו השלימה, הגאולה

עניניו, בכל הצלחה הפרטיים, בעניניו אחד לכל טובה חתימה וגמר חתימה יתברך ה' יתן

הקב"ה אזי לצדקה, כסף יותר יתנו שכאשר גיסא, לאידך וכן צדקה, יותר יתנו ובמילא כסף, יותר שיהיה
מהילדים. ונחת מעצמו נחת כסף, בריאות, המצטרך, כל ויתן "בעלֿחוב", ישאר לא
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א.8) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל

    יד כרך

תשובה שבת

"הארץ ותשמע גו' השמים "האזינו הפסוק על
לפיכך לשמים קרוב משה שהיה "לפי בספרי: איתא
לפיכך הארץ מן רחוק שהיה ולפי השמים, האזינו אמר

הארץ". ותשמע אמר
(מלשון התורה עניני שבכל דכמו מובן, והנה

גםהוראה כן מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ישנה (
בזה הוראה - לשמים" קרוב משה "שהיה זה, בדבר

בעבודתו ואחד אחד שב"כללכל כיון כי והיינו ,נפש
עליו רבינו משה מבחינת בה יש ישראל מבית ונפש
לכן כולם" כללות כו' רועים משבעה הוא כי השלום
קצהו "לאפס פנים כל על להגיע יכול ואחד אחד כל

מנהו" אודותםושמץ הודיעה שהתורה משה מדרגות
שיכול וכיון לשמים". "קרוב להיות - דידן ובנדון לנו,
עבודת שהרי בזה להשתדל שמחוייב מובן - להגיע

למעבד דבעי "כמאן להיות צריכה .האדם

ואחד אחד כל ביכולת הוא איך להבין: וצריך
שמחוייב אלא עוד ולא לשמים"? "קרוב להיות להגיע

לזה?! להגיע

פעמים כמה דובר להבין: צריך תוכנהגם אשר ,
הוא שייך בתורה, שקוראים סדרה כל של

הוראה כי דידן, בנדון מובן שמזה אותה. שקוראים
שייכת - לשמים" "קרוב להיות האדם שעל - האמורה
שבכמה – האזינו פרשת שקוראים להזמן במיוחד
ימי בעשרת אותה קוראים זו) (כבשנה שנים וכמה

תשובה) (שבת השייכותתשובה מהי להבין, וצריך .
ושבת בכלל, תשובה ימי דעשרת להזמן - זו דהוראה

בפרט? תשובה

ליום השנה ראש שבין שהשבת בהקדים ויובן
הידוע פי ועל תשובה" "שבת בשם נקרא הכיפורים

הדבר, של וחיותו תוכנו על מורה דבר כל של דהשם
התשובה. ענין הוא זה שבת של שתוכנו מובן

ימי מעשרת אחד להיותו כן נקרא שבפשטות ואף
בדיוק, הם התורה עניני שכל מכיון אמנם, תשובה;

" - היום של שמו שקבעו מזה מובןהנה תשובה",
שהוא בזה רק לא היא התשובה לענין שייכותו כי

ענין מצד גם אלא תשובה, ימי מעשרת
להיותו בושבו: יש תשובה, ימי העשרת של

הימים שאר על יתירה התשובה, בענין מיוחדת מעלה
תשובה. ימי מעשרת

להדיעה "שבתוגם הוא "שבתשהשם (ולא "
– ("ההפטרה שם על כן נקרא

ישראל" "שובה ,המתחלת

- ישראל" "שובה ההפטרה שקבעו גופא מזה הרי
זה ששבת מובן זה, לשבת - התשובה ענין שתוכנה

התשובה. לענין במיוחד שייך

בפוסקים מהמובא גם שאיןוכדמוכח ד"נוהגין
ימות שכל אף - ישראל" "שובה ההפטרה אומר נער

ההפטרה. קטן גם אומר השנה

זה בשבת ישראל" ד"שובה ההפטרה קביעות כי
בתורה שקוראים להפרשה ההפטרה שייכות מצד אינה

של התוכן מצד אלא ההפטורות), שהוא(כברוב
התשובה .ענין

שפטור - לקטן מקום שאין מובן הרי שכן, ומכיון
המצות עניןמכל (שלימות) אצלו שייך אין וממילא
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הרד"ק.1) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
(ראה2) כו' כאו"א ע"י האזינו לימוד בענין הידוע עפ"י ובפרט

פכ"ט הזכרונות ס' .74 ע' מהר"ש התולדות ס' ,56 ס"ע תש"א סה"ש
בזה). מפראג ממהר"ל

רפמ"ב.3) תניא
פמ"ד.4) תניא
א.5) סז, כתובות ראה
נצבים.6) ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה .ראה
ולהעיר7) לסוכות. יוהכ"פ שבין ימים בהד' חל השנים ובשאר

(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אמר יוהכ"פ למחרת שפעם הידוע מסיפור
"איצטער בהקדמהנ"ע ונתבאר (הובא טאן" תשובה דארפן

.31 הערה לקמן וראה (400 ע' ולקמן תש"ט בסה"מ נדפס - צז לקונ'
שעהיוה"א8) ואילך. ב ד, בראשית ס"פ נ"ע) (להה"מ או"ת ראה
פ"א.

מטה9) עשי"ת). מנהגי - טירנא אייזיק יצחק (לר' המנהגים ס'
וכן מ). סעי' (סתר"ב אפרים מטה תתלג). אות עשי"ת (עניני משה
בסתקפ"ב אבל ס"ב. סתכ"ט ס"ח. סרפ"ד אדמוה"ז בשו"ע השם הובא

"שבת בשם הובא אותס"ד ר"ה (הל' האגור בס' וכ"ה ."
וכן תר"ב). סי' (לטור כנה"ג שיירי עשי"ת), (הל' מהרי"ל תתכב).

שראיתי. זה דשבת הדרושים על נשיאינו רבותינו בכי"ק נרשם
תשובה). שבת (עניני יוסף כצאן נהג בס' הובאו הדיעות ב'

הקודמת.10) שבהערה ומט"מ המנהגים בס' ראה
או"ח11) במג"א (הובא שם מט"מ שם. כנה"ג שיירי שם. מהרי"ל

נוהגין". "ויש בשם ס"ח סרפ"ד אדמוה"ז שו"ע סקי"ב). סרפ"ב
שם.12) וברמ"א ס"ח תכח סי' או"ח שו"ע ראה
סע"ב.13) ב, חגיגה

מצותי' זה הרי - לחנוך שהגיע בקטן אבלואף בנו, לחנך
בתחלתו). לאדמוה"ז ת"ת (הל' פטור עצמו הקטן

נקרא דהקטן שיאכל) עד ד"ה א מח, (ברכות התוס' לדעת וגם
בשלמותו. החיוב שבו לומר שאין מובן - מדרבנן" בדבר "מחוייב

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ראש-השנה, ה'תשד"מ
לשנה טובה תכתבו ותחתמו שבתא טבא ויומא טבא

/מקום החתימה/

              

          
        


        

        
           

        
        

        
         

        
          

         
          

         
 

         
          

       
        

         
         

      
        

        
         

          

          
        

        
         

     
       

         
        

 
        

        
          

        
         

           
          

         
  

         
          

          
       

        
           
        

    











































































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' א



כג      

"מעט "מקדש - הכשרים ותלמודיֿתורה חדרים ישיבות, שיבנו יתברך ה' ,8יעזור
אל ויוליכנו מהגלות שיוציאנו משיח, פני לקבל לילך - ההורים את גם ידם ועל ישראל, ילדי את ויכינו
ממש. בקרוב משיח עם יחד שילכו כאלו ילדים להכין צריכים ולכן בנינו, ובני ובנינו אנו השלימה, הגאולה

עניניו, בכל הצלחה הפרטיים, בעניניו אחד לכל טובה חתימה וגמר חתימה יתברך ה' יתן

הקב"ה אזי לצדקה, כסף יותר יתנו שכאשר גיסא, לאידך וכן צדקה, יותר יתנו ובמילא כסף, יותר שיהיה
מהילדים. ונחת מעצמו נחת כסף, בריאות, המצטרך, כל ויתן "בעלֿחוב", ישאר לא
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א.8) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל

    יד כרך

תשובה שבת

"הארץ ותשמע גו' השמים "האזינו הפסוק על
לפיכך לשמים קרוב משה שהיה "לפי בספרי: איתא
לפיכך הארץ מן רחוק שהיה ולפי השמים, האזינו אמר

הארץ". ותשמע אמר
(מלשון התורה עניני שבכל דכמו מובן, והנה

גםהוראה כן מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ישנה (
בזה הוראה - לשמים" קרוב משה "שהיה זה, בדבר

בעבודתו ואחד אחד שב"כללכל כיון כי והיינו ,נפש
עליו רבינו משה מבחינת בה יש ישראל מבית ונפש
לכן כולם" כללות כו' רועים משבעה הוא כי השלום
קצהו "לאפס פנים כל על להגיע יכול ואחד אחד כל

מנהו" אודותםושמץ הודיעה שהתורה משה מדרגות
שיכול וכיון לשמים". "קרוב להיות - דידן ובנדון לנו,
עבודת שהרי בזה להשתדל שמחוייב מובן - להגיע

למעבד דבעי "כמאן להיות צריכה .האדם

ואחד אחד כל ביכולת הוא איך להבין: וצריך
שמחוייב אלא עוד ולא לשמים"? "קרוב להיות להגיע

לזה?! להגיע

פעמים כמה דובר להבין: צריך תוכנהגם אשר ,
הוא שייך בתורה, שקוראים סדרה כל של

הוראה כי דידן, בנדון מובן שמזה אותה. שקוראים
שייכת - לשמים" "קרוב להיות האדם שעל - האמורה
שבכמה – האזינו פרשת שקוראים להזמן במיוחד
ימי בעשרת אותה קוראים זו) (כבשנה שנים וכמה

תשובה) (שבת השייכותתשובה מהי להבין, וצריך .
ושבת בכלל, תשובה ימי דעשרת להזמן - זו דהוראה

בפרט? תשובה

ליום השנה ראש שבין שהשבת בהקדים ויובן
הידוע פי ועל תשובה" "שבת בשם נקרא הכיפורים

הדבר, של וחיותו תוכנו על מורה דבר כל של דהשם
התשובה. ענין הוא זה שבת של שתוכנו מובן

ימי מעשרת אחד להיותו כן נקרא שבפשטות ואף
בדיוק, הם התורה עניני שכל מכיון אמנם, תשובה;

" - היום של שמו שקבעו מזה מובןהנה תשובה",
שהוא בזה רק לא היא התשובה לענין שייכותו כי

ענין מצד גם אלא תשובה, ימי מעשרת
להיותו בושבו: יש תשובה, ימי העשרת של

הימים שאר על יתירה התשובה, בענין מיוחדת מעלה
תשובה. ימי מעשרת

להדיעה "שבתוגם הוא "שבתשהשם (ולא "
– ("ההפטרה שם על כן נקרא

ישראל" "שובה ,המתחלת

- ישראל" "שובה ההפטרה שקבעו גופא מזה הרי
זה ששבת מובן זה, לשבת - התשובה ענין שתוכנה

התשובה. לענין במיוחד שייך

בפוסקים מהמובא גם שאיןוכדמוכח ד"נוהגין
ימות שכל אף - ישראל" "שובה ההפטרה אומר נער

ההפטרה. קטן גם אומר השנה

זה בשבת ישראל" ד"שובה ההפטרה קביעות כי
בתורה שקוראים להפרשה ההפטרה שייכות מצד אינה

של התוכן מצד אלא ההפטורות), שהוא(כברוב
התשובה .ענין

שפטור - לקטן מקום שאין מובן הרי שכן, ומכיון
המצות עניןמכל (שלימות) אצלו שייך אין וממילא
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הרד"ק.1) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
(ראה2) כו' כאו"א ע"י האזינו לימוד בענין הידוע עפ"י ובפרט

פכ"ט הזכרונות ס' .74 ע' מהר"ש התולדות ס' ,56 ס"ע תש"א סה"ש
בזה). מפראג ממהר"ל

רפמ"ב.3) תניא
פמ"ד.4) תניא
א.5) סז, כתובות ראה
נצבים.6) ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה .ראה
ולהעיר7) לסוכות. יוהכ"פ שבין ימים בהד' חל השנים ובשאר

(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אמר יוהכ"פ למחרת שפעם הידוע מסיפור
"איצטער בהקדמהנ"ע ונתבאר (הובא טאן" תשובה דארפן

.31 הערה לקמן וראה (400 ע' ולקמן תש"ט בסה"מ נדפס - צז לקונ'
שעהיוה"א8) ואילך. ב ד, בראשית ס"פ נ"ע) (להה"מ או"ת ראה
פ"א.

מטה9) עשי"ת). מנהגי - טירנא אייזיק יצחק (לר' המנהגים ס'
וכן מ). סעי' (סתר"ב אפרים מטה תתלג). אות עשי"ת (עניני משה
בסתקפ"ב אבל ס"ב. סתכ"ט ס"ח. סרפ"ד אדמוה"ז בשו"ע השם הובא

"שבת בשם הובא אותס"ד ר"ה (הל' האגור בס' וכ"ה ."
וכן תר"ב). סי' (לטור כנה"ג שיירי עשי"ת), (הל' מהרי"ל תתכב).

שראיתי. זה דשבת הדרושים על נשיאינו רבותינו בכי"ק נרשם
תשובה). שבת (עניני יוסף כצאן נהג בס' הובאו הדיעות ב'

הקודמת.10) שבהערה ומט"מ המנהגים בס' ראה
או"ח11) במג"א (הובא שם מט"מ שם. כנה"ג שיירי שם. מהרי"ל

נוהגין". "ויש בשם ס"ח סרפ"ד אדמוה"ז שו"ע סקי"ב). סרפ"ב
שם.12) וברמ"א ס"ח תכח סי' או"ח שו"ע ראה
סע"ב.13) ב, חגיגה

מצותי' זה הרי - לחנוך שהגיע בקטן אבלואף בנו, לחנך
בתחלתו). לאדמוה"ז ת"ת (הל' פטור עצמו הקטן

נקרא דהקטן שיאכל) עד ד"ה א מח, (ברכות התוס' לדעת וגם
בשלמותו. החיוב שבו לומר שאין מובן - מדרבנן" בדבר "מחוייב



כד    

ישראל"התשובה ד"שובה ההפטרה שיאמר -.

שובה" "שבת נקרא שהשבת לומר, יש זה פי ועל
(גם, אלא ההפטרה, תחלת שם על רק מצדלא (

) התשובה ענין שהוא השבת, של
זו). הפטרה קוראין

שובה" "שבת השם הרי זו לדיעה דגם ונמצא,
לענין זה שבת של המיוחדת שייכותו על מורה

התשובה.

זה שבת בין המיוחדת השייכות מהי להבין: וצריך
ענין התשובה?(מצד לענין שבו)

:זה בכל והביאור
הזקן אדמו"ר פירוש רז"לידוע מאמר על

להתשובה השנה דכל התשובה שבין (בהחילוק
ביחיד תשובה) ימי (בעשרת "הא תשובה) ימי דעשרת
ימי דעשרת שהתשובה - בציבור" השנה) (כל הא
יחידה - שבאדם "יחיד" בחינת מצד היא תשובה
בחינת מצד היא השנה דכל והתשובה שבנפש,

הפנימיים. כחות עשרה - שבאדם "ציבור"

עשרה מצד [א) בתשובה אלו בחינות וב'
לב' מתאימות שבנפש] יחידה מצד ב) הנפש,
שענינה - תתאה תשובה א) שבתשובה: המדריגות
- עילאה תשובה ב) האדם, של עוונותיו לתקן

אשרשענינה האלקים אל תשוב "והרוח בכללות
ומקורהנתנה" בשרשה הנשמה דביקות ,.

בזה: והביאור

התקשרות היא ומצות דתורה העבודה כללות
שלו הפנימיים כחות מצד לאלקות וכשעוברהאדם .

ידי על נעשה התורה, ממצות אחד על ליצלן רחמנא
הכח בהתקשרות ופגם חסרון להקב"ה.זה שלו ות

נעשה שלו הפנימיים הכחות שמצד ומכיון
צריך לאלקות, ולקשרם לחזור בכדי לכן מאלקות,

כילעורר הפנימיים; מהכחות שלמעלה נפשו
נפשו עצם בהתקשרות חלישות פועלים אינם החטאים

הכחותלאלקות את גם ולקשר לחזור ביכולתו ולכן ,
להקב"ה .שלו

מכיון למלאותאמנם, הוא זו תשובה של
לומר בהכרח הרי פנימיים, הכחות של והחסרון הפגם
להכחות, שייכות לה שיש בנפש ממדריגה שהיא
אצלה"; מקום "תופס - עוונות ידי על – בהם והחסרון

מצד באה היא שגם אף זו, דתשובה אומרת זאת
ממדריגה היא אבל פנימיים, מהכחות שלמעלה נפשו
אל ומקור שרש בחינת להיות נמשכה שכבר בנפש

ממש הנפש עצם ולא .הכחות,

מלהיות שלמעלה הנפש עצם - יחידה בחינת אבל
מענין לגמרי למעלה היא - הכחות אל ומקור שרש

חטאיםהחטאים על אינה זו בחינה מצד והתשובה .
בדביקות חיל אל מחיל העליה ענינה אלא ועוונות,

ומקורה. בשרשה הנשמה

על תשובה ימי דעשרת התשובה של מעלתה וזוהי
דתשובה העבודה - השנה כל של ,התשובה

שבנפש. יחידה בחינת מצד

הם בתשובה, אלו בחינות ב' דוגמת והנה,
:השבת ודיום החול דימות העבודה אופני ב'
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שם.14) אדה"ז שו"ע שמג. סו"ס או"ח רמ"א
ולכפרה" לתשובה דבר איזה ע"ע שיקבל לו טוב ש"מ"מ ומה
(שלכן התשובה ענין שלימות שאי"ז מובן - שם) ואדמוה"ז (רמ"א
עונש למנוע זו תשובה של ענינה דאין שי"ל ובפרט דבר") "איזה די
אלא הוא); עונשין בר לאו הרי קטנותו, בעת העבירה שעשה (דכיון
בהתוועדות בארוכה (נתבאר החטא דמעשה והפגם הלכלוך להסיר
קארף) שי' (להר"י לתניא ביאורים בלקוטי (נדפס תש"ל בלק דש"פ

ואילך)). רסה ע' ח"ב
וסלסול15) כבוד נוהגין "ויש ס"ח): סרפ"ד (או"ח אדה"ז בשו"ע

תשובה". בשבת גם כן נוהגין ויש גדול אלא יפטיר שלא כו' במרכבה
ויש מ: סעי' סתר"ב אפרים מטה (ראה חשיבות מטעם שהוא ומשמע

חשוב). איש זו להפטורה לקרות
שאר על התשובה חשיבות (ע"ד החשיבות זוהי הרי אבל -

הזאת). המצוה כי ד"ה מלקו"ת להעיר המצוה.
בזה"ל16) ב): (מד, האזינו אריאל ובחנה סע"ד. מג, תבא לקו"ת

כאן ש"ע ליחידו דיחידה תשובה בחי' הוא ליחיד כאן בליאדי שמענו
שם דמפרש דאף ולהעיר - עכ"ל. דמדות קווין הג' לבחי' לצבור
בנדו"ד דמדות" קווין ג' היינו ג' רבים כי ורבים צבור נק' "והמדות
עיי"ש - "דמדות" ומש"כ (מישראל). לעשרה (כפשוטה) הכוונה הרי

עליונות. במדות הנמשכים דגדלות מוחין שהכוונה
א.17) קה, ב. מט, יבמות א. יח, ר"ה
האזינו.18) ר"פ לקו"ת ואילך. פ"ח אגה"ת
ז.19) יב, קהלת
הם20) ותשו"ע תשו"ת בחי' דב' סע"ד) (מו, נצבים לקו"ת ראה

(מט, ושה"ש א) (כז, ראה ובלקו"ת שבנפש. וסובב ממלא בחי' ב'
יחידה. בחי' גילוי הוא עילאה דתשובה א) נא, סע"ב.

דשמי'"21) רזא "לאתקנא הוא המצות קיום שע"י ההמשכה ועד"ז
אורות המשכת -רמ"ח אינון פיקודין "רמ"ח כי דע"ס

ובכ"מ). ב. מה, נצבים לקו"ת ד. סז, תו"א (ראה דמלכא"
(22.1151 ע' ח"ד לקו"ש ראה
בשם23) שפגם ד"מאחר ,(21 הערה לעיל (ראה למעלה ועד"ז

הוי', ולהמשיך לתקן באה היא והתשובה כו' מצוה שחיסר ע"י הוי'
הוא אנכי לבחי' מעלה למעלה מגעת התשובה צ"ל ית'לכך

שם, נצבים (לקו"ת והחסרון" הפגם למלאות משם הוי' בחי' להמשיך
ובכ"מ). ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי לקו"ת וראה גֿד.

מכיון24) דתשובה שם) (ובהנסמן 1145 ע' ח"ד לקו"ש ראה
דהיפך הענינים לתקן הוא שייכתשענינה היא גם הרי העליון

בבעל הרצון, בעומק מגעת היא גופא שבזה (אלא רצון )לבחי'
ממש. בעצמותו ולא

בסופו.25) 2090 ע' ו' כרך בראשית אוה"ת ראה

    

עבודת היא האדם עבודת עיקר הרי החול בימות
דחול, ועובדין מלאכות הל"ט ידי על הבירורים,

לקדושה ולהעלותם רשות עניני לברר .שענינם

היא התשובה בעבודת תשובהודוגמתה בחינת
שהיו שלו, הפנימיים הכחות עם העבודה - תתאה

.לקדושה ולקשרם לחזור מאלקות,

עליית מצד כי אסורה. המלאכה השבת ביום אבל
מעניני למעלה הוא האדם הרי השבת, ביום העולמות
העליה היא אז ועבודתו הבירורים); (ועבודת העולם

גופא בקדושה לדרגא .מדרגא

היא השבת יום עבודת התשובה, ובדרגות
.ומקורה לשרשה הנשמה ועליית דביקות

שבת של התשובה בעבודת העילוי לבאר יש ובזה
ימי מעשרת הימים דשאר התשובה עבודת על תשובה

תשובה:

ראש שבין ימים הז' הנה פעמים, כמה כמדובר
כל של השבוע ימי ז' כנגד הם הכיפורים ויום השנה
והתיקון התשובה בו אלו ימים מז' יום דבכל השנה,
(דהיינו, השנה שבועות כל של בשבוע היום אותו על
השנה, דכל א' יום כל על והתיקון התשובה א' ביום

וכו') השנה דכל ב' יום כל על ב' .ביום

הרי שבכללות דאף מובן, זה פי ימיועל עשרת
מאחר זאת, בכל כנ"ל, עילאה, תשובה ענינם תשובה

עלשימי התיקון ענינם תשובה ימי דעשרת
דימות אמיתיתהעבודה זו אין השנה, כל של

עילאה. דתשובה העבודה ושלימות

שבו אלו, ימים דז' השבת ביום כן שאין מה
דיום העבודה על והתיקון כלהתשובה של

בהעבודה השלימות היא זה יום עבודת הרי השנה,
עילאה. דתשובה

דרשת של השייכות לבאר יש הנ"ל כל פי על
– ס"א) (כנ"ל לשמים" "קרוב היה משה - הספרי

תשובה: לשבת
הם האדם, בנפש ו"שמים" "ארץ" - הבחינות ב'

הנ ועצם פנימיים הכחות – פנימיים,בכלל הכחות שמה:
"ארץ" בחינת הם הגוף, באברי בהתלבשות שבאים

שבבחינת יחידה, בחינת הנשמה, ועצם שבאדם;
שבאדם "שמים" בחינת היא הגוף, .על

- תתאה תשובה [א) שבתשובה הבחינות ב' ולכן
בחינת מצד - עילאה תשובה ב) פנימיים, הכחות מצד
תתאה) (תשובה "ארץ" הבחינות לב' מתאימות יחידה]

עילאה) (תשובה .ו"שמים"

דעשרת התשובה אשר ג) (סעיף לעיל המבואר פי ועל
העבודה היא בפרט תשובה ושבת בכלל תשובה ימי

 להיות האדם על אלו בימים כי מובן הנה ,
העבודה - לשמים" "קרוב .

שביכולת איך יובן למדריגהובזה להגיע אדם
לשמים". ד"קרוב זו

היא תשובה ימי עשרת שעבודת זה והביאור:
 מצד אלא העובד, האדם מצד בא אינו ,

שנותנים חז"להכח וכדרשת .הפסוק על
הוי' גו'"דרשו עשרה "אלו – "

אלו דבימים הכיפורים", ליום השנה ראש שבין ימים
הניצוץ" אל המאור "קירוב - "קרוב" הקב"ה ,הרי

ציען) זיך (זאל שיימשך ה"ניצוץ" על פועל שזה
המאור. - למקורו

העבודה להיות צריכה השנה ימות שבכל אף ולכן
תתאה, תשובה מקודם – והדרגה בסדר  

יש תשובה ימי בעשרת הרי עילאה, לתשובה להגיע
כח להיותלכלנתינת להגיע שיוכל ואחד אחד

עילאה. תשובה – לשמים" "קרוב

בא תשובה שבת אשר בקביעות מיוחדת ומעלה
השנה ראש בין הימים ושבוע השנה, ראש אחרי תיכף
דשבת דכיון - השבת ביום מתחיל הכיפורים ליום

יומין" כולא מתברכין כח"מיניה נתינת זו הרי ,
תשובה ימי העשרת שאר דכל העבודה שגם מיוחדת

דיום עילאה תשובה במדריגת .תהיה
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ועוד.26) ואילך. א עב, בלק לקו"ת א. קיג, בֿג. סה, א. יג, תו"א
ועוד.27) ג. סו, שובה שבת לקו"ת פ"י. אגה"ת
הא').28) דרוש (לפני ר"ה דרושי הכוונות ש' ראה

ג).29) (מט, החדשים השמים כאשר כי ד"ה שה"ש לקו"ת
ואילך.30) ג (נ, וביאורו בֿג) (שם, שם לקו"ת
סע"בֿג).31) (ג, שם לקו"ת ראה

הרי .(7 הערה לעיל (ראה לסוכות יוהכ"פ שבין ימים בד' ועד"ז
בקודש). מעלין (שהרי יותר עוד נעלה באופן היא שהתשובה מובן
דעשי"ת מהתשובה למע' שהיא לומר הוא גדול חידוש ולכאו'

"איצטער הנ"ל): הערה (ראה וכהלשון תשובהויוהכ"פ, דארפן
בכ"ז. וצ"ע טאן".

בש"ס בפירוש אלו ימים דד' זו* מעלה נתבארה שלא [מה
נזכרו שלא להקפות בנוגע המבואר ע"ד שהוא י"ל - ופוסקים
ב)]. רסט, אדה"ז סידור ג. פ, סוכות (לקו"ת כו' בש"ס ולא בתושב"כ

ו.32) נה, ישעי'
ספ"ה.33) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, ד"ח
א.34) פח, ב. סג, זח"ב

            



כה     

עבודת היא האדם עבודת עיקר הרי החול בימות
דחול, ועובדין מלאכות הל"ט ידי על הבירורים,

לקדושה ולהעלותם רשות עניני לברר .שענינם

היא התשובה בעבודת תשובהודוגמתה בחינת
שהיו שלו, הפנימיים הכחות עם העבודה - תתאה

.לקדושה ולקשרם לחזור מאלקות,

עליית מצד כי אסורה. המלאכה השבת ביום אבל
מעניני למעלה הוא האדם הרי השבת, ביום העולמות
העליה היא אז ועבודתו הבירורים); (ועבודת העולם

גופא בקדושה לדרגא .מדרגא

היא השבת יום עבודת התשובה, ובדרגות
.ומקורה לשרשה הנשמה ועליית דביקות

שבת של התשובה בעבודת העילוי לבאר יש ובזה
ימי מעשרת הימים דשאר התשובה עבודת על תשובה

תשובה:

ראש שבין ימים הז' הנה פעמים, כמה כמדובר
כל של השבוע ימי ז' כנגד הם הכיפורים ויום השנה
והתיקון התשובה בו אלו ימים מז' יום דבכל השנה,
(דהיינו, השנה שבועות כל של בשבוע היום אותו על
השנה, דכל א' יום כל על והתיקון התשובה א' ביום

וכו') השנה דכל ב' יום כל על ב' .ביום

הרי שבכללות דאף מובן, זה פי ימיועל עשרת
מאחר זאת, בכל כנ"ל, עילאה, תשובה ענינם תשובה

עלשימי התיקון ענינם תשובה ימי דעשרת
דימות אמיתיתהעבודה זו אין השנה, כל של

עילאה. דתשובה העבודה ושלימות

שבו אלו, ימים דז' השבת ביום כן שאין מה
דיום העבודה על והתיקון כלהתשובה של

בהעבודה השלימות היא זה יום עבודת הרי השנה,
עילאה. דתשובה

דרשת של השייכות לבאר יש הנ"ל כל פי על
– ס"א) (כנ"ל לשמים" "קרוב היה משה - הספרי

תשובה: לשבת
הם האדם, בנפש ו"שמים" "ארץ" - הבחינות ב'

הנ ועצם פנימיים הכחות – פנימיים,בכלל הכחות שמה:
"ארץ" בחינת הם הגוף, באברי בהתלבשות שבאים

שבבחינת יחידה, בחינת הנשמה, ועצם שבאדם;
שבאדם "שמים" בחינת היא הגוף, .על

- תתאה תשובה [א) שבתשובה הבחינות ב' ולכן
בחינת מצד - עילאה תשובה ב) פנימיים, הכחות מצד
תתאה) (תשובה "ארץ" הבחינות לב' מתאימות יחידה]

עילאה) (תשובה .ו"שמים"

דעשרת התשובה אשר ג) (סעיף לעיל המבואר פי ועל
העבודה היא בפרט תשובה ושבת בכלל תשובה ימי

 להיות האדם על אלו בימים כי מובן הנה ,
העבודה - לשמים" "קרוב .

שביכולת איך יובן למדריגהובזה להגיע אדם
לשמים". ד"קרוב זו

היא תשובה ימי עשרת שעבודת זה והביאור:
 מצד אלא העובד, האדם מצד בא אינו ,

שנותנים חז"להכח וכדרשת .הפסוק על
הוי' גו'"דרשו עשרה "אלו – "

אלו דבימים הכיפורים", ליום השנה ראש שבין ימים
הניצוץ" אל המאור "קירוב - "קרוב" הקב"ה ,הרי

ציען) זיך (זאל שיימשך ה"ניצוץ" על פועל שזה
המאור. - למקורו

העבודה להיות צריכה השנה ימות שבכל אף ולכן
תתאה, תשובה מקודם – והדרגה בסדר  

יש תשובה ימי בעשרת הרי עילאה, לתשובה להגיע
כח להיותלכלנתינת להגיע שיוכל ואחד אחד

עילאה. תשובה – לשמים" "קרוב

בא תשובה שבת אשר בקביעות מיוחדת ומעלה
השנה ראש בין הימים ושבוע השנה, ראש אחרי תיכף
דשבת דכיון - השבת ביום מתחיל הכיפורים ליום

יומין" כולא מתברכין כח"מיניה נתינת זו הרי ,
תשובה ימי העשרת שאר דכל העבודה שגם מיוחדת

דיום עילאה תשובה במדריגת .תהיה
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ועוד.26) ואילך. א עב, בלק לקו"ת א. קיג, בֿג. סה, א. יג, תו"א
ועוד.27) ג. סו, שובה שבת לקו"ת פ"י. אגה"ת
הא').28) דרוש (לפני ר"ה דרושי הכוונות ש' ראה

ג).29) (מט, החדשים השמים כאשר כי ד"ה שה"ש לקו"ת
ואילך.30) ג (נ, וביאורו בֿג) (שם, שם לקו"ת
סע"בֿג).31) (ג, שם לקו"ת ראה

הרי .(7 הערה לעיל (ראה לסוכות יוהכ"פ שבין ימים בד' ועד"ז
בקודש). מעלין (שהרי יותר עוד נעלה באופן היא שהתשובה מובן
דעשי"ת מהתשובה למע' שהיא לומר הוא גדול חידוש ולכאו'

"איצטער הנ"ל): הערה (ראה וכהלשון תשובהויוהכ"פ, דארפן
בכ"ז. וצ"ע טאן".

בש"ס בפירוש אלו ימים דד' זו* מעלה נתבארה שלא [מה
נזכרו שלא להקפות בנוגע המבואר ע"ד שהוא י"ל - ופוסקים
ב)]. רסט, אדה"ז סידור ג. פ, סוכות (לקו"ת כו' בש"ס ולא בתושב"כ

ו.32) נה, ישעי'
ספ"ה.33) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, ד"ח
א.34) פח, ב. סג, זח"ב

            



כו              
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 ••••א י אלי   אי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ל אי   יע  י י א ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
  אי  א א י  י ל אְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ
א י י לי ל לא אלי יא א  אי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹל
י  י א י  י יל יְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
   י י אי י א ע לְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלע
י י א  י י לי  א יְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

 י י (יא (לעיל יי לא י א  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
יי ל  א  א לי א  לא אְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

י ....עי ְִֵָָ

         

   

‡‰ ÚÓLÂ . . ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰(א (לב, «¬ƒ«»«ƒ¿ƒ¿«»»∆

ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ Ó‡ . . ÌÈÓMÏ B ‰LÓ ‰È‰L ÈÏ¿ƒ∆»»…∆»«»«ƒ»««¬ƒ«»«ƒ
‡‰ ÚÓLÂ Ó‡ . . ‡‰ ÔÓ B ‰È‰L ÈÏe(ספרי) ¿ƒ∆»»»ƒ»»∆»«¿ƒ¿«»»∆

ׁשּמֹוסיפים הּספרי, ּדברי את רׁש"י הביא לא מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹיׁש

לבאר יכֹול אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש הּכתּוב. ּבלׁשֹונֹות ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבאּור

ׁשהרי מרחֹוק, ּוׁשמיעה מּקרֹוב היא ׁשהאזנה הּפׁשט, ּדר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלדרּכֹו,

ּבראׁשית ּבפרׁשת כג)למדנּו וצּלה(ד, עדה לנׁשיו, למ וּיאמר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ÔÚÓLלמ נׁשי ׁשּתי‰‡pÊ‰קֹולי, את מצינּו הרי - אמרתי ¿««ְִֵֶֶ«¬≈»ְְֲִִִֵֵֶָָ

מקֹום. ּבקרּוב הּלׁשֹונֹות  ְְֵַָ

   ©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬

ואמללא ׁשמיא ְֱִֵֶַַַָאציתּו

פמי: אמרי ארעא ְְְְִִִֵַַָֻותׁשמע

אּולפניב ּכמטרא ְְְְִִַַָָיבּסם

      

eÈÊ‡‰.'B‚Âא) ÌÈÓM‰לּמה ראׁשֹונה להעיר יׁש «¬ƒ«»«ƒ¿ְִִֵָָָָ
האזינּו הּדר זה על אמר ולא ואדּברה ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאמר
יחד אֹותם ּכלל לא לּמה ב' ּדברי, ְִַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמים
ׁשמים ׁשמעּו אֹו והארץ הּׁשמים האזינּו ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיאמר
האזנה לׁשֹון אמר לּׁשמים לּמה ג' ְֲִֶַַַַָָָָָָָָוארץ,
לּמה רביעית ׁשמיעה, לׁשֹון אמר ְְְְִִִֶַָָָָָָולארץ
ולארץ לנֹוכח האזינּו צּוּוי לׁשֹון אמר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָלּׁשמים
הארץ, וׁשמעי לֹומר לֹו ׁשהיה ותׁשמע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָאמר
קׁשה ּדּבּור ואדּברה אמר לּׁשמים לּמה ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָה'
לּמה ו' רּכה, אמירה פי אמרי אמר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָולארץ

אמרי: אמר ולא פי אמרי לֹומר ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹּדקּדק
ÈÈ‡Âז"ל ׁשהיה(ספרי)לרּבֹותינּו מׁשה ׁשאמרּו ¿»ƒƒְְְִִֵֶֶֶַָָָ

וגֹו' הּׁשמים האזינּו אמר לּׁשמים ְֲִִִַַַַַַָָָָקרֹוב
מן רחֹוק ׁשהיה אמריׁשעיה ב')הּׁשמים (א' ְְִִֶַַַַָָָָָָ

קצת נתיּׁשבּו ּולדבריהם ע"כ, ׁשמים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשמעּו
נראה מּדרּכם וחּוץ ּכּלם, לא ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֻמהּדקּדּוקים
ּתבת מׁשמעּות ּדבר על נׂשּכיל וקדם ְְְְִֵֶַַַַַַָֹלֹומר,
אחד ּדרכים, ׁשני סֹובלת היא והּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָהאזינּו,
הראׁשֹון לּדר ,אזנ ּתאזין והּׁשני אזן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּטה
ּכדי אזנֹו להּטֹות וצרי רחֹוק ׁשהּׁשֹומע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָיּגיד
יכֹול אינֹו אזנֹו הּטית ׁשּבלא לׁשמע ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיּוכל
הּׁשֹומע אזן ּכ ׁשּכל יּגיד הּׁשני ולּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלׁשמע,
זה ודר האזן, אמר ׁשּלזה לּמׁשמיע ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָקרֹובה
ּכן ּגם סֹובלת ׁשהּמּלה וכיון חז"ל, ּבחרּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּבֹו
ּובזה ּבֹו נל אנּו הכרע ואין ראׁשֹון ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּדר
והגם נכֹון, על הּדקּדּוקים ּכל ְְְֲִִִַַַַַָָיתיּׁשבּו
ׁשע' אמרנּו ּכבר אחר, ּדר ּבחרּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּקדמֹונינּו
לפרׁש יכֹולים האּגדה ּובענין לּתֹורה, ְְְְִִִֵַַַָָָָָָּפנים
ׁשאין ּכל לדבריהם מנגד הּפרּוׁש ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהגם
להסּביל לנּו ׁשּיׁש ּגם ּומה הלכה, ּבדבר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּנּגּוד
,ּבסמּו אבאר ּכאׁשר ּבּפסּוק הּדרכים ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָׁשני
הּדקּדּוקים ּכל ּבֹו מיּׁשבים ׁשאנּו הּדר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהּנה
עליֹונים הם ׁשהּׁשמים לפי ,הּדר זה על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּוא

אזנם ׁשּיּטּו מׁשה להם קרא לזה הענין ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכפׁשט
לׁשמע אזנכם הּטּו ּפרּוׁש האזינּו להם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר
ּבלא מעצמּה ּפרּוׁש ותׁשמע אמר ולארץ ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹּדברי,
לׁשמע ויכֹולה עֹומדת היא לפניו ּכי אזן ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹהּטית
אמרי אֹומרֹו והּוא מּפיו, הּיֹוצא הּמאמר ְְְֲִִִִֵֵַַַָחּתּו

אצלֹו: קרֹובה ּכ ּכל להיֹותּה ְְְִִֶָָָָפי
„Ïeלפי ּכי הּדקּדּוקים ּכל יּׁשּוב הרוחנּו זה ¿∆∆ְְְְִִִִִִֶַַָ

חּלק לזה קרֹוב ואחד רחֹוק ְִֵֶֶֶֶָָָָָׁשאחד
קרא לרחֹוק לֹו, הראּוי ּכפי א' לכל ְְִֶַָָָָָָָָָההערה
ּגדֹול ּבקֹול לקרא עצמֹו על והתנה אזנֹו ְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹׁשּיּטה
לֹו, הראּוי ּכפי ולּקרֹוב ואדּברה, אֹומרֹו ְְְְֲִֵַַַָָָָוהּוא
צרי ׁשאינֹו אּלא ידּבר אליו ׁשּגם ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהעירֹו
יקרא ׁשּלא הגם יׁשמע מעצמֹו ּכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלּקריאה
ּתּׁשמע מּפיו אֹותּיֹות ּבחּתּו אּלא ּגדֹול ְְִִִִִֶַָָָּבקֹול

ּבֹו:
„Ïeיׁש ּדברי יתיּׁשבּו ׁשמעּוזה ׁשאמר עיה ¿∆∆ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשמיעה ׁשּנתן ארץ והאזיני ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָׁשמים
לארץלּׁשמים והאזנה מּמּנּו רחֹוקים ׁשהם הגם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּגמר ּכמֹו הּוא הּטעם קרֹובה, ׁשהיא ְְֲִֶֶַַַַַָָהגם
ּפרּוׁש ּדּבר ה' ּכי ואמר עצמֹו יׁשעיה ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹאמר
ּובער ּדּבר ה' ּכי להם זה ּבסדר ׁשאמר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָטעם
הם יֹותר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהּוא ְֵֵֵֶַַַָָהמדּבר

ּדכתיב הּׁשמים קט"ו)קרֹובים הּׁשמים(ּתהּלים ְְְִִִִִִִַַַַָָ
ּוכתיב לה' ס"ו)ׁשמים ּכסאי(יׁשעי' הּׁשמים ְְְְִִִִִַַַַַָָָ

ׁשמים ׁשמעּו אמר ולזה רגלי, הדם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹוהארץ
אזן, הּטית צריכים אינם ּכי ה' ּׁשּדּבר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמה
להּטית צריכה רחֹוקה להיֹותּה ארץ ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָוהאזיני

לׁשמע: ְְִַָָֹאזנּה
ÈÏe‡ÂׁשּתבתeÈÊ‡‰הּדרכים ׁשני ּבּה יצּדקּו ¿«ֵֶַ«¬ƒְְְְִֵַָָֻ

מׁשה ּפה ּבחינת ּבער הּדר זה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַעל
ּובער ּכדברינּו, הּכּונה ּתהיה האֹותּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהמחּת
ּכדברי הּכּונה ּתהיה הרּוחנּיּות ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָנׁשמתֹו
ׁשעל ּכן מֹוכיחים והּדברים ז"ל, ְְִִִֵֵֶַַַָרּבֹותינּו

ׁשהיה לפי חז"ל ׁשאמרּו הּוא מׁשה ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָנׁשמתֹו
ואין ידּבר ּבארץ עצמּותֹו ּכי לּׁשמים ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָקרֹוב

הּמּוחׁש: ְְִַַָלהכחיׁש
„BÚׁשּמהם הרּכבֹות ׁשני עם ׁשּדּבר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנתּכּון

ׁשּיתיחס הרּוחני חלק אחד האדם, ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבנּוי
ׁשּיתיחס הּגּופני חלק ואחד הּׁשמים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשם
ז"ל רּבֹותינּו ׁשרמזּו ּוכדר הארץ, ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָּבׁשם

צ"א:) נ')ּבּפסּוק(סנהדרין אל(ּתהּלים יקרא ְְְְִִִִֶֶַַָָ
ׁשּבאדם לרּוחנּיּות ּוכׁשּדּבר וגֹו', מעל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשמים

ואמר אליו ‰ÌÈÓMקרא eÈÊ‡‰חלקי ּפרּוׁש ְֵַָָָָ«¬ƒ«»«ƒְֵֵֶ
קראם לזה ּבּנסּתר טמּונים ׁשּלהיֹותם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָהּׁשמים
הּנפׁש ּכי קׁשה ּדּבּור ּכנגּדֹו ואמר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָלהאזין,
חּיּובּה, ּתּכיר ּכי הּבֹורא ּבעניני מרּות ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּתסּבל

אמר ּבּנגלה ׁשהּוא הּגּוף ‰‡ּוכנגד ÚÓLÂ ְְִֶֶֶֶַַַָ¿ƒ¿«»»∆
להיֹות הּגּוף ּכי פי אמרי הארץ חלקי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּפרּוׁש
רּכה אמירה צרי מהּמׂשּכלֹות רחֹוק ְְֲִִִֵַַָָָָָֻטבעֹו

ְִַֹלׁשמע:
„BÚהּנמצאים הּדרגֹות עם לדּבר ְְְְִִִִֵֵַַַַָָנתּכּון

וראׁשיהם, ּגדֹוליהם הם אחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָּביׂשראל,
ּבעם, ׁשם להם ׁשאין העם המֹון הּמה ֲֵֵֵֶֶָָָָָָב'
ּבמדרגה ׁשהם ׁשמים ּבׁשם לּגדֹולים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּנה
האזינּו ּבצּוּוי להם ודּבר והקּדימם, ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּגדֹולה,
ּפרּוׁש הארץ ותׁשמע אמר ּכ ואחר ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשמים,
לארץ הּנמׁשלים ההמֹון יׁשמעּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמעצמם
ּוכאֹומרם נכֹון, ּבדר הֹולכים ּגדֹוליהם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָּכׁשּיראּו

לו:)ז"ל ח"ב ּדעּמא(זהר ריׁשא אי לׁשֹונם וזה ְְְִֵֶַַָָָֹ
אתּתּקן: ּכּולא ְְִִֵֵַַָאתּתּקן

„BÚיהיּו אז ּתֹורה ּדברי יאזינּו אם ְְְֲִִִִִֵַָָֹירמז
ּבזה האזינּו אֹומרֹו והּוא ׁשמים, ְְְֲִִִִֶַַָָָנקראים

אֹומרֹו ּדר על ׁשמים, נחׁשבים (ּתהּליםאּתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהארכנּופ"ב) ּוכמֹו אּתם, אלהים אמרּתי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָֹאני
ּבראׁשית ג')ּבפרׁשת מעׂשה(י' ידי ׁשעל ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ

ועֹוׂשים אֹותֹו מהּפכים החמר ּגם ְְְִִִִֶַַַַַֹהּצּדיקים

נוסח התפלה - תפילות ראש השנה
לחיים טובים ולשלום1

שלשה דברים אלו נמשכים על ידי תקיעת שופר.
חיים — הוא גבורה, כמו שכתוב2 מעוז חיי, והוא 

נמשך על ידי שברים, שכנגד יצחק3, גבורה.
טוב — הוא חסד, כמו שכתוב4 אך טוב וחסד, והוא 

נמשך על ידי תקיעה, שכנגד אברהם, חסד.
חסד  בין  שלום  העושה  תפארת,  הוא   — שלום 
יעקב,  שכנגד  תרועה,  ידי  על  נמשך  והוא  וגבורה, 

תפארת.
של  מדתו  השנה  בראש  כי  לטוב,  חיים  ומקדימים 

יצחק, גבורה, היא העיקר.
)ליקוטים ואגרות עמ' ר-רא(

ה' גבור מלחמה5

יש לבאר השייכות של מלחמה לראש השנה.
מלחמה — היא משם אלקים, גבורה.

מלחמ"ה — גימטריא קכ"ג, היינו ק"כ צירופי שם 
אלקים וג' אותיות דין6.

יד  תחת  נכבש  שהנלחם  מה  דקדושה,  ומלחמה 
כללות  וגם  והגבורות,  הדינים  המתקת  היא  הלוחם, 

ענין ראש השנה הוא המתקת הגבורות.
אלקי"ם  פעמים  עשר  גימטריא   — השנ"ה  רא"ש 

ואחד יותר, רמז להמתקת הגבורות7.
)ליקוטים ואגרות עמ' שיא(

לשנה טובה תכתב ותחתם8 

סתם שנה טובה — היא ברכת המזון, שיהיה המזון 
לטובה ולשובע. ועל דרך ברכת השנים בשמונה עשרה, 

שהיא ברכת המזון.
לשנה  תהיינה  והחתימה  שהכתיבה  מבקשים  ואנו 

טובה, מזון לטוב, על ידי תקיעת שופר שלמחרת.

1( שם.
2( תהלים כז, א.

3( זח"ג נד.
4( שם כג, ו.

5( תהלים כד, ח. — תפלת ערבית של ראש השנה.
6( מאורי אור מערכת מלחמה.

7( ועיין אגרת הקדש סי"ד.
8( ברכת ליל ראשון של ראש השנה.

פת  לרדיית  שופר  תקיעת  רז"ל9  שקישרו  זהו 
)ששתיהן חכמה ולא מלאכה(, כי על ידי תקיעת שופר 
נמשך פת, כמאמר10 כל מזונותיו של אדם קצובים לו 

מראש השנה )על ידי תקיעת שופר שבו(.
)ליקוטים ואגרות עמ' רלח(

לשנה טובה תכתב ותחתם

והחתימה  השנה  בראש  היא  הכתיבה  פרט,  בדרך 
וביום  יכתבון  השנה  בראש  כמאמר11  הכפורים,  ביום 

צום כפור יחתמון.
נעשות  החתימה  והן  הכתיבה  הן  כלל,  בדרך  אך 
נכתבין  גמורים  צדיקים  כמאמר12  השנה,  בראש 

ונחתמין לאלתר לחיים.
וכמו שאומרים בליל ראש השנה, לשנה טובה תכתב 

ותחתם.
ביום,  ולא  השנה,  ראש  בליל  זה  שאומרים  וממה 
לפני  עוד  נעשית  לטוב  והחתימה  שהכתיבה  מוכח 
הוא  הדבר  גמר  אך  השנה,  ראש  בליל  שופר,  תקיעת 
על ידי תקיעת שופר, שעל ידה עולה הקב"ה מכסא דין 

ויושב על כסא רחמים13.
)ליקוטים ואגרות עמ' רי(

9( ראש השנה כט, ב.
10( ביצה טז, א.

11( תפלת מוסף של ימים נוראים.
12( ראש השנה טז, ב.

13( ויקרא רבה פכ"ט, ג. ולהעיר מענין הסליחה, דלכאורה פשוט 
שיום הסליחה הוא יום הכיפורים, ובכל זה אמרו רז"ל )מדרש תהלים 
קל, ד( הסליחה מופקדת אצלך מראש השנה. ובספר המאמרים תר"ל 
עמ' חצר: עיקר הסליחה נאמר ביום הכיפורים, אך הסליחה מתחלת 

בראש השנה )לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 533(.
ולהעיר משלחן ערוך אדמו"ר הזקן )או"ח סו"ס תקפב(: נוהגין שכל 

אחד ואחד אומר לחברו לשנה טובה תכתב )ואינו מזכיר החתימה( . . 
אין לומר דבר זה ביום ב' של ראש השנה אחר חצות היום, לפי שכבר 

נגמרה הכתיבה של ראש השנה )כתיבה ולא חתימה(. אבל למנהגנו 
)על פי מה שכתב אדמו"ר הזקן בסידורו( לומר לשנה טובה תכתב 
ותחתם, הרי ביום ב' אחר חצות היום )שאז אין לומר דבר זה( כבר 

נגמרה גם החתימה.
ועל פי מ"ש אאמו"ר אולי יש מקום לאמירת לשנה טובה תכתב 

ותחתם גם בליל ב', קודם תקיעת שופר דיום ב', כיון שגמר ושלימות 
הכתיבה והחתימה לטוב הוא על ידי תקיעת שופר דיום ב', משא"כ 

ביום ב' אחר חצות )לאחרי תקיעת שופר( אין לומר דבר זה, לפי 
שכבר נגמרה הכתיבה והחתימה. 

ועל פי זה יומתק שבסידור כותב רק נוהגין בליל ראשון של ראש 
השנה לומר לחבירו לשנה טובה תכתב ותחתם )ואינו מוסיף אודות 
הזמן שאין לומר דבר זה(, ובשלחן ערוך מוסיף ואין לומר דבר זה 

ביום ב' אחר חצות.
ועדיין צ"ע )ספר השיחות תנש"א ח"א עמ' 37(.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כז               
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 ••••א י אלי   אי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ל אי   יע  י י א ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
  אי  א א י  י ל אְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ
א י י לי ל לא אלי יא א  אי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹל
י  י א י  י יל יְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
   י י אי י א ע לְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלע
י י א  י י לי  א יְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

 י י (יא (לעיל יי לא י א  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
יי ל  א  א לי א  לא אְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

י ....עי ְִֵָָ

         

   

‡‰ ÚÓLÂ . . ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰(א (לב, «¬ƒ«»«ƒ¿ƒ¿«»»∆

ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ Ó‡ . . ÌÈÓMÏ B ‰LÓ ‰È‰L ÈÏ¿ƒ∆»»…∆»«»«ƒ»««¬ƒ«»«ƒ
‡‰ ÚÓLÂ Ó‡ . . ‡‰ ÔÓ B ‰È‰L ÈÏe(ספרי) ¿ƒ∆»»»ƒ»»∆»«¿ƒ¿«»»∆

ׁשּמֹוסיפים הּספרי, ּדברי את רׁש"י הביא לא מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹיׁש

לבאר יכֹול אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש הּכתּוב. ּבלׁשֹונֹות ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבאּור

ׁשהרי מרחֹוק, ּוׁשמיעה מּקרֹוב היא ׁשהאזנה הּפׁשט, ּדר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלדרּכֹו,

ּבראׁשית ּבפרׁשת כג)למדנּו וצּלה(ד, עדה לנׁשיו, למ וּיאמר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ÔÚÓLלמ נׁשי ׁשּתי‰‡pÊ‰קֹולי, את מצינּו הרי - אמרתי ¿««ְִֵֶֶ«¬≈»ְְֲִִִֵֵֶָָ

מקֹום. ּבקרּוב הּלׁשֹונֹות  ְְֵַָ

   ©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬

ואמללא ׁשמיא ְֱִֵֶַַַָאציתּו

פמי: אמרי ארעא ְְְְִִִֵַַָֻותׁשמע

אּולפניב ּכמטרא ְְְְִִַַָָיבּסם

      

eÈÊ‡‰.'B‚Âא) ÌÈÓM‰לּמה ראׁשֹונה להעיר יׁש «¬ƒ«»«ƒ¿ְִִֵָָָָ
האזינּו הּדר זה על אמר ולא ואדּברה ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאמר
יחד אֹותם ּכלל לא לּמה ב' ּדברי, ְִַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמים
ׁשמים ׁשמעּו אֹו והארץ הּׁשמים האזינּו ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיאמר
האזנה לׁשֹון אמר לּׁשמים לּמה ג' ְֲִֶַַַַָָָָָָָָוארץ,
לּמה רביעית ׁשמיעה, לׁשֹון אמר ְְְְִִִֶַָָָָָָולארץ
ולארץ לנֹוכח האזינּו צּוּוי לׁשֹון אמר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָלּׁשמים
הארץ, וׁשמעי לֹומר לֹו ׁשהיה ותׁשמע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָאמר
קׁשה ּדּבּור ואדּברה אמר לּׁשמים לּמה ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָה'
לּמה ו' רּכה, אמירה פי אמרי אמר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָולארץ

אמרי: אמר ולא פי אמרי לֹומר ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹּדקּדק
ÈÈ‡Âז"ל ׁשהיה(ספרי)לרּבֹותינּו מׁשה ׁשאמרּו ¿»ƒƒְְְִִֵֶֶֶַָָָ

וגֹו' הּׁשמים האזינּו אמר לּׁשמים ְֲִִִַַַַַַָָָָקרֹוב
מן רחֹוק ׁשהיה אמריׁשעיה ב')הּׁשמים (א' ְְִִֶַַַַָָָָָָ

קצת נתיּׁשבּו ּולדבריהם ע"כ, ׁשמים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשמעּו
נראה מּדרּכם וחּוץ ּכּלם, לא ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֻמהּדקּדּוקים
ּתבת מׁשמעּות ּדבר על נׂשּכיל וקדם ְְְְִֵֶַַַַַַָֹלֹומר,
אחד ּדרכים, ׁשני סֹובלת היא והּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָהאזינּו,
הראׁשֹון לּדר ,אזנ ּתאזין והּׁשני אזן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּטה
ּכדי אזנֹו להּטֹות וצרי רחֹוק ׁשהּׁשֹומע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָיּגיד
יכֹול אינֹו אזנֹו הּטית ׁשּבלא לׁשמע ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיּוכל
הּׁשֹומע אזן ּכ ׁשּכל יּגיד הּׁשני ולּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלׁשמע,
זה ודר האזן, אמר ׁשּלזה לּמׁשמיע ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָקרֹובה
ּכן ּגם סֹובלת ׁשהּמּלה וכיון חז"ל, ּבחרּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּבֹו
ּובזה ּבֹו נל אנּו הכרע ואין ראׁשֹון ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּדר
והגם נכֹון, על הּדקּדּוקים ּכל ְְְֲִִִַַַַַָָיתיּׁשבּו
ׁשע' אמרנּו ּכבר אחר, ּדר ּבחרּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּקדמֹונינּו
לפרׁש יכֹולים האּגדה ּובענין לּתֹורה, ְְְְִִִֵַַַָָָָָָּפנים
ׁשאין ּכל לדבריהם מנגד הּפרּוׁש ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהגם
להסּביל לנּו ׁשּיׁש ּגם ּומה הלכה, ּבדבר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּנּגּוד
,ּבסמּו אבאר ּכאׁשר ּבּפסּוק הּדרכים ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָׁשני
הּדקּדּוקים ּכל ּבֹו מיּׁשבים ׁשאנּו הּדר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהּנה
עליֹונים הם ׁשהּׁשמים לפי ,הּדר זה על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּוא

אזנם ׁשּיּטּו מׁשה להם קרא לזה הענין ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכפׁשט
לׁשמע אזנכם הּטּו ּפרּוׁש האזינּו להם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר
ּבלא מעצמּה ּפרּוׁש ותׁשמע אמר ולארץ ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹּדברי,
לׁשמע ויכֹולה עֹומדת היא לפניו ּכי אזן ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹהּטית
אמרי אֹומרֹו והּוא מּפיו, הּיֹוצא הּמאמר ְְְֲִִִִֵֵַַַָחּתּו

אצלֹו: קרֹובה ּכ ּכל להיֹותּה ְְְִִֶָָָָפי
„Ïeלפי ּכי הּדקּדּוקים ּכל יּׁשּוב הרוחנּו זה ¿∆∆ְְְְִִִִִִֶַַָ

חּלק לזה קרֹוב ואחד רחֹוק ְִֵֶֶֶֶָָָָָׁשאחד
קרא לרחֹוק לֹו, הראּוי ּכפי א' לכל ְְִֶַָָָָָָָָָההערה
ּגדֹול ּבקֹול לקרא עצמֹו על והתנה אזנֹו ְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹׁשּיּטה
לֹו, הראּוי ּכפי ולּקרֹוב ואדּברה, אֹומרֹו ְְְְֲִֵַַַָָָָוהּוא
צרי ׁשאינֹו אּלא ידּבר אליו ׁשּגם ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהעירֹו
יקרא ׁשּלא הגם יׁשמע מעצמֹו ּכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלּקריאה
ּתּׁשמע מּפיו אֹותּיֹות ּבחּתּו אּלא ּגדֹול ְְִִִִִֶַָָָּבקֹול

ּבֹו:
„Ïeיׁש ּדברי יתיּׁשבּו ׁשמעּוזה ׁשאמר עיה ¿∆∆ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשמיעה ׁשּנתן ארץ והאזיני ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָׁשמים
לארץלּׁשמים והאזנה מּמּנּו רחֹוקים ׁשהם הגם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּגמר ּכמֹו הּוא הּטעם קרֹובה, ׁשהיא ְְֲִֶֶַַַַַָָהגם
ּפרּוׁש ּדּבר ה' ּכי ואמר עצמֹו יׁשעיה ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹאמר
ּובער ּדּבר ה' ּכי להם זה ּבסדר ׁשאמר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָטעם
הם יֹותר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהּוא ְֵֵֵֶַַַָָהמדּבר

ּדכתיב הּׁשמים קט"ו)קרֹובים הּׁשמים(ּתהּלים ְְְִִִִִִִַַַַָָ
ּוכתיב לה' ס"ו)ׁשמים ּכסאי(יׁשעי' הּׁשמים ְְְְִִִִִַַַַַָָָ

ׁשמים ׁשמעּו אמר ולזה רגלי, הדם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹוהארץ
אזן, הּטית צריכים אינם ּכי ה' ּׁשּדּבר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמה
להּטית צריכה רחֹוקה להיֹותּה ארץ ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָוהאזיני

לׁשמע: ְְִַָָֹאזנּה
ÈÏe‡ÂׁשּתבתeÈÊ‡‰הּדרכים ׁשני ּבּה יצּדקּו ¿«ֵֶַ«¬ƒְְְְִֵַָָֻ

מׁשה ּפה ּבחינת ּבער הּדר זה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַעל
ּובער ּכדברינּו, הּכּונה ּתהיה האֹותּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהמחּת
ּכדברי הּכּונה ּתהיה הרּוחנּיּות ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָנׁשמתֹו
ׁשעל ּכן מֹוכיחים והּדברים ז"ל, ְְִִִֵֵֶַַַָרּבֹותינּו

ׁשהיה לפי חז"ל ׁשאמרּו הּוא מׁשה ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָנׁשמתֹו
ואין ידּבר ּבארץ עצמּותֹו ּכי לּׁשמים ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָקרֹוב

הּמּוחׁש: ְְִַַָלהכחיׁש
„BÚׁשּמהם הרּכבֹות ׁשני עם ׁשּדּבר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנתּכּון

ׁשּיתיחס הרּוחני חלק אחד האדם, ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבנּוי
ׁשּיתיחס הּגּופני חלק ואחד הּׁשמים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשם
ז"ל רּבֹותינּו ׁשרמזּו ּוכדר הארץ, ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָּבׁשם

צ"א:) נ')ּבּפסּוק(סנהדרין אל(ּתהּלים יקרא ְְְְִִִִֶֶַַָָ
ׁשּבאדם לרּוחנּיּות ּוכׁשּדּבר וגֹו', מעל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשמים

ואמר אליו ‰ÌÈÓMקרא eÈÊ‡‰חלקי ּפרּוׁש ְֵַָָָָ«¬ƒ«»«ƒְֵֵֶ
קראם לזה ּבּנסּתר טמּונים ׁשּלהיֹותם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָהּׁשמים
הּנפׁש ּכי קׁשה ּדּבּור ּכנגּדֹו ואמר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָלהאזין,
חּיּובּה, ּתּכיר ּכי הּבֹורא ּבעניני מרּות ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּתסּבל

אמר ּבּנגלה ׁשהּוא הּגּוף ‰‡ּוכנגד ÚÓLÂ ְְִֶֶֶֶַַַָ¿ƒ¿«»»∆
להיֹות הּגּוף ּכי פי אמרי הארץ חלקי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּפרּוׁש
רּכה אמירה צרי מהּמׂשּכלֹות רחֹוק ְְֲִִִֵַַָָָָָֻטבעֹו

ְִַֹלׁשמע:
„BÚהּנמצאים הּדרגֹות עם לדּבר ְְְְִִִִֵֵַַַַָָנתּכּון

וראׁשיהם, ּגדֹוליהם הם אחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָּביׂשראל,
ּבעם, ׁשם להם ׁשאין העם המֹון הּמה ֲֵֵֵֶֶָָָָָָב'
ּבמדרגה ׁשהם ׁשמים ּבׁשם לּגדֹולים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּנה
האזינּו ּבצּוּוי להם ודּבר והקּדימם, ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּגדֹולה,
ּפרּוׁש הארץ ותׁשמע אמר ּכ ואחר ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשמים,
לארץ הּנמׁשלים ההמֹון יׁשמעּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמעצמם
ּוכאֹומרם נכֹון, ּבדר הֹולכים ּגדֹוליהם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָּכׁשּיראּו

לו:)ז"ל ח"ב ּדעּמא(זהר ריׁשא אי לׁשֹונם וזה ְְְִֵֶַַָָָֹ
אתּתּקן: ּכּולא ְְִִֵֵַַָאתּתּקן

„BÚיהיּו אז ּתֹורה ּדברי יאזינּו אם ְְְֲִִִִִֵַָָֹירמז
ּבזה האזינּו אֹומרֹו והּוא ׁשמים, ְְְֲִִִִֶַַָָָנקראים

אֹומרֹו ּדר על ׁשמים, נחׁשבים (ּתהּליםאּתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהארכנּופ"ב) ּוכמֹו אּתם, אלהים אמרּתי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָֹאני
ּבראׁשית ג')ּבפרׁשת מעׂשה(י' ידי ׁשעל ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ

ועֹוׂשים אֹותֹו מהּפכים החמר ּגם ְְְִִִִֶַַַַַֹהּצּדיקים
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 ••••פניכ אר אני י ת יא ז ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ע י יא ראי תי רי א  טר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ע(ספרי)טר ט י רפי יי....••••אר  ְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ
וכ(ס ית) פיר(ג ק)ט רפי.... •••• ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

י(ספרי) ספרי) רת בי  י טר פי  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
א ר י י רכי כי ג ( בי י :ריְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָא

יי....••••רס ר  טרא רי :תר ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
ר ברי א תא יג בי את זיקי  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָרת

י את יג....••••  י ונרא טר טי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אר: א  רביב נקרא  ר(כא קת(בראשית בר.... ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

••••אר טיפת (גראזגוויכס) ירקארברי כ....•••• ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻ
ב קרי  י י וכ ב קרי א ק....  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
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   •••• רא   י רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָ
כג) א:(ויקרא   ואזר אקרא אר א אתב ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹי

ב  ר :ניע רא א  ברכ ינא  בְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
ק רכ אר תכ(טז ....(תענית  ְְְִֶַַַַָָָ

ּכטלא מימרייתקּבל ְְְִִֵַַַָ

על דנׁשבין מטרא ְְְְִִֵַָָּכרּוחי

מלקֹוׁשא ּוכרסיסי ְְְִִִֵַָָדתאה

עׂשּבא: על ְִִַָדי

אנאג דיי ּבׁשמא ְְֲִֵַַָָָארי

קדם רבּותא הבּו ְְֵַָָָָמצלי

ֱָָָאלהנא:

      

מהּפכים הרׁשעים מעׂשה ידי ועל צּורה, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָאֹותֹו
ּתתיחס הּצּורה ּכי אמרנּו ּוכבר לחמר, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּצּורה
ואֹומרֹו ארץ, ּבׁשם יתיחס והחמר ׁשמים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבׁשם

‰„Âּתאזינּו לבד הּטֹובה ּבׁשעת לא ּפרּוׁש «¬«≈»ְְֲִִֵַַַַָֹ
על ּבתֹוכחֹות קׁשֹות ׁשּידּבר ּבׁשעה אפּלּו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאּלא

להאזין: צריכין ְְֲִִִַָעֹון
BBÂ.‰ ÚLÂאחר ׁשאפּלּו ּפרּוׁש וגֹו' ¿¿¿ƒ¿«»»∆ְֲִֵֶַַ

הארץ ּבחי' ותּׁשאר מהּגּוף הּנפׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפרדת
פי, אמרי הארץ ּתׁשמע כן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלבּדּה

הּזהר ּבספר אֹומרם ּדר על ּבראׁשיתּפרּוׁש (ז"ח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבתכ') עתידה וגֹו' ּוראינּה צאינה לׁשֹונֹו ְְְְְֲִֶֶֶַָָָוזה
קברים ּבבּתי וצּיּונא צּיּונא ּבכל לאתערא ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָקֹול
ּבלאּותא מּתחֹות ּפּוקּו ּוראינה צאינה ְְְְְִֶֶֶֶָָָָואֹומרת
ּכמא צּיֹון ּבנֹות מׁשנּתכֹון ואתערּו ְְְְְְְְִִִַַָָָּדעפרא
הּמאמר הּוא ע"כ, הּלז הּצּיּון מה אמר ְְֲִַַַַַַַָָָּדאּת
אחר ּגּופם ׁשּיׁשמע לּצּדיקים ה' ְְִִִִֶֶַַַַַַַָׁשּמבטיח

אֹומרֹו והּוא ּבארץ, ‰ׁשּיהיה ÚLÂ ְְְִֶֶֶָָ¿ƒ¿«»»∆
È Èׁשּלא ׁשּמי למד אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ƒ¿≈ƒִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבארץ הּׁשֹוכן ּגּופֹו יׁשמע לא ה' דבר ְְֲִִֵֶַַַַָָֹיאזין
ננער: עפרֹו יהיה ולא ההּוא הּכרּוז קֹול ְְְְֲִִֶֶַַָָֹאת

ÚÈ.ÈÁ˜Ïב) kאֹומרם ּדר על ּפרּוׁש «¬…«»»ƒ¿ƒְֵֶֶַָ
פ"ג)ז"ל ּתֹורה(אבֹות אין קמח אין אם ִֵֵֶַָָ

ׁשה' ּכמֹו ּכי זה ּבמאמר הּכתּוב יכּון ְְְְֲִֵֶֶַַַָָוכּו',
הם צריכין כן ּכמֹו ּולפרנס לזּון מטר ְְְְִִֵֵֵֵַָָָנֹותן
ּכמֹו יּטיף הּכתּוב ׁשעּור וזה ּתֹורה, ְְְִִִֶַַָָֹללמד
יערף אמר ּוכאּלּו לקחי, הּמטר מּטיף ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹׁשאני
ׁשֹואל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּכמטר, ְְִִֵֵֶַָָָָלקחי
ּפרנסתֹו, ּכדי לֹו ׁשּמכין עד ּתֹורה ללמד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמהאדם
מּפיהם יּטיפּו לא ׁשאם למד אּתה ּדבר ִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּומּמֹוצא
מה והּוא מטר, לתת ה' חפץ אין ּתֹורה ְִֵֵֵֵֶַָָָָטּפי
אין קמח אין אם הּתּנא ּבמאמר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָּׁשּפרׁשנּו
ׁשאין ּדע קמח ׁשאין ראית אם ּפרּוׁש ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתֹורה
זה לׁשֹון ּתֹורה ללּמּוד ׁשּכּנה וטעם ְְִִֶֶַַָָָָּתֹורה,
מּטיף: ׁשהּוא הּמטר למעׂשה לדמֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹיערף,

„BÚּתסֹובב מניעתֹו ׁשהּמטר ּכדר ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹירמז
הּתֹורה מניעת כן ּכמֹו להאדם ְְְִִֵַַָָָָָמיתה

אֹומרֹו ּדר על א')ּתערפּנּו, ּתאבּו(יׁשעי' אם ְְְְִֶֶֶַַַַָֹ
לֹומר וכפל וגֹו', חרב וגֹו' ּתמאנּו ואם ְְְְְְֲִֶֶַַָָוגֹו'

ׁשֹונֹות Èּבמּלֹות ÈÁ˜Ïּתֹורֹות ׁשני ּכנגד ְִƒ¿ƒƒ¿»ƒְְֵֶֶ
ּתֹורה ּכנגד ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָּתֹורה

אמר מׁשהÈÁ˜Ïׁשּבכתב ליד מּידֹו נתנּה ׁשה' ְִֶַָָƒ¿ƒְְִֶֶַָָָ
אּלא נתן ׁשּלא והגם אלהים, ּבאצּבע ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹּכתּובה

הּד ּׁשּכתּובעׂשרת מה ּכל ּכלּולים ּבהם ּברֹות, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָ
ז"ל ּכמאמרם הּתֹורה פי"ג):ּבספר (במד"ר ְְֲֵֶַַָָָ

„‚אמר ּפה ׁשּבעל ׁשהםÈּתֹורה ¿∆∆ְֶֶַַָָƒ¿»ƒֵֶ
ּפה, אל ּפה ּבמאמר ׁשּנמסרּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָּדברים
ּפה ׁשּבעל ולּתֹורה מטר ׁשּבכתב לּתֹורה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָוכּנה
ויסֹוד העּקר היא ׁשּבכתב ׁשהּתֹורה לפי ְְִִִִִֶֶַַָָָָטל,
ּתּקּונים הם ּפה ׁשּבעל ותֹורה ּדבר, ְְִִֵֶֶַָָָָּכל
נרמזים, אּלא ּבּה מפרׁשים ׁשאינם ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹודקּדּוקים
ׁשּדּמה ּבדמיֹונּה הּכתּוב ׁשּלקח ענין ְְְְִִִֶֶַַָָָָָוהּוא
הּכל, ועּקר יסֹוד ׁשהּוא למטר ׁשּבכתב ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּתֹורה
והעמדה ּתּקּון ׁשהּוא לטל ּפה ׁשּבעל ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָותֹורה
ׁשּבעל ּתֹורה ׁשהיא ּכמֹו הּמטר ּׁשעׂשה ְְִֶֶֶַַַָָָָָמה

ׁשּבכתב: לתֹורה ְְִֶֶָָּפה
„BÚאמת אנׁשי אֹומרם ּדר על (ּבארירצה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָ

האריז"ל) ּבׁשם רל"ח סי' או"ח מצותהיטב ּכי ְְִִִֵֵֵַ
ולא ּבּיֹום אּלא אינּה ׁשּבכתב ּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹעסק

ּבּבריתא אמרּו וכן ּתהּלים)ּבּלילה, ׁשּמׁשה(מדרׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבין מּכיר היה ה' אצל ׁשהיה יֹום מ' ְִֵֵֶֶַָָָָָּבאֹותן
ּכׁשהיה מלּמדֹו ה' ׁשהיה מהּלּמּוד לּלילה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּיֹום
ויׁש לילה, ׁשהּוא יֹודע היה מׁשנה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָמלּמדֹו

ּבּלילה: מקרא לּמּוד ׁשאין ּבּדבר ְְִִֵֶַַַַַָָָָטעם
‰ÊÏÂּתמיד ׁשאינֹו למטר ׁשּבכתב ּתֹורה ּכּנה ¿»∆ְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ּבימֹות לא אבל הּגׁשמים ּבימֹות ְֲִִִֶַָָָֹאּלא
לרבא ּׁשארע מה ּולמד וצא (ּתעניתהחּמה, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבעּתם,כ"ד:) ׁשּלא ּגׁשמים להֹוריד ׁשהטריח ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹעל
לֹו הּמגּבל ּבזמּנֹו ּדוקא הּוא הּמקרא כן ְְְְְִִֵַַַַָָָֻּכמֹו
לטל ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ודּמה לילה, ולא ְְְְְִֶֶַַַָָָֹיֹום
ולילה יֹומם וחרף קיץ מפסיק לא ׁשהּטל ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹּכמֹו
ׁשאינֹו זמן ל אין ּפה ׁשּבעל ּתֹורה כן ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָּכמֹו
ּכי הּׁשמׁש יפריחּנּו ׁשהּטל ּתקׁשה ואל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָזמּנּה,

הּטל: מּצד הּמניעה ְִִֵַַַַָאין
ÌÈÚk.'B‚Âּבּבריתא אֹומרם ּדר על יתּבאר ƒ¿ƒƒ¿ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

י') מׁשלי יׁשמעאל(מדרׁש רּבי אמר ְְְִִִִֵֵַַַָָ
ּבידֹו יׁש אם ּבּדין האדם את ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשּמעמידין

יׁש ואם ׁשנה לא לּמה מּמּנּו ׁשֹואלין ְְֲִִִִֵֶָָָָָֹמקרא
זה על וכן ּתלמּוד מּמּנּו ׁשֹואלין מׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבידֹו
מֹוכיחים הּבריתא ּדברי מעמק הּנה ,ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּדר
ׁשֹואלין אין מקרא ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהּדברים
ּכפי אחת מדרגה אּלא מרּכבה מעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

היה ׁשעליו ּׁשּטרח מּמה יֹותר לטרחיכלּתֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
אֹומר והּוא מּזֹו, למעלה וגֹו'ÌÈÚkּגדר ְְְִֵֵַָָƒ¿ƒƒְ

ÌÈÈÂטּפין ה' ׁשּימטיר ּכׁשעּור ּפרּוׁש וגֹו' ¿ƒ¿ƒƒְְְִִִִֵֶַ
ׁשהם וכרביבים קטן ׁשהּוא הּדׁשא על ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָקטּנים
ּגדֹול ׁשהּוא עׂשב עלי ועבים ּגדֹולים ְְֲִִִִֵֵֶֶָָטּפין
ּכל הּתֹורה מצוֹות זה ּכדמיֹון לסּבל ְְְְִִִֶֶַָָָֹׁשּיכֹול
להקל ּבזה ויׁש להּׂשיג, ׁשּיכֹול ּכח ּכפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
להּׂשיג יכֹול ׁשאינֹו מי על להקל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּולהחמיר
ׁשּׁשֹואלין הרּבה ׁשּיכֹול מי על ּולהחמיר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָיֹותר,

מרּכבה: מעׂשה ואפּלּו הּכל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמּמּנּו
Èk.˜ג) '‰ ÌLאׁשר הּדבר ּכי הּכּונה ƒ≈∆¿»ֲִֶַַַָָָָ

ּדר על ה' ׁשם הּוא ּבמאמריו יכּון ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָאליו
ז"ל צ"ח:)אֹומרם ח"ג ּכּלּה(זהר הּתֹורה ּכל ְַַָָָָֹֻ

יערף אֹומר הּוא ועליה הקב"ה, ׁשל ְְֲֵֶֶַָָָֹׁשמֹותיו
יתּבר ׁשמֹו ׁשהיא הּתֹורה ׁשהיא לקחי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכמטר

יקר: מּלׁשֹון אקרא ְְְִֵֵֶָָּופרׁש
„BÚּבטל הּתֹורה עסק להם ׁשּתלה ׁשהגם ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָרמז

זה, על ּבּלּמּוד הּכּונה ּתהיה לא ְִִֶֶַַַַָָָָֹּומטר
אֹומרֹו והּוא ה', ּתֹורת ּבספר לקרֹות Èkאּלא ְְְְִֵֶֶַָƒ

לקרֹות ּפרּוׁש אקרא ה' ׁשם טעם יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָּפרּוׁש
ּגדל ׁשּיּתן ּכדי יתּבר ׁשמֹו ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבתֹורתֹו
ּולפאר לגּדל לׁשמּה ּתֹורה ּתּקרא וזֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָֹלאלהינּו,

ואֹומרֹו ּכבֹודֹו, ּׁשּיעׂשה˜ׁשם מה הּוא ְְְֵ∆¿»ֲֶֶַַ
ז"ל אֹומרם ּדר על אֹו מהם, אחד (זהרּכל ְֵֶֶֶֶַַָָָֹ

רע"ג) ניצֹוציח"ג הם ּתֹורה עֹוסקי ּכל ְְִֵֵֵֶַָָׁשּנפׁשֹות
ּכל סֹוף עד אּלא לבד הּמדּבר ּדֹור ולא ְְְִֶֶַַַָָָֹמׁשה
ּבמׁשה, הּוא ּכרּו ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ְֵֶַַָָָָהּדֹורֹות
ואמר אליו יׂשראל ׁשל הּתֹורה עסק ּכּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָולזה

והבן: ְְֵֶָָאקרא
„BÚאֹומרֹו ‰'ירצה ÌL Èkטעם נתינת וגֹו' ְְִֶƒ≈ְְִַַַ

לאלהינּו, גדל הבּו ׁשהּוא ּכ אחר ְֱֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהּנאמר
ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על ס"ב)והּוא נח (ילקּוט ְְְֶֶֶַַַַָֹ

כ"ב)ּבּפסּוק ׁשּלא(ּתהּלים יׂשראל ּתהּלֹות יׁשב ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
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  •••• הא י  תא יא ְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

 מי י י א י מיא הא  א  י .... ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
 ••••אה  ת יי י  וא ְְְֱִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

יו את אמ  גמ את א.... ••••א ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הה  ת כ מ י....  •••• ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

י את יה יימ יהמ י ה וי אי וכ ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יה ואי הא וי ....הת  ְְְְְִִַַָָָ
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  ••••ה י מתי ....וא •••• ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
ממ היא יתה והתה הי ....יו •••• ממ ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָ

ממ וא היה ....יו ••••מ מ (ג "ואת(מיכה ְְְְִֵֶָָָָָָֹֻ
מת יה ה המ  "י היה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

תו....••••ה) "יייוא ְְֲַַֹ
ית תא יימ תא י הה תי (וויְְְִִִִִֶֶַַַ

יה....••••מא י מ תה הת מ ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָֹ
ג ....  ְְְְַַָָ
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 ••••יימ א יו וכי ימ  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
תה כ כ יהו מ י י .... •••• ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ה הי את כ.... •••• תה את יה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ה יה י....  •••• א ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ה מיי כ  ה א יה.... ••••הא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
מ....••••את יה מ וכ י מיי כ כ אי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

 י ה  כימ מ יאי....  ְְְִִִִֶֶַָָָֹ

דׁשלמיןד ְְִִַָָּתקיפא

ארחתּה ּכל ארי ְֲִֵֵָָָֹעֹובדֹוהי

דמן מהימנא אלהא ְְְֱִִֵָָָָדינא

נפק לא עולה ְִֵַָָָָָקדמֹוהי

הּוא: וקׁשיט זּכי קדם ְְֳִִַַַָּדמן

בניאה לּה לא להֹון ְְֲִֵַָָחּבילּו

דרא לטעותא פלחּו ְְֲִַָָָָָדי

ואׁשּתניּו: עֹובדֹוהי ְְְְִִִִַַָדאׁשניּו

ּגמליןו אּתּון יי קדם ְְֳִַָָָָהא

אֹוריתא דקּבילּו עמא ְְִַַַָָָּדא

הּוא הלא חּכימּו ְֲִַָָולא

הּוא לּה די ואּת ְְֲִֵַאבּו

:ואתקנ ְְְְַָָָעבד

      

צבא ׁשאמרּו עד הּתהּלֹות ּכּסא על ה' ְְְִִֵֶַַַַָָָיׁשב
לֹו היה ולא יׂשראל אלהי ה' ּברּו ְְֱִִֵֵַַָָָָָֹֹהּׁשמים
ואלהי וארץ ׁשמים אלהי לֹו ּכׁשאמרּו רּוח ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹנחת
ואמר ּכאן הּטֹוב ּדברֹו ּבא ולזה ְְְְִֶַַַַָָָָָָהּמלאכים,
לּקרא חפץ ׁשאינֹו זה לדבר ּומעלה גדל ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהבּו

אֹומרֹו והּוא אלהינּו, ּכיeÈ‰Ï‡Ïאּלא ְְֱֵֶָֹ≈…≈ִ
ה', ׁשם ׁשהּוא ּבּתֹורה ׁשּקֹוראים ְְְִֵֶֶֶַָָּבאמצעּות

אֹומרֹו ‡˜‡והּוא '‰ ÌL Èּכׁשּמׁשּבחין ּבזה ְְƒ≈∆¿»ְְְִֶֶַָ
ׁשבח יׂשראל אלהי ה' ּברּו ואֹומרים ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹהעליֹונים
ּכׁשאין ּכן ּׁשאין מה וׁשבח, ּגדּלה ּבֹו יׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻזה
הּמלאכים ואֹומרים ּבּתֹורה עֹוסקים ְְְְְִִִִֵַַַָָָיׂשראל
מאד ּגרּוע זה ׁשבח יׂשראל אלהי ה' ְְֱִֵֵֶֶַַָָָֹֹּברּו
מכחיׁשים הם ׁשהרי הּדבר ויׁשּתּקע מּטה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמּטה
ּבתֹורתֹו עֹוסקין ּכׁשאין וׁשלֹום ְְְְִֵֶַָָחס
ורּבֹותינּו עלינּו, אלהּותֹו יחס ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּבאמצעּותּה

ּדרׁשֹות הרּבה ּדרׁשּו וגֹו':(ספרי)ז"ל ּוכפּטיׁש ְְְְְְִִִֵַַָָ
e‰.BÏÚtד) ÌÈÓzואמר ׁשּקדם לפי ּפרּוׁש «»ƒ»√ְְִֵֶַַָָ

העיר לזה ּומטר, טל יסֹובב הּתֹורה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעסק
קׁשים ּומזֹונֹותיו ּבּתֹורה עסק האדם ְִִֶַַָָָָָָָׁשאם
על עליו ׁשאין אדם ׁשרֹואה אֹו אין, ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולחם
ּגּסה ּבמּדה לֹו ּומֹודדין ּבלֹומדיה ּומֹואס ְְְְִִֵֶַָָָָּתֹורה
ללֹומדי ׁשּנאמרּו ּכיעּודים והֹותר וׂשבֹוע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָאכֹול
ותּולד יבעט זה מּפני לא הּוא, ונהפ ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹּתֹורה
ויאמר עליו הּדין יצּדיק אּלא מינּות ח"ו ְְִִִֶַַַָָָֹּבֹו

ּדין ודינֹו אמת אֹומרֹוה' והּוא ‰eאמת, ְְְֱֱִִֶֶ«
ה' יד אל יּגיד וזה וחזק ּתקף לׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַֹֹּפרּוׁש
ותאמר ּתצּדיק כן ּפי על אף ּבאדם ְְִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹודה
ׁשּדרּכֹו את ּׁשרֹואה מה ּכנגד זה ּפעלֹו, ְְֳִֶֶֶֶֶֶֶַַָָּתמים
וגמר ּבדּקה, ּומדדֹו טֹובה ׁשל ּבגּסה ְְְְְִֶַַַָָָָָֹלמּדד

tLÓאמר ÂÈc Ï Èאת ּגם ּבזה ּכלל ֶֹƒ»¿»»ƒ¿»ֶֶַַָָ
ּבגּסה, לֹו ּומדדּו ּבדּקה טֹובה למּדד ְְְְְִֶַַַָָָָֹׁשּדרּכֹו
על יּסּורין הביא לא ּכי מׁשּפט ּדרכיו ּכל ְְִִִִִִֵַָָָָֹּכי

טֹובה הביא ולא ּבהם ׁשּנתחּיב עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּצּדיק
מעׂשיהם: ּכפי לּה זכּו אם אּלא הרׁשעים ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָעל

Ó‚Âאמר‰eÓ‡ Ï‡ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו וגֹו' ¿»«ֶֹ≈¡»ְְְֵַָ
צדקתם(ספרי) לּצּדיקים לׁשּלם אמּונה אל ְְְֱִִִִִֵֵַַַָָָ

צדקתם לרׁשעים לׁשלם עול ואין הּבא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָלעֹולם
ּדבריהם ּפי על זה ּבמאמר והּכּונה הּזה, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעֹולם

ד')ׁשאמרּו ּתהּלים ׂשמחה(מדרׁש נתּת ּבּפסּוק ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ּכי ּדוד ׁשאמר רּבּו ותירֹוׁשם ּדגנם מעת ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבלּבי
וחמר קל נׂשא הרׁשעים ׁשלות ׁשראה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמעת
וכּו', ּכ רצֹונֹו עֹוברי ׁשהם ּלאּלּו ּומה ְְְְְְֵֵֵֶַַָּבעצמֹו

אֹומרֹו ‡eÓ‰והּוא Ï‡הּצּדיק יצּדיק ּפרּוׁש ְְ≈¡»ְִִֵַַַ
ׁשהּוא עול ואין מּדת ּכׁשּיראה ּבה' ׂשכרֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָאמּונת
זכּותם: מעּוט על הּזה ׁשּבעֹולם הרׁשעים ְְְִִֶֶַַַָָָָָׂשכר

˜Ècˆ.‡e‰ LÈÂצבאֹות ה' האדֹון ּכי ּפרּוׁש «ƒ¿»»ְִֵָָָ
ּדכתיב ּבמׁשּפט העֹולם כ"ט)ּברא (מׁשלי ְְְְִִִִֵָָָָָ

ז"ל ואמרּו ארץ, יעמיד (ּתנחּומאּבמׁשּפט ְְְְְֲִִֶַַָָָָ

הּמׁשּפט,ׁשֹופטים) על העֹולם ׁשּיעמד ה' ׁשּנׁשּבע ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
ואם רחמים, ׁשּכּלם מּדֹות י"ג לֹו מצינּו ְֲֲִִִִֶַָָָֻאבל
אכן לרחמים, ּמקֹום מה הּמׁשּפט על ְְְֲִִִֵַַַַַָָָנׁשּבע
ּכׁשּיֹוׁשב מּתחּלה ּכי הּדר זה על הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּסדר
ּתּלֹו על הּמׁשּפט מעמיד הּוא הּמׁשּפט ְְֲִִִִַַַַַָָעל
ּומתּפּיס ּברחמים מתרּצה להׁשּתּלם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּוכׁשּבא

אֹומרֹו ּדר על והּוא קמ"ה)ּבתחנּונים, (ּתהּלים ְְְְֲִִִֶֶַַ

ּפרּוׁש מעׂשיו ּבכל וחסיד ּדרכיו ּבכל ה' ְְְְֲִִֵַַָָָָָָצּדיק
קו על מדריכֹו הּוא ּדבר להדרי ּבא ְְְְִִֶַַַַָָָּכׁשהּוא
ּכׁשּבא מעׂשה ּבׁשעת ּפרּוׁש ּבמעׂשיו אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָהּדין,
והּוא ירחמהּו, וחּנּון רחּום אל ּומתחּנן ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָאדם

‰e‡אֹומרֹו LÈÂ ˜Ècˆקו על צּדיק ּפרּוׁש ְ«ƒ¿»»ִֵַַַ
ּבּגמרא ּׁשאמרּו ּבּמה רׁש"י ּוכפרּוׁש (ע"זהּדין, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכתיבו'.) ּתמים ּומתרץ הּוה טרפה נח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹודלמא
ּתמים ּבדרכיו צּדיק ודלמא ּומקׁשּו ְְְְִִִִֵַַָָָָּביה

ּופירׁש ּפי(רׁש"י)ּבמעׂשיו על ּבדרכיו צּדיק ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

ּכ אחר אבל ּבתחּלה וזה וכּו', LÈÂהּדין ְְְֲִִִֶַַַָָָ¿»»
ז"ל ּכאֹומרם הּדין מּׁשּורת לפנים יׁשר ְְְִִִִֵַַָָָּפרּוׁש

ט"ז:) והּטֹוב(ב"מ הּיׁשר ועׂשית ּפסּוק ְְְִֵַַָָָָָּבפרּוׁש
י"ח): ו' ְֵ(לעיל

ÁL.ÂÈ˙ה) ‡Ï BÏּדרּכם ּכׁשּמׁשחיתים ּפרּוׁש ƒ≈…»»ְְְִִֵֶַַָ
ּגֹורמים רעה ּומה לעצמם, רעה ְְְְִִַָָָָָָּגֹורמים

ÂÈ ‡Ïחי אל ּבני נקראים ׁשאינם ּפרּוׁש …»»ְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ז"ל י'.)ּכאֹומרם ּבדרּכֹו(ב"ב הֹולכים ּכׁשּיׂשראל ְְְְְְְִִֵֶַָָ

וכּו' הֹולכים ּוכׁשאין ּבנים נקראים מקֹום ְְְְִִִִֵֶֶָָָׁשל
אֹומרֹו והּוא עבדים, BÏנקראים ˙ÁLׁשּלא ְְְֲִִִָָƒ≈ֶֹ

ואֹומרֹו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבניו ְְְִֶַָָָָָיּקראּו
ÌÓeÓיּגיע סֹוף סֹוף לֹומר מקֹום ׁשּיׁש לפי »ְִִֵֶַַַָ

מּומם אמר לזה ח"ו, הּבנים מּום לאב ִֶַַַָָָָָָָָהּדבר
הּוא ּכי מאבינּו לא ּבא מהם הּמּום ִִֵֵֵֶַָָֹּפרּוׁש

הּנביא ּוכמאמר יׁשר, האדם את (יׁשעי'ּברא ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָ

וּיּטעהּוה') ויסּקלהּו ויעּזקהּו וגֹו' היה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכרם
אֹומרֹו והּוא וגֹו', ענבים לעׂשֹות ויקו וגֹו' ְְְְְֲֲִֵַַַָׂשרק

ÓÌÓeעל מּום ּופרּוׁש ּבא, מהם הּמּום ּפרּוׁש »ֵֵֵֶַַָ
ז"ל אֹומרם ג')ּדר עֹובר(סֹוטה אדם אין ְֵֵֶֶָָָָ

ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם אּלא ְְְֲִִֵֵֶַָָָעברה
אֹומרֹו ּבסֹוד מּום ּתּקרא והיא רעה רּוח ְְְִִֵֶַָָָׁשהּוא

ט"ו) הרע(לעיל זה חלק והמׁשכת רע, מּום ְְְֵֵֶֶַַַָָָ
האדם: מעׂשה מּצד אּלא ֲִֵֵֶַַָָָָאינֹו

Bc.'B‚Â ÏzÏ˙Ùe LwÚ,לבד עּקׁש יהיה ׁשאם ƒ≈¿«¿…¿ְְִִִֵֶֶַ
למיׁשֹור, הּמעקּׁשים ּתׂשים הּתֹורה ְְֲִִִִֵַַַַָָּדברי
ּופתלּתל עּקׁש היֹותֹו ׁשּנׁשחת לזה ּגרם ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹּומי
רֹואֹות עינינּו ּכאׁשר ּבעקׁשּותֹו, מתחּזק ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּפרּוׁש
עּקׁש ּדר אּפיקֹורסּות מיני הּללּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָּבּדֹורֹות
מתחּזקים הם עקׁשֹותיהם מיּׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשאדם
ּבית: מֹולדת אבּדן וזה קׁשים, עּקׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבארחֹות

Ï‰.˙‡Ê‰'ו) eÏÓ‚zלהעיר ּגמּול לׁשֹון אמר «¿ƒ¿¿…ְְְִַָָ
אׁשר ּכל ּכעל טֹובֹות ׁשּיגמלּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶַָׁשּבמקֹום
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  •••• הא י  תא יא ְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

 מי י י א י מיא הא  א  י .... ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
 ••••אה  ת יי י  וא ְְְֱִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

יו את אמ  גמ את א.... ••••א ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הה  ת כ מ י....  •••• ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

י את יה יימ יהמ י ה וי אי וכ ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יה ואי הא וי ....הת  ְְְְְִִַַָָָ
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  ••••ה י מתי ....וא •••• ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
ממ היא יתה והתה הי ....יו •••• ממ ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָ

ממ וא היה ....יו ••••מ מ (ג "ואת(מיכה ְְְְִֵֶָָָָָָֹֻ
מת יה ה המ  "י היה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

תו....••••ה) "יייוא ְְֲַַֹ
ית תא יימ תא י הה תי (וויְְְִִִִִֶֶַַַ

יה....••••מא י מ תה הת מ ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָֹ
ג ....  ְְְְַַָָ
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 ••••יימ א יו וכי ימ  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
תה כ כ יהו מ י י .... •••• ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ה הי את כ.... •••• תה את יה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ה יה י....  •••• א ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ה מיי כ  ה א יה.... ••••הא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
מ....••••את יה מ וכ י מיי כ כ אי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

 י ה  כימ מ יאי....  ְְְִִִִֶֶַָָָֹ

דׁשלמיןד ְְִִַָָּתקיפא

ארחתּה ּכל ארי ְֲִֵֵָָָֹעֹובדֹוהי

דמן מהימנא אלהא ְְְֱִִֵָָָָדינא

נפק לא עולה ְִֵַָָָָָקדמֹוהי

הּוא: וקׁשיט זּכי קדם ְְֳִִַַַָּדמן

בניאה לּה לא להֹון ְְֲִֵַָָחּבילּו

דרא לטעותא פלחּו ְְֲִַָָָָָדי

ואׁשּתניּו: עֹובדֹוהי ְְְְִִִִַַָדאׁשניּו

ּגמליןו אּתּון יי קדם ְְֳִַָָָָהא

אֹוריתא דקּבילּו עמא ְְִַַַָָָּדא

הּוא הלא חּכימּו ְֲִַָָולא

הּוא לּה די ואּת ְְֲִֵַאבּו

:ואתקנ ְְְְַָָָעבד

      

צבא ׁשאמרּו עד הּתהּלֹות ּכּסא על ה' ְְְִִֵֶַַַַָָָיׁשב
לֹו היה ולא יׂשראל אלהי ה' ּברּו ְְֱִִֵֵַַָָָָָֹֹהּׁשמים
ואלהי וארץ ׁשמים אלהי לֹו ּכׁשאמרּו רּוח ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹנחת
ואמר ּכאן הּטֹוב ּדברֹו ּבא ולזה ְְְְִֶַַַַָָָָָָהּמלאכים,
לּקרא חפץ ׁשאינֹו זה לדבר ּומעלה גדל ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהבּו

אֹומרֹו והּוא אלהינּו, ּכיeÈ‰Ï‡Ïאּלא ְְֱֵֶָֹ≈…≈ִ
ה', ׁשם ׁשהּוא ּבּתֹורה ׁשּקֹוראים ְְְִֵֶֶֶַָָּבאמצעּות

אֹומרֹו ‡˜‡והּוא '‰ ÌL Èּכׁשּמׁשּבחין ּבזה ְְƒ≈∆¿»ְְְִֶֶַָ
ׁשבח יׂשראל אלהי ה' ּברּו ואֹומרים ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹהעליֹונים
ּכׁשאין ּכן ּׁשאין מה וׁשבח, ּגדּלה ּבֹו יׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻזה
הּמלאכים ואֹומרים ּבּתֹורה עֹוסקים ְְְְְִִִִֵַַַָָָיׂשראל
מאד ּגרּוע זה ׁשבח יׂשראל אלהי ה' ְְֱִֵֵֶֶַַָָָֹֹּברּו
מכחיׁשים הם ׁשהרי הּדבר ויׁשּתּקע מּטה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמּטה
ּבתֹורתֹו עֹוסקין ּכׁשאין וׁשלֹום ְְְְִֵֶַָָחס
ורּבֹותינּו עלינּו, אלהּותֹו יחס ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּבאמצעּותּה

ּדרׁשֹות הרּבה ּדרׁשּו וגֹו':(ספרי)ז"ל ּוכפּטיׁש ְְְְְְִִִֵַַָָ
e‰.BÏÚtד) ÌÈÓzואמר ׁשּקדם לפי ּפרּוׁש «»ƒ»√ְְִֵֶַַָָ

העיר לזה ּומטר, טל יסֹובב הּתֹורה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעסק
קׁשים ּומזֹונֹותיו ּבּתֹורה עסק האדם ְִִֶַַָָָָָָָׁשאם
על עליו ׁשאין אדם ׁשרֹואה אֹו אין, ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולחם
ּגּסה ּבמּדה לֹו ּומֹודדין ּבלֹומדיה ּומֹואס ְְְְִִֵֶַָָָָּתֹורה
ללֹומדי ׁשּנאמרּו ּכיעּודים והֹותר וׂשבֹוע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָאכֹול
ותּולד יבעט זה מּפני לא הּוא, ונהפ ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹּתֹורה
ויאמר עליו הּדין יצּדיק אּלא מינּות ח"ו ְְִִִֶַַַָָָֹּבֹו

ּדין ודינֹו אמת אֹומרֹוה' והּוא ‰eאמת, ְְְֱֱִִֶֶ«
ה' יד אל יּגיד וזה וחזק ּתקף לׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַֹֹּפרּוׁש
ותאמר ּתצּדיק כן ּפי על אף ּבאדם ְְִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹודה
ׁשּדרּכֹו את ּׁשרֹואה מה ּכנגד זה ּפעלֹו, ְְֳִֶֶֶֶֶֶֶַַָָּתמים
וגמר ּבדּקה, ּומדדֹו טֹובה ׁשל ּבגּסה ְְְְְִֶַַַָָָָָֹלמּדד

tLÓאמר ÂÈc Ï Èאת ּגם ּבזה ּכלל ֶֹƒ»¿»»ƒ¿»ֶֶַַָָ
ּבגּסה, לֹו ּומדדּו ּבדּקה טֹובה למּדד ְְְְְִֶַַַָָָָֹׁשּדרּכֹו
על יּסּורין הביא לא ּכי מׁשּפט ּדרכיו ּכל ְְִִִִִִֵַָָָָֹּכי

טֹובה הביא ולא ּבהם ׁשּנתחּיב עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּצּדיק
מעׂשיהם: ּכפי לּה זכּו אם אּלא הרׁשעים ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָעל

Ó‚Âאמר‰eÓ‡ Ï‡ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו וגֹו' ¿»«ֶֹ≈¡»ְְְֵַָ
צדקתם(ספרי) לּצּדיקים לׁשּלם אמּונה אל ְְְֱִִִִִֵֵַַַָָָ

צדקתם לרׁשעים לׁשלם עול ואין הּבא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָלעֹולם
ּדבריהם ּפי על זה ּבמאמר והּכּונה הּזה, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעֹולם

ד')ׁשאמרּו ּתהּלים ׂשמחה(מדרׁש נתּת ּבּפסּוק ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ּכי ּדוד ׁשאמר רּבּו ותירֹוׁשם ּדגנם מעת ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבלּבי
וחמר קל נׂשא הרׁשעים ׁשלות ׁשראה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמעת
וכּו', ּכ רצֹונֹו עֹוברי ׁשהם ּלאּלּו ּומה ְְְְְְֵֵֵֶַַָּבעצמֹו

