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(‰ÂÓ ÈÏ ‰‰)
‰eL'גֹו עד ּבדרּוׁשי1יׂשראל ּבזה הּדּיּוק וידּוע , »ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

נׂשיאינּו ליּה2רּבֹותינּו הוה עד, לׁשֹון מהּו ְֲִֵֵֵַַַָָ
ּבזה ּומבאר .אלקי להוי' ּבֹו3למימר יׁש ׁשּובה ּדלׁשֹון , ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

והב' ,עצמ את ׁשּובה ּכמׁשמעֹו הא' ּפרּוׁשים, ְְְְְִֵֶַַַָָָב'
ּבאחר. ההׁשבה ּׁשּפֹועל מפעיל) (לׁשֹון יֹוצא ּפעל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּלׁשֹון
לפעל צרי ׁשּיׂשראל גֹו', עד יׂשראל ׁשּובה ענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוזהּו
ועל ּכדלקּמן. הּמלכּות, ספירת עד, ּבבחינת ׁשּובה ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָענין
(ולא ּדוקא יׂשראל ׁשּובה ּכאן ׁשּנאמר מה ּגם יּובן זה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפי
הּתׁשּובה ענין לפעל הּכח ּכי ּבזה), וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹיעקב
ׁשם על ׁשהּוא יׂשראל ּבבחינת ּדוקא הּוא עד, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבבחינת

וּתּוכל אנׁשים ועם אלקים עם ׂשרית לפי4ּכי ּגם [אבל ְְֱֲֲִִִִִִִַַָָָָָֹ
ּגם הרי ,עצמ את ׁשּובה יׂשראל, ׁשּובה הראׁשֹון ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּפרּוׁש
יׂשראל ּבחינת ידי על למּטה ּכפׁשּוטּה ּתׁשּובה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָזה
ׂשרית ּבבחינת ׁשהּוא ענינּה יׂשראל ּבחינת ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּבאדם],
הּמּזלֹות ׁשהם אנׁשים עניני על הן טבע, עניני ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ׁשּפעּלה ועד כּו', אלקים עם והן ׁשּבּטבע, הּדברים ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּדכל
ּדגם ּובאפן הּמנּגד את ׁשּמנּצח ּדוּתּוכל, ּבאפן היא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹזֹו

עּמֹו יׁשלים ּגם5אֹויביו אּלא ׁשלֹום מּלׁשֹון רק לא , ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ידי על ּכי ׁשלמּות, ּבֹו ּפֹועל ּׁשהאֹויב ׁשלמּות, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָמּלׁשֹון
ולא האתהּפכא, מעלת ּגם ּבֹו יׁש האֹויב על ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹההתּגּברּות

ּבקרּבי חלל ולּבי רק לא וגם אתּכפיא, ׁשּמבּטל6רק ֹו,, ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ
אבינּו אברהם ּגּבי ׁשּכתּוב ּכמֹו לטֹוב, ׁשּמהּפכֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
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ב.)1 יד, ועוד.)2הושע א'תקיד. ע' ש"ש אוה"ת ב. סו, ש"ש ועוד.)3לקו"ת שם. כט.)4לקו"ת לב, ז.)5וישלח טז, משלי

פ"א.)6 תניא וראה כב. קט, תהלים

    
'B „Ú Ï‡È ‰eL1'שובה 'שבת נקראת ליוה"כ ר"ה שבין השבת »ƒ¿»≈«

אלוקיך" הוי' עד ישראל "שובה הושע הנביא דברי את בה שמפטירים ,מפני
eÈ‡È eÈBa ÈLe„a ‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ2,„Ú ÔBLÏ e‰Ó ¿»««ƒ»∆ƒ¿≈«≈¿ƒ≈«»«

ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰[לאמר לו היה =]‰Êa ‡Óe .È˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï3, ¬»≈¿≈««¬»»¡…∆¿…»»∆
' Ba LÈ ‰eL ÔBLÏcƒ¿»≈
BÚÓLÓk '‡‰ ,ÌÈLet≈ƒ»¿«¿»

ÓˆÚ ‡ ‰eLמה עצם »∆«¿¿
ה'. אל היהודיששב של שיבתו

נשמתו, עצמות את מגלה ה' אל

ישראל ÔBLlÓבחי' '‰Â ,¿«ƒ¿
(ÏÈÚÙÓ ÔBLÏ) ‡ˆBÈ ÏÚt…«≈¿«¿ƒ
.‡a ‰L‰‰ ÏÚBt∆≈«¬»»¿«≈
Ï‡È ‰eL ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«»ƒ¿»≈
Èˆ Ï‡iL ,'B „Ú«∆ƒ¿»≈»ƒ
Èa ‰eL ÔÈÚ ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿ƒ«
eÎÏn‰ ÈÙ ,„Ú«¿ƒ«««¿
בחי' את מירידתה להשיב

אור ושרשה, למקורה המלכות

הוא ברוך סוף Ôn˜Ï„k.אין ,¿ƒ¿«»
‰Ó Ì ÔeÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»««
‰eL Ô‡k Ó‡L∆∆¡«»»
˜ÚÈ ‡ÏÂ) ‡˜Âc Ï‡Èƒ¿»≈«¿»¿…«¬…
"וידו שם על הוא 'יעקב' השם

זה שם עשיו". בעקב אוחזת

נשמת של ירידתה על מורה

הגשמי הזה העולם אל היהודי

עניינים עם להתעסק והחומרי

העולם עניני – "עקב" שבבחינת

והירודים הנמוכים הגוף וצרכי

Èkביותר ,(‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ
ÔÈÚ ÏÚÙÏ k‰«…«ƒ¿…ƒ¿«
,„Ú Èa ‰eLz‰«¿»ƒ¿ƒ««
וגופו הבהמית נפשו שהעולם,

ה' מלכות על יעלימו לא החומרי

בעבודת תלוי זה וענין בעולם.

כבוד את להמשיך היהודי

זאת שהתגלות דהיינו 'עד', בבחינת שיהיה באופן בעולם בגלוי יתברך מלכותו

הוי' שם שלגביה נעלית דרגה (שמתגלה ועד. לעולם לנצח תהיה הארץ על

יחשב) אלוקים Ï‡Èכשם Èa ‡˜Âc ‡e‰ÌL ÏÚ ‡e‰L «¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆«≈
ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ È Èk4על מורה 'ישראל' השם ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ¿ƒ¬»ƒ«»

ה'") בדרכי ליבו "ויגבה בבחינת והגבהה (רוממות יהודי שבכל העצם דרגת

'תוארם הוא 'ישראל' אלוקים. משם הנמשך הטבע על ושולטת הגוברת

(שלא בשווה כך נקראים 'ישראל' בני כל כן ועל היהודים, כל של העצמי'

נוסף דבר כמו והוא בהם, שווים כולם שאין מדרגות המתאר המעלה' כ'שם

וכו') בינוני צדיק, לוי, כהן, כדוגמת: האדם Letעל ÈÙÏ Ì Ï‡¬»«¿ƒ≈
‰eLz ‰Ê Ì È‰ ,ÓˆÚ ‡ ‰eL ,Ï‡È ‰eL ÔBL‡‰»ƒ»ƒ¿»≈»∆«¿¿¬≈«∆¿»
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(‰ÂÓ ÈÏ ‰‰)
‰eL'גֹו עד ּבדרּוׁשי1יׂשראל ּבזה הּדּיּוק וידּוע , »ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

נׂשיאינּו ליּה2רּבֹותינּו הוה עד, לׁשֹון מהּו ְֲִֵֵֵַַַָָ
ּבזה ּומבאר .אלקי להוי' ּבֹו3למימר יׁש ׁשּובה ּדלׁשֹון , ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

והב' ,עצמ את ׁשּובה ּכמׁשמעֹו הא' ּפרּוׁשים, ְְְְְִֵֶַַַָָָב'
ּבאחר. ההׁשבה ּׁשּפֹועל מפעיל) (לׁשֹון יֹוצא ּפעל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּלׁשֹון
לפעל צרי ׁשּיׂשראל גֹו', עד יׂשראל ׁשּובה ענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוזהּו
ועל ּכדלקּמן. הּמלכּות, ספירת עד, ּבבחינת ׁשּובה ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָענין
(ולא ּדוקא יׂשראל ׁשּובה ּכאן ׁשּנאמר מה ּגם יּובן זה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפי
הּתׁשּובה ענין לפעל הּכח ּכי ּבזה), וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹיעקב
ׁשם על ׁשהּוא יׂשראל ּבבחינת ּדוקא הּוא עד, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבבחינת

וּתּוכל אנׁשים ועם אלקים עם ׂשרית לפי4ּכי ּגם [אבל ְְֱֲֲִִִִִִִַַָָָָָֹ
ּגם הרי ,עצמ את ׁשּובה יׂשראל, ׁשּובה הראׁשֹון ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּפרּוׁש
יׂשראל ּבחינת ידי על למּטה ּכפׁשּוטּה ּתׁשּובה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָזה
ׂשרית ּבבחינת ׁשהּוא ענינּה יׂשראל ּבחינת ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּבאדם],
הּמּזלֹות ׁשהם אנׁשים עניני על הן טבע, עניני ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ׁשּפעּלה ועד כּו', אלקים עם והן ׁשּבּטבע, הּדברים ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּדכל
ּדגם ּובאפן הּמנּגד את ׁשּמנּצח ּדוּתּוכל, ּבאפן היא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹזֹו

עּמֹו יׁשלים ּגם5אֹויביו אּלא ׁשלֹום מּלׁשֹון רק לא , ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ידי על ּכי ׁשלמּות, ּבֹו ּפֹועל ּׁשהאֹויב ׁשלמּות, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָמּלׁשֹון
ולא האתהּפכא, מעלת ּגם ּבֹו יׁש האֹויב על ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹההתּגּברּות

ּבקרּבי חלל ולּבי רק לא וגם אתּכפיא, ׁשּמבּטל6רק ֹו,, ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ
אבינּו אברהם ּגּבי ׁשּכתּוב ּכמֹו לטֹוב, ׁשּמהּפכֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ב.)1 יד, ועוד.)2הושע א'תקיד. ע' ש"ש אוה"ת ב. סו, ש"ש ועוד.)3לקו"ת שם. כט.)4לקו"ת לב, ז.)5וישלח טז, משלי

פ"א.)6 תניא וראה כב. קט, תהלים

    
'B „Ú Ï‡È ‰eL1'שובה 'שבת נקראת ליוה"כ ר"ה שבין השבת »ƒ¿»≈«

אלוקיך" הוי' עד ישראל "שובה הושע הנביא דברי את בה שמפטירים ,מפני
eÈ‡È eÈBa ÈLe„a ‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ2,„Ú ÔBLÏ e‰Ó ¿»««ƒ»∆ƒ¿≈«≈¿ƒ≈«»«

ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰[לאמר לו היה =]‰Êa ‡Óe .È˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï3, ¬»≈¿≈««¬»»¡…∆¿…»»∆
' Ba LÈ ‰eL ÔBLÏcƒ¿»≈
BÚÓLÓk '‡‰ ,ÌÈLet≈ƒ»¿«¿»

ÓˆÚ ‡ ‰eLמה עצם »∆«¿¿
ה'. אל היהודיששב של שיבתו

נשמתו, עצמות את מגלה ה' אל

ישראל ÔBLlÓבחי' '‰Â ,¿«ƒ¿
(ÏÈÚÙÓ ÔBLÏ) ‡ˆBÈ ÏÚt…«≈¿«¿ƒ
.‡a ‰L‰‰ ÏÚBt∆≈«¬»»¿«≈
Ï‡È ‰eL ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«»ƒ¿»≈
Èˆ Ï‡iL ,'B „Ú«∆ƒ¿»≈»ƒ
Èa ‰eL ÔÈÚ ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿ƒ«
eÎÏn‰ ÈÙ ,„Ú«¿ƒ«««¿
בחי' את מירידתה להשיב

אור ושרשה, למקורה המלכות

הוא ברוך סוף Ôn˜Ï„k.אין ,¿ƒ¿«»
‰Ó Ì ÔeÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»««
‰eL Ô‡k Ó‡L∆∆¡«»»
˜ÚÈ ‡ÏÂ) ‡˜Âc Ï‡Èƒ¿»≈«¿»¿…«¬…
"וידו שם על הוא 'יעקב' השם

זה שם עשיו". בעקב אוחזת

נשמת של ירידתה על מורה

הגשמי הזה העולם אל היהודי

עניינים עם להתעסק והחומרי

העולם עניני – "עקב" שבבחינת

והירודים הנמוכים הגוף וצרכי

Èkביותר ,(‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ
ÔÈÚ ÏÚÙÏ k‰«…«ƒ¿…ƒ¿«
,„Ú Èa ‰eLz‰«¿»ƒ¿ƒ««
וגופו הבהמית נפשו שהעולם,

ה' מלכות על יעלימו לא החומרי

בעבודת תלוי זה וענין בעולם.

כבוד את להמשיך היהודי

זאת שהתגלות דהיינו 'עד', בבחינת שיהיה באופן בעולם בגלוי יתברך מלכותו

הוי' שם שלגביה נעלית דרגה (שמתגלה ועד. לעולם לנצח תהיה הארץ על

יחשב) אלוקים Ï‡Èכשם Èa ‡˜Âc ‡e‰ÌL ÏÚ ‡e‰L «¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆«≈
ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ È Èk4על מורה 'ישראל' השם ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ¿ƒ¬»ƒ«»

ה'") בדרכי ליבו "ויגבה בבחינת והגבהה (רוממות יהודי שבכל העצם דרגת

'תוארם הוא 'ישראל' אלוקים. משם הנמשך הטבע על ושולטת הגוברת

(שלא בשווה כך נקראים 'ישראל' בני כל כן ועל היהודים, כל של העצמי'

נוסף דבר כמו והוא בהם, שווים כולם שאין מדרגות המתאר המעלה' כ'שם

וכו') בינוני צדיק, לוי, כהן, כדוגמת: האדם Letעל ÈÙÏ Ì Ï‡¬»«¿ƒ≈
‰eLz ‰Ê Ì È‰ ,ÓˆÚ ‡ ‰eL ,Ï‡È ‰eL ÔBL‡‰»ƒ»ƒ¿»≈»∆«¿¿¬≈«∆¿»
È„È ÏÚ ‰hÓÏ dËeLÙkƒ¿»¿«»«¿≈
,Ì„‡aL Ï‡È Èa¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»»
dÈÚ Ï‡È Èa Èkƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿»»
È Èa ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«»ƒ»

ומושל] שר Ïk[=לשון ÏÚ«»
ÈÈÚ ÏÚ Ô‰ ,ÚË ÈÈÚƒ¿¿≈∆«≈«ƒ¿¿≈
BÏn‰ Ì‰L ÌÈL‡¬»ƒ∆≈««»

החיות) שפע «¿ÏÎc(מקור
ÌÚ Ô‰Â ,ÚhaL ÌÈc‰«¿»ƒ∆«∆«¿≈ƒ

ÌÈ˜Ï‡בגימטריא 'אלוקים' ¡…ƒ
למעלה הם ו'ישראל' 'הטבע',

למעלה שהם כלומר מ'אלוקים',

lÚtL‰מהטבע „ÚÂ ,'eÎ¿«∆¿À»
ÏÎezÂ ÔÙ‡a ‡È‰ BÊשיכול ƒ¿…∆«»

לבטלם צורך שאין ועד להכניעם

להכילם יכול גדולתו מצד כי

שכתוב כמו במדרגתם שהם כמו

עליהם" קבלו ברצון ,"מלכותו
„n‰ ‡ nL∆¿«≈«∆«¿«≈
ÂÈÈB‡ Ìc ÔÙ‡e¿…∆¿«¿»

BnÚ ÌÈÏLÈ5זה פסוק שהרי «¿ƒƒ
"כי ישראל במעלת המדבר

שרו ידי על נאמר וכו' שרית"

שהתאבק עשו של ומלאכו

ששרו היינו יעקב, עם (נלחם)

חיותו שורש בעצמו, עשו של

יקרא שלא ליעקב הודה עשו של

יש בה דרגה 'יעקב', שמך עוד

אלא מנגד, עם למאבק מקום

ומרוממת נעלית דרגה 'ישראל'

כנ"ל הגבלה מכל Ï‡לגמרי ,…
‡l‡ ÌBÏL ÔBLlÓ ˜«ƒ¿»∆»
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ו 

לפני נאמן לבבֹו את ּופרׁש7ּומצאת ּבית'ין, ּבב' לבבֹו , ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
זה8ּבּירּוׁשלמי ּובכח לטֹוב. ׁשּבֹו הרע הּיצר ׁשהפ ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

עד. ּבבחינת הּתׁשּובה את לפעל יּוכל יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹּדבחינת

e‡eעד ּבחינת ב'9ענין ּבּה יׁש עד ּתבת הּנה , ≈ְְִִִֵֵֵַַַַַָ
עד הגּבלה, לׁשֹון ּדהּוא אחד ּפרּוׁש ְְְִֵֵֶַַָָָּפרּוׁשים.
מקֹור הּמלכּות ספירת על קאי ּדזה לא. ותּו ּתבֹוא ְְְְְִִֶַַַַָָֹֹּפה

נצחּיּות לׁשֹון הּוא ּדעד ב' ּופרּוׁש לעד10ההגּבלה. ּכמֹו ְְְְְִִֵַַַַָָָ
ּכי הּמלכּות, ספירת על קאי זה ּדגם עֹולמים, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּולעֹולמי
ּדוקא. הּזמן ּבגדר ׁשהיא ּכזֹו ּבדרּגא הּוא הּנצחּיּות ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָענין
ענין מתאים אינֹו ּכלל זמן ּבגדר ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי

מׁשל ּדר על ׂשכלית סברא ּוכמֹו ׁשאינּה11הּנצחּיּות. , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
נצחית. ׁשהיא ּבּה לֹומר אפׁשר אי ולכן ּכלל, זמן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבגדר
הּזמן ּבגדרי נתלּבׁשּו הּמצֹות הּנה ּומצֹות ּבתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָּוכמֹו
מחלפת ּתהיה לא הּתֹורה זאת ּבהם לֹומר ׁשּיי ,12ולכן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשּי ואין זה, ּבגדר אינם ׁשּבּתֹורה הּסברֹות ּכן ּׁשאין ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
מחלפת. ּתהיה לא אֹו מחלפת ּתהיה ּבהם ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻֻלֹומר
לכאֹורה והּנה ּכנ"ל. הּמלכּות ספירת ענין זהּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּובכללּות
ענין יהיה הּזמן ׁשּבגדר אפׁשר אי להבין, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָצרי
מציאּות ּגדר ׁשהרי הפכים. ב' הם ּדלכאֹורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָהּנצחּיּות,
ׁשעל ועד ויהיה, הוה היה ׁשּנּויים, ׁשל ענין הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּזמן
הׁשּנּויים, ידי על היא הּזמן מדידת ּגם הּתֹורה ְְְִִִִִֵַַַַַַַָּפי

והּירח הּׁשמׁש ידי על היא הּזמן הינּו13ּדמדידת , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ
להיֹות יכֹול אי יּפלא ּכן ואם והּירח. הּׁשמׁש ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּׁשיּנּויי

הרמּב"ם ּובלׁשֹון ּבּזמן, נצחּיּות ׁשל אפׁשר14ענין ׁשאי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּבזה הּבאּור א ּגבּול. ׁשל ענין ּבתֹו יהיה ּגבּול ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבלי
ידי על הּוא הּמלכּות ׁשּבספירת הּנצחּיּות ּדענין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַהּוא,
נרמז זה ּדגם לֹומר [ויׁש הּכתר מּבחינת ּבּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּממׁשיכים
ּבׁשם נקרא הּכתר ענין ּדגם עד יׂשראל ׁשּובה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבהּכתּוב

ּבתחּלתֹו ּתֹורה ּבלּקּוטי ּכּמבאר וּתבֹואי15עד, ּבענין ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹ
עדיים ועדיים16ּבעדי א' עדי עד, ּבחינֹות ג' ּכאן ׁשּיׁש , ְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ

ּדגם זאת, ועֹוד ּבּכתר. ׁשּנכללים ריׁשין ג' על וקאי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹב',
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ּדענין מּובן, זה ּולפי עד], ּבׁשם נקראת הּתפארת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָספירת
ידי על הּוא הּמלכּות ׁשּבספירת ְְְְִִִִֵֶַַַַַהּנצחּיּות
הּתפארת ספירת ידי על ׁשּנמׁש] הּכתר ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהמׁשכת

מלכּות ּכתר איהּו עליֹון ּדכתר .17ּכּנֹודע], ְְְִֶֶֶֶֶַַָ

e‰ÊÂׁשהעבֹודה גֹו', אלקי הוי' עד יׂשראל ׁשּובה ¿∆ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָָָֹ
היא עד, ּבחינת להׁשיב הינּו עד, יׂשראל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָּדׁשּובה
יהיה הוי' ׁשם ׁשּגם הינּו ,אלקי יהיה ׁשהוי' עד ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבאפן
אז ׁשּיאיר מּׁשּום ונרּתק, מגן ּבחינת אלקים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבבחינת

זאת ועֹוד ּדלעילא. הוי' אלקי,18ּבחינת יהיה ׁשהוי' , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
להלכה ּכּמּובא ,וחּיּות הּוא19ּכח אלקים ׁשם ׁשּפרּוׁש ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹ

כּו'. והּיכלת הּכחֹות ּבעל ְְֶֶַַַַֹֹׁשהּוא

‰p‰Â,ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים הענינים ּכל ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
רז"ל20וכּידּוע ּבמאמר למעלה21הּפרּוׁש מה ּדע ְְְְֲֵַַַַַַַַַַָָ

ּבעבֹודת ,מּמ ּתלּוים ׁשּלמעלה הענינים ׁשּכל ,ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָמּמ
הּוא, האדם ּבעבֹודת עד, יׂשראל ׁשּובה וענין ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָהאדם.
ּכחֹות ּבעׂשר והגּבלה, ּבמדידה ׁשהיא ּבעבֹודתֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּגם
מּמדידה למעלה ּולהעלֹותּה להׁשיבּה צרי ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש,
לבב ּבכל העבֹודה להיֹות ׁשּצרי לזה ּדנֹוסף ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָוהגּבלה.
מּדה ּבכל ׁשּזהּו ,מאד ּבכל ּגם לעבד צרי ,נפׁש ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּובכל

ל מֹודד ׁשהּוא הפכּיֹות22ּומּדה הן מּדֹות ׁשב' ּדאף , ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
מּׁשּום ּומּדה מּדה ּבכל עֹובד מקֹום מּכל ְְִִִִִֵָָָָָָלכאֹורה,
ׁשעֹובד ועד ּבעבֹודתֹו. ּגבּול ּבלי ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּממׁשי

מקֹום ׁשל רצֹונֹו ּדעֹוׂשין ּבאפן רק23עבֹודתֹו ּדלא , ְְְְֲִֶֶַָָֹֹ
ּכּנֹודע חדׁש, רצֹון עֹוׂשה אּלא הקּב"ה רצֹון 24ׁשּממּלא ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מּמדידה למעלה העבֹודה ידי ׁשעל רצֹון, יהי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמענין
ּבכל חֹודר וזה למעלה. חדׁש רצֹון עֹוׂשין ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָוהגּבלה

ּתאמרנה עצמֹותי ּכל כּו'.25עבֹודתֹו, אבריו רמ"ח ּבכל , ְְְֲֵַַַַַָָָָָָֹ
נדיב ׁשהיה ׁשּזה אבינּו, אברהם ּגּבי הּמבאר ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל

צּדיקים ּבארחֹות (ּכדאיתא כּו' טבע26ּבגּופֹו מּצד אינֹו ( ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
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ז      

ּדענין מּובן, זה ּולפי עד], ּבׁשם נקראת הּתפארת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָספירת
ידי על הּוא הּמלכּות ׁשּבספירת ְְְְִִִִֵֶַַַַַהּנצחּיּות
הּתפארת ספירת ידי על ׁשּנמׁש] הּכתר ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהמׁשכת

מלכּות ּכתר איהּו עליֹון ּדכתר .17ּכּנֹודע], ְְְִֶֶֶֶֶַַָ

e‰ÊÂׁשהעבֹודה גֹו', אלקי הוי' עד יׂשראל ׁשּובה ¿∆ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָָָֹ
היא עד, ּבחינת להׁשיב הינּו עד, יׂשראל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָּדׁשּובה
יהיה הוי' ׁשם ׁשּגם הינּו ,אלקי יהיה ׁשהוי' עד ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבאפן
אז ׁשּיאיר מּׁשּום ונרּתק, מגן ּבחינת אלקים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבבחינת

זאת ועֹוד ּדלעילא. הוי' אלקי,18ּבחינת יהיה ׁשהוי' , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
להלכה ּכּמּובא ,וחּיּות הּוא19ּכח אלקים ׁשם ׁשּפרּוׁש ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹ

כּו'. והּיכלת הּכחֹות ּבעל ְְֶֶַַַַֹֹׁשהּוא

‰p‰Â,ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים הענינים ּכל ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
רז"ל20וכּידּוע ּבמאמר למעלה21הּפרּוׁש מה ּדע ְְְְֲֵַַַַַַַַַַָָ

ּבעבֹודת ,מּמ ּתלּוים ׁשּלמעלה הענינים ׁשּכל ,ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָמּמ
הּוא, האדם ּבעבֹודת עד, יׂשראל ׁשּובה וענין ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָהאדם.
ּכחֹות ּבעׂשר והגּבלה, ּבמדידה ׁשהיא ּבעבֹודתֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּגם
מּמדידה למעלה ּולהעלֹותּה להׁשיבּה צרי ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש,
לבב ּבכל העבֹודה להיֹות ׁשּצרי לזה ּדנֹוסף ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָוהגּבלה.
מּדה ּבכל ׁשּזהּו ,מאד ּבכל ּגם לעבד צרי ,נפׁש ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּובכל

ל מֹודד ׁשהּוא הפכּיֹות22ּומּדה הן מּדֹות ׁשב' ּדאף , ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
מּׁשּום ּומּדה מּדה ּבכל עֹובד מקֹום מּכל ְְִִִִִֵָָָָָָלכאֹורה,
ׁשעֹובד ועד ּבעבֹודתֹו. ּגבּול ּבלי ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּממׁשי

מקֹום ׁשל רצֹונֹו ּדעֹוׂשין ּבאפן רק23עבֹודתֹו ּדלא , ְְְְֲִֶֶַָָֹֹ
ּכּנֹודע חדׁש, רצֹון עֹוׂשה אּלא הקּב"ה רצֹון 24ׁשּממּלא ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מּמדידה למעלה העבֹודה ידי ׁשעל רצֹון, יהי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמענין
ּבכל חֹודר וזה למעלה. חדׁש רצֹון עֹוׂשין ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָוהגּבלה

ּתאמרנה עצמֹותי ּכל כּו'.25עבֹודתֹו, אבריו רמ"ח ּבכל , ְְְֲֵַַַַַָָָָָָֹ
נדיב ׁשהיה ׁשּזה אבינּו, אברהם ּגּבי הּמבאר ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל

צּדיקים ּבארחֹות (ּכדאיתא כּו' טבע26ּבגּופֹו מּצד אינֹו ( ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
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ח 

אּלא ּדאצילּות, החסד מּדת ׁשהיה מּׁשּום ׁשּלֹו, ֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחסד
ל ל והגּבלה, מּמדידה למעלה היתה ׁשעבֹודתֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָמּׁשּום

גֹו' ּומּמֹולדּת ּומרגילּותֹו,27מארצ מהגּבלתֹו ׁשּיצא , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
אבינּו אברהם ׁשם על העקדה נסיֹון נקרא ׁשּלכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוכּידּוע
נּסיֹון היה ׁשּלכאֹורה אף ּבנֹו, יצחק ׁשם על ולא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּדוקא
ּבבחינת היה ׁשאברהם מּׁשּום יֹותר, ּגדֹול יצחק ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

אֹוהב אברהם וחסד, ּגםאהבה אּלא ּגּופֹו מּצד רק לא י, ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
נאמר העקדה ּבנסיֹון ּדוקא ולכן נׁשמתֹו, עּתה28מּצד ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ירא ּבבחינת ׁשהיה ׁשּנתּגּלה אּתה, אלקים ירא ּכי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹידעּתי
רׁש"י (ּוכפרּוׁש חּבתֹו),29אלקים טעם נתּגּלה אז ׁשרק ְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

הּוא זה ּדר ועל כּו'. מרגילּות ל ל ענין היה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּכי
ּורגילּותֹו, מּטבעֹו לצאת ׁשּצרי ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעבֹודת

לבב. וטּוב ׂשמחה ְְִִֵָָּומּתֹו

‰p‰Â.ׂשפתנּו ּפרים ּונׁשּלמה ּבּכתּוב ממׁשי ּכ אחר ¿ƒ≈ְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
ּגם אּלא החסר הׁשלמת רק לא ּדהיינּו לֹומר ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹויׁש

לעיל הּמבאר ּדר ועל ׁשלמּות. אֹויביו30לׁשֹון ּגם ּגּבי ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ידי על ׁשלמּות ּבֹו מֹוסיף ׁשאֹויביו עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַָיׁשלים
על החסר את ׁשּמׁשלימים ּבלבד זֹו לא ּכי כּו', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאתהּפכא
ּבענין ׁשלמּות ּפֹועלים ׁשּׂשפתנּו אּלא ׂשפתנּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָידי
קרּבנֹות ּבמקֹום ׁשּתפּלֹות ּבלבד זֹו ּדלא ּפרים, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהּקרּבנֹות,

ּבקרֹוב31ּתּקנּום ׁשּיהיה זֹוכים הּתפּלה ידי ׁשעל אּלא , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הּקרּבנֹות ענין יהיה ואז ּכפׁשּוטם. הּקרּבנֹות ענין ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָמּמׁש
ּכמצות לפני נעׂשה וׁשם ּכמאמר הּׁשלמּות, ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָּבתכלית

כּו' וכּידּוע32רצֹונ ּתהיה33. לבֹוא ׁשּלעתיד ּבזה, הּפרּוׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ד' ּבכל ׁשלמּות ּתהיה ׁשאז מּׁשּום הּמצֹות, ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשלמּות
מקריבים ׁשּמהם מדּבר חי צֹומח ּדדֹומם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַהּסּוגים

ּונסכים34קרּבנֹות סלת מּדֹומם, ה)מים ו(נּסּו מלח , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו נקרב הּמדּבר וגם מחי, קרּבנֹות 35מּצֹומח, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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ואילך. סט ע' א' כרך חב"ד לך.)27הערכים יב.)28ר"פ כב, 5)29וירא בהערה ובהנסמן ואילך. 73 ע' ח"כ לקו"ש וראה שם.

ט.)30שם. ב.)31ע' כו, ברכות מוסף.)32ראה תפלת ואילך.)33נוסח פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ שער)34תו"ח ע"ח

י"ז אות ק' מע' (להחיד"א) קדמות מדבר הקרבנות. בהקדמת שלום נהר א). (שלח, ויקרא פ' תושב"כ של"ה ספ"ב. אבי"ע קיצור

ס'. אות ק מע' ליעקב אמת לאברהם. ב.)35מחסד א, ויקרא

    
B˙„BÚL ÌeMÓ ‡l‡ ,˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ‰ ˙cÓ ‰È‰L ÌeMÓƒ∆»»ƒ««∆∆«¬ƒ∆»ƒ∆¬»
z„ÏBnÓe ˆ‡Ó Ï Ï ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰»¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»∆¿≈«¿¿ƒ«¿¿

'B‚27,באופן הוא עבודתו סדר B˙eÏÈ‚Óe,שכל B˙Ïa‚‰Ó ‡ˆiL∆≈≈≈«¿»»ƒ¿ƒ
eÈ‡ Ì‰‡ ÌL ÏÚ ‰„˜Ú‰ BÈÒ ‡˜ ÎlL Úe„iÎÂ¿«»«∆¿»ƒ¿»ƒ¿»¬≈»«≈«¿»»»ƒ

˜ÁˆÈ ÌL ÏÚ ‡ÏÂ ‡˜Âc«¿»¿…«≈ƒ¿»
‰È‰ ‰B‡ÎlL ‡ ,Ba¿«∆ƒ¿»»»
ÏB„ ˜ÁˆÈ ÏL BÈqƒ»∆ƒ¿»»
Ì‰‡L ÌeMÓ ,˙BÈ≈ƒ∆«¿»»

‰È‰עבודתו ÈÁa˙עובד »»ƒ¿ƒ«
Ì‰‡ ,„ÒÁÂ ‰‰‡«¬»»∆∆«¿»»
BÙe „Ó ˜ ‡Ï ,È‰B‡¬ƒ…«ƒ«
,B˙ÓL „Ó Ì ‡l‡∆»«ƒ«ƒ¿»
BÈÒa ‡˜Âc ÎÏÂ¿»≈«¿»¿ƒ¿

Ó‡ ‰„˜Ú‰28‰zÚ »¬≈»∆¡««»
ÌÈ˜Ï‡ ‡È Èk ÈzÚ„È»«¿ƒƒ¿≈¡…ƒ

‰z‡היפך אברהם, לקח כאשר «»
את לשחוט המאכולת את טבעו,

עבודתו כל כי בזה גילה בנו,

שלמעל נפש מסירות מצד ההיא

כתוב שלכן והגבלה. ממדידה

ניסיון עד כי דווקא, "עתה"

שעמידת אפשרות היתה העקדה,

היא הקודמים בנסיונות אברהם

העקדה ובנסיון טבעו. מצד רק

בניסיונות עמידתו גם כי נתגלה

יציאה של באופן היתה הקודמים

ורגילותו טבעו ,מהגבלת
˙ÈÁa ‰È‰L ‰l˙pL∆ƒ¿«»∆»»ƒ¿ƒ«
LeÙÎe ÌÈ˜Ï‡ ‡È¿≈¡…ƒ¿≈

ÈL29‰l˙ Ê‡ ˜L «ƒ∆«»ƒ¿«»
ÈÚ ‰È‰ Èk ,(B˙aÁ ÌÚË««ƒ»ƒ»»ƒ¿«
.'eÎ ˙eÏÈ‚Ó Ï Ï∆¿≈¿ƒ¿
˙„BÚa ‡e‰ ‰Ê c ÏÚÂ¿«∆∆∆«¬«
ÈL „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»ƒ
,B˙eÏÈ‚e BÚÓ ˙‡ˆÏ»≈ƒƒ¿¿ƒ
.Ï eËÂ ‰ÁÓ BzÓeƒƒ¿»¿≈»
ÈLÓÓ k Á‡ ‰p‰Â¿ƒ≈««»«¿ƒ
ÌÈt ‰ÓlLe e˙ka«»¿«¿»»ƒ

Ì ‡l‡ ÒÁ‰ ˙ÓÏL‰ ˜ ‡Ï eÈÈ‰c ÓBÏ LÈÂ .e˙Ù¿»≈¿≈«¿«¿…««¿»«∆»≈∆»«
ÏÈÚÏ ‡n‰ c ÏÚÂ .˙eÓÏL BLÏ30ÂÈÈB‡ Ì Èa ¿¿≈¿«∆∆«¿…»»≈«≈«¿»

‡Ît‰˙‡ È„È ÏÚ ˙eÓÏL Ba ÈÒBÓ ÂÈÈB‡L ,BnÚ ÌÈÏLÈ«¿ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿«¿»
e˙Ù È„È ÏÚ ÒÁ‰ ˙‡ ÌÈÓÈÏLnL „Ïa BÊ ‡Ï Èk ,'eÎƒ…ƒ¿«∆«¿ƒƒ∆∆»≈«¿≈¿»≈
קורבנות, בו להקריב ואיֿאפשר קיים המקדש בית אין כאשר הגלות, בזמן

את הרוחנית בעבודה להשלים קרבנות, הקרבת במקום תפילות חז"ל תיקנו

e˙ÙLהחסר ‡l‡ ,∆»∆¿»≈
˙eÓÏL ÌÈÏÚBtרק לא ¬ƒ¿≈

גם אם כי הרוחנית בעבודה

,ÌÈt ,˙Ba‰ ÈÚa¿ƒ¿««»¿»»ƒ
˙BlÙzL „Ïa BÊ ‡Ïc¿…ƒ¿«∆¿ƒ

Ìez ˙Ba˜ ÌB˜Óa31, ƒ¿»¿»ƒ¿
‰lÙz‰ È„È ÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈«¿ƒ»
B˜a ‰È‰iL ÌÈÎBÊƒ∆ƒ¿∆¿»
˙Ba‰ ÈÚ LnÓ«»ƒ¿««»¿»

ÌËeLÙkענין שפתינו, בזכות ƒ¿»
ומזרזים מקרבים התפלה עבודת

המקדש בית ובנין הגאולה את

ÈÚהשלישי ‰È‰È Ê‡Â .¿»ƒ¿∆ƒ¿«
˙ÈÏÎ˙a ˙Ba‰«»¿»¿«¿ƒ
ÌLÂ Ó‡Ók ,˙eÓÏM‰«¿≈¿«¬«¿»
˙ÂˆÓk ÈÙÏ ‰Ú«¬∆¿»∆¿ƒ¿«

'eÎ Bˆ32Úe„iÎÂ .33 ¿∆¿«»«
„È˙ÚlL ,‰Êa Let‰«≈»∆∆¿»ƒ
ÏÎa ˙eÓÏL ‰È‰z ‡BÏ»ƒ¿∆¿≈¿»
Ê‡L ÌeMÓ ,˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆»
'„ ÏÎa ˙eÓÏL ‰È‰zƒ¿∆¿≈¿»
ÈÁ ÁÓBˆ ÌÓB„c ÌÈ‚eq‰«ƒ¿≈≈««
ÌÈÈ˜Ó Ì‰nL a„Ó¿«≈∆≈∆«¿ƒƒ

˙Ba˜כשיסיר לבוא, לעתיד »¿»
אז העולם, מן הרע את תהיהה' י

כולו העולם העלאת שלימות

34eqÂלקדושה ÁÏÓ ,∆«¿ƒ
ÌÓBcÓ ÌÈÓ(‰ידי על ««ƒƒ≈

המלח, עם קרבן כל הקרבת

הדומם חלק כל את המייצג

שבעולם הדומם עולה בעולם,

הקרבת ידי על ∆…ÏÒ˙לקדושה,
ÁÓBÓ ÌÈÎÒeכל מעלים ¿»ƒƒ≈«
שבעולם ידי,הצומח ועל

ÈÁÓהקרבת ˙Ba˜שבעולם החי כל BÓkעולה ˜ a„n‰ Ì‚Â , »¿»≈«¿««¿«≈ƒ¿»¿
e˙kL35ÌkÓ È˜È Èk Ì„‡(ומעצמכם ‡„Ì(מכם È˙k ‡ÏÂ ∆»»»ƒ«¿ƒƒ∆¿…¿ƒ»»
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ּכי יקריב, ּכי מּכם אדם ּכתיב ולא מּכם יקריב ּכי ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹאדם
הּדֹומם ּכל ׁשּיהיּו ּולעתיד עצמֹו, את ּגם מקריב ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאדם
ּוכמֹו הּׁשלמּות, ּבתכלית ׁשּבעֹולם מדּבר חי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָצֹומח

ּבחינת36ׁשּכתּוב ׁשאפּלּו ּפעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
העׂשּיה ׁשּבעֹולם וכּידּוע37ּפעּול ּדֹומם, ּבחינת 38(ׁשּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עֹולמֹות ד' ּכנגד הם מדּבר חי צֹומח ּדֹומם ּבחינֹות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשד'
וידיעה ּדעת ּבבחינת ידע עׂשּיה) יצירה ּבריאה ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָאצילּות

ּבּתניא (וכּמבאר מּלׁשֹון39חזקה הּוא הּדעת ׁשענין ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹ
ּפעלּתֹו. אּתה ּכי ּבחזק) מחׁשבּתֹו ׁשּיתקע ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹהתקּׁשרּות
ּכמֹו האדם, ידי על הּסּוגים ד' ּבכל נפעל זה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּדענין

הּמבאר40ׁשּכתּוב ּדר ועל ּבלּבם, נתן העֹולם את ּגם ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
זה,41ּבּתניא ׁשּמּסּוג הּקרּבנֹות ידי על עֹולה סּוג ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

את מעלה זה הרי אחד סלת עּׂשרֹון ׁשּמקריבים ידי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדעל
ּדר על כּו'. וחי ּבדֹומם זה ּדר ועל הּצֹומח, מין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכל

סּוגים. הד' ּבכל ּׁשּנפעל ּדידן ּבנּדֹון הּוא ְְְִִִִֶֶַַַָזה

ÔÈÚ‰Âענין ּבֹו ׁשּיׁש הּוא האדם מעלת ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ּכמֹו הּוא ׁשּבאדם הּבחירה ּדענין ְְְְְִִִֶַַַָָָָָהּבחירה,

מּׁשּום42ׁשּכתּוב הינּו גֹו', מּמּנּו ּכאחד היה האדם הן ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
לֹו קדמה ׁשּלא מּמּנּו, אחד ּבבחינת מׁשרׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיׂשראל
ועל הּבחירה. ענין ּבהם יׁש ולכן וׁשלֹום, חס וסּבה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעּלה

נאמר הּטֹוב43זה ואת החּיים את גֹו' לפני נתּתי ראה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁש הינּו ּבחּיים, ּובחרּת ּבחירה.גֹו' ׁשל ּבאפן הּוא הּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּׁשאין מה והּטֹוב החּיים הּוא זה ׁשענין ׁשּיֹודע ּדאף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהינּו,
לכאֹורה ּבזה ׁשּיי אין זה ּפי ׁשעל הפכֹו, הּוא ההפ ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכן
מּצד הּוא זה ׁשעֹוׂשה הּסּבה מקֹום מּכל הּבחירה, ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָענין
ּובחרּת ׁשּנאמר ואף חפׁשית. ּבחירה הּבחירה, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָענין
הּבחירה ענין ׁשּיהיה ׁשּלמעלה ידיעה ׁשּיׁש הינּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחּיים,

מקֹומֹות ּבכּמה מבאר ּכבר מקֹום מּכל ׁשאין44ּבחּיים, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
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BÓÚ ˙‡ Ìb È˜Ó Ì„‡‰ Èk ,È˜È Èk ÌkÓנפשו את שמעלה ƒ∆ƒ«¿ƒƒ»»»«¿ƒ«∆«¿

במסירות למשא, וכחמור לעול כשור רתימתה, ידי על לה' ומקריבה הבהמית

ה' לעבודת a„Óנפש ÈÁ ÁÓB ÌÓBc‰ Ïk eÈ‰iL „È˙ÚÏe ,¿»ƒ∆ƒ¿»«≈≈««¿«≈
e˙kL BÓÎe ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÏBÚaL36ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ ∆»»¿«¿ƒ«¿≈¿∆»¿≈«»»

elÙ‡L ,BzÏÚt ‰z‡ Èkƒ«»¿«¿∆¬ƒ
ÌÏBÚaL ÏeÚt ˙ÈÁa¿ƒ«»∆¿«

‰iNÚ‰37˙ÈÁa „‚kL »¬ƒ»∆¿∆∆¿ƒ«
Úe„iÎÂ ,ÌÓBc38'„L ≈¿«»«∆

ÈÁ ÁÓB ÌÓBc ˙BÈÁa¿ƒ≈≈««
'„ „‚k Ì‰ a„Ó¿«≈≈¿∆∆
‰‡Èa ˙eÏÈ‡ ˙BÓÏBÚ»¬ƒ¿ƒ»
Ú„È ‰iNÚ ‰ÈÈ¿ƒ»¬ƒ»≈«
‰ÚÈ„ÈÂ ˙Úc ˙ÈÁaƒ¿ƒ«««ƒƒ»

‡Èza ‡nÎÂ ‰˜ÊÁ39 ¬»»¿«¿…»««¿»
ÔBLlÓ ‡e‰ ˙Úc‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««««ƒ¿
Ú˜˙iL ˙eM˜˙‰ƒ¿«¿∆ƒ¿«
‰z‡ Èk ˜ÊÁa BzLÁÓ«¬«¿¿…∆ƒ«»
ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚc .BzÏÚt¿«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿»
È„È ÏÚ ÌÈ‚eq‰ '„ ÏÎa¿»«ƒ«¿≈

ד'‰‡„Ìעבודת להעלות »»»
ושבעול שבו אלה BÓkםסוגים ,¿

e˙kL40ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ìb ∆»«∆»»
c ÏÚÂ ,ÌaÏa Ô˙»«¿ƒ»¿«∆∆

‡Èza ‡n‰41ÏkL «¿…»««¿»∆»
È„È ÏÚ ‰ÏBÚ ‚eÒ∆«¿≈
,‰Ê ‚eqnL ˙Ba‰«»¿»∆ƒ∆
ÌÈÈ˜nL È„È ÏÚc¿«¿≈∆«¿ƒƒ
‰Ê È‰ „Á‡ ˙ÏÒ ÔBÚƒ»…∆∆»¬≈∆
ÔÈÓ Ïk ˙‡ ‰ÏÚÓ«¬∆∆»ƒ
‰Ê c ÏÚÂ ,ÁÓB‰«≈«¿«∆∆∆
c ÏÚ .'eÎ ÈÁÂ ÌÓB„a¿≈»««∆∆
Ô„Èc ÔBca ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒƒ«
.ÌÈ‚eÒ '„‰ ÏÎa ÏÚÙpM∆ƒ¿«¿»«ƒ
˙ÏÚÓ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¬«
ÔÈÚ Ba LiL ‡e‰ Ì„‡‰»»»∆≈ƒ¿«
‰ÈÁa‰ ÔÈÚc ,‰ÈÁa‰«¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»
BÓk ‡e‰ Ì„‡aL∆»»»¿

e˙kL42‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰ ∆»≈»»»»»
epnÓ „Á‡kורע טוב ÌÈLLÓלדעת Ï‡NiL ÌeMÓ eÈ‰ ,'B‚ ¿««ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈À¿»ƒ

,ÌBÏLÂ ÒÁ ‰aÒÂ ‰lÚ BÏ ‰Ó„˜ ‡lL ,epnÓ „Á‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«∆»ƒ∆∆…»¿»ƒ»¿ƒ»«¿»
‰ÈÁa‰ ÔÈÚ Ì‰a LÈ ÔÎÏÂגם לבחור האפשרות את מקבל יהודי ¿»≈≈»∆ƒ¿««¿ƒ»

חופש שלמות את המבטא דבר – שלו הבחירה' ענין 'שורש היפך שהם בענינים

לעליון' 'אדמה לשון – האדם מעלת הוא החופשית הבחירה ענין הגמור. .הרצון
Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ43B‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ 'B‚ ÈÙÏ Èz˙ ‰‡ ¿«∆∆¡«¿≈»«ƒ¿»∆∆««ƒ¿∆«

,eÈ‰ .‰ÈÁa ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ Ïk‰L eÈ‰ ,ÌÈiÁa zÁe 'B‚»«¿»««ƒ«¿∆«…¿…∆∆¿ƒ»«¿
Ù‰‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó B‰Â ÌÈiÁ‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL Ú„BiL ‡c¿«∆≈«∆ƒ¿»∆««ƒ¿««∆≈≈«≈∆
‰Ê Èt ÏÚL ,BÎÙ‰ ‡e‰¬»∆«ƒ∆
‰B‡ÎÏ ‰Êa ÈiL ÔÈ‡≈«»»∆ƒ¿»

‰ÈÁa‰ ÔÈÚהתורה שהרי ƒ¿««¿ƒ»
נמשכים טוב ידי על כי מעידה

מות, נמשך הרע ידי ועל חיים

שלא ה'פתי' הוא מי לכאורה,

וחיים לטוב ÏkÓיימשך ,ƒ»
‰Ê ‰NBÚL ‰aq‰ ÌB˜Ó»«ƒ»∆∆∆
,‰ÈÁa‰ ÔÈÚ „Ó ‡e‰ƒ«ƒ¿««¿ƒ»

˙ÈLÙÁ ‰ÈÁa,כלומר ¿ƒ»»¿ƒ
החסידות, בתורת כמבואר

צריכה וחיים טוב אחר המשיכה

– ו"בחרת" של באופן להיות

ולמעלה חופשית שהיא בחירה

שכליים. ושיקולים מטעמים

ולא 'כך ענינה האמיתית הבחירה

מדידה מכל למעלה אחרת'

מגדר למעלה כולל והגבלה,

מדוע מבין אינו כאשר גם השכל.

קדושה אחרי נמשך להיות עליו

הדרכים שתי שכאילו עד – וטוב

שוות דרכים שתי הם ורע דטוב

על לאחד יתרון מבלי בעיניו,
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ט      

ּכי יקריב, ּכי מּכם אדם ּכתיב ולא מּכם יקריב ּכי ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹאדם
הּדֹומם ּכל ׁשּיהיּו ּולעתיד עצמֹו, את ּגם מקריב ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאדם
ּוכמֹו הּׁשלמּות, ּבתכלית ׁשּבעֹולם מדּבר חי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָצֹומח

ּבחינת36ׁשּכתּוב ׁשאפּלּו ּפעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
העׂשּיה ׁשּבעֹולם וכּידּוע37ּפעּול ּדֹומם, ּבחינת 38(ׁשּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עֹולמֹות ד' ּכנגד הם מדּבר חי צֹומח ּדֹומם ּבחינֹות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשד'
וידיעה ּדעת ּבבחינת ידע עׂשּיה) יצירה ּבריאה ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָאצילּות

ּבּתניא (וכּמבאר מּלׁשֹון39חזקה הּוא הּדעת ׁשענין ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹ
ּפעלּתֹו. אּתה ּכי ּבחזק) מחׁשבּתֹו ׁשּיתקע ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹהתקּׁשרּות
ּכמֹו האדם, ידי על הּסּוגים ד' ּבכל נפעל זה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּדענין

הּמבאר40ׁשּכתּוב ּדר ועל ּבלּבם, נתן העֹולם את ּגם ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
זה,41ּבּתניא ׁשּמּסּוג הּקרּבנֹות ידי על עֹולה סּוג ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

את מעלה זה הרי אחד סלת עּׂשרֹון ׁשּמקריבים ידי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדעל
ּדר על כּו'. וחי ּבדֹומם זה ּדר ועל הּצֹומח, מין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכל

סּוגים. הד' ּבכל ּׁשּנפעל ּדידן ּבנּדֹון הּוא ְְְִִִִֶֶַַַָזה

ÔÈÚ‰Âענין ּבֹו ׁשּיׁש הּוא האדם מעלת ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ּכמֹו הּוא ׁשּבאדם הּבחירה ּדענין ְְְְְִִִֶַַַָָָָָהּבחירה,

מּׁשּום42ׁשּכתּוב הינּו גֹו', מּמּנּו ּכאחד היה האדם הן ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
לֹו קדמה ׁשּלא מּמּנּו, אחד ּבבחינת מׁשרׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיׂשראל
ועל הּבחירה. ענין ּבהם יׁש ולכן וׁשלֹום, חס וסּבה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעּלה

נאמר הּטֹוב43זה ואת החּיים את גֹו' לפני נתּתי ראה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁש הינּו ּבחּיים, ּובחרּת ּבחירה.גֹו' ׁשל ּבאפן הּוא הּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּׁשאין מה והּטֹוב החּיים הּוא זה ׁשענין ׁשּיֹודע ּדאף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהינּו,
לכאֹורה ּבזה ׁשּיי אין זה ּפי ׁשעל הפכֹו, הּוא ההפ ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכן
מּצד הּוא זה ׁשעֹוׂשה הּסּבה מקֹום מּכל הּבחירה, ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָענין
ּובחרּת ׁשּנאמר ואף חפׁשית. ּבחירה הּבחירה, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָענין
הּבחירה ענין ׁשּיהיה ׁשּלמעלה ידיעה ׁשּיׁש הינּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחּיים,

מקֹומֹות ּבכּמה מבאר ּכבר מקֹום מּכל ׁשאין44ּבחּיים, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
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י 

ׁשּלמּטה ידיעה ואפילּו הּבחירה, את מכרחת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהּידיעה
ׁשּכן וכל הּבחירה, את מכרחת אינּה עתידֹות) ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ(יֹודע

ׁשּלמעלה. ְְְִֶַָָידיעה

‰p‰Âלהיֹות ׁשּצרי האדם ּבעבֹודת ׁשהּוא ּכׁשם ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
הכי מהּדרּגא חפׁשית, ּבחירה ׁשל ּבאפן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעבֹודה
ּגם הּוא וכן ,מּמ ּלמעלה מה ּדע הרי ׁשּבּנפׁש, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנעלית
ּדלא ּבחירה. ׁשל ּבאפן הם ׁשּלמעלה ׁשהּברכֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה,
ּבטֹוב ּומתּוקה טֹובה ׁשנה נֹותן ׁשהקּב"ה ּבלבד ְְְִֵֶַַָָָָָָזֹו
ּומזֹוני חּיי ּבני טפחים, מעׂשרה ּולמּטה והּנגלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנראה

רז"ל ׁשאמרּו אף (ּכי רויחי ּובכּלם חּיי45רויחי ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
הרי ּבמּזלא, אּלא מיּלתא ּתליא ּבזכּותא לא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּומזֹוני
ממליכים הם ּכי הּמּזלֹות, ּכל על הּבית ּבעלי הם ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָיׂשראל
זאת, עֹוד אּלא כּו'), מלכים הּממלי והּוא הקּב"ה ְְְִִֶֶַַַָָָָֹאת

ליׂשראל ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו מה46ּדמּגיד , ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה ׁשאֹומר47ּׁשהּוא ּוכׁשם , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ׁשּמּצד ּבחירה חפׁשית, ּבבחירה ּבחּיים, ּובחרּת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָליׂשראל
לנּו ּדיבחר ּבאפן הם הקּב"ה ׁשל ּברכֹותיו ּגם ּכ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהעצם,

גֹו' נחלתנּו לזה48את ּדנֹוסף וּכנ"ל, ּבחירה. ׁשל ּבאפן , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
המלאה מּידֹו ּומתּוקה טֹובה ׁשנה נֹותן ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהקּב"ה
ּגם נֹותן לזה ׁשּנֹוסף ועד והרחבה, הּקדֹוׁשה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהּפתּוחה
ּדענין טֹוב, ׁשם הּבעל ּבסּדּור ּכדאיתא הּגדּוׁשה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָמּידֹו
ּגם הּוא (וכן והגּבלה מּמדידה למעלה הּוא ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּגדּוׁשה

גֹו'49ּבהלכה נחלתנּו את לנּו ׁשּיבחר זאת, עֹוד הּנה ,( ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאֹומרים ּדר על הּתקיעֹות, לפני ּפעמים ז' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָ(ׁשאֹומרים

חביבין הּׁשביעין וכל ּכּפּור, יֹום ּבמֹוצאי האלקים הּוא הוי' ּפעמים ּבבחינת50ז' ,( ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵַַָָָָָָֹ
ּבגאֹון נמׁשכת זֹו ּובחירה וׁשלֹום, חס וסּבה עּלה לֹו קדמה ׁשּלא מּמקֹום ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבחירה
לׁשֹון הּוא סלה ׁשּגם ּדסלה, ּובאפן מּיׂשראל, ׁשּלמעלה יעקב ּבבחינת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹיעקב,

רז"ל ּכמאמר עד) לׁשֹון ּכמֹו לֹו51נצחּיּות אין ועד סלה נצח ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
רּוחנּיּות, יׂשראל עֹוׂשים ּומהם ּבגׁשמּיּות, הּברכֹות ּכל נמׁשכים ּומּזה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהפסק.

הּזקן רּבנּו מּגׁשמּיּות52ּכתֹורת עֹוׂשים והם ּגׁשמּיּות ליׂשראל נֹותן ׁשהקּב"ה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשל יחידֹו א', אֹות ּבֹו ׁשּממׁשיכים ידי על ּגאּולה מּגלּות ׁשעֹוׂשים ועד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחנּיּות,

מּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה יׂשראל לגאּולת מּמׁש ּבקרֹוב ׁשּזֹוכים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָעֹולם,
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יי מכתב כללי

 ב"ה,  יום שלישי שהוכפל בו כי טוב,

 פרשת וזאת הברכה אשר ברך משה,

 ששי לחודש השביעי, ה'תשד"מ. 

ברוקלין, נ.י.

 אל כל בני ובנות ישראל

 בכל מקום שהם, 

ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה!

פותחין בברכה, ברכת חתימה וגמר חתימה טובה. 

בבואנו מראש-השנה ומשבת-שובה, אשר לפי קביעות שנה זו מוליך ראש-השנה אל שבת-קודש, 

שבת-שובה. 

ובהמשך לנקודה השניה שבקביעות שנה זו – שראש-השנה חל בשבוע פרשת האזינו – 

כפי ששתי נקודות אלה הוסברו במכתבים הקודמים, מערב שבת קודש ח"י אלול וממוצאי שבת 

קודש כ"ה אלול )תשמ"ג(. 

ואפשר להוסיף – על-כל-פנים בקיצור נמרץ – על השייכות המיוחדת של ראש-השנה – 

"תקעו  נאמר  מזמור התהלים שבו  הוא  שלו  יום"  של  בשבוע, אשר ה"שיר  יום החמישי  אל  א( 

בחודש שופר", ואל יום הששי בשבוע, שה"שיר של יום" שלו הוא "ה' מלך גאות לבש" אשר אדם הראשון 

עשה את הדבר על ידי כך שהביא את הבריאה כולה ל"נשתחוה ונכרעה, נברכה לפני ה' עושנו", ב"ראש 

השנה" הראשון שהיה בעולם. 

ב( אל פרשת האזינו, שנאמרה "לעד בבני ישראל" במשפט ה', ו"משפט איהו רחמי", ובפרט – ביום 

המשפט בראש-השנה, שאז ה' "עומד מכסא דין" )לגמרי( "ויושב על כסא רחמים", ומזכה את בני ישראל, 

יום שלישי שהוכפל בו כי טוב: פרש"י בראשית א, ז. ובאוה"ת )בראשית לג, ב. משפטים ע' א'קנז. ועוד( 
מקשר זה עם טוב לשמים וטוב לבריות – קידושין מ, א. וראה פיה"מ להרמב"ם פאה בתחלתה. מכתב כ"ק אדמו"ר 
)מהורש"ב( נ"ע בסה"מ תש"ט ע' יח )השני(. מכ' ומאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שם. ובפרש"י שם בסופו – דגם העבר 

נעשה טוב. 
פרשת וזאת הברכה: להעיר, אשר בקביעות שנה זו פרשה זו היא במשך ג' שבועות, רובו של חודש תשרי. 
ולהעיר מתורת אדה"ז: מען בעדארף לעבן מיט דער צייט . . מיט פרשת השבוע כו' )"היום יום" ב' חשון. סה"ש תש"ב 

ע' 29 ואילך(. 
ששי: ושיעור חומש דיום זה: וליוסף אמר, הוא ספירת היסוד, ספירה הששית דז"א. 

– תורת  על כל השנה"  ישראל  לכל  ברוב טוב  והמשביע  ח(  )ויק"ר פכ"ט,  לחודש השביעי: הוא "המשובע 
הבעש"ט )"היום יום" כ"ה אלול. כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סי' לא. וש"נ(. וראה גם ד"ה יו"ט של ר"ה ה'תש"י 

בתחלתו. 
כ"ה אלול: שבו נברא העולם. ראה מכתב דמוצש"ק כ"ה אלול. וש"נ. 

יום החמישי . . ה"שיר . . שלו הוא . . "תקעו בחודש שופר": תהלים מזמור פא. ר"ה לא, ב. 
יום הששי . . שה"שיר של יום" שלו הוא "ה' מלך גאות לבש": תהלים מזמור צג. ר"ה לא, א. מסכת תמיד 

שם. 
ל"נשתחוה . . עושנו": תהלים צה, ו. 

"לעד בבני ישראל": וילך לא, יט ובפרש"י שם. 
"לעד בבני ישראל" במשפט ה': ראה פרש"י ריש פ' האזינו. 

והצילו העדה" –  ו"משפט איהו רחמי": תקו"ז בהקדמה )"פתח אליהו"(. ובנגלה דתורה: "ושפטו העדה 
ר"ה כו, א. 

"עומד מכסא דין" . . "ויושב על כסא רחמים": ויק"ר פכ"ט ג: בשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין 
וראה  )בחודש השביעי(.  כג  פיסקא  דר"כ  כו'. פסיקתא  ויושב בכסא רחמים  הדין  עומד מכסא  )הוא(  לפני הקב"ה, 
עלה אלקים תש"ח  ד"ה  ד"ה תקעו תרפ"ח בתחלתו.  וראה  )תק"ש(.  ו. כתבי האריז"ל במקומם  ד,  ויק"ר שם,  גם 

בתחלתו. 



יב
כל בני ישראל, להכתב ולהחתם לאלתר בספרן של צדיקים, כיון שהתורה אומרת ומעידה ש"ועמך כולם 

צדיקים". 

והיא )פ' האזינו( נאמרה בהבטחה ש"לא תשכח" – זכרון נצחי, שאותה זוכרים מעצמם ובתוספת 

של "שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך", ובמיוחד ב"יום הזכרון", ראש-השנה, 

נתעכב בזה על נקודה שלישית בקביעות של ראש-השנה בשנה הנוכחית: העובדה שראש-השנה 

)ה"ראש" של השנה( הוא של "שנה מעוברת", שנה בת שלושה-עשר חדשים, שהיא מבורכת בימים נוספים, 

יתירה לא רק על שנה פשוטה, כי אם אפילו על שנת-חמה שיש בה 365 ימים. 

* * *

הענין של "שנת עיבור" קשור כידוע, בכך ש"ישראל מונין ללבנה": 

הלוח היהודי-תורני מבוסס על מהלך הלבנה ומורכב משנים-עשר חדשי לבנה, 

אבל מאחר שהתורה דורשת שהחגים יחולו בתקופתם המתאימה: חג הפסח – ב"חודש האביב" 

)ניסן(, חג הסוכות – ב"זמן האסיף" )תשרי(, וכך הלאה, והרי תקופות השנה נקבעות לפי מהלך השמש – 

נדרש לפיכך שכל שנתיים-שלוש, כאשר ההפרש בין שנת-חמה לשנת-לבנה מצטבר כדי חודש ימים, יתווסף 

אז לשנת הלבנה עוד חודש – ויש אז אדר-ראשון ואדר-שני – כדי להשוות את ההפרש ולהבטיח שהחגים 

יחולו בזמנם המתאים. 

* * *

כפי שהוזכר פעמים רבות צריך אדם ללמוד מכל דבר בקשר להתנהגותו, וחייו בכלל, וביחוד – 

כיצד לעבוד את הקב"ה )"אני נבראתי לשמש את קוני"(, ובאופן מיוחד – מענין כה חשוב כ"שנת עיבור", 

שבה תלויה הקביעות של החדשים והחגים של השנה. 

אחת הנקודות בדבר היא, שלמרות ששניהם – הן השמש והן הירח – נבראו כדי "להאיר על הארץ", 

הרי ב"להאיר" של השמש אין כל שינוי מיום ליום ולעומתו בירח נראה שינוי בלתי פוסק, כשכל יום שונה 

להכתב ולהחתם לאלתר בספרן של צדיקים: ר"ה טז, ב. 
ש"ועמך כולם צדיקים": ישעי' ס, כא. 

בהבטחה ש"לא תשכח": וילך לא, כא )וקאי על השירה הזאת( ובפרש"י שם. 
"שאל . . ויאמרו לך": האזינו לב, ז. 

בימים נוספים: מספר ימים הכי גדול שאפשר להיות בשנה, שפ"ה – לא שפ"ג או שפ"ד כבשאר שנות עיבור, 
היא גם "שלימה" – לא חסרה או כסדרה. 

הענין של "שנת-עיבור": בהבא להלן ראה רמב"ם הל' קידה"ח רפ"א ורפ"ד. ולהעיר שבעיבור נאמר "סוד" 
העיבור. וראה רמב"ם שם פי"א ה"ד. ובירושלמי סנהדרין פ"א ה"ב: בסוד עמי לא יהיו זה עיבור. – נתבאר בלקוטי 
לוי"צ לפסוקים כו' ע' קטו. בנוגע להשלימות דשנת העיבור – להעיר מומלכי צדק מלך שלם – אוה"ת לך עו, ב ואילך. 

ולהעיר מפרש"י וישלח לג, יח. מו"נ בסופו. 
ש"ישראל מונין ללבנה": סוכה כט, א. ב"ר פ"ו, ג. וראה אוה"ת בראשית ד, ב ואילך. ובכ"מ. – וצע"ק לשון 

הרמב"ם ריש הל' קידה"ח: והשנים שאנו מחשבין הם שני החמה. 
שהחגים יחולו בתקופתם המתאימה: תשא לד, כב )ובסנהדרין יג, א(. ראה טז, א )ובפרש"י שם. ר"ה כא, 

א. סנהדרין שם, ב(. 
צריך אדם ללמוד: תורת הבעש"ט כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סי' קכז. "היום יום" ט' אייר. תורת הה"מ 

לקו"א )הוצאת קה"ת( סי' ריג. 
)"אני נבראתי לשמש את קוני"(: משנה וגמרא סוף מסכת קידושין. 

ששניהם . . נבראו כדי "להאיר על הארץ": בראשית א, טו. 
השמש . . הירח . . "להאיר על הארץ": ועד שהשמש "ממתקת" הפירות והלבנה "מבשלת" הפירות )פרש"י 

פרשתנו – דשיעור יום זה – לג, יד(. 
השמש אין כל שינוי . . בירח . . שינוי: ראה תו"א ד"ה בחודש השלישי )סז, ג(. תו"ח שמות שעא, ב ואילך. 
אוה"ת יתרו ע' תשפו ואילך. סה"מ תרכ"ז ע' קלב. וראה ס' הליקוטים – דרושי דא"ח צמח צדק – ערך לבנה ע' ת 

ואילך. וראה או"ת להה"מ עה"פ ועינינו מאירות כשמש, סי' רצז )הוצאת קה"ת(. 
אין כל שינוי . . מיום ליום: היינו בה"להאיר". 

אגרות קודש
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מן היום שלפניו, החל מיום מולד הירח – לאחר שה"להאיר" שלו לא היה כלל: במחצית הראשונה של 

וגדל עד ל"קיימא סיהרא באשלמותא" )=הירח קיים במלואו(, ובמחצית השניה של  החודש הוא הולך 

החודש הוא הולך וקטן עד שהוא מתכסה לגמרי כהכנה לראש-חודש חדש שבו הוא מתחדש. עוד נקודה 

חשובה ביותר: כל השינויים בירח נעשים בו רק על-ידי השמש המאיר עליו. 

כיון שהתורה, תורת אמת, אומרת שכל אדם הוא "עולם", ויותר מזה "עולם מלא" בכל הפרטים, 

משתקפות,  השמש,  של  )"היציבות"(  ו"אי-ההשתנות"  שבירח  ה"השתנות"  הטבע,  תופעות  ששתי  מובן 

ולקבוע  – לבחור לעצמו מהשקפות העולם השונות  נטיות: מחד  יש בטבעו שתי  בחיי האדם. לכל אדם 

לעצמו עקרונות יסוד ומטרות קבועות ובלתי מעורערות: חכמה ושלימות בה, מדות טובות ושלימות בהן, 

צדק ויושר וכו' - ויחד עם זאת יש לו נטיה לשנות ולחדש, ליצור מחדש )אפילו ביחס ליום הקודם שלו 

עצמו(, וכו'. 

זו לזו, אך מאחר  והיציבות – סותרות  לכאורה, במבט ראשון, שתי תכונות אלו – ההתחדשות 

שהאדם הוא "עולם מלא", הרי שתי התכונות לא רק שאינן סותרות, אלא, אדרבה, הן משלימות זו את זו, 

ושתיהן יחד מאפשרות לו למלא את מטרתו ומשימתו בחיים במלוא המדה – כדרך ששנת-העיבור מביאה 

השוואה ושלימות בסדר הזמנים. 

* * *

ההסבר לכך בקצרה – החל בדוגמא פשוטה ביותר: 

בכל יום – מתחיל היהודי את יומו ב"מודה אני לפניך", וממשיך – בברכות השחר, פסוקי דזמרה, 

קריאת שמע וברכותיה, הברכות הראשונות והאחרונות של תפלת העמידה וכו' – מבלי ישונה.

להשתנות  חייבות  התפילה  של  האמצעיות"  "הברכות  כי  הנצחית  התורה  אומרת  זאת  עם  יחד 

בראש-השנה ביחס לכל ימי השנה, בשבת – לגבי ימי החול וכו', ושירו של יום משתנה מיום ליום. 

כך גם בשיעורי-תורה: בכל יום אותם דברים מן התורה שבכתב )פרשת ברכות כהנים( ומן התורה 

)ביחס  ויחד עם זה – הלכות החג בחג, הלכות שהזמן גרמן  שבעל-פה )"אלו דברים", "איזהו מקומן"(, 

לפעילויות היום-יומיות – מה היא ההוראה של התורה בהן( וכיוצא באלה. 

כללית יותר בענין זה: תורה – "לא תהיה מוחלפת" יחד עם "להגדיל תורה ולהאדירה", מצוות – 

באופן של "לא תוסיפו ולא תגרעו" יחד עם הידור מצוה ו"להעלות בקודש", ושני הסוגים משלימים אחד 

את השני. 

ובכל הענינים הללו נדרש אותו תוקף, עד כדי מסירות נפש, הן בענינים השווים תמיד )כפי שמסמל 

השמש(, והן בענינים המשתנים )כפי שמסמל הירח(, וכל זה נוצר על-ידי תורה-אור, שלא תהיה מוחלפת, 

לפי רצון הקב"ה, שכל יהודי יהיה עולם מלא, 

ל"קיימא סיהרא באשלמותא": זח"א קנ, רע"א. ח"ב פ"ה, א. עד"ז שמו"ר פט"ו, כו. 
בירח . . רק על ידי השמש: זח"א רלו, סע"ב. שם רמט, ב. ובכ"מ. 

שכל אדם הוא "עולם": עולם קטן זה האדם – תקו"ז תס"ט )ק, ב. קא, א(. וראה תנחומא פקודי ג. אדר"נ 
ספל"א. 

"עולם מלא": סנהדרין לז, סע"א במשנה. 
. בשבת: להעיר משו"ע אדה"ז הל' שבת סי'   . . חייבות להשתנות בראש השנה   . "הברכות האמצעיות" 

רס"ח ס"ב. וי"ל. ואכ"מ. 
הלכות החג בחג: סוף מגילה. שו"ע אדה"ז ריש הל' פסח. 

"לא תהיה מוחלפת": עיקר הט' מי"ג העיקרים. וראה רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ט. הל' מלכים פי"א סוף ה"ג. 
פיה"מ סנהדרין פ' חלק יסוד התשיעי. 

אגרות קודש
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חפשי תרגום

לה יש - שלפניה) השנים מן שונה היא (שבה שנה כל של המיוחדת שקביעותה פעמים, כמה דובר כבר
"קביעה"), מלשון הוא "קביעות" (שכן השנה של אופנה את "קובעת" שהיא ועד השנה, עניני כל על השפעה

הבאות. השנים על זו פעולה נמשכת - מכן לאחר וגם
מיוחד. ענין בה יש שנה שבכל המיוחדת שקביעותו הכפורים", יום ל"ערב בנוגע גם הדבר וכך

(ב) שבת; בערב כיפור יום ערב חל - השבוע בימות (א) דברים: בשני נבדלת זו בשנה זה יום של קביעותו
שבהן שנים כבכמה [שלא הברכה וזאת בפרשת כיפור יום ערב חל - השבוע פרשת דהיינו ב"שבועֿהתורני"

"האזינו"]. היא כיפור יום ערב של השבוע שפרשת כך כיפור, יום אחרי האזינו פרשת קוראים

אחר נמשך ומזה הבאה, השנה כל של אופנה את כאמור, ו"קובעת", ומשפיעה פועלת זו מסויימת וקביעות
זה. שלאחרי השנים על כך

.הכפורים ליום הכנה - (כשמו) הוא כיפור" יום "ערב של ענינו
האריז"ל בכתבי כמפורט - תשרי לחודש התשיעי יום בתור זה שביום וענינים לפעולות שבנוסף 1כלומר,

"ערב שהוא בכך מיוחד ענין בו קיים - בתשרי ט' כולל תשובה, ימי מעשרת יום בכל מיוחד ענין נפעל כיצד
כיפור". יום

וכדאיתא כיפור, יום של בענינו בעצמו פועל הוא אלא כיפור, ליום הכנה הוא זה שיום רק לא זאת: ועוד
יום2בגמרא שבערב ושתיה שהאכילה דהיינו, ועשירי", תשיעי התענה כאילו כו' בתשיעי ושותה האוכל "כל

כיפור. ביום ("התענה") התענית ענין ידי על הנפעל הענין אותו את פועלת כיפור

המבואר דרך ועל עצמו. כיפור יום לגבי אפילו כיפור יום בערב מיוחד עילוי על מורה שזה לומר, ויש
פורים כיפור3בדרושי יום לגבי הפורים חג (ושמחה4במעלת ושתיה אכילה ידי על פועלים שבפורים שהיות ,

ידעי" דלא ההמשכה5"עד שבפורים הוכחה זו הרי - דוקא ועינוי תענית ידי על כיפור ביום שפועלים מה את (
זה דרך על – ושתיה) אכילה בעניני יותר", "למטה נמשכת היא (שלכן יותר עליון וממקום יותר גדולה היא

ושתיה. האכילה ידי על ועשירי" . . התענה ד"כאילו הענין נפעל שבו כיפור, יום בערב גם הוא

ביום התענית שפועלת הענין אותו את גשמית ושתיה אכילה ידי על (שפועלים זה ענין תוכן והנה
דוקא. הגוף ידי ועל עם הקב"ה את לעבוד הגוף, עבודת מעלת - הוא בכללות הכיפורים)

טוב שם הבעל הפסוק6וכתורת בסיגופים",7על לשברו "ולא הגוף את ולזכך לברר שיש עמו", תעזוב "עזוב
הגוף). (עם עמו" תעזוב "עזוב שיהיה כדי

הניצוצות מן יותר עליון ממקום מקורם העולם, בגשמיות הנמצאים הניצוצות כי - הוא הדבר וטעם
ביותר". גבוה ה"גבוה אל מגיעים ביותר" תחתון ה"תחתון של בירורו ידי על דוקא ולכן, העולם, שברוחניות

הפסוק8וכמבואר שאפילו9על - האדם" יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על "לא
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הכוונות1) שער עשי"ת. סדר מרשקוב) (להר"ש האריז"ל סידור
תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת וראה הא'). דרוש (לפני ר"ה דרושי

ש.ז. א') (התוועדות
(ד"סוד2) פ"א יוהכ"פ שער פע"ח וראה וש"נ. ב. פא. יומא

דערב חיצונית" ושתי' "אכילה נעשה דיוהכ"פ פנימית" ושתי' אכילה
יוהכ"פ).

אֿב.3) קכא, הוספות ואילך. ד צט. ואילך. סע"ד צה, מג"א תו"א
ועוד. ב'שיזֿח. ע' מג"א אוה"ח

כפורים.4) היינו דכיפורים ב) נז, - (חכ"א בתקו"ז כמפורש
ב.5) ז. מגילה
ע'6) ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות שבט. כח יום" "היום

סט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט שכה.
ה.7) כג, משפטים
לקו"ת8) קצד. סי' כש"ט - עה"פ) עקב (ל"ת האריז"ל ע"פ -

ועוד. א. צו. מסעי לקו"ח ד. סה, תו"א וראה ואילך. סע"ב יג, צו
ג.9) ח, עקב

ודבר וודאי הוא שהשם נותן לכל אחד ואחת את הכחות הדרושים, עד כדי מסירות נפש, בשתי 

התכונות, והיהודי צריך להוציא אותם אל הפועל בהרמוניה מלאה ובשלימות. 

וזה אחד הלקחים משנת העיבור – שיש להתבונן, ובמיוחד בימים אלה של חשבון-הנפש ותשובה, 

בשתי התכונות האמורות, לערוך סיכום של כל אחת מהן, ול"השוותן" כדי להשיג את השלימות המלאה 

ולנצל את הכחות שהקב"ה העניק לכל אחד ואחת לביצוע שליחות הנשמה של "לשמש את קוני", ולעשות 

זאת – כמו את כל הענינים של התורה והמצוות – בשמחה ובטוב לבב. 

* * *

ויהי רצון שההתבוננות בנקודות האמורות תנוצל הן באשר לתורה בשלימותה יחד עם "להגדיל 

תורה ולהאדירה", והן באשר למצוות – ב"לא תוסיפו ולא תגרעו" יחד עם תוספת בהידור מצוה וב"להעלות 

בקודש", הלוך ומוסיף, ושכל זה יוסיף עוד יותר בהצלחה בכלל, ובכל האמור במיוחד, ושהדברים יבואו 

השנה,  ימי  בכל  והנגלה,  הנראה  בטוב  טובה  חתימה  וגמר  בחתימה  היהודים,  כל  ואצל  יהודי  כל  אצל 

ובמיוחד – שהשנה עשירה ב"ימים", שנת העיבור, 

כולל הברכה העיקרית, שבקרוב ממש לראש-השנה )יום המשפט( הנוכחי – יקויים היעוד "קומה 

אלקים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגויים",

ברכת הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, לאלתר במהרה בימינו ממש. 

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה 

מנחם שניאורסאהן

"להגדיל תורה ולהאדירה": ראה חולין סו, ב. רמב"ם הל' ת"ת ספ"ב )גרסתו בב"ב כא, א?(. וראה לקו"ש 
ח"ו ע' 299 ואילך בהערות. 

"לא תוסיפו ולא תגרעו": ואתחנן ד, ב. 
הידור מצוה: ובזה עצמו מעט או יותר ועד שליש )ב"ק ט, ריש ע"ב( כן מהדרין מן המהדרין )שבת כא, ב(. 

ו"להעלות בקודש": ברכות כח, א. וש"נ. 
נותן לכל אחד ואחת את הכחות הדרושים: כי אינו מבקש כו' אלא לפי כחן של כאו"א – במדב"ר פי"ב, ג. 

"קומה . . הגויים": תהלים פב. ח. 
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' א



טו

    
   

     
חפשי תרגום

לה יש - שלפניה) השנים מן שונה היא (שבה שנה כל של המיוחדת שקביעותה פעמים, כמה דובר כבר
"קביעה"), מלשון הוא "קביעות" (שכן השנה של אופנה את "קובעת" שהיא ועד השנה, עניני כל על השפעה

הבאות. השנים על זו פעולה נמשכת - מכן לאחר וגם
מיוחד. ענין בה יש שנה שבכל המיוחדת שקביעותו הכפורים", יום ל"ערב בנוגע גם הדבר וכך

(ב) שבת; בערב כיפור יום ערב חל - השבוע בימות (א) דברים: בשני נבדלת זו בשנה זה יום של קביעותו
שבהן שנים כבכמה [שלא הברכה וזאת בפרשת כיפור יום ערב חל - השבוע פרשת דהיינו ב"שבועֿהתורני"

"האזינו"]. היא כיפור יום ערב של השבוע שפרשת כך כיפור, יום אחרי האזינו פרשת קוראים

אחר נמשך ומזה הבאה, השנה כל של אופנה את כאמור, ו"קובעת", ומשפיעה פועלת זו מסויימת וקביעות
זה. שלאחרי השנים על כך

.הכפורים ליום הכנה - (כשמו) הוא כיפור" יום "ערב של ענינו
האריז"ל בכתבי כמפורט - תשרי לחודש התשיעי יום בתור זה שביום וענינים לפעולות שבנוסף 1כלומר,

"ערב שהוא בכך מיוחד ענין בו קיים - בתשרי ט' כולל תשובה, ימי מעשרת יום בכל מיוחד ענין נפעל כיצד
כיפור". יום

וכדאיתא כיפור, יום של בענינו בעצמו פועל הוא אלא כיפור, ליום הכנה הוא זה שיום רק לא זאת: ועוד
יום2בגמרא שבערב ושתיה שהאכילה דהיינו, ועשירי", תשיעי התענה כאילו כו' בתשיעי ושותה האוכל "כל

כיפור. ביום ("התענה") התענית ענין ידי על הנפעל הענין אותו את פועלת כיפור

המבואר דרך ועל עצמו. כיפור יום לגבי אפילו כיפור יום בערב מיוחד עילוי על מורה שזה לומר, ויש
פורים כיפור3בדרושי יום לגבי הפורים חג (ושמחה4במעלת ושתיה אכילה ידי על פועלים שבפורים שהיות ,

ידעי" דלא ההמשכה5"עד שבפורים הוכחה זו הרי - דוקא ועינוי תענית ידי על כיפור ביום שפועלים מה את (
זה דרך על – ושתיה) אכילה בעניני יותר", "למטה נמשכת היא (שלכן יותר עליון וממקום יותר גדולה היא

ושתיה. האכילה ידי על ועשירי" . . התענה ד"כאילו הענין נפעל שבו כיפור, יום בערב גם הוא

ביום התענית שפועלת הענין אותו את גשמית ושתיה אכילה ידי על (שפועלים זה ענין תוכן והנה
דוקא. הגוף ידי ועל עם הקב"ה את לעבוד הגוף, עבודת מעלת - הוא בכללות הכיפורים)

טוב שם הבעל הפסוק6וכתורת בסיגופים",7על לשברו "ולא הגוף את ולזכך לברר שיש עמו", תעזוב "עזוב
הגוף). (עם עמו" תעזוב "עזוב שיהיה כדי

הניצוצות מן יותר עליון ממקום מקורם העולם, בגשמיות הנמצאים הניצוצות כי - הוא הדבר וטעם
ביותר". גבוה ה"גבוה אל מגיעים ביותר" תחתון ה"תחתון של בירורו ידי על דוקא ולכן, העולם, שברוחניות

הפסוק8וכמבואר שאפילו9על - האדם" יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על "לא
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הכוונות1) שער עשי"ת. סדר מרשקוב) (להר"ש האריז"ל סידור
תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת וראה הא'). דרוש (לפני ר"ה דרושי

ש.ז. א') (התוועדות
(ד"סוד2) פ"א יוהכ"פ שער פע"ח וראה וש"נ. ב. פא. יומא

דערב חיצונית" ושתי' "אכילה נעשה דיוהכ"פ פנימית" ושתי' אכילה
יוהכ"פ).

אֿב.3) קכא, הוספות ואילך. ד צט. ואילך. סע"ד צה, מג"א תו"א
ועוד. ב'שיזֿח. ע' מג"א אוה"ח

כפורים.4) היינו דכיפורים ב) נז, - (חכ"א בתקו"ז כמפורש
ב.5) ז. מגילה
ע'6) ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות שבט. כח יום" "היום

סט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט שכה.
ה.7) כג, משפטים
לקו"ת8) קצד. סי' כש"ט - עה"פ) עקב (ל"ת האריז"ל ע"פ -

ועוד. א. צו. מסעי לקו"ח ד. סה, תו"א וראה ואילך. סע"ב יג, צו
ג.9) ח, עקב



טז   

לעליון" "אדמה שם על "אדם" בדרגת שהוא כפי ואפילו בתוך10ה"אדם", הנמצאים לניצוצות צריך הוא הרי ,
האדם". "יחיה ה"לחם") בתוך יותר למטה (שנפלו אלו ניצוצות ידי על דוקא כי - ה"לחם"

לחם קרויה מאכל) (ודבר הסעודה כל שהרי העולם, עניני לכל בנוגע מובן ענין11ומזה כללות גם כולל ,
האדם צרכי וכל כמאמר12הפרנסה האדם", "צרכי בכלל הוא שבו) מדבר חי צומח (ודומם כולו העולם כל והרי ;

כול13רז"ל העולם לשמשני""כל אלא נבראו ו"לא לזה", לצוות אלא נברא לא לבצע14ו יוכל שיהודי כדי -
קוני" את "לשמש ותפקידו שליחותו את לבב וטוב ושמחה מנוחה בתחתונים14מתוך דירה יתברך לו ולעשות ,15.

מיוחד רב כח להם שיש אלה את בעיקר) - (ואדרבה גם כולל שהם16וזה שבעולם, ושרות מלכים - בעולם
שכתוב כמו "לשמשני", מניקותייך".17נבראו ושרותיהם אומניך מלכים "והיו

האוכל "כל ידי על כיפור, יום בערב כאמור, מורגש, העולם, גשמיות וזיכוך ובירור העלאת של זה ועילוי
וכו'". ושותה

ונוספת מיוחדת הדגשה אנו רואים - השנה קביעות של חשיבותה בדבר א) (סעיף לעיל לאמור בהתאם
שבת: בערב חל כיפור יום כשערב זו, שנה בקביעות העולם) וגשמיות הגוף (בירור זה בענין

אשר מנחה תפלת התפללו שכבר [ובפרט המנחה תפלת ובזמן היום חצות לאחר כעת עומדים ואנו היות
המנחה" בתפלת אלא נענה לא אליהו אליהו)18"אפילו (כתפלת ביותר נעלית לתפלה זקוקים שכאשר כלומר, ,

הדגשה מוסיפה חצות, אחר ששי יום שבת, ערב גם הוא שהיום העובדה הרי מנחה], בתפלת נפעל זה הרי
הנ"ל: בענין מיוחדת

האריז"ל בכתבי צדק19איתא והצמח הזקן ואדמו"ר חצות20- אחר הששי שביום - בארוכה זאת מבארים
(פסולת), "פרש" של מציאות כל שמתבטלת עד העולם גשמיות מתעלית מנחה, תפלת מעת ובפרט היום,

חז"ל חצות.21וכמאמר אחר שבת בערב מתחילה זו שעליה קאמר", לא שבתכם "פרש שבת לאכילת בנוגע

ביותר, נעלה באופן היא חצות) (אחר זו דשנה כיפור יום בערב העולם גשמיות וזיכוך בבירור שהפעולה הרי
בשבת. כמו

יום דערב התשובה בעבודת גם מיוחד עילוי ומוסיף מדגיש זו שנה שבקביעות המיוחד הענין והנה
כיפור:

אלול דחודש העבודה הכנת לאחרי הבאה בכלל, תשובה ימי דעשרת התשובה בבחינת22עבודת היא -
עילאה .23תשובה

(כולל תשובה ימי עשרת של ימים שמונה במשך העבודה לאחרי הבאה בתשרי, דתשיעי העבודה ובמיוחד
באגרת (כמבואר רבה" "בשמחה שענינה עילאה, תשובה היא זו שעבודה בודאי הרי - שובה) ושבת השנה ראש

).24התשובה

השבת הרי כנ"ל. השבת והוספת השפעת ניכרת כבר שבו שבת, בערב חל כיפור יום ערב כאשר 25ולכן,

עז. ויתר שאת ביתר כיפור יום דערב עילאה בתשובה מוסיפה
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כ,10) א. ג, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה
ועוד.. ב. שח, ב. רסח, ב.

מג,11) מקץ וראה ועוד. יז. כא, אמור נד. לא, ויצא רש"י ראה
הבשר. רק היא והתועבה - גו' תועבה כי לחם לב:

ע"פ12) תוקף, ונתנה פיוט (סיום לחמו יביא בנפשו הל' ע"ד
כו'. לסעודה כו' בע"ש א) (לח, סנהדרין ראה - ט) ה, איכה

לפיה"13) בהקדמה רמב"ם וראה סע"ב. ו, אח"כברכות ד"ה מ
להסתפק. ראה

קידושין.14) סוף
ואילך.15) פל"ג תניא
כחות16) ריבוי דלהעלות כהמעלה ב) (מח, פל"ז בתניא עדמש"כ

כו'.
רע"א.17) יט, זבחים וראה כג. מט, ישעי'

כו'18) זהיר אדם יהא לעולם ד"ה בארוכה וראה ב. ו, ברכות
פב ע' עזר"ת (סה"מ עזר"ת ואילך), פז ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד

ובכ"מ. ואילך). ב רג, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א ואילך).
וענין19) ע"ש טבילת הכוונות שער פ"ג. השבת שער פע"ח

ב. רג, לזח"ב מק"מ בע"ש. ורגליו ידיו פניו רחיצת
א.20) צ, דרמ"צ
ועוד.21) ח"ש. ר"פ תו"א וראה ב. פח, זח"ב ג. ב, מלאכי
ד)22) לז, ג. לו, (תצא עה"פ לקו"ת (ראה ימים ירח גו' ובכתה

ובכתה). בפי'
ואילך.23) 145 ע' חי"ד לקו"ש ראה
רע"א).24) (קא, פי"א
בסופו.25) (להררנ"ש) נתן תורת ספ"י. (אגה"ת תשב אותיות

ספכ"ב). לב"ר יפ"ת

   

ה"תשובה שגם מובן, כנ"ל, העולם, בגשמיות היא שבת ערב בעניני השבת שפעולת מכיון זאת: ועוד
ותפעול תחדור שהיא עילאה, דתשובה בעבודה ועילוי עליה של ענין דזהו העולם. לגשמיות עד פועלת עילאה"

בעולם" "חלקו עם יחד עמו") תעזוב ("עזוב הגשמי בגוף ושבים26גם עולים הגשמי והעולם הגוף עניני שכל -
עילאה. דתשובה באופן

:התורה ענין עם במיוחד כן גם קשור הנ"ל הענין
עילאה תשובה - ענינה תורה .27(א)

שכתוב כמו – שמחה מתוך היא עילאה) (כתשובה תורה לב".28(ב) "משמחי בבחינת היא שהתורה

הזקן אדמו"ר כביאור אחד, ענינם ושבת תורה רז"ל29(ג) תורה".30במאמר ניתנה בשבת עלמא "לכולי

כשלימוד ובפרט - העולם גשמיות ובירור עליית השבת, פעולת בדוגמת היא בעולם התורה פעולת וגם (ד)
מביא זה הרי אומנתו" ד"תורתו באופן הוא "ועמדוליד31התורה גו'",32י אכריכם נכר ובני צאנכם ורעו זרים
החול. בימות ואפילו בפשטות, הגשמי הזה בעולם

בשבת" יאכל שבת בערב שטרח ד"מי באופן שבת, בערב עילאה דתשובה שהעבודה מובן, לכך 33ובהתאם

לתורה. הקשורים הענינים בכל יותר עוד מוסיפה -

בכלים שתומשך התעוררות לבב, וטוב שמחה מתוך עילאה, תשובה התעוררות שתהיה רצון, ויהי
כולה. השנה כל על נמשכת פעולה ותהיה ובפנימיות,

העיקר הוא על34והמעשה טובה בקבלה טובות ההחלטות דהיינו, עילאה, דתשובה ה"מעשה" שיהיה -
לתורה: הקשורים הענינים בכל העתיד

למצוות; הקשורים הענינים בכל גם - מעשה" לידי שמביא לימוד ש"גדול וכיון

ה"מצוה" את גם כולל שמים"35שזה לשם יהיו מעשיך דעהו"36ד"כל דרכיך .37ו"בכל

צדיקים של בספרן לאלתר ונחתמין נכתבין ישראל שכל הטובה וחתימה בכתיבה ממילא יוסיף זה 38וכל

צדיקים" כולם "ועמך שהרי הגמרא39- וכפסק "לאלתר"38- נפעל זה השנה.40שענין בראש (מיד)
בקודש" ד"מעלין הענין את כביכול, הקב"ה, מקיים כך שאחר כאשר41ובפרט תשובה ימי בעשרת ובמיוחד ,

קרוב" בהיותו . . "בהמצאו של במצב הוא הטובה.42הקב"ה וחתימה בכתיבה (ומעלה) מוסיף הוא הרי -

יום מדי בזה להוסיף איןֿסוף יש עדיין - וחתם" "כתב שכבר כמה הרי סוף", "אין הוא שהקב"ה והיות
ביומו,

ושותה האוכל "כל כאשר בחודש, בתשיעי כיפור, יום דערב רצון" ב"עת עומדים כאשר וכמה כמה אחת ועל
ערב שזהו ובפרט כיפור, יום - ד"עשירי" הענין עתה ישנו שכבר דהיינו ועשירי", תשיעי התענה כאילו כו'

כארוכה. כנ"ל שבת,

בגופים נשמות בגשמיות, העולמות כל כאשר היום, חצות אחרי שבת דערב הזמן הוא שכעת ומכיון
- השבת יום בדוגמת למעלה עולים - העולם בכל בגוף ונשמה בישראל

שיקויים היום), חצות לאחרי שעות כמה לשבת, סמוך עומדים כאשר (ובמיוחד בפועל יהיה שכך רצון יהי
עונג" לשבת ד"וקראת התענוג.43מעין ענין יהיה ישראל, כלל בתוך מישראל, ואחד אחד כל שאצל -
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לה26) השייך חלקה עם החיונית נפשו רע"ב): (מח, פל"ז תניא
עוה"ז. מכללות

ואילך.27) ספ"ח אגה"ת
תקנד.28) ר"ס או"ח טושו"ע סע"א. ל, תענית ט. יט. תהלים
ואילך.29) א פח, ויקהל תו"א
ב.30) פו, שבת
ב.31) לה, ברכות ראה
ה.32) סא, ישעי'
סע"א.33) ג, ע"ז
מי"ז.34) פ"א אבות
עכ"ז35) חל הרי סרל"א) (או"ח בשו"ע כפס"ד שהובאו לאחרי

דמה ואילך) ה"ב פ"ב שם ה"ב. פ"א ממרים (הל' הרמב"ם מש"כ
בל"ת". עובר כו' והעובר להן לשמוע "מ"ע ישראל בכל שפשט

שם.36) או"ח טושו"ע מי"ב. פ"ב אבות
סקנ"ו.37) או"ח אדה"ז שו"ע שם. טושו"ע ו. ג, משלי
ב.38) טז, ר"ה
כא.39) ס, ישעי'
שי.40) ע' אגרות לוי"צ לקוטי וראה
וש"נ.41) א. כח, ברכות
א.42) יח, ר"ה ו. נה, ישעי'
יג.43) נח, ישעי'
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עילאה תשובה - ענינה תורה .27(א)
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קרוב" בהיותו . . "בהמצאו של במצב הוא הטובה.42הקב"ה וחתימה בכתיבה (ומעלה) מוסיף הוא הרי -

יום מדי בזה להוסיף איןֿסוף יש עדיין - וחתם" "כתב שכבר כמה הרי סוף", "אין הוא שהקב"ה והיות
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שיקויים היום), חצות לאחרי שעות כמה לשבת, סמוך עומדים כאשר (ובמיוחד בפועל יהיה שכך רצון יהי
עונג" לשבת ד"וקראת התענוג.43מעין ענין יהיה ישראל, כלל בתוך מישראל, ואחד אחד כל שאצל -
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שזה44החל האמיתי, התענוג הרוחניים, הענינים בכל התענוג אצלו שיהיה ידי על כפשוטו, התענוג מענין
הבורא תענוג את הנברא של תענוג ידי על פועל, שהאדם מה גם .45כולל

מעונג למעלה ש"אין וכיון עונג, של שנה הענינים46ותהיה כל את הדבר יביא מבחינת47, נמשכים שהם וכפי
- העונג

אורה48שתהיה חיים49שנת שנת זכות, שנת טוב, ועד שנת הוד, שנת דיצה, שנת גאולה, שנת ברכה, שנת ,
סימן שנת ונסים, נצחון שנת מלוכה, שנת בהצלחה. לימוד שנת כלכלה, שנת יעוד, שנת טובה, שנת טובים,

בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ("ה' עוז שנת שנת50טוב, קדושה, שנת צהלה, שנת פדות, שנת ,(
תהלה. ושנת ידע", דלא ד"עד לאופן עד גדולה, שמחה שנת רוממות,

תשובה, שנת - זה ולפני תפלה, ושנת תורה שנת היא שהשנה מזה ונמשך נכלל זה כל אשר

ומאירים" טובים ל"מעשים המעשים כל נעשים התשובה ידי באופן51דעל תהיה ישראל דכל הגשמיות וגם .
רויחי.ד ובכולם רויחי, ומזוני חיי בבני ומאירים", "טובים והנגלה, הנראה טוב

.הצדקה ובעבודת התפלה בעבודת מצוותיה, וקיום התורה בלימוד האמורות, הברכות כל ויתקיימו
הגאולה את קירבה הצדקה כיצד בשר בעיני -52ויראו טפחים מעשרה למטה ,

ברחמים" לציון בשובך עינינו "ואתם53"ותחזינה ישראל, כל את הגלות מן המוציא צדקנו משיח בביאת ,
ישראל" בני אחד לאחד גדול"54תלוקטו ב"קהל הקדושה, לארצנו יחד והולכים בבנינו55, גו' ובזקנינו "בנערינו ,

השלימה,56ובבנותינו" תורתנו עם יחד ,

אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הארץ, בשלימות נמשך והמצוות התורה שלימות עם העם ששלימות כך
שנה" אחרית ועד השנה מרשית חדש57בה "אור יורד השנה ראש שבכל השנה, ראש על קאי השנה" [ד"רשית

כזה" עליון אור עולם מימי עדיין מאיר הי' שלא יותר השנה58עליון ראש נקרא כיפור יום וגם (כביאור59,
תורה בלקוטי צדק והצמח הזקן נפעלו60אדמו"ר השנה שבראש לאחרי השנה, ראש ה'פנימיות' הוא כיפור שיום

גבולך" את ה' ד"ירחיב הענין נפעל עצמה הקודש ובארץ וחיצוניות)], לגילוי השייכים הענינים קיני61כל גם ,
וקדמוני עממין).62קניזי שבעה ארץ על (נוסף

במושבותם" אור היה ישראל בני והשלימה,63ו"לכל האמיתית הגאולה וערב כיפור, יום בערב עוד ,

הקדושה תורתנו כפסק נגאלין", הן בימינו64ו"מיד במהרה צדקנו, משיח ידי על אמת, ותורת חיים תורת ,
רצון. יהי כן אמן ממש,

טובה. חתימה וגמר חתימה
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(אבות44) הפשט בלימוד ומתחילין פשוטו, מידי יוצא מקרא דאין
כו'). למשנה כו' למקרא ספ"ה:

ח.45) כח, פנחס (ורש"י) ספרי ט. א, ויקרא (פרש"י לפני נח"ר
ואילך. פי"ב תרל"ז וככה המשך בארוכה וראה - ועוד)

כה.46) ע' תרס"ו המשך מ"ד. פ"ב יצירה ספר
מעונג.47) למטה כולם כי
כאו"א48) תפלת בנ"י. תפלות מסדרי של הנפלאה כח כנתינת

תשמע מפינו כן כמו בהיכל כה"ג תפלת ששמעת כמו יוהכ"פ: במוסף
כו'. אורה שנת כו' ותושיע

ענינים49) כו"כ - אופן ובכל - במחזורים נוסחאות שינויי ראה
יוהכ"פ. מוסף לתפלת מיוחדים

יא.50) כט, תהלים
ג.51) יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מטות לקו"ת
א.52) י, ב"ב ראה

העמידה.53) בתפלת
ג.54) ל, נצבים פרש"י וראה יב. כז, ישעי'
ז.55) לא, ירמי'
ט.56) י, בא - ביצי"מ כמ"ש
יב.57) יא, עקב
סי"ד.58) אגה"ק
ועוד.59) ב. כג, נדרים - ואת תוד"ה א. מ, יחזקאל
א.60) סד, א. נח, ר"ה דרושי
ח.61) יט, שופטים כ. יב, ראה
(62- תצר אל ד"ה וראה שם). ראה (מספרי שם שופטים פרש"י

ואילך. 6 ע' האמצעי לאדמו"ר
כג.63) י, בא - מצרים בגלות שהי' כמו
ה"ה.64) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

         
   

חפשי תרגום

אברכם ואני גו' ושמו גו' ישא גו' יאר גו' יברכך גו' דבר גו' .1וידבר
"בברכה מישראל, ואחד אחד וכל ישראל כלל בתוך יחד. כולכם ואת מכם אחד כל את הקב"ה יברך

שלאחריה. והשנים השנה, כל במשך תומשך זו ושברכה עבדך", משה ידי על הכתובה בתורה המשולשת

וכברכת כרצון להאיר", "נרות להיות עליכם, המוטלת המיוחדת בשליחות במיוחד תהיה הקב"ה וברכת
נשיאינו אל2רבותינו הכח מן להוציאם רק צורך ויש זה, תפקיד במילוי להצלחה הדרושים הכחות את שנתנו ,

הפועל.