אֹומרֹו ‡eÓ‰והּוא Ï‡הּצּדיק יצּדיק ּפרּוׁש ְְ≈¡»ְִִֵַַַ
ׁשהּוא עול ואין מּדת ּכׁשּיראה ּבה' ׂשכרֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָאמּונת
זכּותם: מעּוט על הּזה ׁשּבעֹולם הרׁשעים ְְְִִֶֶַַַָָָָָׂשכר

˜Ècˆ.‡e‰ LÈÂצבאֹות ה' האדֹון ּכי ּפרּוׁש «ƒ¿»»ְִֵָָָ
ּדכתיב ּבמׁשּפט העֹולם כ"ט)ּברא (מׁשלי ְְְְִִִִֵָָָָָ

ז"ל ואמרּו ארץ, יעמיד (ּתנחּומאּבמׁשּפט ְְְְְֲִִֶַַָָָָ

הּמׁשּפט,ׁשֹופטים) על העֹולם ׁשּיעמד ה' ׁשּנׁשּבע ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
ואם רחמים, ׁשּכּלם מּדֹות י"ג לֹו מצינּו ְֲֲִִִִֶַָָָֻאבל
אכן לרחמים, ּמקֹום מה הּמׁשּפט על ְְְֲִִִֵַַַַַָָָנׁשּבע
ּכׁשּיֹוׁשב מּתחּלה ּכי הּדר זה על הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּסדר
ּתּלֹו על הּמׁשּפט מעמיד הּוא הּמׁשּפט ְְֲִִִִַַַַַָָעל
ּומתּפּיס ּברחמים מתרּצה להׁשּתּלם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּוכׁשּבא

אֹומרֹו ּדר על והּוא קמ"ה)ּבתחנּונים, (ּתהּלים ְְְְֲִִִֶֶַַ

ּפרּוׁש מעׂשיו ּבכל וחסיד ּדרכיו ּבכל ה' ְְְְֲִִֵַַָָָָָָצּדיק
קו על מדריכֹו הּוא ּדבר להדרי ּבא ְְְְִִֶַַַַָָָּכׁשהּוא
ּכׁשּבא מעׂשה ּבׁשעת ּפרּוׁש ּבמעׂשיו אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָהּדין,
והּוא ירחמהּו, וחּנּון רחּום אל ּומתחּנן ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָאדם

‰e‡אֹומרֹו LÈÂ ˜Ècˆקו על צּדיק ּפרּוׁש ְ«ƒ¿»»ִֵַַַ
ּבּגמרא ּׁשאמרּו ּבּמה רׁש"י ּוכפרּוׁש (ע"זהּדין, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכתיבו'.) ּתמים ּומתרץ הּוה טרפה נח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹודלמא
ּתמים ּבדרכיו צּדיק ודלמא ּומקׁשּו ְְְְִִִִֵַַָָָָּביה

ּופירׁש ּפי(רׁש"י)ּבמעׂשיו על ּבדרכיו צּדיק ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

ּכ אחר אבל ּבתחּלה וזה וכּו', LÈÂהּדין ְְְֲִִִֶַַַָָָ¿»»
ז"ל ּכאֹומרם הּדין מּׁשּורת לפנים יׁשר ְְְִִִִֵַַָָָּפרּוׁש

ט"ז:) והּטֹוב(ב"מ הּיׁשר ועׂשית ּפסּוק ְְְִֵַַָָָָָּבפרּוׁש
י"ח): ו' ְֵ(לעיל

ÁL.ÂÈ˙ה) ‡Ï BÏּדרּכם ּכׁשּמׁשחיתים ּפרּוׁש ƒ≈…»»ְְְִִֵֶַַָ
ּגֹורמים רעה ּומה לעצמם, רעה ְְְְִִַָָָָָָּגֹורמים

ÂÈ ‡Ïחי אל ּבני נקראים ׁשאינם ּפרּוׁש …»»ְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ז"ל י'.)ּכאֹומרם ּבדרּכֹו(ב"ב הֹולכים ּכׁשּיׂשראל ְְְְְְְִִֵֶַָָ

וכּו' הֹולכים ּוכׁשאין ּבנים נקראים מקֹום ְְְְִִִִֵֶֶָָָׁשל
אֹומרֹו והּוא עבדים, BÏנקראים ˙ÁLׁשּלא ְְְֲִִִָָƒ≈ֶֹ

ואֹומרֹו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבניו ְְְִֶַָָָָָיּקראּו
ÌÓeÓיּגיע סֹוף סֹוף לֹומר מקֹום ׁשּיׁש לפי »ְִִֵֶַַַָ

מּומם אמר לזה ח"ו, הּבנים מּום לאב ִֶַַַָָָָָָָָהּדבר
הּוא ּכי מאבינּו לא ּבא מהם הּמּום ִִֵֵֵֶַָָֹּפרּוׁש

הּנביא ּוכמאמר יׁשר, האדם את (יׁשעי'ּברא ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָ

וּיּטעהּוה') ויסּקלהּו ויעּזקהּו וגֹו' היה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכרם
אֹומרֹו והּוא וגֹו', ענבים לעׂשֹות ויקו וגֹו' ְְְְְֲֲִֵַַַָׂשרק

ÓÌÓeעל מּום ּופרּוׁש ּבא, מהם הּמּום ּפרּוׁש »ֵֵֵֶַַָ
ז"ל אֹומרם ג')ּדר עֹובר(סֹוטה אדם אין ְֵֵֶֶָָָָ

ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם אּלא ְְְֲִִֵֵֶַָָָעברה
אֹומרֹו ּבסֹוד מּום ּתּקרא והיא רעה רּוח ְְְִִֵֶַָָָׁשהּוא

ט"ו) הרע(לעיל זה חלק והמׁשכת רע, מּום ְְְֵֵֶֶַַַָָָ
האדם: מעׂשה מּצד אּלא ֲִֵֵֶַַָָָָאינֹו

Bc.'B‚Â ÏzÏ˙Ùe LwÚ,לבד עּקׁש יהיה ׁשאם ƒ≈¿«¿…¿ְְִִִֵֶֶַ
למיׁשֹור, הּמעקּׁשים ּתׂשים הּתֹורה ְְֲִִִִֵַַַַָָּדברי
ּופתלּתל עּקׁש היֹותֹו ׁשּנׁשחת לזה ּגרם ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹּומי
רֹואֹות עינינּו ּכאׁשר ּבעקׁשּותֹו, מתחּזק ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּפרּוׁש
עּקׁש ּדר אּפיקֹורסּות מיני הּללּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָּבּדֹורֹות
מתחּזקים הם עקׁשֹותיהם מיּׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשאדם
ּבית: מֹולדת אבּדן וזה קׁשים, עּקׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבארחֹות

Ï‰.˙‡Ê‰'ו) eÏÓ‚zלהעיר ּגמּול לׁשֹון אמר «¿ƒ¿¿…ְְְִַָָ
אׁשר ּכל ּכעל טֹובֹות ׁשּיגמלּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶַָׁשּבמקֹום
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אחסנּתּה: עדב ְֲֲֲֵַַַַֹיעקב

      

טֹובה, ּתחת רעה מׁשּלמים הם הּנה ְְְִִֵֵַַַָָָָָּגמלם
Ïואֹומרֹו ÌÚהפּכּיּות חכם ואין חכם ולא ְְ«»»ְְְִֵַָָָָֹ

מּטבעם נבל עם ׁשּיהיּו ׁשהגם לֹומר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּנבל,
ּכי ה', עם נבלים היּו לא חכמים היּו ְֲִִִִַָָָָֹאם
ולא למחסֹור א מּיׁשר ׁשחֹוׂש יּכיר ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹהּנבל

נבל: ְִֶָָיהיה
‡e‰Âהלֹוא אמר ּׁשּגמר ‡EÈמה ‡e‰סּדר וגֹו', ¿ֲֶֶַַָֹ»ƒְִֵ

ּוכנגד האדם את ּברא ׁשהּוא א' חלּקֹות, ְֲֶֶֶֶָָָָָֻד'
אמר ‡EÈזה ‡e‰לעבדים אֹותנּו ׁשּקנה ׁשנית ֶַָ»ƒֲִִֵֶַָָָָ

אֹותנּו והחיה ּפרעה מּיד ּׁשהֹוציאנּו ְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
טֹוב ּכל מלאה לארץ אֹותנּו והביא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּבּמדּבר

אמר זה מעּלהEּוכנגד ּתּקּון אֹותנּו ׁשּתּקן ג' ְֶֶֶַָ»∆ְִִֵֶֶָֻ
וזה אֹותנּו, ונּבא ּבתֹוכנּו ׁשכינתֹו ּבתת ְְְְְְִִֵֵֶָָָָורם

א ׁשעׂשה ּגדֹול לקּבלּתּקּון ראּוי ּכלי ֹותנּו ְְִִֵֶַָָָָָ
אמר זה ּוכנגד מעׂשהENÚהּנבּואה, ּפרּוׁש ְְֶֶֶַַָָ»¿ֲֵֶַ

,אבי ּבּמאמר הרמּוזה הּבריאה מּלבד ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָחדׁש
חּיי ּבֹו לזּכֹות הּנצחי התּכֹוננּות אֹותנּו ׁשּתּכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָד'
הּוא זה ּבכל והּכּונה העּקר, ׁשהּוא הּבא ְְִֶֶַַַָָָָָָָעֹולם
לא אם זה ּגדר עם נבלה עֹוׂשה הּנבל ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
חכם: ולא נבל אֹומרֹו והּוא סכל היֹותֹו ְְְְֱַָָָָָָֹלצד

.ÌÏBÚז) ˙BÓÈ'ד ּכנגד חלּקֹות ד' אמר ¿…¿»ְֲֶֶַָֻ
ּכנגד זה, ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים

‡EÈאֹומרֹו ‡e‰ ‡BÏ‰הּבֹורא ׁשהּוא ּבֹו ׁשרמז ְ¬»ƒֵֶֶַַָ
ּבראׁשית ימי ׁשׁשת ׁשהם עֹולם ימֹות זכר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹאמר
ּוכנגד הּבֹורא, הּוא הּיֹוצר הּוא ּכי יּמצא ְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשם
ּוׁשאר מצרים ליציאת ׁשרמז ּקנ ְְְִִִִֶֶַַַָָָאֹומרֹו
ׁשנֹות ּבינּו אמר אֹותנּו קנה ׁשּבהם ְִֶֶַַָָָָָהּטֹובֹות
ׁשל ּבּׁשנים ה' ּׁשּפעל ּבּמה ׁשּיתּבֹונן ודר ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדר
ודֹור מּמצרים הּיֹוצא ּדֹור ׁשהם ּדֹורֹות ְְִִִֵֵֶַַב'
יתּבר מעׂשיו יּכיר ּובהם לארץ הּנכנס ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָרביעי

אֹומרֹו ּוכנגד ,ּקנ ׁשּבהם יׂשראל ENÚלעם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ»¿

ׁשכינתֹו ׁשּנתן ּבֹו ׁשּפרׁשנּו עליֹון ּתּקּון ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
ויּגד אבי ׁשאל אמר אֹותנּו ונּבא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָּבתֹוכנּו
ז"ל רּבֹותינּו ּפרׁשּוה וכן הּנביאים, הם ְְְִִִֵֵֵֵַַָָאבי

ּוכנגד(ספרי) ,EÈÂהכנֹות על ׁשּפרׁשנּוה ְְִִֶֶ«¿…¬∆ְֲֵֶַַָָ
הם ּפרּוׁש ל ויאמרּו זקני אמר הּבא ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם
והּמּׂשג הּדבר ּבהכנת הּמּכירים יׂשראל ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֻחכמי

:ל יאמרּו הם הּבא ְֵַָָָָֹלעֹולם
ÏÁ‰.ÌÈBbח) ÔBÈÏÚב"ה ה' ּכׁשהנחיל ּפרּוׁש ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֵֶ

הם אׁשר יּגיד זה מעלה לׂשרי הּגֹוים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
לׁשמֹו ׁשּיתּכּנּו רצה לא אׁשר אצלֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֹּפחּותים

מעלה: לׂשרי ְְְֵַָָָָּונתנם
B„È‰.Ì„‡ Èּכל ה' מסר ׁשּלא ּפרּוׁש ¿«¿ƒ¿≈»»ֵֶַָָֹ

הפרידם אּלא אחד ׂשר ּביד ְְִִֶֶַַָָָָֻהאּמֹות
ׁשעׂשה החלּקה ואפן וׂשר, ׂשר לכל חלק ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻונתן

יׂשראל,ּב ּבני למסּפר היתה ּגבּולם ּכׁשּיּצב הם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עׂשה ה' מעׂשה ּכל ּכי לדעת ל יׁש ְֲִֵֵֵַַַָָָָּפרּוׁש
ׁשּבּנבראים נפׁשֹות וכל ורע וטֹוב זה לעּמת ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻזה
רע, וא' טֹוב א' אילן אילנֹות מּב' ה' ְְִִִַָָָָנטעם
הרע אילן הראׁשֹון, אדם הּוא הּטֹוב ִִִַַָָָָָָאילן
הראׁשֹון אדם ּוכׁשחטא ּבלּיעל, אדם ס"מ ְְִִֶַַָָָָָָָהּוא
מהּלדת יֹוצאים להיֹות חזרּו ּבּטֹוב רע ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻונתערב
ׁשּיצאה עד רעֹות נפׁשֹות ּגם הראׁשֹון ְְִֶַַָָָָָָָאדם
הּנׁשמֹות ּכל ּכלּולֹות ׁשּבּה טהֹורה אחת ְְְֶֶֶַַַָָָָנפׁש
וזה מחדׁש הּטֹוב האילן ונתּברר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשֹות
אמרּו ולזה הּׁשלֹום, עליו אבינּו יעקב ְְֲִֶַַָָָָָָֹהּוא

פ"ד.) ׁשפריה(ב"מ מעין אבינּו ּדיעקב ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֻֻׁשפריה
הּדברים: והבן קדמאה ְְְְִֵַַָָָָָָּדאדם

ÔÏÈ‡Âׁשּירדּו נפׁש ע' והם ענפים ע' ּבֹו יׁש זה ¿ƒ»ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָ
ה' הפריד ּכאׁשר ּכן על ואׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַלמצרים,
עׂשה יׂשראל ּבני למסּפר ּגבּולם הּציב ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻהאּמֹות

הּקדּׁשה: ענפי ע' ּכנגד ע' ְְְֵֵֶֶֶַַָֻמהם

‰ek‰Âּובחינה ּבחינה ּכל ׁשּתהיה ּכדי ּבזה ¿««»»ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָ
מֹוׁשלת הּקדּׁשה מענפי ענף ּכל ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשל

סֹוד וזה הרע, ּבחלק ׁשּכנגּדּה ה')על (מׁשלי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּקדּׁשה ׁשל ׁשרגלים מות, ירדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻרגליה
ענפי ונמצאים הּקלּפה, ראׁשי על ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּדֹורכים

ואמר האּמֹות, על ּומֹולכים ׁשֹולטים Èkיעקב ְְְֲִִַַַָָֹֻƒ
BnÚ '‰ ˜ÏÁׁשהאּמה להיֹות לזה, טעם ּפרּוׁש ≈∆«ְִֵֶֶַַָָָֻ

עליה הּמֹוׁשל הּוא ׁשּיהיה ה' לֹו ּבחר ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָאׁשר
את ונּׂשא והמלי ה' נתּכּון לזה יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהם
הּוא ּכאׁשר ּובזה האּמֹות ּכל על יׂשראל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֻּבני
ּכל על מֹול הּוא הּנה יׂשראל על ְִִֵֵֵֵַַָָמֹול

ואֹומרֹו ּכּלֹו, BnÚהעֹולם '‰ ˜ÏÁאל יכּון ְְָָֻ≈∆«ְֵֶַ
ּבׁשם יּקראּו ׁשאז הּתֹורה ׁשּקּבלּו אחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ׁשהּוא החבל ּפרּוׁש חבל יעקב ואֹומרֹו ה', ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַֹעם
ּברמז אליו ּׁשהעירֹותי מה והּוא הּנחלה, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹראׁש

כּו': ּדיעקב ׁשפריה ז"ל ְְְֲֵַָֹֻאֹומרם
„BÚ,ּבּנׁשמֹות ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש להיֹות לֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַָיכּון

יאמר ולזה עליֹון מעֹולם ׁשּבאה ÏÁ˜יׁש ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ≈∆
נפׁשֹות‰' ויׁש ּכביכֹול, ב"ה מה' חלק ְְְִֵֵֵֵֶָָּפרּוׁש

יּקרא ולזה ׁשּדי נחלת הּנקרא מּמקֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבאֹות
לֹומר ודקּדק נחלתֹו, חבל לרמזÏÁיעקב ְְֲֲִֵֶֶַַַָֹ∆∆ְִֹ

נפׁש ּכל ּכי חן יֹודעי ּגּלּו אׁשר ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָענין
עם ּדבּוק א' חּוט לּה יׁש ׁשּבאדם ִִִֵֶַָָָָָהחּיּוני
ּבׁשרׁשֹו ודבּוק מהּנחירים יֹוצא והּוא ְְְְְְִִֵֵַַָָָָׁשרׁשּה
נפׁש ועל לחּיֹות, הּנפׁש יֹונקת ּומּׁשם ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָלמעלה

הּכתּוב אמר ט"ו)הרׁשע ּתּכרת(ּבּמדּבר הּכרת ְִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
מהּנפׁש הּדבּוק הּׁשרׁש ׁשאֹותֹו ּפרּוׁש ְֵֵֶֶֶֶַַַָֹוגֹו'
אין וׁשּוב ה' יכריּתּנּו חּצבה ׁשּמּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַָָֻלמקֹום
ּובצּדיקים רח"ל, מיתה היא וזֹו יניקה ְְְִִִִִַָָָלּה

ד')נאמר אלהיכם(ּדברים ּבה' הּדבקים ואּתם ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
והבן: נחלתֹו חבל אֹומרֹו והּוא וגֹו', ְְְְֲִֵֶֶַַָָחּיים
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  ••••רמד אר יאמ ל מא תא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
וו ימאל  א מה ו תמל רת ליה לְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

לג)אמר: לקמ)"אר מהר יה למ מיר ...."וזרח ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
 ••••א הי בת יי יללת מק ממה ה אר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

תרדל א היא למה: אמר ולא ההאמ אחר מ ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
אמר: י ממ ה ב)מק דר"(ירמיה אחרי ל".... ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

••••תחר לארע דגלי בו י יוה ב  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹ
גיגית ליה ה ההר תחית בו....••••רהת  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

בי....••••ביה העבדי מ וקרב ר חמ.... ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ
••••י החר ר:הא קלוא הימ יא האר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

:מ רד ר ל יקהי "אהיא)"ימ לה"(במדבר "מא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
יז) ההר"(יהושע ל יא חר••••...."לא חר רא ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ

תלחר לד גלי וארה אמע מד אהל .... ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

        

ÈÈ ‰ÈÏÚ B‡L ‰‰ Èza Ôe(י לב, (רש"י ¿»»¿«¿ƒ»»∆¿»¬≈∆¿ƒƒ
א)ּבּגמרא פח, מקּבלים(ׁשּבת אּתם אם להם: "ואמר איתא ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מרׁש"י אבל קבּורתכם". ּתהא ׁשם לאו, ואם מּוטב; ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,

ּבפרׁשת וגם ּכפּיה. ּבגדר לא חּבה, ּבדר היה ׁשהּדבר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמׁשמע

יז)יתרֹו עליהם(יט, וכפה מּמקֹומֹו ההר "ׁשּנתלׁש רׁש"י ּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּפנימי הּפרּוׁש עם אחד ּבקנה עֹולה והּדבר לא. ותּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכגיגית",

לא הינּו מׁשלם, ּבבּטּול יׂשראל את זּכה הקּב"ה ההר: ּכפּית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשל

ׁשּבני לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ׁשל הּבּטּול עלÏ‡Èרק קּבלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָƒ¿»≈ְִַ

ּגם אּלא האדם), מציאּות ׁשל ּתערבת ּבדּקּות, ּבזה, (ויׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעצמם

מּצד לגמרי ׁשּבא ההר, ּכפּית ׁשל a˜‰."‰הּבּטּול  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ«»»
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  ••••בחמלה רחמי הגירחמ הה ר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ל מטר קמק הא ד תא לק  ואי יו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹל

ה י לאיל איל י יו יויו רע די לחבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ל ח ה ....קלויהא ••••יו ....יערר •••• ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

דה א ג ואי ג מח אא ליה מ מיד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאי
אה ר(לז רה(איוב לי א ח יא האמ לא י ְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

אמר: תחר מארע אא אחת מרח ליה גלה לג)לא להל) ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
א מיי ת"המרבב ואתה אר מהר יה למ מיר וזרח ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

"ג)קד רביית(חבקוק רח ז "יבא יממ אל"....  ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹ
••••אר רגליו טל אי למק קמ ללי א ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

לע ימג הא רה מ יראי עת אר לי תְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָע
אי הר אבל רה מי רגליו א יל ליה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרח
 מטב אמר: יו ל א יל הח מ אא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָירא

י ולא י א:החה ר דה א יב(יט "ואא(שמות ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
(יח) יגוה אחריה רימ ע "רי י ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

מד: תטראלי ואבי יח ה רקיז הי ה יד)ל (שמות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
וג רימ מחה י ובא וג האלהי מלא ":"וע  ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ

ּבארעאי צרּכיהֹון ְְְִֵַַָָסּפיק

אתר צחונא ּובית ְְֲֲֵַַַָָָמדּברא

סחֹור אׁשרנּון מיא לית ְְִִֵַַָדי

אלפנּון לׁשכנּתּה ְְְִִִֵֵַסחֹור

נטרנּון אֹוריתא ְְְִִֵַָָָּפתגמי

עיניהֹון: ְֵֵַָּכבבת
לקנּהיא דמחיׁש ְְְְִִִִֵָּכנׁשרא

ּפריס מתחֹופף בנֹוהי ְְִִִֵַָעל

מקּבלהֹון ְְְִֶַַּגדּפֹוהי

ְְְֱִֶַַָמנטלהֹוןעלּתקֹוףאברֹוהי:

      

e‰‡ˆÓÈBÂי) e‰e a„Ó ‡aּכי נראה ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»¿…¿ְִִֶ
ז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב (ּפסחיםיכּון ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ׁשעׂשאּוהקי"ט.) עד מּמצרים יׂשראל יצאּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹלא
עֹוד, ואמרּו כּו', ּדגים ּבּה ׁשאין (לּקּוטיּכמצּלה ְְְִִִֵֵֶָָָָֻ

וּירא) ּבמצריםּתֹורה מתעּכבין יׂשראל היּו ׁשאם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
נכנסים היּו ּכי לעֹולם לעד ׁשם נטמעים ְְְִִִִִַָָָָָָָהיּו

אמר לזה טמאה, ׁשערי ‡aּבנ' e‰‡ˆÓÈ ְְֲֵֶַַָָָֻƒ¿»≈¿∆∆
מּמׁש, ּבּה ואין חרבה ּפרּוׁש מדּבר ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָׁשהיא
ּבארץ אּלא ּבּמדּבר ימצאהּו אמר לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולזה

והבן: ְְִֵָָמדּבר
Ó‡Âניצֹוץ מּבלי מדּבר ׁשהארץ ׁשּמּלבד עֹוד ¿»«ְְְִִִִִֶֶֶַָָָ

ׁשהּוא אּלא ÔÓLÈקדּׁשה ÏÏÈ e‰zּפרּוׁש ְֶֶָָֻ…¿≈¿ƒ…ֵ
ּבּזהר ׁשאמרּו ותמצא וטמאה, טּנפת ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻמלאה

ט"ז.) ּבח(ח"א הּוא ּתהּו אחתּכי ּקלּפה ינת ְְִִִַַַָֹ
הרע, ּבחינת ׁשהם יׁשימֹון ילל כן ְְְְִִֵֵֵֶַַָּוכמֹו
ולזה מהרע, ּומכלל מהּטֹוב מׁשלל ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻׁשהּמקֹום
לׁשֹון ואמר ׁשמירה, לׁשֹון ּפרּוׁש סּבבֹו ְְְְְִִֵַָָה'
לא לֹו ׁשעׂשה ׁשמירה ׁשאֹותּה לֹומר ְִִֶֶַָָָָָֹעתיד
ּבזה והּכּונה ּתמיד, ּתהיה ועֹודּנה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנעדרה
נטמעּו ׁשּלא ההּוא הרע מּמקֹום ְְִִִֶֶַַָָָֹׁשהֹוציאם
מביא ּכׁשהיה עצמֹו מקֹום ׁשּבאֹותֹו עֹוד ְְְִֵֶֶַָָָָׁשם
על אֹותם, ׁשֹומר היה מצרים על הּמּכֹות ְִִֵַַַַַָָָה'

אֹומרֹו ו')ּדר ט' וגֹו',(ׁשמֹות יׂשראל ּומּמקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶָ
וגֹו' ּגׁשן כ"ו)ּבארץ יׂשראל(ׁשם ּבני ּולכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָ

וגֹו' אֹור כ"ג)היה י' הּמׁשחית(ׁשם יּתן ולא ְְְִִֵַַָָָֹ
כ"ג)וגֹו' י"ב יסבבהּו:(ׁשם אֹומרֹו והּוא ְְְְְֶָֹ
BÓB‡Âe‰BÈּתֹורה להם ׁשּנתן ידי על ּפרּוׁש ¿¿¿¿≈ְֵֵֶֶַַָָָ

יּצרנהּו ׁשּבזה הּבינה מקֹור ְְְִִִֶֶֶֶַָָׁשהיא
אֹומרֹו ּדר על עינֹו ב')ּכאיׁשֹון ּתבּונה(מׁשלי ְְְְִִֵֵֶֶַָ

ואֹומרֹו BÈÚּתנצרּכה, ÔBLÈ‡הּנביא ּכמאמר ְְְְִֶָ¿ƒ≈ְֲִַַַָ
ב') עינֹו(זכרי' ּבבבת ּכנֹוגע ּבכם הּנֹוגע ּכל ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכדר ּבזה נגיעתוהּכּונה סֹובלת העין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
האצּבע גּוף ּכי לצד והּטעם ּבּה, האדם ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָאצּבע
הּגׁשמי, סֹובל הרּוחני ואין זּכה והעין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָעכּור

הרׁשּב"י מאמר סֹוד ריא:)והּוא ח"ב ׁשאמר(זהר ְְֲִֶַַַַַָָֹ
ּפרּוׁש נכראה, אּׁשא ּדסבלא לנׁשמתא לּה ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָוי
נכרּיה אׁש היא להעניׁשּה נכנסת ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהאׁש
ׁשּנפׁש ׁשם ּתמצא ולזה הּנׁשמה, אׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבער
ּפרּוׁש ּדינּור נהר הּנקרא ּבאׁש ּתטּבל ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹהּצּדיק
לא ׁשּבזה נגׁשם ולא האׁש נתרחק ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹּבעֹוד

ּדברים: ׁשל סֹודן והבן ְְְֲִִֵֶַָָָיצטערּו
‡e‰Âּכאן BÈÚאֹומרֹו ÔBLÈ‡רּו הם חנּייםּכי ¿ְָ¿ƒ≈ִִִֵָ

ויׁשחיתּו ירעּו ולזה ּגׁשמי מהם חּוץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכל
נגיעת ׁשּירע ּכמֹו העכּור נגיעת אפּלּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבהם

ׁשהנחילם אחר היה וזה עין, ּבאיׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָָיד
לֹומר קדם ולזה ּכe‰BÈהּתֹורה, ואחר ְֶַַַָָָ¿¿≈ְַַָ

מצוֹותe‰Èאמר טעם והּוא עינֹו, ּכאיׁשֹון ַָƒ¿∆¿ְְְִִֵַַ
והבן: ּתעׂשה ְֲֵֶַָֹלא

„BÚאֹומרֹו e‰Èירצה e‰BÈּדר על ְְִֶ¿∆≈ƒ¿∆¿ֶֶַ
ׁשּבת ּבמּסכת ז"ל נ"ד:)אֹומרם ג'(ּברכֹות ְְְֶֶַַָָָ

חכם, ּתלמיד הּוא מהם וא' ׁשמירה ְְְְִִִִֵֶַָָָצריכין
ּבן מּמעלת מתקּנאים ׁשהּמּזיקין לפי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַוהּטעם
ּפרּוׁש יבֹוננהּו אמר לזה ּבֹו, ּומתּגרים ְְֲִִֵֵֶַָָָָּתֹורה
עליו חל לזה ּתבּונה ׁשּנקראת הּתֹורה לֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָיּתן

וגֹו': יּצרנהּו ּכאֹומרֹו ְְְְְְְִֶָלׁשמרֹו
˜LBיא) ÈÚÈּׁשּדרׁשּו(ספרי)רז"ל מה ּדרׁשּו ¿∆∆»ƒƒְְְִִֶַַַָָ

אֹומרם ּדר על יתּבאר מּדבריהם וחּוץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּבֹו,
פי"ז)ז"ל רצֹונֹו(וּיק"ר עֹוברים ּכׁשּיׂשראל ּכי ְְְְְִִִִֵֶַָ

מתחיל אּלא ּתחּלה ּבּנפׁשֹות נֹוגע הּדין ּבעל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָאין
ּבגדים ּבנגעי ּכ אחר ּבּתים ּבנגעי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָלהעירֹו

מאמר והּוא ˜Bוכּו', ÈÚÈ L'ה כן ּכמֹו ְְֲַַ¿∆∆»ƒƒְֵ
ׁשּיּוכלּו היכלת ּכפי מעֹוררם ּגם ּבניו, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹמעֹורר

ז"ל ּכאֹומרם ּבֹו נ"ה)עמֹוד מנּסה(ב"ר ה' ׁשאין ְְְֵֶֶַָָ
לסּבל: ׁשּיּוכל ּבׁשעּור אּלא ְְִִֶֶַָָָָֹהאדם

BÓB‡ÂÂÈ Èאֹומרם ּדר על (ספריוגֹו'. ¿¿ƒ¿…¿»»ְְְִִֶֶַָ

כ"ט) ג' ׁשבים,ּדברים לקּבל ּפׁשּוטה ימינֹו ְְְְִִִֵַָָָ
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  ••••רמד אר יאמ ל מא תא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
וו ימאל  א מה ו תמל רת ליה לְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

לג)אמר: לקמ)"אר מהר יה למ מיר ...."וזרח ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
 ••••א הי בת יי יללת מק ממה ה אר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

תרדל א היא למה: אמר ולא ההאמ אחר מ ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
אמר: י ממ ה ב)מק דר"(ירמיה אחרי ל".... ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

••••תחר לארע דגלי בו י יוה ב  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹ
גיגית ליה ה ההר תחית בו....••••רהת  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

בי....••••ביה העבדי מ וקרב ר חמ.... ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ
••••י החר ר:הא קלוא הימ יא האר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

:מ רד ר ל יקהי "אהיא)"ימ לה"(במדבר "מא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
יז) ההר"(יהושע ל יא חר••••...."לא חר רא ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ

תלחר לד גלי וארה אמע מד אהל .... ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

        

ÈÈ ‰ÈÏÚ B‡L ‰‰ Èza Ôe(י לב, (רש"י ¿»»¿«¿ƒ»»∆¿»¬≈∆¿ƒƒ
א)ּבּגמרא פח, מקּבלים(ׁשּבת אּתם אם להם: "ואמר איתא ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מרׁש"י אבל קבּורתכם". ּתהא ׁשם לאו, ואם מּוטב; ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,

ּבפרׁשת וגם ּכפּיה. ּבגדר לא חּבה, ּבדר היה ׁשהּדבר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמׁשמע

יז)יתרֹו עליהם(יט, וכפה מּמקֹומֹו ההר "ׁשּנתלׁש רׁש"י ּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּפנימי הּפרּוׁש עם אחד ּבקנה עֹולה והּדבר לא. ותּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכגיגית",

לא הינּו מׁשלם, ּבבּטּול יׂשראל את זּכה הקּב"ה ההר: ּכפּית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשל

ׁשּבני לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ׁשל הּבּטּול עלÏ‡Èרק קּבלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָƒ¿»≈ְִַ

ּגם אּלא האדם), מציאּות ׁשל ּתערבת ּבדּקּות, ּבזה, (ויׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעצמם

מּצד לגמרי ׁשּבא ההר, ּכפּית ׁשל a˜‰."‰הּבּטּול  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ«»»
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  ••••בחמלה רחמי הגירחמ הה ר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ל מטר קמק הא ד תא לק  ואי יו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹל

ה י לאיל איל י יו יויו רע די לחבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ל ח ה ....קלויהא ••••יו ....יערר •••• ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

דה א ג ואי ג מח אא ליה מ מיד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאי
אה ר(לז רה(איוב לי א ח יא האמ לא י ְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

אמר: תחר מארע אא אחת מרח ליה גלה לג)לא להל) ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
א מיי ת"המרבב ואתה אר מהר יה למ מיר וזרח ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

"ג)קד רביית(חבקוק רח ז "יבא יממ אל"....  ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹ
••••אר רגליו טל אי למק קמ ללי א ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

לע ימג הא רה מ יראי עת אר לי תְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָע
אי הר אבל רה מי רגליו א יל ליה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרח
 מטב אמר: יו ל א יל הח מ אא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָירא

י ולא י א:החה ר דה א יב(יט "ואא(שמות ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
(יח) יגוה אחריה רימ ע "רי י ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

מד: תטראלי ואבי יח ה רקיז הי ה יד)ל (שמות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
וג רימ מחה י ובא וג האלהי מלא ":"וע  ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ

ּבארעאי צרּכיהֹון ְְְִֵַַָָסּפיק

אתר צחונא ּובית ְְֲֲֵַַַָָָמדּברא

סחֹור אׁשרנּון מיא לית ְְִִֵַַָדי

אלפנּון לׁשכנּתּה ְְְִִִֵֵַסחֹור

נטרנּון אֹוריתא ְְְִִֵַָָָּפתגמי

עיניהֹון: ְֵֵַָּכבבת
לקנּהיא דמחיׁש ְְְְִִִִֵָּכנׁשרא

ּפריס מתחֹופף בנֹוהי ְְִִִֵַָעל

מקּבלהֹון ְְְִֶַַּגדּפֹוהי

ְְְֱִֶַַָמנטלהֹוןעלּתקֹוףאברֹוהי:

      

e‰‡ˆÓÈBÂי) e‰e a„Ó ‡aּכי נראה ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»¿…¿ְִִֶ
ז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב (ּפסחיםיכּון ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ׁשעׂשאּוהקי"ט.) עד מּמצרים יׂשראל יצאּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹלא
עֹוד, ואמרּו כּו', ּדגים ּבּה ׁשאין (לּקּוטיּכמצּלה ְְְִִִֵֵֶָָָָֻ

וּירא) ּבמצריםּתֹורה מתעּכבין יׂשראל היּו ׁשאם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
נכנסים היּו ּכי לעֹולם לעד ׁשם נטמעים ְְְִִִִִַָָָָָָָהיּו

אמר לזה טמאה, ׁשערי ‡aּבנ' e‰‡ˆÓÈ ְְֲֵֶַַָָָֻƒ¿»≈¿∆∆
מּמׁש, ּבּה ואין חרבה ּפרּוׁש מדּבר ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָׁשהיא
ּבארץ אּלא ּבּמדּבר ימצאהּו אמר לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולזה

והבן: ְְִֵָָמדּבר
Ó‡Âניצֹוץ מּבלי מדּבר ׁשהארץ ׁשּמּלבד עֹוד ¿»«ְְְִִִִִֶֶֶַָָָ

ׁשהּוא אּלא ÔÓLÈקדּׁשה ÏÏÈ e‰zּפרּוׁש ְֶֶָָֻ…¿≈¿ƒ…ֵ
ּבּזהר ׁשאמרּו ותמצא וטמאה, טּנפת ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻמלאה

ט"ז.) ּבח(ח"א הּוא ּתהּו אחתּכי ּקלּפה ינת ְְִִִַַַָֹ
הרע, ּבחינת ׁשהם יׁשימֹון ילל כן ְְְְִִֵֵֵֶַַָּוכמֹו
ולזה מהרע, ּומכלל מהּטֹוב מׁשלל ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻׁשהּמקֹום
לׁשֹון ואמר ׁשמירה, לׁשֹון ּפרּוׁש סּבבֹו ְְְְְִִֵַָָה'
לא לֹו ׁשעׂשה ׁשמירה ׁשאֹותּה לֹומר ְִִֶֶַָָָָָֹעתיד
ּבזה והּכּונה ּתמיד, ּתהיה ועֹודּנה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנעדרה
נטמעּו ׁשּלא ההּוא הרע מּמקֹום ְְִִִֶֶַַָָָֹׁשהֹוציאם
מביא ּכׁשהיה עצמֹו מקֹום ׁשּבאֹותֹו עֹוד ְְְִֵֶֶַָָָָׁשם
על אֹותם, ׁשֹומר היה מצרים על הּמּכֹות ְִִֵַַַַַָָָה'

אֹומרֹו ו')ּדר ט' וגֹו',(ׁשמֹות יׂשראל ּומּמקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶָ
וגֹו' ּגׁשן כ"ו)ּבארץ יׂשראל(ׁשם ּבני ּולכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָ

וגֹו' אֹור כ"ג)היה י' הּמׁשחית(ׁשם יּתן ולא ְְְִִֵַַָָָֹ
כ"ג)וגֹו' י"ב יסבבהּו:(ׁשם אֹומרֹו והּוא ְְְְְֶָֹ
BÓB‡Âe‰BÈּתֹורה להם ׁשּנתן ידי על ּפרּוׁש ¿¿¿¿≈ְֵֵֶֶַַָָָ

יּצרנהּו ׁשּבזה הּבינה מקֹור ְְְִִִֶֶֶֶַָָׁשהיא
אֹומרֹו ּדר על עינֹו ב')ּכאיׁשֹון ּתבּונה(מׁשלי ְְְְִִֵֵֶֶַָ

ואֹומרֹו BÈÚּתנצרּכה, ÔBLÈ‡הּנביא ּכמאמר ְְְְִֶָ¿ƒ≈ְֲִַַַָ
ב') עינֹו(זכרי' ּבבבת ּכנֹוגע ּבכם הּנֹוגע ּכל ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכדר ּבזה נגיעתוהּכּונה סֹובלת העין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
האצּבע גּוף ּכי לצד והּטעם ּבּה, האדם ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָאצּבע
הּגׁשמי, סֹובל הרּוחני ואין זּכה והעין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָעכּור

הרׁשּב"י מאמר סֹוד ריא:)והּוא ח"ב ׁשאמר(זהר ְְֲִֶַַַַַָָֹ
ּפרּוׁש נכראה, אּׁשא ּדסבלא לנׁשמתא לּה ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָוי
נכרּיה אׁש היא להעניׁשּה נכנסת ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהאׁש
ׁשּנפׁש ׁשם ּתמצא ולזה הּנׁשמה, אׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבער
ּפרּוׁש ּדינּור נהר הּנקרא ּבאׁש ּתטּבל ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹהּצּדיק
לא ׁשּבזה נגׁשם ולא האׁש נתרחק ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹּבעֹוד

ּדברים: ׁשל סֹודן והבן ְְְֲִִֵֶַָָָיצטערּו
‡e‰Âּכאן BÈÚאֹומרֹו ÔBLÈ‡רּו הם חנּייםּכי ¿ְָ¿ƒ≈ִִִֵָ

ויׁשחיתּו ירעּו ולזה ּגׁשמי מהם חּוץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכל
נגיעת ׁשּירע ּכמֹו העכּור נגיעת אפּלּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבהם

ׁשהנחילם אחר היה וזה עין, ּבאיׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָָיד
לֹומר קדם ולזה ּכe‰BÈהּתֹורה, ואחר ְֶַַַָָָ¿¿≈ְַַָ

מצוֹותe‰Èאמר טעם והּוא עינֹו, ּכאיׁשֹון ַָƒ¿∆¿ְְְִִֵַַ
והבן: ּתעׂשה ְֲֵֶַָֹלא

„BÚאֹומרֹו e‰Èירצה e‰BÈּדר על ְְִֶ¿∆≈ƒ¿∆¿ֶֶַ
ׁשּבת ּבמּסכת ז"ל נ"ד:)אֹומרם ג'(ּברכֹות ְְְֶֶַַָָָ

חכם, ּתלמיד הּוא מהם וא' ׁשמירה ְְְְִִִִֵֶַָָָצריכין
ּבן מּמעלת מתקּנאים ׁשהּמּזיקין לפי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַוהּטעם
ּפרּוׁש יבֹוננהּו אמר לזה ּבֹו, ּומתּגרים ְְֲִִֵֵֶַָָָָּתֹורה
עליו חל לזה ּתבּונה ׁשּנקראת הּתֹורה לֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָיּתן

וגֹו': יּצרנהּו ּכאֹומרֹו ְְְְְְְִֶָלׁשמרֹו
˜LBיא) ÈÚÈּׁשּדרׁשּו(ספרי)רז"ל מה ּדרׁשּו ¿∆∆»ƒƒְְְִִֶַַַָָ

אֹומרם ּדר על יתּבאר מּדבריהם וחּוץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּבֹו,
פי"ז)ז"ל רצֹונֹו(וּיק"ר עֹוברים ּכׁשּיׂשראל ּכי ְְְְְִִִִֵֶַָ

מתחיל אּלא ּתחּלה ּבּנפׁשֹות נֹוגע הּדין ּבעל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָאין
ּבגדים ּבנגעי ּכ אחר ּבּתים ּבנגעי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָלהעירֹו

מאמר והּוא ˜Bוכּו', ÈÚÈ L'ה כן ּכמֹו ְְֲַַ¿∆∆»ƒƒְֵ
ׁשּיּוכלּו היכלת ּכפי מעֹוררם ּגם ּבניו, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹמעֹורר

ז"ל ּכאֹומרם ּבֹו נ"ה)עמֹוד מנּסה(ב"ר ה' ׁשאין ְְְֵֶֶַָָ
לסּבל: ׁשּיּוכל ּבׁשעּור אּלא ְְִִֶֶַָָָָֹהאדם

BÓB‡ÂÂÈ Èאֹומרם ּדר על (ספריוגֹו'. ¿¿ƒ¿…¿»»ְְְִִֶֶַָ

כ"ט) ג' ׁשבים,ּדברים לקּבל ּפׁשּוטה ימינֹו ְְְְִִִֵַָָָ
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 ••••לבטח דד  דרה' נהג.... א ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
נכר אחד••••אל ח היה להראתלא כבי העבדי אלהי מל ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ

ל הר תינור ה חלה חר וכ תידה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ה כחה ברי אמר ואני סלנאוהאר מיה להיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הראנת ריז ולא לבד פ דל לה הירה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹתהא
לפיכ לה לת תיד הא הלדת ולא לה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה

הבר ליב ריתימ "זכר ל מסב ניה וכל לכא לכא ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָֹ
ל תל תיד וכ לה ה  "ודרר נת ינ לְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹע

לזר לה היה ח....זה אר ְִֶֶָָָֹ
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«
אר מל ר••••ראה ....תרמל ר•••• ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הארת מל בה יראל אר  ....ל נ ••••אכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הארת רת מל להתל לנב י יראל אר רת א.... ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

למ  נ••••:סיכני לבנ אמר אחד לימה 'הבא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
יה ל  בה מא הל 'החבית מ 'זיעת :ל אמר ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

היא' ב יעתל מלה ואה כלת יד 'הע :ל אמר  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
'כר....(ספרי)מ מחלמ מ••••(פה ל(מנחות זיתי א ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

חלב....אר מ••••ב ל....••••דה ל....חלמ ְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
נד••••ר אחריו לבה ב אינ סלע ל וחז ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

'חלמי' נד ב כהא 'חלמי'.... ְְֲִִֶַָָָ

          

  

BÓe˙ ‡‰ Ï(יג לב, (רש"י »«ƒ¿»¿«¿
הארץ, ּכּבּוׁש על הּפסּוק את מפרׁש הּתרּגּום הרי לתמּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁש

ּכלל ּבזה לֹומר ויׁש הארץ. ּבפרֹות מדּבר ׁשהּפסּוק מפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָורׁש"י

"ּתרּגּום ּכֹותב רׁש"י ּכאׁשר רק מתּכּון‡eÏeחדׁש: הּוא ," ְֲִֵֶַַַַָָ¿¿ְִֵַ

- סתם "ּכתרּגּומֹו" ּכֹותב הּוא ּכאׁשר ואּלּו אּונקלּוס, ‡ÔÈלתרּגּום ְְְְְְְְֲִֵֶַַַָ≈
ׁשּכתב הּתבֹות את ּבפרּוׁשֹו מעּתיק ּכן אם (אּלא לאּונקלּוס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּונתֹו

ׁשל לתרּגּומֹו אּלא ׁשּמתרּגמים‰‰אּונקלּוס), ּכפי ּכלֹומר, . ְְְְֶֶַָ«≈»ְְְְְִִֶַַ

ׁשּמדּברים ולׁשֹון לׁשֹון ּבכל למקרא, חמׁש לבן זֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּתבה

חעּמֹו. אר ִ

   ¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ
   ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«
  ̈¨Æ§©¦½¦¥−¤
  ¦§´¦¨®§©¥−̈

¦§¤¨«¤
א חל ר אמר:••••חמא למה ימי היה (מלכיזה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ד) א"א מאה רי ר ריו ריאי ר חל"....רה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ

ר••••:אמר בטיה רת ימי היה ו)זה "ואכלי(עמוס ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
"אמ רי....ח ל אמר:••••חל למה ימי היה זה ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ד) א מלכי)"'וג למה לח חמר...."ויהי נ••••ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
בטיה ו)רת יי(עמוס מזרי תיר":"ה א••••חמאה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

החלב י מל הלט מ....א חל••••אהכ א ל חלב ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
במ ח חט 'חלב' כג)נד א"(שמות ••••ר"....חלב ְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

יב....לא••••מעמ....נ••••הי מני....ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ליא••••חכ יוג תלי חלב מני יח....נ••••היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

חב יי וט נב ארי••••חמר....תה ל חמר....יי••••אי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
(ווייניכט) ל"ז ווינו"ש  מח ל אא בר  ְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻזה
אנלס: ל ר אחר לה מראת ני לפר י ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָועד

'''וג ארא י ל רינא'.... ְְְְִֵַַַָָ
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••••בי ל....••••:ל "ית" מ(טז "י(איוב ְְְֳִִִִִִָָָָָ

עתידיב ּבלחֹודֹוהי ְְֲִִִָיי

ּבעלמא ְְְְְַָָָלאׁשריּותהֹון

לאתחדתא עתיד ְְְִִַָָָדהּוא

פלחן קדמֹוהי יתקים ְְְִִַַַָָָָולא

ֲַָטעון:

ארעאיג ּתקּפי על ְְְִֵַַַָָאׁשרנּון

סנאיהֹון ּבזת ְְִִֵַָָואֹוכלנּון

ׁשליטי ּבזת להֹון ְִִִֵַַַויהב

ּכרּכין יתבי ונכסי ְְְְְִִִִֵֵַָקרוין

ִִַּתקיפין:

מלכיהֹוןיד ּבזת להֹון ְְְִֵַַַיהב

עתר עם ְִִֵַַֹוׁשליטיהֹון

עמא ותקפיהֹון ְְְִֵֵַַַָרברביהֹון

עם ואחסנּתהֹון ְְְְְֲֲִַַַדארעהֹון

ּומׁשריתהֹון חיליהֹון ְְִִֵֵַַָּבזת

ְְִִֵַַַָָָודםּגּבריהֹוןאיּתׁשדּכמיא:

ּובעטטו יׂשראל ְְְִֵַַַָועּתר

נכסין קנא ּתקֹוף ְְְְִִַַָאצלח

אלהא ּפלחן ְְֱַַָָָּוׁשבק

קדם וארגז ְְְְֳֵֵַָָדעבדּה

דפרקּה: ְְִֵַָָּתקיפא

      

ליׂשראל ה' ׁשּיעיר הערה ידי על ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאם
ּפׁשּוטה, ימינֹו ּתכף ּבתׁשּובה לׁשּוב ְְְְְִִִֵֶָָָיתעֹוררּו
ׁשּיפרׂש טעם ׁשעּורּה זה לעתיד יפרׂש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹואמר
לאיׁש ׁשּיּקחהּו ּבׁשביל הּוא מעּקרא ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָּכנפיו

זה ׁשּזּולת ּבתׁשּובה, החֹוזר היהיׂשראל לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ואֹומרֹו ּכנפיו, ּדרe‰‡OÈּפֹורׂש על וגֹו' ְְְֵָָƒ»≈ְֶֶַ

ז"ל צ"ב)אֹומרם ח"א י')ּבּפסּוק(זהר (קהלת ְֶֶַַָָֹֹ

ׁשל אחת ּכת יׁש ּכי ּדבר, יּגיד ּכנפים ְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּובעל
היא וׁשרּותם ּכנפים ּבעלי ׁשּנקראים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמלאכים
מּפי הּיֹוצאת ה' ּוברּכת טֹוב ּדּבּור ְִִִִֵֶַַָׁשּכל
אֹומרֹו והּוא ּכנפיהם, יּׂשאּוה יהּודי ְְְְִִִֵֶַָָאיׁש

מּמּנּו הּבא יּׂשא ּפרּוׁש אברתֹו על ְִִִֵֵֶֶַַָָָָיּׂשאהּו
ֵַמהּטֹוב:

eÈ‰'יב) „„aז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר . »»«¿∆ְְִֵֶֶַָָ
פל"ח) ד')ּבּפסּוק(ב"ר עצּבים(הֹוׁשע חבּור ֲֲִֵַַַָ

אחּדּות ּביניהם יׁש ּכׁשּיׂשראל לֹו, הּנח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאפרים
על ּפרּוׁש לֹו, הּנח זרה עבֹודה עֹובדי ְֲֲִֵֵַַַָָָאפּלּו

ב')ּדר והּוא(אסּתר עׂשה, לּמדינֹות והנחה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ
a„„אֹומרֹו ּבד‰' לׁשֹון ּבדד ּכׁשהעם ּפרּוׁש ְ»»ְְֵֶַָָָָ

ואֹומרֹו ינחּנּו, ה' Ï‡ BÚ ÔÈ‡Âּפרּוׁש ְְְֶַ¿≈ƒ≈≈»ֵ
מחׁשיב ה' אין זרה עבֹודה עֹובדי ׁשהם ְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָהגם

זה, עֹון BÓÚּומאמרלֹו ÔÈ‡על ּתתּפרׁש ֲֶַַָ≈ƒְִֵַָ

ז"ל ׁשּדרׁשּו ל:)ּדר ל')ּבּפסּוק(ר"ה (ירמי' ְְְִֶֶֶַָָָ

כן ּכמֹו לּה, ׁשּיׁש מּכלל לּה, אין ְְִֵֵֵֵֶַָָֹּדרׁש
ׁשּיׁש מּכלל עּמֹו אין אמר ּׁשּלפנינּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבּמה

זה: על מיּסרֹו ה' ׁשאין אּלא ְְִֵֶֶֶַַָעּמֹו
„BÚינחּנּו ּבדד ה' אימתי הּדר זה על ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָירצה

אֹומרֹו והּוא מּיׂשראל, הרע חלק ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשּנגמר
 Ï‡ BÚ ÔÈ‡Âהּדבּוק הרע חלק ׁשהּוא ¿≈ƒ≈≈»ֵֶֶַַָָ

יבין: והּמׂשּכיל האדם מחטא ְְְִִֵֵַַָָָָָָָּבאדם
e‰È.'B‚Âיג) È˙Óa ÏÚעם נמׁש זה אין «¿ƒ≈«»√≈¿ְִִֵֶָ

א למעלה ונמׁשהאמּור ענין התחלת ּלא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָ
וגֹו': יׁשרּון וּיׁשמן הּוא הּדברים ּוגזרת ְְְְְְִִֵַַַַַָָֻלמּטה,

              
חמ ליכ כסליו יפמ מ אד "חל יו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָה

אמר: הא וכ(ש)"כסל לי ימה ו"....••••ל י ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
מ:קל י ל(יב ית(משלי תב וא "ר קל "וכסה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹ

:מ אחרי את ית מע היה ג(טו יו"(איוב ה ...."י ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
  ••••ל מ הב ה:ח)אמר "אחריה(יחזקאל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מה דל ל אי "וג ה היכל ....אל ְִִֵֵֶֶַָ
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אהק••••חמת ירהבאתוק....ב••••ימ ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָֹֻ
"בה ה אמר פיכ זכר מב ג ביע".... ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
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אל ר••••לא ה היה א ר ה לית :מתר ְְְְְְֱִֵֶַַָָָֹֹ
כו מ פלה קאה היתה א....לא ב (ספרי)••••חד ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֹֹ

היה תא ראה היה כרי ה רגילי הי לא האמת ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹאפ
דייה ל זה אב....אמר:  לא••••לא מה ירא לא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹ

ל האד רת ר יהמ רת יראהמדה מחמת מד ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ל "ר" עד לפר וי פרי דר (יג "ירי(ישעיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָ

ה ירי " דירירי תיכאב  לא די ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ
לה....הח א ַָ
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••••א לכ להטיב א :ר תיור ח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ח יימ לפיו יסימכלכ חלל....מהטיב ••••אל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ל מרח יאכט)מ תהלי)"תלא מח)"יחלל חיל(ש" ְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
הח"....לדה א ֵַָ
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אח ספ••••ה ה לה ה....מה ד  ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

ר••••הה כיסמהלכ.... לא־א••••אירי הלי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
מה וסר טבה ר ריתיה ב)ל••••א....י "ויהי(אסתר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ל "אמ" אחר: בר (יהעער) ל"ז ודריטור"ה "מְְֵֵֵַַַָָֻא
ל קה לה "מעו "ה סיי אמר מתר ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָאמה

הגל ו הבטחת....הח א ְְֵֶַָָָָָ
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אחמתי••••ק ירבלא־אל....הב••••אל אי ....דבר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ
לא־••••:אמר מ  לה אי כבי כג)עבדי (ישעיה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

אמר: הא בו "היה לא ה זה י אר א)"ה (עובדיה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מאד" אה א"....זי בל ••••אה וכ פריה א ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹ

יד)אמר: תהלי)אלהי אי ל בל ....""אמר ְֱִִֵֵַָָָֹ

  ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½
  ©¦©−©§´©§¦®
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רה••••קדחה....קד••••דהיס ד כ....א אל ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

בל••••לויב כאר....לה••••ההרי ל הידת לייר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
קכה)אמר: ש)ל סביב הרי לייר"".... ְֱִִִֶֶַַָָָָ

ּבפלחןטז קדמֹוהי ְְְִִַָָָָאקניאּו

ארגיזּו ּבתֹועבתא ְְְֲִֶַַָָטעון

ִָָקדמֹוהי:

ּבהֹוןיז ּדלית לׁשדין ְְִִֵֵַָדּבחּו

ידענּון דלא ּדחלן ְְֲִַָָָֻצרֹו

מקריב די ְִִִַָָחדּתא

אתעּסקּו לא ְְֲִִִַָָָאתעבידא

אבהתכֹון: ְְֲָָבהֹון

דבראיח תקיפא ְֲִִַַָָָָדחלא

פלחן ׁשבקּתא ְְְְְִֵַַָָָאתנׁשתא

:דעבד ְְֱָָָָאלהא

רגזּהיט ּותקף יי קדם ְְְֱֳִֵֵָָָּוגלי

ּבנין קדמֹוהי ְְְִִִִַָָמדארגיזּו

ְָּובנן:

ׁשכנּתיכ אסלק ְְֱֲִִֵַַַואמר

יהי מא קדמי גלי ְְֱֳִִֵַָָמנהֹון

דרא ארי ְֲֵֵָָבסֹופיהֹון

דלית ּבניא אנּון ְְְִִִֵַַָדאׁשניּו

הימנּו: ְֵָּבהֹון

קדמיכא אקניאּו ְֳִִַַָאנּון

קדמי ארגיזּו דחלא ְְֲֳִַַַָָָּבלא

אקננּוןּבפלחן ואנא טעון ְְְֲֲִַַַַָָָ

טפׁשא ּבעמא עם ְְְַַַָָָּבלא

ְִֵַארגזנּון:

ּכאׁשאאריכב ּתקיף קדּום ְֲִִֵֶַָ

וׁשצי ּברגז מקדמי ְְְֳִִֵֵַַַָנפק

ואסף עראית ׁשאֹול ְְֲִֵַָָעד

עד וׁשצית ועללּתּה ְְְֲִֵַַַַַַָארעא

טּוריא: ְֵַָָסיפי

      

להם‡Ï.dÏ‡יז) זֹובחים אינם הם ּגם ּפרּוׁש …¡…«ְִֵֵֵֶַָָ
צרכיהם להם לעׂשֹות אּלא אלּה היֹותם ְְֱֱֲֵֶֶֶַַַָָָָֹלצד
אלילים לעבֹודת ּׁשעֹוׂשים מה ּוכנגד ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֻּומבּקׁשם,

ÌeÚ„Èאמר ‡ÏÌÈ‰Ï‡יֹודעים ּפרּוׁשהגםׁשאינם ַָ¡…ƒ…¿»ְֲִֵֵֶַָ
אֹותם, עֹובדים הם האלילים ׁשל ּטיבם מה ְֱִִִִֵֶַָָָָאֹותם

מהּׁשּפרׁשּתיÓÌÈL„Áואֹומרֹו עּין וגֹו', ּבאּו ְְ¬»ƒƒ»…ְְִֵֵֶַַַָ
ז')ּבּפסּוק י"ג וגֹו':(לעיל אחי יסית ּכי ְְְְִִִֵַָָ

e.ÈLzיח) E„ÏÈאֹומרם ּדר על יתּבאר ¿»¿∆ƒְְִֵֶֶַָָ
ל"ח:)ז"ל הּקדֹוׁש(סנהדרין ׁשרצה ּבׁשעה ְְְִֶֶַַָָָָָ

ּבּמלאכים נמל האדם את לברא הּוא ְְְִִִֶַַַָָָָָֹּברּו

נגד ה' ונתעּצם וגֹו' אנֹוׁש מה לפניו ְְְְְְֱִֵֶֶַָָָָואמרּו
ע"כ, המנּגדים והעניׁש ּובראֹו הּמלאכים ְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָּדבר
טעם מחליׁשים רצֹונֹו עֹוברים ּכׁשּיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָולזה
ּתׁשי: ילד אֹומרֹו והּוא אדם, ׁשל ְְְְִֵֶֶָָָָלדתֹו

ÁkLzÂ.EÏÏÁÓ Ï‡ּכדר עדי לׁשֹון ּתתּפרׁש «ƒ¿«≈¿…¬∆ְְְֲִִֵֶֶָ
ב')אֹומרֹו וחליתּה,(הֹוׁשע נזמּה וּתעד ְְְְִֵֶַַַַָָָ

הּנבראים ּכל על עדי מחֹול ׁשעׂשא ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָוהּכּונה
ּכאֹומרֹו הּמלאכים על ס"ו)אפּלּו הרּכבּת(ּתהּלים ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

אֹומרֹו ּדר על אֹו לראׁשינּו, מ"ט)אנֹוׁש (יׁשעי' ְְְְֱֵֶֶַַָֹ

לֹו עדי ׁשעׂשא אתּפאר, ּב אׁשר ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶָָָָיׂשראל

אמרּו ורז"ל וגֹו':(ספרי)יתּבר ּוכפּטיׁש ּדרׁשֹות ְְְְְְְִִִִַַַַָָָ
Èk.Âכ) ‰z „הּכתּוב ׁשאמר לפי ּפרּוׁש ƒ«¿À…¿ְִֵֶַַָָ

יׁשקיף לא ּובזה וגֹו' פני אסּתירה ְְְְִִֶַַַָָָָֹּבסמּו
ואיןוירא קֹולם ויחּננּו ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו הגם ה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

הּטעם אמר ּגמר לזה ּכן, לעׂשֹות הּנכֹון מן ֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹזה
‰z „ Èk,לרעה מּטֹובה מתהּפכים ּפרּוׁש ƒ«¿À…ְְְִִִֵַָָָ

להיטיבÌÈואֹומרֹו יחׁשבּו אפּלּו ּפרּוׁש , ְְ»ƒְְְֲִִֵֵַ
אמן לא ּבנים נחׁשבים ׁשּיהיּו ּגדר אל ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻלבֹוא
ׁשלמה חזרתם ואין להרׁשיע יׁשּובּו ּכי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָּבם

וגֹו': להסּתיר הּוא ראּוי ּכן על ְְְֲִֵֶַַַָואׁשר



לג               
חמ ליכ כסליו יפמ מ אד "חל יו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָה

אמר: הא וכ(ש)"כסל לי ימה ו"....••••ל י ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
מ:קל י ל(יב ית(משלי תב וא "ר קל "וכסה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹ

:מ אחרי את ית מע היה ג(טו יו"(איוב ה ...."י ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
  ••••ל מ הב ה:ח)אמר "אחריה(יחזקאל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מה דל ל אי "וג ה היכל ....אל ְִִֵֵֶֶַָ
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אהק••••חמת ירהבאתוק....ב••••ימ ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָֹֻ
"בה ה אמר פיכ זכר מב ג ביע".... ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
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אל ר••••לא ה היה א ר ה לית :מתר ְְְְְְֱִֵֶַַָָָֹֹ
כו מ פלה קאה היתה א....לא ב (ספרי)••••חד ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֹֹ

היה תא ראה היה כרי ה רגילי הי לא האמת ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹאפ
דייה ל זה אב....אמר:  לא••••לא מה ירא לא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹ

ל האד רת ר יהמ רת יראהמדה מחמת מד ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ל "ר" עד לפר וי פרי דר (יג "ירי(ישעיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָ

ה ירי " דירירי תיכאב  לא די ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ
לה....הח א ַָ

   ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−
 ¥¬§«Ÿ§¤«

••••א לכ להטיב א :ר תיור ח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ח יימ לפיו יסימכלכ חלל....מהטיב ••••אל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ל מרח יאכט)מ תהלי)"תלא מח)"יחלל חיל(ש" ְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
הח"....לדה א ֵַָ
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̈«
אח ספ••••ה ה לה ה....מה ד  ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

ר••••הה כיסמהלכ.... לא־א••••אירי הלי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
מה וסר טבה ר ריתיה ב)ל••••א....י "ויהי(אסתר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ל "אמ" אחר: בר (יהעער) ל"ז ודריטור"ה "מְְֵֵֵַַַָָֻא
ל קה לה "מעו "ה סיי אמר מתר ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָאמה

הגל ו הבטחת....הח א ְְֵֶַָָָָָ
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אחמתי••••ק ירבלא־אל....הב••••אל אי ....דבר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ
לא־••••:אמר מ  לה אי כבי כג)עבדי (ישעיה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

אמר: הא בו "היה לא ה זה י אר א)"ה (עובדיה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מאד" אה א"....זי בל ••••אה וכ פריה א ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹ

יד)אמר: תהלי)אלהי אי ל בל ....""אמר ְֱִִֵֵַָָָֹ
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רה••••קדחה....קד••••דהיס ד כ....א אל ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

בל••••לויב כאר....לה••••ההרי ל הידת לייר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
קכה)אמר: ש)ל סביב הרי לייר"".... ְֱִִִֶֶַַָָָָ

ּבפלחןטז קדמֹוהי ְְְִִַָָָָאקניאּו

ארגיזּו ּבתֹועבתא ְְְֲִֶַַָָטעון

ִָָקדמֹוהי:

ּבהֹוןיז ּדלית לׁשדין ְְִִֵֵַָדּבחּו

ידענּון דלא ּדחלן ְְֲִַָָָֻצרֹו

מקריב די ְִִִַָָחדּתא

אתעּסקּו לא ְְֲִִִַָָָאתעבידא

אבהתכֹון: ְְֲָָבהֹון

דבראיח תקיפא ְֲִִַַָָָָדחלא

פלחן ׁשבקּתא ְְְְְִֵַַָָָאתנׁשתא

:דעבד ְְֱָָָָאלהא

רגזּהיט ּותקף יי קדם ְְְֱֳִֵֵָָָּוגלי

ּבנין קדמֹוהי ְְְִִִִַָָמדארגיזּו

ְָּובנן:

ׁשכנּתיכ אסלק ְְֱֲִִֵַַַואמר

יהי מא קדמי גלי ְְֱֳִִֵַָָמנהֹון

דרא ארי ְֲֵֵָָבסֹופיהֹון

דלית ּבניא אנּון ְְְִִִֵַַָדאׁשניּו

הימנּו: ְֵָּבהֹון

קדמיכא אקניאּו ְֳִִַַָאנּון

קדמי ארגיזּו דחלא ְְֲֳִַַַָָָּבלא

אקננּוןּבפלחן ואנא טעון ְְְֲֲִַַַַָָָ

טפׁשא ּבעמא עם ְְְַַַָָָּבלא

ְִֵַארגזנּון:

ּכאׁשאאריכב ּתקיף קדּום ְֲִִֵֶַָ

וׁשצי ּברגז מקדמי ְְְֳִִֵֵַַַָנפק

ואסף עראית ׁשאֹול ְְֲִֵַָָעד

עד וׁשצית ועללּתּה ְְְֲִֵַַַַַַָארעא

טּוריא: ְֵַָָסיפי

      

להם‡Ï.dÏ‡יז) זֹובחים אינם הם ּגם ּפרּוׁש …¡…«ְִֵֵֵֶַָָ
צרכיהם להם לעׂשֹות אּלא אלּה היֹותם ְְֱֱֲֵֶֶֶַַַָָָָֹלצד
אלילים לעבֹודת ּׁשעֹוׂשים מה ּוכנגד ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֻּומבּקׁשם,

ÌeÚ„Èאמר ‡ÏÌÈ‰Ï‡יֹודעים ּפרּוׁשהגםׁשאינם ַָ¡…ƒ…¿»ְֲִֵֵֶַָ
אֹותם, עֹובדים הם האלילים ׁשל ּטיבם מה ְֱִִִִֵֶַָָָָאֹותם

מהּׁשּפרׁשּתיÓÌÈL„Áואֹומרֹו עּין וגֹו', ּבאּו ְְ¬»ƒƒ»…ְְִֵֵֶַַַָ
ז')ּבּפסּוק י"ג וגֹו':(לעיל אחי יסית ּכי ְְְְִִִֵַָָ

e.ÈLzיח) E„ÏÈאֹומרם ּדר על יתּבאר ¿»¿∆ƒְְִֵֶֶַָָ
ל"ח:)ז"ל הּקדֹוׁש(סנהדרין ׁשרצה ּבׁשעה ְְְִֶֶַַָָָָָ

ּבּמלאכים נמל האדם את לברא הּוא ְְְִִִֶַַַָָָָָֹּברּו

נגד ה' ונתעּצם וגֹו' אנֹוׁש מה לפניו ְְְְְְֱִֵֶֶַָָָָואמרּו
ע"כ, המנּגדים והעניׁש ּובראֹו הּמלאכים ְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָּדבר
טעם מחליׁשים רצֹונֹו עֹוברים ּכׁשּיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָולזה
ּתׁשי: ילד אֹומרֹו והּוא אדם, ׁשל ְְְְִֵֶֶָָָָלדתֹו

ÁkLzÂ.EÏÏÁÓ Ï‡ּכדר עדי לׁשֹון ּתתּפרׁש «ƒ¿«≈¿…¬∆ְְְֲִִֵֶֶָ
ב')אֹומרֹו וחליתּה,(הֹוׁשע נזמּה וּתעד ְְְְִֵֶַַַַָָָ

הּנבראים ּכל על עדי מחֹול ׁשעׂשא ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָוהּכּונה
ּכאֹומרֹו הּמלאכים על ס"ו)אפּלּו הרּכבּת(ּתהּלים ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

אֹומרֹו ּדר על אֹו לראׁשינּו, מ"ט)אנֹוׁש (יׁשעי' ְְְְֱֵֶֶַַָֹ

לֹו עדי ׁשעׂשא אתּפאר, ּב אׁשר ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶָָָָיׂשראל

אמרּו ורז"ל וגֹו':(ספרי)יתּבר ּוכפּטיׁש ּדרׁשֹות ְְְְְְְִִִִַַַַָָָ
Èk.Âכ) ‰z „הּכתּוב ׁשאמר לפי ּפרּוׁש ƒ«¿À…¿ְִֵֶַַָָ

יׁשקיף לא ּובזה וגֹו' פני אסּתירה ְְְְִִֶַַַָָָָֹּבסמּו
ואיןוירא קֹולם ויחּננּו ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו הגם ה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

הּטעם אמר ּגמר לזה ּכן, לעׂשֹות הּנכֹון מן ֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹזה
‰z „ Èk,לרעה מּטֹובה מתהּפכים ּפרּוׁש ƒ«¿À…ְְְִִִֵַָָָ

להיטיבÌÈואֹומרֹו יחׁשבּו אפּלּו ּפרּוׁש , ְְ»ƒְְְֲִִֵֵַ
אמן לא ּבנים נחׁשבים ׁשּיהיּו ּגדר אל ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻלבֹוא
ׁשלמה חזרתם ואין להרׁשיע יׁשּובּו ּכי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָּבם

וגֹו': להסּתיר הּוא ראּוי ּכן על ְְְֲִֵֶַַַָואׁשר
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ר ימ ••••ל רה, ל רה כט)אחר (ישעיה ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָ

נה", ל נה כט)"ספ הרוה",(לעיל ז)"ספת "עלתיכ(ירמיה ְְֵֶַָָָָָָָ
אחר בר ."זבחיכ ל ספמ אכה, יט)"אסה", "(בראשית ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

....ספה" לפי••••י ז קללה ,ה ליא חי ל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
לי אינ וה לי חי היא לברכה ....הרנת ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ
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̈¨«
בר מכיח••••מזי  לי ואי ,כפ נפיחי ר אנקלס ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ

ירי ימ מל"א רה מה רי ל ממ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹליו.
ר ל ר מגל ח א א••••מזי....רב, ר,ל רי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ

הוה מזיאמזיא, מה....ר ה••••,מי נלחמ יה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
אמר(ה י(איוב וה ,"ע יהיג ר מרירי...."בני ••••וקטב ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

מרירי מ  מ.קטבכריתת יג)ריתה, קטב(הושע "אהי ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָ
נכי(ספרי)••••ומ....אל" הרחלי והי היה מה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ממיתי....ר זי מ••••נח ל כיהמתה ינח ארס ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
יה מרת ל זחילה, .האר ל חליה י הפר, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָל

לוה הפר ל פה בר מרת ל וכ הפר, ....ל ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

        

Ìa ÁlL‡ ˙BÓ‰a ÔLÂ(כד (לב, ¿≈¿≈¬««»
וארא יז)ּבפרׁשת הּנני(ח, ּדֹומה: לׁשֹון אתÁÈÏLÓמצינּו ּב ְְִִִֵַָָָָָָָ«¿ƒ«ְֶ

ּבחּיֹות, מדּבר וארא ּבפרׁשת זה. ּכהרי זה הרי לא ואמנם, ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהערב.

ּגרּוי הינּו ׁש"מׁשליח" ּומּובן ּגרּוי, ּבלי ּגם להּזיק ,ÊÁ˜ׁשּדרּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ»»
יֹותר ּגדֹול, ּבתקף להּזיק החּיה את ׁשּמגרים ׁשּסּוי, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנקרא

- ׁשּסּוי" לׁשֹון . . ּב "מגרה ׁשם רׁש"י ׁשּפרׁש וזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמרגילּותּה.

ּדרּכן ׁשאין ּבבהמֹות, ׁשּמדּבר ּכאן, ואּלּו ׁשּסּוי. ׁשל ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּגרּוי

סתם. ּגרּוי ּפרּוׁשֹו "אׁשּלח" ּולהּזיק, ְְְְֲִִֵֵַַַַָלהׁשחית

 ¦Æ§©¤¤½¤
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רב ת••••מיס חרב ל ליר מח.... ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ימ רימ••••ל חרי החרב, מ ונמלט נקפירח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ב . לוה מת והא אימה, מחמת "מחריליו אחר ר ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
אמר מ בר, אימת היה ית ט)אימה", לה(ירמיה "י ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אנקלס. ר וכ ,"נינח "מח(ספרי)מות אחר בר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אמר חת,  מה ל יא)לחרב", "מסר(ירמיה ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

לת" מזחת מ לייר ימ....חת רימ••••ל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אמר ,ריח חרי  ח)מה יראל(יחזקאל ית זקני "אר ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

יתמ חרי אי ח יע".... ְְְִִִֵֶַַַֹ

 ̈©−§¦©§¥¤®
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י לפר••••מרי וי .תא אפאה לי אמרי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ינמ גמתו הפקר, מלי ליכלה אה, יתא ,"אפאיה"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

זרא(ט לפאה",(נחמיה קתח ממיו ממלכת לה ו" ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
רגזי יחל מתר תא תרי וי .מנח רח וכ ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָלהפקר,
אחת א ,אאפאיה בלכ ל היה  א ,כי ולא ,ליהְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

מ ,ליס ואחת ,מה)ל טז)"אאר",(ישעיה "אאכ(איוב ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַ
אחר ר ואנקלס לל.  ראיה אינ היכנה והא פי", מְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

לל ז בה החלקת פרי הניה הריתא לתב ה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֽ
אמר ,אינ א נא יא אמרי ,ה אי א ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאמרי

ה אה ליה איהר....יי ור ֲֵֵֵֵֶֶַ
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ר יב  ליה••••י נס האיב ס לא א ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
Čיו, לבלא , הה יתלה ,חיתוי לה יכל וא ,חיתְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלה
הבר רינ ,"רימ רינ " אמר וזה י, הה יתלה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻולא

כ בת רתב לתלת הה אי ,בי....מרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ו רמ י....יי ור ְֵָָָ
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י••••י תא....ב  יו   ב••••א ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
חכמי היוג יר "איכה זאת ילי"....יי ור ְְְֲִִִֵַָָָֹֹ

ּביׁשיןכג עליהֹון ֲִִֵֵָאסף

בהֹון: אׁשצי ְְֱֵֵַַָמכּתׁשי

עּוףכד ואכּולי כפן ְֲִֵֵַָָנפיחי

וׁשן ּביׁשן רּוחין ְְִִִֵֵָּוכתיׁשי

עם בהֹון אגרי ּברא ְֱִֵֵַָָָחיות

דזחלין ּתניניא ְֲֲִִַַַָָחמת

ְְַָּבעפרא:

חרּבאכה ּתתּכל ְְִֵַַָָָמּברא

אף מֹותא חרגת ְְִַַַַָָָּומּתוניא

עֹולמתהֹון אף ְֵֵֵַָעּולמיהֹון

סביהֹון: אנׁש עם ְֱִֵֵַָָינקיהֹון

רגזיכו אחּול ְֲִִֵָָאמרית

אבטל ואׁשצנּון ֱֱֲִֵֵֶַַעליהֹון

דּוכרניהֹון: אנׁשא ְְֱִֵֵָָָמּבני

דסנאהכז רגזא ְְְִָָָָָאלּולפֹון

ּבעל יתרברב דילמא ְְְְְִִִֵַַָּכניׁש

ידנא יימרּון דילמא ְְְְִֵָָָָָדבבא

יי קדם מן ולא לנא ְְְֳִִַָָָָָתקיפת

דא: ּכל ֲַָָהות

עצהכח מאּבדי עם ְְֲֵֵֵַַָארי

סּוכלתנּו: ּבהֹון ולית ְְְְִֵָאנּון

      

אסמיÈÓ‡.Ì‰È‡Ù‡כו) אפאיהם ּפרּוׁש »«¿ƒ«¿≈∆ְְִֵֵֶַַ
מאנֹוׁש: ׁשּיּׁשבתּו עד עּמהם ְֱִִִֶֶֶַַָָאּפי

ÈÏeÏ.BÂכז) ÈB‡ kוכּמה ׁשּכּמה ּפרּוׁש ≈««≈¿ְֵֶַַָָ
אֹומרֹו והּוא אֹויביהם הכעיסּוני ְְְְְִִִֵֶַָהכעסֹות

e‡ו')מּלׁשֹון ׁשאגּור(מׁשלי בּקציר אגרה »ְְְִִִֵֶַָָָָ
לכּליֹון, הם ועֹומדים אֹויב ׁשל ּכעסֹו ְְְֲִִֵֵֶַָהּוא
ינּכרּו ח"ו יׂשראל ׁשם ׁשהׁשּבּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּוכׁשּיראּו
נכרּיה אמּונתם יׂשראל ּכי יחׁשבּו ּפרּוׁש ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָָָצרימּו

ועֹוד ח"ו, לׁשקר אמת ּדבר ויתחּזק צּדיק ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹולא
Ó‰חֹוׁשׁש eÈÈ eÓ‡È Ôמּלבד ּפרּוׁש ֵ∆…¿»≈»»ְִֵַ

לחטא יֹוסיפּו ודתם יׂשראל אמּונת ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיכחיׁשּו
אֹומרֹו והּוא ראּויה, אמּונה ׁשאמּונתם ְְְֱֱֶַָָָָלֹומר
לא וׁשלותם וטֹובתם רמה ידינּו יאמרּו ְְְְֵֶַָָָָָָָֹֹּפן
עֹובדים: הם אׁשר זרה מעבֹודה אּלא היא ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָמה'

‡e‰Âּכל ּפרּוׁש זאת ּכל ּפעל ה' ולא אֹומרֹו ¿ְְֵַָָָֹֹ
עׂשּו ׁשּלא והראיה והצלחתם, ְְְְֶַָָָָָָָָָֹטֹובתם

ויֹותר עֹוׂשים אינם ּׁשהם מה רע ּדבר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל
ויאּבד ּבהם מׁשלּו והם ּום:מהּמה ְְְְֵֵֵֶַַָָָ

B‡הׁשחתה ׁשעׂשּו הּזאת הּפעּלה ׁשּכל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֻירצה
זכרם מאנֹוׁש והׁשּביתּו ּביׂשראל ְְְְְְֱִִִִֵֵָָָגדֹולה
ּכח ּבצרּוף אּלא ה' זה ּכל עׂשה ׁשּלא ְְֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיאמרּו
עליהם: הׁשליטתם ׁשהיא ע"ז עבֹודת ְְֲֲִִִֵֶֶַָָּורצֹון

Èk.˙Bכח) ‡ ÈBׁשהּגֹוי חׁשׁש ׁשאין ּפרּוׁש ƒ…«≈ֲֵֵֶֶַָ
על אּלּו ּומה ויאמר מּוסר ויּקח ְְְִִֵֶַַַָָֹיראה
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אסּתּכלּוכט חּכימּו ְִִִַַָאלּו

יהי מא סברּו ְְְֵָָָבדא

ְֵבסֹופיהֹון:

אלפאל חד ירדֹוף ְְְִֵֶַַָאכדין

לרּבֹותא יערקּון ְְְִֵֶֶָּותרין

ּתקיּפהֹון ארי ְֲִֵֵֶַָאלהן

אׁשלמנּון: ויי ְְְֲִִֵַָָמסרנּון

כתקּפנאלא לא ְְֲֵָָָָארי

הוֹו דבבנא ּובעלי ְְְֲֲֵַָָָָּתקּפהֹון

ַָָָדיננא:

עמאלב כפרענּות ְְֲֲֵַָֻארי

ּפרענּותהֹון ְְְֲִֻדסדֹום

עמרה ּכעם ְְְֲַָָֹולקּותהֹון

חוין ּכרׁשי ּביׁשין ְְְִִֵֵֶָָָמחתהֹון

עֹובדיהֹון ְְֵַָָֻותׁשלמת

ְְִָּכמררּותהֹון:

ּכסלג ּתּנינּיא כמרת ְִַַַָָָֹהא

ּפתני ּוכריׁש ְְְְֲֵֵָֻּפרענּותהֹון

אכזראין: ְְְִֶַָָחוין

גלןלד עֹובדיהֹון כל ְֲֵָָָָהלא

ּדינא ליֹום גניזין ְְֳִִִַָָקדמי

ְְָּבאֹוצרי:

      

וכּו' ּבידם עלתה מה ראה מעט ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשהכעיסּו
אֹומרֹו והּוא מעׂשיו, BÚוייטיב „‡ ÈB‚ Èk ְְְֲִֵַָƒ…«≈

מעצֹות הּוא ואבּוד זה ּדבר ּבטבעֹו אין ְְְִֵֵֵֵֶָָָּפרּוׁש
e‰ּכאּלּו, Ì‰ ÔÈ‡Âּדבר מּתֹו ּדבר להבין ֵָ¿≈»∆¿»ְִִָָָָָ

חרי ּפרּוׁש זאת יׂשּכילּו חכמּו לּו ׁשאמרנּו ְְְְֳִִֵֶַַָָֹּכמֹו
לאחריתם יבינּו ּומּזה יׂשראל על הּבא ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהאף

מעלם: על ּתהיה ְֲִֶַַַָמה
ׁשאינֹוÎÈ‡.È‰ל) לּגֹוי הערה לפרׁשֹו יׁש ≈»ƒ¿…ְְֵֵֶֶַָָָ

ירּדף איכה ׁשהיא נרּגׁשת ּבהערה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹמתעֹורר
מּיׂשראל, אלף מהאּמֹות אחד ּפרּוׁש וגֹו' ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻאחד
האּמֹות ּבין הרגילים מלחמֹות ּבכל ּכי ְְְִִִִֵֵָָָָֻּפרּוׁש
ּכח מּׂשיג ׂשֹונא ׁשאין ּכזה ּדבר יּמצא ִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא

העּמים: ּבין ּכזֹו ְִֵַָָָּוגבּורה
‰ÎÈ‡.Ï‡ „‡ Èמהאּמֹות המיחד א' ּפרּוׁש ≈»ƒ¿…∆»∆∆ְֵֵַָָֻֻ

ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין וכּו', מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאלף
ּבּפסּוק ּבחּקתי ח')ּבפרׁשת מּכם(כ"ו ורדפּו ְְְְִֶַַַָָָָֹֻ

וגֹו': מאה ְֲִֵָָחמּׁשה
Ì‡.Ìe Èk ‡Ïּוכמֹו הּדין, מּדת ּפרּוׁש ƒ…ƒ»ְִִֵַַ

ּבּפסּוק וגֹו',(ד')ׁשּפרׁשּתי ּתמים הּצּור ְְִִֵֶַַַָָ
‰ÌÈbÒואֹומרֹו '‰Âעם רחמים מּדת ּפרּוׁש ְְ«ƒ¿ƒ»ֲִִִֵַַ

ירידה ּכ ּכל היה לא זה ׁשּזּולת הּדין ְִִִֶֶַַַָָָָָֹמּדת

אחד: לפני אלף ׁשּיּפלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָליׂשראל
Èk.'B‚Âלא) eeÎ ‡Ïׁשּיתלּו הּטעם ּפרּוׁש ƒ…¿≈¿ְִֵֶַַַ

וה' מכרם צּורם ּכי אלף אחד ְִֶֶֶַַַָָָָטעם
וגֹו' ה' יכלת מּבלּתי לֹומר יתלּו ולא ְְְְְְְִִִִִֶַָֹֹהסּגירם
המרּגלים, ּבמעׂשה לה' מׁשה ּוכמאמר ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַח"ו

אי יׂשראל ׁשל הּתקף האּמֹות,ּכי ׁשל ּכתקּפם נם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
רּבים, ימים ׁשעמדה זרה עבֹודה ל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָׁשאין

י"ב)ּבסֹוד וצא(מׁשלי ׁשקר, לׁשֹון ארּגיעה ועד ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּתעּו אׁשר ּכמֹוׁש ׁשל זרה מעבֹודה ְְֲֲֵֶֶַָָָָּולמד
עׂשֹות הפליאה וכּמה האּמֹות רב ְְֲֲִִֶַַָָָָֹֻאחריה
ּפי על ואף ּגאֹון סעדיה רּבנּו ּבדברי ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָּכּכתּוב
צּורנּו אבל ּכאּלה, ורּבֹות היה ּכלא והיה ְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹכן
יסּכימּו הּגֹוים ואפּלּו ּבּקדׁש מעלין ּכח ְֲֲִִִִִֶַַַַַַַֹֹׂשּגיא

הּנביא ּבדברי ּכאמּור זה א')על ּכי(מלאכי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
יׂשראל מּפלת ּוכׁשּיראּו בּגֹוים, ׁשמי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּגדֹול
אֹומרֹו והּוא ּכן, יׁשּפטּו הם ּגם זה ְְְְִֵֵֶֶֶַֹּבדר

ÌÈÏÈÏ eÈÈ‡Âּכאֹומרֹו ּדּינים (ׁשמֹותלׁשֹון ¿…¿≈¿ƒƒְְְְִַָ

כ"ב) הםכ"א ּגם יׁשּפטּו ּפרּוׁש ּבפללים ְְְִִִִֵֵַַָֹונתן
הׁשחתת ּכׁשרֹואים אּלא צּורם, כצּורנּו ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ינּכרּו ּפן ׁשּכתּוב ּכמֹו האמת את ינּכרּו ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

וגֹו': יאמרּו ּפן ְְְֶֹוגֹו'

Èk.'B‚Âלב) ÔÙbÓלמכירתם טעם נֹותן ּפרּוׁש ƒƒ∆∆¿ְִִֵֵַַָָ
ואֹומרֹו אפאיהם, אמרּתי לּה ְְְְְִֵֵֶַַַָָּולהּקֹודם

ÔÙbÓּכנגּדֹו יׁש ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ּכי הֹודעּתי ּכבר ƒ∆∆ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּכאֹומרֹו אחרא ז')ּבּסטרא זה(קהלת את ּגם ְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹ

לגפן נמׁשלּו ויׂשראל וגֹו', עׂשה זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻלעּמת
פ')ּדכתיב ּוכנגּדם(ּתהּלים ּתּסיע, מּמצרים ּגפן ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָ

אילן היא וגפן סדם, מּגפן אמר ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹּכׁשהרׁשיעּו
אמר ׁשּגמר ּכמֹו הרׁשעים אחיזת ׁשל ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹהרע

B ÈÚ BÓÚאֹוחזים אּלא ׁשאינם ּולפי וגֹו', ¬»≈ƒ¿≈ְְֲִִֵֶֶָָ
אמר לזה מּמּנה, ענפם ּכל ואין ולאÔÙbÓּבּה ְֲִֵֶֶַָָָָָָָƒ∆∆ְֹ

ּדֹומה מּכל ּובחר ּגפנם, סדֹום ּגפן ּכי ְְִִֶֶֶַַַָָָָאמר
ּכסדֹום: סאתם ׁשּנתמּלאה לפי סדֹום, ְְְְְְִִִֶַַָָָָהרע

BÓB‡Â‰ÓÚ Ó„Óeאילן ׁשּבענפי ּכמֹו ּכי ¿¿ƒ«¿…¬…»ְְְִִֵֶַָ
והעליֹון מּגדר למעלה ּגדר יׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁש
והּתחּתֹון מׁשּפיע להיֹותֹו זכר ׁשם אליו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָיתיחס
כן ּכמֹו נׁשּפע להיֹותֹו נקבה ׁשם אליו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָיתיחס
ּגדר ּגדרים, לב' הרע ּבׁשרׁשֹו אחיזּות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָהמׁשיל
ׂשדה, נקרא ב' וגדר ּגפן, יּקרא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָהראׁשֹון
עיניו: ויאֹורּו ּבּקדּׁשה ּבדגמתם יבין ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֻֻוהּמׂשּכיל

Ï‰.'B‚Â‡לד) È„nÚ ÒÓk ‡e‰הגם ּפרּוׁש ¬…»Àƒ»ƒ¿ֲֵַ
ּבהם מעׂשֹות נמנעּתי אֹויב ּכעס ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּבׁשביל
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 ב (ג (חבקוק   ו(ג ב ) ְְְְְֵֶַָָָֹֹ
ק ....•••• ....ב  •••• ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֹֹ
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  ••••     ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹ
   ח   .... ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹֻֻ
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  ••••ח  ב ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻ
    ....••••  ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֻ

   ב....  ְְִִַַָָָ

אסּתּכלּוכט חּכימּו ְִִִַַָאלּו

יהי מא סברּו ְְְֵָָָבדא

ְֵבסֹופיהֹון:

אלפאל חד ירדֹוף ְְְִֵֶַַָאכדין

לרּבֹותא יערקּון ְְְִֵֶֶָּותרין

ּתקיּפהֹון ארי ְֲִֵֵֶַָאלהן

אׁשלמנּון: ויי ְְְֲִִֵַָָמסרנּון

כתקּפנאלא לא ְְֲֵָָָָארי

הוֹו דבבנא ּובעלי ְְְֲֲֵַָָָָּתקּפהֹון

ַָָָדיננא:

עמאלב כפרענּות ְְֲֲֵַָֻארי

ּפרענּותהֹון ְְְֲִֻדסדֹום

עמרה ּכעם ְְְֲַָָֹולקּותהֹון

חוין ּכרׁשי ּביׁשין ְְְִִֵֵֶָָָמחתהֹון

עֹובדיהֹון ְְֵַָָֻותׁשלמת

ְְִָּכמררּותהֹון:

ּכסלג ּתּנינּיא כמרת ְִַַַָָָֹהא

ּפתני ּוכריׁש ְְְְֲֵֵָֻּפרענּותהֹון

אכזראין: ְְְִֶַָָחוין

גלןלד עֹובדיהֹון כל ְֲֵָָָָהלא

ּדינא ליֹום גניזין ְְֳִִִַָָקדמי

ְְָּבאֹוצרי:

      

וכּו' ּבידם עלתה מה ראה מעט ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשהכעיסּו
אֹומרֹו והּוא מעׂשיו, BÚוייטיב „‡ ÈB‚ Èk ְְְֲִֵַָƒ…«≈

מעצֹות הּוא ואבּוד זה ּדבר ּבטבעֹו אין ְְְִֵֵֵֵֶָָָּפרּוׁש
e‰ּכאּלּו, Ì‰ ÔÈ‡Âּדבר מּתֹו ּדבר להבין ֵָ¿≈»∆¿»ְִִָָָָָ

חרי ּפרּוׁש זאת יׂשּכילּו חכמּו לּו ׁשאמרנּו ְְְְֳִִֵֶַַָָֹּכמֹו
לאחריתם יבינּו ּומּזה יׂשראל על הּבא ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהאף

מעלם: על ּתהיה ְֲִֶַַַָמה
ׁשאינֹוÎÈ‡.È‰ל) לּגֹוי הערה לפרׁשֹו יׁש ≈»ƒ¿…ְְֵֵֶֶַָָָ

ירּדף איכה ׁשהיא נרּגׁשת ּבהערה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹמתעֹורר
מּיׂשראל, אלף מהאּמֹות אחד ּפרּוׁש וגֹו' ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻאחד
האּמֹות ּבין הרגילים מלחמֹות ּבכל ּכי ְְְִִִִֵֵָָָָֻּפרּוׁש
ּכח מּׂשיג ׂשֹונא ׁשאין ּכזה ּדבר יּמצא ִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא

העּמים: ּבין ּכזֹו ְִֵַָָָּוגבּורה
‰ÎÈ‡.Ï‡ „‡ Èמהאּמֹות המיחד א' ּפרּוׁש ≈»ƒ¿…∆»∆∆ְֵֵַָָֻֻ

ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין וכּו', מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאלף
ּבּפסּוק ּבחּקתי ח')ּבפרׁשת מּכם(כ"ו ורדפּו ְְְְִֶַַַָָָָֹֻ

וגֹו': מאה ְֲִֵָָחמּׁשה
Ì‡.Ìe Èk ‡Ïּוכמֹו הּדין, מּדת ּפרּוׁש ƒ…ƒ»ְִִֵַַ

ּבּפסּוק וגֹו',(ד')ׁשּפרׁשּתי ּתמים הּצּור ְְִִֵֶַַַָָ
‰ÌÈbÒואֹומרֹו '‰Âעם רחמים מּדת ּפרּוׁש ְְ«ƒ¿ƒ»ֲִִִֵַַ

ירידה ּכ ּכל היה לא זה ׁשּזּולת הּדין ְִִִֶֶַַַָָָָָֹמּדת

אחד: לפני אלף ׁשּיּפלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָליׂשראל
Èk.'B‚Âלא) eeÎ ‡Ïׁשּיתלּו הּטעם ּפרּוׁש ƒ…¿≈¿ְִֵֶַַַ

וה' מכרם צּורם ּכי אלף אחד ְִֶֶֶַַַָָָָטעם
וגֹו' ה' יכלת מּבלּתי לֹומר יתלּו ולא ְְְְְְְִִִִִֶַָֹֹהסּגירם
המרּגלים, ּבמעׂשה לה' מׁשה ּוכמאמר ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַח"ו

אי יׂשראל ׁשל הּתקף האּמֹות,ּכי ׁשל ּכתקּפם נם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
רּבים, ימים ׁשעמדה זרה עבֹודה ל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָׁשאין

י"ב)ּבסֹוד וצא(מׁשלי ׁשקר, לׁשֹון ארּגיעה ועד ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּתעּו אׁשר ּכמֹוׁש ׁשל זרה מעבֹודה ְְֲֲֵֶֶַָָָָּולמד
עׂשֹות הפליאה וכּמה האּמֹות רב ְְֲֲִִֶַַָָָָֹֻאחריה
ּפי על ואף ּגאֹון סעדיה רּבנּו ּבדברי ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָּכּכתּוב
צּורנּו אבל ּכאּלה, ורּבֹות היה ּכלא והיה ְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹכן
יסּכימּו הּגֹוים ואפּלּו ּבּקדׁש מעלין ּכח ְֲֲִִִִִֶַַַַַַַֹֹׂשּגיא

הּנביא ּבדברי ּכאמּור זה א')על ּכי(מלאכי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
יׂשראל מּפלת ּוכׁשּיראּו בּגֹוים, ׁשמי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּגדֹול
אֹומרֹו והּוא ּכן, יׁשּפטּו הם ּגם זה ְְְְִֵֵֶֶֶַֹּבדר

ÌÈÏÈÏ eÈÈ‡Âּכאֹומרֹו ּדּינים (ׁשמֹותלׁשֹון ¿…¿≈¿ƒƒְְְְִַָ

כ"ב) הםכ"א ּגם יׁשּפטּו ּפרּוׁש ּבפללים ְְְִִִִֵֵַַָֹונתן
הׁשחתת ּכׁשרֹואים אּלא צּורם, כצּורנּו ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ינּכרּו ּפן ׁשּכתּוב ּכמֹו האמת את ינּכרּו ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

וגֹו': יאמרּו ּפן ְְְֶֹוגֹו'

Èk.'B‚Âלב) ÔÙbÓלמכירתם טעם נֹותן ּפרּוׁש ƒƒ∆∆¿ְִִֵֵַַָָ
ואֹומרֹו אפאיהם, אמרּתי לּה ְְְְְִֵֵֶַַַָָּולהּקֹודם

ÔÙbÓּכנגּדֹו יׁש ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ּכי הֹודעּתי ּכבר ƒ∆∆ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּכאֹומרֹו אחרא ז')ּבּסטרא זה(קהלת את ּגם ְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹ

לגפן נמׁשלּו ויׂשראל וגֹו', עׂשה זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻלעּמת
פ')ּדכתיב ּוכנגּדם(ּתהּלים ּתּסיע, מּמצרים ּגפן ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָ

אילן היא וגפן סדם, מּגפן אמר ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹּכׁשהרׁשיעּו
אמר ׁשּגמר ּכמֹו הרׁשעים אחיזת ׁשל ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹהרע

B ÈÚ BÓÚאֹוחזים אּלא ׁשאינם ּולפי וגֹו', ¬»≈ƒ¿≈ְְֲִִֵֶֶָָ
אמר לזה מּמּנה, ענפם ּכל ואין ולאÔÙbÓּבּה ְֲִֵֶֶַָָָָָָָƒ∆∆ְֹ

ּדֹומה מּכל ּובחר ּגפנם, סדֹום ּגפן ּכי ְְִִֶֶֶַַַָָָָאמר
ּכסדֹום: סאתם ׁשּנתמּלאה לפי סדֹום, ְְְְְְִִִֶַַָָָָהרע

BÓB‡Â‰ÓÚ Ó„Óeאילן ׁשּבענפי ּכמֹו ּכי ¿¿ƒ«¿…¬…»ְְְִִֵֶַָ
והעליֹון מּגדר למעלה ּגדר יׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁש
והּתחּתֹון מׁשּפיע להיֹותֹו זכר ׁשם אליו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָיתיחס
כן ּכמֹו נׁשּפע להיֹותֹו נקבה ׁשם אליו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָיתיחס
ּגדר ּגדרים, לב' הרע ּבׁשרׁשֹו אחיזּות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָהמׁשיל
ׂשדה, נקרא ב' וגדר ּגפן, יּקרא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָהראׁשֹון
עיניו: ויאֹורּו ּבּקדּׁשה ּבדגמתם יבין ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֻֻוהּמׂשּכיל

Ï‰.'B‚Â‡לד) È„nÚ ÒÓk ‡e‰הגם ּפרּוׁש ¬…»Àƒ»ƒ¿ֲֵַ
ּבהם מעׂשֹות נמנעּתי אֹויב ּכעס ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּבׁשביל
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ו  ••••לה ו נק נר מ נכ י ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָֻֻ
 "ו" ירמ וי למ לה י קה יהמְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

רמ והא לו מ ה)בר מ(ירמיה "ה אי "והר  ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לה א ואימי רוה....ר מ ••••כ  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ליו כימ ה אב....א  ר ••••להביא ארה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
הרה חיל יי ל להביא לני מ קרב אי י ליה.... ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

מ  ו••••לה יה יבא (ישעיהמ••••ו....מהר ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹֹ
להיה) כחה ברי מה ליה יה א  "היחי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ"ימהר

יה אני עי נרה ליה בא ל אה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהירה
ליה בא מינח ברי ליה יה ואיל אמ ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמרא

להלמ אמר אר כל נרה כל(ל יבא(לעיל כי "והיה ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻ
א אלהי ה וב וג והללה הרכה האלה בריה ל ליְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

וג ב".... אור ְְְ
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  ••••ריהאמ לה ריי א ט ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ
מ ליה(לו אינ(איוב ה י י ייר "י יי  "י ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ל אא להמ ל בריל ט ל הא ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמ
מ ר ח(כה ליה(ויקרא בא "האר אל בא "י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ביו ל הא ר ה נחוי לה טימלרח לב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
ליה....••••להרע א להטיב מחבה ה ל....רא  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

 א••••י י ליהראה מא קוח לכה האיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וב ר ה ר....וא••••ר מל ער יי ל נע ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ה....••••א  הער הל הא וער בע יי ל ְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מיינטינו"ר "ל ל יבהא ל לבא א רימ ילכ.... ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

הל••••ר מר הע מ••••....הא קג)מח (נחמיה ְְְֲֵַַַָָָָֻ
"מההח  לייר א במט)"ו יר(ירמיה בה לא אי" ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ

"....הה אור ְִָ

   §¨©−¥´¡Ÿ¥®−
 ̈¨¬«

ואמר••••ליה הא ר ה....מא א••••ב ְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹ
ב כבי....  מני••••ר  ימ הי הלע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הרה מ ליה להג  חיט הי למר הוה ....החה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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מ  מקריבי••••אר הי כליא אלה א הי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
יכנ יי יו ניהל....ר  ••••יהיה הר א ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מר מחה לכ.... אור ְֲִֶֶַָ

ואנאלה ּפרענּותא ְֲֲֳַַָָָֻקדמי

דיגלּון לעדן ְְְֲִִֵַָאׁשלם

יֹום קריב ארי ְֲֲִֵֵַָמארעהֹון

ְְְְִַַָָּתברהֹוןּומּבעדעתידלהֹון:

דלו יי ידין דעמּהארי ינא ְְְֲִִֵֵַָָ

צדיקיא עבדֹוהי ְְֲִִַַַָֻּופרענּות

קדמֹוהי גלי ארי ְְֱֲִִִֵַָָיתפרע

עליהֹון דתתקף ְְֲִִִִֵֵָדבעּדן

מּטלטלין יהֹון סנאה ְְְְִִַַָָָמחת

ְִִּוׁשביקין:

דחלתהֹוןלז אן ְְֲֵַַָָויימר

ּבּה: רחיצין דהוֹו ְֲִִִֵַַָּתקיפא

הוֹולח נכסתהֹון תרב ְְְֲִִַָדי

נסּכיהֹון חמר ׁשתן ְְֲִִֵַָָָאכלין

ויסעדּונכֹון ּכען ְְְֲִַַיקּומּון

מגן: עליכֹון ְֲֵֵָיהֹון

      
מּפנימׁשּפט לא מעׂשיהם על להם הּמתחּיב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּכמּוס הּוא הלא להם הּמּגיע מענׁש יּפטרּו ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹזה
אמר זה ועל הּדין, ליֹום ּבאֹוצרֹותי חתּום ְְְְִִִֶַַַַָָָעּמדי

י')הּנביא וצא(יׁשעי' ּפקּדה, ליֹום ּתעׂשּו ּומה ְְְְְֲִֵַַַַָָָֻ
הּדין יֹום מּפחד ׁשמּואל ּׁשחרד מה ְְִִֵֶַַַַַַָּולמד

ז"ל דּכאֹומרם אֹוב,':)(חגיגה ּבעלת ּבמעׂשה ְְְֲֲֲִֵַַַָָ
לֹומר Ìe˙Áוכפל È„nÚ ÒÓkּדר על וגֹו', ְַַָ»Àƒ»ƒ»ְֶֶַ

ז')אֹומרֹו ל"ד לגדר(ׁשמֹות ּוכׁשּיּגיע עֹון, נׂשא ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
וינקם ּבאֹוצרֹות יחּתמהּו נׂשֹוא נלאתי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹׁשּיאמר
מּנרּתיקּה ׁשמׁש ּבהֹוצאת רׁשעה מעֹוׂשי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּוא

ח':) אֹומרֹו(נדרים והּוא ה', יֹום אֹותם ÈÏולהט ְְְְִִַָָƒ
Ì˜:ּכביכֹול ּבעצמֹו הּוא ׁשּינקם ּפרּוׁש »»ְְְְִִֵֶַָֹ

ÈÏ.ÌlLÂלה) Ì˜ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ƒ»»¿ƒ≈ְְִֵֶֶַָָ
ג':) חּמה(ע"ז ה' יֹוציא לבֹוא ְִִֶַָָָׁשּלעתיד

אֹותם ולהטה ּבּה נּדֹונים הרׁשעים ְְְֲִִִִִִַָָָָָָמּנרּתיקּה
אֹומרֹו והּוא ּבּה, מתרּפאין Ì˜והּצּדיקים ÈÏ ְְְְְִִִִַַַָƒ»»

ÌlLÂטֹוב ׂשכר וׁשּלם לרׁשעים נקם ּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְִִֵֵָָָָָָ
ואֹומרֹו ÌÏ‚לּצּדיקים, eÓ ˙ÚÏסֹוד הּוא ְְִִַַ¿≈»«¿»

מ"ט)מאמר ּברּורי(סֹוטה והּוא מׁשיחא, עקבֹות ְְְֲִִֵֵַַָָ
עֹוׂשי ׁשל רגלם ּכׁשּתמּוט ס"מ רגלי ְְְִֵֵֵֶֶַַָָניצֹוצי
הּמעמיד מּדבר ּבּה ּׁשּנגע מּמה ותּגמר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָרׁשעה

ואֹומרֹו חן, ליֹודעי ÌBÈּכּידּוע B˜ Èk,'וגֹו ְְְְֵֵַַָƒ»ְ
הּנביא מאמר א')הּוא ה'.(צפניה יֹום קרֹוב ּכי ִִַַַַָָ

BÓÏ,ואֹומרֹו ˙„˙Ú LÁÂהעתידֹות הּנחמֹות הם ְְ¿»¬ƒ…»ֲִֵֶַָָ
לקּים ימהר ּתכף רׁשעה עֹוׂשי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכׁשּיׁשּתּלמּו

לּצּדיקים: העתידֹות ְֲִִִַַַָָהבטחֹות
Èk.'B‚Âלו) BnÚ '‰ ÔÈ„Èענין ׁשּגמר אחר ƒ»ƒ«¿ְִֶַַַַָ

להבטיחמכעיסי חזר סֹופם עד אל ְְְִִֵֵַַַַַָָ
אּתם, יריב לעֹולם ׁשּלא יׂשראל Èkלכללּות ְְְִִִִֵֶָָָָָֹƒ

BnÚ '‰ ÔÈ„Èּכֹוסֹות ּבּמׁשּפט יעמיד ּפרּוׁש »ƒ«ְֲִִֵַַָ
ׁשעברּו צרֹות ויראה עברּום אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָהּתרעלה
מהם ׂשרפּו מהם הרגּו מהם הּצּדיקים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל
נצטערּו אׁשר הּצּדיקים ּובׁשביל ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַהפׁשיטּום

אֹומרֹו והּוא ÌÁ˙Èיתנחם, ÂÈ„Ú ÏÚÂּפרּוׁש ְְְִֵַ¿«¬»»ƒ¿∆»ֵ
ועֹוד הּגלּות, צרֹות ּדי לֹומר יתנחם ְְְִִִֵַַַַָָָּבׁשבילם
עצמן להּציל ּביׂשראל ּכח ׁשאין ה' ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכׁשּיראה
מּוסר ּבׁשבט ליּסר ּבּצּדיקים אין וכח ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמהּגלּות,
אנׁשים ּביׂשראל יּׁשארּו לא ּגם אל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹלמרּגיזי
ואין הּקדׁש רּוח ּבעלי חֹוזים ּונביאים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹּגדֹולים

וגֹו' ז')אׁשּכֹול אֹומרֹו(מיכה והּוא ,˙ÏÊ‡ Èk ְְְְִֶָƒ»¿«
,„Èּדר על ּפרּוׁש עצּור אפס (ׁשמּואלּובזה »ְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ט') לּמדריכיםא' ּכח ׁשאין ּפרּוׁש ּבעּמי ְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹֹיעצר
להדריכם, ה' זהeÊÚÂּבדרכי ּומּצד ּפרּוׁש ְְְְִֵַַָ¿»ִֵֶַ

יׂשראל ואמר עזּוב, העם ‡eÓÈ‰Ïנׁשאר È‡ ְְְִִֵַַָָָָָ≈¡…≈
כן ּפי על אף מהּגנים מעׂשיהם ׁשאין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֻהגם
צּור, ּבתבת הרמּוז האלהים לפני ּבטענה ְְְֱֲִִֵֵַַָָָָָֹיבֹוא

Bוהּוא eÈÒÁויעברּו ׁשּירׁשיעּו הגם יׂשראל ּכי ְ»»ְְְְֲִִִֵֶַַַַָ
מחסיהם ּכל כן ּפי על אף ה' מּמצוֹות חלק ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָעל
ונהרגים וׁשפלּות, ּדּלּות סֹובלים ועליו ְְְְְֱִִִֶַַָָָּבה',
ּגֹואלם לצּור ּומצּפים ועֹומדים ׁשמֹו, קדּׁשת ְְְְְְֲִִַַַָֻעל

בֹו: חסיּו אֹומרֹו ְְָָוהּוא
BÓB‡Â'B‚Â BÓÈÁÊ ÏÁ L‡'ה מאמר הּוא ¿¿¬∆≈∆¿»≈¿ֲַַ

הּוא הּדברים והרּדפת ּדבריהם, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָנגד
מה על ויתנחם וגֹו' ידין ּכי הּדר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָעל
וגֹו' יד אזלת ּכי יראה ּכי ועֹוד עבדיו ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָּׁשּסבלּו
יקּומּו, וגֹו' חלב אׁשר ה' והׁשיב וגֹו', ְְְְֲִֵֵֶֶַָָואמר
זבחימֹו אֹוכלי ׁשל הּכרתם מעצמֹו הּדבר ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָּומּובן
הּוא ה' ּכי ויּכירּו יּצילּו, ולא יֹועילּו לא ְְִִִִִַַֹֹּכי
עּתה ראּו אמר ּׁשּגמר מה והּוא מֹוׁשיע, ְְְִֶֶַַַַַָָֹלבּדֹו

וגֹו': אני ְֲִִּכי
eÓe˜È.'B‚Âלח) ÌÊÚÈÂמיני ב' ׁשּיׁש לפי »¿«¿¿À∆¿ְִִֵֵֶ

עבֹודה ׁשעֹובד יׁש זרה, עבֹודה ְֲֲֵֵֵֶָָָָעֹובדי
זרה עבֹודה ׁשעֹובד ויׁש ּגמּור, לאלּה ְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹזרה
ׁשּפרׁשנּוהּו ּכמֹו ה' צּוה ׁשניהם ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָלאמצעי,

ד')ּבמקֹומֹו כ' העֹובד(ׁשמֹות ּכנגד אמר לזה , ְְְִֵֶֶֶַָָָ
עזר ויעזרכם יקּומּו אמר לאמצעי זרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻעבֹודה
להֹועיל לעזר עׂשאּוה זֹו לסּבה ּכי ְְְְֲֲִִִַָָָָָֹּבעלמא
עבֹודה העֹובד ּוכנגד עֹולם, אלהי ּובין ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּביניהם

אמר ּגמר לאלּה ‰˙Òזרה ÌÈÏÚ È‰È ֵֶַַָָָֹֹ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»
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 א••••       ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
      ....אני אני ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

••••א  ....י יא אי•••• ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵַַָָֹ
 ....י•••• ....י י אי•••• ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָָָֻ

 ....יי א ְִִַ

אנאלט אנא ארי ּכען ְֲֲֲֲֵַָָחזֹו

מני ּבר אלּה ולית ְֱִִֵַָהּוא

מחינא ּומחה ממית ֲִֵֵֵָָָָאנא

ידיואף מן ולית מסינא ְְְִִֵֵַַָ

ְִֵמׁשזב:
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‡.Âלט) ‡‰ È‡ È‡ È ‰Úלֹומר ּכפל ¿«»ƒ¬ƒ¬ƒ¿ַַָ
ּפעמים ‡Èב' È‡ׁשל טעּיֹות ׁשּתי ּכנגד ְִָ¬ƒ¬ƒְְֵֶֶֶָֻ

לזה זה, ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשרמזנּו זרה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבֹודה
ּבֹו חֹוׁשבים ׁשאּתם אחר ולא ּפרּוׁש אני ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹאמר
ׁשעֹוׂשים זרה עבֹודה ּוכנגד ּגמּור, ְֲִֵֶֶֶַָָָָֹלאלּה

אמר וגמר לבּדי, ּפרּוׁש הּוא אני אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלאמצעי
È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â:הּנבראים לבין ּביני אמצעי ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִִִֵֵֶַָָ

È‡.‰iÁ‡Â ˙ÈÓ‡ׁשּפֹועל האֹומרים ּכת ּכנגד זה ¬ƒ»ƒ«¬«∆ְְִֵֶֶֶֶַָ
לזה יׁש, יכֹולֹות ּוב' הּטֹוב ּפֹועל אינֹו ְֵֵֵֶַַָָהרע
ּבלבד זה ּבפרט ולא ואחּיה, אמית אני ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹאמר

ואני מחצּתי אני הרע ּפעלי ּבפרטי אפּלּו ְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאּלא
ּדרׁשּו ורז"ל יעש"ד:(ספרי)ארּפא, ְְְְִִֶַַָָ

ÔÈ‡Â.ÏÈvÓ È„iÓ,ימּותּו הּנבראים ׁשּכל ּפרּוׁש ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִֵֶַָָָ
ואין אמר ולא מּידי ואין לֹומר ּדּיק ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹולזה

מּידי: ִִִַָמּציל
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 ....י•••• ....י י אי•••• ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָָָֻ

 ....יי א ְִִַ

אנאלט אנא ארי ּכען ְֲֲֲֲֵַָָחזֹו

מני ּבר אלּה ולית ְֱִִֵַָהּוא

מחינא ּומחה ממית ֲִֵֵֵָָָָאנא

ידיואף מן ולית מסינא ְְְִִֵֵַַָ
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אמר וגמר לבּדי, ּפרּוׁש הּוא אני אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלאמצעי
È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â:הּנבראים לבין ּביני אמצעי ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִִִֵֵֶַָָ

È‡.‰iÁ‡Â ˙ÈÓ‡ׁשּפֹועל האֹומרים ּכת ּכנגד זה ¬ƒ»ƒ«¬«∆ְְִֵֶֶֶֶַָ
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ידי י  מי••••י אל ידי אא אי חר י ְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
י....בה י נא••••י אני חי מ אה בה ל ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֻ

באזני רד אר לא א יח)ה יד נע(במדבר אני א א ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
אנכי ....""חי ִַָֹ

       

ÌÏBÏ È‡ È ÈÓ‡Â ÈÈ ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk(מ (לב, ƒ∆»∆»«ƒ»ƒ¿»«¿ƒ«»…ƒ¿»
הּוא הּפרׁשה נֹוׂשא והרי ׁשבּועה, צריכים מּדּוע לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹיׁש

ּתביעה ל ואין - ליׂשראל ּׁשעֹוללּו מה על האּמֹות ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻענׁשם

(יכלת ה"חי" והן ה"יד" ׁשהן לפרׁש, ויׁש מּזֹו. יֹותר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹצֹודקת

ּגאֹון) נּסים רב ּבפרּוׁש א לב, ּברכֹות ּבארּוכה ראה - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוחּיים

מעׂשרה למּטה העֹולם, עניני לתֹו ּכלֹומר: "לעֹולם", ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָנמׁשכים

העֹולם והנהגת הּׁשביעי ּברקיע נׁשאר ׁשהקּב"ה ולא ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹטפחים,

ׁשכינה - לאדֹום גלּו ּכאׁשר ּגם ואז, ולּמּזלֹות. לּכֹוכבים ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָָמסּורה

הם יׂשראל ׁשּבני ּבׁשעה ׁשּגם ׁשבּועה, צריכים זה ועל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעּמהם.