ביותר נעלית תפלה (שהיא מנחה תפלת אחרי עליהם שדובר לברכות בנוסף מנחה3ולכן, תפלת ובפרט ,
להאיר" "נרות בתור לכם השייכת מיוחדת בברכה הקב"ה אתכם יברך - הקדוש) יום וערב קודש שבת דערב

-

התפלה בהקדמת תורה - תפלה ושנת תורה שנת אצלכם דתורה4שתהיה נגלה בשלימותה, עצמה והתורה .
החסידות); בתורת נתגלתה (שבדורנו התורה ופנימיות

ומאירים" טובים "מעשים שיהיו המצוות, במעשה פועלת התשובה אשר - תשובה שנת ובהקדמת .5יחד

להאיר". "נרות יהיו הם שגם ישיבה, בחורי ובמיוחד אליהם, להגיע שאפשר אלה כל את שתעוררו - וגם

וברוחניות. בגשמיות הנכונה בריאות מתוך אלה ענינים בכל ותעסקו

אור" ותורה מצוה ד"נר האור את ויגדילו להאיר", "נרות יהיו יחד שכולם ידי הימים6ועל את הדבר יאיר -
במושבותם" אור היה ישראל בני "ולכל שכתוב מה בפועל שיתקיים ועד הגלות, חשכת של ;7האחרונים

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית הגאולה גאולה, לימי - הגלות ימי - אלו ימים יהפכו ממש ובקרוב

"בידו ד"ותלמודו באופן ממש בקרוב נלך האמור, באופן התורה בלימוד השלימות ידי נגלה8ועל ,
צדקנו.9וחסידות משיח פני לקבל - לבב וטוב שמחה ומתוך ושלימה עילאה תשובה ומתוך ,

הנה" ישובו גדול "קהל - בתשובה לחזור אותם שעוררו ישראל כל עם יחד "ארץ10ונלך הקודש, לארץ ,
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' .11אשר

מזה ולמעלה הברכות ובמקור הברכות באוצר המצויות הברכות כל קבלת ידי על מהן12ובפרט אחת שכל -
דוגמאות כמה ט) סעיף - מנחה תפלת (אחר לעיל שהוזכרו [וכפי הא"ב אותיות מכ"ב באחת לדבר],13מתחילה

- הגלות בימי טפחים מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב שנמשכות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ואילך.1) כב ו, נשא
(2.149 ע' חי"ב .310 ע' ח"י ואילך. 484 ע' ח"ב לקו"ש ראה
ועוד.
ב3) לעיל הנסמן 18.ראה הערה מנחה תפלת לאחרי ברכה
פכ"ה4) שם ואילך. פי"א עה"ח קונטרס ב. צו, ברכה לקו"ת ראה
ופל"ג.
ג.5) יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מטות לקו"ת
כג.6) ו, משלי
נפלאות7) אראנו מארמ"צ צאתך וכימי - מצרים (בגלות כג י, בא

טו)). ז, (מיכה
ד.8) כב, שה"ש ג. ו, (ואתחנן לקו"ת וראה וש"נ. א. נ, פסחים

התורה פנימיות ולהשיג ללמוד זוכים בעוה"ז הלימוד שע"י ובכ"מ),

של לתורתו בנוגע הוא שעד"ז י"ל רפל"ז בתניא מ"ש וע"פ (בג"ע).
התורה, לימוד ע"י הוא לזה שההכנה שם), בלקו"ת גם (כמשמע משיח

הגלות. בזמן התורה, ופנימיות דתורה נגלה
(רע"מ9) יפקון ובי' בגלותא הרשב"י מתורת דיתפרנסון י"ל ואולי

מנשיקות ישקני ה"ז המשיח ולימוד טועמי' ע"ד ה"ז ב) קכד, נשא
ועוד. ב). (א, שה"ש פרש"י - גו'

ז.10) לא, ירמי'
יב.11) יא, עקב
נשא12) אוה"ת - תברכו כה ד"ה (בארוכה כהנים ברכות מעלת

ולאח"ז ואילך) 38 ע' ח"י לקו"ש תרכ"ט. אריב"ל ד"ה ואילך. ער ע'
שם). ולקו"ש אריב"ל ד"ה וראה א. מט, (חולין אברכם ואני

ועוד.13) יוהכ"פ) (מוסף במחזור כדאיתא
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ד"אחישנה" היעוד קיום את יותר עוד ומחיש ממהר זה שמיא"14הרי ענני עם "וארו הפסוק קיום ואת ,15

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו השמים) ענני (עם יבואו ישראל שכל ידי על אל16– - גדול" "קהל ,
הגאולה.

שכתוב מה גם ויראה17ויקויים דאהבה העבודה על דקאי אתם", וזהבם השורש18"וכספם (והיא הכוללת ,
תעשה לא מצוות ולכל עשה מצוות התורה.19ל)כל שלימות - כולן המצוות ואת כולה התורה את כולל שזה ,

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל ההשתלשלות.20וכיון סדר וכל העולם בכל פועל זה הרי ,

לבב. וטוב שמחה מתוך השלימה, ארצנו אל יבואו התורה ושלימות העם שלימות ומתוך

בארץ" שלום "ונתתי הכתוב מטה21ויקויים של ובפמליא שלמעלה בפמליא ונצחון שלום .22.

"עפר שוכני ורננו "והקיצו היעוד יקויים שאז עמהם23ומכיון ואהרן ומשה ,24-
גו'" משה ברך אשר הברכה "וזאת עליו25יהיה להצביע שניתן גלוי דבר ד"זאת", באופן הברכות כל .

(זאת).26כמאמר זה" ואומר באצבעו "מראה

אדם" - התורה ו"זאת התורה", ב"זאת ההוספה ידי על מישראל,27ובפרט ואחד אחד כל על להשפיע דהיינו ,
לעליון" "אדמה שם על הפירושים28אדם ובכל הפרטים, בכל תורנית מציאות שיהיה באופן אותו ו"לבנות" ,

יעקב" קהילת מורשה משה לנו צוה "תורה כולל גו'", הברכה "זאת תהיה לבוא לעתיד הרי - הענינים ,29ובכל
תצא" מאתי חדשה ל"תורה נזכה משיח.30כאשר של מפיו משיח של תורתו ונלמד ,

תמימה שנה היא זו ששנה -31ובפרט העיבור שנת - ושלימה

כמותה" להתחדש עתידים "שהם הלבנה, לבוא לעתיד תתוקן המאורות32הרי "שני של למצב ועד ,
.33הגדולים"

ממש. בימינו ובמהרה טפחים, מעשרה למטה בפשטות, יהיו אלה ענינים וכל

ישראל. כלל בתוך טובה חתימה וגמר חתימה לכם שתהיה

רצון. יהי כן אמן,
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א.14) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
שם.15) סנהדרין יג. ז, דניאל
ט.16) שם, כא
ט.17) שם, ישעי'
לקו"ת18) ואילך). א (נח, שם תו"ח וישב. ר"פ תו"א ראה

ובכ"מ. ד. לב, בהעלותך
א).19) (ח, פ"ד תניא
אֿב.20) קסא, זח"ב
ו.21) ו, בחוקותי
ואילך.22) ד פה, מטות לקו"ת ב. צט, סנהדרין
יט.23) כו, ישעי'
ב.24) ה, יומא וראה ב. קיד, פסחים - אחד תוד"ה
הברכה25) וזאת פ' ש.ז. בקביעות אשר ולהעיר פרשתנו ריש

תשרי. חודש של רובו שבועות, ג' במשך ו)נלמדת (נקראת
ועוד.26) ספכ"ג. שמו"ר מרז"ל ע"ד
ועוד)27) ב. כט, ח"ג ע"ב. ריש קיז, (ח"ב זהר וראה ד. יט, חוקת

תורה. איהו אדם עה"פ:
כ,28) א. ג, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה

ועוד. ב. שח, ב. רסח, ב.
ד.29) לג, פרשתנו
ג.30) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
(יט,31) עה"פ לתהלים אור) (יהל אוה"ת וראה אֿב. לא, ערכין

ח). (ס"ד, תמימה ה' תורת ח)
א).32) מב, (סנהדרין לבנה קידוש סדר
טז.33) א, בראשית

   'ד כרך

הקודש ללשון מתורגם

בגמרא מחלוקת עוונות1קיימת כפרת אודות
אין הכיפורים "יום אומרים: רבנן הכיפורים: יום של
תשובה עשה "בין אומר: ורבי השבים" על אלא מכפר
משום מכפר", הכיפורים יום תשובה עשה לא בין

היא וההלכה מכפר". יום של כרבנן.2ש"עיצומו
סוברים שרבנן אינה המחלוקת דבריהם: ביאור
מכפרת. התשובה ורק מכפר אינו יום" של ש"עיצומו

מכפר" יום של "עיצומו רבנן לדעת האדם3גם כלומר ,
להגיע מסוגל אינו שלו התשובה באמצעות עצמו,
יום". של "עיצומו ידי על הבאה כפרה לאותה
אל להגיע יכולים כיצד היא: ורבנן רבי בין המחלוקת
יום בוא עם סובר, רבי יום". של "עיצומו של הכפרה
אפילו - יום" של ה"עיצומו מאיר מיד הכיפורים,
יום" של וה"עיצומו - תשובה עשה לא עדיין כשהאדם

סוברים ורבנן עוונותיו; על מכפר להגיע4עצמו שכדי ,
תחילה להיות צריכה יום", של "עיצומו של לכפרה
"עיצומו של הכפרה גם ישנה ואז, התשובה, עבודת
ידי על הבאה מהכפרה יותר נעלית שהיא יום", של
יום של ש"עיצומו מודים הכל אבל לבד. התשובה

.5מכפר"

יובנו גם זה פי דרשו6על הפסוק על חז"ל דברי
"אלו - בהמצאו השנההוי' ראש שבין ימים

למרות כי מובן, בגמרא חז"ל מדברי הכיפורים", ליום
ימי בעשרת נכללים כיפור ויום השנה ראש ימי שגם

("אלו עיקרתשובה אין מקום מכל ימים"),
מתבט ("ענינם תשובה ימי שהם בכך ראשא

ימי בעשרת הכללותם הכיפורים"): ליום השנה
ויום השנה שבראש הנחותה הדרגה היא תשובה
עיקרו מזה: למעלה הוא העצמי ענינם ואילו כיפור;
של ועיקרו עליכם", "תמליכוני - הוא השנה ראש של
הכפרה - מכפר" יום של "עיצומו הוא הכיפורים יום
שאינה אדם, לכל מלמעלה המעניקים זה, שביום

שלו. התשובה עבודת לפי נמדדת

עבור נענש אינו שהאדם רק פירושה אין 'כפרה'
שנמחק גם אלא שנתהוו7החטא, והפגם הרבב מנפשו

היא הכפרה תכלית מזו: יתירה שנעשה; החטא ידי על
אלא מהעבירות, רושם נותר שלא בלבד זו לא -

כזכיות ונחשבים נהפכים עצמן שהזדונות .8תכליתה
על ומתחרט תשובה עושה כשאדם להבין: צריך
שהיה התענוג את בזה בכך הוא עוקר שעשה, החטא

העבירה עשיית בעת ונמחק9לו מתנקה מכך וכתוצאה
הן לתשובה הקודמות שהעבירות (כיון הרע ממנו
נחשבים הן לכן להקב"ה, צמאון לידי אותו שהביאו

על10לזכיות) שבאדם הרע ונמחק מתנקה כיצד, אבל .
תשובה? יעשה שהאדם מבלי יום" של "עיצומו ידי
לבל כפרה יהיה יום" של ש"עיצומו להבין, אפשר
על העונש את מסיר הכיפורים שיום משום יענישוהו,
שבנפש הפגמים יורדים ובמה כיצד אבל עבירות.
שנדרשת הסוברים רבנן לדעת גם הרי (כאמור, האדם
מפעולת גדולה כיפור יום של הכפרה הרי תשובה,
כיפור שיום רבי, לדעת ובפרט האדם, שעשה התשובה

תשובה)? ללא גם מכפר

בזה: הביאור

כמה ישנן הקב"ה עם ישראל בני של בהתקשרות
מקיים שהאדם ידי על הקב"ה עם הקשר א) מדריגות:
שמים, מלכות עול עצמו על ומקבל הבורא מצוות את
ההתקשרות ב) הבורא. ציוויי את למלא מוכן שהוא
יותר הנעלית הקב"ה עם ישראל בני של הפנימית
המצוות מקיום הבאה מההתקשרות יותר ועמוקה
מתבטא הזה הפנימי הקשר שמים. מלכות עול וקבלת
מעליו ופרק הקב"ה ציווי על כשעבר אז, שגם בכך,
והוא לו, חורה בליבו, הדבר מכרסם - הקב"ה עול
באה שהתשובה כך, מחמת ואכן תשובה; כך על עושה
מאשר בנפש יותר עמוק שהוא קשר מאותו
של בכוחה יש לכן המצוות, קיום ידי שעל ההתקשרות
מעבירות שנוצרו שבנפש, הפגמים את להסיר התשובה

הגלוי הקשר את גם11שהחלישו זאת, כל עם אבל .
נמדד להיות וניתן מוגבל, הינו הפנימי הקשר
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   'ד כרך

הקודש ללשון מתורגם

בגמרא מחלוקת עוונות1קיימת כפרת אודות
אין הכיפורים "יום אומרים: רבנן הכיפורים: יום של
תשובה עשה "בין אומר: ורבי השבים" על אלא מכפר
משום מכפר", הכיפורים יום תשובה עשה לא בין

היא וההלכה מכפר". יום של כרבנן.2ש"עיצומו
סוברים שרבנן אינה המחלוקת דבריהם: ביאור
מכפרת. התשובה ורק מכפר אינו יום" של ש"עיצומו

מכפר" יום של "עיצומו רבנן לדעת האדם3גם כלומר ,
להגיע מסוגל אינו שלו התשובה באמצעות עצמו,
יום". של "עיצומו ידי על הבאה כפרה לאותה
אל להגיע יכולים כיצד היא: ורבנן רבי בין המחלוקת
יום בוא עם סובר, רבי יום". של "עיצומו של הכפרה
אפילו - יום" של ה"עיצומו מאיר מיד הכיפורים,
יום" של וה"עיצומו - תשובה עשה לא עדיין כשהאדם

סוברים ורבנן עוונותיו; על מכפר להגיע4עצמו שכדי ,
תחילה להיות צריכה יום", של "עיצומו של לכפרה
"עיצומו של הכפרה גם ישנה ואז, התשובה, עבודת
ידי על הבאה מהכפרה יותר נעלית שהיא יום", של
יום של ש"עיצומו מודים הכל אבל לבד. התשובה

.5מכפר"

יובנו גם זה פי דרשו6על הפסוק על חז"ל דברי
"אלו - בהמצאו השנההוי' ראש שבין ימים

למרות כי מובן, בגמרא חז"ל מדברי הכיפורים", ליום
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("אלו עיקרתשובה אין מקום מכל ימים"),
מתבט ("ענינם תשובה ימי שהם בכך ראשא
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עיקרו מזה: למעלה הוא העצמי ענינם ואילו כיפור;
של ועיקרו עליכם", "תמליכוני - הוא השנה ראש של
הכפרה - מכפר" יום של "עיצומו הוא הכיפורים יום
שאינה אדם, לכל מלמעלה המעניקים זה, שביום

שלו. התשובה עבודת לפי נמדדת

עבור נענש אינו שהאדם רק פירושה אין 'כפרה'
שנמחק גם אלא שנתהוו7החטא, והפגם הרבב מנפשו

היא הכפרה תכלית מזו: יתירה שנעשה; החטא ידי על
אלא מהעבירות, רושם נותר שלא בלבד זו לא -

כזכיות ונחשבים נהפכים עצמן שהזדונות .8תכליתה
על ומתחרט תשובה עושה כשאדם להבין: צריך
שהיה התענוג את בזה בכך הוא עוקר שעשה, החטא

העבירה עשיית בעת ונמחק9לו מתנקה מכך וכתוצאה
הן לתשובה הקודמות שהעבירות (כיון הרע ממנו
נחשבים הן לכן להקב"ה, צמאון לידי אותו שהביאו

על10לזכיות) שבאדם הרע ונמחק מתנקה כיצד, אבל .
תשובה? יעשה שהאדם מבלי יום" של "עיצומו ידי
לבל כפרה יהיה יום" של ש"עיצומו להבין, אפשר
על העונש את מסיר הכיפורים שיום משום יענישוהו,
שבנפש הפגמים יורדים ובמה כיצד אבל עבירות.
שנדרשת הסוברים רבנן לדעת גם הרי (כאמור, האדם
מפעולת גדולה כיפור יום של הכפרה הרי תשובה,
כיפור שיום רבי, לדעת ובפרט האדם, שעשה התשובה

תשובה)? ללא גם מכפר

בזה: הביאור

כמה ישנן הקב"ה עם ישראל בני של בהתקשרות
מקיים שהאדם ידי על הקב"ה עם הקשר א) מדריגות:
שמים, מלכות עול עצמו על ומקבל הבורא מצוות את
ההתקשרות ב) הבורא. ציוויי את למלא מוכן שהוא
יותר הנעלית הקב"ה עם ישראל בני של הפנימית
המצוות מקיום הבאה מההתקשרות יותר ועמוקה
מתבטא הזה הפנימי הקשר שמים. מלכות עול וקבלת
מעליו ופרק הקב"ה ציווי על כשעבר אז, שגם בכך,
והוא לו, חורה בליבו, הדבר מכרסם - הקב"ה עול
באה שהתשובה כך, מחמת ואכן תשובה; כך על עושה
מאשר בנפש יותר עמוק שהוא קשר מאותו
של בכוחה יש לכן המצוות, קיום ידי שעל ההתקשרות
מעבירות שנוצרו שבנפש, הפגמים את להסיר התשובה

הגלוי הקשר את גם11שהחלישו זאת, כל עם אבל .
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כב    

עצם של העצמית ההתקשרות ג) תשובה. של בתנועה
התקשרות יתברך. עצמותו עם כלהנשמה בה אין

כל בתנועה מלהתבטא למעלה והיא והגבלות מדידות
התקשרות תשובה. של בתנועה לא אפילו שהיא,

כל כי - האדם ועבודות פעולות ידי על נפעלת אינה
איזו בהן יש שתהיינה, ככל גדולות האדם, פעולות
בטבע, אדם בכל קיימת זו התקשרות - מדידה שהיא
ממש", ממעל אלקה "חלק שהיא נשמתו, עצם מצד
בך, ודבוקה "חבוקה היא בגוף) (בהיותה עתה וגם

לייחדך". יחידה

שהן מדידות מכל נעלית היא זו והתקשרות מכיון
מחמת נפעלת היא שאין כשם הרי שהוא, כל ציור או
או להחלישה גם אפשר אי כך האדם, של ה' עבודת
עבירות. ידי על או העבודה העדר ידי על בה לפגום

והחטאיםהתקשרותשלבמדריגה הפגמים אין
ביום שכן מכפר", יום של "עיצומו ולכן פוגמים.
העצמית ההתקשרות יהודי כל אצל מתגלית כיפור

וכאשר הקב"ה, עם הנשמה מדריגהשבעצם
נופלים רביזו, של (המחלוקת הפגמים כל

בכדי תשובה נדרשת האם רק, היא ורבנן
יום של שהכפרה מודים, הכל אבל זו. מדריגה
"עיצומו אלא תשובה, ידי על נפעלת אינה הכיפורים

מאליו). מכפר יום" של

ופגם הגיע שהחטא הדרגות דרגות12באותן באותן ,
באמצעותיש נפעלת והיא כפרה, שתהא

הפועל למעלה,התשובה, גם זה ידי ועל האדם, אצל ת
הקב"ה, לבין בינו יותר מעמיקה התקשרות 

הכפרה אולם זו. התקשרות שמונע מה כל את
כזו דרגה שמאירה מכך נפעלת הכיפורים יום של

כנ"ל פגם, בה קיים לא מלכתחילה .13ששם

ראש - תשובה ימי עשרת שתחילת יוצא זה לפי
יום - תשובה ימי עשרת של וחותם וסיום השנה,
הוא העצמי, ענינם שבשניהם בכך משתווים הכיפורים,
עצם התקשרות - שבהם התשובה מבחינת גם למעלה
גילוי לידי באה היא השנה בראש הקב"ה. עם הנשמה
הכיפורים וביום לנו", ו"יבחר ה"תמליכוני" באמצעות

מכפר" יום של ב"עיצומו -14.
ראש של העצמי ענינו מלבד השנה, שבראש וכשם
יש הנשמה, עצם של התקשרות ה"תמליכוני", - השנה
בחשבון השנה ראש נכלל (שלכן התשובה ענין גם בו
כך שופר), (תקיעת היום מצות וגם תשובה) ימי עשרת

הללו הענינים שלשת כל בו יש הכיפורים ביום :15גם
התשובה ענין מכפר", יום של "עיצומו - הנשמה עצם
מעשרת הוא הכיפורים יום (שלכן הכיפורים יום של
מצות הכיפורים, יום של היום מצות גם תשובה) ימי

גם וכן וכו', והוידויהתענית .16התשובה

וראש הכיפורים יום משתווים נוסף בדבר
השנה:

בחינת וגם התשובה בחינת השנה שבראש כשם
ראש17ה"תמליכוני" מצות ידי על ביטוי לידי באים ,

ביותר נעלים שהם אף בשופר, היום שמצות השנה,
של הגילוי הכיפורים: ביום גם הוא כך - מהמצוה
מתבטא יום" של "עיצומו ידי שעל הנשמה עצם

עינוי הכיפורים: יום ממלאכה18במצוות שביתה ,
קודש. ומקרא

הגמרא אומרת כן פי על הסובר1אף רבי, שגם ,
מודה תשובה, ללא אפילו מכפר, יום" של ש"עיצומו
לא אם מכפר: הוא אין עצמו, הכיפורים יום עבירות שעל

"עיצומו אין כך על וכו' כיפור ביום מכפר,צם יום" של
יום של שעיצומו איֿהצום18משום את עושה אשר הוא

כך על יכפר עצמו שהוא שייך אינו ולכן .19לעבירה
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שע"י12) דמזה 31 הערה 78 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש ראה
הפגם שגם משמע צ"ג ממקום למעלה מגיע עבירות על תשובה

צ"ג. ממקום למעלה מגיע
מענה13) שבין החילוק בדוגמת הם ויו"כ תשובה אלו בחינות וב'

(ראה כו' תשובה יעשה הקב"ה למענה לו ויתכפר אשם יביא התורה
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וי"ל פי"א). (אגה"ת תשובתו מקבלין כו' דחק אם אבל דייקא,

ואכ"מ. יותר. נעלית היא דדחק דתשובה

    

גדול כהן בעבודת גם מוצאים אנו זה דבר
זה, ביום הגדול הכהן עבודת מעיקרי ביום-הכיפורים:
נאמר זו כניסה על הקדשים. לקדש כניסתו היתה

על20בפסוק אומר מועד", באוהל יהיה לא אדם "וכל
הירושלמי פניהם21כך ודמות בהן שכתב אותן "אפילו

המלאכים הקודש, חיות אודות נאמר שזה - אדם" פני
בקדש22נעלים להמצא יכלו לא הם גם ביותר,

מגלה הכיפורים יום של שהעבודה כלומר, הקדשים.
היה גדול הכהן (שהרי ישראל בני של ההתאחדות את
ומלכא "ישראל הקב"ה, עם ישראל) כלל של השליח

לבד. ישראל בני עם הקב"ה רק - בלחודוהי"
לקדש הגדול הכהן של כניסתו מזו: יתירה
בו חסר היה כבר ואז שני, בבית גם היתה הקדשים
למקום כניסה זו שהיתה מובן מכך הקודש. ארון
שהיא כפי תורה (אפילו התורה מן הנעלית כזו ודרגה

לוחות) - החקיקה באותיות בין23עומדת ההבדל .
מהתורה שלמעלה לתשובה התורה ידי שעל תשובה

גילוי24הוא בחינת היא התורה ידי שעל התשובה :
שלכן מהתורה, למעלה הינה שהתשובה אף - לבד
התורה מצוות תרי"ג של פגמים על גם תשובה מועילה
היא מקום מכל הרי תורה), תלמוד מצות (כולל
היא מהתורה, שלמעלה התשובה ואילו גילוי, בבחינת

מגילוי. למעלה יתברך, עצמותו עם ההתאחדות

העצמית ההתקשרות נוצרה הבית שבזמן וכשם
של הכניסה ידי על הקב"ה לבין ישראל נשמות שבין

גם כך הכיפורים, ביום הקדשים לקדש הגדול הכהן
שכן הכיפורים, יום בתפילות זה ענין מתבטא עתה

הקרבנות: עבודת במקום היא תפלה

שחייבים בשנה היחיד היום הוא הכיפורים יום
חמש כנגד הן התפלות חמש תפלות. חמש בו להתפלל

יחידה חיה, נשמה, רוח, נפש, - שבנשמה .25המדריגות
הכיפורים ביום רק שמתפללים החמישית, התפלה
היחידה בחינת מתגלית ובה נעילה, תפלת הוא,
אין ושם הקב"ה, עם מאוחדת שהיא כפי שבנשמה,
וזהו ישראל. ובני הקב"ה מלבד דבר לשום מקום
ואין השערים, כל את נועלים - "נעילה" של פירוש
ישראל בני רק נמצאים שם אחד; לאף להכנס מתירים

יתברך. עצמותו עם

נעילה בתפלת בעיקר מתגלית זו שבחינה ,26ואף
בכללות יום27הרי של היממה בכל גם זו בחינה קיימת

" הלשון: כפי תפלות",הכיפורים. בחמש שנתחייב
שכלש אף כלומר, תפלות; בחמש מחוייב כולו, ,

פרטית בתפלה מחוייב היום של זמן (בערבחלק
כל עם בזה), וכיוצא שחרית - בבוקר ערבית, תפילת -

שנתחייב "יום הוא בכללותזה כי - תפלות"
יחידה. בחינת - ה"חמש" בו שמאיר יום הוא
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יז.20) טז, ויקרא
וכל21) ובד"ה ב) רח, (וח"א ב סו, זח"ג וראה ה"ה. פ"א, יומא

בסופו. הנ"ל אדם
וראה22) א. מג, זח"ב ראה אבל ה"ז. פ"ב, יסוה"ת הל' רמב"ם

ולע"ח - א) רכה, זח"ג (כנראה - לרע"מ שם (ומציין רפל"ט תניא
פ"ז)). ש"נ (כנראה

(23.276 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה
(24.13 הערה לעיל ראה

ב.25) פו, פינחס לקו''ת
ד).26) לט, תצא לקו"ת (ראה היום בסוף הוא הכפרה עיקר ולכן

כמו מיוחדים בעתים "ובפרט לד) (ע' פ"ה העבודה קונטרס וראה
דיוהכ"פ". ובנעילה בתק"ש

(27- שכללותו בשבת, ג"כ הוא שבתון) (שבת שביוהכ"פ עד"ז
בסי' (ראה היום בסוף הוא דרעווין רעוא אבל עונג, - לשבת) (וקראת

שבת). סעודות דרושי
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' א



כד

נוסח התפלה - ראש השנה
שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה1

טובה — מצד חסד.
מתוקה — מצד גבורות שנמתקו.

)ליקוטים ואגרות עמ' שיא(

וה' פקד את שרה2

הוא  הכל  השנה,  בראש  בתורה  הקריאות  תוכן 
כי  וביום השני עקידתו.  לידתו  ביום הראשון  ביצחק, 

ראש השנה הוא גבורה, מדתו של יצחק.
ועם כל זה נולד יצחק בפסח3, לא בראש השנה, כי 
גם  שהוא  השנה,  בראש  נולד  היה  ואם  גבורה,  מדתו 
בפסח,  נולד  לכן  ביותר.  הגבורות  תוקף  היה  גבורה, 

כדי להמתיקו4.
חמרא,  לגו  חסד,  מיא,  ארמי  שיעקב  דרך  ועל 
דחכמה  במים  שהמתיק  היינו  ליצחק5,  שנתן  גבורה, 

את הגבורות דבינה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רלד, הערות לזהר ב עמ' רעז(

אם ראה תראה בעני אמתך6

כתיב עבים סתר לו ולא יראה7, והוא מה שמסתלקת 
ההשגחה העליונה מבני אדם ונעזבים תחת יד המקרה 

1( ברכת ליל ראשון של ראש השנה.
2( וירא כא, א. — קריאת התורה של יום ראשון של ראש השנה.

3( ראש השנה יא, א. בחדא"ג מהרש"א שם )י, ב(, שיצחק, ששהוא 
מדת הדין, נולד בפסח, שבו שלט מדת הדין על המצריים. אבל בזח"ג 

רנז, ב )ועוד(, שפסח כנגד אברהם, והוא מסטרא דימין. וכן הוא 
לכאורה פשטות הענין, שעיקר ענינו של פסח הוא גאולת ישראל, ענין 

של חסד, לא עונש המצריים )לקוטי שיחות ח"ל עמ' 104(.
4( בלקוטי שיחות שם, שיצחק מדתו יראה ופחד, אבל כמה ענינים בו 
מורים על אהבה וחסד: הוא נולד בפסח, רגל דאברהם; שמו מורה על 

צחוק ושמחה; נאמר בו )תולדות כו, יג( ויגדל האיש גו' עד כי גדל 
מאד, תכלית החסד והגדולה; כתיב )יהושע כד, ג( וארבה את זרעו 

ואתן לו את יצחק; ועוד. והענין הוא, כי יראתו של יצחק היתה הכנה 
והכשרה לשמחה ופתיחת הלב בעבודת ה' הבאה על ידי הקדמת 

הביטול, וביראה וביטול של יצחק מתגלה תגבורת החיות, הרחבות 
האמיתית דקדושה. עיי"ש בארוכה.

5( זח"ג קפט, א. לקוטי תורה להאריז"ל פרשת תולדות.
6( שמואל א א, יא. — הפטרת יום ראשון של ראש השנה.

7( איוב כב, יד.

ח"ו8, היפך עיני ה' אל צדיקים9, הנה עין ה' אל יראיו10. 
והוא מצד הפשעים והעוונות, שנמשלים לעב המאפיל 
והם  פשעיך,  כעב  מחיתי  שכתוב11  כמו  ומסתיר, 
כדכתיב12  המפסיק,  כעב  ההשגחה,  סילוק  הגורמים 

עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין ה' אלקיכם.
והיינו מה שראש השנה נקרא בכסה13, לשון כיסוי.

זהו ראה תראה דוקא — ההיפך של ולא יראה.
והדינים14,  הגבורות  שנכבשו  יצחק,  בעקדת  וכן 
אמר אברהם ה' יראה . . בהר ה' יראה15 — ההיפך של 

ולא יראה.
)הערות לזהר ב עמ' תי(

ותעלהו עמה כאשר גמלתהו בפרים שלשה16

פ"ר — גימטריא מנצפ"ך, בחינת גבורות.
שמואל היה משבט לוי17, סטרא דגבורה18, וכשנגמל 

הביאה חנה שלשה פרים, בחינת גבורות.
והביאה שלשה פרים, כי יש שלש בחינות גבורות, 

על דרך שלש חלוקות הלוים, גרשון קהת ומררי.
לכן מפטירין זה ביום ראשון של ראש השנה לפני 

תקיעת שופר, שאז הוא זמן בנין המלכות מהגבורות.
)אותיות  שמאלו  בחינת  בינה,  ידי  על  הוא  והבנין 

שמואל( תחת ראשי19.
חנ"ה — גימטריא ס"ג, בינה20.

)תורת לוי יצחק עמ' שצא, ליקוטים ואגרות עמ' שפט(

8( מורה נבוכים ח"א פכ"ג. 
9( תהלים לד, טז.

10( שם לג, יח.
11( ישעיה מד, כב.

12( שם יט, ב.
13( תהלים פא, ד.

14( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת וירא.
15( וירא כב, יד.

16( שמואל א א, כד. — הפטרת יום ראשון של ראש השנה.
17( כי אביו אלקנה היה מבני אביאסף בן קרח )דברי הימים א ו, יב(.

18( לקוטי תורה להאריז"ל שמואל א.
19( שיר השירים ח, ג. וראה לקוטי תורה דרושים לסוכות פא, ב.

20( לקוטי תורה להאריז"ל שם.

ליקוטים מתורת לוי יצחק         
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א  ה או••••(ש)מ    ת ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ
 י  ת  רי  יר ת  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָור

רי ת רת  י מר  רי ר  ו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ר י ....א ••••תר יתי  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

מר  י י  ת ר יט)תית (שמות ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
  מ י ....רת  (ספרי)••••ו ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ר ו ר ת  ו י ת....ה••••.... ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
א ה••••ר ו  מי י פת  .... ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

....(ש)יר••••ואתה מי••••ת רת מת ו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
  ר ו ר ר ו ר ו  ו ְְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ

ת י רותפ ר....ת יו••••אפ מ ת ית ְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֻ

בריא ּדי ברּכתא ְְְִִִָָָודא

ּבני ית דיי נבּיא ְְְִֵֶַָָָֹמׁשה

מֹותּה: קדם ְֳִֵֵָָיׂשראל

אתּגליב מּסיני יי ְְְֲִִִִַַַָואמר

מּׂשעיר יקרּה ְְִִֵֵֵָוזהֹור

אתּגלי לנא ְְְֲִִִִָָאתחזי

דפארן מּטּורא ְְְִִֵָָָֻבגברּתּה

ּכתב קּדיׁשין רבבת ְְְִִִִֵַַַועּמּה

אֹוריתא אּׁשתא מּגֹו ְִִֵֶַַָָָיּמינּה

לנא: ְַָָיהב

      

אֹומרֹו‰ÊÂ.‰‡˙א) לדעת צרי˙‡ÊÂ ¿…«¿»»ְִַַָָ¿…
צרי עֹוד ענין, ּבתחּלת וא"ו ְְְִִִִֶֶַָָָּבתֹוספת
להֹודיע אם הּכתּוב ּכל נאמר ענין לאיזה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָלדעת
הּדברים הם נּכרים הלא והמתּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהמבר
וּיאמר מּפסּוק מתחיל היה אם זה ּפסּוק ְְִִִֶַַַָָָָֹֹּבלא
סמּו מֹותֹו לפני היה זה ּכי להֹודיע ואם ְְְְִִִִֵֶַָָָוגֹו',
ּׁשּלפניו מּמה הּדברים הם מּובנים ְְְִִִִֵֶַַָָָָָלמיתתֹו
ּומה הּדברים. היּו למיתתֹו ׁשּסמּו ְְְֲִִֶַַַָָָָָּולאחריו

הּזמן: ּבהֹודעת יׁש ּצר מה ּכי ְְִֵֶַַַַָָֹּגם
‰‡Âמה האלהים איׁש לׁשּבח הּכתּוב ׁשּנתּכּון ¿ƒ¿∆ְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לזה הּקֹודמת ּבּפרׁשה הּנה מעׂשיו, ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּגדלּו
הּכתּוב אמר מּלפניה הּברכה וזאת לּמאמר ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹסמּו
אל עלה ּבאֹומרֹו למּות מׁשה על הּגזרה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָהחלט
ואם וגֹו', אׁשר על וגֹו' ּומת וגֹו' העברים ְְְְֲֲִִֶַַָָֻהר
היה טינא האיׁש מׁשה זה ּכי האֹומר יאמר ִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכן
ּבני עם סּבה לּה היה אׁשר מיתתֹו על ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּבלּבֹו

ּכסּוס אחריהם ׁשרץ אחר ּתנחּומא)יׂשראל (מדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מעבר ּומנעּוהּו לארץ ּבחּוץ מיתה לֹו ְְְֲִֵֶָָָָָֹּגרמּו
וטבע לּה, נפׁשֹו ּכלתה וגם נכספה אׁשר ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָלארץ
הּו ׁשּידּוע והגם רע, הּסֹובב ירחיק אאנֹוׁש ְֱֲִֵֶַַַַַַָ

ׁשּלא יֹועיל זה היכלת, אחר לסבלן ְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹֹהּצּדיק
על נמנעת היא הּלב קרבת אבל אֹותם, ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹלׂשנא
על והעיד ּבתֹורתֹו ה' ּדבר ּבא לזה ּפנים, ְְְִִֵֶַַָָָָָּכל
ולא אֹותם ׂשנא ׁשּלא מּלבד ּכי ואמר ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹהּצּדיק

וגֹו': הּברכה זאת לֹו עֹוד מּלּבֹו ÊÏÂ‰הרחיקם ְְְִִִִַָָָֹ¿»∆

הּקֹודםÊÂ‡˙אמר ּגדר להעיר וא"ו ּבתֹוספת ַָ¿…ְְִֵֵֶֶַָָָ
אמר וגמר והבן, הּסמּו מהמאמר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיסּתֹובב

B˙BÓ ÈÏעֹוד להעיד למיתתֹו, סמּו ּפרּוׁש ƒ¿≈ְְִִֵָָָ
ׁשהּוא ההרּגׁש ּדזמן ּדהגם צדקּותֹו, הפלגת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָעל
ּפי על אף לׂשנא יחּיב ׁשהּדבר הּנסיעה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּפרק
הּברכה על הּכתּוב והעיד אֹותם, ּבר ְְִֵֵֵַַַַָָָָכן
ּׁשּכתב ּבּמה לּבֹו ּבכל ּוׁשלמה מעּלה ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֻהיֹותּה
ּגדלּה: רב מה על להעיר ּתבה ּבתחּלת ְְְִִִֵַַַָָָָָָוא"ו

„BÚּבאֹומרֹו ׁשּקדמּוÊÂ‡˙ירצה להיֹות וגֹו' ְְְִֶ¿…ְְְִֶָ
יצחק את ּבר אברהם אחרים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָּברכֹות

נתקּבצּו וכּלן לבניו ויעקב ליעקב ְְְְְְְְֲֲִִַַַָָָָֹֹֻויצחק
יׂשראל לבר מׁשה ּכׁשּבא לזה יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלראׁש
על ּתֹוספת היא ּברּכתֹו ּכי ּבדבריו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָּדקּדק

ז"ל ׁשּפרׁשּו ּדר על ּבּפסּוק(ספרי)הראׁשֹונים, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
י"א) א' וגֹו'(ּדברים יסף אבֹותיכם אלהי ה' ְְֱֲִֵֵֵֶָֹֹ

מּׁשּלי היא זֹו ׁשהּכּונה וגֹו', אתכם ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָויבר
אׁשר לדקּדק ׁשּמקּפיד הרי וגֹו', אתכם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָויבר
ּכי ּכאן העיד כן ּוכמֹו ,לבר מֹוסיף ְְִִִֵֵֵָָהּוא
הראׁשֹונים, ּברכֹות על ּתֹוספת היא ְְִִִִִֶֶַָָּברּכתֹו

ואֹומרֹו וזאת, ּבּמאמר ּׁשרמז מה ‰‰והּוא ְְְְֲֶַַַַַָֹ«¿»»
והמׁשּבחת המעּלה ׁשהיא הּתֹורה מעידה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבה"א
ׁשּבהם הּדברים לֹומר הּכתּוב וגמר מּכּלן, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּיֹותר

ּברכה: ּכל על ְְִֶַַָָָּתתעּלה
'‡‰ּבר הּואLÓ‰אׁשר ּכמֹווידּוע מעלתֹו »ֲֵֶַ∆ְְֲַַָָ

ּומרים אהרן ּבהֹוכיחֹו עֹולם אלהי ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹׁשאמר
(ּבהעלֹות פ' ּפרׁשּתיו:(סֹוף וׁשם ְְְְֲִֵַַָ

'ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡רז"ל עצמּו מה ּולמד וצא ƒ»¡…ƒְְְֵֶַַַָ
ּתנחּומא) ׁשהּגיעּו(מדרׁש עד זֹו ּבתבה לדרׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

אֹומרֹו ּדר על ׁשהּוא א')לֹומר נעמי,(רּות איׁש ְֳִִֶֶֶַַָ
ועּין והבן, מקּים וה' ּגֹוזר היה ׁשּמׁשה ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּכּונה

:ּבסמּו ּדׁשמּיא ּבסּיעּתא ּׁשּנפרׁש ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמה
'‚Ï‡È È הּברכֹות‡˙ לקּבל מּוכן ּכלי ׁשהם ∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֶַַָָ

ׁשּלא ּולמד וצא עּתה, עד היה ּׁשּלא ְְֵֶֶַַַַָָָֹֹמה
יׂשראל ּבני על אּלא ּבכללּותם ׁשכינה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשרתה
ס' ּבמסּפר ׁשהם הּקדּׁשה ּכחֹות נתקּבצּו ְְְְְִִִֵֶַַַָֹֻּכי

ואֹומרֹו Ï‡Èרּבֹוא, È הסּפיק‡˙ ולא ְְִ∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֹ
הּנעלמה עּמהם לצרף ׁשּנתּכּון אּולי ּבני, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
יׂשראל עם ׁשהיא הּׁשכינה ׁשהיא חי ּכל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמעיני

ּדכתיב ּבצרה צ"א)אפּלּו אנכי(ּתהּלים עּמֹו ְְְֲִִִִִִִָָָֹ
מׁשה ׁשּנתּכּון ׁשוה, ההפכים וידיעת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָבצרה,

עּמהם: לברכּה הּׁשֹוׁשבין ְְְִִֶֶַָָָׁשהּוא
'„B˙BÓ ÈÏּתֹוסף מׁשה ער ׁשּגדֹול הגם ּכי ƒ¿≈ֲִֵֵֶֶֶַָ

יאסף אׁשר העת יּגיע אׁשר ּבעת וכחֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹרּוחֹו
ויחדּה ה' הגּדילּה טעמים הּד' ּולצד עּמיו, ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאל

הּברכה: וזאת ּבאֹומרֹו מּכּלם ְְְְְְִַַָָָָֹֻלמעלה

„BÚּבאֹומרֹו ז"לÊÂ‡˙ירמז אֹומרם ּדר על ְְְִֹ¿…ְֶֶַָ
ּכאן) איׁש(ילקּוט ׁשּיּקרא מׁשה זכה ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מה והּוא יׂשראל, את ׁשּבר עד ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹהאלהים
אׁשר ּכל מּלבד ּפרּוׁש וזאת ּבאֹומרֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹּׁשהעיר
הּברכה זאת ּכׁשהֹוסיף מהּיׁשר ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּפעל
נקרא ּבזה יׂשראל ּבני את מׁשה ּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאׁשר

האלהים: ֱִִָֹאיׁש
LÈ‡.ÌÈ‰Ï‡‰אֹומרםי ּדר על הּכתּוב תּבאר ƒ»¡…ƒְְִֵֶֶַַָָָ

י"ז.)ז"ל הּקדֹוׁש(ערכין יבֹוא אם וז"ל ְֲִִַָָָ
ויעקב יצחק אברהם עם ּבּדין ליׁשב הּוא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּברּו
ּכי למדּת הא ע"כ, ּבפניו לעמד יכֹולים ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹאינם
ּבמעׂשיהם הּצּדיקים ּׁשּמֹועילים ְֲִִִִֵֶֶַַַַמה
לזּכֹות אּלא אינֹו הּזה ּבעֹולם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּובהתעּצמּותם
ּדוד ּוכמאמר לא, ּבּדין אבל הרחמים ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָֹֹמּכח

קמ"ג) ּכי(ּתהּלים עבד את ּבּמׁשּפט ּתבֹוא ואל ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
ׁשּיּקרא צּדיק ּכל ּפרּוׁש חי ּכל לפני יצּדק ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלא
נתעּצם זה צּדיק ּכי הּכתּוב הֹודיע וכאן ְְִִִִֵֶַַַַַָָחי,
הרמּוז הּדין ּבחינת ּבער אפּלּו הּטֹוב ְְֲִִִֵֶַַַַָָָּופעל

אֹומרֹו והּוא ‰‡ÌÈ‰Ïּבאלהים, LÈ‡יבֹוא ואם ְְֱִֶֹƒ»¡…ƒְִָ
לעׂשֹות הפליא ּכי יּוכל ּבּדין עּמֹו לעמד ְֲֲִִִִִַַַַֹה'

והּיׁשר: ְַַָָהּטֹוב
„BÚּכל ּכי עליו להעיד זה ּבמאמר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנתּכּון

לא לֹו הידּועֹות הּטֹובֹות ּבּמּדֹות ְְְִִַַַַֹהתעּצמֹו
טבעֹו ׁשהיה לא מאלהיו יראתֹו לצד אּלא ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהיּו

ז"ל ּכאֹומרם הּדבר, אל כ"ב:)מסּיעֹו (יֹומא ְְְְֶַַָָָָ

ׁשאּול ּכי כּו' ודוד לֹו עלתה ולא ּבאחת ְְְְִִַַָָָָָֹׁשאּול
לטעֹות ּומהיר חם היה ולא מזּוג מּטבעֹו ְְְִִִִַָָָָָָֹהיה
לפי הּמלּוכה מּמּנּו יצתה ׁשּׁשגג ּבאחת ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָולזה
ּכטבעֹו היה ׁשאם עליֹון ּבני מׁשערים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָטבעֹו
ידֹות, עׂשר ּכדוד עֹוׂשה היה אדמֹוני ּדוד ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשל
ענו ׁשהיה לחׁשב מקֹום יׁש מׁשה האיׁש ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהן
העידה ולזה מּטבעֹו, ּבכּלן והיה ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻמּטבעֹו
הרמּוז ותגּברּתֹו התעּצמּותֹו ׁשּכל עליו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָהּתֹורה
והּוא ירא, היה האלהים לצד היה איׁש ְְְֱִִֵֵַַָָָָָָֹּבתבת

האלהים: איׁש ְֱִִָֹאֹומרֹו
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א  ה או••••(ש)מ    ת ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ
 י  ת  רי  יר ת  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָור

רי ת רת  י מר  רי ר  ו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ר י ....א ••••תר יתי  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

מר  י י  ת ר יט)תית (שמות ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
  מ י ....רת  (ספרי)••••ו ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ר ו ר ת  ו י ת....ה••••.... ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
א ה••••ר ו  מי י פת  .... ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

....(ש)יר••••ואתה מי••••ת רת מת ו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
  ר ו ר ר ו ר ו  ו ְְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ

ת י רותפ ר....ת יו••••אפ מ ת ית ְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֻ

בריא ּדי ברּכתא ְְְִִִָָָודא

ּבני ית דיי נבּיא ְְְִֵֶַָָָֹמׁשה

מֹותּה: קדם ְֳִֵֵָָיׂשראל

אתּגליב מּסיני יי ְְְֲִִִִַַַָואמר

מּׂשעיר יקרּה ְְִִֵֵֵָוזהֹור

אתּגלי לנא ְְְֲִִִִָָאתחזי

דפארן מּטּורא ְְְִִֵָָָֻבגברּתּה

ּכתב קּדיׁשין רבבת ְְְִִִִֵַַַועּמּה

אֹוריתא אּׁשתא מּגֹו ְִִֵֶַַָָָיּמינּה

לנא: ְַָָיהב

      

אֹומרֹו‰ÊÂ.‰‡˙א) לדעת צרי˙‡ÊÂ ¿…«¿»»ְִַַָָ¿…
צרי עֹוד ענין, ּבתחּלת וא"ו ְְְִִִִֶֶַָָָּבתֹוספת
להֹודיע אם הּכתּוב ּכל נאמר ענין לאיזה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָלדעת
הּדברים הם נּכרים הלא והמתּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהמבר
וּיאמר מּפסּוק מתחיל היה אם זה ּפסּוק ְְִִִֶַַַָָָָֹֹּבלא
סמּו מֹותֹו לפני היה זה ּכי להֹודיע ואם ְְְְִִִִֵֶַָָָוגֹו',
ּׁשּלפניו מּמה הּדברים הם מּובנים ְְְִִִִֵֶַַָָָָָלמיתתֹו
ּומה הּדברים. היּו למיתתֹו ׁשּסמּו ְְְֲִִֶַַַָָָָָּולאחריו

הּזמן: ּבהֹודעת יׁש ּצר מה ּכי ְְִֵֶַַַַָָֹּגם
‰‡Âמה האלהים איׁש לׁשּבח הּכתּוב ׁשּנתּכּון ¿ƒ¿∆ְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לזה הּקֹודמת ּבּפרׁשה הּנה מעׂשיו, ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּגדלּו
הּכתּוב אמר מּלפניה הּברכה וזאת לּמאמר ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹסמּו
אל עלה ּבאֹומרֹו למּות מׁשה על הּגזרה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָהחלט
ואם וגֹו', אׁשר על וגֹו' ּומת וגֹו' העברים ְְְְֲֲִִֶַַָָֻהר
היה טינא האיׁש מׁשה זה ּכי האֹומר יאמר ִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכן
ּבני עם סּבה לּה היה אׁשר מיתתֹו על ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּבלּבֹו

ּכסּוס אחריהם ׁשרץ אחר ּתנחּומא)יׂשראל (מדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מעבר ּומנעּוהּו לארץ ּבחּוץ מיתה לֹו ְְְֲִֵֶָָָָָֹּגרמּו
וטבע לּה, נפׁשֹו ּכלתה וגם נכספה אׁשר ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָלארץ
הּו ׁשּידּוע והגם רע, הּסֹובב ירחיק אאנֹוׁש ְֱֲִֵֶַַַַַַָ

ׁשּלא יֹועיל זה היכלת, אחר לסבלן ְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹֹהּצּדיק
על נמנעת היא הּלב קרבת אבל אֹותם, ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹלׂשנא
על והעיד ּבתֹורתֹו ה' ּדבר ּבא לזה ּפנים, ְְְִִֵֶַַָָָָָּכל
ולא אֹותם ׂשנא ׁשּלא מּלבד ּכי ואמר ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹהּצּדיק

וגֹו': הּברכה זאת לֹו עֹוד מּלּבֹו ÊÏÂ‰הרחיקם ְְְִִִִַָָָֹ¿»∆

הּקֹודםÊÂ‡˙אמר ּגדר להעיר וא"ו ּבתֹוספת ַָ¿…ְְִֵֵֶֶַָָָ
אמר וגמר והבן, הּסמּו מהמאמר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיסּתֹובב

B˙BÓ ÈÏעֹוד להעיד למיתתֹו, סמּו ּפרּוׁש ƒ¿≈ְְִִֵָָָ
ׁשהּוא ההרּגׁש ּדזמן ּדהגם צדקּותֹו, הפלגת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָעל
ּפי על אף לׂשנא יחּיב ׁשהּדבר הּנסיעה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּפרק
הּברכה על הּכתּוב והעיד אֹותם, ּבר ְְִֵֵֵַַַַָָָָכן
ּׁשּכתב ּבּמה לּבֹו ּבכל ּוׁשלמה מעּלה ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֻהיֹותּה
ּגדלּה: רב מה על להעיר ּתבה ּבתחּלת ְְְִִִֵַַַָָָָָָוא"ו

„BÚּבאֹומרֹו ׁשּקדמּוÊÂ‡˙ירצה להיֹות וגֹו' ְְְִֶ¿…ְְְִֶָ
יצחק את ּבר אברהם אחרים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָּברכֹות

נתקּבצּו וכּלן לבניו ויעקב ליעקב ְְְְְְְְֲֲִִַַַָָָָֹֹֻויצחק
יׂשראל לבר מׁשה ּכׁשּבא לזה יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלראׁש
על ּתֹוספת היא ּברּכתֹו ּכי ּבדבריו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָּדקּדק

ז"ל ׁשּפרׁשּו ּדר על ּבּפסּוק(ספרי)הראׁשֹונים, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
י"א) א' וגֹו'(ּדברים יסף אבֹותיכם אלהי ה' ְְֱֲִֵֵֵֶָֹֹ

מּׁשּלי היא זֹו ׁשהּכּונה וגֹו', אתכם ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָויבר
אׁשר לדקּדק ׁשּמקּפיד הרי וגֹו', אתכם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָויבר
ּכי ּכאן העיד כן ּוכמֹו ,לבר מֹוסיף ְְִִִֵֵֵָָהּוא
הראׁשֹונים, ּברכֹות על ּתֹוספת היא ְְִִִִִֶֶַָָּברּכתֹו

ואֹומרֹו וזאת, ּבּמאמר ּׁשרמז מה ‰‰והּוא ְְְְֲֶַַַַַָֹ«¿»»
והמׁשּבחת המעּלה ׁשהיא הּתֹורה מעידה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבה"א
ׁשּבהם הּדברים לֹומר הּכתּוב וגמר מּכּלן, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּיֹותר

ּברכה: ּכל על ְְִֶַַָָָּתתעּלה
'‡‰ּבר הּואLÓ‰אׁשר ּכמֹווידּוע מעלתֹו »ֲֵֶַ∆ְְֲַַָָ

ּומרים אהרן ּבהֹוכיחֹו עֹולם אלהי ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹׁשאמר
(ּבהעלֹות פ' ּפרׁשּתיו:(סֹוף וׁשם ְְְְֲִֵַַָ

'ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡רז"ל עצמּו מה ּולמד וצא ƒ»¡…ƒְְְֵֶַַַָ
ּתנחּומא) ׁשהּגיעּו(מדרׁש עד זֹו ּבתבה לדרׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

אֹומרֹו ּדר על ׁשהּוא א')לֹומר נעמי,(רּות איׁש ְֳִִֶֶֶַַָ
ועּין והבן, מקּים וה' ּגֹוזר היה ׁשּמׁשה ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּכּונה

:ּבסמּו ּדׁשמּיא ּבסּיעּתא ּׁשּנפרׁש ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמה
'‚Ï‡È È הּברכֹות‡˙ לקּבל מּוכן ּכלי ׁשהם ∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֶַַָָ

ׁשּלא ּולמד וצא עּתה, עד היה ּׁשּלא ְְֵֶֶַַַַָָָֹֹמה
יׂשראל ּבני על אּלא ּבכללּותם ׁשכינה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשרתה
ס' ּבמסּפר ׁשהם הּקדּׁשה ּכחֹות נתקּבצּו ְְְְְִִִֵֶַַַָֹֻּכי

ואֹומרֹו Ï‡Èרּבֹוא, È הסּפיק‡˙ ולא ְְִ∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֹ
הּנעלמה עּמהם לצרף ׁשּנתּכּון אּולי ּבני, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
יׂשראל עם ׁשהיא הּׁשכינה ׁשהיא חי ּכל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמעיני

ּדכתיב ּבצרה צ"א)אפּלּו אנכי(ּתהּלים עּמֹו ְְְֲִִִִִִִָָָֹ
מׁשה ׁשּנתּכּון ׁשוה, ההפכים וידיעת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָבצרה,

עּמהם: לברכּה הּׁשֹוׁשבין ְְְִִֶֶַָָָׁשהּוא
'„B˙BÓ ÈÏּתֹוסף מׁשה ער ׁשּגדֹול הגם ּכי ƒ¿≈ֲִֵֵֶֶֶַָ

יאסף אׁשר העת יּגיע אׁשר ּבעת וכחֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹרּוחֹו
ויחדּה ה' הגּדילּה טעמים הּד' ּולצד עּמיו, ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאל

הּברכה: וזאת ּבאֹומרֹו מּכּלם ְְְְְְִַַָָָָֹֻלמעלה

„BÚּבאֹומרֹו ז"לÊÂ‡˙ירמז אֹומרם ּדר על ְְְִֹ¿…ְֶֶַָ
ּכאן) איׁש(ילקּוט ׁשּיּקרא מׁשה זכה ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מה והּוא יׂשראל, את ׁשּבר עד ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹהאלהים
אׁשר ּכל מּלבד ּפרּוׁש וזאת ּבאֹומרֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹּׁשהעיר
הּברכה זאת ּכׁשהֹוסיף מהּיׁשר ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּפעל
נקרא ּבזה יׂשראל ּבני את מׁשה ּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאׁשר

האלהים: ֱִִָֹאיׁש
LÈ‡.ÌÈ‰Ï‡‰אֹומרםי ּדר על הּכתּוב תּבאר ƒ»¡…ƒְְִֵֶֶַַָָָ

י"ז.)ז"ל הּקדֹוׁש(ערכין יבֹוא אם וז"ל ְֲִִַָָָ
ויעקב יצחק אברהם עם ּבּדין ליׁשב הּוא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּברּו
ּכי למדּת הא ע"כ, ּבפניו לעמד יכֹולים ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹאינם
ּבמעׂשיהם הּצּדיקים ּׁשּמֹועילים ְֲִִִִֵֶֶַַַַמה
לזּכֹות אּלא אינֹו הּזה ּבעֹולם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּובהתעּצמּותם
ּדוד ּוכמאמר לא, ּבּדין אבל הרחמים ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָֹֹמּכח

קמ"ג) ּכי(ּתהּלים עבד את ּבּמׁשּפט ּתבֹוא ואל ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
ׁשּיּקרא צּדיק ּכל ּפרּוׁש חי ּכל לפני יצּדק ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלא
נתעּצם זה צּדיק ּכי הּכתּוב הֹודיע וכאן ְְִִִִֵֶַַַַַָָחי,
הרמּוז הּדין ּבחינת ּבער אפּלּו הּטֹוב ְְֲִִִֵֶַַַַָָָּופעל

אֹומרֹו והּוא ‰‡ÌÈ‰Ïּבאלהים, LÈ‡יבֹוא ואם ְְֱִֶֹƒ»¡…ƒְִָ
לעׂשֹות הפליא ּכי יּוכל ּבּדין עּמֹו לעמד ְֲֲִִִִִַַַַֹה'

והּיׁשר: ְַַָָהּטֹוב
„BÚּכל ּכי עליו להעיד זה ּבמאמר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנתּכּון

לא לֹו הידּועֹות הּטֹובֹות ּבּמּדֹות ְְְִִַַַַֹהתעּצמֹו
טבעֹו ׁשהיה לא מאלהיו יראתֹו לצד אּלא ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהיּו

ז"ל ּכאֹומרם הּדבר, אל כ"ב:)מסּיעֹו (יֹומא ְְְְֶַַָָָָ

ׁשאּול ּכי כּו' ודוד לֹו עלתה ולא ּבאחת ְְְְִִַַָָָָָֹׁשאּול
לטעֹות ּומהיר חם היה ולא מזּוג מּטבעֹו ְְְִִִִַָָָָָָֹהיה
לפי הּמלּוכה מּמּנּו יצתה ׁשּׁשגג ּבאחת ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָולזה
ּכטבעֹו היה ׁשאם עליֹון ּבני מׁשערים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָטבעֹו
ידֹות, עׂשר ּכדוד עֹוׂשה היה אדמֹוני ּדוד ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשל
ענו ׁשהיה לחׁשב מקֹום יׁש מׁשה האיׁש ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהן
העידה ולזה מּטבעֹו, ּבכּלן והיה ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻמּטבעֹו
הרמּוז ותגּברּתֹו התעּצמּותֹו ׁשּכל עליו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָהּתֹורה
והּוא ירא, היה האלהים לצד היה איׁש ְְְֱִִֵֵַַָָָָָָֹּבתבת

האלהים: איׁש ְֱִִָֹאֹומרֹו



כו         
הלב א י ל חרה אימי יד תב חת לה ת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הא מ לה ת מתר "ת א" אחר ....בר  ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

   ©Ÿ¥´©¦½¨§−̈
    §¨¤®§¥Æª´§©§¤½¦−̈

 ¦©§Ÿ¤«

  ••••אחד ל יבה את חב יתרה חה  ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אמר להלד תיד היה לב ימי הרי  קרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

קבלי אה ר דלה)ה מ"(בראשית יהיה י קהל ...."י ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
 ••••אמר י א זת יקיה ת ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כה) אלהי"(ש"א ה את יהח רר ררה אדי  ...."היתה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

  ••••יתח לת מ  הרי לכ יירא ה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ
מרלתיההר לת הת ל ל  יי ללר.... ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻ

••••רת ל ליה א....••••בקר  "ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
דלימ(ז אלי"(במדבר מר הל את מ"(ב (יחזקאל ְְְִִֵֵֶַַַַַָ

"רתימ" זה א אלי מתר מ "אלי מר את מא"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ה ל"זמה ררליר"ש יש לה לאמר להמיי מדר יית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

י ל י הי ר קלא (דררא יי)ְְְְְִִִֵֶַָ
חבב א" אחר בר מ ל מת   "ה בריְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
תחק י לה הראית האת ל תח ת א "יְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

יד יראל את רמ.... ••••ביה יקיה ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מר אה מאחרי מ לא  בק....  •••• ְְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

 לתחת ימת ימתמ ה.... ••••לימק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
בריה אה מחה תידת תיזר....  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּכלג לׁשבטּיא חּבבּנּון ְְִִֵַַַָָאף

יׂשראל בית ְִִִֵֵַָקּדיׁשֹוהי

מּמצריםּבגבּורא אּפקּנּון ְְִִִִִֵַָָ

עננ ּתחֹות מּדּברין ְְְֲִִִַָָואּנּון

:מימר על ְְִֵַָָנטלין

      

„BÚלאלהים המיחד איׁש הּדר זה על ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻירמז
הּכתּוב ונתּכּון ּכמֹותֹו, יקּום ולא קם ְְְְִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

Ï‡Èּבּסמיכּות Èa ‰‡ÌÈ‰Ïלּמאמר‡˙ LÈ‡ ְִַ∆¿≈ƒ¿»≈ֲַַַƒ»¡…ƒ
יׂשראל ּבני עם הּׂשיגּה זֹו ׁשּמדרגה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָלהּגיד
מהם ּׁשּסבל ּומה ּבהם ּׁשּטרח מה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבאמצעּות
עּמהם הּטֹובה הנהגתֹו מאמצעּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּמסּתעף

האלהים: איׁש לּקרא זֹו מדרגה ְֱִִִִִֵֵַָָָֹהּׂשיג
'BÂב) ‡a ÈÈ '‰ ‡iÂאמרּו (ספרי)רז"ל «…«ƒƒ«»¿ְְִִַַָ

מּסיני, יׂשראל לקראת ÈÚיצא ÁÂ ְְִִִִֵַַָָָ¿»«ƒ≈ƒ
הּתֹורה, להם לּתן עׂשו לבני ‰ÚÈÙBׁשּפתח ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָƒ«

Ô‡ ‰וקׁשה ליׂשמעאל, ּכן ּגם ׁשהל ≈«»»ְְְִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּזה ּבא מּסיני ׁשהּוא ּבמאחר התחיל ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻלּמה
קּבלּו ולא ּולפארן לׂשעיר ׁשּפתח אחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהיה
עֹוד להם, לּתנּה ּכׁשרצה יׂשראל לקראת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָויצא
ּבא לׁשֹונֹות ּבג' לדּבר ׁשּנה לּמה לדעת ְְְִִֵַַַָָָָָָצרי
הּדר זה על יחד לכללם לֹו והיה הֹופיע ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָזרח
ּבסיני לּמה עֹוד ּומּפארן, ּומּׂשעיר ּבא ְִִִִִִֵַַָָָָָמּסיני
ּׁשהיה מה ּכ ואחר הּמקֹום זכרֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָהקּדים
ּכ ואחר הּבא הקּדים וׂשעיר ּובפארן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּמּנּו

ַָהּמקֹום:
ÔÎ‡לּמה ז"ל אֹומרם ּבהעיר הענין יתּבאר »≈ְְְְִִִֵָָָָָָָ

ׁשהיתה יעקב ּובפרט האבֹות זכּו ְְֲִֶַָָָָָָֹֹלא
ואמרּו ּתֹורתֹו, ה' להם לתת ׁשלמה ְְְִֵֵֶָָָָָָמּטתֹו

ע"ד) ּפרׁשה רּבה ׁשאין(ּבראׁשית לפי הּוא ׁשהּטעם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּונתינת רּבֹוא, מּס' ּפחֹות על ׁשֹורה ְְִִִִַַָָָׁשכינה
ּכמֹו ׁשכינה, הׁשראת היתה צריכה ְְְְְִִַַַָָָָָָהּתֹורה

מצינּו כ')ׁשּכן י"ט סיני,(ׁשמֹות הר על ה' וּירד ְִִֵֵֶֶַַַַָ
ׁשנים ׁשאפּלּו מצינּו הלא האֹומר יאמר ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹוהּנה

ּבּמׁשנה אמרּו ּבּתֹורה ועֹוסקים (אבֹותׁשּיֹוׁשבים ְְְְְִִִֶַַָָָָ

קדמֹונינּופ"ג) אמרּו לזה ּביניהם, ׁשרּויה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשכינה
ס' ׁשּצרי אֹומרים ּׁשאנּו מה ּכי ּדעת ְְִִִֵֶֶַַַָָיֹודעי
ּומה הּׁשכינה, ּכללּות הׁשראת על הּוא ְְְִִַַַַַָָָרּבֹוא
אֹו ּבּתֹורה ועֹוסקים ׁשּיֹוׁשבים עׂשרה ְְְֲִִִֶֶַָָָּׁשּזֹוכים
הּמֹופיע מּמּנה ׁשּמאיר א' אֹות על הּוא ְִִִִֵֶֶַַַַָׁשנים
ּכפי אחד ּכל ּבּקדּׁשה להּדבק ׁשּיתעֹורר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻּבמי

לג' ב' הארה ּדֹומה ואין אבלּכחֹו, לד', וג' ְְְְֲֵֶֶָָָֹ
רּבֹוא ס' על אּלא ׁשֹורה אינּה הּׁשכינה ְְִִֵֶַַָָָָָּכללּות

ְִִֵָמּיׂשראל:

‡e‰Âהּכתּוב הּׁשכינה‰'מאמר ּכללּות ּפרּוׁש ¿ְְֲִֵַַַַָָָ
‡a ÈÈּובצאת יׂשראל, להקּביל ƒƒ«»ְְְְִִֵֵַָ

יצאּו יציאתּה עם נבחר עם להקּביל ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָהּׁשכינה
ואחד ׂשעיר הר ּדר אחד ּובאּו אֹורֹות ְִֵֶֶֶֶַָָָב'
לסּבה ׁשם ּדר ׁשעברּו ליׂשראל ּפארן הר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּדר
ּביאת ׁשהיא ּבא מּסיני הקּדים ולזה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָידּועה,
אֹורּה חלקי הֹודיע ּכ ואחר הּׁשכינה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכללּות

לֹומר ודקּדק הּלז, מקֹומֹות ּדר Áׁשּבאּו ְְְִֵֶֶֶַַָָ»«
ÚÈÙB‰Âזריחה אּלא ׁשם ּדר הל ׁשּלא להעיר ¿ƒ«ְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

יאמר הֹופעה ּולׁשֹון מּמּנּו, אחת והֹופעה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָאחת
ז"ל אֹומרם ּכדר מהּקדּׁשה מּועט חלק ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֻעל

כ"ג:) ּבמדרׁשנּו,(מּכֹות הּקדׁש רּוח הֹופיעה ְְִִֵֶַַַָָֹ
אֹור הׁשראת ׁשּבבחינת קטן ּגדר ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
מּגדר ּגדֹול ּגדר ׂשעיר לבני ויחס ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָהּׁשכינה,
למעלה הּוא ּכי מדרגתֹו ּכפי יׁשמעאל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשל

ְִִֵָמּיׁשמעאל:
‰eּׁשהקּדים מה ּגם הּדקּדּוקים, ּכל נתיּׁשבּו »∆ְְְְִִִִִֶַַַַָ

הקּדים ּובפארן ּובׂשעיר לּביאה סיני ְְְְִִִִִִֵַַָָָזכרֹון
הּוא ה' זכרֹון ּבמקֹום ּכי והֹופעה ְְְְִִִִַָָָלּזריחה
הּמאמר ּבכל והּכּונה והבן, וזרח הֹופיע ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָָמאמר
ראּויים ּכי ּבברּכתם להרּבֹות מעלתם ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָלהעיר
לּבֹו ּבכל לבר הרֹוצה מּדר וזה לּברכה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהם
לּבֹו, ּבכל לבר הּלב להלהיב הּדברים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלעֹורר
יעקב לבר ּכׁשרצה יצחק ׁשעׂשה ּתמצא ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹוכן

לֹו ואמר אליו מקרבֹו כ"ו)היה כ"ז (ּתֹולדֹות ְְְְֵַָָָָָ

המעֹוררים: מּדברים וזה ּבני, לי ּוׁשקה ּנא ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָּגׁשה
ÔiÚÂּבּפסּוק ויחי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי (מ"חמה ¿«≈ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

כןח') ּוכמֹו הּדרכים, מן ּבא' אּלה ְְְִִִֵֵֶַָמי
אליהם לּבֹו אהבת לעֹורר לֹו ּבחר מׁשה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָהאדֹון
ונפׁשֹו אֹותם, והעלה אהבם ּׁשה' ְְְֱֲִֶֶַַָָָָמּמה
וזה עליֹון, אהּובי לאהב ּתתלהב ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹהּקדֹוׁשה
הּוא: ּברּו ּבהּקדֹוׁש אהבתֹו מּׁשלמּות ְְֲִֵַַַַָָָאחד

‰˙‡Â.קדׁש ספרי)הראׁשֹוניםמרבבת ּבׁשם (רׁש"י ¿»»ְְְִִִִִִֵֵֶַָֹֹ

חלק עּמֹו ׁשהביא לֹומר ׁשּנתּכּון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָאמרּו
ענוּותֹו להֹודיע רב ולא ּכל ולא ְְְְְִֵַַָֹֹֹֹמרבבֹות
ּבמקֹום ואתה ּתבת יפרׁשּו ּולדבריהם ,ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיתּבר
יפרׁשּו ואם הּתבה, ּפׁשט זה ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָוהביא,
אפּלּו הביא אם מפרׁש אין ּובא, הּוא ְְֲִִִֵֵָָָָֹואתה

אין הּמּקצת ׁשהבאת ׁשּסֹוברים ואּולי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָקצתם,
הּכתּוב מן ּׁשּלמדנּו ּומה לאמרֹו, צרי ְְְִִֶַַַַָָָָָהּכתּוב
והּניחם קדׁש הרבבֹות עּמֹו הביא ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶָָֹֹהּוא

ָׁשם:
ıeÁÂמעלתם להעיר הּוא ׁשהּכּונה נראה מּדרּכם ¿ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מעלה צבא ה' הּניח ּכי יׂשראל, ְְְִִִִֵֶַַָָָׁשל
ואתה ּופרּוׁש יׂשראל, אצל ּובא קדׁש ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹרבבֹות
ונחלתֹו, עּמֹו ּבמקֹומם ועׂשה מהם ּבהחלט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּבא

ליׂשראל צּוה ּבסיני ׁשּׁשם היה כ"הוכן (ׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ועזבח') ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִַַָָָָָועׂשּו
הּזהר ּבספר ותמצא ק"מ:)עליֹונים, (ּתרּומה ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

ּדירת ה' ּכׁשּקבע הּׁשמים צבא נצטערּו ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָּכּמה
לֹו: ּבחר אׁשר ּבּתחּתֹונים ְְֲִִֶַַַָָׁשכינתֹו

BÈÈ.למֹו ּדת ה'אׁש ׁשּבחר טעם ּפרּוׁש ƒƒֵֵֶַַַָָָ
מן ואתה ּבּתחּתֹונים ׁשּמה ְְְִִִַַָָָָֹלׁשּכן
למֹו, ּדת אׁש ׁשּמימינֹו לפי קדׁש ְְִִִִֵֶֶָָֹרבבֹות

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על פל"ג)והּוא (שמ"ר ְְֶֶֶַַָ
ׁשהּׂשיא למל מׁשל ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּבּפסּוק
עּמּה, אֹותי ּגם קחּו הּמל אמר כּו' ְִִִֶֶַַַָָּבּתֹו
מּטעם מרבבת לואתה ּכאן ׁשּנתן הּטעם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּוא
ואֹומרֹו ליׂשראל, ּפרּוׁש למֹו ּדת אׁש ְְְְִִִֵֵֵָָָמימינֹו

˙c L‡ּתבת להסמי אׁש, ּדת אמר ולא ≈»ְְְִֵֵַַַַָֹ
הּתֹורה ׁשּנּתנה להעיר מימינֹו לתבת ְְְִִִִֵֵֶַַָָָאׁש

אֹומרֹו והּוא ּומּׂשמאל, זהBÈÈמּימין ְְְִִִָֹƒƒֶ
הרמּוזה‡Lימין, ּגבּורה ׁשהּוא ׂשמאל זה ִָ≈ְְְֶֶָָָֹ

סֹוד והּוא למֹו, ּדת מּׁשניהם האׁש ְְְִִִֵֵֶַָָָּבבחינת
פ"ג) והּוא(דב"ר ׁשחֹורה, ּגּבי על לבנה ְְְֵֵַַָָָאׁש

ּתּוׁשּיה הּתֹורה קריאת פ"ו)סֹוד מּצד(אבֹות ְִִִַַַָָָ
ּוממׁשלה עז ונֹותנת מּצד(ׁשם)הּגבּורה ְְְִֶֶֶַַָָָָֹ

ֶֶַהחסד:
'BÂג) ÌÈÚ Á ‡אמרּו ח'.)רז"ל (ב"ב «…≈«ƒ¿ְַַָ

ּביניהם יׂשראל והגלה העּמים ה' ׁשחּבב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאף
כן ּפי על Ì‰Âאף EÈ„Èa ÂÈLB„˜ Ïk'וגֹו ִֵַַ»¿»¿»∆¿≈ְ

,והל ּבלֹו "מנּדה ּתֹורה לֹומדי על ְְְְֲִֵֵֶַָָָׁשאין
להליכתֹו טעם לתת הּכתּוב ׁשּיכּון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָונראה
ה' אף ּבהם לחרֹות ׁשהּוא ּולפארן ְְֲִֵֶֶַַָָָלׂשעיר
לזה אֹותּה, הֹודעּתנּו לא ּכׁשּיאמרּו הּדין ְְְְִֶֶַַָָָֹֹּביֹום
לקּבל רֹוצים אּתם להם ואמר הּסּבה להם ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקדם

         
  ¨¬¦¨−̈¤®

  «¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ
••••        ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ

  .... ְְְֲֶַַַָָֹ

        

Ú ‡ÏÂ ‰e‡(ד לג, (רש"י ¬«¿»¿…««¿∆»
יֹותר ּומתאים ּתֹורה, לגּבי אחיזה לׁשֹון מתאים אי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלכאֹורה,

אחזנּוה ּדהּנה לֹומר, ויׁש וכּדֹומה. ׁשמירה לּמּוד, ׁשמיעה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלׁשֹון

הּמֹוכר ּדהּנה אחּוזה. מּלׁשֹון אּלא ּותפיסה, אחיזה מּלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאינֹו

מׁשהד לנא יהב ְְֶַַָָָֹאֹוריתא

לכנׁשת ירּתא ְְְְִַַָָֻמסרּה

ֲַֹיעקב:

      

הּכתּוב וׁשעּור אףהּתֹורה, הּדר זה על הּוא ְִֶֶֶַַַַַָָ
להזמינם ׁשהל עּמים ׁשחֹובב מה ְְִִֵֶֶַַַַָָהּוא

ואֹומרֹו ˜„ÂÈLלּתֹורה, Ïkעל ּפרּוׁש וגֹו' ְְַָ»¿»ְֵַ
ז"ל אֹומרם קדֹוׁשים)ּדר פ' סֹוף ּבּפסּוק(ילקּוט ְְְִֶֶַַָָ

ואבּדיל אמר אּלּו העּמים מן אתכם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָואבּדיל
לאּמֹות ּתקּומה היתה לא מּכם העּמים ְְִִֶֶַָָָָָֹֻאת
ׁשאם מּכאן וגֹו' אתכם ואבּדיל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּומאֹומרֹו
מקּבלים הם הּנה להתּגּיר מהעּמים ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻיבֹואּו

אֹומרֹו והּוא יׂשראלי, ˜„ÂÈLּכאחד Ïkּפרּוׁש ְְְְְִִֵֶָ»¿»ֵ
ׁשהּבא להתּגּיר ּפרּוׁש להם עֹודּנה זֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָמעלה
ּומקּבל נכנס הּוא ּפרּוׁש ּבידי מהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻלהתקּדׁש

:ּכנפי ְֶַַָּתחת
B‡הּדר זה על הּכתּוב ּכּונת ‡Ûּתהיה ְִֶֶֶֶַַַַַָָ«

לעּמים נׁשארה אחת חּבה ּפרּוׁש …≈ְֲִִִֵַַַָָָ
ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּבידי קדֹוׁשיו ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָוהּוא

הּואÌ‰Âואֹומרֹו ׁשּבהם יׂשראל עם ּפרּוׁש ְְ¿≈ְִֵֵֶֶַָָ
להתּגּדר הפרׁש להם יׁש הּמאמר עּקר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכל
הּגֹוים, ׁשאר מן הּבאים ׁשל קדֹוׁשיו ְְִִִֶַַַָָָעל
ז"ל ּכאֹומרם ּפרּוׁש ,לרגלי ּתּכּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָֻׁשּיׂשראל

קמ"ו:) סיני(ׁשּבת הר על ׁשעמדּו יׂשראל ְְִִֵֶַַַַָָָ
ּׁשּתּכּו מה מּצד היה וזה זהמתם, ְְֲִֶֶַַָָָָָָֻֻּפסקה
הּמפלא הּדּבּור ּכח ידי על נתמרקּו ְְְְִִֵֵַַַַָָֹֻּפרּוׁש

ז"ל ואמרּו האלהים, ּדברי (ׁשּבתׁשּׁשמעּו ְְְְֱִִֵֶַָָָָֹ

ּבּפסּוקפ"ח:) ּכרמּוז נׁשמתם (שה"שׁשּיצאה ְְִֶַָָָָָָָ
זהמתם,ה') ּפסקה ּובזה ּבדּברֹו, יצאה ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֻנפׁשי

ּכאחד ׁשּיתקּבלּו ׁשהגם הּגרים ּכן ּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַמה
ּכּידּוע מהם זהמא ּפסקה לא יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻׁשבטי

י"ד)מּדבריהם ח"ג (זהר ְִִֵֶַֹ

ÂאמרÈ ‡OÈ,ממׁשלה לׁשֹון ּפרּוׁש ¿»«ֶֹƒ»ƒ«¿…∆ְְֵֶָָ
אֹומרֹו ּדר מ"ז)על עּמים(ּתהּלים ידּבר ְְְִִִֵֶֶַַַ

ממׁשלה ׁשּום נֹותנים ׁשאין ּבזה הּכּונה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתחּתינּו,
ולא יׂשראל מּזרע ׁשהּוא למי אּלא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעל

ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו הּגרים, (קּדּוׁשיןמּמׁשּפחת ְְְִִִִִֵֶַַַָ

י"ז)מּפסּוקע"ו:) מל(לעיל עלי ּתׂשים ׂשֹום ְִִֵֶֶֶָָָ
מּקרבּכל אּלא יהיּו לא עלי ׁשּתׂשים מׂשימֹות ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹ

מּבריתא ּולמד וצא ,מ"א.)אחי ׁשל(סֹוטה ְְְִֵֶֶַַַָָָ
זלגּו הּמקּדׁש ּבבית ּכׁשּקרא הּמל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאגריפס

אֹומרֹו והּוא הענין, וכל ּדמעֹות OÈ‡עיניו ְְְְְִֵָָָָָƒ»
Èיׂשראל ּבני עם מּזרע ׁשהּוא ּכל ּפרּוׁש ƒ«¿…∆ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

יׂשראל על ׁשּיׁשנם ּבגדּלֹות להתרֹומם יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻהּוא
ואֹומרֹו ,עּמ‡OÈּכאמרם יחיד (סנהדריןלׁשֹון ְְֶַƒ»ְְְְְִִֶַָָָ

ּדּברים:ח'.) ׁשני ולא לדֹור א' ְְְִֵַַָָֹּדּבר
„BÚּבאֹומרֹו טעםOÈÈ‡ירצה ׁשהּוא ְְְִֶƒ»ƒ«¿…∆ֶַַ

ז"ל אֹומרם ּדר על פ"ח.)ּתּכּו, (ׁשּבת ְֶֶַַָָֻ

הּתֹורה, לקּבל ּכגיגית ההר עליהם ה' ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכפה
וקּימּו רּבא מֹודעא טענת ּבּטלּו המן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָּובימי
הּדבר ּופרׁשּתי ּבאנס, ּׁשּקּבלּו מה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמרצֹונם

ה')ּבמקֹומֹו י"ט לקּבל(ׁשמֹות ּׁשּמאנּו מה ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַ
היה ההר עליהם להפ ׁשהצר עד ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּתֹורה
אׁשר ותּקנֹותיהם ודבריהם חכמים ּגזרת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
ּבמקֹום ּולהעמידם יׂשראל להזהיר ׁשעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָרּבּו
אֹומרֹו והּוא ה', ּדברי על מּלעבר ְְְְֲִִִֵֵַַַַֹהּמׁשּתּמר

ÈÏÏ ekzחלק מּדּברתי ׁשּיּׂשא ּכדי À¿«¿∆ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
ּכל על ּכי לקּבל, רצּו ׁשּלא לּותמהּדּברֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

יׁשר ּכתּוב ז')הּתֹורה כ"ד ּדּבר(ׁשמֹות אׁשר ּכל ְֲִֵֶֶַָָָ
מהּדּברֹות חלק על אּלא ונׁשמע, נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָה'
ּתּכּו זה על חכם ּתֹורת לקּבל עליהם ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּצּוה
ואֹותֹו עליו ה' ׁשעמד סיני הר ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָָלרגלי

ּכגיּגית: עליהם ה' ְֲִִֵֶָָּכפה
B‡ּתתּפרׁשÈּתֹורֹות ּפרּוׁש הנהגה לׁשֹון ְִֵָƒ«¿…∆ְְֵַָָ

המחּדׁשים הם ׁשהם יׂשראל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמנהיגים
מרּדכי ּובימי ּוסיגים, ּוגדרים ּוגזרֹות ְְְְֳִִִֵֵַַָָָָּתּקנֹות
ּתֹורת קּבלּו עׂשֹות צּדיק יפליא אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַַָָּכׁשראּו

חּיים: מקֹור ְִַָָחכם
„BÚאֹומרֹו Èירצה ‡OÈּדר על ְְִֶƒ»ƒ«¿…∆ֶֶַ

ז"ל יּׁשקני)אֹומרם עה"פ ׁשּכל(שהש"ר ְִִֵֶָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש מּפי יֹוצא ׁשהיה ודּבּור ְִִִִֵֶַָָָָּדּבּור
מּיׂשראל ואיׁש איׁש ּכל עם מדּבר היה ְְְִִִִִֵֵַָָָָהּוא
לֹו אמר והּוא עלי מקּבלני אּתה לֹו ְְְְִֵֶַַַַָָָָואמר
לראׁשֹו, ּומתעּטר ועֹולה כּו' נֹוׁשקֹו היה ְְְְִֵֵֶַָָֹהן

אֹומרֹו ekzוהּוא Ì‰Âאחד ּכל יּׂשא וגֹו' ְְ¿≈Àְִֶָָָ
לֹומר ודקּדק ראׁשֹו, על מּדּברתי מהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹואחד

Èׁשהּדברים לפי ּדּברֹותי אמר ולא ƒ«¿…∆ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
אחד לכל ואֹומר להם מדּברים היּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָעצמם

ּכאמּור: כּו' מקּבלנּו ְְֵַַָָָאּתה
BB‡Âהעגליּׂשא מעׂשה ׁשאחר לפי לעתיד ¿¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

על ׁשּנׂשאּו ההם העטרֹות מהם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָנקלפּו
ּבהר עדים והֹורידּו אֹותם המדּברים ׁשהם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹראׁשם

ל"ג)חֹורב מׁשה(ׁשמֹות ּבהם וזכה פ"ח.), (ׁשּבת ְְֵֶֶַָָָָ

ט"ו.)ּכאֹומרם חברֹו(חגיגה וחלק חלקֹו נֹוטל זכה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָ
אֹומרֹו סֹוד והּוא עדן, ח')ּבגן ל"ג והּביטּו(ׁשמֹות ְְְְְִִֵֶַ

ז"ל ׁשאמרּו מׁשה ק"י.)אחרי ׁשחׁשדּוהּו(סנהדרין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָ
המארסה הּתֹורה היא ּפרּוׁש איׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹּבאׁשת
יּׂשא אמר לזה חלקם, ּכל מׁשה ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָליׂשראל
עֹוד ואמרּו לבֹוא, לעתיד להם לחזר ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹׁשעתידים

ז"ל)רז"ל האר"י ּבׁשם אׁשר ר' ּׁשּבת(סּדּור ׁשּביֹום ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
נׁשאר ולא יׂשראל לראׁש העטרֹות ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹחֹוזרים
ׁשאנּו ולזה הּוא לֹו המּגיע חלקֹו אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָלמׁשה
חלקֹו ּבמּתנת מׁשה יׂשמח ׁשּבת ּביֹום ְְְְְְִִֶֶַַַַָאֹומרים
חלקֹו מּתנת אּלא לֹו ׁשאין הגם יׂשמח ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָּפרּוׁש

ּבחּיים: חלקם ליׂשראל החזיר ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּכבר
„BÚז"ל אֹומרם ּדר על כ"ד.)ירצה (מּכֹות ְְִֶֶֶַַָ

ׁשמענּום, הּגבּורה מּפי ל יהיה ולא ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹאנכי
מאמר עם זה מאמר יתרֹו)ויּׁשבנּו ׁשּכל(מכילתא ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָ

ה' ּכי אחד, ּבדּבּור נאמרּו הּדּברֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָעׂשרת
הּׁשֹומעים ּבער אבל אחד ּבדּבּור ּכּלם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻאמר
ל יהיה ולא אנכי אּלא מהם לקּבל יכלּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלא
ויצתה אחד ּבדּבּור ּבגבּורֹות אֹותם ְְְְְִִֶָָָָָׁשמעּו

אֹומרֹו והּוא ּבאמצעּותם, ÈÏÏנׁשמתם ekz ְְְְְִֶָָָָÀ¿«¿∆
לּׂשא הּטעם נׁשמתם, ׁשּיצתה עד ּכח ְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹואפס

Èהּמפלאים מהּדּברֹות חלק ּפרּוׁש ƒ«¿…∆ְְִִֵֵֵֶַַָֻ
מׁש הּׁשאר אבל ל יהיה ולא אנכי הׁשהם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

ז"ל ּכאֹומרם אֹותם ּׁשּגמר(ׁשם)צּוה מה והּוא , ְְְִֶַַָָָָָ
L‰אמר eÏ ‰e ‰Bzׁשּכל ותמצא וגֹו', ֶֹ»ƒ»»∆ְְִֶָָ

מצוֹות ּבין עׂשה מצוֹות ּבין ה' ׁשּצּוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָהּמצוֹות
מצוֹות, ּתרי"ג ּבפרטּות הם ּתעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָֹלא
תרי"א מנין ּבּה ימצא ּתֹורה לתבת ְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּמׂשּכיל
מּדּברתי יּׂשא הּסמּו ּבּמאמר הרמּוזים ב' ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹעם

ונכֹון: ּתרי"ג הם ְְֲֵֵַָָהרי
„BÚמגּלה ּבמּסכת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָירצה

הּמלאכים(כ"ט.) ׁשרצּו מעׂשה ְְֲִֶֶַַַָָּבאֹותֹו
הּׁשכינה מּפני מּכניׁשתא ׁשׁשת לרב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָלדחֹותֹו
וׁשאינֹו עלּוב עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמר ׁשּטען ְְִֵֶֶֶַַַָָָָעד
ה' להם ואמר מי מּפני נדחה מי ְְְִִִִֵֶֶַָָָעלּוב