עּמהם. ׁשכינה - ירּוד ייּבמּצב  ְְִִֶַָָָָ

  ¦©¦Æ§©´©§¦½
    §Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®¨¦³¨¨Æ

  §¨½̈§¦§©§©−£©¥«

י  א••••י אמ יחר להב (יחזקאלאת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַ
(לאנ)"כא) לנדו"ר "רק ל הית למ....  ְְְְֱִֵַַָָָָֹ
איבי••••ידי רחמי מת קילהיח אני אר לכ הרע ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ה מת את "ידי "ותאחז אחר: בר הלר זר והה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹמ
נק ולנק  ....להחזיק  י••••דהא תינר למד ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָֹ

ר מת לא "ידי מ "ותאחז אמר קראה ל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹמ
יכל ואינ ח זרק וד ר מת הא: ר דה מת ְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹוד
א יבלה יד וי חיו זרק הא ר דוה יבְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָלה
ותאחז יחר "רק א אמר ח הא רק הרי יד חזְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹא

רנת ל הה וה "ידי מא"הייוש ל"ז אה.... ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

   ©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−
   Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
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 י י••••יבהא....  ....ר••••י ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
י  ••••:אחרי רי) חללי  ומ לה היה זאת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

מה ב וביה יראל ( י....חללי  •••• ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מהעבדי נרע הא ר דה י יבהא רת חת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמע
רה מראית תיהאב וונת ונ ליה קד הא כביְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

יראל ר.... ְְְִֵֶָָ

    ©§¦³¦Æ©½¦¬©
    £¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈

  §¦¤¬©§¨−©«

 י י••••את כבי העבדי חי מה תלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
הא ר דה בק ז אה ל בח מה רא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻיראל:
ב הי ידי הזב ולא ליה בר הלאת ְְְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹכל

בחב....י דיד ממע••••י מיה ....יכת ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
י יזל••••יה אמר:ל ני החמ ד)ול "מרי(יואל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

"דהיה ני מחמ היה ממה למדר ואד היה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלה
א)ואמר ו"(עובדיה יקב אחי מחמ".... ד •••• ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

ו אדמת יבויהא לה וה ליה בר הרת ....ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
••••מ  רי לב)ל אנחינ(בראשית "ניו "אכרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

זלר....ד ••••מתנחמי   אדמת היא מה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ
אמר: הא וכ מתנחמת ה)אר מה(תהלי "אר ה "רית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נ היא אחרי ני "קבי בת ב" אר דרתרית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
 ר יהדה רי נחמיה ורי יהדה רי  ונחלק ריְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
רי כבי העבדי נד  ר נחמיה ורי ראלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנד
רי מ "איהא "אמרי יראל: לי ר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיהדה
רתי דא "הה ת אבד י "י "זאת ל ל ה "ולא ְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹד
יר איכה נלהת "נהב ה ואי" נהנכ ה לה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹהיא
רנ לא "י מכר ר י לא א מה אל האת מ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻאחד
לי ר נחמיה ורי כלית ד רי מ הל "רְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
הח רי מ "הה ת אבד י "י :כבי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהעבדי

לילי יבינוא" :"ד ד  כבי••••י העבדי ....ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
  ד••••י הדה לתלת ל ימי ....ולא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻ

י ••••ראלי ל "רא איב  "ללי אמר: הא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

בׁשמיאמ אתקנית ְְֲִִֵֵַַָארי

קים ואמרית ׁשכנּתי ְְֲִִִֵַַָָּבית

לעלמין: ְְֲִָָאנא

כחזּומא ּתרין חד על ְְִֵֵַַאם

ועד ׁשמיא מסֹוף ְְְִַַַָָברקא

חרּבי ּתתגלי ׁשמיא ְְְְִִִַַָסֹוף

אתיב ידי בדינא ְְְְִִִֵֵָָותתקף

ּולבעלי לסנאי ְְְְֲֲֵַַָָֻפרענּותא

אׁשלם: ְֱֵַַָדבבי

וחרּבימב מדמא גירי ְְְֱִִִֵַַַָארוי

מּדם ּבעממיא ְְְִִַַַָּתקטֹול

לאעּדאה וׁשבין ְְְְְִִַָָָָקטילן

ּובעל סנאה מריׁש ְְְִִֵֵֵָָכתרין

ְָָדבבא:

עממיאמג אריׁשּבחּו עמּה ְֲֵֵַַַַָָ

צּדיקּיא עבדֹוהי ְְֲִִַַַָֻפרענּות

יתיב ּופרענּות ְְְֲִֵַָֻיתּפרע

ארעּה על ויכּפר ְְְִִֵַַַַָלסנאֹוהי

עּמּה: ְֵַַועל
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Èk.'B‚Âמ) ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡,ׁשבּועה לׁשֹון ּפרּוׁש ƒ∆»∆»«ƒ¿ְְֵָ
לנקם חרּבֹו לׁשּנן ידיו ּבנׂשיאּות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשּנׁשּבע

אֹומרֹו והּוא aמּצריו, ÈBL Ì‡ואֹומרֹו וגֹו', ְְִָָƒ«ƒ¿«ְְְ

הּדין:ËtLÓaותאחז ּבמּדת יתקף ּפרּוׁש ְֵֹ¿ƒ¿»ְְִִִֵַַֹ
B‡ותתחּזק הרחמים מּדת ּגם ׁשּתסּכים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָירצה

אֹויבי ׁשהם ה' לצרי נקם להׁשיב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּבּמׁשּפט

על אּלא אֹותנּו ׂשֹונאים ׁשאינם ְְִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל
ואֹומרֹו ּבה', ּכתÈ‡ÓÏÂּדבקּותנּו הם ְְְֵֵַ¿ƒ¿«¿«ֵַ

ּדת: על יׂשראל ְֲִֵֶֶַַַַָהּמעברת



לט               
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ידי י  מי••••י אל ידי אא אי חר י ְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
י....בה י נא••••י אני חי מ אה בה ל ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֻ

באזני רד אר לא א יח)ה יד נע(במדבר אני א א ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
אנכי ....""חי ִַָֹ

       

ÌÏBÏ È‡ È ÈÓ‡Â ÈÈ ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk(מ (לב, ƒ∆»∆»«ƒ»ƒ¿»«¿ƒ«»…ƒ¿»
הּוא הּפרׁשה נֹוׂשא והרי ׁשבּועה, צריכים מּדּוע לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹיׁש

ּתביעה ל ואין - ליׂשראל ּׁשעֹוללּו מה על האּמֹות ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻענׁשם

(יכלת ה"חי" והן ה"יד" ׁשהן לפרׁש, ויׁש מּזֹו. יֹותר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹצֹודקת

ּגאֹון) נּסים רב ּבפרּוׁש א לב, ּברכֹות ּבארּוכה ראה - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוחּיים

מעׂשרה למּטה העֹולם, עניני לתֹו ּכלֹומר: "לעֹולם", ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָנמׁשכים

העֹולם והנהגת הּׁשביעי ּברקיע נׁשאר ׁשהקּב"ה ולא ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹטפחים,

ׁשכינה - לאדֹום גלּו ּכאׁשר ּגם ואז, ולּמּזלֹות. לּכֹוכבים ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָָמסּורה

הם יׂשראל ׁשּבני ּבׁשעה ׁשּגם ׁשבּועה, צריכים זה ועל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעּמהם.

עּמהם. ׁשכינה - ירּוד ייּבמּצב  ְְִִֶַָָָָ

  ¦©¦Æ§©´©§¦½
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י  א••••י אמ יחר להב (יחזקאלאת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַ
(לאנ)"כא) לנדו"ר "רק ל הית למ....  ְְְְֱִֵַַָָָָֹ
איבי••••ידי רחמי מת קילהיח אני אר לכ הרע ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ה מת את "ידי "ותאחז אחר: בר הלר זר והה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹמ
נק ולנק  ....להחזיק  י••••דהא תינר למד ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָֹ

ר מת לא "ידי מ "ותאחז אמר קראה ל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹמ
יכל ואינ ח זרק וד ר מת הא: ר דה מת ְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹוד
א יבלה יד וי חיו זרק הא ר דוה יבְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָלה
ותאחז יחר "רק א אמר ח הא רק הרי יד חזְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹא

רנת ל הה וה "ידי מא"הייוש ל"ז אה.... ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
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 י י••••יבהא....  ....ר••••י ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
י  ••••:אחרי רי) חללי  ומ לה היה זאת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

מה ב וביה יראל ( י....חללי  •••• ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מהעבדי נרע הא ר דה י יבהא רת חת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמע
רה מראית תיהאב וונת ונ ליה קד הא כביְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

יראל ר.... ְְְִֵֶָָ

    ©§¦³¦Æ©½¦¬©
    £¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈

  §¦¤¬©§¨−©«

 י י••••את כבי העבדי חי מה תלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
הא ר דה בק ז אה ל בח מה רא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻיראל:
ב הי ידי הזב ולא ליה בר הלאת ְְְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹכל

בחב....י דיד ממע••••י מיה ....יכת ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
י יזל••••יה אמר:ל ני החמ ד)ול "מרי(יואל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

"דהיה ני מחמ היה ממה למדר ואד היה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלה
א)ואמר ו"(עובדיה יקב אחי מחמ".... ד •••• ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

ו אדמת יבויהא לה וה ליה בר הרת ....ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
••••מ  רי לב)ל אנחינ(בראשית "ניו "אכרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

זלר....ד ••••מתנחמי   אדמת היא מה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ
אמר: הא וכ מתנחמת ה)אר מה(תהלי "אר ה "רית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נ היא אחרי ני "קבי בת ב" אר דרתרית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
 ר יהדה רי נחמיה ורי יהדה רי  ונחלק ריְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
רי כבי העבדי נד  ר נחמיה ורי ראלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנד
רי מ "איהא "אמרי יראל: לי ר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיהדה
רתי דא "הה ת אבד י "י "זאת ל ל ה "ולא ְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹד
יר איכה נלהת "נהב ה ואי" נהנכ ה לה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹהיא
רנ לא "י מכר ר י לא א מה אל האת מ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻאחד
לי ר נחמיה ורי כלית ד רי מ הל "רְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
הח רי מ "הה ת אבד י "י :כבי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהעבדי

לילי יבינוא" :"ד ד  כבי••••י העבדי ....ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
  ד••••י הדה לתלת ל ימי ....ולא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻ

י ••••ראלי ל "רא איב  "ללי אמר: הא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

בׁשמיאמ אתקנית ְְֲִִֵֵַַָארי

קים ואמרית ׁשכנּתי ְְֲִִִֵַַָָּבית

לעלמין: ְְֲִָָאנא

כחזּומא ּתרין חד על ְְִֵֵַַאם

ועד ׁשמיא מסֹוף ְְְִַַַָָברקא

חרּבי ּתתגלי ׁשמיא ְְְְִִִַַָסֹוף

אתיב ידי בדינא ְְְְִִִֵֵָָותתקף

ּולבעלי לסנאי ְְְְֲֲֵַַָָֻפרענּותא

אׁשלם: ְֱֵַַָדבבי

וחרּבימב מדמא גירי ְְְֱִִִֵַַַָארוי

מּדם ּבעממיא ְְְִִַַַָּתקטֹול

לאעּדאה וׁשבין ְְְְְִִַָָָָקטילן

ּובעל סנאה מריׁש ְְְִִֵֵֵָָכתרין

ְָָדבבא:

עממיאמג אריׁשּבחּו עמּה ְֲֵֵַַַַָָ

צּדיקּיא עבדֹוהי ְְֲִִַַַָֻפרענּות

יתיב ּופרענּות ְְְֲִֵַָֻיתּפרע

ארעּה על ויכּפר ְְְִִֵַַַַָלסנאֹוהי

עּמּה: ְֵַַועל
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Èk.'B‚Âמ) ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡,ׁשבּועה לׁשֹון ּפרּוׁש ƒ∆»∆»«ƒ¿ְְֵָ
לנקם חרּבֹו לׁשּנן ידיו ּבנׂשיאּות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשּנׁשּבע

אֹומרֹו והּוא aמּצריו, ÈBL Ì‡ואֹומרֹו וגֹו', ְְִָָƒ«ƒ¿«ְְְ

הּדין:ËtLÓaותאחז ּבמּדת יתקף ּפרּוׁש ְֵֹ¿ƒ¿»ְְִִִֵַַֹ
B‡ותתחּזק הרחמים מּדת ּגם ׁשּתסּכים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָירצה

אֹויבי ׁשהם ה' לצרי נקם להׁשיב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּבּמׁשּפט

על אּלא אֹותנּו ׂשֹונאים ׁשאינם ְְִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל
ואֹומרֹו ּבה', ּכתÈ‡ÓÏÂּדבקּותנּו הם ְְְֵֵַ¿ƒ¿«¿«ֵַ

ּדת: על יׂשראל ְֲִֵֶֶַַַַָהּמעברת



מ              
תא להליט "למ מררת "אלת לפיכ להמריר ילְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹֹלהר

לבי:  מה ייל י ••••מה ל תקלה כמ ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
:לה יעדי ••••:אמר סה תעה)א י(תהלי" ֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

וג ה יד ":כס  ••••:אמר י(כו (ישעיה ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָ
רגל ":"רמסה  ידיי••••"ידי "י מ זה ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ריב את יריב י :מ אא ריי ל ידי ואי הא לְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָ
:וג יד אזלת י יראה י קיהע ימד י •••• ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הרעו טיטס אמר מ ראלי ל "אלהימ "אי יאמר: ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהאיב
אמר: י רכתה את ז)ר תכה(מיכה איבי "ותרא ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
אלהי ה א אלי האמרה ה:" י י  ••••אז ְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָֹ

אי אי י ה רא" ויאמר: תי הא ר דה ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹיגה
ליה בא מאי ההר ליה את מאי "אבההה.... ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

י די י••••:ליכ אביא אר הרה מ אתכ יל מי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ידי י   מרה••••י אי מיד אתי י מ ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
הלמ וגר למלה ח אפ מתר מי כיתי ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָמק
וח מלמלה ר  וכל חה ל ליה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאימת

מ••••ידי....ממה תיכי ב)מק והיה(במדבר "יד ל אי" ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ
ממהר איי ללע אכי חי אמרי אבל מ להרע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹידי
בדרת ללע חי אי י בר הת לי  לפי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפר
מ תיה מ לירע ידי והיכלת מה פרע אי יְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאחר
לירע קמת ממהר תלמ לה הא וד ר מל יְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהח
קמת ראה א ומא יבא א הא ימת א י יוח ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ

יהח פרע ואיי ה תימ וא ללע חי אי אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ
:תמ יארע  י ••••אי י א הרה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

רי מ וכ ידי מט ותאחז חרי רק א יילְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
יי....למלה  ְְַָ

     

   ©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤
  ̈¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ§¨§¥´

   ̈®̈−§¥¬©¦«
  ••••(יג יזגי(סוטה ל להת היתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

הא ליה ממתר מה ל המיד לזה וה מה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻֻרת
להרי ל היה לא ר חי יראל: יאמר א די יוח רְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
ליו  זחה א למר ה א ראהק ולה ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹרא
תחמ אר מ היל הד ל ה י ל אְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ

יי....(ספרי) 
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 י••••ימכ ול ואזיו יוי הי אד רי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
אמר: הא וכ רה מ)לדברי באזי(יחזקאל יי ראה אד " ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

יתה בית מה וחמר קל ברי והרי "וג ל יו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמע
ואזיו ייו הי אד רי הק ומד ייל ראה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָהא

רה ילה הררי ה רה ברי להבי יומכ לול ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
וכה ה ....אחת ְַַַַָָ

    Â¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½
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 ̈−¨§¦§¨«
    י••••י  ייג א לח לא ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

 לי כר ריקהרה בר ל אי אחר: בר "יכח הא "י ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
אמר  ל דע כר מ  אי דר א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָרה

לו)חז"ל: מע(בראשית טל וג""ואחת ילג היתה ותמע ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
ילג ואהיה הלואי הלא ל להית דאי איי אמרה: ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלפי
מלכי ילט הי אברה ל בח דילה הל  ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָוכל

זרע ליבק ימתא.... ְְְִִִֵַַָ

  ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½
   §¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ

יתמד ּומליל מׁשה ֲִֶַַָָֹואתא

הדא תׁשּבחתא ּפתגמי ְְְִֵַָָָָָֻּכל

ּבר והֹוׁשע הּוא עמא ְֳֵַַַָָקדם

נּון:

יתמה למּללא מׁשה ְְֵֵֶַָָָֹוׁשצי

ּכל עם האלין פתגמּיא ְִִִֵַָָָָָּכל

ְִֵָיׂשראל:

לּבכֹוןמו ׁשּוֹו להֹון ְְֲִַַַואמר

אנא די ּפתגמיא ְְֲִִַָָָָלכל

דימסהד דין יֹומא ּבכֹון ְְִֵֵַָ

למּטר ּבניכֹון ית ְְְְִִֵַַָתפקדנּון

ּפתגמי ּכל ית ְְְִֵֶַָָָלמעּבד

הדא: ְַָָָאֹוריתא

הּואמז רקא פתגם לא ְֲִֵֵָָָארי

חייכֹון הּוא ארי ְֲִֵֵַמנכֹון

ּתֹורכּון הדין ְְְִֵָָָּובפתגמא

אּתּון די ארעא על ְִִַַַָיֹומין

ּתמן ירדנא ית ְְְִַַָָָָעברין

ְְֵַלמירתּה:

מׁשהמח עם יי ְִִֶַָֹּומליל

למימר: הדין יֹומא ְְִֵֵַָָָּבכרן

      

eÈ‰.'B‚Âמג) ÌÈB‚נקמה ה' ּבעׂשֹות ּכי ּפרּוׁש «¿ƒƒ¿ְֲִֵַָָ
ירּננּו יׂשראל מדרגת וירֹומם יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָּבאֹויבי
ּולרֹוממם לׁשּבחם יׂשראל עּמֹו על ְְְְְִִֵַַַַָָָהּגֹוים

קמ"ד)ּכאֹומרֹו ואֹומרֹו(ּתהּלים וגֹו', העם אׁשרי ְְְְְְְִִֵַָָ
Ìc Èk'וגֹוÌÂאּלא לבד ּדם ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ƒ«ְ¿»»ְְֵֶֶַָָֹ

נקם להם ה' יׁשיב לֹו און חרׁשּו אׁשר צריו ְֲִֶֶֶַָָָָָָָָּגם
אֹומרֹו ּדר על לעׂשֹות, ז')ׁשחׁשבּו יׁשּוב(ׁשם ְְֲֶֶֶַַָָָ

ואֹומרֹו בראׁשֹו, BÚעמלֹו B‡ Âהּוא ְְְֲָֹ¿ƒ∆«¿»«
וגֹו' עּמֹו ה' ידין ּכי לֹומר ׁשהתחיל הּדברים ְְְְִִִִִֶַַַַָָּגמר
יׂשראל על מהחטאים עדין הּנמצא ּכי אמר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוגמר

ּולחרּפהּת לׁשּמה היתה אׁשר הארץ עליהם כּפר ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ה': עם עֹון לכּפרת יהיה זה רּבֹות ְְֲִִֶֶַַַַָָׁשנים

e‰.e‡מד)  ÚLB‰Âאבל עּמֹו עֹומד היה ּפרּוׁש ¿≈«ƒֲִֵֵָָָ
וידּבר, ּכאֹומרֹו מׁשה אּלא ּדּבר לא ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹהּדּבּור

ּבפיהם ׂשימּה יׂשראל ּבני את ולּמדּה ה' אמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ואֹומרֹו מׁשה, אל יחיד אמרÚLB‰Âלׁשֹון ולא ְְְִֶֶָ¿≈«ְַָֹ

ׁשּתֹוספת לפי מׁשה, לֹו ׁשּקרא ּכמֹו ְְִִֶֶֶֶֶַָָֻויהֹוׁשע
ּבמאמר ּכרמּוז ּוגדּלה ליקר היא (ּבּמדּברהּיּו"ד ְְְֲִִִַַַַָָָָָֻ

ט"ז) ּוכׁשהׁשוםי"ג וגֹו' להֹוׁשע מׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָוּיקרא
הּיּו"ד, הסיר נּון ּבן והֹוׁשע הּוא ואמר ְְִִֵֵַַַַָָהּכתּוב

אֹומרֹו ּדר י')על וגֹו':(יׁשעי' הּגרזן היתּפאר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

              
     ••••תממ  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

  " :"מר (מר ש)   " ְְְֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
כ :מרי ר י י י י  ר מרית "ו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
ו ב י ת יימ  י  יימר   ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹוכ
מר ב ת ימב ורדת יי י   ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻד
יד  מי וכ  י ימכ ריי : ר דְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

מר: רימ וימ יב תמ (יב (שמות  " ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
יימר   וכ כ :מרי ירמ י י " יְְְְְְִִִִִִִִִֶַָָָָ
ית י   ד ו ת ת יימ  י ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
י ימ ריי : ר ד מר  ירו י ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָכי

וי יב תמ    מי וכ מיתת   מ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
:מרי רי י י "  " מר: מ ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
י ד ת יימ  י  יימר   וכ כְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ת  יו  ת  וריד  ת  רו ריְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמ
יימ  י ר ת  תו ר ת  ו וְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

וכ  י ימכ ריי : ר ד מר ת.... ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ

        

B˙B‡ ÈÈÓ e‡ È‡(מח לב, (רש"י ≈»«ƒƒ
למקֹום מּמקֹום העּתקה למנע רצּו והּמצרּיים נח ׁשל ּדֹורֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבני

ּבני רצּו ּכאן ואף מּמצרים), יׂשראל ּבני ויציאת לּתבה נח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ(ּכניסת

"ּומּות אמר ׁשהקּב"ה וכיון להר. רּבנּו מׁשה עלּית למנע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹיׂשראל

‰a.מׁשה ּפטירת עּכּוב מּמילא יגרם להר מׁשה עלּית אי הרי ," »»ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ּתבּטל זה ּביֹום ּבהר מׁשה יהיה לא ׁשאם יׂשראל, ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻוחׁשבּו

הּגזרה.  ְֵַָ
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  ••••ת מדו רית מית ת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
 יו ר ד ר ת מ יי וכ ר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

 י ר :מ  מר דכב  ור יי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוכ
  יר   ידי  ו ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
מי רי מ מר  ו מו י מ ו ייְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

 מית ....ת ְִֵֶָ

        

BÏ CÏ‰Â ,ıÓ˜Â ,EÈt ıÓ˜(נ לב, (רש"י ¿…ƒ¿»«¿»«
חּקת ּבפרׁשת ואּלּו לֹו", והל" רׁש"י ּכתב כו)ּכאן ּכתב(כ, ְְְִִַַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּכאן והינּו, לא. ותּו - ועצם" עיני עצם וקמץ, ּפי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ"קמץ

ואּלּו נׁשיקה), (מיתת עצמּה הּמיתה לאפן נתאּוה ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמפרׁש

ונר מּצעת (מּטה לּמיתה ההכנה אפן את חמד ׁשּמׁשה מפרׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשם

עצמּה. הּמיתה את לא א וכּו'), עּיּון.ּדלּוק וצרי  ְְְִִִֶַַַָָָָֹ
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   ••••י מ רמ....  ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹ

 ••••:כ מרי ת  י רמבמדבר) ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
וכ) מי ת רכו  ו "  רוד"ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֻ

י מי  מת י   מימיו תו  רְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
 תר ו כר י   מ :מרי רְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻי
ר מות מ   י  ו כר מ  י כְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

   ....  ֵֶָָֹ
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 ••••מר.... ••••וכ ר   י ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
י ד ר ....  ••••ביב י ידי י ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ

:ר  : מר י    י  ְְְֲֲִִֵֵֵֵַ

האזינו פרשת סימןחסלת גאוא"ל פסוקים מ"א

דעבראימט לטּורא ְֲֵַַָָָסק

די דנבֹו טּורא ְִִֵָָהדין

אּפי על די דמֹואב ְְְִֵַַַָָּבארעא

דכנען ארעא ית וחזי ְְְֲִֵֵַַַַָָירחֹו

יׂשראל לבני יהב אנא ְְֲִִִֵֵֵָָָדי

ְֲַָָלאחסנא:

סלקנ אּת די ּבטּורא ְְִֵַָָּומּות

ּכמא לעמ ואתּכנׁש ְְְְְְִֵַַָָָלתמן

בהֹור אחּו אהרן ְְֲֲִַֹדמית

לעמּה: ואתּכניׁש ְְְְִִֵַָטּורא

ּבמימרינא ׁשקרּתּון די ְְְִִֵַַַעל

מצּות ּבמי יׂשראל ּבני ְְְְִֵֵֵַָּבגֹו

די על דצן מדּברא ְְְְִִַַָָרקם

ּבני ּבגֹו יתי קּדׁשּתּון ְְְִִֵַָָלא

ְִֵָיׂשראל:

יתנב ּתחזי מקבל ֱֲֳִֵֵֵֶָארי

תעּול לא ּולתמן ְְֵַַָָָארעא

לבני יהב אנא די ְְְֲִִֵֵַָָָלארעא

פ פ פ ְִֵָיׂשראל:

      

ÌˆÚaÓ‡Ïמח) ‰‰ ÌB‰אֹומרֹו,Ó‡Ïׁשּיאמר ¿∆∆««∆≈…ְ≈…ֶַֹ
מכּון וזה למּות, עֹולה ׁשהּוא ליׂשראל ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֻלהם

ז"לׁשּדרׁשּו הּיֹום(ספרי)לדבריהם ּבעצם ּבאֹומרֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
יעש"ד: וכּו' אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו לפי ְְְְִִִֵֶֶַָָהּזה

הּקדֹוׁשÓe‰a˙נ) ׁשאין למּות התרצה ּפרּוׁש À»»ְְִֵֵֶֶַַָָ
אּלא חסידיו נפׁשֹות לֹוקח הּוא ְֲִֵֶַַָָָּברּו
ּדר על עּמי אל והאסף ואֹומרֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָלרצֹונם,

ק"ד.)אֹומרם להקּביל(ּכתבֹות הּצּדיקים ׁשּיֹוצאים ְְְְְִִִִֶַַַָֻ
אל ׁשּיאסף אליו ה' אמר ולזה צּדיק, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפני

לקראתֹו: הּבאים ְִִַַָָָעּמיו
„BÚׁשלׁשה לתת ּבא ּכי הּדר זה על ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיתּבאר

הּכתּוב ׁשעּור וזה האלהים, איׁש למיתת ְְְֱִִִִִֶַַָָָֹטעמים
,˙Óeוהּטעם‰aז"ל אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש Àְַַַ»»ְֵֶֶַָ

י"ד.) ּבׁשביל(סֹוטה נבֹו ּבהר מׁשה נקּבר לּמה ְְְְִִִֶַַָָָ
ּפעֹור ראׁשֹו ׁשּיזקף זמן ּבכל ּכי ּפעֹור ְְְְְֲִִֶָָֹֹעֹון

ּוכאֹומרֹו ונכנע, מׁשה ּכנגּדֹו ל"דימצא (לקּמן ְְְְְְְְִִֶֶַָָָ

ב'ו') טעם ּפעֹור, ּבית מּול ּבּגיא אֹותֹו ְְְִֵַַַַַֹוּיקּבר
‰n ‰ÏÚ ‰‡ ‡להּׂשיג ׁשּיּוכל ּכדי ּפרּוׁש ¬∆«»…∆»»ְְִֵֵֶַַ

טֹובים מעׂשים ּבאמצעּות ׁשהּׂשיג ְְֲִִִִֶֶֶַָָהאׁשר
מׁשּתף ּבעֹודֹו להּׂשיג יכֹול ּׁשאין מה ְְְִִֵֶַַַָָָֻהּנֹוראים
ההיא, הּמעלה להּׂשיג יכֹול ׁשאינֹו הּגּוף ְֲִִִֵֶַַַַַָָעם
ּבעֹולם ּפרּוׁש ׁשּמה עלה אּתה אׁשר אֹומרֹו ְְֲֵֶֶַָָָָָֹוהּוא

ג' EÈnÚהעליֹון, Ï‡ ÛÒ‡‰Âאֹומרם ּדר על ְֶָ¿≈»≈∆«∆ְֶֶַָ
פי"ט)ז"ל ּבּפסּוק(במ"ר כ"א), ל"ג וּיתא(לקּמן ְֵֶַַַָָ

ּדֹור יזּכּו מׁשה ׁשּבאמצעּות וגֹו' עם ְְְְִֵֶֶֶָָָראׁשי
ּכאֹומרֹו אליו מתיחסים והם (ׁשמֹותהּמדּבר, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

ז') אֹומרֹול"ב והּוא ,עּמ ׁשחת ּכי ÛÒ‡‰Âרד ְְְִִֵֵַ¿≈»≈
Ï‡,הּבא לעֹולם להביאם עּמי לסּבת ּפרּוׁש ∆ְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּכן ּגם ּכן ׁשאמר מצינּו ׁשּבאהרן (ּכאן)והגם ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּדֹורׁשין: לדרׁש ׁשּיׁש ּבמקֹום עּמיו אל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָוּיאסף
ÏÚBÂנא) ÌÏÚÓ ‡קּדׁשּתם לא אׁשר על «¬∆¿«¿∆¿ְֲִֶֶַַֹ

ּבענין חּקת ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה עּין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻוגֹו'.
:ּבאר ְֶֶֹזה



מי               
     ••••תממ  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

  " :"מר (מר ש)   " ְְְֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
כ :מרי ר י י י י  ר מרית "ו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
ו ב י ת יימ  י  יימר   ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹוכ
מר ב ת ימב ורדת יי י   ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻד
יד  מי וכ  י ימכ ריי : ר דְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

מר: רימ וימ יב תמ (יב (שמות  " ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
יימר   וכ כ :מרי ירמ י י " יְְְְְְִִִִִִִִִֶַָָָָ
ית י   ד ו ת ת יימ  י ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
י ימ ריי : ר ד מר  ירו י ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָכי

וי יב תמ    מי וכ מיתת   מ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
:מרי רי י י "  " מר: מ ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
י ד ת יימ  י  יימר   וכ כְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ת  יו  ת  וריד  ת  רו ריְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמ
יימ  י ר ת  תו ר ת  ו וְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

וכ  י ימכ ריי : ר ד מר ת.... ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ

        

B˙B‡ ÈÈÓ e‡ È‡(מח לב, (רש"י ≈»«ƒƒ
למקֹום מּמקֹום העּתקה למנע רצּו והּמצרּיים נח ׁשל ּדֹורֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבני

ּבני רצּו ּכאן ואף מּמצרים), יׂשראל ּבני ויציאת לּתבה נח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ(ּכניסת

"ּומּות אמר ׁשהקּב"ה וכיון להר. רּבנּו מׁשה עלּית למנע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹיׂשראל

‰a.מׁשה ּפטירת עּכּוב מּמילא יגרם להר מׁשה עלּית אי הרי ," »»ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ּתבּטל זה ּביֹום ּבהר מׁשה יהיה לא ׁשאם יׂשראל, ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻוחׁשבּו

הּגזרה.  ְֵַָ
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  ••••ת מדו רית מית ת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
 יו ר ד ר ת מ יי וכ ר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

 י ר :מ  מר דכב  ור יי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוכ
  יר   ידי  ו ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
מי רי מ מר  ו מו י מ ו ייְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

 מית ....ת ְִֵֶָ

        

BÏ CÏ‰Â ,ıÓ˜Â ,EÈt ıÓ˜(נ לב, (רש"י ¿…ƒ¿»«¿»«
חּקת ּבפרׁשת ואּלּו לֹו", והל" רׁש"י ּכתב כו)ּכאן ּכתב(כ, ְְְִִַַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּכאן והינּו, לא. ותּו - ועצם" עיני עצם וקמץ, ּפי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ"קמץ

ואּלּו נׁשיקה), (מיתת עצמּה הּמיתה לאפן נתאּוה ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמפרׁש

ונר מּצעת (מּטה לּמיתה ההכנה אפן את חמד ׁשּמׁשה מפרׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשם

עצמּה. הּמיתה את לא א וכּו'), עּיּון.ּדלּוק וצרי  ְְְִִִֶַַַָָָָֹ
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   §¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−
   ¦§©¦®©´£¤³«Ÿ
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   ••••י מ רמ....  ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹ

 ••••:כ מרי ת  י רמבמדבר) ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
וכ) מי ת רכו  ו "  רוד"ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֻ

י מי  מת י   מימיו תו  רְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
 תר ו כר י   מ :מרי רְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻי
ר מות מ   י  ו כר מ  י כְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

   ....  ֵֶָָֹ

   ¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤
   §¨̧¨Æ´Ÿ¨½¤¨¾̈¤
   £¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

 ••••מר.... ••••וכ ר   י ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
י ד ר ....  ••••ביב י ידי י ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ

:ר  : מר י    י  ְְְֲֲִִֵֵֵֵַ

האזינו פרשת סימןחסלת גאוא"ל פסוקים מ"א

דעבראימט לטּורא ְֲֵַַָָָסק

די דנבֹו טּורא ְִִֵָָהדין

אּפי על די דמֹואב ְְְִֵַַַָָּבארעא

דכנען ארעא ית וחזי ְְְֲִֵֵַַַַָָירחֹו

יׂשראל לבני יהב אנא ְְֲִִִֵֵֵָָָדי

ְֲַָָלאחסנא:

סלקנ אּת די ּבטּורא ְְִֵַָָּומּות

ּכמא לעמ ואתּכנׁש ְְְְְְִֵַַָָָלתמן

בהֹור אחּו אהרן ְְֲֲִַֹדמית

לעמּה: ואתּכניׁש ְְְְִִֵַָטּורא

ּבמימרינא ׁשקרּתּון די ְְְִִֵַַַעל

מצּות ּבמי יׂשראל ּבני ְְְְִֵֵֵַָּבגֹו

די על דצן מדּברא ְְְְִִַַָָרקם

ּבני ּבגֹו יתי קּדׁשּתּון ְְְִִֵַָָלא

ְִֵָיׂשראל:

יתנב ּתחזי מקבל ֱֲֳִֵֵֵֶָארי

תעּול לא ּולתמן ְְֵַַָָָארעא

לבני יהב אנא די ְְְֲִִֵֵַָָָלארעא

פ פ פ ְִֵָיׂשראל:

      

ÌˆÚaÓ‡Ïמח) ‰‰ ÌB‰אֹומרֹו,Ó‡Ïׁשּיאמר ¿∆∆««∆≈…ְ≈…ֶַֹ
מכּון וזה למּות, עֹולה ׁשהּוא ליׂשראל ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֻלהם

ז"לׁשּדרׁשּו הּיֹום(ספרי)לדבריהם ּבעצם ּבאֹומרֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
יעש"ד: וכּו' אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו לפי ְְְְִִִֵֶֶַָָהּזה

הּקדֹוׁשÓe‰a˙נ) ׁשאין למּות התרצה ּפרּוׁש À»»ְְִֵֵֶֶַַָָ
אּלא חסידיו נפׁשֹות לֹוקח הּוא ְֲִֵֶַַָָָּברּו
ּדר על עּמי אל והאסף ואֹומרֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָלרצֹונם,

ק"ד.)אֹומרם להקּביל(ּכתבֹות הּצּדיקים ׁשּיֹוצאים ְְְְְִִִִֶַַַָֻ
אל ׁשּיאסף אליו ה' אמר ולזה צּדיק, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפני

לקראתֹו: הּבאים ְִִַַָָָעּמיו
„BÚׁשלׁשה לתת ּבא ּכי הּדר זה על ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיתּבאר

הּכתּוב ׁשעּור וזה האלהים, איׁש למיתת ְְְֱִִִִִֶַַָָָֹטעמים
,˙Óeוהּטעם‰aז"ל אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש Àְַַַ»»ְֵֶֶַָ

י"ד.) ּבׁשביל(סֹוטה נבֹו ּבהר מׁשה נקּבר לּמה ְְְְִִִֶַַָָָ
ּפעֹור ראׁשֹו ׁשּיזקף זמן ּבכל ּכי ּפעֹור ְְְְְֲִִֶָָֹֹעֹון

ּוכאֹומרֹו ונכנע, מׁשה ּכנגּדֹו ל"דימצא (לקּמן ְְְְְְְְִִֶֶַָָָ

ב'ו') טעם ּפעֹור, ּבית מּול ּבּגיא אֹותֹו ְְְִֵַַַַַֹוּיקּבר
‰n ‰ÏÚ ‰‡ ‡להּׂשיג ׁשּיּוכל ּכדי ּפרּוׁש ¬∆«»…∆»»ְְִֵֵֶַַ

טֹובים מעׂשים ּבאמצעּות ׁשהּׂשיג ְְֲִִִִֶֶֶַָָהאׁשר
מׁשּתף ּבעֹודֹו להּׂשיג יכֹול ּׁשאין מה ְְְִִֵֶַַַָָָֻהּנֹוראים
ההיא, הּמעלה להּׂשיג יכֹול ׁשאינֹו הּגּוף ְֲִִִֵֶַַַַַָָעם
ּבעֹולם ּפרּוׁש ׁשּמה עלה אּתה אׁשר אֹומרֹו ְְֲֵֶֶַָָָָָֹוהּוא

ג' EÈnÚהעליֹון, Ï‡ ÛÒ‡‰Âאֹומרם ּדר על ְֶָ¿≈»≈∆«∆ְֶֶַָ
פי"ט)ז"ל ּבּפסּוק(במ"ר כ"א), ל"ג וּיתא(לקּמן ְֵֶַַַָָ

ּדֹור יזּכּו מׁשה ׁשּבאמצעּות וגֹו' עם ְְְְִֵֶֶֶָָָראׁשי
ּכאֹומרֹו אליו מתיחסים והם (ׁשמֹותהּמדּבר, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

ז') אֹומרֹול"ב והּוא ,עּמ ׁשחת ּכי ÛÒ‡‰Âרד ְְְִִֵֵַ¿≈»≈
Ï‡,הּבא לעֹולם להביאם עּמי לסּבת ּפרּוׁש ∆ְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּכן ּגם ּכן ׁשאמר מצינּו ׁשּבאהרן (ּכאן)והגם ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּדֹורׁשין: לדרׁש ׁשּיׁש ּבמקֹום עּמיו אל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָוּיאסף
ÏÚBÂנא) ÌÏÚÓ ‡קּדׁשּתם לא אׁשר על «¬∆¿«¿∆¿ְֲִֶֶַַֹ

ּבענין חּקת ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה עּין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻוגֹו'.
:ּבאר ְֶֶֹזה
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ÈkÂנב) ‰ אֹומרֹו ּדר על ּפרּוׁש ƒƒ∆∆ƒ¿∆¿ְֵֶֶַ
א') ל"ד הארץ,(לקּמן ּכל את ה' וּיראהּו ְְֵֶֶַַַָָָָ

ׁשם: ּׁשּפרׁשּתי מה ְְִֵֵֶַַַָועּין
‰nLÂÂ ‰   ׁשאמר אחר קׁשה ¿»»…»∆»»∆¿ֶֶַַַָָ

ולֹומר לחזר ּמקֹום מה תבֹוא לא ְְֲַַַָָָָֹֹוׁשּמה

ז"ל אֹומרם ּדר על ויתּבאר וגֹו', הארץ ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָאל
פ"ב) האבֹות(דב"ר עם לארץ לּכנס מׁשה ִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשעתיד

ּבּזהר ואמרּו לבֹוא, קכ.)לעתיד הּוא(ח"ב ּכי ְְְִִַַָָָֹ
ולזה ּגאּלתם, ּבבֹוא הארץ אל יׂשראל את ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻיביא
הּדברים ׁשּיהיּו חׁש תבֹוא לא וׁשּמה ה' ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכׁשאמר

ועד, לעֹולם הארץ ּביאת לֹו ׁשּמחליט ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָנׁשמעים
אמר לזה È L ‰ ּפרּוׁש וגֹו' ֶַָָ∆»»∆¬∆¬ƒ…≈ְֵ

מה ועּין לעתיד, יּתן אׁשר אל ולא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעּתה
ּבּפסּוק כ"ה)ּׁשּפרׁשּתי ג' ּנא:(לעיל אעּברה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

האזינּו ּפרׁשת ֲֲִַַַָָָחסלת



מג

פרשת האזינו לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ו אלול
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק  
ופרקים עו-עח

יום רביעי - כ"ט אלול
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ 
ופרקים פה-פז

יום שני - כ"ז אלול
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד
ופרקים עט-פא

יום חמישי - א' תשרי
מפרק א

עד סוף פרק י
ופרקים פח-צ

יום שלישי - כ"ח אלול
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט
ופרקים פב-פד

יום שישי - ב' תשרי
מפרק יא

עד סוף פרק יז
ופרקים צא-צג

שבת קודש - ג' תשרי
מפרק יח עד סוף פרק כג

ופרקים צד-צו

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 ...



מד             

אלול כ"ו ראשון יום
          

אלול כ"ז שני יום
אגרתיח           

יוםראשוֿןשניכ"וֿכ"זאלול
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ברכות.42. תמיד.43.סוף מסכת 1.סוף   לעם להורות נ"ע: ז"ל המחבר הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'
יעשון". אשר והמעשה בה ילכו הדרך 2.ה'   סה"ש) הענינים סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמן סדר ע"פ לא נסדרו "כי

."(110 ע' תש"ה
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מי"ז.3. פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, ב'.7.תהלים אות המסעות ענין לבאר ד"ה מסעי 8.לקו"ת

י"ד. ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, יב.10.ויצא צז, ז.11.תהלים ז, השירים 12.שיר   ,ח תולדות תו"א - רבים "ל'
לאדה"ז)". תקס"ח בסה"מ (בקיצור באריכות ב.13.א קעז, זח"ג ז.14.ראה יח, שם.15.קרח
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מי"ז.3. פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, ב'.7.תהלים אות המסעות ענין לבאר ד"ה מסעי 8.לקו"ת

י"ד. ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, יב.10.ויצא צז, ז.11.תהלים ז, השירים 12.שיר   ,ח תולדות תו"א - רבים "ל'
לאדה"ז)". תקס"ח בסה"מ (בקיצור באריכות ב.13.א קעז, זח"ג ז.14.ראה יח, שם.15.קרח
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אלול כ"ח שלישי יום
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מקומו.16. ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, א.19.קידושין לא, א.20.משלי ג, סוטה

             

         
         

          
           

  
  
    
   
   

    
    
  

  
   
   
   
   
  
   
  
  
   
  

  
  
    
  
   
  

 
       

        
          

         
        

        
         

       
       

         
       
           

         
         

       
           

            
            
       

       
   
  

   
  

  
   
   
   
   
    
    
  
     
   
  
  

  
   

   
   
   
   

   
   

   
   

        
       

          
           
         
        

        
        
      

        
      

        
          
        

        
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

 
      
        
      
       
      

      
        
        
        
       
       
        
        
        
         
       
      
       
       
       
       
      
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

א.21. ס, ח"ב א. כד, זח"א מ22.ראה ג.תהלים 23.ב,   הגילוי שזה ס"ד מש"כ לתרץ - כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא ו.24.נעשה ג, משלי   
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א.21. ס, ח"ב א. כד, זח"א מ22.ראה ג.תהלים 23.ב,   הגילוי שזה ס"ד מש"כ לתרץ - כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא ו.24.נעשה ג, משלי   



מח             

אלול כ"ט רביעי יום
אגרתיט          

        
        

       
    

            

            

              

         

    

    

   

    

   

    

    

    

   

    

   

     

    

    

    

            



        
        

       
          

        
      

       
         
         
       
       

      
       

           

         
           

       
         
 

 
  

 
 

   
   
   
   

  
    
   
    

  
   

           
         
         

        
      

         
         

        
     

        
       

          
    

         
    

      

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

 
     

     
        
      
      
     
       
        
      
        
     
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

בארוכה". סרל"א או"ח השו"ע 25‡Ï."וכפס"ד „‡  ‰השייכות מהי המבואר‰Ï"עצ"ע ע"פ וי"ל גו'?! יפית מה
ובאופן והנועם להיופי הטעם שם שלכן„‰ÏÙ‡‰בתו"ח - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן באגה"ק כמבואר היא שאהב"ת מובן - גו') ומה גו' (מה

ונועם)". דיופי ההפלאה בה ב.1.אין קד, עה"פ.2.תהלים הצ"צ) (רשימות אור יהל וש"נ.3.ראה ואילך. 11 ע' חי"ט לקו"ש ‰4.ראה
‡Ï „‡ .ט יא, 5‡Ï."איוב „‡  ‰שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש - באגה"ק כהנ"ל ללמוד איך היטב "עיי"ש

ובויקרא".דוקא בכ"ת כבפנים.6.הנא' שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל "המלובשת", שלפנינו: בתניא
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ז.7. פי"ז, כג.8.ב"ר לג, י.9.תשא לד, תשל"ג.10.ברכה א.11.קה"ת כח, 12.לסוכה   השגתם "משא"כ
וכו'". בכתר השיגו ודעת" חכ' יא.13.ב"השגת ו, א.14.ישעי' יח, וירא



מט              

תשרי א' חמישי יום
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הנעלם".15. הוי' "אליו שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" כאן16.ב"הערות הגי' הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"הערות
וצ"ל: טעה ואולי אינו). הצ"צ כתי"ק (גוף המעתיק בכת"י הוא כן וז"ל: שם בהערות שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"ז ומעיר עליהם, ‡Ì‰ÈÏ.שצ"ל:

לפנ"ז: באגה"ק "ÂÈÏ‡.17.וכמו"ש שליט"א: אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"ה").ב"הערות "הנעלם התיבות (בלי בבחי'" יב,18.הוי' ב"ב
19‡ÈÏ.א. Â‡  ‰."כנ"ל בהשגתם, א.20."משא"כ כח, ה'תשכ"ד.21.זח"ג וישב ש"פ
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ב.22. יז.23.ד, סימן לעיל נתבאר צו. קיט, 24.תהלים   במו"נ אשר האומר... ב): לג (ברכות מהמשנה "להעיר
טעם'!". לו ש'אין מצוה שהיא עצמו הרמב"ם כ' ובפיה"מ לקבוע... כדי הקן] [דשילוח דשה"ק המצוה טעם פי' פמ"ח ח.25.ח"ג ו, ואתחנן

א.26. יד, מגילה רפ"ק.27.ראה ב"ר וראה ג. ק, 28.תהלים   לתהלים להצ"צ אור) (יהל אוה"ת ב. קכ, "זח"א
.29עה"פ.   ."שם פירש"י עיין "אבל
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ב.22. יז.23.ד, סימן לעיל נתבאר צו. קיט, 24.תהלים   במו"נ אשר האומר... ב): לג (ברכות מהמשנה "להעיר
טעם'!". לו ש'אין מצוה שהיא עצמו הרמב"ם כ' ובפיה"מ לקבוע... כדי הקן] [דשילוח דשה"ק המצוה טעם פי' פמ"ח ח.25.ח"ג ו, ואתחנן

א.26. יד, מגילה רפ"ק.27.ראה ב"ר וראה ג. ק, 28.תהלים   לתהלים להצ"צ אור) (יהל אוה"ת ב. קכ, "זח"א
.29עה"פ.   ."שם פירש"י עיין "אבל
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.30   'עשי הול"ל ולכאורה שראיתי. בהדפוסים ובל"ג"כ"ה דגבול בהחילוק מדבר שכאן אפ"ל ואולי .
דאצי' הא ה"ה דאצי' דבל"ג - זל"ז שבין והשייכות שבאצי'. מדגיש ולכן דבריאה, תורה - שלמדתנו דאציל', תורה - תורתך - ואצילות בי"ע -

הספירות". שאר ובי"ע שבשם) (יו"ד חכ' ז.31.הוא ג, קהלת כד.32.ראה קד, שליט"א33.תהלים אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות
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הוא. יא.34.שצ"ל ז, א.35.ואתחנן ב.36.כב, מ, ה"א.37.קידושין פ"א שבת שם38.ירושלמי ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ומ"מ. ב.39.בציונים א, שם.40.שה"ש בהערות ובהנסמן 282 ע' חט"ו לקו"ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח"י א.42.לקו"ש קסב, ח"ג

תשכ"ה).43. (קה"ת, דא"ח עם 44"Ï.סידור " " סה"מ) זמן לאחר באגה"ק הוסיף בעצמו שאדה"ז שמצינו "ולהעיר
ובכ"מ)". .170 ע' 45"Ï.תש"ח " " עפמש"נ - במחדו"מ"."דוגמא - באדם שזהו איך אלוקה 46.אחזה
"Ï " "."וי"ל קצת. באו"א שלכאורה בי' פל"ב הק"ש ש' באמ"ב יל"ע 47"Ï."בכהנ"ל " " מעלת"

אחרות)". בתמונות מתעלמות - תמונתן - דעשי' (משא"כ ומח' דדיבור 48"Ï.האותיות " " צירופן שייך מה "צ"ע
הרי קדושות שאינן מתרץ ואולי לשלול? דהוצרך בצירופן".ˆ"Ïלהברתן שזהו ומבאר - בשינוי) - (עאכו"כ מלשה"ק בירידה
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הוא. יא.34.שצ"ל ז, א.35.ואתחנן ב.36.כב, מ, ה"א.37.קידושין פ"א שבת שם38.ירושלמי ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ומ"מ. ב.39.בציונים א, שם.40.שה"ש בהערות ובהנסמן 282 ע' חט"ו לקו"ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח"י א.42.לקו"ש קסב, ח"ג

תשכ"ה).43. (קה"ת, דא"ח עם 44"Ï.סידור " " סה"מ) זמן לאחר באגה"ק הוסיף בעצמו שאדה"ז שמצינו "ולהעיר
ובכ"מ)". .170 ע' 45"Ï.תש"ח " " עפמש"נ - במחדו"מ"."דוגמא - באדם שזהו איך אלוקה 46.אחזה
"Ï " "."וי"ל קצת. באו"א שלכאורה בי' פל"ב הק"ש ש' באמ"ב יל"ע 47"Ï."בכהנ"ל " " מעלת"

אחרות)". בתמונות מתעלמות - תמונתן - דעשי' (משא"כ ומח' דדיבור 48"Ï.האותיות " " צירופן שייך מה "צ"ע
הרי קדושות שאינן מתרץ ואולי לשלול? דהוצרך בצירופן".ˆ"Ïלהברתן שזהו ומבאר - בשינוי) - (עאכו"כ מלשה"ק בירידה
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' ב

              


        

          
        

      
         

           
      

















המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום ראשון עמ' ב



נה היום יום . . . 

ה'תש"גכו אלוליום ראשון

חומש: האזינו, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי. עו־עח.

תניא: אך הענין . . . ־קכח־ האותיות.

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי', מליחה, הדחה. ענינם בעבודה: 
שרי' - ווייקען זיך אין  דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.

ה  ִרּיָ ֲעבֹוָדה: ׁשְ ה, ְמִליָחה, ֲהָדָחה. ִעְנָיָנם ּבַ ִרּיָ ם ָהָאסּור הּוא: ׁשְ ּנּו ּדַ ר ַלֲאִכיָלה ְלהֹוִציא ִמּמֶ ׂשָ ר ּבָ ֵסֶדר ֶהְכׁשֵ
ְבֵרי ָהַרב, ְמִליָחה – ְיִחידּות, ֲהָדָחה – ִנּגּון. ּדִ רֹות ַעְצמֹו ּבְ – ְלַהׁשְ

ה'תש"גכז אלוליום שני

חומש: האזינו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד. עט־פא.

תניא: והנה בחי' . . . ־256־ ושכל.

מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער ערדישער וועלט 
איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מַאכט פון רוחניות גשמיות, און דער עם ישראל מַאכט פון 

גשמיות רוחניות.

ַאְרִצּיּות ָהעֹוָלם, ָקׁשּור הּוא ִעם ה'  ם ּבְ ָרֵאל, ּגַ ָאֶרץ". ַעם ִיׂשְ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ֵקן: "ִיׂשְ נּו ַהּזָ ְבֵרי ֹקֶדׁש ַרּבֵ ִמּדִ
ִמּיּות רּוָחִנּיּות. ׁשְ ה ֵמַהּגַ ָרֵאל עֹוׂשֶ ִמּיּות, ְוַעם ִיׂשְ ׁשְ ה ֵמָהרּוָחִנּיּות ּגַ ֵרְך עֹוׂשֶ ֶאָחד. ה' ִיְתּבָ

ה'תש"גכח אלוליום שלישי

חומש: האזינו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט. פב־פד.

תניא: כן עד"ז . . . .־256־ מהאריז"ל.

ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני צדקה וחזוק 
היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר יעדער גוטער זאך ווָאס 

א איד טוט, צָאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.

ִעְנְיֵני ְצָדָקה ְוִחּזּוק  ָצְרֵכי ִצּבּור ּבְ ַמּנֹו ַלֲעֹסק ּבְ ְכָלל ּוִבְפָרט ְלַהּנֹוֵתן ֵמִעּתֹו ּוִמּזְ יר", ּבִ ֲעׁשִ ת ה' ִהיא ּתַ ְרּכַ "ּבִ
ם הּוא  ּלֵ ה, ְמׁשַ הּוִדי עֹוׂשֶ ּיְ ל ָדָבר טֹוב ׁשֶ ַעל חֹוב. ֲעבּור ּכָ ַאר ּבַ רּוְך הּוא ֹלא ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ֲהדּות, ּוְכַמֲאָמר: ַהּקָ ַהּיַ

ֶרַוח[. ים, ּוַפְרָנָסה ּבְ ָבִנים, ַחּיִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ]=ּבְ ָבֵני ַחּיֵ 'ֵמיַטב', ּבְ ּבְ

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת דער גוף פון 

א אידען.

              

        
 

            
         

          
         

         
 

          

         
        

        


        
       

         
      





































היום יום . . . נו

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ
ל ְיהּוִדי. רּוְך הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה גו' -  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ א" ּבַ ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ית ָקָטן. ּלִ ִליְך: ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו". ְלַתׁשְ י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

י ִאם ַעל  ּכִ ָרצֹון"  "ְיִהי  ֵאין אֹוְמִרים  ֲאָבל  ַאִיל,  ֹראׁש  ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים  ְוֹקֶדם  ָרָכה  ַהּבְ ַאַחר  ּפּוַח -  ַהּתַ ַעל  ׁשֶ ָרצֹון"  "ְיִהי 
ּפּוַח. ַהּתַ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ִקיַעת  ּקֶֹדם ּתְ ְתִחיל "ְלָהִבין ַהֶהְפֵרׁש" )ע"ד ַעּמּוד א(, ׁשֶ ּבּור ַהּמַ ַמע ּדִ ִריַאת ׁשְ ַער ַהּקְ ּדּור ׁשַ ּסִ תּוב ּבַ ּכָ ַמה ּשֶׁ
ם  ִני ִמּשֵׁ ם ׁשֵ ֶהם ׁשֵ ּלָ בֹות ׁשֶ י ּתֵ ָראׁשֵ סּוִקים ׁשֶ נֹות ֵמַהּפְ ּוָ ָלל ֵהם ַהּכַ ֶדֶרְך ּכְ רּוׁשֹו: ּבְ ֹכַח", ּפֵ א ּבְ ׁשֹוָפר אֹוְמִרים "ָאּנָ
בֹות. ְוָהעֹוֵסק  ָבה, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ ַמֲחׁשָ ֹכַח כּו'" ּבְ א ּבְ בֹות "ָאּנָ ִנים ַהּתֵ ַכּוְ ּמְ מ"ב, ָאְמָנם ֵיׁש ׁשֶ

ָנתֹו ְרצּוָיה. ּוָ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָאז ּכַ רּור ּבְ נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד ָהִעְנָיִנים ּבָ ַכּוָ ּבְ

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

בֹוא  ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ נּו: ׁשַ ר לֹו ַרּבֵ ֱאלּול תקס"ד ִסּפֵ י ּבֶ ּשִׁ ׁשִ ֵצא ּבְ ֵקן ב ּתֵ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֵאֶצל ַרּבֵ יִחידּות ַה"ּצֶ ּבִ
י  ְבּתָ ַעד ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ
א  ִגיַמְטִרּיָ הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה ֱאֹלֶהיָך, ֱאֹלִקים ּבְ ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
יק ר'  ּדִ דֹוָלה ִמּתֹוָרה ַהִהיא. ָהַרב ַהּצַ ִהְתעֹוְררּות ּגְ א ָהיּו ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ל ַהֶחְבַרּיָ ָרא ֱאֹלִקים. ּכָ ית ּבָ ֵראׁשִ ַבע, ּבְ ַהּטֶ
ׁשּוָבה  ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ יַע ְלַמֲעַלת ּתְ י הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּגִ יּפָאִלי ָאַמר, ּכִ ְמׁשּוָלם זּוְסָיא ֵמַאּנִ
י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ  יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ְהֶיה ִעם ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך. ש, ׁשִ ִמים ּתִ בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ַלֲחָלִקים, ּכִ

ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך. ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ ְלֵרֲעָך ּכָ
ר  ׁשּוָבה" ְצרּוָפה ֵמָחֵמׁש אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ ַבת "ּתְ ם: ּתֵ "ל, ִסּיֵ "ּב[ ֶאת ַהּנַ י ]ָהַרׁשַ ר ִלי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל  ם ּבָ ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ֲאִריכּות ֲחִמּשָׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ּכָ

ה. ִפּלָ ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ

            

ה'תש"ע אלול כ"ו ראשון יום     

        
            
             

        
עם סכנה) בו (שאין חולה של לפיו להאכיל חכמים אסרו
"שהרי מותר לפיו ולא לידו לתת אבל שלו, דמאי מפירות הארץ

לבד לקחת היה ויכול לו" משנה)מצוי .(כסף
לתת לו אסור הרופא של הם הדמאי פירות כאשר ומדוע

לידו? אפילו לחולה
לולי כאשר דרבנן, באיסור גם עבירה, לעבור לחברו סיוע כי
"לפני משום התורה מן אסור זאת, לעשות באפשרותו אין הסיוע
האיסור על לעבור יכול חברו אם אך מכשול", תתן לא עיוור
גם גזרו חכמים אבל עיוור", "לפני משום כאן אין עזרתו, ללא
לא דרבנן באיסור אך עבירה", עוברי בידי "מסייע משום בזה

לגזירה"). גזירה גוזרין "אין (כי גזרו

אפשרות לחולה ואין הרופא של הם הפירות כאשר לכן,
של לידו אף מהן לתת לרופא אסור בעצמו, אלו מפירות לאכול
ויכול החולה, של הפירות אם אך עיוור". "לפני משום החולה,
אסור דמאי כי 'מסייע', כאן ואין לידו לתת מותר בעצמו, ליטלם
טבל שהוא ידע "אם ולכן אסרו. פיו לתוך בנותן ורק מדרבנן,

מדאורייתא אסור טבל כי אסור", ידו לתוך אפילו (מגןודאי,

הפרמ"ג) ביאור ע"פ סק"ב, קס"ג, סי' או"ח .אברהם
השקל' ה'מחצית שם)ומבאר אברהם'(או"ח ה'מגן שלמסקנת

להושיט אין ולכן דרבנן, באיסור אף עבירה לעוברי לסייע אסור
בזה שאין אף ידיו, נטל שלא למי האוכל) של הוא אם (גם לחם
התיר לא (והרמב"ם בעצמו לקחת יכול כי עור" "לפני משום
רפואה). לצורך רק לידו החולה של דמאי מפירות לתת לרופא

אדה"ז גם כתב שם)וכך בו(או"ח שיודע למי להאכיל "אסור :
אסור לו, שמושיטו רק האוכל של הפת ואפילו ידיו... נטל שלא

עבירה". עוברי ידי לסייע

ה'תש"ע אלול כ"ז שני יום     

        
    

היא לאילנות השנה כראש בשבט ט"ו קביעת כי אומרים יש
ר"ה)מדרבנן בתחילת הרי"ף על משמע(רש"י הרמב"ם מדברי אך ,

בכלל הוא בתורה, מפורש אינו שהתאריך ואף התורה. מן שהוא
מסיני. למשה הלכה שהם השיעורים

לחכמים מסרה שהתורה מדברים שהוא לומר יש ועוד
המועד בחול מלאכה איסור כמו התורה, מן נעשו ובקביעתם
מסרה עצמה התורה פרטיו ואת מהתורה, עיקרו דעות שלכמה

לחכמים.
יש מסברא, זה תאריך בקביעות דנו שבגמרא מכך והנה,
הם אלא לחכמים נמסר לא שהתאריך השני, כאופן להוכיח
דבר זה והרי החדשה. השנה פירות יחנטו בו המועד את קבעו
בהלכה התאריך וקביעת התורה, דיני לפי נקבע שהטבע נפלא

הפירות צמיחת של הטבעי התהליך על כ"ו(לקוטימשפיעה שיחות

(421 .עמ'

בגמרא הנאמר מבואר זה א)לפי טו, מעוברת(ר"ה בשנה שאף
רוב אחר 'הלך כי ראשון, באדר ולא בשבט חל לאילנות ר"ה

שבט' ששמו ו'מי שם)שנים' .(רש"י
כי לאילנות' השנה כ'ראש נקבע בשבט ט"ו תמוה: ולכאורה
את המגדל שרף העלו והעצים השנה של הגשמים רוב ירדו אז

מההפירות, הגשמים רוב ירדו לא עדיין מעוברת בשנה ואם
שבט'? ש'שמו יועיל

שט"ו וכיון הטבע, את הקובעים הם התורה שדיני אלא
רוב ירדו לא עדיין אם הוא כך החנטה, כזמן נקבע בשבט

וידלק!' לחומץ יאמר וידלק לשמן שאמר ו'מי (שו"תהגשמים,

יד) סי' או"ח .חת"ס
נקבע התאריך אכן כי זו קושיא מכוח כתב אוירבך והגרש"ז
עיקר על הם בגמרא שנאמרו והטעמים מסיני, למשה הלכה
והקיץ החורף שזמני אוסטרליה כגון במקומות אף ולכן ההלכה.
לאילן השנה ראש הוא בשבט ט"ו ישראל, מארץ הפוכים בהם

שם הנוגעות ס"ו)להלכות סוף סב סי' קמא שלמה .(מנחת

ה'תש"ע אלול כ"ח שלישי יום   

        
           

  
תנאים במחלוקת תלוי זה ב)דין לז, 'ברירה'.(עירובין יש האם

'יש אחת לדעה הוברר, כך ואחר ספק בו שהיה דבר כלומר,
אינו לבסוף הבירור אחרת ולדעה למפרע, הדבר והוברר ברירה'
וכאשר ברירה', ש'יש כאן הרמב"ם ופסק העבר. על מוכיח
שעליו הסלע שהוא למפרע הדבר הוברר סלע בידו עלתה
– אמירתו ומשעת שני, המעשר את (לחלל) לפדות התכוין

פדויים. הפירות

שיש כאן הרמב"ם דברי שלכאורה קורקוס, הר"י והקשה
לדבריו סותרים הכ"א)'ברירה' פ"א תרומות תורה(בהל' של שבדבר

ברירה'? 'אין
ותירץ:

זה", מכיס בידי שתעלה סלע על מחולל שני "מעשר באומר
כי מחולל המעשרֿשני מקרה ובכל ל'ברירה', צריכים אנו אין
אך בספק הם שבכיס הסלעים כל ואמנם, זה. בכיס נמצא הסלע
נעשה שעליו הסלע שזה נאמר בידו הסלע שתעלה בשעה

החילול.
להבין: צריך ועדיין



נז             

ה'תש"ע אלול כ"ו ראשון יום     

        
            
             

        
עם סכנה) בו (שאין חולה של לפיו להאכיל חכמים אסרו
"שהרי מותר לפיו ולא לידו לתת אבל שלו, דמאי מפירות הארץ

לבד לקחת היה ויכול לו" משנה)מצוי .(כסף
לתת לו אסור הרופא של הם הדמאי פירות כאשר ומדוע

לידו? אפילו לחולה
לולי כאשר דרבנן, באיסור גם עבירה, לעבור לחברו סיוע כי
"לפני משום התורה מן אסור זאת, לעשות באפשרותו אין הסיוע
האיסור על לעבור יכול חברו אם אך מכשול", תתן לא עיוור
גם גזרו חכמים אבל עיוור", "לפני משום כאן אין עזרתו, ללא
לא דרבנן באיסור אך עבירה", עוברי בידי "מסייע משום בזה

לגזירה"). גזירה גוזרין "אין (כי גזרו

אפשרות לחולה ואין הרופא של הם הפירות כאשר לכן,
של לידו אף מהן לתת לרופא אסור בעצמו, אלו מפירות לאכול
ויכול החולה, של הפירות אם אך עיוור". "לפני משום החולה,
אסור דמאי כי 'מסייע', כאן ואין לידו לתת מותר בעצמו, ליטלם
טבל שהוא ידע "אם ולכן אסרו. פיו לתוך בנותן ורק מדרבנן,

מדאורייתא אסור טבל כי אסור", ידו לתוך אפילו (מגןודאי,

הפרמ"ג) ביאור ע"פ סק"ב, קס"ג, סי' או"ח .אברהם
השקל' ה'מחצית שם)ומבאר אברהם'(או"ח ה'מגן שלמסקנת

להושיט אין ולכן דרבנן, באיסור אף עבירה לעוברי לסייע אסור
בזה שאין אף ידיו, נטל שלא למי האוכל) של הוא אם (גם לחם
התיר לא (והרמב"ם בעצמו לקחת יכול כי עור" "לפני משום
רפואה). לצורך רק לידו החולה של דמאי מפירות לתת לרופא

אדה"ז גם כתב שם)וכך בו(או"ח שיודע למי להאכיל "אסור :
אסור לו, שמושיטו רק האוכל של הפת ואפילו ידיו... נטל שלא

עבירה". עוברי ידי לסייע

ה'תש"ע אלול כ"ז שני יום     

        
    

היא לאילנות השנה כראש בשבט ט"ו קביעת כי אומרים יש
ר"ה)מדרבנן בתחילת הרי"ף על משמע(רש"י הרמב"ם מדברי אך ,

בכלל הוא בתורה, מפורש אינו שהתאריך ואף התורה. מן שהוא
מסיני. למשה הלכה שהם השיעורים

לחכמים מסרה שהתורה מדברים שהוא לומר יש ועוד
המועד בחול מלאכה איסור כמו התורה, מן נעשו ובקביעתם
מסרה עצמה התורה פרטיו ואת מהתורה, עיקרו דעות שלכמה

לחכמים.
יש מסברא, זה תאריך בקביעות דנו שבגמרא מכך והנה,
הם אלא לחכמים נמסר לא שהתאריך השני, כאופן להוכיח
דבר זה והרי החדשה. השנה פירות יחנטו בו המועד את קבעו
בהלכה התאריך וקביעת התורה, דיני לפי נקבע שהטבע נפלא

הפירות צמיחת של הטבעי התהליך על כ"ו(לקוטימשפיעה שיחות

(421 .עמ'

בגמרא הנאמר מבואר זה א)לפי טו, מעוברת(ר"ה בשנה שאף
רוב אחר 'הלך כי ראשון, באדר ולא בשבט חל לאילנות ר"ה

שבט' ששמו ו'מי שם)שנים' .(רש"י
כי לאילנות' השנה כ'ראש נקבע בשבט ט"ו תמוה: ולכאורה
את המגדל שרף העלו והעצים השנה של הגשמים רוב ירדו אז

מההפירות, הגשמים רוב ירדו לא עדיין מעוברת בשנה ואם
שבט'? ש'שמו יועיל

שט"ו וכיון הטבע, את הקובעים הם התורה שדיני אלא
רוב ירדו לא עדיין אם הוא כך החנטה, כזמן נקבע בשבט

וידלק!' לחומץ יאמר וידלק לשמן שאמר ו'מי (שו"תהגשמים,

יד) סי' או"ח .חת"ס
נקבע התאריך אכן כי זו קושיא מכוח כתב אוירבך והגרש"ז
עיקר על הם בגמרא שנאמרו והטעמים מסיני, למשה הלכה
והקיץ החורף שזמני אוסטרליה כגון במקומות אף ולכן ההלכה.
לאילן השנה ראש הוא בשבט ט"ו ישראל, מארץ הפוכים בהם

שם הנוגעות ס"ו)להלכות סוף סב סי' קמא שלמה .(מנחת

ה'תש"ע אלול כ"ח שלישי יום   

        
           

  
תנאים במחלוקת תלוי זה ב)דין לז, 'ברירה'.(עירובין יש האם

'יש אחת לדעה הוברר, כך ואחר ספק בו שהיה דבר כלומר,
אינו לבסוף הבירור אחרת ולדעה למפרע, הדבר והוברר ברירה'
וכאשר ברירה', ש'יש כאן הרמב"ם ופסק העבר. על מוכיח
שעליו הסלע שהוא למפרע הדבר הוברר סלע בידו עלתה
– אמירתו ומשעת שני, המעשר את (לחלל) לפדות התכוין

פדויים. הפירות

שיש כאן הרמב"ם דברי שלכאורה קורקוס, הר"י והקשה
לדבריו סותרים הכ"א)'ברירה' פ"א תרומות תורה(בהל' של שבדבר

ברירה'? 'אין
ותירץ:

זה", מכיס בידי שתעלה סלע על מחולל שני "מעשר באומר
כי מחולל המעשרֿשני מקרה ובכל ל'ברירה', צריכים אנו אין
אך בספק הם שבכיס הסלעים כל ואמנם, זה. בכיס נמצא הסלע
נעשה שעליו הסלע שזה נאמר בידו הסלע שתעלה בשעה

החילול.
להבין: צריך ועדיין



נח            

נפדו, סלע איזה על ברור לא אם גם מחוללים הפירות אמנם
הם הסלעים כל הרי חילל סלע איזה על נתברר לא עוד כל אבל
לומר נוכל 'ברירה' יש אם ורק החילול, היה עליהם שמא בספק
הם הסלעים ושאר מעשר" תהי בידו שתעלה "הסלע שרק

חולין!
לומר: ויש

הסלעים ברוב בטל עליו חל שהפדיון הסלע התורה, מן
חשוב' 'דבר כדין בטל אינו שמדרבנן אלא מאכ"אשבכיס, (הל'

ה"א) 'ברירה'פט"ז בו יש מדרבנן שאיסורו וכיון פ"ח(הל', עירובין

עליוה"ז) שחל הסלע הוא בידו שעלה שהסלע למפרע ומתברר ,
וישפה)הפדיון .(שהם

ה'תש"ע אלול כ"ט רביעי יום      

        
            

          
           
          

בהגמרא נג, –(ב"מ ממעשרו" איש יגאל גאל "אם לומדת: (
שוה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו, כל ולא - "ממעשרו

פרוטה".
ניתן לא פרוטה שוה אינו שני המעשר אם ותוס', רש"י לדעת
בהמשך המחלוקת זה ולפי ממון. חשוב שאינו כיון לפדותו
כשהמעשר רק קיימת מלפדות המניעה האם היא הגמרא דברי
ואין פרוטות מד' פחות שווה הוא אם גם או פרוטה שווה אינו

של בחומש המעשר.פרוטה

הגמרא ב)ובהמשך נב, שאין(שם שני מעשר חזקיה: "אמר :
מעות על מחולל וחומשו 'הוא אומר: פרוטה שווה בו

מעותיו". לצמצם לאדם לו אפשר שאי לפי הראשונות',
שווה בו שאין שני מעשר לחלל שכדי ותוס' ברש"י ומבואר
אחר, שני מעשר עליה חיללו שכבר מטבע לייחד צריך פרוטה
של חדש חילול זה שאין כך הראשונות" "מעות נקראת והיא
הקודם החילול המשך אלא פרוטה, משווה פחות שני מעשר

זו. מטבע על שחיללו
שני שמעשר הירושלמי כדעת שפסק מוכח הרמב"ם מדברי
ללא פרוטה על לחללו יכול פרוטה שווה בחומשו או בו שאין

חומש וכס"מ)תוספת רדב"ז קורקוס, מהר"י בדבריו: למדו .(כך
כן שני, מעשר עליה פדו שכבר מטבע על פודה אם ואולם

חומש להוסיף קכזצריך סי' מע"ש ערוה"ש, קורקוס. .ס"יא)(מהר"י

התשע"א תשרי א' חמישי יום    

          
           

          
         

  
הפירות שבה השמיטה בשנת רק הוא רבעי כרם לציין החיוב
ובזה גזלן, הוא מהפירות הנוטל השנים בשאר אך לכל, מותרים
להציל לדאוג צורך שאין היינו וימות', לרשע 'הלעיטהו אומרים

מאיסור. הרשע את
אנשים שהיו שפחה אודות בגמרא מסופר להקשות: ויש
שתוכל כדי לשחררה האדון את חכמים וכפו בה, נכשלים
'הלעיטהו אמרו ולא זאת עשו ומדוע בה. יכשלו ולא להינשא

וימות'? לרשע
לומר: ויש

אחד מאיסור אותו מפרישים שאנו שעה באותה רבעי, בנטע
לרשע 'הלעיטהו אומרים ולכן גזל, איסור משום רשע הוא עדיין
להצילו ניתן אם אך השניה. העבירה את גם ויעשה וימות'
באותה כמעשה שעה, באותה כלל רשע יהא ולא מאיסור לגמרי

זאת לעשות יש טעםשפחה, קעח)(טוב סי' ח"א .ודעת
לנו 'אין המשניות בפירוש הרמב"ם מדברי כי שהוסיפו ויש

מכשול לידי יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות  
 איסור על עובר שעה שבאותה משום שדוקא משמע ,'

שנפרישו ידי על אם אך הקטן, מהאיסור להצילו אין יותר גדול
בחומרתו, שווה או יותר קטן איסור על יעבור הגדול מהאיסור

זאת לעשות מג)יש סי' יו"ד דבר .(משיב
ביחיד אלא וימות' לרשע 'הלעיטהו אומרים שאין שכתב ויש

לכלל הנוגעת בתקנה לא קפא)אך סי' או"ח שערים .(בית
שאין יתכן וימות' לרשע 'הלעיטהו שאומרים במקום וגם
וזאת, משובח. זה הרי כך העושה אך מאיסור, להפרישו חובה
הפירות את מחללים שהיו הצנועים אודות המשנה דברי פי על
שמיטה, בשנת רק שהכוונה מפרש הרמב"ם שלהם: מעות על

מפרשים יש אך כך, לנהוג אין שנים שבשאר ומאירימשמע (תוס'

א) סט, להפרישב"ק שיש היינו שנים, בשאר אפילו שמדובר
הפירות את לגזול הבאים רשעים גם מאיסור    

 .

ה'תשע"א תשרי ב' שישי יום  

        
           
         

     

מעשרות: וידוי בדין הראשונים נחלקו
 חייב הבית בפני שלא ובין הבית בפני "בין –

ואם ה'', 'לפני שנאמר: במקדש ומצוותו ולהתוודות. לבער
יצא". - מקום בכל התוודה

            

 .המקדש בבית רק נוהג הוידוי - (בהשגות)
 ,במקדש - לכתחילה הבית. בזמן רק נוהג הוידוי -

מקום. בכל - ובדיעבד
א)במשנה מז, המעשר".(סוטה הודיית העביר גדול כהן "יוחנן :

לכהנים אותו נותנים ואנו ללויים הוא המעשר בגמרא: וביארו
לומר אפשר ואי לארץ, עלו שלא על הלוים את קנס עזרא כי

ללוי". נתתיו "וגם
הטור של"א)וכתב סי' ראשון(יו"ד, מעשר נותנים הזה שבזמן

אי כיום וגם קיים עדיין הקנס לדעתו כן ואם ללוי, או לכהן
כותב הרמב"ם אולם להתוודות. ה"ד)אפשר פ"א מעשר, :(הל'

הלויים את קנס נותנין"ועזרא שהיו "בזמן רק ולכן "
מתוודין" היו לא לכהנים ראשון הי"ג)מעשר פ"א, שני, מעשר ,(הל'

בשו"ע פסק וכן ומתוודים. ללויים נותנים הזה בזמן (יו"דאבל

י"ט) סע' .שם,
הרמב"ן לדעת מעשרות: בוידוי ראשונים נחלקו (קידושיןועוד

א) מפניכו, להתוודות יכול איננו בארץ פרטית נחלה לו שאין מי ,
לדעת אולם לנו". נתת אשר האדמה "את לומר: יכול שאינו

כי(שם)רש"י ביכורים, למקרא דומה זה ואין להתוודות יכול ,
נתת אשר "האדמה נאמר: "שם נאמר כאן ואילו ""

השבט. לכלל והכוונה

ה'תשע"א תשרי ג' קודש שבת    

        
   

הכניסה לאחר להביאם שיש בתורה נאמר הביכורים על
למדו ומכאן בה". וישבת "וירשתה לז)לארץ: שחובת(קידושין

ושבע שכבשו שבע – שנה עשרה ארבע לאחר רק חלה ביכורים
שחילקו.

: ביאור טעונים והדברים
לארץ שהביאו על לה' הודיה יהודי מבטא ביכורים בהבאת
ממי הדבר יימנע ומדוע המשובחים. מפירותיה לו ונתן ישראל

בני שכל עד להמתין ועליו פריו, מראשית לראות זכה שכבר
הארץ? כל את ויחלקו יכבשו ישראל

לבאר: ויש
הרמב"ם אומר הביכורים הבאת מתוך(כאן)על להיות שעליה

ישנו עוד כל – כאחד מאוחדים ישראל שכל היות הלב. שמחת
אין בארץ, ונחלתו חלקו את קיבל שלא אחד יהודי אפילו
בני שכל לאחר רק ביכורים מביאים כן על מושלמת. השמחה

בארץ. חלקם את קיבלו הכלל מן יוצא בלי ישראל
     

               

        
  

        
        

         
         

         
         

           
         

          
          

        
         

         
          

       
         

          
      

      
         

        
         

           

   
         

           
           

          
          

         
        

          
          

          


        
      

        
          

        
        

       
           
           

         
        

        
         







































































































נט             

 .המקדש בבית רק נוהג הוידוי - (בהשגות)
 ,במקדש - לכתחילה הבית. בזמן רק נוהג הוידוי -

מקום. בכל - ובדיעבד
א)במשנה מז, המעשר".(סוטה הודיית העביר גדול כהן "יוחנן :

לכהנים אותו נותנים ואנו ללויים הוא המעשר בגמרא: וביארו
לומר אפשר ואי לארץ, עלו שלא על הלוים את קנס עזרא כי

ללוי". נתתיו "וגם
הטור של"א)וכתב סי' ראשון(יו"ד, מעשר נותנים הזה שבזמן

אי כיום וגם קיים עדיין הקנס לדעתו כן ואם ללוי, או לכהן
כותב הרמב"ם אולם להתוודות. ה"ד)אפשר פ"א מעשר, :(הל'

הלויים את קנס נותנין"ועזרא שהיו "בזמן רק ולכן "
מתוודין" היו לא לכהנים ראשון הי"ג)מעשר פ"א, שני, מעשר ,(הל'

בשו"ע פסק וכן ומתוודים. ללויים נותנים הזה בזמן (יו"דאבל

י"ט) סע' .שם,
הרמב"ן לדעת מעשרות: בוידוי ראשונים נחלקו (קידושיןועוד

א) מפניכו, להתוודות יכול איננו בארץ פרטית נחלה לו שאין מי ,
לדעת אולם לנו". נתת אשר האדמה "את לומר: יכול שאינו

כי(שם)רש"י ביכורים, למקרא דומה זה ואין להתוודות יכול ,
נתת אשר "האדמה נאמר: "שם נאמר כאן ואילו ""

השבט. לכלל והכוונה

ה'תשע"א תשרי ג' קודש שבת    

        
   

הכניסה לאחר להביאם שיש בתורה נאמר הביכורים על
למדו ומכאן בה". וישבת "וירשתה לז)לארץ: שחובת(קידושין

ושבע שכבשו שבע – שנה עשרה ארבע לאחר רק חלה ביכורים
שחילקו.

: ביאור טעונים והדברים
לארץ שהביאו על לה' הודיה יהודי מבטא ביכורים בהבאת
ממי הדבר יימנע ומדוע המשובחים. מפירותיה לו ונתן ישראל

בני שכל עד להמתין ועליו פריו, מראשית לראות זכה שכבר
הארץ? כל את ויחלקו יכבשו ישראל

לבאר: ויש
הרמב"ם אומר הביכורים הבאת מתוך(כאן)על להיות שעליה

ישנו עוד כל – כאחד מאוחדים ישראל שכל היות הלב. שמחת
אין בארץ, ונחלתו חלקו את קיבל שלא אחד יהודי אפילו
בני שכל לאחר רק ביכורים מביאים כן על מושלמת. השמחה

בארץ. חלקם את קיבלו הכלל מן יוצא בלי ישראל
     

               

        
  

        
        

         
         

         
         

           
         

          
          

        
         

         
          

       
         

          
      

      
         

        
         

           

   
         

           
           

          
          

         
        

          
          

          


        
      

        
          

        
        

       
           
           

         
        

        
         





































































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' ב



ס             
  

         

ה'תש"ע אלול כ"ו ראשון יום

 
 

הּמעּׂשרֹות‡. על נאמן להיֹות עליו יהיּו1המקּבל ולא ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּדמאי אֹוכל2ּפרֹותיו ׁשהּוא את מעּׂשר להיֹות צרי ואת3- , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מֹוכר לֹוקח4ׁשהּוא ׁשהּוא ואת עם5, אצל מתארח ואינֹו , ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּוכׁשּיבֹואּו6הארץ ּברּבים. אּלּו ּדברים עליו ׁשּיקּבל וצרי . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבהם8נאמנין7עדים רגיל וׁשהּוא ּברּבים אּלּו ּדברים ׁשּקּבל ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

הן.9ּתמיד מעּׂשרין לֹומר ּפרֹותיו על נאמן זה הרי - ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
.נאמן לעֹולם חכם ּתלמיד ּבדיקה10ּכל צרי ואינֹו , ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָ

ּכמֹוהּו. הם הרי - [ואׁשּתֹו] ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָאחריו.
- הּיֹום ּבאֹותֹו ּכנסם אפּלּו ּפרֹות, והּניח ׁשּמת חכם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּתלמיד

מתּקנין ּבחזקת הן .11הרי ְְְֲִֵֵֶַָֻ
אׁשּתֹו‚. אֹו הארץ עם ועבּדֹו12ּבת לחבר, ׁשּנמּכר13ׁשּנּסת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּתחּלה עליהם לקּבל צריכין - אׁשּתֹו14לחבר אֹו חבר ּובת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הן הרי - הארץ לעם ׁשּנמּכר ועבּדֹו הארץ, לעם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנּסת

ׁשהיּו15ּבחזקתן חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו ׁשּיחׁשדּו. עד ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשל16למּודין עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין - הארץ עם אצל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אצלֹו ׁשהן זמן ּכל חבר: אצל למּודים ׁשהיּו הארץ -17עם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הארץ ּכעם הן הרי - יצאּו ּכחבר; הן .18הרי ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

נאמן„. מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ,19מי ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד ,20אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

לדבר. חֹוׁשׁשין ְְְִֵָָָואינן
מּמּנּו‰. לֹוקחים - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן הּוא ,21היה ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

אצלֹו מתארחין אינֹו22ואין והּוא נאמנת אׁשּתֹו [היתה . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
מּמּנּו לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין - מארה23נאמן ותבֹוא . ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

נאמן]. אינֹו והּוא נאמנת ׁשאׁשּתֹו ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶָלמי
.Âחבר יׁשּמׁש ּבסעּדתֹו,24לא ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻ

ידֹו מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם לפיכ,25אּלא . ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
הרי - ּבסעּדתֹו אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהרֹואה

הא עּמי עם מסב ראּוהּו ּומעּׂשר. מתּקן ּבחזקת -הּכל רץ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
הּתנאים על החבר ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּדה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאין

סֹומ26ׁשּבלּבֹו .27הּוא ְִֵֶ
.Êּכ ּתנאֹו, על וסֹומ הארץ עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבנֹו על מתנה להיֹות צרי ּבמקֹום28הּוא ּבנֹו היה ואפּלּו , ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר.