אֹומרֹו והּוא Ì‰Leׁשבקּוהּו, Le ekz Ì‰Â ְְְָ¿≈À≈¿∆≈
B ‰Ú ÌÈ‡e ÌÈÚe ÌÈeÏÚ ‰„ÈÈƒƒ»¬ƒ¿Àƒ»ƒ¿«¬»
ÌÈ„BÚ‰ ÌÈ‡Ï Ì‰L È ÂÈÏÚ ‡OÈƒ»≈»»ƒ«¿…∆∆≈«¿»ƒ»¿ƒ
 ÏÚ ÌÈe‰ Ì‰L ‰ È ‡ LÏ¿»≈∆¿≈∆≈«¿ƒ«¿«

Ì‰È eÈ ‡ÏÂ BL „Bk¿¿¿…ƒ»ƒ¿≈∆
„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על ה'.)ירמז ג'(ּברכֹות ְְְִִִֵֶַָֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתן טֹובֹות ַַַָָָָמּתנֹות
יּסּורין ידי על אּלא נתנם לא וכּלם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻליׂשראל

עֹוד ואמרּו וכּו', ּתֹורה ס"ג:)ׁשהם ּבּפסּוק(ׁשם ְְְֵֶַָָָָ
המנּבל ׁשּכל בהתנּׂשא נבלּת אם ל') ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(מׁשלי
מתעּלה, להיֹות סֹופֹו ּתֹורה ּדברי על ְְְְִִִֵֶַַַָעצמֹו

אֹומרֹו ÈÏÏוהּוא ekzּבזה עצמם וצערּו ְְÀ¿«¿∆ְְֲִֶַָָ
ׁשהּתֹורה ,ּדּברֹותי מּצד יתעּלה ּפרּוׁש ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָיּׂשא

ּכאֹומרֹו ּומנּׂשאת המרֹוממת ח')היא (מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶַַ

וגֹו': ימלכּו מלכים ְְְִִִָֹּבי
„BÚּבאֹומרֹו ּפיOÈ‡וגֹו'ekzירצה על וגֹו', ְְְִֶÀְƒ»ְִַ

ז"ל כ"א:)ּדבריהם ּבּפסּוק(ר"ה ׁשאמרּו ְְִֵֶֶַָָ
ׁשּמ"ט מאלהים, ּמעט וּתחּסרהּו ח') ְְְְֱִִִֵֵֶַַַֹ(ּתהּלים
הּנ' וׁשער ּבסיני למׁשה נמסרּו ּבינה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָׁשערי
ּׁשּפרׁשּתי מה והּוא ה', את ּכמּוס הּוא ְְֲִֵֶֶַַָֹהלא

י"א)ּבּפסּוק את(יׁשעי' ּדעה הארץ מלאה ּכי ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מסרּה ולא ה' את היא ׁשעדין הּדעה ּפרּוׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹה',
ההּוא, הּטֹוב ה' יּתן מׁשיחנּו ּבהּגלֹות ְְְִִִֵֵֶַַָלמׁשה

אֹומרֹו ˜eÏוהּוא kL ˜Ï ÈÏÏ ekz ְְÀ¿«¿∆«≈∆∆¿»ƒ¿
È ‡OÈ „ÈÚÏ „BÚÂלׁשֹון אליו ויחס ¿∆»ƒƒ»ƒ«¿…∆ְְִֵֵָ

מאד, עליֹון ההּוא ׁשחלק ּומעלה ְְְֲִֵֶֶֶַַָֹנׂשיאּות
אחרים: ּבמקֹומֹות ּבאר מּזה ּכתבנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹּוכבר



כז          
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Ú ‡ÏÂ ‰e‡(ד לג, (רש"י ¬«¿»¿…««¿∆»
יֹותר ּומתאים ּתֹורה, לגּבי אחיזה לׁשֹון מתאים אי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלכאֹורה,

אחזנּוה ּדהּנה לֹומר, ויׁש וכּדֹומה. ׁשמירה לּמּוד, ׁשמיעה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלׁשֹון

הּמֹוכר ּדהּנה אחּוזה. מּלׁשֹון אּלא ּותפיסה, אחיזה מּלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאינֹו

מׁשהד לנא יהב ְְֶַַָָָֹאֹוריתא

לכנׁשת ירּתא ְְְְִַַָָֻמסרּה

ֲַֹיעקב:

      

הּכתּוב וׁשעּור אףהּתֹורה, הּדר זה על הּוא ְִֶֶֶַַַַַָָ
להזמינם ׁשהל עּמים ׁשחֹובב מה ְְִִֵֶֶַַַַָָהּוא

ואֹומרֹו ˜„ÂÈLלּתֹורה, Ïkעל ּפרּוׁש וגֹו' ְְַָ»¿»ְֵַ
ז"ל אֹומרם קדֹוׁשים)ּדר פ' סֹוף ּבּפסּוק(ילקּוט ְְְִֶֶַַָָ

ואבּדיל אמר אּלּו העּמים מן אתכם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָואבּדיל
לאּמֹות ּתקּומה היתה לא מּכם העּמים ְְִִֶֶַָָָָָֹֻאת
ׁשאם מּכאן וגֹו' אתכם ואבּדיל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּומאֹומרֹו
מקּבלים הם הּנה להתּגּיר מהעּמים ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻיבֹואּו

אֹומרֹו והּוא יׂשראלי, ˜„ÂÈLּכאחד Ïkּפרּוׁש ְְְְְִִֵֶָ»¿»ֵ
ׁשהּבא להתּגּיר ּפרּוׁש להם עֹודּנה זֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָמעלה
ּומקּבל נכנס הּוא ּפרּוׁש ּבידי מהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻלהתקּדׁש

:ּכנפי ְֶַַָּתחת
B‡הּדר זה על הּכתּוב ּכּונת ‡Ûּתהיה ְִֶֶֶֶַַַַַָָ«

לעּמים נׁשארה אחת חּבה ּפרּוׁש …≈ְֲִִִֵַַַָָָ
ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּבידי קדֹוׁשיו ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָוהּוא

הּואÌ‰Âואֹומרֹו ׁשּבהם יׂשראל עם ּפרּוׁש ְְ¿≈ְִֵֵֶֶַָָ
להתּגּדר הפרׁש להם יׁש הּמאמר עּקר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכל
הּגֹוים, ׁשאר מן הּבאים ׁשל קדֹוׁשיו ְְִִִֶַַַָָָעל
ז"ל ּכאֹומרם ּפרּוׁש ,לרגלי ּתּכּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָֻׁשּיׂשראל

קמ"ו:) סיני(ׁשּבת הר על ׁשעמדּו יׂשראל ְְִִֵֶַַַַָָָ
ּׁשּתּכּו מה מּצד היה וזה זהמתם, ְְֲִֶֶַַָָָָָָֻֻּפסקה
הּמפלא הּדּבּור ּכח ידי על נתמרקּו ְְְְִִֵֵַַַַָָֹֻּפרּוׁש

ז"ל ואמרּו האלהים, ּדברי (ׁשּבתׁשּׁשמעּו ְְְְֱִִֵֶַָָָָֹ

ּבּפסּוקפ"ח:) ּכרמּוז נׁשמתם (שה"שׁשּיצאה ְְִֶַָָָָָָָ
זהמתם,ה') ּפסקה ּובזה ּבדּברֹו, יצאה ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֻנפׁשי

ּכאחד ׁשּיתקּבלּו ׁשהגם הּגרים ּכן ּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַמה
ּכּידּוע מהם זהמא ּפסקה לא יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻׁשבטי

י"ד)מּדבריהם ח"ג (זהר ְִִֵֶַֹ

ÂאמרÈ ‡OÈ,ממׁשלה לׁשֹון ּפרּוׁש ¿»«ֶֹƒ»ƒ«¿…∆ְְֵֶָָ
אֹומרֹו ּדר מ"ז)על עּמים(ּתהּלים ידּבר ְְְִִִֵֶֶַַַ

ממׁשלה ׁשּום נֹותנים ׁשאין ּבזה הּכּונה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתחּתינּו,
ולא יׂשראל מּזרע ׁשהּוא למי אּלא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעל

ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו הּגרים, (קּדּוׁשיןמּמׁשּפחת ְְְִִִִִֵֶַַַָ

י"ז)מּפסּוקע"ו:) מל(לעיל עלי ּתׂשים ׂשֹום ְִִֵֶֶֶָָָ
מּקרבּכל אּלא יהיּו לא עלי ׁשּתׂשים מׂשימֹות ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹ

מּבריתא ּולמד וצא ,מ"א.)אחי ׁשל(סֹוטה ְְְִֵֶֶַַַָָָ
זלגּו הּמקּדׁש ּבבית ּכׁשּקרא הּמל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאגריפס

אֹומרֹו והּוא הענין, וכל ּדמעֹות OÈ‡עיניו ְְְְְִֵָָָָָƒ»
Èיׂשראל ּבני עם מּזרע ׁשהּוא ּכל ּפרּוׁש ƒ«¿…∆ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

יׂשראל על ׁשּיׁשנם ּבגדּלֹות להתרֹומם יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻהּוא
ואֹומרֹו ,עּמ‡OÈּכאמרם יחיד (סנהדריןלׁשֹון ְְֶַƒ»ְְְְְִִֶַָָָ

ּדּברים:ח'.) ׁשני ולא לדֹור א' ְְְִֵַַָָֹּדּבר
„BÚּבאֹומרֹו טעםOÈÈ‡ירצה ׁשהּוא ְְְִֶƒ»ƒ«¿…∆ֶַַ

ז"ל אֹומרם ּדר על פ"ח.)ּתּכּו, (ׁשּבת ְֶֶַַָָֻ

הּתֹורה, לקּבל ּכגיגית ההר עליהם ה' ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכפה
וקּימּו רּבא מֹודעא טענת ּבּטלּו המן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָּובימי
הּדבר ּופרׁשּתי ּבאנס, ּׁשּקּבלּו מה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמרצֹונם

ה')ּבמקֹומֹו י"ט לקּבל(ׁשמֹות ּׁשּמאנּו מה ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַ
היה ההר עליהם להפ ׁשהצר עד ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּתֹורה
אׁשר ותּקנֹותיהם ודבריהם חכמים ּגזרת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
ּבמקֹום ּולהעמידם יׂשראל להזהיר ׁשעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָרּבּו
אֹומרֹו והּוא ה', ּדברי על מּלעבר ְְְְֲִִִֵֵַַַַֹהּמׁשּתּמר

ÈÏÏ ekzחלק מּדּברתי ׁשּיּׂשא ּכדי À¿«¿∆ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
ּכל על ּכי לקּבל, רצּו ׁשּלא לּותמהּדּברֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

יׁשר ּכתּוב ז')הּתֹורה כ"ד ּדּבר(ׁשמֹות אׁשר ּכל ְֲִֵֶֶַָָָ
מהּדּברֹות חלק על אּלא ונׁשמע, נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָה'
ּתּכּו זה על חכם ּתֹורת לקּבל עליהם ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּצּוה
ואֹותֹו עליו ה' ׁשעמד סיני הר ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָָלרגלי

ּכגיּגית: עליהם ה' ְֲִִֵֶָָּכפה
B‡ּתתּפרׁשÈּתֹורֹות ּפרּוׁש הנהגה לׁשֹון ְִֵָƒ«¿…∆ְְֵַָָ

המחּדׁשים הם ׁשהם יׂשראל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמנהיגים
מרּדכי ּובימי ּוסיגים, ּוגדרים ּוגזרֹות ְְְְֳִִִֵֵַַָָָָּתּקנֹות
ּתֹורת קּבלּו עׂשֹות צּדיק יפליא אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַַָָּכׁשראּו

חּיים: מקֹור ְִַָָחכם
„BÚאֹומרֹו Èירצה ‡OÈּדר על ְְִֶƒ»ƒ«¿…∆ֶֶַ

ז"ל יּׁשקני)אֹומרם עה"פ ׁשּכל(שהש"ר ְִִֵֶָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש מּפי יֹוצא ׁשהיה ודּבּור ְִִִִֵֶַָָָָּדּבּור
מּיׂשראל ואיׁש איׁש ּכל עם מדּבר היה ְְְִִִִִֵֵַָָָָהּוא
לֹו אמר והּוא עלי מקּבלני אּתה לֹו ְְְְִֵֶַַַַָָָָואמר
לראׁשֹו, ּומתעּטר ועֹולה כּו' נֹוׁשקֹו היה ְְְְִֵֵֶַָָֹהן

אֹומרֹו ekzוהּוא Ì‰Âאחד ּכל יּׂשא וגֹו' ְְ¿≈Àְִֶָָָ
לֹומר ודקּדק ראׁשֹו, על מּדּברתי מהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹואחד

Èׁשהּדברים לפי ּדּברֹותי אמר ולא ƒ«¿…∆ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
אחד לכל ואֹומר להם מדּברים היּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָעצמם

ּכאמּור: כּו' מקּבלנּו ְְֵַַָָָאּתה
BB‡Âהעגליּׂשא מעׂשה ׁשאחר לפי לעתיד ¿¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

על ׁשּנׂשאּו ההם העטרֹות מהם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָנקלפּו
ּבהר עדים והֹורידּו אֹותם המדּברים ׁשהם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹראׁשם

ל"ג)חֹורב מׁשה(ׁשמֹות ּבהם וזכה פ"ח.), (ׁשּבת ְְֵֶֶַָָָָ

ט"ו.)ּכאֹומרם חברֹו(חגיגה וחלק חלקֹו נֹוטל זכה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָ
אֹומרֹו סֹוד והּוא עדן, ח')ּבגן ל"ג והּביטּו(ׁשמֹות ְְְְְִִֵֶַ

ז"ל ׁשאמרּו מׁשה ק"י.)אחרי ׁשחׁשדּוהּו(סנהדרין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָ
המארסה הּתֹורה היא ּפרּוׁש איׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹּבאׁשת
יּׂשא אמר לזה חלקם, ּכל מׁשה ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָליׂשראל
עֹוד ואמרּו לבֹוא, לעתיד להם לחזר ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹׁשעתידים

ז"ל)רז"ל האר"י ּבׁשם אׁשר ר' ּׁשּבת(סּדּור ׁשּביֹום ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
נׁשאר ולא יׂשראל לראׁש העטרֹות ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹחֹוזרים
ׁשאנּו ולזה הּוא לֹו המּגיע חלקֹו אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָלמׁשה
חלקֹו ּבמּתנת מׁשה יׂשמח ׁשּבת ּביֹום ְְְְְְִִֶֶַַַַָאֹומרים
חלקֹו מּתנת אּלא לֹו ׁשאין הגם יׂשמח ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָּפרּוׁש

ּבחּיים: חלקם ליׂשראל החזיר ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּכבר
„BÚז"ל אֹומרם ּדר על כ"ד.)ירצה (מּכֹות ְְִֶֶֶַַָ

ׁשמענּום, הּגבּורה מּפי ל יהיה ולא ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹאנכי
מאמר עם זה מאמר יתרֹו)ויּׁשבנּו ׁשּכל(מכילתא ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָ

ה' ּכי אחד, ּבדּבּור נאמרּו הּדּברֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָעׂשרת
הּׁשֹומעים ּבער אבל אחד ּבדּבּור ּכּלם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻאמר
ל יהיה ולא אנכי אּלא מהם לקּבל יכלּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלא
ויצתה אחד ּבדּבּור ּבגבּורֹות אֹותם ְְְְְִִֶָָָָָׁשמעּו

אֹומרֹו והּוא ּבאמצעּותם, ÈÏÏנׁשמתם ekz ְְְְְִֶָָָָÀ¿«¿∆
לּׂשא הּטעם נׁשמתם, ׁשּיצתה עד ּכח ְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹואפס

Èהּמפלאים מהּדּברֹות חלק ּפרּוׁש ƒ«¿…∆ְְִִֵֵֵֶַַָֻ
מׁש הּׁשאר אבל ל יהיה ולא אנכי הׁשהם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

ז"ל ּכאֹומרם אֹותם ּׁשּגמר(ׁשם)צּוה מה והּוא , ְְְִֶַַָָָָָ
L‰אמר eÏ ‰e ‰Bzׁשּכל ותמצא וגֹו', ֶֹ»ƒ»»∆ְְִֶָָ

מצוֹות ּבין עׂשה מצוֹות ּבין ה' ׁשּצּוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָהּמצוֹות
מצוֹות, ּתרי"ג ּבפרטּות הם ּתעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָֹלא
תרי"א מנין ּבּה ימצא ּתֹורה לתבת ְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּמׂשּכיל
מּדּברתי יּׂשא הּסמּו ּבּמאמר הרמּוזים ב' ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹעם

ונכֹון: ּתרי"ג הם ְְֲֵֵַָָהרי
„BÚמגּלה ּבמּסכת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָירצה

הּמלאכים(כ"ט.) ׁשרצּו מעׂשה ְְֲִֶֶַַַָָּבאֹותֹו
הּׁשכינה מּפני מּכניׁשתא ׁשׁשת לרב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָלדחֹותֹו
וׁשאינֹו עלּוב עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמר ׁשּטען ְְִֵֶֶֶַַַָָָָעד
ה' להם ואמר מי מּפני נדחה מי ְְְִִִִֵֶֶַָָָעלּוב

אֹומרֹו והּוא Ì‰Leׁשבקּוהּו, Le ekz Ì‰Â ְְְָ¿≈À≈¿∆≈
B ‰Ú ÌÈ‡e ÌÈÚe ÌÈeÏÚ ‰„ÈÈƒƒ»¬ƒ¿Àƒ»ƒ¿«¬»
ÌÈ„BÚ‰ ÌÈ‡Ï Ì‰L È ÂÈÏÚ ‡OÈƒ»≈»»ƒ«¿…∆∆≈«¿»ƒ»¿ƒ
 ÏÚ ÌÈe‰ Ì‰L ‰ È ‡ LÏ¿»≈∆¿≈∆≈«¿ƒ«¿«

Ì‰È eÈ ‡ÏÂ BL „Bk¿¿¿…ƒ»ƒ¿≈∆
„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על ה'.)ירמז ג'(ּברכֹות ְְְִִִֵֶַָֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתן טֹובֹות ַַַָָָָמּתנֹות
יּסּורין ידי על אּלא נתנם לא וכּלם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻליׂשראל

עֹוד ואמרּו וכּו', ּתֹורה ס"ג:)ׁשהם ּבּפסּוק(ׁשם ְְְֵֶַָָָָ
המנּבל ׁשּכל בהתנּׂשא נבלּת אם ל') ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(מׁשלי
מתעּלה, להיֹות סֹופֹו ּתֹורה ּדברי על ְְְְִִִֵֶַַַָעצמֹו

אֹומרֹו ÈÏÏוהּוא ekzּבזה עצמם וצערּו ְְÀ¿«¿∆ְְֲִֶַָָ
ׁשהּתֹורה ,ּדּברֹותי מּצד יתעּלה ּפרּוׁש ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָיּׂשא

ּכאֹומרֹו ּומנּׂשאת המרֹוממת ח')היא (מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶַַ

וגֹו': ימלכּו מלכים ְְְִִִָֹּבי
„BÚּבאֹומרֹו ּפיOÈ‡וגֹו'ekzירצה על וגֹו', ְְְִֶÀְƒ»ְִַ

ז"ל כ"א:)ּדבריהם ּבּפסּוק(ר"ה ׁשאמרּו ְְִֵֶֶַָָ
ׁשּמ"ט מאלהים, ּמעט וּתחּסרהּו ח') ְְְְֱִִִֵֵֶַַַֹ(ּתהּלים
הּנ' וׁשער ּבסיני למׁשה נמסרּו ּבינה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָׁשערי
ּׁשּפרׁשּתי מה והּוא ה', את ּכמּוס הּוא ְְֲִֵֶֶַַָֹהלא

י"א)ּבּפסּוק את(יׁשעי' ּדעה הארץ מלאה ּכי ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מסרּה ולא ה' את היא ׁשעדין הּדעה ּפרּוׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹה',
ההּוא, הּטֹוב ה' יּתן מׁשיחנּו ּבהּגלֹות ְְְִִִֵֵֶַַָלמׁשה

אֹומרֹו ˜eÏוהּוא kL ˜Ï ÈÏÏ ekz ְְÀ¿«¿∆«≈∆∆¿»ƒ¿
È ‡OÈ „ÈÚÏ „BÚÂלׁשֹון אליו ויחס ¿∆»ƒƒ»ƒ«¿…∆ְְִֵֵָ

מאד, עליֹון ההּוא ׁשחלק ּומעלה ְְְֲִֵֶֶֶַַָֹנׂשיאּות
אחרים: ּבמקֹומֹות ּבאר מּזה ּכתבנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹּוכבר



כח         
אחּוזתֹו אל איׁש ּתׁשּובּו הּיֹובל, ּבׁשנת לּבעלים חֹוזר אחּוזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׂשדה

ואילך) י כה, ּתמיד.(בהר אליו קׁשּורה היא אחּוזתֹו, ׁשּזֹו מּכיון ;ְֲִִִֵֵֶָָָָָ

אפילּו מּצב, ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ּבני ּכאן: ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָואף

- מֹורׁשה היא ּכי עּמים), חֹובב (אף האּמֹות ּבידי ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכׁשּנמסרים

ואחּוזה. הייירּוׁשה או ְֲַָָ
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א••••ויהיה ר דה....מל י••••תמלכ על מיד ְְִִִֶֶַַַָָָֹֻ

ליה....התא••••אסיפת ח ראי התא ••••אי....כל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מ(ל א(שמות יירא "רא את תא אחר"י בר אברכ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

יהי לו אחת אה יחד פהתא "התא"אה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
יהי מחלקת  ולא מל....ייה או ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

   §¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬
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א הה••••יי לע....א••••ואל־ימת אה ללע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
להה מה ל מ....יכר מתיו אחיו••••ויהי אר ימ ימ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

אמר י ז היא לה)מא והי(בראשית להה את "וב ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
יה מ יצא א "ר י יקב היי....י או ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
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   §Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−
     §¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈

¦«§¤«

הליה יא)••••ואת יה(מכות מי בלרא יהדה סמ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אמר יד קלקל ל דטו)ה ו(איוב ידי חכמי "אר ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ול ו לב ברלה תכ"א צב)זר רתי(ב"ק ר ועד ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ
לילמת יהדה צמת הי רד יראל הי ה מ ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָל

אמר ליו ל י מי אר(מד לאבי(בראשית "וחטאתי ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
דה בלרא ר מי המ אמר "מיה וכל מ....יהדה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יהה ל פט••••הויה יה מי ואסא למה וד פת ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
סחריב מי וחזקה יה יא....מי ואל־••••לל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הלחמה) מ אחרי ספרי) הלחמה ל....מי  יריב••••ייו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ
קמת קמוי היה....ריב מיו ל••••ו להת יהפט ל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דל רמת יח)מלחמת אחר(דה"ב בר "זר וה פטיה "וזק ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
"דהיה קל ה רכתיו(ספרי)"מע מ מעל רכה רמז א ְְְְְְִִִַַָָָָָָ

דהיה לל רל מ מע טל ראלי אר קח וא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אמר דהיט)יה מע"(יהושע י חלת יהדה י "מחבל ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מה ל ליו ל היה צמ פי רכה ל יחד לא מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ(מי
(יה אדת תב  י צ]ה היי....[מזמור או ְְִִִִֶַַַָָָָָ

מלּכאה ביׂשראל ְְְֲִֵַַָָָוהוה

עּמא ריׁשי ְְִֵֵַַָָּבאתּכּנׁשּות

דיׂשראל: ׁשבטּיא ְְְֲִִֵַַָָָּכחדא

עלמאו לחּיי ראּובן ְְְְִֵֵַָָיחי

ימּות לא תנינא ְְִָָָָּומֹותא

אחסנּתהֹון ּבנֹוהי ְְְְֲִִַַַויקּבלּון

ְְְִָּבמנינהֹון:

קּבלז ואמר ליהּודה ְֲִֵַַַָָודא

צלֹותּה ּבמּפקּהיי דיהּודה ְְְְִִֵֵָָ

ּולעּמּה לקרבא ְְְִֵַַָָָָ(ּבאגחא)

ידֹוהי לׁשלם ְְִִִֵֵָָּתתיבּנּה

ּפרענּותא לּה ְְְֲֵַָָֻיעּבדן

מּבעלי וסעיד ְְֲִִִִֵַָָמּסנאֹוהי

לּה: הוי ְֲִֵֵָדבבֹוהי

      
BÂ'.ד) ‰LÓ eÏ ‰e ‰Bּכיון להעיר יׁש »ƒ»»∆¿ְִֵֵָָ

צּויתי ּתֹורה לֹומר לֹו היה המדּבר ְִִִֵֶַַַָָָׁשהּוא
למה נסמ זה ּפסּוק ּכי ואּולי וגֹו', ְְְְִִֶֶַַָָָלכם
מּדּברתי יׂשראל עם יּׂשא הּדר זה על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּׁשּלפניו
וגֹו', מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ּכּלם אחד ְְִֶֶָָָָָֻּבקֹול
יּׂשאּו יחּדו יׂשראל ׁשּכל הּדברים הם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוכן
צּוה ּתֹורה ואֹומרים הּתֹורה ּבפתיחת ְְְִִִִַַָָָָקֹולם
קהּלת מֹורׁשה אֹותּה מקּבלים אנּו וגֹו' ְְְְִִַַָָָָָלנּו

ּופרּוׁש eÏוגֹו', ‰eלעז לפרׁשּה אפׁשר ְֵƒ»»ְְְְֶָָָֹ
מלכּות אּלא צו אין ז"ל ּכאֹומרם ְְְְֵֶַַַָָמלכּות
וגם ּדבר, יקּום ּפיה ׁשעל עלינּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהמליכּה
הּתֹורה ּפי על יהיה עליהם ימליכּו אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמל

ּכאֹומרֹו לפניו ויׂשים יכּתב י"זואֹותּה (לעיל ְְְְְְְִִֵָָָָֹ

הּכתּובי"ח) מאמר והּוא וגֹו', לֹו (מׁשליוכתב ְְְְֲִֵַַַַָָ

אףח') ּבּפסּוק ּולמעלה ימלכּו, מלכים ְְְְִִִַַַָָָֹּבי
נכֹון: על אחר ּבאפן הּכתּוב ּפרׁשנּו ְְֵֵֵֶַַַַָָֹֹחבב

È‰ÈÂ.'BÂה) ‡‰ CÏÓ eLÈׁשהוית ּפרּוׁש «¿ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈¿ֲֵֶַָ
ּבהתאּסף ׁשּתהיה צרי ּביׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמל

ז"ל ּכאֹומרם יחד, עם סנהדראׁשי רין(ּתֹוספּתא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשלפ"ג) ּדין ּבית ּפי על אּלא מל ממּנין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין
ּבּמאמר ׁשּנתּכּון והּוא ÌÚע"א, ÈL‡ ְְֲִֵֶַַַַ»≈»

Ï‡Èּובאֹומרֹו ÈL „ÁÈׁשּיהיּו ׁשּצרי ְְ««ƒ¿≈ƒ¿»≈ְִִֶֶָ
מּמּנּו: מרּצים ְִִִֶֻצּבּור

„BÚהּתֹורה ּכי ּבסמּו ׁשאמר לפי ְְְִִִֵֶַַָָָָיתּבאר
ּכאֹומרֹו עלינּו הּמֹולכת ח')היא (מׁשלי ְְְִִֵֵֶֶַָ

אמר ּגמר לזה אדּבר, eLÈנגידים È‰ÈÂ ְֲִִֵֶֶַַָָֹ«¿ƒƒ¿À
CÏÓיהיה זה ּביׂשראל מל והוית ּפרּוׁש ∆∆ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּוא אז מל ויׁשאלּו עם ראׁשי יתקּבצּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָאם
אֹומרֹו והּוא ,מל ÈL‡ׁשּיהיה ‡‰ ְְְִֶֶֶֶ¿ƒ¿«≈»≈

ÌÚמּלבד ּביׁשּורּון מל ׁשּיהיה הּוא אז וגֹו' »ְְְִִִֶֶֶֶַָ
על מל מּנּוי ׁשהיה מצינּו כן ּוכמֹו ְִִֵֶֶֶַַָָָָהּתֹורה,

ּבׁשמּואל ּדכתיב זה ּבסדר ח')יׂשראל (א' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָ
ׁשמּואל אל וּיבאּו יׂשראל זקני ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוּיתקּבצּו
עצמֹו והּוא לׁשפטנּו, מל לנּו ׂשימה ְְְְְִֵֶֶַָָָוגֹו'
ּתהיה זה זּולת אבל וגֹו' ּבהתאּסף ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָמאמר
והּוא יׂשראל, על למל לבד הּתֹורה ְְְְִִֵַַַָָֹֹזאת

להם הּנביא י"ב)מאמר אלהיכם(ׁשם וה' ֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
הקב"ה: ׁשל ׁשמֹו ׁשּכּלה הּתֹורה ׁשהיא ְְְִֶֶֶֶַַָָֻמלּככם

ÈÏe‡Âּבתבת רמז לזה עלÈ‰ÈÂּכי ׁשּיֹורה ¿«ְִֵֶַַָָ«¿ƒֶֶַ
ׁשם ּדכתיב ּבעיני(ח')הּצער, הּדבר וּירע ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ

לׁשפטנּו מל לנּו ּתנה אמרּו ּכאׁשר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָׁשמּואל
מּמל מאסּו אתי ּכי וגֹו' ה' וּיאמר ְְְֲִִִִֶַָֹֹֹּוכתיב
וגֹו': ויהי ואמר מׁשה נתנּבא זה ועל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָעליהם,

„BÚמתקּימת ּתהיה יׂשראל מלכּות ּכי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָרמז
יחד ראׁשיהם מתאּספים יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיהיּו
ׁשּיתיחדּו סּבה יהיה ׁשּבזה ּבבד ּבד יהיּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּב ּוכׁשּיׂשראל יׂשראל, ׁשבטי הּנהיחד זה גדר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבּה ּתּהיה ּומלכּותם ההצלחֹות ּגדר ּברּום ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּנם
ׁשּנחלקּו מּיֹום ּכי ּולמד וצא קּיּום, ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָהויה
ּבידם, עלתה מה הּמלכּיֹות ונחלקּו ְְְְְְְֶֶַַַָָָָָֻהּלבבֹות
ּכי אחריו, והּבאים ירבעם עגלי סּבת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹוזאת
ּברכה הּמחזיק ּוכלי הּפרּוד, הּוא האבּדן ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹראׁש

הּלבבֹות: ויחּוד הּׁשלֹום ְְִַַָָהּוא
ÈÁÈ.'BÂו) ÂÈÓ È‰ÈÂ 'BÂ e‡אֹומרֹוÈÁÈ ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ְ¿ƒ

e‡אמרּו ז"ל על(ספרי)רּבֹותינּו ׁשהתּפּלל ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַַָ
ואּולי הּבא, לעֹולם חלק לֹו ׁשּיהיה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָראּובן
ׁשּמתּו הּׁשבט ּגדֹולי על ׁשּנתּכּון לֹומר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאפׁשר

ז"ל ּכאֹומרם קרח י"ח)ּבעדת מאתים(במד"ר ּכי ְְֲִִַַַַָָֹ
ורּבן סנהדראֹות ראׁשי היּו ּכּלן איׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻֻוחמּׁשים

ז"ל: ּכאֹומרם ראּובן ְְְִֵֵֶָמּׁשבט
ÈÙÏeחלק להם אין קרח ׁשעדת לֹומר מקֹום ׁשּיׁש ¿ƒֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

התּפּלל לזה הּבא, e‡לעֹולם ÈÁÈּפרּוׁש ְִֵֶַַָָָָ¿ƒ¿≈ֵ
להיֹותם איׁש, ר"ן אּלא היּו ׁשּלא והגם ְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשבטֹו,
אפׁשר אֹו עליהם. ּכּלֹו הּׁשבט יתּכּנה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻּגדֹוליהם
אּלאׁשהּואמהּטעם הּואאֹומר עצמֹו ראּובן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשעל
יגרע ּגדֹולהּׁשבט ענפיםׁשל ּכׁשּיתקּצצּו ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעצמֹו
ׁשּיחיה התּפּלל לזה עינֹו, ראּובן ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּצּדיק

האֹומר ּכסברת מסּכים וזה הּבא, (סנהדריןלעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּבא:ק"ח) לעֹולם חלק להם יׁש קרח ֲֵֵֶֶַַַָָָָֹעדת
BÓB‡Â.Ó ÂÈÓ È‰ÈÂׁשּיהיּו עליהם התּפּלל ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֵֶֶַ

ּבמארע הּׁשרׁשים ׁשּנמּקּו לפי ְְִִִִִֶַַַַָָָֹצּדיקים
לזה ּבסמּו ּכאמּור קרח ּבמעׂשה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹּגדֹוליהם
אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש מסּפר, מתיו ויהי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהתּפּלל

כ"ו.)ז"ל ּברּו(ׁשם הּקדֹוׁש לפני חזקיה ׁשאמר ְְְִִֵֶַַָָָָָ
הּקדֹוׁש והׁשיב וגֹו' ׁשבנא את אׁשר רּבים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּוא
מׁשה אמר לזה לרׁשעים, מנין אין הּוא ְְִִֵֶֶַָָָָָָּברּו

מתיו לׁשֹונֹו יהיּוּבמתק ׁשּלא ּפרּוׁש מסּפר ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹ
ּתפּלת ותֹועיל להם, מנין אין ׁשאז ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָרׁשעים

ּבסֹוד הּדבר על כ"ג)צּדיק ב' מֹוׁשל(ׁשמּואל צּדיק ְְִִֵֵַַַַָָ
אלהים: ְְֱִִַֹּביראת

ÚÓL.‰„e‰Èז) ÏB˜ ׁשּיהּודה‰' לפי ּפרּוׁש ¿«¿»ְְִֵֶָ
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 אמר••••ללוי לו וי....ול י••••כ ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מדר ....א י •••• אר  תל ....א ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ו י,' במר מ ל בר רא בר מתר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
לל לבא לאמר מ כ)א ר(במדבר א מ ְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹ

 מ מר רא....יי ו ְֲִֶַָָֹ
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יוי ל ל ליו ••••ואמר ל א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

לב) את(שמות רל תו לו  ל אל א אל ל מְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
וכ   את א מא או את א ראלמ וא א ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאב
מ ו וכ ומאב ואו מ אבו רל אר וא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָ

אמר מ אד א לא לו במ  לו ר(ש) ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
לו  ....ל  ל••••י  אראלא ל.... ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ

י י••••ראל ל דר לד תא למ רת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
רא ר)  את מל למ  ו  את מל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹלא
 ו  את מל לא ראל רד לד תְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹא

(למ.... ִ

        

eÚ ÔÂ   B ÈÈeÂ ÈÂ È  È eרש"י) ∆∆¿≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒƒ«¬¿≈»
ט) לג,

תּׂשא ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י מּפני(לב, לכהּונה זכּו ׁשהּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהעניׁשּו

(והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבכל

(ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי ּובני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבעגל,

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא ייהּטעם ו ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
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י י••••ראלכ וכליל....א••••ל.... ְְְְִִִֵֶָָָָ
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יו י ••••מת מת מו מאמר  ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

( לאמר(ת  ל רר ול דמ מד מתְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
בד  ל בו אמ דת רא רא בר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
אמ  ב מ  ל ל ותל כבְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
דו ל ל  ר אמר לכ תרבב  ד ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹואלר

ר....י ל••••יו מת מאו מו מ ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מ....יי ו ְָ

ואּורּיאח ּתּמּיא אמר ְְֲִֵַַַָָֻּוללוי

ּדאׁשּתכח לגבר ְְְְְְִִֶַַַָאלּבׁשּתא

נּסיתֹוהי ּדי קדמ ֲֳִִִִַָָָחסידא

ׁשלים והוה ְְֲִִֵַָָּבנּסתא

מּצּותא מי על ְְִֵַַַָּבחנּתֹוהי

מהימן: ְְְְִֵַָואׁשּתכח

לאט אּמּה ועל אבּוהי ְְֲִִֵַַָּדעל

ּדינא מן חבּו ּכד ִִֵַַָָרחם

לא ּובנֹוהי אחֹוהי ְְֲִִֵַָואּפי

מּטרת נטרּו ארי ְְְֲִֵַַָנסיב

אׁשנּיּו: לא ּוקימ ְְְִֵַָָָָמימר

ּדיניי ּדיּלפּון אּלין ְְְִִִֵַָָּכׁשרין

ליׂשראל ואֹורית ְְְְֲִֵַָָָָֹליעקב

ּבּוסמין קטרת ְְְִֶַֹיׁשּוּון

על לרעוא ּוגמיר ְְֲֳִַַָָָקדמ

:ְְַָמדּבח

נכסֹוהייא יי וקרּבןּבר ְְְְִִֵַָָֻ

ּתבר ּברעוא ּתקּבל ְְְְֲִַַַַָידֹוהי

ּודבעלי דסנאֹוהי ְְְְֲִֵַַָָחרצא

יקּומּון: דלא ְְְִָָדבבֹוהי

      

ּכאֹומרֹוחטא חטאֹו על והתוּדה ּתמר ּבמעׂשה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
כ"ו) ל"ח ׁשּיקּבל(ּבראׁשית מׁשה ּבּקׁש מּמּני, צדקה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אחריו לֹומר זה ענין ואמר ּבהֹודאתֹו. קֹולֹו ְְְֲִֶַַַָָָָָה'
,eÈ BÚ Âּבּפסּוק ּׁשּכתבנּו מה לפי ּפרּוׁש ¿∆«¿ƒ∆ְְִֵֶַַַָָ

ט') מ"ט ּבאמצעּות(ויחי ּכי עלית, ּבני מּטרף ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ
הּבלּיעל, ׁשאכל אדם טרף הֹוציא ּתמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעׂשה

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה מעׂשיוÂÈ„Èוהּוא ּכח ּפרּוׁש ְְְֶַַָ»»ֲֵַַָֹ
עליֹון ּגדר ּבתֹוספת רּבנּות וקנה הגּדיל לֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָרב

ׁשם: ׁשהארכנּו ְְֱֶֶַָּכמֹו
BÓBÂ.ּתהיה מּצריו ׁשהגםועזר ּפרּוׁש ¿¿ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

ּתמר מעׂשה ּבכח וזרח ּפרץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהרויח
ּבית מלכּות האירה לא עדין כן ּפי על ְֲִִִֵֵֵַַַַָֹאף
ּבין ׁשעדין הּקדּׁשה לניצֹוץ צריכה ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻדּוד

אמר לזה הּמֹואבּיה, רּות והיא ÚÂהאּמֹות ְֲִִֶַַָָָָֻ¿≈∆
È ÂÈÓאל יֹורה עזר ּגם נקבה, לׁשֹון ƒ»»ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַָ

ּכאֹומרֹו י"ח)הּנקבה ב' עזר(ּבראׁשית לֹו אעׂשה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָ
ט') מ"ג (ׁשם ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְְִֵֵֶַַַַָָוגֹו',

וגֹו': לאבי ְְְִִָָָוחטאתי
BÂח) È Ó ÈÂeּבידֹו יתקּים ּפרּוׁש ¿≈ƒ»«À∆¿ְְִֵֵַָ

עֹולם: ּכהּנת אחריו ּולזרעֹו זה ְְְֲֶַַַָָָָֻּדבר
.ּבמּסה אמרנּסיתֹו ׁשּיעקב לפי ּפרּוׁש ¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשמעֹון עם ּבׁשּתּוף לוי מ"טעל (ּבראׁשית ְְְִִִִִֵֵַ

לזהה') וגֹו', עז ּכי אּפם ארּור וגֹו' חמס ְְְִֵֶַָָָָָָּכלי
ועברה, אף ּבעל ׁשאינֹו נתנּסה לוי ּכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאמר
אּלא ה' ׁשּנּסהּו לא ּפרּוׁש ּבּמּסה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנתנּסה
ה' נּסּו יׂשראל ׁשבטי ׁשּכל נּסיֹון ּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשראה

ז')ּדכתיב י"ז ולא(ׁשמֹות ה', את נּסֹותם על ְְְִִֶַַָֹ
רגזם: ׁשּׁשּכ למדּת הא לוי, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָכן

BÂט) ÈÓ eBÈ BÂ Óעל יתּבאר »…≈¿ƒ¿»∆¿ְִֵַָ
ז"ל אֹומרם ס':)ּדר ׁשּבאּו(ב"ב ּבמעׂשה ְְֲֶֶֶֶַָָ

וכּו' הרּבים לדר מּזיק ׁשהיה אילן על ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלדּון
וכּו' וקץ וׁשלח וכּו' למחר עד להם ְְְְְְֶַַַָָָָָָואמר

אֹומרֹו והּוא ראּויÓע"כ, ּכזה אדם וגֹו' ְְ»…≈ְֶָָָָ
לֹו לֹומר מקֹום אין ּכי וכּו' מׁשּפט ְְְִִֵַָָלהֹורֹות

לאביו האמר האֹות ל וזה כּו' קֹורה ְְְִֵֶָָָָֹֹטל
ְִּולאּמֹו:

„BÚׁשּצּוה לפי י"ח)ירצה ט"ז וגֹו'(לעיל ׁשפטים ְְְְְִִִִֵֶֶָֹ
רז"ל ואמרּו ,ׁשּימּנה(ספרי)לׁשבטי ׁשּצרי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לצד לוי ׁשבט ּכי אמר לזה ׁשבט, לכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדּינים
ולּבן ולאח לאב ּפנים נׂשאּו ׁשּלא ּׁשהֹוכחנּו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹמה
יׂשראל, ׁשבטי ּכל על להתמּנֹות הם ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָראּויים

אֹומרֹו ˜ÚÈוהּוא ÈÓ eBÈ,ּכלל ּבדר ְְƒ¿»∆¿«¬…ְְֶֶָ
מּׁשבט יֹותר לׁשבטם ּפנים ׁשּיּׂשאּו לחּוׁש אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָּכי

ָָזּולתם:
ÔeÓe˜Èיא) ÔÓ ÂÈÓeאֹומרֹו,ÔeÓe˜È ÔÓ ¿«¿»ƒ¿ְƒ¿

ז"ל פי"ד)לדבריהם על(במד"ר ׁשּנתנּבא ְְְִִֵֵֶֶַַ
לזה חׁשמֹונאי, ּביד לּפל ׁשעתידה יון ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹמלכּות

ÔeÓe˜Èאמר ÔÓ ÂÈÓeהּזמן מן אפּלּו ּפרּוׁש ַָ¿«¿»ƒ¿ְֲִִֵַָ
ויׂשראל קימה לּׂשֹונאים להם ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעצמֹו
וגֹו', קמיו מתנים מחץ עצמֹו ּבּזמן ְְְְְְִִֵַַַַָָָָׁשפלים

וד היה, ּופלא:וכן ּבנס הצלחה היא זה בר ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ



כט          

     

    §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−
   §¦´£¦¤®£¤³¦¦Æ
  §©½̈§¦¥−©¥¬

§¦¨«

 אמר••••ללוי לו וי....ול י••••כ ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מדר ....א י •••• אר  תל ....א ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ו י,' במר מ ל בר רא בר מתר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
לל לבא לאמר מ כ)א ר(במדבר א מ ְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹ

 מ מר רא....יי ו ְֲִֶַָָֹ
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יוי ל ל ליו ••••ואמר ל א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

לב) את(שמות רל תו לו  ל אל א אל ל מְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
וכ   את א מא או את א ראלמ וא א ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאב
מ ו וכ ומאב ואו מ אבו רל אר וא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָ

אמר מ אד א לא לו במ  לו ר(ש) ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
לו  ....ל  ל••••י  אראלא ל.... ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ

י י••••ראל ל דר לד תא למ רת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
רא ר)  את מל למ  ו  את מל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹלא
 ו  את מל לא ראל רד לד תְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹא

(למ.... ִ

        

eÚ ÔÂ   B ÈÈeÂ ÈÂ È  È eרש"י) ∆∆¿≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒƒ«¬¿≈»
ט) לג,

תּׂשא ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י מּפני(לב, לכהּונה זכּו ׁשהּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהעניׁשּו

(והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבכל

(ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי ּובני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבעגל,

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא ייהּטעם ו ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

   ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ
  §¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
   §¨Æ§©¤½§¨¦−©

¦§§¤«
י י••••ראלכ וכליל....א••••ל.... ְְְְִִִֵֶָָָָ
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יו י ••••מת מת מו מאמר  ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

( לאמר(ת  ל רר ול דמ מד מתְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
בד  ל בו אמ דת רא רא בר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
אמ  ב מ  ל ל ותל כבְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
דו ל ל  ר אמר לכ תרבב  ד ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹואלר

ר....י ל••••יו מת מאו מו מ ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מ....יי ו ְָ

ואּורּיאח ּתּמּיא אמר ְְֲִֵַַַָָֻּוללוי

ּדאׁשּתכח לגבר ְְְְְְִִֶַַַָאלּבׁשּתא

נּסיתֹוהי ּדי קדמ ֲֳִִִִַָָָחסידא

ׁשלים והוה ְְֲִִֵַָָּבנּסתא

מּצּותא מי על ְְִֵַַַָּבחנּתֹוהי

מהימן: ְְְְִֵַָואׁשּתכח

לאט אּמּה ועל אבּוהי ְְֲִִֵַַָּדעל

ּדינא מן חבּו ּכד ִִֵַַָָרחם

לא ּובנֹוהי אחֹוהי ְְֲִִֵַָואּפי

מּטרת נטרּו ארי ְְְֲִֵַַָנסיב

אׁשנּיּו: לא ּוקימ ְְְִֵַָָָָמימר

ּדיניי ּדיּלפּון אּלין ְְְִִִֵַָָּכׁשרין

ליׂשראל ואֹורית ְְְְֲִֵַָָָָֹליעקב

ּבּוסמין קטרת ְְְִֶַֹיׁשּוּון

על לרעוא ּוגמיר ְְֲֳִַַָָָקדמ

:ְְַָמדּבח

נכסֹוהייא יי וקרּבןּבר ְְְְִִֵַָָֻ

ּתבר ּברעוא ּתקּבל ְְְְֲִַַַַָידֹוהי

ּודבעלי דסנאֹוהי ְְְְֲִֵַַָָחרצא

יקּומּון: דלא ְְְִָָדבבֹוהי

      

ּכאֹומרֹוחטא חטאֹו על והתוּדה ּתמר ּבמעׂשה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
כ"ו) ל"ח ׁשּיקּבל(ּבראׁשית מׁשה ּבּקׁש מּמּני, צדקה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אחריו לֹומר זה ענין ואמר ּבהֹודאתֹו. קֹולֹו ְְְֲִֶַַַָָָָָה'
,eÈ BÚ Âּבּפסּוק ּׁשּכתבנּו מה לפי ּפרּוׁש ¿∆«¿ƒ∆ְְִֵֶַַַָָ

ט') מ"ט ּבאמצעּות(ויחי ּכי עלית, ּבני מּטרף ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ
הּבלּיעל, ׁשאכל אדם טרף הֹוציא ּתמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעׂשה

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה מעׂשיוÂÈ„Èוהּוא ּכח ּפרּוׁש ְְְֶַַָ»»ֲֵַַָֹ
עליֹון ּגדר ּבתֹוספת רּבנּות וקנה הגּדיל לֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָרב

ׁשם: ׁשהארכנּו ְְֱֶֶַָּכמֹו
BÓBÂ.ּתהיה מּצריו ׁשהגםועזר ּפרּוׁש ¿¿ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

ּתמר מעׂשה ּבכח וזרח ּפרץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהרויח
ּבית מלכּות האירה לא עדין כן ּפי על ְֲִִִֵֵֵַַַַָֹאף
ּבין ׁשעדין הּקדּׁשה לניצֹוץ צריכה ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻדּוד

אמר לזה הּמֹואבּיה, רּות והיא ÚÂהאּמֹות ְֲִִֶַַָָָָֻ¿≈∆
È ÂÈÓאל יֹורה עזר ּגם נקבה, לׁשֹון ƒ»»ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַָ

ּכאֹומרֹו י"ח)הּנקבה ב' עזר(ּבראׁשית לֹו אעׂשה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָ
ט') מ"ג (ׁשם ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְְִֵֵֶַַַַָָוגֹו',

וגֹו': לאבי ְְְִִָָָוחטאתי
BÂח) È Ó ÈÂeּבידֹו יתקּים ּפרּוׁש ¿≈ƒ»«À∆¿ְְִֵֵַָ

עֹולם: ּכהּנת אחריו ּולזרעֹו זה ְְְֲֶַַַָָָָֻּדבר
.ּבמּסה אמרנּסיתֹו ׁשּיעקב לפי ּפרּוׁש ¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשמעֹון עם ּבׁשּתּוף לוי מ"טעל (ּבראׁשית ְְְִִִִִֵֵַ

לזהה') וגֹו', עז ּכי אּפם ארּור וגֹו' חמס ְְְִֵֶַָָָָָָּכלי
ועברה, אף ּבעל ׁשאינֹו נתנּסה לוי ּכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאמר
אּלא ה' ׁשּנּסהּו לא ּפרּוׁש ּבּמּסה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנתנּסה
ה' נּסּו יׂשראל ׁשבטי ׁשּכל נּסיֹון ּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשראה

ז')ּדכתיב י"ז ולא(ׁשמֹות ה', את נּסֹותם על ְְְִִֶַַָֹ
רגזם: ׁשּׁשּכ למדּת הא לוי, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָכן

BÂט) ÈÓ eBÈ BÂ Óעל יתּבאר »…≈¿ƒ¿»∆¿ְִֵַָ
ז"ל אֹומרם ס':)ּדר ׁשּבאּו(ב"ב ּבמעׂשה ְְֲֶֶֶֶַָָ

וכּו' הרּבים לדר מּזיק ׁשהיה אילן על ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלדּון
וכּו' וקץ וׁשלח וכּו' למחר עד להם ְְְְְְֶַַַָָָָָָואמר

אֹומרֹו והּוא ראּויÓע"כ, ּכזה אדם וגֹו' ְְ»…≈ְֶָָָָ
לֹו לֹומר מקֹום אין ּכי וכּו' מׁשּפט ְְְִִֵַָָלהֹורֹות

לאביו האמר האֹות ל וזה כּו' קֹורה ְְְִֵֶָָָָֹֹטל
ְִּולאּמֹו:

„BÚׁשּצּוה לפי י"ח)ירצה ט"ז וגֹו'(לעיל ׁשפטים ְְְְְִִִִֵֶֶָֹ
רז"ל ואמרּו ,ׁשּימּנה(ספרי)לׁשבטי ׁשּצרי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לצד לוי ׁשבט ּכי אמר לזה ׁשבט, לכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדּינים
ולּבן ולאח לאב ּפנים נׂשאּו ׁשּלא ּׁשהֹוכחנּו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹמה
יׂשראל, ׁשבטי ּכל על להתמּנֹות הם ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָראּויים

אֹומרֹו ˜ÚÈוהּוא ÈÓ eBÈ,ּכלל ּבדר ְְƒ¿»∆¿«¬…ְְֶֶָ
מּׁשבט יֹותר לׁשבטם ּפנים ׁשּיּׂשאּו לחּוׁש אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָּכי

ָָזּולתם:
ÔeÓe˜Èיא) ÔÓ ÂÈÓeאֹומרֹו,ÔeÓe˜È ÔÓ ¿«¿»ƒ¿ְƒ¿

ז"ל פי"ד)לדבריהם על(במד"ר ׁשּנתנּבא ְְְִִֵֵֶֶַַ
לזה חׁשמֹונאי, ּביד לּפל ׁשעתידה יון ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹמלכּות

ÔeÓe˜Èאמר ÔÓ ÂÈÓeהּזמן מן אפּלּו ּפרּוׁש ַָ¿«¿»ƒ¿ְֲִִֵַָ
ויׂשראל קימה לּׂשֹונאים להם ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעצמֹו
וגֹו', קמיו מתנים מחץ עצמֹו ּבּזמן ְְְְְְִִֵַַַַָָָָׁשפלים

וד היה, ּופלא:וכן ּבנס הצלחה היא זה בר ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
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רא ני••••       ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
          ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

         ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
         ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ

....יו ח••••   ....•••• ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
      ....יו י ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

••••         ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
         ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

         ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ
     .... ְְִֵֵֵֶַָָ

        

e È È È(יב לג, (רש"י ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¿»
לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָֹּבית

נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה לא לכן .נמּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹהכי

ואז ּפּורּתא, ּביּה נחּתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּכדי

ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ׁשּיי ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּוא

והבּדלה התנּׂשאּות ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיהּודי:

אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמּנפׁשֹו

מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומתלּבׁשת

הּׁשכינה. להׁשראת חייּומקּדׁש אור ְְְְִִַַַָָָ
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אר  ר••••      ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
    ....••••  ....•••• ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

        ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
      .... ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

          

   

B e Ï Ï  È Ï È L∆…»¿»¿«¬««¿»ƒ∆∆¿≈»»¿«¿
ÛÒBÈ ÏL(יג לג, (רש"י ∆≈

אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ׁשּכבֹוד הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָּבאחת

טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדּבר

יעבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעבד ּותסּייעּו ידכם ְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתנּו

הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאֹותּה

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ּבגׁשם, והן מּטל, ׁשמים מגד חייּברּוח, אור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
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 א ••••    ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
 ....ירחי ר••••     ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

        ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
 .... ְִֵֶֶָֹֹ
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ררי רא••••    ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹ
        ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

 .... ••••    ְְְְְִִִִֵָָָָָָָָ
   .... ְְְִֵֵֶַָָֹ
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נ ני ר••••       ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹ
         ....ר•••• ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

      ....א••••   ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
....אחיו ••••נזיר  ....חיי אור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

דיייב רחימא אמר ְְְְֲִִִַַָָָלבנימן

יהי עלֹוהי לרחצן ְְְְֲִִִֵָָיׁשרי

יֹומא ּכל עלֹוהי ֲִֵָָָמגן

ׁשכנּתא: ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵַָּובארעּה

מןיג מברכא אמר ְְֲִֵַָָָּוליֹוסף

עבדא ארעּה יי ְְְֳֵַָָָָקדם

דׁשמּיא מּטּלא ְְִִִַַַָָָמגּדנין

עינון ּומּמּבּועי ְִִֵֵֵַָָָמּלעּלא

מּמעמּקי ּדנגּדן ְְְֲִִֵַַָָּותהֹומין

מּלרע: ְְִַָָארעא

ועללןיד מגּדנין ְְְֲִִַָָָָָועבדא

ועבדא ׁשמׁשא ְְְִִָָָמיבּול

ּבירח: ירח מריׁש ְְִִִֵֵַַָמגּדנין

ּבּכירּיאטו טּורּיא ִֵֵַַַָָּומריׁש

פסקן: ּדלא רמן ְִִָָָָָּומּטּוב

ּומלאּהטז ארעא ְְִַַָָּומּטּוב

ּבׁשמּיא ּדׁשכנּתּה לּה ְְְִִִֵֵֵַָָרעי

באסנא אתּגלי מׁשה ְְְֲִִֶַַָָֹועל

לריׁשא אּלין ּכל ְְִֵֵָָָָיתין

ּפריׁשא ּולגנּיא ְְְִֵַָָָדיֹוסף

ֲִַדאחֹוהי:

      

יב) ÈÏהּוא לבנימין ּתבת ּפרּוׁש ¿ƒ¿»ƒ»«ְְִִֵֵַָ
הּכתּוב, ּדברי הּוא אמר ותבת מׁשה, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּדברי
ּבנימין ׁשעל הּדבר ּיּובן ּבּמה כן לא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאם
ואֹומרֹו וגֹו', ולזבּולן ליֹוסף וכן אֹומר, ְְְְְְְִֵֵֵֻהּוא

ÈÏ Ï LÈלבטח יׁשּכן ּטעם מה ּפרּוׁש ƒ¿…»∆«»»ְִֵֶַַַַָֹ
הּבירה ׁשֹוכן ׁשל ׁשכנֹו היֹותֹו על ּפרּוׁש ְֱִֵֵֵֶַַָָָעליו,

:הּמל אחר יבֹוא מי ִִֶֶַַַָּכי
Bיג)  לֹומר ׁשעתידין לפי אּולי ¿…∆∆«¿ְֲִִִֶַַ

ליהֹוׁשע יֹוסף י"ז)ּבני להם(יהֹוׁשע ׁשּצר ְְִֵֵֶֶַַַָֻֻ

ארצם ּבר לזה רב, עם להיֹותם ְְִֵֵֶַַַָָָָָהּמקֹום
יׂשראל, ּכל ּופרנס זן ׁשּיֹוסף לפי עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָלהתרחב,
ּכאּלּו זה ּבׁשביל עליו ה' ׁשהעלה ְְֱִִִִֶֶֶָָָָּומצינּו
ויֹוסף יעקב ּבני ע"ז) (ּתהּלים ּדכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹילדם
ׁשּפרנסם לפי י"ט:) (סנהדרין ז"ל ואמרּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָסּלה,
הארץ טֹובת ּברב ּברכֹו לזה ׁשמֹו, על ְְְְְִֵֶֶַַָָָֹנקראּו

מּדה: ּכנגד ְִִֶֶָָמּדה
Bטז) Ò ÈL Beּבֹו ׁשּיתרּצה ּפרּוׁש ¿…¿ƒ¿∆¿ְִֵֶֶַ

ּבצער ׁשּיׂשראל ּבזמן ּגם להיטיבֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָה'

ואֹומרֹו סנה, ׁשכּונת סימן LÏוהּוא B ְְְְְִֶַַ»»¿…
„˜„˜Ïe ÛÒBÈהּוא האמּור טעם ּפרּוׁש וגֹו' ≈¿»¿…ְֵַַָָ

ׁשהגם א' ּבֹו, ׁשּנמצאּו טֹובֹות מּדֹות ב' ְְְֲִִֶֶֶֶַּכנגד
הרׁשע סּבֹות וכּמה למצרים וירד ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּגלה

ז"ל ּכאֹומרם ּבצדקתֹו עמד (שמ"רהּקיפּוהּו ְְְְִִִַָָָ
יֹוסףפ"א) הּוא ּבמצרים היה ויֹוסף ְְְִִֵֵַַָָָּבּפסּוק

יֹוסף, לראׁש ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְְֵֶַַָֹוכּו',
רעה ּתחת טֹובה לאחיו ּׁשּׁשּלם מה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכנגד

Èאמר È,אחותם מן אחיו ׁשהּזירּוהּו ַָ¿ƒ∆»ְִִִֶֶַָָָ
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 ••••אמר תמלכ דה ל הא כר י ְְְְְֱֵֶֶֶַַָֻ
( תהלי)וכ "נהא כר אני ד)"א יראל"(שמות כרי ...."ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

••••יה והא מ הצא מל....••••ר ה ח ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻ

מלכי ה לכ.... ••••אמר ל כז)נת "ונתה(במדבר ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ליו" דמה....  ••••תנא רניו ואי ה ח ר ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ראבל ל ח ליה נת ה ח ואי נאת רניו רא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
רא רני ••••....ויי אר מלכי ואחד יל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

הי יראל מארל נה א לו מל ל ל אי אא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
אמר היא לכ חבה ראלי אר ואחה רילירמיה) ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

צבאתג) צבי ....י""נחלת  ••••חינה תא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֻ
רימא א יה הרג הרבבת ה....  •••• ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

אמר מדי דע הרג יהאל ח)ה יוצלמנע(שו "וזבח ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
וג "....רר  ְְְַָ
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 ••••לזב נהאחר ר יב חמה א ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
הי לי ירלהג לח תיהמ ל  ואר נלי ד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָד
אמר רעה לני י ליה ה ה יבה כל יְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹח

מז) חי(בראשית נראי לי "יאנ חמה לח אחיו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"מצה
מלחמ רי ל תא יי ....ולא    ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

••••לזב"י יי לח לזב" ת  וישכר ְְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻֻ
שכרי ל יו לת תונ מר ינת לרמיא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָויצא
שכרלי לזב יה יכל רה יוע ביי ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָוה

היתה לזב ידי ל ישכר ל רת....  •••• ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
לחרה צאת לרה••••....הצלח אהלי ייבת הצלח ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

אמר מ יחד ול ני לר יב)ליב "מני(דה"א ְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
נהדראת ראי "מאתי יהרא יל ינה ידי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָישכר

ריהו יה בית י ול כ יע הי....  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ

  ©¦Æ©¦§½̈−̈
   ¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
   ©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥

«

••••ראלי בי יא....••••ל הרה להר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
צדזבחי רגלי חיז ו היא ריאה ידי ל איה ....ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

  ••••רה ל נאי לה ויהא לזב ....ישכר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
  ••••(מגילה)רית לח מני זככיתי זוח ְְְְְִִִִֵֵֵָָֻ

היה לזב ישכר ל בחל להח מ ה מ צאיה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָלבנה
המג מכת אמר מ(ה ישו)"תלמ נ חר  לזב" ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

חל ל לזב מתר היה דה מרמי ל נלי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ
וכ כרמי דת נת אמר••••....לאחי מ י ל ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

ו) הית"(מ"א את ז)"ו ש)מותר "ארז לל"ומ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹ
"ראיהר י" אחר בר ארזא כי) אחרי רי) ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָכרי
ארצ אל אי כבי עבדי רי לזב ל רמיא ידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל
נל א ד רנונצ האיל מריא וה רה ל עמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָוהא

לּהיז זיוא דבנֹוהי ְִִִֵַָָרּבא

לּה ּדאתעבידא ְְְֲִִֵָָּוגבּורן

ּדילּה ורּומא ּתקּפא ְְֳִִֵָָָָמּקדם

יקטל עממּיא ְְְְִִֵֵַַָֻּבגברּתּה

ארעא סיפי עד ְְֲֵַַַָָָּכחדא

אפרים דבית רבותא ְְְְִִִֵֶַָָואּנּון

מנּׁשה: דבית אלפּיא ְְְְִֵֶַַַָואּנּון

חדייח אמר ְְֲֲִֵַֻולזבּולן

לאגחא ּבמּפק ְְְֲִַָָָֻזבּולן

דבב ּבעלי על ְְֲֵַַָָָָקרבא

למעּבד ּבמהכ ְְְְִִֶַָָָָויּׂששכר

ּבירּוׁשלם: מֹועדּיא ְְֲִִֵֵַָזמני

לטּוריט דיׂשראל ְְְְִִֵַָָׁשבטּיא

יתּכּנׁשּון מקּדׁשא ְְְְִֵַַָּבית

קּודׁשין נכסת יּכסּון ְְְִִִַַָּתּמן

עממּיא נכסי ארי ְְְֲֲִֵֵַַַָָלרעוא

דמּטמרא וסימא ְְְְִִֵַָָייכלּון

להֹון: מתּגליא ְְְְִַָָָבחלא

      

ז"ל ׁשּדרׁשּו וּיׁשב)ּכמֹו פ' נסעּו(מד"ת ּבּפסּוק ְְְֵֶֶַַָָָ
וגֹו' יֹוסף ויכלּכל כן ּפי על ואף (ּבראׁשיתמּזה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

י"ב): מ"ז

Bיז) BB Baהּיֹוצאים ּגדֹולים ב' ּבר ּכאן ¿¿ְְִִֵֵֵַָ
ּבכֹור הּבכֹור, מנּׁשה ּכנגד ואמר ְְְְְִֵֶֶֶַַַָמּיֹוסף,
הּׁשֹור את לֹו וכּנה לגדעֹון, רמז לֹו הדר ְְְִִֶַַָָָָׁשֹורֹו

לגדעֹון ה' מלא ּׁשאמר למה ו')רמז (ׁשֹופטים ְְְְְִִֶֶֶַַַַָ

ולקחּת וגֹו' לאבי אׁשר הּׁשֹור ּפר את ְְְְֲִֶֶַַַַָָָקח
ואֹומרֹו וגֹו', עֹולה והעלית הּׁשני הּפר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָאת

BÏ „‰ׁשם ז')ּכאֹומרֹו אל(ׁשם ה' וּיאמר »»ְְֶֶַָָֹ
מדין את מּתּתי אּת אׁשר העם רב ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָּגדעֹון
הֹוׁשיעה ידי לאמר יׂשראל עלי יתּפאר ּפן ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּבידם
ׁשּלא ּכאן האמּור ההדר הּוא הּפאר והּוא ְְִֵֶֶַָָָָָֹּלי,
ּתהיה ּובזה מּועטים אנׁשים אּלא מּיׂשראל ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָעלּו
לֹו: הדר אֹומרֹו והּוא לּמֹוׁשיע, הדר ְְְִַַַָָָָָהּתׁשּועה

BB‡קרניו ראם יהֹוׁשעוקרני ּכנגד הּוא ¿¿ְְְְְְֵֵֶֶַַַָֻ

אׁשר הארץ ּבכל ׁשמעֹו ׁשהיה מאפרים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּבא
ראם, ּכקרני מעלתֹו והרים ה' ÌÈnÚּגּדלֹו Ì‰a ְְְְְֲִִֵֵֵַַָ»∆«ƒ

Èאׁשר את האמֹורי מלכי ּכׁשמע ּכי וגֹו' ¿««ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ
מּפניו, ּבהם רּוח עֹוד קמה לא עּמֹו ה' ִִֶַָָָָָָָֹהיה
ׁשאמר הּברכֹות ב' ּכי ּדבריו מׁשה ּופרׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

אֹומרֹו והּוא הּׁשבטים, ב' ּכנגד Bהם Ì‰ ְְְְִֵֶֶַָ¿≈ƒ¿
‰ ÈÏ‡ Ì‰ ÌÈ‡ׁשּבּברכה והגם ∆¿«ƒ¿≈«¿≈¿«∆ְֲֶַַַָָ

מנּׁשה, ּכנגד ׁשהּוא ׁשֹורֹו ּבכֹור לֹומר ְְְְִִֶֶֶֶַַהקּדים
התחיל אפרים מּברּכת קטּנה ׁשּברכתֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָלפי
ּוכׁשהזּכירם ּבּברכה, ולעלֹות להֹוסיף ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָּבּמּועט
ׁשּגדּלת ּגדּלתם ּכפי אפרים ּברּכת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֻֻהקּדים

ּגדעֹון: מּגדּלת ּגדֹולה ְְְְִִַַָֻֻיהֹוׁשע
Bיח) Ï ׁשּבענינ הּזההגם עֹולם י ¿«¿À¿ְְְֲִֵֶֶַַָ

ּדכתיב ּבהם לׂשמח אין (קהלתּבכללּות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

ׁשּזבּולּוןב') הּנביא אמר עׂשה, ּזה מה ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּולׂשמחה
הּמדרׁש מּבית ּביציאתֹו הגם ּבּׂשמחה ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָיׁשנֹו

ּבאהלֹו יּׂשׂשכר ׁשּיתקּים ּכדי והּטעם ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָלסחֹורה,
:ּבאהלי ויּׂשׂשכר ְְְְִֶָָָֹּכאֹומרֹו

„BÚּביציאתֹו יֹודע אדם ׁשאין לפי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָירצה
ׁשּיחזר עד לא אם יצליח אם ְְֲִִִִֶַַַַָֹֹלסחֹורה
יציאת מעת ׂשמח לזבּולּון אמר לזה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻמצלח,
ׁשּיּׂשׂשכר ּכיון והּטעם ׁשּתצליח, ּבוּדאי ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכי
ּתֹורה, לֹומדי לזּון אּתה מצוה ׁשליח ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבאהלי
הּבֹונה הּוא ּכי לזבּולּון יּׂשׂשכר אהל ְְִִִִֶֶַָָָֹוכּנה

ֳָאהלֹו:
B‡ירצהEÈÏ‰‡aלׁשֹון ואמר ליּׂשׂשכר, ּכּנּוי ְִֶ¿…»∆ְְְִִַָָָ

עּקר עֹוׂשין ׁשאין אחד סּבֹות, לב' ְִִִֵֶֶֶָָֹאהל,
הּוא ּדירתם ועּקר עראי יׁשיבת אּלא ְְֲִִִֶַַַָָָָָּבעֹולם
ׁשהיא עליהם לּמאהיל ּכּנּוי ב' עֹולמים, ֲֲִִִִֵֵֶֶַַָּבית
ׁשעֹוסקים הגם אהל, ׁשּנקראת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹהּׁשכינה

נאמר עליהם פ"ה)ּבסחֹורה לפניו(ּתהּלים צדק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
וגֹו': ְְֵַיהּל
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 ••••אמר תמלכ דה ל הא כר י ְְְְְֱֵֶֶֶַַָֻ
( תהלי)וכ "נהא כר אני ד)"א יראל"(שמות כרי ...."ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

••••יה והא מ הצא מל....••••ר ה ח ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻ

מלכי ה לכ.... ••••אמר ל כז)נת "ונתה(במדבר ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ליו" דמה....  ••••תנא רניו ואי ה ח ר ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ראבל ל ח ליה נת ה ח ואי נאת רניו רא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
רא רני ••••....ויי אר מלכי ואחד יל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

הי יראל מארל נה א לו מל ל ל אי אא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
אמר היא לכ חבה ראלי אר ואחה רילירמיה) ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

צבאתג) צבי ....י""נחלת  ••••חינה תא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֻ
רימא א יה הרג הרבבת ה....  •••• ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

אמר מדי דע הרג יהאל ח)ה יוצלמנע(שו "וזבח ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
וג "....רר  ְְְַָ
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 ••••לזב נהאחר ר יב חמה א ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
הי לי ירלהג לח תיהמ ל  ואר נלי ד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָד
אמר רעה לני י ליה ה ה יבה כל יְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹח

מז) חי(בראשית נראי לי "יאנ חמה לח אחיו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"מצה
מלחמ רי ל תא יי ....ולא    ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

••••לזב"י יי לח לזב" ת  וישכר ְְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻֻ
שכרי ל יו לת תונ מר ינת לרמיא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָויצא
שכרלי לזב יה יכל רה יוע ביי ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָוה

היתה לזב ידי ל ישכר ל רת....  •••• ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
לחרה צאת לרה••••....הצלח אהלי ייבת הצלח ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

אמר מ יחד ול ני לר יב)ליב "מני(דה"א ְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
נהדראת ראי "מאתי יהרא יל ינה ידי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָישכר

ריהו יה בית י ול כ יע הי....  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
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••••ראלי בי יא....••••ל הרה להר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
צדזבחי רגלי חיז ו היא ריאה ידי ל איה ....ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

  ••••רה ל נאי לה ויהא לזב ....ישכר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
  ••••(מגילה)רית לח מני זככיתי זוח ְְְְְִִִִֵֵֵָָֻ

היה לזב ישכר ל בחל להח מ ה מ צאיה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָלבנה
המג מכת אמר מ(ה ישו)"תלמ נ חר  לזב" ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

חל ל לזב מתר היה דה מרמי ל נלי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ
וכ כרמי דת נת אמר••••....לאחי מ י ל ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

ו) הית"(מ"א את ז)"ו ש)מותר "ארז לל"ומ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹ
"ראיהר י" אחר בר ארזא כי) אחרי רי) ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָכרי
ארצ אל אי כבי עבדי רי לזב ל רמיא ידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל
נל א ד רנונצ האיל מריא וה רה ל עמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָוהא

לּהיז זיוא דבנֹוהי ְִִִֵַָָרּבא

לּה ּדאתעבידא ְְְֲִִֵָָּוגבּורן

ּדילּה ורּומא ּתקּפא ְְֳִִֵָָָָמּקדם

יקטל עממּיא ְְְְִִֵֵַַָֻּבגברּתּה

ארעא סיפי עד ְְֲֵַַַָָָּכחדא

אפרים דבית רבותא ְְְְִִִֵֶַָָואּנּון

מנּׁשה: דבית אלפּיא ְְְְִֵֶַַַָואּנּון

חדייח אמר ְְֲֲִֵַֻולזבּולן

לאגחא ּבמּפק ְְְֲִַָָָֻזבּולן

דבב ּבעלי על ְְֲֵַַָָָָקרבא

למעּבד ּבמהכ ְְְְִִֶַָָָָויּׂששכר

ּבירּוׁשלם: מֹועדּיא ְְֲִִֵֵַָזמני

לטּוריט דיׂשראל ְְְְִִֵַָָׁשבטּיא

יתּכּנׁשּון מקּדׁשא ְְְְִֵַַָּבית

קּודׁשין נכסת יּכסּון ְְְִִִַַָּתּמן

עממּיא נכסי ארי ְְְֲֲִֵֵַַַָָלרעוא

דמּטמרא וסימא ְְְְִִֵַָָייכלּון

להֹון: מתּגליא ְְְְִַָָָבחלא

      

ז"ל ׁשּדרׁשּו וּיׁשב)ּכמֹו פ' נסעּו(מד"ת ּבּפסּוק ְְְֵֶֶַַָָָ
וגֹו' יֹוסף ויכלּכל כן ּפי על ואף (ּבראׁשיתמּזה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

י"ב): מ"ז

Bיז) BB Baהּיֹוצאים ּגדֹולים ב' ּבר ּכאן ¿¿ְְִִֵֵֵַָ
ּבכֹור הּבכֹור, מנּׁשה ּכנגד ואמר ְְְְְִֵֶֶֶַַַָמּיֹוסף,
הּׁשֹור את לֹו וכּנה לגדעֹון, רמז לֹו הדר ְְְִִֶַַָָָָׁשֹורֹו

לגדעֹון ה' מלא ּׁשאמר למה ו')רמז (ׁשֹופטים ְְְְְִִֶֶֶַַַַָ

ולקחּת וגֹו' לאבי אׁשר הּׁשֹור ּפר את ְְְְֲִֶֶַַַַָָָקח
ואֹומרֹו וגֹו', עֹולה והעלית הּׁשני הּפר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָאת

BÏ „‰ׁשם ז')ּכאֹומרֹו אל(ׁשם ה' וּיאמר »»ְְֶֶַָָֹ
מדין את מּתּתי אּת אׁשר העם רב ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָּגדעֹון
הֹוׁשיעה ידי לאמר יׂשראל עלי יתּפאר ּפן ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּבידם
ׁשּלא ּכאן האמּור ההדר הּוא הּפאר והּוא ְְִֵֶֶַָָָָָֹּלי,
ּתהיה ּובזה מּועטים אנׁשים אּלא מּיׂשראל ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָעלּו
לֹו: הדר אֹומרֹו והּוא לּמֹוׁשיע, הדר ְְְִַַַָָָָָהּתׁשּועה

BB‡קרניו ראם יהֹוׁשעוקרני ּכנגד הּוא ¿¿ְְְְְְֵֵֶֶַַַָֻ

אׁשר הארץ ּבכל ׁשמעֹו ׁשהיה מאפרים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּבא
ראם, ּכקרני מעלתֹו והרים ה' ÌÈnÚּגּדלֹו Ì‰a ְְְְְֲִִֵֵֵַַָ»∆«ƒ

Èאׁשר את האמֹורי מלכי ּכׁשמע ּכי וגֹו' ¿««ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ
מּפניו, ּבהם רּוח עֹוד קמה לא עּמֹו ה' ִִֶַָָָָָָָֹהיה
ׁשאמר הּברכֹות ב' ּכי ּדבריו מׁשה ּופרׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

אֹומרֹו והּוא הּׁשבטים, ב' ּכנגד Bהם Ì‰ ְְְְִֵֶֶַָ¿≈ƒ¿
‰ ÈÏ‡ Ì‰ ÌÈ‡ׁשּבּברכה והגם ∆¿«ƒ¿≈«¿≈¿«∆ְֲֶַַַָָ

מנּׁשה, ּכנגד ׁשהּוא ׁשֹורֹו ּבכֹור לֹומר ְְְְִִֶֶֶֶַַהקּדים
התחיל אפרים מּברּכת קטּנה ׁשּברכתֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָלפי
ּוכׁשהזּכירם ּבּברכה, ולעלֹות להֹוסיף ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָּבּמּועט
ׁשּגדּלת ּגדּלתם ּכפי אפרים ּברּכת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֻֻהקּדים

ּגדעֹון: מּגדּלת ּגדֹולה ְְְְִִַַָֻֻיהֹוׁשע
Bיח) Ï ׁשּבענינ הּזההגם עֹולם י ¿«¿À¿ְְְֲִֵֶֶַַָ

ּדכתיב ּבהם לׂשמח אין (קהלתּבכללּות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

ׁשּזבּולּוןב') הּנביא אמר עׂשה, ּזה מה ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּולׂשמחה
הּמדרׁש מּבית ּביציאתֹו הגם ּבּׂשמחה ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָיׁשנֹו

ּבאהלֹו יּׂשׂשכר ׁשּיתקּים ּכדי והּטעם ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָלסחֹורה,
:ּבאהלי ויּׂשׂשכר ְְְְִֶָָָֹּכאֹומרֹו

„BÚּביציאתֹו יֹודע אדם ׁשאין לפי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָירצה
ׁשּיחזר עד לא אם יצליח אם ְְֲִִִִֶַַַַָֹֹלסחֹורה
יציאת מעת ׂשמח לזבּולּון אמר לזה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻמצלח,
ׁשּיּׂשׂשכר ּכיון והּטעם ׁשּתצליח, ּבוּדאי ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכי
ּתֹורה, לֹומדי לזּון אּתה מצוה ׁשליח ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבאהלי
הּבֹונה הּוא ּכי לזבּולּון יּׂשׂשכר אהל ְְִִִִֶֶַָָָֹוכּנה

ֳָאהלֹו:
B‡ירצהEÈÏ‰‡aלׁשֹון ואמר ליּׂשׂשכר, ּכּנּוי ְִֶ¿…»∆ְְְִִַָָָ

עּקר עֹוׂשין ׁשאין אחד סּבֹות, לב' ְִִִֵֶֶֶָָֹאהל,
הּוא ּדירתם ועּקר עראי יׁשיבת אּלא ְְֲִִִֶַַַָָָָָּבעֹולם
ׁשהיא עליהם לּמאהיל ּכּנּוי ב' עֹולמים, ֲֲִִִִֵֵֶֶַַָּבית
ׁשעֹוסקים הגם אהל, ׁשּנקראת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹהּׁשכינה

נאמר עליהם פ"ה)ּבסחֹורה לפניו(ּתהּלים צדק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
וגֹו': ְְֵַיהּל



לב         
וה יה מה  אה ל ראת מה וראה לייר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻד
לי אחד מאל ליוא אחד לאל בדיע יראל ל איְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹר
ל למא ה ל אלהת לא ה ל אלהת בי ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹהעבדי
רימת  רה אמה אי מריא וה ה ל למא לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה

דבחי חי  אמר ....   ••••לב ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ע ממ לה ת ה ....וישר ְְִֵֶֶַַָָָָָ
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  ••••לוה מרחיב ד ל מח היה מלד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מרח ....לי ••••רל מ היה מללי יל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
רי להית ירי לר ימה ל תארי....  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ

••••המ רה  הרא יתח רי הי יההר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
....אחת  ַַ
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  ••••וע יח אר חל ל לי ראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
האר  ראית ....היא  ••••רא ידע י ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

מח ברת דה חלת חלת המ והא ....••••תא ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אמר הר מל טמה ה לד)חלה מל)אי ידע ולא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

רתב ....ד••••....את ••••יל ילה הי ה ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
מרא הא ו רי הי לי האר  לב)החל (במדבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ו אחי לי בר יחל....  ••••האמי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
וח ב ד רה את לבר הבטחת מרו בריהְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

 ראי המ תאו אחר ....בר  ••••המ ל ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
....אמר  ָ
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  ••••למ יל רל מ היה הא א ְְְְִֵַַַָָָָָָָ
....ארית ••••מחל יא רה היה מתר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

א אמרמרת  ל חל היא ל (יהושעוהיא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
יט) לל ראומה אחר בר ה מ חו ו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ל בט  תממ לי חלו אחד מ יא ה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ר רביתמ ית טל חה תממ י חל טל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ל  לחמו בא לה  ולא תיהביבא היא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

והא א מרת יא רה הרי רחיתמ ית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהיא
י ה ולה רל מה בא ראלי אר ל רחמְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
מ ראלי אר ל מדר טל דהיה מרח הא לחְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָה

אמר והא יה ר ר(ש)מה  י בל וא ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
הרח תא מל לב יא ו ל  חמו  י לְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָו

 לחל התחיל....  ְְִִִֶֹ

אפּתיכ ּברי אמר ְְְֲִֵַַָּולגד

ויקטֹול ׁשרי ּכליתא ְְְְִֵֵָָָלגד

מלכין: עם ְְִִִִַׁשלטֹונין

ּבקדמתאכא ְְְְִֵֵַַָואתקּבל

ּבאחסנּתּה תּמן ארי ְְֲֲִֵֵֵַַַָּדילּה

דיׂשראל רּבא ספרא ְְְִֵֶַָָָָֹמׁשה

ועל נפק והּוא ְְְִֵַָקביר

יי קדם זכון עּמא ְְְֳֵַַָָָָּבריׁש

יׂשראל: עם ודינֹוהי ְְֲִִִִֵַָעבד

ּתּקיףכב ּדן אמר ְֲִַַָָּולדן

ׁשתיא ארעּה אריון ְְְְֵַַָָָָּכגּור

מתנן: מן ּדנגדן נחליא ְְְֲִִַַַָָָָמן

      

„כ) Èרּבים ּבנכסים לֹו ה' הרחיב ּפרּוׁש «¿ƒ»ְְִִִִִֵַָ
א')ּדכתיב ל"ב לבני(ּבּמדּבר היה רב ּומקנה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

הּכתּוב ׁשם ׁשאמר ּכמֹו והּטעם וגֹו', (ל"אגד ְְְֶַַַַַָָָָ
ּגדנ"ג) ּבני ולהיֹות לֹו, איׁש ּבזזּו הּצבא ְְְְְִִֵֵַַָָָָאנׁשי

ּׁשּסמ מה והּוא מּכּלם, יֹותר ּבזזּו ּכח ְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻּגּבֹורי
וגֹו': וטרף ׁשכן ּכלביא וגֹו' מרחיב ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָלּמאמר

Bכא) ˙ÈL‡ ‡iÂראׁשית ראּוי היה ּפרּוׁש ««¿≈ƒִֵֵָָָ
ׁשם ּכי לּדבר וטעם לֹו, הּתֹורה ְִִֶַַַַָָָָׁשהיא
מׁשה ׁשהּוא מחֹוקק ׁשל חלקֹו ּפרּוׁש ְְְֵֵֶֶֶֶֶַחלקת
עלה הּגדֹול חלק ּכי מּמחֹוקק חלק אֹו ְִִֵֵֵֶֶַָָָָספּון,

נׁשא ולא החילמעלה הּקדֹוׁש ּגּופֹו אּלא ׁשם ר ְְְְִֶַַַַַָָָָֹ
ּכאֹומרם עם ראׁשי להביא הּדבר וטעם ְְְְִֵַַַַָָָָָָספּון,

ּכאן)ז"ל הּבא,(ספרי לעֹולם הּמדּבר ּדֹור להביא ְְְִִִִַַָָָָָָ
אֹומרֹו לפיiÂ˙‡והּוא עם ראׁשי ּוקראם וגֹו', ְְ«≈∆ְְְִֵָָָָ

סגּלה: לעם לה' יׂשראל קנּית ּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהם
„BÚירצה˙ÈL‡ ‡iÂיׂשראל ׁשּנחלּו הּנחלה ְִֶ««¿≈ƒְֲֲִֵֶַַָָָ

לּטלּה ּפרּוׁש לֹו ועֹוג, סיחֹון ארץ ְְִִִֵֶֶֶָׁשהיא
ּבּה הּדר ׁשּכל הארץ סגּלת ולחׁשׁש ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֻלחלקֹו,
הּבא לעֹולם חלק לֹו יׁש ּבּה הּקבּור ּכל ֵֵֶַַָָָָָָאֹו

קי"א) זה,(ּכתבֹות לדבר חׁש ׁשּלא טעם אמר ְְֶֶַַַָָָָֹֻ
ÌL Èkלנחלתֹו ׁשּלקח ההּוא ּבּמקֹום ּפרּוׁש ƒ»ְֲֵֶַַַַָָָ

וּיתא ספּון מׁשה ׁשהּוא מחֹוקק חלקת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָׁשם
ראׁשי עם יבֹוא הּוא ּגם ּומעּתה עם, ִֵֵֵַַָָָָָראׁשי

הּבא: לעֹולם ַַָָָעם
עׂשה.ˆ„˜˙ ׁשּנֹותןה' מׁשה אל חֹוזר ּפרּוׁש ƒ¿«ֵֵֵֶֶֶָָ

ׁשּיביא הּמעלה לכל זכה לּמה ְֲִֶַַַַָָָָָָָטעם
וגֹו' ה' צדקת ואמר הּבא, לעֹולם עּמֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָאחרים
אֹו לה', הּנֹוגע ּבּדבר הּצדק ׁשעׂשה ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּפרּוׁש
עם מחּיּובֹו יֹותר ׁשעׂשה לֹומר ׁשּיכּון ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאפׁשר

ּבּפסּוק ׁשרמזנּו ּוכמֹו כ"ה)ה', ו' ּוצדקה(לעיל ְְְְֵֶַַָָָָ
עׂשה יׂשראל עם מׁשּפטיו ּגם וכּו', ּלנּו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּתהיה
יׂשראל על ה' עם ּתמיד מתּדּין ׁשהיה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרּוׁש
ּבענין ּכאמּור זכּות לכף הּדין מכריע ְְְְְְִִִַַַַַָָָָוהיה
ּׁשּפרׁשנּו מה ועּין קרח, ועדת ּומרּגלים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹהעגל
ּפרּוׁש ּומׁשּפטיו אֹומרֹו ׁשעּור זה ּוכפי ְְְִִִֵֶֶָָָּבהם,
אֹותם, עׂשה יׂשראל עם ה' ׁשל ְְִִִִֵֶָָָָָמׁשּפטים

ּתּקן: עׂשה ִֵֵָָּופרּוׁש
„BÚהּדר זה על NÚ‰ירצה '‰ ּבּמהˆ„˜˙ ְִֶֶֶֶַַƒ¿«»»ֶַ

הּוא ּׁשּנׁשּפט ּומה לעצמֹו, ְְְִֵֶֶַַַַּׁשּנֹוגע
ּתפּלתֹו וסתם הּירּדן ּבעבר למּות אּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמׁשּפטים
עם ׁשהם ּבדברים הּוא ּפירּוׁש יׂשראל עם ְְִִִִִֵֵֵֶָָהּוא
ׁשּמהם: הּסּבֹות ּוׁשאר מריבה מי ּכגֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

B‡אֹומרֹו ‰'יתּפרׁש ׁשעׂשהˆ„˜˙ ּגד על וגֹו', ְְִֵָƒ¿«ְֶַָָָ
ׁשעבר והּוא לצדקה, לֹו ׁשּיחׁשב ּדבר ה' ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָעם
יׂשראל, עם מצוה מלחמת להּלחם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּירּדן
חּיב אינֹו ה' לבין ּבינֹו הּדין ּכפי זה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָודבר
להם ואין ׁשּבחרּו ּבמקֹום נחלתם ּבאה ּכי ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָּבֹו
ּוכמֹו הארץ יֹוׁשבי עם להּלחם לעבר ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹחּיּוב
ׁשּפרׁשנּום ּוכמֹו מּטֹות ּבפ' ּבטענֹותיהם ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָׁשּטענּו
על ה' ׁשהסּכים הּמעׂשה ׁשהֹוכיח ּוכמֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַַָׁשם,
הּירּדן ּׁשעברּו ּומה ׁשּמה, באה ּכי ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנחלתם
למה ּׁשּנֹוגע למה וזה לצדקה, ּתחׁשב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
ּובין לבינם ּׁשּנֹוגע למה אבל ה', לבין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּׁשּבינם

נֹותנת: הּדין ׁשּורת ּכ ְִִֵֶֶַַָָיׂשראל
‡e‰Âאֹומרֹו‡NÈ ÌÚ ÂÈLeּוכמֹו ¿ְƒ¿»»ƒƒ¿»≈ְ

על מׁשה ּבתׁשּובת ׁשם ְְִִֵֶֶַַַָׁשּפרׁשּתי
מה' נקּיים ׁשּיהיּו ּכדי הם ׁשּכּלם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻטענֹותיהם
ּגבּורתם לעזרת לה' צר אין ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומּיׂשראל
ּבׁשאלת ּכּונתם היתה ׁשּלא ה' היה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹויֹודע
ׁשּטען הּטענֹות וכל רע, מחּוׁש לׁשּום ְְְִֶֶַַַָָָָָהארץ
אחיהם: יׂשראל ּבער אּלא היּו לא מׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹלהם

‡‰Èכב) eׁשּׁשּסע ׁשמׁשֹון אל ׁשּנתּכּון אּולי «¿≈ְְִִִֵֶֶֶַַַ
הּגדי ּכׁשּסע י"ד)הארי ואֹומרֹו(ׁשֹופטים , ְְְְְֲִִִַַַָ
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 ייה••••ע ר  ה אר ....היתה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
ה ••••דר חר ח א  ח פה רת י ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

רת יחר פר....ה•••• י (א ריה(ד" ְְְְְֲֲִִִֵַָָָֹ
 ח יד יר  יח "רי ה ה "ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָר

 ה ה יהיה ה"א  סיחהס היד ה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אפא י הדה סרת י  "היר" א א חהְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹ

י יה י  ....יתא ְְְֲִִֵֵֵַָ

   §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−
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 נמ ••••ראיתי ִִִִֵָָָָ

די איי רא י רת יה   אי פריְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
....יד  ה••••ייא  אחי תרה היה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

"אחי רי "יהי אחר ר אהת  יר ה תאפְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
יה דרי אר הא תא תי הי(ז אי(א "הא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

 חיה יד יה את תי הי "רזיתְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹ
....זית מ ••••(ספרי)י  ת אר היתה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

סס ה   דא אי ר אחדה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
חת דאיתא (פ"ה).... ְְְִִִָָ

        

È È     È È,לג (רש"י ∆»¿»»¿¿…¬ƒ¿ƒ
כד)

הּנֹוי ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹיׁש

ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָהאמּתי

ּבּמדרׁש ׁשּנאמר ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָּוצניעּות

ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאּׁשה

ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ְְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּובזכּות

הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֹאּׁשה

ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנכנס

על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָֹחקּוקֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו ההּקלף);  ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
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מנ נ ••••ראי  ד דר הא  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
י א תא י הפר רי יי ריה היְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
רז  ריחי י סרה היא א  יס ייְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהא
הרי ה אר " חת רז" אחר ר תחְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

 היתה אר  אר תח רז ה יח ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ראי אר.... מ••••יי ה  י ה יי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

יז יא ה תז יי יהי  רי יי תחְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
 י ה יי "א יי" אחר ר יתְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יי ייהי   ר י א אר יה  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הא ראי אר זה ס את יהי הארת  אְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
 ית היה תרסת הארת  תפר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹרת
זית ה ה ה הה סה "א זה סְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אר תא.... ְְְֶַָ

   ¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³
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  ••••דיה אהי  א אי רי   ְְְְְֱֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻֻ

ר ר א י....מ ••••זר א תא הא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
יח ר הא תא....ה  ְְֲִֵַָָ
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 ה ד••••מענה אהי יחה ה ד ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

 ת חת ת  יח  רר היא ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹ
י זר ע....י ע••••הי  י  סיח ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ח יז יחרד רח  פי   רת ְְְְְְְֱִֶֶַָָָָָָָָֹ

הרה הח הא ה  ה אית  י ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹח
זר .... נמ ••••תא הד  ....יאר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ספ••••מענה ה"א  יה תחתה "ד ריה ה .... ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹ
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נפּתליכג אמר ְְְֲִִַַַָָּולנפּתלי

מן ּברכן ּומלי רעוא ְְְֲִִֵַַָָׂשבע

ּגּנֹוסר ים מערב יי ְֲֳִַַָָָָקדם

ירת: ְֵָָָודרֹומא

ּבריכד אמר ְְֲִֵַָּולאׁשר

יהי אׁשר ּבניא ְְְִִֵֵַַָָמּברּכת

ויתרּבי לאחֹוהי ְְְֲִִֵַַַָרעוא

מלכין: ְְְִֵַַּבתפנּוקי

ּונחׁשאכה ּכפרזלא ְְְְִַַָָָּתּקיף

:ּתקּפ עּולמת ְְֵֵָָָָּוכיֹומי

ּכאלהאכו אלּה ֱֱֵֶָָָלית

ּבׁשמּיא דׁשכנּתּה ְְְְְִִִִֵֵַָָדיׂשראל

ּבׁשמי ותקּפּה ְְְְְִֵֵַָָּבסעּד

ְַָׁשמּיא:

דיכז אלהא ְֱִָָמדֹור

ּבמימרּה ְְְְִִֵֵַמלקדמין

ותרי עלמא ְְְֲִִֵָָָמתעבד

ׁשצי: ואמר סנאה ְֲֳִִֵַַָָָָמּקדמ

לרחצןכח יׂשראל ְְְְִֵָָָָּוׁשרא

ּברּכתא ּכעין ְְְְִִִֵָּבלחֹודֹוהי

אבּוהֹון יעקב ֲֲִִֵַָֹדברכּנּון

וחמר עבּור עבדא ְְְֲִַַָָָָלארעא

דעּלויהֹון ׁשמּיא ְִִֵַַָָאף

ּבטּלא: ְְְַַָֻיׁשּמׁשּנּון

      

˜pÊÈלׁשּסעֹו ודּלג ה' רּוח עליו לצליחת רמז ¿«≈ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּבׁשן: מהר ְִֵֵַַָָּכמדּלג

כד)  È נׂשא ּבפרׁשת ּפרׁשּתי »ƒ»ƒ»≈¿ְְִֵַַָָָ
ע"ב)ּבּפסּוק וגֹו':(ז' אׁשר לבני נׂשיא ְְִִֵֵַָָָ

Èכו)  Èיׁשּורּון ׁשל ּכאל אין ּפרּוׁש ≈»≈¿Àְֵֵֵֶָ
ׁשמים רֹוכב והּוא להם, זה ּדבר ְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשעֹוׂשה
יׂשראל, עזרת ּבׁשביל הּׁשמים על ׁשרֹוכב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרּוׁש

אֹומרֹו ּכאֹומרֹוÊוהּוא ּבׁשביל להּלחם ְְ¿∆¿∆ְְְְְִִִֵָ

ּבא ּוכׁשהּוא לכם, יּלחם ה' י"ד) י"ד ְְִֵֶֶָָָ(ׁשמֹות
ּומעּתה מרּכבּתֹו, הם הּׁשמים ּכל להם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָונלחם
לעזרת ּבאים ּומערכּתם הּׁשמים ּכחֹות ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹּכל

לרֹוכב: טפל ׁשהּסּוס ְִֵֵֵֶַָָָיׂשראל



לג          
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 ייה••••ע ר  ה אר ....היתה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
ה ••••דר חר ח א  ח פה רת י ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

רת יחר פר....ה•••• י (א ריה(ד" ְְְְְֲֲִִִֵַָָָֹ
 ח יד יר  יח "רי ה ה "ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָר

 ה ה יהיה ה"א  סיחהס היד ה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אפא י הדה סרת י  "היר" א א חהְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹ

י יה י  ....יתא ְְְֲִִֵֵֵַָ
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 נמ ••••ראיתי ִִִִֵָָָָ

די איי רא י רת יה   אי פריְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
....יד  ה••••ייא  אחי תרה היה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

"אחי רי "יהי אחר ר אהת  יר ה תאפְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
יה דרי אר הא תא תי הי(ז אי(א "הא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

 חיה יד יה את תי הי "רזיתְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹ
....זית מ ••••(ספרי)י  ת אר היתה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

סס ה   דא אי ר אחדה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
חת דאיתא (פ"ה).... ְְְִִִָָ

        

È È     È È,לג (רש"י ∆»¿»»¿¿…¬ƒ¿ƒ
כד)

הּנֹוי ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹיׁש

ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָהאמּתי

ּבּמדרׁש ׁשּנאמר ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָּוצניעּות

ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאּׁשה

ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ְְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּובזכּות

הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֹאּׁשה

ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנכנס

על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָֹחקּוקֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו ההּקלף);  ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
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מנ נ ••••ראי  ד דר הא  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
י א תא י הפר רי יי ריה היְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
רז  ריחי י סרה היא א  יס ייְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהא
הרי ה אר " חת רז" אחר ר תחְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

 היתה אר  אר תח רז ה יח ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ראי אר.... מ••••יי ה  י ה יי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

יז יא ה תז יי יהי  רי יי תחְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
 י ה יי "א יי" אחר ר יתְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יי ייהי   ר י א אר יה  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הא ראי אר זה ס את יהי הארת  אְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
 ית היה תרסת הארת  תפר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹרת
זית ה ה ה הה סה "א זה סְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אר תא.... ְְְֶַָ

   ¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³
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  ••••דיה אהי  א אי רי   ְְְְְֱֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻֻ

ר ר א י....מ ••••זר א תא הא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
יח ר הא תא....ה  ְְֲִֵַָָ
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 ה ד••••מענה אהי יחה ה ד ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

 ת חת ת  יח  רר היא ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹ
י זר ע....י ע••••הי  י  סיח ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ח יז יחרד רח  פי   רת ְְְְְְְֱִֶֶַָָָָָָָָֹ

הרה הח הא ה  ה אית  י ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹח
זר .... נמ ••••תא הד  ....יאר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ספ••••מענה ה"א  יה תחתה "ד ריה ה .... ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹ

   ©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ
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נפּתליכג אמר ְְְֲִִַַַָָּולנפּתלי

מן ּברכן ּומלי רעוא ְְְֲִִֵַַָָׂשבע

ּגּנֹוסר ים מערב יי ְֲֳִַַָָָָקדם

ירת: ְֵָָָודרֹומא

ּבריכד אמר ְְֲִֵַָּולאׁשר

יהי אׁשר ּבניא ְְְִִֵֵַַָָמּברּכת

ויתרּבי לאחֹוהי ְְְֲִִֵַַַָרעוא

מלכין: ְְְִֵַַּבתפנּוקי

ּונחׁשאכה ּכפרזלא ְְְְִַַָָָּתּקיף

:ּתקּפ עּולמת ְְֵֵָָָָּוכיֹומי

ּכאלהאכו אלּה ֱֱֵֶָָָלית

ּבׁשמּיא דׁשכנּתּה ְְְְְִִִִֵֵַָָדיׂשראל

ּבׁשמי ותקּפּה ְְְְְִֵֵַָָּבסעּד

ְַָׁשמּיא:

דיכז אלהא ְֱִָָמדֹור

ּבמימרּה ְְְְִִֵֵַמלקדמין

ותרי עלמא ְְְֲִִֵָָָמתעבד

ׁשצי: ואמר סנאה ְֲֳִִֵַַָָָָמּקדמ

לרחצןכח יׂשראל ְְְְִֵָָָָּוׁשרא

ּברּכתא ּכעין ְְְְִִִֵָּבלחֹודֹוהי

אבּוהֹון יעקב ֲֲִִֵַָֹדברכּנּון

וחמר עבּור עבדא ְְְֲִַַָָָָלארעא

דעּלויהֹון ׁשמּיא ְִִֵַַָָאף

ּבטּלא: ְְְַַָֻיׁשּמׁשּנּון

      

˜pÊÈלׁשּסעֹו ודּלג ה' רּוח עליו לצליחת רמז ¿«≈ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּבׁשן: מהר ְִֵֵַַָָּכמדּלג

כד)  È נׂשא ּבפרׁשת ּפרׁשּתי »ƒ»ƒ»≈¿ְְִֵַַָָָ
ע"ב)ּבּפסּוק וגֹו':(ז' אׁשר לבני נׂשיא ְְִִֵֵַָָָ

Èכו)  Èיׁשּורּון ׁשל ּכאל אין ּפרּוׁש ≈»≈¿Àְֵֵֵֶָ
ׁשמים רֹוכב והּוא להם, זה ּדבר ְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשעֹוׂשה
יׂשראל, עזרת ּבׁשביל הּׁשמים על ׁשרֹוכב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרּוׁש

אֹומרֹו ּכאֹומרֹוÊוהּוא ּבׁשביל להּלחם ְְ¿∆¿∆ְְְְְִִִֵָ

ּבא ּוכׁשהּוא לכם, יּלחם ה' י"ד) י"ד ְְִֵֶֶָָָ(ׁשמֹות
ּומעּתה מרּכבּתֹו, הם הּׁשמים ּכל להם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָונלחם
לעזרת ּבאים ּומערכּתם הּׁשמים ּכחֹות ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹּכל

לרֹוכב: טפל ׁשהּסּוס ְִֵֵֵֶַָָָיׂשראל



לד         
 ••••ויחיד יחיד "תא ותחת  חת אי" ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

האיב מי יחד ויב התא ירי ואי רימ.... •••• ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֻ
מ(יא יב(במדבר ר הרה י "חדה י יו" ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ירמיה אמר בדד טו)א הבטחה(ירמיה י אא "יבי "דד ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
בי הבטיח(מח את(בראשית והיב  היא "והיה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

"תיאב אר א....••••יטי....  ••••א ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
תר  ת חי  תרבי ( ש) וי" ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

וג מיה מ היהא"....  ְֱִִִַַַָָֹ
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 ••••ה אמר תרה ה רט אחר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
 ה בר   רט י ....מה   ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

••••וחרב הא) (ואר ר מג הא אר ה ת ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אות....  ••••אמר יבעה ג(ט (יהושע ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ

"וג בדי א רחה מאר"....  •••• ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אמר י(י ש)יה ארי  ירג את ימ" ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

....האה"  ֵֶָ
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   ••••המ  הי מת ה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

אחת ירא....••••יה אר  את הראה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ות יימ הית תידיה ייוה....••••הראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

אמר בי בדת בדיע  יח)י טישו)ה ימו" ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מ את תיד מ והראה "ה את  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָי

ימ....  ְִַ
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 ••••והראה וחר ות אר הראה ְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

וחיתיו ירא  חמי י דמ בר ....ברה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
 ••••יה והראה בחר ות אר הראה ְְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

 וגדע רימא א  מי  חח המ א ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מו מדי ....  ••••והראה בחר ות ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
חו וד ית ....מת  ••••ות הרב אר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

האחר ה אא "האחר ה" רי א אחר בר בחרְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
ראי יארע תידי הארעת  הא ר דה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהראה

תיה חי ....ד ְִִֵֶַַ

 §¤©¤À¤§¤©¦º̈
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••••אמר הה מרת אחר בר רה אר ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

יג) חבר"(במדבר ד ובא גבב ו"....••••מה הראה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
אמר ה ית י י( א ימ)י רה "ר ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

האדמה" מבה ה.... ְֲֲֵֶֶַַָָָ
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ליתכט יׂשראל ְִֵֵָָטּוב

(מן) ּדפרקנּה עּמא ְְְִִֵַָָָָֻּדכות

ּבסעּד ּתּקיף יי ְְְֳִַַָָָקדם

נצחן קדמֹוהי ְְֳִִִָָּודמן

ל סנא ויכּדבּון ְְְִִַַָָָָָּגּברות

צּוארי ּפריקת על ְְְְִֵַַַַואּת

:ּתדר ְְִֵַֹמלכיהֹון

מּמיׁשראא מׁשה ְְִֵֵֶָֹּוסלק

ריׁש דנבֹו לטּורא ְְְִֵָָדמֹואב

ירחֹו אּפי על ּדי ְִֵֵַַָָָרמתא

ארעא ּכל ית יי ְְְְְֵַַָָָָואחזיּה

ּדן: עד ּגלעד ְִַָָָית

ארעאב וית נפּתלי ּכל ְְְְִַַָָָָָוית

ּכל וית ּומנּׁשה ְְְְִֶֶַַָָדאפרים

יּמא עד דיהּודה ְִַַַָָָארעא

ְַַָמערבא:

מיׁשראג וית ּדרֹומא ְְְֵָָָָָוית

קרּתא דירחֹו ְְֲִִֵַָָּבקעתא

צער: עד ְְִַַַָֹדדקלּיא

ארעאד דא לּה יי ְְֲֵַַַָָָואמר

לאברהם קּימית ְְִִֵַַָָּדי

למימר ּוליעקב ְְְְֲִֵַַָֹליצחק

אחזית אּתנּנּה ְְֲִִִֶַַָָלבני

תעּבר: לא ּולתּמן ְְְִֵַַָָָּבעיני

      
כח)  ,ּבדד ּכׁשּיהיה אימתי «ƒ¿…ƒ¿»≈∆«ְְִֵֶֶַָָָ

ׁשּלמעלה מאמר עם נמׁש וּיׁשּכן ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹּומאמר
ליׂשראל ה' ׁשּצּוה הׁשמד וּיאמר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּמּנּו
וּיׁשּכן ּובזה הארץ מּיֹוׁשבי נׁשמה ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלהׁשמיד

ואֹומרֹו ּבדד, ּבטח Úיׂשראל Úלֹומר ְְְִֵֶַָָָ≈«¬…ַ
ותירֹוׁש ּדגן ארץ אל עינם ׁשּתהיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהגם
על אף מּטּובּה ולׂשּבע מּפריּה לאכל ְְְֱִִִִֵֶַַַָָֹֹּפרּוׁש
מהעּמים יֹוׁשבים יהיּו ּכׁשּלא יבעטּו לא כן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹֹּפי

ּבארץ: ִֶֶָָָעּמהם
כט) ÚB B האּמֹות ׁשּכל ּפרּוׁש «¿∆¿««ֵֶָָֻ

יׁש ּובזה ּכּידּוע, להם נלחמים ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׂשריהם

יּגפּנּו, ה' אֹו ׁשּכנגּדֹו ׂשר עליו ׁשּיגּבּה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָלחּוׁש
את יׂשראל וּירא ל') י"ד (ׁשמֹות ְְְְְִֵֶַַָּכאֹומרֹו

וארז"ל וגֹו' מת פכ"א)מצרים ׁשהראם(שמ"ר ְְְְִִֵֶֶַָ
ּׁשאין מה לפניהם, מת מצרים ׁשל ׂשרֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָה'
ׁשהּוא ּבה' היא ׁשּתׁשּועתם אׁשריהם יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכן
ּגבֹוהה חרּבם ּובזה להם, נלחם ְְְְִִֶֶַָָָָָּבכבֹודֹו

מחּוׁש: ּבלא ְְִֶֶֹועֹומדת
„BÚּבאֹומרֹו ירצה ÚBׁשהּמל ּפרּוׁש ְְְִֶ««ֵֶֶֶַ

ּכאֹומרֹו ּבתׁשּועתֹו, ג')נֹוׁשע ל' (לעיל ְְְְִֵָָ

ז"ל ואמרּו ׁשבּות את ה' כ"ט.)וׁשב (מגּלה ְְְְְְִֶָָָ

וכּו', אׁשריו וׁשב אּלא נאמר לא ְְְְֱִֵֶֶַַָָָֹוהׁשיב

אֹומרֹו Bוהּוא  עם ׁשאּתה ְְ«¿∆ƒ»ֶַַָ
הּוא ואׁשר ,עזר מגן ׁשהּוא ה' עם ְֲִֵֶֶֶֶַָָנֹוׁשע
לה' ּכחרב ּגדֹולה חרב ׁשאין ּגבהּות ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָחרב

מּתערּה: אֹותּה ְְְִַָָָּבׁשלפֹו
Bא)    ּבֹו ה' הפעיל ּפרּוׁש ««¿≈∆»¿ְִִֵ

מּב' ּבא' לראֹות ּבעין ּגבּול ּׁשאין מה ְְְְִִִֵֶַַָראֹות
ׁשהּוא לּצּדיק זרּוע מאֹור עיניו יאיר אֹו ְִִִֵֵֶַַַָָָָּדרכים,
ׁשאמרּו לּצּדיק הּגנּוז ּבראׁשית ימי ׁשׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹור
מּסֹוף האדם יּביט ׁשּבֹו י"ב.) (חגיגה ֲִִִֶַַַָָָָרז"ל
והראה עיניו למּול הארץ הקריב אֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָָָהעֹולם,

לפניו: לֹו ְָָָאֹותּה

         
אה אנה ל לא••••לאברה ותאמר ל די ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

קבלי קמליק אה ר דה לכ ע בה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
לא ה מפני היא רה אבל ל הראיתיה לכ לאמר הְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹו
ינט תא ראה ד ממק הייתי  אלי ברְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לה ותיד ותל  יקב....הח או ְְְִִֵֵֶַָָ

   ©¨̧¨¹̈¤¤«¤§Ÿ̈²
   §¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«

ה  טו)••••ו "ומת(ב"ב כתיב מת מה אפר ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
יה תב ואיל אמ המ תב א ד אא "המ ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

אמר והא ל סר הרה ספר אפר מרא מאיר (לעילרי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אמרלא) הא ר דה אא "הה הרה ספר את לק" ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

תב ה....דמעמה ל־••••יקהנ....הח או ְְִִִֵֶֶַַָֹ

    ©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈
    −¥´§®§«Ÿ¨©¬¦Æ
   ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

א ו••••דכב הא ר דנשא)ה ימ(ספרי אלרי ְְְִִִִֵַַַָָָֹֹ
רי היה אתי מלה אד הו מ את קבר הא מרְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹא

 כא  ר ו)ימאל יביא(במדבר רנ ימי מלאת י" ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹ
 א מ את מביא הא "תכב)א את(ויקרא יאוה" ְְִִִֵֵֶַַָ

את יאימ ה אא תא יאימ ריא וכי "מהא וְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מ....  ראית••••ל ימי מת  כמ היה קבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ת רב ברא בריה מ אד וה רע מה ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלכר
המת י(פ"ה הח....(אבות או ְֵַָ

  ¤À¤¥¨§¤§¦²
   ̈−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−

 §Ÿ¨¬¥«Ÿ
נ מת••••לא־הה לחה....א ••••ולא־נס ללית ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ניו אר נה ולא בר  לט הח....לא או ְְִֶַַַָָָָֹֹֹ

   ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¤
    ¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´

     ®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«
אל נ••••ל דר היה מ אהר אבל כריה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

אה בי הלר אי י ל תוננאמר לכ)לב "ל(במדבר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
נקבת כרי "ראלי ....ית ְְְִִֵֵֵָָ

        

˙Be ÌÈ . . ‰‡ Ï‡ ÌÈf‰(ח לד, (רש"י «¿»ƒ¬»¿«¬…¿»ƒ¿≈
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,

מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלגּבי

ויׁש זה. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻהאמת,

מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבזה

מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻׁשלֹום

עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהאמת.

ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻּכּלֹו

אהרן. הנהגת מעלת את החהרּגיׁש או ְְֲֲִִֶַַַַַָֹ

   ¦«ª´©¦À¨¥Æ´©

עבּדאה מׁשה ּתּמן ְִֶַַָָֹּומית

על דמֹואב ּבארעא ְְְְַַַָָָדיי

דיי: ְְֵַָָמימרא

ּבחילתאו יתּה ְְֵֵַָָָּוקבר

ּבית לקבל דמֹואב ְְְֳֵֵַָָָּבארעא

ית אנׁש ידע ולא ְְְֱַַָָּפעֹור

הדין: יֹומא עד ְְֵֵַָָֻקברּתּה

ועׂשריןז מאה ּבר ְְְִֶַַָֹּומׁשה

כהת לא מית ּכד ְְִִַַָׁשנין

יקרא זיו ׁשנא ולא ְְְִִֵָָָָעינֹוהי

ְִַדאּפֹוהי:

יתח יׂשראל בני ְְְִֵֵָָּובכֹו

דמֹואב ּבמיׁשרּיא ְְְֵֶַָָֹמׁשה

יֹומי ּוׁשלימּו יֹומין ְְִִִֵָּתלתין

דמׁשה: אבלא ְְְִֶֶָָֹבכיתא

רּוחט מלי נּון ּבר ְִֵַַַֻויהֹוׁשע

      

‡‰.ד) ÚÏ Ó‡ÏאֹומרֹוÓ‡Ïׁשּלא לפי ≈…¿«¿¬∆¿∆»ְ≈…ְִֶֹ
לׁשלׁשּתם, אּתנּנה לזרע ׁשל זה נסח ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹאמר
הּוא הּמאמר ׁשּמכּון ּפרּוׁש לאמר אמר ְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלזה

ּדרׁשּו ורז"ל אּתנּנה, לזרע י"ח:)זה (ּברכֹות ְְְְְְֲֶֶֶַַַָָָ

ע"כ, כּו' לאבֹות להם ויאמר ׁשּיל ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּצּוהּו
הּדברים מׁשה להם ׁשּיאמר ה' רצה ּכי ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹואּולי
אׁשר על וחסד חן טֹובת האבֹות לֹו ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָלהחזיק
הּמקֹום: אל הביאם עד ּבעדם הּוא ויגע ְֲֲִֶַַַַַָָָָָטרח

‰nLÂ.תעבר ׁשּלאלא לֹו לֹומר ׁשּנתּכּון אּולי ¿»»ְֲִֵֶֶַַַַֹֹֹ
ׁשם דר לעלֹות ׁשּמה לעבר ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹיצטר

ז"ל ואמרּו ׁשּמה, ׁשהּוא הּׁשמים (זהרמּׁשער ְְִִֶַַַַַָָָָֹ

פ"א) ׁשם,ח"א ּדר אּלא עֹולֹות הּנפׁשֹות ְֵֶֶֶֶַָָָׁשאין
מקֹומֹו הּנה הּׁשכינה אל ׁשּנאסף לפי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָּומׁשה
ׁשעּור הּוא וזה ׁשם, ׁשהּוא ּבמקֹום ְְִֶֶֶַָָֹּבּקדׁש
מקֹומ אל לעבר תצטר לא וׁשּמה ְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹהּכתּוב
והבן: ה' ּפי על וגֹו' ׁשם וּימת אמר ְְְִֵֶַַַָָָָָֹוסמ

ÌL.ה) ˙ÓiÂהּוא אבל ׁשּמת הּוא לבד ׁשם ּפרּוׁש «»»»ְֲֵֵֶַָָ
ה': ּפי על ועליֹון קדֹוׁש אחר ּבמקֹום ְְְִֵֶַַַָָחי

‰f‰.ו) ÌBi‰ „Úאֹומר ׁשהיה ה' ּדברי הם «««∆ְִֵֵֵֶָָ
הּקֹודמים מאמרים כן ּוכמֹו ּכֹותב, ְְֲִִֵֵֶַַָּומׁשה

אתֹו: וּיקּבר מׁשה ׁשם וּימת ְִֶֶַַָָָָֹֹלזה
È˙È‡Â,ּכן ּכתב ׁשּיהֹוׁשע ׁשּכתב להראב"ע ¿»ƒƒְְֵֶֶַַַָָָֻ

ּבפׁשטי האּלה ּכּדברים לכּתב ראּוי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹואין
ּתֹורה הּספר הׁשלים לא ׁשּמׁשה ְְִִִֵֶֶֶַַָֹהּכתּובים
עּמנּו מּבני ׁשמעּתי ׁשּבאזני לּלוּים, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשּמסרֹו
ּכפירה מּזה ּומסּתעפים זה ּבדבר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָמסּתּבכים
ׁשּמּבני העּכּו"ם טענת היא וזֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָּבּתֹורה,
ּׁשּלא מה ּבּה ונמצא הּמכּתב ּתּקנּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹיׂשראל
הּדברים ויׁשּתּקע ּׁשהיה, מה היה ולא ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה
ׁשּכל והעּקר מּנגּדם, עיני הסּבי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָודֹומיהם

ּוכאֹומרם מׁשה ּכתבֹו ּתֹורה (ב"בהּספר ְְְֵֶֶַָָָ
ּבדמע:ט"ו.) ְְִִֶַהׁשלימֹו

B˙Ó.ז) ‰L ÌÈÚÂ ‰‡Ó יציאת עם ּפרּוׁש ∆≈»¿∆¿ƒ»»¿…ְִִֵַ
נתּכּון עֹוד ׁשנה, ועׂשרים הּמאה נגמרּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָנפׁשֹו
להעיר עינֹו כהתה לא לּמאמר ּבמֹותֹו ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹלהסמי
וגֹו': כהתה לא אֹומר הּוא מיתה ְֲִֵֶַַָָָֹׁשאחר

Ï‡È.ח) È eiÂאמר כ'ּובאהרן (ּבּמדּבר «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ְְֲִַַַָָֹ

ז"לכ"ט) רּבֹותינּו יׂשראל, ּבית (אבֹותּכל ְִֵֵֵַָָָ

פי"ב) ׁשלֹוםּדר"נ אֹוהב ׁשהיה לפי טעם נתנּו ְְְִֵֶַַָָָָ
לכבֹוד יׂשראל ּבית ּכל ׁשּבכּו ּכתב וראב"ע ְְְִִֵֵֶַָָָָכּו',
ׁשאין לפרּוׁשֹו להאמין ואין חי, ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָמׁשה
יׂשראל ׁשעׂשּו הּטֹוב ּבּמעׂשה מּום ְְֲִִֵֶֶַַַַָָלהּטיל
ּולמׁשה חי ׁשהיה מׁשה ּבׁשביל ְְֲִִֶֶֶֶַָָָׁשעׂשאּוהּו

ּבהסּפדֹו: מהחם העלימּו ּכׁשּמת ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָעצמֹו

ÈÏe‡Âּבמיתתֹו ידעּו לא אהרן ּכי טעם לתת יׁש ¿«ְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
ּכזה ודבר ׁשּמת ּפתאם וראּו ׁשּמת ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹקדם
מה עינֹו, ּדמעת מקֹור לפּתח לב ּכל ְְְְִִֵֵֵַַַָֹיעֹורר
ּדבריו ּובכל מיתתֹו ידעּו ׁשּכבר מׁשה ּכן ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָּׁשאין

להם אֹומר היה עׂשה אׁשר (לעילותֹוכחֹותיו ְְֲֵֵֵֶֶָָָָָָ

כ"ב) לאד' ולזה וגֹו' עבר אינּני מת אנכי ְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹּכי
ה ּכאהרן:הּוחם סּפדֹו ְְֲֵֶַַֹ

„BÚּביֹותר הרּגׁשתּה אהרן מיתת ּכי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹאפׁשר
והּוסר ּכבֹוד ענני נסּתּלקּו ׁשּתכף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלפי

וגֹו' הּכנעני ּביאת סּבב וזה (ּתעניתמסּוכתם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

מהג'.) לבּכֹות, יׂשראל ּכל יחד נתעֹוררּו לזה ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
כּו' עננים ׁשּנטלּו הגם מׁשה ּבמיתת ּכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּׁשאין
ּביאת ּבׂשמחת נטרדּו ּגם זה, על העירּו ְְְְִִִִֵֶַַַַֹלא

הּטֹובה: ֶַָָָהארץ
„BÚחדׁש ּדבר ראּו ּתכף מׁשה ׁשּבמיתת ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָאפׁשר

נחמה, ולקחּו יהֹוׁשע על ׁשכינה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻׁשּׁשרתה
אחרת ּומצא מרּגלּיֹות לֹו ׁשּנאבדה למי ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשל
ּפי על אף ּדֹומה ׁשאינּה יהיה לּו ְְִִִֵֶֶַַָָָּבמקֹומּה
מה והּוא ּכּלן, ּבכּו לא ולזה ּבּה, יתנחם ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻכן
מה וגֹו', נּון ּבן ויהֹוׁשע וּיבּכּו לּמאמר ְְֲִִִֶַַַַַַַָֻּׁשּסמ
ולא מרּגלּיֹות אּבדּו אהרן ּבמיתת ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹּׁשאין
אלעזר ׁשּנתמּנה והגם ּיתנחמּו, ּבּמה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָמצאּו



לה          
אה אנה ל לא••••לאברה ותאמר ל די ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

קבלי קמליק אה ר דה לכ ע בה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
לא ה מפני היא רה אבל ל הראיתיה לכ לאמר הְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹו
ינט תא ראה ד ממק הייתי  אלי ברְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לה ותיד ותל  יקב....הח או ְְְִִֵֵֶַָָ

   ©¨̧¨¹̈¤¤«¤§Ÿ̈²
   §¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«

ה  טו)••••ו "ומת(ב"ב כתיב מת מה אפר ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
יה תב ואיל אמ המ תב א ד אא "המ ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

אמר והא ל סר הרה ספר אפר מרא מאיר (לעילרי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אמרלא) הא ר דה אא "הה הרה ספר את לק" ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

תב ה....דמעמה ל־••••יקהנ....הח או ְְִִִֵֶֶַַָֹ

    ©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈
    −¥´§®§«Ÿ¨©¬¦Æ
   ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

א ו••••דכב הא ר דנשא)ה ימ(ספרי אלרי ְְְִִִִֵַַַָָָֹֹ
רי היה אתי מלה אד הו מ את קבר הא מרְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹא

 כא  ר ו)ימאל יביא(במדבר רנ ימי מלאת י" ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹ
 א מ את מביא הא "תכב)א את(ויקרא יאוה" ְְִִִֵֵֶַַָ

את יאימ ה אא תא יאימ ריא וכי "מהא וְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מ....  ראית••••ל ימי מת  כמ היה קבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ת רב ברא בריה מ אד וה רע מה ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלכר
המת י(פ"ה הח....(אבות או ְֵַָ

  ¤À¤¥¨§¤§¦²
   ̈−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−

 §Ÿ¨¬¥«Ÿ
נ מת••••לא־הה לחה....א ••••ולא־נס ללית ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ניו אר נה ולא בר  לט הח....לא או ְְִֶַַַָָָָֹֹֹ

   ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¤
    ¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´

     ®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«
אל נ••••ל דר היה מ אהר אבל כריה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

אה בי הלר אי י ל תוננאמר לכ)לב "ל(במדבר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
נקבת כרי "ראלי ....ית ְְְִִֵֵֵָָ

        

˙Be ÌÈ . . ‰‡ Ï‡ ÌÈf‰(ח לד, (רש"י «¿»ƒ¬»¿«¬…¿»ƒ¿≈
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,

מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלגּבי

ויׁש זה. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻהאמת,

מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבזה

מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻׁשלֹום

עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהאמת.

ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻּכּלֹו

אהרן. הנהגת מעלת את החהרּגיׁש או ְְֲֲִִֶַַַַַָֹ

   ¦«ª´©¦À¨¥Æ´©

עבּדאה מׁשה ּתּמן ְִֶַַָָֹּומית

על דמֹואב ּבארעא ְְְְַַַָָָדיי

דיי: ְְֵַָָמימרא

ּבחילתאו יתּה ְְֵֵַָָָּוקבר

ּבית לקבל דמֹואב ְְְֳֵֵַָָָּבארעא

ית אנׁש ידע ולא ְְְֱַַָָּפעֹור

הדין: יֹומא עד ְְֵֵַָָֻקברּתּה

ועׂשריןז מאה ּבר ְְְִֶַַָֹּומׁשה

כהת לא מית ּכד ְְִִַַָׁשנין

יקרא זיו ׁשנא ולא ְְְִִֵָָָָעינֹוהי

ְִַדאּפֹוהי:

יתח יׂשראל בני ְְְִֵֵָָּובכֹו

דמֹואב ּבמיׁשרּיא ְְְֵֶַָָֹמׁשה

יֹומי ּוׁשלימּו יֹומין ְְִִִֵָּתלתין

דמׁשה: אבלא ְְְִֶֶָָֹבכיתא

רּוחט מלי נּון ּבר ְִֵַַַֻויהֹוׁשע

      

‡‰.ד) ÚÏ Ó‡ÏאֹומרֹוÓ‡Ïׁשּלא לפי ≈…¿«¿¬∆¿∆»ְ≈…ְִֶֹ
לׁשלׁשּתם, אּתנּנה לזרע ׁשל זה נסח ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹאמר
הּוא הּמאמר ׁשּמכּון ּפרּוׁש לאמר אמר ְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלזה

ּדרׁשּו ורז"ל אּתנּנה, לזרע י"ח:)זה (ּברכֹות ְְְְְְֲֶֶֶַַַָָָ

ע"כ, כּו' לאבֹות להם ויאמר ׁשּיל ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּצּוהּו
הּדברים מׁשה להם ׁשּיאמר ה' רצה ּכי ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹואּולי
אׁשר על וחסד חן טֹובת האבֹות לֹו ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָלהחזיק
הּמקֹום: אל הביאם עד ּבעדם הּוא ויגע ְֲֲִֶַַַַַָָָָָטרח

‰nLÂ.תעבר ׁשּלאלא לֹו לֹומר ׁשּנתּכּון אּולי ¿»»ְֲִֵֶֶַַַַֹֹֹ
ׁשם דר לעלֹות ׁשּמה לעבר ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹיצטר

ז"ל ואמרּו ׁשּמה, ׁשהּוא הּׁשמים (זהרמּׁשער ְְִִֶַַַַַָָָָֹ

פ"א) ׁשם,ח"א ּדר אּלא עֹולֹות הּנפׁשֹות ְֵֶֶֶֶַָָָׁשאין
מקֹומֹו הּנה הּׁשכינה אל ׁשּנאסף לפי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָּומׁשה
ׁשעּור הּוא וזה ׁשם, ׁשהּוא ּבמקֹום ְְִֶֶֶַָָֹּבּקדׁש
מקֹומ אל לעבר תצטר לא וׁשּמה ְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹהּכתּוב
והבן: ה' ּפי על וגֹו' ׁשם וּימת אמר ְְְִֵֶַַַָָָָָֹוסמ

ÌL.ה) ˙ÓiÂהּוא אבל ׁשּמת הּוא לבד ׁשם ּפרּוׁש «»»»ְֲֵֵֶַָָ
ה': ּפי על ועליֹון קדֹוׁש אחר ּבמקֹום ְְְִֵֶַַַָָחי

‰f‰.ו) ÌBi‰ „Úאֹומר ׁשהיה ה' ּדברי הם «««∆ְִֵֵֵֶָָ
הּקֹודמים מאמרים כן ּוכמֹו ּכֹותב, ְְֲִִֵֵֶַַָּומׁשה

אתֹו: וּיקּבר מׁשה ׁשם וּימת ְִֶֶַַָָָָֹֹלזה
È˙È‡Â,ּכן ּכתב ׁשּיהֹוׁשע ׁשּכתב להראב"ע ¿»ƒƒְְֵֶֶַַַָָָֻ

ּבפׁשטי האּלה ּכּדברים לכּתב ראּוי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹואין
ּתֹורה הּספר הׁשלים לא ׁשּמׁשה ְְִִִֵֶֶֶַַָֹהּכתּובים
עּמנּו מּבני ׁשמעּתי ׁשּבאזני לּלוּים, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשּמסרֹו
ּכפירה מּזה ּומסּתעפים זה ּבדבר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָמסּתּבכים
ׁשּמּבני העּכּו"ם טענת היא וזֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָּבּתֹורה,
ּׁשּלא מה ּבּה ונמצא הּמכּתב ּתּקנּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹיׂשראל
הּדברים ויׁשּתּקע ּׁשהיה, מה היה ולא ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה
ׁשּכל והעּקר מּנגּדם, עיני הסּבי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָודֹומיהם

ּוכאֹומרם מׁשה ּכתבֹו ּתֹורה (ב"בהּספר ְְְֵֶֶַָָָ
ּבדמע:ט"ו.) ְְִִֶַהׁשלימֹו

B˙Ó.ז) ‰L ÌÈÚÂ ‰‡Ó יציאת עם ּפרּוׁש ∆≈»¿∆¿ƒ»»¿…ְִִֵַ
נתּכּון עֹוד ׁשנה, ועׂשרים הּמאה נגמרּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָנפׁשֹו
להעיר עינֹו כהתה לא לּמאמר ּבמֹותֹו ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹלהסמי
וגֹו': כהתה לא אֹומר הּוא מיתה ְֲִֵֶַַָָָֹׁשאחר

Ï‡È.ח) È eiÂאמר כ'ּובאהרן (ּבּמדּבר «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ְְֲִַַַָָֹ

ז"לכ"ט) רּבֹותינּו יׂשראל, ּבית (אבֹותּכל ְִֵֵֵַָָָ

פי"ב) ׁשלֹוםּדר"נ אֹוהב ׁשהיה לפי טעם נתנּו ְְְִֵֶַַָָָָ
לכבֹוד יׂשראל ּבית ּכל ׁשּבכּו ּכתב וראב"ע ְְְִִֵֵֶַָָָָכּו',
ׁשאין לפרּוׁשֹו להאמין ואין חי, ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָמׁשה
יׂשראל ׁשעׂשּו הּטֹוב ּבּמעׂשה מּום ְְֲִִֵֶֶַַַַָָלהּטיל
ּולמׁשה חי ׁשהיה מׁשה ּבׁשביל ְְֲִִֶֶֶֶַָָָׁשעׂשאּוהּו

ּבהסּפדֹו: מהחם העלימּו ּכׁשּמת ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָעצמֹו

ÈÏe‡Âּבמיתתֹו ידעּו לא אהרן ּכי טעם לתת יׁש ¿«ְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
ּכזה ודבר ׁשּמת ּפתאם וראּו ׁשּמת ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹקדם
מה עינֹו, ּדמעת מקֹור לפּתח לב ּכל ְְְְִִֵֵֵַַַָֹיעֹורר
ּדבריו ּובכל מיתתֹו ידעּו ׁשּכבר מׁשה ּכן ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָּׁשאין

להם אֹומר היה עׂשה אׁשר (לעילותֹוכחֹותיו ְְֲֵֵֵֶֶָָָָָָ

כ"ב) לאד' ולזה וגֹו' עבר אינּני מת אנכי ְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹּכי
ה ּכאהרן:הּוחם סּפדֹו ְְֲֵֶַַֹ

„BÚּביֹותר הרּגׁשתּה אהרן מיתת ּכי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹאפׁשר
והּוסר ּכבֹוד ענני נסּתּלקּו ׁשּתכף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלפי

וגֹו' הּכנעני ּביאת סּבב וזה (ּתעניתמסּוכתם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

מהג'.) לבּכֹות, יׂשראל ּכל יחד נתעֹוררּו לזה ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
כּו' עננים ׁשּנטלּו הגם מׁשה ּבמיתת ּכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּׁשאין
ּביאת ּבׂשמחת נטרדּו ּגם זה, על העירּו ְְְְִִִִֵֶַַַַֹלא

הּטֹובה: ֶַָָָהארץ
„BÚחדׁש ּדבר ראּו ּתכף מׁשה ׁשּבמיתת ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָאפׁשר

נחמה, ולקחּו יהֹוׁשע על ׁשכינה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻׁשּׁשרתה
אחרת ּומצא מרּגלּיֹות לֹו ׁשּנאבדה למי ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשל
ּפי על אף ּדֹומה ׁשאינּה יהיה לּו ְְִִִֵֶֶַַָָָּבמקֹומּה
מה והּוא ּכּלן, ּבכּו לא ולזה ּבּה, יתנחם ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻכן
מה וגֹו', נּון ּבן ויהֹוׁשע וּיבּכּו לּמאמר ְְֲִִִֶַַַַַַַָֻּׁשּסמ
ולא מרּגלּיֹות אּבדּו אהרן ּבמיתת ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹּׁשאין
אלעזר ׁשּנתמּנה והגם ּיתנחמּו, ּבּמה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָמצאּו
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Ï‡ Ï ÚÏ¿≈≈»ƒ¿»≈
מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָיׁש

רז"ל ב)ׁשהקׁשּו לט, הּׁשמׁש.(נדרים ּתחת חדׁש ּכל אין והכתיב ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

. עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוזהּו

התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ּבראׁשית אם) ּכי חדׁש, זה (ואין .ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהקּב"ה

יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית

ו) ה, אבות .טוב

סימן גאוא"ל פסוקים הברכהמ"א וזאת פרשת חסלת

מׁשהחכמתא סמ ארי ְְְֲֵֶַָָֹ

וקּבילּו עלֹוהי ידֹוהי ְְֲִִִַָית

ועבדּו יׂשראל ּבני ְְֲִִֵֵֵַָָמּנה

ית יי ּפּקיד די ְְִִַָָָּכמא

ֶֹמׁשה:

עֹודי נבּיא קם ְְִָָָולא

אתּגלי ּדי ּכמׁשה ְְְְְִִִִֵֶָֹּביׂשראל

ּבאּפין: אּפין יי ְְִִֵַַָלּה

ּדייא ּומֹופתּיא אתּיא ְְִַַָָָָלכל

ּבארעא למעּבד יי ְְְְְְֵֶַַָָָׁשלחּה

ּולכל לפרעה ְְְְְִִַָָֹדמצרים

ארעּה: ּולכל ְְְִֵַַָעבּדֹוהי

ּולכליב תּקפּתא ידא ְְְְֶַָָֹֹּולכל

מׁשה עבד ּדי רּבא ְֲִֵֶַַָָָֹחזונא

חזק יׂשראל: ּכל ְְִֵֵֵָָלעיני
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ּבֹוכים לא כן ּפי על אף ּגדֹול לכהן ְְִִֵֵַַַָָֹֹּתחּתיו
ּתֹועלּיֹות חסרֹון אּלא ּגדֹולה ּכהּנה חסרֹון ְְְְִֶֶֶַָָָָֻעל

ּתמּורתֹו: להם היה ׁשּלא ְְֵֶֶֶַָָָָֹׁשּמעצמֹו
„BÚי) ‡ Ì˜ ‡ÏÂ,עּתה עד קם ולא ּפרּוׁש ¿…»»ƒְֵַַָָֹ

ּכמֹוהּו:BÚ„ואֹומרֹו עֹוד יקּום ולא ּפרּוׁש ְְְֵָָֹ
BB‡Âהיתהּביׂשראל נבּואתֹו הּׂשגת ׁשּכל רמז ¿¿ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

מהּׁשנים ּולמד וצא יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבאמצעּות
ורז"ל ה', עמֹו נדּבר לא נזּופים יׂשראל ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהיּו

ּכאן)ּדרׁשּו וכּו':(ספרי העֹולם ּבאּמֹות אבל ְְְְֲִִָָָָָֻ
BB‡Â'וגֹו האתת ּׁשּלמעלהלכל מה עם נמׁש ¿¿ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹ

האֹותֹות ּכל ּפנים אל ּפנים ה' ְִִֶָָָָָידעֹו
ּכל ׁשעל והּכּונה וגֹו', האֹותֹות לצר ְְְֵֶֶַַַָָָָֹּפרּוׁש
יֹודעֹו היה לעׂשֹות ה' ׁשּׁשלחֹו ּומֹופת ְְֲֵֶַָָָאֹות

ּבפנים: ְִִָָּפנים

„BÚּבהלכֹות הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָיתּבאר
ה"א)ּדעֹות פ"י הּתֹורה ׁשּיקּום(יסֹודי ׁשהּנביא ְִֵֵֶֶַַָָָ

ּגדֹולים מֹופתים ׁשּיעׂשה צרי אין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָּביׂשראל
מהּמֹופתים ׁשהּוא ּכל אּלא מׁשה ׁשעׂשה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָּכאֹותם
אמרה מקֹומֹות ׁשּבב' ותמצא וכּו', ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָׁשּיעׂשה
ּדכתיב הּים על א' ּבמׁשה, האמּונה חּזּוק ְְֱִִִֶַַַָָָָהּתֹורה

ל"א) י"ד ב'(ׁשמֹות עבּדֹו, ּובמׁשה בה' וּיאמינּו ְְְֲִֶַַַַ
ּדכתיב ּתֹורה ט')ּבמּתן י"ט יאמינּו(ׁשמֹות ּב וגם ְְְְְֲִִִַַַַָ

ְָלעֹולם:
ÔiÚÂּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ט"ז)מה כ' ּדּבר(ׁשם ¿«≈ְִֵֵֶַַַַָָ

ּונקּבלּה ׁשּפרׁשּתי ונׁשמעה עּמנּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאּתה
מרּגׁשת ּבהצּדקה נבּואתֹו הצּדיקּו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻׁשּכבר

ואמר ה' ּדבר ּבא ולזה להם, ˜Ìּוגלּויה ‡ÏÂ ְְְְֶֶַַָָָָָ¿…»
Ï‡ „BÚ ‡נתן מׁשה ּכי הּטעם וגֹו' »ƒ¿ƒ¿»≈ְִֶַַַַָ

ּכזה עֹוׂשה אחר נביא ּׁשאין מה האֹותֹות ִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ועֹוד ּכּלן, לֹומר צרי ‰ÊÁ˜‰ואין „i‰ ÏÎÏ ְְִֵַָָֻ¿»«»«¬»»

האמינּו, ׁשּבֹו סּוף ים קריעת ÏÎÏeׁשהּוא ְֱִִֶֶֶַַ¿»
ÏB„‰ ‡B‰ׁשּבֹו סיני הר ּבמעמד ׁשהּוא «»«»ְֲִֶֶַַַַ

ׁשּיעׂשה נביא עֹוד יקּום לא להאמין ְְֲֲִִֶֶַַָָָֹּגמרּו
ֶָּכזה:

ÂאמרÏ‡ Ï ÚÏּבעצמן ׁשהם ּפרּוׁש ¿»«ֶֹ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְֵֵֶַָ
ּכסדר האמּונה לצד ולא הּדברים ְְְְֱִֵֶֶַַָָָֹראּו
אּלא אחריו, הּבאים הּנביאים ּבׁשאר ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָׁשעֹוׂשים
ותֹורתֹו אמת ה' נביא מׁשה ּכי ראּו ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָּבעיניהם

אמת: חּיים אלהים ֱֱִִֶַַֹּתֹורת
‰Î‰ ‡ÊÂ  ÏÁ¬»«»»«¿…«¿»»

‰‰ ‰B Á ‰Á ÌÏ‰Ï eÎÊ ‡ ‰¬∆»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»À¿≈»¿ƒ»

‡BÂ ÏB„ Ï‡Ï»≈»¿»
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א.1. קע, מצותיך תרצ"ד.2.דרך 3.אחש"פ   .פי"ב שמ"ז אליהו")..".4"ע"ח ("פתח בהקדמה תקו"ז

.5   ."וגרמוהי בחיוהי אחר פי' "יש

לשבוע יום הכיפורים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ד' תשרי
מפרק כג

עד סוף פרק כח  
ופרקים צז-צט

יום רביעי - ז' תשרי
מפרק לט

עד סוף פרק מג 
ופרקים קו-קח

יום שני - ה' תשרי
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים ק-קב

יום חמישי - ח' תשרי
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים קט-קיא

יום שלישי - ו' תשרי
מפרק לה

עד סוף פרק לח
ופרקים קג-קה

יום שישי - ט' תשרי
מפרק מט

עד סוף פרק נד
ופרקים קיב-קיד

שבת קודש - י' תשרי
מפרק נה עד סוף פרק נט

 קודם כל נדרי: קטו-קכג. קודם השינה: קכד-קלב.
אחר מוסף: קלג-קמא. אחר נעילה: קמב-קנ.

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מניין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו עניין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...
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תשרי ד' ראשון יום
אגרתכ           

           

           

           

          

   

    

     

 

     

       

         

           

  

          

         

        

           

        

      

         

          

      

        

         

           

            

           

          

          

         

          

       

           

             

            

         

       

      

         

       

           

         

       

            

          

         

          

    

     

   

   

   

 

          

           

             

          

       

          

           

         

            

        

            

           

           

              

         

          

        

         

           

       

          

       

           

     

          

           

       

          
         
          

        
         

         

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

 
      

     
1

2

א.1. קע, מצותיך תרצ"ד.2.דרך 3.אחש"פ   .פי"ב שמ"ז אליהו")..".4"ע"ח ("פתח בהקדמה תקו"ז

.5   ."וגרמוהי בחיוהי אחר פי' "יש
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ועוד.6. פ"ג. ב' ב.7.שער קפב, פ"ח.8.ויצא ריש 9.ח"א   ."הטעם ע"ב) (קל, ירושלמי10."וכדלקמן ראה
ועוד. ב. פי"ט, ויק"ר יד. פל"ט, ב"ר הי"ג. פ"ז ועוד.11.סנהדרין פ"ו. ו שער רימונים ואילך.12.פרדס ב יט, ועוד.13.ח"א מ"ב. 14.פ"א

   ."הספירות יצירת 15."גם   ."שאינן - כך כדי ועד - והראי' דבריאה. יש לא "גם
א).16. (יז, בהקדמה כג.17.תקו"ז לג, תשא

             

תשרי ה' שני יום
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.18"È "„ " כלים התהוות גם "שלכן :Ò"È„."עו"ע ע"י א"א - נפרדים כ"א חד שאינן - ב.19.דבי"ע כח,20.צ, איוב
21"È.יב. "„ " 'השתל לגבי - הגשמי יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה

- מאין החכ' במציאות לא (וגם לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי - נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו') דספירות
"אין")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין א.22.כיון א,



מג              

תשרי ה' שני יום
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.18"È "„ " כלים התהוות גם "שלכן :Ò"È„."עו"ע ע"י א"א - נפרדים כ"א חד שאינן - ב.19.דבי"ע כח,20.צ, איוב
21"È.יב. "„ " 'השתל לגבי - הגשמי יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה

- מאין החכ' במציאות לא (וגם לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי - נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו') דספירות
"אין")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין א.22.כיון א,
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.23‡ÈÏ „‡  Ú‰הדיוק "ÍÙÈ‰Ï"דכאן בחצע"ג): בההוספה שמאיר„‡Û(כנ"ל כמו ה"ה כו' מהקו שהוא ‰זה
אבל בזה? מוסיף מה דלכאורה - בשמש השמש דזיו היאÈÈÚבהדוגמא דהשמש בנדו"דÈהיא, וגם - להזיו) שמלמעלמ"טÚÈ„È‰ממש

שבידיעה)". ההרגש - (משא"כ באדם גם שייכת פ"ג.24.- והאמונה היחוד 25‡ÈÏ.שער „‡  Ú‰."דאמת אליבא "גם

             

תשרי ו' שלישי יום
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תשרי ו' שלישי יום
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.27   אברהם משא"כ טעמי' פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח סע"א).28.(תו"א (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, ה"צמח30.ישעי' שמבאר מה לפי זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי

מספרים כמה עוד וכן כנ"ל עלמין אלף י"ג באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק"
בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו

ש עד מדריגה אחר מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו הי'עלמין בעשיה להתלבש מתגשמים היו
בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות הכח בהם יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן
המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו המלובשים אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז
משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו
כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו ע"י להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד
אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים מים אותיות בחי' ערוך שאין אז ומעלתם
מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות קץ לאין יותר נעלים הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבין הנ"ל
יותר שיעור לאין ונפלא רם בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות נק' לכן

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש מהחיות       
          האותיות משא"כ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.

אש בחי' כמו עלמין להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו שכבר אותיות בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן
הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאין יש לברוא ממש אלקות שאינן ומש"ש כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה
אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל באגה"ק שדבריו לומר באנו אם כצ"ל כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי'
יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ע"ש. דאצילות נשמות בחי' ע"ד שהם אחר בענין פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם

דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ב.31.ודבר קכח, זח"ג ראה
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פ"ז.32. והאמונה היחוד שער ובכ"מ. ל. לח, וישב בחיי
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ב.38. נב, וש"נ.39.ח"ב ב. טז, צו לקו"ת ראה
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וש"נ. .10 הערה ו.267.41 ט, מ"ח.42.נחמי' פרק



נג היום יום . . . 

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ
ִעְנַין  ִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות ּבְ ה ּבְ ּמָ ִמימּות, ּכַ ָאה ַעל ְיֵדי ַהּתְ ׁשּוָבה ַהּבָ ְהֶיה ִעם ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִמים ּתִ ת, ּתָ
ָאמּור  ְקֵראת ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ ב – ַהּנִ ִמימּות ַהּלֵ ָנה ִהיא ּתְ ּלָ ׁשּוָבה ָהעֹוָלה ַעל ּכֻ ִמימּות, ּוְבַיַחס ֶאל ַהּתְ ַהּתְ

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ּבְ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ
ִריָאה  ר ִהְתַהּוּות ַהּבְ ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ִמיד ְלֶנֶגד  ר ּתָ ָאה ַעל ְיֵדי ֶזה ֲאׁשֶ ׁשּוָבה ַהּבָ ֶדֶרְך ֵאין ֲערֹוְך ֵמַאִין ְלֵיׁש. ְוִהיא ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּה ְוַחּיּוָתּה הּוא ּבְ ּלָ ּכֻ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ
ַמֲאָמר  ִלי ִל"ְוָאַהְבּתָ ֶאת ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך", ּוֵבאּור ּבְ ר ֶזהּו ּכְ ֵקן, ֲאׁשֶ נּו ַהּזָ ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶ מֹוָך, ּכְ ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

ת ֵלב טֹוב. ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ "ּכָ

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ
מּוָחׁש,  ִביב לֹו, רֹוֶאה הּוא ֱאֹלקּות ּבְ ה ִעּמֹו ּוִמּסָ ֲעׂשֶ ל ַהּנַ ם ִלּבֹו ְוַדְעּתֹו ַעל ּכָ ֵעהּו, ָהָאָדם ַהּשָׂ ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ ב, ּבְ
מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת  ת ֱאֹלקּות ּבְ ִעְנַין ְרִאּיַ ֵבי ֹאֶהל ּבְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ַעל ַהּיֹוׁשְ ִיְתרֹון ַהּבַ ָאַמר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ ַהּתְ



היום יום . . . נד

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ
ָערּום  ָאָדם  ְיֵהא  "ְלעֹוָלם  ּוְכַמֲאָמר  ִליָטה,  ּבְ ׁשּום  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזִהירּות  ֱאֹלֶקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  ה, 
יִרים ַעְצָמם,  ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ַמְסּתִ ַכּמָ ָלל, ָידּוַע ּדְ ר ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה ִנּכָ ִיְרָאה", ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא ׁשֶ ּבְ

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ ְוִאם ִהְתּגַ

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ

א. ָלה ַעל ְלַהּבָ ּפּוִרים – ַקּבָ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲחָרָטה ַעל ֶהָעָבר, ּבְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"די תשרי, יום הכפוריםשבת

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. קודם כל נדרי: קטו־קכג. קודם השינה: קכד־קלב. אחר מוסף: קלג־קמא. אחר נעילה: קמב־

קנ.
תניא: ומזה יובן . . . עוה"ב.

ָעִמים,  ָהל כו' - ג' ּפְ ַעת ַהּקָ ַעם ַאַחת, ּוְבקֹול ָרם. ַעל ּדַ סּוק "אֹור ָזרּוַע" - ּפַ ֵגל" גו'. ּפָ ּפּוִרים ַמְתִחיִלים "ה' ָמָלְך ּתָ ֵליל יֹום ַהּכִ
נּו ְזכֹור ַרֲחֶמיָך  ת ְויֹום טֹוב. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּבָ ׁשַ מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ֹחֶמר". ְקִריַאת ׁשְ ה ּכַ י ִהּנֵ ּוְבקֹול ָנמּוְך. ֵאין ּכֹוְפִלים ֶהָחרּוז "ּכִ
ת.  ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ֶפר ּתֹוָרה ּגַ הֹוָצַאת ַהּסֵ ּפּוִרים אֹוְמִרים י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ּבְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ֹראׁש ַהּשָׁ ִפּלֹות ַהּיֹום. ּבְ ָכל ּתְ כו' - ּבְ

ים ַאַחר מּוָסף. ִהּלִ עּור ּתְ ׁשִ
ִתיַחת ָהָארֹון  ִמְנָחה אֹוְמִרים ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ּפְ ם ּבְ מֹוָך גו'. ּגַ ה. ִמי ֵאל ּכָ ַבר - ּוְבֵהָמה ַרּבָ ּפּוִרים: ַוְיִהי ּדְ ַהְפטֹוַרת ִמְנַחת יֹום ַהּכִ
אֹלֵקינּו, ָעֵלינּו. ְוֵאין  א, ֵאין ּכֵ א ּוְלֵעּלָ ְנִעיָלה - ְלֵעּלָ יׁש ּדִ ּדִ ּקַ ת ְנִעיָלה. ּבְ ִפּלַ ל ּתְ תּוַח ַעד ַאֲחֵרי ּכָ ָאר ּפָ ֵרי, ְוִנׁשְ ְנִעיָלה ְלַאׁשְ ּבִ

ִים. ּפַ ִאים ּכַ נֹוׂשְ
ָחר. י" ַעד ְלּמָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ם ִאם ֶהֱעִריב ַהּיֹום. ֵאין ְמָבְרִכים "ׁשֶ אֹוְמִרים "ַהּיֹום ִיְפֶנה", ּגַ

יוהכ"פ קומט אויס צו פאסטען זעקס און צווַאנציג שעה .

עֹות. ׁש ׁשָ ִרים ְוׁשֵ ּפּוִרים יֹוֵצא ָלצּום ֶעׂשְ יֹום ַהּכִ ּבְ

            

ה'תשע"א תשרי ד' ראשון יום     

        
       

  
מ"ב)במשנה פ"ד עם(חלה אלא מצטרפין... אינן "החיטין :

הגבלה יש כלומר, ." הכל... עם מצטרפות השעורין הכוסמין,
בחלה. החייבת לכמות דגן מיני כמה צירוף על

אחרת במשנה מ"א)אך חייבים(פ"א דברים "חמשה נאמר:
הרי ושיפון שועל ושיבולת והכוסמין והשעורין החטין בחלה

זה"! עם זה ומצטרפין ובמעשרות בחלה חייבין אלו
בירושלמי מבואר המשניות בין הסתירה ,(שם)וביישוב

זה, עם זה מצטרפים המינים כל אחד לבצק שנעשו דגן שבמיני
אחת העיסות את קירבו כך ואחר בנפרד מין כל לשו אם אבל
הגבלה יש חלה, לשיעור ישלימו יחד העיסות שכל כדי לשניה

יחד. מצטרפים מינים איזה
המינים שכל האומרת המשנה סתירה: כאן שאין ונמצא
המשנה ואילו יחד, שנילושו מדברת זה עם זה מצטרפים

מכן ולאחר בנפרד שנילושו מדברת המינים סוגי בין המחלקת
חייבים היו לא הלישה שבשעת ואף זו. ליד זו אותן הניחו
מצטרפת וכאשר ולהבא מכאן פוטר זה אין מהעיסה, להפריש

חלה ממנה להפריש חיוב חל נוספת שכולעיסה סי' יו"ד שו"ע (עפ"י

ד"ה שכד בסי' הב"ח כתבו וכן ב, ד)סעי' ס"ק שם והט"ז .וכיון,
תנא)והתוס' ד"ה ב ע, שאין(מנחות מכך זו, משנה על הקשו

והגדרת מינו, שאינו על ממין ומעשרות תרומות מפרישים
כלאים בהלכות להגדרתם מקבילה זה לענין כלאיםהמינים (מסכת

זאתפ"א) ובכל יחד לזורעם שאין מינים יש הרי וקשה: .
לחלה! מצטרפים

מבארים השני)והתוס' דיני(בתירוץ בין המינים בהגדרת השוני :
צירוף לגבי רק קיים ומעשרות ותרומות כלאים לדיני חלה
אולם דומות, שהן מפני אחת, כעיסה להחשיבם בכלי עיסות
עיסה לפטור מנת על חיוב שיעור בה שיש מעיסה הפרשה
כלאים שאינם ממינים הן העיסות כששתי רק אפשרית אחרת

בשו"ע הלכה נפסקה וכך בזה. ב)זה סעי' שכד סי' .(יו"ד

ה'תשע"א תשרי ה' שני יום     

         
          

צדק' 'צמח בשו"ת קכ"ה)כתב סי' קרוכמל, שספק(להרמ"מ אשה :
אם שספק כיון בכור, בן לה ונולד לוי בת או כהן בת היא אם
שקול, ספק זה שאין ואף בפדיון. חייב בנה אין ישראלית היא
הלכה הרי לוויים, או כהנים ולא ישראלים הם העולם רוב שהרי

הרוב אחר בממון הולכים שאין א)כשמואל מו, .(ב"ק
עטלינגר הגר"י ק"ד)אך סי' ציון בנין כזה(שו"ת שבמקרה סובר

מכמה בפדיון זה בכור לחייב ויש הרוב, אחר הולכים כן
טעמים:

התוס' מדברי דיני)א. ד"ה ב, ג, גם(סנהדרין גמור שברוב משמע
לעומת והישראלים בממון, אף הרוב אחר הולכים שמואל לפי

גמור. רוב הם והלוויים הכהנים
א בממון הולכים אין בממוןב. דנים כאשר רק הרוב חר

לגביו, הוחזק והרוב איסור גם בו שיש במקרה אבל בלבד,
והרי הרוב, שהוחזק כיון וכאן בממון. גם הרוב אחר הולכים
לכהן, האסורות לנשים נישואין היתר לענין ישראל בחזקת הוא

בפדיון. וחייב לממון גם הרוב מועיל
נאמר הרוב: אחר שהולכים תורה חידשה הבן בפדיון ג.
חודש עשר שנים עד הרי ולכאורה, תפדה". חודש מבן "ופדויו

מפדיון פטור טריפה ובכור 'טריפה', הוא שמא לחשוש (לעיליש

יז) היאהל' הכתוב גזירת הבן שבפדיון לומר בהכרח אלא ?
הרוב. אחר שהולכים

ה'תשע"א תשרי ו' שלישי יום    

         
   

מטפלים מצוות שומרי שאינם והשכנים משותף, בבנין הגר
חלקו את להפקיר עליו האם השמיטה, בשנת שבחצר בעצים

בשביעית? בשדהו עבודה תהיה שלא כדי בחצר
היא המצוה האם בחקירה תלוי ישבותהדבר

או הקרקע תשבות?מעבודת
נעבדת שדהו כאשר איסור עובר האדם אין הראשון הצד לפי
עליו השני הצד לפי אך שובת, עצמו הוא שהרי אחרים ידי על
כורחו בעל תעבד השדה וכאשר הקרקע, לשביתת לדאוג החובה
לו שיחזירה מנת על לגוי שדהו המשאיל כמו להפקירה, עליו
שמצווה משום להפקירה שמחובתו מחזירה אינו והגוי בשבת

בהמתו' 'שביתת לד)על ע' שביעית לציון אור עא, ע' ההלכה .(לאור

חינוך' ה'מנחת אחרונים: בכך נחלקו קיב)למעשה נקט(מצוה
הארץ", "ושבתה הכתוב כלשון הקרקע שביתת היא שהמצוה
הארץ 'שתשבות ההלכות בכותרת הרמב"ם מלשון נראה וכן

ממלאכתה' ג)בשביעית רסג, ח"א לרס"ג פערלא הרי"פ ביאור אך(ראה ,
הארץ" מעבודת לשבות עשה "מצות ההלכה בגוף מלשונו

האדם על היא שהמצוה נב)משמע סי' ח"ב והגרש"ז(מהרי"ט .
שתשבות היא שהמצוה נאמר אם כי כן, להוכיח כתב אוירבך
לגבי כמו גוי, של בשדה לעבוד לישראל מותר יהא הקרקע,
בהמתו שביתת על מצווה היהודי שאיו בשבת בהמתו שביתת
גוי, של בשדה לעבוד ליהודי שאסור מכך כן, ואם נכרי. של
על נעבדת שדהו אם אך ישבות, שהאדם היא שהמצוה מוכח

איסור כל עובר אינו אחרים יג)ידי סי' שביעית ארץ .(מעדני



נה             

ה'תשע"א תשרי ד' ראשון יום     

        
       

  
מ"ב)במשנה פ"ד עם(חלה אלא מצטרפין... אינן "החיטין :

הגבלה יש כלומר, ." הכל... עם מצטרפות השעורין הכוסמין,
בחלה. החייבת לכמות דגן מיני כמה צירוף על

אחרת במשנה מ"א)אך חייבים(פ"א דברים "חמשה נאמר:
הרי ושיפון שועל ושיבולת והכוסמין והשעורין החטין בחלה

זה"! עם זה ומצטרפין ובמעשרות בחלה חייבין אלו
בירושלמי מבואר המשניות בין הסתירה ,(שם)וביישוב

זה, עם זה מצטרפים המינים כל אחד לבצק שנעשו דגן שבמיני
אחת העיסות את קירבו כך ואחר בנפרד מין כל לשו אם אבל
הגבלה יש חלה, לשיעור ישלימו יחד העיסות שכל כדי לשניה

יחד. מצטרפים מינים איזה
המינים שכל האומרת המשנה סתירה: כאן שאין ונמצא
המשנה ואילו יחד, שנילושו מדברת זה עם זה מצטרפים

מכן ולאחר בנפרד שנילושו מדברת המינים סוגי בין המחלקת
חייבים היו לא הלישה שבשעת ואף זו. ליד זו אותן הניחו
מצטרפת וכאשר ולהבא מכאן פוטר זה אין מהעיסה, להפריש

חלה ממנה להפריש חיוב חל נוספת שכולעיסה סי' יו"ד שו"ע (עפ"י

ד"ה שכד בסי' הב"ח כתבו וכן ב, ד)סעי' ס"ק שם והט"ז .וכיון,
תנא)והתוס' ד"ה ב ע, שאין(מנחות מכך זו, משנה על הקשו

והגדרת מינו, שאינו על ממין ומעשרות תרומות מפרישים
כלאים בהלכות להגדרתם מקבילה זה לענין כלאיםהמינים (מסכת

זאתפ"א) ובכל יחד לזורעם שאין מינים יש הרי וקשה: .
לחלה! מצטרפים

מבארים השני)והתוס' דיני(בתירוץ בין המינים בהגדרת השוני :
צירוף לגבי רק קיים ומעשרות ותרומות כלאים לדיני חלה
אולם דומות, שהן מפני אחת, כעיסה להחשיבם בכלי עיסות
עיסה לפטור מנת על חיוב שיעור בה שיש מעיסה הפרשה
כלאים שאינם ממינים הן העיסות כששתי רק אפשרית אחרת

בשו"ע הלכה נפסקה וכך בזה. ב)זה סעי' שכד סי' .(יו"ד

ה'תשע"א תשרי ה' שני יום     

         
          

צדק' 'צמח בשו"ת קכ"ה)כתב סי' קרוכמל, שספק(להרמ"מ אשה :
אם שספק כיון בכור, בן לה ונולד לוי בת או כהן בת היא אם
שקול, ספק זה שאין ואף בפדיון. חייב בנה אין ישראלית היא
הלכה הרי לוויים, או כהנים ולא ישראלים הם העולם רוב שהרי

הרוב אחר בממון הולכים שאין א)כשמואל מו, .(ב"ק
עטלינגר הגר"י ק"ד)אך סי' ציון בנין כזה(שו"ת שבמקרה סובר

מכמה בפדיון זה בכור לחייב ויש הרוב, אחר הולכים כן
טעמים:

התוס' מדברי דיני)א. ד"ה ב, ג, גם(סנהדרין גמור שברוב משמע
לעומת והישראלים בממון, אף הרוב אחר הולכים שמואל לפי

גמור. רוב הם והלוויים הכהנים
א בממון הולכים אין בממוןב. דנים כאשר רק הרוב חר

לגביו, הוחזק והרוב איסור גם בו שיש במקרה אבל בלבד,
והרי הרוב, שהוחזק כיון וכאן בממון. גם הרוב אחר הולכים
לכהן, האסורות לנשים נישואין היתר לענין ישראל בחזקת הוא

בפדיון. וחייב לממון גם הרוב מועיל
נאמר הרוב: אחר שהולכים תורה חידשה הבן בפדיון ג.
חודש עשר שנים עד הרי ולכאורה, תפדה". חודש מבן "ופדויו

מפדיון פטור טריפה ובכור 'טריפה', הוא שמא לחשוש (לעיליש

יז) היאהל' הכתוב גזירת הבן שבפדיון לומר בהכרח אלא ?
הרוב. אחר שהולכים

ה'תשע"א תשרי ו' שלישי יום    

         
   

מטפלים מצוות שומרי שאינם והשכנים משותף, בבנין הגר
חלקו את להפקיר עליו האם השמיטה, בשנת שבחצר בעצים

בשביעית? בשדהו עבודה תהיה שלא כדי בחצר
היא המצוה האם בחקירה תלוי ישבותהדבר

או הקרקע תשבות?מעבודת
נעבדת שדהו כאשר איסור עובר האדם אין הראשון הצד לפי
עליו השני הצד לפי אך שובת, עצמו הוא שהרי אחרים ידי על
כורחו בעל תעבד השדה וכאשר הקרקע, לשביתת לדאוג החובה
לו שיחזירה מנת על לגוי שדהו המשאיל כמו להפקירה, עליו
שמצווה משום להפקירה שמחובתו מחזירה אינו והגוי בשבת

בהמתו' 'שביתת לד)על ע' שביעית לציון אור עא, ע' ההלכה .(לאור

חינוך' ה'מנחת אחרונים: בכך נחלקו קיב)למעשה נקט(מצוה
הארץ", "ושבתה הכתוב כלשון הקרקע שביתת היא שהמצוה
הארץ 'שתשבות ההלכות בכותרת הרמב"ם מלשון נראה וכן

ממלאכתה' ג)בשביעית רסג, ח"א לרס"ג פערלא הרי"פ ביאור אך(ראה ,
הארץ" מעבודת לשבות עשה "מצות ההלכה בגוף מלשונו

האדם על היא שהמצוה נב)משמע סי' ח"ב והגרש"ז(מהרי"ט .
שתשבות היא שהמצוה נאמר אם כי כן, להוכיח כתב אוירבך
לגבי כמו גוי, של בשדה לעבוד לישראל מותר יהא הקרקע,
בהמתו שביתת על מצווה היהודי שאיו בשבת בהמתו שביתת
גוי, של בשדה לעבוד ליהודי שאסור מכך כן, ואם נכרי. של
על נעבדת שדהו אם אך ישבות, שהאדם היא שהמצוה מוכח

איסור כל עובר אינו אחרים יג)ידי סי' שביעית ארץ .(מעדני



נו            

ה'תשע"א תשרי ז' רביעי יום    

       
        

ישראל בארץ קרקע שקנה נכרי האם האחרונים, נחלקו
יוסף' ה'בית לדעת שביעית: לענין קדושתה את ממנה מפקיע

כ"ד) סי' רוכל אבקת כאן, משנה הפירות(כסף על שביעית קדושת אין
נוהגים שביעית דיני המבי"ט לדעת אך נכרי, אצל שגדלו

הארץ קדושת את להפקיע לנכרי קנין אין כי אלו (שו"תבפירות

מ"ג) סי' .מהרי"ט
פירות כאן, הרמב"ם לדעת שגם משנה' ה'כסף ומבאר
שביעית. קדושת עליהם אין ישראל בארץ גוי של בשדה שגדלו

שכתב ה"י)ואף פ"א תרומות ישראל(בהל' בארץ קרקע שקנה "גוי
שאם כוונתו בקדושתה", היא הרי אלא המצוות, מן הפקיעה לא

ה את ממנו ויקנה ישראל (ואינויחזור במעשרות יתחייב קרקע
לו יש הגוי, ברשות שהקרקע זמן כל אך יחיד), ככיבוש נחשב
בשביעית וזרעה קרקע שקנה גוי ולכן המצוות, מן להפקיע קנין

מותרין". "פירותיה
ופרח' ה'כפתור לדעת משנה)אך בכסף הרמב"ם(הובא שיטת ,

ברשותו כשהקרקע גם ישראל בארץ לנכרי קנין שאין היא
שפירות הרמב"ם שכתב ומה שביעית, בקדושת הם והפירות
גזירת עליהם שאין כוונתו מותרים, בשביעית שזרע הגוי
והגויים עבירה, עוברי מפני אלא גזרו "שלא (וכלשונו ספיחים

עליהם"). שנגזור השביעית על מצווים אינם
דעת הוא "וכן והוסיף: יוסף' ה'בית כדעת החיד"א וכתב
בעיר נהוג והכי בהם... נוהגת שביעית דין שאין הרידב"ז

ומקדם" מאז מועדינו קרית ציון של"א)הקודש סי' יו"ד יוסף .(ברכי
לקולא, דנא מקדמת הוא "המנהג אוירבך: הגרש"ז והורה
פלוגתיה בר עיקר שהוא המבי"ט ואף יוסף... הבית מרן וכדעת

להקל..." הוא המנהג שלמעשה של"ו בסי' כתב ארץ,דמרן, (מעדני

ט) סי' .שביעית

ה'תשע"א תשרי ח' חמישי יום    

       
       

או עט, מצוות שומר שאינו לאדם למכור מותר האם
שהקונה יתכן כי מכשול' תתן לא עור 'לפני על עובר שהמוכר

בשבת? בו יכתוב
למכור התירו שהרי חשש בכך שאין להוכיח יש זו מההלכה
שיתכן אף ולאיסור להיתר שמלאכתו כלי השביעית על לחשוד

לאיסור. בו שישתמש
האיסור כי דאורייתא? איסור ספק מפני אסרו לא ולמה
בשר כגון עצמו מצד אסור דבר לו מגיש כאשר רק הוא מהתורה
אפשרות שיש אלא מותר בו שהשימוש בדבר אך טריפה,
מדרבנן, עור' 'לפני משום הוא החשש לאיסור, בו להשתמש

להקל. יש דרבנן ובספק
להלן מהמבואר להקשות יש עדיין למכור(ה"ו)אך שמותר

בעצם איסור שיש ומאחר שיובירה, אפשר שהרי שדה לו
דאורייתא? עור' 'לפני מספק נחמיר לא למה בשדה העבודה

שכבר חפץ נותן כאשר רק הוא עור' 'לפני איסור לומר: ויש
השמיטה, שנת לפני שדה מוכר כאשר אך האיסור, עליו חל

איסור. אין מותרת, עדיין כשהעבודה
על לחשוד פסח לפני חמץ למכור שמותר יתכן זה ולפי
בעת כי בפסח, שיאכלו חשש שקיים אף בפסח חמץ אכילת

האיסור. חל לא עדיין המכירה
בדבר אלא שייך אינו עור' 'לפני איסור כי לבאר, יש ועוד
שניתן בדבר אך באיסור, היא בו היחידה השימוש שאפשרות
שהרי 'עור' הכשלת משום אין ולאיסור להיתר בו להשתמש
הכשיל הוא לאיסור בו ישתמש ואם להיתר, בו להשתמש יכול

עצמו. את
       

ה'תשע"א תשרי ט' שישי יום  

       
        
          

   
ציווי מכוח בשביעית כספים שמיטת האם ראשונים נחלקו
תלויה החוב שהשמטת או דמלכא' 'אפקעתא היא התורה

המלווה. מצד ויתור במעשה
ש"חוב סובר - התוספות מבעלי הרא"ם - ממץ אלעזר רבנו

לעכבו לווה רשאי אינו שביעית עליו שעבר   ,
ללווה ומייעץ לפרוע". חייב מלוה השמיטו שלא זמן שכל
ובית היוצר, ציווה כאשר חובו לו שישמוט לדין מלוה "יזמין

אני'". 'משמט לומר: למלוה יחייבו דין

המרדכי מביא פט)לעומתו סי' דגיטין ד' של(פרק דינו פסק את
קיבלתי כספים השמטת "לעניין מוינה: כץ אביגדור רבי
אני', 'משמט אמר שלא פי על אף מאליה משמטת שהשביעית

השמטה'". דבר 'וזה דכתיב עליה דרמיא היא מצוה אלא
כי דעה וישנה הרא"ם, דברי את הפוסקים קיבלו לא להלכה
למחילה מביאה כשלעצמה שהשמיטה והודה בו חזר הרא"ם

בספרגמורה מובא שנב, ס' פא)(ריקאנטי עמ' כספים', .'שמיטת
צריך בשביעית, לחברו חוב "המחזיר אמרו: במשנה אמנם,
הימנו" יקבל כן' פי על 'אף לו אמר ואם אני'. 'משמט לו שיאמר

מ"ח) פ"י הכי"(שביעית דאמר עד ליה "ותלי רבה: ומוסיף לז,. (גיטין

יושבב) תלויות, עיניו יהא כלומר - ליה" "תלי הרא"ש: ומפרש .
וכו'". בירושלמי מפרש וכך כך, שיאמר עד ומצפה

            

תשע"א תשרי י' קודש שבת     

         
        

אצל עץ כל אשרה לך תטע "לא מהפסוק נלמדת זו הלכה
אלקיך" ה' כא)מזבח טז, .(דברים

רק הוא האיסור התורה מן אמנם, שזה "מפני
אך שלה", מזבח בצד אילנות נוטעין זרה עבודה דרך היה
כי עץ, של אכסדרה או עץ של בנין לבנות גם אסור מדרבנן

" עץ' 'כל שנאמר יתירה, משנה"הרחקה וכסף ה"ט, פ"ו ע"ז הל' (רמב"ם

.שם)
איגר הגר"ע קנ)וכתב סי' עץ(או"ח שנטיעת ערמה, הר"ד בשם

בסמוך גם מדרבנן אסורה התורה, מן המקדש בבית האסור
רק אסורה במקדש שאפילו עץ של בניה אך הכנסת, לבית

הכנסת. בבית מותרת מדרבנן,
צבי' 'הר ע"ד)ובשו"ת סי' ציון'(או"ח 'בנין בשם ט)כתב ,(סי'

בית בפתח עצים לנטוע שאסור בפוסקים רמז כל נמצא שלא
אברהם' ה'מגן דברי את והביא סי'הכנסת. סק"א)(או"ח שגןקנ"ד ,

אין – הכנסת לבית שפתוחים אע"פ הכנסת, בית סביב ופרדס

נטועים כבר היו העצים שאם משמע פנים כל ועל קדושה. בהם
לקיימם. איסור אין – מעצמם כך אחר שגדלים או

לגבי זו בשאלה דן זצ"ל לנדא הגר"י ברק בני של ורבה
לו כתב ובתשובה בעיר, הכנסת בית ברחבת שניטעו עצים

הרצוג כב)הגרי"א סי' א, כרך וכתבים בדבר,(פסקים איסור כל שאין
טעמים: מכמה

שגם כלל הזכירו לא המקדש בבית עץ נטיעת האוסרים א.
זו. הלכה קיימת כנסת בבית

היא הכנסת בית וחצר העזרה דוגמת היא הכנסת בית ב.
בהיכל רק עץ נטיעת אסר הרמב"ם והרי הבית, הר דוגמת

הבית. בהר ולא ובעזרה,
הרמב"ן לדברי החושש גם כא)ג. טז, דברים עה"ת, (בפירושו

שלהם" העכו"ם בית פתחי לפני אילנות לנטוע העכו"ם ש"מנהג
זהו הרי – הכנסת בית פתח לפני עצים נטיעת לאסור ראוי ולכן

לפני דוקא   עצים לנטוע חשש אין אבל ,
הכנסת. בית בחצר



נז             

תשע"א תשרי י' קודש שבת     

         
        

אצל עץ כל אשרה לך תטע "לא מהפסוק נלמדת זו הלכה
אלקיך" ה' כא)מזבח טז, .(דברים

רק הוא האיסור התורה מן אמנם, שזה "מפני
אך שלה", מזבח בצד אילנות נוטעין זרה עבודה דרך היה
כי עץ, של אכסדרה או עץ של בנין לבנות גם אסור מדרבנן

" עץ' 'כל שנאמר יתירה, משנה"הרחקה וכסף ה"ט, פ"ו ע"ז הל' (רמב"ם

.שם)
איגר הגר"ע קנ)וכתב סי' עץ(או"ח שנטיעת ערמה, הר"ד בשם

בסמוך גם מדרבנן אסורה התורה, מן המקדש בבית האסור
רק אסורה במקדש שאפילו עץ של בניה אך הכנסת, לבית

הכנסת. בבית מותרת מדרבנן,
צבי' 'הר ע"ד)ובשו"ת סי' ציון'(או"ח 'בנין בשם ט)כתב ,(סי'

בית בפתח עצים לנטוע שאסור בפוסקים רמז כל נמצא שלא
אברהם' ה'מגן דברי את והביא סי'הכנסת. סק"א)(או"ח שגןקנ"ד ,

אין – הכנסת לבית שפתוחים אע"פ הכנסת, בית סביב ופרדס

נטועים כבר היו העצים שאם משמע פנים כל ועל קדושה. בהם
לקיימם. איסור אין – מעצמם כך אחר שגדלים או

לגבי זו בשאלה דן זצ"ל לנדא הגר"י ברק בני של ורבה
לו כתב ובתשובה בעיר, הכנסת בית ברחבת שניטעו עצים

הרצוג כב)הגרי"א סי' א, כרך וכתבים בדבר,(פסקים איסור כל שאין
טעמים: מכמה

שגם כלל הזכירו לא המקדש בבית עץ נטיעת האוסרים א.
זו. הלכה קיימת כנסת בבית

היא הכנסת בית וחצר העזרה דוגמת היא הכנסת בית ב.
בהיכל רק עץ נטיעת אסר הרמב"ם והרי הבית, הר דוגמת

הבית. בהר ולא ובעזרה,
הרמב"ן לדברי החושש גם כא)ג. טז, דברים עה"ת, (בפירושו

שלהם" העכו"ם בית פתחי לפני אילנות לנטוע העכו"ם ש"מנהג
זהו הרי – הכנסת בית פתח לפני עצים נטיעת לאסור ראוי ולכן

לפני דוקא   עצים לנטוע חשש אין אבל ,
הכנסת. בית בחצר

               

       
           

           


         
          

         
             
          
            
          

         
           

          
        

 
    

          
          

          
          

    
           

          
         

         
        
        

      

         
           

        
        

           
     

        
           

        
      

        
         

  
        

           
      
         

      
           

 
         

         
       

          
        

 
    

         
   





















































































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' ב



נח             
  

       

ה'תשע"א תשרי ד' ראשון יום

 
 

הּנחּתֹום מן החּמה1הּלֹוקח מן ּומפריׁש ּבחּלה. חּיב -2 ְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָ
הּצֹוננת מּדפּוסין3על אפּלּו החּמה, על הּצֹוננת 4ּומן ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

ְֵַהרּבה.
:והם ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאין

והּׁשיפֹון; ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻהחּטין,
הארץ מּלחם ּבאכלכם ּפת5ׁשּנאמר: אּלא לחם קרּוי ואין , ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבהן וכּיֹוצא דחן אֹו ארז ּפת העֹוּׂשה אבל מאּלּו. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנעּׂשית
ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָמן

הביאה ׁשּלא ּותבּואה וההפקר והּפאה והּׁשכחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּלקט

הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף ּבחּלה6ׁשליׁש, חּיבין -7. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימּו ראׁשֹון מעּׂשר אף8וכן , ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

גדֹולה ּתרּומה חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּפי ׁשני9על ּומעּׂשר והקּדׁש10, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
העמר ּומֹותר הּפנים11ׁשּנפּדּו, ולחם הּלחם ּכׁשּיּפדּו12ּוׁשּתי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבחּלה חּיבין הּכל - הּמֹותרֹות אֹותן .13ּכל ְִַַַַָָָָָֹ

ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשביעית14עּסה ועּסת ,15ּבירּוׁשלים, ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
מדּמע המדּמע16ּוספק אבל ּבחּלה. חּיבין מן17- ּפטּור - ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻֻ

.18החּלה ַַָ

נזיר ּורקיקי ּתֹודה מן19חּלֹות ּפטּורין - לעצמֹו עּׂשאן : ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ
קדש ׁשהן מּפני ּולמקריבי20החּלה, לנזירים ּבּׁשּוק למכרן ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

- ּתּמכר לא ׁשאם ׁשּבדעּתֹו, לפי ּבחּלה, חּיבין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתֹודה
ְֶָֹיאכלּנה.