ּבּמׁשּתה עּמֹו היה מסב29ואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּדה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו
.Áירק אגּדת לי קח לֹו: ואמר לחבר מעה ׁשּנתן הארץ ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻעם

גלּוסקא אֹו לֹו30אחת לֹוקח - ּופטּור32סתם31אחת ְְְֵַַַַַָָָ
הּמעה33מּלעּׂשר את החליף ואם לעּׂשר34. חּיב ואחר35- ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעושרים.1) שפירותיו דמאי.2)לומר פירותיו יהיו לא זו קבלה ידי שעל ממי3)כלומר, שלקח אלה בין שלו פירות בין
כשיאמר דבריו על ונסמוך אוכלין שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל מה על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד

מעושר. אצלו.4)זה שגדלו למכור.5)מפירות מנת לסמוך6)על שיכול פי על ואף יהודה. כר' ולא קמא כתנא שם, משנה
אצלו. כשהזמינו אלא כן התירו לא - תנאי עדים7)על שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט זרה (עבודה הריטב"א לדעת

על במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד או להכשירו,
ולפיכך לתקנו בידו אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד עד דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה".
הארץ עם בחזקת שהיה זה, על להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן

לתקנו]. בידו זה אין שהרי יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל המעשרות, על נאמן המעשרות.8)ואינו על נאמנים כלומר,
מעשר שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם מוסרים אין הארץ "עמי אמרו שכן לעדות, פסולים הם כן, לא [שאם

הארץ]. עם הוא הרי כראוי נאמנות.9)פירותיו חזקת מקבל הוא "תלמיד10)ואז טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים החמירו שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל צריך אינו ש"חזקה11)חכם

מתוקן". שאינו דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר שנתגרשה.12)על או לאחר.13)שנתאלמנה נמכר עברי עבד שאין הכנעני,
אין14) ואשתו נאמן הוא "היה ג פרק דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני נאמנות לקבל שצריכים [והכוונה

מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין ואין ממנו לוקחין הראשון15)נאמנת, שמנהגם הארץ, עם אצל כשהם אפילו
לבקר.16)בידם. החבר].17)רגילין אצלו,18)[=אצל הלימודים על עםֿהארץ השפעת שגדולה ומכאן השפעתו, שפסקה

אצלו. הלימודים על החבר אדונו.19)מהשפעת תחת נאמן להיות עצמו על שקבל הפירות20)כלומר, על שמעידים והיינו
הם. מוכר.21)שמתוקנים שהוא מה מתקן מתוקן.22)שוודאי שאינו דבר להאכיל חשודה אשתו אינה23)כי אשתו [אם
זה]. על המעשרות.24)מעידה על אצלו.25)הנאמן לרחוש26)כשהזמינו צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה [ראה

אוכל.27)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן שולחנו.28)ולא על סמוך שהוא כיוון בגדול, לו.29)אפילו אחראי שאינו
היטב.30) מתוקן בתבלין הארץ.31)לחם ואינו32)מעם בסתם שלוקח עבורו, ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו

בסיפא. כמו בשבילי וזה בשבילו זה שהרי33)מפרש בשליחותו, עבורו שלקח הגלוסקא היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים
הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ עם כאילו זה והרי ברירה, יש אומרים הארץ.34)בדרבנן עם לו במעה35)שנתן שקונה שכיוון

ואסור. דמאי לו נותן הוא הרי הארץ, לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה הוא הרי שלו

             
  

אמר אּלא סתם, לקחן ולא החבר ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּכ
אֹותּה, קֹונה אני לחברי - מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלחנוני:
חּיב - לעצמֹו ׁשּלקח זֹו אֹותּה, קֹונה אני לעצמי - ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָוזֹו
ואם לעּׂשרּה. צרי אינֹו - לחברֹו ׁשּלקח וזֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלעּׂשרּה,

-36נתערבּו חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לֹו לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל .37מתּקן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

.Ëׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
והביא ׁשּבהן38ירק, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבלבד חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין להן39אין הביא . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּכל40ּבערּבּוב לעּׂשר צריכין ׁשּבהם חברים -41. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ

.È- מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם
עראי החבר מהן ּומעּׂשרן42אֹוכל אמר44[ּדמאי43, ואם .[ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹו ללקט הארץ לעם האחר45החבר זה - אחר חבר וׁשמע , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשאינֹו46אֹוכל דבר מֹוציא החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

אף אחר. מּמקֹום עליה ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמתּקן
הּמּקף מן ׁשּלא לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי ּכדי47על , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ
ּתֹורמין. הארץ עם מּלפני הּמכׁשֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסּלק

.‡Èהענּיים את להאכיל האֹורחים48מּתר .50ּדמאי49ואת ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֻ
- לתּקן רצּו אם והאֹורח, עצמֹו והעני להֹודיען. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוצרי

ְְִַמתּקנין.
È.סתם ּגֹובין צדקה אדם51ּגּבאי סתם52מּכל ,53ּומחּלקים ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

יתּקן. - לתּקן ְְְֵֵֶַַָוהרֹוצה
.‚Èהארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר עם54רֹופא מּפרֹות ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפיו55הארץ לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן היה56- ואם . ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ
ידע אם וכן יּתן. לא ידֹו לתֹו אפּלּו - רֹופא ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּדמאי

אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו - וּדאי טבל ְֲִֶֶֶַַָָׁשהּוא

  
דמאי,‡. לֹו לׁשלח אֹו הארץ לעם הּדמאי את למּכר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹאסּור

מֹוכרין אבל האסּור. ּדבר לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמּפני

אֹוכל חכם ּתלמיד ׁשאין חכמים; לתלמידי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומׁשּלחין
מעּׂשר. ׁשּזה נאמן אדם ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעד

.ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון גּסה, ּבמּדה הּמׁשּפיעין ְְְְִִִִֵַַַַָָָּכל
ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; הּדמאי את למּכר מּתרין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּתבּואה
זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה חכמים התקינּו הּמּדה, על ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמֹוסיפין
הּמֹודדין אבל ּדמאי. מעּׂשר הּמפריׁש הּוא לֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָׁשּנׁשּתּלחּו
ולא מפריׁש, הּוא - מּׂשּתּכר והּמֹוכר הֹואיל דּקה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹּבמּדה

מתּקן. אּלא יׁשלח ולא ְְְְִִֶַָָֹֹֻימּכר
מּדה‚. - ּובלח סאה, חצי - ּביבׁש גּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה

הּלח. דבר מאֹותֹו דינר ׁשוה ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמחזקת
ׁשהּוא„. ּפי על אף ירק, ׁשל וקּפֹות וענבים זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי

ּדמאי. למכרן אסּור - אכסרה ְְְְְְַַָָָָָמֹוכרן
ׁשהיה‰. ּבין האּלּו, הּפרֹות ּונתּקן ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

מעּׂשר, ּתרּומת מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמֹוכר
הּוא. ּדין ּבית ּתנאי זה ודבר ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּלֹוקח

.Âהּוא יכֹול - הארץ עם אביהן את ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָחבר
ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָֹלֹומר:
ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָּפלֹוני,
הּלח אּתה טל ּׂשעֹורים, ואני חּטים אּתה טל יאמר: לא ְֲֲִִִִַַַַַַָָָֹֹֹֹאבל

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני הּיבׁש, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָואני
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק נֹוּׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

ׁשּיעּׂשר, עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּבדמאי. אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתקלה ּתהא ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכדי

.Áולא ׁשקל ׁשּלא ּפי על אף ,ּומׁש הּׁשּוק מן ירק ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹהּלֹוקח
לא - החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָֹֹמדד

ׁשּיעּׂשר. עד ְֲִֵֶַַַיחזיר
.Ëּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם :ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא

למּכר מכניסין רב ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא ׁשעדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹמּלעּׂשר,
דמ אּלּו הרי - ּדמאי.ּבּׁשּוק - למחצה ּומחצה אי; ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָ

.Èעד אֹותן יׁשהא לא - להצניע ונמל לאכלן ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹנטלן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"ברירה".36) אומרים אין שבנתערבו יג. הלכה ט פרק למעלה לתקן.37)ראה שאפשר מאחר במאה, בטל מעם38)ואינו
הארץ.39)הארץ. עם של חלקו על אחראים הם שאין40)שאין אצלו, נתערבו מכן ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כלומר,

זה. באופן ברירה הארץ.41)אומרים לעם דמאי כנותנים יהיו כמכר.42)שלא למעשר קובעת המתנה אין אם43)שהרי
קבע. לאכול רוצה ומעשרין44)הוא עראי מהן אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו "האומר שם: בעירובין הר"ח כגירסת

[וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא רבינו השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין עראי מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי.
ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו שכשם נראה, דברים של
זה הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר אם ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן כמו הבית, פני
עישר הפירות שבעל ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא אינו "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
לשוק, כשמוליכם והמדובר דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט זמן שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד,
מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר זה שאין זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה עד מעשרם אינו כן לא שאם

וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, את שמילא שיידע הארץ.45)עד לעם רשות.46)כלומר, הארץ עם לו נתן כלומר,47)אם
בלבד. חכמים לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין ש"אין לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת

עמיֿהארץ.48) עניים בפני דלת נועל אתה לחבירים, רק שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי עשירים49)אפילו שבביתם ואף
עניים. הם כאן האורחים.50)הם, והכנסת הצדקה מצוות עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ עמי שרוב

העניים.51) עבור ש"אם52)מאכלים מעםֿהארץ, שקבלו מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים ואינם מעמיֿהארץ, אף
[שהעם הצדקה מן ממעט אתה מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם צדקה הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק

יותר]". ייתן ולא ייעלב לעםֿהארץ.53)הארץ מותר.שא54)אף הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו הרופא.55)ין של שאינם
פיו.56) לתוך בנותן אלא גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה אסור דרבנן שאיסור אף



סי              
  

אמר אּלא סתם, לקחן ולא החבר ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּכ
אֹותּה, קֹונה אני לחברי - מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלחנוני:
חּיב - לעצמֹו ׁשּלקח זֹו אֹותּה, קֹונה אני לעצמי - ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָוזֹו
ואם לעּׂשרּה. צרי אינֹו - לחברֹו ׁשּלקח וזֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלעּׂשרּה,

-36נתערבּו חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לֹו לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל .37מתּקן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

.Ëׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
והביא ׁשּבהן38ירק, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבלבד חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין להן39אין הביא . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּכל40ּבערּבּוב לעּׂשר צריכין ׁשּבהם חברים -41. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ

.È- מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם
עראי החבר מהן ּומעּׂשרן42אֹוכל אמר44[ּדמאי43, ואם .[ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹו ללקט הארץ לעם האחר45החבר זה - אחר חבר וׁשמע , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשאינֹו46אֹוכל דבר מֹוציא החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

אף אחר. מּמקֹום עליה ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמתּקן
הּמּקף מן ׁשּלא לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי ּכדי47על , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ
ּתֹורמין. הארץ עם מּלפני הּמכׁשֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסּלק

.‡Èהענּיים את להאכיל האֹורחים48מּתר .50ּדמאי49ואת ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֻ
- לתּקן רצּו אם והאֹורח, עצמֹו והעני להֹודיען. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוצרי

ְְִַמתּקנין.
È.סתם ּגֹובין צדקה אדם51ּגּבאי סתם52מּכל ,53ּומחּלקים ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

יתּקן. - לתּקן ְְְֵֵֶַַָוהרֹוצה
.‚Èהארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר עם54רֹופא מּפרֹות ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפיו55הארץ לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן היה56- ואם . ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ
ידע אם וכן יּתן. לא ידֹו לתֹו אפּלּו - רֹופא ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּדמאי

אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו - וּדאי טבל ְֲִֶֶֶַַָָׁשהּוא

  
דמאי,‡. לֹו לׁשלח אֹו הארץ לעם הּדמאי את למּכר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹאסּור

מֹוכרין אבל האסּור. ּדבר לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמּפני

אֹוכל חכם ּתלמיד ׁשאין חכמים; לתלמידי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומׁשּלחין
מעּׂשר. ׁשּזה נאמן אדם ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעד

.ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון גּסה, ּבמּדה הּמׁשּפיעין ְְְְִִִִֵַַַַָָָּכל
ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; הּדמאי את למּכר מּתרין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּתבּואה
זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה חכמים התקינּו הּמּדה, על ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמֹוסיפין
הּמֹודדין אבל ּדמאי. מעּׂשר הּמפריׁש הּוא לֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָׁשּנׁשּתּלחּו
ולא מפריׁש, הּוא - מּׂשּתּכר והּמֹוכר הֹואיל דּקה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹּבמּדה

מתּקן. אּלא יׁשלח ולא ְְְְִִֶַָָֹֹֻימּכר
מּדה‚. - ּובלח סאה, חצי - ּביבׁש גּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה

הּלח. דבר מאֹותֹו דינר ׁשוה ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמחזקת
ׁשהּוא„. ּפי על אף ירק, ׁשל וקּפֹות וענבים זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי

ּדמאי. למכרן אסּור - אכסרה ְְְְְְַַָָָָָמֹוכרן
ׁשהיה‰. ּבין האּלּו, הּפרֹות ּונתּקן ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

מעּׂשר, ּתרּומת מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמֹוכר
הּוא. ּדין ּבית ּתנאי זה ודבר ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּלֹוקח

.Âהּוא יכֹול - הארץ עם אביהן את ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָחבר
ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָֹלֹומר:
ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָּפלֹוני,
הּלח אּתה טל ּׂשעֹורים, ואני חּטים אּתה טל יאמר: לא ְֲֲִִִִַַַַַַָָָֹֹֹֹאבל

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני הּיבׁש, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָואני
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק נֹוּׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

ׁשּיעּׂשר, עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּבדמאי. אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתקלה ּתהא ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכדי

.Áולא ׁשקל ׁשּלא ּפי על אף ,ּומׁש הּׁשּוק מן ירק ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹהּלֹוקח
לא - החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָֹֹמדד

ׁשּיעּׂשר. עד ְֲִֵֶַַַיחזיר
.Ëּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם :ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא

למּכר מכניסין רב ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא ׁשעדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹמּלעּׂשר,
דמ אּלּו הרי - ּדמאי.ּבּׁשּוק - למחצה ּומחצה אי; ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָ

.Èעד אֹותן יׁשהא לא - להצניע ונמל לאכלן ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹנטלן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"ברירה".36) אומרים אין שבנתערבו יג. הלכה ט פרק למעלה לתקן.37)ראה שאפשר מאחר במאה, בטל מעם38)ואינו
הארץ.39)הארץ. עם של חלקו על אחראים הם שאין40)שאין אצלו, נתערבו מכן ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כלומר,

זה. באופן ברירה הארץ.41)אומרים לעם דמאי כנותנים יהיו כמכר.42)שלא למעשר קובעת המתנה אין אם43)שהרי
קבע. לאכול רוצה ומעשרין44)הוא עראי מהן אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו "האומר שם: בעירובין הר"ח כגירסת

[וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא רבינו השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין עראי מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי.
ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו שכשם נראה, דברים של
זה הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר אם ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן כמו הבית, פני
עישר הפירות שבעל ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא אינו "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
לשוק, כשמוליכם והמדובר דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט זמן שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד,
מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר זה שאין זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה עד מעשרם אינו כן לא שאם

וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, את שמילא שיידע הארץ.45)עד לעם רשות.46)כלומר, הארץ עם לו נתן כלומר,47)אם
בלבד. חכמים לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין ש"אין לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת

עמיֿהארץ.48) עניים בפני דלת נועל אתה לחבירים, רק שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי עשירים49)אפילו שבביתם ואף
עניים. הם כאן האורחים.50)הם, והכנסת הצדקה מצוות עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ עמי שרוב

העניים.51) עבור ש"אם52)מאכלים מעםֿהארץ, שקבלו מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים ואינם מעמיֿהארץ, אף
[שהעם הצדקה מן ממעט אתה מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם צדקה הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק

יותר]". ייתן ולא ייעלב לעםֿהארץ.53)הארץ מותר.שא54)אף הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו הרופא.55)ין של שאינם
פיו.56) לתוך בנותן אלא גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה אסור דרבנן שאיסור אף



סב             
  

מּתחּלה נטלם ואם לאחרים. תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיעּׂשר,
לאכלן ׁשּירצה עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא

ּדמאי. אֹותן ויעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן ְְְְְִֵַַָָָָָאֹו
.‡È.הּדמאי מן ּפטּורה זֹו הרי - ּבּגּנה הּנמצאת ירק ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָקניבת

האׁשּפה ּגּבי ׁשעל חּיבת. - ּבּבית הּנמצאת הּבית ּבעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָוׁשל
מּתרת. מקֹום ּבכל -ְֶֶָָֻ

.Èאת מעּׂשר - לֹו ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָֻהּנֹותן
את ּומעּׂשר לאחרים, תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי לּה, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
זה ׁשל להחליף חׁשּודה ׁשהיא מּפני מּמּנה, נֹוטל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא
ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנּׂשא ּבין לחמֹותֹו, הּנֹותן אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ[ּבזה].
לא חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות ּפת לׁשכנּתֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹאֹו
חׁשּודה ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ולא מעּׂשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמּׁשּום
לעּסה ּׂשאֹור לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָלהחליף.
מעּׂשרֹות מּׁשּום חֹוׁשׁש - נתן לא אם אבל לּקדרה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹותבלין
- ׁשמּטה ׁשנת היתה אם ,ּולפיכ ׁשביעית. מּׁשּום ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָוחֹוׁשׁש

הּוא. ׁשביעית מּספיחי הּׂשאֹור ׁשּמא ְְְִִִִֵֶַָָאסּור,
.‚È,ּבחזקתן הן הרי - הארץ עם לטֹוחן חּטיו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמֹולי

הרי - ּכֹוכבים עֹובד לטֹוחן הֹוליכן להחליף. חׁשּוד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאינֹו
וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטים החליפן ׁשּמא ּדמאי, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם
חׁשּוד ׁשאינֹו ּבחזקתן, הן הרי - הארץ עם אצל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון. ְֲִִַַָלהחליף
.„Èּפי על אף חבר, ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם

ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻׁשהחבר
ֱִֶהחליף.

.ÂËהן הרי - ּכֹוכבים העֹובד אצל ּפרֹותיו ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד
הּפּקדֹון. להחליף ׁשחזקתֹו ּכֹוכבים; עֹובד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכפרֹותיו
מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ּפרֹות היּו אם ּדינם? ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוהיא
מפריׁש - הּפּקדֹון ׁשּלקח אחר יּׂשראל ּביד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָונגמרּו
טבלים ׁשהפקיד ּפרֹות היּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעּׂשרֹותיו,
העֹובד החליף לא ׁשּמא להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹונגמרה
ספק. - ׁשּיפריׁש ׁשהּמעּׂשרֹות לי, יראה ּולפיכ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכֹוכבים.
ּכלּום; להפריׁש צרי אינֹו - מתּקנין חּלין הפקיד אם ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֻֻאבל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, - ּכֹוכבים העֹובד החליף ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשאפּלּו

ּכֹוכבים. עֹובד דגן ולא - ּדגנ ּתרּומֹות: ְְְְְְְִִֵַָָֹּבהלכֹות

  
וׁשכח‡. הּמעּׂשרֹות על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּלֹוקח

הרי - לעּׂשר יכֹול ׁשאינֹו טֹוב יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָלעּׂשרן,
ּבׁשּבת. ּפיו על אֹוכל - הן מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻזה
על אֹוכל - הן מעּׂשרין נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכן
מתּקנין אחרֹות ּפרֹות לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֻּפיו
עֹובר ואינֹו הארץ, עּמי על ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין. ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמאֹותֹו

עברה. ֲֵָָּבּה
.לא זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף

על ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹיאכל
והאמינּוהּו הקּלּו ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת ׁשאכל על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּכל,

לצ לּה,אּלא סמּו טֹוב ויֹום ׁשּבת היתה ׁשּבת. אֹותּה ר ְְְֶֶַַָָָָָָָָֹ

נראה ׁשּלא מּפני ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּוׁשאלֹו
ּגלּיֹות. ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני וכן ּבינתים. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻלעּׂשר

מאמינֹו‚. אינֹו והּוא ּבׁשּבת, עּמֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנׁשּבע
הראׁשֹונה ּבּׁשּבת ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואל - הּמעּׂשרֹות ְְִִֵֵַַַַַַַָָָעל
אם הנאה מּמּנּו ׁשּנדר ּפי על אף ׁשנּיה, ּבׁשּבת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד;

ּדמאי. ׁשּיעּׂשר עד יאכל לא - אצלֹו יאכל ְְְֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלא
מעּׂשר„. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי

ּבין ּבפנינּו, ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוהּו ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפרֹותיו
נאמן - הפרׁשּתיה ואמר: וחזר למקֹומּה, ּבין אחר ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמקֹום
הארץ, עּמי על ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו. על ואֹוכל ּבחל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאפּלּו
המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן עליהם, ּדּמּוע אימת ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכ

ראׁשֹון‰. מעּׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמן. - ׁשני מעּׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
- ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ואמר ּבפנינּו, ׁשני מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהפריׁש
על נאמן אינֹו - הּׁשני על והּנאמן ׁשּלֹו. ׁשהּׁשני נאמן; ְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאינֹו
מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן - הראׁשֹון על והּנאמן ְְֱֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהראׁשֹון,
ראׁשֹון מעּׂשר אּלּו ואמר: מּביתֹו ּפרֹות ׁשהֹוציא נאמן ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
אמר: ואם ּומעּׂשרֹות; ּתרּומֹות מהן מפריׁשין ואין נאמן, -ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מהן ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני מעּׂשר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאּלּו

ּכּלם. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעּׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת
.Âׁשהּוא מּמי לי קח הּמעּׂשרֹות: על נאמן ׁשאינֹו למי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהאֹומר

קח לֹו: אמר ואם נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמעּׂשר,
ׁשהרי לקחּתי, מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני מאיׁש ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלי
לא ואמר: ּפלֹוני, מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמתירא
נאמן. אינֹו - נאמן ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמצאתיו

.Ê?נאמן ּכאן מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּנכנס
לֹו: אמר נאמן. אינֹו - אני אחד: לֹו ואמר מעּׂשר? ּכאן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמי
ּפי על אף ּפלֹוני מאֹותֹו ולֹוקח נאמן; זה הרי - ּפלֹוני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָאיׁש
וׁשאל מּמּנּו, ולקח הל ּפיו. על ואֹוכל והֹול מּכירֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
אף אצלי, ׁשּׁשלח זה לֹו: אמר יׁשן? יין מֹוכר ּכאן מי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו:

נאמנין. אּלּו הרי - זה את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָעל
.Áאבל ׁשם; אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

ׁשהה ואם הּממחה. מן אּלא יּקח לא - ׁשם אדם מּכיר ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻאם
לא - ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף יֹום, ׁשלׁשים ְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשם

הּממחה. מן אּלא ְִִֶֶַַָֻיּקח
.Ëאבל ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומֹות אּלא אּלּו דברים הּתירּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹולא

מן אּלא יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלענין
ְֶַֻהּממחה.

.Èאינם אּלּו ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּמרין
קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו - מתּקנין חברי ּופרֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻמתּקנים,

ּביניהן. ֵֵֶָעּׂשּו
.‡Èיּׂשר ארץ מּׁשל ואמר: ּבסּוריא ּפרֹות -הּמֹוכר הם אל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן; - הן מעּׂשרין לעּׂשר. הּלֹוקח ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻחּיב
נאמן; - הן מעּׂשרין לעּׂשר. חּיב - הן מּׁשּלי ׁשהּתיר. ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּפה
קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפה
לעּׂשר; מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבסּוריא

הביאם. ׁשּמּׂשדהּו ְֱִִֵֶֶֶָָָׁשחזקתֹו
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.Èהרי - ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים
והּפאה והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאּלּו
ּבֹו ויבֹוא ׁשּיצא ּכדי הּגרן מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמצּויים.
ּכל נאמנין אּלּו הרי - הם עני מעּׂשר ׁשל אמרּו: ואם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּיֹום.
אדם ּבני ׁשּדר ּדבר על אּלא נאמנין ואינן ּכּלּה. ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻהּׁשנה

ְִלּתנֹו.
.‚Èאּלּו הרי - הם ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו חּטים ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?

נאמנין. אינם - הּוא ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל זה קמח ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנאמנים.
ענּיים מּמּתנֹות לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָואין

ּדמאי. מתעּׂשרין אּלא ְְְִִֶַַָהּוא.
.„Èחי ּבין עליו, נאמנין ואין ארז, ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאמנין

ּבין הּגריסין, על נאמנין ואין הּפֹול, על נאמנין מבּׁשל. ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבין
עני מעּׂשר ׁשל לֹומר הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻחּיין
הּירק על נאמנין הם. נּקּוף זיתי ׁשל לֹומר נאמנין ואין ְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא,
ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט. דבר היה ּכן אם אּלא מבּׁשל, ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻחי
ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ירק מעט לּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבּתים
ּבּׁשלּתיו אני לֹומר: יכֹול לי, נתנֹו הּבית הּבעל ְְֲִִִִִַַַַַַַַָָלֹומר:

ְִַַמּמּתנֹותי.
.ÂËׁשּנּטלה ראׁשֹון מּמעּׂשר אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: לוי ּבן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

- הם ּכׁשםּתרּומתֹו מעּׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
עליו נאמן אינֹו אבל גדֹולה; ּתרּומה על נאמן ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיּׂשראל

ׁשני. מּמעּׂשר ְְֲִִֵֵַָלפטרֹו
.ÊËׁשאינֹו הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ּתרּומה למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן; ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
ּתרּומה זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלׁשם
ואין ׁשמן. ּבהם ׁשּנֹותנין מּפני דגים, קרבי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּומעּׂשר,
מּפני מּמּנּו; לּקח מּתר - אצרֹו אבל ׁשּלפניו, ּכל אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאסּור
הּדבר יּודע ׁשּמא ּבאֹוצרֹו, ּתרּומה לערב מתירא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּוא
- חּלין לׁשם למכרן ׁשני למעּׂשר החׁשּוד וכן הּכל. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻויפסיד
קנס זה וכל מעּׂשר. זּקת עליו ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ְִִֵֶמּדבריהם.
.ÊÈאדם אין חזקה נאמן; - אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחׁשּוד

הארץ עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו ּדמאי, וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
- אחרים ּבׁשל מתּקנין, ּפרֹות אּלּו אמר: נאמן. - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוּׂשה יראּו ׁשּלא והּוא ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָֹנאמן.

.ÁÈאמר ידֹו מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבּׂשר הּבּׂשר הן, טבלים ל ׁשּמכרּתי ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - נס יין הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה,
הרי - האמינֹו ואם עצמֹו. על מחמיר והּזריז חבר, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תש"ע אלול כ"ז שני יום

  
ההפקר‡. מן ׁשחזקתן הּׁשיתין1ּפרֹות ּכגֹון 3והרימין2, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּוח ּובנֹות ׁשקמה4והעזרדין ונֹובלֹות6והּגפנין5ּובנֹות ְְְְְְְְְִִִַַָָָֻֻ
ּׂשאֹור7ּתמרה הּטילּו לא ׁשעדין והן הּנצּפה8, 10והּכסּבר9, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

הּדמאי מן ּפטּורין - בהן -11וכּיֹוצא הארץ מעם והּלֹוקחן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשני מעּׂשר ולא מעּׂשר ּתרּומת מהן להפריׁש צרי ,12אינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

אינם הארץ: עם לֹו אמר אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּפני
לֹו ׁשּיּודע עד הּמעּׂשרֹות, מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמעּׂשרין

הּׁשמּור מן .13ׁשהן ִֵֶַָ
.הּדמאי15והּסיפֹות14הּבּכּורֹות מן ּפטּורין - ׁשּבּבקעה :16, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָ

חּיבין - הּבּכּורֹות:17וׁשּבּגּנה הן ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּבקעה על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכל

ּפרֹותיה ׁשּיקּפלּו18לׁשמר אחר ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן והּסיפֹות . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשֹומר19הּמקצּועֹות ּבלא ויּניחּום החמץ20ׁשּבּׂשדֹות וכן . ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

הּתמדים מן הּדמאי21העּׂשּוי מן ּפטּור -22. ְְִִִֶַַַָָָ
הארץ‚. ּפרֹות על אּלא גזרּו לא - הּדמאי על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

ּבלבד ּבבל עֹולי ּבּה ולפנים.23ׁשהחזיקּו מּכזיב ׁשהּוא , ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ולחּוץ מּכזיב הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. - עצמּה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּוכזיב

הּדמאי מן ּפטּורין ּבֹו24- ׁשּנמצאּו מקֹום מּפרֹות ׁשחזקתן ,25. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּידּוע„. עֹולי26ּפרֹות ּבּה ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וודאי1) אף כן ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי יוחנן כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
פטור. המדבריות".2)שלהם התאנים ממיני גרוע.3)"מין פרי המגדל מג'4)סנה פרייה הנותנת הלבנות התאנים ממיני "מין

שנים". לג' מדבריות.5)שנים סתווניות.6)תאנים ענבים כלומר, גופני", "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין
הפקר"7) רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח הדקל מן הנופלים התמרים מנהג8)"הם זהו כי בישולם, נגמר לא עדיין כלומר,

החמץ. כלחם ונפוחים רפים להיות הבישול בעת הקלים9)התמרים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה" וגם הצלף. הוא
משמע10)שבדמאי. יח, הלכה ד פרק שלמעלה ואף יהודה. בארץ רק ולא מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע הוא

בחצר. המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב הוודאי.11)שכסבר מן גם פטורים שהרי דווקא, לאו למעלה12)"דמאי" ראה
להפרישם. צריך הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ט אפילו13)פרק לעשר חייב שאז שם, משמרים ישראל שרוב ממקום היינו

תחילה.14)בדמאי. שנתבשלו בסוף.15)הפירות הוודאי.16)שמתבשלות מן הדין דמאי.17)הוא אפילו לעשר,
שמירה.18) שכר שוות אינן שעדיין מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים תאנים19)כלומר, עליהן שמייבשין "המחצלאות

מהן.20)וענבים". הבעלים שנתייאשו ועל21)ונראה סחיטתן אחר הענבים מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
רבים. בלשון "תמדים" כאן נקט ולכן הכלי". לשולי היורדים הוודאי.22)השמרים מן אבל23)ואף גזרו, אלה על רק כלומר,

גזרו. לא - מצרים עולי אלא בה החזיקו שלא הארץ פירות גויים.24)על של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים אמרו, שם
המעשרות. מן פטורים לארץ".25)והם חוצה והוציאם הם ישראל ארץ פירות שמא נאמר אנו26)"ולא הדבר, ספק אם אבל

מקורם. מקום מאותו נמצאים שהם במקום אומרים:



סג              
  

.Èהרי - ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים
והּפאה והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאּלּו
ּבֹו ויבֹוא ׁשּיצא ּכדי הּגרן מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמצּויים.
ּכל נאמנין אּלּו הרי - הם עני מעּׂשר ׁשל אמרּו: ואם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּיֹום.
אדם ּבני ׁשּדר ּדבר על אּלא נאמנין ואינן ּכּלּה. ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻהּׁשנה

ְִלּתנֹו.
.‚Èאּלּו הרי - הם ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו חּטים ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?

נאמנין. אינם - הּוא ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל זה קמח ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנאמנים.
ענּיים מּמּתנֹות לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָואין

ּדמאי. מתעּׂשרין אּלא ְְְִִֶַַָהּוא.
.„Èחי ּבין עליו, נאמנין ואין ארז, ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאמנין

ּבין הּגריסין, על נאמנין ואין הּפֹול, על נאמנין מבּׁשל. ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבין
עני מעּׂשר ׁשל לֹומר הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻחּיין
הּירק על נאמנין הם. נּקּוף זיתי ׁשל לֹומר נאמנין ואין ְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא,
ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט. דבר היה ּכן אם אּלא מבּׁשל, ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻחי
ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ירק מעט לּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבּתים
ּבּׁשלּתיו אני לֹומר: יכֹול לי, נתנֹו הּבית הּבעל ְְֲִִִִִַַַַַַַַָָלֹומר:

ְִַַמּמּתנֹותי.
.ÂËׁשּנּטלה ראׁשֹון מּמעּׂשר אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: לוי ּבן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

- הם ּכׁשםּתרּומתֹו מעּׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
עליו נאמן אינֹו אבל גדֹולה; ּתרּומה על נאמן ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיּׂשראל

ׁשני. מּמעּׂשר ְְֲִִֵֵַָלפטרֹו
.ÊËׁשאינֹו הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ּתרּומה למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן; ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
ּתרּומה זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלׁשם
ואין ׁשמן. ּבהם ׁשּנֹותנין מּפני דגים, קרבי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּומעּׂשר,
מּפני מּמּנּו; לּקח מּתר - אצרֹו אבל ׁשּלפניו, ּכל אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאסּור
הּדבר יּודע ׁשּמא ּבאֹוצרֹו, ּתרּומה לערב מתירא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּוא
- חּלין לׁשם למכרן ׁשני למעּׂשר החׁשּוד וכן הּכל. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻויפסיד
קנס זה וכל מעּׂשר. זּקת עליו ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ְִִֵֶמּדבריהם.
.ÊÈאדם אין חזקה נאמן; - אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחׁשּוד

הארץ עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו ּדמאי, וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
- אחרים ּבׁשל מתּקנין, ּפרֹות אּלּו אמר: נאמן. - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוּׂשה יראּו ׁשּלא והּוא ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָֹנאמן.

.ÁÈאמר ידֹו מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבּׂשר הּבּׂשר הן, טבלים ל ׁשּמכרּתי ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - נס יין הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה,
הרי - האמינֹו ואם עצמֹו. על מחמיר והּזריז חבר, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תש"ע אלול כ"ז שני יום

  
ההפקר‡. מן ׁשחזקתן הּׁשיתין1ּפרֹות ּכגֹון 3והרימין2, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּוח ּובנֹות ׁשקמה4והעזרדין ונֹובלֹות6והּגפנין5ּובנֹות ְְְְְְְְְִִִַַָָָֻֻ
ּׂשאֹור7ּתמרה הּטילּו לא ׁשעדין והן הּנצּפה8, 10והּכסּבר9, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

הּדמאי מן ּפטּורין - בהן -11וכּיֹוצא הארץ מעם והּלֹוקחן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשני מעּׂשר ולא מעּׂשר ּתרּומת מהן להפריׁש צרי ,12אינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

אינם הארץ: עם לֹו אמר אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּפני
לֹו ׁשּיּודע עד הּמעּׂשרֹות, מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמעּׂשרין

הּׁשמּור מן .13ׁשהן ִֵֶַָ
.הּדמאי15והּסיפֹות14הּבּכּורֹות מן ּפטּורין - ׁשּבּבקעה :16, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָ

חּיבין - הּבּכּורֹות:17וׁשּבּגּנה הן ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּבקעה על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכל

ּפרֹותיה ׁשּיקּפלּו18לׁשמר אחר ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן והּסיפֹות . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשֹומר19הּמקצּועֹות ּבלא ויּניחּום החמץ20ׁשּבּׂשדֹות וכן . ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

הּתמדים מן הּדמאי21העּׂשּוי מן ּפטּור -22. ְְִִִֶַַַָָָ
הארץ‚. ּפרֹות על אּלא גזרּו לא - הּדמאי על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

ּבלבד ּבבל עֹולי ּבּה ולפנים.23ׁשהחזיקּו מּכזיב ׁשהּוא , ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ולחּוץ מּכזיב הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. - עצמּה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּוכזיב

הּדמאי מן ּפטּורין ּבֹו24- ׁשּנמצאּו מקֹום מּפרֹות ׁשחזקתן ,25. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּידּוע„. עֹולי26ּפרֹות ּבּה ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וודאי1) אף כן ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי יוחנן כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
פטור. המדבריות".2)שלהם התאנים ממיני גרוע.3)"מין פרי המגדל מג'4)סנה פרייה הנותנת הלבנות התאנים ממיני "מין

שנים". לג' מדבריות.5)שנים סתווניות.6)תאנים ענבים כלומר, גופני", "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין
הפקר"7) רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח הדקל מן הנופלים התמרים מנהג8)"הם זהו כי בישולם, נגמר לא עדיין כלומר,

החמץ. כלחם ונפוחים רפים להיות הבישול בעת הקלים9)התמרים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה" וגם הצלף. הוא
משמע10)שבדמאי. יח, הלכה ד פרק שלמעלה ואף יהודה. בארץ רק ולא מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע הוא

בחצר. המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב הוודאי.11)שכסבר מן גם פטורים שהרי דווקא, לאו למעלה12)"דמאי" ראה
להפרישם. צריך הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ט אפילו13)פרק לעשר חייב שאז שם, משמרים ישראל שרוב ממקום היינו

תחילה.14)בדמאי. שנתבשלו בסוף.15)הפירות הוודאי.16)שמתבשלות מן הדין דמאי.17)הוא אפילו לעשר,
שמירה.18) שכר שוות אינן שעדיין מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים תאנים19)כלומר, עליהן שמייבשין "המחצלאות

מהן.20)וענבים". הבעלים שנתייאשו ועל21)ונראה סחיטתן אחר הענבים מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
רבים. בלשון "תמדים" כאן נקט ולכן הכלי". לשולי היורדים הוודאי.22)השמרים מן אבל23)ואף גזרו, אלה על רק כלומר,

גזרו. לא - מצרים עולי אלא בה החזיקו שלא הארץ פירות גויים.24)על של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים אמרו, שם
המעשרות. מן פטורים לארץ".25)והם חוצה והוציאם הם ישראל ארץ פירות שמא נאמר אנו26)"ולא הדבר, ספק אם אבל

מקורם. מקום מאותו נמצאים שהם במקום אומרים:



סד             
  

לֹומר צרי ואין ּבסּוריא, נמצאֹות ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבבל,
מצרים עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו חּיבין28ּבלבד27ּבארץ אּלּו הרי - ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשני.29ּבדמאי ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
ּבארץ30לפיכ אּלא ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

והחרּובין הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו
הּגדֹול31הּׁשוים והּכּמֹון ּביֹותר, הּלבן והארז מתעּׂשרין32, - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

יּׂשראל ארץ ּבכל ּבפרֹות34ּובסּוריא33ּדמאי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
.35אּלּו ֵ

לצֹור‰. ּפרֹות ׁשהביאּו ּבדמאי;36החּמרים חּיבין - ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
לּה הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו מהארץ .37ׁשחזקתן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

לֹו38והארז חֹוׁשׁשין אין חּוצה39- הּנמצא הארז ּכל אּלא , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
לארץ קרֹובה ׁשהיא מן40לארץ ּפטּור - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

נּכר היה ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.41הּדמאי, ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.Âהּדמאי מן ּפטּור - ּבצֹור אֹוצרֹות מּבעלי ואין42הּלֹוקח , ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

אצרּו הארץ מּפרֹות ׁשּמא ׁשּנכנס43אֹומרין יחידי חמֹור וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מּׂשדה ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלצֹור

.44העיר ִָ
.Êמּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח

היא מּצֹור45ׁשּקרֹובה מּפרֹות46יֹותר ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ּבצידֹון החּמרים מן הּלֹוקח אבל ּבבל. עֹולי ׁשהחזיקּו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהארץ
לארץ מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן ּפטּור -47. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Áּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ ּכֹוכבים העֹובד מן ,48הּלֹוקח ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיּׂשראל ׁשּלֹוקח ּכֹוכבים עֹובד ּתּגר היה ּפרֹותיו49אם הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּביד יּׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ּבראׁשֹונה, ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּדמאי.
ּדמאי, מעּׂשר - ּכֹוכבים עֹובד ּתּגר מּכל הּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָיּׂשראל,

הארץ. מעם ְֵֵֶַַָָּכלֹוקח
.Ëּפעמים וׁשלׁש ׁשּתים ׁשהביא זה ּתּגר? זהּו אבל50אי . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אחת, ּבבת מּׂשֹואֹות ׁשלׁש הביא אפּלּו אחת, ּפעם הביא ְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָאם
ּופֹועל ּובנֹו הּוא ׁשהביא ּתּגר51אֹו החזק לא עדין -52. ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻ

.Èלארץ חּוצה ּפרֹות על גזרּו לא - הּדמאי על ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו
לארץ .53ׁשּנכנסּו ְְִֶֶָָ

.‡Èאּלּו הרי - לארץ חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ 54ּפרֹות ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבדמאי הארץ,55חּיבין ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל . ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אגֹוזים ּכגֹון לארץ, מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתן ּדברים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָוכן
הּדמאי.56ודרמסקעֹות מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵַַַַָ

.Èלארץ חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו אחר57לא לא ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹ
הּטעם58הּמראה אחר ׁשרּבּוולא ּכל הרב: אחר אּלא והריח, ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

אבל59לֹו ּבעיר רּבּו ּכיצד? אסּור. - לֹו רּבּו וׁשּלא מּתר, -ְֲִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּבּמדינה ולא60לא ּבהר ּבעיר; רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹֹ

לבעל ולא לחנוני רּבּו ּבהר; ולא ּבּבקעה ּבּבקעה, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹרּבּו
ּומקֹום מּתר, - ּבֹו ׁשרּבּו זה לחנוני; ולא הּבית לבעל ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻהּבית,

ּבדמאי. חּיב - ּבֹו רּבּו ְִֶַַַָֹׁשּלא
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מסוריא.27) יותר חמורה מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום לומר", צריך "אין בלשון החזיקו28)נקט ולא כלומר,
בבל. עולי חיובם.29)בה פקע לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו מתעשרים30)שכיוון דברים "ואלו ב: פרק שם משנה

והכמון". האורז והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל מיושרים.31)דמאי עקום32)כלומר: בקיפרוס? כמון "והא שם:
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם הוא. ישר ישראל, ארץ של וכמון כלומר, מצרים33)הוא". עולי בו שהחזיקו במקום אף כלומר,

בפירוש34)בלבד. רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ של שפירות לארץ, בחוץ לא אבל
חייבים שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם נגמרה אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ שיהיו "אחד שם: המשנה

לארץ.35)במעשרות]. בחוצה כמותם לארץ.36)שאין חוץ העיר37)שהיא שמשדה מסתבר לא בשיירה, שבאו שכיוון
פירות ככל ממעשרות, הם פטורים כן לא שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו והיינו אחר. ממקום אלא הביאו,

לארץ. לחוצה שיצאו ישראל לארץ.38)ארץ חוצה ישראל".39)של ארץ של באורז נתערב פי40)"שמא על אף כלומר,
בבל. עולי בה שהחזיקו לארץ קרובה ביותר.41)שהיא לבן באו.42)שהיה העיר מאותה אומרים שארץ43)שאנו אף

לה. קרובה הוא.44)ישראל מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור - באו אחר שממקום תולים שבשיירה ודרך45)ואף
קרוב. ממקום להביא פירות מהרי"ט,46)האוצרים זה על העיר וכבר מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי תמוהים: רבינו דברי

כי הוכחה ישנה בפסוקים גם [אולם וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור יותר היא שקרובה מפני [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך
רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי ואת עכו יושבי את הוריש לא "אשר נאמר: שהרי מצור, יותר קרובה הייתה צידון
כרחנו ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה שהרי נכבשה, לא היא שאף צור, גם כאן נזכרה לא למה מצור, יותר

ממנה]. קטנה אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון" בשם ערים שתי שהיו שכתב, רד"ק לדברי צריכים שדרך47)אנו
רחוק. ממקום להביא הדמאי.48)החמרים על בה שהרי49)שגזרו רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור מגויים, לוקח אם אבל

מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי מעשר - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות בקונה המדובר
פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים יהודה ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן הגוי מן מתחזק50)לו בפעמיים [אם

משאיות, שתי הביא הפעמים שתי מאותן אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה אבל שכן? כל לא בשלוש - לתגר
משאיות]. שלוש הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות, שלוש הן שם.51)שביחד נפשטה שלא גם52)בעיא

דמאי, כמפריש גדולה מתרומה ולפטרו מספק כתגר להחזיקו אפשר אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא בהביא
וודאי. כדין מפריש שכל53)אלא מדוברמכיוון וודאי כאן גם מלאכתם, שנגמרה לאחר הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני

שאם ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ במעשרות חייבים אינם שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ שנכנסו באופן
דמאי. עליהם גזרו - התורה מן במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם שבארץ.54)נגמרה הפירות אחר55)כל שהולכין

הדמאי,56)הרוב. על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ אינה שדמשק פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן לארץ.57)וכמו מחוץ או הארץ מן הם אם בספק שהם בפירות כלומר,58)כלומר,

הולכים. הצבע, אחר אבל עין. בטביעת הניכר הארץ.59)המראה פירות על לארץ חוצה לעיר.60)פירות מחוץ המקומות בכל

             
  

.‚Èּבּׁשּוק לארץ חּוצה ּפרֹות הּׁשּוק61רּבּו חזר - ונתמעטּו ְְֲִֵֶַַַַַָָָָ
ּבדמאי. חּיב - מּמּנּו והּלֹוקח ְְְְִִֵֶַַַַָָליׁשנֹו,

.„È:הּדמאי על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן גזרּו ׁשּלא דברים ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואּלּו
ּפרֹות לּבהמה63לזריעה62הּלֹוקח להאכיל קמח64אֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

למלּוגמא65לעֹורֹות לרטּיה66אֹו הּנר67אֹו להדלקת ׁשמן , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו הארץ68אֹו עם וחּלת ,69, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשני70והמדּמע מעּׂשר ּבכסף והּלקּוח הּמנחֹות71, ּוׁשירי ,72, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
הּבּכּורים וכיון73ותֹוספת הּדמאי, מן ּפטּורים אּלּו ּכל . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

לעּׂשר צרי אינֹו - הם מתּקנין הארץ: עם לֹו .74ׁשאמר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
.ÂËלבהמה עליהם ונמל לאכילה ּפרֹות הרי75הּלֹוקח - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּכֹוכבים לעֹובד ימּכרם לא לבהמה76זה יאכילם ולא ,77, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ
אחרים לבהמת ּדמאי.78אפּלּו ׁשּיתּקנם עד , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַ

.ÊËערב לאכילה79ׁשמן חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור -80. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מּפני81ׁשמן הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר לתּתֹו הּסֹורק ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבּצמר נבלע ּבין82ׁשהּוא לסּו האֹורג ׁשּלֹוקח ׁשמן אבל . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
וסיכה ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני ּבדמאי, חּיב - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו

מקֹום. ּבכל ּכׁשתּיה ְְִִִָָָהיא
.ÊÈמּיּׂשראל ׁשּׁשאל ּכֹוכבים לֹו83עֹובד על85ׁשמן84לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבוּדאי אסּור - ּבדמאי86מּכתֹו ּומּתר ּכֹוכבים87, העֹובד נתן . ְְִִֵַַַַַָָָָָָֻ
להתעּגל88ׁשמן טבלא ּגּבי מּׁשעמד89על - מּתר90עליה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

אחרי ליׁשב .91וליּׂשראל ְְֲִֵֵֵַָָ
.ÁÈּבּׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ואינֹו92מי מׁשפׁשפֹו - ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

למּוריס93חֹוׁשׁש יין הּלֹוקח לאלּונתית94. קטנּיֹות95אֹו אֹו , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ
טחינין ּבדמאי96לעּׂשֹות חּיב הּלֹוקח97- אבל מּוריס98. ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ

אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו אלּונתית, אֹו יין, ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּיׁש
היה ואם ּדמאי. ּתערבת על גזרּו ׁשּלא הּדמאי; מן ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּפטּורין
הֹואיל ּוּׂשאֹור, ּתבלין ּכגֹון ׁשּנתערב ּבדמאי ׁשחּיב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּדבר
חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ּבטלים, אינן - נּכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוטעמֹו

.99ּבדמאי ְִַ
.ËÈאם עליהם, גזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

ּדמאי ׁשני100התקינן ומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת מהם והפריׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבוּדאי101 הּדמאי את ּתּקן אם אבל עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה -102 ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּומעּׂשרֹות גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו את103והפריׁש ׁשּתּקן אֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבדמאי ּכלּום104הּוּדאי עּׂשה לא -105. ְְִַַַַָָֹ

.Îוּדאי מֹוכרין העיר ואין106ּכל ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
לקח מּמי ּתרּומה107ידּוע מפריׁש מתּקן? ּכיצד ּותרּומת108- ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השוק.61) את הארץ.62)והתירו מעם שעורים, או חיטים שזורע.63)כלומר, לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה היה שאילו
במעשר.64) חייב היה וודאי טבל היה אילו כאן, העורות".65)אף בהם המלוגמא.66)"לעבד בתוך נמאס היא67)והקמח

הקודש. לשון והשנייה יוונית שהראשונה אלא רטייה, היא והרי68)מלוגמא לגמרי, בטל והיין העיניים משחת לתוך היין שנותן
לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בו לסוך שמן קונה כאילו הארץ69)הוא עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה בין

מצוה. אכילת על גזרו שלא חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר, מחולין70)ואינו המעורב דבר "הוא
כגון הארץ, עם אצל שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב: שאמר מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה
ונדמעו הארץ מעם פירות לקח אם ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן. ונתנה ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה

עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת שאוכלם שכיוון שני".71)אצלו מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם והנותר72)ובין קמצו, מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
הכתוב". עליהם שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים שפטורה73)ההוא אמרו ה הלכה ג פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא

הוודאי. מן אם74)אף פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין בירושלמי שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים הקלו שלא
עילה. ידי על - שואלו? לי למה השבת כבוד לזרע.75)מפני עליהם וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי

טבל.76) למכור ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו של77)שכשקנה הנאה ממנו נהנה שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,
טבל.78)כילוי. מוכר הוא שהרי טוב.79)בשכר, ריח ואף80)הנותן לסיכה. החמירואלא לא - כשתייה, שסיכה פי על

לאכילה. העומד בשמן אלא דמאי, לעניין בסיכה.81)בסיכה גם החמירו ולפיכך לאכילה העומד בשמן והרי82)והמדובר
הכלים. את בו שסכים כשמן המכה.84)חבר.83)הוא גבי על השמן יתן עצמו שהישראל ישראל.85)כלומר, של

ואסור.86) כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי, טבל של בשמן חכמים,87)כלומר, הקלו חולה שהוא שכיוון
ולאורחים. לעניים דמאי להאכיל שהתירו וודאי.88)כמו של ובין דמאי של מן90)להתגלגל.89)בין מעט ונשתייר הגוי,

הטבלא. על תרומה91)השמן שגם התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת תרומה מחמת אלא טבל איסור שאין
הכהן. של גופו גבי על בשרו.92)מתחללת על שמן שנפל ישראל כיוון93)כלומר, - דמאי של בשמן סכין שאין פי על ואף

שבו. התרומה קדושת נתחללה בשרו, על יין.94)שנפל לתוכו מטילים שהיו דגים, של ציר שמן.95)הוא בו שנותנים יין הוא
דבש.96) בהם ששמים טחונות בעין.97)קטניות הדמאי לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו פי על מעם98)אף

בכולה.99)הארץ. ניכר שטעמם דמאי.100)לפי שמתקנים כדרך תקנם אלא101)כלומר, נזכר לא ובתוספתא שם. ירושלמי
שני. וודאי.102)מעשר כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות: מעשר103)צריך מעשר, תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני. מעשר או שני.104)שני ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי, כדין כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
ליתנם105) מנת על עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה שהפריש וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:

חייב אינו עני ומעשר ראשון ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה גדולה שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי
הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו הפריש ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת

הפרשה. ואינה גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו ידע שאילו ממקום107)טבל.106)בטעות, שלקח וכיוון
דמי". מחצה על כמחצה קבוע ש"כל לפי הרוב, אחר הולכים אין -108)קביעותם, גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף

טבל. ספק שהוא מפני מפרישה, כאן



סה              
  

.‚Èּבּׁשּוק לארץ חּוצה ּפרֹות הּׁשּוק61רּבּו חזר - ונתמעטּו ְְֲִֵֶַַַַַָָָָ
ּבדמאי. חּיב - מּמּנּו והּלֹוקח ְְְְִִֵֶַַַַָָליׁשנֹו,

.„È:הּדמאי על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן גזרּו ׁשּלא דברים ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואּלּו
ּפרֹות לּבהמה63לזריעה62הּלֹוקח להאכיל קמח64אֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

למלּוגמא65לעֹורֹות לרטּיה66אֹו הּנר67אֹו להדלקת ׁשמן , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו הארץ68אֹו עם וחּלת ,69, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשני70והמדּמע מעּׂשר ּבכסף והּלקּוח הּמנחֹות71, ּוׁשירי ,72, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
הּבּכּורים וכיון73ותֹוספת הּדמאי, מן ּפטּורים אּלּו ּכל . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

לעּׂשר צרי אינֹו - הם מתּקנין הארץ: עם לֹו .74ׁשאמר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
.ÂËלבהמה עליהם ונמל לאכילה ּפרֹות הרי75הּלֹוקח - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּכֹוכבים לעֹובד ימּכרם לא לבהמה76זה יאכילם ולא ,77, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ
אחרים לבהמת ּדמאי.78אפּלּו ׁשּיתּקנם עד , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַ

.ÊËערב לאכילה79ׁשמן חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור -80. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מּפני81ׁשמן הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר לתּתֹו הּסֹורק ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבּצמר נבלע ּבין82ׁשהּוא לסּו האֹורג ׁשּלֹוקח ׁשמן אבל . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
וסיכה ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני ּבדמאי, חּיב - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו

מקֹום. ּבכל ּכׁשתּיה ְְִִִָָָהיא
.ÊÈמּיּׂשראל ׁשּׁשאל ּכֹוכבים לֹו83עֹובד על85ׁשמן84לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבוּדאי אסּור - ּבדמאי86מּכתֹו ּומּתר ּכֹוכבים87, העֹובד נתן . ְְִִֵַַַַַָָָָָָֻ
להתעּגל88ׁשמן טבלא ּגּבי מּׁשעמד89על - מּתר90עליה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

אחרי ליׁשב .91וליּׂשראל ְְֲִֵֵֵַָָ
.ÁÈּבּׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ואינֹו92מי מׁשפׁשפֹו - ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

למּוריס93חֹוׁשׁש יין הּלֹוקח לאלּונתית94. קטנּיֹות95אֹו אֹו , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ
טחינין ּבדמאי96לעּׂשֹות חּיב הּלֹוקח97- אבל מּוריס98. ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ

אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו אלּונתית, אֹו יין, ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּיׁש
היה ואם ּדמאי. ּתערבת על גזרּו ׁשּלא הּדמאי; מן ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּפטּורין
הֹואיל ּוּׂשאֹור, ּתבלין ּכגֹון ׁשּנתערב ּבדמאי ׁשחּיב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּדבר
חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ּבטלים, אינן - נּכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוטעמֹו

.99ּבדמאי ְִַ
.ËÈאם עליהם, גזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

ּדמאי ׁשני100התקינן ומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת מהם והפריׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבוּדאי101 הּדמאי את ּתּקן אם אבל עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה מה -102 ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּומעּׂשרֹות גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו את103והפריׁש ׁשּתּקן אֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבדמאי ּכלּום104הּוּדאי עּׂשה לא -105. ְְִַַַַָָֹ

.Îוּדאי מֹוכרין העיר ואין106ּכל ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
לקח מּמי ּתרּומה107ידּוע מפריׁש מתּקן? ּכיצד ּותרּומת108- ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ
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השוק.61) את הארץ.62)והתירו מעם שעורים, או חיטים שזורע.63)כלומר, לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה היה שאילו
במעשר.64) חייב היה וודאי טבל היה אילו כאן, העורות".65)אף בהם המלוגמא.66)"לעבד בתוך נמאס היא67)והקמח

הקודש. לשון והשנייה יוונית שהראשונה אלא רטייה, היא והרי68)מלוגמא לגמרי, בטל והיין העיניים משחת לתוך היין שנותן
לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בו לסוך שמן קונה כאילו הארץ69)הוא עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה בין

מצוה. אכילת על גזרו שלא חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר, מחולין70)ואינו המעורב דבר "הוא
כגון הארץ, עם אצל שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב: שאמר מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה
ונדמעו הארץ מעם פירות לקח אם ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן. ונתנה ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה

עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת שאוכלם שכיוון שני".71)אצלו מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם והנותר72)ובין קמצו, מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
הכתוב". עליהם שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים שפטורה73)ההוא אמרו ה הלכה ג פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא

הוודאי. מן אם74)אף פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין בירושלמי שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים הקלו שלא
עילה. ידי על - שואלו? לי למה השבת כבוד לזרע.75)מפני עליהם וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי

טבל.76) למכור ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו של77)שכשקנה הנאה ממנו נהנה שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,
טבל.78)כילוי. מוכר הוא שהרי טוב.79)בשכר, ריח ואף80)הנותן לסיכה. החמירואלא לא - כשתייה, שסיכה פי על

לאכילה. העומד בשמן אלא דמאי, לעניין בסיכה.81)בסיכה גם החמירו ולפיכך לאכילה העומד בשמן והרי82)והמדובר
הכלים. את בו שסכים כשמן המכה.84)חבר.83)הוא גבי על השמן יתן עצמו שהישראל ישראל.85)כלומר, של

ואסור.86) כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי, טבל של בשמן חכמים,87)כלומר, הקלו חולה שהוא שכיוון
ולאורחים. לעניים דמאי להאכיל שהתירו וודאי.88)כמו של ובין דמאי של מן90)להתגלגל.89)בין מעט ונשתייר הגוי,

הטבלא. על תרומה91)השמן שגם התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת תרומה מחמת אלא טבל איסור שאין
הכהן. של גופו גבי על בשרו.92)מתחללת על שמן שנפל ישראל כיוון93)כלומר, - דמאי של בשמן סכין שאין פי על ואף

שבו. התרומה קדושת נתחללה בשרו, על יין.94)שנפל לתוכו מטילים שהיו דגים, של ציר שמן.95)הוא בו שנותנים יין הוא
דבש.96) בהם ששמים טחונות בעין.97)קטניות הדמאי לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו פי על מעם98)אף

בכולה.99)הארץ. ניכר שטעמם דמאי.100)לפי שמתקנים כדרך תקנם אלא101)כלומר, נזכר לא ובתוספתא שם. ירושלמי
שני. וודאי.102)מעשר כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות: מעשר103)צריך מעשר, תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני. מעשר או שני.104)שני ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי, כדין כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
ליתנם105) מנת על עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה שהפריש וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:

חייב אינו עני ומעשר ראשון ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה גדולה שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי
הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו הפריש ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת

הפרשה. ואינה גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו ידע שאילו ממקום107)טבל.106)בטעות, שלקח וכיוון
דמי". מחצה על כמחצה קבוע ש"כל לפי הרוב, אחר הולכים אין -108)קביעותם, גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף

טבל. ספק שהוא מפני מפרישה, כאן



סו               
  

לּכהן ונֹותנן ּבלבד109מעּׂשר ׁשני מעּׂשר ּומפריׁש והרי110, , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹ
ּדמאי ׁשל ׁשני ּכמעּׂשר .111הּוא ְְֲִֵֵֶַַ

.‡Î,מתּקן ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוכן
מהם אחת ּתרּומה112ואבדה הּׁשנּיה מן מפריׁש זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּומפריׁש ׁשּירצה, ּכהן לכל ונֹותנן מעּׂשר ּותרּומת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹגדֹולה
ּבדמאי ּבלבד ׁשני .113מעּׂשר ְְֲִִִֵֵַַַ

  
לא‡. - ׁשנּיה ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר הּסיטֹון מן ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּלֹוקח

מּקּפה אפּלּו אחד, מין ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻיעּׂשר
מּפני היא. ׁשהיא החבית את ׁשּמּכיר ּפי על אף ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאחת,
זה לקח וׁשּמא ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּסיטֹון
ּבסֹוף ׁשּלקח וזה ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּתחּלה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמכר
מן מעּׂשרין ׁשאין ּבארנּו ּוכבר מתּקנין, ׁשּפרֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻמחבר
אמר ואם החּיב. על הּפטּור מן ולא הּפטּור על ְְִִַַַַַַַַַָָָָָֹהחּיב

נאמן. - הן אחד מּׁשל ֱִִֵֶֶֶַָָהּסיטֹון:
.- לפניו וצֹוברין מביאין והן ירק, אֹו ּכׁשּות מֹוכר ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָהיה

ואגּדה, אגּדה ּומּכל ּוכׁשּות, ּכׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּלֹוקח
ּו ּתמרה תמרה.ּומּכל ְְִָָָָָ

מעּׂשר‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו. אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשחזקתֹו
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן ּבּׁשּוק: ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל

מּגּנֹות לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר - ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו
לא - ׁשנּיה ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות,

זה. על מּזה ְִֵֶֶַַיעּׂשר
על‰. החּמה מן יעּׂשר לא - הּנחּתֹום מן ּפת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

וׁשל אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל חּטים אֹומר: ׁשאני ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּצֹוננת;
אחר. מּׁשל ִֵֶַַהּיֹום

.Â- הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי על אף הּפלטר, מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַהּלֹוקח
עֹוּׂשה לּמנּפֹול ׁשּמֹוכר ׁשהּנחּתֹום הּכל; על מאחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹמעּׂשר
מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח אבל הרּבה. ּדפּוסין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָעּסתֹו

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ׁשהּמנּפֹול ּודפּוס; ְְְְְִִֵֵֶַַַַּדפּוס
.Êואחד הֹואיל נחּתֹומין, מעּׂשרה ׁשּלקחּו מנּפֹולין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתׁשעה

מעּׂשר - הּתׁשעה מן מאחד הּלֹוקח ּכל מּׁשנים, לקח ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהן
ּודפּוס. ּדפּוס ְְִָמּכל

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּובגרֹוגרֹות ּובתמרים ואחת. אחת מּכל מעּׂשר - דבלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפלחי
אבל מרּבה; ׁשהּמּתנה ּבזמן אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל -ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּומּתנה. מּתנה מּכל מעּׂשר - ְְִֵֶֶַַַָָָָָּבמּועטת
.Ëועּׂשאן הּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, ועּׂשאּה הּפת את ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשחק

הּכל. על מאחד מעּׂשר - ְְֵֵֵֶַַַָָֹּדבלה

.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים
ואחת. אחת מּכל מעּׂשר - ְְְִֵַַַַַָּפרּוסֹות

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָסלקּו

    
לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) ׁשני. מעּׂשר להפריׁש א) פרטן: וזהּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹתעּׂשה,
ּוׁשתּיה מאכילה חּוץ אדם ּבני צרכי ּבׁשאר דמיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָלהֹוציא
ּבאנינּות. לאכלֹו ׁשּלא ד) ּבטמאה. לאכלֹו ׁשּלא ג) ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹֻוסיכה.
ׁשּלא ו) לירּוׁשלים. חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ׁשּלא ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹה)
מעּׂשר לאכל ׁשּלא ז) לירּוׁשלים. חּוץ ּתירֹוׁש מעּׂשר ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹלאכל
ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות ח) לירּוׁשלים. חּוץ ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻיצהר
ט) ּדבר. לכל ׁשני ּכמעּׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלהאכל

הּמעּׂשר. וּדּוי להתוּדֹות
הלכותמע"שונטערבעי

ְְֲִִֵַַַ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
מפריׁשין‡. ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

.זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעּׂשר
מעּׂשר חלף עני מעּׂשר מפריׁשין וׁשּׁשית ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּובׁשנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַׁשני,
.ּתבּואֹות למעּׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹּבאחד

אחד הּוא הּׁשנה, ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל וירקֹות. ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוקטנּיֹות
למעּׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבׁשבט עּׂשר ּובחמּׁשה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּבתׁשרי.
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהאילנֹות.
ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלפני
לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני. מעּׂשר מהן מפריׁשין - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבּׁשליׁשית
מפריׁשין - ׁשליׁשית ׁשל הּׁשנה ראׁש לאחר אּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹהּמעּׂשרֹות
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות וכן עני. מעּׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהן
ׁשּנגמרּו ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
לׁשעבר, מתעּׂשרין - ׁשליׁשית ׁשנה ּבסֹוף ּכן אחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונאספּו
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעּׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומפריׁשין
ׁשּנגמרּו ּפי על אף רביעית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
ּבאּו ואם עני. מעּׂשר מהן מפריׁשין - ּברביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
מתעּׂשרין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר הּמעּׂשרֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָלעֹונת

ְַָלהּבא.
עּׂשר‚. חמּׁשה קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהחרּובין,

מּדברי ּומתעּׂשרֹות הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּבׁשבט
ּבחרּובי אּלא אמּורין הּדברים ׁשאין לי, יראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָסֹופרים.
והן האדם, רב למאכל ראּויין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹצלמֹונה
יראה - החרּובין ׁשאר אבל סֹופרים; מּדברי ׁשּמתעּׂשרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהן

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן ְִִִֵֵֶָָָלי,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדמאי.109) הוא וכן במיתה. שהן כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק פי על ראשון110)שאף מעשר אבל
לה צריך אינו עני בדמאי.ומעשר כמו בלבד, שם להם לקרוא אלא כמו111)פריש, זה, שני במעשר שמקילים הכוונה אם

זה, שני מעשר דיני למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור לו ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים
הם. מעשרים הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק מהם.112)שהוא איזו יודע כדמאי.113)ואינו להיות: צריך

               
  

ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבא ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹראׁש
נלקט ואם עני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבּׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָונגמר

ׁשני. מעּׂשר - ְֲִִִֵֵַָּברביעית
ּכירק‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

ּכיצד? לׁשביעית. ּבין למעּׂשר ּבין לקיטתֹו, אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָוהֹולכין
מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָאם
נלקט אם וכן ּבּׁשנּיה. ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעּׂשר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּמּנּו
מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּברביעית
מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּברביעית נלקט ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָעני.

ׁשני. מעּׂשר ֲִִֵֵֶַמּמּנּו
.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

חּיבת - ּככּכר ונעּׂשת ּכזית היתה אפּלּו לׁשביעית, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנכנסה
ְְַַּבמעּׂשרֹות.

.Êוחמרי אילן חמרי עליהן נֹותנין - צלף ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻֻהאבּיֹונֹות
ונלקטּו לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָָָזרעים:
ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹקדם
לענּיים נֹותנֹו ׁשּפֹודהּו ואחר ּופֹודהּו, אחר מעּׂשר מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכ
ׁשהפריׁש ּכמי ונמצא ׁשני, מעּׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

עני. ּומעּׂשר ׁשני ְֲִִֵֵַַַָמעּׂשר
.Áׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף והּׁשמׁשמין, והּפרגין והּדחן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻהארז

הּפרי, ּגמר אחר אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם
ׁשּמקצתֹו ּפי על אף הּמצרי, ּפֹול וכן להּבא. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּומתעּׂשרין
ּגרנֹו צֹובר - לאחריו ּומקצתֹו הּׁשנה ראׁש לפני ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהׁשריׁש
ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ּכאחד, הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹלתֹוכֹו

ְִַהּפרי.
.Ëלפני יֹום ׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּסריסים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּבצלים

ראׁש לפני עֹונֹות ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹראׁש
על אף מּכאן, ּפחֹות מהם מנע לׁשעבר. מתעּׂשרין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשנה

קד ליבׁש ׁשהתחילּו להּבא.ּפי מתעּׂשרין - הּׁשנה ראׁש ם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ
.Èזרעֹו אם הּׁשנה: ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול

זרעֹו להּבא. מתעּׂשר - לירק זרעֹו לׁשעבר, מתעּׂשר - ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע
מעּׂשר - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלזרע
ראׁש לפני ׁשליׁש הביא לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֹמּזרעֹו
ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - לזרע זרעֹו אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשנה:
אבל הּׁשנה; ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא עּׂשּורֹו. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלקיטתֹו
זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר מּמּנּו לּקט ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאם
אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע זרעֹו להּבא. ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמתעּׂשר
זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמחׁשבּתֹו.
והּוא ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָחלה
ׁשליׁש הביא לא אם אבל הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹׁשהביא

ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף - לאחריו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
ראׁש לפני ּגמּורים קצצין ּכּלֹו ועּׂשה לזרע זרעֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻארּיֹות.
לקיטתֹו. ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשנה
ׁשאמרּו: זה - עּׂשה לא ּומקצתֹו גמּורין קצצין עּׂשה ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹמקצתֹו
על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָצֹובר

ְַזרעֹו.
.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות

- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשליׁשית
ׁשּמעּׂשר עני; מעּׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעּׂשר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹמפריׁש
ׁשהן ּפרֹות וכן חל. עני ּומעּׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן מפריׁש - ׁשליׁשית ּפרֹות אֹו הם ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור - ראׁשֹון מּמעּׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

ּבׁש חּיב - ּבראׁשֹון ׁשחּיב מֹוציאוכל - הּתֹורם וכל ניהם. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מי ּכל זה. מעּׂשר מֹוציא אינֹו - ּתֹורם ׁשאינֹו וכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמעּׂשר;
הרי - זה מעּׂשר עּׂשר אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאם
הֹוציא אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשאין מי וכל מעּׂשר; ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהּוא

מעּׂשר. אינֹו - זה ֲֲֵֵֵֶַַמעּׂשר
.‚Èלמעּׂשר ׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעּׂשר מהן ׁשהֹוציא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּפרֹות

ׁשאין ׁשני; מעּׂשר ׁשּיֹוציא קדם עראי מהן אֹוכל זה הרי -ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
ּפי על אף למעּׂשר, מּׁשּנקּבעּו אבל לּׁשני. קֹובע ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהראׁשֹון
ׁשּיֹוציא עד עראי מהן לאכל אסּור - הראׁשֹון את ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהֹוציא

עני. מעּׂשר את אֹו הּׁשני ְִִֵֶֶַַַָאת
.„Èמביאין אין - מקֹום הבאת וטעּון הֹואיל ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָמעּׂשר

חּיבּו לא לפיכ ּבהמה. ּכבכֹור לארץ, מחּוצה ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹאֹותֹו
ׁשני ׁשּמעּׂשר לי, ויראה ּבסּוריא. ׁשני מעּׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלהפריׁש
ּומביאין אֹותֹו ּפֹודין - ּובמצרים ׁשנער ּבארץ ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָׁשּמפריׁשים
אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ׁשּלא לי, יראה וכן לירּוׁשלים. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדמיו
ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי עני, מעּׂשר לקּבע ּכדי אּלא ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשר

עליהם. סֹומכים ְְֲִִֵֵֶָיּׂשראל

ה'תש"ע אלול כ"ח שלישי יום

 
נאכל‡. ׁשני ירּוׁשלים;2לבעליו1מעּׂשר מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לׁשּכן יבחר אׁשר ּבּמקֹום אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּבית ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹומר. ׁשם אבל3ׁשמֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

הּבית ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל ּדגנ4אינֹו מעּׂשר ׁשּנאמר . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
למדּו: הּׁשמּועה מּפי ;וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּתירׁש
לא ׁשני מעּׂשר אף הּבית, ּבפני אּלא נאכל אינֹו ּבכֹור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה

הּבית. ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַַָָיאכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צרכים.1) לשאר יוציאוהו שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין ליתנו2)הוא צריך אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,
לאחר. שנאכל הדין הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או "נחלה"3)לכהן שנאמר ממה ראשון במעשר למדו קרח פרשת ובספרי

הבית". בפני ושלא הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא הבית בפני נוהגת נחלה "מה מזבח.4)- שצריך [לפי
מזבח היינו בנוי", בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות ש"מקריבין ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק רבינו שכתב ומה
העיד ואחד המזבח מקום על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים "ושלושה ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי

בית". שם שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין להן העיד ואחד מדותיו על להן
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ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבא ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹראׁש
נלקט ואם עני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבּׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָונגמר

ׁשני. מעּׂשר - ְֲִִִֵֵַָּברביעית
ּכירק‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

ּכיצד? לׁשביעית. ּבין למעּׂשר ּבין לקיטתֹו, אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָוהֹולכין
מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָאם
נלקט אם וכן ּבּׁשנּיה. ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעּׂשר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּמּנּו
מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּברביעית
מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּברביעית נלקט ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָעני.

ׁשני. מעּׂשר ֲִִֵֵֶַמּמּנּו
.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

חּיבת - ּככּכר ונעּׂשת ּכזית היתה אפּלּו לׁשביעית, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנכנסה
ְְַַּבמעּׂשרֹות.

.Êוחמרי אילן חמרי עליהן נֹותנין - צלף ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻֻהאבּיֹונֹות
ונלקטּו לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָָָזרעים:
ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹקדם
לענּיים נֹותנֹו ׁשּפֹודהּו ואחר ּופֹודהּו, אחר מעּׂשר מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכ
ׁשהפריׁש ּכמי ונמצא ׁשני, מעּׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

עני. ּומעּׂשר ׁשני ְֲִִֵֵַַַָמעּׂשר
.Áׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף והּׁשמׁשמין, והּפרגין והּדחן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻהארז

הּפרי, ּגמר אחר אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם
ׁשּמקצתֹו ּפי על אף הּמצרי, ּפֹול וכן להּבא. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּומתעּׂשרין
ּגרנֹו צֹובר - לאחריו ּומקצתֹו הּׁשנה ראׁש לפני ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהׁשריׁש
ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ּכאחד, הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹלתֹוכֹו

ְִַהּפרי.
.Ëלפני יֹום ׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּסריסים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּבצלים

ראׁש לפני עֹונֹות ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹראׁש
על אף מּכאן, ּפחֹות מהם מנע לׁשעבר. מתעּׂשרין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשנה

קד ליבׁש ׁשהתחילּו להּבא.ּפי מתעּׂשרין - הּׁשנה ראׁש ם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ
.Èזרעֹו אם הּׁשנה: ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול

זרעֹו להּבא. מתעּׂשר - לירק זרעֹו לׁשעבר, מתעּׂשר - ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע
מעּׂשר - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלזרע
ראׁש לפני ׁשליׁש הביא לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֹמּזרעֹו
ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - לזרע זרעֹו אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשנה:
אבל הּׁשנה; ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא עּׂשּורֹו. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלקיטתֹו
זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר מּמּנּו לּקט ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאם
אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע זרעֹו להּבא. ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמתעּׂשר
זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמחׁשבּתֹו.
והּוא ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָחלה
ׁשליׁש הביא לא אם אבל הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹׁשהביא

ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף - לאחריו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
ראׁש לפני ּגמּורים קצצין ּכּלֹו ועּׂשה לזרע זרעֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻארּיֹות.
לקיטתֹו. ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשנה
ׁשאמרּו: זה - עּׂשה לא ּומקצתֹו גמּורין קצצין עּׂשה ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹמקצתֹו
על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָצֹובר

ְַזרעֹו.
.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות

- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשליׁשית
ׁשּמעּׂשר עני; מעּׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעּׂשר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹמפריׁש
ׁשהן ּפרֹות וכן חל. עני ּומעּׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן מפריׁש - ׁשליׁשית ּפרֹות אֹו הם ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור - ראׁשֹון מּמעּׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

ּבׁש חּיב - ּבראׁשֹון ׁשחּיב מֹוציאוכל - הּתֹורם וכל ניהם. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מי ּכל זה. מעּׂשר מֹוציא אינֹו - ּתֹורם ׁשאינֹו וכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמעּׂשר;
הרי - זה מעּׂשר עּׂשר אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאם
הֹוציא אם ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשאין מי וכל מעּׂשר; ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהּוא

מעּׂשר. אינֹו - זה ֲֲֵֵֵֶַַמעּׂשר
.‚Èלמעּׂשר ׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעּׂשר מהן ׁשהֹוציא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּפרֹות

ׁשאין ׁשני; מעּׂשר ׁשּיֹוציא קדם עראי מהן אֹוכל זה הרי -ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
ּפי על אף למעּׂשר, מּׁשּנקּבעּו אבל לּׁשני. קֹובע ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהראׁשֹון
ׁשּיֹוציא עד עראי מהן לאכל אסּור - הראׁשֹון את ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהֹוציא

עני. מעּׂשר את אֹו הּׁשני ְִִֵֶֶַַַָאת
.„Èמביאין אין - מקֹום הבאת וטעּון הֹואיל ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָמעּׂשר

חּיבּו לא לפיכ ּבהמה. ּכבכֹור לארץ, מחּוצה ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹאֹותֹו
ׁשני ׁשּמעּׂשר לי, ויראה ּבסּוריא. ׁשני מעּׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלהפריׁש
ּומביאין אֹותֹו ּפֹודין - ּובמצרים ׁשנער ּבארץ ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָׁשּמפריׁשים
אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ׁשּלא לי, יראה וכן לירּוׁשלים. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדמיו
ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי עני, מעּׂשר לקּבע ּכדי אּלא ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשר

עליהם. סֹומכים ְְֲִִֵֵֶָיּׂשראל

ה'תש"ע אלול כ"ח שלישי יום

 
נאכל‡. ׁשני ירּוׁשלים;2לבעליו1מעּׂשר מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לׁשּכן יבחר אׁשר ּבּמקֹום אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּבית ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹומר. ׁשם אבל3ׁשמֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

הּבית ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל ּדגנ4אינֹו מעּׂשר ׁשּנאמר . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
למדּו: הּׁשמּועה מּפי ;וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּתירׁש
לא ׁשני מעּׂשר אף הּבית, ּבפני אּלא נאכל אינֹו ּבכֹור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה

הּבית. ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַַָָיאכל
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צרכים.1) לשאר יוציאוהו שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין ליתנו2)הוא צריך אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,
לאחר. שנאכל הדין הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או "נחלה"3)לכהן שנאמר ממה ראשון במעשר למדו קרח פרשת ובספרי

הבית". בפני ושלא הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא הבית בפני נוהגת נחלה "מה מזבח.4)- שצריך [לפי
מזבח היינו בנוי", בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות ש"מקריבין ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק רבינו שכתב ומה
העיד ואחד המזבח מקום על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים "ושלושה ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי

בית". שם שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין להן העיד ואחד מדותיו על להן



סח               
  

.ּבׁשויֹו הּזה ּבּזמן ׁשני מעּׂשר ׁשּפֹודין חסידּות, ,5מּדת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
רצה ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר

ּבפרּוטה מנה ׁשוה לא6לפּדֹות ּפֹודה. - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּקדׁש מן חמּור זה הּגדֹול7יהיה לּים הּפרּוטה ּומׁשלי .8. ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

חּלל9וכן‚. מּפרֹות10אם ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מחּלל11אחרֹות זה הרי וּׂשֹורף12- ׁשחּלל13. הּפרֹות את ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

לאחרים תּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי רבעי14עליהם, נטע ּכפדיֹון . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָּבּזמן

ּבירּוׁשלים„. הּזה ּבּזמן ׁשני מעּׂשר אֹוכלין ׁשאין ,15ּכׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּפֹודין אין ׁשם16ּכ אֹותֹו17אֹותֹו מחּללין ואין ואין18, ְְְְִִֵֵֵַָָ
אֹותֹו אין19מֹוכרין - הּזה ּבּזמן אף ּבירּוׁשלים נכנס ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

מּׁשם אֹותֹו ׁשּירקב20מֹוציאין עד ׁשם אֹותֹו ּומּניחים וכן21, . ְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשּירקב עד אֹותֹו מּניחין - מּׁשם והֹוציאֹו עבר .22אם ְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּזה,23לפיכ ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר מפריׁשים אין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
אֹותֹו ּומפריׁשין לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא

ּופֹודהּו ׁשם24ׁשם הפריׁשֹו ואם ירקב.25. - הּזה ּבּזמן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּׁשתה‰. אֹו ׁשני מעּׂשר ּכזית האֹוכל רביעית26ּכל מּמּנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ירּוׁשלים27יין לחֹומת תּוכל28חּוץ לא ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹ

ולֹוקה וגֹומר. ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלאכל

ׁשלׁשּתן אכל אם ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל 29על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
לחֹומה לפני30חּוץ ואכלּת ׁשּנאמר: מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה - ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

תּוכל לא ונאמר: ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי ְְְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹיי
אמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹומר. ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאכל
ּבפני ואחד אחד ּכל על לחּיב ?ּבׁשערי תאכלם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא

.31עצמֹו ְַ
.Âאחר ׁשּיאכלּנּו עד הּתֹורה מן לֹוקה לחֹומתאינֹו ׁשּנכנס ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ואכלּת וגֹומר, ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹירּוׁשלים.
- ּבחּוץ ואכלֹו אכילתֹו למקֹום ׁשּנכנס ּכיון ;אלהי יי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלפני
אֹותֹו מּכין - לירּוׁשלים ׁשּיּכנסּו קדם אכלֹו אם אבל ְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה.

מּדבריהם מרּדּות .32מּכת ְְִִֵֶַַַ
.Êמּזה33מקצת האֹוכל מּבחּוץ: ּומקצתֹו ּבפנים מעּׂשר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - נכנס לא ּבחּוץ34ׁשעדין והאֹוכל ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹ
ׁשּנכנס לֹוקה35מּזה -36. ְִִֶֶֶַ

.Áנטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ;37אין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נפּדה,38ׁשּנאמר הּוא מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום מּמ ירחק ּכי : ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּבחּוץ ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה מקֹום. ּבקרּוב נפּדה ,39ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבקנה אֹותֹו אֹוחז היה -40אפּלּו הּמעּׂשר נכנס ולא הֹואיל , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו מּתר זה ְְֲִֵֶַַָָָֻהרי
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(5- קיים המקדש בית שאין שבזמן אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא לומר אפשר ואי בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
עשו שהאמוראים רבינו הוכיח כך ומתוך הקדש, מדין שני מעשר דין למדים להלן, רבינו ולדעת משוויו, בפחות לכתחילה פודה

החסידות. מדרך מפרוטה.6)כן בפחות לא בפרוטה.7)אבל ואפילו לכתחילה הזה בזמן לפדותם מהלכות8)שמותר י בפרק
הלכה ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי) נטע פדיון של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב יז הלכה אסורות מאכלות
- לנהר זורקו אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון שחיקה, טעונה שאינה מכאן ונראה המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב

שחיקה. אינו9)טעון משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא, הגאונים מהוראת זו הלכה שאף נראה רבינו מלשון
כן. במין10)מפרש לא אבל מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות על שני מעשר מחללין להלן שכתב ומה

הרע. על היפה מן ולא מינו, שאינו המין.11)על מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין כאן12)כלומר, שנצטרפו פי על אף
בדיעבד. חילול חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל משוויין, פחות על שפדה חסרונות, המעשר,13)שני כשנטמא המדובר

נשרפת. שהיא טמאה כתרומה לוקה.14)ודינו - בירושלים בטומאה מזבח.15)שהאוכלן שם שאין מעות.16)כיוון על
ורבינו17) אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים שאין וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים מפני

אבל ובנויות. עולות הן כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא, ולעתיד לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו
שני מעשר אבל טהור, שני במעשר זה וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור אף בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ

בירושלים. אפילו אותו פודין פירות.18)שנטמא, דמ19)על לו שיש אותואף מוכרין אין לפדותו, אפשר יטמא, אם שהרי ים,
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי על כאילו20)ואף שרואין ירושלים, מחיצות שתפסוהו אומרים אנו שלחומרא

עולות. שירקב.21)הן עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו מחיצות, שקלטוהו אף22)שכיוון מחיצות, שקלטוהו שכיוון
ירקב. לפדותו, יכול שאינו וכיוון לירושלים, יחזור יצא, בירושלים.23)אם אותו פודין שאין לפי ואוכלו.24)כלומר,

לוקה.26)בירושלים.25) שהסך רבינו כתב תרומה27)לא שאכילת "כשם רבינו: כתב ב הלכה תרומות מהלכות י בפרק
בכזית". שתייה כך לתוכה.28)בכזית שנכנס אחר יצא ויצהר.29)כלומר, תירוש החומה.30)דגן, מן לפנים שנכנסו לאחר

צלי31) אם כי תאכל "לא כגון - שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי קאי דאכולה כיוון הווי, לא שבכללות "ולאו
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול צורות כל את כולל (שהלאו המתחיל32)אש" דיבור (שם התוספות לדעת

אסור. פדיון שבלי הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו פי על אף ביכורים.33)אמר) לעניין שם, ברייתא
שני. למעשר הדין בפנים.34)והוא נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה יצא.35)ואינו - שנכנס פי36)ואחר על אף
עדיין. נכנס לא שנאמר:37)שמקצת אכילה, אלא שאת ואין בכסף", ונתת וגו', שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו

פניו". מאת משאות בירושלים.38)"וישא טהור שני מעשר פודין שאין ההלכה, ראש על מוסב מחוץ39)זה "הוא אמרו שם:
הוא נפדה), אינו שוב ירושלים, חומת לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות קלטוהו כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו
ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך - המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי בדבי סבא ההוא להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים
הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא רב "בעי שם: עוד בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה הרי בחוץ, שהמשא שכיוון לקולא, רבינו
בעיא ותפשוט בקניא, ליה דנקיט כגון אומר "רבינא אמרו: כ. שם ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי על שבחוץ המשא ואוחז בפנים
לקולא. הבעיא נפשטה זה ולפי מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל בית דברי על מוסב שזה רבינו ומפרש פפא", דרב

בכלל40) והוא ברגליו, ללכת הוא צריך החומה, מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ, ומשאו בפנים כשהוא רק לא [כלומר,

               
  

.Ëּדמאי ׁשל אפּלּו לירּוׁשלים, ׁשּנכנס ׁשני אסּור41מעּׂשר ,42 ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מחיּצֹות קלטּוהּו ׁשּכבר מּׁשם; ּפרֹות43להֹוציאֹו וכן . ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

מעּׂשר ּבכסף אלהי44הּנלקחין יי לפני ואכלּת ׁשּנאמר: ;45. ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו והֹוציאן ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָעבר

מעּׂשר46ּבירּוׁשלים אפּלּו מּדבריהם. - מחיצֹות ּוקליטת . ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ
ּפרּוטה ׁשוה ּבחמׁשֹו מחיצֹות47ׁשאין - מּדבריהם ׁשהּוא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

- ׁשני מעּׂשר מעֹות אבל להֹוציאֹו. ואסּור אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵַָָָקֹולטֹות
ויֹוצאין לירּוׁשלים .48נכנסין ְְְִִִִִַָָ

.È49ּפרֹות- ויצאּו ירּוׁשלים ּבתֹו ועברּו מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּלא אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעּׂשר עליהן להֹוציא יכֹול ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאינֹו

לירּוׁשלים ויאכל50נכנסּו ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר יחזר אּלא , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבחּוץ51ּבירּוׁשלים נפּדה ואינֹו הּפרֹות52, ּכל עּׂשה אפּלּו . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּלא53האּלּו אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו אחר ׁשני מעּׂשר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
יחזרּו - ּבמחיצֹות54נכנסּו הּוא חמר ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

קלטּו. - וקלטּו הֹואיל ְְְְִִַָָָירּוׁשלים,
.‡È,ויצאּו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרֹות

לּגת ענבים סּלי ּבמקצה55ּכגֹון ּתאנים לפּדֹות56וסּלי מּתר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
ּבחּוץ ׁשּלהם ׁשני ּדמאי57מעּׂשר ּפרֹות וכן ּפי58. על אף , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

מעּׂשרׁשּנג ּפֹודין - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן מרה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבחּוץ. ׁשּלהן ִֵֶֶַָׁשני

.Èּופדאן ּבירּוׁשלים ׁשּנטמאּו ׁשני מעּׂשר אם59ּפרֹות : ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּטמאה ּבולד להֹוציאן60נטמאּו אסּור יאכלּו61- אּלא , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מּדבריהם62ּבפנים הּטמאה ׁשּולד מּפני נטמאּו63; ואם ּבאב64. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻ
הּטמאה65הּטמאה ּבולד ואפּלּו ּבחּוץ ׁשּנטמאּו אֹו על66, אף , ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָֻֻ

מקֹום ּבכל ונאכלין נפּדין אּלּו הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו .67ּפי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
.‚Èאמּורים ּדברים ׁשּלא68ּבּמה מנת על ּכׁשהכניסן ? ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּמחיצֹות הרי69ּתתּפּׂשם ונכנס הֹואיל התנה, לא אם אבל ; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָֹ
ולד [ׁשאין הּתֹורה, מן טהֹור ׁשני70הּוא מן71מטּמא ְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

יֹוצא ואינֹו מחיצֹות קלטּוהּו ּוכבר .72הּתֹורה], ְְְְִֵֵַָָָ
.„Èצמחֹונין לאכלּה מּתר - ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשּכ73ּתלּתן , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

לאכילה ראּויה ׁשני74היא מעּׂשר ּכרׁשיני וכן יאכלּו75. - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
ואם76צמחֹונין מהם77. להּכנס78עּׂשה מּתרת זֹו הרי - עּסה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בלי החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק כי גו' הדרך ממך ירבה "וכי
לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל כן פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא ברגל, ומה41)הליכה

תפסוהו דמאי, של שני ממעשר אבל לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה ויוצא לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו
י43)מדרבנן.42)מחיצות. חומות שם44)רושלים.כלומר, במשנה נראה [וכן משם. להוציאם אסור לירושלים, שנכנסו

פירות כן ואם למעות, פירות בין אלא חילקו שלא הרי יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות "מעות שאמרו:
מעשר בכסף לקוח שהרי פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה שעצם ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים, אינם

מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שהרי45)שני אסמכתא, אלא זו ואין משם. להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות חוץ46)קליטת יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב, שם:

למזיד. שוגג בין חילקו ולא מותרין", וחזרו פרוטה.47)למחיצתן מלגיו, שחומשן פרוטות, ד שווה המעשר שאין כלומר,
בפירות.48) אלא חכמים החמירו שני.49)שלא מעשר מהם הופרש בחוץ.50)שלא שנכנס51)ולפדותם שני מעשר כדין

ויצא. שהורמו.52)לירושלים כמו הן הרי ומעשרות) תרומות מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא שנכנסו53)ש"מתנות
דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, רבינו ופסקה נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו, כל54)לירושלים

המעשרֿשני. וגם וסחיטה.55)הפירות, לדריכה לייבוש.56)שעומדים והכוונה במשנה, הוא וכן למוקצה, כלומר,
שהורמו.57) כמו הם שלהם שמתנות לומר שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן, נגמרה שלא לא58)שכיוון שעדיין

בירושלים. ויאכלהו יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם בירושלים.59)הופרש אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון
שאז60) הטומאה, באב שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון כדלהלן, מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס

מדבריהם. אלא לטומאה ראשון נעשים הכלים ראינו61)אין יאמרו: שלא לחולין, ויצאו פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
ויצא. לירושלים שנכנס שני בטהרה.62)מעשר חולין אוכל שאינו למי פדייתם בכניסתם63)לאחר א. חסרונות: שני כאן וישנם

נשתייר שעדיין לפי המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם מדרבנן ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים. הפירות היו
ואחר בחוץ נטמא אם אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות, יתפשום שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם

נכנס. שעדיין65)הפירות.64)כך אף מעשר, קדושת מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא, בטומאה כלומר,
בחוץ. ולאכלם לפדותם יכול תנאי בלא ואפילו פדייה, אף67)מדרבנן.66)טעונים בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם שכיוון

שם. ונאכלים בחוץ נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל מדבריהם אלא אפילו68)שאינה בחוץ, שנטמאו שפירות
בחוץ. ונאכלים נפדים ונכנסו, הטומאה להוציאם.69)בוולד יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה אבל הטומאה, בוולד זה וכל

במשקין.70) שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד אחר.71)כלומר, בירושלים.72)כלומר, ונאכל נפדה כלומר,73)אלא
בתחילתו. אדם.74)כשהוא לאכילת ראוי אינו כשנתקשה אבל אדם, רעבון.75)לאכילת בשני אלא כלל, אדם מאכל שאינם

כלל.76) נאכלת אינה שלהם הפת אבל הדחק, ידי על הם נאכלים לעשות77)שאז כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם: ירושלמי
מתניתא בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה לעשותם כדי אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר, ולחזור עיסה
בכרשינין שהקלו הוא קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות אף אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן
כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו, קודם עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה ולמסקנא כאן, מודים חכמים [שאף

מחיצות"]. קלטום בני78)כבר רוב בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה ממנו עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
כדלהלן. בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם כלל נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו, אוכלים אדם



סט                
  

.Ëּדמאי ׁשל אפּלּו לירּוׁשלים, ׁשּנכנס ׁשני אסּור41מעּׂשר ,42 ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מחיּצֹות קלטּוהּו ׁשּכבר מּׁשם; ּפרֹות43להֹוציאֹו וכן . ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

מעּׂשר ּבכסף אלהי44הּנלקחין יי לפני ואכלּת ׁשּנאמר: ;45. ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו והֹוציאן ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָעבר

מעּׂשר46ּבירּוׁשלים אפּלּו מּדבריהם. - מחיצֹות ּוקליטת . ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ
ּפרּוטה ׁשוה ּבחמׁשֹו מחיצֹות47ׁשאין - מּדבריהם ׁשהּוא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

- ׁשני מעּׂשר מעֹות אבל להֹוציאֹו. ואסּור אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵַָָָקֹולטֹות
ויֹוצאין לירּוׁשלים .48נכנסין ְְְִִִִִַָָ

.È49ּפרֹות- ויצאּו ירּוׁשלים ּבתֹו ועברּו מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּלא אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעּׂשר עליהן להֹוציא יכֹול ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאינֹו

לירּוׁשלים ויאכל50נכנסּו ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר יחזר אּלא , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבחּוץ51ּבירּוׁשלים נפּדה ואינֹו הּפרֹות52, ּכל עּׂשה אפּלּו . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּלא53האּלּו אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו אחר ׁשני מעּׂשר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
יחזרּו - ּבמחיצֹות54נכנסּו הּוא חמר ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

קלטּו. - וקלטּו הֹואיל ְְְְִִַָָָירּוׁשלים,
.‡È,ויצאּו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרֹות

לּגת ענבים סּלי ּבמקצה55ּכגֹון ּתאנים לפּדֹות56וסּלי מּתר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
ּבחּוץ ׁשּלהם ׁשני ּדמאי57מעּׂשר ּפרֹות וכן ּפי58. על אף , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

מעּׂשרׁשּנג ּפֹודין - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן מרה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבחּוץ. ׁשּלהן ִֵֶֶַָׁשני

.Èּופדאן ּבירּוׁשלים ׁשּנטמאּו ׁשני מעּׂשר אם59ּפרֹות : ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּטמאה ּבולד להֹוציאן60נטמאּו אסּור יאכלּו61- אּלא , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מּדבריהם62ּבפנים הּטמאה ׁשּולד מּפני נטמאּו63; ואם ּבאב64. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻ
הּטמאה65הּטמאה ּבולד ואפּלּו ּבחּוץ ׁשּנטמאּו אֹו על66, אף , ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָֻֻ

מקֹום ּבכל ונאכלין נפּדין אּלּו הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו .67ּפי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
.‚Èאמּורים ּדברים ׁשּלא68ּבּמה מנת על ּכׁשהכניסן ? ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּמחיצֹות הרי69ּתתּפּׂשם ונכנס הֹואיל התנה, לא אם אבל ; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָֹ
ולד [ׁשאין הּתֹורה, מן טהֹור ׁשני70הּוא מן71מטּמא ְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

יֹוצא ואינֹו מחיצֹות קלטּוהּו ּוכבר .72הּתֹורה], ְְְְִֵֵַָָָ
.„Èצמחֹונין לאכלּה מּתר - ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשּכ73ּתלּתן , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

לאכילה ראּויה ׁשני74היא מעּׂשר ּכרׁשיני וכן יאכלּו75. - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
ואם76צמחֹונין מהם77. להּכנס78עּׂשה מּתרת זֹו הרי - עּסה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בלי החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק כי גו' הדרך ממך ירבה "וכי
לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל כן פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא ברגל, ומה41)הליכה

תפסוהו דמאי, של שני ממעשר אבל לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה ויוצא לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו
י43)מדרבנן.42)מחיצות. חומות שם44)רושלים.כלומר, במשנה נראה [וכן משם. להוציאם אסור לירושלים, שנכנסו

פירות כן ואם למעות, פירות בין אלא חילקו שלא הרי יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות "מעות שאמרו:
מעשר בכסף לקוח שהרי פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה שעצם ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים, אינם

מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שהרי45)שני אסמכתא, אלא זו ואין משם. להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות חוץ46)קליטת יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב, שם:

למזיד. שוגג בין חילקו ולא מותרין", וחזרו פרוטה.47)למחיצתן מלגיו, שחומשן פרוטות, ד שווה המעשר שאין כלומר,
בפירות.48) אלא חכמים החמירו שני.49)שלא מעשר מהם הופרש בחוץ.50)שלא שנכנס51)ולפדותם שני מעשר כדין

ויצא. שהורמו.52)לירושלים כמו הן הרי ומעשרות) תרומות מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא שנכנסו53)ש"מתנות
דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, רבינו ופסקה נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו, כל54)לירושלים

המעשרֿשני. וגם וסחיטה.55)הפירות, לדריכה לייבוש.56)שעומדים והכוונה במשנה, הוא וכן למוקצה, כלומר,
שהורמו.57) כמו הם שלהם שמתנות לומר שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן, נגמרה שלא לא58)שכיוון שעדיין

בירושלים. ויאכלהו יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם בירושלים.59)הופרש אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון
שאז60) הטומאה, באב שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון כדלהלן, מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס

מדבריהם. אלא לטומאה ראשון נעשים הכלים ראינו61)אין יאמרו: שלא לחולין, ויצאו פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
ויצא. לירושלים שנכנס שני בטהרה.62)מעשר חולין אוכל שאינו למי פדייתם בכניסתם63)לאחר א. חסרונות: שני כאן וישנם

נשתייר שעדיין לפי המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם מדרבנן ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים. הפירות היו
ואחר בחוץ נטמא אם אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות, יתפשום שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם

נכנס. שעדיין65)הפירות.64)כך אף מעשר, קדושת מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא, בטומאה כלומר,
בחוץ. ולאכלם לפדותם יכול תנאי בלא ואפילו פדייה, אף67)מדרבנן.66)טעונים בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם שכיוון

שם. ונאכלים בחוץ נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל מדבריהם אלא אפילו68)שאינה בחוץ, שנטמאו שפירות
בחוץ. ונאכלים נפדים ונכנסו, הטומאה להוציאם.69)בוולד יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה אבל הטומאה, בוולד זה וכל

במשקין.70) שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד אחר.71)כלומר, בירושלים.72)כלומר, ונאכל נפדה כלומר,73)אלא
בתחילתו. אדם.74)כשהוא לאכילת ראוי אינו כשנתקשה אבל אדם, רעבון.75)לאכילת בשני אלא כלל, אדם מאכל שאינם

כלל.76) נאכלת אינה שלהם הפת אבל הדחק, ידי על הם נאכלים לעשות77)שאז כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם: ירושלמי
מתניתא בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה לעשותם כדי אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר, ולחזור עיסה
בכרשינין שהקלו הוא קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות אף אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן
כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו, קודם עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה ולמסקנא כאן, מודים חכמים [שאף

מחיצות"]. קלטום בני78)כבר רוב בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה ממנו עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
כדלהלן. בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם כלל נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו, אוכלים אדם



ע               
  

ּולהֹוציאּה ׁשאינן79לירּוׁשלים הּפרֹות80, ואם81ּבכלל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבחּוץ.82נטמאּו ויאכלּו יּפדּו - ּבירּוׁשלים ְְְְִִִִֵַַָָָ

.ÂËלחֹומה חּוץ נֹוטה ונֹופֹו החֹומה מן לפנים ׁשעֹומד ְְִִִִֵֶֶַַָָָאילן
ׁשני מעּׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין ׁשּנכנס83- ׁשני ּומעּׂשר . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַ

ׁשּנכנס ּכמי הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַּתחת
ִִַָלירּוׁשלים.

.ÊËהחֹומה ׁשּבצד החֹומה84ּבּתים מן לפנים ׁשּפתחיהם ,85 ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
לכל86וחללן ּכלפנים - ולפנים החֹומה מּכנגד לחּוץ: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ
ולחּוץ87ּדבר החֹומה ּומּכנגד אֹוכלין88; אין ואין89- ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

להחמיר ׁשם לחּוץ:90ּפֹודין ּופתחיהם לפנים חללן היה . ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹוכלין ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, - ולחּוץ החֹומה ;91מּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
ּפֹו ואין ׁשם אֹוכלין אין - ולפנים החֹומה דיןּומּכנגד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכלפנים92להחמיר. -93. ְְְְְֳִִִִַַַַָָ

 
ולא‡. ׁשּנאמר: לֹוקה; - ּבטמאה ׁשני מעּׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאֹוכל

ּבין טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעּׂשר ּבין ּבטמא. מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבערּתי
ּבירּוׁשלים ׁשּיאכלּנּו והּוא טמא. והאֹוכל טהֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּמעּׂשר
ּבמקֹום אּלא ּבטמאה אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו ׁשּיּפדה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻקדם
מּכין - לירּוׁשלים חּוץ ּבטמאה אכלֹו אם אבל ְְֲֲֲִִִִִַַָָָָָֻאכילתֹו;

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
.עד אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את [ּבֹו] להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו

ּבטמא. מּמּנּו בערּתי לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּפדה;
ּפֹודין‚. - ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעּׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכבר

ּכמֹו מעּׂשר, ּפרֹות ּבתֹורת ּבטהרה ּדמיו את ואֹוכלין ְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַָָָָָויאכל.
מפריׁש - טבל ּכׁשהן ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּיתּבאר.