הּׁשּתפין לרּבים21עּסת עּסה ּבחּלה22והעֹוּׂשה חּיבת -23. ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּטבל מן עּסה לתרּומה24העֹוּׂשה חּלה ׁשהקּדים ּבין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.חבר החם".שהוא הלחם הקר"."הוא הלחם מחיטה"הוא הכיכרות בין ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות
הנחתום שיאפה מצוי זה שאין הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן. על החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה,
אחד, בדפוס אפילו הצוננת על החמה מן מעשרין שאין החמירו מעשר לגבי ורק ואופה. חדשה חיטה נוטל אלא ישנה, מחיטה
ולכן הרבה, אדם מבני קונה שהרי ישנים, גם חדשים בידו שיהיו הדבר מצוי ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך שמעשר כיוון
חששו. לא - מנחתום בלוקח אלא שייכת שאינה בחלה אבל אחד, בדפוס ואפילו מנחתום בלוקח גם והחמירו חילקו לא

אף וחמץ, מצה לידי בא שהוא דבר בפסח שנאמר לחם מה בחלה, לחם ונאמר עוני), (לחם בפסח לחם "נאמר שם: ירושלמי
ושאר בלבד, המינים חמשה אלא וחמץ מצה לידי בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ, מצה לידי בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם

סירחון". לידי אלא וחמץ, מצה לידי באים אינם הדברים עימך.כל ונחלה חלק לו אין כי הלוי ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
שלא ותבואה הבקר". היא פאה היא שכחה היא לקט היא בו, שווין וידו שידך הבקר יצא לו ליתן חייב אתה לו ואין לך שיש מה
בחלה, חייב כשיבלים, דינה שאז בקמח, המים נתינת לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה משום פטרוה שליש הביאה

החלה. מן גם פטור בהפקר הגלגול היה אם יכולהאבל שליש הביאה שלא אף ותבואה הפקר. היו לא גלגול שבשעת כיוון
בחלה. חייבת ולכן חמץ לידי מעשר.לבוא מלהפרישה.תרומת הלוי במעשרשפטור המשנה את העמידו בירושלמי

בחלה, שחייב לדבריו חידוש שום אין כן לא שאם הדיוט, ממון שני מעשר להאומר: אלא אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני
היה לכן שקודם אף בחלה שחייב הוא חידוש בשיבלים הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני מעשר הפוסק: לרבינו אבל

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב בירושלים הוא שאילו לירושלים, מחוץ שהוא שני במעשר והמדובר ופטור. כיקדוש
לכל ונאכל נפדה היה זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון שנשאר עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו

ולוקחיםאדם. הגוף, קדושת עליהם עוד חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי קדשו שלא עד כשנטמאו המדובר
הפנים". ולחם הלחם שתי "מותר להם קורא ולפיכך תחתיהם חלה,אחרים חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת כיוון

הקדש. התבואה הייתה מירוח שבשעת כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה כר'הייתה פוסק שרבינו פי על אף
רבינו ותירצו בחלה? חייב מדוע כן ואם בירושלים, אפילו שני מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה ממון שני שמעשר מאיר,
לו שיהא אלא בחלה, חייב שיהא כדי ממונו שיהיה צורך שאין לה. בסוכה חייא כר' פוסק שרבינו כאן, קורקוס ומהר"י מנוח

הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף בחלה, חייב שני, מעשר לאכול לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה וטעםהיתר
הפקר. של עיסה כדין זו עיסה שדין מהןהדבר, אחת לתוך תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון

בחלה. היא וחייבת מותרת חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים שאנו נפלה, לאיזו ידוע כשנפלהואין והיינו
חלה, מחיוב הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו זה שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות תרומה של סאה

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה חלה גם נתרמה.שהרי שכבר ולא תרומה, תרימו "חלות"שנאמר: לשון תפסו בתודה
"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של אחד מין אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות חלות מיני שני שישנם כיוון

.מיד בהן יש דמים קדושת - הקרבן שחיטת בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין פי על בזהאף והחידוש
אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה כשלא והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים ואחד אחד לכל שאין פי על שאף

החלה. מן פטורה זו הרי בצק, לחלקה בדעתם היה מפקירה.שאם אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות נותן כלומר,
.הפקירה לא שהרי - מחלה, פטורה שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה הוציאושאין לא שעדיין מחיטים כלומר,

ומעשרות. תרומות מהן

             
  

לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים עּׂשּוי25ּבין ּׁשעּׂשה מה ואם26- . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא - ּתחּלה החּלה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהפריׁש
עד ּתאכל לא - ּתרּומה ּתחּלה הפריׁש ואם מעּׂשר; ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹּותרּומת

חּלה. עליה ִֶֶַָָָׁשּיֹוציא
ׁשּלּה27העֹוּׂשה הּפת להאכיל לחּיה28עּסה אֹו לבהמה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

- מּמּנה אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן הּכלבים, עּסת ּפטּורה. -ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּבחּלה ּפטּורה29חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד עּסת .30. ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבחלק היה אם ּבעּסה, ׁשּתפין ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻהיּו
זֹו הרי - ּבחּלה החּיבת עּסה ׁשעּור ּבחּלה31יּׂשראל .32חּיבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

חּלה ׁשהפריׁש ּכֹוכבים יּׂשראל33עֹובד ּבארץ אפּלּו ,34- ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
חּלה צרי35אינּה ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין אּלא ותאכל36; , ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

לּה37לזר חׁשׁשנּו לא ולּמה היא38. יּׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ּכֹוכבים עֹובד ּביד אֹותּה לפטרּה39ותלה ירצה40ּכדי ׁשאם ? ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

מּׁשעּור ּפחֹות עּסתֹו יּׂשראל ויעּׂשה עצמֹו יפטר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיּׂשראל
.41חּלה ַָ

חּטין קמח ארז42המערב אם43וקמח עּסה: מהן ועּׂשה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדגן טעם ּבּה ּבחּלה44יׁש חּיבת ּפטּורה.45- - לאו ואם , ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ
חּטים הּׂשאֹור היה ארז46אפּלּו עּסת ּבּה47לתֹו יׁש אם : ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבחּלה חּיבת - ּדגן ּפטּורה.48טעם - לאו ואם , ְְְִֶֶַַַַַָָָָ
דבׁש49עּסה אֹו ׁשמן אֹו ּביין מים50ׁשּנּלֹוׁשה אֹו ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּתבלין51רֹותחים לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו הּמים52, הרּתיח אֹו , ְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
אפאּה אם ולׁשֹו, לתֹוכֹו הּקמח ּבּתּנּור53והׁשלי ּבין -54, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּבּקרקע את55ּבין ׁשהדּביק ּבין והּמרחׁשת, הּמחבת על ּבין , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַ
הרּתיחן ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת ּבאׁש56הּבצק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

הדּביק57מּלמּטה ּכ ואחר ׁשהרּתיחּה ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ליּבׁשּה58הּבצק עּסה העֹוּׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּבקדרה59ּבחּמה לבּׁשלּה אֹו מן60ּבלבד, ּפטּורה היא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּבין ּבמים, ׁשּלׁשּה ּבין לחם. חּמה מעּׂשה ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהחּלה;
מׁשקין ּבׁשאר קלי61ׁשּלׁשּה וכן אֹו62. ּבמים אֹותֹו ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אפּיה63ּבדבׁש ּבלא אֹותֹו חּיבת64ואֹוכלין ׁשאין ּפטּור. - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
אדם למאכל לחם להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה .65אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלׁשּה חּמה67ּתחּלה66עּסה מעּׂשה 68לעּׂשֹותּה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ
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,החלה מן פטורה התרומה אין - החלה מן פטור שמדומע פי על שאף השמיעונו שבזה וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא
שני מעשר שהרי חידוש, שום אין שני במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה, ונתחייבה תרומה, הייתה לא גלגול שבשעת כיוון

בחלה]. חייב עתהבירושלים זה בה שמתחייב לחלה, מקודם, בה נתחייב שכבר תרומה, להקדים שצריך פי על אף כלומר:
הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול, חייבת".בשעת אינה חיה של חייבת, שלכם "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא בספרי

.אדם לבני שאופים כדרך נאפתה הפת אם גלוסקין,אפילו שעשאוה פי על אף ממנה, אוכלים הרועים אין אם אבל
מחלה. פטורה - יפה עוגה ישראל.כלומר, עשאה ואפילו גוי", של ולא "עריסותיכם - "עריסותיכם" שנאמר: ממה כן למדו

.כולה העיסה בכל לישראל שיש כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה כל שיעורכלומר, ישראל, של בחלקו אין אם אבל
מחלה. פטורה היא הרי שברשותו.עיסה, שם.מעיסה ישראל כשכל התורה, מן בחלה בה חייב שהרישישראל

פטורה. בקדשים.עיסתו מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו באלו יחשוד שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
חל לא ברשותו, היה החיוב, שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על ואף

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי של שמירוח ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. לולעיסה.חיוב נתנה כלומר,
אותה. פטורה,ללוש שאינה היא האמת אבל זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו זה וישראל כלומר,

גוי. לשה אפילו חייבת ישראל עיסת כן כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו פטורה גוי שעיסת ואףשכשם
עוד [וייתכן יודע. אינו זה דין אף כנ"ל, חלה, הלכות יודע הישראל שאין כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור פי על
לגוי]. מסירה ידי על טעותו) (=כפי החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה ידי על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי

.בחלה החייבים דגן מיני מחמשת המינים.שהם מחמשת חיטים.שאינו טעם בעיסהכלומר, שיש פי על אף
ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז את גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי לבד בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב

האורז. את אחריהן גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז" "חיטים המשנה חלה.תפסה ממנה הורמה לא שעדיין
.אורז עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל מינוכלומר, בשאינו שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. מים)בנותן וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת חוץ המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה "עיסה
בחלה". מחייב.חייבת ואינו פירות מי אלא אינו תמרים דבש אבל המשקים, משבעת שהוא דבורים שפךדבש כלומר,

ולשו. לקמח סעודתוהמים קבע אם המוציא עליה מברך תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו מב. בברכות
ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם רבינו שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם זו שפת הרי עליה.
ואילו בפירושו, רבינו שם שהוסיף כמו האפייה". ממיני משונים במינים אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם החלה, מן

הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי מחלה.העיסה פטור אפייה בלא לחם.אבל שאופים בברכותכדרך
ואופים בקרקע חפירה (שעושין דארעא" כובא אביי אמר טרוקנין מאי בחלה. חייבין טרוקנין יוחנן, ר' אמר רבין אתא "כי לז:

הבצק.בה). מדביקים מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא כמוכלומר, הצד מן אף מהלכת האש ואם
בחלה. שחייב מודה לקיש ריש אף - בזה.בתנור מודה לקיש ריש מחלה.שאף שפטור בזה, מודה יוחנן ר' שגם

.אותה לאפות נאפהולא (כלומר, תחתיו מהלך שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי ג: הלכה שם חלה ירושלמי
אותה)". אופה ואינו העיסה את שמבשל (כלומר, משקה ידי על ובלבד יוחנן, ר' ליה אמר וכו' בחלה חייב אינו במחבת),

דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן, רבי בשם יוסי רבי בחלה. חייב בצק שעשאו קלי "קמח ד: הלכה סוף שם בירושלמי
פת. אפה.לאפותו אם אפילו מחלה פטור פירות במי לש אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת כלומר,שהם

לחם. יאפהו שלא כן, דעת על אותה.לש אפה לא שלמעשה פי על אף כן, דעת על לש עיסהכלומר, אותה עשה
אותה.עבה. ללוש מחלה.התחיל פטורה היא שאז



נט              
  

לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים עּׂשּוי25ּבין ּׁשעּׂשה מה ואם26- . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא - ּתחּלה החּלה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהפריׁש
עד ּתאכל לא - ּתרּומה ּתחּלה הפריׁש ואם מעּׂשר; ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹּותרּומת

חּלה. עליה ִֶֶַָָָׁשּיֹוציא
ׁשּלּה27העֹוּׂשה הּפת להאכיל לחּיה28עּסה אֹו לבהמה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

- מּמּנה אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן הּכלבים, עּסת ּפטּורה. -ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּבחּלה ּפטּורה29חּיבת - ּכֹוכבים העֹובד עּסת .30. ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבחלק היה אם ּבעּסה, ׁשּתפין ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻהיּו
זֹו הרי - ּבחּלה החּיבת עּסה ׁשעּור ּבחּלה31יּׂשראל .32חּיבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

חּלה ׁשהפריׁש ּכֹוכבים יּׂשראל33עֹובד ּבארץ אפּלּו ,34- ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
חּלה צרי35אינּה ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין אּלא ותאכל36; , ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

לּה37לזר חׁשׁשנּו לא ולּמה היא38. יּׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ּכֹוכבים עֹובד ּביד אֹותּה לפטרּה39ותלה ירצה40ּכדי ׁשאם ? ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

מּׁשעּור ּפחֹות עּסתֹו יּׂשראל ויעּׂשה עצמֹו יפטר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיּׂשראל
.41חּלה ַָ

חּטין קמח ארז42המערב אם43וקמח עּסה: מהן ועּׂשה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדגן טעם ּבּה ּבחּלה44יׁש חּיבת ּפטּורה.45- - לאו ואם , ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ
חּטים הּׂשאֹור היה ארז46אפּלּו עּסת ּבּה47לתֹו יׁש אם : ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבחּלה חּיבת - ּדגן ּפטּורה.48טעם - לאו ואם , ְְְִֶֶַַַַַָָָָ
דבׁש49עּסה אֹו ׁשמן אֹו ּביין מים50ׁשּנּלֹוׁשה אֹו ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּתבלין51רֹותחים לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו הּמים52, הרּתיח אֹו , ְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
אפאּה אם ולׁשֹו, לתֹוכֹו הּקמח ּבּתּנּור53והׁשלי ּבין -54, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּבּקרקע את55ּבין ׁשהדּביק ּבין והּמרחׁשת, הּמחבת על ּבין , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַ
הרּתיחן ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת ּבאׁש56הּבצק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

הדּביק57מּלמּטה ּכ ואחר ׁשהרּתיחּה ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ליּבׁשּה58הּבצק עּסה העֹוּׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּבקדרה59ּבחּמה לבּׁשלּה אֹו מן60ּבלבד, ּפטּורה היא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּבין ּבמים, ׁשּלׁשּה ּבין לחם. חּמה מעּׂשה ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהחּלה;
מׁשקין ּבׁשאר קלי61ׁשּלׁשּה וכן אֹו62. ּבמים אֹותֹו ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אפּיה63ּבדבׁש ּבלא אֹותֹו חּיבת64ואֹוכלין ׁשאין ּפטּור. - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
אדם למאכל לחם להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה .65אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלׁשּה חּמה67ּתחּלה66עּסה מעּׂשה 68לעּׂשֹותּה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ
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,החלה מן פטורה התרומה אין - החלה מן פטור שמדומע פי על שאף השמיעונו שבזה וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא
שני מעשר שהרי חידוש, שום אין שני במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה, ונתחייבה תרומה, הייתה לא גלגול שבשעת כיוון

בחלה]. חייב עתהבירושלים זה בה שמתחייב לחלה, מקודם, בה נתחייב שכבר תרומה, להקדים שצריך פי על אף כלומר:
הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול, חייבת".בשעת אינה חיה של חייבת, שלכם "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא בספרי

.אדם לבני שאופים כדרך נאפתה הפת אם גלוסקין,אפילו שעשאוה פי על אף ממנה, אוכלים הרועים אין אם אבל
מחלה. פטורה - יפה עוגה ישראל.כלומר, עשאה ואפילו גוי", של ולא "עריסותיכם - "עריסותיכם" שנאמר: ממה כן למדו

.כולה העיסה בכל לישראל שיש כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה כל שיעורכלומר, ישראל, של בחלקו אין אם אבל
מחלה. פטורה היא הרי שברשותו.עיסה, שם.מעיסה ישראל כשכל התורה, מן בחלה בה חייב שהרישישראל

פטורה. בקדשים.עיסתו מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו באלו יחשוד שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
חל לא ברשותו, היה החיוב, שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על ואף

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי של שמירוח ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. לולעיסה.חיוב נתנה כלומר,
אותה. פטורה,ללוש שאינה היא האמת אבל זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו זה וישראל כלומר,

גוי. לשה אפילו חייבת ישראל עיסת כן כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו פטורה גוי שעיסת ואףשכשם
עוד [וייתכן יודע. אינו זה דין אף כנ"ל, חלה, הלכות יודע הישראל שאין כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור פי על
לגוי]. מסירה ידי על טעותו) (=כפי החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה ידי על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי

.בחלה החייבים דגן מיני מחמשת המינים.שהם מחמשת חיטים.שאינו טעם בעיסהכלומר, שיש פי על אף
ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז את גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי לבד בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב

האורז. את אחריהן גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז" "חיטים המשנה חלה.תפסה ממנה הורמה לא שעדיין
.אורז עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל מינוכלומר, בשאינו שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. מים)בנותן וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת חוץ המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה "עיסה
בחלה". מחייב.חייבת ואינו פירות מי אלא אינו תמרים דבש אבל המשקים, משבעת שהוא דבורים שפךדבש כלומר,

ולשו. לקמח סעודתוהמים קבע אם המוציא עליה מברך תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו מב. בברכות
ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם רבינו שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם זו שפת הרי עליה.
ואילו בפירושו, רבינו שם שהוסיף כמו האפייה". ממיני משונים במינים אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם החלה, מן

הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי מחלה.העיסה פטור אפייה בלא לחם.אבל שאופים בברכותכדרך
ואופים בקרקע חפירה (שעושין דארעא" כובא אביי אמר טרוקנין מאי בחלה. חייבין טרוקנין יוחנן, ר' אמר רבין אתא "כי לז:

הבצק.בה). מדביקים מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא כמוכלומר, הצד מן אף מהלכת האש ואם
בחלה. שחייב מודה לקיש ריש אף - בזה.בתנור מודה לקיש ריש מחלה.שאף שפטור בזה, מודה יוחנן ר' שגם

.אותה לאפות נאפהולא (כלומר, תחתיו מהלך שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי ג: הלכה שם חלה ירושלמי
אותה)". אופה ואינו העיסה את שמבשל (כלומר, משקה ידי על ובלבד יוחנן, ר' ליה אמר וכו' בחלה חייב אינו במחבת),

דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן, רבי בשם יוסי רבי בחלה. חייב בצק שעשאו קלי "קמח ד: הלכה סוף שם בירושלמי
פת. אפה.לאפותו אם אפילו מחלה פטור פירות במי לש אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת כלומר,שהם

לחם. יאפהו שלא כן, דעת על אותה.לש אפה לא שלמעשה פי על אף כן, דעת על לש עיסהכלומר, אותה עשה
אותה.עבה. ללוש מחלה.התחיל פטורה היא שאז



ס             
  

ּפת69והׁשלימּה ּפת70לעּׂשֹות לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ,71 ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָ
ּפת לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעּׂשה לעּׂשֹות ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהׁשלימּה

ּבחּלה. חּיבין -ְִַַָָ
לכּותח העּׂשּוי עּׂשאּה72לחם עליה: מֹוכיחין מעּׂשיה - ְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּבחּלה73ּכעכין חּיבת ּכלּמּודין74- עּׂשאּה מן75; ּפטּורה - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ
.76החּלה ַַָ

העמר מלא ּבחּלה? ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור קמח.77ּכּמה ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכּלם - מחמׁשּתן ּבין מינים מחמּׁשה מאחד מצטרפין78ּבין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻ

חמׁש ּפחֹות קּבין ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה .79לּׁשעּור. ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
- והרביעית רביעּיֹות, ארּבע - והּלג לּגין, ארּבעה - ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹֻוהּקב
וחמׁש אצּבע וחצי אצּבעים ּברֹום אצּבעים על ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאצּבעים

יד80אצּבע ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות וכל נמצאת81, . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אצּבעֹות עּׂשר על אצּבעֹות עּׂשר ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמּדה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלמד,

ּבקרּוב אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ׁשלׁש העמר.82ּברֹום הּוא - ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש מּדה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
ׁשבע ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל

העמר מּדת היא - אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות ּוׁשּתי83אצּבעֹות . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עֹולים הם ּכאחד ּכמֹו84הּמּדֹות זֹו? מּדה מכילה וכּמה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּביצה וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וׁשלׁש מׁשקל85ארּבעים והם . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
החּטים מּקמח סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּׁשה

זּוז ועּׂשרים מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהם מּזּוזי86ׁשּבמצרים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ
מּקמח הּזה ּכּמׁשקל ׁשּמכילה ּומּדה הּזה. ּבּזמן ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָמצרים

מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה - הּזה ְְְִִִֶַַַָָָָהחּטים
ּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות ּפחֹות עּסתֹו לעּׂשֹות לאדם ְְֲִִִֵַַָָָָָָאסּור

החּלה מן ּפחּותה87לפטרּה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ּכלּום עּׂשה לא - היא88מּכּׁשעּור והרי ּכׁשהיתה.89, חּלין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻ

וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפאּה מּכּׁשעּור ּפחּותה עּסה ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָעּׂשה
- חּלה ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם לּסל, ונתן אחרת ּפת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָואפה

לחּלה מצרפן ׁשּנאמר:90הּסל הּפת. מן החּלה ּומפריׁש , ְְְֱִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד, - הארץ מּלחם ּבאכלכם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהיה

הּתּנּור ואין לחּלה91האפּוי. .92מצרפן ְְְְֵַַַָָָָָ
הּכּכרֹות ּבזֹו93היּו זֹו ׁשעּור94נֹוׁשכֹות הּכל מן ונתקּבץ ְְְִִִִֵַַַָָָֹ

ּבחּלה חּיבין - מעט95חּלה אפה ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ספק96מעט זה הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין לּוח על הּכל .97וקּבץ ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ּדבריהם ׁשל חּלה עד98ואם להפריׁש חּיב אינֹו - היא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותֹו .99ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶָ

ּבכל ויׁש הֹואיל ׁשּלֹו, ּבּסּבין לׁשֹו אּלא רּקדֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻקמח
עמר הּמרסן100הּקמח נטל אם אבל ּבחּלה. חּיב מן101- ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

לּקמח ׁשהחזירֹו ּבּמרסן העּסה ׁשעּור והׁשלים וחזר ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּקמח
ּבחּלה חּיב אינֹו -102. ְֵַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכ עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש שכן חשב[כנראה הלישה שבתחילת היינו חייבת". ו'
פת]. עשאה לא שלמעשה פי על אף חייבת, עיסה, לעשותה חשב הלישה ובסוף סופגנין שתחילתהלעשותה "עיסה זו והרי

אבל שפטורה. סופגנין, וסופה סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי חמה מעשה עשאה בסוף אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין
לעשותה דעת על חשב אפילו עיסה, עשה אם ולפיכך מחייב, העיסה מעשה אלא תלוי, הדבר במחשבה לא שם, תם רבינו לדעת
אותה לש לא אם ורק סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה זה והרי בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין ועשאה סופגנין,

פטורים. הם אז כסופגנין, אותם אפה ולבסוף רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא סופגנין",כעיסה, וסופה עיסה "תחילתה זהו
מנתשחייבת. על אותו ואופה לחם. ופירורי החמאה) עשיית לאחר שבחלב (=השיריים דחלבא נסיובי של תערובת הוא

כותח. ממנו ולעשות דקות.לשוחקו לכותח.עוגות ולא ללחם שעשאה בזה דעתו חתיכותשגילה שחיבר כלומר,
ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שהוא נראה ובזה קצתן, אל קצתן לחם.בצק נקראת ממהשאינה כן למדו

האיפה. עשירית והעומר לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי היינו תרימו", חלה עריסותיכם "ראשית המדוברשנאמר:
מצטרפים. כולם אין לחוד, נשיכה ידי על אבל יחד, קבים,כשנילושו עשר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה שהרי

חמישיות. ארבע שהן עשיריות, ושמונה קב כלומר .1,8 היא מזה מעוקבות.ועשירית אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
.האדם כל של בטפח מארבעה אחד שאמרו אצבע תנא, אמרו: לט: במנחות העומרשהרי נפח שהרי פחות, מעט כלומר,

.311,1 זו: מדה ואילו מעוקבות. אצבעות 309,44 .310,11הוא: זו: מדה שהרי כנ"ל.בערך. שהריבערך,
חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים, 432 איפה בכל הרי ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב קבים, 6 - הסאה סאים, 3 - האיפה

ביצים. 43,2 - האפה עשירית 7.2הוא שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה ולפי דרהם. ועשרים מאות חמש הם
קעֿקעג. עמודים נאה חיים להרב תורה" "שיעורי בספר וראה לפטוראוקיה. רוצה והוא חלה, שיעור כדי לו יש כלומר,

שמותר. הוא פשוט קטנה, עיסה אלא לו שאין אלא חלה, חיוב להפקיע כדי כן עושה אינו אם אבל אחרעצמו, הוסיף שאם
מחדש. חלה להפריש וחייב ראשונה, בהפרשה נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף שהפריש.כך שלאהחלה פי על אף

בעיסה. בעודם נדבקו) לא (כלומר, בזה זה הסלנשכו אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר רבי חולקים שם, בפסחים
מצרפן. התנור יהושע, ר' ולדעת יצא,מצרפן, כבר "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור דבר, של וטעמו
בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף חלה.ואינו שיעור לבד, מהם אחד בכל טהרותשאין בתוספתא והנה עיסה. בעודן

השני. מן קצת שיתלוש מבלי שיפרידם אפשר אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו אמרו: ב הלכה א ואףפרק
אלא הגלגול שעת אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה הייתה חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת פי על
בעיסה כשאין אבל בזה. וכיוצא בחמה לייבשה שעשאה כגון צדדית, מסיבה פטורה, היא כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש
נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת בעיסה כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב לכלל באה לא הרי חלה, שיעור

בחלה. חלה.עכשיו מכשיעור איכא.פחות והא בעינן כלי אוויר דילמא או ליכא, והא בעינן כלי תוך כמושם:
הזה. לקולא.בזמן - דרבנן חלה.שספק שיעור מחלהשהוא פטור שהחזירו במורסן דווקא אם עיון, צריך

דווקא. לאו או חייב, - דקים שהם בסובין יוחנן,אבל רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה". חייב אינו שהמורסן "לפי

             
  

עּסה ׁשעּׂשה ּׂשאֹור103נחּתֹום -105לחּלקּה104לעּׂשֹותּה ְְְְֲִֶַַַָָָָָ
ּפת יעּׂשּנה ּתּמכר, לא ׁשאם ּבחּלה; אבל106חּיבת . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבצק107העֹוּׂשה לחּלקּה ּפטּורה108עּסה -109. ְְְִֵֶַָָָָָ
אין אם ּׂשאֹור, להם לעּׂשֹות לנחּתֹום קמח ׁשּנתנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָנׁשים

מהן אחת ּכּׁשעּור110ּבׁשל ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּׁשעּור, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּפטּורה -111. ְָ

 
ואין ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

היּו אם זֹו: את זֹו ונׁשכּו בזֹו זֹו ונגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּבאחת
ׁשּסתם החּלה; מן ּפטּורין - אחד מּמין הן אפּלּו ׁשנים, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשל
העּסֹות ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשנים

מצטרפֹות. אּלּו הרי -ְְֲִֵֵָ
- אחד מּמין היּו אם אחד: איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו

אין - היּו מינין מּׁשני ואם ּבחּלה, וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמצטרפין;
- אחד מּמין היּו אפּלּו עּמּה, ּתתערב ולא בזֹו זֹו עּסה ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָֹּתּגע

מצטרפֹות. ְְִֵָאין
עּסת אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד

ּבׁשאר נגעה מצטרפֹות; - הּכּסמין ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת ׁשּנגעה ּׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין
וׁשל ּכּסמין עּסת וכן ׁשיפֹון, אֹו ׁשּועל ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין

ּכ ׁשּנגעה ׁשיפֹון וׁשל ׁשּועל מּׁשלׁשּתןׁשּבלת אחת ל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַָָּבחברּתּה

ׁשהן ּפי על אף יׁשן, לׁשל מצטרפת אינּה - חדׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעּסת
הּיׁשן. על החדׁש מן ּתֹורמין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי אחד; ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמין
אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא ׁשּתיהן, מאמצע יתרם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹולא
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשעּור. להׁשלים להם ויצטרף ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיׁשן
חמׁשת קמח הּבֹולל אבל אחרת; ּבעּסה ׁשּנגעה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעּסה
מצטרפין חמׁשּתן הרי - אחת עּסה מהם ועֹוּׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמינין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלה, עּסת ְְְִִֵֶַַַָלׁשעּור
ּפחּותה ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה

ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור
ּכֹוכבים, עֹובד עּסת אֹו מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז ְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻעּסת
דבר ׁשהרי מצטרפֹות; אינן - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן ְְִִֶַַַַַָָָהּפטּור
ׁשהעּסה מצטרפֹות; - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיה

עּסת ּביניהן היה אם וכן ּבחּלה. מחּיבת היתה ּכבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּביניהן
ּבחּלה. ותתחּיב לפּדֹותּה ׁשראּוי מּפני מצטרפֹות; - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהקּדׁש

אֹו אחר איׁש עּסת אֹו אחר מין עּסת ּביניהן היתה אם ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
לחּלה. מצטרפֹות ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעּסת

ׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
ּבׁשּתיהם והרי ּבזֹו זֹו ונגעּו וחזרּו מּזֹו, וחּלה מּזֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחּלה
הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום. ְֵָאינן
ואחר וחּלקּוה, ּכּׁשעּור עּסה ׁשעּׂשּו ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף נתּגּירּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכ
ׁשעת לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
ּביד היה מּכּׁשעּור פחֹות ׁשהרי ּכֹוכבים, עֹובדי ּכׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחֹובה

מהן. אחד ֵֶֶָָּכל
אחר אחד ּכל וחזר ,ּכ ׁשעּׂשּו יּׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאבל

זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּפטּורין היּו והן חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק. ׁשעּׂשאּוה מּפני ׁשעה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָּבאֹותּה
ּבׁשּתפּות והּיּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד ּביד העּסה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻהיתה

על הּגר והֹוסיף ּכֹוכבים, העֹובד נתּגּיר ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָוחּלקּו,
לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ׁשּלֹו] על [ויּׂשראל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה. ּכֹוכבים עֹובד וׁשל חּיבת, יּׂשראל ׁשל -ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
לתֹו ּונתנֹו חּלתּה הּורמה ׁשּלא מעּסה ּׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּיהיה ׁשנּיה, עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
ּבתֹו ונֹותנּה ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ּׂשאֹור עם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּה
ׁשעּור הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהעּסה
לֹו אין ואם הּמּקף. מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחּלה
הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל ּכּלּה זֹו נעּׂשית - ׁשנּיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻעּסה

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר ּבמינֹו ְְִֵֶֶֶֶַָׁשהּטבל
ּכחּלין היא והרי ּכחּלה, אינּה - לחּלה הּטבּולה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻעּסה

ּכמֹו ּבחּלין, ׁשליׁשי עֹוּׂשה הּׁשני ׁשאין הּטמאה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻלענין
טמ לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו. ׁשּבארץׁשּיתּבאר לחּלין אה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻֻ

- טהֹורה ואחת טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיּׂשראל.
ונֹותנֹו חּלתּה הּורמה ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהם חּלת ּכדי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנֹוטל
לּטהֹורה הּטמאה מן ּומֹוׁש הּטהֹורה, לעּסה סמּו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבאמצע

הּמּקף. מן לתרם ּכדי ּביצה, ְְְִִֵֵֵַָָֹֻּכדי
ּומּניחּה חּלתּה, מפריׁש ואינֹו טהֹורה עּסה אדם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹוּׂשה

ׁשל חּלֹות והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
העּסה ׁשּתעּׂשה עד העּסֹות, נטמאּו ואפּלּו אחרֹות ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָעּסֹות
מאכל ּתּפסל ׁשּלא והּוא לּכהן. ויּתנּנה חּלה ּכּלּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻׁשהּניח
ּדברים ּבּמה עליה. מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם;
אם ספק עליהן ׁשּמפריׁש העּסֹות אֹותם ּכׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאמּורים?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עיסה". דרך זה אין לתוכן וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו עיסה חלה.דרך שיעור בה כלומר,שיש
לאפותה. חפץ שאינו לבצק, ולא לשאור דעתו חלה.אפילו כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא לא אם ואפילו

.כך לשם גלגלה כאילו זה נחתום.והרי שאינו מי יהיהכלומר, לא וחלק חלק שבכל באופן אנשים, לכמה
חלה. אחת.שיעור עיסה אותה לעשות יימלך שמא חוששין מהן.ואין באחת אף כעושהכלומר, הוא שהרי

פירותיו "הגומר שהרי הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה, מחייבת הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
למעשר". טבלו אלו הרי וכו' מדעתו שלא חבירו של



סי              
  

עּסה ׁשעּׂשה ּׂשאֹור103נחּתֹום -105לחּלקּה104לעּׂשֹותּה ְְְְֲִֶַַַָָָָָ
ּפת יעּׂשּנה ּתּמכר, לא ׁשאם ּבחּלה; אבל106חּיבת . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבצק107העֹוּׂשה לחּלקּה ּפטּורה108עּסה -109. ְְְִֵֶַָָָָָ
אין אם ּׂשאֹור, להם לעּׂשֹות לנחּתֹום קמח ׁשּנתנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָנׁשים

מהן אחת ּכּׁשעּור110ּבׁשל ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּׁשעּור, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּפטּורה -111. ְָ

 
ואין ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

היּו אם זֹו: את זֹו ונׁשכּו בזֹו זֹו ונגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּבאחת
ׁשּסתם החּלה; מן ּפטּורין - אחד מּמין הן אפּלּו ׁשנים, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשל
העּסֹות ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשנים

מצטרפֹות. אּלּו הרי -ְְֲִֵֵָ
- אחד מּמין היּו אם אחד: איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו

אין - היּו מינין מּׁשני ואם ּבחּלה, וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמצטרפין;
- אחד מּמין היּו אפּלּו עּמּה, ּתתערב ולא בזֹו זֹו עּסה ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָֹּתּגע

מצטרפֹות. ְְִֵָאין
עּסת אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד

ּבׁשאר נגעה מצטרפֹות; - הּכּסמין ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת ׁשּנגעה ּׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין
וׁשל ּכּסמין עּסת וכן ׁשיפֹון, אֹו ׁשּועל ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין

ּכ ׁשּנגעה ׁשיפֹון וׁשל ׁשּועל מּׁשלׁשּתןׁשּבלת אחת ל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַָָּבחברּתּה

ׁשהן ּפי על אף יׁשן, לׁשל מצטרפת אינּה - חדׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעּסת
הּיׁשן. על החדׁש מן ּתֹורמין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי אחד; ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמין
אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא ׁשּתיהן, מאמצע יתרם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹולא
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשעּור. להׁשלים להם ויצטרף ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיׁשן
חמׁשת קמח הּבֹולל אבל אחרת; ּבעּסה ׁשּנגעה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעּסה
מצטרפין חמׁשּתן הרי - אחת עּסה מהם ועֹוּׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמינין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלה, עּסת ְְְִִֵֶַַַָלׁשעּור
ּפחּותה ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה

ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור
ּכֹוכבים, עֹובד עּסת אֹו מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז ְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻעּסת
דבר ׁשהרי מצטרפֹות; אינן - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן ְְִִֶַַַַַָָָהּפטּור
ׁשהעּסה מצטרפֹות; - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיה

עּסת ּביניהן היה אם וכן ּבחּלה. מחּיבת היתה ּכבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּביניהן
ּבחּלה. ותתחּיב לפּדֹותּה ׁשראּוי מּפני מצטרפֹות; - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהקּדׁש

אֹו אחר איׁש עּסת אֹו אחר מין עּסת ּביניהן היתה אם ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
לחּלה. מצטרפֹות ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעּסת

ׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
ּבׁשּתיהם והרי ּבזֹו זֹו ונגעּו וחזרּו מּזֹו, וחּלה מּזֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחּלה
הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום. ְֵָאינן
ואחר וחּלקּוה, ּכּׁשעּור עּסה ׁשעּׂשּו ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף נתּגּירּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכ
ׁשעת לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
ּביד היה מּכּׁשעּור פחֹות ׁשהרי ּכֹוכבים, עֹובדי ּכׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחֹובה

מהן. אחד ֵֶֶָָּכל
אחר אחד ּכל וחזר ,ּכ ׁשעּׂשּו יּׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאבל

זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּפטּורין היּו והן חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק. ׁשעּׂשאּוה מּפני ׁשעה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָּבאֹותּה
ּבׁשּתפּות והּיּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד ּביד העּסה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻהיתה

על הּגר והֹוסיף ּכֹוכבים, העֹובד נתּגּיר ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָוחּלקּו,
לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ׁשּלֹו] על [ויּׂשראל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה. ּכֹוכבים עֹובד וׁשל חּיבת, יּׂשראל ׁשל -ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
לתֹו ּונתנֹו חּלתּה הּורמה ׁשּלא מעּסה ּׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּיהיה ׁשנּיה, עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
ּבתֹו ונֹותנּה ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ּׂשאֹור עם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּה
ׁשעּור הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהעּסה
לֹו אין ואם הּמּקף. מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחּלה
הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל ּכּלּה זֹו נעּׂשית - ׁשנּיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻעּסה

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר ּבמינֹו ְְִֵֶֶֶֶַָׁשהּטבל
ּכחּלין היא והרי ּכחּלה, אינּה - לחּלה הּטבּולה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻעּסה

ּכמֹו ּבחּלין, ׁשליׁשי עֹוּׂשה הּׁשני ׁשאין הּטמאה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻלענין
טמ לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו. ׁשּבארץׁשּיתּבאר לחּלין אה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻֻ

- טהֹורה ואחת טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיּׂשראל.
ונֹותנֹו חּלתּה הּורמה ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהם חּלת ּכדי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנֹוטל
לּטהֹורה הּטמאה מן ּומֹוׁש הּטהֹורה, לעּסה סמּו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבאמצע

הּמּקף. מן לתרם ּכדי ּביצה, ְְְִִֵֵֵַָָֹֻּכדי
ּומּניחּה חּלתּה, מפריׁש ואינֹו טהֹורה עּסה אדם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹוּׂשה

ׁשל חּלֹות והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
העּסה ׁשּתעּׂשה עד העּסֹות, נטמאּו ואפּלּו אחרֹות ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָעּסֹות
מאכל ּתּפסל ׁשּלא והּוא לּכהן. ויּתנּנה חּלה ּכּלּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻׁשהּניח
ּדברים ּבּמה עליה. מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם;
אם ספק עליהן ׁשּמפריׁש העּסֹות אֹותם ּכׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאמּורים?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עיסה". דרך זה אין לתוכן וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו עיסה חלה.דרך שיעור בה כלומר,שיש
לאפותה. חפץ שאינו לבצק, ולא לשאור דעתו חלה.אפילו כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא לא אם ואפילו

.כך לשם גלגלה כאילו זה נחתום.והרי שאינו מי יהיהכלומר, לא וחלק חלק שבכל באופן אנשים, לכמה
חלה. אחת.שיעור עיסה אותה לעשות יימלך שמא חוששין מהן.ואין באחת אף כעושהכלומר, הוא שהרי

פירותיו "הגומר שהרי הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה, מחייבת הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
למעשר". טבלו אלו הרי וכו' מדעתו שלא חבירו של



סב             
  

מן נּטלת ּדמאי ׁשחּלת הּורמה; לא אֹו מהן חּלה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּורמה
הּמּקף. מן וׁשּלא לכּתחּלה הּטמא על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהּטהֹור

 
ּוׁשאר ּכהן, ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּמפריׁש

אם חּלה, לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה. חּיבת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעּסה
חּלה, מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועֹוּׂשהּו עמר ּבֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיׁש

חּלין. קמח ּכל ְִִֶַָָֻּכׁשאר
הּקמח ויתערב הּמים את ּכׁשּיּתן חּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאימתי

ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּנּלֹוׁש; ּדבר מּתחּלת החּלה מפריׁש ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבּמים,
נתערב ׁשּלא קמח ּבערבה ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹערסתכם.
ועל העּסה על חּלה זֹו הרי אמר: ואם עמר. ׁשעּור ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּבּמים
אחת עּסה ּכּלּה ולכׁשּתעּׂשה ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּׂשאֹור

מּתר. זה הרי - חּלה לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻּתתקּדׁש
- הפריׁש ּכ ואחר וערבּה הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּניח

הּכל אפה אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום. ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפת, מן מפריׁש זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

ּבחּטים מּׁשּתגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאימתי
ּכּלּה ותעּׂשה ּבּׂשעֹורים ׁשּתטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻויתערב
ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד העּסה מן עראי ואֹוכלין אחד. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּגּוף
ׁשּועל וׁשּבלת ּכחּטים, - והּכּסמין ּבּׂשעֹורים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹֻותּטמטם

ּכּׂשעֹורים. - ְְִִִַוהּׁשיפֹון
מּמּנה האֹוכל ּבּׂשעֹורים, ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָנתּגלּגלה

:לפיכ טבל. ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב - חּלה הפרׁשת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקדם
- מּמּנה האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
מּכין - מּדבריהם חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלֹוקה,

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
מּׁשּתתּגלּגל ּפטּורה; - ּתתּגלּגל ׁשּלא עד ׁשּנדמעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעּסה

קדם אֹותּה הּמפקיר אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. -ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
אֹו ּגלּגלּה, ּכ ואחר בּה זכה אֹו ּופדאּה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,
זכה אֹו ּופדאּה ׁשּנתּגלּגלה, אחר אֹותּה הפקיר אֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָהקּדיׁשּה

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ְֲֵֶֶַַָָּבּה
ואחר ההקּדׁש ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהקּדיׁשּה

ּפטּורה. היתה חֹובתּה ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ְְְְְִֶַָָָָָָָָָּכ
ּונתנּה עּסה, לֹו לעּׂשֹות ליּׂשראל ׁשּנתן ּכֹוכבים עֹובד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

ּבמּתנ ּפטּורה.לֹו - ּומּׁשּגלּגלּה חּיבת; - גלּגלּה ׁשּלא עד ה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
- נתּגּיר ׁשּלא עד נתּגלּגלה עּסה: לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגר

ּבחּלה, חּיבת - ספק ואם חּיבת. - מּׁשּנתּגּיר ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּפטּורה;
ּבּה וכּיֹוצא זֹו ספק חּלת ׁשאכל וזר מיתה. עֹון ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלפי

חמׁש. עליה חּיב אין -ֵֶֶַָָָֹ

יעּׂשּנה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעּסה
ותּׂשרף יּׂשראל, ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,
מטּמא ׁשּוּדאּה טמאה ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻחּלתּה.
ׁשּוּדאּה ׁשּכל ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין ְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאת
לחּלה הּטבּולים ּבחּלין ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻֻמטּמא
החּלה ותהיה לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן, יטּמאּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

נּׂשרפת. ולא נאכלת לא ְְְֱִֶֶֶֶֶָֹֹּתלּויה,
יּזהר אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעּׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלא

היה טהֹורה. חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָויׁשּתּדל
ּבטמאה יעּׂשּנה - מילין ארּבעה על יתר הּמים ּובין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבינֹו

טמאה. חּלה ְְְִֵַַָָויפריׁש
עּסת עֹוּׂשים אבל ּבטהרה, הארץ עם חּלת עֹוּׂשים ְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָאין

מּמּנה ּומפריׁש החבר, זה העּסה מגּבל ּכיצד? ּבטהרה. ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחּלין
ּבכלי אֹו אבנים כלי אֹו גללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
נֹוטל - הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא טמאה; מקּבלין ׁשאין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאדמה
ׁשּלא הּזהר לֹו: ואֹומרים החּלה, ואת העּסה את ׁשּתיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני לטבלּה. תחזר ׁשּמא ּבחּלה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתּגע

ּגּבל. ׁשל חּייו ּכדי ְִֵֶַַָָמּׁשּום
אבל הארץ; עם אׁשת עם ּובֹוררת מרּקדת חבר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשת

עֹוּׂשה ׁשהיא מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא ּבעּסה מים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתטיל
לׁשין לא - ּבטמאה ׁשעֹוּׂשה הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻעּסתּה
אבל עברה; עֹוברי ידי מחזיקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹולא

לּפלטר. ּפת עּמֹו ְִִִַַַָמֹוליכין
הפרׁשּתי לֹו: ואמר ּבסּוריא, הארץ עם מּנחּתֹום ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח

נחׁשדּו ׁשּלא ּכׁשם מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּלה
ּבסּוריא נחׁשדּו לא ּכ גדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יּׂשראל ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹּכל

החּלה. ַַַָעל
חּלה להפריׁש צרי - הּנחּתֹום מן לארץ ּבחּוצה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּלֹוקח

הּמתארח לֹומר צרי ואין הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָמּספק.
מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו - ְְְִִִֵֵֶַַָָָאצלֹו

ה'תשע"א תשרי ה' שני יום

 
לּכהן טהֹורה ּבהמה זֹובח ּכל לּתן עּׂשה הּזרֹוע1מצות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

ואּלּו הּכהנים. מׁשּפט יהיה וזה ׁשּנאמר: והּקבה, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחיים
מּתנֹות מקֹום ּבכל הּנקראים ּתמיד,2הם נֹוהגת זֹו ּומצוה . ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין3ּבין מקֹום, ּובכל ; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
ּבמקּדׁשין לא אבל ּובחּלין, לארץ; ּבחּוצה ּבין .4ּבארץ ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻ

ה להקּדׁשןּכל קבּוע מּום ׁשּקדם חּיבין5ּקדׁשים - ונפּדּו ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.כהן לכל ניתנות שהן המשנה כדברי רבינו סתם - הארץ עם לכהן מתנה נותנין שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
.(רדב"ז) והקיבה" והלחיים הזרוע לכהן "ונתן הפסוק: לפי כן בביכורים.נקראות שנזכר כמו בית בתורה בהם נזכר לא שהרי
מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק ולבניו הכהן לאהרן שלמים) של ושוק (חזה אותם "ואתן לומר: תלמוד שם: במשנה

וקיבה. ולחיים זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר: בעניין, בהםשאמור נתפסה שלא קבוע, מום בהם היה כשהקדישם כלומר,
דמים. קדושת אלא הגוף, קדושת

             
  

להקּדׁשן6ּבמּתנֹות עֹובר מּום קדם ואם ׁשהקּדיׁשן7; אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּום ּבהם נֹולד ּכ ואחר ּפטּורין8ּתמימים אּלּו הרי - ונפּדּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּמּתנֹות .9מן ִַַָ

ּבכֹור צד10ספק מּכל ּבמּתנֹות חּיב הּוא11- ּבכֹור ׁשאם : ְְְִִֵֶַַַָָָָ
נסּתּפק ואם לּכהן. מּתנֹותיו - ּבכֹור אינֹו ואם לּכהן, ּכּלֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻ

מן12ּבׁשנים ּפטּור הּׁשני הרי - מּספק האחד הּכהן ולקח , ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּונתנֹו הּכהן ּבֹו ׁשּזכה ּכמי עּׂשאּוהּו ּבמּומֹו13הּמּתנֹות; ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

מעּׂשר14לבעליו ספק אבל מקֹום15. מּכל ּפטּור -16, ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
הראיה עליו מחברֹו .17ׁשהּמֹוציא ְֲִֵֵֶַָָָָָ

ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ּבמּתנֹות18ּבהמת חּיבת ואינּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּכל ּבזמן ּבמאה, אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתערבה

לאחר מהן ּפטּורין19ּבהמה ּכּלן ספק,20- ואחד אחד ׁשּכל ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
את הּׁשֹוחט הּוא אחד היה הראיה. עליו מחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוהּמֹוציא

ּבלבד מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר - .21ּכּלם ְְִֵֵֶַַַַָֻ
ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ּבלבד;23טהֹורה22אין ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׂשה אם ׁשֹור אם ועז24ׁשּנאמר: מּכבּׂש הּבא ּכלאים .25- ְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבמּתנֹות והּכֹוי26חּיב מפריׁשין27. - ספק ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

הּמּתנֹות28מּמּנּו צבי29ּכל העז30. על הּולד31הּבא - וילדה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
מּתנֹות ּבחצי ּׂשה.32חּיב מקצת אפּלּו - ּׂשה אם ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

הּמּתנֹות מן ּפטּור הּולד - הּצבּיה על הּבא .33ּתיׁש ְִִִַַַַַַַָָָָָָ
ּכלבים לאכילת אֹו ּכֹוכבים עֹובד לאכילת הּׁשֹוחט ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאחד

לרפּואה ּבּמּתנֹות34אֹו חּיב -35. ְִַַַָָָ
.הּזבח זבחי ׁשּנאמר: חּיבת; - ׁשּתפין ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻּבהמת
ּבמּתנֹות חּיב - ׁשביעית מּפרֹות ּבהמה .36הּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

העם.38ּולוּים37ּכהנים מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות; מן ּפטּורים - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אין לפיכ לא, אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹוספק

הּכהן נטל ואם מהם, יחזיר39נֹוטלין לא -40. ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
אמּורים ּדברים לעצמֹו41ּבּמה ּבׁשֹוחט ּכהן42? אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
וׁשלׁש44ׁשּׁשֹוחט43טּבח ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

אֹותם45ׁשּבתֹות ונֹותנין מּתנֹות מּמּנּו מֹוציאין ואיל מּכן , ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
אחרים אין46לכהנים - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

מּיד מּמּנּו מֹוציאין אּלא לֹו, מּלּתן47ממּתינין נמנע ואם .48 ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיּתן. עד אֹותֹו מנּדין -ְִִֵֶַַ

ּולכהן49הּׁשֹוחט ּכֹוכבים הּמּתנֹות50לעֹובד מן ּפטּור -51. ְְִִֵֵֵַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ועבודה בגיזה אז מותרים הם שהרי גמורים, כחולין הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה שלא שכיוון
.פדיונם לאחר אף ועבודה בגיזה להיאסר איסורקבוע.שדינם בהם נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, שקדושתם כיוון

ועבודה. הנקבה.גיזה או הזכר תחילה, יצא מי ידוע ולא ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל ממהוהמדובר כלומר,
אתנפשך. נוטל הכהן ראשון, יצא מהם איזה ידוע ואין והואיל מהם. אחד קדם שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון

בכור. ספק והשני הראשון.הכחוש, כחליפי השני את עשו מספק, אחד לקח שהכהן אחדשכיוון צד אלא כאן שאין
לישראל. שמכרו כיוון כאן, איננו לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני הצד אבל לכהן", מתנותיו בכור אינו ש"אם מעשרבלבד

לבעליו. כולו אלא בו חלק לכהן שאין בשניים.בהמה נסתפק ובין באחד נסתפק בין מכלכלומר, לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר שאם שהקדישה.צד, לאחר מום בה שנולד אחר.כלומר, לאדם שייכת בהמה שכל כלומר,

.כלום קדשים בבהמת לכהן אין שהרי בבכור, כמו צדדין משני עליו לבוא יכול הכהן (היאשאין הבהמות מן אחת שהרי
פטורה. הנ"ל) הקדשים עוף.בהמת ולא חיה טמאה.ולא ממהולא ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש זה אין

המתנות. מן פטורה שחיה הרי המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן הבא שכלאיים טהורות,שאמרו בהמות ששתיהן
מינים. שני שהן שם:אלא הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה והלחיים הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר), ולא בתורה כתוב להיות צריך היה כך (כלומר, שור שהואדתניא,
עצמה. בפני ברייה שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק חיה לכהן.ספק ונותנים מפרישים חציין.כלומר, שהואולא

טהורה. טהורה.חיה בהמה המתנות,שהיא מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד האב לזרע חוששין אם הוא ספק שהרי
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם לזרע חוששין אם חוששיןאו אם ספק שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא. כרב

הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו, חיה כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב שאיןלזרע
לאכילה. שוחט נקרא ולאזה "לו - לכהן" "ונתן שנאמר משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט פי על שאף

במתנות. הוא חייב לרפואה, או לכלבים או לגוי להאכילה שנתכווין אלא כשרה, שהשחיטה כאן - הבכורהלכלבו" מן אבל
וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת תהא שאם שלקח, הבהמה פטורה

שביעית. בפירות משתכר אינו הכהנים.בביעור, מאת ולא העם", "מאת רבא דרש קלב: ליואהבחולין "ההוא קלא. שם
וכו', חטף, נמי מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא להו, אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי)

דרב". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: - "עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה לקבלמספקא זכות לו אין לוי אבל
הכהנים". משפט יהיה "וזה שנאמר כהונה, הספק.מתנות שנולד לאחר אפילו מועילה שתפיסה רבינו שכהניםדעת

ממתנות. שלפטורים שהבהמה כיוון במתנות, שחייב הוא פשוט ישראל, בהמת לעצמו שוחט אם אבל שלו. בהמה כלומר,
רבינו,ישראל. ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו אומר, הוי הזבח", זובחי "מאת אומר כשהוא וכו', רבא, "דרש קלב: שם

ומוכרן, שלו בהמות בשוחט היא שלו.שהכוונה שבשתיבהמות כרב, ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות
בן שמעון כרבן הלכה כאן גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש גמליאל, בן שמעון כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק, פעמים
פעמים שלוש לשחוט שהספיק השני, ו יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי בשוק, למכור שחט פעמים כמה תלוי והדבר גמליאל,
א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו אז שרק השלישי, א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש השבת, יום לצורך

פעמים. שלוש שם אין גמור.השני, כישראל המתנות לעניין דינו בשוק, המוכר טבח שהוא שכיוון לעצמו, נוטלו הכהן ואין
.בשוק למכור מנת על לשחוט מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו מטבחיים,שגילה בית הקובע או שבתות, ושלוש שתיים לאחר
ישראל.ומיד. בשוחט כהן.ומדובר של או גוי של שכולה בהמה בבהמה,כלומר, אלא בשוחט תלוי הדבר שאין



סג              
  

להקּדׁשן6ּבמּתנֹות עֹובר מּום קדם ואם ׁשהקּדיׁשן7; אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּום ּבהם נֹולד ּכ ואחר ּפטּורין8ּתמימים אּלּו הרי - ונפּדּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּמּתנֹות .9מן ִַַָ

ּבכֹור צד10ספק מּכל ּבמּתנֹות חּיב הּוא11- ּבכֹור ׁשאם : ְְְִִֵֶַַַָָָָ
נסּתּפק ואם לּכהן. מּתנֹותיו - ּבכֹור אינֹו ואם לּכהן, ּכּלֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻ

מן12ּבׁשנים ּפטּור הּׁשני הרי - מּספק האחד הּכהן ולקח , ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּונתנֹו הּכהן ּבֹו ׁשּזכה ּכמי עּׂשאּוהּו ּבמּומֹו13הּמּתנֹות; ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

מעּׂשר14לבעליו ספק אבל מקֹום15. מּכל ּפטּור -16, ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
הראיה עליו מחברֹו .17ׁשהּמֹוציא ְֲִֵֵֶַָָָָָ

ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ּבמּתנֹות18ּבהמת חּיבת ואינּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּכל ּבזמן ּבמאה, אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתערבה

לאחר מהן ּפטּורין19ּבהמה ּכּלן ספק,20- ואחד אחד ׁשּכל ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
את הּׁשֹוחט הּוא אחד היה הראיה. עליו מחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוהּמֹוציא

ּבלבד מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר - .21ּכּלם ְְִֵֵֶַַַַָֻ
ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ּבלבד;23טהֹורה22אין ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׂשה אם ׁשֹור אם ועז24ׁשּנאמר: מּכבּׂש הּבא ּכלאים .25- ְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבמּתנֹות והּכֹוי26חּיב מפריׁשין27. - ספק ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

הּמּתנֹות28מּמּנּו צבי29ּכל העז30. על הּולד31הּבא - וילדה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
מּתנֹות ּבחצי ּׂשה.32חּיב מקצת אפּלּו - ּׂשה אם ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

הּמּתנֹות מן ּפטּור הּולד - הּצבּיה על הּבא .33ּתיׁש ְִִִַַַַַַַָָָָָָ
ּכלבים לאכילת אֹו ּכֹוכבים עֹובד לאכילת הּׁשֹוחט ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאחד

לרפּואה ּבּמּתנֹות34אֹו חּיב -35. ְִַַַָָָ
.הּזבח זבחי ׁשּנאמר: חּיבת; - ׁשּתפין ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻּבהמת
ּבמּתנֹות חּיב - ׁשביעית מּפרֹות ּבהמה .36הּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

העם.38ּולוּים37ּכהנים מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות; מן ּפטּורים - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אין לפיכ לא, אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹוספק

הּכהן נטל ואם מהם, יחזיר39נֹוטלין לא -40. ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
אמּורים ּדברים לעצמֹו41ּבּמה ּבׁשֹוחט ּכהן42? אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
וׁשלׁש44ׁשּׁשֹוחט43טּבח ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

אֹותם45ׁשּבתֹות ונֹותנין מּתנֹות מּמּנּו מֹוציאין ואיל מּכן , ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
אחרים אין46לכהנים - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

מּיד מּמּנּו מֹוציאין אּלא לֹו, מּלּתן47ממּתינין נמנע ואם .48 ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיּתן. עד אֹותֹו מנּדין -ְִִֵֶַַ

ּולכהן49הּׁשֹוחט ּכֹוכבים הּמּתנֹות50לעֹובד מן ּפטּור -51. ְְִִֵֵֵַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ועבודה בגיזה אז מותרים הם שהרי גמורים, כחולין הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה שלא שכיוון
.פדיונם לאחר אף ועבודה בגיזה להיאסר איסורקבוע.שדינם בהם נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, שקדושתם כיוון

ועבודה. הנקבה.גיזה או הזכר תחילה, יצא מי ידוע ולא ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל ממהוהמדובר כלומר,
אתנפשך. נוטל הכהן ראשון, יצא מהם איזה ידוע ואין והואיל מהם. אחד קדם שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון

בכור. ספק והשני הראשון.הכחוש, כחליפי השני את עשו מספק, אחד לקח שהכהן אחדשכיוון צד אלא כאן שאין
לישראל. שמכרו כיוון כאן, איננו לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני הצד אבל לכהן", מתנותיו בכור אינו ש"אם מעשרבלבד

לבעליו. כולו אלא בו חלק לכהן שאין בשניים.בהמה נסתפק ובין באחד נסתפק בין מכלכלומר, לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר שאם שהקדישה.צד, לאחר מום בה שנולד אחר.כלומר, לאדם שייכת בהמה שכל כלומר,

.כלום קדשים בבהמת לכהן אין שהרי בבכור, כמו צדדין משני עליו לבוא יכול הכהן (היאשאין הבהמות מן אחת שהרי
פטורה. הנ"ל) הקדשים עוף.בהמת ולא חיה טמאה.ולא ממהולא ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש זה אין

המתנות. מן פטורה שחיה הרי המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן הבא שכלאיים טהורות,שאמרו בהמות ששתיהן
מינים. שני שהן שם:אלא הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה והלחיים הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר), ולא בתורה כתוב להיות צריך היה כך (כלומר, שור שהואדתניא,
עצמה. בפני ברייה שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק חיה לכהן.ספק ונותנים מפרישים חציין.כלומר, שהואולא

טהורה. טהורה.חיה בהמה המתנות,שהיא מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד האב לזרע חוששין אם הוא ספק שהרי
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם לזרע חוששין אם חוששיןאו אם ספק שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא. כרב

הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו, חיה כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב שאיןלזרע
לאכילה. שוחט נקרא ולאזה "לו - לכהן" "ונתן שנאמר משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט פי על שאף

במתנות. הוא חייב לרפואה, או לכלבים או לגוי להאכילה שנתכווין אלא כשרה, שהשחיטה כאן - הבכורהלכלבו" מן אבל
וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת תהא שאם שלקח, הבהמה פטורה

שביעית. בפירות משתכר אינו הכהנים.בביעור, מאת ולא העם", "מאת רבא דרש קלב: ליואהבחולין "ההוא קלא. שם
וכו', חטף, נמי מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא להו, אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי)

דרב". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: - "עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה לקבלמספקא זכות לו אין לוי אבל
הכהנים". משפט יהיה "וזה שנאמר כהונה, הספק.מתנות שנולד לאחר אפילו מועילה שתפיסה רבינו שכהניםדעת

ממתנות. שלפטורים שהבהמה כיוון במתנות, שחייב הוא פשוט ישראל, בהמת לעצמו שוחט אם אבל שלו. בהמה כלומר,
רבינו,ישראל. ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו אומר, הוי הזבח", זובחי "מאת אומר כשהוא וכו', רבא, "דרש קלב: שם

ומוכרן, שלו בהמות בשוחט היא שלו.שהכוונה שבשתיבהמות כרב, ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות
בן שמעון כרבן הלכה כאן גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש גמליאל, בן שמעון כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק, פעמים
פעמים שלוש לשחוט שהספיק השני, ו יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי בשוק, למכור שחט פעמים כמה תלוי והדבר גמליאל,
א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו אז שרק השלישי, א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש השבת, יום לצורך

פעמים. שלוש שם אין גמור.השני, כישראל המתנות לעניין דינו בשוק, המוכר טבח שהוא שכיוון לעצמו, נוטלו הכהן ואין
.בשוק למכור מנת על לשחוט מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו מטבחיים,שגילה בית הקובע או שבתות, ושלוש שתיים לאחר
ישראל.ומיד. בשוחט כהן.ומדובר של או גוי של שכולה בהמה בבהמה,כלומר, אלא בשוחט תלוי הדבר שאין



סד             
  

חלקֹו52והּמׁשּתּתף ׁשּירׁשם צרי - הּכהן ׁשּיּניח53עם ּכדי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּכהן ּבחלק חּיב54הּמּתנֹות - חלקֹו צּין לא ׁשאם ; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

לפיכ,55ּבמּתנֹות לֹו. ׁשּתף ׁשהּכהן יֹודעין הּכל ׁשאין מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
- עּמֹו ונֹותן ונֹוּׂשא ּבּמטּבחים עּמֹו עֹומד הּכהן היה ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹאם
אינֹו - ּכֹוכבים העֹובד עם והּמׁשּתּתף לרׁשם. צרי ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹאינֹו

לרׁשם ּומֹודיע56צרי דברים מרּבה ּכֹוכבים עֹובד ׁשּסתם ; ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
מכירה. ּבׁשעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻלּכל

עּמֹו הּכהן הרי57התנה - הּמּתנֹות מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
הּכהן לֹו ׁשּיר הרי - חּוץ לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות

ּבּמּתנֹות ׁשּלֹו58חלק הם ּולפיכ הּכהן:59, לֹו אמר אם אבל . ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלי ׁשהּמּתנֹות מנת זה60על יּׂשראל ׁשל הּמּתנֹות הרי -61, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּלֹו ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה. ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
הּמּתנֹות מן נפטר לא לֹו62- ׁשּיר לא - מנת על ׁשהאֹומר . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּתפּות ּכהן לֹו ׁשּיר ולא הֹואיל ּכלּום. מּתנֹות ׁשל 63ּבעצמן ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
זה. ּבתנאי קנאן לא -ְְִֶַָָֹ

ּבראׁש ׁשּתף הּכהן ּבּיד64היה ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור - ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
אמר הּקבה. מן ּפטּור - מעים ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן ּפטּור -ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
ּבּלחי; חּיב - ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה הרי הּכהן: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻלֹו

יּׂשראל ׁשל הּוא הרי החּיב .65ׁשהּדבר ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
עד נׁשחטה אם ׁשחּוטה: ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּגר

ּפטּור - נתּגּיר ספק66ׁשּלא ואם חּיב. - ׁשּנתּגּיר אחר ואם , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, -ְֲִֵֵֶַָָָָָָ

.מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה

לטבל ּדֹומה מבּדלין.67ׁשאינּה ּכהּנה מּתנֹות ׁשהרי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ
ּכהן ּברׁשּות אּלא לאכלן ליּׂשראל אסּור - עצמן .68והּמּתנֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ואכלן לׁשּלם69עבר חּיב אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן מּפני70אֹו , ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ידּוע ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון על71ׁשהּוא אף אֹותם, והּקֹונה . ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

רּׁשאי ׁשאינֹו ׁשּמּתנֹות72ּפי מּפני לאכלן, מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
נגזלֹות. ְְִָָֻּכהּנה

ּבּה והיּו ּפרה, ׁשל מעיה ּבני לי מכר לטּבח: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר
נֹותנן73מּתנֹות לֹו74- מנּכה ואינֹו הּדמים75לּכהן .76מן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבמׁשקל מּמּנּו לּטּבח77לקחם ּומנּכה לּכהן נֹותנם מן78- ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ִַָהּדמים.

ּבּה והיּו לחברֹו ּבּׂשר חֹוׁשׁש80מּתנֹות79המׁשּלח אינֹו - ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּוגזלן זה עבר מעלה81ׁשּמא - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום .82 ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן הפסד מּפני ואֹוכלן, ּבדמים הּדמים83הּמּתנֹות ויּתן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּירצה. ּכהן ְְִֵֶֶָֹלכל

לחלק רצה ואם נֹותן. - אחד לכהן הּמּתנֹות לּתן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהרֹוצה
זרֹוע אּלא זרֹוע, חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹותן

לׁשנים ּולחיים לאחד, וקבה -84לאחד, לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מּתנה ּכדי ּבּה ׁשֹור85ׁשּיהיה ׁשל היּו ואם אֹותן86. חֹולק - ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

מּתנה. ּכדי חתיכה ּבכל ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָחתיכֹות;
ימין ׁשל זרֹוע הּזרֹוע? זהּו ארכּבה87אי ׁשל הּפרק מן ,88 ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ידֹו ׁשל ּכף איברים89עד ׁשני ׁשהן ּבזה.90, מערה זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּגרּגרת ׁשל ּפיקה ועד לחי ׁשל הּפרק מן - טּבעת91והּלחיים , ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

לּכהן.92ּגדֹולה הּכל ׁשּביניהן, הּלׁשֹון עם ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
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מספק. פטור שהוא לוי של בהמה שוחט הוא אם הדין והוא פטורה. היא הרי כהן של שהיא "השוחטוכיוון קלב. שם במשנה
לכל (=מודיע פעי מפעא עכו"ם "סתם קלג. הגמרא ובמסקנת שירשום". צריך עמהן והמשתתף המתנות, מן פטור ולנכרי לכהן
שותפו שהוא ידוע כן פי על ואף ונותן, נושא ואינו המטבחיים בבית עומד באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש שותף)" שהוא
[=שהוא ברבים מודיע ואינו הוא שצנוע כהן אבל נותנן, ואינו במתנות חייב שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל, של
עמהן "והמשתתף שם במשנה שאמרו מה זה, ולפי העין. מראית מפני חלקו, את לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו

לרשום. צריך אינו פעם אף הגוי, עם אבל הכהנים, עם הכוונה, שירשום", העין.צריך מראית מפני חלקו, יבואשיסמן ולא
חשד. ממתנות.לידי פטור הוא הרי הגוי, עם או הכהן עם שותף שהוא כיוון התורה, מן אבל שהכלמדרבנן. כיוון

בישראל. חושדים ואין שותף שהוא הישראל.יודעים לחלקו.עם המתנות, כל את משאיר קלד.כלומר, שם
שיורא". לאו מנת, על שיורא, שלי."חוץ, שהמתנות מנת על הבהמה את לך מוכר הריני שלו.כלומר, ואףרק

השותפות או המקח אין מקום מכל להתבטל, צריך המקח היה כן ואם זה, בתנאי השותפות או המקח את התנה שהכהן פי על
בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל ליתנם הרשתו שהתורה בתורה, שכתוב מה על מתנה הוא שהרי הבהמה.בטלים, בכל כמו

.בלבד הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. הכהן.של של הבהמה שעיקר פי על שחיטהאף בשעת שהרי
המתנות. מן ופטורה גוי, של הבהמה הפירות.הייתה מן בחלק ומובדל מסויים שחסרהשאינו אלא הוא. ממונו שהרי

כהונה. ממכירי איננו אם לכהן, נתינה של עשה מצוות פטורלו שאכלן או כהונה מתנות המזיק חסדא, רב "אמר קל: חולין
חייב.מלשלם". שמים בדיני אבל אדם, בדיני חייב אינו אתננו.כלומר, לאחר לומר: יכול כהן שלכל כיוון

.לקנותן.הקיבה עבורהטבח.הלוקח.כלומר, שילם לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע שהרי
הבשר. שאר עבור אלא הקיבה.הקיבה, את גם לו נתן שמכרוהטבח ונמצא המעיים, בני בין שהקיבה ידע לא שהרי

שלו. שאינו דבר הטבח לו.לו ששלח וקיבה.במתנה לחיים להניחזרוע יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן ואם
בדמים. המתנות והעלה במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן המתנות את אתשקנה ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
בשומא. היודעים נאמנים שלושה של דין בית בפני לשומן שצריך ואפשר וייפסדו.דמיהן. יתקלקלו - יניחם כלומר,אם

כהן. לכל אחד התורה.לחי מן הוא זה וישודין גדולים, והקיבה והלחיים הזרוע אף ביותר, גדול שהוא כיוון ושור
נתינה. כדי מהן בחלק הכאאף שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר תלמודא, מאי וכו', ימין, זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו

שבזרוע. המיומן "הזרוע" הפרסות.נמי שבו התחתון החלק כתף.הוא של רחב המתחילהעצם השוק היינו,
זרוע. בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף, עד הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של הבולטתמהפרק הבליטה

הפיקה.בגרון. מן יותר באלכסון הצוואר בעומק תופס (כלומר, עמה שחיטה ובית נוטלה שם:

             
  

אֹותן מֹולגין לֹו93אין יּתנּו אּלא אֹותן, מפׁשיטין ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
והּקבה ּובצמרן, ׁשּבתֹוכּה.94ּבעֹורן ּובחלב ׁשעליה ּבחלב ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לּבעלים הּקבה חלב להּניח הּכהנים נהגּו .95ּוכבר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אֹוכלת נּׂשּואה96הּכהנת ׁשהיא ּפי על אף 97הּמּתנֹות ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

קדּׁשה98ליּׂשראל ּבהן ׁשאין מּפני הּבעל99, אּלא עֹוד, ולא . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּתנֹות חללה100אֹוכל אבל אׁשּתֹו. אֹוכלת,101ּבגלל אינּה - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכהנים ּבכלל חללים רצה102ׁשאין ואם למּכר103. הּכהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
אֹו ּכֹוכבים, לעֹובד אפּלּו ּבמּתנה, לּתנן אֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָָהּמּתנֹות
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכילם, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלהאכילם

הּמּתנֹות104ּכהן לֹו ׁשּנֹותנים חברים לֹו אם105ׁשהיּו , ְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
על ואף לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליּׂשראל ּבהן לזּכֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצה
ונֹותנין זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו, ּבאּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹּפי
זה הּיּׂשראל ׁשּיהיה והּוא ּבהן. ׁשּזכה הּיּׂשראל לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּתנֹות

לֹו106ּבדחק ׁשּזכה הּכהן ויהיה ּבּׂשר, לקנֹות לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
זה107חברֹו יּׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל אֹו108; ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּמא לידֹו, ׁשּיבֹואּו עד לֹו מזּכה אינֹו - לקיטֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּׂשכירֹו
ּכרחֹו ּבעל .109יזּכה ְְְֶַַָ

יחטף אם110לא אּלא ּבפיו, יׁשאל ולא הּמּתנֹות הּכהן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹֹ

ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן נֹוטל. - ּבכבֹוד לֹו נֹותנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּכן
נֹוטלין. והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמטּבחים

צנּוע ּכהן היה הרי111ואם - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיּודע ּכדי נֹוטל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹזה

למׁשחה ׁשּנאמר ּבחרּדל; צלי אּלא ּכּדר112הּמּתנֹות - ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּמלכים .113ׁשאֹוכלים ְְִִֶַָ

 
ּגז וראׁשית ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עּׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות

לראׁשית ואין זֹו. ּבמצוה יּׂשראל ּבכלל ּולוּים לֹו. ּתּתן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹצאנ
מאחד יפחת ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה. מן ׁשעּור זֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּגז
ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבארץ, אּלא נֹוהגת ואינּה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּׁשים.
לא אבל ּבחּלין, ונֹוהגת הּדגן. ּכראׁשית הּבית, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבפני

ְִַָֻבמקּדׁשין.
יכֹול ּוגזזן, הּבית לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?

חּוץ ּבהמה הקּדיׁש אֹו לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹיהיה
צאנ לֹומר: ּתלמּוד הּגז? ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּגּזתּה,

צאנֹו. אּלּו אין -ֵֵֹ
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.בכתוב סמיכותם מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק מהכתוב, נתרבו שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,
.הקיבה שבתוך וחלב הקיבה גבי שעל חלב להביא אתא, למאי "והקיבה", להםשם: יש כהנים, ממון שהמתנות שכיוון

הישראל. אצל להניח כהנתרשות אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב: (ומה לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - אוכלת.במשמע עצמה שהיא שכן כל אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו קדושתשהרי בה ואין

זר. אשת בהיותה ותרומה לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי בה,כהונה, אין כהונה שקדושת פי על שאף
לה. יש כהנת דין - כמוכנ"ל אמוראים עוד עשו וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל כהנא "רב קלב. שם

כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות בזה קיים אותן לו שנתן ומי אשתו במקום מתנות שקיבל היא שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר
המתנות. את לקבל הרשאה צריך דבר.ואינו לכל כזרה היא והרי ממנה, כהונה קדושת ופקעה לה, לאסור שנבעלה

משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל דאי כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה עד: ביבמות
מתחילתה. זרה שאינה מפני אלא כהנת דין לה שיש מפני זה אין תרומה, אכלה אם ט:חומש פרק תחילת חולין תוספתא

(כלומר, בלבד" כהונה מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים לעובד מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות
ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן (=בשכנותו)צריך בשבבותיה מרבנן צורבא ליה דאית כהנא האי יוסף, רב "אמר קלג. שם

אדם בני ורוב בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה" כהונה במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה ליזכי מילתא, ליה ודחיקא
המתנות). לו ונותנין אותו לישראלאוהבים אין שהרי שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים שבעולם הכהנים כל ולכן
בלבד. הנאה טובת אם כי דווקא.במתנותיו לאו שהוא רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם. ולאחולין

רבאשמשו. ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד וכו', אדא, בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא ורב "רבא שם:
רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו מתנותיו לתת רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש (כלומר, לשמעיה

וכו'". מזכי, כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי כי ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב וחששאאכל
הטוב. ברצונו אלא שלו, לבעלים אף לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן, ליד המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו

כיוון מצוה. מחביבנא קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש אביי, אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא: להא דשמענא כיוון לי, הבו אמרי מימר חטיפנא, לא מיחטף בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא
בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר, שקילנא לי יהבו ואי אמינא. לא נמי מימר בפיהם, שאלו חלקם שמואל בני אומר, מאיר
יומי ממעלי לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים, והגרגרנים ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא כיוון המטבחיים),
שאינו יאמרו יטול, לא ואם מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול ומצוה טוב יום שהוא כיפור, יום (=בערב דכפורי

בכהני". נפשאי לאחזוקי שם), תוספות - הכיפוריםכהן יום בערב מתנות שנטל למעלה, שהובאו אביי, מדברי רבינו כן למד
ומכאן לכהן, עצמו להחזיק להחזיקבכדי כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן גם לקחת לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן

לכהן. מתנותעצמו "כל - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל כהונה, במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך באכילתןשנתתי לשנות רשאין הכהנים הקדשים), בכל (כלומר, "ובכולן צ: בזבחים משנה

זה ולפי אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה, "למשחה, קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין, ושלוקין צלויין לאכלן
נהנה אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי מאכילת כשנהנה אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם התוספות כתבו

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר



סה              
  

אֹותן מֹולגין לֹו93אין יּתנּו אּלא אֹותן, מפׁשיטין ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
והּקבה ּובצמרן, ׁשּבתֹוכּה.94ּבעֹורן ּובחלב ׁשעליה ּבחלב ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לּבעלים הּקבה חלב להּניח הּכהנים נהגּו .95ּוכבר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אֹוכלת נּׂשּואה96הּכהנת ׁשהיא ּפי על אף 97הּמּתנֹות ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

קדּׁשה98ליּׂשראל ּבהן ׁשאין מּפני הּבעל99, אּלא עֹוד, ולא . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּתנֹות חללה100אֹוכל אבל אׁשּתֹו. אֹוכלת,101ּבגלל אינּה - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכהנים ּבכלל חללים רצה102ׁשאין ואם למּכר103. הּכהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
אֹו ּכֹוכבים, לעֹובד אפּלּו ּבמּתנה, לּתנן אֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָָהּמּתנֹות
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכילם, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלהאכילם

הּמּתנֹות104ּכהן לֹו ׁשּנֹותנים חברים לֹו אם105ׁשהיּו , ְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
על ואף לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליּׂשראל ּבהן לזּכֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצה
ונֹותנין זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו, ּבאּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹּפי
זה הּיּׂשראל ׁשּיהיה והּוא ּבהן. ׁשּזכה הּיּׂשראל לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּתנֹות

לֹו106ּבדחק ׁשּזכה הּכהן ויהיה ּבּׂשר, לקנֹות לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
זה107חברֹו יּׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל אֹו108; ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּמא לידֹו, ׁשּיבֹואּו עד לֹו מזּכה אינֹו - לקיטֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּׂשכירֹו
ּכרחֹו ּבעל .109יזּכה ְְְֶַַָ

יחטף אם110לא אּלא ּבפיו, יׁשאל ולא הּמּתנֹות הּכהן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹֹ

ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן נֹוטל. - ּבכבֹוד לֹו נֹותנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּכן
נֹוטלין. והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמטּבחים

צנּוע ּכהן היה הרי111ואם - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיּודע ּכדי נֹוטל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹזה

למׁשחה ׁשּנאמר ּבחרּדל; צלי אּלא ּכּדר112הּמּתנֹות - ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּמלכים .113ׁשאֹוכלים ְְִִֶַָ

 
ּגז וראׁשית ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עּׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות

לראׁשית ואין זֹו. ּבמצוה יּׂשראל ּבכלל ּולוּים לֹו. ּתּתן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹצאנ
מאחד יפחת ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה. מן ׁשעּור זֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּגז
ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבארץ, אּלא נֹוהגת ואינּה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּׁשים.
לא אבל ּבחּלין, ונֹוהגת הּדגן. ּכראׁשית הּבית, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבפני

ְִַָֻבמקּדׁשין.
יכֹול ּוגזזן, הּבית לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?

חּוץ ּבהמה הקּדיׁש אֹו לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹיהיה
צאנ לֹומר: ּתלמּוד הּגז? ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּגּזתּה,

צאנֹו. אּלּו אין -ֵֵֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.בכתוב סמיכותם מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק מהכתוב, נתרבו שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,
.הקיבה שבתוך וחלב הקיבה גבי שעל חלב להביא אתא, למאי "והקיבה", להםשם: יש כהנים, ממון שהמתנות שכיוון

הישראל. אצל להניח כהנתרשות אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב: (ומה לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - אוכלת.במשמע עצמה שהיא שכן כל אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו קדושתשהרי בה ואין

זר. אשת בהיותה ותרומה לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי בה,כהונה, אין כהונה שקדושת פי על שאף
לה. יש כהנת דין - כמוכנ"ל אמוראים עוד עשו וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל כהנא "רב קלב. שם

כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות בזה קיים אותן לו שנתן ומי אשתו במקום מתנות שקיבל היא שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר
המתנות. את לקבל הרשאה צריך דבר.ואינו לכל כזרה היא והרי ממנה, כהונה קדושת ופקעה לה, לאסור שנבעלה

משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל דאי כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה עד: ביבמות
מתחילתה. זרה שאינה מפני אלא כהנת דין לה שיש מפני זה אין תרומה, אכלה אם ט:חומש פרק תחילת חולין תוספתא

(כלומר, בלבד" כהונה מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים לעובד מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות
ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן (=בשכנותו)צריך בשבבותיה מרבנן צורבא ליה דאית כהנא האי יוסף, רב "אמר קלג. שם

אדם בני ורוב בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה" כהונה במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה ליזכי מילתא, ליה ודחיקא
המתנות). לו ונותנין אותו לישראלאוהבים אין שהרי שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים שבעולם הכהנים כל ולכן
בלבד. הנאה טובת אם כי דווקא.במתנותיו לאו שהוא רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם. ולאחולין

רבאשמשו. ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד וכו', אדא, בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא ורב "רבא שם:
רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו מתנותיו לתת רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש (כלומר, לשמעיה

וכו'". מזכי, כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי כי ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב וחששאאכל
הטוב. ברצונו אלא שלו, לבעלים אף לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן, ליד המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו

כיוון מצוה. מחביבנא קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש אביי, אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא: להא דשמענא כיוון לי, הבו אמרי מימר חטיפנא, לא מיחטף בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא
בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר, שקילנא לי יהבו ואי אמינא. לא נמי מימר בפיהם, שאלו חלקם שמואל בני אומר, מאיר
יומי ממעלי לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים, והגרגרנים ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא כיוון המטבחיים),
שאינו יאמרו יטול, לא ואם מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול ומצוה טוב יום שהוא כיפור, יום (=בערב דכפורי

בכהני". נפשאי לאחזוקי שם), תוספות - הכיפוריםכהן יום בערב מתנות שנטל למעלה, שהובאו אביי, מדברי רבינו כן למד
ומכאן לכהן, עצמו להחזיק להחזיקבכדי כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן גם לקחת לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן

לכהן. מתנותעצמו "כל - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל כהונה, במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך באכילתןשנתתי לשנות רשאין הכהנים הקדשים), בכל (כלומר, "ובכולן צ: בזבחים משנה

זה ולפי אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה, "למשחה, קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין, ושלוקין צלויין לאכלן
נהנה אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי מאכילת כשנהנה אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם התוספות כתבו

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר



סו             
  

חּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשּקדםּב אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ראׁשית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

- ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום
הּגז. מראׁשית ְִִֵֵֵַּפטּורים

זכרים ּבלבד, הּכבּׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין
צמרן היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן ׁשהּצמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּכנקבֹות,
ׁשאין הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה

מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּתנה
לחמֹו ׁשהן ּבּתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָּכיון

הּבּׂשר ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,
והחרמים הּגר ּובגזל ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלֹו
ׁשהרי צרכיו; ּוׁשאר להֹוצאֹותיו ּבכֹורֹות ּופדיֹון אחּזה ְְְְְְֲֲִֵֵֶָָָָָָֻּוּׂשדה

ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו ֲִֵֵֶַַַָָאין
חּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחֹור אֹו אדם ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

נפטר - ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר ּגזז אם אבל הּגז. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁשית
אחר להפריׁש חּיב - ׁשּיּתן קדם הלּבינֹו הּגז. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמראׁשית
ּבראׁשית חּיב - גזז ולא ּבידֹו רחלים צמר הּתֹולׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלּבנֹו.

ֵַהּגז.
הּגֹוזז אבל ּובטרפה; ּובכֹוי ּבכלאים נֹוהג הּגז ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָראׁשית

ּפטּור. - הּמתה ֵֶַָָאת
ׁשּיּתן עד ּבאחריּותן חּיב - ואבד הּגז ראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש

קּימין. ּדבריו - ראׁשית ּגּזֹותי ּכל האֹומר: ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלּכהן.
העֹובד ׁשּגזזן אחר ּכֹוכבים עֹובד ׁשל צאנֹו ּגז ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּלֹוקח

אף חּיב, - לגּזתן הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ּפטּור - ְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכֹוככים
ּפי על ואף ּכֹוכבים, העֹובד ּברׁשּות הּגּזה ׁשּגדלה ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָעל
והּגֹוזז הֹואיל ּגזיזה. אחר ּכֹוכבים לעֹובד הּצאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשחֹוזרין
ּבׁשעת אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשּלֹו והּגזיזֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיּׂשראל

ִַָהּגּזה.
מּצאנֹו מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם חברֹו: ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹהּלֹוקח

על ואף הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר - ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹלהּגזז
מּתנֹות מֹוכר אדם אין חזקה לגזז. הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּפי

להפריׁש. חּיב הּלֹוקח - ּכלּום ׁשּיר לא ואם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֻּכהּנה.
אֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון גּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

- האחר הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָגּזת
על - לעצמֹו] נֹותן [זה לעצמֹו. נֹותן וזה לעצמֹו, נֹותן ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַזה

ּׁשּׁשּיר. מה על - לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָמה
נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין גּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּגר

עליו מחברֹו והּמֹוציא פטּור, זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנגזזּו
ְָָָהראיה.

אין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו יהיה צאן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכּמה
מּמׁשקל ּפחֹות אין ׁשּלהן ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא מחמׁש. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפחֹות
ּפחֹות אין מחמׁשּתן אחת ּכל גּזת ותהיה סלע, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשים
ּפחֹות ּגֹוזזת מהם אחת היתה סלע. עּׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
סלע ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף סלע, עּׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמׁשּתים

הּגז. מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי - יתר ְֲִִֵֵֵֵֵֵַָאֹו
ּכל ּבחלק ׁשּיהיה והּוא הּגז. ּבראׁשית חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין

- ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחד
ְִּפטּורין.

ּבאמצע ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָראׁשית
ּבלבד מהן אחת וגזז צאן חמׁש לֹו היּו יצא. - ּבּסֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבין
ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומכר
וחּיב הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּגּזתּה ּומכר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשליׁשית
על החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
והּניח ּוגזזּה אחת רחל היתה אם אבל זה. על ּומּזה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
אינן - ּגּזתּה והּניח ּוגזזּה ׁשנּיה קנה ּכ ואחר ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָּגּזתּה,

ְְִָמצטרפֹות.
לחּלק ורֹוצה הּגז ראׁשית ׁשל רּבֹות גּזֹות לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

חמׁש מּמׁשקל ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלּכהנים
לֹו, יּתן ּכ ואחר ׁשּילּבנֹו לא קטן. ּבגד ּכדי מלּבן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻסלעים
אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי צֹואי ּכׁשהּוא הּגּזה מּצמר לֹו יּתן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
ּבֹו ׁשּיהיה - לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: יתר. אֹו סלעים חמׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּלּבּון

הּמֹועלת. מּתנה ְֵֶֶַַָָּכדי
,אֹומר אני לפיכ ּדבר. לכל חּלין - הּגז ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻראׁשית

ליּׂשראל, נּׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנים
הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ּבהמה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמּתנֹות

  
ּבכֹור ׁשהּוא ּבנֹו מּיּׂשראל איׁש ּכל לפּדֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות

א ונאמר: לי; רחם ּפטר ּכל ׁשּנאמר: הּיּׂשראלית. ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָלאּמֹו
האדם. ּבכֹור את תפּדה ְְִֵֶָָָָֹּפדה

את לפּדֹות ׁשהחּיב ּבנּה; את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואין
- ּפדהּו ולא האב עבר ּבנֹו. את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא - ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹעצמֹו

עצמֹו. את יפּדה ְְְְִִֶֶֶַַּכׁשּיגּדל
ואחר ּתחּלה עצמֹו יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהיה

עצמֹו. יפּדה - אחד ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּכ
ּכדי לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות ּבנֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהיה

ׁשּנאמר: לרגל; עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו את ּפֹודה - ולזה ְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלזה
ריקם. פני יראּו ולא :ּכ ואחר ּתפּדה, ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה
הּפדיֹון נֹותן ּכ ואחר ׁשהחינּו, ּומבר וחֹוזר הּבן, ּפדיֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּומבר הּבכֹור, לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹלּכהן.

ֱֶֶָׁשהחינּו.
?ּפֹודהּו ּובכּמה זמן. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָמצוה

ּבכסף ּבין ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ׁשּנאמר: סלעים; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
הּׁשקלים. ּכענין ממֹון, ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ׁשהן מּפני ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלפיכ
ּפדהּו ואם ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּכקרקעֹות;

ּפדּוי. אינֹו - ֵֶָָּבהן
סל חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא לּכהן האב לּתןּכתב חּיב - עים ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

חמׁש ּבּׁשּוק ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן ּפדּוי. אינֹו ּובנֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו,
נתן ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹסלעים
אחר ּבזה ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעּׂשרה סלעים ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמׁש

יצא. - ֶָָזה
לֹו יּתן ולא מחזיר; - הּפדיֹון לֹו להחזיר הּכהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ּפדּוי, ּבנֹו אין - לֹו והחזיר ּכן עּׂשה ואם ׁשּיחזיר. ודעּתֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּוא
אחר הּכהן רצה ואם גמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹעד
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להחזיר מנת על לֹו ונתן ּפרׁש אם וכן יחזיר. - להחזיר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּכ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי -ְֲֵָ

אם וחמר: מּקל הּבן מּפדיֹון ּפטּורים - ּולוּים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ּבּמדּבר, יּׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּפטרּו

הּדבר ׁשאין ּפטּור. - הּלוּיה ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּׂשראל
ּביּׂשראל. רחם ּפטר ׁשּנאמר: ּבאם; אּלא ּבאב, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּתלּוי

וכהנת ּפטּור. ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד המעּברת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻלוּיה
מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב; ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהמעּברת

ּכֹוכבים. העֹובד ּבבעילת ְְִִִֵַַָָָֻהּכהּנה
- יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת חלל: ּבן לֹו ׁשּנֹולד ְְִֵֵֵֶַָָָָֹּכהן

מת ּבפדיֹונֹו; האב זכה ׁשּלא עצמֹו, את לפּדֹות חּיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּבן
ׁשהרי עצמֹו, את לפּדֹות הּבן חּיב אינֹו - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָאחר

ּבפדיֹונֹו. האב ְְִָָָָזכה
מעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה וכּותית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשפחה

ונֹולד הֹואיל בקדּׁשה, ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו,
ּפטר והרי ּביּׂשראל, רחם ּפטר ׁשּנאמר: חּיב; - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבקדּׁשה
אחר אֹו ילדה ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורחם

הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ילדה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנתּגּירה
ונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּכּותית

ואין רחם, ּפטר ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - אחר ולד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָוילדּו
טמאה ׁשאּמֹו נפל ּכל הּנפלים: אחר הּבא וכן רחם. ּפטר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
אּמֹו ׁשאין נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלדה
יֹום הּמּפלת אֹו וחגבים ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכמֹו לדה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָטמאה
לפּדֹות. וחּיב לּכהן ּבכֹור אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹארּבעים

אחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת
חי והּוא ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמנה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאינֹו
והחזירֹו, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת ּתׁשעה ּבן וכן ומת, ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹוהחזירֹו
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה זה - וילדה אחיו יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר
ּפֹוטר ּפּדחּתֹו ּומּׁשּתצא ראׁשֹון. ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשהרי

אחריו. ֲַַָָהּבא
:ּפטּורים ׁשניהם - ּכדרּכֹו אחריו והּבא דפן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹיֹוצא

ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, מן יצא ׁשּלא לפי - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
ֵַאחר.

;יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָמאימתי
ׁשלׁשים, ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

טרפ נעּׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ּבחמׁשואפּלּו חּיב אינֹו - ה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
מת [ואם הּפדיֹון. לֹו יחזיר - לּכהן ונתן הקּדים ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹסלעים.
יּתן. - נתן לא ואם ּבפדיֹון;] חּיב - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאחר

מעכׁשיו לֹו אמר אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְְִִִֵֶַַָָָָמי
ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום ׁשלׁשים לאחר לֹו אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין -ְְְְְִִֵַַַָָָ
יֹום. ׁשלׁשים לאחר קּימין הּמעֹות ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַַַָָואף

,ּפטּור זה הרי - לא אֹו ּבפדיֹון חּיב אם ספק ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹמי
יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת הראיה. עליו מחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהּמֹוציא
מאביו ראיה ׁשּיביא עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - יֹום ׁשלׁשים לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּפדהּו

נפּדה. ׁשּלא ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת ְְְִִֶֶֶַַָָֹהּוא

אי ידּוע ואין ּונקבה זכר וילדה אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמי
זכרים, ׁשני ילדה ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹזה
סלעים חמׁש נֹותן - הּבכֹור מהן זה אי ידּוע ׁשאין ּפי על ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד מת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלּכהן.
ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין האב, מת הראיה. עליו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָָָמחברֹו
יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ׁשּלא ּבין יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; סלעים חמׁש הּנכסים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמן

עּׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי
לכהן אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד מת לּכהן. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹסלעים
- נתן ּכהנים לׁשני ואם סלעים; חמׁש לֹו יחזיר - נתן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאחד
זה, ּבן על זה ּפדיֹון צּין לא ׁשהרי מהן; להֹוציא יכֹול ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹאינֹו

מחברי. החזר לֹומר: יכֹול מהן אחד ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכל
זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשּתי

יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּונקבה
רחם. ּפטר מהן אחד ֵֶֶֶֶֶֶָָָזכר

,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד זה אי ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאֹומר:
ׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן - האב מת ּפטּור. האב - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו

סלעים. ְִֵָָחמׁש
לּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹילדּו

ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר: ׁשאני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכלּום;
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּתי
סלעים. חמׁש נֹותן וזה סלעים, חמׁש נֹותן זה - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָונתערבּו
אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנתנּו
לכהן ואם מּידן; להֹוציא יכֹולין אינן - נתנּו ּכהנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹלׁשני
זה ויל הרׁשאה, לחברֹו מהן אחד ּכֹותב - נתנּו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבהרׁשאה
חּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו

ּבעלּה אחר ׁשהתה ׁשּלא מבּכרת וכן עצמֹו. את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלפּדֹות
אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָׁשלׁשה
את לפּדֹות חּיב והּבן ּפטּורין, ׁשניהן - לאחרֹון ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבן

ְַעצמֹו.
- זכרים ּוׁשני נקבֹות ׁשּתי אֹו וזכר נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום. לּכהן ּכאן ְֵֵַָֹאין
לא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתי

חמׁש נֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכר ילדּו לּכהן. ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹסלעים

נֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אׁשּתֹו אם ספקֹות: ּבׁשני אּלא נפטר ׁשּלא סלעים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹחמׁש
- והּנקבה הּזכר ילדה היא ואם חּיב, - ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָילדה
רחֹוק והּדבר והֹואיל ּתחּלה; נקבה ילדה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ּפדיֹונֹו. יּתן -ְִִֵ
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סז              
  

להחזיר מנת על לֹו ונתן ּפרׁש אם וכן יחזיר. - להחזיר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּכ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי -ְֲֵָ

אם וחמר: מּקל הּבן מּפדיֹון ּפטּורים - ּולוּים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ּבּמדּבר, יּׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּפטרּו

הּדבר ׁשאין ּפטּור. - הּלוּיה ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּׂשראל
ּביּׂשראל. רחם ּפטר ׁשּנאמר: ּבאם; אּלא ּבאב, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּתלּוי

וכהנת ּפטּור. ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד המעּברת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻלוּיה
מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב; ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהמעּברת

ּכֹוכבים. העֹובד ּבבעילת ְְִִִֵַַָָָֻהּכהּנה
- יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת חלל: ּבן לֹו ׁשּנֹולד ְְִֵֵֵֶַָָָָֹּכהן

מת ּבפדיֹונֹו; האב זכה ׁשּלא עצמֹו, את לפּדֹות חּיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּבן
ׁשהרי עצמֹו, את לפּדֹות הּבן חּיב אינֹו - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָאחר

ּבפדיֹונֹו. האב ְְִָָָָזכה
מעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה וכּותית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשפחה

ונֹולד הֹואיל בקדּׁשה, ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו,
ּפטר והרי ּביּׂשראל, רחם ּפטר ׁשּנאמר: חּיב; - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבקדּׁשה
אחר אֹו ילדה ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורחם

הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ילדה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנתּגּירה
ונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּכּותית

ואין רחם, ּפטר ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - אחר ולד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָוילדּו
טמאה ׁשאּמֹו נפל ּכל הּנפלים: אחר הּבא וכן רחם. ּפטר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
אּמֹו ׁשאין נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלדה
יֹום הּמּפלת אֹו וחגבים ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכמֹו לדה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָטמאה
לפּדֹות. וחּיב לּכהן ּבכֹור אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹארּבעים

אחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת
חי והּוא ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמנה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאינֹו
והחזירֹו, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת ּתׁשעה ּבן וכן ומת, ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹוהחזירֹו
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה זה - וילדה אחיו יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר
ּפֹוטר ּפּדחּתֹו ּומּׁשּתצא ראׁשֹון. ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשהרי

אחריו. ֲַַָָהּבא
:ּפטּורים ׁשניהם - ּכדרּכֹו אחריו והּבא דפן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹיֹוצא

ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, מן יצא ׁשּלא לפי - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
ֵַאחר.

;יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָמאימתי
ׁשלׁשים, ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

טרפ נעּׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ּבחמׁשואפּלּו חּיב אינֹו - ה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
מת [ואם הּפדיֹון. לֹו יחזיר - לּכהן ונתן הקּדים ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹסלעים.
יּתן. - נתן לא ואם ּבפדיֹון;] חּיב - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאחר

מעכׁשיו לֹו אמר אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְְִִִֵֶַַָָָָמי
ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום ׁשלׁשים לאחר לֹו אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין -ְְְְְִִֵַַַָָָ
יֹום. ׁשלׁשים לאחר קּימין הּמעֹות ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַַַָָואף

,ּפטּור זה הרי - לא אֹו ּבפדיֹון חּיב אם ספק ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹמי
יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת הראיה. עליו מחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהּמֹוציא
מאביו ראיה ׁשּיביא עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - יֹום ׁשלׁשים לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּפדהּו

נפּדה. ׁשּלא ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת ְְְִִֶֶֶַַָָֹהּוא

אי ידּוע ואין ּונקבה זכר וילדה אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמי
זכרים, ׁשני ילדה ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹזה
סלעים חמׁש נֹותן - הּבכֹור מהן זה אי ידּוע ׁשאין ּפי על ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד מת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלּכהן.
ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין האב, מת הראיה. עליו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָָָמחברֹו
יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ׁשּלא ּבין יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; סלעים חמׁש הּנכסים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמן

עּׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי
לכהן אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד מת לּכהן. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹסלעים
- נתן ּכהנים לׁשני ואם סלעים; חמׁש לֹו יחזיר - נתן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאחד
זה, ּבן על זה ּפדיֹון צּין לא ׁשהרי מהן; להֹוציא יכֹול ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹאינֹו

מחברי. החזר לֹומר: יכֹול מהן אחד ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכל
זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשּתי

יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּונקבה
רחם. ּפטר מהן אחד ֵֶֶֶֶֶֶָָָזכר

,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד זה אי ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאֹומר:
ׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן - האב מת ּפטּור. האב - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו

סלעים. ְִֵָָחמׁש
לּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹילדּו

ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר: ׁשאני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכלּום;
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּתי
סלעים. חמׁש נֹותן וזה סלעים, חמׁש נֹותן זה - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָונתערבּו
אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנתנּו
לכהן ואם מּידן; להֹוציא יכֹולין אינן - נתנּו ּכהנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹלׁשני
זה ויל הרׁשאה, לחברֹו מהן אחד ּכֹותב - נתנּו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבהרׁשאה
חּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו

ּבעלּה אחר ׁשהתה ׁשּלא מבּכרת וכן עצמֹו. את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלפּדֹות
אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָׁשלׁשה
את לפּדֹות חּיב והּבן ּפטּורין, ׁשניהן - לאחרֹון ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבן

ְַעצמֹו.
- זכרים ּוׁשני נקבֹות ׁשּתי אֹו וזכר נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום. לּכהן ּכאן ְֵֵַָֹאין
לא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתי

חמׁש נֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכר ילדּו לּכהן. ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹסלעים

נֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אׁשּתֹו אם ספקֹות: ּבׁשני אּלא נפטר ׁשּלא סלעים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹחמׁש
- והּנקבה הּזכר ילדה היא ואם חּיב, - ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָילדה
רחֹוק והּדבר והֹואיל ּתחּלה; נקבה ילדה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ּפדיֹונֹו. יּתן -ְִִֵ
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סח             
  

ה'תשע"א תשרי ו' שלישי יום

  
מּיּׂשראל אדם ּכל לפּדֹות עּׂשה חמֹור1מצות 2ּפטר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לפ3ּבּׂשה רצה לא ואם לערפֹו. עּׂשה מצות - ׁשּנאמר:4ּדֹותֹו . ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּוׁשּתי וערפּתֹו. תפּדה לא ואם בּׂשה, ּתפּדה חמֹור ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּופטר

אּלּו מקֹום5מצֹות ּבכל זמן6נֹוהגֹות ּפדּיה7ּובכל ּומצות . ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ
עריפה למצות .8קֹודמת ְְֲִִֶֶַָ

לּכהן נֹותנֹו ּבֹו ׁשּפֹודין רחם9הּׂשה ּפטר ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
.10וגֹומר ְֵ

טמאה ּבהמה ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואת
ּבלבד החמֹור היא ּכאן .11האמּורה ְֲֲִִַַָָָ

קדם מכרֹו ואם ׁשּיּפדה; עד ּבהנאה אסּור חמֹור ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּפטר
אסּורים ּדמיו - מת12ּפדיֹון ואם .13- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון קדם ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹ

הֹואיל עריפה, לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיּקבר;
לפיכ נפּדה. ּבעצמֹו14ולא החמֹור ּפטר ונתן ּפדהּו לא אם , ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ויּקח ּבּׂשה, ׁשּיפּדהּו עד ּבֹו להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלּכהן
והּכהנים ויּקבר. יערפּנּו אֹו לעצמֹו, ּדבר15הּׂשה על חׁשּודים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אם אּלא לּכהן, חמֹור ּפטר לּתן ליּׂשראל אסּור לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹזה.
ּבפניו הּכהן ּפדהּו .16ּכן ְֵֵַָָָָֹ

לּכהן ׁשּיּתנּנּו קדם הּׂשה ּומת חמֹור ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹהפריׁש
ּבאחריּותֹו חּיב אינֹו לּכהן17- הּנבלה ויּתן ּבּה18, .19להנֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

לּכהן הּטלה יּתן - ׁשּפדהּו אחר החמֹור ּפטר ּומּתר20מת , ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
נפּדה.21ּבהניתֹו ׁשּכבר , ְְֲִֶַָָָָ

יֹום.22מאימתי ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? חּיב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לערפֹו רצה אם יֹום, ׁשלׁשים רצה23ּומאחר אם עֹורפֹו; - ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ּבלבד עּכּוב מצות אּלא ּכאן ואין ּפֹודה, - .24לפּדֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ּבקֹופיץ עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה ׁשּנאמר:26מאחֹוריו25לא ; ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָֹ
וערפּתֹו תפּדה לא ולא27ואם ּבמּקל לא אֹותֹו ממיתין ואין . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹֹֹ
ּבקרּדם ולא ּבמגרה28ּבקנה בקֹופיץ29ולא אּלא ולא30, . ְְְְְְְְִִֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ

ׁשּנאמר: ׁשּימּות; עד ּבפניו הּדלת וינעל לחדר ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָיכניסּנּו
.31וערפּתֹו ְֲַַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאשה כיוון מישראל", איש "כל א: הלכה י"א בפרק למעלה רבינו כתב הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
בנה. את לפדות חייבת בלבד.אינה חמור של -בכור שה לו אין ואם בלבד. חיים ועיזים כבשים אלא שה, קרוי ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, שגםפודהו הרי עריפה", למצות קודמת הפדייה "מצות שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן למד
ידי (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן), ונתנו בשה פדהו שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא שאמרו ומה מצוה. היא עריפה

העריפה. למצות טעם אלא זה אין מדועעריפה), ולומר, עלי להקשות למקשה "אפשר רבינו: כתב פב) (עשה המצוות בספר
כמו המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה ואינך מצוות, כשתי ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה אתה
קודמת פדייה "מצות יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי היותן על המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי בכלל שביארת
שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה, או לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה". למצות קודמת ייבום ומצות עריפה למצות

שאמרו". כמו מצוה וזו מצוה וזו לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר כך עצמה, בפני מצוה בקידושיןוהחליצה מפורש כן
לארץ". בחוץ בין בארץ בין ונוהגין ביאה, בהן דכתיב חמור ופטר תפילין "והרי הבית.לז. בפני שלא ואםגם "שנאמר

וערפתו". תפדה לכהן.לא דמיו נותן בשוויו, פדאו אם (כלומר,וכן לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר בשר "לכל
לומר אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב הקיש הרי תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך לכהן),

טמאה. בהמה בכור פדיון כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם [תפדהלך חמור פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך אמרתי חמור פטר בהנאתבשה], סיפא, החמור), פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות

כסף שבידו הכסף שאין שכיוון הוא, יהודה רבי של וטעמו מתיר. שמעון ורבי בהנאה, יהודה רבי אוסר בשניהם כלומר, גופו,
מהם, ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את תופס ההנאה איסור שאין פי על אף לכן הנאה, איסור עבור שקיבל כסף אלא פדיון,
שם, בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר - אחר אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה שהוא שנמצא

אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי מקודשת" בדמיהן וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים משנהבכמה
אין אומרים וחכמים וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי לכהן), ליתנו הספיק ולא טלה שהפריש (לאחר חמור פטר "מת יב: בבכורות
קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה, הפרשת עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר אלא נחלקו ולא להיקבר", צריך

הכל. לדברי ייקבר שייפדה.פדיון, עד בהנאה אסור חמור שפטר לפי לפדותו,כלומר, מבלי חמור בפטר להשתמש
לפדותו. לי ולמה שלי, הוא תחתיו שאפריש השה הרי באמרו: לעצמו היתר מורה בפניו.שהוא ערפו "דמעידנאאו

הפרשתו עם מיד לכן החמור, פטר קדושת פוקעת השה הפרשת ידי שעל שכיוון דבר, של וטעמו קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה
הפרשה. משעת שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל ונמצא הכהן, של השה מת.הרי הכהן של השה שהרי

."קאי דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה בעלים בי דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם הואשם, שהרי
החמור.שלו. פטר ואילךשל מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה (בכור של "מצוותו חמא בר רמי שהביא כברייתא

שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו ש"מצוותו", ששת, רב לדעת שם שאמרו וכמו עורפו", או פודהו או
יום. שלושים לאחר אף עובר אינו אדם לבכור טמאה בהמה בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים [מפשטותשלרבנן

עיון]. וצריך לעריפה. ראוי אינו יום שלושים שתוך נראה, שלושיםהלשון עליו שעברו לאחר אף עליו עובר אינו כלומר,
הפדיון. את לעכב לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה חכמים: שאמרו אלא שהקצביםיום, גרזן כמין גדול, "סכין

הבשר". בו ערפו.חותכים ממולמצד ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו מותר שאין מעורף, נגזר הזה "והפועל
בו.גרזן.ערפו". לנסר משנן להב בעלת עריפה".סכין דרך דווקא."שכן בעריפה לך: לומר

             
  

ולא ׁשחּוט, ּבּׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין
ּבכלאים32ּבטרפה ולא ּבכֹוי33, ולא ּתפּדה34, ׁשּנאמר: ; ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ּבלבד חּיים ועּזים ּכבּׂשים אּלא ּׂשה קרּוי ואין .35בּׂשה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
לאחר הּדֹומה ּבּׂשה ּפֹודין ּפדּוי36אין - ּפדה ואם ;37. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

נאמר ׁשהרי הּמקּדׁשין. ּבפסּולי לא אבל ּפקּועה, ּבבן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּופֹודין
ּפסּולי אף ּבֹו, ּפֹודין אין - ואּיל ּצבי מה וכאּיל; ּכּצבי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבהן:

ּבהם. ּפֹודין אין ְִִֵֶַָָֻהּמקּדׁשין
ּבעלי ּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ּבּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָּפֹודין

ּגדֹולים. ּבין קטּנים ּבין ְְִִִֵֵַמּומים,
,הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין - ׁשביעית מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּׂשה

ּפֹודהּו - לפּדֹותֹו ּׂשה לֹו אין אם הּספק. את ּבֹו ּפֹודין ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָאבל
עליו, להחמיר ּׂשה ּתֹורה אמרה לא לּכהן. ּדמיו ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹּבׁשויֹו
עּׂשר ׁשּׁשוה חמֹור ּפטר לֹו היה ׁשאם עליו; להקל ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא
חמּור זה יהיה ולא דינר. ׁשוה ּבּׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹסלעים

ּבׁשויֹו. ּבכסף ׁשּנפּדה ההקּדׁש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָמן
מּׁשלׁשה חמֹור ּפטר דמי ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה

- זּוזים מּׁשלׁשה ּפחֹות דמיו היּו אם אבל ּולמעלה; ְְְֲִִִִַָָָָָָָזּוזים
בּׂשה אּלא אֹותֹו ּפֹודין יפה38אין ועין זּוזים. ּבׁשלׁשה אֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ּבׁשלׁשה - ּובינֹונית סלע, ּבחצי - רעה ועין מּסלע, יפחת ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלא
ִזּוזים.

חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ּפדּוי39והּפֹודה זה הרי -40, ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָ
לבעליו .41והחמֹור ְְֲִַָָ

ּבכֹור ׁשּנאמר: חמֹור. מּפטר ּפטּורין - ּולוּים ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹּכהנים
ּבבכֹור ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה; הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם
- אדם מּבכֹור והּפטּור טמאה, ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו - ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאדם

טמאה ּבהמה מּבכֹור .42ּפטּור ְְְִֵֵָָָ
חמֹורֹו עּבר עּבר43הּלֹוקח הּמֹוכר אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ֲִֵֵֵֶַַַַַָֻֻ

רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד זה44חמֹורֹו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הּבכֹורה מן זה45ּפטּור ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין היה46, . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

אּלא לֹו היה לא אפּלּו ּבּבכֹור, אֹו ּבאם ׁשּתף ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻהעֹובד
ּבֹו מאלף ּפטּור47אחד זה הרי לֹו48- היה ּבאּמֹו49. אֹו ּבֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָ

אחד אזנֹו50אבר אפּלּו רגלֹו, אֹו ידֹו ּכגֹון ׁשאּלּו51, ּכל : ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּפטּור זה הרי - מּום ּבעל יהיה ואם52יחת הּבכֹורה; מן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

לּמזּבח מּום ּבעל יהיה לא ּכֹוכבים העֹובד חלק 53ּכׁשּיחת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
חּיב זה הרי ּכֹוכבים54- העֹובד מן חמֹור המקּבל וכן . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּביניהם והּולד ּבּה מּטּפל ׁשּקּבל55להיֹות ּכֹוכבים עֹובד אֹו , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּבכֹורה מן ּפטּור הּכל - רחם56מּיּׂשראל ּפטר ׁשּנאמר: . ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּביּׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד - ּובּבהמה ּבאדם יּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבני
חמֹורֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר 57ּגר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנתּגּיר אחר לערף58אֹו חּיב זה הרי לפּדֹות59- ואם60אֹו . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.חיה למעלהשאינה רבינו שכתב ומה מינים. שני של תערובת אלא "שה", זה שאין דבר, של וטעמו העז. על הבא כבש
מקצת "אפילו מכאן ולמדו שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב ועז מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט בפרק

אלאשה". שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא כשהוא זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה, ספק חיה ספק
דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל התורה, שאמרה שה דתניאבמקום היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם: בגמרא

הללו". השמות לכל פרט כאן אף הללו, השמות לכל פרט להלן מה "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג בג בן
דילפת דעתיך מאי זוטרא למר אשי רב ליה "אמר שם: אמרו שהרי זו, שווה גזירה סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב סובר, ורבינו

זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח, למד לא עצמו אשי שרב הרי - כימפסח" אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
בו. פודין רחל, כשל סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין שםהמדובר נסתפקו שלא היא, רבינו שדעת נראה

אם בכך ומה "שה", הוא שהרי בו, שפודין הוא פשוט מדאורייתא אבל מדרבנן, אלא אחר), למין הדומה (=שה ב"נדמה" פודין אם
אחר. למין אלא אמו למין דומה שהוא.אינו כל שווה החמור.אפילו פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה בין

פדה גוי אם אף ולכן בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד, החמור פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר שפדיון
שפדה". "ישראל כתב: ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב ולכן פדוי, זה הרי ישראל של חמור חמורפטר שפטר דבר, של וטעמו

חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר שלו להיות ראוי הוא הרי עתה, בהנאה אסור שהוא פי על ואף הבעלים. כממון נחשב
ההנאה. איסור שפקע אלא החמור), בעל (=של שלו הוא אףהרי הם פטורים לכן הבן, מפדיון פטורים ולוויים שכהנים וכיוון

שפטרו מצינו שלא - הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון והלוויים הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון
מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר, ישראל של טמאות בהמות ולוויים שלאכהנים דבר לוקח זה ואין בכור. הוא והעובר

קיים. העובר שהרי לעולם, הואבא פטור שהרי הכהן, מן העובר את מפקיע הוא שהרי לגוי, חמורו עובר למכור כלומר,
השה. את מפסיד הכהן ונמצא לומלפדותו, ובמוכר הגוי, של היא האם גוי, של חמורו עובר בלוקח שהרי חמור, פטר מפדיון

ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון חיוב ואין הגוי, של הוא העובר חמורו, לוקח,עובר תנא דאי "צריכי, שם:
לן". משמע קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה אימא מקדושה, לה מפקע דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי דקא משום אמינא הוה

.באמו קנסוהו.או לא הגוי עם להשתתף שאסור פי על ואף פוטרת. גוי ששותפות האברלגוי.כיוון ומלבד
כלום. לו אין -.קטן אבר הונאשהוא רב אמר הבכורה, מן פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה שם:

נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם אחד אבר לגוי יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר' אמר הכי ליה אמר וכו', אזנו, אפילו
שאם האבר, מן חלק רק לו יש אם אפילו אלא האבר, כל לגוי שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב וכו', פטור), זה הרי טריפה, או

פטור. זה הרי מום בעל יהא טהורה.ייחתך בבהמה הדבר היה חשובה.אם שותפותו שניהם,שאין של כלומר,
הטיפול. הישראל.בשכר של חציו ישראל".אף "בבני זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון חייב,ופטור הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה משעת בכור נעשה שהעובר לחיובולקבור.כיוון ארבע בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד. בחולין
ופודהו לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק, בהנאה אסור החמור שפטר (שכיוון לחיוב וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור, וארבע

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא (כלומר, לפטור חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע כדי
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ולא ׁשחּוט, ּבּׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין
ּבכלאים32ּבטרפה ולא ּבכֹוי33, ולא ּתפּדה34, ׁשּנאמר: ; ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ּבלבד חּיים ועּזים ּכבּׂשים אּלא ּׂשה קרּוי ואין .35בּׂשה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
לאחר הּדֹומה ּבּׂשה ּפֹודין ּפדּוי36אין - ּפדה ואם ;37. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

נאמר ׁשהרי הּמקּדׁשין. ּבפסּולי לא אבל ּפקּועה, ּבבן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּופֹודין
ּפסּולי אף ּבֹו, ּפֹודין אין - ואּיל ּצבי מה וכאּיל; ּכּצבי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבהן:

ּבהם. ּפֹודין אין ְִִֵֶַָָֻהּמקּדׁשין
ּבעלי ּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ּבּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָּפֹודין

ּגדֹולים. ּבין קטּנים ּבין ְְִִִֵֵַמּומים,
,הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין - ׁשביעית מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּׂשה

ּפֹודהּו - לפּדֹותֹו ּׂשה לֹו אין אם הּספק. את ּבֹו ּפֹודין ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָאבל
עליו, להחמיר ּׂשה ּתֹורה אמרה לא לּכהן. ּדמיו ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹּבׁשויֹו
עּׂשר ׁשּׁשוה חמֹור ּפטר לֹו היה ׁשאם עליו; להקל ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא
חמּור זה יהיה ולא דינר. ׁשוה ּבּׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹסלעים

ּבׁשויֹו. ּבכסף ׁשּנפּדה ההקּדׁש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָמן
מּׁשלׁשה חמֹור ּפטר דמי ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה

- זּוזים מּׁשלׁשה ּפחֹות דמיו היּו אם אבל ּולמעלה; ְְְֲִִִִַָָָָָָָזּוזים
בּׂשה אּלא אֹותֹו ּפֹודין יפה38אין ועין זּוזים. ּבׁשלׁשה אֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ּבׁשלׁשה - ּובינֹונית סלע, ּבחצי - רעה ועין מּסלע, יפחת ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלא
ִזּוזים.

חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ּפדּוי39והּפֹודה זה הרי -40, ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָ
לבעליו .41והחמֹור ְְֲִַָָ

ּבכֹור ׁשּנאמר: חמֹור. מּפטר ּפטּורין - ּולוּים ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹּכהנים
ּבבכֹור ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה; הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם
- אדם מּבכֹור והּפטּור טמאה, ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו - ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאדם

טמאה ּבהמה מּבכֹור .42ּפטּור ְְְִֵֵָָָ
חמֹורֹו עּבר עּבר43הּלֹוקח הּמֹוכר אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ֲִֵֵֵֶַַַַַָֻֻ

רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד זה44חמֹורֹו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הּבכֹורה מן זה45ּפטּור ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין היה46, . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

אּלא לֹו היה לא אפּלּו ּבּבכֹור, אֹו ּבאם ׁשּתף ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻהעֹובד
ּבֹו מאלף ּפטּור47אחד זה הרי לֹו48- היה ּבאּמֹו49. אֹו ּבֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָ

אחד אזנֹו50אבר אפּלּו רגלֹו, אֹו ידֹו ּכגֹון ׁשאּלּו51, ּכל : ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּפטּור זה הרי - מּום ּבעל יהיה ואם52יחת הּבכֹורה; מן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

לּמזּבח מּום ּבעל יהיה לא ּכֹוכבים העֹובד חלק 53ּכׁשּיחת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
חּיב זה הרי ּכֹוכבים54- העֹובד מן חמֹור המקּבל וכן . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּביניהם והּולד ּבּה מּטּפל ׁשּקּבל55להיֹות ּכֹוכבים עֹובד אֹו , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּבכֹורה מן ּפטּור הּכל - רחם56מּיּׂשראל ּפטר ׁשּנאמר: . ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּביּׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד - ּובּבהמה ּבאדם יּׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבני
חמֹורֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר 57ּגר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנתּגּיר אחר לערף58אֹו חּיב זה הרי לפּדֹות59- ואם60אֹו . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.חיה למעלהשאינה רבינו שכתב ומה מינים. שני של תערובת אלא "שה", זה שאין דבר, של וטעמו העז. על הבא כבש
מקצת "אפילו מכאן ולמדו שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב ועז מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט בפרק

אלאשה". שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא כשהוא זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה, ספק חיה ספק
דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל התורה, שאמרה שה דתניאבמקום היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם: בגמרא

הללו". השמות לכל פרט כאן אף הללו, השמות לכל פרט להלן מה "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג בג בן
דילפת דעתיך מאי זוטרא למר אשי רב ליה "אמר שם: אמרו שהרי זו, שווה גזירה סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב סובר, ורבינו

זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח, למד לא עצמו אשי שרב הרי - כימפסח" אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
בו. פודין רחל, כשל סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין שםהמדובר נסתפקו שלא היא, רבינו שדעת נראה

אם בכך ומה "שה", הוא שהרי בו, שפודין הוא פשוט מדאורייתא אבל מדרבנן, אלא אחר), למין הדומה (=שה ב"נדמה" פודין אם
אחר. למין אלא אמו למין דומה שהוא.אינו כל שווה החמור.אפילו פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה בין

פדה גוי אם אף ולכן בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד, החמור פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר שפדיון
שפדה". "ישראל כתב: ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב ולכן פדוי, זה הרי ישראל של חמור חמורפטר שפטר דבר, של וטעמו

חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר שלו להיות ראוי הוא הרי עתה, בהנאה אסור שהוא פי על ואף הבעלים. כממון נחשב
ההנאה. איסור שפקע אלא החמור), בעל (=של שלו הוא אףהרי הם פטורים לכן הבן, מפדיון פטורים ולוויים שכהנים וכיוון

שפטרו מצינו שלא - הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון והלוויים הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון
מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר, ישראל של טמאות בהמות ולוויים שלאכהנים דבר לוקח זה ואין בכור. הוא והעובר

קיים. העובר שהרי לעולם, הואבא פטור שהרי הכהן, מן העובר את מפקיע הוא שהרי לגוי, חמורו עובר למכור כלומר,
השה. את מפסיד הכהן ונמצא לומלפדותו, ובמוכר הגוי, של היא האם גוי, של חמורו עובר בלוקח שהרי חמור, פטר מפדיון

ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון חיוב ואין הגוי, של הוא העובר חמורו, לוקח,עובר תנא דאי "צריכי, שם:
לן". משמע קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה אימא מקדושה, לה מפקע דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי דקא משום אמינא הוה

.באמו קנסוהו.או לא הגוי עם להשתתף שאסור פי על ואף פוטרת. גוי ששותפות האברלגוי.כיוון ומלבד
כלום. לו אין -.קטן אבר הונאשהוא רב אמר הבכורה, מן פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה שם:

נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם אחד אבר לגוי יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר' אמר הכי ליה אמר וכו', אזנו, אפילו
שאם האבר, מן חלק רק לו יש אם אפילו אלא האבר, כל לגוי שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב וכו', פטור), זה הרי טריפה, או

פטור. זה הרי מום בעל יהא טהורה.ייחתך בבהמה הדבר היה חשובה.אם שותפותו שניהם,שאין של כלומר,
הטיפול. הישראל.בשכר של חציו ישראל".אף "בבני זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון חייב,ופטור הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה משעת בכור נעשה שהעובר לחיובולקבור.כיוון ארבע בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד. בחולין
ופודהו לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק, בהנאה אסור החמור שפטר (שכיוון לחיוב וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור, וארבע

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא (כלומר, לפטור חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע כדי



ע              
  

ּבּׂשה עליו61ּפדה מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּגר, ׁשל הּׂשה - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
.62הראיה ְָָָ

חמֹור ּפטר ׁשהפריׁש ּכֹוכבים אֹותֹו63עֹובד מֹודיעין - ְֲִִִִִֵֶֶֶָ
חּיב מּתר64ׁשאינֹו הּוא והרי ועבֹודה65, .66ּבגּזה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻ

חמֹור ּכמין ׁשּילדה סּוס67ּפרה ּכמין ׁשּילדה חמֹור אֹו ,68 ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָ
ּפטּור חמֹור,69- ּופטר בּׂשה ּתפּדה חמֹור ּופטר ׁשּנאמר: ; ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ

ואם חמֹור. והּנֹולד חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
ּבֹו ּבּבכֹורה70יׁש חּיב - חמֹור סימני .71מקצת ְְֲִִֵֵַַָָָָ

טלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו
להפקיע72לּכהן ּכדי אחד, טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נֹולד73קדּׁשה הּזכר ׁשּמא ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
לּכהן,74ּתחּלה ואינֹו לּבעלים, - ׁשהפריׁש זה וטלה ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא
ׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי

לּכהן נֹותן75טלאים - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר . ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹ
לּכהן אחד .76טלה ֵֶֶַָָֹ

- נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ּכלּום לּכהן ּכאן לעצמֹו,77אין טלה להפריׁש צרי ואינֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

זכר ילדה האחת ׁשּמא הרּבה: ספקֹות ּכאן ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלפי
והאחרת נקבה ילדה זֹו ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ילדה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה

זכר ואחריה נקבה אֹו נקבה ואחריו ספקֹות78זכר וכן . ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני יׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהרּבה
לּכהן. אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּכרה,

לּכהן, נֹותנֹו ואינֹו לעצמֹו, אחד טלה מפריׁש - ּונקבה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר
הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמּפני

אם ידּוע ואין ּכֹוכבים העֹובד מן חמֹור הּלֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוכן
ּבּׂשה אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה לא אֹו והּוא79ּבּכרה ְְְְְְִִֶֶָָָָָָֹ

ספק. ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֵֶַָָלּבעלים,
לֹו ׁשהיּו הפריׁשֹו80מי מהן אחד ּכל טלאים, עּׂשרה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

חמֹור ּפטר ספק ּומתעּׂשרין81על ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
הּבהמה מעּׂשר82ּכׁשאר מהן אחד ּומפריׁש ׁשּלֹו83. והּׁשאר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

.84ּכׁשהיּו ְֶָ
וּדאין85יּׂשראל חמֹורים ּפטרי עּׂשרה לֹו ּבתֹו86ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

לֹו ׁשּנפלּו ּכהן87ּביתֹו אּמֹו אבי אּמֹו88מּבית אבי ואֹותֹו , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹ
יּׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו מפריׁש89הּכהן זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשּלֹו והן ּׂשיין עּׂשרה ּבמעּׂשר90עליהן וחּיבין ,91. ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבּכּורים הלכֹות להֹו ְְְִִִִסליקּו

  
ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ּתׁשע מצֹות: ועּׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
הארץ ׁשּתׁשּבת א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעּׂשרה
ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ׁשּלא ב) מּמלאכּתּה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשביעית
יקצר ׁשּלא ד) זֹו. ּבׁשנה האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא ג) ְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹֹזֹו.
ּכדר הּנזירים יבצר ׁשּלא ה) הּקֹוצרים. ּכדר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּספיח
ּכל ׁשּיׁשּמט ז) הארץ. ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשּמט ו) ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבֹוצרים.
יּמנע ׁשּלא ט) הּלוה. יתּבע ולא יּגּׂש ׁשּלא ח) ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹהלואתֹו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.בשוויו בכסף, כלל,או קדושה בו אין הרי והשה החמור, פטר של איסורו פקע כבר שהרי איסור, ספק זה שאין כיוון
ספק זה.אלא הוא השה.ממון שהוא חמור פטר בפדיון ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות חמור.לדעת בפטר

בקדשים. מזלזלים שהם בישראל הגוי יחשוד שלא כדי היא זו והודעה בהנאה. אסור שהודיעוהו.ואינו ואיןלאחר
מתנדבים. שגויים ונדבות בנדרים חל שהוא כדרך הפרשתו, ידי על החמור פטר על חל הנאה לחמור.איסור הדומה עגל

.כלל חמור מסימני בו לחמורואין וכן בכורה, לקדושת שייכים ששניהם וחמור, לפרה משותף דבר שיש פי על אף
טמאים. מינים ששניהם החמור.וסוס, מן שנולד פרה,בסוס סימני מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור חמור. בפטר

לכהן. לתיתו וחייב טהורה, בהמה בכור הוא חמור.הרי פטר הוא הזכרים משני שאחד הוא ברור לאפקועישהרי שם:
בשה. לפדותו שצריך דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת ההנאה, איסור כלומר, מיניה, הואלאיסורא והרי

חמור. השני.פטר וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שאין פי על אף חמורים, פטרי ששניהם הדבר ברור שהרישהרי
מי ידוע שאין פי על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני, באופן וכן חמור, פטר הוא שהזכר ברור הראשון באופן

חמור.הוא. פטר כאן ואין ראשון הזכר היה שלא אפשר ספקשהרי אלא כאן אין הרי הוולד על נדון שאם פי על אף
כל כנגד טלה לעצמו להפריש צריך אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור, פטר הוא והרי ראשון נולד הזכר שמא אחד,
שמא ספיקא, ספק הוא שהדבר יימצא שילדו, החמורות מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו לו. שיש מהזכרים אחד
הקיים השקול הספק את מכריע זה דבר שכן, וכיוון הנקבה. שנולדה לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל, זכר ילדה לא

הוולד. על דנים קדושה.כשאנו ממנו להפקיע להתעשר".כדי לדיר חמור) פטר (=פדיון "נכנס ט. בבכורות משנה
בהמה, ממעשר פטור במתנה לו ושניתן הלקוח שנינו שהרי לכהן), ונתנו ישראל שהפרישו רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו

שלו". והן ומעשרן שיין עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי ספק עשרה לו שהיו בישראל שלו,אלא שהם
הלקוח שהרי בהמה. במעשר לחייב אין לכהן, שהוא וודאי, חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב ולפיכך לכהן נותנם ואינו
מתנה. מקבל בכלל הוא הישראל שאף במעשר, יתחייב לא לישראל החזירו הכהן אם ואף בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו ושניתן

.בהמה ממעשר פטורים מוקדשים ואילו חולין, שהם המזבח.מפני גבי על אימורין ממש.ומקטיר חולין
של יהיה כי ייתכן וודאי, חמור פטר בפדיון שאף בזה, והשמיעונו אבהו, בר רבה בשם נחמן רב של מימרא שם. בכורות

בהמה. במעשר ויתחייב וודאין.הישראל, אפילו לאמו..בירושהכלומר, אחים היו שלא כיוון זה, וירשם
.בפדיון חייבים אינם ברשותו, נולדו אלא בירושה, הכהן ליד נפלו לא לכהןשאם שנותן כדרך לכהן לתיתם חייב שאינו

פטרי את לפדות חייב שהיה פי על אף והכהן אותו. שירש הכהן מכח בא זה שישראל כיוון דבר, של וטעמו בו. שפודין שה כל
לכהן. נותנם אינו הישראל אף ולכן שלו, הן השיין הרי בשיין, הישראל מן שירש דבר.החמורים לכל חולין הם שהרי

              
  

לסּפר י) ממֹונֹו. יאּבד ׁשּלא ּכדי ׁשמּטה קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּלהלוֹות
לתקע יב) החמּׁשים. ׁשנת לקּדׁש יא) ׁשבע. ׁשבע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהּׁשנים
ׁשּלא יג) חפׁשי. עבדים לצאת ּכדי ּבתׁשרי ּבעּׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבׁשֹופר
ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא יד) זֹו. ּבׁשנה אדמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּתעבד
לּתן טז) הּבֹוצרים. ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא טו) ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים.
מקנה. ּוּׂשדה אחּזה ּׂשדה דין וזהּו זֹו, ּבׁשנה לארץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻּגאּלה
חֹומה. ערי ּבּתי ּדין יח) לצמיתּות. הארץ ּתּמכר ׁשּלא ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹיז)
נֹותנין אּלא יּׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיט)
לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא כ) ּבהם. לׁשבת מּתנה ערים ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
ׁשּלא כב) ּומגרׁשיהן. לׁשבת ערים ללוּים לּתן כא) ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּבּזה.
הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם, גֹואלים אּלא עריהם, מגרׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיּמכר

הּיֹובל. לאחר ְֵֵַַַּבין
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבׁשנה האילן ועבֹודת הארץ מעבֹודת לׁשּבת עּׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹמצות

ּבחריׁש ונאמר: ליי; ׁשּבת הארץ וׁשבתה ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשביעית,
אֹו הארץ מעבֹודת מלאכה העֹוּׂשה וכל ּתׁשּבת. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּובּקציר
תעּׂשה, לא על ועבר עּׂשה, מצות ּבּטל - זֹו ּבׁשנה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאילנֹות

תזמר. לא וכרמ תזרע לא ּׂשד ְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
,הּזמירה על אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה מן לֹוקה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו

ׁשאר ואחד הּכרם ואחד הּבצירה. על אֹו הּקצירה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָועל
ִָָהאילנֹות.

ּפרטן ולּמה קצירה. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ְְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָָָּוזמירה
חּיב, הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על :ל לֹומר ְְִֵֵַַַַַָָָָהּכתּוב?
ׁשּלא האבֹות ׁשאר עם הארץ ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל
מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליהן. לֹוקה אינֹו - זה ּבענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנתּפרׁשּו

ְַמרּדּות.
אֹו המסּקל אֹו הּקרקע לצר החֹורׁש אֹו החֹופר ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?

אֹו הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהמזּבל
מּכין - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמרּכיב

מּדבריהן. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו
הּיּבלת יחּת ולא סרק. אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאין

יאּבק ולא היבׁשים. והּבּדים העלין יפרק ולא האילנֹות. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן
הּתֹולעת. ׁשּימּות ּכדי ּתחּתיו יעּׁשן ולא ּבאבק. צּמרּתֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאת
ׁשּלא ּכדי זהמא, לֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻולא
ינקב ולא הּפּגין, את יסּו ולא .ר ּכׁשהּוא העֹוף אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹיאכל
יפּסג ולא אֹותם. יקטם ולא הּנטיעֹות, את יכר ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֹֹאֹותן.
אחת עּׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן האילנֹות. ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָאת

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבּׁשביעית ְְִִִֵֵַַַַַמאּלּו
עבֹודת ׁשהיא מּפני הּקנים, ּבאיׁשת האּור את מּציתין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאין

ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה את מלּמדין ואין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָקרקע.
אֹותן ּבֹודקין אבל עפר, מלא ּבעציץ הּזרעים את ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבֹודקין
ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים את וׁשֹורין גללים. מלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבעציץ
אבל הּגג, ּבראׁש האלֹויי ּומקּימין ׁשביעית. ּבמֹוצאי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹלזרען

אֹותֹו. מׁשקין ְִֵַאין
.ּבאבנים אֹותֹו וטֹוענין ּבסקרא, האילן את ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָסֹוקרין

את להברֹות אם ּבזיתים: והמקׁשקׁש הּגפנים. ּתחת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָועֹודרין
מּתר. - הּפצימים את לסּתם ואם אסּור, - ְְְִִִִִֶַָָָָֹֻהאילן

הּזריעה ּׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלחין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָמׁשקין
מּזה זה מרחקין היּו אם האילנֹות, ּׂשדה וכן ּביֹותר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻׁשּצמאה
לאילן, מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעּׂשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
עּׂשר לזה זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
- הּלבן עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין - סאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלבית
ׁשּלא האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָֹמרּביצין

ִֵָיּפסדּו.
.ּבּתחּלה הּמים אּמת את ועֹוּׂשין לּגפנים. עּוגּיֹות ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָועֹוּׂשין

מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממלאין
ּתעּׂשה - יׁשקה לא ׁשאם אּלה? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומּפני

הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
אסּור ׁשאין אּלּו. על גזרּו לא מּדבריהם, ּבהם וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּכמֹו ׁשּלהם, ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
יּׂשראל על ּכֹוכבים עֹובדי מלכי והּטילּו האנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּׁשרּבּו

ּדברים ּבּׁשביעית לזרע הּתירּו לחילֹותיהן, מחנֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹלעּׂשֹות
אּנס ׁשּכפאֹו מי וכן ּבלבד. הּמל עבדי להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּצריכין
- ּבהן וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלעּׂשֹות

עֹוּׂשה. זה ֲֵֶֶהרי
מּפני יעקר. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹהּנֹוטע

- יקּים ּבׁשֹוגג ּתאמר אם הּׁשביעית, על חׁשּודין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּיּׂשראל
הייתי. ׁשֹוגג הּמזיד ִִִֵֵַַָֹיאמר

ּכדי ּבּׁשביעית זּבלּה אֹו נרּה אֹו ּׂשדהּו את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה
ּכדי מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ׁשביעית. ּבמֹוצאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָיזרעּנה
ּבנֹו. יזרעּנה - מת ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

למֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף אבנים, מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,
ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ

היּו אם ּבּׁשביעית: ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּטֹומן
הּטֹומן אסּור. - לאו ואם חֹוׁשׁש, אינֹו - מגּלין העלין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמקצת
ּגבּה על קּבים מארּבעה יפחת לא - ּבֹו וכּיֹוצא הּלּוף ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאת
האדם, ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו. על עפר וטפח ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָטפח,
לא אבל ּבּׁשביעית, ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכדי

ְִַיכסח.
ואבנים עצים אדם מלּקט אֹומרים: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא ּׂשדהּו, מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועּׂשבים
ּבין ּדק ּבין נֹוטל - חברֹו מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון
הּגס ואֹומרין: לנּקֹות ׁשּמתּכּונין עברה, עֹוברי מּׁשרּבּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּגס.
ּׂשדה מּתֹו אּלא מּׂשדהּו, אדם לּטל אסרּו - נֹוטלין אנּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּגס
ּכּמה ראה לֹו: יאמר ׁשּלא ּבטֹובה; ילּקט ׁשּלא והּוא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹחברֹו.

,ל עּׂשיתי ּׂשד.טֹוב נּקיתי ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶָָ
ּומביא מלּקט - ּׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה

- ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;
עליו. מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל ְְִִֵֶַַַַַָָָֹמלּקט
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עי               
  

לסּפר י) ממֹונֹו. יאּבד ׁשּלא ּכדי ׁשמּטה קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּלהלוֹות
לתקע יב) החמּׁשים. ׁשנת לקּדׁש יא) ׁשבע. ׁשבע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהּׁשנים
ׁשּלא יג) חפׁשי. עבדים לצאת ּכדי ּבתׁשרי ּבעּׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבׁשֹופר
ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא יד) זֹו. ּבׁשנה אדמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּתעבד
לּתן טז) הּבֹוצרים. ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא טו) ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים.
מקנה. ּוּׂשדה אחּזה ּׂשדה דין וזהּו זֹו, ּבׁשנה לארץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻּגאּלה
חֹומה. ערי ּבּתי ּדין יח) לצמיתּות. הארץ ּתּמכר ׁשּלא ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹיז)
נֹותנין אּלא יּׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיט)
לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא כ) ּבהם. לׁשבת מּתנה ערים ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
ׁשּלא כב) ּומגרׁשיהן. לׁשבת ערים ללוּים לּתן כא) ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּבּזה.
הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם, גֹואלים אּלא עריהם, מגרׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיּמכר

הּיֹובל. לאחר ְֵֵַַַּבין
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבׁשנה האילן ועבֹודת הארץ מעבֹודת לׁשּבת עּׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹמצות

ּבחריׁש ונאמר: ליי; ׁשּבת הארץ וׁשבתה ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשביעית,
אֹו הארץ מעבֹודת מלאכה העֹוּׂשה וכל ּתׁשּבת. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּובּקציר
תעּׂשה, לא על ועבר עּׂשה, מצות ּבּטל - זֹו ּבׁשנה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאילנֹות

תזמר. לא וכרמ תזרע לא ּׂשד ְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
,הּזמירה על אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה מן לֹוקה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו

ׁשאר ואחד הּכרם ואחד הּבצירה. על אֹו הּקצירה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָועל
ִָָהאילנֹות.

ּפרטן ולּמה קצירה. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ְְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָָָּוזמירה
חּיב, הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על :ל לֹומר ְְִֵֵַַַַַָָָָהּכתּוב?
ׁשּלא האבֹות ׁשאר עם הארץ ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל
מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליהן. לֹוקה אינֹו - זה ּבענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנתּפרׁשּו

ְַמרּדּות.
אֹו המסּקל אֹו הּקרקע לצר החֹורׁש אֹו החֹופר ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?

אֹו הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהמזּבל
מּכין - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמרּכיב

מּדבריהן. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו
הּיּבלת יחּת ולא סרק. אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאין

יאּבק ולא היבׁשים. והּבּדים העלין יפרק ולא האילנֹות. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן
הּתֹולעת. ׁשּימּות ּכדי ּתחּתיו יעּׁשן ולא ּבאבק. צּמרּתֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאת
ׁשּלא ּכדי זהמא, לֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻולא
ינקב ולא הּפּגין, את יסּו ולא .ר ּכׁשהּוא העֹוף אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹיאכל
יפּסג ולא אֹותם. יקטם ולא הּנטיעֹות, את יכר ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֹֹאֹותן.
אחת עּׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן האילנֹות. ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָאת

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבּׁשביעית ְְִִִֵֵַַַַַמאּלּו
עבֹודת ׁשהיא מּפני הּקנים, ּבאיׁשת האּור את מּציתין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאין

ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה את מלּמדין ואין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָקרקע.
אֹותן ּבֹודקין אבל עפר, מלא ּבעציץ הּזרעים את ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבֹודקין
ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים את וׁשֹורין גללים. מלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבעציץ
אבל הּגג, ּבראׁש האלֹויי ּומקּימין ׁשביעית. ּבמֹוצאי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹלזרען

אֹותֹו. מׁשקין ְִֵַאין
.ּבאבנים אֹותֹו וטֹוענין ּבסקרא, האילן את ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָסֹוקרין

את להברֹות אם ּבזיתים: והמקׁשקׁש הּגפנים. ּתחת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָועֹודרין
מּתר. - הּפצימים את לסּתם ואם אסּור, - ְְְִִִִִֶַָָָָֹֻהאילן

הּזריעה ּׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלחין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָמׁשקין
מּזה זה מרחקין היּו אם האילנֹות, ּׂשדה וכן ּביֹותר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻׁשּצמאה
לאילן, מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעּׂשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
עּׂשר לזה זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
- הּלבן עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין - סאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלבית
ׁשּלא האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָֹמרּביצין

ִֵָיּפסדּו.
.ּבּתחּלה הּמים אּמת את ועֹוּׂשין לּגפנים. עּוגּיֹות ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָועֹוּׂשין

מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממלאין
ּתעּׂשה - יׁשקה לא ׁשאם אּלה? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומּפני

הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
אסּור ׁשאין אּלּו. על גזרּו לא מּדבריהם, ּבהם וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּכמֹו ׁשּלהם, ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
יּׂשראל על ּכֹוכבים עֹובדי מלכי והּטילּו האנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּׁשרּבּו

ּדברים ּבּׁשביעית לזרע הּתירּו לחילֹותיהן, מחנֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹלעּׂשֹות
אּנס ׁשּכפאֹו מי וכן ּבלבד. הּמל עבדי להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּצריכין
- ּבהן וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלעּׂשֹות

עֹוּׂשה. זה ֲֵֶֶהרי
מּפני יעקר. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹהּנֹוטע

- יקּים ּבׁשֹוגג ּתאמר אם הּׁשביעית, על חׁשּודין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּיּׂשראל
הייתי. ׁשֹוגג הּמזיד ִִִֵֵַַָֹיאמר

ּכדי ּבּׁשביעית זּבלּה אֹו נרּה אֹו ּׂשדהּו את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה
ּכדי מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ׁשביעית. ּבמֹוצאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָיזרעּנה
ּבנֹו. יזרעּנה - מת ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

למֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף אבנים, מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,
ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ

היּו אם ּבּׁשביעית: ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּטֹומן
הּטֹומן אסּור. - לאו ואם חֹוׁשׁש, אינֹו - מגּלין העלין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמקצת
ּגבּה על קּבים מארּבעה יפחת לא - ּבֹו וכּיֹוצא הּלּוף ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאת
האדם, ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו. על עפר וטפח ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָטפח,
לא אבל ּבּׁשביעית, ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכדי

ְִַיכסח.
ואבנים עצים אדם מלּקט אֹומרים: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא ּׂשדהּו, מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועּׂשבים
ּבין ּדק ּבין נֹוטל - חברֹו מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון
הּגס ואֹומרין: לנּקֹות ׁשּמתּכּונין עברה, עֹוברי מּׁשרּבּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּגס.
ּׂשדה מּתֹו אּלא מּׂשדהּו, אדם לּטל אסרּו - נֹוטלין אנּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּגס
ּכּמה ראה לֹו: יאמר ׁשּלא ּבטֹובה; ילּקט ׁשּלא והּוא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹחברֹו.

,ל עּׂשיתי ּׂשד.טֹוב נּקיתי ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶָָ
ּומביא מלּקט - ּׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה

- ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;
עליו. מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל ְְִִֵֶַַַַַָָָֹמלּקט
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עב              
  

קּצץ לׁשרׁשן. מּתר זה הרי - לעצים ׁשנים אֹו אילן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּקֹוצץ
את מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, לא - זה ּבצד זה יתר אֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
ּבּמה ּבארץ. ׁשרׁשיו ּומּניח הארץ, מעל קֹוצץ אּלא ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהארץ;
לׁשרׁש. מּתר - חברֹו מּׂשדה אבל ׁשּלֹו; מּתֹו אמּורים? ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֻּדברים

הּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע
ּבקׁש. אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה. ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעפר,

ּכדרּכֹו קֹוצץ זה הרי - קנים והּקֹוצץ ּבגפנים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהמזּנב
ּׁשּירצה. מה ּובכל ּובּמגרה ּובּמּגל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבקרּדם

ׁשּקֹוצצין ּכדר ּבּׁשביעית ׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָאין
זֹו ׁשּבקציצה אילן, עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני הּׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
ּכדר ׁשּלא אֹותּה קֹוצץ - לעציה צרי ואם ותֹוסיף. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתגּדל

ֲָָעבֹודתּה.
.טפחים מעּׂשרה למעלה אֹו הארץ מעם קֹוצצּה? ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

אּלא ׁשּיעלה, לא ּבּׁשביעית; אֹותֹו קֹוׁשרין - ׁשּנפׁשח ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹאילן
יֹוסיף. ִֶֹׁשּלא

 
ּׂשדהּו ּבתֹו ויּתן מחצרֹו זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא

לזריעה. יפה ׁשּתהיה ּׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשביעית,
אׁשּפה יעּׂשה ולא מּתר. - אׁשּפה מּמּנּו והעמיד הֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואם
הארץ, לעבֹודת ּבֹו ׁשּמזּבלין זמן ׁשּיעבר עד ּׂשדהּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבתֹו
מּמאה ּפחּותה אׁשּפה יעּׂשה ולא הּמתֹוק. מּׁשּיקׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהּוא
אׁשּפה. ׁשהיא נּכרת ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוחמּׁשים
מֹוסיף - מּועט דבר לֹו היה מֹוסיף. - להֹוסיף ירצה ְְְִִִִִֶָָָָָואם
אׁשּפּתֹות. מּׁשלׁש יתר סאה ּבית ּבכל יעּׂשה ולא .והֹול ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעליו

לתֹו אׁשּפּתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָָוהרֹוצה
עֹוּׂשה. - אֹוצר זבלֹו לעּׂשֹות והרֹוצה עֹוּׂשה. - סאה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָּבית

ׁשלׁשה ּבארץ ׁשהעמיק אֹו הּסלע, על הּזבל מעמיד ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה
ׁשלׁשה ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטפחים
ּכּמה ּכן עּׂשה אפּלּו ׁשעּור. צרי אינֹו - הּזבל עליו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעמיד
מּתר. - קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו ְְְְְֵֵֵַַַָָֻאׁשּפּתֹות
הּזבל. לכניסת אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר הּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי

לתֹו ונֹותן צאן ׁשל הּסהר מן זבל להֹוציא לאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ּׂשדהּו ּבתֹו דיר והעֹוּׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּׂשדהּו,
הּצאן ויכניס סאתים, ּבית על יתר יעּׂשהּו לא - ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּבּׁשביעית
מּדפני אחד ּדפן מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלתֹוכֹו,
ּבית ּׂשדהּו ּבתֹו מזּבל נמצא ּבצּדֹו. אחר דיר ועֹוּׂשה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּדיר,

סאין. ְְִַַַארּבעת
,מקצת מּמּנה מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ּׂשדהּו ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיתה

ּבּה הטילּו ׁשהּצאן הּכל ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּׁשביעית. ּׂשדהּו ּכל זה זּבל יאמרּו: ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹונּדּירה,

,ּבּׁשביעית ּׂשדהּו לתֹו ּבּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
ואם הּסלע. מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ּׂשדהּו לתּקן יאמרּו: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמא
אבנים ועּׂשרים ׁשבע מּמּנה ּופּצל ׁשביעית, מּקדם ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהתחיל

על אּמה מהן אבן ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּברּבּוע
מּמּנּו לנּקר מּתר זה הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻאּמה

ּׁשּירצה. מה ּכל ְְִִִֶֶַַָּבּׁשביעית
ורצה יתר, אֹו טפחים עּׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָּגדר

אחת ּכל יתר, אֹו אבנים עּׂשר ּבֹו היּו אם אבניו: ּכל ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלּטל
ׁשהרֹואה נֹוטל; זה הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהן
אֹו מעּׂשרה, ּפחֹות היה נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹודע
מּמּׂשֹוי קטּנֹות אבניו ׁשהיּו אֹו אבנים, מעּׂשר ּפחֹות ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו

לארץ. סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
(אֹו) ּׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה

ּׂשדהּו, לתּקן נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; לּטל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשהתחיל
מה ּכל ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ׁשהתחיל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹאֹו
נֹוטל היה אם וכן לארץ. עד וגֹומם מקֹום מּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשּירצה
לארץ. עד גֹומם - קּבלן ׁשהּוא ּפי על אף חברֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּׂשדה

ׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויֹות ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאבנים
- ׁשנים ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם ונתּגּלּו: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו. לא - מּזה קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻהרי

- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
היה אם וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹוטל
את נֹוטל - אבנים ׁשל גל אֹו צרֹורֹות ׁשל ּגרּגר ּבּׂשדהּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
סלע ּתחּתיהן יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעליֹונֹות

ּכּלן. את יּטל - קׁש ִֶַָֹֻאֹו
ׁשּמתּקן מּפני ּבעפר, יתּקנּנּו אֹו עפר ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלא

אבן וכל הּגיא, ּפני על חיץ הּוא עֹוּׂשה אבל הארץ. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
- הּגיא ּׂשפת על עֹומד והּוא ולּטלּה ידֹו את לפׁשט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיכֹול

ּתּנטל. זֹו ֲִֵֵָהרי
מּתר - הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻאבני

וכן מּׂשדהּו. ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין מקֹום, מּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָלהביאן
ּבין [קטּנֹות], ּגדֹולֹות אבנים ואפּלּו מקֹום מּכל מביא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּקּבלן

קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ׁשּקּבלּה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּׂשדה
- הרּבים את מכׁשלת אינּה אם ּבעפר: סּוגה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפרצה

היתה ׁשּלא אֹו הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאסּור
לבנֹותּה. מּתר - הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר ְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻסּוגה

;חברֹו לּׂשדה ּׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָאסּור
עד להעמיק ּומּתר הרּבים, רׁשּות ּובין ּבינֹו גדר ּבֹונה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
ּכל ּכדר ּׂשדהּו, ּבתֹו וצֹוברֹו העפר את ּומֹוציא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּסלע.
- ּבּׁשביעית ּומערה וׁשיח ּבֹור חפר אם וכן זבל. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמעמידין

ּׂשדה ּבתֹו העפר החֹופרים.צֹובר ּכל ּכדר ּו, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"א תשרי ז' רביעי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

,"האילן "עבודת השמיט כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ מעבודת לשבות עשה "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה
על אלא דיברו שלא הרי השנה", ראש עד הארץ בעבודת מותרין שיהו התקינו דינו ובית גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן

              
  

ׁשּנאסר2לׁשביעית הּוא קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר . ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּׂשדה חֹורׁשים יהיּו ׁשּלא חכמים, וגזרּו הּׁשמּועה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹמּפי

העצרת עד אּלא הּמקּדׁש ּבזמן ׁשביעית ערב ּוּׂשדה3האילן , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתרין - מקּדׁש ׁשאין ּובזמן הּפסח. עד - ּבעבֹודת4הּלבן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ּתֹורה. ּכדין הּׁשנה, ראׁש עד ְִֶַַָָָָָֹהארץ

האילן ּׂשדה היא זֹו אילנֹות5אי ׁשלׁשה ּכל לבית6? ְְְִִִֵֵֵָָָָָ
סרק7סאה אילן אחד ׁשל8, הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אנׁשים ּתאנים9ׁשלׁשה הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין אם10- ; ְְְֲִִִִִֵֵָָָ
ּדבלה11ראּויין ּכּכר ּכל12לעּׂשֹות חֹורׁשין - מנה ׁשּׁשים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבׁשבילם סאה ואחד13ּבית אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה והּוא . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבכליו לעבר יכֹול הּבקר ׁשּיהיה .14ּכדי ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ואחד ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה; לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָהיּו
ראּויין אינן והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי

מנה מאה אפּלּו לעּׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ואחד15לעּׂשֹות; , ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ
מלא והּוא לצרּכם, אּלא להן חֹורׁשין אין - עֹוּׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאינֹו

לֹו חּוצה וסּלֹו .16האֹורה ְֶַָָ
ּתׁשעה ועד מּׁשלׁשה מנה17היּו ׁשּׁשים לעּׂשֹות ּוראּויין ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מי18- ּבהם ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לעּׂשֹות ראּוי .19ׁשאינֹו ֲֵֶַָ

יתר אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עּׂשרה עֹוּׂשין20היּו ּבין ,21 ְְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוּׂשין אינם עּׂשר22ּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

סאה ּבית לתֹו מפּזרֹות חֹורׁשין23נטיעֹות סאה24- ּבית ּכל ְְְְְְִִֵֵָָָָֻ
מּסיני למׁשה הלכה זה ודבר הּׁשנה. ראׁש עד .25ּבׁשבילן ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

עּׂשּויֹות אחת26היּו אין27ׁשּורה - עטרה מּקפֹות (אֹו) ֲֲֵַַָָָָָֻ
צרּכן אּלא להן והּדלּו28חֹורׁשין ואחת. אחת עם29עיןלכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ

לעּׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות
נטיעה היא זֹו ׁשּקֹוראין30אי זמן ּכל הּקטן, האילן זה ? ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

נטיעה. ְִָלֹו
ּולמעלה מּטפח נקצץ אם חליפין: והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָאילן

ּכאילן הּוא הרי ּכּנטיעה31- הּוא הרי - ּולמּטה מּטפח ;32. ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
אבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכל

ּבזמן אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - הּזה ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּבּזמן
לסּקלו מּתר ולעּדר33הּמקּדׁש הּׂשדֹות 35הּמקׁשאֹות34ּולזּבל ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻ

ּומזּבלין36והּמדלעֹות הּׁשנה. ראׁש עד הּׁשלחין ּובית ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו חכמים כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה שמן פי על ואף בלבד. הארץ", "עבודת
מדרבנן. אלא אסורים שאינם ועישון איבוק ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי זימור, כגון שהריהתורה,

אלא שביעית לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש עד עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות עשר
הנטיעות. את השבועות.לחזק אינהחג שביעית בערב חרישה שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל כרבן

הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת מסיני למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה מהלכה נלמדה אלא בתורה, מפורשת
בזמן אלא אינו נטיעות עשר דין גם כן קיים, המקדש שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו, למדים המים, וניסוך ערבה

קיים. המקדש העצרת.שבית עד שביעית ערב בה עבורם.שחורשין חורשים - משלושה יותר היו אבל פחות, ולא
.אמה חמישים על חמישים ודומיהן".והיא ותרזה הארז כגון פרי עושה שאינו הוא, סרק שלא"אילן חושבים "היינו

שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא אילנו סביבות יחרוש מהם אחד וכל ג:יצטרפו, הלכה שם בירושלמי
הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן (=מכיוון) ידי על - תאנים? אמרו כאחד."ולמה האילנות ג המחוברכל "הגוף

לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו נקבצים שהן התאנים עצרת.מן יותר,עד קרובים הם שאם אמות, ארבע הוא
להיעקר. עומדים מהםהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן כשרק זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס עשה כשהאילן רק ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות. הלאהעושים כלומר,
העץ. סאה.מן לבית אילנות תשעה עד עצרת.כלומר, חנינאעד רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב

פי על ואף פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות ראויים יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא "ובלבד
לעשות. ראויים שאינם מהם לבשיש אילנות מעשרה יותר סאה.כלומר, מנה.ית עצרת.שישים שלכלעד

חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה הזקיקו גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה. מבית עשירית יש נטיעה
ביניהם שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת) (עד עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל לצורכן, שלא

אמות. הבית.ארבע בזמן מתקןאפילו שאינו נמצא חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה של וטעמה
נטיעות מעשר פחות היו ואם לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה טעונים שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית,

עצרת. עד עבורם שחורשים אילנות כדין דינן - סאה [אחד]".הנטיעות.לבית (אחת) קו מפשטות"על ונראה
השנה. ראש עד שחורש שנאמרהלשון למה לרמז בכדי - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה מלשון שינה

רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על רבות נטיעות שיהו "והן שם למשהבירושלמי הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן, עשר בשביל שחורשין אילן.מסיני לו שקוראים נטיעה,כיוון לו שקוראים כיוון

בנטיעה תלוי הדבר שבערלה הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק ערלה לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי
נטיעה. זו אין הארץ על משהו שנשתייר וכיוון מדרבנן,ממש, אלא עצמה בשביעית אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל

שביעית. בערב בהם החמירו לא ובירושלמיולפיכך מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה) מן (האסור חריש בכלל אינו שעידור
זאת. השמיט ורבינו ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא אמרו הקישואים.שם זריעת זריעתמקום מקום

פי על ואף התירו, לא אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן ומדלעות למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין.
הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים בו החמירו התורה, מן אסור אינו שעידור



עג               
  

ׁשּנאסר2לׁשביעית הּוא קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר . ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּׂשדה חֹורׁשים יהיּו ׁשּלא חכמים, וגזרּו הּׁשמּועה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹמּפי

העצרת עד אּלא הּמקּדׁש ּבזמן ׁשביעית ערב ּוּׂשדה3האילן , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתרין - מקּדׁש ׁשאין ּובזמן הּפסח. עד - ּבעבֹודת4הּלבן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ּתֹורה. ּכדין הּׁשנה, ראׁש עד ְִֶַַָָָָָֹהארץ

האילן ּׂשדה היא זֹו אילנֹות5אי ׁשלׁשה ּכל לבית6? ְְְִִִֵֵֵָָָָָ
סרק7סאה אילן אחד ׁשל8, הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אנׁשים ּתאנים9ׁשלׁשה הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין אם10- ; ְְְֲִִִִִֵֵָָָ
ּדבלה11ראּויין ּכּכר ּכל12לעּׂשֹות חֹורׁשין - מנה ׁשּׁשים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבׁשבילם סאה ואחד13ּבית אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה והּוא . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבכליו לעבר יכֹול הּבקר ׁשּיהיה .14ּכדי ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ואחד ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה; לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָהיּו
ראּויין אינן והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי

מנה מאה אפּלּו לעּׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ואחד15לעּׂשֹות; , ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ
מלא והּוא לצרּכם, אּלא להן חֹורׁשין אין - עֹוּׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאינֹו

לֹו חּוצה וסּלֹו .16האֹורה ְֶַָָ
ּתׁשעה ועד מּׁשלׁשה מנה17היּו ׁשּׁשים לעּׂשֹות ּוראּויין ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מי18- ּבהם ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לעּׂשֹות ראּוי .19ׁשאינֹו ֲֵֶַָ

יתר אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עּׂשרה עֹוּׂשין20היּו ּבין ,21 ְְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוּׂשין אינם עּׂשר22ּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

סאה ּבית לתֹו מפּזרֹות חֹורׁשין23נטיעֹות סאה24- ּבית ּכל ְְְְְְִִֵֵָָָָֻ
מּסיני למׁשה הלכה זה ודבר הּׁשנה. ראׁש עד .25ּבׁשבילן ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

עּׂשּויֹות אחת26היּו אין27ׁשּורה - עטרה מּקפֹות (אֹו) ֲֲֵַַָָָָָֻ
צרּכן אּלא להן והּדלּו28חֹורׁשין ואחת. אחת עם29עיןלכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ

לעּׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות
נטיעה היא זֹו ׁשּקֹוראין30אי זמן ּכל הּקטן, האילן זה ? ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

נטיעה. ְִָלֹו
ּולמעלה מּטפח נקצץ אם חליפין: והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָאילן

ּכאילן הּוא הרי ּכּנטיעה31- הּוא הרי - ּולמּטה מּטפח ;32. ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
אבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכל

ּבזמן אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - הּזה ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּבּזמן
לסּקלו מּתר ולעּדר33הּמקּדׁש הּׂשדֹות 35הּמקׁשאֹות34ּולזּבל ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻ

ּומזּבלין36והּמדלעֹות הּׁשנה. ראׁש עד הּׁשלחין ּובית ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו חכמים כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה שמן פי על ואף בלבד. הארץ", "עבודת
מדרבנן. אלא אסורים שאינם ועישון איבוק ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי זימור, כגון שהריהתורה,

אלא שביעית לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש עד עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות עשר
הנטיעות. את השבועות.לחזק אינהחג שביעית בערב חרישה שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל כרבן

הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת מסיני למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה מהלכה נלמדה אלא בתורה, מפורשת
בזמן אלא אינו נטיעות עשר דין גם כן קיים, המקדש שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו, למדים המים, וניסוך ערבה

קיים. המקדש העצרת.שבית עד שביעית ערב בה עבורם.שחורשין חורשים - משלושה יותר היו אבל פחות, ולא
.אמה חמישים על חמישים ודומיהן".והיא ותרזה הארז כגון פרי עושה שאינו הוא, סרק שלא"אילן חושבים "היינו

שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא אילנו סביבות יחרוש מהם אחד וכל ג:יצטרפו, הלכה שם בירושלמי
הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן (=מכיוון) ידי על - תאנים? אמרו כאחד."ולמה האילנות ג המחוברכל "הגוף

לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו נקבצים שהן התאנים עצרת.מן יותר,עד קרובים הם שאם אמות, ארבע הוא
להיעקר. עומדים מהםהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן כשרק זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס עשה כשהאילן רק ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות. הלאהעושים כלומר,
העץ. סאה.מן לבית אילנות תשעה עד עצרת.כלומר, חנינאעד רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב

פי על ואף פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות ראויים יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא "ובלבד
לעשות. ראויים שאינם מהם לבשיש אילנות מעשרה יותר סאה.כלומר, מנה.ית עצרת.שישים שלכלעד

חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה הזקיקו גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה. מבית עשירית יש נטיעה
ביניהם שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת) (עד עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל לצורכן, שלא

אמות. הבית.ארבע בזמן מתקןאפילו שאינו נמצא חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה של וטעמה
נטיעות מעשר פחות היו ואם לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה טעונים שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית,

עצרת. עד עבורם שחורשים אילנות כדין דינן - סאה [אחד]".הנטיעות.לבית (אחת) קו מפשטות"על ונראה
השנה. ראש עד שחורש שנאמרהלשון למה לרמז בכדי - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה מלשון שינה

רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על רבות נטיעות שיהו "והן שם למשהבירושלמי הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן, עשר בשביל שחורשין אילן.מסיני לו שקוראים נטיעה,כיוון לו שקוראים כיוון

בנטיעה תלוי הדבר שבערלה הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק ערלה לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי
נטיעה. זו אין הארץ על משהו שנשתייר וכיוון מדרבנן,ממש, אלא עצמה בשביעית אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל

שביעית. בערב בהם החמירו לא ובירושלמיולפיכך מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה) מן (האסור חריש בכלל אינו שעידור
זאת. השמיט ורבינו ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא אמרו הקישואים.שם זריעת זריעתמקום מקום

פי על ואף התירו, לא אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן ומדלעות למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין.
הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים בו החמירו התורה, מן אסור אינו שעידור



עד              
  

ּומקרסמין37ּומפרקין ּומעּׁשנין, ּומאּבקין 39ּומזרדין38, ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַָָ
אֹותן,40ּומפּסלין וקֹוטמין וכֹורכין הּנטיעֹות את ּומזהמין , ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָ

ּבּתים להם הּפּגין42ּומׁשקין41ועֹוּׂשין את וסכין אֹותם, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו עבֹודֹות ּכל אֹותן. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻּומנּקבין

הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹראׁש
לּׁשביעית ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ׁשביעית43ּפּגי וׁשל , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַ

ׁשביעית למֹוצאי מנּקבין44ׁשּיצאּו ולא סכין לא ּובזמן45- . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשביעית ערב הּגאיֹות ּפני על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש

מתּקנן ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, לּׁשביעית.46מּׁשּיּפסקּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
נֹוטעין אין הּזה ּבּזמן מרּכיבין47אף ואין ואין48אילנֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ותׁשהה49מבריכין הּנטיעה ׁשּתקלט ּכדי אּלא ׁשביעית ערב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשביעית. ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחר

ׁשּבתֹות ׁשּתי - קליטה מּפני50ּוסתם לעֹולם, אסּור זה ודבר . ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
נמצאת נטעּו. ּבּׁשביעית הרֹואה: יאמר ׁשּמא העין; ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמראית
קדם ׁשביעית ערב הּמרּכיב אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹאֹומר,
- מּכן ּפחֹות יקּים; - יֹום וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
ׁשּיעקר קדם מת ואם מּתרין. הּפרֹות - עקר לא ואם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻיעקר.

לעקר הּיֹורׁש את מחּיבין -51. ְְֲִֵֶַַַֹ

 
ׁשּנפל הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה
הע מן ּבין ספיח, נקראּו ּוׁשניהם והירקֹותועּׂשּו, ּׂשבים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּתֹורה; מן לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשעלּו
ּׂשדה ואפּלּו לאכלה. לכם הארץ ׁשּבת והיתה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
וזה ּבאכילה. מּתרין ּפרֹותיה - וצּמחה ּבּׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנּטּיבה
ּכדר יקצר ׁשּלא - תקצר לא קציר ספיח את ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּכגֹון לֹוקה. - הּקֹוצרין ּכדר קצר ואם ׁשנה. ּבכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּקֹוצר
ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ּכרי והעמיד הּׂשדה ּכל ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּקצר
וחֹובט מעט מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הארץ, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעבֹודת

ְֵואֹוכל.

.ּבאכילה אסּורין הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו סֹופרים, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָּומּדברי
ויזרע יל ׁשּלא עברה. עֹוברי מּפני עליהם? גזרּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹולּמה
ּוכׁשּיצמח ּבּסתר, ּׂשדהּו ּבתֹו גּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתבּואה
ּכל אסרּו לפיכ הן. ספיחים ויאמר: מהם, יאכל -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ּבּׁשביעית. הּצֹומחים ְְְִִִִִַַַהּספיחים
ּפרֹות אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא

ּכגֹון האדם, רב אֹותם זֹורעין ׁשאין והעּׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות
הירקֹות אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
ּכל - וקטנּיֹות ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות לזרעם האדם רב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּדר
מּכת אֹותֹו מּכין - והמלּקטן מּדבריהם, אסּור מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּצֹומח

ְַמרּדּות.
ּכרם ּובּׂשדה ניר ּובּׂשדה ּבּור ּבּׂשדה העֹולים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָספיחים

עליהם? גזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין - זרע ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּובּׂשדה
אדם אין - ּבּור ּׂשדה אּלּו: מקֹומֹות זֹורע אדם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָלפי
- ּכרם ּוּׂשדה ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה - ניר ּוּׂשדה לׁשם; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָנפנה
וכן אֹותּה. מפסידין הּספיחין - זרע ּוּׂשדה ּכרמֹו; אֹוסר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָאינֹו
עליו. גזרּו ולא מקֹום, ּבכל מּתר - ׁשביעית ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהּתבן

אסּורין - ׁשביעית למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין
ּובהמה ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא ּבּיד, אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאכילה,

ּכדרּכּה. ְְַָָרֹועה
?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד

מּתרין. הן - ואיל ּומחנּכה חנּכה. ועד הּׁשנה ְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻֻֻמראׁש
מּתרין. הּגּדּולין - ׁשביעית אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

עּׂשּו אם ׁשביעית: למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
הּפרֹות ׁשאר וכן אסּורין. - לאו ואם מּתרין, - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּכּיֹוצא
ּכּיֹוצא מּׁשּיעּׂשּו אּלא ׁשביעית ּבמֹוצאי אֹותם לֹוקחים אין -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
האפיל. הּתר - הּבּכיר עּׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבהן

מּיד. ׁשביעית ּבמֹוצאי ירק לּקח ְְִִִִֵַָָָָָֻּומּתר
?ׁשביעית ּבמֹוצאי לּוף לּקח אדם מּתר ְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻמאימתי

החדׁש. ְִִֶֶֶָָמּׁשּירּבה
ּפרֹות ּוליֹובלֹות. לׁשמּטין הּׁשנה ראׁש - ּבתׁשרי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹּבאחד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעבודת אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני למשה הלכה נאמרה שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה ואילך מכאן
בלבד. מכרסמין.הארץ כמו והוא התבן, ולהניח ביד השיבולת לכרות האילן.ופירושו: מן המתפשטים הענפים "לכרות

הזמיר". בעת הכרותים הענפים שם פסולת".וזרדים, מן גזור נפסד. שהוא הענפים, מן שיבש מה "עושים"לכרות
יזיקום". שלא והשמש הגשם מן להסך צללים ביתלהם בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות שהמדובר נראה

עצמה. בשביעית גם להשקות מותר לכלהשלחין שישית כפירות הן שהרי השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו
שמינית.דבר. כפירות שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי המעשרות לעונת יגיעו וביןואפילו הזה. בזמן אפילו

ש לסוך נהגו שלא במקום ובין לסוך שנהגו מפניבמקום שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור של וטעמו עבודה. זו אין שם
שיאמרו: שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך פלוני יאמרו: שלא העין, מראית
של השנה ראש לאחר האילן עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר אפילו אסור וזה שביעית, פגי ומנקב סך שהוא

שביעית.שביעית. למוצאי מתקנה הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית אבל הגיאיות, באת פרק בשביעית
שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו וסבור השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין מבריכין ואין נוטעין "אין ו: משנה
בזמן שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו דינו ובית גמליאל
גם אסרו לא למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו', ולהבריך לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן

ומהעצרת. מהפסח החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים מינו.לפני שהוא אחר אילן על אחד מאילן אילןענף ענף
שני. אילן ומצמיח שם נקלט והוא האדמה, שבועות.בתוך ולמעלהשני בשביעית. שנטעו שיחשדוהו מפני והטעם:

שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה שאסור שביעית, במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש יג הלכה א בפרק
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא חשד,

              
  

אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם לׁשביעית: ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעּׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי - ּבּׁשביעית אֹותם ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין. אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ּדבר. לכל ׁשּׁשית ּכפרֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהן

ׁשביעית: ּכפרֹות הן הרי - הּׁשנה ראׁש אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא
ּבאכ אסּורין - והּקטנּיֹות ספיחים,הּתבּואה מּׁשּום ילה ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָ

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן אֹוכלין - האילן ְְְִִִִִֵַָָָֻּופרֹות
ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופל והּׁשמׁשמין והּפרגים והּדחן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻהארז

קדם ּפרים נגמר אם ּפרי: ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלזרע
ואם ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבּׁשביעית מּתרין אּלּו הרי - הּׁשנה ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻראׁש
ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף הּׁשנה, ראׁש אחר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹנגמרּו

ספיחים. מּׁשּום אסּורים אּלּו הרי - ְֲֲִִִִֵֵַָָהּׁשנה
קדם כפֹול היה אפּלּו והאתרֹוג, לקיטתֹו. ּבׁשעת - ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּירק

ּכפרֹות ּבמעּׂשרֹות חּיב - ּבּׁשביעית כּכּכר ונעּׂשה הּׁשנה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹראׁש
ּבּׁשביעית ונלקט הֹואיל ּבּׁשּׁשית, כּכּכר היה ואפּלּו ְְְֲִִִִִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשית;
להחמיר. ׁשּׁשית ּכפרֹות ּומתעּׂשר ׁשביעית, ּכפרֹות הּוא הרי -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַ

ּבתבּואה ׁשביעית: למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכן
והּפרגין הּמעּׂשרֹות; עֹונת אחר הֹולכין - ואילנֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנּיֹות
אחר - לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופֹול והּדחן והארז ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻוהּׁשמׁשמין

לקיטתֹו. אחר - והּירק הפרי; ְְְִִֶַַַַַָָָּגמר
ראׁש קדם ּפריֹו ונגמר ּבּׁשּׁשית לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹּפֹול

מּתר ׁשּלֹו זרע ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשנה
ירקֹו ּבין - ׁשביעית עליו ונכנסה לירק זרע ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָּבּׁשביעית.
ּולירק לזרע זרעֹו אם וכן ׁשביעית. ּכספיחי אסּור זרעֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבין

אסּור. -ָ
- לזרע זרעֹו אם לּׁשמינית: ויצא ּבּׁשביעית ּוזרעֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָעבר

הּספיחים; ּכׁשאר ׁשביעית ּבמֹוצאי אסּור ירקֹו ּבין זרעֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבין
זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - ּבּׁשמינית ונלקט הֹואיל לירק, זרעֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָואם
וירקֹו ספיחים, מּׁשּום אסּור זרעֹו - ּולירק לזרע זרעֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻמּתר;

ָֻמּתר.
אם ׁשנים, ׁשלׁש לאחר נגמרֹות והן הֹואיל ׁשּוח, ְְְְִִִִֵַַַָָָּבנֹות

הרי - ׁשמינית ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבאּו
ׁשביעית. ּבתֹורת הּׁשבּוע מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלֹות ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָהן

ׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּמצרי ּופֹול הּסריסים ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבצלים
עֹונֹות ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ראׁש קדם ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיֹום
- מּכן ּפחֹות ׁשּׁשית; מּפרֹות אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש ְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹלפני

ׁשביעית. ּכספיחי הם ְְֲִִִִֵֵֵהרי
הּׁשנה ראׁש לפני הקׁשּו אם לזרע: ׁשּקּימן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּדלּועין

מּפרֹות ׁשהן ּבּׁשביעית, לקּימן מּתר - אדם מּלאכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻונפסלּו
הירקֹות וכן ׁשביעית. ּכספיחי אסּורין - לאו ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָׁשּׁשית;
ואם ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשהקׁשּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻֻּכּלן
אֹותֹו מחּיבין אין ספיחים. מּׁשּום לקּימן אסּור - רּכים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהיּו
צמח אם ׁשהּוא; ּכמֹות ּבארץ מּניחֹו אּלא הּלּוף, את ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלׁשרׁש
את לׁשרׁש אֹותֹו מחּיבין ואין מּתר. - ׁשביעית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻלמֹוצאי
- ׁשביעית למֹוצאי צמח ואם ּבעלין; גֹוזז אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקנּדס,

ָֻמּתר.
ׁשביעית ערב ׁשל ּבצלים וכן ׁשביעית ערב ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָלּוף

לעקרן מּתר - ׁשביעית לפני ׁשּנגמרּו ּופּואה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻהּקיצֹונים

עבֹודת מּׁשּום ּבזה ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּבּׁשביעית
ֶָָהארץ.

ּכל וצמחּו: ּבּׁשביעית ּגׁשמים עליהם ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּבצלים
הׁשחירּו ואם מּתרין; אּלּו הרי - ירּקין ׁשּלהן ׁשהעלין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזמן
מּׁשּום אסּורין העלין ואֹותן ּבארץ, ּכנטּועין הן הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
עֹומדין. ּבהּתרן עצמן הּבצלים - ּכ ּובין ּכ ּובין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספיחין.

גּדּוליו ורּבּו בּׁשמינית ּונטעֹו ּבּׁשביעית ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבצל
הֹואיל הּכל; והּתר עּקרֹו את גּדּוליו העלּו - עּקרֹו ְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֻעל
קרקע. ידי על נטילתּה ּכ קרקע, ידי על אסּורה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָּוׁשביעית

ּכדר יאספם לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּפרֹות
ואם תבצר. לא נזיר עּנבי ואת ׁשּנאמר: ׁשנה; ּבכל ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאֹוסף
לֹוקה. - הּבֹוצרים ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן לעבֹודת ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבצר

אֹותן קֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוּׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָוכיצד
אבל ּבּגת, ענבים ידר ולא ּבחרּבה. מיּבׁשן אבל ְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻּבּמקצה,
ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבבית זיתים יעּׂשה ולא ּבערבה. הּוא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּדֹור
ּובקטב הּבד ּבבית וטֹוחן ּביֹותר, קטן ּבד לתֹו ּומכניס ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא
לׁשּנֹות ׁשּיכֹול ּכל הּדברים, ּבׁשאר וכן קטּנה. לבד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּומכניס

מׁשּנה. -ְֶַ
,ּבּׁשביעית הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמצות

אֹו ּכרמֹו הּנֹועל וכל ּונטׁשּתּה. ּתׁשמטּנה והּׁשביעית ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
ּכל אסף אם וכן עּׂשה. מצות ּבּטל - ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָסג
ּבכל ׁשוין הּכל ויד הּכל יפקיר אּלא ּביתֹו. לתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹּפרֹותיו
לתֹו להביא לֹו ויׁש .עּמ אביני ואכלּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמקֹום,
ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ההפקר מן ׁשּמביאין ּכדר מעט, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּביתֹו

מּתר. - מּזה יתר הביא ואם יין. ּכּדי עּׂשרה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻחמׁש
;ּבלבד יּׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאין

הּבית ּבפני ּבין ונֹוהגת וגֹומר. הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּבית. ּבפני ׁשּלא ְִִֵֵֶַַֹּבין

,ּבעבֹודה אסּור - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
ׁשּלא וכל ּבאכילה. אסּורין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹוכל
הּנהר ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהחזיקּו
- ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אמנה, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָועד
ּומאמנה ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרים ּבֹו ׁשּצֹומחין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּספיחין

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר - ְְֲִִַַָָָָָֻוהלאה
,הּתֹורה מן ּבּה נֹוהגת ׁשביעית ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָסּוריא,

יּׂשראל, ּכארץ ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּגזרּו
עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו וילכּו יּׂשראל ארץ יּניחּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבמעּׂשרֹות חּיבֹות ׁשהם ּפי על אף וׁשנער, ּומצרים ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּומֹואב

ּבהן. נֹוהגת ׁשביעית אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָמּדבריהם
ּוספיחי מּדבריהם. ּבּה נֹוהגת ׁשביעית - הּירּדן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעבר

אּלּו ארצֹות יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - הּירּדן ועבר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻסּוריא
מצרים. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל מארץ ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָחמּורין

ּוזרעּה יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעֹובד
גזרּו ׁשּלא מּתרין; ּפרֹותיה - אּלאּבּׁשביעית הּספיחין על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

על מצּוין אינן ּכֹוכבים והעֹובדי עברה, עֹוברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻמּפני
עליהם. ׁשּנגזר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַֹהּׁשביעית

עליהם מֹוׁשיבים - לּספר הּסמּוכֹות יּׂשראל ארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעירֹות
ׁשביעית. ּפרֹות ויבּזּו ּכֹוכבים עֹובדי יפּוצּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹנאמן,
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אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם לׁשביעית: ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעּׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי - ּבּׁשביעית אֹותם ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין. אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ּדבר. לכל ׁשּׁשית ּכפרֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהן

ׁשביעית: ּכפרֹות הן הרי - הּׁשנה ראׁש אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא
ּבאכ אסּורין - והּקטנּיֹות ספיחים,הּתבּואה מּׁשּום ילה ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָ

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן אֹוכלין - האילן ְְְִִִִִֵַָָָֻּופרֹות
ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופל והּׁשמׁשמין והּפרגים והּדחן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻהארז

קדם ּפרים נגמר אם ּפרי: ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלזרע
ואם ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבּׁשביעית מּתרין אּלּו הרי - הּׁשנה ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻראׁש
ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף הּׁשנה, ראׁש אחר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹנגמרּו

ספיחים. מּׁשּום אסּורים אּלּו הרי - ְֲֲִִִִֵֵַָָהּׁשנה
קדם כפֹול היה אפּלּו והאתרֹוג, לקיטתֹו. ּבׁשעת - ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּירק

ּכפרֹות ּבמעּׂשרֹות חּיב - ּבּׁשביעית כּכּכר ונעּׂשה הּׁשנה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹראׁש
ּבּׁשביעית ונלקט הֹואיל ּבּׁשּׁשית, כּכּכר היה ואפּלּו ְְְֲִִִִִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשית;
להחמיר. ׁשּׁשית ּכפרֹות ּומתעּׂשר ׁשביעית, ּכפרֹות הּוא הרי -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַ

ּבתבּואה ׁשביעית: למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכן
והּפרגין הּמעּׂשרֹות; עֹונת אחר הֹולכין - ואילנֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנּיֹות
אחר - לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופֹול והּדחן והארז ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻוהּׁשמׁשמין

לקיטתֹו. אחר - והּירק הפרי; ְְְִִֶַַַַַָָָּגמר
ראׁש קדם ּפריֹו ונגמר ּבּׁשּׁשית לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹּפֹול

מּתר ׁשּלֹו זרע ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשנה
ירקֹו ּבין - ׁשביעית עליו ונכנסה לירק זרע ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָּבּׁשביעית.
ּולירק לזרע זרעֹו אם וכן ׁשביעית. ּכספיחי אסּור זרעֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבין

אסּור. -ָ
- לזרע זרעֹו אם לּׁשמינית: ויצא ּבּׁשביעית ּוזרעֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָעבר

הּספיחים; ּכׁשאר ׁשביעית ּבמֹוצאי אסּור ירקֹו ּבין זרעֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבין
זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - ּבּׁשמינית ונלקט הֹואיל לירק, זרעֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָואם
וירקֹו ספיחים, מּׁשּום אסּור זרעֹו - ּולירק לזרע זרעֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻמּתר;

ָֻמּתר.
אם ׁשנים, ׁשלׁש לאחר נגמרֹות והן הֹואיל ׁשּוח, ְְְְִִִִֵַַַָָָּבנֹות

הרי - ׁשמינית ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבאּו
ׁשביעית. ּבתֹורת הּׁשבּוע מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלֹות ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָהן

ׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּמצרי ּופֹול הּסריסים ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבצלים
עֹונֹות ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ראׁש קדם ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיֹום
- מּכן ּפחֹות ׁשּׁשית; מּפרֹות אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש ְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹלפני

ׁשביעית. ּכספיחי הם ְְֲִִִִֵֵֵהרי
הּׁשנה ראׁש לפני הקׁשּו אם לזרע: ׁשּקּימן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּדלּועין

מּפרֹות ׁשהן ּבּׁשביעית, לקּימן מּתר - אדם מּלאכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻונפסלּו
הירקֹות וכן ׁשביעית. ּכספיחי אסּורין - לאו ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָׁשּׁשית;
ואם ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשהקׁשּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻֻּכּלן
אֹותֹו מחּיבין אין ספיחים. מּׁשּום לקּימן אסּור - רּכים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהיּו
צמח אם ׁשהּוא; ּכמֹות ּבארץ מּניחֹו אּלא הּלּוף, את ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלׁשרׁש
את לׁשרׁש אֹותֹו מחּיבין ואין מּתר. - ׁשביעית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻלמֹוצאי
- ׁשביעית למֹוצאי צמח ואם ּבעלין; גֹוזז אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקנּדס,

ָֻמּתר.
ׁשביעית ערב ׁשל ּבצלים וכן ׁשביעית ערב ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָלּוף

לעקרן מּתר - ׁשביעית לפני ׁשּנגמרּו ּופּואה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻהּקיצֹונים

עבֹודת מּׁשּום ּבזה ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּבּׁשביעית
ֶָָהארץ.

ּכל וצמחּו: ּבּׁשביעית ּגׁשמים עליהם ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּבצלים
הׁשחירּו ואם מּתרין; אּלּו הרי - ירּקין ׁשּלהן ׁשהעלין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזמן
מּׁשּום אסּורין העלין ואֹותן ּבארץ, ּכנטּועין הן הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
עֹומדין. ּבהּתרן עצמן הּבצלים - ּכ ּובין ּכ ּובין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספיחין.

גּדּוליו ורּבּו בּׁשמינית ּונטעֹו ּבּׁשביעית ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבצל
הֹואיל הּכל; והּתר עּקרֹו את גּדּוליו העלּו - עּקרֹו ְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֻעל
קרקע. ידי על נטילתּה ּכ קרקע, ידי על אסּורה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָּוׁשביעית

ּכדר יאספם לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּפרֹות
ואם תבצר. לא נזיר עּנבי ואת ׁשּנאמר: ׁשנה; ּבכל ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאֹוסף
לֹוקה. - הּבֹוצרים ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן לעבֹודת ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבצר

אֹותן קֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוּׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָוכיצד
אבל ּבּגת, ענבים ידר ולא ּבחרּבה. מיּבׁשן אבל ְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻּבּמקצה,
ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבבית זיתים יעּׂשה ולא ּבערבה. הּוא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּדֹור
ּובקטב הּבד ּבבית וטֹוחן ּביֹותר, קטן ּבד לתֹו ּומכניס ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא
לׁשּנֹות ׁשּיכֹול ּכל הּדברים, ּבׁשאר וכן קטּנה. לבד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּומכניס

מׁשּנה. -ְֶַ
,ּבּׁשביעית הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמצות

אֹו ּכרמֹו הּנֹועל וכל ּונטׁשּתּה. ּתׁשמטּנה והּׁשביעית ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
ּכל אסף אם וכן עּׂשה. מצות ּבּטל - ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָסג
ּבכל ׁשוין הּכל ויד הּכל יפקיר אּלא ּביתֹו. לתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹּפרֹותיו
לתֹו להביא לֹו ויׁש .עּמ אביני ואכלּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמקֹום,
ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ההפקר מן ׁשּמביאין ּכדר מעט, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּביתֹו

מּתר. - מּזה יתר הביא ואם יין. ּכּדי עּׂשרה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻחמׁש
;ּבלבד יּׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאין

הּבית ּבפני ּבין ונֹוהגת וגֹומר. הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּבית. ּבפני ׁשּלא ְִִֵֵֶַַֹּבין

,ּבעבֹודה אסּור - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
ׁשּלא וכל ּבאכילה. אסּורין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹוכל
הּנהר ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהחזיקּו
- ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אמנה, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָועד
ּומאמנה ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרים ּבֹו ׁשּצֹומחין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּספיחין

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר - ְְֲִִַַָָָָָֻוהלאה
,הּתֹורה מן ּבּה נֹוהגת ׁשביעית ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָסּוריא,

יּׂשראל, ּכארץ ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּגזרּו
עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו וילכּו יּׂשראל ארץ יּניחּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבמעּׂשרֹות חּיבֹות ׁשהם ּפי על אף וׁשנער, ּומצרים ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּומֹואב

ּבהן. נֹוהגת ׁשביעית אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָמּדבריהם
ּוספיחי מּדבריהם. ּבּה נֹוהגת ׁשביעית - הּירּדן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעבר

אּלּו ארצֹות יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - הּירּדן ועבר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻסּוריא
מצרים. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל מארץ ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָחמּורין

ּוזרעּה יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעֹובד
גזרּו ׁשּלא מּתרין; ּפרֹותיה - אּלאּבּׁשביעית הּספיחין על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

על מצּוין אינן ּכֹוכבים והעֹובדי עברה, עֹוברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻמּפני
עליהם. ׁשּנגזר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַֹהּׁשביעית

עליהם מֹוׁשיבים - לּספר הּסמּוכֹות יּׂשראל ארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעירֹות
ׁשביעית. ּפרֹות ויבּזּו ּכֹוכבים עֹובדי יפּוצּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹנאמן,
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ּולהדלקת ּולסיכה ולׁשתּיה לאכילה נּתנּו ׁשביעית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּפרֹות

להדלקת אף - ּתהיה למדּו: הּׁשמּועה מּפי ולצביעה. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּנר
צבע. ּבּה ולצּבע ְְִֵֶַַָֹנר

,לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעּׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
מבּׁשל, יאכלּנּו לא - חי לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר ׁשני. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּומעּׂשר
לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין - מבּׁשל להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל ואינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין
ּומעּׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת

ׁשּלא ּתרּומה, ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹואין
ׁשהרי מּתר, - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול. לידי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻיביאּנּו

ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחן ְְִִִֵֵָָֹלא
אֹותן מאכילין אין - אדם למאכל המיחדין ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות

לתחת מאליה הּבהמה הלכה ולעֹופֹות. לחּיה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלּבהמה
ׁשּנאמר: להחזירּה; אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה
לאכל. ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולבהמּת

יין יסּו לא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
ולא הּׁשמן. את יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוחמץ,

ונכנס. מּבחּוץ הּוא ס אבל ּבּמרחץ, ְְְֲִִֶַַָָָָָיסּו
ואין וכירים, ּתּנּור ּבֹו חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַׁשמן

נפל טמאֹות. ּבידים אֹותֹו סכין ואין וסנּדל, מנעל ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָסכין
ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא טמאֹות. ּבידים מׁשפׁשפֹו - ּבּׂשרֹו ְְְְְְְְְִֵַַַַָָָֹעל
ּגּופֹו וס הּמנעל. ולֹובׁש רגלֹו הּוא ס אבל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּמנעל,

קטבליא. ּגּבי על ְְִֵֵַַַָָָָּומתעּגל
ׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת

- ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו.
ׁשביעית. ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשניהם

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
ּפי על אף ּבהן, לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין אין אבל לאדם. ּבהן צֹובעין - אדם מאכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהן
קדּׁשת ׁשאין בהמה; מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻלּבהמה

בהמה. צבעי על חלה ְְְִִִֵֵַָָָׁשביעית
חלה ׁשביעית קדּׁשת - ואהל ּבֹורית ּכגֹון כּבּוסים, ְְְְִִִִִִֵַָָָָֻמיני

והי ׁשּנאמר: ּבהן; ּומכּבסין -עליהן לכם הארץ ׁשּבת תה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
עֹוּׂשין ואין ׁשביעית, ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָלכל
- לאכלה לכם הארץ ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: מלּוגמא; ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמהם
ולא למׁשרה, ולא להקיא, ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמא, ְְְְְְְְְְְִִִִָָָֹֹֹֹֹולא

ְִִָלכביסה.
מיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל

אין - ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּתאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
לאדם; אפּלּו ּבֹו וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמא מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָעֹוּׂשין
לאכלה יהיה לכם מיחד ׁשהּוא ּכל - לאכלה לכם ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:
קֹוצין ּכגֹון אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה. ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻולא
לא אבל לאדם, מלּוגמא מהן עֹוּׂשין - הרּכים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹודרּדרין
הּסיאה ּכגֹון לזה, ולא לזה לא מיחד ׁשאינֹו וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻלּבהמה.

עליו חׁשב ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקֹורנית ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָוהאזֹוב
ּכפרֹות. הּוא הרי - לאכילה ּכעצים; הּוא הרי - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָלעצים
מאכל חמרי עליו נֹותנין - ּבהמה ּולמאכל אדם ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָֻלמאכל
ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי מלּוגמא, מהן עֹוּׂשין ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאדם,

אֹותֹו. ְִׁשֹולקין
אכלי ּבהם ולּקח ּבהמה ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻמּתר

ּבהמה אכלי ּבהם לּקח ּבהמה אכלי מֹוכרין אין אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם;
ּבהם לּקח אדם אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת,
אדם אכלי ּבהן החליף אֹו ּבהן לקח ואם ּבהמה. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאכלי
מהם עֹוּׂשין ׁשאין אדם ּכאכלי הן הרי - ּבהמה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּבאכלי

לאדם. ְְָָָָמלּוגמא
לחּוצה מהארץ אֹותן מֹוציאין אין - ׁשביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּפרֹות

לעֹובד לא אֹותן מאכילין ואין לסּוריא. ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹלארץ,
ׁשנה ּׂשכיר אֹו ׁשּבת ּׂשכיר היה ואם לּׂשכיר. ולא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹּכֹוכבים
ּכאנׁשי הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ּׂשכיר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹאֹו
ּפרֹות האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּביתֹו

ְִִׁשביעית.
ׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין

ּבעלּה. מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכמׁשּלם
ּתאכלּו ׁשּנאמר: ּבסר; ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹאין

אֹוכל אבל ּתבּואה. ׁשּתעּׂשה עד נאכלת אינּה - ּתבּואתּה ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאת
ׁשני ּבׁשאר ׁשאֹוכל ּכדר ּפּגין, ּכׁשהם ּבּׂשדה מעט ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמהן
לעֹונת ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו ּבתֹו לאכל יכניס ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָֹֹׁשבּוע.

ְַַַהּמעּׂשרֹות.
ּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי

ּפּתֹו ּבהן אֹוכל מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשביעית?
ואֹוכלֹו מים מּׁשּיֹוציא - הּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבּׂשדה.
ׁשל סאה מּׁשּיכניסּו - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּׂשדה.
- לג חצי הכניסּו ּבּׂשדה. ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן רביעית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹזיתים
לביתֹו, להכניס מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה. וס ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻּכֹותׁש

הּמעּׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ְְֲִִֵֶַַַַׁשהרי
ּבהן ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית לעצים אילנֹות לקץ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻמּתר

ׁשהרי אֹותֹו; יקץ לא - ּפרי לעּׂשֹות מּׁשּיתחיל אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹּפרי.
ואם להפסיד. ולא - לאכלה לכם ונאמר: האכל, ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמפסיד
אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעּׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ּפרֹות ְְְִִִֵַַַַָָֹֻהֹוציא

מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, הֹוציא ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהרי
- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי

ּוׁשאר מּׁשּינצּו, - והּזיתים מּׁשּיגרעּו, - והּגפנים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּיׁשלׁשלּו,
הּכפנּיֹות את קֹוצצין ואין ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - האילנֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
להעּׂשֹות ּדרּכן אין ואם ּפרי. הפסד ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבּׁשביעית,

ּכפנּיֹות. אֹותן לקץ מּתר - ׁשיציץ אּלא ְְִִִִֶַָָָָָֹֻּתמרים
ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ּׂשֹורפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאין

ׁשביעית. ׁשל ּובזּגין ּבגפת מּסיקין אבל ּבהמה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלמאכל
לרחץ מּתר - ׁשביעית ׁשל ּובקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻֻמרחץ

ּבּה יּסיקּו ׁשּמא אסּור; - הּוא חׁשּוב אדם ואם ּבּׂשכר. ְְִִֶַָָָָָָָָָּבּה
ונמצאּו נֹודף, ריחּה ׁשּיהיה ּכדי ּבׁשבילֹו אחרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָּדברים

ׁשביעית. ּפרֹות ְְִִִִֵַמפסידין
אין - לּזרים ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֻהּקלּפין
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ּכן אם אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם, חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת
עליו. חלה ׁשביעית קדּׁשת - והּקֹור לצביעה. ְְְְְִִִִִַַָָָָָֻראּויין

אם הּתבׁשיל: לתֹו ונֹותן ׁשביעית ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּצֹורר
ּבהן נׁשאר ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי - טעמן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבטל

ׁשביעית. ּבקדּׁשת הם עדין - ְְֲִִִִֵַַַַֻטעם
ולא הּכר לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאין

ׁשהּסיקּוהּו ּתּנּור ּכמבער. זה הרי - נתן ואם הּטיט. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹלתֹו
ׁשנּיה רביעה ּומּׁשּתרד יּוצן. - ׁשביעית ׁשל ּובקׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבתבן

ּובּקׁש ּבּתבן וּׂשֹורפין נהנין ׁשביעית ׁשביעית.ּבמֹוצאי ׁשל ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"א תשרי ח' חמישי יום

 
ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשין למּכר1אין רצה ואם . ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹ

מֹוכר - ׁשביעית מּפרֹות ּכפרֹות2מעט הן הרי הּדמים ואֹותן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָ
מאכל3ׁשביעית ּבהן ויּלקח ׁשביעית4, ּבקדּׁשת ;5ויאכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר הּפרי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻואֹותֹו
לֹוקח יהיה ּׂשדה6לא מּקלּפי8ּומֹוכר7ירקֹות יצּבע ולא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ׁשביעית.9ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשה ׁשּזה מּפני ּבּׂשכר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
הּמֹותר למּכר מּתר - והֹותיר לאכל ירקֹות והּדמים10לקח , ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻ

לעצמֹו ירקֹות לּקט אם וכן ּבנֹו11ׁשביעית. מהן אֹו12ולקח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
מּתר זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ׁשביעית.13ּבן ּדמי והּדמים , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבמּדה14ּכׁשּמֹוכרין לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹ
יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ּפרֹות15ולא ּכסֹוחר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹ

אכסרהּבּׁשב ׁשּמֹוכר המעט מֹוכר אּלא להֹודיע16יעית. , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הפקר אחר.17ׁשהּוא אכל ּבהן לקנֹות הּדמים ולֹוקח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבּׁשּוק18ואֹוגד למּכר לּבית להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
לּבית להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ׁשאֹוגדין19אכסרה, ּכדר לא , ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבצמצּום20לּׁשּוק ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשאין21, ּודברים . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
אֹותן. יאגד לא - לּׁשּוק אּלא להאגד ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹּדרּכן

נמּכרים יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות
אכסרה הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו .22ּבמּדה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ

מּתר. - לארץ מחּוצה ׁשהם נּכרין היּו ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻואם
יצא - ההקּדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחמר

ּכן, אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו; הּדמים ויּתפּׂשּו לחּלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהקּדׁש
ּכפרֹות ויעּׂשּו הּדמים יּתפּׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר ּכפרֹות ונעּׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,

ּולפי23ׁשנים לעֹולם; ּתהא ּבהויתּה - ּתהיה ּבּה: ׁשּנאמר . ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
האחרֹון אֹומר: נמצאת ּדמיה. ּתֹופּׂשת - קדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָנתּפּׂש
נעּׂשה - ּבּׂשר בדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

הּפרֹות ּכאֹותן וצרי24הּבּׂשר ׁשביעית, ּכפרֹות ואֹוכלֹו , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אֹו ּבּׂשר ּבאֹותֹו לקח הּׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת אֹותן ְְְְִִִִֵַַַָָָָָלבער

הּבּׂשר יצא - ּדגים אֹו25ּבדמיו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפּׂשּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָ
דגים יצאּו - ׁשמן אֹו26ּבדמיהן ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפּׂש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּפרֹות לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפּׂש ׁשמן יצא - ּדבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדמיו
ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש עם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹונֹות
אֹותן, מפסידין ולא מלּוגמא מּׁשניהם עֹוּׂשין ואין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹׁשביעית.