ּופֹודהּו. ּבטמאה ׁשני ְְֲִֵֵֵַָֻמעּׂשר
הּתֹורה,„. מן לֹוקה - ׁשני מעּׂשר אכל ואם ּכּטמא, - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהערל

קדׁש, קרּויה ׁשהּתרּומה ּתרּומה; אכילת על ׁשּלֹוקה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכדר
וטמא ליי. קדׁש ּבֹו: נאמר ׁשהרי קדׁש, קרּוי ׁשני ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּומעּׂשר
ׁשמׁשֹו. העריב ׁשּלא ּפי על אף ׁשני מעּׂשר אֹוכל - ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּטבל

ׁשּנאמר:‰. לֹוקה; - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעּׂשר ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹוכל
אכילתֹו, ּבמקֹום ׁשּיאכלּנּו והּוא מּמּנּו. באני אכלּתי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא

ּבפנים ׁשאכלֹו אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָּבירּוׁשלים;
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּדבריהם ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַּבאנינּות

.Âׁשהּוא הּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזהּו
הּתֹורה, מן אֹונן הּוא - הּמיתה ּוביֹום עליהן. להתאּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיב
הּיֹום חּטאת ואכלּתי ׁשּנאמר: מּדבריהן. אֹונן - ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּובּלילה
הּמת נׁשּתהה מּתר. - ולילה אסּור, - הּיֹום יי; ּבעיני ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻהּייטב
יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ּכל - נקּבר ּכ ואחר רּבים ְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָימים
יֹום ואין מּדבריהן. אֹונן הּוא הּקבּורה יֹום עד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּמיתה

לילֹו. ּתֹופּׂש ְֵֵַָהּקבּורה
.Êאכלן אם ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעּׂשר ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻולא

מּכין - ּדבריהן ׁשל ּובאנינּות לֹוקה; - ּתֹורה ׁשל ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָּבאנינּות
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Áּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעּׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, מעֹות ולא מעּׂשר, ּבמעֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹהּנלקחֹות
ּבאנינּות, ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻּבחזקת
מעּׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל והּוא הארץ; לעם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹולּתנֹו
יד ּתחת הּמעּׂשר ונמצא ימּות ׁשּמא חבר, אצל אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשני
אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר מפקידים אבל הארץ; עם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹו

הארץ. ֶַָָעם
.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעּׂשר

לאּבד ּומּתר לירּוׁשלים. ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא ּכל ְִִִִֵֶַַָָָָָֻמֹוליכֹו
מעּוט? הּוא וכּמה ּבּדרכים. ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמעּוט
ּכגרֹוגרת אבל ּבפרּוס. ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין מּכגרֹוגרת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּפחֹות

וה אֹותֹו. מאּבדין אין ּפחֹות- ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּמפריׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ
אבל ּכנגּדֹו; ואֹוכל הארץ לעם נֹותנֹו זה הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּכגרֹוגרת
לאּבד. מפריׁשין ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלא

.Èלפני ואכלּת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה; לאכילה נּתן ׁשני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעּׂשר
צרכיו, ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. - וסיכה .אלהי ְְְְְְְֱִִִִִֶָָָָָָָֹיי
מּמּנּו נתּתי לא ׁשּנאמר: ועבדים; ּובגדים ּכלים ּבֹו לּקח ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכגֹון
את מקּים ׁשאינֹו ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלמת.
מצוה, ּבדבר אפּלּו ּדברים, ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָהּגּוף.
אֹוכל זה הרי - מצוה למת ותכריכין ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכגֹון

מעּׂשר. ּבתֹורת ְְְֲֵֶַַּכנגּדֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עיסה79) עשאם אם אף יוצאים אינם ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן אם אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
מהם.80)בפנים. העיסה שנעשתה הכרשינים, בשני81)כלומר, אלא נאכלים אינם עצמם שהכרשינים כיוון מחיצות, שקלטום

בעיסתם. החמירו לא - מדבריהם.82)רעבון בטומאה ואפילו הכרשינים, פדייה,83)כלומר, איסור שלגבי כשם אומרים, ואין
אכילה. לגבי הדין הוא כירושלים, הוא מהם.84)הרי אחד רק אלא החומה, בעובי ופתחו הבית חלל ירושלים.85)שאין חומת

החומה. עובי בתוך חלול.86)כלומר, שתוכו עצמו, החומה,87)הבית בעובי שהוא הבית פתח תחת שני מעשר לאכול ומותר
שם. שהוא מקום וחומרי קולי הפתח מקום על נותנים שאנו שם. לפדותו הבית.88)ואסור בחלל כדין89)כלומר, שני, מעשר

לעיר. צד90)חוץ כאותו דינו החומה של אחד לצד והחלל הפתח ואם להחמיר, הפתח אחרי הולכים שאנו העיר, תוך כדין
לקולא. אף דבר, לחומרא.91)לכל בין לקולא בין שורא",92)כלומר, ובר ב"שורא זו משנה העמידו שם שבפסחים ואף

שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות רבינו פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע השווה ונמוכה קטנה בחומה כלומר,
וקדשים שני מעשר שלעניין משמע שם, כבפסחים שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה ועובי החלונות "תנינא, שם
הברייתא לשון וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת קדשים קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות גגים נתקדשו קלים,

שם. ערי93)בפסחים כבתי דינו אין בחומה, הבנוי שבית רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות י"ב בפרק שלהלן ואף
ש כר' ולא לב. בערכין יהודה כר' וראהחומה, לחוד. חומה ערי בתי ודין לחוד, ירושלים חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,

שבפרשת מיוחד מפסוק חומה, ערי בתי דין לגבי כלפנים אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף מעשרות בירושלמי
החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה, ערי בתי

               
  

.‡Èׁשּדרּכֹו דבר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעּׂשר
אבל וחמץ, יין יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹֹלׁשּתֹות,
מהן להֹוציא הּפרֹות את יסחט ולא הּׁשמן. את הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹס
את מפּטמין [ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמׁשקין,
לאכל אֹותֹו מחּיבין ואין הּיין.] את מפּטמין אבל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשמן,
אדם מאכל ׁשּנפסל ּכיון אּלא ׁשּנסרח, וׁשמן ׁשעּפׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפת

מּמּנּו. קדּׁשה ְְִֶָָָֻּפקעה
.Èׁשני ּבמעּׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל

עליהם ׁשּנתן ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשמרים חּלין. ּבתֹורת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלאכלֹו
ּדמאי וׁשל ּכחּלין. מּתר וׁשני ּכּמעּׂשר, אסּור ראׁשֹון - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻֻמים

מּתר. ראׁשֹון אפּלּו -ֲִִָֻ
.‚È- והׁשּביחּו ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעּׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין

ׁשל קפלֹוטֹות עם ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן חׁשּבֹון. לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשבח
חׁשּבֹון. לפי הּׁשבח - והׁשּביחּו ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַמעּׂשר

.„È.לּׁשני הּׁשבח - והׁשּביחה ׁשאפאּה ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעּסה
לפי הּׁשבח - ּבּמּדה הֹותיר אם נּכר: ׁשּׁשבחֹו ּכל הּכלל: ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹזה
וכל ּבלבד; לׁשני הּׁשבח - הּמּדה הֹותיר לא ואם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹחׁשּבֹון,
ּבלבד. לׁשני הּׁשבח - הּמּדה הֹותיר אפּלּו נּכר, ׁשבחֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאין

.ÂËׁשּׁשוה מעּׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד
והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה,
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו

הּדברים. ּבׁשאר זה ּדר על וכן ּורביע. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבארּבעה
.ÊËאֹותֹו נֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעּׂשר

קמיע מּמּנּו עֹוּׂשין ואין חזזית, ּגּבי על ולא צּנית ּגּבי על ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו, ְְֲִִֵֵֶַַָֹוכּיֹוצא

.ÊÈלפיכ הּוא. ליי ׁשּנאמר: הּוא, ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמעּׂשר
והמקּבל הּטבל לֹו נתן ּכן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינֹו
מֹוכרין ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעּׂשר. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש
ואין אֹותֹו, מחליפין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַאֹותֹו,

אֹותֹו. ְִִַמרהינין
.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד

ּכיצד מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ּומׁשּכנֹו עבר ׁשּלֹו. ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָמעּׂשר
ויהיה זה מעּׂשר ל הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין

מ אין ּכיצד מעֹות. עליו לי ותן ,לאּביד אֹותֹו? חליפין ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ
אֹומר אבל מעּׂשר. ׁשמן לי ותן מעּׂשר יין ל הא לֹו: ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר
ׁשמן לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן, לי ׁשאין יין ל הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלֹו:
ואם לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי מּתר; -ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻ

יּתן. - לּתן הּלה ִִֵֵַָָָרצה
.ËÈ,זהב דינרי אפּלּו ּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמעּׂשר

יכּון לא ׁשּמא ּגזרה אחר. ׁשני מעּׂשר עליהם לחּלל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹואפּלּו
ּבהן ׁשֹוקל והּוא חסרים, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָמּמּנּו
לחּלין מעּׂשר מֹוציא נמצא אחר, מעּׂשר עליהם לחּלל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻמעֹות

מּדמיו. ְִָָָּבפחֹות
.Î.זה ּכנגד זה ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעּׂשר ׁשחלקּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהאחים

מֹוכרין ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלים אין - ׁשני מעּׂשר מעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָוכן
לׁשלחני יּתנם ולא מרהינין. ולא מחליפין, ואין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹֹֻאֹותם,
הלון ואם ּבהן. להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהתנאֹות

מּתר. - חלּודה יעלה ֲֲֶֶַָָֹֻׁשּלא

.‡Îמהן עֹוּׂשין ואין הּמלוה, את מהם ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין
מהם ּפֹוסקין ואין הּגמּולין, מהן מׁשּלמין ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשֹוׁשבינּות,
ּגמילּות ׁשהן ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ּבבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָצדקה

להֹודיע. וצרי ְְֲִִִַָָחסדים.
.Îהאּלּו הּפרֹות את העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא

מּמעּׂשר ּׂשכר ּכנֹוטל זה ׁשּנמצא ;חלק מהן וטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלירּוׁשלים
ׁשּנאכלם העלם לֹו: אֹומר אבל לירּוׁשלים. הבאתֹו על ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשני

ּבירּוׁשלים. ְְִִִֵֶַָוׁשּנׁשּתם
.‚Îמעּׂשר ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹומר

סיכתֹו. ּבּׂשכר זה ואין ידֹו, ׁשּנּסֹוכה ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשני,
.„Îאנּו לפיכ הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ׁשהּמעּׂשר ּבארנּו, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר

ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו - ׁשני מעּׂשר ׁשהּגֹונב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאֹומרים,
חמׁש. מׁשּלם אינֹו - ְְְֵֵֶַַֹוהּגֹוזלֹו

.‰Îּפֹודה זה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש
ּולמעּׂשר ׁשּלֹו את להקּדׁש לּתן מנת על ׁשּפֹודהּו מי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו

ׁשּלֹו. את ִֵֶֶׁשני

 
ּבדמיהן‡. אֹותן ּפֹודה - ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לפּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹוצה

הּפרֹות אֹו האּלּו, הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות הרי ְֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָואֹומר:
הפריׁש אּלא ּפרׁש לא ואם האּלּו. הּמעֹות על מחּללֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻהאּלּו
ויצאּו לפרׁש. צרי ואינֹו ּדיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעֹות
ׁשם. ויֹוציאם לירּוׁשלים הּמעֹות ויעלּו לחּלין, ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות

ּׂשאתֹו. תּוכל לא ּכי הּדר מּמ ירּבה וכי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
.- אחרֹות ּפרֹות על הּמעּׂשר ּפרֹות לחּלל רצה אם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָוכן

על מּמין יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות הּפרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעלּו
ואם הּמין. ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאינֹו

מחּללֹות. הן הרי - ְֲִֵֵֵָֻחּלל
וצּונּו‚. ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ׁשני מעּׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּפֹודה

ׁשחּלל אֹו אחרֹות ּפרֹות על חּללן ואם ׁשני. מעּׂשר ּפדיֹון ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָעל
מעּׂשר חּלּול על :מבר - הּפרֹות על והּפֹודהמעֹות ׁשני. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּברכה. צרי אינֹו - ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר המחּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאֹו
מעּׂשר,„. לׁשם אֹותֹו ּפֹודין אין - הּמעּׂשר את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַּכׁשּפֹודין

ואף אּלּו? חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין: חּלין. לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻאּלא
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי מעּׂשר, ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל

ּבין‰. אחרֹות. מעֹות על ׁשני מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָאין
הראׁשֹונֹות [אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ואּלּו אּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהיּו
ּכסף. והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו] נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָּכסף

מחּללין. אּלּו הרי - וחּלל עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם
.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין

ועֹוף חּיה ּבהמה על יחּללם ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹהּפרֹות
עדרים מהם יגּדל ׁשּמא מעּׂשר, קנה לא - חּלל ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיין;
הּפרֹות, ּכׁשאר הן הרי - ׁשחּוטים על חּלל אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָעדרים.

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻויעלּו
.Ê.נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבׁשעת

מעֹות ויחּלל ויחזר רוח ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
הּכסף. מעֹות על ְְֶֶֶַַַהּנחׁשת

.Áּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללים - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעּׂשר
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עי                
  

.‡Èׁשּדרּכֹו דבר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעּׂשר
אבל וחמץ, יין יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹֹלׁשּתֹות,
מהן להֹוציא הּפרֹות את יסחט ולא הּׁשמן. את הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹס
את מפּטמין [ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמׁשקין,
לאכל אֹותֹו מחּיבין ואין הּיין.] את מפּטמין אבל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשמן,
אדם מאכל ׁשּנפסל ּכיון אּלא ׁשּנסרח, וׁשמן ׁשעּפׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפת

מּמּנּו. קדּׁשה ְְִֶָָָֻּפקעה
.Èׁשני ּבמעּׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל

עליהם ׁשּנתן ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשמרים חּלין. ּבתֹורת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלאכלֹו
ּדמאי וׁשל ּכחּלין. מּתר וׁשני ּכּמעּׂשר, אסּור ראׁשֹון - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻֻמים

מּתר. ראׁשֹון אפּלּו -ֲִִָֻ
.‚È- והׁשּביחּו ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעּׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין

ׁשל קפלֹוטֹות עם ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן חׁשּבֹון. לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשבח
חׁשּבֹון. לפי הּׁשבח - והׁשּביחּו ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַמעּׂשר

.„È.לּׁשני הּׁשבח - והׁשּביחה ׁשאפאּה ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעּסה
לפי הּׁשבח - ּבּמּדה הֹותיר אם נּכר: ׁשּׁשבחֹו ּכל הּכלל: ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹזה
וכל ּבלבד; לׁשני הּׁשבח - הּמּדה הֹותיר לא ואם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹחׁשּבֹון,
ּבלבד. לׁשני הּׁשבח - הּמּדה הֹותיר אפּלּו נּכר, ׁשבחֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאין

.ÂËׁשּׁשוה מעּׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד
והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה,
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו

הּדברים. ּבׁשאר זה ּדר על וכן ּורביע. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבארּבעה
.ÊËאֹותֹו נֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעּׂשר

קמיע מּמּנּו עֹוּׂשין ואין חזזית, ּגּבי על ולא צּנית ּגּבי על ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו, ְְֲִִֵֵֶַַָֹוכּיֹוצא

.ÊÈלפיכ הּוא. ליי ׁשּנאמר: הּוא, ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמעּׂשר
והמקּבל הּטבל לֹו נתן ּכן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינֹו
מֹוכרין ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעּׂשר. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש
ואין אֹותֹו, מחליפין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַאֹותֹו,

אֹותֹו. ְִִַמרהינין
.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד

ּכיצד מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ּומׁשּכנֹו עבר ׁשּלֹו. ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָמעּׂשר
ויהיה זה מעּׂשר ל הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין

מ אין ּכיצד מעֹות. עליו לי ותן ,לאּביד אֹותֹו? חליפין ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ
אֹומר אבל מעּׂשר. ׁשמן לי ותן מעּׂשר יין ל הא לֹו: ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר
ׁשמן לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן, לי ׁשאין יין ל הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלֹו:
ואם לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי מּתר; -ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻ

יּתן. - לּתן הּלה ִִֵֵַָָָרצה
.ËÈ,זהב דינרי אפּלּו ּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמעּׂשר

יכּון לא ׁשּמא ּגזרה אחר. ׁשני מעּׂשר עליהם לחּלל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹואפּלּו
ּבהן ׁשֹוקל והּוא חסרים, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָמּמּנּו
לחּלין מעּׂשר מֹוציא נמצא אחר, מעּׂשר עליהם לחּלל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻמעֹות

מּדמיו. ְִָָָּבפחֹות
.Î.זה ּכנגד זה ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעּׂשר ׁשחלקּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהאחים

מֹוכרין ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלים אין - ׁשני מעּׂשר מעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָוכן
לׁשלחני יּתנם ולא מרהינין. ולא מחליפין, ואין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹֹֻאֹותם,
הלון ואם ּבהן. להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהתנאֹות

מּתר. - חלּודה יעלה ֲֲֶֶַָָֹֻׁשּלא

.‡Îמהן עֹוּׂשין ואין הּמלוה, את מהם ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין
מהם ּפֹוסקין ואין הּגמּולין, מהן מׁשּלמין ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשֹוׁשבינּות,
ּגמילּות ׁשהן ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ּבבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָצדקה

להֹודיע. וצרי ְְֲִִִַָָחסדים.
.Îהאּלּו הּפרֹות את העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא

מּמעּׂשר ּׂשכר ּכנֹוטל זה ׁשּנמצא ;חלק מהן וטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלירּוׁשלים
ׁשּנאכלם העלם לֹו: אֹומר אבל לירּוׁשלים. הבאתֹו על ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשני

ּבירּוׁשלים. ְְִִִֵֶַָוׁשּנׁשּתם
.‚Îמעּׂשר ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹומר

סיכתֹו. ּבּׂשכר זה ואין ידֹו, ׁשּנּסֹוכה ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשני,
.„Îאנּו לפיכ הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ׁשהּמעּׂשר ּבארנּו, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר

ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו - ׁשני מעּׂשר ׁשהּגֹונב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאֹומרים,
חמׁש. מׁשּלם אינֹו - ְְְֵֵֶַַֹוהּגֹוזלֹו

.‰Îּפֹודה זה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש
ּולמעּׂשר ׁשּלֹו את להקּדׁש לּתן מנת על ׁשּפֹודהּו מי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו

ׁשּלֹו. את ִֵֶֶׁשני

 
ּבדמיהן‡. אֹותן ּפֹודה - ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לפּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹוצה

הּפרֹות אֹו האּלּו, הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות הרי ְֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָואֹומר:
הפריׁש אּלא ּפרׁש לא ואם האּלּו. הּמעֹות על מחּללֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻהאּלּו
ויצאּו לפרׁש. צרי ואינֹו ּדיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעֹות
ׁשם. ויֹוציאם לירּוׁשלים הּמעֹות ויעלּו לחּלין, ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות

ּׂשאתֹו. תּוכל לא ּכי הּדר מּמ ירּבה וכי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
.- אחרֹות ּפרֹות על הּמעּׂשר ּפרֹות לחּלל רצה אם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָוכן

על מּמין יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות הּפרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעלּו
ואם הּמין. ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאינֹו

מחּללֹות. הן הרי - ְֲִֵֵֵָֻחּלל
וצּונּו‚. ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ׁשני מעּׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּפֹודה

ׁשחּלל אֹו אחרֹות ּפרֹות על חּללן ואם ׁשני. מעּׂשר ּפדיֹון ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָעל
מעּׂשר חּלּול על :מבר - הּפרֹות על והּפֹודהמעֹות ׁשני. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּברכה. צרי אינֹו - ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר המחּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאֹו
מעּׂשר,„. לׁשם אֹותֹו ּפֹודין אין - הּמעּׂשר את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַּכׁשּפֹודין

ואף אּלּו? חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין: חּלין. לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻאּלא
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי מעּׂשר, ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל

ּבין‰. אחרֹות. מעֹות על ׁשני מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָאין
הראׁשֹונֹות [אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ואּלּו אּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהיּו
ּכסף. והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו] נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָּכסף

מחּללין. אּלּו הרי - וחּלל עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם
.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין

ועֹוף חּיה ּבהמה על יחּללם ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹהּפרֹות
עדרים מהם יגּדל ׁשּמא מעּׂשר, קנה לא - חּלל ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיין;
הּפרֹות, ּכׁשאר הן הרי - ׁשחּוטים על חּלל אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָעדרים.

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻויעלּו
.Ê.נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבׁשעת

מעֹות ויחּלל ויחזר רוח ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
הּכסף. מעֹות על ְְֶֶֶַַַהּנחׁשת

.Áּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללים - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעּׂשר
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עב               
  

על ּונחׁשת נחׁשת, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ּכסף, ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַעל
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות אֹותן ויעלּו ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָהּפרֹות.

.Ëוצרּת ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא מעּׂשר ּפרֹות ּפֹודין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאין
החמׁש יהיה לא - חמׁש והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכסף.
אּלא מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. כסף, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
וצרּת [ׁשּנאמר: ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש מפּתח ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבכסף
הּנקרא והּוא ּבֹו, וכּיֹוצא ּכסף ׁשל ּבלׁשֹון ּפדה ואם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּכסף].
מּפני מּפרּוטה, ּבפחּות ּפֹודין ואין ּכלּום. עּׂשה לא - ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹאסימֹון

ּבאסימֹון. ּכפֹודה ְֲִֶֶַׁשהּוא
.È;מקֹום ּובאֹותֹו זמן ּבאֹותֹו יֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָאין

ׁשּיהיה עד - נפׁש ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף ונתּת ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
מּׁשמם יֹוצא אם הראׁשֹונים, מלכים ּומטּבע להֹוצאה. ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָראּוי

ּבֹו. ּפֹודין -ִ
.‡Èוצרּת ׁשּנאמר: ּברׁשּותֹו; ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

ּפֹודה - להֹוציאֹו יכֹול והּוא לבֹור ּכיסֹו נפל .ּביד ְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּכסף
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֶּבֹו,

.Èיכֹול אם ּכנגּדֹו: ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
לאו, ואם ׁשּבביתֹו; ּפרֹות ּבהן ּפֹודה - הּדחק ידי על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהּציל
הּללּו הּמעֹות על מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש ּפרֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻואמר:

ּכלּום. אמר לא -ְַָֹ
.‚Èזה הרי - ׁשני מעּׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּניח

לכל חֹוׁשׁש - ׁשאבדּו מצאן קּימים. ׁשהן ּבחזקת ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹודה
למפרע. ּבהן ּׁשּפדה ְְֵֶֶַַַָָָמה

.„È- ּבבבל (ּבבל) מעֹות לֹו ויׁש ּבטבריא עֹומד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמי
טב מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהם. מחּלל -אינֹו ּבבבל ריא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהם. ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָֹמחּלל

.ÂËמּכיס ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:
ׁשאפרט ּפּונדיֹון על זה, זהב מּדינר ׁשאפרט סלע על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה,
ׁשּיפרט אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל, זה הרי - זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹמּסלע

מעּׂשר. ְֲִֵַּתהי
.ÊË- ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל מעּׂשר הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה. ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל, ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹלא
.ÊÈמעּׂשר ׁשאמר: ּכגֹון ׁשּיפריׁשּנּו, קדם ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּפֹודה

ולא ּכלּום, אמר לא - אּלּו ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶַָָָֹֹׁשני
ּבצפֹון ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר ואמר: קבע אם אבל מעּׂשר. ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָקבע

ּפדּוי. זה הרי - אּלּו הּמעֹות על מחּלל ּבדרֹום ְְֲֵֵֶַַָָָָֻאֹו

.ÁÈלֹו ויׁש ּבׁשויֹו. אֹותֹו ּפֹודין - ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָּכׁשּפֹודין
ׁשהּוא ּכמֹות ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול: ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות
ׁשהּוא ּכמֹות לא ּפֹורט, ׁשהּׁשלחני ּכמֹות הּמעֹות ונֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמֹוכר.
ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ׁשוה ּופדה עבר ואם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמצרף.

מחּלל. זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְֲֵֶֶֶַָָָָֻמנה
.ËÈהיתה אם מּׁשתּות, ּפחֹות אֹו ׁשתּות חסרה הּסלע ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהיתה

סלע ּבׁשוה לכּתחּלה עליה מחּלל - הּדחק ידי על ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיֹוצאת
יחליפּנה. - רעה ונמצאת ּבסלע ּפדה חֹוׁשׁש. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו

.Îאֹו ּבמּדתֹו מדקּדק אּלא אכסרה, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין
ּפיּבמׁשקלֹו על יּפדה - ידּועים דמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

ׁשהתחיל יין ּכגֹון ידּועים, ּדמיו ׁשאין ּדבר ואם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָאחד;
על יּפדה - ׁשהחלידּו מעֹות אֹו ׁשהרקיבּו, ּופרֹות ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָלהחמיץ,
אֹו ּכֹוכבים עֹובד מהן אחד היה ואפּלּו ּתּגרים, ׁשלׁשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפי
ּפיהם. על ּפֹודין - נׁשיו ּוׁשּתי איׁש אפּלּו הּמעּׂשר. ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּבעל
מן ּבמעּׂשר חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוכֹופין

ְֵֶַההקּדׁש.
.‡Î.ׁשם לפּדֹותם למקֹום מּמקֹום מעּׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאין

למקֹום הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול למקֹום הּיקר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֶַַַַֹוהּמֹולי
ּפֹודין - דמאי היּו ואם הּפדּיה. מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּיקר

ּבזֹול. להּמכר ונראּו הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער ְְְְִִִֵַַַַָאֹותֹו
.Îיציאֹות עליהם והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו

העיר ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו
יציאֹותיו. ְְְִִִָוהפסיד

ה'תש"ע אלול כ"ט רביעי יום

 
לעצמֹו‡. מעּׂשרֹו ׁשּלֹו1הּפֹודה ׁשהּוא ּבין ׁשּנפל2- ּבין , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּבירּׁשה מּתנה3לֹו ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין הרי4, - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
חמּׁשה נֹותן - ארּבעה ׁשוה היה אם חמׁש. עליו מֹוסיף .5זה ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
עליו. יסף חמׁשיתֹו מּמעּׂשרֹו, איׁש יגאל ּגאל ואם ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

.לעצמּה6ואּׁשה ׁשּלּה ׁשני מעּׂשר מֹוסיפה7ׁשּפדת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אּׁשה ולא - מּמעּׂשרֹו איׁש למדּו: הּׁשמּועה מּפי .8חמׁש. ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹ

הּמעּׂשר10אם9וכן ּפרֹות ּפדיֹון מֹוסיף11ּפדה - לעצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
.12חמׁש ֶֹ

הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעּׂשרֹו ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וגם1) הפירות גם אם אלא חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל שלו, הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם לומר רוצה
שלו. הם המעות) =) חידוש2)הפדיון אלא, הוא, גבוה ממון שהרי לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות שהפרישו

חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, שעשאתו התורה שחידשה שממון3)הוא פי על ואף בטבלו). (לא עצמו המעשר כלומר,
השדה. בבעל שחידשה כשם כשלו, הוא והרי המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין התורה חידשה - הוא במשנה4)גבוה

ניהליה דיהיב "כגון המדובר הוא, גבוה ממון שני שמעשר הסובר מאיר שלרבי נד: בקידושין ואמרו במתנה". לו "שנותן שם:
מוסיף5)בטבליה". חמישה על כלומר (=מבפנים, מלגיו חומשא להו, "אבעיא נג: מציעא בבבא אמרו וכן מלבר" "חומש היינו

מלבר". "חומשא החליטו: ובמסקנא אחד)", מוסיף ארבעה על כלומר (=מבחוץ, מלבר חומשא או "בזוזי6)אחד), כד. קדושין
אשה". ולא רחמנא אמר איש דידה, ומעשר זה.7)דידה באופן חומש מוסיף שהאיש שלה, המעות וגם הפירות גם כלומר:

כמותו.8) אדם של ששלוחו חומש, מוסיפה - בשבילו פודה והיא הבעל, של הפירות מעשר9)ואם פירות שהפודה כשם כלומר,
חומש. מוסיף המעשר, פדיון הפודה כן כמו חומש, מוסיף לשלמים,10)שני שני מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא

למעשר". ואחד לקודש, אחת חומשין, שני עליהן מוסיף פודן עליהן.11)כשהוא המעשר, פירות שפדה שני, מעשר מעות כלומר,
הראשון.12) החומש על ולא הקרן, על

               
  

ׁשנּיה ּפעם ּבלבד,13לעצמֹו הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
החמׁש על חמׁש מֹוסיף .14ואינֹו ְִֵֶֶַַֹֹ

ׁשני„. ּפרּוטה15מעּׂשר ׁשוה ּבחמׁשֹו מֹוסיף16ׁשאין אינֹו - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
חמׁש ידּועין17עליו ּדמיו ׁשאין מעּׂשר וכן ּדּיֹו18. - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּזה19ׁשּיאמר הּסלע על מחּלל וחמׁשֹו הּוא וכל20: מעּׂשר21. ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ
מּׁשּלֹו ּפֹודהּו אינֹו חמׁש22ׁשהּוא מֹוסיף אינֹו ּומעּׂשר23- . ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ

חמׁש עליו מֹוסיף אינֹו - ּדמאי ׁשל .24ׁשני ְִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעּׂשר לֹו והיה ׁשני, מעּׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

ּבחמׁשֹו אין אם ׁשּיאמר25נפּדה, ּדּיֹו - ּפרּוטה הּוא26ׁשוה : ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ
לאדם אפׁשר ׁשאי לפי הראׁשֹונֹות; מעֹות על מחּלל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻֻוחמׁשֹו

מעֹותיו. את ְְְֵֶַָלצמצם
.Âּדמיו על ּביֹותר מעּׂשר הּתֹוספת27הּפֹודה נתּפסה לא - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ְֲֵַלמעּׂשר.
.Êאֹומר הּבית ואחר29ּבסלע28ּבעל ּבעל30, - ּבסלע אֹומר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ

אֹומר הּבית ּבעל חמׁש. מֹוסיף ׁשהּוא מּפני קֹודם, ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּבית

ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ואחר מּפני31ּבסלע, קֹודם, האחר - ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּקרן על .32ׁשּמֹוסיף ִֶֶֶַַ

.Áלהערים אדם33מּתר אֹומר ּכיצד? מעּׂשרֹו. ּפדיֹון על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
העברי ּולעבּדֹו הּגדֹולים ּולבּתֹו ל34לבנֹו הא הּמעֹות35: את ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אבל חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי הּמעּׂשר, ּבהן ל ּופדה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהאּלּו
ּבהן לי ּפדה לֹו: יאמר לי36לא ּפדה לֹו: אמר אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

חמׁש מֹוסיף אינֹו - 37מּׁשּל. ְִִֵֶֶֹ
.Ëלפּדֹות הּמעֹות יּתן לא הּקטּנים38אבל ּולבּתֹו 39לבנֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

ּכידֹו ׁשּידן מּפני הּכנענים, וׁשפחתֹו לׁשפחתֹו40ּולעבּדֹו נתן . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
מעציץ ׁשהיה ּכגֹון מּדבריהם, זה ׁשני מעּׂשר אם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעברּיה,
היא, קטּנה העברּיה ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאינֹו

לאחרים זֹוכה הּקטן מּדבריהם41ואין ׁשהּוא ּבדבר .42אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
.Èּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעּׂשר ונֹותן מערים ואֹומר43וכן , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשּבּבית מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות הרי .44הּנֹותן: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
.‡Èּובנֹו [אב ׁשּתפין, ׁשני אֹו אחין לזה45ׁשני זה ּפֹודין - [ ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ
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חומש.13) מוסיף חומש.14)שהוא על חומש שמוסיף בשוגג, תרומה לאוכל יגאל15)בניגוד גאל אם רבנן "תנו נג: שם
פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא ממעשרו ממעשרו, איש
בר אינו פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי. כרב רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני במעשר

רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו פרוטה, שווה בחומשו שאין שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל כשהמעשר16)פדיון.
מבחוץ). =) מלבר הוא והחומש פרוטות. ארבע שווה אינו הסמוכה,17)עצמו בהלכה ועיין מדבריהם. קדוש עצמו הוא אבל

הראשונות". מעות על מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני מעשר עליהן שחילל מעות לו יש בו18)שאם שאין ואפשר
מדבריהם. אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז פרוטות, כמו19)ארבע תגרים, שלושה פי על לפדותו צריך ואין כלומר,

הקלו - מדבריהם אלא אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה, מן כשהמעשר מדובר ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה
פרוטה. שווה בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו שיהא עד להמתין צריך אין וכן סלע20)בפדיונו. על כלומר,

אחר שני מעשר עליו, חיללו אינו21).שכבר משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל יוחנן, ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי
משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל גאל ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי ר' חומש. מוסיף

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי עליו, הירושלמי.22)יוסיף וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח: מעשה בכתבֿיד
התורה.23) מן חל הפדיון עיקר דמאי,24)אבל של שני מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו שהחומש כיוון

גדירו מפני יפריש, שלא אמרו ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש כדרך אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש
פדיון". בלא לירושלים חוץ "ויאכלנו עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש, לו אומר את שאם גזרה) של25)(כלומר,

נפדה. שלא אחר".26)המעשר עם שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין אמרינן "ולא הדמים,27)כלומר, כלומר,
תפס דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן ר' "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות. יותר שווים פודה, הוא שעליהם
מצוי אדם שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין מה הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו שני מעשר הכל, את
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף לבעליו, שנאכל שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו מרבה להיות

ראשון.28) לפתוח אותו כופין המעשר.29)שהרי לחלל30)לפדיון יכול שאחר שם, משנה ובכסף ז הלכה ט פרק להלן ראה
הפירות. בעל מדעת ואיסר".31)שלא "בסלע שם: על32)במשנה מרובה (בעלֿהבית) זה של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

החומש". מן ולפוטרו המעשר) (על עליו להערים יכול שהוא היא שנייא אבין רבי אמר זה? של ההיתר33)תוספתו "תחבולת
מרמה". תיקרא להיתר, ושאינו הערמה, כמו34)תיקרא שכיר, כמו והוא בלבד. ידיו מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

- להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו שאין שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר שכר משנה כי יתברך השם שאמר
הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה פירות. אוכל והבעל קנתה
גמורה]. במתנה מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין מהלכות א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת על ובמתנה נותן,

להחזיר].35) מנת על מתנה היא שזו סה. בגיטין רש"י מדברי בחומש.36)[נראה וחייב שליחות לשון אלא מתנה לשון זו שאין
מתנה.37) זו הרי - שלך" המעות "על לו: שאמר שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה מעות לך הא כלומר:
פדיון.39)עליהן.38) שפדיונו הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים, לעונת בשהגיעו המדובר התוספות, ונמצא40)לדעת

בחומש. וחייב ברשותו, אינו41)שהמעות - להן מקנה אחרת שדעת כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף כלומר,
אחרים. של שני מעשר לפדות כן וכמו לאחרים. להקנות התורה.42)יכול מן שהוא בדבר לא מן43)אבל שהפריש קודם

במתנה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר שכיוון מכן, לאחר ולא (כלומר,44)הכרי, במעות כן עושין היו "בראשונה
בפירות כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) (את אותן נוטלין היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות מקנה היה

ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים שאף45)[שאינם כאן, וכתב הוסיף לאביו, פודה שבן ח), הלכה (למעלה רבנו כתב שכבר ואף
לבנו. קרוב משהאב יותר אביו, ללב קרוב שהבן פי על אף לבנו, פודה האב



עג                
  

ׁשנּיה ּפעם ּבלבד,13לעצמֹו הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
החמׁש על חמׁש מֹוסיף .14ואינֹו ְִֵֶֶַַֹֹ

ׁשני„. ּפרּוטה15מעּׂשר ׁשוה ּבחמׁשֹו מֹוסיף16ׁשאין אינֹו - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
חמׁש ידּועין17עליו ּדמיו ׁשאין מעּׂשר וכן ּדּיֹו18. - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּזה19ׁשּיאמר הּסלע על מחּלל וחמׁשֹו הּוא וכל20: מעּׂשר21. ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ
מּׁשּלֹו ּפֹודהּו אינֹו חמׁש22ׁשהּוא מֹוסיף אינֹו ּומעּׂשר23- . ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ

חמׁש עליו מֹוסיף אינֹו - ּדמאי ׁשל .24ׁשני ְִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעּׂשר לֹו והיה ׁשני, מעּׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

ּבחמׁשֹו אין אם ׁשּיאמר25נפּדה, ּדּיֹו - ּפרּוטה הּוא26ׁשוה : ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ
לאדם אפׁשר ׁשאי לפי הראׁשֹונֹות; מעֹות על מחּלל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻֻוחמׁשֹו

מעֹותיו. את ְְְֵֶַָלצמצם
.Âּדמיו על ּביֹותר מעּׂשר הּתֹוספת27הּפֹודה נתּפסה לא - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ְֲֵַלמעּׂשר.
.Êאֹומר הּבית ואחר29ּבסלע28ּבעל ּבעל30, - ּבסלע אֹומר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ

אֹומר הּבית ּבעל חמׁש. מֹוסיף ׁשהּוא מּפני קֹודם, ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּבית

ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ואחר מּפני31ּבסלע, קֹודם, האחר - ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּקרן על .32ׁשּמֹוסיף ִֶֶֶַַ

.Áלהערים אדם33מּתר אֹומר ּכיצד? מעּׂשרֹו. ּפדיֹון על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
העברי ּולעבּדֹו הּגדֹולים ּולבּתֹו ל34לבנֹו הא הּמעֹות35: את ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אבל חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי הּמעּׂשר, ּבהן ל ּופדה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהאּלּו
ּבהן לי ּפדה לֹו: יאמר לי36לא ּפדה לֹו: אמר אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

חמׁש מֹוסיף אינֹו - 37מּׁשּל. ְִִֵֶֶֹ
.Ëלפּדֹות הּמעֹות יּתן לא הּקטּנים38אבל ּולבּתֹו 39לבנֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

ּכידֹו ׁשּידן מּפני הּכנענים, וׁשפחתֹו לׁשפחתֹו40ּולעבּדֹו נתן . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
מעציץ ׁשהיה ּכגֹון מּדבריהם, זה ׁשני מעּׂשר אם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעברּיה,
היא, קטּנה העברּיה ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאינֹו

לאחרים זֹוכה הּקטן מּדבריהם41ואין ׁשהּוא ּבדבר .42אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
.Èּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעּׂשר ונֹותן מערים ואֹומר43וכן , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשּבּבית מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות הרי .44הּנֹותן: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
.‡Èּובנֹו [אב ׁשּתפין, ׁשני אֹו אחין לזה45ׁשני זה ּפֹודין - [ ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ
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חומש.13) מוסיף חומש.14)שהוא על חומש שמוסיף בשוגג, תרומה לאוכל יגאל15)בניגוד גאל אם רבנן "תנו נג: שם
פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא ממעשרו ממעשרו, איש
בר אינו פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי. כרב רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני במעשר

רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו פרוטה, שווה בחומשו שאין שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל כשהמעשר16)פדיון.
מבחוץ). =) מלבר הוא והחומש פרוטות. ארבע שווה אינו הסמוכה,17)עצמו בהלכה ועיין מדבריהם. קדוש עצמו הוא אבל

הראשונות". מעות על מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני מעשר עליהן שחילל מעות לו יש בו18)שאם שאין ואפשר
מדבריהם. אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז פרוטות, כמו19)ארבע תגרים, שלושה פי על לפדותו צריך ואין כלומר,

הקלו - מדבריהם אלא אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה, מן כשהמעשר מדובר ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה
פרוטה. שווה בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו שיהא עד להמתין צריך אין וכן סלע20)בפדיונו. על כלומר,

אחר שני מעשר עליו, חיללו אינו21).שכבר משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל יוחנן, ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי
משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל גאל ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי ר' חומש. מוסיף

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי עליו, הירושלמי.22)יוסיף וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח: מעשה בכתבֿיד
התורה.23) מן חל הפדיון עיקר דמאי,24)אבל של שני מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו שהחומש כיוון

גדירו מפני יפריש, שלא אמרו ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש כדרך אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש
פדיון". בלא לירושלים חוץ "ויאכלנו עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש, לו אומר את שאם גזרה) של25)(כלומר,

נפדה. שלא אחר".26)המעשר עם שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין אמרינן "ולא הדמים,27)כלומר, כלומר,
תפס דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן ר' "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות. יותר שווים פודה, הוא שעליהם
מצוי אדם שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין מה הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו שני מעשר הכל, את
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף לבעליו, שנאכל שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו מרבה להיות

ראשון.28) לפתוח אותו כופין המעשר.29)שהרי לחלל30)לפדיון יכול שאחר שם, משנה ובכסף ז הלכה ט פרק להלן ראה
הפירות. בעל מדעת ואיסר".31)שלא "בסלע שם: על32)במשנה מרובה (בעלֿהבית) זה של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

החומש". מן ולפוטרו המעשר) (על עליו להערים יכול שהוא היא שנייא אבין רבי אמר זה? של ההיתר33)תוספתו "תחבולת
מרמה". תיקרא להיתר, ושאינו הערמה, כמו34)תיקרא שכיר, כמו והוא בלבד. ידיו מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

- להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו שאין שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר שכר משנה כי יתברך השם שאמר
הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה פירות. אוכל והבעל קנתה
גמורה]. במתנה מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין מהלכות א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת על ובמתנה נותן,

להחזיר].35) מנת על מתנה היא שזו סה. בגיטין רש"י מדברי בחומש.36)[נראה וחייב שליחות לשון אלא מתנה לשון זו שאין
מתנה.37) זו הרי - שלך" המעות "על לו: שאמר שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה מעות לך הא כלומר:
פדיון.39)עליהן.38) שפדיונו הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים, לעונת בשהגיעו המדובר התוספות, ונמצא40)לדעת

בחומש. וחייב ברשותו, אינו41)שהמעות - להן מקנה אחרת שדעת כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף כלומר,
אחרים. של שני מעשר לפדות כן וכמו לאחרים. להקנות התורה.42)יכול מן שהוא בדבר לא מן43)אבל שהפריש קודם

במתנה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר שכיוון מכן, לאחר ולא (כלומר,44)הכרי, במעות כן עושין היו "בראשונה
בפירות כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) (את אותן נוטלין היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות מקנה היה

ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים שאף45)[שאינם כאן, וכתב הוסיף לאביו, פודה שבן ח), הלכה (למעלה רבנו כתב שכבר ואף
לבנו. קרוב משהאב יותר אביו, ללב קרוב שהבן פי על אף לבנו, פודה האב



עד               
  

לבעלּה ׁשהכניסה אּׁשה חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי ׁשני, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמעּׂשר
קנה לא - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל ׁשני, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמעּׂשר

ּפדהּו אם ,לפיכ חמׁש46ּבעל. מֹוסיף אינֹו -47. ְִִִֵֶַַָָָֹ
.Èׁשני מעּׂשר נתן48הּפֹודה ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

- נתחּלל והרי מעּכב החמׁש ׁשאין ּפי על אף החמׁש, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹאת
יפׁשע ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת. ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד יאכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלא

יּתן. ְִֵֹולא
.‚Èלצרפם רצה אם ׁשני, מעּׂשר ּכדי49מעֹות זהב ּבדינרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ

מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרפן. - מּׂשאן ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָלהקל
ּפדּיה. ּדר זה ׁשאין ְִֵֶֶֶֶֶָֹחמׁש,

.„Èׁשני מעּׂשר מּמעֹות סלע ּבין50הּפֹורט ּבירּוׁשלים ּבין , ֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
יצרפּנה לא - לירּוׁשלים נחׁשת51חּוץ ּבמעֹות אּלא52ּכּלּה , ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

נחׁשת מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות .53ּבׁשקל ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶ
.ÂËהּכסף על מעּׂשר ּפרֹות עם מעּׂשר ּכסף לחּלל .54מּתר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
דינר55והּוא מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ּבהן56ׁשּיהּו היה אם אבל ; ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

דינר הּכסף57ׁשוה עם יחּללם לא עצמן.58- ּבפני אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעּׂשר ׁשל דינרין ּוׁשלׁשה דינר ׁשוה ּפרֹות לֹו היּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
חצי לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל אינֹו - ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשני
אחד. ּדינר על ׁשניהם מחּלל - מעֹות דינר וחצי ּפרֹות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָדינר

 
.‡- ּומּכן מּכן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעּׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות

ואם חּלין. והּׁשאר ׁשּיׁשלים, עד למעּׂשר, לּקט ּׁשּלּקט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמה
ח ּומצא אחד מּצד ׁשּלּקט אֹו וחפן לפיּבלל זה הרי - סר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני מעּׂשר מאתים היּו ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחׁשּבֹון.
מאה הרי - וׁשבעים מאתים נמצאּו הּכל, וחפן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּובללן
הּמתלּקטין הּכלל: זה חּלין. ותׁשעים מעּׂשר, מהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻּוׁשמֹונים
אם ואֹומר: מתנה חׁשּבֹון. לפי - והּנבללין ׁשני, למעּׂשר -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הרי - חּלין הן ואם חּלין; הּׁשאר - הּמעּׂשר הן ׁשּבידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻֻאּלּו

עליהם. מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל הּמעּׂשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻמעֹות
.ּבסלע מביא - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻסלע

ׁשני מעּׂשר ׁשל סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָמעֹות,
ּבֹורר ּכ ואחר האּלּו; הּמעֹות על מחּללת ׁשהיא מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
ותחזר עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

למעּׂשר. הּיפה ְֲֵֶַַַַָָהּסלע
אחרת‚. ּבזוית ונמצא זֹו, ּבזוית ׁשני מעּׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר

- מאתים ונמצא מנה, ׁשם הרי לֹו: אמר חּלין. אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
חּלין. הּוא הרי - מנה ונמצא מאתים, ׁשם הרי חּלין. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשאר
אפּלּו מנה, ונמצא מאתים מאתים, ונמצא מעּׂשר מנה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּניח

חּלין. הּכל - ּכיסין ּבׁשני ְִִִִֵֵַֹֻהן
ׁשם„. ּומצא הל ּבּבית, לי ׁשני מעּׂשר ּכיס אביו: לֹו ֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָאמר

ואף חּלין. והּׁשאר מעּׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻׁשלׁשה
הּגדֹול. על ׁשּיחּללם עד הּקטּנים מן יאכל לא כן, ּפי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹעל

ּפלֹוני,‰. ּבמקֹום ׁשּל ׁשני מעּׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָמי
ׁשּבֹודקין ּכדר ּפעמים, ׁשלׁש אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹוהרּכין

קּימין. דבריו והרי ְְֲִִִֵַַָָָלגּטין,
.Âמבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו

ּׁשּנאמר מה ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף ּפלֹוני, ּבמקֹום הּוא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהרי
מֹורידין. ולא מעלין לא חלֹומֹות ּדברי מעּׂשר. אינֹו - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹלֹו

.Ê,זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים אּתם אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
מּפניהם מעֹות טמן חּלין. אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻונמצאּו
אם הן, ׁשני מעּׂשר ׁשל אֹו הן, ּפלֹוני ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
ּדבריו - ּכמתּכּון ואם לדבריו, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָּכמערים

ִַָקּימין.
.Áמעּׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מ' עליו וכתּוב ּכלי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

ואם קרּבן. - ק' ּתרּומה. - ת' טבל. - ט' ּדמאי. - ד' ְְְְִִֵֶֶַָָָׁשני.
ּכֹותבין היּו ׁשּכן קרּבן. ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא ? מּתכת ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיה

הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת ְִִֵַַַַַַָָאֹות
.Ëהּכסף עם זהב דינרי אפּלּו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעֹות

ירּוׁשלים וׁשּוקי הֹואיל חּלין, אּלּו הרי - הּמעֹות ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻועם
הרי - מעּׂשר ּבֹו וכתּוב חרס ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמתּכּבדין
הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאּלּו

מעּׂשר. הּכל - ּברגל ֲֲֵֶֶַַָָֹאבל
.Èלעֹולם - ּבירּוׁשלים ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות

ּבֹו וקֹונין מעּׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמעּׂשר;
ׁשחזקתן חּלין; לעֹולם - הּבית ּבהר והּנמצאֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבהמֹות.

ּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּתרּומת
.‡Èּבתֹוכּה ונמצא ׁשני, ּומעּׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּתבה

רב ואם מעּׂשר; הּמעֹות הרי - מעּׂשר מּניחין רב אם ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות:
חּלין. - למחצה מחצה חּלין; - חּלין ְֱֱִִִִִֶֶַָָֻֻֻמּניחין

.Èיּפלּו - ּתרּומה לפרֹות מעּׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא
אסּורין ׁשניהן: ּכחמרי יאכלּו - למחצה מחצה ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻלּקרֹוב.
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שלו.46) מעות חומש.47)על מוסיפה אינה האשה, פדתה אם כן חומש.48)וכמו מוסיף כלומר:50)לפרטם.49)שהוא
נחושת. של מעות על לפרטו ורוצה שני מעשר של סלע לו אחת,52)יפרטנה.51)יש בבת הכסף כל מוציא שאינו שכיוון

כסף. על מחולל כשהוא למעשר הוא שכבוד נחושת, במעות כולו לפרוט התירו הדחק,53)לא בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך
מחללין שאין אף כסף, על כסף לחלל גם התירו נחושת על כסף וכשמחלל הדחק. בעת אלא נחושת על כסף מחללין אין שהרי
לקולא, שמאי ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק בעדיות זו משנה נמנתה לא ולכן הדחק. בשעת אפילו כסף על כסף

נחושת. על כסף חילול אגב הדחק, בשעת כסף על כסף לחלל שהתירו קולא, הלל בית בדברי שיש מעשר54)כיוון שכסף אף
מותר. הפירות, עם ביחד - כסף על מחללין אין ורבנן,55)לבדו מאיר רבי פליגין אוקמה לקיש בן שמעון "רבי שם: ירושלמי

רבנן אף כסף כדי בהם שיש בפירות אבל חשובה), כסף מטבע על חילולם כדי שווים שאינם (כלומר, כסף כדי בהן שאין בפירות
כסף דינרי שני שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף דינר מותר, פירות, דינר וחצי כסף דינר חצי עמהם). כסף מחללין (שאין מודו

שאסור". פירות דינרי עצמם.56)ושני בפני לחללם עצמם.57)שקשה בפני לחללם על58)שאפשר כסף מחללים שאין
כסף.

               
  

ּכתרּומה; - ׁשמׁש והערב ידים רחיצת ּוטעּונין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָלזרים
הּמעֹות וכן ּכמעּׂשר. - מקֹום הבאת ּוטעּונים לאֹונן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָואסּורים

למעּׂשר. חּלין ּבין ְְֲִִֵֵַַָֻהּנמצאֹות
.‚Èיאכלּו - ׁשּנתערבּו וּדאי וׁשל ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמעּׂשר

ׁשּבהן. ֶֶֶָָּכחמּור
.„Èהּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּפרֹות

נתערבּו אם ,לפיכ הּמעּׂשר. את יפּדה אֹו ּבּמקֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה
והּוא הֹואיל ּכמנין; ׁשהן ּבכל אסּורין - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים
הּכל ויאכל מּתירין; לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלים,

ְֳָָּבטהרה.
.ÂËהּגּדּולים - לירּוׁשלים ׁשּנכנס אחר ׁשני מעּׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע

ּבדבר ואפּלּו חּלין, הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו ׁשני. ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמעּׂשר
זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה. זרעֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשאין

.ÊËּבמעּׂשר אמרּו? מעּׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעּׂשר
ׁשם אין ׁשהרי מחיצֹות. ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנכנס
ׁשּנכנס מאחר לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמחיצֹות
לֹו ׁשאין דבר ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואף
מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּתירין,

 
ּברחּוק‡. נפּדין אינן - ׁשני מעּׂשר ּבכסף הּנלקחֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות

הן יעלּו אּלא הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמקֹום,
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְִִֵַַָָָעצמן

.ואם עצמן. מעּׂשר מּפרֹות מעּׂשר ּבכסף ּבלקּוח חמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יּפדּו - מּדבריהם הּטמאה ּבולד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻנטמא

מן‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעּׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
המפרׁש הּפרט ּכגֹון הארץ, מן גּדּוליו ּגּדּולי אֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהארץ,

ּובּׁשכר. ּובּיין ּובּצאן ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה:
ּכמהין„. ומלח, מים מעּׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ

מחּברין ּפרֹות ולא הארץ. מן ּגּדּוליהם ׁשאין לפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופטרּיֹות,
לפי לירּוׁשלים, להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּקרקע,

וצאן. לבקר ּדֹומין ְִֵֶָָָָֹׁשאינן
על‰. ׁשאף וצאן; ּכבקר הן הרי - והחלב והּביצים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדבׁש

גּדּוליה. ּגּדּולי הן הרי קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
.Âמּפני מעּׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - החמיץ ׁשּלא עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתמד,

עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח - ּומּׁשהחמיץ ּכמים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
מעּׂשר. קנה - והחמיץ החמיץ ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

.Êּפחֹות ּומצא מים ׁשלׁשה ּבנתן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
זה הרי - ארּבעה והֹוציא ׁשלׁשה נתן אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמארּבעה;

מעּׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּכיין
.Á;נלקחין אין - ימּתיקּו ׁשּלא עד והחרּובין, זרדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלּולבי

והּתרמֹוסין והחרּדל הּלּוף אבל נלקחין. - ׁשּימּתיקּו ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֻאחר
המּתיקּו ׁשּלא עד ּבין מּׁשּימּתיקּו ּבין הּנכּבׁשים, ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּוׁשאר

מעּׂשר. ּבכסף נלקח - והּקֹור נלקחין. -ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
.Ëּכל וכן למראה. אּלא ׁשאינֹו נלקח, אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכרּכֹום

לאכילת ואינן הֹואיל וטעם, ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכּיֹוצא
מעּׂשר. ּבכסף נלקחין אינן - ׁשּנֹותנין לטעם אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּגּופן,

וחּלֹות והחלּתית והּקׁשט והּפלּפלין ּבּׂשמים ראׁשי ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָלפיכ
מעּׂשר. ּבכסף נלקחין אינן - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחריע

.Èּבכסף נלקחת אינּה - ּבקדרה טעם לּתן אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבת,
נלקחת - ּגּופּה אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו, וכּיֹוצא לכמ ואם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמעּׂשר;
הרי - ׁשמן לתֹוכֹו נתן אם ומלח, מים ערב מעּׂשר. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבכסף
הּמים ּדמי ּומבליע מעּׂשר. ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהן

הּׁשמן. ּבדמי ְְִֵֶֶֶַַַוהּמלח
.‡Èממעט ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאין

מערבי ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאכילתֹו
מּתר והּמעּׂשר מקֹום; ּבכל ונאכלת לאֹונן, ּומּתרת ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻׁשמׁש,
אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ואסּור יֹום, ולטבּול ְְְְְְֱִִֵֵֶֶָָָָלזרים
הּתרּומה. ואכילת מעּׂשר אכילת ממעט נמצא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבירּוׁשלים;

.È,הּמעּׂשר מּכסף הּׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹוקחין
ּבהמֹות לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה לזרים. נאכלים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּׁשלמים
הּמזּבח; מעל להבריחם ּכדי ׁשני, מעּׂשר מּכסף חּלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻלאכלן
אּלא מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּגזרּו
לׁשלמים. ראּויין ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָלׁשלמים.

.‚Èחּיב ׁשהּוא לפי מעּׂשר, ּבכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָאין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶַָלבער,

.„Èׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח
ּפי על אף הּמעּׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין

לחּלין. הּמעֹות ְְִֶַָָֻׁשּיצאּו
.ÂË- ּבׁשֹוגג מעּׂשר: ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח

ּכמֹות מעּׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
אין ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו - ּבמזיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהיּו;

ׁשּירקבּו. עד יּניחם - ְְִִֵֵֶַַָָמקּדׁש
.ÊË.לירּוׁשלים חּוץ מעּׂשר ּבכסף ּבהמה לֹוקחין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ּתעלה ּבמזיד למקֹומן; הּדמים יחזרּו - ּבׁשֹוגג לקח: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר - מקּדׁש אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמע אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי - הּמֹוכר ּברח אם ֹותּבׁשֹוגג, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

חּוץ ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעּׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּבירּוׁשלים
מת אֹו הּמֹוכר ּוברח מעּׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה
הּדמים יחזרּו - קּים הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל -ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלמקֹומן.

ּכנגּדן. יאכל - ְְֲֵֶַַָֹמעּׂשר
.ÁÈהרי - ּתאוה לבּׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלקח

ּבהמה לקח ׁשלמים. קנה ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹזה
ּופֹודה מעּׂשר, קדּׁשת מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלׁשלמים
לעצמֹו ּפדאּה אם כן, ּפי על ואף מעּׂשר. הּדמים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָאֹותּה

חמׁש. מֹוסיף -ִֶֹ
.ËÈ;ׁשלמים קנּו לא - לׁשלמים מעּׂשר מעֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהּמתּפיס

ׁשהּמעּׂשר מעּׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּקדּׁשת
עצמן הּמעּׂשר התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָממֹון

ׁשלמים. קנּו ׁשּלא - ְְִִִֶָָָֹלׁשלמים
.Îּפרֹות אם ּבמזיד: אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֻהאֹוכל

אכל מעּׂשר ּכסף ואם ׁשמים; ידי יצא - אכל עצמן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּמעּׂשר
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עה                
  

ּכתרּומה; - ׁשמׁש והערב ידים רחיצת ּוטעּונין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָלזרים
הּמעֹות וכן ּכמעּׂשר. - מקֹום הבאת ּוטעּונים לאֹונן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָואסּורים

למעּׂשר. חּלין ּבין ְְֲִִֵֵַַָֻהּנמצאֹות
.‚Èיאכלּו - ׁשּנתערבּו וּדאי וׁשל ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמעּׂשר

ׁשּבהן. ֶֶֶָָּכחמּור
.„Èהּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּפרֹות

נתערבּו אם ,לפיכ הּמעּׂשר. את יפּדה אֹו ּבּמקֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה
והּוא הֹואיל ּכמנין; ׁשהן ּבכל אסּורין - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים
הּכל ויאכל מּתירין; לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלים,

ְֳָָּבטהרה.
.ÂËהּגּדּולים - לירּוׁשלים ׁשּנכנס אחר ׁשני מעּׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע

ּבדבר ואפּלּו חּלין, הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו ׁשני. ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמעּׂשר
זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה. זרעֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשאין

.ÊËּבמעּׂשר אמרּו? מעּׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעּׂשר
ׁשם אין ׁשהרי מחיצֹות. ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנכנס
ׁשּנכנס מאחר לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמחיצֹות
לֹו ׁשאין דבר ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואף
מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּתירין,

 
ּברחּוק‡. נפּדין אינן - ׁשני מעּׂשר ּבכסף הּנלקחֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות

הן יעלּו אּלא הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמקֹום,
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְִִֵַַָָָעצמן

.ואם עצמן. מעּׂשר מּפרֹות מעּׂשר ּבכסף ּבלקּוח חמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יּפדּו - מּדבריהם הּטמאה ּבולד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻנטמא

מן‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעּׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
המפרׁש הּפרט ּכגֹון הארץ, מן גּדּוליו ּגּדּולי אֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהארץ,

ּובּׁשכר. ּובּיין ּובּצאן ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה:
ּכמהין„. ומלח, מים מעּׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ

מחּברין ּפרֹות ולא הארץ. מן ּגּדּוליהם ׁשאין לפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופטרּיֹות,
לפי לירּוׁשלים, להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּקרקע,

וצאן. לבקר ּדֹומין ְִֵֶָָָָֹׁשאינן
על‰. ׁשאף וצאן; ּכבקר הן הרי - והחלב והּביצים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדבׁש

גּדּוליה. ּגּדּולי הן הרי קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
.Âמּפני מעּׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - החמיץ ׁשּלא עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתמד,

עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח - ּומּׁשהחמיץ ּכמים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
מעּׂשר. קנה - והחמיץ החמיץ ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

.Êּפחֹות ּומצא מים ׁשלׁשה ּבנתן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
זה הרי - ארּבעה והֹוציא ׁשלׁשה נתן אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמארּבעה;

מעּׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּכיין
.Á;נלקחין אין - ימּתיקּו ׁשּלא עד והחרּובין, זרדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלּולבי

והּתרמֹוסין והחרּדל הּלּוף אבל נלקחין. - ׁשּימּתיקּו ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֻאחר
המּתיקּו ׁשּלא עד ּבין מּׁשּימּתיקּו ּבין הּנכּבׁשים, ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּוׁשאר

מעּׂשר. ּבכסף נלקח - והּקֹור נלקחין. -ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
.Ëּכל וכן למראה. אּלא ׁשאינֹו נלקח, אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכרּכֹום

לאכילת ואינן הֹואיל וטעם, ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכּיֹוצא
מעּׂשר. ּבכסף נלקחין אינן - ׁשּנֹותנין לטעם אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּגּופן,

וחּלֹות והחלּתית והּקׁשט והּפלּפלין ּבּׂשמים ראׁשי ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָלפיכ
מעּׂשר. ּבכסף נלקחין אינן - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחריע

.Èּבכסף נלקחת אינּה - ּבקדרה טעם לּתן אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבת,
נלקחת - ּגּופּה אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו, וכּיֹוצא לכמ ואם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמעּׂשר;
הרי - ׁשמן לתֹוכֹו נתן אם ומלח, מים ערב מעּׂשר. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבכסף
הּמים ּדמי ּומבליע מעּׂשר. ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהן

הּׁשמן. ּבדמי ְְִֵֶֶֶַַַוהּמלח
.‡Èממעט ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאין

מערבי ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאכילתֹו
מּתר והּמעּׂשר מקֹום; ּבכל ונאכלת לאֹונן, ּומּתרת ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻׁשמׁש,
אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ואסּור יֹום, ולטבּול ְְְְְְֱִִֵֵֶֶָָָָלזרים
הּתרּומה. ואכילת מעּׂשר אכילת ממעט נמצא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבירּוׁשלים;

.È,הּמעּׂשר מּכסף הּׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹוקחין
ּבהמֹות לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה לזרים. נאכלים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּׁשלמים
הּמזּבח; מעל להבריחם ּכדי ׁשני, מעּׂשר מּכסף חּלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻלאכלן
אּלא מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּגזרּו
לׁשלמים. ראּויין ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָלׁשלמים.

.‚Èחּיב ׁשהּוא לפי מעּׂשר, ּבכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָאין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶַָלבער,

.„Èׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח
ּפי על אף הּמעּׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין

לחּלין. הּמעֹות ְְִֶַָָֻׁשּיצאּו
.ÂË- ּבׁשֹוגג מעּׂשר: ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח

ּכמֹות מעּׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
אין ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו - ּבמזיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהיּו;

ׁשּירקבּו. עד יּניחם - ְְִִֵֵֶַַָָמקּדׁש
.ÊË.לירּוׁשלים חּוץ מעּׂשר ּבכסף ּבהמה לֹוקחין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ּתעלה ּבמזיד למקֹומן; הּדמים יחזרּו - ּבׁשֹוגג לקח: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר - מקּדׁש אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמע אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי - הּמֹוכר ּברח אם ֹותּבׁשֹוגג, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

חּוץ ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעּׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּבירּוׁשלים
מת אֹו הּמֹוכר ּוברח מעּׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה
הּדמים יחזרּו - קּים הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל -ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלמקֹומן.

ּכנגּדן. יאכל - ְְֲֵֶַַָֹמעּׂשר
.ÁÈהרי - ּתאוה לבּׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלקח

ּבהמה לקח ׁשלמים. קנה ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹזה
ּופֹודה מעּׂשר, קדּׁשת מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלׁשלמים
לעצמֹו ּפדאּה אם כן, ּפי על ואף מעּׂשר. הּדמים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָאֹותּה

חמׁש. מֹוסיף -ִֶֹ
.ËÈ;ׁשלמים קנּו לא - לׁשלמים מעּׂשר מעֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהּמתּפיס

ׁשהּמעּׂשר מעּׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּקדּׁשת
עצמן הּמעּׂשר התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָממֹון

ׁשלמים. קנּו ׁשּלא - ְְִִִֶָָָֹלׁשלמים
.Îּפרֹות אם ּבמזיד: אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֻהאֹוכל

אכל מעּׂשר ּכסף ואם ׁשמים; ידי יצא - אכל עצמן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּמעּׂשר
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עו               
  

יאכל אֹו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו למקֹומם דמים יחזרּו -ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹ
הּדמים. את להחזיר יכֹול אין אם ּבירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכנגּדן

ה'תשע"א תשרי א' חמישי יום

 
ּתאו‡. לבּׂשר וחּיה ׁשלמים לזבחי ּבהמה 2מּמי1ההּלֹוקח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

מדקּדק ואינֹו ּתּגר לחּלין3ׁשאינֹו העֹור יצא היּו4- אפּלּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
הּבּׂשר ּדמי על מרּבין העֹור -5דמי הּתּגר מן הּלֹוקח אבל . ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

לחּלין העֹור יצא .6לא ְִָָָֹֻ
.סתּומֹות יין ּכּדי הּלֹוקח להּמכר7וכן ׁשּדרּכם מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לחּלין8סתּומֹות הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו לפיכ9מּמי .10 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
הּכּדים11צרי ראׁשי לפּתח הּקנקן12הּמֹוכר יצא ׁשּלא ּכדי , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
רצה13לחּלין ואם ּבמּדה14. ולמּכר עצמֹו על -15להחמיר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ

לחּלין הּקנקן .16יצא ְְִַַַָָֻ

ּפתּוחֹות‚. סתּומֹות17לקחן להּמכר18אֹו ׁשּדרּכן ּבמקֹום ְְְְְְִֵֶַָָָָָ
לא19ּפתּוחֹות - ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לחּלין הּקנקן הּכלי20יצא עם וענבים ּתאנים סּלי לקח .21- ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻ
לחּלין הּכלי דמי יצאּו .22לא ְְְְִִֵַָֹֻ

קלּפתן„. יצאּו - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָלקח
חֹותל23לחּלין לקח לחּלין24. החֹותל יצא - ּתמרים .25ׁשל ְְְִִִֶַַָָָָָָֻֻ

ּדרּוסֹות אם ּתמרים, ׁשל הּקּפֹות26קּפה יצאּו ,28לחּלין27- ְְְְִִִֶַָָָֻֻֻ
לחּלין יצאּו לא - לאו .29ואם ְְְִִָָֹֻ

יין‰. לֹו ׁשהיה ׁשני30מי מעּׂשר קנקּניו31ׁשל והׁשאיל , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מעּׂשר ּפיהם32לאֹותֹו את ׁשּסתם ּפי על אף קנה33, לא - ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּקנקּנים את הּיין34מעּׂשר ּכנס סתם35. קרא36לתֹוכן אם , ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
מעּׂשר ועּׂשהּו קנה37ׁשם לא - ּפיהם את סתם ׁשּלא עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּקנקּנים את ועּׂשהּו38מעּׂשר ׁשם קרא ּפיהן מּׁשּסתם ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּקנקן את מעּׂשר קנה - הּקנקן39מעּׂשר לתֹו הפקיד . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
חּלין ׁשּכנס40רביעית אֹו ׁשמן41, ציר42לתֹוכן אֹו חמץ 43אֹו ְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עשה.1) וכתורה המוכר2)וכדין כשהיה לחולין) והקנקן העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי "אמר א: הלכה שם ירושלמי
לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן. העור על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא שמכר, חושב אינו כי בסחורה, יודע (שאינו הדיוט
וזה עצמו בפני זה כמוכר נעשה והעור), הבשר דמי שיודע (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני). מעשר במעות קנאם שלא לפי

לחולין)". יצאו (ולא עצמו העור.3)בפני על מקפיד אינו לפי4)כלומר, בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין כלומר,
לגוף המחובר העור ודין כך, על מקפיד המוכר שאין הלוקח, בידי כמתנה הוא שהרי שני, מעשר בקדושת כלל נתקדש שלא

סתומות. חביות כדין הבשר.5)הבהמה, בדמי העור דמי טמאה.6)שנבלעים ובהמה וקרקעות עבדים כלוקח אבל7)ודינו
לחולין. הקנקן יצא לא לחולין.8)פתוחות, הקנקן יצא לא פתוחות, להימכר שדרכם במקום הלוקח מקפיד9)אבל אינו שאז

ו שבתוכו.עליו, היין אגב בחינם להימכר10)נותנו שדרכם ובמקום סתומות ומכר תגר, אינו המוכר שאם שאמרנו לפי כלומר,
לחולין. הקנקנים יצאו כבית11)סתומות, ולא לערות", צריך ואינו (=פותח), "מפתח שאמרו: הלל כבית יג. משנה ג פרק שם

היין. את לערות גם שהצריכו מגלה12)שמאי הוא פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר שדרכה במקום ומדובר
הכדים. עבור גם המעשר בכסף משלם והלוקח עליהם, מקפיד שהוא בקדושה13)דעתו יאכל שהרי המעשר, שיתרבה כדי זה וכל

לחולין. יצא שלא כדי עצמו, בפני העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין שהוא ונראה הקנקן, המוכר14)כנגד
תגר. פחות15)שאינו לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את להונות יבוא שלא כדי בדיוק, היין את למדוד כלומר,

עבורו. משלם שהוא ממה ראשי16)יין פתיחת אין זה שבנידון היין, את למדוד כדי הכדים ראשי את פותח שהוא פי על אף
הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך הוכחה לחוד.17)הכדים הקנקן נמכר תגר.18)שאז אינו פתוחות,19)והמוכר שמכירתן
עצמו. בפני אחד כל שמוכרין הוכחה כנגדו20)היא לאכול וצריך הקנקן, עבור גם המעשר בכסף הלוקח ששילם ונמצא

בתוכו.21)בירושלים. הסלים חביות22)שמניחים כמוכר הוא והרי תגר, אינו אם אף עצמו בפני הכלי הוא מוכר שוודאי
תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו הסלים אבל הוא23)פתוחות. אם אף עליהם, מקפיד המוכר אין שוודאי

וענבים.25)סל.24)תגר. תאנים כסלי הוא והרי עליו, מקפיד המוכר דריכתן,26)שאין מחמת לקופה מחוברות הן שאז
לו. רבים.27)וצריכות בלשון וסיים יחיד בלשון עליהן.28)פתח מקפיד המוכר ואין לתמרים, הקופות ודינן29)שטפלות

הקודמת. ההלכה בסוף הנזכר התאנים סלי של הכלי יין.30)כדין אחר.31)דווקא יין על שני מעשר אמר32)שעשאו
שני. מעשר בהם להוליך מושאלים שהם הקנקנים.33)במפורש ייפתחו אם שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, של

שבוודאי34) לקליפתם, הכניסם כך ואחר קליפתם, בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי ועוד משאילם, רק שהוא שפירש כיוון
לגריעותא. תרתי כאן והרי גרידא הפרי כנגד אלא פודה שני.35)אינו מעשר יין עתה משאיל36)שהוא שהוא פירש שלא

שני. למעשר טבול כשהוא כנסו אלא עדיין, שם לו קרא ולא אחר.37)הקנקנים, יין היין38)על צריך הסתימה שלאחר אף
מש אלא שאינו פירש שלא ואף בלילקנקן, פירות מעשר כמפריש הוא שהרי הקנקן את מעשר קנה לא זאת בכל הקנקנים, איל
לקליפתם. מכניסם כך ואחר עם39)קליפתם, הפרי כל את שפודה בקליפתו, רמון כמפריש הוא הרי לקנקן, היין שצריך שכיוון

הוא עדיף שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית שלאחר אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס הקנקן שאין הוא פשוט אבל הקליפה.
הפירות. מן שנקלפו הוסיף40)מקליפות זו רביעית ועל אחר), ממקום ומעשרות תרומות עליה יפריש (שלבסוף טבל כלומר,

מן חוץ טבל יין רביעית לו שיש שכיוון הקנקן, את המעשר קנה לא הקנקן, פי שסתם לאחר מעשר ועשאו שם קרא ואפילו יין,
המעשר. לגבי הקנקן בטל לא (שהיין41)המעשר, יין בשל הקנקן), את המעשר (שקנה אמורים דברים "במי שם: בתוספתא

מעשר". קנה גפם שלא בין גפם בין דבש, של שמן, של מוריס, של חומץ, של ציר, של אבל כנ"ל) לקנקן, בכתובות42)צריך
קנקנים". בלא מינטר שמן נשמר), (אינו מינטר לא קליפתו בלי "רימון אמרו: במעשר,43)קח: כלל חייב ואינו דגים. שמן הוא

זית. שמן בו שעירבו או כפשוטה). (תוספתא שם א מפרק באשגרה אלא שם בתוספתא נזכר ולא

               
  

סתם ׁשני מעּׂשר ׁשל דבׁש ּבין44אֹו עד46מּׁשּסתם45, ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּקנקּנים את מעּׂשר קנה לא - סתם .47ׁשּלא ְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

.Âׁשּלקחֹו ּבעֹורֹו48צבי יּקבר - ומת מעּׂשר לקחֹו49ּבכסף . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוׁשחטֹו ׁשּנטמאּו50חי ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - .51ונטמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני מעּׂשר ּדינר ׁשּיצא52הּמּניח עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
מעה53לחּלין ּבעּׂשרים יֹוצא הּדינר והיה עליו54, אכל , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֻ

מעה יֹוצא56והּוזלּו55ּבעּׂשר הּדינר והרי זמן לאחר הּמעֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
מעה לאכל57ּבארּבעים צרי ואחר58- מעה ּבעּׂשרים עליו ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לחּלין יצא ּבעּׂשר59ּכ יֹוצא הּדינר והרי הּמעֹות הּוקרּו . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מעין ּבחמׁש עליו אֹוכל - לחּלין.60מעין יצא ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻ
.Êהּפרֹות62ּפרֹות61הּלֹוקח ּומׁש מעּׂשר, ּכסף ׁשל 63ּבסלע ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ה הּסלעולא לּתן ּבׁשּתים64סּפיק ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּבלבד סלע עליהן מפריׁש זה הרי את65- ונתן ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
קֹונה הּכסף ּבנתינת - לֹו וקם לּמעּׂשר66הּכסף והּׂשכר ,67. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

.Áעד הּמעֹות לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש

עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות מּמעֹות68ׁשהּוזלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אחת סלע אּלא ׁשני מן69מעּׂשר ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף , ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לּמֹוכר70החּלין הארץ71ונֹותן עם הּמֹוכר היה ואם הרי72. - ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשל ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לּתן מּתר .74ּדמאי73זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

לֹו עד75נתן הּפרֹות למׁש הסּפיק ולא מעּׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּפדה ּׁשּפדה מה - ּבׁשּתים ּביניהן76ׁשעמדּו והּדין ,77. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעּׂשר, ׁשל ׁשּתים סלעים לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹנתן
ּפדה ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ּומּדת78הּפרֹות , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מׁשיכתֹו היא ּפדּיתֹו - ׁשני ׁשהּמעּׂשר ּביניהם. .79הּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
.Èמעּׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי

לירּוׁשלים חּוץ מחּללין80ׁשני ההם הּמעֹות הרי אֹומר: - ְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻ
ׁשם ויאכלם האּלּו; הּפרֹות אֹותן81על ויצאּו ּבטהרה, ְְְְְֳֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּבמקֹומן לחּלין .82הּמעֹות ְְִִַָָֻ
.‡Èּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר מעֹות לֹו 83היּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

אֹומר - לירּוׁשלים על84חּוץ מחּללין האּלּו הּמעֹות הרי : ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
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עדיין.44) שם קרא ולא הקנקנים משאיל שהוא פירש שם.45)שלא הקנקנים.46)שקרא פי כיין47)את אינם אלו שכל
בקליפתו. פרי כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן, תאווה.48)הצריך להאכילם49)לבשר הקדשים את פודין "שאין

העור יצא תגר, שאינו ממי תאווה לבשר חיה שהלוקח א, בהלכה רבינו שכתב פי על ואף "קדש". קרוי שני ומעשר לכלבים",
כאילו זה הרי לאכילה, ראוי שאינו כשמת, אבל לבשר, אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה, כשרה כשהיא אלא אינו זה לחולין,

עורו. עם לקברו החמירו ולכן בעור, עיניו שחוט.50)נתן כשלקחו וחומר וקל לכלבים. להאכיל פודה ואינו לאכילה, שראוי
נפדים.51) הפירות.52)שהם על שבדינר המעשר מעות מחלל בירושלים פירות שכשקונה פירות53)כלומר, כשיאכל כלומר,

הדינר. כל של בדינר.54)בשוויו מעות עשרים היו אלא55)כלומר, אכל כשלא ודווקא חולין. וחציו מעשר הדינר חצי ונמצא
כנגדו. לאכול יכול אינו ושוב נתחלל, הרי כולו, כנגד אכל אם אבל הדינר, של חציו אחר56)כנגד למקום "והלך שם: במשנה

השמיט ולפיכך בירושלים, שני מעשר של בדינר רבינו דברי ואילו לירושלים, וחוץ חולין של באיסור מדובר ששם ולפי וכו'".
ירושלים. לחומת חוץ להוציאו אסור שהרי זו שהיה57)בבא וכפי בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק יאכל אם היא והשאלה

נפסד. המעשר ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי מעות, כ' כנגד שיאכל או המעשר, פירות את עליו שחלל לפני לא58)שווה שאם
חולין. בתורת מעשר מוציא יהא הפדייה.59)כן זמן אחר הולכין כן הפדייה, מקום אחר שהולכין וכאן60)שכשם יותר, ולא

מעשר. בתורת חולין שאכל יימצא שאז מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון "צריך", רבינו כתב לא
בל61) בירושלים.והמדובר שבידו.62)וקח שני מעשר של סלע עליהם לחלל דעת על חולין דעת63)של על משך לא ואילו

החילול, לגבי נגמר הקניין אין לפדות, דעת על שמשך כיוון אבל במשיכה, הנקנים מטלטלין כדין במשיכה אותם קונה היה לחלל,
הכסף. בנתינת למעשר64)אלא נתייקרו נתייקרו, שאם ספק כל אין המעשר, בקדושת הפירות אז ונתפסו מייד, הסלע נתן ואילו

נתפסה65)שני. ובזה המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר, מקח דין שגבי לפי בלבד, סלע למוכר נותן כלומר,
המחלל) (שהוא המקח אין המעשר קדושת שלגבי לפי סלעים, שני עתה שווים שהם פי על אף הפירות, כל על הסלע קדושת

בכסף. אלא כמותו.66)נגמר, והלכה גבוה, ממון שני שמעשר מאיר לרבי נד: עתה67)קידושין ששווים הפירות, כל כלומר,
המעשר. בקדושת נתפסים סלעים, עליהם.68)שני מחלל אינו אלא69)כלומר, שווים הפירות אין החילול בשעת עתה, שהרי

אחד. ולא70)סלע חולין לקבל צריך המוכר והרי בלבד, אחד סלע אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי המעשר, מן לא אבל
חולין. של משוויו פחות ששוויו סלעים.71)מעשר שני שווים היו ואז במשיכה, קנה וממכר מקח לעניין לחבר72)שהרי אבל

שנתחייב. כפי בחולין, אלא בדמאי עצמו לפטור יכול אינו דמאי, של שני מעשר בקדושת נופל73)הנזהר הארץ שעם "לפי
מספק, דמאי של מעשר מעות מחלל אינו [כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי, משמש שהוא וחזקתו המכשול, בזה ברוב
אלא הארץ, לעם דמאי למכור אסרו ולא דמאי]". מעות לו נמציא אם כלום בכך אין בדמאי, מזלזל וכה כה בין שהוא וכיוון

במעות. לא אבל עצמן, הארץ.74)בפירות לעם וודאי של שני מעשר מעות מוסרין שאין לפי לא, וודאי של הלוקח75)אבל
משיכתו,76)למוכר. היא מעשר שפדיית מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע, אז שווים שהיו הפירות כי למעשר, השכר כלומר,

בו. לחזור המוכר שיכול אלא77)אף נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין כמו היא ההלכה הרי הפירות, קניין לעניין כלומר,
שני של בשווי מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע את ללוקח לו מחזיר שפרע", "מי לקבל רוצה המוכר ואם במשיכה,

הרגילים. הממון בקנייני קשור המעשר פדיון שאין אחד,78)סלעים, סלע שווים שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים כלומר,
המעשר. והפסיד מעשר, פירות בחולין.79)הם המשיכה כמו קונה, שני במעשר הכסף נתינת "פירות80)כלומר: במשנה:

מירושלים". לבד ישראל ארץ ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו ופירש במדינה". ומעות בירושלים
החילול.82)בירושלים.81) בשעת אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים אנו רבינו84)חולין.83)שאין שכתב ומה

של המעות שגם באופן אלא זה אין לירושלים, חוץ חולין של פירות על שני מעשר מעות מחללין שאין ו, הלכה ד בפרק למעלה
וגו המקום אל "והלכת שנאמר ממה בירושלמי כן ולמדו לירושלים, מחוץ חולין של הפירות וגם שני וגו'מעשר הכסף את ונתת '
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סתם ׁשני מעּׂשר ׁשל דבׁש ּבין44אֹו עד46מּׁשּסתם45, ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּקנקּנים את מעּׂשר קנה לא - סתם .47ׁשּלא ְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

.Âׁשּלקחֹו ּבעֹורֹו48צבי יּקבר - ומת מעּׂשר לקחֹו49ּבכסף . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוׁשחטֹו ׁשּנטמאּו50חי ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - .51ונטמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני מעּׂשר ּדינר ׁשּיצא52הּמּניח עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
מעה53לחּלין ּבעּׂשרים יֹוצא הּדינר והיה עליו54, אכל , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֻ

מעה יֹוצא56והּוזלּו55ּבעּׂשר הּדינר והרי זמן לאחר הּמעֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
מעה לאכל57ּבארּבעים צרי ואחר58- מעה ּבעּׂשרים עליו ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לחּלין יצא ּבעּׂשר59ּכ יֹוצא הּדינר והרי הּמעֹות הּוקרּו . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מעין ּבחמׁש עליו אֹוכל - לחּלין.60מעין יצא ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻ
.Êהּפרֹות62ּפרֹות61הּלֹוקח ּומׁש מעּׂשר, ּכסף ׁשל 63ּבסלע ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ה הּסלעולא לּתן ּבׁשּתים64סּפיק ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּבלבד סלע עליהן מפריׁש זה הרי את65- ונתן ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
קֹונה הּכסף ּבנתינת - לֹו וקם לּמעּׂשר66הּכסף והּׂשכר ,67. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

.Áעד הּמעֹות לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש

עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות מּמעֹות68ׁשהּוזלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אחת סלע אּלא ׁשני מן69מעּׂשר ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף , ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לּמֹוכר70החּלין הארץ71ונֹותן עם הּמֹוכר היה ואם הרי72. - ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשל ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לּתן מּתר .74ּדמאי73זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

לֹו עד75נתן הּפרֹות למׁש הסּפיק ולא מעּׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּפדה ּׁשּפדה מה - ּבׁשּתים ּביניהן76ׁשעמדּו והּדין ,77. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעּׂשר, ׁשל ׁשּתים סלעים לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹנתן
ּפדה ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ּומּדת78הּפרֹות , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מׁשיכתֹו היא ּפדּיתֹו - ׁשני ׁשהּמעּׂשר ּביניהם. .79הּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
.Èמעּׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי

לירּוׁשלים חּוץ מחּללין80ׁשני ההם הּמעֹות הרי אֹומר: - ְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻ
ׁשם ויאכלם האּלּו; הּפרֹות אֹותן81על ויצאּו ּבטהרה, ְְְְְֳֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּבמקֹומן לחּלין .82הּמעֹות ְְִִַָָֻ
.‡Èּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר מעֹות לֹו 83היּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

אֹומר - לירּוׁשלים על84חּוץ מחּללין האּלּו הּמעֹות הרי : ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עדיין.44) שם קרא ולא הקנקנים משאיל שהוא פירש שם.45)שלא הקנקנים.46)שקרא פי כיין47)את אינם אלו שכל
בקליפתו. פרי כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן, תאווה.48)הצריך להאכילם49)לבשר הקדשים את פודין "שאין

העור יצא תגר, שאינו ממי תאווה לבשר חיה שהלוקח א, בהלכה רבינו שכתב פי על ואף "קדש". קרוי שני ומעשר לכלבים",
כאילו זה הרי לאכילה, ראוי שאינו כשמת, אבל לבשר, אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה, כשרה כשהיא אלא אינו זה לחולין,

עורו. עם לקברו החמירו ולכן בעור, עיניו שחוט.50)נתן כשלקחו וחומר וקל לכלבים. להאכיל פודה ואינו לאכילה, שראוי
נפדים.51) הפירות.52)שהם על שבדינר המעשר מעות מחלל בירושלים פירות שכשקונה פירות53)כלומר, כשיאכל כלומר,

הדינר. כל של בדינר.54)בשוויו מעות עשרים היו אלא55)כלומר, אכל כשלא ודווקא חולין. וחציו מעשר הדינר חצי ונמצא
כנגדו. לאכול יכול אינו ושוב נתחלל, הרי כולו, כנגד אכל אם אבל הדינר, של חציו אחר56)כנגד למקום "והלך שם: במשנה

השמיט ולפיכך בירושלים, שני מעשר של בדינר רבינו דברי ואילו לירושלים, וחוץ חולין של באיסור מדובר ששם ולפי וכו'".
ירושלים. לחומת חוץ להוציאו אסור שהרי זו שהיה57)בבא וכפי בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק יאכל אם היא והשאלה

נפסד. המעשר ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי מעות, כ' כנגד שיאכל או המעשר, פירות את עליו שחלל לפני לא58)שווה שאם
חולין. בתורת מעשר מוציא יהא הפדייה.59)כן זמן אחר הולכין כן הפדייה, מקום אחר שהולכין וכאן60)שכשם יותר, ולא

מעשר. בתורת חולין שאכל יימצא שאז מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון "צריך", רבינו כתב לא
בל61) בירושלים.והמדובר שבידו.62)וקח שני מעשר של סלע עליהם לחלל דעת על חולין דעת63)של על משך לא ואילו

החילול, לגבי נגמר הקניין אין לפדות, דעת על שמשך כיוון אבל במשיכה, הנקנים מטלטלין כדין במשיכה אותם קונה היה לחלל,
הכסף. בנתינת למעשר64)אלא נתייקרו נתייקרו, שאם ספק כל אין המעשר, בקדושת הפירות אז ונתפסו מייד, הסלע נתן ואילו

נתפסה65)שני. ובזה המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר, מקח דין שגבי לפי בלבד, סלע למוכר נותן כלומר,
המחלל) (שהוא המקח אין המעשר קדושת שלגבי לפי סלעים, שני עתה שווים שהם פי על אף הפירות, כל על הסלע קדושת

בכסף. אלא כמותו.66)נגמר, והלכה גבוה, ממון שני שמעשר מאיר לרבי נד: עתה67)קידושין ששווים הפירות, כל כלומר,
המעשר. בקדושת נתפסים סלעים, עליהם.68)שני מחלל אינו אלא69)כלומר, שווים הפירות אין החילול בשעת עתה, שהרי

אחד. ולא70)סלע חולין לקבל צריך המוכר והרי בלבד, אחד סלע אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי המעשר, מן לא אבל
חולין. של משוויו פחות ששוויו סלעים.71)מעשר שני שווים היו ואז במשיכה, קנה וממכר מקח לעניין לחבר72)שהרי אבל

שנתחייב. כפי בחולין, אלא בדמאי עצמו לפטור יכול אינו דמאי, של שני מעשר בקדושת נופל73)הנזהר הארץ שעם "לפי
מספק, דמאי של מעשר מעות מחלל אינו [כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי, משמש שהוא וחזקתו המכשול, בזה ברוב
אלא הארץ, לעם דמאי למכור אסרו ולא דמאי]". מעות לו נמציא אם כלום בכך אין בדמאי, מזלזל וכה כה בין שהוא וכיוון

במעות. לא אבל עצמן, הארץ.74)בפירות לעם וודאי של שני מעשר מעות מוסרין שאין לפי לא, וודאי של הלוקח75)אבל
משיכתו,76)למוכר. היא מעשר שפדיית מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע, אז שווים שהיו הפירות כי למעשר, השכר כלומר,

בו. לחזור המוכר שיכול אלא77)אף נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין כמו היא ההלכה הרי הפירות, קניין לעניין כלומר,
שני של בשווי מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע את ללוקח לו מחזיר שפרע", "מי לקבל רוצה המוכר ואם במשיכה,

הרגילים. הממון בקנייני קשור המעשר פדיון שאין אחד,78)סלעים, סלע שווים שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים כלומר,
המעשר. והפסיד מעשר, פירות בחולין.79)הם המשיכה כמו קונה, שני במעשר הכסף נתינת "פירות80)כלומר: במשנה:

מירושלים". לבד ישראל ארץ ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו ופירש במדינה". ומעות בירושלים
החילול.82)בירושלים.81) בשעת אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים אנו רבינו84)חולין.83)שאין שכתב ומה

של המעות שגם באופן אלא זה אין לירושלים, חוץ חולין של פירות על שני מעשר מעות מחללין שאין ו, הלכה ד בפרק למעלה
וגו המקום אל "והלכת שנאמר ממה בירושלמי כן ולמדו לירושלים, מחוץ חולין של הפירות וגם שני וגו'מעשר הכסף את ונתת '
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ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ההם; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָֻּפרֹות
ּבמקֹום85ּבירּוׁשלים והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

החּלּול. ּבׁשעת ְִִֶַַָאחד
.Èלהם וצרי ּבירּוׁשלים מעּׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ויׁש86מי , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

חּלין ּפרֹות לאכלן87לחברֹו הרי88ׁשרֹוצה לחברֹו: אֹומר - ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
הּפרֹות אֹותם ונמצאּו .ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות

ּבטהרה חברֹו אֹותם ויאכל מעּׂשר, ּבכסף ולא89לקּוחֹות ְְְְְֲֲֳֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּכלּום לחּלין.90הפסיד הּמעֹות ויצאּו , ְְְְְִִִֵַָֻ

.‚Èאמּורים ּדברים ּבׁשהי91ּבּמה הּפרֹות? ּבעל חברֹו ה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אּלא92חבר וּדאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לפיכ93לחבר אף94. ּכן אֹומר - ּדמאי ׁשל הּמעֹות היּו אם , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הארץ ׁשני95לעם מעּׂשר לחּלל ּומּתר ּפרֹות96. עם97על ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
מעֹותיו ועל מעּׂשר98הארץ ׁשל ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין ואין , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הם .99ׁשני ִֵֵ
.„Èּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעּׂשר ׁשל ּדינר -100הּמּניח והֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

מּפרּוטה ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
ּדמאי ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. ּבׁשל101יצא אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֻ

ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻוּדאי
ּפחֹות מּמּנּו ׁשּנׁשאר ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹאחר

ּפרּוטה ׁשוה חמׁשי .102מארּבעה ְְְֵֵֶַָָָָֻ
.ÂËׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ּכאחד103טמאין ְְְְִִִִֵֶֶָָ

ׁשּלהם ׁשני מעּׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורים ּכל ואֹומרין: ׁשני מעּׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו. מחּלל זֹו סלע - וׁשֹותין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻאֹוכלים

ּבטהרה ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו יּגעּו104ׁשהרי ׁשּלא ּובלבד . ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְְֲִֵֶַַַָֹהּטמאים

 
הרביעת‡. ּובּׁשנה ׁשּנאמר: קדׁש; הּוא הרי - רבעי ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנטע

ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו ליי. הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיהיה

ּכ ּבסּוריא, ׁשני מעּׂשר ׁשאין ּוכׁשם ׁשני. ּכמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבעליו,
את ואיׁש אֹומר: הּוא רבעי ּובנטע ּבסּוריא. רבעי נטע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאין
ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש ׁשּלא קדׁש ל ׁשאין יהיּו; לֹו ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹקדׁשיו

רבעי. מּנטע חּוץ ׁשהּוא ְְִִִֶֶַָלמי
.ואם ׁשני. ּכמעּׂשר ּפֹודהּו, - רבעי נטע לפּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרֹוצה

ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּפדהּו
עד - ּתבּואתֹו לכם להֹוסיף ׁשּנאמר: הּמעּׂשר; ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָלעֹונת
ׁשני. ּכמעּׂשר ּבמחּבר, אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיעּׂשה
ּבמּתנה, נקנה אינֹו לפיכ ּכמעּׂשר. ּגבֹוּה, ממֹון הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהרי
אכילה לענין - הּדברים ּבׁשאר ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּכמעּׂשר. - ּופדּיה ְְְֲִִֵַָָּוׁשתּיה
יין.‚. ּפֹודהּו רצה ענבים, ּפֹודהּו רצה - רבעי ּכרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּפֹודה

מּברּיתן. אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ׁשאר אבל הּזיתים. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָוכן
ולא„. ּפרט ולא ּפאה ולא ׁשכחה לא לֹו אין - רבעי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹּכרם

ׁשאין ּכׁשם ּומעּׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעֹוללֹות.
נפּדה אֹו לירּוׁשלים, עֹולה ּכּלֹו אּלא ׁשני; מּמעּׂשר ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמפריׁשין

ּכמעּׂשר. ּבירּוׁשלים, ויאכלּו הּדמים ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָויעלּו
רב‰. ּכרם ׁשל עֹוליןענבים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו - עי ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָ

ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי צד, לכל יֹום מהל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלירּוׁשלים
לחֹומה. סמּו אפּלּו נפּדה - הּמקּדׁש ּבית ּומּׁשחרב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבפרֹות.
סמּו נפּדין הּמקּדׁש ּבית ּבזמן אפּלּו - הּפרֹות ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּוׁשאר

ַָלחֹומה.
.Â,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפֹודין ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּכיצד

ׁשּיֹוציא מנת על ּבסלע לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָואֹומדין
ואחר מּביתֹו. והּפֹועלים והחּמרים הּׁשֹומרים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָיציאֹות
הּנלקט ּכל ואֹומר: הּמעֹות את מּניח הּׁשער, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּקֹוצבין
ּבסלע. סּלים וכ ּכ מּׁשער אּלּו הּמעֹות על מחּלל ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּזה
ולא ׁשֹומרים לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו, ּפֹודהּו ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹּובּׁשביעית
ּבלבד. לקיטה ּׂשכר אּלא לֹו אין - הפקר היה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפֹועלים.

.Êׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שפירות פי על אף בירושלים, שני מעשר מעות אם אבל מקום. בריחוק ולא (=בירושלים) מקום בקירוב אלא שאינו ובצאן", בבקר
בירושלים. חולין ופירות לירושלים מחוץ שני מעשר המעות אם שמחללים כשם מחללים, - לה מחוצה ודווקא85)חולין

חולין מעות על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני מעשר פירות אם אבל בירושלים, שני מעשר מעות או חולין כשפירות
לה. שמחוצה ולא שני.86)שבירושלים מעשר מעות עבורם להוציא שאסור וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם לדברים

לה.87) מחוצה ובין בירושלים מעשר88)בין בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם אחרים, דברים בהם ולקנות למכרם ולא
לאכילה. אלא עומד שאינו שני.89)שני מעשר בכסף שנקנו פירות שאף90)כדין שני, מעשר לשם טבילה אלא הפירות, בעל

שני. מעשר לשם טבל אם אלא שני, במעשר אוכל אינו לחולין, שטבל פי פירות91)על על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו
חבירו. של וודאי.92)חולין של שני במעשר ליתן אסור הארץ לעם טומאה.93)אבל בחזקת שהוא הארץ, לעם לא אבל

וודאי.94) מעשר של כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא פירותיו.95)לפי על מחלל מעשר96)כלומר, ומעות פירות
דמאי. של ב97)שני הלכה ד פרק למעלה פירות.ראה על פירות מחללים רבינו היו98)שלדעת "בראשונה שם: במשנה

מעותיו". על אף לומר, חזרו הארץ. עם פירות על דמאי) מעשר של (מעות מחללין קודש".99)אומרים, פודה קודש "ואין
שם.100) ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו חומש.101)כלומר, עליו מוסיף חומשי102)שאינו ארבעה בו יש אם אבל

הכל והרי מלגיו, רובע שהוא מלבר, חומש עליו מוסיף הוא שהרי פרוטה, בשיווי פירות עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה
שלמה. פרוטה זבים103)ביחד, היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה מקבל שאינו חרס, של בכד כשהמעשר המדובר

אל הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי אל מהכד מערה מהם אחד וכל מת. טמאי אלא בהיסט חרס כלי גם שמטמאים
מעשר זה ביחד לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים אינם או אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי

טמאים]. חולין וזה טהור, יהיו104)שני מעשר בקדושת יתפשו שאם טמאים, פירות על שני מעשר של מעות חילל שאם [מכאן
למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה הרי - טמא שני מעשר כדין באכילה, אסורים

               
  

יאכלּו ולא ּבֹו ׁשּיּכירּו ּכדי אדמה, ּבקֹוזזֹות לצּינֹו צרי -ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ
אֹותֹו מצּינין - ערלה ׁשני ּבתֹו היה ואם ׁשּיפּדּו. עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּמּנּו
אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם מּמּנּו. ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּבחרסים,
אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ערלה ׁשאּסּור יתּפררּו; ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָׁשּמא
ׁשמּטה ּבׁשנת הּמעֹות את מּניחין היּו והּצנּועין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבהניה.
הּמעֹות על מחּלל אּלּו רבעי מּפרֹות הּנלקט ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻואֹומרין:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו אפׁשר אי ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻהאּלּו;

.Áּומאימתי ולרבעי. לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאחד
לראׁש הּׁשנה מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת להם? ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמֹונין
ׁשּתּקלט והּוא ׁשנה. חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהּׁשנה,
לכל הּקליטה סתם הּוא וכּמה יֹום. ׁשלׁשים קדם ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּנטיעה

ׁשּבתֹות. ׁשּתי ְִֵַָָָהאילנֹות?
.Ëראׁש קדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנמצאת

הּנטיעה ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה. לֹו עלתה - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנה
עּׂשר חמּׁשה עד ברביעית אּלא ּבערלה מּתרֹות ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּזאת

לאילנֹות. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא ְִִֶַָָָָָֹּבׁשבט,
.Èמּׁשנה ּבאב עּׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

עּׂשר חמּׁשה עד ערלה ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָעּׂשירית
ּבתֹו האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עּׂשרה, ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשבט
ּכּמה לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמן
עד ּבּיֹובל עּׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עּׂשר ּומחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָימים.
רבעי, נטע הּוא - עּׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עּׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּפדיֹון. וצרי רבעי הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוכל

לרבעי. אֹו לערלה נתעּברה - הּׁשנה נתעּברה ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָואם
.‡Èלֹו עלתה לא - עּׂשר מּׁשנת ּבאב עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹנטעֹו

ּוׁשּתים עּׂשרה אחת ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עּׂשר, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשנת
מראׁש רבעי נטע הּוא והרי ּכּלּה; עּׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻעּׂשרה

סֹופּה. עד עּׂשרה ארּבע ׁשנת ׁשל ְְְֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנה
.Èּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה עד ּתׁשרי חדׁש מראׁש הּנטיעה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹנטע

ליֹום ּומּיֹום לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה -ְְְְִִִֶָָָָָ
אין ּורבעי, ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לגאֹונים וראיתי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָָלרבעי.
הם, סֹופרים טעּות ּובוּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָראּוי

דרּכּה. ּבארנּו ּכבר ְְְְֱֵֶַַָָָוהאמת
.‚Èּבערלה מּתרין - והּסמדר גפנים ּומי והּלּולבין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהעלין

והחרצּנים והפסידן, הּקדים ׁשּׂשרפם והענבים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּוברבעי.
אגֹוזים ּוקלּפי ׁשּלֹו, והּנץ רּמֹון ּוקלּפי ׁשּלהן, והּתמד ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהּזּגין
- והּנֹובלֹות ּברבעי. ּומּתרין ּבערלה, אסּורין - ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֻוהּגרעינים

אסּורֹות. ֲָֻּכּלן

 
מן‡. ׁשּפטּור וכל רבעי, לֹו יׁש - ּבערלה חּיב ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכל

לכם יהיה ׁשנים ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּברבעי; חּיב אינֹו - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהערלה
הרביעת. ּובּׁשנה וגֹומר, ְְֲִִִֵֵַָָָערלים

.אֹו לגינה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל אילן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
נטעֹו הערלה. מן ּפטּור זה הרי - לפרֹות לא לקֹורֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּנטעֹו
וחזר למאכל ׁשּנטעֹו אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָלסיג
נטעֹו חּיב. חּיּוב מחׁשבת ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוחׁשב

רבעי; לֹו אין - למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשלׁש
רבעי. לֹו אין - ערלה לֹו ׁשאין ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשּכל

למאכל‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
והעליֹון למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב וזה ּבערלה, חּיב למאכל עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
נֹוטע. ׁשל ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים אֹו לסיג ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו
- הּקפריסין אבל ּבלבד, האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב - ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָוהּצלף

ָֻמּתרֹות.
ׁשּנאמר:„. ּבערלה; חּיב - ּׂשדהּו ּבתֹו לרּבים ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּונטעּתם
ּפטּור. - לארץ ּבחּוצה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָיּׂשראל;

מאליו‰. והעֹולה ּבספינה, אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנֹוטע
ּבין ליּׂשראל ּבין ׁשּנטע, ּכֹוכבים ועֹובד הּיחיד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּברׁשּות

ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע והּגזלן ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמֹו,
.Âהּנֹוטע אפּלּו ּפטּור. - טרׁשים ּבמקֹום מאליו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהעֹולה

ּכדי עֹוּׂשה יהיה ׁשּלא והּוא ּפטּור. - יּׁשּוב ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבמקֹום
היה אם אבל ליּׁשּוב; ׁשּמביאן עד ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטּפּול

ּבערלה. חּיב - טּפּולֹו ּכדי ְְְִֵֶַָָָעֹוּׂשה
.Êלּמנֹורה זית אֹו ללּולב אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון למצוה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

הערלה; מן ּפטּור - נטע ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב -ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָ
ּבערלה. חּיב - הקּדיׁש ּכ ואחר ְְְְִִַַַַָָָָָנטע

.Áּפי על אף ּבערלה. חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינֹו

.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאילן
אבל ּפטּור; - לארץ אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹעֹובדי
חּיב; - ּכֹוכבים עֹובדי ּׁשּנטעּו מה אף לארץ, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּׁשּבאּו
ּביאה. מּׁשעת - ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.È- סרק אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעֹובד
לנהג ּבא ׁשאם רבעי. נטע ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש ּבערלה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחּיב

רבע ּכנטע קדׁש הּוא הרי - זֹו יּׂשראל.ּבמצוה ׁשל י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
.‡Èאת ׁשעקר אֹו האילן, מן יחּור אֹו ּגרעינה הּנֹוטע ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

חּיב זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹומֹו האילן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכ ואחר עקרֹו ולא זעזעֹו נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבערלה.
מּלא לא אּלּו לחיֹות יכֹול אם עפר: סביבֹותיו ְְִִִִִִֵֵָָָָֹמּלא
ׁשעקר ּכמֹו זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָסביבֹותיו

וחּיב. ְְַַָָונטע,
.Èּכמחט אפּלּו אחד, ׁשרׁש מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר אילן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוכן

ּונטעֹו למקֹומֹו והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמין עליו ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּמלּפפין
הּסלע ונעקרה ּכּלֹו נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, -ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
האדמה ּבכל ׁשהּוא ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּׁשרׁשיו
אּלּו אדמה מאֹותּה לחיֹות יכֹול היה אם ׁשרׁשיו: ְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָָׁשּסביבֹות
חּיב. - לאו ואם נעקר; ׁשּלא ּכמי הּוא הרי - נטע ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא

.‚Èּומֹונין ּבערלה. חּיב - והחליף הארץ מעם ׁשּקּצצֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילן
קציצה. מּׁשעת ְְִִַָלֹו

.„Èּבּמה חּיב. - הּמרּכיב ואחד הּמברי ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד
ּבארץ והבריכֹו האילן מן אחד ּבד ּבׁשחת אמּורים? ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּדברים
האילן מן אחד ּבד מתח אם אבל אחר; באילן הרּכיבֹו ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
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עט                
  

יאכלּו ולא ּבֹו ׁשּיּכירּו ּכדי אדמה, ּבקֹוזזֹות לצּינֹו צרי -ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ
אֹותֹו מצּינין - ערלה ׁשני ּבתֹו היה ואם ׁשּיפּדּו. עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּמּנּו
אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם מּמּנּו. ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּבחרסים,
אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ערלה ׁשאּסּור יתּפררּו; ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָׁשּמא
ׁשמּטה ּבׁשנת הּמעֹות את מּניחין היּו והּצנּועין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבהניה.
הּמעֹות על מחּלל אּלּו רבעי מּפרֹות הּנלקט ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻואֹומרין:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו אפׁשר אי ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻהאּלּו;

.Áּומאימתי ולרבעי. לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאחד
לראׁש הּׁשנה מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת להם? ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמֹונין
ׁשּתּקלט והּוא ׁשנה. חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהּׁשנה,
לכל הּקליטה סתם הּוא וכּמה יֹום. ׁשלׁשים קדם ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּנטיעה

ׁשּבתֹות. ׁשּתי ְִֵַָָָהאילנֹות?
.Ëראׁש קדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנמצאת

הּנטיעה ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה. לֹו עלתה - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנה
עּׂשר חמּׁשה עד ברביעית אּלא ּבערלה מּתרֹות ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּזאת

לאילנֹות. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא ְִִֶַָָָָָֹּבׁשבט,
.Èמּׁשנה ּבאב עּׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

עּׂשר חמּׁשה עד ערלה ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָעּׂשירית
ּבתֹו האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עּׂשרה, ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשבט
ּכּמה לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמן
עד ּבּיֹובל עּׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עּׂשר ּומחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָימים.
רבעי, נטע הּוא - עּׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עּׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּפדיֹון. וצרי רבעי הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוכל

לרבעי. אֹו לערלה נתעּברה - הּׁשנה נתעּברה ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָואם
.‡Èלֹו עלתה לא - עּׂשר מּׁשנת ּבאב עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹנטעֹו

ּוׁשּתים עּׂשרה אחת ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עּׂשר, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשנת
מראׁש רבעי נטע הּוא והרי ּכּלּה; עּׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻעּׂשרה

סֹופּה. עד עּׂשרה ארּבע ׁשנת ׁשל ְְְֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנה
.Èּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה עד ּתׁשרי חדׁש מראׁש הּנטיעה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹנטע

ליֹום ּומּיֹום לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה -ְְְְִִִֶָָָָָ
אין ּורבעי, ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לגאֹונים וראיתי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָָלרבעי.
הם, סֹופרים טעּות ּובוּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָראּוי

דרּכּה. ּבארנּו ּכבר ְְְְֱֵֶַַָָָוהאמת
.‚Èּבערלה מּתרין - והּסמדר גפנים ּומי והּלּולבין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהעלין

והחרצּנים והפסידן, הּקדים ׁשּׂשרפם והענבים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּוברבעי.
אגֹוזים ּוקלּפי ׁשּלֹו, והּנץ רּמֹון ּוקלּפי ׁשּלהן, והּתמד ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהּזּגין
- והּנֹובלֹות ּברבעי. ּומּתרין ּבערלה, אסּורין - ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֻוהּגרעינים

אסּורֹות. ֲָֻּכּלן

 
מן‡. ׁשּפטּור וכל רבעי, לֹו יׁש - ּבערלה חּיב ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכל

לכם יהיה ׁשנים ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּברבעי; חּיב אינֹו - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהערלה
הרביעת. ּובּׁשנה וגֹומר, ְְֲִִִֵֵַָָָערלים

.אֹו לגינה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל אילן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
נטעֹו הערלה. מן ּפטּור זה הרי - לפרֹות לא לקֹורֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּנטעֹו
וחזר למאכל ׁשּנטעֹו אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָלסיג
נטעֹו חּיב. חּיּוב מחׁשבת ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוחׁשב

רבעי; לֹו אין - למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשלׁש
רבעי. לֹו אין - ערלה לֹו ׁשאין ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשּכל

למאכל‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
והעליֹון למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב וזה ּבערלה, חּיב למאכל עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
נֹוטע. ׁשל ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים אֹו לסיג ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו
- הּקפריסין אבל ּבלבד, האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב - ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָוהּצלף

ָֻמּתרֹות.
ׁשּנאמר:„. ּבערלה; חּיב - ּׂשדהּו ּבתֹו לרּבים ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּונטעּתם
ּפטּור. - לארץ ּבחּוצה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָיּׂשראל;

מאליו‰. והעֹולה ּבספינה, אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנֹוטע
ּבין ליּׂשראל ּבין ׁשּנטע, ּכֹוכבים ועֹובד הּיחיד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּברׁשּות

ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע והּגזלן ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמֹו,
.Âהּנֹוטע אפּלּו ּפטּור. - טרׁשים ּבמקֹום מאליו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהעֹולה

ּכדי עֹוּׂשה יהיה ׁשּלא והּוא ּפטּור. - יּׁשּוב ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבמקֹום
היה אם אבל ליּׁשּוב; ׁשּמביאן עד ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטּפּול

ּבערלה. חּיב - טּפּולֹו ּכדי ְְְִֵֶַָָָעֹוּׂשה
.Êלּמנֹורה זית אֹו ללּולב אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון למצוה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

הערלה; מן ּפטּור - נטע ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב -ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָ
ּבערלה. חּיב - הקּדיׁש ּכ ואחר ְְְְִִַַַַָָָָָנטע

.Áּפי על אף ּבערלה. חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינֹו

.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאילן
אבל ּפטּור; - לארץ אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹעֹובדי
חּיב; - ּכֹוכבים עֹובדי ּׁשּנטעּו מה אף לארץ, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּׁשּבאּו
ּביאה. מּׁשעת - ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.È- סרק אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעֹובד
לנהג ּבא ׁשאם רבעי. נטע ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש ּבערלה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחּיב

רבע ּכנטע קדׁש הּוא הרי - זֹו יּׂשראל.ּבמצוה ׁשל י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
.‡Èאת ׁשעקר אֹו האילן, מן יחּור אֹו ּגרעינה הּנֹוטע ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

חּיב זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹומֹו האילן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכ ואחר עקרֹו ולא זעזעֹו נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבערלה.
מּלא לא אּלּו לחיֹות יכֹול אם עפר: סביבֹותיו ְְִִִִִִֵֵָָָָֹמּלא
ׁשעקר ּכמֹו זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָסביבֹותיו

וחּיב. ְְַַָָונטע,
.Èּכמחט אפּלּו אחד, ׁשרׁש מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר אילן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוכן

ּונטעֹו למקֹומֹו והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמין עליו ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּמלּפפין
הּסלע ונעקרה ּכּלֹו נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, -ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
האדמה ּבכל ׁשהּוא ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּׁשרׁשיו
אּלּו אדמה מאֹותּה לחיֹות יכֹול היה אם ׁשרׁשיו: ְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָָׁשּסביבֹות
חּיב. - לאו ואם נעקר; ׁשּלא ּכמי הּוא הרי - נטע ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא

.‚Èּומֹונין ּבערלה. חּיב - והחליף הארץ מעם ׁשּקּצצֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילן
קציצה. מּׁשעת ְְִִַָלֹו

.„Èּבּמה חּיב. - הּמרּכיב ואחד הּמברי ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד
ּבארץ והבריכֹו האילן מן אחד ּבד ּבׁשחת אמּורים? ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּדברים
האילן מן אחד ּבד מתח אם אבל אחר; באילן הרּכיבֹו ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
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הּבד ועּקר אחר, ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ והברי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזקן
ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמערה

.ÂËּפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועּׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגדל
ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעּקרֹו
אחר הּניחן ואם ּבהּתר. ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, - הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן
אסּורין. אּלּו הרי - ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנפסק

.ÊËהֹוסיפּו אפּלּו ּבּילּדה, ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ׁשּסּבכּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָילּדה
ּגּדּולי ׁשאין אסּורין, ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמאתים

האסּור. העּקר את מעלין ֲִִֵֶֶַָָָָהּתר
.ÊÈהאילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן

אֹותֹו נעּׂשה - ּבארץ ׁשהברי הּבד מן חי הּוא והרי ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכּלֹו
ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה. וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר. מּׁשעה ההברכה מן ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
.ÁÈמּמה אחד ּבד והברי וצמח, ּבארץ ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
הראׁשֹון העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל ּבזה, זה מערין ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ[מאה]
מּׁשעה לּכל מֹונה - הראׁשֹון עּקר נפסק ואם מּתר. הּכל -ְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֹֻ

ְִֶַׁשּנפסק.
.ËÈהּׁשרׁשים מן הערלה; מן ּפטּור - הּגזע מן הּיֹוצא ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשנֹותיה, ּכל ּבערלה חּיבת - מּטפח ּפחּותה ילּדה חּיב. -ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשנתּה. בת ּכנטיעה ׁשּנראית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּפני
אבל זנב; יֹוצאה ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים אֹו אחת, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבנטיעה
קֹול, לֹו יׁש זה הרי - מּטפח ּפחֹות ּכּלֹו הּכרם היה ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאם

האילנֹות. לׁשאר ׁשּמֹונין ּכדר ְְִִִִֶֶֶָָָּומֹונין
.Î,ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה, ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ׁשּבארנּומּפנ ּכמֹו ּבהנאה, אסּורין ערלה ּופרֹות ּפרי, ׁשהּוא י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
- ערלה ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי
.‡Îׁשהן מּפני ּבדקלים, ערלה ׁשל ּכפנּיֹות מרּכיבין אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

גֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשּכל מּתר. - והרּכיב עבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּכפרי.
מּתר. מּׁשניהם הּנגרם זה הרי - מּתר ואחד אסּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻאחד
לּצּמּוח גרם ׁשהרי מּתר, - ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלפיכ

הּמּתרת. והארץ האסּור ְְִֶֶֶַַָָָָֻהּפרי

ה'תשע"א תשרי ב' שישי יום

  
להתוּדֹות‡. עּׂשה ׁשּמֹוציאין1מצות אחר יי ּכל2לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

הארץ3הּמּתנֹות הּנקרא4ׁשּבזרע וזהּו מעּׂשר5. .6וּדּוי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.ּבּה ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין

עני לעּׂשר7מעּׂשר תכּלה ּכי ׁשּנאמר: יי9ואמרּת8; לפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹאלהי

ּבמנחה‚. מתוּדין? ּפסח10אימתי ׁשל האחרֹון טֹוב 11ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּברגל - לעּׂשר תכּלה ּכי ׁשּנאמר: ׁשביעית. וׁשל רביעית ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשל

ּבֹו ּכלים הּמעּׂשרֹות הּפסח12ׁשּכל ואין מּׁשנה13; מּגיע ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּכל אּלא ּפרֹות14רביעית ּבין נתעּׂשרּו, ׁשליׁשית ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

הארץ.15האילן ּפרֹות ּבין ִֵֵֶָָָָ
ּבּיֹום„. אּלא מתוּדין הּיֹום16אין וכל לוּדּוי17, ּכׁשר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

לבער חּיב - הּבית ּבפני ׁשּלא ּובין הּבית ּבפני ּובין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּמעּׂשר.
.18ּולהתוּדֹות ְְִַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתוודה1) הוא כאן ואף ישראל", בני עוונות כל את עליו "והתוודה עליה", חטא אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
אותם "ואטמא כאמרו ומעשרות תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה הוסרה אבותינו ובעוונות בחטאינו כי על
"בערתי בדברים: התורה פסוקי את לקרוא הוא: והוידוי ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי וזהו רחם" פטר כל בהעביר במתנותם,

שני. שבמעשר הדרשות אומר ואינו ודבש". חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר וגו' הבית מן מוציאין2)הקודש כלומר,
ש ולקט ומעשרות, תרומות ליםמרשותו: זריקה ידי על מבער הוא רבעי ונטע שני ומעשר ולעניים, ללויים, לכהנים, - ופאה כחה

באש. שריפה הארץ3)או מעשר "וכל שנאמר לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני מעשר ואף ועניים. ולוייה כהונה מתנות היינו
גבוה. ממון והוא לה'", קודש הוא לה' העץ מפרי הארץ אחרות4)מזרע מתנות לאפוקי עניים, ומתנות ומעשרות תרומות היינו

הוידוי. עם קשר כל להן שאין ושבאדם, חכמים.5)שבבהמה שבזרע6)בלשון המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי פי על אף
שני. במעשר הוא הוידוי שעיקר מפני מעשר", "וידוי קראוהו השלישית7)הארץ, השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית כלומר,

עני. מעשר שנות שהן עני.8)והשישית, מעשר אף היינו וכו', תבואתך" מעשר כל "את מעשר.9)וגומר: וידוי מצוות היא וזו
מנחה.10) אלא טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל לוידוי איחרוהו - לוידוי" כשר היום ש"כל פי על ואף
נאכלים11) שהם רבעי ונטע שני מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה כדי - פסח של ראשון טוב ביום "ויתוודה

הקודש "ביערתי לומר יכול ואינו טוב, יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב, יום מערב ביער שכבר פי על שאף לבעלים,
אינה שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב יום של שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית ויתוודה הבית") מן

במנחה)". מתוודה ולכן טוב, הקודמת.12)ביום השנה של הפירות כל את לעשר הספיק כבר בא כשהרגל ירושלמי13)כלומר,
בשביעית. שישית של הדין והוא רביעית", של בפסח הפירות, כל את לעשר מכלה הוא "אימתי ג: הלכה כשכל.14)שם כלומר,

התורה.15) מן מתעשרים האילן פירות גם רבינו בלילה.16)לדעת כשר17)ולא ביום, שמצוותו דבר הכלל, שם:"זה משנה
היום". מקום18)כל בכל התוודה אם הבית, בפני שאף וכיוון ה', לפני שנאמר: במקדש, להתוודות מצוה הבית שבפני אלא

"חד ד: הלכה א פרק תענית ובירושלמי כדיעבד. זה הרי מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני שלא אף מתוודה לכן בדיעבד, יצא,
הבית". מן הקודש ביערתי אמור: קום מנא, רבי ליה אמר כתיקונן), מעשרותיו (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק הווה נש בר

במקדש. אלא מעשר וידוי שאין וסובר חולק והראב"ד הבית. בפני שלא אף שמתוודין הרי

               
  

זה‰. לׁשֹון19וּדּוי ּבכל יי20נאמר לפני ואמרּת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל - ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי

עצמֹו ּכאחד21ּבפני להתוּדֹות רּבים רצּו ואם מתוּדין.22, - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
.Âּבכל23ּומצותֹו התוּדה ואם יי; לפני ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

יצא24מקֹום -25. ָָָ
.Êיּׁש ׁשּלא עד מתוּדה ׁשּכןאינֹו הּמּתנֹות, מן אחת אצלֹו אר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר טֹוב26הּוא יֹום וערב . ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
הּבעּור27האחרֹון מתוּדין.28היה ּולמחר , ְְֲִִִַַַָָָָָ

.Áמעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוּׂשה? הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּכיצד
לּלוי נֹותנֹו - ראׁשֹון מעּׂשר לּכהן; נֹותנּה -29- עני מעּׂשר ; ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹ

נטע אֹו וּדאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו לענּיים. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָנֹותנֹו
ּפדּיתן מעֹות אֹו אֹו30רבעי לּים ּומׁשלי מבערן זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

לבערֹו חּיב אינֹו - ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר אצלֹו נׁשאר .31ּׂשֹורף. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
מקֹום ּבכל מתּבערין הן הרי - ּבּכּורים אצלֹו .32נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָ

.Ëּומבער ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים אצלֹו33ּבּמה ּכׁשּנׁשארּו ? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
אבל34ּפרֹות טֹוב; יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכל יכֹול ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֻ

צרי אינֹו - רבעי ונטע ׁשני מעּׂשר ׁשל ּתבׁשיל נׁשאר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאם
ּכמבער ׁשהּתבׁשיל וכן35לבערֹו, הן36. הרי - ותבלין יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

.37ּכמבערין ְִִָֹ
.Èהּבעּור ּבׁשעת הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא -38ּפרֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹ

לבערן. חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָאין
.‡Èּפרֹותיו ׁשהיּו -39מי הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו רחֹוקין ְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשם קֹורא זה ּגב40הרי על לבעליהן להן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
להן41קרקע ׁשּזֹוכה למי למחר.42אֹו ּומתוּדה לבעליהן, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה קרקע ּגּבי על הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּנתינת
חּזּוק ּבחליפין,43ּבּה הּמעּׂשר להם להקנֹות יכֹול אינֹו אבל . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

והּמעּׂשרֹות ּכמכירה, ׁשּנראה והּמּתנֹות44מּפני 45והּתרּומֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
נתינה ּבהן נאמר מכירה.46- לא , ְְֱִִֶֶַָָָֹ

.È?הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומּנין
ׁשני מעּׂשר זה - הּקדׁש הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
הּמּתנה ׁשהיא חּלה, זֹו - הּבית מן קדׁש. הּקרּוי רבעי, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹונטע
נתּתיו וגם ראׁשֹון. מעּׂשר זה - לּלוי נתּתיו ּבּבית. ּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשל

אחרת מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל גדֹולה47- ּתרּומה והיא , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
מעּׂשר עני48ּותרּומת מעּׂשר זה - ולאלמנה לּיתֹום לּגר .49 ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּופאה ׁשכחה ּופאה50ולקט ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי על אף . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּוּדּוי את .51מעּכבין ְְִִֶַַ

.‚È.יתוּדה ּכ ואחר הּסדר על הּמּתנֹות להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוצרי
מעּׂשר הקּדים אם הא צּויתני; אׁשר מצות ּככל ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

לראׁשֹון להתוּדֹות52ׁשני יכֹול אינֹו אינֹו53- - טבלֹו נּׂשרף . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
לבעליהן. נתנן ולא מּתנֹות הפריׁש לא ׁשהרי להתוּדֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיכֹול

לּכהנים ראׁשֹון מעּׂשר נֹותנין ׁשהיּו היּו54ּובּזמן לא - ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
לּלוי נתּתיו וגם ׁשּנאמר: .55מתוּדין; ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַ

.„Èׁשעּקר מתוּדה; - ּבלבד ׁשני מעּׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
הּוא ּבמעּׂשר ּבּכּורים56הּוּדּוי אּלא לֹו היה לא אם וכן . ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקודש.19) בלשון אלא אינו בכורים וידוי שם:20)אבל ובגמרא מעשר". וידוי וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב. סוטה במשנה
אומר". שהוא לשון בכל מסוטה, אמירה (=לומד) ויליף הבית", מן הקודש ביערתי אלוקיך ד' לפני "ואמרת דכתיב, "מנלן,

ז"ל.21) חכמינו בדברי רבינו כן מצא ואולי יחיד, בלשון הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת שניים שיתוודו ולא
שומעים.22) וכולם אומר אחד לכתחילה.23)כלומר, הוידוי, הבית.24)של בזמן שאמרו25)אפילו ממה רבינו, כן למד

למק חוץ התוודה אם בדיעבד יצא הבית בזמן שאף משמע הבית, בפני שלא אף נוהג מעשר שוידוי ואם26)דש.בירושלמי,
משקר. הוא הרי מתנות, בידו פסח.27)נשתיירו להפריש28)של אסור הפריש לא עדיין שאם עצמו, טוב ביום מבער ואינו

בזמנו.29)בחג. אלא ראשון, מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס נטע30)שלא או שני מעשר עליהן שחילל מעת כלומר,
לכהן31)רבעי. שנותנו דמאי של מעשר ותרומת שני, במעשר שם והמדובר ביעור. לו ואין וכו' "הדמאי ב: משנה א פרק דמאי

אינו הביעור בשעת גם לכהן, נותנם אינו בתחילה שאף דמאי, של עני ומעשר ראשון ומעשר לכהן, נותנו הביעור בשעת גם -
הביעור.32)נותנם. זמן כשמגיע מקום בכל לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה שמצוות אף שחייב33)כלומר, כלומר,
מבושלים.34)לבער. ולא חיים יפסיד".35)כשהם התבשיל), (את וישהה יישאר שאם מודים36)"לפי "הכל שם: ירושלמי

מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא במים לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער צריך שהוא ושמן בפת
בתבשיל". נחלקו] [=במה טעמו.37)פליגין יפוג והתבלין, יחמיץ ישהה אם של38)שהיין אחרון טוב יום בערב כלומר,

טבל.39)פסח. כלום.40)שהם אמר לא מקום ציון בלי אבל בדרומו". או "בצפונו בכרי: המתנות מקום לציין וצריך
להם".41) הקנה קרקע אגב מטלטלי גמליאל, רבן מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא גמליאל42)בבבא רבן שזיכה כמו

יוסף. בן עקיבא ביד הקרקע,43)לעניים, אגב מתנה אלא אינן המתנות, כמכר זה והרי בכסף, נקנית עצמה שהקרקע אף כלומר,
הכסף. תמורת הקרקע עם יחד נקנו מעשר.44)ולא ותרומת גדולה תרומה ראשון, עניים.45)מעשר במעשרות:46)מתנות

"זה ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות מעשר". ותרומת תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי". מעשר "זה ללוי" "נתתיו
והפאה". והשכחה הלקט עני, שמלת47)מעשר לפי ראשון], [למעשר לו קדמה שניה מעלה על יורה ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:

עליו". הנוסף כמו תוספת, אצלם, שבדיעבד48)"וגם" פי על אף שהרי מעשר, תרומת על מדבר נתתיו" ש"וגם לומר הכוונה אין
מעשר תרומת שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה הרי אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת הפרשת חלה

גדולה. זה.49)מתרומה פסוק בכלל אינו בגורן המתחלק עני מעשר אבל הבית. בתוך בהם50)[המתחלק שאין פי על [אף
ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה שלא לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה - בהם נאמר "עזיבה" שהרי נתינה, מצוות

מדרבנן]. זה, בכלל הוא אף עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק עני מעשר גם נאמרה51)כן שלא כיוון
הוידוי. בפרשת האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא תעשה.52)"נתינה", לא על לומר:53)שעבר יכול שאינו

צויתני". אשר ככל עזרא.54)"עשיתי של בזמנו לכהן.55)היינו נתנו הוא שייך56)שהרי "ביערתי", ולשון אותו, ששורפין
מכולן. יותר בו



פי                
  

זה‰. לׁשֹון19וּדּוי ּבכל יי20נאמר לפני ואמרּת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל - ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי

עצמֹו ּכאחד21ּבפני להתוּדֹות רּבים רצּו ואם מתוּדין.22, - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
.Âּבכל23ּומצותֹו התוּדה ואם יי; לפני ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

יצא24מקֹום -25. ָָָ
.Êיּׁש ׁשּלא עד מתוּדה ׁשּכןאינֹו הּמּתנֹות, מן אחת אצלֹו אר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר טֹוב26הּוא יֹום וערב . ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
הּבעּור27האחרֹון מתוּדין.28היה ּולמחר , ְְֲִִִַַַָָָָָ

.Áמעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוּׂשה? הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּכיצד
לּלוי נֹותנֹו - ראׁשֹון מעּׂשר לּכהן; נֹותנּה -29- עני מעּׂשר ; ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹ

נטע אֹו וּדאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו לענּיים. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָנֹותנֹו
ּפדּיתן מעֹות אֹו אֹו30רבעי לּים ּומׁשלי מבערן זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

לבערֹו חּיב אינֹו - ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר אצלֹו נׁשאר .31ּׂשֹורף. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
מקֹום ּבכל מתּבערין הן הרי - ּבּכּורים אצלֹו .32נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָ

.Ëּומבער ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים אצלֹו33ּבּמה ּכׁשּנׁשארּו ? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
אבל34ּפרֹות טֹוב; יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכל יכֹול ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֻ

צרי אינֹו - רבעי ונטע ׁשני מעּׂשר ׁשל ּתבׁשיל נׁשאר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאם
ּכמבער ׁשהּתבׁשיל וכן35לבערֹו, הן36. הרי - ותבלין יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

.37ּכמבערין ְִִָֹ
.Èהּבעּור ּבׁשעת הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא -38ּפרֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹ

לבערן. חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָאין
.‡Èּפרֹותיו ׁשהיּו -39מי הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו רחֹוקין ְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשם קֹורא זה ּגב40הרי על לבעליהן להן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
להן41קרקע ׁשּזֹוכה למי למחר.42אֹו ּומתוּדה לבעליהן, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה קרקע ּגּבי על הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּנתינת
חּזּוק ּבחליפין,43ּבּה הּמעּׂשר להם להקנֹות יכֹול אינֹו אבל . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

והּמעּׂשרֹות ּכמכירה, ׁשּנראה והּמּתנֹות44מּפני 45והּתרּומֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
נתינה ּבהן נאמר מכירה.46- לא , ְְֱִִֶֶַָָָֹ

.È?הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומּנין
ׁשני מעּׂשר זה - הּקדׁש הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
הּמּתנה ׁשהיא חּלה, זֹו - הּבית מן קדׁש. הּקרּוי רבעי, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹונטע
נתּתיו וגם ראׁשֹון. מעּׂשר זה - לּלוי נתּתיו ּבּבית. ּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשל

אחרת מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל גדֹולה47- ּתרּומה והיא , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
מעּׂשר עני48ּותרּומת מעּׂשר זה - ולאלמנה לּיתֹום לּגר .49 ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּופאה ׁשכחה ּופאה50ולקט ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי על אף . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּוּדּוי את .51מעּכבין ְְִִֶַַ

.‚È.יתוּדה ּכ ואחר הּסדר על הּמּתנֹות להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוצרי
מעּׂשר הקּדים אם הא צּויתני; אׁשר מצות ּככל ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

לראׁשֹון להתוּדֹות52ׁשני יכֹול אינֹו אינֹו53- - טבלֹו נּׂשרף . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
לבעליהן. נתנן ולא מּתנֹות הפריׁש לא ׁשהרי להתוּדֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיכֹול

לּכהנים ראׁשֹון מעּׂשר נֹותנין ׁשהיּו היּו54ּובּזמן לא - ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
לּלוי נתּתיו וגם ׁשּנאמר: .55מתוּדין; ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַ

.„Èׁשעּקר מתוּדה; - ּבלבד ׁשני מעּׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
הּוא ּבמעּׂשר ּבּכּורים56הּוּדּוי אּלא לֹו היה לא אם וכן . ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
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הקודש.19) בלשון אלא אינו בכורים וידוי שם:20)אבל ובגמרא מעשר". וידוי וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב. סוטה במשנה
אומר". שהוא לשון בכל מסוטה, אמירה (=לומד) ויליף הבית", מן הקודש ביערתי אלוקיך ד' לפני "ואמרת דכתיב, "מנלן,

ז"ל.21) חכמינו בדברי רבינו כן מצא ואולי יחיד, בלשון הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת שניים שיתוודו ולא
שומעים.22) וכולם אומר אחד לכתחילה.23)כלומר, הוידוי, הבית.24)של בזמן שאמרו25)אפילו ממה רבינו, כן למד

למק חוץ התוודה אם בדיעבד יצא הבית בזמן שאף משמע הבית, בפני שלא אף נוהג מעשר שוידוי ואם26)דש.בירושלמי,
משקר. הוא הרי מתנות, בידו פסח.27)נשתיירו להפריש28)של אסור הפריש לא עדיין שאם עצמו, טוב ביום מבער ואינו

בזמנו.29)בחג. אלא ראשון, מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס נטע30)שלא או שני מעשר עליהן שחילל מעת כלומר,
לכהן31)רבעי. שנותנו דמאי של מעשר ותרומת שני, במעשר שם והמדובר ביעור. לו ואין וכו' "הדמאי ב: משנה א פרק דמאי

אינו הביעור בשעת גם לכהן, נותנם אינו בתחילה שאף דמאי, של עני ומעשר ראשון ומעשר לכהן, נותנו הביעור בשעת גם -
הביעור.32)נותנם. זמן כשמגיע מקום בכל לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה שמצוות אף שחייב33)כלומר, כלומר,
מבושלים.34)לבער. ולא חיים יפסיד".35)כשהם התבשיל), (את וישהה יישאר שאם מודים36)"לפי "הכל שם: ירושלמי

מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא במים לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער צריך שהוא ושמן בפת
בתבשיל". נחלקו] [=במה טעמו.37)פליגין יפוג והתבלין, יחמיץ ישהה אם של38)שהיין אחרון טוב יום בערב כלומר,

טבל.39)פסח. כלום.40)שהם אמר לא מקום ציון בלי אבל בדרומו". או "בצפונו בכרי: המתנות מקום לציין וצריך
להם".41) הקנה קרקע אגב מטלטלי גמליאל, רבן מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא גמליאל42)בבבא רבן שזיכה כמו

יוסף. בן עקיבא ביד הקרקע,43)לעניים, אגב מתנה אלא אינן המתנות, כמכר זה והרי בכסף, נקנית עצמה שהקרקע אף כלומר,
הכסף. תמורת הקרקע עם יחד נקנו מעשר.44)ולא ותרומת גדולה תרומה ראשון, עניים.45)מעשר במעשרות:46)מתנות

"זה ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות מעשר". ותרומת תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי". מעשר "זה ללוי" "נתתיו
והפאה". והשכחה הלקט עני, שמלת47)מעשר לפי ראשון], [למעשר לו קדמה שניה מעלה על יורה ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:

עליו". הנוסף כמו תוספת, אצלם, שבדיעבד48)"וגם" פי על אף שהרי מעשר, תרומת על מדבר נתתיו" ש"וגם לומר הכוונה אין
מעשר תרומת שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה הרי אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת הפרשת חלה

גדולה. זה.49)מתרומה פסוק בכלל אינו בגורן המתחלק עני מעשר אבל הבית. בתוך בהם50)[המתחלק שאין פי על [אף
ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה שלא לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה - בהם נאמר "עזיבה" שהרי נתינה, מצוות

מדרבנן]. זה, בכלל הוא אף עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק עני מעשר גם נאמרה51)כן שלא כיוון
הוידוי. בפרשת האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא תעשה.52)"נתינה", לא על לומר:53)שעבר יכול שאינו

צויתני". אשר ככל עזרא.54)"עשיתי של בזמנו לכהן.55)היינו נתנו הוא שייך56)שהרי "ביערתי", ולשון אותו, ששורפין
מכולן. יותר בו
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מתוּדה - הּקדׁש57ּבלבד - הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ
ּתרּומה58הראׁשֹון אּלא לֹו ׁשאין מי אבל הּבּכּורים. ׁשהּוא , ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

אּלא וּדּוי טעּונה הּתרּומה ׁשאין מתוּדה; אינֹו - עצמּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבפני
הּמּתנֹות ׁשאר .59ּבכלל ְְִַַַָָ

.ÂËׁשאינֹו על מּמין הפריׁש ׁשּלא - מּמצֹותי עברּתי ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹלא
על המחּבר מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹֻֻמינֹו,
החדׁש. על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּתלּוׁש,

ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי ׁשמֹו61מּלברכֹו60ולא 62ּומּלהזּכיר ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹ
אינֹו63עליו - ּבאנינה אכלֹו אם הא מּמּנּו. באני אכלּתי לא . ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

הפריׁשֹו64מתוּדה אם הא ּבטמא. מּמּנּו בערּתי ולא . ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֹ
לקח65ּבטמאה ׁשּלא - למת מּמּנּו נתּתי ולא מתוּדה. אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

אחרים לאֹוננים נתנֹו ולא ותכריכין, ארֹון ׁשמעּתי66מּמּנּו . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ
הּבחירה לבית ׁשהביאֹו - אלהי יי אׁשר67ּבקֹול ּככל עּׂשיתי . ְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּׂשמח - ּבֹו68צּויתני בכל69וּׂשּמח וּׂשמחּת ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ַהּטֹוב.

.ÊËנׁשּבעּת ּכאׁשר עד הּׁשמים, מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָהׁשקיפה
ׁשּיּתן ּבּקׁשה זֹו - ּודבׁש חלב זבת ארץ טעם70לאבתינּו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.71ּבּפרֹות ֵַ
.ÊÈּוממזרים ועבדים72יּׂשראל גרים לא אבל מתוּדים, - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

אֹומר: הּוא והרי ּבארץ, חלק להם ׁשאין מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשחררים;
ׁשאף מתוּדים; - ּולוּיים ּכהנים לנּו. נתּת אׁשר האדמה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואת
מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלק נטלּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעל

רבעי ונטע ׁשני מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָסלקּו

   
  

מצות ואחת עּׂשה, מצֹות ׁשמֹונה מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
וז תעּׂשה, ּולהעלֹותןלא ּבּכּורים להפריׁש א) פרטן: הּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹ

ג) לירּוׁשלים. חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא ב) ְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּבּמקּדׁש.

זרֹוע לּכהן לתת ה) לּכהן. חּלה להפריׁש ד) עליהן. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלקרֹות
הּבן ּבכֹור לפּדֹות ז) הּגז. ראׁשית לֹו לּתן ו) וקבה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָּולחיים
ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור ּפטר לפּדֹות ח) לּכהן. ּפדיֹונֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַֹולּתן

לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור ּפטר לערף ט) ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹלּכהן.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ּובאּור
הלכותביכורים

ְְִִִֵֵֵָ

 
מפרׁשין‡. וכּלן לּכהנים, נּתנּו מּתנֹות וארּבע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֻעּׂשרים

מֹודה ׁשאינֹו ּכהן וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבּתֹורה,
מהן. מּתנה לֹו נֹותנין ואין ּבּכהנים, חלק לֹו אין - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהן

.קּדׁשנּו אׁשר :מבר - קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻוכל
.וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן ׁשל ְְֱֲִִֶֶַָָָָָֹֹֻּבקדּׁשתֹו

אּלא‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלים אין - מהם מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשמנה
אֹוכלין אין - מּתנֹות וחמׁש העזרה. מחֹומת לפנים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
- מּתנֹות וחמׁש העיר. מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים אּלא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹותן
וחמׁש ּבלבד. יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין
ּומּתנה לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָמּתנֹות

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - ְִִִַַַָָאחת
ּבּׂשר„. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמנה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמה

ּובּׂשר הּבהמה; חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ו וּדאי; ּבין ּתלּוי ּבין ּומֹותרהאׁשם, צּבּור; ׁשלמי זבחי ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

הּפנים; ולחם הּלחם; ּוׁשּתי יּׂשראל; מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעמר;
ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אינן אּלּו מצרע. ׁשל ׁשמן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולג

חזה‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאינן החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומה
נזיר; מאיל והּמּורם הּתֹודה; מן והּמּורם ׁשלמים; ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשֹוק
אּלא נאכלין אינן אּלּו והּבּכּורים. טהֹורה; ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Âּותרּומת הּתרּומה, יּׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

אחּזה. ּוּׂשדה הּגז, וראׁשית קדׁש. ּוׁשלׁשּתן והחּלה. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמעּׂשר,
ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין אינן אּלּו חּלין. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּוׁשניהן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתבערים.57) ביכורים לכל.58)שאף תחילה אותם מפרישים אינו59)שהביכורים לבד ראשון מעשר לו היה אם שאף ונראה
הבית". מן הקודש "ביערתי עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם נותנן המתנות שכל הדבר, וטעם ולא60)מתוודה.

פושע. להיות הוא קרוב ולפיכך לשכוח, לו התורה.61)היה מן שהיא המזון, שלאחר המזון לברכת הכוונה כי אומרים יש
ברכה.62) אינה ומלכות, השם הזכרת בה שאין ברכה שכל הקב"ה, של מלכותו שני63)וכן מעשר כגון שאכל, הפירות על

שבכל לפי הוידוי, את מעכבים שאינם נראה מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא ומכיוון לבעלים. שהם רבעי ונטע
כלום. עצמם במתנות קלקל לא כן ואם מעשר, מעשרותיו ואין תרומה תרומתו אין שאכלה64)אלה עצמה, במתנה שקלקל כיוון

כדין. לו",65)שלא זקוק אתה אין הבית מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי אחר "דבר כד: הלכה שם, [בתוספתא
לתיתן, שחייב למי המתנות ונתן הבית מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו ביעורו. זו הבית מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת
המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות שהיו או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו שני מעשר שנתן או

לזה]. שגרם הוא הבית מן והמפרישן מה66)בטומאה עבר אם כאן נאמר ולא באנינות. באכילה הכשילם הרי להם, נתן שאם
לא. או מתוודה אם החומה.67)דינו: מן לפנים הביאו אם דיו שני, מעשר אבל הביכורים. שנאמר68)כלומר, שני במעשר בין

הטוב". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים ובין וביתך" אתה "ושמחת וגו'69)בו הטוב בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
בקרבך". אשר והגר והלוי [במשנה]71)הקב"ה.70)אתה בכאן דורש שהוא הדרש וזה הטעם. וטובות שמנות שיהיו "עניינו,

בשעת אבל הפרשה, זאת ענייני הפירוש דרך על בכאן יודיענו אבל הוידוי, בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה מלה הפרשה זו
הבקשות יתר רבינו השמיט למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא ידי על שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה

(רדב"ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים ישראל עמך את "וברך שם במשנה כאן,72)שנזכרו שהחידוש נראה
המיוחס "זרע בו: שדרשו מגוריך", ארץ את אחריך ולזרעך לך "ונתתי הכתוב: בכלל הוא אין כשר, זרע הוא שאין כיוון נאמר שלא

דבר. לכל כבנו הוא הרי אלא אחריך",

             
  

אּלא יּׂשראל ארץ ׁשל וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיּׂשראל.
יּׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.Ê?מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומה
והחרמים. הּגר, וגזל חמֹור, ּופטר הּבן, ּופדיֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּתנֹות,

ּדבר. לכל חּלין ְְֲִִַָָָָֻוחמׁשּתן
.Á.העֹולֹות עֹורֹות הּוא הּמקּדׁש מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה

לּכהנים. ּכּלן - הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין ְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָֹֻוהּוא
.Ëקדׁשי ּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאינן מּתנֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּׁשמנה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלים ואינן הן, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻקדׁשים
וגֹומר. אתֹו יאכל ּבּכהנים זכר ּכל נאמר: ּובהן ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּבמקֹומֹו.

.Èלזכרים ונאכלין קּלים, קדׁשים הן - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש
ּול נתּתים ל נאמר: ּובהן לחקולנקבֹות. אּת ולבנתי בני ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהרי ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעֹולם.
ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין - והּבכֹור הן. מׁשמר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלאנׁשי
אחּזה, ּוּׂשדה הּקדׁשים, קדׁשי עֹורֹות וכן איׁש. אּלא ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמקריבֹו
ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין אין - הּגר וגזל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחרמים,
ּבֹו: נאמר ׁשּכן ּכהּנה; לזכרי - הּבן ּפדיֹון וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּיתּבאר.
ּכהּנה; לזכרי - חמֹור ּופטר ּולבניו. לאהרן הּכסף ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻונתּת

לנקבֹות. ולא לזכרים ׁשוה: ּכּלן הּבכֹורֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻׁשּדין
.‡Èחמׁש - ּכזכרים לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבהמה, ּומּתנֹות וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָמּתנֹות:
לכהנֹות? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר אּתה ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוראׁשית
ּתּתן צאנ ּגז וראׁשית ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
הּגז. ראׁשית אף ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו;

.Èעּׂשרים ואמרּו: אחרת ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו
ּבּמקּדׁש, עּׂשר הן: ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻוארּבע

ּבּגבּולין. ועּׂשר ּבירּוׁשלים, ְְְִִִֶֶַַַַָארּבע
.‚È,אׁשם העֹוף, וחּטאת ּבהמה, חּטאת ּבּמקּדׁש: ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָעּׂשר

ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם
העמר. ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלחם,

.„Èמּתֹודה ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹור, ּבירּוׁשלים: ְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע
קדׁשים. ועֹורֹות נזיר, ְְִִֵָָָואיל

.ÂËוראׁשית וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ּבּגבּולין: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעּׂשר
ּׂשדה חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָהּגז,
ּכל חׁשב זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחרמים,
הּמּורם וׁשֹוק חזה והן: אחת. מּתנה קּלים מּקדׁשים ִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמּורם
ּתֹודה, היה [אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּכל
עם עּמּה] הּמּורם הּלחם עם נזיר מאיל הּמּורמת הּזרֹוע ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעם
מהם הּמּורם חׁשּוב הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָחזה

אחת. ַַַָָמּתנה
.ÊËאחת ּכל ּתתּבאר - ּבקרּבנֹות ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

יתּבאר הּגר ּגזל וכן קרּבנֹות. ּבהלכֹות ּבמקֹומּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואחת
החרמים ודין אחּזה ּׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות - מעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות
ּתלּויין ׁשאין הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו ּובהלכֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּתרּומֹות.
הּגז, וראׁשית והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, והן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבקרּבנֹות,

חמֹור. ּופטר הּבן, ְֲִֵֶֶַּופדיֹון

 
אּלא‡. נֹוהגין ואינם לּמקּדׁש, ּבּכּורים להביא עּׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָמצות

ּבּכּורי ראׁשית ׁשּנאמר: ּבלבד; יּׂשראל ּובארץ הּבית ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבפני
ּדבריהם ׁשל ּבּכּורים ּומביאין .אלהי יי ּבית ּתביא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאדמת
ּכקֹונה - ּבסּוריא ׁשהּקֹונה ּומּסּוריא; ועֹוג סיחֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָמערי
חּיבין ׁשהן ּפי על אף ּובבל], ּומֹואב עּמֹון [אבל ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבירּוׁשלים.
ּבּכּורים. מהן מביאין אין - מּדבריהם ּובמעּׂשרֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבתרּומה

ּבּכּורים. אינן - לארץ מחּוץ ּבּכּורים הביא ְִִִִִִִֵֵֶָָָואם
.הא הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין מּוריםאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָ

והענבים, והּׂשעֹורים, החּטים, והם: הארץ, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשבח
חּוץ הביא ואם והּתמרים. והּזיתים, והרּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהּתאנים,

נתקּדׁשּו. לא - הּמינין ְְְִִִִִַַַֹמּׁשבעת
מּפרֹות‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
הּמבחר. מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּתמרים
ׁשּבהרים, ּתמרים ּכגֹון הּמבחר], מן ׁשּלא הביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻ[ואם
לא - ּומעּׁשנֹות מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, סּורֹות ְְְְֲִִֵַָָָָֹֻֻֻּותאנים

ְְִַנתקּדׁשּו.
ּבלבד;„. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָאין

- מׁשקין הביא ואם מׁשקה]. [ולא - האדמה ּפרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
מּמּנּו. מקּבלין ְְִִֵֶַאין

לחים,‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
וצּמּוקין. ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין ְְְְְִִִִִָָָוהרחֹוקין

.Âהּקציר וחג ׁשּנאמר: לעצרת; קדם ּבּכּורים מביאין ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאין
יּניחם אּלא מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ואם .מעּׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
ּבּכּורים מביאין אין וכן עליהן. ויקרא עצרת ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
חׁשּובין הן חנּכה אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים חנּכה, ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻאחר

עצרת. אחר עד ויּניחם הּבאה, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשנה
.Êהּיׁשן מן ולא הּיׁשן על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאין

חמּׁשה קדם ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? החדׁש. ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעל
אחד ּבֹו. עּׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשר
אׁשר ּכל ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו; העֹולה ואחד ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנטּוע

ְְַָּבארצם.
.Áּכל ּבּכּורי ׁשּנאמר: ּבבּכּורים; חּיבין - ׁשּתפין ׁשל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּופרֹות

יביאּו]. [אׁשר ּבארצם ְְֲֲִֶֶַָָאׁשר
.Ë- ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

מן מביא אבל ּבארצם. ׁשּנאמר: עּקר; ּכל מּמּנּו מביא ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו
ּבחרּבה. אֹו ּבגג ְְְֵַַָָָהּגדל

.Èאֹו חברֹו ּׂשדה לתֹו והבריכֹו ּׂשדהּו ּבתֹו אילן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהּנֹוטע
ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבּׂשדה נֹוטע ׁשהיה אֹו הרּבים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָלרׁשּות
ּׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ּׂשדהּו, ּבתֹו והבריכֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהרּבים
הּיחיד דר אֹו הרּבים ודר ּׂשדהּו ּבתֹו קצתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהברי
מביא אינֹו - הּמבר והּצד העּקר ּבין ּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמפסקת
ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו ּברׁשּות ּׁשהֹוציא מּמה לא ְְְִִִִִִִֶֶַַַֹֹּבּכּורים
הּגּדּולין ּכל ׁשּיהיּו עד - אדמת ּבּכּורי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאחרֹון;

.ְְֵַָמאדמת
.‡Èלׁשעה אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו להברי רׁשּות חברֹו לֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָנתן
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פג              
  

אּלא יּׂשראל ארץ ׁשל וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיּׂשראל.
יּׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.Ê?מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומה
והחרמים. הּגר, וגזל חמֹור, ּופטר הּבן, ּופדיֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּתנֹות,

ּדבר. לכל חּלין ְְֲִִַָָָָֻוחמׁשּתן
.Á.העֹולֹות עֹורֹות הּוא הּמקּדׁש מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה

לּכהנים. ּכּלן - הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין ְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָֹֻוהּוא
.Ëקדׁשי ּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאינן מּתנֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּׁשמנה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלים ואינן הן, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻקדׁשים
וגֹומר. אתֹו יאכל ּבּכהנים זכר ּכל נאמר: ּובהן ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּבמקֹומֹו.

.Èלזכרים ונאכלין קּלים, קדׁשים הן - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש
ּול נתּתים ל נאמר: ּובהן לחקולנקבֹות. אּת ולבנתי בני ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהרי ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעֹולם.
ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין - והּבכֹור הן. מׁשמר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלאנׁשי
אחּזה, ּוּׂשדה הּקדׁשים, קדׁשי עֹורֹות וכן איׁש. אּלא ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמקריבֹו
ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין אין - הּגר וגזל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחרמים,
ּבֹו: נאמר ׁשּכן ּכהּנה; לזכרי - הּבן ּפדיֹון וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּיתּבאר.
ּכהּנה; לזכרי - חמֹור ּופטר ּולבניו. לאהרן הּכסף ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻונתּת

לנקבֹות. ולא לזכרים ׁשוה: ּכּלן הּבכֹורֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻׁשּדין
.‡Èחמׁש - ּכזכרים לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבהמה, ּומּתנֹות וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָמּתנֹות:
לכהנֹות? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר אּתה ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוראׁשית
ּתּתן צאנ ּגז וראׁשית ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
הּגז. ראׁשית אף ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו;

.Èעּׂשרים ואמרּו: אחרת ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו
ּבּמקּדׁש, עּׂשר הן: ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻוארּבע

ּבּגבּולין. ועּׂשר ּבירּוׁשלים, ְְְִִִֶֶַַַַָארּבע
.‚È,אׁשם העֹוף, וחּטאת ּבהמה, חּטאת ּבּמקּדׁש: ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָעּׂשר

ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם
העמר. ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלחם,

.„Èמּתֹודה ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹור, ּבירּוׁשלים: ְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע
קדׁשים. ועֹורֹות נזיר, ְְִִֵָָָואיל

.ÂËוראׁשית וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ּבּגבּולין: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעּׂשר
ּׂשדה חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָהּגז,
ּכל חׁשב זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחרמים,
הּמּורם וׁשֹוק חזה והן: אחת. מּתנה קּלים מּקדׁשים ִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמּורם
ּתֹודה, היה [אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּכל
עם עּמּה] הּמּורם הּלחם עם נזיר מאיל הּמּורמת הּזרֹוע ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעם
מהם הּמּורם חׁשּוב הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָחזה

אחת. ַַַָָמּתנה
.ÊËאחת ּכל ּתתּבאר - ּבקרּבנֹות ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

יתּבאר הּגר ּגזל וכן קרּבנֹות. ּבהלכֹות ּבמקֹומּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואחת
החרמים ודין אחּזה ּׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות - מעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות
ּתלּויין ׁשאין הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו ּובהלכֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּתרּומֹות.
הּגז, וראׁשית והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, והן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבקרּבנֹות,

חמֹור. ּופטר הּבן, ְֲִֵֶֶַּופדיֹון

 
אּלא‡. נֹוהגין ואינם לּמקּדׁש, ּבּכּורים להביא עּׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָמצות

ּבּכּורי ראׁשית ׁשּנאמר: ּבלבד; יּׂשראל ּובארץ הּבית ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבפני
ּדבריהם ׁשל ּבּכּורים ּומביאין .אלהי יי ּבית ּתביא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאדמת
ּכקֹונה - ּבסּוריא ׁשהּקֹונה ּומּסּוריא; ועֹוג סיחֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָמערי
חּיבין ׁשהן ּפי על אף ּובבל], ּומֹואב עּמֹון [אבל ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבירּוׁשלים.
ּבּכּורים. מהן מביאין אין - מּדבריהם ּובמעּׂשרֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבתרּומה

ּבּכּורים. אינן - לארץ מחּוץ ּבּכּורים הביא ְִִִִִִִֵֵֶָָָואם
.הא הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין מּוריםאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָ

והענבים, והּׂשעֹורים, החּטים, והם: הארץ, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשבח
חּוץ הביא ואם והּתמרים. והּזיתים, והרּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהּתאנים,

נתקּדׁשּו. לא - הּמינין ְְְִִִִִַַַֹמּׁשבעת
מּפרֹות‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
הּמבחר. מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּתמרים
ׁשּבהרים, ּתמרים ּכגֹון הּמבחר], מן ׁשּלא הביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻ[ואם
לא - ּומעּׁשנֹות מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, סּורֹות ְְְְֲִִֵַָָָָֹֻֻֻּותאנים

ְְִַנתקּדׁשּו.
ּבלבד;„. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָאין

- מׁשקין הביא ואם מׁשקה]. [ולא - האדמה ּפרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
מּמּנּו. מקּבלין ְְִִֵֶַאין

לחים,‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
וצּמּוקין. ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין ְְְְְִִִִִָָָוהרחֹוקין

.Âהּקציר וחג ׁשּנאמר: לעצרת; קדם ּבּכּורים מביאין ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאין
יּניחם אּלא מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ואם .מעּׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
ּבּכּורים מביאין אין וכן עליהן. ויקרא עצרת ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
חׁשּובין הן חנּכה אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים חנּכה, ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻאחר

עצרת. אחר עד ויּניחם הּבאה, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשנה
.Êהּיׁשן מן ולא הּיׁשן על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאין

חמּׁשה קדם ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? החדׁש. ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעל
אחד ּבֹו. עּׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשר
אׁשר ּכל ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו; העֹולה ואחד ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנטּוע

ְְַָּבארצם.
.Áּכל ּבּכּורי ׁשּנאמר: ּבבּכּורים; חּיבין - ׁשּתפין ׁשל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּופרֹות

יביאּו]. [אׁשר ּבארצם ְְֲֲִֶֶַָָאׁשר
.Ë- ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

מן מביא אבל ּבארצם. ׁשּנאמר: עּקר; ּכל מּמּנּו מביא ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו
ּבחרּבה. אֹו ּבגג ְְְֵַַָָָהּגדל

.Èאֹו חברֹו ּׂשדה לתֹו והבריכֹו ּׂשדהּו ּבתֹו אילן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהּנֹוטע
ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבּׂשדה נֹוטע ׁשהיה אֹו הרּבים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָלרׁשּות
ּׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ּׂשדהּו, ּבתֹו והבריכֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהרּבים
הּיחיד דר אֹו הרּבים ודר ּׂשדהּו ּבתֹו קצתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהברי
מביא אינֹו - הּמבר והּצד העּקר ּבין ּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמפסקת
ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו ּברׁשּות ּׁשהֹוציא מּמה לא ְְְִִִִִִִֶֶַַַֹֹּבּכּורים
הּגּדּולין ּכל ׁשּיהיּו עד - אדמת ּבּכּורי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאחרֹון;

.ְְֵַָמאדמת
.‡Èלׁשעה אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו להברי רׁשּות חברֹו לֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָנתן
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פד             
  

חברֹו למצר סמּו האילן היה ואם ּבּכּורים. מביא זה הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
זה הרי - להרחיק ׁשחּיב ּפי על אף חברֹו, לּׂשדה נֹוטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
הארץ. את יהֹוׁשע הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמביא

.Èהּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי והחכירין, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָהאריסין
מביאין אינן - והּגזלנין ּבפחֹות, ארצֹותם מהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָולֹוקחין
אדמ ּבּכּורי ׁשּנאמר: הּבעלים; נתיאׁשּו ואפּלּו ת.ּבּכּורים, ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

.‚Èׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
אּלא לֹו ׁשאין ּפי על ואף קרקע. לֹו יׁש - ׁשלׁשה קרקע. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָלֹו
אחד אילן קנה קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות

מביא. זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָוקרקעֹו
.„Èמביא זה הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּלֹוקח

חּוץ ּפרֹות לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּכּורים,
אין ׁשהרי מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברים אפּלּו הּקרקע, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻמן
חזר קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָלֹו
יׁש ׁשהרי מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמֹוכר

ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו
.ÂËהרי - מּמּנּו ּולקחּה וחזר ּכֹוכבים לעֹובד ּׂשדהּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

מן נפקעת ׁשאינּה הּתֹורה; מן ּבּכּורים מּמּנה מביא ְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכֹוכבים, העֹובד ּבקנין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמצוה

.ÊË;ּבּכּורים מּמּנה מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָאׁשרה
הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ְְְִִִֵֵֶַָָׁשהּבּכּורים

.ÊÈמּדבריהם אבל הּתֹורה, מן ׁשעּור להם אין ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבּכּורים
ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות והרֹוצה מּׁשּׁשים. אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי

עֹוּׂשהּו. - ִִֵּבּכּורים
.ÁÈהרי - עּטרן אֹו עליהן והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש

מארץ ּכׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבּכּורים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּתֹוספת
אב אינּהיּׂשראל; - מּסּוריא אֹו הּירּדן מעבר הביא אם ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

אּלא נאכלת אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכבּכּורים.
אּלא מקֹום ּבכל הּבּכּורים את מעּטרין ואין ְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָּבטהרה.

הּמינים. ְִִִִַַמּׁשבעת
.ËÈּׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

- ׁשּבּכר רּמֹון ׁשּבּכרּו, ענבים אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָורֹואה
ּבּכּורים נעּׂשים והם ּבּכּורים. אּלּו הרי ואֹומר: ּבגמי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָקֹוׁשרן
ּכל בׁשלּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להן מּׁשּקרא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבמחּבר
לחזר צרי אינֹו - הּקרקע מן ויתלׁשם ּומּׁשּיּגמרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹצרּכן.
ׁשם להם קרא ולא ּבמחּבר הפריׁשן לא ׁשם. להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹֻולקרֹות
נטמאּו ואם ׁשּנתלׁשּו. אחר מפריׁשם זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּותלׁשם

מפריׁש אּלא ּבטמאה, ּבּכּורים מפריׁש אינֹו - ּכּלן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּפרֹות
אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ואם לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָמן
ׁשאין ּבטמאה; מפריׁש ׁשאינֹו לי, יראה - מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהפריׁש
אינֹו - ׁשּנטמאּו ׁשהּבּכּורים לי, יראה וכן לאּבּוד. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמפריׁשין
מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני טמאה, ּכתרּומה הּתּנּור ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּסיק

.Îאֹו ׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש
ּתביא ׁשּנאמר: ּתחּתיהם; אחרים להפריׁש חּיב - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנטמאּו
ׁשּיביאם עד ּבאחריּותן חּיב ׁשהּוא מלּמד, - אלהי יי ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבית

הּבית. ְִַַַלהר
.‡Îלא - לירּוׁשלים ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש

ּביד לׁשּלחם מנת על מּתחּלה לּקטן ואם ׁשליח. ּביד ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָיׁשלחם
לׁשּלחם. מּתר זה הרי - ְְֲִֵֶַַָָָֻׁשליח

ה'תשע"א תשרי ג' קודש שבת

 
מׁשמר‡. לאנׁשי [אֹותן] נֹותנין מחּלקים1הּבּכּורים והן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

הּמקּדׁש ּכקדׁשי ּביניהן, קרּויין2אֹותן ׁשהן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
זר ,ּולפיכ מקֹום3ּתרּומה. ּבכל ּבּכּורים חּיב4ׁשאכל - ְְְִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשמים ּבידי לחֹומת5מיתה ׁשּנכנסּו מאחר ׁשּיאכלם והּוא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ְִַָירּוׁשלים.
.מקצתן חּיבין7ּבפנים6היּו - ׁשּבפנים זה ּבחּוץ: ּומקצתן ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָ
הקּדׁש8עליו הּוא והרי -9מיתה, ׁשּבחּוץ וזה ּדבריו; לכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּדבריו. לכל חּלין הּוא ְְֲִֵָָָֻהרי
ׁשּנכנסּו10ּכהן‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

החֹומה מן תּוכל11לפנים לא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לֹוקה - ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּכמֹו הּבּכּורים, והם ;יד ּותרּומת וגֹומר ּבׁשערי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלאכל

וכן ּתרּומה. ּבהלכֹות ּבירּוׁשלים12ׁשּבארנּו הּכהן אכלן אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקדם
מזּבח לפני והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי

.אלהי ְֱֶָֹיי
ּפי„. על ואף לּכהן הּתרּו ּבעזרה הּמביאם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּומּׁשּיּניחם

אכילתן. מעּכבת הּקריאה ׁשאין עליהן, התוּדה לא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
למחיצתן חּוץ ׁשּיצאּו מּתרין14וחזרּו13ּובּכּורים - ְְְְִִִִִֶָָָָָֻ
.15ּבאכילה ֲִַָ

יתר‰. ּדבריו. לכל ּתרּומה ּכאכילת - ּבּכּורים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת
ׁשהן16ּבּבּכּורים מקֹום17: הבאת ּוטעּונין לאֹונן, ,18אסּורין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שעה.1) באותה העובד המשמר של לכהנים אבל2)כלומר, עצמם, בפני ואחד אחד כל של ביכורים לחלק באו אם כלומר,
מחלקים. אין - שני של ביכורים כנגד אחד של כהן.3)ביכורים שאינו בעזרה,4)מי להן.כלומר: וחוצה בירושלים

הביכורים.6)כתרומה.5) פירות החומה.7)של מלקות.8)בתוך אלא עליו חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים זרים
המקדש.9) כקדשי הם שהרי ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם וחומר)10)שהרי קל (=מדין הדין מן עונשין שאין ולפי

בפסוק. המפורש מן אלא שני, ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו כחולין.11)אין הם לכן קודם שם:12)שהרי במכות משנה
חכמים אבל סתימתאה, עקיבא רבי דברי זו יוחנן רבי "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל
בעזרה". הנחה "קודם וכתב המשנה מלשון רבינו שינה ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת הנחה ביכורים אומרים,

אכילתם.13) מקום שהיא לירושלים, אסורים.14)חוץ בחוץ נפסלים15)אבל אינם הם, מקדש כקדשי שביכורים פי על ואף
למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא "בשעריך משמע: בשעריך" לאכול תוכל "לא התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא

מותרין". התרומה.16)וחזרו ה'".18)הביכורים.17)על יבחר אשר המקום אל והלכת בטנא "ושמת שנאמר

             
  

ּכׁשם19וכהן לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ׁשאכל ׁשּלֹוקה20טהֹור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא. ׁשני מעּׂשר ׁשאכל טהֹור ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיּׂשראל

.21ּבּתרּומה ְַָ
.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין

ּבּׂשמחה לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל הּטֹוב; בכל ,22וּׂשמחּת ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבאנינּות מּכת23לא אֹותֹו מּכין - ּבאנינּות והאֹוכלן . ְְֲֲִִִַַַַַָָֹ

.24מרּדּות ְַ
.Êמן ּומצוה בּטנא. וּׂשמּת ׁשּנאמר: ּכלי, טעּונין ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּבּכּורים

ומין מין ּכל להביא עצמֹו25הּמבחר ּבפני ואם26ּבכלי ; ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻ
ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. - אחד ּבכלי אּלא,27הביאם ְְְְְֱִִִִִֵֶֶָָָָָֹ

מּלמּטה ּגּביהן,28ּׂשעֹורים על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ּגּביהן, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּותמרים
הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דבר ויהיה 29הּכל. ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשל30וחלף אׁשּכֹולֹות לּתאנים ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מּבחּוץ .31ענבים ֲִִַָ

.Áוחֹוזר32הביאם הּבּכּורים הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
לבעליו בהן33הּכלי וכּיֹוצא וחלף ערבה ּבכלי הביאם ואם . ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לּכהנים והּסּלים הּבּכּורים הרי נטמאּו34- ואם 36הּבּכּורים35. ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַֹ
הּסּלים אין .38לּכהנים37- ֲִִֵַַַֹ

.Ëּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו
יֹונה הּסּלים39ּובני מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה,40. ּובני ּתֹורין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

קרבים היּו הּסּלים ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי
לּכהנים41עֹולֹות נּתנין היּו ׁשּבידיהן ואּלּו ,42. ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

.Èעּׂשה ּבׁשעה44להתוּדֹות43מצות הּבּכּורים על ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
הּגדּתי וקֹורא: מתחיל באתי45ׁשּמביאם. ּכי אלהי ליי הּיֹום ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ארּמי וגֹומר. הארץ הּפרׁשה46אל ּכל ׁשּיגמר עד אבי. אבד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
יי ּלי נתּת אׁשר ואין47עד ּבלׁשֹון48. אּלא אֹותּה קֹורין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּזאת ּבּלׁשֹון - ואמרּת וענית ׁשּנאמר: .49הּקדׁש; ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.‡Èלקרֹות יֹודע ׁשהיה מי ּכל מי50ּבראׁשֹונה, וכל קֹורא, - ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

לקרֹות יֹודע יֹודעין51ׁשאינֹו ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
מּלהביא ׁשּיהיּו52לקרֹות ּדין, ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹ

יֹודע. ׁשאינֹו ּכמי יֹודע ׁשהּוא מי את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַמקרין
.Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַהּמביא

הּדר ּבכל הּבית53ּוקרֹובֹו להר הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(שהאדם19) עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור ואילו וכו', בתרומה כן שאין מה וביכורים במעשר "יש עג: ביבמות
חייב טמאים ביכורים האוכל שזר לפי "כהן" וכתב ושייר". תני אלמא קתני, לא בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור

טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי שני.20)מיתה למעשר ביכורים הוקשו הבאת21)שהרי טעונה ואינה לאונן אסורה שאינה
בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים, ביכורים שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו טמאה, תרומה שאכל וכהן מקום,

לוקה. התורה,22)הוא מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני. ממעשר בהיקש כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים הוא כן
שני. במעשר תורה.23)כמו של אנינות כעשה.24)אפילו שדינו עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין משבעת25)כיוון

בביכורים. שחייבים המינים.26)המינים שבעת מכל ביכורים לו כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם: בתוספתא
יחד.27) המינים ניתן28)כל נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל) (=אינו הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

דקל.29)למעלה. מחצלאות.30)עלי ממנו עושים שהיו בר, מנה31)עשב לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת כלומר,
בסלי32)ענבים) אותם מביאים והעניים וכו', כסף של (סלים) בקלתות ביכוריהם מביאים "העשירים ח: משנה שם בביכורים

לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', אמרנצרים עניותא, אזלא ענייא בתר אינשי, דאמרי מילתא הא "מנא צב. קמא ובבבא
והכהנים להם נותנין היו (כלומר, לכהן קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה
בטלים נצרים סלי אבל לביכורים, טפלים אינם וזהב כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים ולא אותם מחזירים היו
הביכורים את גם נוטל הכהן הרי נצרים, של סל הוא וטנא מידך", הטנא הכהן "ולקח הפסוק מן כן שלמדו ויש הביכורים. אגב
העשירים אמרו מיכן מידך, הטנא הכהן "ולקח שם: בספרי שאמרו מה וזהו כן. נאמר לא כסף ובכלי זהב בכלי ואילו הטנא את וגם

לכהנים". ניתנים וסלים וכו' ועניים יקרו.33)וכו' מחמת הביכורים, אגב בטל שאינו הביכורים.34)כיוון אגב בטלים שהסלים
תקנו לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים עשירים חכמים שהשוו רבינו, כתב א הלכה אבל מהלכות ד שבפרק ואף
לעניים. הוא כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד, יפים). בסלים יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני כן,

שרבינו35) ונראה מידך". הטנא הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים, "נטמאו ז: הלכה א פרק ביכורים בירושלמי
לכהנים". ניתנים הסלים "אין נופצם.36)גרס לכהנים.37)שהוא שהם וחלף, מערבה ביכורים,38)העשויים שאין שכיוון

כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם סלים, נתינת אין עיקר, שהם
הטנא. לוקח הכהן אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, הוא לוקח אז ה', מצוה.39)לפני אותן40)להידור נותנין היו ולא

הביכורים. ינבלו שלא הסלין, גבי עולה.41)על אלא באה אינה עוף נדבת בעזרה,42)שהרי חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין אלוקיך".43)כיוון ה' לפני ואמרת וענית וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר

לה'.44) להודות ההם",45)היינו בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם: שכתוב שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
ציווי. אלא ציווי.46)אינו אלא אינו הוא שאף אלוקיך", ה' לפני ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג מסיים47)דהיינו, ואינו

ציווי. אלא אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' לפני "והנחתו מקרא48)הפסוק: הקודש, בלשון נאמרים "ואלו לב. בסוטה משנה
האמורה ענייה מה וכו', הלויים וענו אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת), לומדים היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים

הקודש". בלשון כאן אף הקודש, בלשון ונאמר49)להלן ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה זאת למדו לג. שם בגמרא
והאלוקים ידבר "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר שווה בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות בברכות

הקודש". בלשון כאן אף הקודש בלשון להלן מה בקול" הקודש.50)יעננו בלשון ביכורים אדם51)פרשת בני שכל "מפני
הקודש. לשון יודעים) היו אדם בני כל לא (כלומר: יודעים היו לאחר53)ביכורים.52)לא לקרוא ויכול משאו, על להקל

אין שאם אמרו שלא ביכורים. פרשת מנתמכן על לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על והבאתם הביכורים לקיחת



פה              
  

ּכׁשם19וכהן לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ׁשאכל ׁשּלֹוקה20טהֹור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא. ׁשני מעּׂשר ׁשאכל טהֹור ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיּׂשראל

.21ּבּתרּומה ְַָ
.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין

ּבּׂשמחה לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל הּטֹוב; בכל ,22וּׂשמחּת ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבאנינּות מּכת23לא אֹותֹו מּכין - ּבאנינּות והאֹוכלן . ְְֲֲִִִַַַַַָָֹ

.24מרּדּות ְַ
.Êמן ּומצוה בּטנא. וּׂשמּת ׁשּנאמר: ּכלי, טעּונין ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּבּכּורים

ומין מין ּכל להביא עצמֹו25הּמבחר ּבפני ואם26ּבכלי ; ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻ
ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. - אחד ּבכלי אּלא,27הביאם ְְְְְֱִִִִִֵֶֶָָָָָֹ

מּלמּטה ּגּביהן,28ּׂשעֹורים על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ּגּביהן, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּותמרים
הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דבר ויהיה 29הּכל. ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשל30וחלף אׁשּכֹולֹות לּתאנים ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מּבחּוץ .31ענבים ֲִִַָ

.Áוחֹוזר32הביאם הּבּכּורים הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
לבעליו בהן33הּכלי וכּיֹוצא וחלף ערבה ּבכלי הביאם ואם . ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לּכהנים והּסּלים הּבּכּורים הרי נטמאּו34- ואם 36הּבּכּורים35. ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַֹ
הּסּלים אין .38לּכהנים37- ֲִִֵַַַֹ

.Ëּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו
יֹונה הּסּלים39ּובני מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה,40. ּובני ּתֹורין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

קרבים היּו הּסּלים ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי
לּכהנים41עֹולֹות נּתנין היּו ׁשּבידיהן ואּלּו ,42. ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

.Èעּׂשה ּבׁשעה44להתוּדֹות43מצות הּבּכּורים על ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
הּגדּתי וקֹורא: מתחיל באתי45ׁשּמביאם. ּכי אלהי ליי הּיֹום ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ארּמי וגֹומר. הארץ הּפרׁשה46אל ּכל ׁשּיגמר עד אבי. אבד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
יי ּלי נתּת אׁשר ואין47עד ּבלׁשֹון48. אּלא אֹותּה קֹורין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּזאת ּבּלׁשֹון - ואמרּת וענית ׁשּנאמר: .49הּקדׁש; ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.‡Èלקרֹות יֹודע ׁשהיה מי ּכל מי50ּבראׁשֹונה, וכל קֹורא, - ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

לקרֹות יֹודע יֹודעין51ׁשאינֹו ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
מּלהביא ׁשּיהיּו52לקרֹות ּדין, ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹ

יֹודע. ׁשאינֹו ּכמי יֹודע ׁשהּוא מי את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַמקרין
.Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַהּמביא

הּדר ּבכל הּבית53ּוקרֹובֹו להר הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(שהאדם19) עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור ואילו וכו', בתרומה כן שאין מה וביכורים במעשר "יש עג: ביבמות
חייב טמאים ביכורים האוכל שזר לפי "כהן" וכתב ושייר". תני אלמא קתני, לא בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור

טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי שני.20)מיתה למעשר ביכורים הוקשו הבאת21)שהרי טעונה ואינה לאונן אסורה שאינה
בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים, ביכורים שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו טמאה, תרומה שאכל וכהן מקום,

לוקה. התורה,22)הוא מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני. ממעשר בהיקש כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים הוא כן
שני. במעשר תורה.23)כמו של אנינות כעשה.24)אפילו שדינו עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין משבעת25)כיוון

בביכורים. שחייבים המינים.26)המינים שבעת מכל ביכורים לו כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם: בתוספתא
יחד.27) המינים ניתן28)כל נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל) (=אינו הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

דקל.29)למעלה. מחצלאות.30)עלי ממנו עושים שהיו בר, מנה31)עשב לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת כלומר,
בסלי32)ענבים) אותם מביאים והעניים וכו', כסף של (סלים) בקלתות ביכוריהם מביאים "העשירים ח: משנה שם בביכורים

לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', אמרנצרים עניותא, אזלא ענייא בתר אינשי, דאמרי מילתא הא "מנא צב. קמא ובבבא
והכהנים להם נותנין היו (כלומר, לכהן קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה
בטלים נצרים סלי אבל לביכורים, טפלים אינם וזהב כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים ולא אותם מחזירים היו
הביכורים את גם נוטל הכהן הרי נצרים, של סל הוא וטנא מידך", הטנא הכהן "ולקח הפסוק מן כן שלמדו ויש הביכורים. אגב
העשירים אמרו מיכן מידך, הטנא הכהן "ולקח שם: בספרי שאמרו מה וזהו כן. נאמר לא כסף ובכלי זהב בכלי ואילו הטנא את וגם

לכהנים". ניתנים וסלים וכו' ועניים יקרו.33)וכו' מחמת הביכורים, אגב בטל שאינו הביכורים.34)כיוון אגב בטלים שהסלים
תקנו לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים עשירים חכמים שהשוו רבינו, כתב א הלכה אבל מהלכות ד שבפרק ואף
לעניים. הוא כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד, יפים). בסלים יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני כן,

שרבינו35) ונראה מידך". הטנא הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים, "נטמאו ז: הלכה א פרק ביכורים בירושלמי
לכהנים". ניתנים הסלים "אין נופצם.36)גרס לכהנים.37)שהוא שהם וחלף, מערבה ביכורים,38)העשויים שאין שכיוון

כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם סלים, נתינת אין עיקר, שהם
הטנא. לוקח הכהן אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, הוא לוקח אז ה', מצוה.39)לפני אותן40)להידור נותנין היו ולא

הביכורים. ינבלו שלא הסלין, גבי עולה.41)על אלא באה אינה עוף נדבת בעזרה,42)שהרי חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין אלוקיך".43)כיוון ה' לפני ואמרת וענית וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר

לה'.44) להודות ההם",45)היינו בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם: שכתוב שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
ציווי. אלא ציווי.46)אינו אלא אינו הוא שאף אלוקיך", ה' לפני ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג מסיים47)דהיינו, ואינו

ציווי. אלא אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' לפני "והנחתו מקרא48)הפסוק: הקודש, בלשון נאמרים "ואלו לב. בסוטה משנה
האמורה ענייה מה וכו', הלויים וענו אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת), לומדים היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים

הקודש". בלשון כאן אף הקודש, בלשון ונאמר49)להלן ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה זאת למדו לג. שם בגמרא
והאלוקים ידבר "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר שווה בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות בברכות

הקודש". בלשון כאן אף הקודש בלשון להלן מה בקול" הקודש.50)יעננו בלשון ביכורים אדם51)פרשת בני שכל "מפני
הקודש. לשון יודעים) היו אדם בני כל לא (כלומר: יודעים היו לאחר53)ביכורים.52)לא לקרוא ויכול משאו, על להקל

אין שאם אמרו שלא ביכורים. פרשת מנתמכן על לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על והבאתם הביכורים לקיחת



פו             
  

בעצמֹו הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל ּגדֹול54- מל היה ואפּלּו , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ונכנס55ׁשּביּׂשראל הּסל56, ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

וגֹומר אלהי ליי הּיֹום הּגדּתי ּכתפֹו: הּסל57על ּומֹוריד , ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ּומניף, ּתחּתיו ידֹו מּניח והּכהן בּׂשפתיו, ואֹוחזֹו ּכתפֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹמעל

ׁשּגֹומר58וקֹורא עד וגֹומר, מצרימה וּירד אבי אבד ארּמי : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ּומּניחֹו הּפרׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

ויׁשּתחוה קרן, ׁשל ׁשהן59ּבדרֹומּה ּומּנין טעּונין60ויצא. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
מּיד הּטנא הּכהן ולקח ׁשּנאמר: את61ּתנּופה? לרּבֹות - ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם לתנּופה. ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּבּכּורים
ּוברגלים הּטֹוב, בכל וּׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר [וׁשיר]. ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשלמים

ּבׁשלמים - החג ּׂשמחת מה ;ּבחּג וּׂשמחּת אף62אֹומר: , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. - ְְְְִִֵֵַַָָָָּכאן

.‚Èמּׁשּיּגיעּו עליהן? ּבׁשיר קֹורין הלוּים63ואימתי לעזרה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
דּליתני64היּו ּכי יי ארֹוממ וקֹורין: .65מתחילין ְְְְֲִִִִִִִִַָָָ

.„Èלּמקּדׁש ּבּכּוריו הביא ּכיצד? לינה. טעּונים ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהּבּכּורים
ׁשלמיו והקריב מירּוׁשלים66וקרא הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר: לעירֹו; למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר
מן ּפֹונה ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - לאהלי והלכּת בּבקר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּופנית

לֹו לכׁשּתבֹוא ּבּבקר67הּמקּדׁש אּלא יהיּו נמצאת68לא . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מקֹום, הבאת דברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹומר,

ולינה. ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ְְְְְְְִִִִָָָָָּוכלי,

 
אבל‡. ולינה, ּותנּופה וׁשיר קרּבן טעּון ּבּכּורים הּמביא ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָּכל

ּבּכּורים להביא ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי ּבּכל, ׁשוה אינֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּוּדּוי
עליהם. קֹורין ְֲִֵֵֶָואינן

.והּטמטּום האּׁשה קֹורין: ולא מביאין ְְְְְִִִִֵַָָֹֻואּלּו
לֹומר: יכֹולין ואינן אּׁשה, ספק ׁשהן לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוהאנּדרֹוגינֹוס,
לפי והּׁשליח, והעבד האּפֹוטרֹופין וכן יי. ּלי נתּת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשר

יי. ּלי נתּת אׁשר לֹומר: יכֹולין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ּגֹוים‚. המֹון אב לאברהם: ׁשּנאמר וקֹורא. מביא - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגר

ּכנפי ּתחת ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנתּתי
את ּבניו ׁשּיירׁשּו ּתחּלה הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשכינה;
להן ׁשּיׁש מּפני וקֹורין, מביאין - ּולוּים ּכהנים וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹהארץ.

מגרׁש. ְִֵָָערי
ואינֹו„. מביא - חברֹו ׁשל [ּׂשדה] ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּקֹונה

וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָקֹורא,
ספק ׁשהן מּפני הּבית, לבדק ּתחּלה אֹותם מקּדיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעֹוּׂשה?
מּיד אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה, חּלין מכניסין ואין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻחּלין
ּומעּׂשר, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָההקּדׁש
ׁשּמא לּכהנים, ׁשּלהן הּמעּׂשרֹות ונֹותן חּלין. ספק ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמּפני
אּלא ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין הם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּכּורים
מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי ׁשליח, ּביד ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמׁשּלחן

ׁש מעּכבתׁשּכל הּקריאה - הּספק מּפני לּקריאה ראּוי אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו.

ׁשאינֹו‰. קֹורא; ואינֹו מביא - ּׂשדהּו ּומכר ּבּכּוריו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהפריׁש
אינֹו והּלֹוקח לֹו. אין ׁשהרי יי, ּלי נתּת אׁשר לֹומר: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיכֹול
הפריׁש ׁשּכבר הּמין מאֹותֹו אחרים ּבּכּורים להפריׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָחּיב
מּמין אבל קֹורא. ואינֹו מביא - הפריׁש ואם הּמֹוכר; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמּמּנּו

וקֹורא. ּומביא מפריׁש - ְְִִֵֵֵַַאחר
.Âׁשּקנין קֹורא; ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָהּמֹוכר

אׁשּתֹו מּנכסי אדם מביא אבל הּגּוף. ּכקנין אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּפרֹות
ׁשּנאמר: הּקרקע; גּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף וקֹורא, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּבּכּורים
אׁשּתֹו ׁשּמתה ּפי על אף .ּולבית אלהי יי ל נתן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאׁשר

וקֹורא. מביא - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַאחר
.Êׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען אילנֹות ׁשּמכר אֹו ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

לא ׁשעדין ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹנֹוהג
חזר אם אבל הּקרקע. לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל דעּתֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹסמכה
סמכה ׁשהרי קֹורא; ואינֹו מביא זה הרי - ׁשני ּביֹובל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּומכרּה
הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָדעּתֹו

.Áלירׁשֹו ׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה ּבּכּוריו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻהפריׁש
ּומת אחר, ּביד וׁשּלחן ּבּכּוריו הפריׁש קֹורא. ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָמביא
קֹורא; אינֹו - והביאן הּוא ׁשחזר ּפי על אף ,ּבּדר ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשליח
ּכאחת. והבאה לקיחה ׁשּתהיה עד - ּובאת ולקחּת ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:

.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש
ׁשאינֹו לפי קֹורא; ואינֹו הּׁשנּיים מביא - ּתחּתיהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַאחרים
ראׁשית. ׁשאינן לפי האדמה, ּפרי ּכל ראׁשית את לֹומר: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיכֹול

ּכבּכּורים. חמׁש עליהן חּיבים אין - הּׁשנּיים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹואּלּו
.È.קֹורא ואינֹו ׁשם נֹופצם - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהביא
.‡Èוהביא וחזר וקרא, הּמינים מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא

הּגדּתי ׁשּנאמר: עליהן; קֹורא אינֹו - אחר מּמין ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַּבּכּורים
ׁשּתים. ולא מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - ְְִִַַַַַַַַָָֹהּיֹום
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אם אבל אחד. ידי על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי קורא, אינו בעצמו, יביאם אם אפילו שאז השליח, ומת לעזרה, שיביאם
באחד. והבאה לקיחה זו והרי כלל, לקיחה זו אין משאו, על להקל כדי לשעה, לקרובו, שיהיה54)מוסרם הוא, התורה "לשון
מידך". הטנא הכהן ולקח יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן הביכורים נושא בעצמו ופירש55)אדם המלך, אגריפס אפילו

רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני, בית ממלכי המלך אגריפס הבית.56)רבינו: לנו".57)להר "לתת הפסוק: סוף עד
אלוקיך".59)הבעלים.58) ה' לפני "והשתחוית משלמים.61)הביכורים.60)שנאמר: "ידֿיד" שווה בגזירה (שם) ולמדו
נגן".62) ומיטיב וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר הטוב, בכל כאן, "נאמר שם: למדו הביכורים.63)ושיר מביאי
תודה.65)הלויים.64) של בשיר שאמרוהו כדרך חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו זה רבינו66)מזמור כוונת אין

אלא הביכורים, משום לינה טעון קרבן, הביא לא שאם בירושלמי מפורש שהרי קרבנו, הקריב אם אלא בלינה חייב שאינו לומר,
בלויים, שיר, אלא הביכורים, מביא של חובותיו שאינם לפי ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא של הדברים סדר כתב

הביכורים. את לעטר כדי מנהג אלא חובה, שאינם לפי העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן. וזהו68)אליו.67)ותנופה,
לינה. שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב

             
  

.Èמביא - האילן ׁשּנקצץ אֹו הּמעין ויבׁש ּבּכּוריו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהפריׁש
אבדה. ׁשהרי קרקע, לֹו ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו

.‚Èעל אף חנּכה, ועד הּסּכֹות חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא
ׁשּנאמר: קֹורא. ואינֹו מביא - החג קדם ׁשהפריׁשן ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּפי
מחג - ּׂשמחה ּבׁשעת אּלא קריאה ואין הּטֹוב; בכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוּׂשמחּת
- מאּלּו חּוץ הּמביאין ּוׁשאר החג. סֹוף עד ְְִִֵֵֶַַַָָָהּׁשבּועֹות

וקֹורין. ְְִִִמביאין
.„Èּומּתנֹות והחמׁש והּקרן והחּלה והּתרּומֹות ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים

וקרקעֹות עבדים מהן לקנֹות לֹו יׁש ּכהן. נכסי הם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבהמה
ּבכתּבתּה, והאּׁשה ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻּובהמה

ּתֹורה. ספר ּבהן ְֵֶֶֶָָוקֹונה
.ÂËׁשהּבּכּורי ּפי על לזרים,אף להאכל אסּור והּתרּומֹות ם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אם ּכתרּומה, ּומאה ּבאחד עֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָואף
ּבמינם, ׁשהן ּבכל אסּורין - ּבירּוׁשלים ּבחּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֻנתערבּו
ׁשּיׁש ּכדבר עּׂשאּום אכילתן, מקֹום ׁשהּוא מּפני ׁשני. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכמעּׂשר
אף לזרים אסּורים ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף מּתירין; ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָלֹו
הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי - ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבירּוׁשלים
ואֹוסרין אסּורין, הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָאחר
קדם ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים; נתערבּו אם ׁשהן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכל

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ְִִִִִִֶַַָָֻׁשּיּכנסּו
.ÊËׁשּבּמעמד העירֹות ּכל הּבּכּורים? את מעלין ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד

יחידים; יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל ּברחֹובּה ולנים ּובאים .מל הדרת עם ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
הממּנה ּובּׁשחר הּטמאה. אהל מּפני לּבּתים, יּכנסּו ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻֻעיר.
הֹול והּׁשֹור אלהינּו. יי אל צּיֹון ונעלה קּומּו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָֹאֹומר:
ּבראׁשֹו, זית ׁשל ועטרה זהב, מצּפין וקרניו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלפניהם,
לפניהם, מּכה והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלהֹודיע
הּדר ּבכל הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד
מהּלכין היּו ולא .נל יי ּבית לי ּבאמרים ּׂשמחּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוקֹורין:
ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו ּבלבד. ידֹות ׁשּתי אּלא ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּיֹום
את ועּטרּו ירּוׁשלים, לאנׁשי להֹודיע ׁשלּוחין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָלפניהם
מראין - ויבׁש לח להם היה ואם אֹותן. ּופרּכסּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּכּוריהם
יֹוצאין והּגזּברים והּסגנים והּפחֹות מלמעלה. הּלח ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָאת
אנׁשים ּבאּו אם יֹוצאין. הם הּבאים לפי מירּוׁשלים. ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָלקראתן
ּומּׁשּיּכנסּו מעט. - מעט ואם רּבים, לקראתן יֹוצאין - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהרּבה
רגלינּו היּו עמדֹות לקרֹות: יתחילּו ירּוׁשלים ּבׁשערי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻּכּלן

ירּוׁשלים. ְְִִִַָָָּבׁשערי
.ÊÈוׁשֹואלין מּפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

והם ּבׁשלֹום. ּבֹואכם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי אחינּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּבׁשלֹומן:
ׁשהם עד לפניהם, מּכה והחליל ירּוׁשלים ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּלכין
ואחד אחד ּכל נֹוטל הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּגיעים
עד וכּו' ּבקדׁשֹו אל הללּו הללּויּה ואֹומרין: ּכתפֹו על ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָסּלֹו
הּבית ּבהר מהּלכים והם הללּויּה. יּה ּתהּלל הּנׁשמה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָֹּכל
הלוּים ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו לעזרה. ׁשּמּגיעין עד ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָוקֹוראין,

וגֹומר. דּליתני ּכי יי ארֹוממ ְְְְֲִִִִִִֵָָּבׁשיר:

 
ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

לּה אין זֹו וראׁשית תרּומה. ּתרימּו חּלה ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹראׁשית
העּסה. את ּפטר - ּכּׂשעֹורה הפריׁש אפּלּו הּתֹורה. מן ְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָׁשעּור
ׁשּיׁשּיר עד ּכלּום, עּׂשה לא - חּלה עּסתֹו ּכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהעֹוּׂשה

ְִָמקצתֹו.
.מן ועּׂשרים מארּבעה אחד ׁשּמפריׁשין סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברי

לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: לּכהן; מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעּסה,
למּכר העֹוּׂשה והּנחּתֹום מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן -ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשעּסתֹו לפי וארּבעים; מּׁשמֹונה אחד מפריׁש - ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבּׁשּוק

מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש ְְְִֵֵֶַָָָֻמרּבה,
.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף ּבנֹו, למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוּׂשה

ּבעל ּבעּסת לחּלק ׁשּלא וארּבעה; מעּׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמפריׁש
מארּבעים אחד - קטּנה עּסה ׁשעּׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחּלק ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַַָֹּוׁשמֹונה;
מארּבעים„. אחד מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹנטמאת

מעּׂשרים אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשמֹונה.
טמאה וחּלה נּׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוארּבעה,

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, (לּכהן) ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ[מּוּתרת]
ּבלבד,‰. יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבחּלה חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

ׁשּכל ּובזמן וגֹומר; הארץ מּלחם ּבאכלכם והיה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּביאת ולא ּכּלכם, ּביאת - ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻיּׂשראל
ּבארץ עזרא ּבימי אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמקצתכם.
ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיּׂשראל,

.Âּופרֹות ּבחּלה, חּיבין - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
אני אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּורין; - לארץ חּוצה ׁשּיצאּו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ ּפרֹות על ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ֵֵֶַָָָּבין
.Êׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין

חּוצה חּלֹות מביאין ואין מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּתׁשּתּכח
מּׁשם. ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף, הּפסח ערב עד מּניחּה - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם

.Áׁשהחזיקּו הארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה דינין ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁשה
ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
מּפריׁשין - אמנה ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ולא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמצרים
מה ּומּפני נאכלת. והאחת נּׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּה
טמאה, הראׁשֹונה ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמפריׁשין
ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהרי
- יּׂשראל ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָראׁשֹונה
אֹותּה; וּׂשֹורפין ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד חּלה ּבּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמפריׁשין
ׁשּלא ּכדי לאכלּה, לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה חּלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּומפריׁשין
אף הראׁשֹונה נּׂשרפה ׁשהרי נּׂשרפת, טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיאמרּו:
לּה אין ׁשנּיה וזֹו לּכל. ידּועה טמאה נטמאה ׁשּלא ּפי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻעל
וכל מּדבריהם. ׁשהיא מּפני מפריׁש, ׁשרֹוצה ּכל אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשעּור,
- הארצֹות ּבׁשאר ּבין ּבסּוריא ּבין ולחּוץ, מאמנה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהארץ
ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי לּׂשרפה, אחת חּלֹות: ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמפריׁשין
ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי לאכילה, ואחת נאכלת; טמאה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתרּומה
לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו והֹואיל מּיּׂשראל. חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּתֹורת
ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אין - ּׂשרפה ׁשל :לפיכ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּנאכלת.
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פז              
  

.Èמביא - האילן ׁשּנקצץ אֹו הּמעין ויבׁש ּבּכּוריו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהפריׁש
אבדה. ׁשהרי קרקע, לֹו ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו

.‚Èעל אף חנּכה, ועד הּסּכֹות חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא
ׁשּנאמר: קֹורא. ואינֹו מביא - החג קדם ׁשהפריׁשן ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּפי
מחג - ּׂשמחה ּבׁשעת אּלא קריאה ואין הּטֹוב; בכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוּׂשמחּת
- מאּלּו חּוץ הּמביאין ּוׁשאר החג. סֹוף עד ְְִִֵֵֶַַַָָָהּׁשבּועֹות

וקֹורין. ְְִִִמביאין
.„Èּומּתנֹות והחמׁש והּקרן והחּלה והּתרּומֹות ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים

וקרקעֹות עבדים מהן לקנֹות לֹו יׁש ּכהן. נכסי הם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבהמה
ּבכתּבתּה, והאּׁשה ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻּובהמה

ּתֹורה. ספר ּבהן ְֵֶֶֶָָוקֹונה
.ÂËׁשהּבּכּורי ּפי על לזרים,אף להאכל אסּור והּתרּומֹות ם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אם ּכתרּומה, ּומאה ּבאחד עֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָואף
ּבמינם, ׁשהן ּבכל אסּורין - ּבירּוׁשלים ּבחּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֻנתערבּו
ׁשּיׁש ּכדבר עּׂשאּום אכילתן, מקֹום ׁשהּוא מּפני ׁשני. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכמעּׂשר
אף לזרים אסּורים ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף מּתירין; ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָלֹו
הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי - ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבירּוׁשלים
ואֹוסרין אסּורין, הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָאחר
קדם ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים; נתערבּו אם ׁשהן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכל

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ְִִִִִִֶַַָָֻׁשּיּכנסּו
.ÊËׁשּבּמעמד העירֹות ּכל הּבּכּורים? את מעלין ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד

יחידים; יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל ּברחֹובּה ולנים ּובאים .מל הדרת עם ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
הממּנה ּובּׁשחר הּטמאה. אהל מּפני לּבּתים, יּכנסּו ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻֻעיר.
הֹול והּׁשֹור אלהינּו. יי אל צּיֹון ונעלה קּומּו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָֹאֹומר:
ּבראׁשֹו, זית ׁשל ועטרה זהב, מצּפין וקרניו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלפניהם,
לפניהם, מּכה והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלהֹודיע
הּדר ּבכל הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד
מהּלכין היּו ולא .נל יי ּבית לי ּבאמרים ּׂשמחּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוקֹורין:
ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו ּבלבד. ידֹות ׁשּתי אּלא ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּיֹום
את ועּטרּו ירּוׁשלים, לאנׁשי להֹודיע ׁשלּוחין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָלפניהם
מראין - ויבׁש לח להם היה ואם אֹותן. ּופרּכסּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּכּוריהם
יֹוצאין והּגזּברים והּסגנים והּפחֹות מלמעלה. הּלח ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָאת
אנׁשים ּבאּו אם יֹוצאין. הם הּבאים לפי מירּוׁשלים. ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָלקראתן
ּומּׁשּיּכנסּו מעט. - מעט ואם רּבים, לקראתן יֹוצאין - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהרּבה
רגלינּו היּו עמדֹות לקרֹות: יתחילּו ירּוׁשלים ּבׁשערי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻּכּלן

ירּוׁשלים. ְְִִִַָָָּבׁשערי
.ÊÈוׁשֹואלין מּפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

והם ּבׁשלֹום. ּבֹואכם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי אחינּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּבׁשלֹומן:
ׁשהם עד לפניהם, מּכה והחליל ירּוׁשלים ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּלכין
ואחד אחד ּכל נֹוטל הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּגיעים
עד וכּו' ּבקדׁשֹו אל הללּו הללּויּה ואֹומרין: ּכתפֹו על ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָסּלֹו
הּבית ּבהר מהּלכים והם הללּויּה. יּה ּתהּלל הּנׁשמה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָֹּכל
הלוּים ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו לעזרה. ׁשּמּגיעין עד ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָוקֹוראין,

וגֹומר. דּליתני ּכי יי ארֹוממ ְְְְֲִִִִִִֵָָּבׁשיר:

 
ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

לּה אין זֹו וראׁשית תרּומה. ּתרימּו חּלה ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹראׁשית
העּסה. את ּפטר - ּכּׂשעֹורה הפריׁש אפּלּו הּתֹורה. מן ְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָׁשעּור
ׁשּיׁשּיר עד ּכלּום, עּׂשה לא - חּלה עּסתֹו ּכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהעֹוּׂשה

ְִָמקצתֹו.
.מן ועּׂשרים מארּבעה אחד ׁשּמפריׁשין סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברי

לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: לּכהן; מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעּסה,
למּכר העֹוּׂשה והּנחּתֹום מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן -ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשעּסתֹו לפי וארּבעים; מּׁשמֹונה אחד מפריׁש - ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבּׁשּוק

מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש ְְְִֵֵֶַָָָֻמרּבה,
.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף ּבנֹו, למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוּׂשה

ּבעל ּבעּסת לחּלק ׁשּלא וארּבעה; מעּׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמפריׁש
מארּבעים אחד - קטּנה עּסה ׁשעּׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחּלק ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַַָֹּוׁשמֹונה;
מארּבעים„. אחד מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹנטמאת

מעּׂשרים אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשמֹונה.
טמאה וחּלה נּׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוארּבעה,

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, (לּכהן) ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ[מּוּתרת]
ּבלבד,‰. יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבחּלה חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

ׁשּכל ּובזמן וגֹומר; הארץ מּלחם ּבאכלכם והיה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּביאת ולא ּכּלכם, ּביאת - ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻיּׂשראל
ּבארץ עזרא ּבימי אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמקצתכם.
ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיּׂשראל,

.Âּופרֹות ּבחּלה, חּיבין - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
אני אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּורין; - לארץ חּוצה ׁשּיצאּו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ ּפרֹות על ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ֵֵֶַָָָּבין
.Êׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין

חּוצה חּלֹות מביאין ואין מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּתׁשּתּכח
מּׁשם. ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף, הּפסח ערב עד מּניחּה - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם

.Áׁשהחזיקּו הארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה דינין ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁשה
ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
מּפריׁשין - אמנה ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ולא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמצרים
מה ּומּפני נאכלת. והאחת נּׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּה
טמאה, הראׁשֹונה ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמפריׁשין
ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהרי
- יּׂשראל ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָראׁשֹונה
אֹותּה; וּׂשֹורפין ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד חּלה ּבּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמפריׁשין
ׁשּלא ּכדי לאכלּה, לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה חּלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּומפריׁשין
אף הראׁשֹונה נּׂשרפה ׁשהרי נּׂשרפת, טהֹורה ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיאמרּו:
לּה אין ׁשנּיה וזֹו לּכל. ידּועה טמאה נטמאה ׁשּלא ּפי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻעל
וכל מּדבריהם. ׁשהיא מּפני מפריׁש, ׁשרֹוצה ּכל אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשעּור,
- הארצֹות ּבׁשאר ּבין ּבסּוריא ּבין ולחּוץ, מאמנה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהארץ
ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי לּׂשרפה, אחת חּלֹות: ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמפריׁשין
ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי לאכילה, ואחת נאכלת; טמאה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתרּומה
לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו והֹואיל מּיּׂשראל. חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּתֹורת
ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אין - ּׂשרפה ׁשל :לפיכ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּנאכלת.
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פח              
  

ּומּתרת ּוׁשמֹונה. מארּבעים אחד - אכילה וׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּוא;
טמאים. לׁשאר לֹומר צרי ואין ּולזבֹות, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָלזבים

.Ë- הּמת טמאת מּפני טהֹורה עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים אחד יּׂשראל ארץ ּבכל אחת חּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמפריׁשין
מן ׁשם לּה ויׁש טמאה ׁשהיא מּפני אֹותּה, וּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונה
לאכילה, לּכהן ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּתֹורה.

מּקדם. הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור, לּה ְְִִֵֶֶַָָָָָֹואין
.Èועּקר הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף לארץ, חּוצה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּלת

ּכהן על אּלא ּבאכילה אסּורה אינּה - מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבֹות וזבים קריין ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשּטמאה
ׁשאר ּבמּגע הּטמאים ׁשאר אבל ּומצרעין; ויֹולדֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹונּדֹות

לפ לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו אםהּטמאֹות, ,יכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻֻ
ּבׁשאר ּבין ּבסּוריא ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹהיה
מארּבעים אחד מפריׁש - אחת חּלה להפריׁש ורצה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָארצֹות,
לקטּנה אֹו קרי ראה לא ׁשעדין לקטן ונאכלת ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה,

ׁשנּיה. להפריׁש צרי ואין נּדה, ראתה לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשעדין
.‡Èאֹו זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן

ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו,
צרי ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמא
מבר - חּלה הּמפריׁש ּכל לארץ. ּבחּוצה ׁשנּיה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהפריׁש
ּבין חּלה. להפריׁש וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתחּלה:
ּכ הּטהֹורה, על ׁשּמבר ּוכׁשם לארץ. ּבחּוצה ּבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבארץ

חּלה, מפריׁש ערם האיׁש אין לפיכ הּטמאה. על ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמבר
ּפניה וכל ׁשּיׁשבה הערּמה האּׁשה אבל .לבר יכֹול ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָֻׁשאינֹו

חּלה. ּומפרׁשת מברכת - ּבּקרקע ְְְֶֶֶֶַַַַַָָטּוחֹות
.È;לארץ חּוצה חּלת ּומפרׁשת מברכת - ּבּה וכּיֹוצא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנּדה

ׁשם היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשאינּה
ּכמֹו לאכילה לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּכהן
אחד, ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּבארנּו
ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו מדּמעת ׁשאינּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, עם לכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אסּור. ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו המסּיע ּכהן מּׁשּום ּבּה [ואין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהעּמים.
לארץ ּבחּוץ החּלה יפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה] לאכל רצה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹואם

מּדבריהם. אּלא עּקרּה ׁשאין מּתר; -ְִִִֵֵֶֶֶָָָָֻ
.‚Èמן אּלא נּטלת אינּה לפיכ ּתרּומה. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה

הּטמא על הּטהֹור מן נּטלת ואינּה ּכתרּומה; ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמּקף,
ְְִַָלכּתחּלה.

.„Èאינּה - ּתרם ואם יתרם, לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
ׁשא וכל ּבחּלה. ּכ מּזהּתרּומה, יתרם לא ּבתרּומה: מרנּו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

אֹוכל אינֹו - ּתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ זה, ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעל
חּלה. אֹוכל - ּתרּומה האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;

.ÂËּבעּסה ׁשאין לכּתחּלה; חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּסּומא
הּיפה. מן ויפרׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָרע
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הּנסכין‡. ּכ ונבחר, ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָּכׁשם

ונסּכיהם לכם יהיּו ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים; ּתמימים ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָיהיּו
מעּׁשן, מּיין לא נסכים יביא ׁשּלא ּתמימים. הּנסכים ׁשּיהיּו -ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹֻ
רע. טעמֹו אֹו ׁשריחֹו ּבׁשמן יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹולא

.ּבהם יהיה ולא נבחרים, אּלא יהיּו לא הּמערכה עצי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוכן
לּמזּבח. ּפסּול - לח ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתֹולעת.
סתירה ועצי ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורר - יבׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהתליע

חדׁשים. אּלא יביאּו לא לעֹולם, ְְֲִִִֶָָָָֹּפסּולין
עצים‚. אֹו ּפסּול ׁשמן אֹו סלת אֹו ּפסּול יין ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמקּדיׁש

מּום לבעל ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּפסּולים
לֹוקה, אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינן אֹו ולֹוקה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכבהמה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַּומּכין
ּוכלי„. והעצים והעֹופֹות והּלבֹונה והּׁשמן והּיין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּסלת

ׁשּנאמר: אֹותן; ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסלּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת

אינן ואּלּו ,נער ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - והערי ְְְְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוהעמיד
לעֹולם. נפּדין אין לפיכ העמדה, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָּבכלל

אחר‰. ׁשּנטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָּבּמה
אם ּבכלי, ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל ׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנתקּדׁשּו
ּפי על אף טהֹורין, אבל אֹותן. ּפֹודין - נפסלּו אֹו ְְְְְֲִִִִִַַָָנטמאּו
מּמנחת חּוץ אֹותן. ּפֹודין אין - ּבכלי קדׁשּו לא ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹׁשעדין
ׁשּמביא לֹומר, - חּטאתֹו על מחּטאתֹו, ּבּה: ׁשּנאמר ֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָחֹוטא,
- ׁשרת ּבכלי ׁשּתתקּדׁש קדם ,לפיכ חּטאתֹו. מּדמי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּטאתֹו
ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה ּופֹודין ּדמים, ּכקדּׁשת היא ְֲִִִִִִֵֶַַַָָֻהרי
ּבפני מערכה להם עֹוּׂשה - ׁשּנטמאּו הּנסכים וכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה.

ּבּמזּבח. וּׂשֹורפן ְְְְִֵַַַָָעצמן
.Âׁשּיתּבאר [ּכמֹו וטהרן והּׁשיקן ׁשּנטמאּו החג ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי

מתנּסכין; אּלּו הרי - הקּדיׁשן ּכ ואחר טהרן אם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבטהרֹות]:
יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - נטמאּו ּכ ואחר הקּדיׁשן ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָואם

.Êוהּמׁשקין מּכביצה, ּפחֹות ּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָזיתים
ּבאכל, הּוא מפקד ׁשהּמׁשקה לנסכים; ּכׁשרים מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין

מּגּופֹו. אינֹו ְִִֵּוכאּלּו
.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבקדׁשים: חכמים עּׂשּו יתרה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמעלה

זריעה ׁשאין לנסכים; ּפסּולין מהן הּיֹוצא - זרען ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
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ׁשאינן ּפי על אף והּלבֹונה, העצים וכן ּבקדׁשים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמֹועלת
ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מתטּמאין הן הרי - ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ë,הּמתֹוק הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות הן ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָואּלּו
טעמֹו ׁשּנׁשּתּנה אֹו ּבּׁשמׁש אֹו ּבאׁש והמבּׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻוהמעּׁשן,
טעם ּבֹו נתנה ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּבּׁשּול.
יֹום, ארּבעים ׁשהה ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּבּׁשּול,
ּבבית אֹו הּׁשלחין ּבבית הּנטּוע ּכרם ויין הּדלּיֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָויין
ׁשּלא ּכרם יין אֹו ּביניהן, זרע ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּזבלים,
- הביא ואם לכּתחּלה, יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל - ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹנעבד

ֵָּכׁשר.
.Èּגּבי על גפן הדלה הּמזּבח. לגּבי ּפסּול - ׁשּנתּגּלה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָיין

הּוא הרי ריחֹו. ׁשּנׁשּתּנה מּפני לנסכים, ּפסּול יינּה - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָתאנה
ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ּזבח מה - ּונסכים זבח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹומר:

ְִַנׁשּתּנּו.
.‡Èׁשּנעּׂשית החּטים רב התליעּו אֹו רּבּה ׁשהתליעה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻסלת

וכל ספק. זה הרי - אחת חּטה רב התליע ּפסּולה. - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמהן
ּפסּולה. - קמח ּבּה ׁשּנׁשאר ְְִֶֶֶַַָָֹסלת

.Èעלה אם הּסלת, לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקים? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכיצד
חּטים סלת אבל אֹותּה. וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה - אבק ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּה
אֹו האילן ּבבית אֹו הּזבלים ּבבית אֹו הּׁשלחין ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּנזרעּו
הביא ואם לכּתחּלה, יביא לא - עּבדּה ולא נרּה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבארץ

ּכׁשרה. -ְֵָ
.‚Èאם ספק, אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר מּגללי ׁשּלּקטן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים

יביא לא לפיכ מאּוסין. הן עדין אֹו ּבּזריעה מאּוסן ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹעברה
ּכׁשר. - הביא ואם מנחֹות, ְְִִֵֵֵֶָָמהן

.„Èׁשּנּׁשרּו ּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָואּלּו
ׁשל ׁשמן אֹו ׁשלּוקים, אֹו ּכבּוׁשין זיתים ׁשל אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַּבמים,
ׁשמן אבל ּפסּולין. אּלּו ּכל - רע ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשמרים,
זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלחין ּבבית אֹו הּזבלים ּבבית ׁשּנטעֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזית
עדין אּלא ּבׁשלּו, ׁשּלא מּזיתים ׁשהֹוציאֹו ׁשמן אֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּביניהן,

ּכׁשר. - הביא ואם יביא, לא אּלּו ּכל - ּפּגין ְִִִִֵֵֵֵַָָָֹהם
.ÂË,לארץ ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל

מן חּוץ הּמבחר; מן ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻמן
ּומארץ החדׁש מן אּלא ּבאין ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהעמר

ְִֵָיּׂשראל.

ה'תש"ע אלול כ"ז שני יום

 
ּכיצד?‡. לכּתחּלה. אֹותֹו מביא ּפסּול ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

הרי ויאמר: וכעּור ּכחּוׁש ּׂשה יביא לא - עֹולה חּיב ְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהיה
ּכל אּלא וגֹומר. נֹוכל וארּור נאמר: זה ועל מּום. ּבֹו ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָֹאין

הּמבחר. מן יביא - לקרּבן ְְְִִִֶַָָָָָֻׁשּיביא
.מביאין הּמקּדׁש: ּבזמן עֹוּׂשין היּו מּמֹואב,וכ אילים ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ

עגלים ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהן ּכבּׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
מּקרחין יין ּומביאין ,הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמן
מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש וסלת ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹוהלּוטין,

מביאין‚. היּו ולא לּמערכה. ּכׁשרים החדׁשים העצים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל
ּובאּלּו יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּביּׁשּוב, ׁשאינן חרׁשים ׁשל ּתאנה ׁשל ּבמרּבּיֹות רגילין: ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻהיּו
אּמה - מׁשה ׁשעּׂשה והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל אגֹוז ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּובׁשל
ּוכמֹותן סאה. ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבין רחּבן, ואּמה ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָארּכן

לדֹורֹות. ְִעֹוּׂשין
נר„. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוּׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד

נר ׁשנּיה ּובׁשנה חציּה, וזרע ראׁשֹונה ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָחצי
ׁשבעים לּפסח קדם האחר החצי וזרע ּבראׁשֹונה ׁשּזרע ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהחצי
ּכ ואחר וׁשֹונה חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיֹום.
החּטים את ׁשף ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָזֹורע.

ׁשּיתקּלפּו. עד הרּבה ּבהן ְְְִֵֵֶֶַַַָּובֹועט
וחמׁש‰. ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש טעּונֹות מנחֹות ׁשל החּטים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכל

ּובֹועט ׁשּתים ׁשף ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמאֹות
חלילה, וחֹוזר ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשלׁש.
ּכדי ּבעיטה, מאֹות וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעד
אחת ּבׁשיפה וההֹולכה ההֹובאה וחֹוׁשב הרּבה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּיתקּלפּו

יפה. יפה ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלהחמיר.
.Âהעבּודים הּכרמים מן הרגלּיֹות, מן ענבים מביא - ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָהּיין

ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו וכֹונסין .ודֹור ּבׁשנה, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּפעמים
ׁשלׁש. ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ולא אחת אחת אֹותן ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹמּניחין
נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד החבית את ממּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו
ּפני על העֹולה הקמחין מּפני החבית, מּפי לא מביא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואינֹו

אּל הּׁשמרים; מּפני מּׁשּוליה, ולא מּׁשליׁשּההּיין; א ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
אמצעית. ׁשל ְְִֵֶֶֶָָָּומאמצעּה

.Ê,החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ואינֹו ּפֹוסק - לצאת מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
עד לדריכתֹו יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
- ׁשנים מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט. יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא ּכׁשר. זה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי
.Áזית ּכיצד? מעּׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

- לּסל ּונתנֹו ּוכתׁשֹו אחת אחת ּובררֹו הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּגרּגרֹו
ּבקֹורה ּוטענֹו ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשמן
ׁשּטענֹו אחר חזר ואם הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן -ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּׁשליׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּוטחנֹו
ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ּבערּבּוביא ּכּלן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻזיתים
הרביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ּונתנן ּוכתׁשן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגרּגר
החמיׁשי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ אחר ּבקֹורה טענֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָואם
הּׁשּׁשי. הּוא ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזר
ונּגבן, והעלן ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ּוטענן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזיתים
חזר הּׁשביעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואחר
וטען וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ëלמעלה אין הראׁשֹון למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאף

ואחריהם ׁשוין. ּוׁשניהן והרביעי, הּׁשני ואחריו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו.
ואחריהם ׁשוין. ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשליׁשי
מּמּנּו. למּטה אין והּתׁשיעי ׁשוין. ּוׁשניהם והּׁשמיני, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשּׁשי

.È;ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין

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



פט               
  

ׁשאינן ּפי על אף והּלבֹונה, העצים וכן ּבקדׁשים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמֹועלת
ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מתטּמאין הן הרי - ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ë,הּמתֹוק הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות הן ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָואּלּו
טעמֹו ׁשּנׁשּתּנה אֹו ּבּׁשמׁש אֹו ּבאׁש והמבּׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻוהמעּׁשן,
טעם ּבֹו נתנה ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּבּׁשּול.
יֹום, ארּבעים ׁשהה ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּבּׁשּול,
ּבבית אֹו הּׁשלחין ּבבית הּנטּוע ּכרם ויין הּדלּיֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָויין
ׁשּלא ּכרם יין אֹו ּביניהן, זרע ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּזבלים,
- הביא ואם לכּתחּלה, יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל - ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹנעבד

ֵָּכׁשר.
.Èּגּבי על גפן הדלה הּמזּבח. לגּבי ּפסּול - ׁשּנתּגּלה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָיין

הּוא הרי ריחֹו. ׁשּנׁשּתּנה מּפני לנסכים, ּפסּול יינּה - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָתאנה
ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ּזבח מה - ּונסכים זבח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹומר:

ְִַנׁשּתּנּו.
.‡Èׁשּנעּׂשית החּטים רב התליעּו אֹו רּבּה ׁשהתליעה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻסלת

וכל ספק. זה הרי - אחת חּטה רב התליע ּפסּולה. - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמהן
ּפסּולה. - קמח ּבּה ׁשּנׁשאר ְְִֶֶֶַַָָֹסלת

.Èעלה אם הּסלת, לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקים? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכיצד
חּטים סלת אבל אֹותּה. וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה - אבק ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּה
אֹו האילן ּבבית אֹו הּזבלים ּבבית אֹו הּׁשלחין ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּנזרעּו
הביא ואם לכּתחּלה, יביא לא - עּבדּה ולא נרּה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבארץ

ּכׁשרה. -ְֵָ
.‚Èאם ספק, אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר מּגללי ׁשּלּקטן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים

יביא לא לפיכ מאּוסין. הן עדין אֹו ּבּזריעה מאּוסן ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹעברה
ּכׁשר. - הביא ואם מנחֹות, ְְִִֵֵֵֶָָמהן

.„Èׁשּנּׁשרּו ּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָואּלּו
ׁשל ׁשמן אֹו ׁשלּוקים, אֹו ּכבּוׁשין זיתים ׁשל אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַּבמים,
ׁשמן אבל ּפסּולין. אּלּו ּכל - רע ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשמרים,
זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלחין ּבבית אֹו הּזבלים ּבבית ׁשּנטעֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזית
עדין אּלא ּבׁשלּו, ׁשּלא מּזיתים ׁשהֹוציאֹו ׁשמן אֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּביניהן,

ּכׁשר. - הביא ואם יביא, לא אּלּו ּכל - ּפּגין ְִִִִֵֵֵֵַָָָֹהם
.ÂË,לארץ ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל

מן חּוץ הּמבחר; מן ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻמן
ּומארץ החדׁש מן אּלא ּבאין ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהעמר

ְִֵָיּׂשראל.

ה'תש"ע אלול כ"ז שני יום

 
ּכיצד?‡. לכּתחּלה. אֹותֹו מביא ּפסּול ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

הרי ויאמר: וכעּור ּכחּוׁש ּׂשה יביא לא - עֹולה חּיב ְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהיה
ּכל אּלא וגֹומר. נֹוכל וארּור נאמר: זה ועל מּום. ּבֹו ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָֹאין

הּמבחר. מן יביא - לקרּבן ְְְִִִֶַָָָָָֻׁשּיביא
.מביאין הּמקּדׁש: ּבזמן עֹוּׂשין היּו מּמֹואב,וכ אילים ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ

עגלים ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהן ּכבּׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
מּקרחין יין ּומביאין ,הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמן
מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש וסלת ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹוהלּוטין,

מביאין‚. היּו ולא לּמערכה. ּכׁשרים החדׁשים העצים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל
ּובאּלּו יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּביּׁשּוב, ׁשאינן חרׁשים ׁשל ּתאנה ׁשל ּבמרּבּיֹות רגילין: ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻהיּו
אּמה - מׁשה ׁשעּׂשה והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל אגֹוז ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּובׁשל
ּוכמֹותן סאה. ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבין רחּבן, ואּמה ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָארּכן

לדֹורֹות. ְִעֹוּׂשין
נר„. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוּׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד

נר ׁשנּיה ּובׁשנה חציּה, וזרע ראׁשֹונה ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָחצי
ׁשבעים לּפסח קדם האחר החצי וזרע ּבראׁשֹונה ׁשּזרע ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהחצי
ּכ ואחר וׁשֹונה חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיֹום.
החּטים את ׁשף ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָזֹורע.

ׁשּיתקּלפּו. עד הרּבה ּבהן ְְְִֵֵֶֶַַַָּובֹועט
וחמׁש‰. ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש טעּונֹות מנחֹות ׁשל החּטים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכל

ּובֹועט ׁשּתים ׁשף ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמאֹות
חלילה, וחֹוזר ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשלׁש.
ּכדי ּבעיטה, מאֹות וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעד
אחת ּבׁשיפה וההֹולכה ההֹובאה וחֹוׁשב הרּבה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּיתקּלפּו

יפה. יפה ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלהחמיר.
.Âהעבּודים הּכרמים מן הרגלּיֹות, מן ענבים מביא - ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָהּיין

ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו וכֹונסין .ודֹור ּבׁשנה, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּפעמים
ׁשלׁש. ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ולא אחת אחת אֹותן ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹמּניחין
נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד החבית את ממּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו
ּפני על העֹולה הקמחין מּפני החבית, מּפי לא מביא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואינֹו

אּל הּׁשמרים; מּפני מּׁשּוליה, ולא מּׁשליׁשּההּיין; א ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
אמצעית. ׁשל ְְִֵֶֶֶָָָּומאמצעּה

.Ê,החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ואינֹו ּפֹוסק - לצאת מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
עד לדריכתֹו יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
- ׁשנים מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט. יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא ּכׁשר. זה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי
.Áזית ּכיצד? מעּׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

- לּסל ּונתנֹו ּוכתׁשֹו אחת אחת ּובררֹו הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּגרּגרֹו
ּבקֹורה ּוטענֹו ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשמן
ׁשּטענֹו אחר חזר ואם הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן -ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּׁשליׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּוטחנֹו
ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ּבערּבּוביא ּכּלן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻזיתים
הרביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ּונתנן ּוכתׁשן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגרּגר
החמיׁשי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ אחר ּבקֹורה טענֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָואם
הּׁשּׁשי. הּוא ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזר
ונּגבן, והעלן ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ּוטענן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזיתים
חזר הּׁשביעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואחר
וטען וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ëלמעלה אין הראׁשֹון למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאף

ואחריהם ׁשוין. ּוׁשניהן והרביעי, הּׁשני ואחריו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו.
ואחריהם ׁשוין. ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשליׁשי
מּמּנּו. למּטה אין והּתׁשיעי ׁשוין. ּוׁשניהם והּׁשמיני, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשּׁשי

.È;ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
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צ              
  

מן הּיֹוצא אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין - לּמאֹור ּכתית ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכׁשרין. ּכּלן למנחֹות אבל ּבלבד. ְְְֲִִִֵַַָָָָֻהּכתּוׁש

.‡Èלידע ּכדי נמנּו? לּמה למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּומאחר
לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות. והּׁשוה, מּמּנּו, למעלה ׁשאין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיפה
הּיפה, מן קרּבנֹו ויביא ידֹו וירחיב הרע יצרֹו יכף - ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹעצמֹו
נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהמׁשּבח
וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא גם הביא והבל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבּתֹורה:
לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל הּדין והּוא מנחתֹו. ואל הבל אל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָיי
- ּתפּלה ּבית ּבנה אם והּטֹוב. הּנאה מן ׁשּיהיה הּטֹוב, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאל
הּטֹוב מן יאכיל - רעב האכיל יׁשיבתֹו. מּבית נאה ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיהיה
ׁשּבכסּותֹו. הּיפה מן יכּסה - ערם ּכּסה ׁשּבׁשלחנֹו. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּמתֹוק
אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן יקּדיׁש - ּדבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהקּדיׁש

וגֹומר. ליי חלב ְֵֵֶַָָּכל
הּמזּבח אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְִִִִֵֵַַסלקּו

ה'תש"ע אלול כ"ח שלישי יום

  
ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש
העֹולה לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹעּׂשרה
עֹולה. ּבּׂשר לאכל ׁשּלא ב) הּסדר. על הּכתּובים ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכמעּׂשיה
ה) הּפנימית. חּטאת מּבּׂשר לאכל ׁשּלא ד) חּטאת. סדר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹג)
ׁשּיאכלּו ז) האׁשם. סדר ו) העֹוף. ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
חּוץ יאכלּום ׁשּלא ח) ּבּמקּדׁש. קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהּכהנים
סדר י) קדׁשים. מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה.
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבּׂשר לאכל ׁשּלא יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים.

ה מעּׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעּׂשֹות יב) ּכתּוביםּדמים. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּלא יד) חֹוטא. מנחת על ׁשמן יּׂשים ׁשּלא יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה.
ׁשּלא טז) ּכהן. מנחת ּתאכל ׁשּלא טו) לבֹונה. עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
יח) מנחֹות. ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו יז) חמץ. מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
ראׁשֹון. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל אדם ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּיביא
ּבהן. חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו נדרֹו יאחר ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיט)
קדׁשי להביא כא) הּבחירה. ּבבית הּקרּבנֹות ּכל להקריב ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָכ)
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא כב) הּבחירה. לבית לארץ ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹחּוצה

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
מינין‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבּׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:
הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

.ארּבעה יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמים. ואׁשם, וחּטאת, עֹולה, ְְְִִִַָָָָָמינין:

הּפסח,‚. והם: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָועֹוד
והּמעּׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות„. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
הּתנּופה לחם עם הּבאים ּכבּׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּצּבּור

הּצּבּור ואין צּבּור. ׁשלמי זבחי הּנקראים והם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעצרת,
עֹוף. ולא לעֹולם אׁשם ְְְִִַָָָֹמקריבין

ּומּוספי‰. יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין ׁשני הם: הּצּבּור ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָקרּבנֹות
יֹום ׁשל חּטאת ּוּׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
מביא - זרה ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָהּכּפּורים.
חּטאת. והּׂשעיר עֹולה, הּפר וּׂשעיר. ּפר וׁשבט ׁשבט ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל
ׁשגגּו ואם זרה. עבֹודה ּׂשעירי הּנקראים הם הּׂשעירים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָואּלּו
ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת, ּפר מביאין - הּמצֹות ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָוהֹורּו

צּבּור. ׁשל ּדבר ְִֵֶֶָָהעלם
.Â,והחגיגה והּפסח. והּמעּׂשר הּבכֹור הם: הּיחיד ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָקרּבנֹות

עֹולה והּוא הּגר. וקרּבן עֹולֹות. והיא והראּיה, ׁשלמים. ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָוהיא
עֹולה; ּוׁשניהן ּתֹורים, ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמן
אֹו והּנֹודר ׁשלמים. ואחת עֹולה אחת ּבהמֹות, ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָאֹו
הם הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים. אֹו עֹולה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמתנּדב
וחּטאת עֹולה והן הּנזיר, קרּבנֹות וכן ּתֹודה. ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהּנקראים
וקרּבנֹות ועֹולה. ואׁשם חּטאת והן מצרע, וקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָֹּוׁשלמים.
לא ּבמצות הּׁשֹוגג וקרּבן ועֹולה. חּטאת והן ויֹולדֹות, ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹזבים
עּׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם חּטאת. והּוא ּכרת, ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָתעּׂשה
אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא - החטא אֹותֹו עּׂשה לא ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹאֹו
אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ׁשּמביא עברֹות ויׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּתלּוי.
ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר העֹולה איל וכן ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאי.
הּוא זה ּופר יחיד. קרּבן הן הרי - הּכּפּורים ּביֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמּׁשּלֹו
הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל הּכּפּורים. יֹום ּפר ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹהּנקרא

ּבמקֹומֹו. דיניו יתּבארּו מהן אחד וכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבּתֹורה,
.Ê,נסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל

ּבאחריּותן חּיבין אינן הּצּבּור קרּבנֹות וכל הּנדבה. מן ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָחּוץ
ּבאחריּות חּיבין - הּזבח קרב ואם נסּכיהן. ּבאחריּות ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹולא
ּכקרּבן הּוא הרי - זמן לֹו ׁשּקבּוע יחיד וקרּבן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָנסּכיהם.

חּיב ואינֹו ּבאחריּותֹו.צּבּור, ְְֲִֵַַָָ
.Áוהיא ּבלבד. הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה עֹולת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל

ּבין ּגדֹולים ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבּׂשים מן ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָּבאה
והּנקבה. הּזכר ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקטּנים.

.Ëּומן הּזכרים מן האּלּו, הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת
הּקטּנים. ּומן הּגדֹולים מן ְְְִִִִֵַַַַהּנקבֹות,

.Èּבא אׁשם יׁש ּבלבד. ּכבּׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָהאׁשם
הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין ְְְִִִִֵֵֶַַָָָמּגדֹולי

.‡È,הּבקר ּומן העּזים ּומן הּכבּׂשים מן ּבאים ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָהּׁשלמים
ּבא העֹוף ואין הּקטּנים. ּומן הּגדֹולים מן ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָמּזכרים
מּיֹום ּתמימה ׁשנה עד ימים ׁשמנת מּבן הם הּקטּנים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשלמים.
- ּבּבקר והּגדֹולים: לֹו. נתעּברה - ׁשנה נתעּברה אם ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָליֹום.
ׁשנים ׁשּתי עד - ּובּצאן ליֹום, מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ׁשלׁש ְְְִִִֵֵַַַָָָֹעד
ואין זקן, הּוא הרי - זה על יֹותר ליֹום. מּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָׁשלמֹות

אֹותֹו. ְִִַמקריבין
.Èוהלאה הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאף

מן חּוץ והלאה. ׁשלׁשים מּיֹום אּלא לכּתחּלה מקריבין אין -ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבּׁשמיני להקריבן רצה ׁשאם הּמעּׂשר, ּומן הּפסח ּומן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּבכֹור

מקריב. - ְְְִִַַָלכּתחּלה
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.‚Èּפחתּו אֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לקדׁשים, מֹונין ְְֲִִִִַַָָָָָָׁשעֹות
אם ׁשנה, ּבן להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשעה
ׁשנה ּבן היה אפּלּו נפסל. - אחת ׁשעה הּׁשנה על ְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהֹוסיף
עד נפסל, - זריקה ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָּבׁשעת

הּזבחים. ּבכל וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
.„È- ּכבּׂשים אֹו ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָּכל

הם - אילים אֹו איל ׁשּנאמר מקֹום וכל ׁשנה. ּבני אּלּו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ׁשנתים. ּבני ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזכרים
לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום. ּוׁשלׁשים אחד ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹׁשנּיה
ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל ּפלּגס. הּנקרא והּוא לאיל, ולא ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלכבּׂש
[ּבן - עּזים ּׂשעיר ׁשּתים. ּבן - ּפר ׁשנה. ּבן זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעגל
ּׂשעיר. נקרא הּוא ׁשנּיה ׁשנה ּכל ׁשּתים. ּבן - ּׂשעיר] ְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָׁשנה.

.ÂË- צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל זכרים. - הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
עֹולֹות וכל הּכבּׂשים. מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבּׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור
מן ּבאה ואינּה לּכהנים, ותאכל נקבה, - יחיד חּטאת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּכל
עז, ׁשהיא נּׂשיא, חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָהּבקר.
ּפר והּוא ונּׂשרפת. ּפר, ׁשהּוא מׁשיח, ּכהן וחּטאת ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹונאכלת.
ּביֹום ּגדֹול ּכהן ׁשּמביא ּפר - והּׁשליׁשי הּמצֹות. ּכל על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּבא

ונּׂשרף. חּטאת, והּוא ְְְִִִַַָָהּכּפּורים,
.ÊËיֹום ׁשל מּׂשעיר חּוץ נאכלֹות, צּבּור ׁשל חּטאֹות ֱִִִֶֶֶַָָָָּכל

ּופר זרה עבֹודה ּׂשעירי וכן מׁשּתּלח, ׁשחברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּכּפּורים
ּפרים נקראים העלם ּופר הּמצֹות ּכל על הּבא ּופר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעלם.
הּנּׂשרפים. ּׂשעירים נקראים זרה עבֹודה ּוּׂשעירי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָָָהּנּׂשרפין,

ׁשּתי הּנּׂשרפֹות, הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, ליחידהא ם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לצּבּור. ְְִָוׁשלׁש

.ÊÈהעֹולֹות וכל זבחים. נקראים האּלּו הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּכל
נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים ּכבּׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
והּמעּׂשר והּבכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָקדׁשי

קּלים. קדׁשים נקראים ְְִִִִֶַַַָָָוהּפסח
.ÁÈהחּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותן ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאיברים

אמּורין. הּנקראין הם הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנאכלֹות
על אׁשר החלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָואּלּו
וחלב הּכליֹות ּוׁשּתי הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּקרב,
ונֹוטל הּכבד, ויֹותרת הּכסלים, על אׁשר החלב עם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעליהן
הּכבּׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. עם מעט הּכבד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמן
הּׁשדרה מן החליֹות עם ּתמימה האליה אּלּו על מֹוסיף -ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻ
וכל יסירּנה. העצה לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות; מקֹום ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

החיצֹון. מזּבח על נּׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין
.ËÈׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,
מאיבריה. ּכאחד העּבר והרי ּבלבד, אּמֹו חלב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאּלא

ה'תש"ע אלול כ"ט רביעי יום

 
נס‡. הּנקראין הם הּקרּבן עם ׁשּמביאין והּסלת כים,הּיין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אינּה נסכים ּומנחת נסכים. מנחת נקראת לבּדּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּסלת

מלח. טעּונה אבל לבֹונה, ולא הּגׁשה ולא ּתנּופה לא ְְְְְְֲֶַַָָָָָָָֹֹֹטעּונה

הּמזּבח. על הּיין ויתנּס החיצֹון. מזּבח על נּׂשרפת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻוכּלּה
היסֹוד על ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָואין

לּׁשיתין. יֹורד ְִִֵַוהּוא
.ּבין ּבלבד, ּוׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין

ׁשל ואילֹו יֹולדת ּכבּׂש אֹו יחיד. קרּבן אֹו צּבּור קרּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיּו
העֹוף אבל נסכים. טעּונים עֹולֹות והן הֹואיל ּגדֹול, ְְְֲִִִֵֵָָָָֹּכהן
חּוץ נסכים; עּמהם מביאין אין - והחּטאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוהאׁשמֹות

ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמחּטאת
והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין

יצאּו ּונדבה; ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה אֹו נדר לפּלא ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבנדר ּבאין ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעּׂשר ּובכֹור ואׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
חגיגה ׁשלמי להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּונדבה

ּבמעדיכם. אֹו ׁשּנאמר: לנסכים? ראּיה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹועֹולת
עּׂשרֹון„. - ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש נסּכי נסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכּמה

וכן ההין. רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹסלת
נסּכי אֹו נקבה, ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין העז, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָנסּכי
ׁשני הן איל נסּכי אבל גדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָרחל,
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹעּׂשרֹונים
נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עּׂשרֹונים ׁשלׁשה -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ההין. ֲִִַחצי
הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים. ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ּתעּׂשּו ּככה ּתעּׂשּו, אׁשר ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ואחד; אחד ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכל
ואין האּלּו הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם. ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד

מה חּוץּגֹורעין ּפסּול. - ׁשהּוא ּכל הֹוסיף אֹו ּגרע ואם ן. ְְִִִֵֶֶַָָָ
ׁשּלֹו ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין העֹולה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּכבּׂש
ּפי על אף ׁשמן. ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עּׂשרֹונים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשני
לנס יין אּלא [וׁשמנֹו], יינֹו נכּפלּו לא סלּתֹו, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכּפלה

ההין. ְִִִַרביעית
.Âחּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, ּכבּׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצרע

ׁשהן למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי עּׂשרֹונים. ׁשלׁשה ועֹולה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָואׁשם
ּבלּול ּכבּׂש ּכל עם עּׂשרֹון ׁשּלֹו. הּזבחים ּבכלל ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבאין
מּׁשלׁשּתן, עּׂשרֹון ּכל עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָּברביעית
עּמֹו מביא - הּפלּגס את והּמקריב הּכבּׂשים. נסּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשאר

זבחֹו. לֹו עֹולה ולא איל ְְְִִִֵֶַֹנסּכי
.Êעם הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר לג. עּׂשר ׁשנים הּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹההין

ׁשהּוא העמר, הּוא והעּׂשרֹון ערּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹמּדֹות
חּלה. ּבענין ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה. ְְְְִִִֵַַַַָָָׁשעּור

.Áּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
עּׂשרֹונים ׁשלׁשה ׁשל ּבמּדה אֹותֹו מֹודדין אין - צּבּור ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָמנחת
אחד ּבעּׂשרֹון הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּפר
ּבמּדתֹו אֹותֹו מֹודדין נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ּבּמקּדׁש. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלג - הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.

הּלּגין. מנין ּכ ְְִִֶַַָָֻהעּׂשרֹונֹות
.Ë.קדׁש העּׂשרֹון ּגב ׁשאין חל, - סלת ׁשל הּמּדֹות ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּברּוצי

הּכלי, ּגב על יֹורד ׁשהּוא לפי קדׁש, - והּׁשמן הּיין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוברּוצי
הּברּוצין יתקּדׁשּו ולּמה ּומּבחּוץ. מּבפנים נמׁשחּו הּלח ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָּוכלי
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צי               
  

.‚Èּפחתּו אֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לקדׁשים, מֹונין ְְֲִִִִַַָָָָָָׁשעֹות
אם ׁשנה, ּבן להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשעה
ׁשנה ּבן היה אפּלּו נפסל. - אחת ׁשעה הּׁשנה על ְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהֹוסיף
עד נפסל, - זריקה ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָּבׁשעת

הּזבחים. ּבכל וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
.„È- ּכבּׂשים אֹו ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָּכל

הם - אילים אֹו איל ׁשּנאמר מקֹום וכל ׁשנה. ּבני אּלּו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ׁשנתים. ּבני ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזכרים
לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום. ּוׁשלׁשים אחד ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹׁשנּיה
ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל ּפלּגס. הּנקרא והּוא לאיל, ולא ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלכבּׂש
[ּבן - עּזים ּׂשעיר ׁשּתים. ּבן - ּפר ׁשנה. ּבן זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעגל
ּׂשעיר. נקרא הּוא ׁשנּיה ׁשנה ּכל ׁשּתים. ּבן - ּׂשעיר] ְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָׁשנה.

.ÂË- צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל זכרים. - הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
עֹולֹות וכל הּכבּׂשים. מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבּׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור
מן ּבאה ואינּה לּכהנים, ותאכל נקבה, - יחיד חּטאת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּכל
עז, ׁשהיא נּׂשיא, חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָהּבקר.
ּפר והּוא ונּׂשרפת. ּפר, ׁשהּוא מׁשיח, ּכהן וחּטאת ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹונאכלת.
ּביֹום ּגדֹול ּכהן ׁשּמביא ּפר - והּׁשליׁשי הּמצֹות. ּכל על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּבא

ונּׂשרף. חּטאת, והּוא ְְְִִִַַָָהּכּפּורים,
.ÊËיֹום ׁשל מּׂשעיר חּוץ נאכלֹות, צּבּור ׁשל חּטאֹות ֱִִִֶֶֶַָָָָּכל

ּופר זרה עבֹודה ּׂשעירי וכן מׁשּתּלח, ׁשחברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּכּפּורים
ּפרים נקראים העלם ּופר הּמצֹות ּכל על הּבא ּופר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעלם.
הּנּׂשרפים. ּׂשעירים נקראים זרה עבֹודה ּוּׂשעירי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָָָהּנּׂשרפין,

ׁשּתי הּנּׂשרפֹות, הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, ליחידהא ם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לצּבּור. ְְִָוׁשלׁש

.ÊÈהעֹולֹות וכל זבחים. נקראים האּלּו הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּכל
נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים ּכבּׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
והּמעּׂשר והּבכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָקדׁשי

קּלים. קדׁשים נקראים ְְִִִִֶַַַָָָוהּפסח
.ÁÈהחּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותן ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאיברים

אמּורין. הּנקראין הם הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנאכלֹות
על אׁשר החלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָואּלּו
וחלב הּכליֹות ּוׁשּתי הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּקרב,
ונֹוטל הּכבד, ויֹותרת הּכסלים, על אׁשר החלב עם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעליהן
הּכבּׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. עם מעט הּכבד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמן
הּׁשדרה מן החליֹות עם ּתמימה האליה אּלּו על מֹוסיף -ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻ
וכל יסירּנה. העצה לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות; מקֹום ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

החיצֹון. מזּבח על נּׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין
.ËÈׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,
מאיבריה. ּכאחד העּבר והרי ּבלבד, אּמֹו חלב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאּלא

ה'תש"ע אלול כ"ט רביעי יום

 
נס‡. הּנקראין הם הּקרּבן עם ׁשּמביאין והּסלת כים,הּיין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אינּה נסכים ּומנחת נסכים. מנחת נקראת לבּדּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּסלת

מלח. טעּונה אבל לבֹונה, ולא הּגׁשה ולא ּתנּופה לא ְְְְְְֲֶַַָָָָָָָֹֹֹטעּונה

הּמזּבח. על הּיין ויתנּס החיצֹון. מזּבח על נּׂשרפת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻוכּלּה
היסֹוד על ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָואין

לּׁשיתין. יֹורד ְִִֵַוהּוא
.ּבין ּבלבד, ּוׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין

ׁשל ואילֹו יֹולדת ּכבּׂש אֹו יחיד. קרּבן אֹו צּבּור קרּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיּו
העֹוף אבל נסכים. טעּונים עֹולֹות והן הֹואיל ּגדֹול, ְְְֲִִִֵֵָָָָֹּכהן
חּוץ נסכים; עּמהם מביאין אין - והחּטאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוהאׁשמֹות

ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמחּטאת
והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין

יצאּו ּונדבה; ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה אֹו נדר לפּלא ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבנדר ּבאין ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעּׂשר ּובכֹור ואׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
חגיגה ׁשלמי להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּונדבה

ּבמעדיכם. אֹו ׁשּנאמר: לנסכים? ראּיה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹועֹולת
עּׂשרֹון„. - ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש נסּכי נסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכּמה

וכן ההין. רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹסלת
נסּכי אֹו נקבה, ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין העז, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָנסּכי
ׁשני הן איל נסּכי אבל גדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָרחל,
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹעּׂשרֹונים
נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עּׂשרֹונים ׁשלׁשה -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ההין. ֲִִַחצי
הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים. ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ּתעּׂשּו ּככה ּתעּׂשּו, אׁשר ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ואחד; אחד ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכל
ואין האּלּו הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם. ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד

מה חּוץּגֹורעין ּפסּול. - ׁשהּוא ּכל הֹוסיף אֹו ּגרע ואם ן. ְְִִִֵֶֶַָָָ
ׁשּלֹו ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין העֹולה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּכבּׂש
ּפי על אף ׁשמן. ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עּׂשרֹונים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשני
לנס יין אּלא [וׁשמנֹו], יינֹו נכּפלּו לא סלּתֹו, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכּפלה

ההין. ְִִִַרביעית
.Âחּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, ּכבּׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצרע

ׁשהן למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי עּׂשרֹונים. ׁשלׁשה ועֹולה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָואׁשם
ּבלּול ּכבּׂש ּכל עם עּׂשרֹון ׁשּלֹו. הּזבחים ּבכלל ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבאין
מּׁשלׁשּתן, עּׂשרֹון ּכל עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָּברביעית
עּמֹו מביא - הּפלּגס את והּמקריב הּכבּׂשים. נסּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשאר

זבחֹו. לֹו עֹולה ולא איל ְְְִִִֵֶַֹנסּכי
.Êעם הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר לג. עּׂשר ׁשנים הּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹההין

ׁשהּוא העמר, הּוא והעּׂשרֹון ערּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹמּדֹות
חּלה. ּבענין ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה. ְְְְִִִֵַַַַָָָׁשעּור

.Áּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
עּׂשרֹונים ׁשלׁשה ׁשל ּבמּדה אֹותֹו מֹודדין אין - צּבּור ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָמנחת
אחד ּבעּׂשרֹון הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּפר
ּבמּדתֹו אֹותֹו מֹודדין נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ּבּמקּדׁש. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלג - הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.

הּלּגין. מנין ּכ ְְִִֶַַָָֻהעּׂשרֹונֹות
.Ë.קדׁש העּׂשרֹון ּגב ׁשאין חל, - סלת ׁשל הּמּדֹות ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּברּוצי

הּכלי, ּגב על יֹורד ׁשהּוא לפי קדׁש, - והּׁשמן הּיין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוברּוצי
הּברּוצין יתקּדׁשּו ולּמה ּומּבחּוץ. מּבפנים נמׁשחּו הּלח ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָּוכלי
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צב              
  

ּכדי ּבלבד? ּׁשּבּכלי למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאף
לחל. ׁשרת מּכלי מֹוציאין יאמרּו: ְְְִִִִֵֶָֹֹֹׁשּלא

.Èיקריבּו - אחר זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוּׂשין היּו ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמה
ּבהן מקּיצין - לאו ואם ּבלינה; יּפסלּו - לנּו ואם ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָעּמֹו,

ְִֵַַהּמזּבח.
.‡Èוהעֹורֹות לּׁשם הּבּׂשר עֹולֹות, ּבהם לֹוקחין ְְִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

ֲִַֹלּכהנים.
.Èולא הּיין, את מעּכבין אינן נסכים ׁשל הּׁשמן עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּסלת

מביא אּלא הּזבח, את מעּכבין הּנסכים ולא מעּכבן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּיין
ואחד יחיד אחד ימים. עּׂשרה אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָאדם
נתנן אם אבל ׁשרת; ּבכלי הּנסכים קדׁשּו ׁשּלא והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹצּבּור.

ּבלינה. יּפסלּו - לנּו אם ׁשרת, ְְְִִִִִֵָָָָלכלי
.‚Èמן לא יביאם לא החּלין. מן אּלא נסכים מביאין ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאין

ּתֹודה, ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני מּמעּׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּתרּומה
החּלין. מן אּלא נסכים יביאּו לא הּמעּׂשר, מן לחמּה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּמביא

.„Èאֹותן ּומנין יחזקאל ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
הן, מּלּואים ּכּלן - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֻהּקרּבנֹות
יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא לדֹורֹות, נֹוהגין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואין
הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח חנּכת עם הּמּלּואין ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻמקריבין

ׁשליׁשי. ּבית ְְִִִִֶֶַָּכׁשּיּבנה
.ÂËהּמז ּבחנּכת הּנּׂשיאים ׁשהקריבּו ׁשאיןּוכׁשם ּדברים ּבח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻ

חנּכתֹו מקריב הּנּׂשיא ּכ ּבׁשּבת, והקריבּו לדֹורֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻּכמֹותן
ׁשהקריבּו קרּבנֹות וכן ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
נֹוהגין ואינן היּו מּלּואים - מהּׁשבי הּבאים עזרא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבימי
ּתֹורה ּדברי הם לדֹורֹות הּנֹוהגים ּדברים אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָלדֹורֹות.
להֹוסיף אין רּבנּו, מׁשה מּפי ׁשהעּתיקּום ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשּפרׁשנּו

לגרע. ואין ְְֲִֵֵֶַֹעליהם

ה'תשע"א תשרי א' חמישי יום

 
.‡- ּבׁשּתפּות עֹולה אֹו ׁשלמים להביא ׁשרצּו ְְְְִִִֶַָָָָָֻׁשנים

ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה. ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,
.ּכל מביאין עבדים אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָואחד

אּלא מהן מקּבלין אין ּכֹוכבים העֹובדי אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּקרּבנֹות.
לחם את תקריבּו לא נכר ּבן ּומּיד ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹעֹולֹות
ּפי על אף הּנכרי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹאלהיכם.
ולא ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל זרה. עבֹודה עֹובד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
ּבנדר ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ואׁשמֹות. חּטאֹות ולא ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמנחֹות
יֹולדת עֹולת ּכגֹון הּנכרי, מן אֹותן מקּבלין אין ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּונדבה
מּׁשּום ולא נדר מּׁשּום ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוכּיֹוצא

ְָָנדבה.
ׁשהעֹובד‚. עֹולֹות; אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנכרי

מנת על ליּׂשראל ּונתנם ׁשלמים נדר לּׁשמים. לּבֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָּכֹוכבים
ּכׁשלמי הּיּׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ליּׂשראל ּבהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיתּכּפר

ו אֹוכלן.יּׂשראל. ּכהן - לכהן נתנן אם כן ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ׁשּבת„. מחּלל אֹו זרה לעבֹודה מּומר ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל

העֹולה, אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבפרהסיא
הּמּומר מן אֹותּה מקּבלין אין הּנכרים, מן אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּמקּבלין
למדּו: הׁשמּועה מּפי מּכם. יקריב ּכי אדם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּזה.
היה אם אבל הּמּומר. את להֹוציא ּכּלכם, ולא - ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֻ'מּכם'
ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל מּמּנּו מקּבלין - עברֹות לׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמּומר
וידּוע מפרסם והּוא לעברה מּומר היה ּבתׁשּובה. ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻׁשּיחזר
מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבּה, והרּגל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֻלעּׂשֹותּה
לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? עברה. לאֹותּה קרּבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּמּנּו
והביא חלב ואכל וׁשגג לתאבֹון, ּבין להכעיס ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחלב,

מּמּנּו. אֹותּה מקּבלין אין - ְְִִֵֶַַָָחּטאת
נסכים,‰. עּמהן מביאין אין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִִֵֵֶָָָָעֹולֹות

מּׁשל קרבין נסּכיהם אבל ּככה; יעּׂשה האזרח ּכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
טעּונֹות ואינן ּכמסּפרם. לאחד ּתעּׂשּו ּככה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָצּבּור,
ּבנׁשים. ולא ּבאנׁשים ּביּׂשראל, אּלא סמיכה ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסמיכה;

.Â,נדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח. והּמעּׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין; ּכׁשהן עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַסֹומ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי קרּבנֹו. ראׁש על ידֹו וסמ ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעּׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבּמׁשמע, קרּבן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשּכל
.Êׁשּיפלּו ׁשּדינן הּמעֹות ּכל וכן סמיכה. טעּון אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעֹוף

ׁשּכּלן ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ֵֵַַַַָָָָיבֹואּו
צּבּור. מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהעֹולה,
מׁשמר. אנׁשי ׁשל ועֹורּה עבֹודתּה - ּכהן ׁשהיה ּפי על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואף

.Áואּׁשה ועבד וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּכל
אּלא סמיכה ׁשאין ;סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוסּומא
עבּדֹו יד ולא אׁשּתֹו יד לא - ידֹו וסמ ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

ׁשלּוחֹו. ְְֹולא
.Ëאחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה

עֹולה קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻזה,
נסכיו. ּומביא עליו וסֹומ מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָאֹו

.Èעל סמיכֹות: מּׁשתי חּוץ הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאין
הּסנהדרין מן ּוׁשלׁשה ּדבר. העלם ּפר ועל הּמׁשּתּלח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּׂשעיר
ּבּצּבּור ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָסֹומכין

סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא
.‡Èחֹוזר - לעזרה חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין

והכניס ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם מּבפנים. ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָוסֹומ
ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה. סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו

.סמ - הּטמא סמ ואם טהֹור. אּלא סֹומ ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָואין
.Èואם ׁשחיטה. לסמיכה ותכף ׁשֹוחטין. ׁשּסֹומכין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָּובּמקֹום

והּסמיכה ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשחט
מעּכבת. ואינּה ּכּפר, - סמ לא אם ,לפיכ היא. מצוה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשירי

ּכּפר. לא ּכאּלּו עליו מעלין כן ּפי על ְְֲִִִִֵֵַַַָָֹואף
.‚Èעל ידיו ּבׁשּתי ּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ראׁשוצרי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ

על ולא הּצּואר על לא - העלה ראׁש על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ דבר יהיה ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּצדדין.

.„Èמעמידֹו - קדׁשים קדׁש הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
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עֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עּׂשה עֹון מתוּדה העלה ועל אׁשם, עֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹחּטאת,

לעּׂשה. ׁשּנּתק תעּׂשה לא ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹועֹון
.ÂËועּׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי חטאתי אֹומר: מתוּדה? ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד

הּקרּבן היה ּכּפרתי. וזֹו לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום העזרה מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי, ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי

ה'תשע"א תשרי ב' שישי יום

 
ׁשּנאמר:‡. ּבּיֹום, אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ּבּיֹום - קרּבניהם את להקריב יּׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביֹום
ואין ּבּיֹום, אּלא זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ּבּלילה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹולא
הקריבֹו ּביֹום ׁשּנאמר: הּׁשחיטה; ּביֹום אּלא ּדמים ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָזֹורקין
ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה. ּתהיה הּזביחה ּביֹום - זבחֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

הּדם. נפסל ְִַַַַָָהחּמה
.ּכל הּמזּבח על אֹותֹו מעלין - ּבּיֹום מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל

מקטירין - ּבּיֹום ּדמם ׁשּנזרק זבחים ּכיצד? ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּלילה.
איברי וכן הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָאמּוריהן
הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָהעֹולֹות

הּפׁש מן להרחיק מקטיריןּוכדי ׁשאין חכמים, אמרּו יעה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואיברי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהאמּורין

אין‚. - ּבּלילה ואיברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
ּבּיֹום. הּכל להקטיר מׁשּתּדלין אּלא לדעת, אֹותן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹמאחרין
אף ואיברים, אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה. מצוה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחביבה
ואין ּבזמּנן, הּׁשּבת את ּדֹוחין ּבּלילה, ׁשּכׁשרים ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן ְְֲִֵַַָָָמאחרין
והּלבֹונה„. הּקמץ ּכגֹון ּבּיֹום, אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

מבֹוא עם להקריבן מּתר - הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻוהּקטרת
עֹולה. ּכאיברי הּלילה ּכל והֹולכין מתאּכלין והם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשמׁש,

ּבּיֹום;‰. אּלא קרבין אין - הּזבח עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים
מה לׁשלמים: נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם ּולנסּכיכם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
ּבפני הּבאים הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָּׁשלמים
נזּדּמנּו אם ,לפיכ ּבּלילה. ּוקרבין ּבּלילה מתקּדׁשין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָעצמן
ּבּלילה. ּומקריבן מקּדיׁשן - עצמן ּבפני הּבאין נסכים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָלֹו

העֹולֹות. ּכאיברי ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָועלֹות
.Âלהקטר ולמליקה, ולׁשחיטה לסמיכה ּכׁשר הּיֹום ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל

וכל הּמּוספין. ּולקרּבן ולקמיצה ולתנּופה ּולהּזיה, ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָלהּגׁשה
ּדבר הּכלל: זה ואיברים. אמּורין להקטיר ּכׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּלילה
- ּבּלילה ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום, ּכל ּכׁשר - ּבּיֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמצותֹו
למצֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף הּלילה. ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָּכׁשר

.Êמּכלי ּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותן ׁשֹוחטין אין הּזבחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל
אפּלּו החּלין, ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ּבכל ׁשחט ואם ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻׁשרת;

ּכׁשרין. - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָּבקרּומית
.Áלא - הּזיה מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל

הּוא ּכיצד הּדם. ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָנתקּדׁש

לתֹו הּורידין עם ּומֹוציאן ּבידֹו הּסימנים אֹוחז ְְְִִִִִִֵֶַַָָָעֹוּׂשה?
ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ּכדי ׁשנים, רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻהּמזרק,
מעליה הּדם ירד ׁשּלא ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבּכלי.
הּמזרק. ּבּׂשפת מקּנחֹו - ׁשּבסּכין ודם הּצּואר. מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָאּלא

.Ëונפחתּו הּדם מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר
לא - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּולי
ּכמּנח. אינֹו - לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש

.Èהּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל
ּובׁשעת הּדם, קּבלת ּובׁשעת זביחה, ּבׁשעת ּבעליו ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּולׁשם
ּובּׂשר ׁשּנאמר: הּמזּבח; על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהֹולכת
ארּבע ׁשאר עם זביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו ּתֹודת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָזבח
ועבד ׁשחט ואם הּקרּבנֹות. ׁשאר וכן ׁשלמיו. לׁשם ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָהעבֹודֹות
הרי - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּכלל חׁשב ולא סתם עבֹודֹות ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָָָֹׁשאר

לּבעלים. ועלּו ּכׁשרים, ְְְִִֵֵַָָהן
.‡Èלׁשם העֹולה ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי

להּׁשם וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּׁשה
וׁשּיקטיר הּוא, ּבלבד,ּברּו לריח וׁשהקטרתֹו לאּׁשים, ֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ואם הּׁשם. לפני רּוח נחת זה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוׁשריח
מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ואׁשם חּטאת והּׁשֹוחט ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.

עליו. ׁשּבא החטא אֹותֹו לׁשם
יוםשישֿישב"קב'ֿג'תשריה'תשע"א

ְְֵֵֶַָָָ

ה'תשע"א תשרי ג' קודש שבת

 
ּומּקּבלת‡. ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ּבארנּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכבר

ּבכלי ּדמן קּבּול - הּזבחים וכל ּכהּנה. מצות ואיל ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּדם
אינֹו ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן; ּביד ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹׁשרת

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
.מקּבלין ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

גבּולֹותיו ׁשּבארנּו הּמקֹום ּבכל הּמזּבח, ּבצפֹון אּלא ּדמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת
ּבכל ּדמן וקּבּול ׁשחיטתן - קּלים וקדׁשים זה. ספר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבתחּלת

העזרה. מן ֲִָָָָמקֹום
ׁשהרי‚. ּבּצפֹון? אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּנין

ּובחּטאת צפנה, הּמזּבח יר על אתֹו וׁשחט ּבעֹולה: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנאמר
החּטאת; ּתּׁשחט העלה ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום אֹומר: ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
נקראת העֹולה ּכ קדׁשים, קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכׁשם
את יׁשחטּו אׁשר ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָֹקדׁש
לחּטאת, הּקׁשּו צּבּור וׁשלמי האׁשם. את יׁשחטּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהעלה
ּבני כבּׂשים ּוׁשני לחּטאת אחד עּזים ּׂשעיר ועּׂשיתם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי הן לפיכ ׁשלמים; לזבח ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשנה
מקֹום הּוא ׁשחיטה ּומקֹום ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִָָָָונׁשחטין

ַַָָהּקּבלה.
אחֹורי„. אפּלּו העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטים ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּנין

- מֹועד אהל ּפתח ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההיכל?
הּדין והּוא רּוח. להם יחד לא ׁשהרי הרּוחֹות, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהכׁשיר
אבל ּכׁשרים. - ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָלׁשאר
ראּויֹות הּגּגֹות ׁשאין ּפסּולין; - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאם

העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָלׁשחיטה
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צג               
  

עֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עּׂשה עֹון מתוּדה העלה ועל אׁשם, עֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹחּטאת,

לעּׂשה. ׁשּנּתק תעּׂשה לא ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹועֹון
.ÂËועּׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי חטאתי אֹומר: מתוּדה? ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד

הּקרּבן היה ּכּפרתי. וזֹו לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום העזרה מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי, ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי

ה'תשע"א תשרי ב' שישי יום

 
ׁשּנאמר:‡. ּבּיֹום, אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ּבּיֹום - קרּבניהם את להקריב יּׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביֹום
ואין ּבּיֹום, אּלא זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ּבּלילה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹולא
הקריבֹו ּביֹום ׁשּנאמר: הּׁשחיטה; ּביֹום אּלא ּדמים ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָזֹורקין
ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה. ּתהיה הּזביחה ּביֹום - זבחֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

הּדם. נפסל ְִַַַַָָהחּמה
.ּכל הּמזּבח על אֹותֹו מעלין - ּבּיֹום מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל

מקטירין - ּבּיֹום ּדמם ׁשּנזרק זבחים ּכיצד? ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּלילה.
איברי וכן הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָאמּוריהן
הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָהעֹולֹות

הּפׁש מן להרחיק מקטיריןּוכדי ׁשאין חכמים, אמרּו יעה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואיברי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהאמּורין

אין‚. - ּבּלילה ואיברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
ּבּיֹום. הּכל להקטיר מׁשּתּדלין אּלא לדעת, אֹותן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹמאחרין
אף ואיברים, אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה. מצוה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחביבה
ואין ּבזמּנן, הּׁשּבת את ּדֹוחין ּבּלילה, ׁשּכׁשרים ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן ְְֲִֵַַָָָמאחרין
והּלבֹונה„. הּקמץ ּכגֹון ּבּיֹום, אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

מבֹוא עם להקריבן מּתר - הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻוהּקטרת
עֹולה. ּכאיברי הּלילה ּכל והֹולכין מתאּכלין והם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשמׁש,

ּבּיֹום;‰. אּלא קרבין אין - הּזבח עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים
מה לׁשלמים: נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם ּולנסּכיכם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
ּבפני הּבאים הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָּׁשלמים
נזּדּמנּו אם ,לפיכ ּבּלילה. ּוקרבין ּבּלילה מתקּדׁשין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָעצמן
ּבּלילה. ּומקריבן מקּדיׁשן - עצמן ּבפני הּבאין נסכים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָלֹו

העֹולֹות. ּכאיברי ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָועלֹות
.Âלהקטר ולמליקה, ולׁשחיטה לסמיכה ּכׁשר הּיֹום ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל

וכל הּמּוספין. ּולקרּבן ולקמיצה ולתנּופה ּולהּזיה, ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָלהּגׁשה
ּדבר הּכלל: זה ואיברים. אמּורין להקטיר ּכׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּלילה
- ּבּלילה ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום, ּכל ּכׁשר - ּבּיֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמצותֹו
למצֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף הּלילה. ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָּכׁשר

.Êמּכלי ּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותן ׁשֹוחטין אין הּזבחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל
אפּלּו החּלין, ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ּבכל ׁשחט ואם ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻׁשרת;

ּכׁשרין. - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָּבקרּומית
.Áלא - הּזיה מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל

הּוא ּכיצד הּדם. ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָנתקּדׁש

לתֹו הּורידין עם ּומֹוציאן ּבידֹו הּסימנים אֹוחז ְְְִִִִִִֵֶַַָָָעֹוּׂשה?
ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ּכדי ׁשנים, רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻהּמזרק,
מעליה הּדם ירד ׁשּלא ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבּכלי.
הּמזרק. ּבּׂשפת מקּנחֹו - ׁשּבסּכין ודם הּצּואר. מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָאּלא

.Ëונפחתּו הּדם מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר
לא - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּולי
ּכמּנח. אינֹו - לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש

.Èהּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל
ּובׁשעת הּדם, קּבלת ּובׁשעת זביחה, ּבׁשעת ּבעליו ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּולׁשם
ּובּׂשר ׁשּנאמר: הּמזּבח; על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהֹולכת
ארּבע ׁשאר עם זביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו ּתֹודת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָזבח
ועבד ׁשחט ואם הּקרּבנֹות. ׁשאר וכן ׁשלמיו. לׁשם ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָהעבֹודֹות
הרי - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּכלל חׁשב ולא סתם עבֹודֹות ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָָָֹׁשאר

לּבעלים. ועלּו ּכׁשרים, ְְְִִֵֵַָָהן
.‡Èלׁשם העֹולה ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי

להּׁשם וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּׁשה
וׁשּיקטיר הּוא, ּבלבד,ּברּו לריח וׁשהקטרתֹו לאּׁשים, ֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ואם הּׁשם. לפני רּוח נחת זה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוׁשריח
מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ואׁשם חּטאת והּׁשֹוחט ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.

עליו. ׁשּבא החטא אֹותֹו לׁשם
יוםשישֿישב"קב'ֿג'תשריה'תשע"א

ְְֵֵֶַָָָ

ה'תשע"א תשרי ג' קודש שבת

 
ּומּקּבלת‡. ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ּבארנּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכבר

ּבכלי ּדמן קּבּול - הּזבחים וכל ּכהּנה. מצות ואיל ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּדם
אינֹו ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן; ּביד ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹׁשרת

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
.מקּבלין ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

גבּולֹותיו ׁשּבארנּו הּמקֹום ּבכל הּמזּבח, ּבצפֹון אּלא ּדמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת
ּבכל ּדמן וקּבּול ׁשחיטתן - קּלים וקדׁשים זה. ספר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבתחּלת

העזרה. מן ֲִָָָָמקֹום
ׁשהרי‚. ּבּצפֹון? אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּנין

ּובחּטאת צפנה, הּמזּבח יר על אתֹו וׁשחט ּבעֹולה: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנאמר
החּטאת; ּתּׁשחט העלה ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום אֹומר: ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
נקראת העֹולה ּכ קדׁשים, קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכׁשם
את יׁשחטּו אׁשר ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָֹקדׁש
לחּטאת, הּקׁשּו צּבּור וׁשלמי האׁשם. את יׁשחטּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהעלה
ּבני כבּׂשים ּוׁשני לחּטאת אחד עּזים ּׂשעיר ועּׂשיתם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי הן לפיכ ׁשלמים; לזבח ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשנה
מקֹום הּוא ׁשחיטה ּומקֹום ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִָָָָונׁשחטין

ַַָָהּקּבלה.
אחֹורי„. אפּלּו העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטים ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּנין

- מֹועד אהל ּפתח ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההיכל?
הּדין והּוא רּוח. להם יחד לא ׁשהרי הרּוחֹות, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהכׁשיר
אבל ּכׁשרים. - ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָלׁשאר
ראּויֹות הּגּגֹות ׁשאין ּפסּולין; - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאם

העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָלׁשחיטה
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צד              
  

ּפסּולין;‰. - ההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים
היּו אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד אהל ּפתח ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
אינּה ׁשעליו הּפרכת אבל ּכנעּול. זה הרי - מּוגפֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹדלתֹותיו

ֶֶּפֹוסלת.
.Â,צּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה

הּוא וכיצד לעֹולם. ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָזריקת
ּבּמזרק מּמּנּו וזֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוּׂשה?
הּמזּבח מחצי ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָׁשּתי
ּדרֹומית. מערבית קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּולמּטה:
על מּקיף הּדם ׁשּיהיה הּקרן על הּדם ּכׁשּיזרק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּומתּכּון
על מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ׁשּיּמצא ּכדי ּג"ם, ּכמין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּזוּיֹות
'סביב'. ּובׁשלמים ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּמזּבח. ּכתלי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה
הּדרֹומי. היסֹוד על נׁשּפכין הּדם ּוׁשירי לאׁשם. הּדין ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָוהּוא

.Êארּבע על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - הּנאכלֹות ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָהחּטאֹות
ׁשּנאמר לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוּׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח. קרנת על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּבּה:
הימנית אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח, אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדם
ּובּגּודל מּכאן הּגדֹולה ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, לּגּודל ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּסמּוכה
הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ויֹורד ּומחּטא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמּכאן
סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל עֹוּׂשה הּוא וכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבאצּבעֹו.

ּכּפר. - מּכאן אֹו מּכאן אחת ּכאּמה ְִִִֵֶֶַַַַָָָלּקרן
.Áהּנתינה ּוכׁשּגֹומר וקרן. קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוצרי

טֹובל ּכ ואחר הּמזרק, ּבּׂשפת אצּבעֹו מקּנח - הּקרן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעל
על מהן לּתן ּפסּולין ׁשּבאצּבעֹו הּדם ׁשּׁשירי ׁשנּיה; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפעם

אחרת. ֶֶֶֶַקרן
.Ëאּלא ּבאצּבעֹו ּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאין

ׁשּיהיה וצרי ּבּדם. אצּבעֹו וטבל ּבּה: ׁשּנאמר ּבלבד, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָחּטאת
מּדם. אצּבעֹו ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשם

.Èּומהּל לימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש עֹולה מתחיל? הּוא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַּומּנין
ּכ ואחר ּתחּלה, מזרחית ּדרֹומית ּבקרן ונֹותן הּסֹובב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה הּׁשנּיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבּקרן
ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבקרן
ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה רביעית ּבקרן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּכ
ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות ּבּה ׁשהׁשלים הּקרן אֹותּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיסֹוד
- העלה מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל ואת ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּדם;

ּדרֹומי. יסֹוד ְְִֶזה
.‡Èּומּזין להיכל לפנים נכנס ּדמם - הּנּׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּכל

יסֹוד על ׁשֹופכן הּדם ּוׁשירי ּבּתֹורה. מפרׁש ּכאׁשר ׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּמּנּו
ּבצאתֹו ּתחּלה ּבֹו ּפֹוגע ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמערבי

ההיכל. ִֵַָמן
.Èיֹום ׁשל וּׂשעיר ּפר מהם? מּזה וכּמה מּדמן? מּזין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהיכן

ּבין על הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים
ּומּזה והּׂשעיר, הּפר ּדם ּומערב הּפרכת. על ּוׁשמֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּבּדים
הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזאֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָמּׁשניהם

ּכמֹו זה, מזּבח ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהיכל,
ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ּבהלכֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּיתּבאר

ּכׁשרֹות. - ְְִִֵֶׁשּבפנים
.‚Èאחד מּכל ּדם זֹורק - הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים הּנּׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּפרים

קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹמהם
הּזהב. מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע ְְְְְֳִִַַַַַַַַַַָָָָהּקדׁשים,

.„È- נכנס ּכׁשהּוא הּזהב, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל
קרנֹות על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד
לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן מתחיל מּבחּוץ. ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּמזּבח

מזרחית. לדרֹומית ּדרֹומית, למערבית ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָמערבית,
.ÂËהּמׁשיח ּכהן - הּמצֹות ּכל על הּבא מׁשיח ּכהן ְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹּפר

ּכהן והּזה קּבל ואם מּבפנים. מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו מקּבל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעצמֹו
ּכׁשר. - ְֵֶָהדיֹוט

.ÊËנתּפרׁש לא הּנּׂשרפין, ּׂשעירין והן זרה, עבֹודה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹּׂשעירי
ׁשהן לפי אּלא נֹותן. הּוא ּולהיכן ּדמן נֹותן ּכיצד ּבּתֹורה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן
הּקהל, חּטאת ׁשהּוא העלם, ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
הּׂשֹורף. את ּולטּמא ולּׂשרפה, ּדמים, למּתן ּבֹו: האמּור ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

.ÊÈו והּמעּׂשר מּתנההּבכֹור טעּון מהן אחד ּכל ּדם - הּפסח ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
זוּיֹות מּׁשלׁש ׁשּירצה רּוח זֹו ּבאי היסֹוד, ּכנגד ּבׁשפיכה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת,
ּכמֹו יסֹוד, לּה היה לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמזּבח.
נאמר ׁשהרי אחת? מּתנה אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבארנּו.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּמזּבח. על ּתזרק ּדמם ואת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבּבכֹור:
ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמן ׁשּנֹותן ּובפסח ּבמעּׂשר הּדין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא

.ÁÈאחר הּמזּבח ּגּבי על אמּוריהן מקטירין הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל
ּכ ואחר אֹותן מפׁשיטין הּזבחים וכל ּתחּלה. הּדם ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּזֹורקין
הּדם. ׁשּיּזרק עד אֹותן מפׁשיטין ואין אמּוריהן, את ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמֹוציאין
ּכלל; אֹותם מפׁשיטין ׁשאין הּנּׂשרפֹות, מחּטאֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָחּוץ
ּתחּלה זֹורק אֹומר: נמצאת ּבּׂשרם. ואת עֹורם את ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
ּומקטיר. האמּורין ּומֹוציא וקֹורע מפׁשיט, ּכ ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָואחר

.ËÈּבקרּבנֹות ּבין לּכהנים, - הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹּכל
הקריב. אׁשר העלה עֹור ׁשּנאמר: יחיד; ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹצּבּור
זכה ׁשּלא עֹולה וכל לּבעלים. - קּלים קדׁשים עֹורֹות ְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹאבל
עלת ׁשּנאמר: ּבעֹורּה; הּכהנים זכּו לא - ּבבּׂשרּה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּמזּבח

לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה - ְִִֶָָָָאיׁש
.Îאין - הפׁשטן קדם ּפסּול ּבהן ׁשארע הּקדׁשים קדׁשי ְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

וכל לּכהנים. עֹורן - הפׁשטן לאחר לּכהנים; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעֹורֹותיהן
ׁשּבת מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹורֹות

ׁשּבת. ְֶֶַָלערב
.‡Îוהיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן הּבית, לבדק עֹולתֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמתּפיס

לּכהנים; עֹורֹותיהן אין - עֹולֹות ׁשּיקרבּו ׁשּדינן זכרים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן
יּמכרּו אּלא הקּדׁש. לעֹולת ּפרט - איׁש עלת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹו אּׁשה אֹו איׁש עֹולת אחד הּבית. לבדק ויּפלּו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָהעֹורֹות
'איׁש' נאמר לא לּכהנים, עֹורֹותיהן עבד אֹו ּכֹוכבים ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹעֹובד

ההקּדׁש. להֹוציא אּלא
שבתקודשג'תשריה'תשע"א
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ה'תש"ע אלול כ"ו ראשון יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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

ה'תש"ע אלול כ"ז שני יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.˜ ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

― הקכ"ח להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשני, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמעׂשר

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע ּכלֿתבּואת ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
 ספרי ּולׁשֹון , ― ׁשנה "ׁשנה : ְְִֵָָָָ

לחברּתּה מּׁשנה אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
       

 ּדּבר ׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין ְְְְִִַַַַַַָָהּכתּוב,

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" עּׂשר לֹומר, , ְְֵֵַַַַָָֹ
אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים עֹולה זה ׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמעׂשר

מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו   ְְְִִֶַָָֹ
ּבהלכֹות הּכתּוב עסק ּוכבר זה ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאתּֿדבריהם
מחמת להביאֹו אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמצוה
הּבחירה לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָרחּוק
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָויֹוציאם

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ "וכיֿירחק ְְְְִִִִֵַַַָֹ
ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ּגם ,ְְְְִִִֶַַָָָָ

אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף לעצמֹו אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַָֹיפדה
חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו איׁש יגאל "ואםּֿגאל ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָֹיתעּלה:

עליו" יסף  ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִֵֵָָָָָֹ
חֹובה אינה היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה
מעׂשר ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמןֿהּתֹורה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְֲֲִִִֵֵַַַָ
ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא נאכל אינֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבכֹור

הּבית". ּבפני אּלא נאכל יהא ְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלא

― הקנ"ב מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשני מעׂשר ּדמי    , ְֲִֵֵֵַ

"ולאֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, האכילה ְְְְְְֲִִַַָָָָֹּבזּולת
למת" מּמּנּו נתּתי  ספרי ּולׁשֹון , ְְְִִִֵֵֶַָ
  ארֹון מּמּנּו לקחּתי "ׁשּלא :ְִִֶֶַָָֹ

יאכל ― ּדבר איזה מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹותכריכין".
אתֿהּמת והזּכיר ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכנגּדֹו,
― מצוה ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו ְְְִִִִִֶַַַָֹלחּזּוק
ׁשּכיון לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּצּוה

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ּבלבד,  ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא הרי ―ְְֲִִֵַַַָ

ּבכ לּמת ּתֹועלת ׁשאין למת, נתנֹו  ְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
 .

ה'תש"ע אלול כ"ח שלישי יום

.˜ .˜ ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
Ú̇̆‰ÂÁÎÂÎ̆̆Â̆Â

― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָֻֻׁשהזהרנּו
אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. עד ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו ּפֹודין ׁשּנטמא ׁשני ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמעׂשר

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר הּואּכמֹו זה על והאזהרה . ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי אמרֹו:  , ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבּקּבלה ּובא והּוא טמא ׁשאני ּבין : ְֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָטהֹור
לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָנתּבאר

עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְֵֶַַָָָָֻֻמהם
ּבטמאה זה מעׂשר ׁשּיאכל ּובתנאי לֹוקה, ―ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֻ
ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ילקה, ואז ּפדיֹון ּבלי ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבירּוׁשלים

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְֲִִִֵַָָָ

― הקנ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות ׁשני מעׂשר     ֲֲִִֵֵַָ

       ,
מּמּנּו" באני "לאֿאכלּתי יתעּלה: אמרֹו ,והּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ
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ה'תש"ע אלול כ"ו ראשון יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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

ה'תש"ע אלול כ"ז שני יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.˜ ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

― הקכ"ח להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשני, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמעׂשר

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע ּכלֿתבּואת ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
 ספרי ּולׁשֹון , ― ׁשנה "ׁשנה : ְְִֵָָָָ

לחברּתּה מּׁשנה אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
       

 ּדּבר ׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין ְְְְִִַַַַַַָָהּכתּוב,

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" עּׂשר לֹומר, , ְְֵֵַַַַָָֹ
אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים עֹולה זה ׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמעׂשר

מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו   ְְְִִֶַָָֹ
ּבהלכֹות הּכתּוב עסק ּוכבר זה ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאתּֿדבריהם
מחמת להביאֹו אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמצוה
הּבחירה לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָרחּוק
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָויֹוציאם

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ "וכיֿירחק ְְְְִִִִֵַַַָֹ
ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ּגם ,ְְְְִִִֶַַָָָָ

אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף לעצמֹו אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַָֹיפדה
חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו איׁש יגאל "ואםּֿגאל ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָֹיתעּלה:

עליו" יסף  ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִֵֵָָָָָֹ
חֹובה אינה היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה
מעׂשר ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמןֿהּתֹורה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְֲֲִִִֵֵַַַָ
ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא נאכל אינֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבכֹור

הּבית". ּבפני אּלא נאכל יהא ְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלא

― הקנ"ב מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשני מעׂשר ּדמי    , ְֲִֵֵֵַ

"ולאֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, האכילה ְְְְְְֲִִַַָָָָֹּבזּולת
למת" מּמּנּו נתּתי  ספרי ּולׁשֹון , ְְְִִִֵֵֶַָ
  ארֹון מּמּנּו לקחּתי "ׁשּלא :ְִִֶֶַָָֹ

יאכל ― ּדבר איזה מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹותכריכין".
אתֿהּמת והזּכיר ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכנגּדֹו,
― מצוה ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו ְְְִִִִִֶַַַָֹלחּזּוק
ׁשּכיון לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּצּוה

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ּבלבד,  ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא הרי ―ְְֲִִֵַַַָ

ּבכ לּמת ּתֹועלת ׁשאין למת, נתנֹו  ְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
 .

ה'תש"ע אלול כ"ח שלישי יום

.˜ .˜ ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
Ú̇̆‰ÂÁÎÂÎ̆̆Â̆Â

― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָֻֻׁשהזהרנּו
אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. עד ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו ּפֹודין ׁשּנטמא ׁשני ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמעׂשר

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר הּואּכמֹו זה על והאזהרה . ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי אמרֹו:  , ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבּקּבלה ּובא והּוא טמא ׁשאני ּבין : ְֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָטהֹור
לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָנתּבאר

עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְֵֶַַָָָָֻֻמהם
ּבטמאה זה מעׂשר ׁשּיאכל ּובתנאי לֹוקה, ―ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֻ
ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ילקה, ואז ּפדיֹון ּבלי ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבירּוׁשלים

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְֲִִִֵַָָָ

― הקנ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות ׁשני מעׂשר     ֲֲִִֵֵַָ

       ,
מּמּנּו" באני "לאֿאכלּתי יתעּלה: אמרֹו ,והּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ
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צו             
  

הּמׁשנה ּולׁשֹון    ׁשהּמעׂשר , ְְֲִֵֶַַַָ
מקֹום הבאת טעּונין ּוטעּוניןוהּבּכּורים ְְְֲִִִִַַָָ

לאכל אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין ְֱֲִִֵֵֵֶַָָָֹוּדּוי
ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ְֳִִֵֶַַַָָָּבּקדׁשים
הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

ה'" ּבעיני  האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָ
מּפסחים ח' מּזבחיםּבפרק ב' ,ּופרק ְְְִִִִֶֶֶֶָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני מעׂשר אֹו קדׁשים ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָוהאֹוכל

ה'תש"ע אלול כ"ט רביעי יום

.‡Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ó˜ .Ó˜

― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר     ֲִֵֵֶַָָ

"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, ְְְִִִֶַַַָָֹחּוץ
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל  . ְְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ׁשנ מעׂשר ודוקאוהאֹוכל לֹוקה; ― ּפדיֹון ּבלי י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ׁשּיאכלּנּוּבתנאי והּוא: , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹ

ּכלֹומר:ּבחּוץ הּבית, ּפני ׁשראה אחר ְְִֵֶַַַַַַָָ
מאימתי ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָלפנים

הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין   ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
 .

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני והּואמעׂשר לירּוׁשלים, חּוץ ְֲִִִִֵֵֶַַָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹאמרֹו
"ותירׁש ּדגנּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ; ְְְְְְְִֶָָֹ

ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּנתּבאר ְְְְִֵֶַַַַָָָהּתנאי

― הקמ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל ׁשני מעׂשר ,לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל אמרֹו: ְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹוהּוא
"ויצהר ותירׁש ּדגנמלקּות חּיב והאֹוכל ; ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

על ּתתמּה וׁשּמא ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָּובאֹותֹו
יצהר, ּומעׂשר ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָׁשּמנינּו
― ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ּכלֿאחת על ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָלֹוקה
הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו אינֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזה

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש "אכללחּלק. : ְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ותירֹוׁש ּדגן ְְְְִִַַַַַַָָָָָמעׂשר
יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָואחת.

ּכתיב    מּכדי . ְְִִִ

ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ּכתיב: ,ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹ
וכּו'" ויצהר ּתירׁש  למהּדר לי ּולמה ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹ
לכּלהֹו למכּתבינהֹו     ְְְְְְִִֻ

"לחּלק מינּה ׁשמע   ְְִֵַַַ
      

 א מּכֹות ּובגמרא ּכתיב:. "מּכדי, מרּו: ְְְְִִִִַָָָ
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹ"ואכלּת
אֹותם לאכל לאֿתּוכל רחמנא: לכתֹוב ,"ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָֹֹויצהר

ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי לכּלהּו ְְְְְִִֶֶַָָֻ
ליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? לכלֿחדלמה לאו ְְְְִִֵַַַַָָָ

ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ׁשּכלֿמה נתּבאר הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוחד".
להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ּכלֿענין ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל הּלאוין ְִֶַַַָָָָָׁשאר

ה'תשע"א תשרי א' חמישי יום

.ËÈ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ט נטעהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

רבעי      ְִָ
קדׁש ּכלּֿפריֹו "יהיה אמרֹו: והּוא קדׁש, ְְְְִִֶֶֶָָֹֹֻּכּלֹו

לה'" הּלּולים  ׁשּיעלה ודינֹו: , ְֳִִִֶֶַָ
ׁשני, מעׂשר ּכמֹו ׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹלירּוׁשלים

ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין : ְְְְֲִִֵֵַֹ
יהיּו" לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש  ― ְְִִֶָָָ

ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ּכלֿהּקדׁשים הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה אּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהם
ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ונטע ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומעׂשר
אחרֹון ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָנתּבארּו

ׁשני. מעׂשר ֲִִֵֵֶֶַַמּמּסכת

ה'תשע"א תשרי ב' שישי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Î˜
‡Ú̇̆‰È̆̇È̆È̆ÂÈÚ̇̆‰ÏÂÏ‡ËÎÈÚÈÂÈ

― הקל"א להתוּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו יתעּלה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָלפניו

מהם ּולהתנּקֹות והּתרּומֹות   ְְְְִֵֶַַ
     ַּגם

ּבפעל, ּבהן מּלהחזיק ׁשהתנּקינּו ּכדר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבדּבּור,
אמרֹו הּוא ּבזה והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוזהּו
הּקדׁש ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמןֿהּבית
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וגֹו'"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵָָָ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו הּבעּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹואפן

― הקכ"ה להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אתֿהּבּכּורים    ִִֶַ

:יתעּלה אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת ּבּכּורי ְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹ"ראׁשית

  נֹוהגת אינה זֹו ׁשּמצוה ּופׁשּוט, .ְִֵֶֶֶָָָ
ארץ מּפרֹות אּלא ּבאים ואינם הּבית, ּבפני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
הּמינים ּומּׁשבעת ― הּירּדן ועבר וסּוריא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׂשראל
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּבלבד.

וׁשם ּבּכּורים.   ,ׁשהם נתּבאר ְְִִִֵֵֶָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, ּכלֹומר: . ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תשע"א תשרי ג' קודש שבת

ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ.
Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקמ"ט הּכהןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ הּבּכּורים את והּואמּלאכֹול ְֱִִִֶֶַַ

ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְֱִֶֶַַָָֹֹאמרֹו:
ּבּקּבלה ּבא ."יד ― "יד "ּותרּומת : ְֶֶַַַָָָָָ

ּדבר זה ּבפסּוק ― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹאּלּו
מקֹום הבאת הזּכירֹוהּטעּון ׁשּלא ְֲִִֶַַָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּבפרּוׁש,
טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּבּכּורים
!ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא מקֹום, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָהבאת

ספרי ּולׁשֹון  הּכתּוב ּבא "לא : ְְִֵַָָֹ
עליהם קרא ׁשּלא ּבּכּורים לאֹוכל אּלא  ְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ

       ,
ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹׁשהּוא

ׁשּיּניחםמּכֹות קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָּבעזרה;
אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעליהם,
ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ׁשּבמעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתנאי

אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד עליהם, חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחּוץ
הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו אחר ׁשּיאכל מי ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמהם
אבל ּכהן; הּוא אם ּבלבד מלקּות חּיב ― ְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹּבעזרה
ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיב הּוא הרי ― ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּיׂשראלי
ּובפרּוׁש קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל ְְֲִִִִִֵַַַָָאם

אמרּו    והּבּכּורים הּתרּומה : ְְְִִַַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחּיבין
ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין חמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹמֹוסיף
הּתרּומה. ּכלּֿדיני עליהם חלּו ,יד ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיתעּלה
ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי היטב ּכאן להבין ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹוראּוי
מּׁשראּו הּבּכּורים יאכל אם ׁשהּכהן והּוא: ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהענינים
ואזהרּתיּה לֹוקה, ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפני
,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹמ"ּלא
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּכמֹו
אףֿעלּֿפי לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשני
אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשּיאכלם ּבכלֿמקֹום הּבית ּפני ׁשראּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
   ּבידי מיתה חּיב ―ִִֵַָָ

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשמים,
 .אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיתעּלה
לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד אבינּו ְְְֲִִִִִִַַָָָֹיעקב
ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ּכלֿזה, על לה' ְְְִִֵֶֶֶַַַַָּולהֹודֹות

― הּברכה   ׁשאנּו ּבזמן ְְִֶַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. ְְְְִִִִִֶֶַַָמביאים
אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וענית

  זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְִַָָָָָָָּוׁשאר
ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". "מקרא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָנקראת

מּסֹוטה" ז' ּובפרק ּבּכּורים ואינהּבמּסכת : ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
לנׁשים. ְִָָחֹובה
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צז          
  

וגֹו'"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵָָָ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו הּבעּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹואפן

― הקכ"ה להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אתֿהּבּכּורים    ִִֶַ

:יתעּלה אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת ּבּכּורי ְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹ"ראׁשית

  נֹוהגת אינה זֹו ׁשּמצוה ּופׁשּוט, .ְִֵֶֶֶָָָ
ארץ מּפרֹות אּלא ּבאים ואינם הּבית, ּבפני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
הּמינים ּומּׁשבעת ― הּירּדן ועבר וסּוריא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׂשראל
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּבלבד.

וׁשם ּבּכּורים.   ,ׁשהם נתּבאר ְְִִִֵֵֶָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, ּכלֹומר: . ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תשע"א תשרי ג' קודש שבת

ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ.
Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקמ"ט הּכהןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ הּבּכּורים את והּואמּלאכֹול ְֱִִִֶֶַַ

ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְֱִֶֶַַָָֹֹאמרֹו:
ּבּקּבלה ּבא ."יד ― "יד "ּותרּומת : ְֶֶַַַָָָָָ

ּדבר זה ּבפסּוק ― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹאּלּו
מקֹום הבאת הזּכירֹוהּטעּון ׁשּלא ְֲִִֶַַָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּבפרּוׁש,
טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּבּכּורים
!ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא מקֹום, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָהבאת

ספרי ּולׁשֹון  הּכתּוב ּבא "לא : ְְִֵַָָֹ
עליהם קרא ׁשּלא ּבּכּורים לאֹוכל אּלא  ְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ

       ,
ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹׁשהּוא

ׁשּיּניחםמּכֹות קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָּבעזרה;
אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעליהם,
ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ׁשּבמעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתנאי

אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד עליהם, חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחּוץ
הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו אחר ׁשּיאכל מי ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמהם
אבל ּכהן; הּוא אם ּבלבד מלקּות חּיב ― ְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹּבעזרה
ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיב הּוא הרי ― ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּיׂשראלי
ּובפרּוׁש קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל ְְֲִִִִִֵַַַָָאם

אמרּו    והּבּכּורים הּתרּומה : ְְְִִַַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחּיבין
ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין חמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹמֹוסיף
הּתרּומה. ּכלּֿדיני עליהם חלּו ,יד ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיתעּלה
ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי היטב ּכאן להבין ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹוראּוי
מּׁשראּו הּבּכּורים יאכל אם ׁשהּכהן והּוא: ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהענינים
ואזהרּתיּה לֹוקה, ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפני
,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹמ"ּלא
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּכמֹו
אףֿעלּֿפי לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשני
אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשּיאכלם ּבכלֿמקֹום הּבית ּפני ׁשראּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
   ּבידי מיתה חּיב ―ִִֵַָָ

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשמים,
 .אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיתעּלה
לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד אבינּו ְְְֲִִִִִִַַָָָֹיעקב
ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ּכלֿזה, על לה' ְְְִִֵֶֶֶַַַַָּולהֹודֹות

― הּברכה   ׁשאנּו ּבזמן ְְִֶַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. ְְְְִִִִִֶֶַַָמביאים
אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וענית

  זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְִַָָָָָָָּוׁשאר
ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". "מקרא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָנקראת

מּסֹוטה" ז' ּובפרק ּבּכּורים ואינהּבמּסכת : ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
לנׁשים. ְִָָחֹובה
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(ÊË).ÈÏ È„Úיעשו אשר לפניך עבדיך הנה

ÌÈÚ‰Ó.(ÁÈ)מצותיך: „Á‡דואג שבהם, מיוחד
Ô‚.האדומי: Ú„ÂÈרעה עין להכניס נתכוון עצמו כל

בו: שיתקנא בדוד, שאול „ÌÈÓ.(‡)של ‡כך
המקום: ‰ÌÈ.(„)שם È‡,ממערכתו ליצא גבור

המערכות: שתי בין ÌÈ.(‰)לעמוד ÔÂÈÂ
גב על נופלים מברזל, עשוין דגים קשקשות כמין

השריון]השריון נקבי נקב:[ס"א לכל קשקשת ,(Â)˙ÁˆÓÂ
.˙Á,החוטים כנגד הכובע מן היוצא ברזל יד כמין

רגליו: עד לו מגעת והיתה בלע"ז, נש"ל שקורין
.˙Á ÔÂ„ÈÎÂמן נפיק דנחשא ומסחפא יונתן: תרגם

נחשת חנית כמין פירוש: כתפוהי. בין ומטל קולסא
צוארו על להגן כתפיו, בין ונמשכת הכובע, מן בולטת

החרב: מן

 
(„È).'‰ ˙‡Ó:במקרה לו באה ‡ÌÈ‰Ï.(ÂË)ולא ÁÂרצה

סומכו מה, דבר להגדיל כשרוצה כי וחזק, גדול רוח לומר:
וכן אלהים. טו)למלת יד רצה(לעיל או אלהים. לחרדת ותהי

מאלהים: הבאה רעה רוח ÈÏ.(ÊË)לומר: È„Úרצה
המה ונכונים לפניך, המה עבדיך והלא תצוה, אתה לומר:
חכמת יודע איש יבקשו אשר להם ואמור תצוה, אשר לעשות

בכנור: ומנגן Ï.הנגון ÂËÂ,הזמר קול שמחת בעבור כי
הרעדה: Ô‚Ï.(ÊÈ)תלך ÈËÓ:ויפה טוב Â‚Â(ÁÈ)מנגן

.'ÂÎÂ ÏÈÁ:המלך בהיכל לעומד הראוים הדברים Â‰'המה
.ÂÓÚ:לך יועיל ובהצלחתו מוצלח, איש ‡(ËÈ)שהוא

.Ô‡ˆ:בצאן רועה ÌÁÏ.(Î)אשר ÂÓÁטעון אחד חמור
ÌÈÏÎ.(Î‡)לחם: ‡Â:מלחמתו ÏÂ‡Ï.(Î‚)כלי ÁÂÂ

החרדה: ממנו וסרה ההרוחה, לו ‰ÌÈ.(„)באה È‡מלשון הבנים, איש קראו המערכות, שתי בין לגשת לבו שערב על
Á˙.(‰)בין: ÌÈÏ:שקלים לשאר דומים ואינם נחושת, שקלי בוÁˆÓÂ˙.(Â)כמו לכסות ונעשה מלחמה, מכלי הוא

חרב:ÔÂ„ÈÎÂ.הרגלים: ממכת צוארו להגן כידון, כעין למטה יצא הכובע מן

 
(„È).Â˙˙ÚÂ:וחרדה בעתה Ú‰.מלשון ÁÂמחריד רוח

„.(ÁÈ)ומרעיד: ÔÂÂ:חכמה דבר כל ‡(‡)מבין
.ÌÈÓ„:מקום בין:‰ÌÈ.(„)שם לומרÊÂ˙.מלשון רוצה

וכן זרת, הקרויה הקטנה האצבע עד האגודל מן (שמותהשעור

טז) ארכו:כח זרת :(‰).ÚÂÎÂ,בקו"ף וקובע בכ"ף, כובע
כמו הראש, על מגן כלי והוא אחד, כד)הוא כג צנה(יחזקאל :

וקובע: ÌÈ.ומגן ÔÂÈÂ,חרב ממכת להגן מלבוש מין
עשוי הטבעות נקבי ולסתום מברזל, טבעות טבעות עשויה

כמו דג, של קשקשים כעין יז)עליהם נט צדקה(ישעיהו וילבש :
עלÁˆÓÂ˙.(Â)כשריון: הנערות שנושאות מה כעין עשוי טס

מצחה: הקרוי רומח:ÔÂ„ÈÎÂ.מצחן, כעין הוא
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(‚).˘„Â˜‰ Â‡ ˙‡ Â˙לעיל כדמוכח פסיליהם תחתיו וישימו הארון את ואמון מנשה שהעבירו פשוטו לפי
ל"ג) ורבותינו(ב' שלמה בנה אשר במקומו הארון וליתן להושיבו יאשיהו צוה לפיכך וגו' הסמל פסל וישם במנשה

שם: לגונזו ללוים שאמר ˙Î.אמרו ‡˘Ó ÌÎÏ È‡אין להם שאמר הוא מלה ותחילת היא אחרת טענה זו
את לעבוד יכולין אנו אין בכתף משא טורח משום לומר שתוכלו ה' בית כלי מכל בכתף משא טורח שום לכם
למטה כדמוכח פסחיהן ולהפשיט לשחוט ישראל עמו ואת בשיר אלהיכם ה' את עבדו מעתה לפיכך ועמו ה'

וגו': והתקדשו הפסח משה:Â‚ÏÙÏ˙.(‰)ושחטו ביד ה' כדבר כהלכתו הפסח לעשות ÌÈÂ(Ê)למחלוקת
.ÌÚ‰ ÈÏ Â‰È˘‡Èי"ח)דוגמא הפרשה:(מדבר לשון אתם גם תרימו ‰Óˆ‡.כן ÏÎÏהנמצאים ישראל לכל
לפסחים: צאן ‡Ï.הפריש ÌÈ˘Ï˘ ÙÓÏ:עזים בין כבשים בין צאן ‡ÌÈÙÏ.בין ˙˘Ï˘ ˜Â:חגיגה לשלמי

(‚È).ËÙ˘ÓÎ ˘‡ ÁÙ‰ ÂÏ˘ÈÂאש י"ב)צלי ‰ÌÚ.:(שמות È ÏÎÏ ÂˆÈÈÂישראל לכל וכשהכינו הלוים
להכין: פנאי להם היה שלא ולכהנים לעצמם הלוים להם הכינו כך אחר

 
(‚).ÌÈÈÓ‰ ÌÈÂÏÏלישראל בינה המלמדים לוי בני לכהנים

‡Â.וכו': ˙‡ Â˙א מטמוןרז"ל במקום לגנזו שצוה מרו
ולפי ישראל עם בגולה יוליכוהו לא למען שלמה שעשה
הארון העבירו לו קדמו אשר הרשעים המלכים כי יאמר פשוטו

למקומו: להחזירו להם אמר לזה הפסל תחתיו והעמידו ˙Î.ממקומו ‡˘Ó ÌÎÏ È‡בכתף הארון את שתשאו אחר ר"ל
הקרבנות: בדבר ועמו ה' את ועבדו פנוים תהיו ולזה בכתף משא עבודת שום מעתה לכם יהיה לא שוב למקומו להחזירו

(„).ÂÈÎ‰Â:ושלמה דוד בכתב כאמור נחלקתם אשר כפי אבתיו לבית א' כל הכינו עצמכם Â‚ÏÙÏ˙בהעזרה:˜„˘.(‰)את
.˙Â‡‰ ˙È:לבד כ"א האבות בית ‰ÌÚ.למחלוקת È ÌÎÈÁ‡Ï:הפסח את לעשות לבד אב בית כל להעמיד צוה ישראל בני את

.'ÂÎÂ ˙˜ÂÏÁÂ:לבד אב בית כל יעמדו הלוים עצמכם:Â˘„˜˙‰Â.(Â)וכן את אתÂÈÎ‰Â.טהרו לטהר אחיכם את וזרזו הכינו גם
ה': כדבר הפסחים לעשות ‰Óˆ‡.(Ê)עצמם ÏÎÏ:בירושלים.˜Â:חגיגה לכהניםÌÚÏ.(Á)לשלמי שהם ומפרש וחוזר

וכו':È˜ÏÁ‰.וללוים: לפסחים לכהנים נתנו הם האלהים בית פקידי וכו' חלקיה השרים ‰ÂÚ„‰.(È)ר"ל ÂÎ˙Âהעבודה נעשית
ובהכנה: Ì„ÓÚ.בתקון ÏÚ:לבד משמר כל מעמדם מקום Ì˙Â˜ÏÁÓ.על ÏÚ:למשמרות שנחלקו ‰ÍÏÓ.כפי ˙ÂˆÓÎצוה אשר

לבד: משמר כל בזרים:ÂËÁ˘ÈÂ.(È‡)שתעמוד כשרה השחיטה כי שחטו בידםÌ„ÈÓ.הלוים הושיבו הכהנים כי הלוים מיד
לזריקה: מוכן להיות הדם עם הפסחים:ÌÈËÈ˘ÙÓ.המזרקות ‰ÏÂÚ‰.(È)עורות ÂÈÈÂעל ממנו העולה דבר הסירו פסח מכל
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(‚).˘„Â˜‰ Â‡ ˙‡ Â˙לעיל כדמוכח פסיליהם תחתיו וישימו הארון את ואמון מנשה שהעבירו פשוטו לפי
ל"ג) ורבותינו(ב' שלמה בנה אשר במקומו הארון וליתן להושיבו יאשיהו צוה לפיכך וגו' הסמל פסל וישם במנשה

שם: לגונזו ללוים שאמר ˙Î.אמרו ‡˘Ó ÌÎÏ È‡אין להם שאמר הוא מלה ותחילת היא אחרת טענה זו
את לעבוד יכולין אנו אין בכתף משא טורח משום לומר שתוכלו ה' בית כלי מכל בכתף משא טורח שום לכם
למטה כדמוכח פסחיהן ולהפשיט לשחוט ישראל עמו ואת בשיר אלהיכם ה' את עבדו מעתה לפיכך ועמו ה'

וגו': והתקדשו הפסח משה:Â‚ÏÙÏ˙.(‰)ושחטו ביד ה' כדבר כהלכתו הפסח לעשות ÌÈÂ(Ê)למחלוקת
.ÌÚ‰ ÈÏ Â‰È˘‡Èי"ח)דוגמא הפרשה:(מדבר לשון אתם גם תרימו ‰Óˆ‡.כן ÏÎÏהנמצאים ישראל לכל
לפסחים: צאן ‡Ï.הפריש ÌÈ˘Ï˘ ÙÓÏ:עזים בין כבשים בין צאן ‡ÌÈÙÏ.בין ˙˘Ï˘ ˜Â:חגיגה לשלמי

(‚È).ËÙ˘ÓÎ ˘‡ ÁÙ‰ ÂÏ˘ÈÂאש י"ב)צלי ‰ÌÚ.:(שמות È ÏÎÏ ÂˆÈÈÂישראל לכל וכשהכינו הלוים
להכין: פנאי להם היה שלא ולכהנים לעצמם הלוים להם הכינו כך אחר

 
(‚).ÌÈÈÓ‰ ÌÈÂÏÏלישראל בינה המלמדים לוי בני לכהנים

‡Â.וכו': ˙‡ Â˙א מטמוןרז"ל במקום לגנזו שצוה מרו
ולפי ישראל עם בגולה יוליכוהו לא למען שלמה שעשה
הארון העבירו לו קדמו אשר הרשעים המלכים כי יאמר פשוטו

למקומו: להחזירו להם אמר לזה הפסל תחתיו והעמידו ˙Î.ממקומו ‡˘Ó ÌÎÏ È‡בכתף הארון את שתשאו אחר ר"ל
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וכו':È˜ÏÁ‰.וללוים: לפסחים לכהנים נתנו הם האלהים בית פקידי וכו' חלקיה השרים ‰ÂÚ„‰.(È)ר"ל ÂÎ˙Âהעבודה נעשית
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לחלה.154) לה.155)הר ל לי ה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ
.157)הת.156) הר וי תא י א ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
ו158) ליהח אר  החלה את לל ת159)היה ְְְִִֵֶֶַַָָָ

.חיה ת וה לה יתר הרה היא י160)הר ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
אא ליהח אר ול לי רל י לא רלְְְִֶֶַַַַַָָָֹ

.ליהח אר ת יהיה.161)לה(162.יה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
היה.163) ליח א.164)לר לה.165)היה ליו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
ו את.166 ת (167וא יו(168.הה והא(169ל ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

א י הות לל לחלה ואר י 170)היה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
.ת הר171)את ית אל172(.י (173 ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

.תאי י ל ל רל תל174)ה ולא(175ה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַֹ
.ר א ליו איה176)יתל ל  לי י  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

יוה לההח ל תה ה ח  177)ח ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.ראלי חלי ת לי ירח ה רלל178)הא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ואר רה  ההת ח הר ל רְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
.ת ת החלה אי א ת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלהר
ח האחר ל ה ח ל האח ל ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהר

.י(179.יהל(180.אל.181)אחרי182)לל ְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ
את185)לי.184)חלה.(183ל. לחלה אליר רי ְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָ

ה ל את.186)הרה 188)ולי187)יר ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֹ
יתאר רה תית.189)אאר אא רה תא  ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ית190) אל ארית ר אליר רי ה ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָל
הא   אליר רי ה  י רְֱִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה

יתאר ר(191.ה.192)אתה(193או אא ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.ה ל(194.(195ת יי אי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

י. רה  יל196)להת  האלה ל . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָ
אל. לליה ה י יה יתאר אליר ְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָרי

ה.199)ה(198ה197) (200.(201הה רל ְְֵֶַַַַָָ
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום ראשון עמ' א
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המשך בעמוד קא
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עבודה זרה. פרק ראשון - לפני אידיהן דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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‰ÏBÁ BÏ ÈÎ
e‡‰ ÚÈnLk È‰L ÌBÈ „BÚaÓ eÈÙ‡ ÏÁ ÏL B‡ ‰ÂÚL ÏL  a ÁBzL ˙ÙBÙL B˙Ï ÌÈÓ ÔzÏ e‡ Ï‡

ÏLnÓ ÌÈaÎÓ Ì‰ ÌÈn‰ ÌLÏ e‡‰ ÚÈÈLkL ÔÈÚa Ba ‡BÎÂ ÏBÁ‰ B˙Ï ‰ BÁzÏ zeÓ Ï‡e‰ÚÓÈ ÌL 
‡e‰ Èeak ÌL ÂÈÏ‡Ó ‰kÈÂ ˙BÈ ÛBNÓ‰ÏÚnÏ ‡a˙L BÓkÔBk Ôk ˙BNÚÏ zeÓ ‰ÎLÁMÓ eÈÙ‡Â 

„È˜˙ ÔÓÈa ‡a˙L BÓk BË ÌBÈa:( 
ט סעיף הנר תחת הנתנים כלים דין רסה, סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
   שלא כשמכוין דווקא -

מעט שיישאר שרוצה משום כוונתו אם אבל תתקלקל,
כיבוי כאן יש שהרי אסור, - .מהשמן

  אחרון בקונטרס -שבמקום משמע
אף - כיבוי ולגרום שבת מערב מים ליתן מותר גדול צורך
שמן. או כלי הפסק ביניהם שאין ואף ממש, מכבים שהם

   גרגירי שנוגעים בשעה שאפילו -
הפתילה של התחתון בחלק בחלקהחול נוגע אינו החול (שהרי

הפתילה) של הבוער שאינההעליון אלא נכבית, היא אין -
בשעה אבל החלב, או השעוה את ולשרוף להמשיך יכולה
נוגעים אפילו אותה מכבים - בפתילה המים שנוגעים

בוער. שאינו התחתון בחלק

 
סק"י.45) המג"א על פמ"ג ראה
גרמא46) שאיסור נתבאר ושם ג, ס"ק תקיד בסי' ועד"ז ג ס"ק

לדעת אבל בלבד, המג"א לדעת הוא ממש כיבוי שגורם באופן
ממש כיבוי כשגורם אפילו גרמא כל הצורך במקום מותר הט"ז
שמא הוא מים ובתוכו כלי ליתן שאסרו והא כלי, הפסק וללא
כהמג"א פסק ואדה"ז הכלי, שנותן בשעה בתוכו הניצוצות יפלו
מצוה או הפסד, גדול, צורך שבמקום כתב שבקו"א אלא
דעת על לסמוך אפשר כלי) בנתינת הנ"ל החשש את (וכשאין

הט"ז.
ח.47) סעיף

כיבוי שמונע שבמקום משמע שלד שבסי' שם נתבאר וכבר
כיבוי. בגרם אפי' נכלל ואינו לכתחילה, אפילו מותר - בלבד

המונעו48) דבר הנר סביבות למטה ליתן מותר אבל ט: סעיף
חול לתוך לתחבו כגון לשם כשיגיע שיכבה בענין מלהשרף
דכיון תצ"ח בסי' כמ"ש גומא בו נעשית שאין בענין תיחוח
למהר גורם שהוא אע"פ הדולק דבר בגוף מעשה עושה שאינו
במקום לא אם כיבוי לגרום שאסור ואע"פ כלום בכך אין כיבוי
המונח שהדבר כיון מקום מכל של"ד בסי' שנתבאר כמו הפסד
אותו מונע שהוא אלא האש את ממש מכבה אינו הנר סביבות
מונחים אם וכן כיבוי גרם משום בזה גזרו לא לפיכך מלהשרף
אחת ליקח מותר הנר בתוך שעוה או חלב חתיכות הרבה
דבר בגוף נוגע אינו שהרי מהפתילה הרחוקות מהחתיכות
חתיכה עם מחוברת אינה נוטל שהוא שחתיכה כיון הדולק

הדולקת.