ׁשביעית. ּפרֹות ְְִִִֵָּכׁשאר
ׁשביעית מּקח27אין ּדר על אּלא ּבּמה28מתחּללת . ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשני ּבפרי אבל ראׁשֹון; ּבפרי אמּורים? מתחּלל29ּדברים - ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַָָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ִִֵֵֶֶֶֶָּבין

ׁשנית הּנלקח ּפרי על30ּוכׁשּמחּללין אֹותֹו מחּללין אין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
יּניחם ׁשּמא חּיים, ועֹוף חּיה עדרים31ּבהמה מהם .32ויגּדל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
עצמּה ׁשביעית לֹומר צרי אֹותן33ואין מחּללין אבל . ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

הּׁשחּוטים על .34הּפרֹות ְִֵַַַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."לסחורה ולא "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה קנייתשנאמר: ולעניין סחורה. נקראת אינה מועטה שמכירה
שיעור סחורה, באיסור כאן שגם משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים שאין אמרו הארץ מעם שביעית פירות

סעודות. שלוש מזון הוא מותר, שהוא אףהמעט ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם" תהיה קודש היא יובל "כי שנאמר
ואסורה. דמיה את תופסת [ויובל] אחרים.לאדם.שביעית לדברים ולא לוקט.לאכלה שגדלוהיינו כלומר,

ספיחים. איסור בהם שאין בור, בשדה למכור.מאליהם דעת על ילקוט לא עליהםכלומר, שחלה לצביעה, הראויים
שביעית. מהקדושת אלא מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים וניכרים למכור, דעת על לקח לא שהרי

למכור.שהותיר. דעת על למכרם.לא אסור עצמו שהוא באופן לאכלם, שהתחיל ממהלפני הבן יקח "שאם
מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין שלעולם בזה". חובה עליו אין ומכרו, אביו המבוארשאסף המותר, באופן

אֿב. בהלכות ייראה.למעלה שלא האומד.כלומר, לפי אלאכלומר, בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,
אחר. מאכל בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם אותוזכה אוגדין בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית

לאגוד שדרכו כיוון לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית. האגד כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש לבית.בשוק. גם
.בו מדקדקים בו.שאין בצמצוםשמדקדקים למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק, שבשוק, כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. שביעית.ולא בפירות סוחר שהלה ואומר לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו נעשושהרואה לא כלומר,
השנים. שאר של כפירות כדמיהם.חולין דמיהם.לחולין.או עצמם.או שביעית פירות למדוכלומר,

מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר" תמכרו "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה ממה בדמיכן
שני.שביעית. פרי הביעור.כלומר, בשעת יבערם קנהולא לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות

הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים ונראה שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט אםמעשר. [כלומר:
שחכמים ונמצא השני, הפרי על נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף חיה, בהמה על אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו
מכל - הבהמה ונכנסה הפרי יצא הדין מן שהרי הפרי, על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה הפקיעו פעולות: שתי כאן עשו
אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה שום נתפסה לא שוודאי מקדושתו, לעולם יוצא שאינו ראשון, בפרי שכן

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: אחת, הנ"ל.בפעולה החשש כאן שייך שלא כיוון
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ּכן אם אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם, חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת
עליו. חלה ׁשביעית קדּׁשת - והּקֹור לצביעה. ְְְְְִִִִִַַָָָָָֻראּויין

אם הּתבׁשיל: לתֹו ונֹותן ׁשביעית ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּצֹורר
ּבהן נׁשאר ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי - טעמן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבטל

ׁשביעית. ּבקדּׁשת הם עדין - ְְֲִִִִֵַַַַֻטעם
ולא הּכר לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאין

ׁשהּסיקּוהּו ּתּנּור ּכמבער. זה הרי - נתן ואם הּטיט. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹלתֹו
ׁשנּיה רביעה ּומּׁשּתרד יּוצן. - ׁשביעית ׁשל ּובקׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבתבן

ּובּקׁש ּבּתבן וּׂשֹורפין נהנין ׁשביעית ׁשביעית.ּבמֹוצאי ׁשל ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"א תשרי ח' חמישי יום

 
ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשין למּכר1אין רצה ואם . ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹ

מֹוכר - ׁשביעית מּפרֹות ּכפרֹות2מעט הן הרי הּדמים ואֹותן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָ
מאכל3ׁשביעית ּבהן ויּלקח ׁשביעית4, ּבקדּׁשת ;5ויאכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר הּפרי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻואֹותֹו
לֹוקח יהיה ּׂשדה6לא מּקלּפי8ּומֹוכר7ירקֹות יצּבע ולא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ׁשביעית.9ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשה ׁשּזה מּפני ּבּׂשכר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
הּמֹותר למּכר מּתר - והֹותיר לאכל ירקֹות והּדמים10לקח , ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻ

לעצמֹו ירקֹות לּקט אם וכן ּבנֹו11ׁשביעית. מהן אֹו12ולקח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
מּתר זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ׁשביעית.13ּבן ּדמי והּדמים , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבמּדה14ּכׁשּמֹוכרין לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹ
יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ּפרֹות15ולא ּכסֹוחר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹ

אכסרהּבּׁשב ׁשּמֹוכר המעט מֹוכר אּלא להֹודיע16יעית. , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הפקר אחר.17ׁשהּוא אכל ּבהן לקנֹות הּדמים ולֹוקח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבּׁשּוק18ואֹוגד למּכר לּבית להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
לּבית להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ׁשאֹוגדין19אכסרה, ּכדר לא , ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבצמצּום20לּׁשּוק ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשאין21, ּודברים . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
אֹותן. יאגד לא - לּׁשּוק אּלא להאגד ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹּדרּכן

נמּכרים יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות
אכסרה הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו .22ּבמּדה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ

מּתר. - לארץ מחּוצה ׁשהם נּכרין היּו ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻואם
יצא - ההקּדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחמר

ּכן, אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו; הּדמים ויּתפּׂשּו לחּלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהקּדׁש
ּכפרֹות ויעּׂשּו הּדמים יּתפּׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר ּכפרֹות ונעּׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,

ּולפי23ׁשנים לעֹולם; ּתהא ּבהויתּה - ּתהיה ּבּה: ׁשּנאמר . ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
האחרֹון אֹומר: נמצאת ּדמיה. ּתֹופּׂשת - קדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָנתּפּׂש
נעּׂשה - ּבּׂשר בדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

הּפרֹות ּכאֹותן וצרי24הּבּׂשר ׁשביעית, ּכפרֹות ואֹוכלֹו , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אֹו ּבּׂשר ּבאֹותֹו לקח הּׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת אֹותן ְְְְִִִִֵַַַָָָָָלבער

הּבּׂשר יצא - ּדגים אֹו25ּבדמיו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפּׂשּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָ
דגים יצאּו - ׁשמן אֹו26ּבדמיהן ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפּׂש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּפרֹות לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפּׂש ׁשמן יצא - ּדבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדמיו
ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש עם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹונֹות
אֹותן, מפסידין ולא מלּוגמא מּׁשניהם עֹוּׂשין ואין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹׁשביעית.

ׁשביעית. ּפרֹות ְְִִִֵָּכׁשאר
ׁשביעית מּקח27אין ּדר על אּלא ּבּמה28מתחּללת . ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשני ּבפרי אבל ראׁשֹון; ּבפרי אמּורים? מתחּלל29ּדברים - ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַָָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ִִֵֵֶֶֶֶָּבין

ׁשנית הּנלקח ּפרי על30ּוכׁשּמחּללין אֹותֹו מחּללין אין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
יּניחם ׁשּמא חּיים, ועֹוף חּיה עדרים31ּבהמה מהם .32ויגּדל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
עצמּה ׁשביעית לֹומר צרי אֹותן33ואין מחּללין אבל . ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

הּׁשחּוטים על .34הּפרֹות ְִֵַַַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."לסחורה ולא "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה קנייתשנאמר: ולעניין סחורה. נקראת אינה מועטה שמכירה
שיעור סחורה, באיסור כאן שגם משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים שאין אמרו הארץ מעם שביעית פירות

סעודות. שלוש מזון הוא מותר, שהוא אףהמעט ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם" תהיה קודש היא יובל "כי שנאמר
ואסורה. דמיה את תופסת [ויובל] אחרים.לאדם.שביעית לדברים ולא לוקט.לאכלה שגדלוהיינו כלומר,

ספיחים. איסור בהם שאין בור, בשדה למכור.מאליהם דעת על ילקוט לא עליהםכלומר, שחלה לצביעה, הראויים
שביעית. מהקדושת אלא מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים וניכרים למכור, דעת על לקח לא שהרי

למכור.שהותיר. דעת על למכרם.לא אסור עצמו שהוא באופן לאכלם, שהתחיל ממהלפני הבן יקח "שאם
מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין שלעולם בזה". חובה עליו אין ומכרו, אביו המבוארשאסף המותר, באופן

אֿב. בהלכות ייראה.למעלה שלא האומד.כלומר, לפי אלאכלומר, בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,
אחר. מאכל בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם אותוזכה אוגדין בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית

לאגוד שדרכו כיוון לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית. האגד כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש לבית.בשוק. גם
.בו מדקדקים בו.שאין בצמצוםשמדקדקים למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק, שבשוק, כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. שביעית.ולא בפירות סוחר שהלה ואומר לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו נעשושהרואה לא כלומר,
השנים. שאר של כפירות כדמיהם.חולין דמיהם.לחולין.או עצמם.או שביעית פירות למדוכלומר,

מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר" תמכרו "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה ממה בדמיכן
שני.שביעית. פרי הביעור.כלומר, בשעת יבערם קנהולא לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות

הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים ונראה שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט אםמעשר. [כלומר:
שחכמים ונמצא השני, הפרי על נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף חיה, בהמה על אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו
מכל - הבהמה ונכנסה הפרי יצא הדין מן שהרי הפרי, על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה הפקיעו פעולות: שתי כאן עשו
אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה שום נתפסה לא שוודאי מקדושתו, לעולם יוצא שאינו ראשון, בפרי שכן

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: אחת, הנ"ל.בפעולה החשש כאן שייך שלא כיוון



עח              
  

החֹוב את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית עֹוּׂשין35ּדמי ואין , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַ
ּתגמּולין מהן מׁשּלמין ואין ׁשֹוׁשבינּות, ּפֹוסקין36ּבהן ואין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

הּכנסת ּבבית לענּיים צדקה מהן37מהן מׁשּלחין אבל ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
להֹודיע וצרי חסדים. ּגמילּות ׁשל לֹוקחין38ּדברים אין וכן . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
טמאה ּובהמה וקרקעֹות עבדים יאכל39מהם - לקח ואם . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

קּני מהן מביאין ואין ׁשני. ּבמעּׂשר ׁשעֹוּׂשה ּכדר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכנגּדן,
יאכל40זבים - הביא ואם ואׁשמֹות. וחּטאֹות ויֹולדֹות וזבֹות ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
ׁשביעית41ּכנגּדן ׁשל ּבׁשמן ועֹורֹות ּכלים סכים ואין ואם42. . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

ּכנגּדן. יאכל - ְְֶַָָֹס
מהן נֹותנין לּבּלן43אין ולא44לא לּסּפן ולא לּסּפר ולא ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

האּמנין הּבֹור45לׁשאר מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
מּדמיהן אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר מים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻלהׁשקֹותֹו

חּנם מּתנת .46לאּמנין ְִִַַָָָֻ
ירק לי ולּקט זה אּסר ל הא לּפֹועל: -47האֹומר הּיֹום ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשביעית ּכדמי ואינֹו מּתר, מה48ּׂשכרֹו ּבכל מֹוציאֹו אּלא , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשביעית49ּׁשּירצה ּכדמי ּׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל קנסּו ולא .50. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ

ּבֹו לי לּקט לֹו: אמר ּכדמי51ואם זה הרי - ירק הּיֹום ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּכפרֹות52ׁשביעית ּוׁשתּיה ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ואינֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

ְִִׁשביעית.
ׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוּׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים

מּדאי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ּכדמי53האסּורה, ּׂשכרן הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבּׂשכר54ׁשביעית קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר . ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

לא מעט ׁשּׂשכרֹו מּפני הּפֹועל? ּבּׂשכר קנסּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחּמרים
חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, .55קנסּו ְְִֵַָָ

ּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונּדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָהּלֹוקח
ּׂשדה ירקֹות ּכׁשאלּקט ּבֹו56לקיחה: ל זה57אביא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשביעית ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר ואֹותֹו לקח58מּתר, ואם . ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻ

סתם ׁשביעית59מּמּנּו מּדמי לֹו יׁשּלם לא ּפֹורעין60- ׁשאין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
מהן .61חֹוב ֵֶ

ּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות ּבטֹובה62אֹוכלין .63וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶָָֹ
עּמֹו ׁשעּׂשה ּכמֹו ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבטֹובה

ׁשּנתן לֹוטֹובה ׁשעּׂשה ּכמי לאכל לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לֹו ׁשּנפלּו אֹו ּבמּתנה ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָטֹובה.

אֹותן64ּבירּׁשה ׁשאֹוסף ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
הּׂשדה מן ּבעצמֹו .65הּוא ְְִֶַַָ

 
ׁשאֹותֹו זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות

ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת ׁשּנאמר: ּבּׂשדה. מצּוי ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמין
זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל לאכל; ּתבּואתּה כל ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּתהיה
הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה אֹוכל אּתה - הּׂשדה ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמן
ּפרֹות ׁשל ּבעּור וזהּו הּבית. מן הּמין אֹותֹו לבער חּיב -ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ְִִׁשביעית.
- ּביתֹו ּבתֹו ׁשביעית גרֹוגרֹות לֹו ׁשהיּו הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָּכיצד?

הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה; ּבאילנֹות ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹוכל
אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, מאֹותן לאכל אסּור - הּׂשדה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמן

לכל סעּדֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן - מרּבין ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֻֻהיּו
ּבין לענּיים ּבין הּבעּור אחר לאכל ואסּור ואחד. ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ּבאׁש ּׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹלעׁשירים.

ׁשּמאּבד. ּדבר לכל ּומאּבדן הּמלח לים מׁשלי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹו
מן הּׂשדה מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָהיּו

ענבים יׁש ׁשעדין ּפי על אף הפקר, ׁשהן והּפרּדסים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּגּנֹות
מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
יׁש אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינן לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.סחורה בהם כעושה הוא חבירו.שהרי לו שעשה טובה עבור ותגמול תשלום השביעיתכלומר, דמי את נותנים אין
חולין. מעות לשלם התחייב הסתם מן שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון הכנסת, בבית לעניים שהתחייב מה עבור

.זה עבור ביותר טובה לו יחזיק שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג כדי המתנה, בדמילמקבל לוקחים שאין
מאכל. דבר אלא כפרה".שביעית מחוסרי אלו בהם שחייבים יונה בני שני או תורים שתי מה"הם מממונו "שיוציא

שביעית". בקדושת ויאכלם שביעית פירות בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה לסיכתשהוא אלא שביעית ניתנה שלא
בלבד. שביעית.האדם המרחץ".מדמי מאכל."בעל דבר אלא בהם קונים חסד.שאין כגמילות זה שהרי

ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין הרי כך, עבור טובה לו יכירו שהאומנין פי על ואף שביעית. של שהדמים להודיעם וצריך
ספיחין.בטובה. מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של כלומר,ירק רגלו", "שכר אלא אינו טרחתושהאיסר שכר

הירק. את שביעית.ללקט קדושת בו שאין לפי ושתייה, באכילה רק הסמוכה.ולא כבהלכה בחמרים שקנסו כדרך
.באיסר."שביעית פירות כמוכר זה והרי ירק, זה בדינר לי תן לו כאומר זה שמן"שהרי כדי מחמשה יותר כלומר,

יין. כדי עשר שכרווחמשה אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק לי ולקטו פלוני סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,
שביעית. ביותר.כדמי גדול החמרים של שכרם אבל חייו, כדי אלא אינו הפועל של ששכרו וכאןכלומר, שביעית. של

מותר. עצמם, שביעית בפירות שאפילו "ירקות", פיבכיכר.כתב על פירש שם והר"ש שביעית. חליפי הוא שהרי
חינם. מתנות לזה זה נותנים ששניהם כנ"ל.הירושלמי, בו", לך "אביא לקיחה בשעת לו לומר מפירותמבלי שכן וכל

עצמן. בהן.שביעית חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן מעות, לו נתחייב סתם, שלקח לעשותשכיוון ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות עבור טובה לו שיכיר פי על אף מדבריכן להוציא בזה השמיענו

לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו לשדה להיכנס יתרגל שלא בטובה, אלא אוכלין שאין הלל דבית אליבא יהודה ר'
במתנה.לכך. לו שנתנו חושב המשנהוהרואה בפירוש רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי שם: במשנה

לבדו יתייחד ש"לא לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות אוכלים שאין שמאי כבית סובר אליעזר שר' שם,
אבל שיטתו, לפי לו אמרו עליו החולקים חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר, בטובה" אוכל שיהיה מפני באכילתן
השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף פירות שאוכל כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל כבית פוסקים שאנו מה לפי

              
  

הרי - הּׁשנה ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינן ּביֹותר, קׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָענבים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילן. הּצּמּוקין מן אֹוכל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹזה

מּפרֹותיו לֹו והיּו ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאילן
ׁשנּיֹות ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהראׁשֹונֹות
הּסתו ּפרֹות אבל ּבּׂשדה. הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּויֹות
אחרת. ׁשנה ׁשל לפרֹות ׁשּדֹומין מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלים אין -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

מינֹו ׁשּכלה ּכל - אחת ּבחבית ּכבׁשים ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכֹובׁש
הרי - ּבּה התחיל ואם החבית. מן מינֹו יבער הּׂשדה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ׁשּמבער ּוכׁשם ּכמבער. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
הּמין אֹותֹו ּכלה אם לּבהמה מאכילן ואינֹו הּבית, מן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבהמה

הּׂשדה. ִֶַָמן
.הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשם

אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה האילנֹות מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבערן. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְֲִִֶֶַַַַָָָָָמן
ׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות ּבהן קֹונה עֹוּׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד

לא אם הּמלח, לים יׁשליכם אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻסעּדֹות
אֹוכלין. ְִָָמצא

והּׁשפלה ההר ּכּלּה, יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לֹוד ׁשפלת ּכּלֹו, הּירּדן עבר אחת. ארץ - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻוהעמק
העליֹון ּכּלֹו, והּגליל אחת. ארץ - הּים עד חֹורֹון ּומּבית ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלֹוד

אחתוהּתח ּבכל ואֹוכלין אחת. ארץ - טבריא ּותחּום ּתֹון ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָואחת

זמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה. יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש

הּירּדן. ּבעבר וכן ּגליל, ְְְִֵֵֵֵֶַַָּפרֹות
לחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן - אּלּו ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֻוׁשלׁש

האחרֹון ׁשּיכלה עד ּבּתמרים ואֹוכלין ולּתמרים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָולּזיתים
ּבּזיתים ואֹוכלין הּפּורים. עד ּכלה? הּוא ואימתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּבצער.
ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד - ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעד

החנּכה. עד - ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות
,ּכלּו ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהּמֹולי

לפי לבער, חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
מתּבערים - לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָלׁשם.

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ְְְֲִִִֵַָָָֹּבמקֹומן,
אֹו אדם מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל

- ּבארץ מתקּים אינֹו אם הּצֹובעין, מּמין אֹו ּבהמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
עלי ּכגֹון ודמיו. הּוא ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו לֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָיׁש
ּוכגֹון אדם, מאכל והעלׁשין הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּלּוף
מּמין וקֹוצה אּסטס ּוכגֹון הּבהמה, מאכל והּדרּדרין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוחים
והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, מתקּים היה ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּצֹובעין.
ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּצֹובעין, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָמּמין
אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי לדמיהם, ולא ּבעּור להם אין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הּׁשנה. ראׁש עד ּבֹו וצֹובעין ְְֱִִֶַַָָֹנהנין
ּבהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻוכל

ּולדמיו לֹו יׁש - לעצים ואינֹו הֹואיל הּצֹובעים, מּמין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָואינֹו
מתקּים ׁשאינֹו ּפי על אף ּבעּור, להם אין אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשביעית,

עּקרי ּכגֹון הּׁשנה. ראׁש עד ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבארץ,
והעקרבנין. הּדנּדּנה ועּקר הּׁשֹוטה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָהּלּוף

יׁש - והּגרעינין אגֹוזים קלּפי ׁשּלֹו, והּנץ רּמֹון ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַקלּפי
ולא ּבעּור להם אין אבל ׁשביעית, ולדמיהם ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלהם
ולדמיהם להם יׁש - והחרּובים זרדים לּולבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלדמיהם.
להן יׁש - והאטדין והּבטנה האלה לּולבי ּובעּור. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשביעית
ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; להם אין אבל ׁשביעית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָולדמיהן

ּבעּור. ִֵיׁש
ונֹוׁשרין ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו

להם אין - חרּובין ועלי קנים ועלי זיתים עלי ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמאילנֹותיהן.
וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ְְְִִֵֶָָּבעּור,

לחין עּׂשבים ללּקט רּׁשאי אדם יהיה מתי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָועד
עד - יבׁשים עּׂשבים ויגּבב הּמתֹוק. ׁשּייבׁש עד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבּׁשביעית?

ׁשביעית. ּבמֹוצאי ׁשנּיה רביעה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתרד
ּבמֹוצאי ּבּפרּדסֹות להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻועד

ׁשנּיה. רביעה ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשביעית
.ׁשביעית ולדמיהן להן יׁש - והּלטם והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד

ּומהעּקרים העלים מן מהאילנֹות הּיֹוצא ּׂשרף והּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּקטף,
ּולדמיו לֹו יׁש - הּפּגים מן והּיֹוצא ׁשביעית. לֹו אין -ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

ְִִׁשביעית.
,סרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה

לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכּפרי - העּקרים ּומן העלין מן הּיֹוצא ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
ׁשביעית. ְְִִָָּולדמיו

את ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבּׁשמן ׁשביעית ורד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַהּכֹובׁש
חּיב - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּורד,
ּבּבעּור. נתחּיב ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלבער

מֹוצאי ּביין אֹו ׁשּׁשית ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָחרּובין
ּבֹו. ׁשביעית ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין; לבער חּיב - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשביעית
מין אחרֹות, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָזה

טעם. ּבנֹותן - ּבמינֹו וׁשּלא ׁשהּוא, ּבכל - ְְְְְִִֵֶֶַַָֹּבמינֹו

 
לחּזק אסּור ּכ ּבּׁשביעית, הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר

לפי עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי
עברה. עֹוברי ידי לחּזק ְְְֲֵֵֵֵֶַָָׁשאסּור

למי ּבּׁשביעית למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
והּמזרה העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחׁשּוד
ׁשאסּורה למלאכה מיחדת ׁשּמלאכּתֹו ּכל הּכלל: זה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּדקר.
ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; למכרֹו אסּור - ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּבּׁשביעית
לחׁשּוד. למכרֹו מּתר - מּתרת ותהיה אסּורה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשּתהיה

ׁשאם ּכליה. וכל והעגלה הּמּגל לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ואם מּתר; זה הרי - מעט העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
אסּור. - ּׂשדהּו ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיקצר

דבר אפּלּו חׁשּוד ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
ׁשהרי ּבּׁשביעית; האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ׁשביעית. לאחר מלאכה לֹו לעּׂשֹות ּבּׁשביעית ׁשּקנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

.יין ּכּדי עּׂשר וחמּׁשה ׁשמן ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּיֹוצר
ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻּומּתר
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עט               
  

הרי - הּׁשנה ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינן ּביֹותר, קׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָענבים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילן. הּצּמּוקין מן אֹוכל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹזה

מּפרֹותיו לֹו והיּו ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאילן
ׁשנּיֹות ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהראׁשֹונֹות
הּסתו ּפרֹות אבל ּבּׂשדה. הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּויֹות
אחרת. ׁשנה ׁשל לפרֹות ׁשּדֹומין מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלים אין -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

מינֹו ׁשּכלה ּכל - אחת ּבחבית ּכבׁשים ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכֹובׁש
הרי - ּבּה התחיל ואם החבית. מן מינֹו יבער הּׂשדה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ׁשּמבער ּוכׁשם ּכמבער. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
הּמין אֹותֹו ּכלה אם לּבהמה מאכילן ואינֹו הּבית, מן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבהמה

הּׂשדה. ִֶַָמן
.הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשם

אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה האילנֹות מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבערן. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְֲִִֶֶַַַַָָָָָמן
ׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות ּבהן קֹונה עֹוּׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד

לא אם הּמלח, לים יׁשליכם אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻסעּדֹות
אֹוכלין. ְִָָמצא

והּׁשפלה ההר ּכּלּה, יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לֹוד ׁשפלת ּכּלֹו, הּירּדן עבר אחת. ארץ - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻוהעמק
העליֹון ּכּלֹו, והּגליל אחת. ארץ - הּים עד חֹורֹון ּומּבית ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלֹוד

אחתוהּתח ּבכל ואֹוכלין אחת. ארץ - טבריא ּותחּום ּתֹון ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָואחת

זמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה. יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש

הּירּדן. ּבעבר וכן ּגליל, ְְְִֵֵֵֵֶַַָּפרֹות
לחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן - אּלּו ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֻוׁשלׁש

האחרֹון ׁשּיכלה עד ּבּתמרים ואֹוכלין ולּתמרים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָולּזיתים
ּבּזיתים ואֹוכלין הּפּורים. עד ּכלה? הּוא ואימתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּבצער.
ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד - ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעד

החנּכה. עד - ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות
,ּכלּו ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהּמֹולי

לפי לבער, חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
מתּבערים - לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָלׁשם.

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ְְְֲִִִֵַָָָֹּבמקֹומן,
אֹו אדם מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל

- ּבארץ מתקּים אינֹו אם הּצֹובעין, מּמין אֹו ּבהמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
עלי ּכגֹון ודמיו. הּוא ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו לֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָיׁש
ּוכגֹון אדם, מאכל והעלׁשין הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּלּוף
מּמין וקֹוצה אּסטס ּוכגֹון הּבהמה, מאכל והּדרּדרין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוחים
והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, מתקּים היה ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּצֹובעין.
ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּצֹובעין, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָמּמין
אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי לדמיהם, ולא ּבעּור להם אין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הּׁשנה. ראׁש עד ּבֹו וצֹובעין ְְֱִִֶַַָָֹנהנין
ּבהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻוכל

ּולדמיו לֹו יׁש - לעצים ואינֹו הֹואיל הּצֹובעים, מּמין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָואינֹו
מתקּים ׁשאינֹו ּפי על אף ּבעּור, להם אין אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשביעית,

עּקרי ּכגֹון הּׁשנה. ראׁש עד ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבארץ,
והעקרבנין. הּדנּדּנה ועּקר הּׁשֹוטה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָהּלּוף

יׁש - והּגרעינין אגֹוזים קלּפי ׁשּלֹו, והּנץ רּמֹון ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַקלּפי
ולא ּבעּור להם אין אבל ׁשביעית, ולדמיהם ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלהם
ולדמיהם להם יׁש - והחרּובים זרדים לּולבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלדמיהם.
להן יׁש - והאטדין והּבטנה האלה לּולבי ּובעּור. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשביעית
ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; להם אין אבל ׁשביעית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָולדמיהן

ּבעּור. ִֵיׁש
ונֹוׁשרין ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו

להם אין - חרּובין ועלי קנים ועלי זיתים עלי ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמאילנֹותיהן.
וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ְְְִִֵֶָָּבעּור,

לחין עּׂשבים ללּקט רּׁשאי אדם יהיה מתי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָועד
עד - יבׁשים עּׂשבים ויגּבב הּמתֹוק. ׁשּייבׁש עד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבּׁשביעית?

ׁשביעית. ּבמֹוצאי ׁשנּיה רביעה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתרד
ּבמֹוצאי ּבּפרּדסֹות להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻועד

ׁשנּיה. רביעה ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשביעית
.ׁשביעית ולדמיהן להן יׁש - והּלטם והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד

ּומהעּקרים העלים מן מהאילנֹות הּיֹוצא ּׂשרף והּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּקטף,
ּולדמיו לֹו יׁש - הּפּגים מן והּיֹוצא ׁשביעית. לֹו אין -ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

ְִִׁשביעית.
,סרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה

לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכּפרי - העּקרים ּומן העלין מן הּיֹוצא ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
ׁשביעית. ְְִִָָּולדמיו

את ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבּׁשמן ׁשביעית ורד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַהּכֹובׁש
חּיב - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּורד,
ּבּבעּור. נתחּיב ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלבער

מֹוצאי ּביין אֹו ׁשּׁשית ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָחרּובין
ּבֹו. ׁשביעית ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין; לבער חּיב - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשביעית
מין אחרֹות, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָזה

טעם. ּבנֹותן - ּבמינֹו וׁשּלא ׁשהּוא, ּבכל - ְְְְְִִֵֶֶַַָֹּבמינֹו

 
לחּזק אסּור ּכ ּבּׁשביעית, הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר

לפי עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי
עברה. עֹוברי ידי לחּזק ְְְֲֵֵֵֵֶַָָׁשאסּור

למי ּבּׁשביעית למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
והּמזרה העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחׁשּוד
ׁשאסּורה למלאכה מיחדת ׁשּמלאכּתֹו ּכל הּכלל: זה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּדקר.
ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; למכרֹו אסּור - ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּבּׁשביעית
לחׁשּוד. למכרֹו מּתר - מּתרת ותהיה אסּורה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשּתהיה

ׁשאם ּכליה. וכל והעגלה הּמּגל לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ואם מּתר; זה הרי - מעט העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
אסּור. - ּׂשדהּו ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיקצר

דבר אפּלּו חׁשּוד ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
ׁשהרי ּבּׁשביעית; האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ׁשביעית. לאחר מלאכה לֹו לעּׂשֹות ּבּׁשביעית ׁשּקנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

.יין ּכּדי עּׂשר וחמּׁשה ׁשמן ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּיֹוצר
ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻּומּתר
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לארץ, ּבחּוצה ליּׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ליּׂשראל. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹימּכר
לארץ. יביאם ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְִֵֵֵֶֶָָָואינֹו

אפׁשר ׁשהרי ּבּׁשביעית, חֹורׁשת ּפרה לחׁשּוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּומֹוכר
לא אבל ׁשּיֹובירּה. אפׁשר ׁשהרי ּׂשדהּו, לֹו ּומֹוכר ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלׁשחטּה.
ׁשאין מנת על עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא האילן, ּׂשדה לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹימּכר
יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ּבּה, למּדד סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלֹו
ּופֹורט ּביתֹו. ּבתֹו ּבּה ׁשּימּדד אפׁשר ׁשהרי ּגרן, לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּיׁש
וכּלן ּפֹועלים. לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף מעֹות, ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻלֹו

אסּורים. - ְֲִֵּבפרּוׁש
נפה הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

עּמּה. ּתטחֹון ולא תבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹּוכברה,
,ּבלבד ּבדברים ּבּׁשביעית ּכֹוכבים עֹובדי ידי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָמחזיקין

'ּתצליח' אֹו 'ּתתחּזק' לֹו אֹומר - זֹורע אֹו חֹורׁש ׁשראהּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכגֹון
הארץ; ׁשביתת על מצּוין ׁשאינם מּפני אּלּו, ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוכּיֹוצא
וחֹוכרין הּכּורת. עּמהן לרּדֹות ּומּתר ּבּיד. יסעדּנּו לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל

אֹותן. לקנס ּכדי חּיּוב ּבני ׁשאינן לפי נירין, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹמהן
?ּכיצד ּבמחּבר. לא אבל ּבתלּוׁש, ּבסּוריא לעּׂשֹות ְְְְֲֲִֵַַָָָָָֹֻֻמּתר

ּבֹוצרין ולא קֹוצרין לא אבל ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ְְְְְְְְֲִִִִִִַָָֹֹּדׁשין
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מֹוסקין. ְְְִֵֵֵַָֹֹולא

,לׁשמרן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּכׁשם
ׁשביעית ּדמי מֹוסרין ׁשאין לפי הארץ; מעם לּקח אסּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכ
ּבקדּׁשת אֹותן יאכל לא ׁשּמא ׁשהּוא, ּכל ואפּלּו הארץ, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלעם

ְִִׁשביעית.
אתרֹוג לֹו נֹותן - ּבּׁשביעית הארץ מעם לּולב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

לּולב. ּבדמי אתרֹוג דמי לֹו מבליע - לֹו נתן לא ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּתנה.
ׁשּכמֹותן ּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

מֹוכר היה אבל ּבהן; וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשמּור,
והּׁשֹוטים והּירּבּוזין הּפיגם ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּפרֹות
מּתר זה הרי - בהן וכּיֹוצא הרים ׁשל והּכסּבר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻוהחלגלֹוגֹות
חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, סעּדֹות ׁשלׁש ּכדמי מעט, מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻלּקח

מֹוכר. ֵֶׁשל
ּבכי ּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעּׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכל

וכן הּמצרּיֹות, ועדׁשים הּקלקּיֹות ּוגריסין רכּפה ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּובצל
ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹון לפת זרע ּכגֹון נאכלֹות, ׁשאינן גּנה ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזרעֹוני

ּבּׁשביעית. אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי -ְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
ׁשהּוא מי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּפרֹותיו לׁשמר אֹו ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹחׁשּוד
ׁשביעית זּקת עליו ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולמּכר
לֹוקחין אבל סרּוק; אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָּכלל.

וׁשזּור. טוּוי ְִֶָָמּמּנּו

,הּמעּׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו - הּׁשביעית על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד
ׁשאף הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו - הּמעּׂשרֹות על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהחׁשּוד
מה מקֹום, הבאת טעּון מעּׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
ּכן ּׁשאין מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית, ּכן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּׁשאין

ְֲֵַּבמעּׂשר.
ולא הּמעּׂשר על לא חׁשּוד אינֹו - הּטהרֹות על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד

- טהֹור ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
לדברי והחׁשּוד סֹופרים, מּדברי אּלא אחרים מטּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאינֹו

ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו - ְְְִִֵֵָָסֹופרים
ׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף ּדבר, על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

חֹוטא אדם אין חזקה אחרים. ׁשל על הּוא נאמן - ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו
ּומעידֹו. ּדנֹו - הּדבר על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלאחרים.

:אֹומרים ׁשהם לפי הּׁשביעית. על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻהֹואיל

קל ּבמיתה, סאההּזרים ,לפיכ ׁשביעית. ּפרֹות וחמר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּתעלה; - ׁשביעית ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
ּככל לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹֹנפלה

הּׁשביעית. על חׁשּודין ׁשהם לפי ְְְֲִִִִֵֶַַָֻמדּמע,
ואינן מקֹום, מּכל מרסן לֹוקחין והּפּטמין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּצבענין

הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶָחֹוׁשׁשין
ׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא בּׁשביעית קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי

חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להן נתנּו ואם ׁשביעית. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻאֹוכלי
להיֹות יּׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא היא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה
ּבדמי הּנלקחֹות ּביצים אֹו ׁשביעית מעֹות אֹו אּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָנֹותנין
ּומחזירין ׁשביעית, ּפרֹות הענּיים מן ללוֹות ּומּתר ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַָָֻׁשביעית.

ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות ְְִִֵֶָָָלהן

ה'תשע"א תשרי ט' שישי יום

 
להׁשמיט עּׂשה ׁשמֹוט1מצות ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, הּמלוה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו. מּׁשה ּבעל -2ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
אחיו. ואת רעהּו את יּגּׂש לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹעבר

ּכספים ׁשמּטת ׁשהּיֹובל3אין ּבזמן אּלא הּתֹורה מן נֹוהגת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש לבעליו4נֹוהג, הּקרקע יׁשּוב ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכסף זה5ּבלא ודבר ּבזמן6. חכמים: אמרּו הּוא. קּבלה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט אּתה - קרקע מׁשמיט ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָׁשאּתה
קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבין

ּכספים מׁשמיט אּתה אין ּבארץ.7- אפּלּו ּבּׁשביעית ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
סֹופרים הּזה8ּומּדברי ּבּזמן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.מלגבות בסופה.להניח אלא כספים משמטת שביעית אין אינהשהרי הארץ שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,
נוהג. היובל שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא ביובל, למוכר.תלוייה והחזרתה הקרקע עזיבת גםכלומר, כן [ואם

להן]. הושוותה לא הארץ שביתת אבל שתיהן. הושוו ולפיכך כספים שמיטת יש קרקע פיבשמיטת על אף כספים ששמיטת
בארץ. התלוייה מצוה שהיא ביובל היא תלוייה הגוף, חובת ביובל.שהיא והיינו לבעליה, הקרקע השבת בגיטיןכלומר,

לשביעית". זכר דתשמט, רבנן "ותקינו שם:

              
  

מקֹום נֹוהג9ּבכל הּיֹובל ׁשאין ּפי על ׁשּלא10ואף ּכדי , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּיּׂשראל. הּכספים ׁשמּטת ּתֹורת ְְְְִִִִִֵַַַַַָָּתׁשּתּכח

ּבסֹופּה אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:11אין . ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
וׁשם הּׁשמּטה, ּדבר וזה ׁשמּטה ּתעּׂשה ׁשנים ׁשבע 12מּקץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמעד ׁשנים ׁשבע מּקץ אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא

ׁשבע אחר - ּׁשם מה אחר13הּסּכֹות; - ּכספים הׁשמטת אף , ְְִֶַַַַַַַַַַָָָֻ
לפיכ ּגֹובה14ׁשבע. - עצמּה ּבּׁשביעית חברֹו את הלוה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

חּמה ּוכׁשּתׁשקע הּׁשנה, ּכל ׁשל15חֹובֹו הּׁשנה ראׁש ּבלילי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
החֹוב אבד - ׁשביעית .16מֹוצאי ְִִֵַַָָ

ׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה את ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
ׁשביעית אלּול17מֹוצאי ונתעּבר הּי18, אֹותֹו סֹוףונמצא ֹום ְְְְְֱִִִִֵֵַַָָ

החֹוב על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .19ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשּיׁש ׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה. את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית

מׁשמיט זה הרי - נכסים אחריּות לֹו20ּבֹו סּים ואם ּׂשדה21. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מׁשמיט אינֹו - את22ּבהלואתֹו מׁשּמטת והּׁשביעית . ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לׁשּלם23הּׁשבּועה לא מקֹום, מּכל - יּגּׂש לא ׁשּנאמר: ולא24; ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
.25להּׁשבע ְִַָ

הּדּינין ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ּבּה26ּבּמה ּכּיֹוצא וכל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּבהן יֹודה ׁשאם מׁשּמטתן27מּדברים אבל28ׁשביעית ; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
והּׁשּתפין הּׁשֹומרין ׁשאם29ׁשבּועת מּׁשבּועֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ

הּׁשמּטה31יׁשּלם30יֹודה אחר יּׁשבע זה הרי -32. ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
והּוא33הלוהּו הּׁשמּטה והּגיע ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

עליו34ּבכפירתֹו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית ׁשעברה אחר והֹודה , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
הּׁשביעית אחר מׁשּמטת35עדים הּׁשביעית אין -36. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

אינֹו - ׁשנים לעּׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו את 37הּמלוה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
יּגּׂש לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף הּוא38מׁשּמט; הרי , ְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

עּמֹו39עּתה התנה לנּגּׂש. יכֹול -40אינֹו יתּבעּנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
מׁשּמטת .41ׁשביעית ְְִִֶֶַ

- ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
הּׁשביעית ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט; זה התנה42הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אמר וכן הפרוזבול את סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו, ושם התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף
מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע אבטליניה, חילי איישר אי שלאשמואל: נוהג, אינו מדרבנן אפילו

בו. לעמוד יכולים הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה, שנות שתי חכמים מתחילתה.תיקנו נוהגת קרקע שביתת אבל
ונאמר קץ כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת יכול שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל. במצות

"קץ" לאיזה שם מבואר ולא בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה, ולא בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן
הקהל. במצות הנאמר לקץ שהכוונה פירש ורבינו מכוונים, הסוכות"הדברים בחג השמיטה שנת "במועד שם: נאמר [שהרי

השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת "במועד לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת היינו "מקץ" ואם
אתה בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה שנת עברה שכבר פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר הוצרכה
שבע מונים היינו כן לא שאם "שמיטה", לאמר התורה שהוצרכה אמרו מא. שבסוטה פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג
ש"מקץ" האמת לפי אלא מקום לה אין הזאת הטעות כל - השמיטה בשנת יהיה לא שזה פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים
אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום שנים שבע לסוף הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי כן ואם שנים, שבע בסוף היינו
שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה זה לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע בתחילת "מקץ", נפרש
בלי שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה", לומר הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו על אלא

שביעית.שמיטה]. בסוף אלא אינה כספים ששמיטת לפי "מקץ"כלומר, המלה פירוש אלא מ"הקהל" לומדים ואין
הסוכות. בחג אלא תישמט שלא משם, למדו לא אבל בסוף, מתנה.שהוא בתורת להחזיר הלווה רוצה כן אם וכבראלא

נשמטים. החובות אין ושוב שביעית, ואחד.עברה שלושים ביום למחר השנה ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש שנעשה
לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל, תובעו החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות להקפת דומה זה ואין

הרי ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין יודע היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם הוא מעט, מעט מחנותו
משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו דמי".זה כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו למלווה.ואין הלווה

.כבר כגבויה היא הרי סביב, במיצריה השדה את לו והראה לו שייחדה מודהשכיוון והלה זוז מאה מחברו התובע כגון
ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, שנת סוף זה על עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים, וכופר בחמישים

.השבועה את גם משמטת אינה - הממון את משמטת השביעית שאין דברודבר "וזה הפסוק: מן זאת למדו מט. ושם
משמטת. שבועה) (היינו, דיבור ואפילו במקצת.השמיטה", מודה שבועת שהמלווהשהיא ההלוואה בכל כלומר,

השבועה.תובעו. נשמטת שבועה ונתחייב הודה לא אם מהןולכן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי נעשים שהם
עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל ישמור חבירו שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות של דבר לפנינגנב

שביעית. מלווה".סוף ולא פקדון שהם "לפי שמינית, של השנה ראש עברלאחר שכבר השמיטה, אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה אינהעל כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא, דא "פשיטא א: הלכה סוף י פרק שביעית ירושלמי

שבועתמשמטת". אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר לפי כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
בלבד. משמטת.היסת היא הרי השביעית, שנת שעברה לפני הודה אם דבראבל אלא משמטת אינה ששביעית כיוון

רעהו". את יגוש לא וגו' השמיטה דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו השמיטה.שיש שנת ישנה שנים עשר בתוך והרי
.שנים עשר הזמן.לאחר המלווה.לפני עם למלווההלווה יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה כוונת כי

מעצמו. כנתבע הוא והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה הרי לתבעו, יכול שאינו פי על אף וכאן מאומה, הלווה על
.ייתכן לא וזה תשמט, לא שהשמיטה התנה אלא לו, שישלם הלווה עם התנה לא שהרי



פי               
  

מקֹום נֹוהג9ּבכל הּיֹובל ׁשאין ּפי על ׁשּלא10ואף ּכדי , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּיּׂשראל. הּכספים ׁשמּטת ּתֹורת ְְְְִִִִִֵַַַַַָָּתׁשּתּכח

ּבסֹופּה אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:11אין . ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
וׁשם הּׁשמּטה, ּדבר וזה ׁשמּטה ּתעּׂשה ׁשנים ׁשבע 12מּקץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמעד ׁשנים ׁשבע מּקץ אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא

ׁשבע אחר - ּׁשם מה אחר13הּסּכֹות; - ּכספים הׁשמטת אף , ְְִֶַַַַַַַַַַָָָֻ
לפיכ ּגֹובה14ׁשבע. - עצמּה ּבּׁשביעית חברֹו את הלוה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

חּמה ּוכׁשּתׁשקע הּׁשנה, ּכל ׁשל15חֹובֹו הּׁשנה ראׁש ּבלילי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
החֹוב אבד - ׁשביעית .16מֹוצאי ְִִֵַַָָ

ׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה את ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
ׁשביעית אלּול17מֹוצאי ונתעּבר הּי18, אֹותֹו סֹוףונמצא ֹום ְְְְְֱִִִִֵֵַַָָ

החֹוב על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .19ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשּיׁש ׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה. את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית

מׁשמיט זה הרי - נכסים אחריּות לֹו20ּבֹו סּים ואם ּׂשדה21. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מׁשמיט אינֹו - את22ּבהלואתֹו מׁשּמטת והּׁשביעית . ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לׁשּלם23הּׁשבּועה לא מקֹום, מּכל - יּגּׂש לא ׁשּנאמר: ולא24; ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
.25להּׁשבע ְִַָ

הּדּינין ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ּבּה26ּבּמה ּכּיֹוצא וכל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּבהן יֹודה ׁשאם מׁשּמטתן27מּדברים אבל28ׁשביעית ; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
והּׁשּתפין הּׁשֹומרין ׁשאם29ׁשבּועת מּׁשבּועֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ

הּׁשמּטה31יׁשּלם30יֹודה אחר יּׁשבע זה הרי -32. ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
והּוא33הלוהּו הּׁשמּטה והּגיע ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

עליו34ּבכפירתֹו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית ׁשעברה אחר והֹודה , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
הּׁשביעית אחר מׁשּמטת35עדים הּׁשביעית אין -36. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

אינֹו - ׁשנים לעּׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו את 37הּמלוה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
יּגּׂש לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף הּוא38מׁשּמט; הרי , ְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

עּמֹו39עּתה התנה לנּגּׂש. יכֹול -40אינֹו יתּבעּנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
מׁשּמטת .41ׁשביעית ְְִִֶֶַ

- ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
הּׁשביעית ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט; זה התנה42הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
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אמר וכן הפרוזבול את סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו, ושם התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף
מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע אבטליניה, חילי איישר אי שלאשמואל: נוהג, אינו מדרבנן אפילו

בו. לעמוד יכולים הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה, שנות שתי חכמים מתחילתה.תיקנו נוהגת קרקע שביתת אבל
ונאמר קץ כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת יכול שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל. במצות

"קץ" לאיזה שם מבואר ולא בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה, ולא בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן
הקהל. במצות הנאמר לקץ שהכוונה פירש ורבינו מכוונים, הסוכות"הדברים בחג השמיטה שנת "במועד שם: נאמר [שהרי

השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת "במועד לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת היינו "מקץ" ואם
אתה בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה שנת עברה שכבר פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר הוצרכה
שבע מונים היינו כן לא שאם "שמיטה", לאמר התורה שהוצרכה אמרו מא. שבסוטה פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג
ש"מקץ" האמת לפי אלא מקום לה אין הזאת הטעות כל - השמיטה בשנת יהיה לא שזה פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים
אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום שנים שבע לסוף הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי כן ואם שנים, שבע בסוף היינו
שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה זה לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע בתחילת "מקץ", נפרש
בלי שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה", לומר הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו על אלא

שביעית.שמיטה]. בסוף אלא אינה כספים ששמיטת לפי "מקץ"כלומר, המלה פירוש אלא מ"הקהל" לומדים ואין
הסוכות. בחג אלא תישמט שלא משם, למדו לא אבל בסוף, מתנה.שהוא בתורת להחזיר הלווה רוצה כן אם וכבראלא

נשמטים. החובות אין ושוב שביעית, ואחד.עברה שלושים ביום למחר השנה ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש שנעשה
לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל, תובעו החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות להקפת דומה זה ואין

הרי ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין יודע היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם הוא מעט, מעט מחנותו
משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו דמי".זה כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו למלווה.ואין הלווה

.כבר כגבויה היא הרי סביב, במיצריה השדה את לו והראה לו שייחדה מודהשכיוון והלה זוז מאה מחברו התובע כגון
ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, שנת סוף זה על עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים, וכופר בחמישים

.השבועה את גם משמטת אינה - הממון את משמטת השביעית שאין דברודבר "וזה הפסוק: מן זאת למדו מט. ושם
משמטת. שבועה) (היינו, דיבור ואפילו במקצת.השמיטה", מודה שבועת שהמלווהשהיא ההלוואה בכל כלומר,

השבועה.תובעו. נשמטת שבועה ונתחייב הודה לא אם מהןולכן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי נעשים שהם
עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל ישמור חבירו שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות של דבר לפנינגנב

שביעית. מלווה".סוף ולא פקדון שהם "לפי שמינית, של השנה ראש עברלאחר שכבר השמיטה, אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה אינהעל כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא, דא "פשיטא א: הלכה סוף י פרק שביעית ירושלמי

שבועתמשמטת". אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר לפי כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
בלבד. משמטת.היסת היא הרי השביעית, שנת שעברה לפני הודה אם דבראבל אלא משמטת אינה ששביעית כיוון

רעהו". את יגוש לא וגו' השמיטה דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו השמיטה.שיש שנת ישנה שנים עשר בתוך והרי
.שנים עשר הזמן.לאחר המלווה.לפני עם למלווההלווה יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה כוונת כי

מעצמו. כנתבע הוא והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה הרי לתבעו, יכול שאינו פי על אף וכאן מאומה, הלווה על
.ייתכן לא וזה תשמט, לא שהשמיטה התנה אלא לו, שישלם הלווה עם התנה לא שהרי



פב              
  

זה חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא ּתנאֹו43עּמֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ
עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, - ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקּים;

חּיב ׁשהּוא ּתֹורה, חּיבּתּו ׁשּלא .44ּבממֹון ְְִֶֶַַָָָֹ
מלוה45הּקפת עּׂשאּה ואם נׁשמטת. אינּה - -46החנּות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

נׁשמט אינֹו - ּׂשכיר ּׂשכר עליו47נׁשמטת. זקפֹו ואם .48 ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
נׁשמט. - ְְְִִָָּבמלוה

- רע ׁשם והּמֹוציא מפּתה וׁשל אֹונס ׁשל אינםקנסֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נזקפין49נׁשמטין ּומאימתי נׁשמטים. - ּבמלוה זקפן ואם . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?
ּכתּבתּה אין - הּׁשמּטה קדם אׁשּתֹו את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש

ּפגמּתה50נׁשמטת ואם נׁשמטת.51. - ּבמלוה עליו זקפּתה אֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמׁשּכֹון על מׁשמיט52הּמלוה אינֹו ׁשּיהיה53- והּוא . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ

הּיתר. מׁשמיט - יתר היה ואם הּמׁשּכֹון; ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹוב
לי ּגבּו אּתם להם: ואמר ּדין לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

,אחי את ל יהיה ואׁשר ׁשּנאמר: נׁשמט; אינֹו - זה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָחֹובי
ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית הּדין54וזה את ׁשחתכּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

חּיב55וכתבּו אּתה ּפלֹוני איׁש אינֹו56: - וכ ּכ לזה לּתן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּכמלוה. ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָנׁשמט;

זה את זה מּלהלוֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ,57ּכׁשראה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבּתֹורה הּכתּוב על דבר58ועֹוברין יהיה ּפן ל הּׁשמר : ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּפרֹוזּבּול התקין ׁשּילוּו59וגֹומר, עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּבּזמן ּכספים ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין זה. את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָזה
אין - ּתֹורה ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהּזה,

ּבּה. מֹועיל ְְִַָהּפרֹוזּבּול
ּכבית ּביֹותר, ּגדֹולים חכמים אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָאין

ּבני ממֹון להפקיע ראּויין ׁשהן אּסי, ורּבי אּמי רּבי ׁשל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּדינֹו
ּכֹותבין60אדם אין - דינין ּבּתי ׁשאר אבל ;61. ְְֲִִִֵֵָָָָָ

לכם מֹוסרני ּפרֹוזּבּול: ׁשל גּופֹו ּופלֹוני62זהּו 63ּפלֹוני ְְְְְִִִֶֶֶַָ
ּפלֹוני ׁשּבמקֹום זמן64הּדּינין ּכל ׁשאגּבּנּו לי ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

והּדּינין65ׁשארצה העדים66. מּלמּטה.67אֹו חֹותמין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין קרקע68אין אין אם . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

לֹו מֹוכר - ׁשהּוא69לּלוה ּכל אפּלּו70הּמלוה ּׂשדהּו, ּבתֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ההשמטה עם להתחשב מבלי לו ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב, מן עצמו יפטור שלא רבינוכלומר, שכתב כמו
שכיוון וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני עצמו חייב שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י"א בפרק

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב כאילו זה הרי השטר, כתיבת בשעת עמו זמןשהתנה אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם
משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו כאילו זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו נפרע ואינו

מׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו התנה י בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע לבדוק העמידו[=וכדאי כלומר, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני לו קבע אם הדין והוא לתיתםבדין. נוגשו ואינו אותו השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך

כפיקדון. בידו והם שאינולו שכיר בשכר אבל מלווה" "עשאה כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת [למעלה
במלווה"]. עליו "זקפו כתב בפיקדון אלא כלל, בהם,מלווה נתחייב שהאיש חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון

ידך", "תשמט תורה אמרה התובע שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש
כאילו ידו יסלק הנתבע אם יועיל ומה לשלם, צריך שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון אינו קנס אבל קבלתו, כאילו

בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה הלא ודיןקיבלו? שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה למלווה.תוספת הכתובה הפכה זה ידי שעל הכתובה, מן חלק נתקבלה מטלטלין.כלומר, של

בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון קונה חוב "בעל הלכה שהרי
נשמט". ואינו ידוע, לזמן שהלווהו, ביההוא מעשה "וכל שם: משמטין".שביעית אין דין מעשהת וכל שם: ירושלמי

בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה פי על אף גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא דינים. גזרי אלו דין, בית
כגבוי. אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית הוא דין.שדין גמר של נוסח נמנעושזהו העשירים כלומר,

להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם למסור היו שיכולים פי על ואף חובותיהם. לשמיטת שחששו מפני לעניים, מלהלוות
פה. על למלווה ולא בשטר, למלווה אלא תקנה זו שאין ועוד, דין, לבית השטרות כל בסמוך,להביא רבינו שכתב מה לפי

שהסמיכו דרבנן אלא דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה בזמן כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין
הכתוב. ועניים.על עשירים תקנת כלומר, (=עניים), ובוטי (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול, "מאי לו: בגיטין

בפניהם. דלת תנעל שלא ועניים הנ"ל, הלאוו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו שלא ביתעשירים שהפקר שם למדו שהרי
הגולה. מקהל ייבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים השרים כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא: שהכריז ממה הפקר, דין
בזמן אלא אמורים הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם. הגדולים הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו ובית

דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור גם - סופרים מדברי אלא אינה כספים כשאיןששמיטת דווקא זה וכל
פה. בעל ואפילו רגיל דין בית בפני אף הפרוזבול את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל חכמים, תלמידי והלווה המלווה

.מודעה מסירת כעין זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר שהוא אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
.דיינים לשלושה שכוונתו וודאי אבל כלשונה, המשנה כתב דבריורבינו מוסר והוא אחר במקום הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני שמיטה.כאן לאחר לפניהם.אפילו דבריו מוסר הוא דבריואם מוסר הוא אם העדים, אפילו היינו,
אחר. שבמקום הדין לבית עדים, לפני דין.כאן בית ביד כגבוי החוב הרי קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של

קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו להלוות הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו שאין ללווה שהלוואה משום או
עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ולהצניעה, להשמיטה יכול ובהסכמתו.שאינו מדעתו שכיווןללווה דבר, של וטעמו

החוב. כל את זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה שאין

              
  

ּכרּוב ׁשל הׁשאילֹו71קלח .72- לכירה אֹו לתּנּור מקֹום ְְְְִִִֶֶַַָָ
עליו ממׁשּכנת73ּכֹותבין ּׂשדה לֹו היתה ּכֹותבין74ּפרֹוזּבּול. - ְְְְְְְִִֶֶֶָָָָָֻ

ּפרֹוזּבּול. ְְֶָָעליה
לאיׁש אׁשּתֹו75ּכֹותבין נכסי נכסי76על על וליתֹומים , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ

ּכֹותבין77אּפֹוטרֹוּפֹוס - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ
קרקע, לחברֹו ויׁש חברֹו על חֹוב לֹו היה ּפרֹוזּבּול. ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָעליה

והּוא ׁשעּבּודֹו78הֹואיל ּפרֹוזּבּול79ּתחת עליו ּכֹותב -80. ְְְְִִֵַַָָ
צריכים - מחמּׁשה ׁשּלוה אחד81אחד לכל ּפרֹוזּבּול ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ

לכּלן אחד ּפרֹוזּבּול ּדּיֹו - מאחד ׁשּלוּו וחמּׁשה .82ואחד; ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה הּפרֹוזּבּול ,83ּכתב ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

נמצאת ׁשהלוה. אחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
נׁשמטת אינּה - לּפרֹוזּבּול הּקֹודמת מלוה ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹומר:
נׁשמטת - לּמלוה קֹודם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּבפרֹוזּבּול

זה. ְְִֶּבפרֹוזּבּול
.ּפסּול - והמאחר ּכׁשר, - הּמקּדם ּפרֹוזּבּול :ְְְְְְִֵַַָָָָָֻֻלפיכ

הּורע ׁשהרי ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן ּכתבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
אדר84ּכחֹו עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו זמּנֹו85, אחר אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

עד מׁשמיט ׁשאינֹו כחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּוכתבֹו
ניסן,86אּיר עד אּלא יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין ּכּדין, ׁשּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּדין. לבית הּדברים מסירת ְְְְִִִִֵַַַָּבׁשעת
- ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא

חֹובֹו לי87אּבד היה אמר: ואם ׁשּמּזמן88. נאמן; - ואבד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבפרֹוזּבּול89הּסּכנה ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל עֹוד,90ואיל ולא . ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבמלוה לתּבע ּכׁשּיבֹוא אֹו ׁשטרֹו את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ואמר: הּנתּבע טען ואם לֹו. ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל
ּפרֹוזּבּול ל היה לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו? ּפרֹוזּבּול ְְְְְְִֵֵֶַַַָָאּיה
ּפרֹוזּבּול ּכתב ׁשּלא הֹודה ואם נאמן, - הן אמר אם ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹואבד?

והיתֹומים חֹובֹו. אּבד ּפרֹוזּבּול.91- צריכין אינן ְְְְְִִִִֵֵַָ
ׁשהּוא92הֹוציא זֹו מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

היתה זה ּפרֹוזּבּול אחר קדם93ּתֹובע אֹומר: והּתֹובע , ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
נאמן הּתֹובע - היתה לי94ּפרֹוזּבּול היה אמר: ׁשאּלּו ; ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּפרֹוזּבּול95ואבד זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן - ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
.96ׁשאבד ֶַָ

ו הּנתּבע אצליטען לֹו יׁש מלוה והּתֹובע97אמר: , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשהרי נׁשמטת, ׁשאינּה היא, חנּות הּקפת אּלא ּכי לא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:
יאמר: ירצה אם ׁשהרי נאמן; זה הרי - מלוה זקפּתיה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

היתה ואבד98מלוה לי היה ׁשּכיון99ּופרֹוזּבּול ׁשּתּקנּו100. ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
מּתר ּדבר מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, 101חכמים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻ

אסּור ּדבר .102ואֹוכל ְֵָָָ
חכמים זה103ּתלמידי את זה ּומסר104ׁשהלוּו ּדבריו105, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לכם106לּתלמידים מֹוסרני לי107ואמר: ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מּפני ּפרֹוזּבּול; לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה זמן ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאגּבּנּו
מּדבריהם, הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהן

נדחית היא ּבלבד .108ּובדברים ְְְִִִִִֵַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.כרוב של אחד קלח אלא בה לזרוע אפשר שאי שהוא כל קרקע ללווה.כלומר, המלווה שישכלומר, שכיוון
לו. השכיר אם הדין והוא שלו. הקרקע כאילו זה הרי בקרקע, תשמיש זכות ממושכנתלשואל הלווה של השדה שהייתה בין

בידו. ממושכנת אחרים של שדה שהייתה בין אחרים, הלווה.ביד שהוא פירותיהם.כלומר, אוכל שהבעל מלוג נכסי
.היתומים לצורך האפוטרופוס ממונהכשלווה שהוא כיוון היתומים, כשל נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה

פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו: ומה להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן להם. ומשועבד להם אשר על
המלווים. הם כשהיתומים השני.המדובר הלווה השני.כלומר, המלווה למלווהשל משתעבד השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין ומלווה.הראשון, מלווה חובותיוכל כל מוסר והוא הפרוזבול, את כותב המלווה שהרי
מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה ויכול לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו שאם ונראה דין. לבית

כתיבתו.קרקע. בשעת הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול המלווה.כי אינושל כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. הפרוזבול, בפרוזבול).בכלל הכתוב (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת (אחר מניסן שהלווה מה כלומר,

.שביעית שמטתו התירופרוזבול.שהרי לא - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים היו שלא
מישראל, כספים שמיטת תורת תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים שמיטת מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים

תורתך". "להשכיחם הייתה כוונתם כל האמינווהרי ואילך הסכנה שמזמן שם, המאירי כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם
פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה שבזמן לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם שאין החזקה, מכח

במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד, לי כלום.המלווה.שהלוו.היה מועיל הפרוזבול ואין
אחר שזמנו פרוזבול עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

זו. פרוזבול.הלוואה מוציא היה ולא הזמן.כלומר, על גם שנאמן המלווההרי הרי פרוזבול למלווה שאין וכיוון
מניחכדבריך.נשמטת. אדם שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון להוציא מיגו אמרו שלא פי על ואף

היא. חנות שהקפת כדבריו הוא כן ובוודאי אסור, דבר ואוכל מותר ממון.דבר להוציא במיגו האמינו מדוע הוא זה טעם
.נשמטה שלא מלווה שנשמטה.כלומר, שעשומלווה (כלומר, להדדי מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם

תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא זה וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים שאינם תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול
צריכת". לא ליה אמר אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא לר' מילי מסר יונתן רבי לאחכמים.) שם בגמרא

ורבינ חכם, תלמיד להיות צריך הלווה שגם ללוותנזכר מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו מה פי על זאת כתב ו
חכם, תלמיד אינו המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה אסורה דריבית ידעי מידע טעמא, מאי בריבית, מזה זה
ריבית. בדין להקל המלווה יבוא שמא כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד שהוא הלווה שהרי ריבית, לו לתת מותר

כספים. בשמיטת להקל יבוא שלא חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו לא לענייננו, גם כן המלווה.אם
.ביותר גדולים חכמים הדיינין.שאינם ופלוני חשוב.פלוני דין בית בלא וכן פרוזבול, כתיבת בלא כלומר,



פג               
  

ּכרּוב ׁשל הׁשאילֹו71קלח .72- לכירה אֹו לתּנּור מקֹום ְְְְִִִֶֶַַָָ
עליו ממׁשּכנת73ּכֹותבין ּׂשדה לֹו היתה ּכֹותבין74ּפרֹוזּבּול. - ְְְְְְְִִֶֶֶָָָָָֻ

ּפרֹוזּבּול. ְְֶָָעליה
לאיׁש אׁשּתֹו75ּכֹותבין נכסי נכסי76על על וליתֹומים , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ

ּכֹותבין77אּפֹוטרֹוּפֹוס - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ
קרקע, לחברֹו ויׁש חברֹו על חֹוב לֹו היה ּפרֹוזּבּול. ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָעליה

והּוא ׁשעּבּודֹו78הֹואיל ּפרֹוזּבּול79ּתחת עליו ּכֹותב -80. ְְְְִִֵַַָָ
צריכים - מחמּׁשה ׁשּלוה אחד81אחד לכל ּפרֹוזּבּול ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ

לכּלן אחד ּפרֹוזּבּול ּדּיֹו - מאחד ׁשּלוּו וחמּׁשה .82ואחד; ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה הּפרֹוזּבּול ,83ּכתב ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

נמצאת ׁשהלוה. אחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
נׁשמטת אינּה - לּפרֹוזּבּול הּקֹודמת מלוה ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹומר:
נׁשמטת - לּמלוה קֹודם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּבפרֹוזּבּול

זה. ְְִֶּבפרֹוזּבּול
.ּפסּול - והמאחר ּכׁשר, - הּמקּדם ּפרֹוזּבּול :ְְְְְְִֵַַָָָָָֻֻלפיכ

הּורע ׁשהרי ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן ּכתבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
אדר84ּכחֹו עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו זמּנֹו85, אחר אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

עד מׁשמיט ׁשאינֹו כחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּוכתבֹו
ניסן,86אּיר עד אּלא יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין ּכּדין, ׁשּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּדין. לבית הּדברים מסירת ְְְְִִִִֵַַַָּבׁשעת
- ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא

חֹובֹו לי87אּבד היה אמר: ואם ׁשּמּזמן88. נאמן; - ואבד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבפרֹוזּבּול89הּסּכנה ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל עֹוד,90ואיל ולא . ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבמלוה לתּבע ּכׁשּיבֹוא אֹו ׁשטרֹו את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ואמר: הּנתּבע טען ואם לֹו. ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל
ּפרֹוזּבּול ל היה לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו? ּפרֹוזּבּול ְְְְְְִֵֵֶַַַָָאּיה
ּפרֹוזּבּול ּכתב ׁשּלא הֹודה ואם נאמן, - הן אמר אם ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹואבד?

והיתֹומים חֹובֹו. אּבד ּפרֹוזּבּול.91- צריכין אינן ְְְְְִִִִֵֵַָ
ׁשהּוא92הֹוציא זֹו מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

היתה זה ּפרֹוזּבּול אחר קדם93ּתֹובע אֹומר: והּתֹובע , ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
נאמן הּתֹובע - היתה לי94ּפרֹוזּבּול היה אמר: ׁשאּלּו ; ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּפרֹוזּבּול95ואבד זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן - ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
.96ׁשאבד ֶַָ

ו הּנתּבע אצליטען לֹו יׁש מלוה והּתֹובע97אמר: , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשהרי נׁשמטת, ׁשאינּה היא, חנּות הּקפת אּלא ּכי לא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:
יאמר: ירצה אם ׁשהרי נאמן; זה הרי - מלוה זקפּתיה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

היתה ואבד98מלוה לי היה ׁשּכיון99ּופרֹוזּבּול ׁשּתּקנּו100. ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
מּתר ּדבר מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, 101חכמים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻ

אסּור ּדבר .102ואֹוכל ְֵָָָ
חכמים זה103ּתלמידי את זה ּומסר104ׁשהלוּו ּדבריו105, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לכם106לּתלמידים מֹוסרני לי107ואמר: ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מּפני ּפרֹוזּבּול; לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה זמן ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאגּבּנּו
מּדבריהם, הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהן

נדחית היא ּבלבד .108ּובדברים ְְְִִִִִֵַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.כרוב של אחד קלח אלא בה לזרוע אפשר שאי שהוא כל קרקע ללווה.כלומר, המלווה שישכלומר, שכיוון
לו. השכיר אם הדין והוא שלו. הקרקע כאילו זה הרי בקרקע, תשמיש זכות ממושכנתלשואל הלווה של השדה שהייתה בין

בידו. ממושכנת אחרים של שדה שהייתה בין אחרים, הלווה.ביד שהוא פירותיהם.כלומר, אוכל שהבעל מלוג נכסי
.היתומים לצורך האפוטרופוס ממונהכשלווה שהוא כיוון היתומים, כשל נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה

פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו: ומה להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן להם. ומשועבד להם אשר על
המלווים. הם כשהיתומים השני.המדובר הלווה השני.כלומר, המלווה למלווהשל משתעבד השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין ומלווה.הראשון, מלווה חובותיוכל כל מוסר והוא הפרוזבול, את כותב המלווה שהרי
מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה ויכול לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו שאם ונראה דין. לבית

כתיבתו.קרקע. בשעת הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול המלווה.כי אינושל כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. הפרוזבול, בפרוזבול).בכלל הכתוב (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת (אחר מניסן שהלווה מה כלומר,

.שביעית שמטתו התירופרוזבול.שהרי לא - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים היו שלא
מישראל, כספים שמיטת תורת תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים שמיטת מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים

תורתך". "להשכיחם הייתה כוונתם כל האמינווהרי ואילך הסכנה שמזמן שם, המאירי כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם
פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה שבזמן לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם שאין החזקה, מכח

במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד, לי כלום.המלווה.שהלוו.היה מועיל הפרוזבול ואין
אחר שזמנו פרוזבול עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

זו. פרוזבול.הלוואה מוציא היה ולא הזמן.כלומר, על גם שנאמן המלווההרי הרי פרוזבול למלווה שאין וכיוון
מניחכדבריך.נשמטת. אדם שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון להוציא מיגו אמרו שלא פי על ואף

היא. חנות שהקפת כדבריו הוא כן ובוודאי אסור, דבר ואוכל מותר ממון.דבר להוציא במיגו האמינו מדוע הוא זה טעם
.נשמטה שלא מלווה שנשמטה.כלומר, שעשומלווה (כלומר, להדדי מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם

תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא זה וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים שאינם תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול
צריכת". לא ליה אמר אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא לר' מילי מסר יונתן רבי לאחכמים.) שם בגמרא

ורבינ חכם, תלמיד להיות צריך הלווה שגם ללוותנזכר מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו מה פי על זאת כתב ו
חכם, תלמיד אינו המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה אסורה דריבית ידעי מידע טעמא, מאי בריבית, מזה זה
ריבית. בדין להקל המלווה יבוא שמא כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד שהוא הלווה שהרי ריבית, לו לתת מותר

כספים. בשמיטת להקל יבוא שלא חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו לא לענייננו, גם כן המלווה.אם
.ביותר גדולים חכמים הדיינין.שאינם ופלוני חשוב.פלוני דין בית בלא וכן פרוזבול, כתיבת בלא כלומר,



פד              
  

חכמים רּוח - ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל
הימּנּו אני109נֹוחה מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּתקּבל רצֹוני כן ּפי על אף לֹו: אמר מּמּני. נפטרּת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּוכבר
נגּׂש לא והרי יּגּׂש, לא ׁשּנאמר: מּמּנּו; יקּבל יאמר110- ואל . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹ

הם ׁשּלי לֹו: יאמר אּלא ,ל נֹותן אני ּבחֹובי ּובמּתנה111לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
.ל נֹותן ְֲִֵאני

מסּבב112החזיר - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו עּמֹו113לֹו ְְֱִִֵֵֶַַָֹ
ואם .ל נתּתים ּובמּתנה הם ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים

יּטל אּלא מּמּנּו, יקּבל לא - אמר לֹו114לא ויל .115מעֹותיו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
ׁשּמא הּׁשמּטה קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי

ׁשּלֹו החֹוב ׁשּנאמר:116יתאחר תעּׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עליו הזהירה ׁשהרי הּוא, ּגדֹול וחטא וגֹומר. ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָהּׁשמר
מקֹום וכל וגֹומר, ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין; ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתֹורה
תעּׂשה. לא מצות זה הרי - 'אל' אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר
ּבלּיעל ּוקראּתּו זֹו רעה מחׁשבה על הקּפידה .117והּתֹורה ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָ

יּמנע ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב הֹוסיף אּלא118והרי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּתּתן119יּתן נתֹון ׁשּנאמר: ירע120, ולא לֹו121לֹו ּבתּת לבב ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּבעֹולם זֹו מצוה ּבּׂשכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והבטיח ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָוגֹומר.
וגֹומר.122הּזה יברכ הּזה הּדבר ּבגלל ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

 
ׁשנת ּולקּדׁש ׁשנים ׁשבע ׁשבע לסּפר עּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות

וגֹומר, ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל וספרּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים,
לבית מסּורין אּלּו מצֹות ּוׁשּתי החמּׁשים. ׁשנת את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ְִִַַָּדין
ׁשנה עּׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי

ׁשנים וׁשׁש ּׂשד ּתזרע [ׁשנים ׁשׁש ׁשּנאמר: לארץ. ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשּנכנסּו
וׁשבע ארצֹו; את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד - ּכרמ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתזמר
נמצאת ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עּׂשּו] ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשנים
מראׁש ליצירה, ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאֹומר:
ליצירה, ׁשנּיה ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד מאחר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
ליצירה, מאֹות וחמׁש עּׂשר ׁשנת ועּׂשּו למנֹות. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהתחילּו

ּומנּו ׁשמּטה. לארץ, מּׁשּנכנסּו ועּׂשרים אחת ׁשנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
ארּבע ׁשנת ׁשהיא החמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַׁשבע

לארץ. מּׁשּנכנסּו ְְְִִִִֶֶָָוׁשּׁשים
ועד לארץ מּׁשּנכנסּו יּׂשראל מנּו יֹובלים עּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה

מֹוצאי ּבראׁשֹונה, הּבית ׁשחרב בּה, ׁשּיצאּו וׁשנה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצאּו.
ׁשארּבע היתה, ּבּיֹובל ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשביעית
הּבית ׁשחרב ּכיון ראׁשֹון. ּבית עמד ׁשנים ועּׂשר ׁשנה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמאֹות
ׁשנה, ׁשבעים חרבה הארץ נׁשארה מּׁשּבטלה זה. מנין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבטל
ּובּׁשנה עמד. ׁשנה ועּׂשרים מאֹות וארּבע ׁשני, ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונבנה
ּומּׁשנה הּׁשנּיה. הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשביעית
לבנין עּׂשרה ׁשלׁש ׁשנת ועּׂשּו אחר, מנין למנֹות התחילּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָזֹו
החמּׁשים. ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות, ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה. ׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָּבית
אֹותֹו היּו מֹונין ׁשני, ּבבית יֹובל ׁשם היתה ׁשּלא ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאף

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ְְְִֵֵַּכדי
,ּבאחרֹונה הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי חדׁשים, ּכׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
מֹוצאי הּׁשנה אֹותּה - ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמּתׁשרי
היתה. הּתׁשיעי הּיֹובל מן עּׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשביעית
וׁשבע ּומאה אלף ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה זה, חׁשּבֹון ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּולפי
מאֹות וארּבע ואלף וׁשבעה ׁשמנים ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻלחרּבן,
מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלמנין
אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָוארּבעת

הּיֹובל. מן ְְִִֵֶַועּׂשרים
מּפי איׁש ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש,
וכן יֹובל. ּבלא ּבלבד ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹראׁשֹון
ׁשבע ׁשבע אּלא החמּׁשים, ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשחרב
זרה עבֹודה ּבגמרא עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבלבד

קּבלה. ׁשהּוא זה ְֶֶֶַָָחׁשּבֹון
הּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

מׁשליכין חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יּׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻואנׁשי
ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה ּתהי זה, חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאר ולכן חשוב, דין בית בפני ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי אף התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל
שאם חשוב, דין בית בפני ולמסרו פרוזבול לכתוב חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים ששמיטת שחושבים אדם בני

כספים. בשמיטת להקל יבוא להם שלנקל וטעמו שעשה". מה בעיניהם וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי שהוציאדבר, מאחר כלומר, "דבר", שאמר ממה "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:

התירו". מפיו, שביעית.הדבר ששמטתן מרתא.המעות, בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה שם:שם,
עמו מסבב שהכוונה רבינו ומפרש לך). נותן אני ובמתנה הם שלי (כלומר, הכי דאמר עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר
ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי אלא מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה שהרי כופהו, לא אבל בדברים,

כן". פי על "אף אמרהלווה.לו: מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה לרבה) (אביי אשכחיה שם: אמרו שהרי
עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה מן המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה הכי ליה

מרתא. בר לאבא אביי את הפירעון.ולשלוח בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה צדקהכלומר, לעניין וגם שם.
צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם: נאמר שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק לפי זה מפסוק כן למדו

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך השמר וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו "להזהיר".והעבט היינו
."לצוות" הציווי.היינו, האזהרה.זהו בעולםזוהי פירותיה אוכל שאדם חסדים, גמילות בכלל והוא

לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל שזהו המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה
חסדים שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה "רודף במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה עיון שצריך אלא

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל הפסוק מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל אדם

              
  

אנּו זה ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשבע
מעּׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה החׁשּבֹון ּוכפי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָסֹומכין,
עּמּודים והּמעּׂשה ׁשהּקּבלה ּכספים; והׁשמטת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּוׁשביעית

להּתלֹות. ראּוי ּובהן ּבהֹוראה, ְְְִִֶָָָָָּגדֹולים
ׁשנת אּלא הּׁשבּוע, ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשנת

ּוׁשנת יֹובל, - חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, - וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּתׁשע
ואח יֹובלחמּׁשים ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת - ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ְֵויֹובל.
ּבטלּו מנּׁשה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה

ּבזמן - יׁשביה לכל ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיֹובלֹות;
ּבׁשבט, ׁשבט מערּבבין יהיּו ׁשּלא והּוא עליה. יֹוׁשביה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשּכל
נֹוהג - ּבארץ] [נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאּלא
ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - היא יֹובל ׁשּנאמר: לארץ; ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבחּוצה

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֶַַַַֹהּבית
ּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג - נֹוהג ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן

ּגר ּומקּבלין אחּזה, ּׂשדה ודין חרמים, ּׂשדה ודין חֹומה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערי
מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב,
מּכל אחד נֹוהג אינֹו - [נֹוהג] הּיֹובל ׁשאין ּובזמן הּתֹורה. ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן
מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ מּׁשביעית חּוץ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאּלּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהם,
.הּיֹובל ּבׁשנת לתׁשרי ּבעּׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עּׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות

ׁשֹופר והעברּת ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּדין לבית מסּורה זֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּומצוה
ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, חּיב ויחיד יחיד וכל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתרּועה;
הּׁשנה. ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשֹופר.

יּׂשראל. ּגבּול ּבכל ׁשֹופר ְְְֲִִִֵַָָָּומעבירין
.ּדבר לכל הּוא אחד הּׁשנה ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשֹופר

ׁשּבּיֹובל אּלא לּתקיעֹות, הּיֹובל ואחד הּׁשנה ראׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּדין ּבבית ּבין החדׁש את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
ּכל לתקע חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש, את ּבֹו קּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ּדין; ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין ּדין ׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹזמן
ּתֹוקעין היּו לא - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש

ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדין. ּבית ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַָּתֹוקע

,עבדים וׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין דברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָׁשלׁשה
קרקע. ׁשמּטת היא וזֹו לבעליהן. ּׂשדֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָוהחזרת

נפטרים עבדים היּו לא הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמראׁש
חֹוזרֹות הּׂשדֹות ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלבּתיהן
ועטרֹותיהם ּוּׂשמחים וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלבעליהן,
ּדין ּבית ּתקעּו הּכּפּורים, יֹום ׁשהּגיע ּכיון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיהם.
לבעליהן. ּׂשדֹות וחזרּו לבּתיהן עבדים נפטרּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשֹופר,

לכל הּוא אחד הּׁשמּטה ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדין
ּבׁשנת אסּור - הארץ מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר.
ׁשּלֹוקין ּומלאכֹות ּבּיֹובל, מּתר - ּבּׁשביעית ׁשּמּתר וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻיֹובל,
יֹובל ׁשנת ּפרֹות ודין ּבּיֹובל. עליהן לֹוקין - ּבּׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַעליהן
ּדבר. לכל ׁשביעית ּפרֹות ּכדין - ּובבעּור ּובמכירה ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָּבאכילה

ּכספים מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית הּיֹובל, על ׁשביעית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיתרה
עבדים מֹוציא ׁשהּיֹובל הּׁשביעית, על יֹובל ויֹותר יֹובל. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹולא
ּבּתֹורה, האמּורֹות ּׂשדֹות מכירת דין וזהּו קרקע. ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָּומׁשמיט

מׁשמיט יֹובל לארץ. ּתּתנּו ּגאּלה ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהיא
אי ּוׁשביעית ּבתחּלתֹו, אּלאקרקע ּכספים מׁשּמטת נּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבסֹופּה,

  
נמּכרת אינּה לּׁשבטים הּמתחּלקת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר ואם לצמתת. תּמכר לא והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעּׂשיהן ואין תעּׂשה. ּבלא עֹוברין ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות

ּבּיֹובל. לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמֹועילין,
ׁשאין ּבּיֹובל; יֹוצאה אינּה - ׁשנה לׁשּׁשים ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר

לצמיתּות. הּנמּכר אֹו סתם הּנמּכר דבר אּלא ּבּיֹובל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוזר
ׁשהם ּפי על אף אחּזתֹו, ּׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אחי ימּו וכי ׁשּנאמר: העני; ּכן אם אּלא זמן, אחר ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחֹוזרין
לעּׂשֹות אֹו ּבכיסֹו הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֻּומכר
אינֹו - ּובהמה עבדים אֹו ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהן
- מקֹום מּכל ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָרּׁשאי;

מכּורין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
.אחּזה ּׂשדה ּדין ּובּׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻודנין

הּׁשנים לפי הּדמים את לחּׁשב אחּזתֹו: ּׂשדה מֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּדין
עם מחּׁשב - לפּדֹות ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשארֹות
לֹו ּומחזיר הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּלֹוקח

ְַָהּׁשאר.
ּׂשדה לֹו ּומכר ׁשנים עּׂשר לּיֹובל הּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?

לגאל הּמֹוכר ורצה ׁשנים ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה דינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ּׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
גאלּה לא ּׂשדהּו. לֹו ּומחזיר ּדינר ארּבעים לֹו נֹותן - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד הּניחּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹאּלא
.ל ימּכר תבּואת ׁשני ּבמסּפר ׁשּנאמר: דמים. ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹּבלא

- ּגאלּה ׁשנים ׁשּתי ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה
ׁשּמכרּתי ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי החזירּנה לֹו: לֹומר יכֹול ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאינֹו
הּׁשנה, ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ .ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹל
ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּוגאלּה
ּבלבד; ׁשנים ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשנים,

הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים, ּפי על ְֱִִִֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
ׁשל הן הרי - ׁשּבתֹוכּה ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים

- ׁשּיבׁש אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ׁשּלּה. הּפרֹות ּכׁשאר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹוקח
קרקע, ּבדמיו ויּלקח יּמכר יעּׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשניהן

מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה אֹוכל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּלֹוקח
ּכׁשהיא והׁשּביחה, אילנֹות ּונטעּה אחּזה ּׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּלֹוקח

ּבעל ונֹותן ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין - ּבּיֹובל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחֹוזרת
- ּבית ממּכר ויצא ׁשּנאמר: לּלֹוקח; הּׁשבח דמי ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּׂשדה

הּׁשבח. ולא חֹוזר, ְְִֵֶַַָֹממּכר
- ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ּׂשדהּו את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּמֹוכר

ׁשני ּבמסּפר ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
ׁשּנאמר: אסּור; - הּלֹוקח רצה ואפּלּו .ל ימּכר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹתבּואת
ּפחֹות אין - עמית מאת ּתקנה הּיֹובל אחר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבמסּפר

הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָמּׁשתי
ואחר ׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשּתי הּלֹוקח ׁשּיאכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוצרי
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פה               
  

אנּו זה ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשבע
מעּׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה החׁשּבֹון ּוכפי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָסֹומכין,
עּמּודים והּמעּׂשה ׁשהּקּבלה ּכספים; והׁשמטת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּוׁשביעית

להּתלֹות. ראּוי ּובהן ּבהֹוראה, ְְְִִֶָָָָָּגדֹולים
ׁשנת אּלא הּׁשבּוע, ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשנת

ּוׁשנת יֹובל, - חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, - וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּתׁשע
ואח יֹובלחמּׁשים ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת - ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ְֵויֹובל.
ּבטלּו מנּׁשה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה

ּבזמן - יׁשביה לכל ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיֹובלֹות;
ּבׁשבט, ׁשבט מערּבבין יהיּו ׁשּלא והּוא עליה. יֹוׁשביה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשּכל
נֹוהג - ּבארץ] [נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאּלא
ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - היא יֹובל ׁשּנאמר: לארץ; ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבחּוצה

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֶַַַַֹהּבית
ּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג - נֹוהג ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן

ּגר ּומקּבלין אחּזה, ּׂשדה ודין חרמים, ּׂשדה ודין חֹומה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערי
מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב,
מּכל אחד נֹוהג אינֹו - [נֹוהג] הּיֹובל ׁשאין ּובזמן הּתֹורה. ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן
מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ מּׁשביעית חּוץ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאּלּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהם,
.הּיֹובל ּבׁשנת לתׁשרי ּבעּׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עּׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות

ׁשֹופר והעברּת ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּדין לבית מסּורה זֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּומצוה
ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, חּיב ויחיד יחיד וכל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתרּועה;
הּׁשנה. ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשֹופר.

יּׂשראל. ּגבּול ּבכל ׁשֹופר ְְְֲִִִֵַָָָּומעבירין
.ּדבר לכל הּוא אחד הּׁשנה ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשֹופר

ׁשּבּיֹובל אּלא לּתקיעֹות, הּיֹובל ואחד הּׁשנה ראׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּדין ּבבית ּבין החדׁש את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
ּכל לתקע חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש, את ּבֹו קּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ּדין; ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין ּדין ׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹזמן
ּתֹוקעין היּו לא - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש

ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדין. ּבית ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַָּתֹוקע

,עבדים וׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין דברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָׁשלׁשה
קרקע. ׁשמּטת היא וזֹו לבעליהן. ּׂשדֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָוהחזרת

נפטרים עבדים היּו לא הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמראׁש
חֹוזרֹות הּׂשדֹות ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלבּתיהן
ועטרֹותיהם ּוּׂשמחים וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלבעליהן,
ּדין ּבית ּתקעּו הּכּפּורים, יֹום ׁשהּגיע ּכיון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיהם.
לבעליהן. ּׂשדֹות וחזרּו לבּתיהן עבדים נפטרּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשֹופר,

לכל הּוא אחד הּׁשמּטה ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדין
ּבׁשנת אסּור - הארץ מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר.
ׁשּלֹוקין ּומלאכֹות ּבּיֹובל, מּתר - ּבּׁשביעית ׁשּמּתר וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻיֹובל,
יֹובל ׁשנת ּפרֹות ודין ּבּיֹובל. עליהן לֹוקין - ּבּׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַעליהן
ּדבר. לכל ׁשביעית ּפרֹות ּכדין - ּובבעּור ּובמכירה ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָּבאכילה

ּכספים מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית הּיֹובל, על ׁשביעית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיתרה
עבדים מֹוציא ׁשהּיֹובל הּׁשביעית, על יֹובל ויֹותר יֹובל. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹולא
ּבּתֹורה, האמּורֹות ּׂשדֹות מכירת דין וזהּו קרקע. ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָּומׁשמיט

מׁשמיט יֹובל לארץ. ּתּתנּו ּגאּלה ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהיא
אי ּוׁשביעית ּבתחּלתֹו, אּלאקרקע ּכספים מׁשּמטת נּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבסֹופּה,

  
נמּכרת אינּה לּׁשבטים הּמתחּלקת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר ואם לצמתת. תּמכר לא והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעּׂשיהן ואין תעּׂשה. ּבלא עֹוברין ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות

ּבּיֹובל. לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמֹועילין,
ׁשאין ּבּיֹובל; יֹוצאה אינּה - ׁשנה לׁשּׁשים ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר

לצמיתּות. הּנמּכר אֹו סתם הּנמּכר דבר אּלא ּבּיֹובל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוזר
ׁשהם ּפי על אף אחּזתֹו, ּׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אחי ימּו וכי ׁשּנאמר: העני; ּכן אם אּלא זמן, אחר ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחֹוזרין
לעּׂשֹות אֹו ּבכיסֹו הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֻּומכר
אינֹו - ּובהמה עבדים אֹו ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהן
- מקֹום מּכל ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָרּׁשאי;

מכּורין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
.אחּזה ּׂשדה ּדין ּובּׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻודנין

הּׁשנים לפי הּדמים את לחּׁשב אחּזתֹו: ּׂשדה מֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּדין
עם מחּׁשב - לפּדֹות ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשארֹות
לֹו ּומחזיר הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּלֹוקח

ְַָהּׁשאר.
ּׂשדה לֹו ּומכר ׁשנים עּׂשר לּיֹובל הּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?

לגאל הּמֹוכר ורצה ׁשנים ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה דינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ּׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
גאלּה לא ּׂשדהּו. לֹו ּומחזיר ּדינר ארּבעים לֹו נֹותן - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד הּניחּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹאּלא
.ל ימּכר תבּואת ׁשני ּבמסּפר ׁשּנאמר: דמים. ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹּבלא

- ּגאלּה ׁשנים ׁשּתי ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה
ׁשּמכרּתי ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי החזירּנה לֹו: לֹומר יכֹול ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאינֹו
הּׁשנה, ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ .ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹל
ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּוגאלּה
ּבלבד; ׁשנים ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשנים,

הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים, ּפי על ְֱִִִֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
ׁשל הן הרי - ׁשּבתֹוכּה ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים

- ׁשּיבׁש אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ׁשּלּה. הּפרֹות ּכׁשאר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹוקח
קרקע, ּבדמיו ויּלקח יּמכר יעּׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשניהן

מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה אֹוכל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּלֹוקח
ּכׁשהיא והׁשּביחה, אילנֹות ּונטעּה אחּזה ּׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּלֹוקח

ּבעל ונֹותן ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין - ּבּיֹובל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחֹוזרת
- ּבית ממּכר ויצא ׁשּנאמר: לּלֹוקח; הּׁשבח דמי ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּׂשדה

הּׁשבח. ולא חֹוזר, ְְִֵֶַַָֹממּכר
- ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ּׂשדהּו את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּמֹוכר

ׁשני ּבמסּפר ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
ׁשּנאמר: אסּור; - הּלֹוקח רצה ואפּלּו .ל ימּכר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹתבּואת
ּפחֹות אין - עמית מאת ּתקנה הּיֹובל אחר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבמסּפר

הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָמּׁשתי
ואחר ׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשּתי הּלֹוקח ׁשּיאכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוצרי
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פו              
  

אחת היתה אם ,לפיכ תבּואת. ׁשני ׁשּנאמר: יגאל; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכ
אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת אֹו ׁשביעית הּׁשנים ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּׁשתי

הּמנין. מן ְִִַָָעֹולה
ׁשנה אכלּה אֹו ׁשנה, ואכלּה ׁשנה ּבּורה הּלֹוקח ֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָָָהּניחּה

ּבׁשנת מכרּה לּמנין. עֹולין אּלּו הרי - זרעּה ולא ׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹונרּה
לּבעלים. חֹוזרין והּדמים נמּכרת, אינּה - עצמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיֹובל

אֹותּה אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמכרּה
תבּואת. ׁשני ׁשּנאמר: הּיֹובל; אחר ׁשנּיה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשנה

ראּויין ׁשאינם סלעים אֹו מים מלאים נקעים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמכר
ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלזריעה
ׁשאינּה היא לתבּואה הראּויה ּׂשדה - תבּואת ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבמסּפר
ּפי על אף גאלּה, לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנגאלת

ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת - לזריעה ראּויה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּה
ׁשהרי ׁשנים, מּׁשתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר

לּבעלים חֹוזרין אינן - גאלן לא ואם לתבּואֹות. ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויים
לאילנֹות. ולא - לאחּזתֹו וׁשב ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּיֹובל;

,לׁשליׁשי וׁשני לׁשני, מכר וראׁשֹון לראׁשֹון, ּׂשדהּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָמכר
לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - זה אחר זה מאה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאפּלּו
קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהראׁשֹון;

הארץ. אחּזת לֹו לאׁשר ֲֲִֵֶֶַַָָֻמאּתֹו,
,ּבמאתים לׁשני וראׁשֹון דינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָמכרּה

הראׁשֹון; עם אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹורצה
ּבמאתים, לראׁשֹון מכרּה לֹו. מכר אׁשר לאיׁש ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
אם וכן האחרֹון. עם מחּׁשב זה הרי - ּבמאה לׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוראׁשֹון
להּמכר ראּויה היא והרי הּלֹוקח ּביד והׁשּביחה ּבמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָמכר
ּבמאתים מכרּה ואם ּׁשּמכר. מה לפי מחּׁשב - ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמאתים
מה לפי מחּׁשב - ּבמאה להּמכר ראּויה היא והרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוהכסיפה
ּכח ּומרעין אחּזה, ּׂשדה מֹוכר ּכח מיּפים ּולעֹולם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻּׁשהיא.