     

Âדומה השלחן כי המזון ברכת בשעת הסכין לכסות נוהגים
שהברזל לפי ברזל עליהם תניף לא נאמר ובמזבח למזבח
שיונף בדין ואינו האדם ימי מאריך והמזבח אדם של ימיו מקצר
ומכפר אדם של ימיו מאריך השולחן וגם המאריך על המקצר

שכינה. שמשרה לגימה של כחה שגדול אורחים בהכנסת עונותיו

בחול כי טוב ויום בשבת לכסותו שלא הרבה במקומות ונהגו
שטן אין טוב ויום ובשבת עשו של כחו שהוא מפני אותו מכסין

היא: תורה ישראל של ומנהגן רע ופגע

ו סעיף ובו הפת פירורי דין קפ, סימן א חלק
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שמן. או כלי הפסק ביניהם שאין ואף ממש, מכבים שהם

   גרגירי שנוגעים בשעה שאפילו -
הפתילה של התחתון בחלק בחלקהחול נוגע אינו החול (שהרי

הפתילה) של הבוער שאינההעליון אלא נכבית, היא אין -
בשעה אבל החלב, או השעוה את ולשרוף להמשיך יכולה
נוגעים אפילו אותה מכבים - בפתילה המים שנוגעים

בוער. שאינו התחתון בחלק

 
סק"י.45) המג"א על פמ"ג ראה
גרמא46) שאיסור נתבאר ושם ג, ס"ק תקיד בסי' ועד"ז ג ס"ק

לדעת אבל בלבד, המג"א לדעת הוא ממש כיבוי שגורם באופן
ממש כיבוי כשגורם אפילו גרמא כל הצורך במקום מותר הט"ז
שמא הוא מים ובתוכו כלי ליתן שאסרו והא כלי, הפסק וללא
כהמג"א פסק ואדה"ז הכלי, שנותן בשעה בתוכו הניצוצות יפלו
מצוה או הפסד, גדול, צורך שבמקום כתב שבקו"א אלא
דעת על לסמוך אפשר כלי) בנתינת הנ"ל החשש את (וכשאין

הט"ז.
ח.47) סעיף

כיבוי שמונע שבמקום משמע שלד שבסי' שם נתבאר וכבר
כיבוי. בגרם אפי' נכלל ואינו לכתחילה, אפילו מותר - בלבד

המונעו48) דבר הנר סביבות למטה ליתן מותר אבל ט: סעיף
חול לתוך לתחבו כגון לשם כשיגיע שיכבה בענין מלהשרף
דכיון תצ"ח בסי' כמ"ש גומא בו נעשית שאין בענין תיחוח
למהר גורם שהוא אע"פ הדולק דבר בגוף מעשה עושה שאינו
במקום לא אם כיבוי לגרום שאסור ואע"פ כלום בכך אין כיבוי
המונח שהדבר כיון מקום מכל של"ד בסי' שנתבאר כמו הפסד
אותו מונע שהוא אלא האש את ממש מכבה אינו הנר סביבות
מונחים אם וכן כיבוי גרם משום בזה גזרו לא לפיכך מלהשרף
אחת ליקח מותר הנר בתוך שעוה או חלב חתיכות הרבה
דבר בגוף נוגע אינו שהרי מהפתילה הרחוקות מהחתיכות
חתיכה עם מחוברת אינה נוטל שהוא שחתיכה כיון הדולק

הדולקת.

     

Âדומה השלחן כי המזון ברכת בשעת הסכין לכסות נוהגים
שהברזל לפי ברזל עליהם תניף לא נאמר ובמזבח למזבח
שיונף בדין ואינו האדם ימי מאריך והמזבח אדם של ימיו מקצר
ומכפר אדם של ימיו מאריך השולחן וגם המאריך על המקצר

שכינה. שמשרה לגימה של כחה שגדול אורחים בהכנסת עונותיו

בחול כי טוב ויום בשבת לכסותו שלא הרבה במקומות ונהגו
שטן אין טוב ויום ובשבת עשו של כחו שהוא מפני אותו מכסין

היא: תורה ישראל של ומנהגן רע ופגע

ו סעיף ובו הפת פירורי דין קפ, סימן א חלק
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קלב   

       


וקליטה כינוס לשון הוא "עצרת" חסידות פי על
וענינו לכון"), תהי "כנישין - התרגום פירוש פי (על
הענינים שכל בפנימיות, הקליטה הוא ברוחניות

שבע במשך שנפעלו (ע"יהרוחניים הסוכות ימי ת
היטב ויוחקקו יוקלטו המים) וניסוך הקרבנות הקרבת

עצרת. בשמיני פנימה בלב

        
       
       
        
"בעבודה גם ישנן התורה מצוות שכל ידוע
ישנו בפשטות המצוה קיום שמלבד פירוש, רוחנית".

המצוה קיום להשרישברוחניותגם באה מצוה דכל ,
- [לדוגמא השם בעבודת מסויים רוחני תוכן בנפשנו
להקב"ה]; והלב המוח שעבוד ענינה תפלין מצות
- ה') בעבודת ברוחניות, המצוות (קיום זו ובבחינה
ובכל מקום בכל התורה מצוות תרי"ג כל לקיים ניתן

זמן.

        
     
      

      
ע הקרבה ענין לבאר ה"[ויתחיל ה',אש"ג בעבודת "

התפילה:] בשעת המתעוררת לה' האהבה אש שהיא

      
התפילה היא אדם כל בעבודת הקרבנות עבודת

תמיד). קרבן במקום נתקנה (שהרי

        
       
       

 
בפנים, בקודש שהי' לפי כך נקרא הפנימי מזבח
הי' החיצון מזבח משא"כ הרואים, מעיני מכוסה

בחוץ. בעזרה

הוא הלב" "חיצוניות מדריגות: שתי יש בלב וכך
גדול ברעש סוער שהלב לחוץ, המתגלה הלב רגש
הרגש היא הלב" "פנימיות משא"כ בוערה, כאש
רגש שאז הלב נקודת בעומק נוגע כשהדבר המתעורר

להתגלות ניתן ולא לתארו אפשר שאי מאד עצום הלב
שכנגד זו ואהבה הלב. בעומק סתום נשאר אלא בחוץ
בחינת שהוא דקה, דממה קול "נקראת הפנימי מזבח

אשתמע". דלא פנימאה קלא

גדול ברעש הבוערים לחים עצים בין ההבדל וכמו
רעש. בלא בחשאי שמאיר הנר ואור

שכנגד הלב, דחיצוניות העבודה ענין לבאר [וממשיך

החיצ שלמזבח באש שנשרפו קרבנות הקריבו שעליו ון

כנ ל]."מעלה

       
       
      
     

  
שהקריבו התמידין במקום היא שהתפלה מה וזהו

המזבח -החיצוןע"ג התפלה עבודת מטרת שכל לפי ,
בליבו,שבלבעבודה השם אהבת יעורר שהאדם היא -

כאש הבוערת "בהתגלותאהבה (הנק' חיצוניותלבו

כנ"ל). הלב"

כמבואר ישראל, איש כל של בטבעו היא זו אהבה
טבעית אהבה יש ישראל איש שלכל בתניא בארוכה
לו שיש לפי אביו), אל הבן אהבת (כמו הקב"ה אל
ולפיכך ממש. ממעל אלקה חלק שהיא קדושה נשמה

צריך האדם בליבו,ליצוראין להשם אהבה מחדש
אצלו בטבע שישנה האהבה את ולגלות לעורר רק אלא
שהיא הבהמית נפשו מחמת בלב מסותרת שהיא (ורק

האלקית). הנפש על המכסה קליפה כמו

       
 

אלא האדם יצירת שאינה הטבעית, זו אהבה
בו שניתנה הקדושה מהנשמה (וכלמלמעלהתוצאה

היא אותה), ולגלות לעורר רק היא האדם עבודת
"אש מעלהבחינת יורדתשל שהיתה ה', בעבודת "

הקרבנות. לשרוף ארי' בדמות

דמות בין הקשר זוארי'[וביאור טבעית לאהבה

מלמעלה:] הבאה שבנפש

        
     

       
באה שהיא הלב שמחיצוניות זו אהבה על
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על‡ ה' לברך להתקדש קדושה משום מצוה אחרונים מים
פסולות הן המאכל מלכלוך מזוהמות שהן שהידים המזון

לברכה.

ה' את מזכירין שאין אותם על גם חובה לעשות הוסיפו ועוד
כל אחר שאמרו לפי מהמברך שומעין אלא המזון בברכת
ויש העינים את שמסמא סדומית מלח ויש מלח אכול אכילתך
שטבעו אחר מלח או סדומית מלח בגרגיר בידיו נגע שמא לחוש
הסעודה אחר שאכלו במלח מעורב שהיה סדומית כמלח
ידיו יטול לא אם אותן יסמא עיניו על ידיו כך אחר וכשיתן

תחלה.

שמירה על מברכין שאין כמו זו נטילה על לברך להם אין לפיכך
על סכנות מפני בלילה מים המסנן כגון סכנות וכיוצאמשאר וקה

ראוי היה וקדושה מצוה משום ידיו שנוטל המברך אבל בזה
חכמים כתקנת המצוה עושין אין שעכשיו לפי אלא עליה שיברך
הנטילה אחר ערב בשמן הידים למשוח נוהגים שהיו ומנהגם
שאין וכיון ערב שמן לנו אין ועכשיו מהידים הזוהמא להעביר
ברכת המברך אפילו לברך שלא נהגו כתקנה המצוה עושים אנו

המזון:

רוח מפני בכלי אלא קרקע גבי על נוטלין אין אחרונים מים
כלי לו אין ואם קרקע גבי על כשהם עליהם ששורה רעה
שחוצץ דבר כל הדין והוא בהם וכיוצא דקים עצים גבי על נוטל
קרקע. גבי על אלא רעה רוח שאין רצפה אפילו לקרקע בינם

קרקע גבי על ליטלם יכול שם עוברים אדם בני שאין ובמקום
מסלקין שלפעמים ואע"פ השולחן תחת ליטלם מותר לכן

יתנגבו: כך ובין כך בין מקום מכל השולחן

את‚ שמפעפעין מפני בו סולדת שהיד בחמין נוטלין אין
בחמין אפילו אוסרין ויש הזוהמא את מעבירין ואין הידים

סופרים: בדברי להקל ויש בו סולדת היד שאין

ממנו„ שלמעלה אצבעות של שני פרק עד אלא ליטול א"צ
המאכל. לכלוך מגיע אינו

אחת. פעם אלא עליה לשפוך וא"צ

ששיעורם ראשונים כמים ואינם זו נטילה של למים שיעור ואין
מרביעית: פחות לא

כדי‰ הנטילה בשעת למטה אצבעותיו ראשי שישפיל צריך
ישפוך אלא הכלי תוך ידיו לרחוץ אין (ולכן הזוהמא שתרד
לתבשיל גבינה שבין אמצעים אבל הזוהמא שתרד כדי עליהם

הכלי): בתוך לרחצן יכול בשר של

Âלגדול הוא שגנאי הקטן מן מתחילין רבים הם המסובין אם
לפיכך כולם שיטלו עד בטל יושב וימתין ידיו ליטול
בדבר או באכילה עוסק והגדול בסוף היושב הקטן מן מתחילין

אליו. המים שיגיעו עד אחר

שיגיעו עד זה את זה מכבדין ואין ישיבתם דרך כולם ונוטלין
וכיון מזוהמות בידים מכבדים שאין לפי האחרונים לחמשה
המברך הוא מהן שאחד נטלו שלא חמשה אלא נשארו שלא
אין אם וכן זה את זה מכבדין אין ואח"כ המברך מן מתחילין
המזון בברכת שיעיין כדי המברך מן מתחילין חמשה אלא שם
נטילת שבשיעור חכמים ששיערו נוטלים הארבעה שאלו בעוד
זה בשיעור וכן המזון ברכת של ברכות בד' לעיין יוכל ארבעה

לברכה. נטילה בין הפסק בו אין

אלא ממש תיכף לאו ברכה ידים לנטילת תיכף שאמרו ומה
כלל. להפסיק אסור לצורך שלא מקום מכל זה שיעור בכדי

לתכוף כדי הנטילה קודם המזון ברכת של כוס מוזגין ולכן
דאפשר. מה בכל לברכה הנטילה

תורה בדברי אפילו אחר וענין עסק איזה בינתים להשיח ואסור
הכוס משנטל אלא לחוש אין תיבות וג' ב' בעלמא שיחה אבל

קפ"ג: בסי' כמ"ש לברך בידו

אֿו סעיפים אחרונים מים דין קפא, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: בנפשותוכןתוכןתוכןתוכן לראות אדם חייב ודור דור בכל

הקרבנות את השורפת האלקית האש את

    
שהיו הוא, הסוכות דחג המיוחדים מהענינים אחד
נאמר זה ועל המזבח, גבי על מים בו מנסכים

הישועה". ממעייני בששון מים "ושאבתם

על מים ניסוך של זו עבודה תוכן מהו יבאר [לקמן

הלשון דיוק את גם יבאר המאמר ובסוף המזבח, גבי

גו'" הישועהושאבתם עבור"ממעייני ששואבים שהמים ,

" באים זו מעיינות,ממעייניעבודה תרי רבים, לשון - "

" נק' המעיינות ]."הישועהמעייניושני

     

ד"ביום הענין ביאור תחילה להקדים יש זה להבין
חג ימי שבעת לאחרי הבא לכם", תהי' עצרת השמיני

המזבח. ע"ג מים מנסכים היו שבהם הסוכות

        
       
       
כולה השנה כל במשך המזבח על העבודה עיקר

ב" ונשרפים עולים שהיו קרבנות הקרבת שלאשהוא
מעלה".

       
   

דניסוך העבודה נתוספה הסוכות .המיםבחג
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קלג    

       


וקליטה כינוס לשון הוא "עצרת" חסידות פי על
וענינו לכון"), תהי "כנישין - התרגום פירוש פי (על
הענינים שכל בפנימיות, הקליטה הוא ברוחניות

שבע במשך שנפעלו (ע"יהרוחניים הסוכות ימי ת
היטב ויוחקקו יוקלטו המים) וניסוך הקרבנות הקרבת

עצרת. בשמיני פנימה בלב

        
       
       
        
"בעבודה גם ישנן התורה מצוות שכל ידוע
ישנו בפשטות המצוה קיום שמלבד פירוש, רוחנית".

המצוה קיום להשרישברוחניותגם באה מצוה דכל ,
- [לדוגמא השם בעבודת מסויים רוחני תוכן בנפשנו
להקב"ה]; והלב המוח שעבוד ענינה תפלין מצות
- ה') בעבודת ברוחניות, המצוות (קיום זו ובבחינה
ובכל מקום בכל התורה מצוות תרי"ג כל לקיים ניתן

זמן.

        
     
      

      
ע הקרבה ענין לבאר ה"[ויתחיל ה',אש"ג בעבודת "

התפילה:] בשעת המתעוררת לה' האהבה אש שהיא

      
התפילה היא אדם כל בעבודת הקרבנות עבודת

תמיד). קרבן במקום נתקנה (שהרי

        
       
       

 
בפנים, בקודש שהי' לפי כך נקרא הפנימי מזבח
הי' החיצון מזבח משא"כ הרואים, מעיני מכוסה

בחוץ. בעזרה

הוא הלב" "חיצוניות מדריגות: שתי יש בלב וכך
גדול ברעש סוער שהלב לחוץ, המתגלה הלב רגש
הרגש היא הלב" "פנימיות משא"כ בוערה, כאש
רגש שאז הלב נקודת בעומק נוגע כשהדבר המתעורר

להתגלות ניתן ולא לתארו אפשר שאי מאד עצום הלב
שכנגד זו ואהבה הלב. בעומק סתום נשאר אלא בחוץ
בחינת שהוא דקה, דממה קול "נקראת הפנימי מזבח

אשתמע". דלא פנימאה קלא

גדול ברעש הבוערים לחים עצים בין ההבדל וכמו
רעש. בלא בחשאי שמאיר הנר ואור

שכנגד הלב, דחיצוניות העבודה ענין לבאר [וממשיך

החיצ שלמזבח באש שנשרפו קרבנות הקריבו שעליו ון

כנ ל]."מעלה

       
       
      
     

  
שהקריבו התמידין במקום היא שהתפלה מה וזהו

המזבח -החיצוןע"ג התפלה עבודת מטרת שכל לפי ,
בליבו,שבלבעבודה השם אהבת יעורר שהאדם היא -

כאש הבוערת "בהתגלותאהבה (הנק' חיצוניותלבו

כנ"ל). הלב"

כמבואר ישראל, איש כל של בטבעו היא זו אהבה
טבעית אהבה יש ישראל איש שלכל בתניא בארוכה
לו שיש לפי אביו), אל הבן אהבת (כמו הקב"ה אל
ולפיכך ממש. ממעל אלקה חלק שהיא קדושה נשמה

צריך האדם בליבו,ליצוראין להשם אהבה מחדש
אצלו בטבע שישנה האהבה את ולגלות לעורר רק אלא
שהיא הבהמית נפשו מחמת בלב מסותרת שהיא (ורק

האלקית). הנפש על המכסה קליפה כמו

       
 

אלא האדם יצירת שאינה הטבעית, זו אהבה
בו שניתנה הקדושה מהנשמה (וכלמלמעלהתוצאה

היא אותה), ולגלות לעורר רק היא האדם עבודת
"אש מעלהבחינת יורדתשל שהיתה ה', בעבודת "

הקרבנות. לשרוף ארי' בדמות

דמות בין הקשר זוארי'[וביאור טבעית לאהבה

מלמעלה:] הבאה שבנפש

        
     

       
באה שהיא הלב שמחיצוניות זו אהבה על
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קלד   


        

 

מדות‡Í(ב) ז' ע"י הרעות מדות דז' הבירור בחי' הנה
רק לגמרי והתכללות בביטול שיהי' א"א דקדושה
מאירין דקדושה מדות שהז' בשעה והוא לבד שעה לפי
מיד אבל התפלה בעת דקדושה באוי"ר כמו בתקפן
דקדושה במדות האלקי אור יוחשך עוה"ז בעניני שיומשך
מדות הז' שיובלעו עד כ"כ דק"נ רעות מדות ונתגברו
כידוע כלל במציאות אינם כאלו וכל מכל לגמרי דקדושה
החלום בענין במ"א וכמ"ש ביותר וטרודים עוסקי' לכל
כו' הטובות פרות ז' את שבלעו הרעות פרות בז' דפרעה
שלא עד דטוב מדות לז' שבלעו דק"נ הרעות מדות ז' שהן
בהן נוסף (שלא כו' רע ומראיהן קרבנה אל באו כי נודע
מזה להיות וכלל כלל זו בליעה ע"י הקדושה וחיות אור
אלא עכ"פ טוב מראיהן הי' שעי"ז לטוב הרע היפוך בהם

כאש רע מןמראיהן שבלעו מה הועיל ולא ממש בתחלה ר
וכמו ממש כבתחלה רע רק אלא ותיקונם לטובתם הקדושה
טוב שעשה מה שגם רע רק לבו בשרירות ההולך איש
אלא טוב לעשותו הטוב ממעשה הועיל ולא ברע נבלע
במדות רושם עושה שבו שהטוב ויש כבתחלה רע הוא
מיני ב' יש כי בליעה בדרך בהעלם בהיותו גם שבו הרעות
והב' לחם ישבע כי נבל וכמו וישבע שיבלע א' בליעה
ובטן וכמו כבתחלה ירעב רק כלל ישבע שלא בליעה
דכתיב שרים בע' השכינה גלות בענין וכך תחסר רשעים
ב' בזה יש ויקיאנו בלע חיל וכן מפיו בלעו את והוצאתי
וכן והוצאתי כמו והב' כו' ישבע כי נבל כמו הא' מדריגות
ולא שיקיאנו דקדושה דטוב הניצוצות כל שהן בלע חיל

וד"ל): בתחלה כאשר רע ומראיהן וכמו כלל יהנה
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במציאותוא) שהאמונה בה"ג קושית צ"ל באמת
בחשבון ימנו איך והשרש העיקר שהוא יתעלה
הר"י הביאו ה' אור בספר חסדאי הר' הקשה וכן הציווים
גמורה טעות שטעה וז"ל פ"ד אמנה ראש בספר אברבנאל
מן היא שהמצוה לפי מצוה אלקיך ה' אנכי שמנה מי
כאשר ולזה ידוע מצוה אלוה בזולת תצוייר ולא המצטרף
מציאות אמונת נניח כבר מצוה האל מציאות אמונת נניח
בתכלית זה וכל וכו' האל מציאות לאמונת קודמת האל
הר' בדעותיו השלם הגדול החכם אמנם והגנות, הביטול
דעת הוא כן כי בפרט הרמב"ם דעת החזיק אברבנאל יצחק
שם תירץ ולזאת אמת, ותורתו אמת משה מהימנא הרעיא
בו שהבין כפי כוונתו שאין הרמב"ם דברי שם וביאר פ"ז
רוצה האל מציאות אמונת שהיא זו מצוה בפי' חסדאי הר'
אבל ח"ו הנעדר הוא סותרו אשר בלבד נמצא שהוא לומר
הרב כוונת אבל כן שאינו יראה והישר הטוב העיון עם
הראשונה והמצוה הראשון שהעיקר הוא דבריו בכל הגדול
נמצא, שהוא ידענו שכבר ב"ה שהאלוה שנאמין הוא
בכל אשר שלם ויותר ראשון היותר הוא מציאותו
כיתר עצמו מצד אפשר אינו שמציאותו המציאות,
וכבר כו' עצמו מצד המציאות מחויב הוא אבל הנמצאים
לזולתו במציאותו צריך אינו הוא כי הוא שהמחויב התבאר

נותן שהוא לפי אליו במציאותו צריך שזולתו מה וכל
מדבריו והעולה יעו"ש: כו' הנמצאים לכל וקיום המציאות
נצרך לא ע"ז כי האל מציאות על אינה ההאמנה שציווי
הוא הציווי רק כמשי"ת נמצא שהוא ידענו כבר כי לציווי
שביאר מה אמנם כו', שלם היותר הוא שמציאותו ההאמנה
המציאות מחוייב שהוא מציאותו שלימות ענין הנז' החכם
לפנינו כמשי"ת אחר בענין הוא הקבלה דרך ע"פ הנה
כי לאמונה א"צ המציאות מחוייב היותו על גם כי אי"ה
המחי' בורא שיש זה ידענו שכבר הידיעה בכלל נכלל הוא
בעצמו שביאר כמו המציאו' מחוייב שהוא וממילא העולם
שהוא היא האמונה אלא זה שהוא המציאות מחוייב ענין
וכמ"ש החכמה ממדריגת מעלה למעלה ונשגב רם ית'
את מחי' ית' שהוא זה (ובכלל ת"ו) (מצוה הנדרים במצות
ה' דבר לגבי לגמרי במציאות בטילים שהם באופן העולם

בשמ השמש אור כביטול ית' פיו בלק"אורוח כמ"ש ש
נכלל זו שאמונה שי"ל אלא י' מצוה וכמשנ"ת פ"ו) (ח"ב
על שגם קשה דלכאורה יתכן ובזה היחוד האמנת במצות
שהוא וכמו מושג ממילא כי כלל לציווי נצרך אינו היחוד
שם הובא הציווים בכלל ג"כ למנותו שלא חסדאי הר' דעת
הוא זה וענין כנ"ל) הוא ההאמנה של שהציווי אלא פ"ד
אבל האמונה מצות היא שע"ז עלמין כל סובב בזהר הנק'
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ילכו ה' "אחרי נאמר ובלהט, בלהב כארי'בהתגלות

אתישאג המביאה האהבה היא ילכו" ה' ד"אחרי ,"
ח"ו, ית' ממנו נפרד להיות ולא ה' אחרי לילך האדם
הארי כשאגת ולהב סערה מתוך מתגלה זו ואהבה
על שירדה מעלה של שהאש הפנימי הטעם (וזהו

ארי'). כדמות היתה המזבח

        
        
        

  
מחמת רק לא הוא לאש, ה' אהבת שנמשלה הטעם
האש תכונת בגלל גם אלא שבאהבה, ההתלהבות
וכן האש, נאחזת שבהם הדברים את מכלה שהיא

אוכלה". 'אש בכתוב נקרא שכינה שגילוי מצינו

שהתלהבות - ה' דאהבת האש לגבי והענין
רוצה "שאינו בכך גם מתבטאת האהבה והתלהטות
האהבה אש ולכן כנ"ל, מהקב"ה ח"ו" נפרד להיות
לה' לא אשר הזרות האישים כל את ומכלה שורפת
המזבח), באש ועזים כבשים בהמות שריפת (כמו המה
שבלב והחמימות האש יהיו שלא פועל זה הרי ובמילא

לבדו. לה' אם כי

       
       
       
       

 להעלותו זה ידי ועל שמים, [לשם
לקדושה]

       
 [ל התאוה [כח    

לה'] האהבה אש [היא    
      
       
        

[לקדושה ולהעלותו שמים [לשם
ממאכלים ניזון יהי' שאדם הטביע שהקב"ה הטעם
לקדושה, המאכלים את יעלה שהאדם כדי הוא גשמיים

את לעבוד כדי שמים לשם מאכל אוכל אדם דכאשר
עולה שבמאכל החיות הרי ההיא, אכילה בכח ה'

לקדושה.

לפי בשר, לאכול אסור הארץ עם רז"ל אמרו ולכן
להיות האדם צריך לקדושה גשמי מאכל להעלות שכדי

המ מן יותר בכוחו"גבוה" יש שעי"ז עצמו אכל
ששקוע מי היינו הארץ", "עם משא"כ להעלותו,
(שהוא בשר להעלות לו אפשר אי וחומריות, בארציות

לאכלו. אסור ולפיכך לקדושה, וחומרי) גס מאכל

כי התפילה, קודם לאכול שאסור הטעם גם וזהו
מגבי' לה', באהבה מתעוררים שבה התפילה, ידי על
ואז והרוחניות, הקדושה למדריגת עצמו את האדם

לקדושה. גשמי מאכל גם להעלות יוכל

      
      שמהם]

לחם] עושים

       
       

רק זה הרי - לשרוף שצריך הפרנסה,דאגותמה
הכתוב ואדרבה, בה, צורך שיש עצמה, הפרנסה ולא

הפרנסה. עסק את משבח

        
      
       


(מבחינתהדאגה הבהמית מהנפש היא פרנסה על

וזהו הלב, מן להסירה וצריכים שבה) האש" "יסוד
"יגיע הכתוב לשון ידיוכפיךדיוק שרק תאכל", כי

במלאכתו, עסוקים צ"ל החיצוניים) (ואבריו אדם של
יתברך. לעבודתו מוקדשים צ"ל שהם ולבו מוחו ולא

המזבח גבי על ששורפים הקרבנות ענין [לסיכום:

לעורר צריך שהאדם האהבה אש הוא השם, בעבודת

" זו שאש התפילה, עניניאוכלתבשעת כל ושורפת "

הבהמית].חמימות" הנפש של זרה ואש "
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מדות‡Í(ב) ז' ע"י הרעות מדות דז' הבירור בחי' הנה
רק לגמרי והתכללות בביטול שיהי' א"א דקדושה
מאירין דקדושה מדות שהז' בשעה והוא לבד שעה לפי
מיד אבל התפלה בעת דקדושה באוי"ר כמו בתקפן
דקדושה במדות האלקי אור יוחשך עוה"ז בעניני שיומשך
מדות הז' שיובלעו עד כ"כ דק"נ רעות מדות ונתגברו
כידוע כלל במציאות אינם כאלו וכל מכל לגמרי דקדושה
החלום בענין במ"א וכמ"ש ביותר וטרודים עוסקי' לכל
כו' הטובות פרות ז' את שבלעו הרעות פרות בז' דפרעה
שלא עד דטוב מדות לז' שבלעו דק"נ הרעות מדות ז' שהן
בהן נוסף (שלא כו' רע ומראיהן קרבנה אל באו כי נודע
מזה להיות וכלל כלל זו בליעה ע"י הקדושה וחיות אור
אלא עכ"פ טוב מראיהן הי' שעי"ז לטוב הרע היפוך בהם

כאש רע מןמראיהן שבלעו מה הועיל ולא ממש בתחלה ר
וכמו ממש כבתחלה רע רק אלא ותיקונם לטובתם הקדושה
טוב שעשה מה שגם רע רק לבו בשרירות ההולך איש
אלא טוב לעשותו הטוב ממעשה הועיל ולא ברע נבלע
במדות רושם עושה שבו שהטוב ויש כבתחלה רע הוא
מיני ב' יש כי בליעה בדרך בהעלם בהיותו גם שבו הרעות
והב' לחם ישבע כי נבל וכמו וישבע שיבלע א' בליעה
ובטן וכמו כבתחלה ירעב רק כלל ישבע שלא בליעה
דכתיב שרים בע' השכינה גלות בענין וכך תחסר רשעים
ב' בזה יש ויקיאנו בלע חיל וכן מפיו בלעו את והוצאתי
וכן והוצאתי כמו והב' כו' ישבע כי נבל כמו הא' מדריגות
ולא שיקיאנו דקדושה דטוב הניצוצות כל שהן בלע חיל

וד"ל): בתחלה כאשר רע ומראיהן וכמו כלל יהנה
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במציאותוא) שהאמונה בה"ג קושית צ"ל באמת
בחשבון ימנו איך והשרש העיקר שהוא יתעלה
הר"י הביאו ה' אור בספר חסדאי הר' הקשה וכן הציווים
גמורה טעות שטעה וז"ל פ"ד אמנה ראש בספר אברבנאל
מן היא שהמצוה לפי מצוה אלקיך ה' אנכי שמנה מי
כאשר ולזה ידוע מצוה אלוה בזולת תצוייר ולא המצטרף
מציאות אמונת נניח כבר מצוה האל מציאות אמונת נניח
בתכלית זה וכל וכו' האל מציאות לאמונת קודמת האל
הר' בדעותיו השלם הגדול החכם אמנם והגנות, הביטול
דעת הוא כן כי בפרט הרמב"ם דעת החזיק אברבנאל יצחק
שם תירץ ולזאת אמת, ותורתו אמת משה מהימנא הרעיא
בו שהבין כפי כוונתו שאין הרמב"ם דברי שם וביאר פ"ז
רוצה האל מציאות אמונת שהיא זו מצוה בפי' חסדאי הר'
אבל ח"ו הנעדר הוא סותרו אשר בלבד נמצא שהוא לומר
הרב כוונת אבל כן שאינו יראה והישר הטוב העיון עם
הראשונה והמצוה הראשון שהעיקר הוא דבריו בכל הגדול
נמצא, שהוא ידענו שכבר ב"ה שהאלוה שנאמין הוא
בכל אשר שלם ויותר ראשון היותר הוא מציאותו
כיתר עצמו מצד אפשר אינו שמציאותו המציאות,
וכבר כו' עצמו מצד המציאות מחויב הוא אבל הנמצאים
לזולתו במציאותו צריך אינו הוא כי הוא שהמחויב התבאר

נותן שהוא לפי אליו במציאותו צריך שזולתו מה וכל
מדבריו והעולה יעו"ש: כו' הנמצאים לכל וקיום המציאות
נצרך לא ע"ז כי האל מציאות על אינה ההאמנה שציווי
הוא הציווי רק כמשי"ת נמצא שהוא ידענו כבר כי לציווי
שביאר מה אמנם כו', שלם היותר הוא שמציאותו ההאמנה
המציאות מחוייב שהוא מציאותו שלימות ענין הנז' החכם
לפנינו כמשי"ת אחר בענין הוא הקבלה דרך ע"פ הנה
כי לאמונה א"צ המציאות מחוייב היותו על גם כי אי"ה
המחי' בורא שיש זה ידענו שכבר הידיעה בכלל נכלל הוא
בעצמו שביאר כמו המציאו' מחוייב שהוא וממילא העולם
שהוא היא האמונה אלא זה שהוא המציאות מחוייב ענין
וכמ"ש החכמה ממדריגת מעלה למעלה ונשגב רם ית'
את מחי' ית' שהוא זה (ובכלל ת"ו) (מצוה הנדרים במצות
ה' דבר לגבי לגמרי במציאות בטילים שהם באופן העולם

בשמ השמש אור כביטול ית' פיו בלק"אורוח כמ"ש ש
נכלל זו שאמונה שי"ל אלא י' מצוה וכמשנ"ת פ"ו) (ח"ב
על שגם קשה דלכאורה יתכן ובזה היחוד האמנת במצות
שהוא וכמו מושג ממילא כי כלל לציווי נצרך אינו היחוד
שם הובא הציווים בכלל ג"כ למנותו שלא חסדאי הר' דעת
הוא זה וענין כנ"ל) הוא ההאמנה של שהציווי אלא פ"ד
אבל האמונה מצות היא שע"ז עלמין כל סובב בזהר הנק'
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קלו   

תוכל ידם שעל בג"ע בהם שתתלבש לנשמתו לבושי'
ועצמיות מהות השכינה זיו להשיג נברא שהיא הנשמה
יכולי' אין גדול ושכל חכמה דבר עד"מ זה ויובן אלקות.
שכאשר ומשל לבוש ע"י כ"א בחכמה קטן לפני להסביר
נקראי' כמו"כ הדבר, מבין אז במשל השכל מלבישי'
על להשיג ומליצה משל שהם לבושי' בשם המצות מעשה
כלי' שהם מאד מצותך רחבה נא' ולכן א"ס, בחי' ידם
א"ס בחי' בג"ע הנשמה תשיג וע"י שבהם רחבים ולבושי'
משל בשם התורה נק' ולכן גבול. בלי מאד בבחי' שהוא
שע"י משל שהיא פי' הקדמוני משל יאמר כאשר כי כמ"ש
כי והיינו עולם, של קדמונו בחי' אוא"ס יושג הזה המשל
לבוא שיוכל א"א זה אוא"ס רצון עצם התגלות שיהי' כדי
בעשי' ית' רצונו התלבשות ע"י רק נברא לשום גילוי לידי
לבושי' המצות נק' שלכן המצות, מעשה הם גשמי'

כו'. משל והתורה
Ú"ÊÂ,או"י דרך מרחוק לראות יכולי' שע"י האספקלריא

השגת לגבי הנברא מן גדול היותר ריחוק לך שאין
יכולי' המצות דמעשה המאירה אספקלריא וע"י ב"ה, א"ס
הנביאי' לכל מרע"ה בין ההפרש וזהו ג"כ. מרחוק לראות
זה פי' בזה, נתנבא משה בכה נתנבאו הנביאי' כל שארז"ל
אספקלריא בחי' והוא זה, הוא כי כמו גילוי ל' הוא
אור דרך מהאדם שרחוק מה אף רואי' ע"י אשר המאירה
להנשמה לבושי' שנעשי' המצות מעשה ע"י וכמו ישר,
הנשמה יכולה המצות דמעשה זה לבוש שע"י בג"ע,

באספקלריא כמו ית', מאורו וליהנות השכינה מזיו ליהנות
ב"ה מאוא"ס ונתגלה נמשך אשר ישר אור המאירה
בלתי רואה הי' לא ג"כ ומרע"ה בג"ע, למטה ממעלה
בחי' והיינו בחידות ולא ומראה וכמ"ש אספקלריא
לא אספקלריא בלא אשר מראה שנק' המאירה אספקלריא

אא" השגת להשיג יכול נתנבאוהי' הנביאי' כל אבל ס,
הנביאי' וביד וכמ"ש נהרא, דלא אספקלריא בחי' הוא בכה
דמות בחי' כ"א הדבר עצם אינו דמות ל' הנה אדמה
מה שהוא שפיגיל הנק' בזכוכי' הראי' עד"מ והוא מהדבר,
דבר אינו המסך אבל הזכוכי', על וכיסוי מסך שמשימי'
כשרואי' ואז הידוע, מכסף הציפוי והוא קלוש דבר רק עב
דמות לראות חוזר אור ממנה נמשך זו אספקלריא דרך
דרך לראות יכולי' אין אבל כנגדה, המחזיקי' דבר ותבנית
הדבר ועצמיות מהות בה דרך לראות וא"א באו"י, הזכוכי'
נראה הדבר דמות רק כ"א המאירה, אספקלריא ע"י כמו
או"ח, בחי' שהוא מאירה שאינה אספקלריא בחי' ע"י
שבזה מאירה שאינה באספקלריא מעלה יש הנה ואמנם
על לראות שיכולי' המאירה אספקלריא מבחי' גבוה היא
אספקלריא שע"י מה מאחוריו לראות וגם עצמו את ידה
בגמ' תירצו ועד"ז כלל, זה לראות יכולי' אין המאירה
היינו ה' את ואראה שאמר דישעי' ספ"ד ביבמות
כבוד דמות לראות יוכל שבה מאירה שאינה באספקלריא
יראני לא כי למשה נא' המאירה באספקלריא משא"כ הוי'

כו'.
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שהשנאהÂ‰ÊÂד. דוקא חנם שנאת הוא מדין שקליפת מה
שהוא או רעה איזה לו שגרם פרט איזה מצד אינה
מדה באיזה תלויה השנאה היתה שאז פרט באיזה לו מנגד
שנפל מה אם כי בפרט מדין מקליפת זה ואין פרטית
והשנאה הכעס שהוא דתהו הגבורה ממדת הכלים בשבירת
עמו ומריב מתקוטט לכן מנגדו שהוא ומפני כו'. מנגדו על
אינו מדין דקליפת והשנאה והריב המדון ענין אבל כו'.
זולתו את לסבול יכול שאינו מפני אם כי פרט איזה מצד
כו'. עמו ומתן משא שום לו היה ולא כלל ידעו שלא גם
שהוא חנם שנאת הנקרא וזהו כו'. עמו להתאחד אפשר ואי
כן גם בזה יש ולפעמים כו'. דבר לא על חנם אותו שונא
שונא הוא למה טענה איזה לו שיש דהיינו פרטים איזה
שהטעמים שלא והיינו כך אחר שבא זהו אבל כו'. אותו

ועלילה תואנה לו שמצא רק השנאה. סבת הם הפרטים
כי אמיתית אינה אבל לבד זולתו לפני עצמו את להצדיק
והסיבה הזולת את לסבול יכול שלא מצד הוא השנאה אם
ענין ובכלל עצמו בעיני חשוב שהוא שלו הישות הוא
פרט בכל מאד עצמו את שמרגיש עצמו והרגשת הישות
דמפני כו'. הזולת את לסבול יכול אינו ולכן כו'. שלו ופרט
ממעט בהכרח דהזולת לזולתו מקום נותן אינו שלו הישות
הסיבה דעיקר נמצא אותו. לסבול יכול אינו ולכן מציאותו
למנגד הזולת לו נעשה זה ידי שעל שלו הישות הוא
שהוא ּבמה אם כי פרט באיזה לו שמנגד אינו ֶַוההתנגדות
שלו הישות ממעט הוא הרי מציאותו שנמצא דבזה נמצא
דקדושה ובסטרא כו'. לסובלו יכול ואינו לו מנגד הוא ובזה
והתכללות. יחוד בבחינת הוא הרי ביטול הוא דעיקרו
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כמ"ש אלא אמונה לשון ע"ז נופל אינו ממכ"ע בחי'
והוא ממש, אחזה כ"ו) י"ט (איוב אלוה אחזה ומבשרי
ממש גשמיות בראיה רואה שאינו והגם ראי' של תרגום
שהקב"ה זה ענין ממש רואה כאילו ה"ז מ"מ בשר דעיני
שנתאמת בדבר השכל ראיית כי העולמות כל את מחי'
מ"ש הוא זו והתאמתות בשר בעיני כראיה ה"ז ענינו אצלו
אצל שנתאמת מה כמו כ"ו) י"ט (איוב אחזה ומבשרי
בגופו מלובשת נפש מהות שיש נפשו חיות ענין האדם
בעצמו שהרי לבד מעצמו חי אינו הגוף שהרי אותו המחי'
אלא ובתבשיל, בקדרה המונחים ועצמות כבשר דומם הוא
רוח שהוא שבו הרוחניות הנפש חיות מצד חי שהוא
(דברים הנפש הוא הדם כי כדכתיב בדם המלובש החיוני
הנפש מהות אדם ראה לא שמעולם הגם וא"כ כ"ג), י"ב
ע"י מציאותה ברור אצלו נתאמת עכ"ז היא ומה איך שבו
העין כראיית חזק אמות שהוא השכל ראיית היא וזו השכל
וקיים חי העולם כל בראותו ממש אלוה אחזה וכך ממש,
כח בה יש והארץ מתנוענעים הגלגלים ערכו לפי נברא כל
ובע"ח פרי עושים ואילנות עשבים להצמיח הצומח
כמו הוא בכללו העולם שכל שבאדם, הנפש וכן מרגישים
בעצמו הוא זה גוף והרי שנה ת"ק מהלך גדול א' גוף
חיות זהו הנה שבכאו"א הזה החיות בו ומאין דומם
מה וכמארז"ל בכללו ומשפיע מאיר ית' שהוא האלהות
העולם כל ממלא הקב"ה כך הגוף את ממלא הנשמה
ג"כ נשמה הוא ועד"ז נפשי), ברכי ע"פ תלים (מדרש
הוא וחיותן רוחניים גופות להם שיש המלאכים לגופות

ממש אחזה אלוה אחזה וז"ס בו ה' אור מהתלבשות
ענין על שייך לא וא"כ בעין, רואה כאלו השכל בראיית
שאינו דבר על אלא יתכן לא שהאמונה להאמין ציווי זה
נצרך מה הרואה לעין נראה זה שענין ומאחר בעיניו רואה
כ"ח (דה"א אביך אלקי את דע נאמר ע"ז אלא ע"ז לאמונה
הוא דעת ופי' לבד באמונה ולא בדעת נתפס זה שדבר ט')
הדבר כי א') ד' (בראשית וגו' ידע והאדם כמו הרגשה ל'
אמונה בחי' ולא ממש נרגש הוא השכל ראיית ע"י המושג
שהאמונה בהמאמין הרגשה בבחי' אינו האמון שהדבר
ג"כ ציווי ל' ע"ז נופל מ"מ ואמנם מהשכל, למעלה היא
שיעלה ולא בזה מחשבתו ולהעמיק להתבונן דהיינו דע
נק' שזה והעמקה עיון בלתי לבד במחשבתו הענין ויעביר
אבל מידי עביד לא דהרהור בזהר וידוע לבד הרהור בשם
שנצטוינו (וזה הזה בדבר מחשבתו שיעמיק הוא הדעת
וידעת מפסוק תשובה בשערי יונה ר' לדעת במ"ע בזה
לידע החינוך כמ"ש זו במצוה זה נכלל ולרמב"ם וגו' היום
בפסוק ג"כ ונצטווינו עיניו לנגד וישימו כמשי"ת) ולהאמין
יסיח שלא י"ב) ו' (דברים וגו' ה' את תשכח פן לך השמר
נראה הדבר כי שכחה לשון ע"ז נופל ולכן מזה דעתו
דעתו יסיח שלא הוא שהציווי אלא הרואה לעין בעליל
במנין זה מנה והרמב"ן ח"ו שכוח עצמו לעשות מזה
שלא אמר א' סי' לל"ת בהשגותיו כמ"ש בל"ת המצות
זה מנה שלא ולהרמב"ם זה, והוא האלהות אמונת לשכוח
שהוא לפי שם אסתר המגילת תירץ כבר הלאוי' בכלל

יעו"ש: הכוללים מהציווים
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בפ"ע ודבר יש נברא שהיא הנשמה תוכל איך
השגה בבחי' שאינו אלקות ועצמיות מהות להשיג
עד"מ הוא ממעל אלקה חלק היא שהנשמה והגם וגבול,
לומר יתכן שלא האב ממוח שנמשכה הזרע טפת כענין
נחסר הי' שא"כ גשמית היתה במוחין בעודינה שגם
היא המוח מן המשכתה התחלת שבאמת אלא כו', מהמוח
חוט דרך ירידתה בהשתלשלות שאח"כ אלא לבד רוחני כח
שרשה עיקר הנשמה כן גשמית, ונעשית נשתנית השדרה
רק אלקיכם לה' אתם בנים כמ"ש ממש אלקות מבחי' הוא
וזהו ודבר, יש נברא בחי' להיות בירידתה שנשתלשלה
שירדה אלא היא טהורה בי שנתת נשמה אומרים שאנו
כמ"ש בי שנפחת עד בי"ע בחי' כו' בראת אתה בבחי'
מהות להשיג הנשמה תוכל איך וא"כ באפיו, ויפח

אלקות. ועצמיות

'וגו שם ויהי הענן בתוך משה ויבא כתי' דהנה הוא
ממזון ניזון הגשמי גופו והי' וגו' אכל לא לחם
כמו משה, זה איש, אכל אבירים לחם כמ"ש לבד רוחני
מזון יקבל שגשמי זה להיות יוכל ואיך ממש, המלאכי'

שהם מרוחני עניןוחיות זהו אך בתכלית, זמ"ז מובדלי'
שרשו הי' שהענן דהיינו בו מתכסה משרע"ה שהי' הענן
להיות ונתגשם שנשתלשל אך נעלה מאד אלקות ממדריגות
הרואה אדם כמשל אלקות, להשיג יוכל שע"י למשה לבוש
ומצות תורה כמו"כ אספקלריא, דרך צח באור ומסתכל
ית' בו מיוחדי' שהם ית' וחכמתו מרצה"ע ששרשם מעשיות
התפשטות רק שהוא השכינה מזיו למעלה שהם כו', חכים
הגשמי, עוה"ז בעניני ונתלבשו ונתפשטו ונשתלשלו החיות
וצדקה הגשמי בקלף ותפילין גשמי בצמר ציצית כמו
נעשי' הם הם ובמצוות בתורה עוסק וכשהאדם בגשמיות,
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קלז    

תוכל ידם שעל בג"ע בהם שתתלבש לנשמתו לבושי'
ועצמיות מהות השכינה זיו להשיג נברא שהיא הנשמה
יכולי' אין גדול ושכל חכמה דבר עד"מ זה ויובן אלקות.
שכאשר ומשל לבוש ע"י כ"א בחכמה קטן לפני להסביר
נקראי' כמו"כ הדבר, מבין אז במשל השכל מלבישי'
על להשיג ומליצה משל שהם לבושי' בשם המצות מעשה
כלי' שהם מאד מצותך רחבה נא' ולכן א"ס, בחי' ידם
א"ס בחי' בג"ע הנשמה תשיג וע"י שבהם רחבים ולבושי'
משל בשם התורה נק' ולכן גבול. בלי מאד בבחי' שהוא
שע"י משל שהיא פי' הקדמוני משל יאמר כאשר כי כמ"ש
כי והיינו עולם, של קדמונו בחי' אוא"ס יושג הזה המשל
לבוא שיוכל א"א זה אוא"ס רצון עצם התגלות שיהי' כדי
בעשי' ית' רצונו התלבשות ע"י רק נברא לשום גילוי לידי
לבושי' המצות נק' שלכן המצות, מעשה הם גשמי'

כו'. משל והתורה
Ú"ÊÂ,או"י דרך מרחוק לראות יכולי' שע"י האספקלריא

השגת לגבי הנברא מן גדול היותר ריחוק לך שאין
יכולי' המצות דמעשה המאירה אספקלריא וע"י ב"ה, א"ס
הנביאי' לכל מרע"ה בין ההפרש וזהו ג"כ. מרחוק לראות
זה פי' בזה, נתנבא משה בכה נתנבאו הנביאי' כל שארז"ל
אספקלריא בחי' והוא זה, הוא כי כמו גילוי ל' הוא
אור דרך מהאדם שרחוק מה אף רואי' ע"י אשר המאירה
להנשמה לבושי' שנעשי' המצות מעשה ע"י וכמו ישר,
הנשמה יכולה המצות דמעשה זה לבוש שע"י בג"ע,

באספקלריא כמו ית', מאורו וליהנות השכינה מזיו ליהנות
ב"ה מאוא"ס ונתגלה נמשך אשר ישר אור המאירה
בלתי רואה הי' לא ג"כ ומרע"ה בג"ע, למטה ממעלה
בחי' והיינו בחידות ולא ומראה וכמ"ש אספקלריא
לא אספקלריא בלא אשר מראה שנק' המאירה אספקלריא

אא" השגת להשיג יכול נתנבאוהי' הנביאי' כל אבל ס,
הנביאי' וביד וכמ"ש נהרא, דלא אספקלריא בחי' הוא בכה
דמות בחי' כ"א הדבר עצם אינו דמות ל' הנה אדמה
מה שהוא שפיגיל הנק' בזכוכי' הראי' עד"מ והוא מהדבר,
דבר אינו המסך אבל הזכוכי', על וכיסוי מסך שמשימי'
כשרואי' ואז הידוע, מכסף הציפוי והוא קלוש דבר רק עב
דמות לראות חוזר אור ממנה נמשך זו אספקלריא דרך
דרך לראות יכולי' אין אבל כנגדה, המחזיקי' דבר ותבנית
הדבר ועצמיות מהות בה דרך לראות וא"א באו"י, הזכוכי'
נראה הדבר דמות רק כ"א המאירה, אספקלריא ע"י כמו
או"ח, בחי' שהוא מאירה שאינה אספקלריא בחי' ע"י
שבזה מאירה שאינה באספקלריא מעלה יש הנה ואמנם
על לראות שיכולי' המאירה אספקלריא מבחי' גבוה היא
אספקלריא שע"י מה מאחוריו לראות וגם עצמו את ידה
בגמ' תירצו ועד"ז כלל, זה לראות יכולי' אין המאירה
היינו ה' את ואראה שאמר דישעי' ספ"ד ביבמות
כבוד דמות לראות יוכל שבה מאירה שאינה באספקלריא
יראני לא כי למשה נא' המאירה באספקלריא משא"כ הוי'

כו'.
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שהשנאהÂ‰ÊÂד. דוקא חנם שנאת הוא מדין שקליפת מה
שהוא או רעה איזה לו שגרם פרט איזה מצד אינה
מדה באיזה תלויה השנאה היתה שאז פרט באיזה לו מנגד
שנפל מה אם כי בפרט מדין מקליפת זה ואין פרטית
והשנאה הכעס שהוא דתהו הגבורה ממדת הכלים בשבירת
עמו ומריב מתקוטט לכן מנגדו שהוא ומפני כו'. מנגדו על
אינו מדין דקליפת והשנאה והריב המדון ענין אבל כו'.
זולתו את לסבול יכול שאינו מפני אם כי פרט איזה מצד
כו'. עמו ומתן משא שום לו היה ולא כלל ידעו שלא גם
שהוא חנם שנאת הנקרא וזהו כו'. עמו להתאחד אפשר ואי
כן גם בזה יש ולפעמים כו'. דבר לא על חנם אותו שונא
שונא הוא למה טענה איזה לו שיש דהיינו פרטים איזה
שהטעמים שלא והיינו כך אחר שבא זהו אבל כו'. אותו

ועלילה תואנה לו שמצא רק השנאה. סבת הם הפרטים
כי אמיתית אינה אבל לבד זולתו לפני עצמו את להצדיק
והסיבה הזולת את לסבול יכול שלא מצד הוא השנאה אם
ענין ובכלל עצמו בעיני חשוב שהוא שלו הישות הוא
פרט בכל מאד עצמו את שמרגיש עצמו והרגשת הישות
דמפני כו'. הזולת את לסבול יכול אינו ולכן כו'. שלו ופרט
ממעט בהכרח דהזולת לזולתו מקום נותן אינו שלו הישות
הסיבה דעיקר נמצא אותו. לסבול יכול אינו ולכן מציאותו
למנגד הזולת לו נעשה זה ידי שעל שלו הישות הוא
שהוא ּבמה אם כי פרט באיזה לו שמנגד אינו ֶַוההתנגדות
שלו הישות ממעט הוא הרי מציאותו שנמצא דבזה נמצא
דקדושה ובסטרא כו'. לסובלו יכול ואינו לו מנגד הוא ובזה
והתכללות. יחוד בבחינת הוא הרי ביטול הוא דעיקרו
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קלח   

וות.  בו ו יות.  בתשובה ויו עשי פשו שופ דתקיעת תשובה
שופותוהטי  יד בו

e‰ÊÂ,מּתרּדמתכם הקיצּו ונרּדמים מּׁשנתכם יׁשנים "עּורּו ¿∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
הּׁשנה ּבראׁש ּדהּנה ּבתׁשּובה", וחזרּו מעׂשיכם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹחּפׂשּו
וׁשֹופרֹות, זכרֹונֹות ּדמלכּיֹות ּדברים הּׁשלשה להיֹות ְְְְְְְִִִִַַָָָָֹֻצרי
ּבׁשֹופר, הּיֹום ּדמצות הּׁשנה, ראׁש ּדעבֹודת הּסדר הּוא ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹּדכ
העליֹון, רצֹון קּיּום הּוא ׁשֹופר ּדתקיעת הּתׁשּובה, ענין ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ׁשלׁשה הם ּתרּועה ׁשברים ּתקיעה קֹולֹות ּבהּׁשלׁשה ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹוהרמז
זכרֹונֹות מלכּיֹות הּפסּוקי הם זה על ונֹוסף ּתׁשּובה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻּדרּגי
הקיצּו ונרּדמים מּׁשנתכם יׁשנים "עּורּו הרמז וזהּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָוׁשֹופרֹות,
מלכּיֹות, זהּו ּבתׁשּובה", וחזרּו מעׂשיכם חּפׂשּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻמּתרּדמתכם,
עֹולם, ׁשל מלּכֹו הּמל צּוּוי על ּׁשעֹובר מה הּוא ועֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדחטא
להּׁשם מסּור להיֹות יתּבר מלכּותֹו על ּבקּבלת לזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהּתּקּון
הּׁשנה, ּדראׁש הּתׁשּובה ידי על וזהּו ,יתּבר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹולרצֹונֹו
וׁשב ׁשּנתרחק הרחּוק על ּבנפׁשֹו ּומתמרמר מאד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמתחרט
לקּים יתּבר אליו ּומׁשעּבד מסּור להיֹות לּבֹו ּבכל הּׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאל

ּדיראה הּיראה, חסרֹון על היא הּתׁשּובה ּדעּקר ,יתּבר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָרצֹונֹו
העבֹודה הּוא הּׁשנה ּובראׁש עבד, ּבעבֹודת היא ְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹאמּתית
צּו זי אוועקּגעּבין - לאלקּות ּומסירה ּבנתינה על ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבקּבלת
למעלה ּדהּזּכרֹון זכרֹונֹות, ענין הּוא ּבֹוראכם" ו"זכרּו ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָֹאלקּות.
ּדהוי' אי לעֹולם הּׁשם ּדאמת האמת את ׁשּזֹוכר ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּוא
והּתחּבּולֹות ּתעׁשיר, היא הּׁשם ּדברּכת חד, ּכּלא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹֹואלקים
אינֹו ּכלֹומר יֹועיל", לא "אׁשר וזהּו ּכלל, מֹועילים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹאינם

ּדין ּבעלמא מעלהידמֹועיל ׁשל ּדין ּדבית להּדין ּוכׁשּבאים , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
והטיבּו לנפׁשֹותיכם "והּביטּו יּציל. לא הּטרדֹות טענֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּנה
נתחּיבנּו ּדאז ּתֹורה, ּבמּתן ׁשהיה ׁשֹופרֹות ענין הּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּדרכיכם"

ואז ּומצוֹות הּתֹורה ּכמֹוּבקּיּום ּבנפׁשֹותינּו, הוי' הּׁשם נחקק ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּכל9ׁשּכתּוב ּביכלת זה ׁשּבכח עּמכם", ה' ּדּבר ּבפנים "ּפנים ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

הּתֹורה קּיּום על ּומעּכב מֹונע ּכל נגד חזק לעמד ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאדם
אמּתית. ּבתׁשּובה ּולהתעֹורר ְְְְֲִִִִִֵָּומצוֹות
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אל מקום נותן הוא הרי ביטול בבחינת שהוא דלהיות
הזולת את מקבל שהוא היינו מקום שנותן מה וענין הזולת.
אינו הישות מצד אחרא דבסטרא נמצא כו'. עמו ומתאחד
סבת וזהו נמצא שהוא בזה לו מנגד והוא לזולתו מקום נותן

הביטול מצד דקדושה ובסטרא לסובלו יכול שאינו הפירוד
כו'. עמו ומתאחד אותו שמקבל הזולת אל מקום נותן הוא

Âוהטעמים הפרטים הישות. סיבתה חנם שנאת
כך. אחר באים
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ר  ביו  ירד .וררו ריכיו ויב ו יי  יוברו י
י ו וב רוב ב ד  ורר ו בוי יו ב .יי ריכיו 

וריי

ּגזרת"אe‰ÊÂג) הּׁשנה ּבראׁש ׁשֹופר ּדתקיעת ּפי על ף ¿∆ְְְִִִֵַַַַַָָָֹ
ׁשּיׁש זֹו ּגם - מצוה וכל מצוה, הּוא ׁשּזה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהּכתּוב",
העליֹון, רצֹון להיֹותּה היא, ּגזרה - מפרׁש טעם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹעליה
צריכים זה עם אבל נצטּונּו, ׁשּכ לפי להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָוקּיּומּה
מּׁשנתכם יׁשנים "עּורּו ּכלֹומר ּולקּימֹו, הרמז את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלידע
הּוא הרי יׁשן ׁשהּוא מי ּדהּנה מּתרּדמתכם", הקיצּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונרּדמים
הּכחֹות ּדגּלּוי אּלא הער, ּכמֹו נפׁשֹו וכחֹות אבריו ּבכל ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלם
ׁשהּׂשכל החלֹומֹות, ענין ּדזהּו ּובחליׁשּות, ּבהעלם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּוא
ּדברים ערּבּובי לֹו ונדמה ּבחליׁשּות הם ּוׁשמיעה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָראּיה

ּדכדיבין וכןיבּומּלין חלֹום. ׁשּזה הּוא יֹודע הּׁשנה ּדבעת , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
הינּו ּומצוֹות, ּתֹורה מעניני היׁשנים ּדיׁשנם ּברּוחנּיּות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּוא
ּבעניני ונתּון מסּור ולּבם מחם וכל ּבחליׁשּות, אצלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשהם

חלֹום ּכחֹולם והן ּכאחד,7עֹולם, הפכים ׁשני לֹו ׁשּנראה , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָ
הּמצות, את ּומקּימים יֹום ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹּדמתּפּללים
אֹו ׁשּבת ׁשמירת ּובהעּדר ּבתגלחת ּכמֹו עברֹות ּגם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָועֹוברים
ּבעניני ּוׁשתּיה ּבאכילה הּזהירּות והעּדר ׁשּבת ּבחּלּול ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּגם
עמּקה ׁשנה יׁשנים ׁשהם נרּדמים, ׁשהם ּכאּלּו ויׁשנם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכׁשרּות.
לאמת, להם נראים וחלֹומֹותיהם עליהם ערבה ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּוׁשנתם
ׁשקר, ׁשהּוא חלֹום אּלא אינֹו ׁשהחלֹום יֹודעים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּדהיׁשנים
יׁשנים "עּורּו וזהּו לאמת, הּׁשקר את חֹוׁשבים הּנרּדמים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָאבל
אבל ההתעֹוררּות, ענין מסּפיק ּדלהיׁשנים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָמּׁשנתכם",
הּמחריד, וקֹול רעׁש ידי על והּוא הקיצה, צריכים ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָהּנרּדמים

ּכתיב ׁשלּוחים8ּדהּנה והרּבה נּדח", מּמּנּו יּדח לא "ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָֹ
מהם הּׁשם, אל לׁשּוב ּולהזּכירֹו האדם את לעֹורר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּמקֹום

ּומרים,ׁשלּוח קׁשים ׁשלּוחים ּומהם ּבמאד וערבים טֹובים ים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָֹ

ּומחזירם הּיׁשר מּדר סרּו ׁשּבניו האב ּבגׁשמּיּות ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּוכמֹו
ידי על אֹו קרּוב ידי על אם אפנים ׁשני ּבזה יׁש הרי ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָלמּוטב
האדם את לעֹורר הּמקֹום ּבׁשלּוחי ּברּוחנּיּות הּוא וכן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָרחּוק,
הׁשּפעת ידי על האחד אפנים ׁשני יׁש הרי הּׁשם אל ְְְֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּוב

ּומזֹונא ּבני אֹו ּבחּייא טּוב ּבבריאּותֹויגרב חזק ׁשהּוא , ְְְִִֵֶַָָָָָֹ
על והּׁשני יׂשּכיל, יפנה אׁשר ּובכל ּובמזֹונא ּבבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומצליח
ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ּומזֹונא, חּייא ּבבני יּסּורים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָידי
אׁשר ּכאּלּו ּדיׁשנם לתׁשּובה, הּסּבֹות ּבעניני אדם ּבני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטבעי
ּומצוֹות לתֹורה ּבקרירּות היּו וחלּוׁשים ענּיים ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָּבהיֹותם
ּבבני ּבגׁשמּיּות טֹובה רב להם הׁשּפיע יתּבר הּׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכאׁשר
הּתֹורה לעניני יֹותר נתקרבּו זה ידי על הּנה ּומזֹונא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחּייא
ּבני את ּולקרב רחבה ּביד צדקה ולתת ּבהם להּדר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּומצוֹות
ענּיים היּו ּדכאׁשר להפ ויׁשנם ּבהם, ּולהתּדּבק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּתֹורה
ּבבני ּומתּדּבקים ּומצוֹות ּתֹורה לעניני קרֹובים היּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָּוׁשפלים
לעׂשֹות ּבגּופם ּומטריחים ּכחם ּכפי צדקה ונֹותנים ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹּתֹורה
להם נֹותן יתּבר הּׁשם וכאׁשר ענּיים, עם וחסד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצדקה
ּומתרחקים ּומצוֹות מהּתֹורה מתרחקים הם הרי ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָעׁשירּות
ּבמצות ּוממעטים ּגאוה ּובעלי רּוח ּגּסי ונעׂשים ּתֹורה ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָמּבני
הּוא וכן ּבפרט, צדקה ּבׁשביל ּגּופם ּובטרחת ּבכלל ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָהּצדקה
הרחּוק ידי על אׁשר ּכאּלּו יׁשנם והּיּסּורים, הרחּוק ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבענין
מתקרבים ּומזֹונא חּייא ּבבני ּגדֹולים ּבבּטּוׁשים וׁשלֹום ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָחס
אּדרּבא זה ידי על אׁשר ויׁש ּגמּורה, ּבתׁשּובה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָוחֹוזרים
ּכ ּבדעֹותיהם מׁשּתּנים אדם ּדבני ּוכׁשם ּביֹותר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמתרחקים
ענין מסּפיק ּדלהיׁשנים ּומּדֹותיהם, ּבטבעיהם מׁשּתּנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַהם

הקיצה, צריכים הּנרּדמים אבל ּבלבד ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָההתעֹוררּות
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המעלות.7) שיר המתחיל דיבור וישב פרשת אור תורה ראה
תורה8) תלמוד הלכות ראה - ידח. לבלתי יד: יד, שמואלֿב

לט. פרק סוף תניא ג. הלכה ד פרק הזקן לרבנו

כזב.יב. ר.יג.ודברי וזוו יב ו ייב



קלט    

וות.  בו ו יות.  בתשובה ויו עשי פשו שופ דתקיעת תשובה
שופותוהטי  יד בו

e‰ÊÂ,מּתרּדמתכם הקיצּו ונרּדמים מּׁשנתכם יׁשנים "עּורּו ¿∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
הּׁשנה ּבראׁש ּדהּנה ּבתׁשּובה", וחזרּו מעׂשיכם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹחּפׂשּו
וׁשֹופרֹות, זכרֹונֹות ּדמלכּיֹות ּדברים הּׁשלשה להיֹות ְְְְְְְִִִִַַָָָָֹֻצרי
ּבׁשֹופר, הּיֹום ּדמצות הּׁשנה, ראׁש ּדעבֹודת הּסדר הּוא ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹּדכ
העליֹון, רצֹון קּיּום הּוא ׁשֹופר ּדתקיעת הּתׁשּובה, ענין ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ׁשלׁשה הם ּתרּועה ׁשברים ּתקיעה קֹולֹות ּבהּׁשלׁשה ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹוהרמז
זכרֹונֹות מלכּיֹות הּפסּוקי הם זה על ונֹוסף ּתׁשּובה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻּדרּגי
הקיצּו ונרּדמים מּׁשנתכם יׁשנים "עּורּו הרמז וזהּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָוׁשֹופרֹות,
מלכּיֹות, זהּו ּבתׁשּובה", וחזרּו מעׂשיכם חּפׂשּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻמּתרּדמתכם,
עֹולם, ׁשל מלּכֹו הּמל צּוּוי על ּׁשעֹובר מה הּוא ועֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדחטא
להּׁשם מסּור להיֹות יתּבר מלכּותֹו על ּבקּבלת לזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהּתּקּון
הּׁשנה, ּדראׁש הּתׁשּובה ידי על וזהּו ,יתּבר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹולרצֹונֹו
וׁשב ׁשּנתרחק הרחּוק על ּבנפׁשֹו ּומתמרמר מאד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמתחרט
לקּים יתּבר אליו ּומׁשעּבד מסּור להיֹות לּבֹו ּבכל הּׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאל

ּדיראה הּיראה, חסרֹון על היא הּתׁשּובה ּדעּקר ,יתּבר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָרצֹונֹו
העבֹודה הּוא הּׁשנה ּובראׁש עבד, ּבעבֹודת היא ְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹאמּתית
צּו זי אוועקּגעּבין - לאלקּות ּומסירה ּבנתינה על ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבקּבלת
למעלה ּדהּזּכרֹון זכרֹונֹות, ענין הּוא ּבֹוראכם" ו"זכרּו ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָֹאלקּות.
ּדהוי' אי לעֹולם הּׁשם ּדאמת האמת את ׁשּזֹוכר ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּוא
והּתחּבּולֹות ּתעׁשיר, היא הּׁשם ּדברּכת חד, ּכּלא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹֹואלקים
אינֹו ּכלֹומר יֹועיל", לא "אׁשר וזהּו ּכלל, מֹועילים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹאינם

ּדין ּבעלמא מעלהידמֹועיל ׁשל ּדין ּדבית להּדין ּוכׁשּבאים , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
והטיבּו לנפׁשֹותיכם "והּביטּו יּציל. לא הּטרדֹות טענֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּנה
נתחּיבנּו ּדאז ּתֹורה, ּבמּתן ׁשהיה ׁשֹופרֹות ענין הּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּדרכיכם"

ואז ּומצוֹות הּתֹורה ּכמֹוּבקּיּום ּבנפׁשֹותינּו, הוי' הּׁשם נחקק ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּכל9ׁשּכתּוב ּביכלת זה ׁשּבכח עּמכם", ה' ּדּבר ּבפנים "ּפנים ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

הּתֹורה קּיּום על ּומעּכב מֹונע ּכל נגד חזק לעמד ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאדם
אמּתית. ּבתׁשּובה ּולהתעֹורר ְְְְֲִִִִִֵָּומצוֹות
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קמב

      

    

הצטלצלו לפתע לתפלה. הכנסת בבתי התרכזו ויטבסק יהודי קודש. שבת של בבוקרו זה היה
להתאסף להמונים קריאה זו הייתה לכל: מובנת הייתה הדבר משמעות שבעיר. הכנסיות כל פעמוני

הכמרים. ראש מפי מיוחד נאום לשמוע כדי העיר של הראשית בכנסיה

ידעו הם עבורם. חדשה בצרה כרוך הדבר כי שיערו אך הכנסייה, אל כמובן, הלכו, לא היהודים
ליהודים. טובות לא לתוצאות מביא כזה עניין כל כי

זאב ר' העשיר שהחוכר לאחר שבת, בערב שוחררו סג"ל אברהם ר' והגביר הקהילה ראשי אמנם
תום. עד סודר לא העניין אך בשבילם. ערבותו נתן עטינגר, משפחתו: בשם גם שנודע וולף,

בהם. להתנקם עז היה ורצונו ויטבסק, יהודי על לזעום כדי מספיקות סיבות היו למושל

הם תפלתם. שסיימו לאחר בבתיהם היהודים הסתגרו חדשה צרה מתבשלת כי מראש, בהרגישם
ברחובות. להיראות העזו לא

של בקשתו לפי נעשה הדבר היהודים. נגד הסתה גדוש היה הכמרים ראש של נאומו כי נודע מיד
הקהל לראשי בקשר להשתדל לקראקא השפעה בעלי אישים שלחו היהודים כי ידע הלה המושל.
הנוצרי ההמון שיסוי חדשה: "דייסה" לבשל זמם כך משום שפיר. אינו מעמדו כי וחש שנאסרו,

ביהודים.

מוצצים היהודים כיצד קודרים בצבעים תיאר שבו להבות חוצב נאום הכומר השמיע פקודתו לפי
רמייה, ובדרכי המחיר בחצי הפריצים מן מצרכים קונים הם אותם. ומרוששים הגויים של דמם את

מופקעים. במחירים להמונים אותם ומוכרים

הגויים. מעושק ליום מיום המתעשרים היהודים אל הגויים של וכספם עמלם כל עובר כך

ועסקיהם. בתיהם בזיזת תוך היהודים, על הגויים של התנפלות לידי להביא הייתה המזימה

טיפולו כי יוכיח בכך שכן בקראקא, המרכזית הממשלה אצל עורו את להציל המושל התכוון בכך
לא אלו מאמציו כל אף שעל אלא ההמונים, מזעם היהודים על להגן כדי דווקא דרוש היה התקיף

היהודים. על הזועמים הגויים את לגמרי להרגיע היה יכול

ב בהלה. השתררה הכומר של נאומו מהלך על הידיעות היהודים לרחובות בשבת ביתכשהגיעו כל
רגע. כל לפרוץ עמד הצפוי הפוגרום בכיות, פרצו

למחרת, לבוא הנוכחים כל על כי בהכרזה נאומו את סיים שהכומר הידיעה הגיעה יותר מאוחר
פורתא נחמה בכך ראו אחדים היהודים. נגד פעולה לדרכי הוראות מפיו לשמוע בשבוע, ראשון יום

המחרת. ליום שעה לפי נדחה הוא הרי לפוגרום להתכונן שצריכים פי על שאף

רגועים. יהיו ויטבסק שיהודי לגרום זה בכל היה לא אך נחמה, מעט שעה, חיי רק היה זה כל אך

את כאן לראות ורצה הדבר, אותו התמיה יצחק, יוסף ר' הצעיר לעילוי זו ידיעה הגיעה כאשר
הישועה בדבר טוב שם הבעל הבטחת את היטב זכר הוא שכן מתקיימת, טוב שם הבעל של ברכתו
היהודי ולציבור חדשה, צרה צמחה כאן אך שנאסרו, ליהודים ביחס קויימה שאכן הבטחה הצפויה,

כולו.
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כך על להודיע רוצה היה ומצדו ישועה. תבוא זו מצרה גם כי שלימה באמונה אמנם האמין הוא
עדיין בסוד. יישמר שהדבר ציוה הבעלֿשםֿטוב הרי אך השבת, מנוחת תושבת שלא כדי העיר ליהודי

גלוי. באופן שלו הקודש ורוח טוב שם הבעל אודות לדבר שיוכלו הזמן הגיע לא

החסידים עם וכן לאה, דבורה כלתו עם כך על דיבר הוא לשתוק. יצחק יוסף רבי אפוא, נאלץ,
בלבם. ביטחונם את לשמור עליהם היה אך בויטבסק, הנסתרים

והחסידים יצחק יוסף ר' של ואמונתם לביטחונם ממשי בסיס יש אכן כי התברר קצר זמן תוך אך
להתאסף. להמונים הקוראים הכנסיות צלצולי שוב נשמעו לפתע הקדוש. ברבם הנסתרים

שהיו החלחלה ומעוררי הנוגים לצלצולים בניגוד שמחה, ומבשרי חגיגיים הצלצולים היו הפעם אך
הקודמת. בפעם

הם שינוי. כאן קרה כי לעצמם לדמיין יכלו לא בבתיהם היהודים אלו? צלצולים מבטאים מה
הפוגרום עכשיו יחל באמת כאשר חלפה, שהסכנה יחשבו למען רמייה מעשה אלא כאן אין כי סברו

רכושם. את ויבזזו יהרגום, אף ואולי יכום, עליהם, יתנפלו והגויים

המאורעות. וסדר הדברים פשר והתבררו מה זמן חלף

מיהר הוא בויטבסק. שבת אותה ששבת היהודי, החוכר עטינגר, וולף זאב בעניין התערב ראשית
ללב מסילות במציאת העשיר וניסיונו המיוחדים וקשריו המיוחדת אישיותו ובכוח המושל לבית

היהודים. כלפי השטניות מזימותיו את לבטל המושל על השפיע - וליטא בפולין מושלים

המדינה, יהודי בעיני נכבד מעמד לו לרכוש חייו הזדמנות לו ניתנת כי למושל הבהיר הוא
עירו.ובאמ יהודי עם ולבביים אנושיים יחסים לקיים ישכיל אם הממשל, ראשי בעיני צעותם

המושל אל רץ הגיע מדברים הם עוד המושל. של יחסו בשינוי העיקרי הגורם היה זה לא אך
כדי מקראקא נשלח הלה לויטבסק. בדרכו נמצא במדינה הבכירים הממשל מאישי אחד כי בהודעה
של לשרותו המושל זקוק היה עתה סג"ל. אברהם ור' הקהילה ראשי של מאסרם פרשת את לחקור
עטינגר עם ישנים ידידות קשרי מקיימת המגיעה האישיות כי שהתברר גם מה יושר. כמליץ עטינגר

עצמו.

המרכזית. הממשלה נציג הבכיר לאיש ונכבדה חגיגית פנים קבלת לארגן המושל החליט מיד

המושל מטעם כרוזים יצאו בבד בד החגיגיים. צלצוליהם את הפעמונים צלצלו אפוא, כך, לשם,
הבכיר. השר פני את לקבל כדי חג בלבוש לרחובות לצאת - יהודים ושאינם יהודים - לתושבים שקראו

לאישיות הפנים קבלת את לארגן איך מיוחדות הוראות עם העיר על פשטו המושל של אנשיו
הם. דרכם לפי יהודים שאינם והן הם דרכם לפי היהודים הן חלק לקחת יוכלו בה החשובה

נגד וההסתה חגיגית. לבושים היו אשר עמך וסתם ופוליטיקאים בחיילים מלאים היו הרחובות
נמוגה. היהודים

כסף של גדול סכום איסוף של תכנית ועשיריה, הקהילה ראשי עם בשיתוף בינתיים, הכין עטינגר
ואשר להעמידה היה יכול שלא מסג"ל שנדרשה ההלוואה במקום כהלוואה, הממשלה לצרכי להעמידו

לממשלה. לעזור מוכנים ויטבסק יהודי שאין העלילה הייתה בעקבותיה

את הראוי בכבוד לקבל כוחו את בגאווה הפגין המושל הדר. ברוב התקיימה לשר הפנים קבלת
בכך. פעיל חלק נוטלים היהודים, כולל עירו, תושבי כל כאשר בכירה, ממשלתית אישיות פני
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קמג    

כך על להודיע רוצה היה ומצדו ישועה. תבוא זו מצרה גם כי שלימה באמונה אמנם האמין הוא
עדיין בסוד. יישמר שהדבר ציוה הבעלֿשםֿטוב הרי אך השבת, מנוחת תושבת שלא כדי העיר ליהודי

גלוי. באופן שלו הקודש ורוח טוב שם הבעל אודות לדבר שיוכלו הזמן הגיע לא

החסידים עם וכן לאה, דבורה כלתו עם כך על דיבר הוא לשתוק. יצחק יוסף רבי אפוא, נאלץ,
בלבם. ביטחונם את לשמור עליהם היה אך בויטבסק, הנסתרים

והחסידים יצחק יוסף ר' של ואמונתם לביטחונם ממשי בסיס יש אכן כי התברר קצר זמן תוך אך
להתאסף. להמונים הקוראים הכנסיות צלצולי שוב נשמעו לפתע הקדוש. ברבם הנסתרים

שהיו החלחלה ומעוררי הנוגים לצלצולים בניגוד שמחה, ומבשרי חגיגיים הצלצולים היו הפעם אך
הקודמת. בפעם

הם שינוי. כאן קרה כי לעצמם לדמיין יכלו לא בבתיהם היהודים אלו? צלצולים מבטאים מה
הפוגרום עכשיו יחל באמת כאשר חלפה, שהסכנה יחשבו למען רמייה מעשה אלא כאן אין כי סברו

רכושם. את ויבזזו יהרגום, אף ואולי יכום, עליהם, יתנפלו והגויים

המאורעות. וסדר הדברים פשר והתבררו מה זמן חלף

מיהר הוא בויטבסק. שבת אותה ששבת היהודי, החוכר עטינגר, וולף זאב בעניין התערב ראשית
ללב מסילות במציאת העשיר וניסיונו המיוחדים וקשריו המיוחדת אישיותו ובכוח המושל לבית

היהודים. כלפי השטניות מזימותיו את לבטל המושל על השפיע - וליטא בפולין מושלים

המדינה, יהודי בעיני נכבד מעמד לו לרכוש חייו הזדמנות לו ניתנת כי למושל הבהיר הוא
עירו.ובאמ יהודי עם ולבביים אנושיים יחסים לקיים ישכיל אם הממשל, ראשי בעיני צעותם

המושל אל רץ הגיע מדברים הם עוד המושל. של יחסו בשינוי העיקרי הגורם היה זה לא אך
כדי מקראקא נשלח הלה לויטבסק. בדרכו נמצא במדינה הבכירים הממשל מאישי אחד כי בהודעה
של לשרותו המושל זקוק היה עתה סג"ל. אברהם ור' הקהילה ראשי של מאסרם פרשת את לחקור
עטינגר עם ישנים ידידות קשרי מקיימת המגיעה האישיות כי שהתברר גם מה יושר. כמליץ עטינגר

עצמו.

המרכזית. הממשלה נציג הבכיר לאיש ונכבדה חגיגית פנים קבלת לארגן המושל החליט מיד

המושל מטעם כרוזים יצאו בבד בד החגיגיים. צלצוליהם את הפעמונים צלצלו אפוא, כך, לשם,
הבכיר. השר פני את לקבל כדי חג בלבוש לרחובות לצאת - יהודים ושאינם יהודים - לתושבים שקראו

לאישיות הפנים קבלת את לארגן איך מיוחדות הוראות עם העיר על פשטו המושל של אנשיו
הם. דרכם לפי יהודים שאינם והן הם דרכם לפי היהודים הן חלק לקחת יוכלו בה החשובה

נגד וההסתה חגיגית. לבושים היו אשר עמך וסתם ופוליטיקאים בחיילים מלאים היו הרחובות
נמוגה. היהודים

כסף של גדול סכום איסוף של תכנית ועשיריה, הקהילה ראשי עם בשיתוף בינתיים, הכין עטינגר
ואשר להעמידה היה יכול שלא מסג"ל שנדרשה ההלוואה במקום כהלוואה, הממשלה לצרכי להעמידו

לממשלה. לעזור מוכנים ויטבסק יהודי שאין העלילה הייתה בעקבותיה

את הראוי בכבוד לקבל כוחו את בגאווה הפגין המושל הדר. ברוב התקיימה לשר הפנים קבלת
בכך. פעיל חלק נוטלים היהודים, כולל עירו, תושבי כל כאשר בכירה, ממשלתית אישיות פני
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מֹורה אחת, אֹות ׁשל ּתבה ׁשהיא הלה', ּתבת ׁשל ה"א ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאֹות

ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ּבהקׁשר מֹופיעה זֹו ואֹות אחדּות. ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות לפעל היא הּכּונה ּכי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹחכם),

לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל הּכּונה ׁשּתכלית ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָוכּידּוע,

ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָיתּבר

.יתּבר לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ּתחּתֹונים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשל
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יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ּבני ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּקׁשר

זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלברר

ׁשּגליתם ּכמי ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על -ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּפּזרן יׂשראל עם הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכּלכם".

מקֹום לכל יּגיעּו יׂשראל ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבין

ּכאׁשר ולפעמים, מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעֹולם,

ואפילּו צּדיק, נׁשמת ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָיהּודי

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנׁשמֹות
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הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ׁשל מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָזה

ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, הרים מארץ ׁשּבא ּפי על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָואף

יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת הארצֹות, מּכל ּגבֹוּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן הּמּובנים, ּבכל עלּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבזה

קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה אחת ועל לּיהּודים, ּבנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָּובפרט

אׁשר החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ּבארץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהּיֹוׁשב

החמר על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות
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היה עטינגר כלפי מיוחדת הערכה ולאות האורח, לכבוד בארמונו חגיגי נשף המושל קיים בערב
לנשף. שהוזמן היחיד היהודי הוא

שניצלו על מאושרים היו הם שלם, בלב הכבוד על מחלו ההזמנה, את קיבלו שלא היהודים, שאר
מצרה.

התקיים הבעלֿשםֿטוב שחזה מה כל כי שוב להיווכח שמחו ויטבסק וחסידי יצחק יוסף רבי
במלואו.

לאה. דבורה עם לנישואיו התכונן יצחק יוסף ורבי הרגיל, חייה למסלול שבה ויטבסק
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תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה

בניקאל' היושבים היקרים התלמידים אל

יחיו עליהם ד'

וברכה שלום

ליב ארי' מר תלמידינו ע"י הנכתב שופטים מד' מכתבם

בין בימי הגיעני וגם הילוכו, בדרך התאחר איידילנאנט, שי'

לכאו"א הם קדושים הללו עתים אשר בערך, לעשור כסא

מצא מבלי פנימית בעבודה שבלב, לעבודה ומוקדשי' מישראל

היום. עד הדבר נשאר ובכן רעהו, את איש דבר לדבר מקום

וחוזרים ולומדים ניקאל' בעיר שהתיישבו הדבר ונכון טוב

וחיינו, חייכם היא כי כוחכם בכל התורה על שקדו דא"ח.

נורא הקדשים קדש אור כי מרובה, בהצלחה תצליחו ובזה

הוד ע"י שמים רחמי בהתעוררות ועלינו עליכם חופף עילאה

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד רבינו אבינו נשיאינו כ"ק

בהיותו עלינו האצולה נפשו מסר אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

הקדשים קדש בהיכל העומד עתה גם ומה בגוף, יחד פה אתנו

תלמידיו מרעיתו צאן הקדש עם בעד רחמים ומבקש מתחנן

יחיו. עליהם ד' תלמידיו ותלמידי

עלינו שפכה אלקים נחלת כי דעו יחיו, יקרים תמימים

אם מאתנו, ואחד אחד כל ומזהיר. עולה מבהיק, זוהר אור

הוי', ברכו אשר משדה אבל השדה, עשבי אנחנו, קיר אזובי כי

ויתעלה ית' דברו עושי אנחנו כאשר ת"ל אנחנו, גבורים

אנחנו מוסרים וכאשר בתפלה, וההתעסקות תורתו בלימוד

הק' רבותינו אבותינו כ"ק המה הן הוי' לעבדי עצמינו

רוחינו נפשינו תאיר מאורם אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

משמרת משמרתו על חזק יעמוד מאתנו איש איש ונשמתינו,

בתורה לשקוד משמרתו על יעמוד דעת ובהדר נפש בעוז הקדש

המוח. את ולשעבד וחלאה, סיג מכל לנקותה הלב את לפאר

אלקי באור להאירה לפנינו פרוסה ושמלה כאדרת העולם

החלש זצוקללה"ה, הקדושים רבותינו הוד הנחילונו אשר

אדמות. עלי תעודתי וזאת אני, גבור יאמר

בעולמינו לנו אין לפניכם, אשר את דעו יקרים תמימים

לפניו. אשר את ידע מכם איש איש והעבודה, התורה אלא

בענקים הגדול האדם תלמיד[י] כולכם והתאחדו התרועעו

הוציאו לבבכם, סגור פתחו עליכם. נסך קדושתו מרוח אשר

את ועבדו והעבודה, התורה אל אהבתכם שלהבת להבת זיקי

אלקי אל לנו נתן חדשה שנה נפשכם. ובכל לבבכם בכל הוי'

וישועה אורה בשנת והאירו, התחזקו ולברכה, לטובה ישראל

וחיבת באהבה ובמצות בתורה עבודתינו ע"י לנו קרובה

הקדש.

ומאופן הטוב שלומכם מנועם בכ"ע להודיעיני ובבקשה

עמכם להיות בחיים חלקי זה כי ובגשמיות, ברוחניות חייכם

לבבינו כי המקום, ריחוק עם התחשב מבלי שם, שאתם בכ"מ

תדע. לא וריחוק היא, אחת

מו"ר. ובן כאו"נ ברו"ג ברכה היו
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˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰(ו (לב, «¿ƒ¿¿…

מֹורה אחת, אֹות ׁשל ּתבה ׁשהיא הלה', ּתבת ׁשל ה"א ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאֹות

ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ּבהקׁשר מֹופיעה זֹו ואֹות אחדּות. ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות לפעל היא הּכּונה ּכי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹחכם),

לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל הּכּונה ׁשּתכלית ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָוכּידּוע,

ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָיתּבר

.יתּבר לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ּתחּתֹונים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשל

       §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³
     ¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³¤§Æ

       ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½§¦§©−
       §¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤

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

      ̈¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ¦¨¥½
      ¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−

   ¥¬¥¨«
          

   

Ï‡  ÓÏ  ˙Ïe (ח (לב, «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ּבני ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּקׁשר

זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלברר

ׁשּגליתם ּכמי ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על -ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּפּזרן יׂשראל עם הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכּלכם".

מקֹום לכל יּגיעּו יׂשראל ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבין

ּכאׁשר ולפעמים, מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעֹולם,

ואפילּו צּדיק, נׁשמת ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָיהּודי

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנׁשמֹות
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הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ׁשל מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָזה

ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, הרים מארץ ׁשּבא ּפי על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָואף

יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת הארצֹות, מּכל ּגבֹוּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן הּמּובנים, ּבכל עלּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבזה

קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה אחת ועל לּיהּודים, ּבנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָּובפרט

אׁשר החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ּבארץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהּיֹוׁשב

החמר על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות


     ©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

      ©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
       ¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«¥

     ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ©§¦¥´
     §Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«¦«¥Æ¨«§¨´

     §©¦½©¦©−©§´©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ
      ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«©§¤¬¨¥−¨®

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

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

     ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©
      ¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨

       §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−¥®¨
  §¥¬¨¤−§¨«



קמו           
          

   

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג (לב, ƒ«¬«∆»

ÌÈ ÌÈ‡ Ì‰ ÌÈ ÈvÁ(רש"י) ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ

ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈ(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰ּבכלֹות - ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒְִ

לא הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּנפׁש

מתּבֹונן אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּניתי

הּנפׁש? לכלֹות מּגיע ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי לא הוי' ּבאני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיהּודי

חי נׁשאר ׁשאדם מה' חסד ׁשּזה טֹוב, ׁשם הּבעל ּתֹורת ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָועל

ׁשהרי לטֹובה, הּוא הּנפׁש ּכלֹות העּדר אמנם, הּתפּלה. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחר

ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה היא הּכונה ְְְְְְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָָָָּתכלית

ּבגּוף. ּבּנׁשמה חּיּות מֹוסיפֹות ְְִַַָָה'
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ÌÈ‰ ‰ ÌÎ Ì È(ל (לב, ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»

אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ּבדֹורנּו ׁשהיּו ל"ע ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּׁשמדֹות

חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה לגֹוי אין ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹולם,

הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע מּמׁש. מּמעל ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַַַַַַַַָָֹאלקה

ׁשּכן ּכל - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ׁשלט לא ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹואבניו

ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין וחמר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקל

אּלא ואחד). אחד הּידּועÌּכל מּטעם - הסּגירם וה' מכרם ְֶֶֶָָָָ»ְְִִִַַַַַָָָָ

ּפעם, אמר אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻליֹוצר

ּכי ה' אֹוד" ּכתיב אבל . . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשאין

ה"אנפּת". על לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאנפּת
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‰l  ‰ È  ‡   ‰ ‡ ‰‡ ‰¿»»¿≈»≈«∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»

lÁ ‡  È‰(רש"י) ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּבענין ּגדלּות אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאׁשר

לחׁשב, עלּול הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאחר,

ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּמּזה

לֹומדים ורֹוממּות. הּדעת הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָמּכ

להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאנּו

ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ הּכלי ּגם וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאת

ְָּבידֹו.
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ÌÈÓÈ(ב כד, (ברכות »ƒ
ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש

ׁש"ּדבר" ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָּדּבּור

רּבים), לׁשֹון הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָלׁשֹון

זה אין ׁשאז מחלטת, ׁשלילה לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמֹורה

ׁשּיׁש מצינּו והיכן הּדּבּור. ּבאמצע הפסקה אּלא ּכלל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדּבּור

למבֹוא ּובא ּבּדר ׁשּלֹומד ּבמי - ּבּתֹורה הּדּבּור את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהפסיק

נקי. ִֵֶָׁשאינֹו
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ÌÈÓÈ(ב כד, (ברכות »ƒ
ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש

ׁש"ּדבר" ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָּדּבּור

רּבים), לׁשֹון הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָלׁשֹון

זה אין ׁשאז מחלטת, ׁשלילה לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמֹורה

ׁשּיׁש מצינּו והיכן הּדּבּור. ּבאמצע הפסקה אּלא ּכלל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדּבּור

למבֹוא ּובא ּבּדר ׁשּלֹומד ּבמי - ּבּתֹורה הּדּבּור את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהפסיק

נקי. ִֵֶָׁשאינֹו
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' א

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:166:198:538:549:259:2610:3010:3019:0318:5519:2719:1918:3519:28באר שבע  )ק(

6:146:178:528:539:249:2510:2910:2919:0318:5519:2819:2018:2519:29חיפה )ק( 

6:126:168:518:529:239:2410:2810:2719:0318:5519:2719:1918:1519:27ירושלים )ק( 

6:166:208:538:549:269:2710:3010:3019:0318:5519:2719:1918:3519:29תל אביב )ק(

6:136:228:599:029:319:3410:3810:4019:3219:2020:0219:4919:0220:03אוסטריה וינה )ק(

6:336:248:528:479:249:1910:2310:1818:0518:1018:3118:3617:5218:46אוסטרליה מלבורן )ח(

6:196:279:039:069:359:3810:4210:4319:3119:2020:0119:4919:0219:53אוקראינה אודסה )ק(

5:596:088:448:489:179:2010:2410:2519:1719:0419:4719:3418:4619:38אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:236:329:099:129:419:4510:4910:5019:4419:3020:1520:0119:1220:05אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:156:249:019:059:339:3710:4110:4319:3719:2420:0919:5519:0619:59אוקראינה קייב )ק(

5:485:568:348:379:069:0910:1310:1419:0618:5319:3619:2318:3519:27אוקראינה דונייצק )ק(

6:466:539:309:3210:0210:0411:0811:0919:5719:4520:2620:1419:2720:27איטליה מילאנו )ק(

6:026:008:358:339:059:0310:0810:0618:2318:2118:4418:4218:0318:46אקוואדור קיטו )ח(

7:056:569:249:199:579:5110:5510:5118:4018:4419:0519:0918:2619:19ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:577:4710:1810:1210:4910:4311:4711:4219:3019:3619:5720:0319:1820:07ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:366:429:169:189:489:5010:5410:5419:3319:2420:0019:5019:0619:54ארה״ב בולטימור )ק(

6:236:299:059:079:379:3910:4310:4319:2519:1519:5219:4218:5719:53ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:246:309:059:079:379:3910:4310:4419:2519:1519:5119:4118:5719:53ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:587:049:409:4210:1210:1411:1811:1920:0319:5320:3120:2019:3520:31ארה״ב דטרויט )ק(

6:587:019:349:3510:0710:0711:1111:1119:4219:3420:0519:5819:1620:07ארה״ב היוסטן )ק(

6:256:309:049:059:369:3710:4110:4119:1719:0919:4219:3318:5119:42ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(
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6:276:228:588:549:279:2410:2810:2518:3618:3718:5818:5818:1919:02בוליביה לה פאס )ח(

6:597:089:459:4910:1810:2111:2511:2720:2220:0820:5420:4019:5020:56בלגיה אנטוורפן )ק(

6:597:089:469:4910:1810:2111:2511:2720:2320:0920:5420:4119:5120:56בלגיה בריסל )ק(

6:066:178:569:019:289:3210:3710:3919:4219:2720:1720:0119:0920:05בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:096:038:348:309:059:0110:0510:0218:0218:0418:2418:2617:4618:33ברזיל ס.פאולו )ח(

5:555:498:208:168:518:479:519:4817:4917:5018:1118:1317:3218:19ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:156:259:039:079:359:3910:4310:4519:4219:2820:1420:0019:1020:15בריטניה לונדון )ק(

6:216:329:109:149:429:4610:5010:5319:5319:3820:2620:1119:2020:28בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:216:319:089:129:419:4510:4910:5119:4819:3420:2120:0719:1620:11גרמניה ברלין )ק(

6:416:509:299:3210:0010:0411:0811:1020:0519:5220:3720:2319:3420:27גרמניה פרנקפורט )ק(

6:106:038:368:319:069:0210:0610:0318:0418:0618:2718:2917:4818:33דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:226:238:558:559:289:2710:3110:3018:5218:4719:1419:0918:2919:13הודו בומביי )ח(

6:176:188:518:519:239:2310:2610:2518:4918:4419:1119:0618:2619:10הודו פונה )ח(

6:046:128:498:529:219:2410:2810:2919:1919:0719:4919:3718:4919:41הונגריה בודפשט )ק(

6:326:389:139:159:459:4710:5110:5119:3319:2320:0019:5019:0519:54טורקיה איסטנבול )ק(

6:557:009:359:3610:0710:0911:1311:1319:5219:4220:1820:0819:2420:12יוון אתונה )ק(
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קנ          

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 לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה
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