ֵַַהּלֹוקח.
ּומכר אחרֹות, ּׂשדֹות לֹו והיּו אחּזתֹו ּׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

לֹו; ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ּׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמאֹותם
מצּוי ׁשאינֹו דבר ׁשּימצא עד - גאּלתֹו ּכדי ּומצא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנאמר:
לֹו; ׁשֹומעין אין - לגאל לוה אם וכן ׁשּמכר. ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלֹו

ׁשּילוה. לא - ידֹו והּׂשיגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא

גֹואל. אינֹו אֹו ּכּלּה את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו ּכדי ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָֻֻלֹו;

הּקרב גאלֹו ּובא ׁשּנאמר: ּגֹואלים; - לגאל קרֹוביו רצּו ְְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֹֹואם
ֵָאליו.

:ׁשּנאמר ּבּיֹובל; לֹו חֹוזרת זֹו הרי - מּתנה ּׂשדהּו ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן
הּמּתנה. את לרּבֹות - אחּזתֹו אל איׁש ְֲִֶֶַַַָָָָֻֻּתׁשבּו

חלקֹו לזה זה ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ׁשחלקּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהאחין
מּכ חלּקתן תּבטל ולא הּבכֹורּבּיֹובל, וכן ׁשהיתה. מֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

ונֹוטל ׁשּנטל, חלק ּבּיֹובל מחזיר - אחיו אׁשת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהמיּבם
ׁשּכנגּדֹו. ְְֵֶֶֶַהחלק

הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף אׁשּתֹו, את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל
מחזיר ואינֹו ּתֹורה, ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עּׂשּו - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּדבריהם
מׁשּפחה, לבני יחזיר - הּקברֹות ּבית מּמּנה ירׁש ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבּיֹובל.
קבר דמי לֹו ּומנּכין דמיה, לֹו ויּתנּו מׁשּפחה, ּפגם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי ְְֲִִֵֶַָָָאׁשּתֹו,

ה'תשע"א תשרי י' קודש שבת

  
חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית גֹואלּה1הּמֹוכר זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

חדׁש עּׂשר ׁשנים ׁשּמכר2ּכל ׁשּירצה3מּיֹום עת ואפּלּו4ּבכל , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר. ׁשּלקח,5ּבּיֹום הּדמים ּכל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלּום לּלֹוקח גֹורע .6ואינֹו ְְֵֵֵַַַ
אם עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

ידֹו לֹו7הּׂשיגה ויׁש ילוה8. לא אבל ולפּדֹותֹו; מּנכסיו למּכר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ
לחצאין יגאל ולא .9ויגאל, ְְְְֲִִִַַַָֹ

יפּדה - הּלֹוקח ּבנֹו10מת -11מּיד הּמֹוכר מת אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַ
חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה לבנֹו .12יׁש ְְְִִֵֵֶָָָָֹ

הּׁשנה ּבתֹו לׁשני וראׁשֹון לראׁשֹון, מֹונין13מכר -14 ְְְְִִִִֵַַָָָ
ּביד15לראׁשֹון הּבית החלט ראׁשֹונה ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון . ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

לידֹו ׁשּתבֹוא זכּות ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּגיע16הּׁשני; . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּלֹוקח. ּביד נחלטת זֹו הרי - גאלּה ולא חדׁש עּׂשר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשנים

מּתנה הּבית נתן אם -17וכן חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל גאלֹו ולא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מּתנה. לֹו ׁשּנתן זה ּביד נחלט זה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָהרי

עד ׁשּנאמר: סֹופּה; עד נחלט אינֹו - מעּברת ׁשנה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
העּבּור. חדׁש להביא - תמימה ׁשנה לֹו ְְְִִִֶָָָָָֹֹמלאת

ּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה ׁשני: ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.הארץ כיבוש ממכרו".בשעת שנת תום עד גאולתו "והייתה אומרים:שנאמר ואין ליום. מיום חודש עשר שנים כלומר,
כשנה. לו תיחשב תשרי, אחוזה.משהגיע שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה (שהלוקחואינו ריבית כמין זה הרי שם:

במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו), המעות החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא כספו, כל מקבל
.אחוזה שדה כדין זה.ולא לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש כשםשלא גאולתו" כדי "ומצא כאן נאמר שלא

אחוזה. בשדה אחוזה.שנאמר לשדה חומה עיר בית הוקש זה לקונההמוכר.שלעניין דתימא "מהו שם: בגמרא
מקום". מכל גאולתו והייתה לן משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר ימכראותו כי ואיש דתימא "מהו שם:

מקום". מכל גאולתו והייתה לן משמע קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, המכר.אמר משעת חודש.הראשונה י"ב
."(רש"י - מונין שלו אחוזה שהייתה למי (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר. הקרקעמשעת הייתה ואילו

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו לקונה נחלטת כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה נב:בידו בבכורות כחכמים היא זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים

              
  

הּבאה ׁשנה ׁשל ׁשנה18ּבאדר לֹו ּבחצי19עלתה ׁשּמכר וזה ; ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ראׁשֹון ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָֹאדר

העּבּור ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני .20הּבאה, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
נמצאיֹו21הּגיע ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים לפּדֹות22ם הּלֹוקח ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

הּדלת את וׁשֹובר ּדין ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנּו
לביתֹו מעֹותיו.23ונכנס ויּטל יבֹוא - הּלֹוקח ׁשּיבֹוא ואימתי , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
לֹו ׁשעלתה ולא24ּכיון ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּגֹואל ּביד נחלט ּבעליו, אּלא25גאלֹו חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לדרתיו. אתֹו לּקנה ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּלֹוקח;

- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר
חֹוזר ׁשּירצה26אינֹו עד הּלֹוקח ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ויחלט. ׁשנה תּמלא אֹו הּמכר, ׁשנת ּכל לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר
חֹומה מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו חצרים ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמֹוכר

יפה27ּכראּוי ּבכח נגאל זה הרי וׁשּבדין28- הּׂשדה ׁשּבדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
חֹומה הּמּקפין מּיד29הּבּתים לגאל רצה אם ּכיצד? .30- ְִִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ

הּבּתים ּכדין הרי31ּגֹואל, - גאל ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים הּגיע . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
גֹואל הּׂשדֹות32זה ּכדין הּיֹובל, ׁשנת ׁשּגֹואל33עד ּובעת .34 ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ּׁשאכל מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר עם מחּׁשב יֹובל35- הּגיע .36 ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
הּׂשדֹות ּכדין דמים, ּבלא הּבית חֹוזר - גאל .37ולא ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹ

הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא והּמרחצאֹות38ּכל ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
ּכּבּתים39והּׁשֹובכֹות הּוא הרי אבל40- ּבעיר. אׁשר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נגאלין41הּׂשדֹות - העיר ׁשחּוץ42ׁשּבתֹו הּׂשדֹות ּכדין ְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הּדֹומה וכל ּבית - ּבעיר אׁשר הּבית וקם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלעיר;
הּׂשדֹות. לא ְִַַָֹלבית,

אינֹו - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ּבּה43נחלט נחלט הּבית אין - וירּוׁשלים חֹומה. ערי .44ּכבּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אינֹו - ּבחֹומה הּבנּוי חֹומה.45ּובית ערי ּכּבתי ְִֵֵֵַַַָָָָָ
חֹומתּה ׁשּגּגֹותיה אינּה46עיר - חֹומתּה ׁשהּים אֹו ִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

חֹומה .47ּכמּקפת ְֶֶָֻ
ח ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד חֹומה ערי נקרא הּמקֹום צרֹותאין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

חֹומה ויּקיפּוה יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל יתר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
ּבתֹוכֹו החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ׁשּיׁשב48ּתחּלה מקֹום אבל . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתים ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻואחר
החצרים. ּכבּתי ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו -ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

סֹומכין ּבׁשעת49אין הּמּקפת חֹומה על ּכּבּוׁש50אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשּכבׁש ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהארץ.

עּתה ׁשּמּקפת ּפי על אף הארץ, את היא51יהֹוׁשע הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
אף יהֹוׁשע, ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻּכבּתי

עּתה מּקפת ׁשאינּה ּפי ּכמּקפת52על היא הרי וכיון53- . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.פשוטה מעוברת.שהייתה שאינה שנה של אדר בראש ירד כאילו זה וחלשהרי מעובר, שהוא ראשון באדר היינו,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, עד נחלטת השדה אין מעוברת שבשנה הדין הלל.עליו כתקנת שם: משנה

.לו חלוט הבית שיהיה כדי יום, באותו שנטמן אלאכלומר, מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של כרחו בעל שהנתינה
כאן. כמו המקבל בפני שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן, נזקק "לקונהלבית.שהלל קרא דאמר שם:

דורות. לו שאין הקדש יצא "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש. מיד ואפילו ביובל.אותו", יצא לא שנאמר:
.בתוכה החצרות שיבנו לפני החומה ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת המוכר.היינו, כח את שמייפים כראוי.היינו,
.שמכר שנים.ביום משתי לפחות לגאול מותר אינו אחוזה בשדה משוםאבל דבר, של וטעמו השנייה. בשנה אפילו

שנייה. בשנה יובל בו ופגע החצרים, ערי בבתי בית למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב אמר לי? למה יצא, "וביובל אמרו: שם שבגמרא
(כנ"ל בעי השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי שנה), (אחרי ללוקח ליה איחלט ליה, מדמית חומה ערי לבתי אי ליה, מדמית למאי
"גאולה הפסוק אף כן אם המכר, של שנייה בשנה מדבר זה שפסוק ומכיוון יצא". וביובל אצטריך להכי י"ב), הלכה י"א בפרק

שנייה. בשנה אף שגואל ונמצא שנייה, בשנה הוא אף מדבר לו, הסמוך לו" עירתהיה בית ללוקח.אבל נחלט חומה
מה לו גורע אינו - חומה עיר בית מטעם אלא גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש והרדב"ז ראשונה. בשנה אפילו

חומה. עיר בית כדין כלום.שאכל ללוקח גורע ואינו שלקח, הדמים כל נותן בבתים אבל השדות. בשנהכדין אפילו
חודש.שנייה. י"ב אחר ללוקח נחלט אלא כלל, יובל דין אין בבתים אילנותשהרי של גנות ודווקא אילנות. [שבהם

לפי מאיר, כר' הלכה אין שם, בערכין במשנה וחכמים מאיר ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות ליטע דרך שכן
לא]. וזריעות כחצר, הם הרי שנטיעות לנטיעה זריעה בין חילקו שם שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע דרך שאין

הבנוי בית אפילו והרי החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי השמיטו [ורבינו בדים". "בתי גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
חומה]. ערי כבתי אינו חומה.בחומה ערי בתי כדין חודש, יב אחר ללוקח ששדותונחלטים שם, במשנה יהודה כר'

לעיר. שמחוץ כשדות דינן העיר היובל.שבתוך עירעד מושב "ובית (שנאמר: בהו" כתיב דבית טעמא, "מאי שם:
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון בית). קרוי אינו זה משיעור ופחות דכתיב,חומה", שם: קמא בבבא

להקנותו יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים נתחלקה לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה לצמיתות, חומה לו אשר הבית וקם
חצרים. ערי כבתי ודינו שם, ביתהקרקע כי החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי אמר שם: ובגמרא

היא בחומה סבר, יהודה ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי דקרא כפשטיה סבר שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר
חומה. בעיר ולא כחומה.יושבת לזו, זו הבתים ותכופות בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה ערישלא כבתי ובתיה

מט, (בראשית כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י. - חומתה (שגגותיה איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא חצרים.
חומתה. שימה לטבריה פרט סביב, חומתה). גגותיה שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר ביתכב) ימכר כי "ואיש שנאמר:

הוקף". ולבסוף שישב ולא חומה), לה היה שכבר בעיר מושב ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב ולבסוף "שהוקף - חומה" עיר מושב
.חומה כמוקפות ערים להחשיב נון.כלו', בן יהושע ראשון.מימות בית בזמן אבלהיינו, ראשון. בית בזמן

של הנ"ל שהברייתא שאמרו פי על ואף לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר
כמותו. הלכה אין זה בפרט - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה סוברת יוסי בר אלעזר (=ר' חומה לוא "אשר שנאמר:



פז               
  

הּבאה ׁשנה ׁשל ׁשנה18ּבאדר לֹו ּבחצי19עלתה ׁשּמכר וזה ; ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ראׁשֹון ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָֹאדר

העּבּור ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני .20הּבאה, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
נמצאיֹו21הּגיע ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים לפּדֹות22ם הּלֹוקח ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

הּדלת את וׁשֹובר ּדין ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנּו
לביתֹו מעֹותיו.23ונכנס ויּטל יבֹוא - הּלֹוקח ׁשּיבֹוא ואימתי , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
לֹו ׁשעלתה ולא24ּכיון ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּגֹואל ּביד נחלט ּבעליו, אּלא25גאלֹו חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לדרתיו. אתֹו לּקנה ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּלֹוקח;

- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר
חֹוזר ׁשּירצה26אינֹו עד הּלֹוקח ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ויחלט. ׁשנה תּמלא אֹו הּמכר, ׁשנת ּכל לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר
חֹומה מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו חצרים ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמֹוכר

יפה27ּכראּוי ּבכח נגאל זה הרי וׁשּבדין28- הּׂשדה ׁשּבדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
חֹומה הּמּקפין מּיד29הּבּתים לגאל רצה אם ּכיצד? .30- ְִִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ

הּבּתים ּכדין הרי31ּגֹואל, - גאל ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים הּגיע . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
גֹואל הּׂשדֹות32זה ּכדין הּיֹובל, ׁשנת ׁשּגֹואל33עד ּובעת .34 ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ּׁשאכל מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר עם מחּׁשב יֹובל35- הּגיע .36 ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
הּׂשדֹות ּכדין דמים, ּבלא הּבית חֹוזר - גאל .37ולא ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹ

הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא והּמרחצאֹות38ּכל ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
ּכּבּתים39והּׁשֹובכֹות הּוא הרי אבל40- ּבעיר. אׁשר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נגאלין41הּׂשדֹות - העיר ׁשחּוץ42ׁשּבתֹו הּׂשדֹות ּכדין ְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הּדֹומה וכל ּבית - ּבעיר אׁשר הּבית וקם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלעיר;
הּׂשדֹות. לא ְִַַָֹלבית,

אינֹו - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית
ּבּה43נחלט נחלט הּבית אין - וירּוׁשלים חֹומה. ערי .44ּכבּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אינֹו - ּבחֹומה הּבנּוי חֹומה.45ּובית ערי ּכּבתי ְִֵֵֵַַַָָָָָ
חֹומתּה ׁשּגּגֹותיה אינּה46עיר - חֹומתּה ׁשהּים אֹו ִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

חֹומה .47ּכמּקפת ְֶֶָֻ
ח ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד חֹומה ערי נקרא הּמקֹום צרֹותאין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

חֹומה ויּקיפּוה יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל יתר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
ּבתֹוכֹו החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ׁשּיׁשב48ּתחּלה מקֹום אבל . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתים ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻואחר
החצרים. ּכבּתי ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו -ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

סֹומכין ּבׁשעת49אין הּמּקפת חֹומה על ּכּבּוׁש50אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשּכבׁש ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהארץ.

עּתה ׁשּמּקפת ּפי על אף הארץ, את היא51יהֹוׁשע הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
אף יהֹוׁשע, ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻּכבּתי

עּתה מּקפת ׁשאינּה ּפי ּכמּקפת52על היא הרי וכיון53- . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.פשוטה מעוברת.שהייתה שאינה שנה של אדר בראש ירד כאילו זה וחלשהרי מעובר, שהוא ראשון באדר היינו,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, עד נחלטת השדה אין מעוברת שבשנה הדין הלל.עליו כתקנת שם: משנה

.לו חלוט הבית שיהיה כדי יום, באותו שנטמן אלאכלומר, מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של כרחו בעל שהנתינה
כאן. כמו המקבל בפני שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן, נזקק "לקונהלבית.שהלל קרא דאמר שם:

דורות. לו שאין הקדש יצא "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש. מיד ואפילו ביובל.אותו", יצא לא שנאמר:
.בתוכה החצרות שיבנו לפני החומה ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת המוכר.היינו, כח את שמייפים כראוי.היינו,
.שמכר שנים.ביום משתי לפחות לגאול מותר אינו אחוזה בשדה משוםאבל דבר, של וטעמו השנייה. בשנה אפילו

שנייה. בשנה יובל בו ופגע החצרים, ערי בבתי בית למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב אמר לי? למה יצא, "וביובל אמרו: שם שבגמרא
(כנ"ל בעי השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי שנה), (אחרי ללוקח ליה איחלט ליה, מדמית חומה ערי לבתי אי ליה, מדמית למאי
"גאולה הפסוק אף כן אם המכר, של שנייה בשנה מדבר זה שפסוק ומכיוון יצא". וביובל אצטריך להכי י"ב), הלכה י"א בפרק

שנייה. בשנה אף שגואל ונמצא שנייה, בשנה הוא אף מדבר לו, הסמוך לו" עירתהיה בית ללוקח.אבל נחלט חומה
מה לו גורע אינו - חומה עיר בית מטעם אלא גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש והרדב"ז ראשונה. בשנה אפילו

חומה. עיר בית כדין כלום.שאכל ללוקח גורע ואינו שלקח, הדמים כל נותן בבתים אבל השדות. בשנהכדין אפילו
חודש.שנייה. י"ב אחר ללוקח נחלט אלא כלל, יובל דין אין בבתים אילנותשהרי של גנות ודווקא אילנות. [שבהם

לפי מאיר, כר' הלכה אין שם, בערכין במשנה וחכמים מאיר ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות ליטע דרך שכן
לא]. וזריעות כחצר, הם הרי שנטיעות לנטיעה זריעה בין חילקו שם שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע דרך שאין

הבנוי בית אפילו והרי החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי השמיטו [ורבינו בדים". "בתי גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
חומה]. ערי כבתי אינו חומה.בחומה ערי בתי כדין חודש, יב אחר ללוקח ששדותונחלטים שם, במשנה יהודה כר'

לעיר. שמחוץ כשדות דינן העיר היובל.שבתוך עירעד מושב "ובית (שנאמר: בהו" כתיב דבית טעמא, "מאי שם:
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון בית). קרוי אינו זה משיעור ופחות דכתיב,חומה", שם: קמא בבבא

להקנותו יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים נתחלקה לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה לצמיתות, חומה לו אשר הבית וקם
חצרים. ערי כבתי ודינו שם, ביתהקרקע כי החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי אמר שם: ובגמרא

היא בחומה סבר, יהודה ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי דקרא כפשטיה סבר שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר
חומה. בעיר ולא כחומה.יושבת לזו, זו הבתים ותכופות בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה ערישלא כבתי ובתיה

מט, (בראשית כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י. - חומתה (שגגותיה איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא חצרים.
חומתה. שימה לטבריה פרט סביב, חומתה). גגותיה שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר ביתכב) ימכר כי "ואיש שנאמר:

הוקף". ולבסוף שישב ולא חומה), לה היה שכבר בעיר מושב ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב ולבסוף "שהוקף - חומה" עיר מושב
.חומה כמוקפות ערים להחשיב נון.כלו', בן יהושע ראשון.מימות בית בזמן אבלהיינו, ראשון. בית בזמן

של הנ"ל שהברייתא שאמרו פי על ואף לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר
כמותו. הלכה אין זה בפרט - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה סוברת יוסי בר אלעזר (=ר' חומה לוא "אשר שנאמר:



פח              
  

חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה - ראׁשֹון ּבחרּבן ּבימי54ׁשּגלּו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻ
ּכל נתקּדׁשּו - הּׁשנּיה ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻיהֹוׁשע.

העת ּבאֹותֹו חֹומה הּמּקפֹות ּבימי55הערים ׁשּביאתן מּפני . ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּביאתן מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן - ׁשנּיה ּביאה ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻעזרא,

ויֹובלֹות ׁשמּטין מנּו - יהֹוׁשע חֹומה,56ּבימי ערי ּבּתי וקּדׁשּו , ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻ
ׁשמּטין מנּו - עזרא ּבימי ּביאתם אף ּבמעּׂשר; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתחּיבּו

ּבמעּׂשר57ויֹובלֹות ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ,58. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
לארץ ׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָוכן

חֹומה, ערי ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיתחילּו
ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ׁשּנאמר:60ּבמעּׂשרֹות59ויתחּיב . ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

- וירׁשּתּה אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי יי ְְְֱֱֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹוהביא
אּתה - אבֹותי ּירּׁשת מה :אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֻֻֻמּקיׁש
נֹוהג אּתה ירּׁשת אף האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש [ּבּה] ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻנֹוהג

האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ְְִִֵַָָָָּבּה

  
נצטּוּו ּכבר ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף לוי, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשבט

ׁשׁש הם והערים ּומגרׁשיהם. לׁשבת ערים להם לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיּׂשראל
ערי ּוכׁשּמֹוסיפין עיר. וארּבעים ׁשּתים ועליהן מקלט, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערי

ללוּים. הּכל - הּמׁשיח ּבימי אחרֹות ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמקלט
אלפים ׁשלׁשת ׁשהם ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמגרׁשי

העיר מּקיר ׁשּנאמר: וחּוצה. העיר מּקיר רּוח לכל ְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּמה
מחּוץ ּומּדתם אֹומר: הּוא ּולהּלן סביב, אּמה אלף ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוחּוצה
הראׁשֹונים אלף וגֹומר; ּבאּמה אלּפים קדמה ּפאת את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעיר
ּוכרמים. לּׂשדֹות - לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ואלּפים מגרׁש, -ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ

ׁשאין זה, לתחּום חּוץ הּקברֹות ּבית עיר לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָונֹותנין
יהיּו ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: עריהם; ּבתחּום מתיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָקֹוברין
לקבּורה. ולא נּתנּו לחּיים - חּיתם ּולכל ולרכׁשם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם

מ ולא מגרׁש עיר הלוּים ּבערי עֹוּׂשין ולאאין עיר, גרׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
עריהם מגרׁש ּוּׂשדה ׁשּנאמר: מגרׁש. ּׂשדה ולא ּׂשדה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמגרׁש

יּמכר. ִֵָֹלא
,יׁשּנה לא - יּמכר לא ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּומּפי

ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל - והעיר והּמגרׁש הּׂשדה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
יּׂשראל. ערי ּבׁשאר וכן לעֹולם. ְְְְִִֵֵֵֶָָָָׁשהּוא

חרבתֹו יּטע ולא גּנה לעּׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹלא
יּׂשראל. ארץ יחריבּו ׁשּלא ְֲִִִֵֶֶֶַָָֹּגּנה,

מּבּתי ּבית אֹו עריהם מּׂשדה ּׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכהנים
מֹוכרין אּלא הּזה. ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָערי

הקּדיׁשּו ואם מּיד. וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָהּׂשדֹות
ערי ּבּתי וגֹואלים הּיֹובל. לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלים - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׂשדה
ּגאּלת ׁשּנאמר: ׁשנים. ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻחֹומה

ללוּים. ּתהיה ְְִִִֶַָעֹולם
ּכלוּים גֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיּׂשראל

לוּים ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי. ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים. ולא אּלּו ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם. ּגֹואל -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ולא ּכיּׂשראל ּגֹואל - יּׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולוי
ּבערי אּלא ללוּים' ּתהיה עֹולם 'גאּלת נאמר ׁשּלא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכלוּים;

ְִִַהלוּים.
הן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל

הערים. את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין
ונחלה חלק לוי ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה לא ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא וכן ּבארץ. - ונחלה ּבּבּזה, - חלק יּׂשראל; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעם
ּובן ּבּבּזה. - ּבתֹוכם ל יהיה לא וחלק תנחל, לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבארצם
ּבארץ נחלה נטל ואם לֹוקה. - ּבּבּזה חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלוי

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין -ֲִִִֶַָ
ׁשּנכרתה ּבארץ אּלא אמּורים הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיראה

ּבניהם וירׁשּוה ּוליעקב ליצחק לאברהם ּברית ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹעליה
מּמלכי מל ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתחּלקה
ּככל ּובבּזתן הארצֹות ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹיּׂשראל

ְִֵָיּׂשראל.
עם ּובבּזתּה יּׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה

ּדרכיו ּולהֹורֹות לׁשרתֹו יי, את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאחיו?
מׁשּפטי יֹורּו ׁשּנאמר: לרּבים; הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהיׁשרים
לא העֹולם: מּדרכי הבּדלּו לפיכ ליּׂשראל. ותֹורת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻליעקב
זֹוכין ולא נֹוחלין, ולא יּׂשראל, ּכׁשאר מלחמה ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹֹעֹורכין
יי ּבר ׁשּנאמר: הּׁשם, חיל הם אּלא ּגּופן. ּבכח ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלעצמן
חלק אני ׁשּנאמר: להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָחילֹו;

.ְְֲַָונחלת
ּבאי מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא

לעמד להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
ּכמֹו יׁשר והל יי, את לדעה ּולעבדֹו, לׁשרתֹו יי ְְְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלפני
הרּבים החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשהּו
ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבקׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

ונחל חלקֹו ּבעֹולםיי לֹו ויזּכה עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם תֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ּדוד הרי ללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּזה
ּגֹורלי. ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת יי אֹומר: הּׁשלֹום ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָעליו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לכן". קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי על אף - חומה") לא "לו שהייתהקרי לפי ראשונה, שקדושה שמוע. בן אלעזר כר'
לבוא. לעתיד קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש שנייה.מפני וחילוק.בקדושה כיבוש של שנה י"ד לאחר

.שמיטין אינםלקדש כולם, באו שלא מכיוון אבל התורה, מן במעשרות להתחייב ראויים היו הקדושה מצד והנה,
מדרבנן. אלא הםמתחייבים הרי עזרא, בימי בהם שהחזיקו המקומות אבל עזרא. בימי בהם החזיקו שלא המקומות היינו

החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת לפי לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה בקדושתם,
בטלה. לא התורה.וחזקה מן אלה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו

     
את לעבד ׁשהבּדל מּפני אחיו עם ּובבּזתּה יׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה ׁש"לא הּטעם מבאר ׁשהרמּב"ם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלאחרי

ׁשּנאמר להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא הּׁשם... חיל הם העֹולם... מּדרכי הבּדלּו לפיכ לׁשרתֹו... חלקה', אני : ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר ואיׁש... איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט "ולא ּומסּים: הרמּב"ם מֹוסיף - "ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹונחלת
ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו יי ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי ּולעבדֹו... לׁשרתֹו יי לפני לעמד להּבדל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּדעֹו

אֹומר הּׁשלֹום עליו ּדוד הרי לּלוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ּבעֹולם לֹו ויזּכה מנתעֹולמים, יי : ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּגֹורלי". ּתֹומי אּתה וכֹוסי, ְְִִִִֶַָָחלקי

אׁשר כּו' ואיׁש איׁש "ּכל לכן, לׁשרתֹו", ה' את לעבד ׁשהבּדל "מּפני הּוא לוי ׁשבט ׁשל ׁשּיחּודֹו ּכיון ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכלֹומר:
הינּו, לוי, ׁשבט ּבמעלת הּוא אף נעׂשה ּולעֹובדֹו", לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנדבה

לוי. ּדׁשבט העבֹודה אפן ּבדגמת היא לה' ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשעבֹודתֹו

ועֹוד: ָֹזאת

זרעים) ספר (ׁשּלאחרי עבֹודה ּבספר הרמּב"ם ׁשּמבאר ּכפי - לכהנים לוּיים ּבין חּלּוק יׁשנֹו עצמֹו לוי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשבט
הּקרּבנֹות"ׁש"הּכהנים לעבֹודת הּלוּיים הרמּב"םמּכלל ׁשּכתב (ּכמֹו הּמקּדׁש ּבבית העבֹודה עּקר ׁשּזֹוהי , ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הם הּלוּיים ואּלּו הּקרּבנֹות"). ּבֹו מקריבים להיֹות מּוכן לה' ּבית לעׂשֹות עׂשה "מצות הּבחירה ּבית הלכֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָּבריׁש
ׁשּנאמר ּכמֹו הּכהנים, ׁשל הּידּועלעבֹודתם ּובּלׁשֹון ."ויׁשרתּו עלי ּולוּיים"ויּלוּו ּבעבֹודתם "ּכהנים - ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ְָָּבדּוכנם".

ּכל על קאי כּו'", אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר כּו' ואיׁש איׁש ּכל אּלא ּבלבד לוי ׁשבט "ולא הרמּב"ם ׁשּכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּומה
ׁש"הבּדלּו הּכהנים לדרּגת ּגם אּלא הּלוּיים, לדרּגת רק לא להּגיע יכֹול ואחת אחד ׁשּכל לוי, ׁשּבׁשבט ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻהּדרגֹות
ׁש"נדבה זה ידי על ה' את לעבד ׁשהבּדלּו הּלוּיים לדרּגת להּגיע ׁשּיכֹול ּכׁשם טעמא: ּבתר ּדזיל - הּלוּיים" ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻמּכלל
ּולעֹובדֹו" לׁשרתֹו ה' לפני לעמד "להּבדל יכֹול כן ּכמֹו ּולעֹובדֹו", לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל אֹותֹו... ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹרּוחֹו

ּדכהנים. העבֹודה ּבדגמת יֹותר, עֹוד נעלה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֻּבאפן

קדׁשים". קדׁש נתקּדׁש זה "הרי הרמּב"ם ׁשּמדּיק ּכפי - ּגדֹול ּכהן לדרּגת אפילּו להּגיע ׁשּיכֹול מּזה, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹויתירה
ׁשּנאמר ּכמֹו ּגדֹול. ּדכהן הּדרּגא קדׁשים".ׁשּזֹוהי קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיבּדל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

להבין: צרי ְֲִִִַַָָועדין

מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי ּגדֹול "ּכהן ּכמֹו: ּגדֹול, ּכהן להיֹות ׁשּיּוכל הכׁשרה עניני ּכּמה צרי ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמצינּו
ּובמראה ּבחכמה ּבעׁשר ּבכח ּבנֹוי הּכהניםאחיו ּכל ממֹון לֹו "אין ּכמֹו, אחרים, ׁשל ּבפעּלה ּגם צר יׁש ולפעמים , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ׁשּבכּלן" מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד . . מּׁשּלהן לֹו -נֹותנין ּגדֹולה לכהּונה להּמיּנּוי ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה אחת ועל , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
מתרּבה ּכ הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּמתרּבה ּכׁשם . . ּגדֹולה ּכהּונה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁש"מֹוׁשחין

הּכהּונה,ּבבגדים" ּובגדי הּמׁשחה ׁשמן את ׁשעֹוׂשים לב חכמי - אחרים ׁשל לפעּלתם זקּוק ּבוּדאי זה ׁשּבענין . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּבזה. ְֵֶַָוכּיֹוצא

עצמֹו, ּבכח ּבעבֹודתֹו ּתלּויים ׁשאינם ענינים ׁשּיׁש - מּיׂשראל ואחת אחד ּדכל הרּוחנית ּבעבֹודה ּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻודגמתֹו
מלמעלה. לֹו נֹותנים ּכן אם אּלא עצמֹו, ּבכח אליהם להּגיע יכֹול ׁשאינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהינּו,

ׁשּכאׁשר ּובחירתֹו, האדם ּברצֹון ּתלּוי זה הרי - סתם ּכהנים ואפילּו הּלוּיים, לדרּגת ּבנֹוגע ּבׁשלמא זה, ּפי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹועל
ׁשּלכאֹורה ענין זה הרי - ּגדֹול ּדכהן לדרּגא ּבנֹוגע אבל זֹו; לדרּגא להּגיע ּוביכלּתֹו ּבכחֹו כּו'", אֹותֹו רּוחֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ"נדבה

עצמֹו? ּבכח עבֹודתֹו ידי על לזה להּגיע יכֹול ׁשאינֹו ּובחירתֹו, האדם ּברצֹון ּתלּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאינֹו
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פט

     
את לעבד ׁשהבּדל מּפני אחיו עם ּובבּזתּה יׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה ׁש"לא הּטעם מבאר ׁשהרמּב"ם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלאחרי

ׁשּנאמר להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא הּׁשם... חיל הם העֹולם... מּדרכי הבּדלּו לפיכ לׁשרתֹו... חלקה', אני : ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר ואיׁש... איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט "ולא ּומסּים: הרמּב"ם מֹוסיף - "ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹונחלת
ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו יי ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי ּולעבדֹו... לׁשרתֹו יי לפני לעמד להּבדל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּדעֹו

אֹומר הּׁשלֹום עליו ּדוד הרי לּלוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ּבעֹולם לֹו ויזּכה מנתעֹולמים, יי : ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּגֹורלי". ּתֹומי אּתה וכֹוסי, ְְִִִִֶַָָחלקי

אׁשר כּו' ואיׁש איׁש "ּכל לכן, לׁשרתֹו", ה' את לעבד ׁשהבּדל "מּפני הּוא לוי ׁשבט ׁשל ׁשּיחּודֹו ּכיון ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכלֹומר:
הינּו, לוי, ׁשבט ּבמעלת הּוא אף נעׂשה ּולעֹובדֹו", לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנדבה

לוי. ּדׁשבט העבֹודה אפן ּבדגמת היא לה' ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשעבֹודתֹו

ועֹוד: ָֹזאת

זרעים) ספר (ׁשּלאחרי עבֹודה ּבספר הרמּב"ם ׁשּמבאר ּכפי - לכהנים לוּיים ּבין חּלּוק יׁשנֹו עצמֹו לוי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשבט
הּקרּבנֹות"ׁש"הּכהנים לעבֹודת הּלוּיים הרמּב"םמּכלל ׁשּכתב (ּכמֹו הּמקּדׁש ּבבית העבֹודה עּקר ׁשּזֹוהי , ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הם הּלוּיים ואּלּו הּקרּבנֹות"). ּבֹו מקריבים להיֹות מּוכן לה' ּבית לעׂשֹות עׂשה "מצות הּבחירה ּבית הלכֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָּבריׁש
ׁשּנאמר ּכמֹו הּכהנים, ׁשל הּידּועלעבֹודתם ּובּלׁשֹון ."ויׁשרתּו עלי ּולוּיים"ויּלוּו ּבעבֹודתם "ּכהנים - ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ְָָּבדּוכנם".

ּכל על קאי כּו'", אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר כּו' ואיׁש איׁש ּכל אּלא ּבלבד לוי ׁשבט "ולא הרמּב"ם ׁשּכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּומה
ׁש"הבּדלּו הּכהנים לדרּגת ּגם אּלא הּלוּיים, לדרּגת רק לא להּגיע יכֹול ואחת אחד ׁשּכל לוי, ׁשּבׁשבט ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻהּדרגֹות
ׁש"נדבה זה ידי על ה' את לעבד ׁשהבּדלּו הּלוּיים לדרּגת להּגיע ׁשּיכֹול ּכׁשם טעמא: ּבתר ּדזיל - הּלוּיים" ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻמּכלל
ּולעֹובדֹו" לׁשרתֹו ה' לפני לעמד "להּבדל יכֹול כן ּכמֹו ּולעֹובדֹו", לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל אֹותֹו... ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹרּוחֹו

ּדכהנים. העבֹודה ּבדגמת יֹותר, עֹוד נעלה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֻּבאפן

קדׁשים". קדׁש נתקּדׁש זה "הרי הרמּב"ם ׁשּמדּיק ּכפי - ּגדֹול ּכהן לדרּגת אפילּו להּגיע ׁשּיכֹול מּזה, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹויתירה
ׁשּנאמר ּכמֹו ּגדֹול. ּדכהן הּדרּגא קדׁשים".ׁשּזֹוהי קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיבּדל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

להבין: צרי ְֲִִִַַָָועדין

מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי ּגדֹול "ּכהן ּכמֹו: ּגדֹול, ּכהן להיֹות ׁשּיּוכל הכׁשרה עניני ּכּמה צרי ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמצינּו
ּובמראה ּבחכמה ּבעׁשר ּבכח ּבנֹוי הּכהניםאחיו ּכל ממֹון לֹו "אין ּכמֹו, אחרים, ׁשל ּבפעּלה ּגם צר יׁש ולפעמים , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ׁשּבכּלן" מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד . . מּׁשּלהן לֹו -נֹותנין ּגדֹולה לכהּונה להּמיּנּוי ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה אחת ועל , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
מתרּבה ּכ הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּמתרּבה ּכׁשם . . ּגדֹולה ּכהּונה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁש"מֹוׁשחין

הּכהּונה,ּבבגדים" ּובגדי הּמׁשחה ׁשמן את ׁשעֹוׂשים לב חכמי - אחרים ׁשל לפעּלתם זקּוק ּבוּדאי זה ׁשּבענין . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּבזה. ְֵֶַָוכּיֹוצא

עצמֹו, ּבכח ּבעבֹודתֹו ּתלּויים ׁשאינם ענינים ׁשּיׁש - מּיׂשראל ואחת אחד ּדכל הרּוחנית ּבעבֹודה ּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻודגמתֹו
מלמעלה. לֹו נֹותנים ּכן אם אּלא עצמֹו, ּבכח אליהם להּגיע יכֹול ׁשאינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהינּו,

ׁשּכאׁשר ּובחירתֹו, האדם ּברצֹון ּתלּוי זה הרי - סתם ּכהנים ואפילּו הּלוּיים, לדרּגת ּבנֹוגע ּבׁשלמא זה, ּפי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹועל
ׁשּלכאֹורה ענין זה הרי - ּגדֹול ּדכהן לדרּגא ּבנֹוגע אבל זֹו; לדרּגא להּגיע ּוביכלּתֹו ּבכחֹו כּו'", אֹותֹו רּוחֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ"נדבה

עצמֹו? ּבכח עבֹודתֹו ידי על לזה להּגיע יכֹול ׁשאינֹו ּובחירתֹו, האדם ּברצֹון ּתלּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאינֹו
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כ.1) יח, קרח
ה.2) טז, תהלים
ד.3) פרק ריש המקדש כלי הלכות
ב.4) יח, קרח
ועוד.5) א. ג, מגילה

יג.6) כג, א הימים דברי
ה.7) פרק ריש המקדש כלי הלכות
ה.8) פרק ריש המקדש כלי הלכות
י"ב.9) הלכה ד פרק שם



צ              
  

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים ׁשלֹום ְְְֲֲִִִַָָָָֹׁשאלּו

    
סּדּורן: וזהּו ּתׁשע. ְְִִֵֶַָָהלכֹותיו

והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות ב. הּבחירה. ּבית הלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָא.
ה. מזּבח. אּסּורי הלכֹות ד. מקּדׁש. ּביאת הלכֹות ג. ְְְְִִִִִִֵֵַַָּבֹו.
ז. ּומּוספין. ּתמידין הלכֹות ו. הּקרּבנֹות. מעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָהלכֹות
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת הלכֹות ח. הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְְֲִִִִִֵַַַָֻהלכֹות

מעילה. הלכֹות ְְִִָט.

  
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) הּמקּדׁש. ּבית לבנֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹתעּׂשה,

ד) ּבמעלֹות. עליו לעלֹות ׁשּלא ג) ּגזית. הּמזּבח ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלבנֹות
להׁשּבית ׁשּלא ו) סביב. לׁשמרֹו ה) הּמקּדׁש. מן ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹליראה

ְִָׁשמירתֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבֹו מקריבים להיֹות מּוכן לה' ּבית לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות,
מׁשה ׁשעּׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ועּׂשּו
עּתה עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשעה, לפי והיה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרּבנּו,

ְוגֹו'".
ארּבעֿעּׂשרה ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו לארץ ׁשּנכנסּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכיון

ּבית ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה
ׁשם היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרּׂשּו אבנים, ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹׁשל
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ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים ׁשלֹום ְְְֲֲִִִַָָָָֹׁשאלּו

    
סּדּורן: וזהּו ּתׁשע. ְְִִֵֶַָָהלכֹותיו

והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות ב. הּבחירה. ּבית הלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָא.
ה. מזּבח. אּסּורי הלכֹות ד. מקּדׁש. ּביאת הלכֹות ג. ְְְְִִִִִִֵֵַַָּבֹו.
ז. ּומּוספין. ּתמידין הלכֹות ו. הּקרּבנֹות. מעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָהלכֹות
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת הלכֹות ח. הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְְֲִִִִִֵַַַָֻהלכֹות

מעילה. הלכֹות ְְִִָט.

  
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) הּמקּדׁש. ּבית לבנֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹתעּׂשה,

ד) ּבמעלֹות. עליו לעלֹות ׁשּלא ג) ּגזית. הּמזּבח ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלבנֹות
להׁשּבית ׁשּלא ו) סביב. לׁשמרֹו ה) הּמקּדׁש. מן ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹליראה

ְִָׁשמירתֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבֹו מקריבים להיֹות מּוכן לה' ּבית לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות,
מׁשה ׁשעּׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ועּׂשּו
עּתה עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשעה, לפי והיה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרּבנּו,

ְוגֹו'".
ארּבעֿעּׂשרה ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו לארץ ׁשּנכנסּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכיון

ּבית ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה
ׁשם היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרּׂשּו אבנים, ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹׁשל
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וכֹוסי חלקי מנת ה' אֹומר הּׁשלֹום עליו ּדוד "הרי - הרמּב"ם מסּים ׁשּבֹו ּבּפסּוק מרּמז ּבזה ׁשהּבאּור לֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ּגֹורלי": ּתֹומי אּתה הּפסּוק) וסּיּום המׁש ּגם ְְִִִִֵֶַַַָָָ(ּומֹוסיף

ׁשּנאמר ּכמֹו - "ּגֹורל" ׁשל ּבתׁשּובֹותענינֹו ׁשּמצינּו ּכ ּכדי ועד מׁשּפטֹו", ּכל ּומה' הּגֹורל את יּוטל "ּבחיק ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עלהּגאֹונים ּכעֹובר הּגֹורל על ׁש"העֹובר ." ְְִֵֵֶַַַַָָ

את לעׂשֹות להחליט רק יכֹול האדם - האדם. ּובחירת ּברצֹון ּתלּוי אינֹו ׁש"ּגֹורל" ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּוכפי
"מה' ּבלבד, ה' ּברצֹון אם, ּכי ּבֹו, ּתלּויה אינּה הּגֹורל, יּפֹול אי הּגֹורל, ׁשל הּתֹוצאה אבל הּגֹורל, ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָה"חפצא"

מׁשּפטֹו". ְִָָּכל

ּדכהן לדרּגה להּגיע ואחת אחד ּכל ׁשל ּׁשּבכחֹו הּבאּור מרּמז ּגֹורלי" ּתֹומי "אּתה הּכתּוב ׁשּבסּיּום לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻויׁש
ׁשאין "ּגֹורל", ׁשל ּבאפן הּוא זה ׁשענין הינּו, ּגֹורלי", ּתֹומי ׁש"אּתה ּכיון - קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש זה "הרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּגדֹול,

הקּב"ה. ידי על לֹו נּתן אּלא עצמֹו, ּבכח ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹזה

ּגדֹולה: לכהּונה ד"ּגֹורל" הּׁשּייכּות ּבבאּור להֹוסיף ְְְְְְִִֵֵַַָָָָויׁש

ּבׁשנה" "אחת הּקדֹוׁש, יֹום - הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול הּכהן עבֹודת עם הּקׁשּורים העּקרּיים ׁשּבֹומהענינים , ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ענין הּוא - הּקדׁשים" "קדׁש קדֹוׁש, הכי ּבּמקֹום יׂשראל, ּבני מּכל הּמקּדׁש ּגדֹול, הּכהן ידי על העבֹודה ְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻנעׂשית

.ה"ּגֹורלֹות" ַָ

האדם ּבעבֹודת ׁשהּואוענינֹו ּכפׁשּוטֹו הּגֹורל (ּבדגמת ודעת מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה על קאי ׁש"ּגֹורל" - ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבּנפׁש "אחת" ּבחינת ׁשּבּנפׁש, הּיחידה ּבחינת הּנפׁש, עצם מּצד ודעת), מּטעם ׁשללמעלה ּדרּגתֹו ׁשּזֹוהי , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ּגדֹול. ֵַָֹהּכהן

הּנפׁש, עצם על קאי ׁש"ּגֹורל" ּדכיון - ּגֹורלי" ּתֹומי "אּתה ּבּפסּוק הרמּב"ם ּדברי סּיּום מּובן זה ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָועל
ּגדֹול. ּכהן לדרּגת מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשּי הּנפׁש) (עצם מציאּותֹו עצם ׁשּמּצד נמצא, הּיחידה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבחינת

ּבּקרא ּכּמפרׁש - ּתֹורה ּבמּתן לעם. יׂשראל ּכׁשּנעׂשּו ּומּיד ּתכף מדּגׁש זה ׁשענין להֹוסיף, ּתהיּוויׁש "ואּתם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּגדֹולים" "ּכהנים ׁשּפרּוׁשֹו ּכהנים", "ממלכת אּלא סתם, ּכהנים רק לא ּכהנים". ממלכת .לי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

לג.10) טז, משלי
ס'11) סימן תש"כ) ירושלים, של"ה, (קושטא, הגאונים שו"ת

נז). סימן - תרמ"ה ווילנא (במהדורת
לד.12) טז, אחרי תצוה. פרשת סוף
ח.13) טז, אחרי

וש"נ.14) ואילך. קלט ע' א חלק מלוקט המאמרים ספר ראה
א.15) יח, מנחות - אחת עד המתחיל דיבור תוספות ראה
ו.16) יט, יתרו
הפרשה.17) על הטורים בעל

וכֹוסי חלקי מנת ה' אֹומר הּׁשלֹום עליו ּדוד "הרי - הרמּב"ם מסּים ׁשּבֹו ּבּפסּוק מרּמז ּבזה ׁשהּבאּור לֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ּגֹורלי": ּתֹומי אּתה הּפסּוק) וסּיּום המׁש ּגם ְְִִִִֵֶַַַָָָ(ּומֹוסיף

ׁשּנאמר ּכמֹו - "ּגֹורל" ׁשל ּבתׁשּובֹותענינֹו ׁשּמצינּו ּכ ּכדי ועד מׁשּפטֹו", ּכל ּומה' הּגֹורל את יּוטל "ּבחיק ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עלהּגאֹונים ּכעֹובר הּגֹורל על ׁש"העֹובר ." ְְִֵֵֶַַַַָָ

את לעׂשֹות להחליט רק יכֹול האדם - האדם. ּובחירת ּברצֹון ּתלּוי אינֹו ׁש"ּגֹורל" ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּוכפי
"מה' ּבלבד, ה' ּברצֹון אם, ּכי ּבֹו, ּתלּויה אינּה הּגֹורל, יּפֹול אי הּגֹורל, ׁשל הּתֹוצאה אבל הּגֹורל, ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָה"חפצא"

מׁשּפטֹו". ְִָָּכל

ּדכהן לדרּגה להּגיע ואחת אחד ּכל ׁשל ּׁשּבכחֹו הּבאּור מרּמז ּגֹורלי" ּתֹומי "אּתה הּכתּוב ׁשּבסּיּום לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻויׁש
ׁשאין "ּגֹורל", ׁשל ּבאפן הּוא זה ׁשענין הינּו, ּגֹורלי", ּתֹומי ׁש"אּתה ּכיון - קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש זה "הרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּגדֹול,

הקּב"ה. ידי על לֹו נּתן אּלא עצמֹו, ּבכח ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹזה

ּגדֹולה: לכהּונה ד"ּגֹורל" הּׁשּייכּות ּבבאּור להֹוסיף ְְְְְְִִֵֵַַָָָָויׁש

ּבׁשנה" "אחת הּקדֹוׁש, יֹום - הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול הּכהן עבֹודת עם הּקׁשּורים העּקרּיים ׁשּבֹומהענינים , ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ענין הּוא - הּקדׁשים" "קדׁש קדֹוׁש, הכי ּבּמקֹום יׂשראל, ּבני מּכל הּמקּדׁש ּגדֹול, הּכהן ידי על העבֹודה ְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻנעׂשית

.ה"ּגֹורלֹות" ַָ

האדם ּבעבֹודת ׁשהּואוענינֹו ּכפׁשּוטֹו הּגֹורל (ּבדגמת ודעת מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה על קאי ׁש"ּגֹורל" - ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבּנפׁש "אחת" ּבחינת ׁשּבּנפׁש, הּיחידה ּבחינת הּנפׁש, עצם מּצד ודעת), מּטעם ׁשללמעלה ּדרּגתֹו ׁשּזֹוהי , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ּגדֹול. ֵַָֹהּכהן

הּנפׁש, עצם על קאי ׁש"ּגֹורל" ּדכיון - ּגֹורלי" ּתֹומי "אּתה ּבּפסּוק הרמּב"ם ּדברי סּיּום מּובן זה ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָועל
ּגדֹול. ּכהן לדרּגת מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשּי הּנפׁש) (עצם מציאּותֹו עצם ׁשּמּצד נמצא, הּיחידה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבחינת

ּבּקרא ּכּמפרׁש - ּתֹורה ּבמּתן לעם. יׂשראל ּכׁשּנעׂשּו ּומּיד ּתכף מדּגׁש זה ׁשענין להֹוסיף, ּתהיּוויׁש "ואּתם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּגדֹולים" "ּכהנים ׁשּפרּוׁשֹו ּכהנים", "ממלכת אּלא סתם, ּכהנים רק לא ּכהנים". ממלכת .לי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ
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חרב. עלי ּוכׁשּמת ׁשילה, מׁשּכן עמד ׁשנה ושס"ט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתקרה.
ּובאּו חרב. ׁשמּואל ּוכׁשּמת מקּדׁש, ׁשם ּובנּו לנב ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּובאּו
וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ּומּגבעֹון מקּדׁש, ׁשם ּובנּו ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָלגבעֹון

ׁשנה. וחמּׁשים ׁשבע וגבעֹון ְְֲִִִֶַַָָֹנב
ּכּלן הּמקֹומֹות ּכל נאסרּו ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיון

ּבית ׁשם ואין קרּבן. ּבהן ּולהקריב לה' ּבית ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלבנֹות
ׁשּבּה הּמֹורּיה ּובהר ּבלבד ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלדֹורי
וזהּֿמזּבח האלהים ה' ּבית הּוא זה ּדויד "וּיאמר ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנאמר:

עד". עדי מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליּׂשראל", ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹֹלעלה
העתיד ּבנין וכן ּבמלכים. מפרׁש ּכבר ׁשלמה ׁשּבנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹּבנין

מפרׁש אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהּבנֹות,
ּכבנין ּבנּוהּו עזרא, ּבימי ּכׁשּבנּו ׁשני, ּבית ואנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּומבאר.

ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹׁשלמה
ּבֹו עֹוּׂשין הּבית: ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָואּלּו

והּוא אחד, מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁשֿ ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
אחרת מחּצה ועֹוּׂשין היכל. נקראין ּוׁשלׁשּתן אּולם, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּנקרא
ּבּמדּבר. ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו, רחֹוקה להיכל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָסביב
הּוא מֹועד, אהל חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו, ּבמחּצה הּמּקף ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוכל

מקּדׁש. נקרא והּכל עזרה. ְְְְֲִִִַַָָָָָֹהּנקרא
;הּקרּבנֹות ולׁשאר לעֹולה מזּבח ּכלים: ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָועֹוּׂשין

מׁשּו האּולם לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוכבׁש
ורגליהם ידיהם הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו וכּיֹור ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלדרֹום;
ׁשהּוא לדרֹום, מׁשּו ולּמזּבח האּולם ּבין ּומקֹומֹו ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלעבֹודה,
וׁשלחן; ּומנֹורה; לקטרת; ּומזּבח לּמקּדׁש; הּנכנס ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻּׂשמאל

קדׁשֿהּקדׁשים. לפני הּקדׁש ּבתֹו ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשּתן
ׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה

ּומזּבח מּבחּוץ, קדׁשֿהּקדׁשים ּבצד ּוׁשניהם הּפנים. ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלחם
העזרהה ּבתֹו ועֹוּׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ּקטרת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבּתים ּבּה ּובֹונים לּכהנים. ּכאן עד ליּׂשראל, ּכאן עד ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹּגבּולין:
"לׁשּכה". נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָלׁשאר

לא ואם ּגדֹולֹות. ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּכׁשּבֹונין
הּבנין אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצאּו
מּבחּוץ, אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבהר
ּגדלֹות "אבנים ׁשּנאמר: לבנין, אֹותן מכניסין ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחרּֿכ
"ּומּקבֹות ואֹומר: גזית"; אבני הּבית, ליּסד יקרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאבנים

ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל ּכלי ּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹוהּגרזן
אֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין

העזרה, ּבכל עץ ׁשל אכסדרֹות עֹוּׂשין ואין וסיד. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבלבנים
לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא

,אבן נעקרה ואם יקרֹות. ּבאבנים העזרה ּכל את ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּומרּצפין
ונתקלקלה הֹואיל ּבמקֹומּה, עֹומדת ׁשהיא ּפי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאףֿעלֿ
העבֹודה ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה,

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד
ּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין את לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻּומצוה

ּומפארין אלהינּו". ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצּבּור,
ּולהגּדיל ּבזהב אֹותֹו לטּוח יכֹולין אם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ְְֲֲִֵַָָּבמעּׂשיו
הקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

ּבּבנין ועֹוסקין ּבּלילה. לא מקימין, ּבּיֹום - הּמׁשּכן" ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹאת
ּולסעד לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹמעלֹות
ואין הּמדּבר. ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּבעצמן
ּביתֿהּמקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמבּטלין

יֹוםֿטֹוב. ֶּדֹוחה
וזה ּגזית. אבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוּׂשין אין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמזּבח

מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעּׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
מחּלֹות. עלּֿגּבי ולא ּכּפין עלּֿגּבי לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָוזה

חֹובה. אּלא רׁשּות ְֵֶֶָָׁשאינֹו
ׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל

"אבנים ׁשּנאמר: ולּמזּבח, לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחיטה,
אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין הּקרקע. ּבתּולת מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות ההיכל אבני וכן מהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
ואין ּפסּולין, - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבני

הּברזל, ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזים. אּלא ּפדיֹון, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלהם
הּכבׁש, ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה נפּגמה, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי
אבן והּבֹונה וּתחללה". עליה הנפּת חרּב "ּכי ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנגע
ּבעּׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית". אתהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָתבנה

ּבּמזּבח ׁשּנבנית אחר ּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאבן
ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ּבּכבׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
אֹותן ּוכׁשּמלּבנין ּובחג. ּבּפסח ּבּׁשנה: ּפעמים הּמזּבח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת
ּבאבן יּגע ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, מלּבנין -ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ְְִֹויפסל.
תעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוּׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין

מזּבח, ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבמעלת
ּכבׁש. הּנקרא והּוא הארץ, עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמתמעט
אחת אבן הּנֹותץ וכן לֹוקה. - הּמזּבח על ּבמעלֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהעֹולה
ּדר ולּמזּבח האּולם מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמן
לא וגֹו', מזּבחתם את "ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהׁשחתה

אלהיכם". לה' ּכן ֱֲֵֵֶַַֹתעּׂשּון
ּכלי וכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן וכליה, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה

עּׂשאּום ואם ּבלבד; הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוּׂשין אין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרת,
ּפסּולין. - זכּוכית ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶׁשל

ואם ּבדיל, ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוּׂשין - ענּיים הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
והּׁשּפּודין הּמזרקֹות אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוּׂשין - ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעׁשירּו
ּבּצּבּור, ּכח יׁש אם - והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹוהּמגרפֹות
זהב, אֹותן מחּפין העזרה ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָעֹוּׂשין

ידם. מצאה ְִָָָָאם
ואם הּקדׁש. לׁשם אּלא מּתחּלתן הּכלים ּכל עֹוּׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין

גבֹוּה, ּוכלי לגבֹוּה. אֹותן עֹוּׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעּׂשּו
הדיֹוט, ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי - ּגבֹוּה ּבהם נׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין - ּגבֹוּה ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּנׁשּתּמׁש
הּבית. להר אֹותן ּבֹונין אין לביתֿהּכנסת, מּתחּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחצבן
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ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים ׁשלֹום ְְְֲֲִִִַָָָָֹׁשאלּו

    
סּדּורן: וזהּו ּתׁשע. ְְִִֵֶַָָהלכֹותיו

והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות ב. הּבחירה. ּבית הלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָא.
ה. מזּבח. אּסּורי הלכֹות ד. מקּדׁש. ּביאת הלכֹות ג. ְְְְִִִִִִֵֵַַָּבֹו.
ז. ּומּוספין. ּתמידין הלכֹות ו. הּקרּבנֹות. מעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָהלכֹות
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת הלכֹות ח. הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְְֲִִִִִֵַַַָֻהלכֹות

מעילה. הלכֹות ְְִִָט.

  
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) הּמקּדׁש. ּבית לבנֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹתעּׂשה,

ד) ּבמעלֹות. עליו לעלֹות ׁשּלא ג) ּגזית. הּמזּבח ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלבנֹות
להׁשּבית ׁשּלא ו) סביב. לׁשמרֹו ה) הּמקּדׁש. מן ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹליראה

ְִָׁשמירתֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבֹו מקריבים להיֹות מּוכן לה' ּבית לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות,
מׁשה ׁשעּׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ועּׂשּו
עּתה עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשעה, לפי והיה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרּבנּו,

ְוגֹו'".
ארּבעֿעּׂשרה ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו לארץ ׁשּנכנסּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכיון

ּבית ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה
ׁשם היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרּׂשּו אבנים, ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹׁשל
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להׁשּבית ׁשּלא ו) סביב. לׁשמרֹו ה) הּמקּדׁש. מן ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹליראה

ְִָׁשמירתֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבֹו מקריבים להיֹות מּוכן לה' ּבית לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות,
מׁשה ׁשעּׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ועּׂשּו
עּתה עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשעה, לפי והיה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרּבנּו,

ְוגֹו'".
ארּבעֿעּׂשרה ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו לארץ ׁשּנכנסּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכיון

ּבית ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה
ׁשם היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרּׂשּו אבנים, ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹׁשל
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חרב. עלי ּוכׁשּמת ׁשילה, מׁשּכן עמד ׁשנה ושס"ט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתקרה.
ּובאּו חרב. ׁשמּואל ּוכׁשּמת מקּדׁש, ׁשם ּובנּו לנב ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּובאּו
וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ּומּגבעֹון מקּדׁש, ׁשם ּובנּו ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָלגבעֹון

ׁשנה. וחמּׁשים ׁשבע וגבעֹון ְְֲִִִֶַַָָֹנב
ּכּלן הּמקֹומֹות ּכל נאסרּו ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיון

ּבית ׁשם ואין קרּבן. ּבהן ּולהקריב לה' ּבית ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלבנֹות
ׁשּבּה הּמֹורּיה ּובהר ּבלבד ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלדֹורי
וזהּֿמזּבח האלהים ה' ּבית הּוא זה ּדויד "וּיאמר ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנאמר:

עד". עדי מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליּׂשראל", ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹֹלעלה
העתיד ּבנין וכן ּבמלכים. מפרׁש ּכבר ׁשלמה ׁשּבנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹּבנין

מפרׁש אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהּבנֹות,
ּכבנין ּבנּוהּו עזרא, ּבימי ּכׁשּבנּו ׁשני, ּבית ואנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּומבאר.

ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹׁשלמה
ּבֹו עֹוּׂשין הּבית: ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָואּלּו

והּוא אחד, מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁשֿ ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
אחרת מחּצה ועֹוּׂשין היכל. נקראין ּוׁשלׁשּתן אּולם, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּנקרא
ּבּמדּבר. ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו, רחֹוקה להיכל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָסביב
הּוא מֹועד, אהל חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו, ּבמחּצה הּמּקף ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוכל

מקּדׁש. נקרא והּכל עזרה. ְְְְֲִִִַַָָָָָֹהּנקרא
;הּקרּבנֹות ולׁשאר לעֹולה מזּבח ּכלים: ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָועֹוּׂשין

מׁשּו האּולם לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוכבׁש
ורגליהם ידיהם הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו וכּיֹור ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלדרֹום;
ׁשהּוא לדרֹום, מׁשּו ולּמזּבח האּולם ּבין ּומקֹומֹו ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלעבֹודה,
וׁשלחן; ּומנֹורה; לקטרת; ּומזּבח לּמקּדׁש; הּנכנס ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻּׂשמאל

קדׁשֿהּקדׁשים. לפני הּקדׁש ּבתֹו ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשּתן
ׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה

ּומזּבח מּבחּוץ, קדׁשֿהּקדׁשים ּבצד ּוׁשניהם הּפנים. ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלחם
העזרהה ּבתֹו ועֹוּׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ּקטרת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבּתים ּבּה ּובֹונים לּכהנים. ּכאן עד ליּׂשראל, ּכאן עד ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹּגבּולין:
"לׁשּכה". נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָלׁשאר

לא ואם ּגדֹולֹות. ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּכׁשּבֹונין
הּבנין אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצאּו
מּבחּוץ, אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבהר
ּגדלֹות "אבנים ׁשּנאמר: לבנין, אֹותן מכניסין ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחרּֿכ
"ּומּקבֹות ואֹומר: גזית"; אבני הּבית, ליּסד יקרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאבנים

ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל ּכלי ּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹוהּגרזן
אֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין

העזרה, ּבכל עץ ׁשל אכסדרֹות עֹוּׂשין ואין וסיד. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבלבנים
לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא

,אבן נעקרה ואם יקרֹות. ּבאבנים העזרה ּכל את ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּומרּצפין
ונתקלקלה הֹואיל ּבמקֹומּה, עֹומדת ׁשהיא ּפי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאףֿעלֿ
העבֹודה ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה,

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד
ּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין את לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻּומצוה

ּומפארין אלהינּו". ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצּבּור,
ּולהגּדיל ּבזהב אֹותֹו לטּוח יכֹולין אם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ְְֲֲִֵַָָּבמעּׂשיו
הקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

ּבּבנין ועֹוסקין ּבּלילה. לא מקימין, ּבּיֹום - הּמׁשּכן" ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹאת
ּולסעד לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹמעלֹות
ואין הּמדּבר. ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּבעצמן
ּביתֿהּמקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמבּטלין

יֹוםֿטֹוב. ֶּדֹוחה
וזה ּגזית. אבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוּׂשין אין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמזּבח

מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעּׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
מחּלֹות. עלּֿגּבי ולא ּכּפין עלּֿגּבי לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָוזה

חֹובה. אּלא רׁשּות ְֵֶֶָָׁשאינֹו
ׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל

"אבנים ׁשּנאמר: ולּמזּבח, לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחיטה,
אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין הּקרקע. ּבתּולת מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות ההיכל אבני וכן מהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
ואין ּפסּולין, - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבני

הּברזל, ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזים. אּלא ּפדיֹון, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלהם
הּכבׁש, ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה נפּגמה, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי
אבן והּבֹונה וּתחללה". עליה הנפּת חרּב "ּכי ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנגע
ּבעּׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית". אתהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָתבנה

ּבּמזּבח ׁשּנבנית אחר ּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאבן
ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ּבּכבׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
אֹותן ּוכׁשּמלּבנין ּובחג. ּבּפסח ּבּׁשנה: ּפעמים הּמזּבח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת
ּבאבן יּגע ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, מלּבנין -ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ְְִֹויפסל.
תעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוּׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין

מזּבח, ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבמעלת
ּכבׁש. הּנקרא והּוא הארץ, עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמתמעט
אחת אבן הּנֹותץ וכן לֹוקה. - הּמזּבח על ּבמעלֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהעֹולה
ּדר ולּמזּבח האּולם מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמן
לא וגֹו', מזּבחתם את "ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהׁשחתה

אלהיכם". לה' ּכן ֱֲֵֵֶַַֹתעּׂשּון
ּכלי וכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן וכליה, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה

עּׂשאּום ואם ּבלבד; הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוּׂשין אין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרת,
ּפסּולין. - זכּוכית ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶׁשל

ואם ּבדיל, ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוּׂשין - ענּיים הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
והּׁשּפּודין הּמזרקֹות אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוּׂשין - ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעׁשירּו
ּבּצּבּור, ּכח יׁש אם - והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹוהּמגרפֹות
זהב, אֹותן מחּפין העזרה ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָעֹוּׂשין

ידם. מצאה ְִָָָָאם
ואם הּקדׁש. לׁשם אּלא מּתחּלתן הּכלים ּכל עֹוּׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין

גבֹוּה, ּוכלי לגבֹוּה. אֹותן עֹוּׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעּׂשּו
הדיֹוט, ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי - ּגבֹוּה ּבהם נׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין - ּגבֹוּה ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּנׁשּתּמׁש
הּבית. להר אֹותן ּבֹונין אין לביתֿהּכנסת, מּתחּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחצבן
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צב              
  

       

ה'תשע"א תשרי ד' ראשון יום

  
 

.ּבּתֹורה הּכתּובה ּכמׁשּפטּה העֹולה לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעּׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח; ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט

הּמזּבחה. הּכל את הּכהן והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
והעצמֹות הּתיׁשים, ׁשּבזקן וּׂשער ּכבּׂשים ׁשּבראׁשי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָצמר

מקטירין - מחּברין ׁשהן ּבזמן והּטלפים: והּקרנים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻוהּגידים
הּבּׂשר עלתי ׁשּנאמר: יעלּו; לא - ּפרׁשּו ואם הּכל, ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹאת
ּגחלת וכן יחזיר. לא - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו וכּלן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּדם.

יחזיר. לא - הּמזּבח מעל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּפקעה
אפּלּו מּמׁש, ּבהן יׁש אם הּמזּבח: מעל ׁשּפקעּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאיברים

על מֹוקדה על ׁשּנאמר: יחזיר, - הּלילה חצֹות אחר ְְְֱֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָּפקעּו
קדם ּפקעּו אפּלּו מּמׁש, ּבהם אין ואם הּלילה; ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמזּבח
ּופקעּו: ּכעץ עליהן ויבׁש הּבּׂשר נתחר יחזיר. לא - ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחצֹות

יחזיר. לא - חצֹות אחר יחזיר, - חצֹות ֲֲֲֲִִֶַַַַֹֹקדם
לּכבׁש הּנתחים ּכל את מֹוליכין העֹולה, איברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמנּתח

לראׁש האיברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותם ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ּגּביהּמזּבח. על ּומׁשליכֹו הּמזּבח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ

האׁש, על האיברים ּכל וזֹורק הּמזּבח. ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדׁשן
הּבּׂשר ּכל ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם הּבּׂשר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: האׁש, על אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן ואחר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזריקה.
לּמזּבח העלן ּכ ואחר ׁשּצלאן ואיברים אתם. הּכהן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוער

ניחֹוח. ריח מּׁשּום ּבהם אין -ִִֵֵֶַַָ
,הרגל את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

מפׁשיטֹו - ׁשֹור היה ואם ּומפׁשיט. ּבֹו ותֹולה נֹוקבֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָאּלא
לחזה, הּגיע לחזה. מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבלי
ונֹותנן הּכרעים את וחֹות לכהן. ונֹותנֹו הראׁש את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹחֹות
את ּומֹוציא הּלב את וקֹורע ההפׁשט. את ּומׁשלים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַלאחר,
- ימיני לרגל עלה לאחר. ונֹותנן הּידים את וחֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדמֹו.
ואחר עּמּה. ּביצים ּוׁשּתי בראׁש, ׁשּזכה למי ונֹותנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹחֹותכֹו
הּפדר את ונֹוטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה את קֹורע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכ
את ונֹוטל הּׁשחיטה, ּבית על מלמעלה הראׁש על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹונֹותנֹו

לאחר. ונֹותנן ְְְְִֵַַַָָהּקרבים
ירחץ והּכרעים והּקרב ׁשּנאמר: ּבמים, ּומדיחן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹול

וכל מׁשקין. ּבׁשאר ולא ּבמזג, ולא ּביין, לא - ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּבּמים
ּבבית אֹותּה מדיחין הּכרס מדיחן? ּכּמה ּכׁשרין. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּמימֹות
ּפעמים. מּׁשלׁש ּפֹוחתין אין הּקרבים צרּכּה; ּכל ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ[הּמדיחין]
העּמּודים. ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ׁשלחנֹות על אֹותן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּומדיחין

ואצּבע הּכבד, מן הראה את ּומפריׁש הּסּכין את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנטל
החזה את ונֹוקב מּמקֹומֹו, הּכבד מזיז ואינֹו הּכבד, מן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכבד

הּׁשדרה, עד ויֹורד וחֹות הימנית לּדפן ועֹולה לאחר. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנֹו
רּכֹות, צלעֹות לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד ּבּׁשדרה, יּגע ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹולא

ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ונֹותנּה ְְְְְְֵֵַַָָָָָחֹותכּה
צלעֹות ּוׁשּתי מּכאן צלעֹות ׁשּתי ּבּה מּניח לּגרה, לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבא

ּתלּויין והראה והּלב והּקנה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּכאן,
רּכֹות צלעֹות ׁשּתי ּבּה ּומּניח הּׂשמאלית לּדפן לֹו ּבא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּה.
מּניח היה וכ מּלמּטה, רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָמלמעלה
ּבזֹו צלעֹות ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחברּתּה.
עּמּה, והּׁשדרה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה ּבזֹו. צלעֹות ְְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָוארּבע

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
ואצּבע והאליה לאחר, ונֹותנֹו חֹותכֹו לעקץ, לֹו ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבא

ונֹותנּה הּׂשמאלית הרגל את נֹוטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּכבד
הן ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּומנּתחין מפׁשיטין זה ּוכסדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלאחר.

לנתחיה. אתּה ונּתח ּבּתֹורה: האמּורין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹהּנתחין
היא הּצאן מן אם לּכבׁש? האיברים את מֹוליכין ְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבכּמה

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין - ִִִָָָָהעֹולה
ּכלּפי וחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש ּוברגל. ּבראׁש - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהראׁשֹון

והּפדר למעלה, ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,
לחּוץ. עֹורּה ּובית ּבּׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה.

ּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל הּידים. ּבׁשּתי - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.

והאליה ּבימינֹו, העקץ ּוברגל. ּבעקץ - ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי
עּמֹו. הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלדלת

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבּׂשמאלֹו. ּׂשמאל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹוהרגל
,ּבּׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה ּובּגרה. ּבחזה - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי

אצּבעֹותיו. ּבין ְְְְֵֶֶַָָוצלעֹותיה
ּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל דפנֹות. ּבׁשּתי - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי

לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.
ּגּביהן על ּוכרעים ,ּבבז נתּונין ּבקרבים, - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשּׁשי

איל היתה אם אבל עז. אֹו ּכבּׂש העֹולה היתה אם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמלמעלה.
אחד, ּביד נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׁשנים. והּיין ּבׁשנים, הּסלת - איל היה ואם אחד. ּביד ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹוהּיין

ׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין העז אֹו ׁשהּכבּׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת
עּׂשר. אחד אֹותֹו מֹוליכין והאיל ְְִִִִֵַַַַַָָָלּמזּבח,

מֹולי הראׁשֹון ועּׂשרים. ארּבעה אֹותֹו מֹוליכין ְְְִִִִִֶַַָָָהּׁשֹור
ימין. ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש. ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאת
והּׁשביעי והּׁשּׁשי העקץ. את מֹוליכין והחמיׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַָָֹוהרביעי
החזה. את מֹולי והּׁשמיני ּׂשמאל. ׁשל הרגל את ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמֹוליכין
עּׂשר. ואחד ועּׂשירי ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָוהּגרה
ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ׁשּתי ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָּומֹוליכין
ארּבעה הרי ׁשלׁשה. ּבׁשלׁשה והּיין והּסלת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹוהּקרבים

ְְִֶועּׂשרים.
?לחלקים ׁשֹור ׁשל הּגדֹול האבר יחּלקּו לא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹולּמה

ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא - לנתחיה אתּה ונּתח ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
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אם הּיחיד, עֹולֹות אבל הּצּבּור; ּבעֹולֹות אמּורים? ְְֲֲִִִִִַַָָָּדברים
מֹוליכין. - ּביֹותר אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה להֹולי ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָרצּו

ּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
את ׁשם מֹולק והיה מזרחית, ּדרֹומית לקרן לֹו ּובא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלּסֹובב
ּפסּולה. - הבּדיל לא ואם ּומבּדיל. ערּפּה מּמּול ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹראׁשּה
מן למעלה הּמזּבח קיר על הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹּוממּצה
דם מּצה ולא הראׁש דם מּצה ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהחּוט
- הראׁש דם מּצה ולא הּגּוף דם מּצה ּפסּולה. - ְְִִַַַַָָָָֹֹהּגּוף

ְֵָּכׁשרה.
וסֹופגֹו לּמזּבח מליקתֹו ּבית ּומּקיף הראׁש את ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹונֹוטל

את והסיר לּגּוף לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבמלח
מעים ּבני ואת הּנֹוצה עם ּבידֹו ׁשעליה והעֹור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּמראה

הּדׁשן. לבית ּומׁשליכן עּמּה ְְְִִִֵֶֶַַַָָהּיֹוצאין
צרי ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - בכנפיו אתֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשּסע

וסֹופגֹו ּכׁשר. - הבּדיל ואם יבּדיל. לא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֹלהבּדיל,
ולא הּמראה את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּבמלח
ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח ספגּה ולא מעים ּבני את ולא הּנֹוצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאת

ּכׁשרה. הּדם ּתמצית מאחר ְְִֵֵַַַַָָָּבּה
רצה אם ערף. מּמּול ּבּצּפרן ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּכיצד

ּדֹורס להיֹות רצה ואם ּומביא, מֹולי - ּולהביא ְְְְִִִִִִֵֵָָָלהֹולי
ּבּצּפר חֹוׁשׁש.ויֹורד אינֹו - הּסימנים נעקרּו ואם ּדֹורס. - ן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּבּׂשר רב חת ׁשאם ּבּׂשר; רב ּבלא ּומפרקת ׁשדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוחֹות
ׁשני לחּת וצרי לּסימנין. ׁשּיּגיע קדם ּכמתה זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הּצדדין מן אֹו ּבסּכין והּמֹולק יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּסימנים
ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ׁשחנק ּכמי אּלא מליקה, אינּה -ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ְִִָלמליקה.

ה'תשע"א תשרי ה' שני יום

 
.ּבּתֹורה האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָמצות

ּכמֹו הּדם ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעּׂשה ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכיצד
על וזֹורקן ּומֹולחן האמּורים, ּומפריׁש ּומפׁשיטּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את לּתן רצה ואם האּׁשים. ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּגּבי
ּבעזרה. ּכהּנה לזכרי נאכל ּבּׂשרּה ּוׁשאר נֹותן. - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻלּמזּבח

ּכמֹו ּדמם וזֹורק ׁשֹוחט הּנּׂשרפֹות? חּטאֹות מעּׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּבכלי, ונֹותנן האמּורים ּומֹוציא קֹורעם ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבארנּו,
לעיר, חּוץ ׁשאריתן ּומֹוציא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּומֹולחן
ׁשם אֹותן וּׂשֹורפין ּבעֹורן, העֹולה ּכנתחי ׁשם אֹותן ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָּומנּתחין

הּדׁשן. ְֵֶֶַּבבית
ּובֹו העזרה. ּבתֹו - אחד לּׂשרפה: מקֹומֹות ְְְְֲִֵֶָָָָָָׁשלׁשה

ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּׂשֹורפין
ּפסּול ּבהם ארע אם הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוּׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים

ל ׁשּיצאּוּבין אֹו ׁשּנטמאּו ּכגֹון זריקה, לאחר ּבין זריקה פני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אֹו הּבּׂשר ׁשּלן אֹו לצאת, זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹחּוץ

ׁשּלהן. האמּורין ִֵֶֶָָָלנּו
ּׂשֹורפין ּובֹו ּבירה. ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום

העזרה. מן צאתן אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנּׂשרפֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחּטאֹות
ּבית הּנקרא והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהּמקֹום
נּׂשרפֹות ׁשהן ּבזמן הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ּׂשֹורפין וׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּדׁשן.

ְְִָָּכמצותן.
הּנּׂשרפין וכל ּובּלילה. ּבזר ּכׁשרה הּנּׂשרפין ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּוּׂשרפת

ּבקׁש אפּלּו לּׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - לעזרה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָחּוץ
ולּמה מקֹום. מּכל אׁש - ּבאׁש עצים על ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּובגבבא;

הרמץ. ואת הּסיד את להֹוציא עצים? ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָנאמר
ּבקרן אֹותּה מֹולק נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת

ׁשּיחּת עד ּבצּפרנֹו ויֹורד ׁשּבארנּו, ּכמֹו מערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדרֹומית
הּגּוף. מן הראׁש מבּדיל ואינֹו מהן, אחד רב אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּסימנין
מּמּול ראׁשֹו את ּומלק ׁשּנאמר: ולֹוקה; ּפסל, - הבּדיל ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹואם
למּטה הּמזּבח קיר על מּדמּה ּומּזה יבּדיל. ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹערּפֹו
והּנׁשאר ׁשּנאמר: היסֹוד. על מתמּצים הּדם ּוׁשירי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאמצעֹו,
קיר על ׁשהּנתינה מּכלל הּמזּבח; יסֹוד על יּמצה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבּדם
הּתחּתֹון. קיר וזהּו יסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשהּׁשירין

אּלא ּבּה לּמזּבח ואין מעּכב. העֹוף חּטאת ּדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומּצּוי
הּבהמה. חּטאת ּכבּׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻדמּה,

ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד
ׁשּתי ּבין אגּפיה ּוׁשּתי אצּבעֹותיו, ׁשּתי ּבין ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרגליה
ּומֹולק. אצּבעֹותיו ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאצּבעֹותיו,
מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. קׁשֹות מעבֹודֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוזֹו

ּכׁשרה. -ְֵָ
דמּה ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכל

והּוא ּכׁשרה. - מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח. מאמצע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה
הּנפׁש. מּדם מעט למּטה ְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשּיּתן

מׁשּמׁשת מערבית ּדרֹומית קרן היתה דברים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
והּגׁשת העֹוף, חּטאת מּלמּטה: למּטה. ּוׁשלׁשה ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָלמעלה,
ואׁשמֹות הּנאכלֹות וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי ְְְֱֲֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמנחֹות,
הּמים נּסּו מעלה: ׁשל והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשלמים
ּבזמן העֹוף ועֹולת נסכים, ׁשל הּיין ונּסּו ּבחג, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּמנּסכין
- אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית קרן אין ואם רּבה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהיא

ׁשם. אֹותּה ועֹוּׂשין מערבית ּדרֹומית לקרן ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָנפנין
ויֹורדין ּומּקיפין ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל

אּלּו דברים מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ּׂשמאל; ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּדר
לּקרן, הּׂשמאל על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלמעלה
לּׂשמאל? נפנין מה ּומּפני לעקב. וחֹוזרין מלאכּתן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹועֹוּׂשין
על נפנין ׁשאם ּתחּלה; ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכדי
ּדרֹומית לקרן ׁשּיּגיעּו עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָימין
העֹוף ימּות ׁשּמא אֹו והּיין הּמים יתעּׁשן ׁשּמא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמערבית,

הּמזּבח. ְֲִֵַַַַּבעׁשן
הּמזּבח את מּקיף ּכׁשהּוא יין, אֹו מים המנּס ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָלפיכ

מזרחית ּדרֹומית מּקרן ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום. ּבידֹו יהיה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹלא
ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָלמזרחית
נֹותנין ּדרֹומית למערבית ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹולא

ל ואם .ּומנּס ּבידֹו הּיין אֹו ּופֹונההּמים עֹולה - הּקיף א ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ויֹורד. מלאכּתֹו ועֹוּׂשה ּׂשמאלֹו, ְְְְְֵֶַַֹעל
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צג               
  

אם הּיחיד, עֹולֹות אבל הּצּבּור; ּבעֹולֹות אמּורים? ְְֲֲִִִִִַַָָָּדברים
מֹוליכין. - ּביֹותר אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה להֹולי ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָרצּו

ּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
את ׁשם מֹולק והיה מזרחית, ּדרֹומית לקרן לֹו ּובא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלּסֹובב
ּפסּולה. - הבּדיל לא ואם ּומבּדיל. ערּפּה מּמּול ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹראׁשּה
מן למעלה הּמזּבח קיר על הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹּוממּצה
דם מּצה ולא הראׁש דם מּצה ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהחּוט
- הראׁש דם מּצה ולא הּגּוף דם מּצה ּפסּולה. - ְְִִַַַַָָָָֹֹהּגּוף

ְֵָּכׁשרה.
וסֹופגֹו לּמזּבח מליקתֹו ּבית ּומּקיף הראׁש את ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹונֹוטל

את והסיר לּגּוף לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבמלח
מעים ּבני ואת הּנֹוצה עם ּבידֹו ׁשעליה והעֹור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּמראה

הּדׁשן. לבית ּומׁשליכן עּמּה ְְְִִִֵֶֶַַַָָהּיֹוצאין
צרי ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - בכנפיו אתֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשּסע

וסֹופגֹו ּכׁשר. - הבּדיל ואם יבּדיל. לא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֹלהבּדיל,
ולא הּמראה את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּבמלח
ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח ספגּה ולא מעים ּבני את ולא הּנֹוצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאת

ּכׁשרה. הּדם ּתמצית מאחר ְְִֵֵַַַַָָָּבּה
רצה אם ערף. מּמּול ּבּצּפרן ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּכיצד

ּדֹורס להיֹות רצה ואם ּומביא, מֹולי - ּולהביא ְְְְִִִִִִֵֵָָָלהֹולי
ּבּצּפר חֹוׁשׁש.ויֹורד אינֹו - הּסימנים נעקרּו ואם ּדֹורס. - ן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּבּׂשר רב חת ׁשאם ּבּׂשר; רב ּבלא ּומפרקת ׁשדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוחֹות
ׁשני לחּת וצרי לּסימנין. ׁשּיּגיע קדם ּכמתה זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הּצדדין מן אֹו ּבסּכין והּמֹולק יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּסימנים
ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ׁשחנק ּכמי אּלא מליקה, אינּה -ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ְִִָלמליקה.

ה'תשע"א תשרי ה' שני יום

 
.ּבּתֹורה האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָמצות

ּכמֹו הּדם ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעּׂשה ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכיצד
על וזֹורקן ּומֹולחן האמּורים, ּומפריׁש ּומפׁשיטּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את לּתן רצה ואם האּׁשים. ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּגּבי
ּבעזרה. ּכהּנה לזכרי נאכל ּבּׂשרּה ּוׁשאר נֹותן. - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻלּמזּבח

ּכמֹו ּדמם וזֹורק ׁשֹוחט הּנּׂשרפֹות? חּטאֹות מעּׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּבכלי, ונֹותנן האמּורים ּומֹוציא קֹורעם ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבארנּו,
לעיר, חּוץ ׁשאריתן ּומֹוציא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּומֹולחן
ׁשם אֹותן וּׂשֹורפין ּבעֹורן, העֹולה ּכנתחי ׁשם אֹותן ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָּומנּתחין

הּדׁשן. ְֵֶֶַּבבית
ּובֹו העזרה. ּבתֹו - אחד לּׂשרפה: מקֹומֹות ְְְְֲִֵֶָָָָָָׁשלׁשה

ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּׂשֹורפין
ּפסּול ּבהם ארע אם הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוּׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים

ל ׁשּיצאּוּבין אֹו ׁשּנטמאּו ּכגֹון זריקה, לאחר ּבין זריקה פני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אֹו הּבּׂשר ׁשּלן אֹו לצאת, זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹחּוץ

ׁשּלהן. האמּורין ִֵֶֶָָָלנּו
ּׂשֹורפין ּובֹו ּבירה. ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום

העזרה. מן צאתן אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנּׂשרפֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחּטאֹות
ּבית הּנקרא והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהּמקֹום
נּׂשרפֹות ׁשהן ּבזמן הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ּׂשֹורפין וׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּדׁשן.

ְְִָָּכמצותן.
הּנּׂשרפין וכל ּובּלילה. ּבזר ּכׁשרה הּנּׂשרפין ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּוּׂשרפת

ּבקׁש אפּלּו לּׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - לעזרה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָחּוץ
ולּמה מקֹום. מּכל אׁש - ּבאׁש עצים על ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּובגבבא;

הרמץ. ואת הּסיד את להֹוציא עצים? ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָנאמר
ּבקרן אֹותּה מֹולק נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת

ׁשּיחּת עד ּבצּפרנֹו ויֹורד ׁשּבארנּו, ּכמֹו מערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדרֹומית
הּגּוף. מן הראׁש מבּדיל ואינֹו מהן, אחד רב אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּסימנין
מּמּול ראׁשֹו את ּומלק ׁשּנאמר: ולֹוקה; ּפסל, - הבּדיל ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹואם
למּטה הּמזּבח קיר על מּדמּה ּומּזה יבּדיל. ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹערּפֹו
והּנׁשאר ׁשּנאמר: היסֹוד. על מתמּצים הּדם ּוׁשירי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאמצעֹו,
קיר על ׁשהּנתינה מּכלל הּמזּבח; יסֹוד על יּמצה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבּדם
הּתחּתֹון. קיר וזהּו יסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשהּׁשירין

אּלא ּבּה לּמזּבח ואין מעּכב. העֹוף חּטאת ּדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומּצּוי
הּבהמה. חּטאת ּכבּׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻדמּה,

ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד
ׁשּתי ּבין אגּפיה ּוׁשּתי אצּבעֹותיו, ׁשּתי ּבין ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרגליה
ּומֹולק. אצּבעֹותיו ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאצּבעֹותיו,
מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. קׁשֹות מעבֹודֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוזֹו

ּכׁשרה. -ְֵָ
דמּה ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכל

והּוא ּכׁשרה. - מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח. מאמצע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה
הּנפׁש. מּדם מעט למּטה ְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשּיּתן

מׁשּמׁשת מערבית ּדרֹומית קרן היתה דברים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
והּגׁשת העֹוף, חּטאת מּלמּטה: למּטה. ּוׁשלׁשה ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָלמעלה,
ואׁשמֹות הּנאכלֹות וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי ְְְֱֲֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמנחֹות,
הּמים נּסּו מעלה: ׁשל והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשלמים
ּבזמן העֹוף ועֹולת נסכים, ׁשל הּיין ונּסּו ּבחג, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּמנּסכין
- אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית קרן אין ואם רּבה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהיא

ׁשם. אֹותּה ועֹוּׂשין מערבית ּדרֹומית לקרן ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָנפנין
ויֹורדין ּומּקיפין ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל

אּלּו דברים מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ּׂשמאל; ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּדר
לּקרן, הּׂשמאל על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלמעלה
לּׂשמאל? נפנין מה ּומּפני לעקב. וחֹוזרין מלאכּתן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹועֹוּׂשין
על נפנין ׁשאם ּתחּלה; ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכדי
ּדרֹומית לקרן ׁשּיּגיעּו עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָימין
העֹוף ימּות ׁשּמא אֹו והּיין הּמים יתעּׁשן ׁשּמא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמערבית,

הּמזּבח. ְֲִֵַַַַּבעׁשן
הּמזּבח את מּקיף ּכׁשהּוא יין, אֹו מים המנּס ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָלפיכ

מזרחית ּדרֹומית מּקרן ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום. ּבידֹו יהיה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹלא
ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָלמזרחית
נֹותנין ּדרֹומית למערבית ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹולא

ל ואם .ּומנּס ּבידֹו הּיין אֹו ּופֹונההּמים עֹולה - הּקיף א ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ויֹורד. מלאכּתֹו ועֹוּׂשה ּׂשמאלֹו, ְְְְְֵֶַַֹעל
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צד              
  

ה'תשע"א תשרי ו' שלישי יום

 
חּטאת ׁשּדם קדׁשים, קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחמר

הּבגד על הּזיה קדם הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבהמה
על מּדמּה יּזה ואׁשר ׁשּנאמר: ּבעזרה; ּבמים ּכּבּוס טעּון -ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

קדׁש. ּבמקֹום ּתכּבס עליה יּזה אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּבגד
.ּכּבּוס טעּונין הּׂשק ואחד הר העֹור ואחד הּבגד ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

ואחד מעליו. הּדם וגֹורד ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאבל
דם לא אבל הּנּׂשרפת, חּטאת דם אֹו הּנאכלת חּטאת ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדם
הּכתּוב ּבנׁשחטת - החּטאת ּתּׁשחט ׁשּנאמר: העֹוף; ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָחּטאת

ּבנמלקת. לא ְְְִֵֶֶַֹמדּבר,
לּה ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין - ׁשּנפסלה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת

היא זֹו אי הּכׁשר. ׁשעת לּה היתה ׁשּלא ּבין הּכׁשר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשעת
חּוץ וׁשּיצאת וׁשּנטמאת, ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה
ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת לּה היתה ׁשּלא היא זֹו ואי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלעזרה.

הּדם. ּבזריקת אֹו ְְִִִִַַָָּבׁשחיטה
על ׁשּיהיה והּוא ּבלבד. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס טעּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאין

על נּתז אם אבל לכּבּוס; וראּוי טמאה לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻּכלי
ראּויין ׁשאינן לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מּתכת ּכלי אֹו עץ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

ּבלבד. גֹורדן אּלא ְְְִִֶַָָלכּבּוס,
ראּוי ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז
ׁשּלאלק עד הּבהמה: עֹור על נּתז אם אבל טמאה. ּבל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

ּכּבּוס; טעּון - ׁשהפׁשט אחר ּכּבּוס, טעּון אינֹו - ְְִִֵֶַַַַָָֻֻהפׁשט
לקּבל ראּוי הּוא הרי עּתה, טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּפי על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשאף

ׁשּיתעּבד. לאחר ְְְִֵֶַַַָֻטמאה
ׁשּנׁשּפ אֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד על הּצּואר מן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָנּתז

טעּון אינֹו - הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו הרצּפה על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדם
ּבדם אּלא אמרּתי לא - מּדמּה יּזה ואׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכּבּוס;
הּזיה. ּכדי ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנתקּבל

הּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן
זרק לא ׁשעדין ּפי על אף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדם ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּׁשירי

הּנּׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד. על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים
טעּון אינֹו - מּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנּתז

להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכּבּוס;
.ּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין - ׁשני לבגד הּבגד מן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָנּתז

על החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו - טמא ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל ּכּבּוס. טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
עליו ונּתז עֹולה), דם אפּלּו (אֹו ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֻאם
ּבֹו. נבלע לא ׁשהרי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - החּטאת ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּדם

יפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין - הּדם מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין
הּסממנים ׁשבעת וכל רׁשם. לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיפה
מּמי חּוץ חּטאת, ּדם על מעבירין הּכתם על ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּמעבירין

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָרגלים,
ׁשבירה טעּון הּנאכלת החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרּׂש ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכלי

ּוׁשטיפה מריקה טעּון ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָּבעזרה.
יּׁשבר. ּבֹו ּתבּׁשל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: ּבעזרה. ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמים

ּכדין ּדינן הרי - קדֹוׁש ּבמקֹום ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאף
חרס ּכלי ׁשבירת אף ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּכּבּוס:
ּבֹו ׁשּבּׁשל ּכלי ואחד ּבּקדׁש. ּומריקתֹו מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּוׁשטיפת

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשהערה ּכלי ְְֱִֵֶֶַָאֹו
,ּביין לא - 'ּבּמים' ּבצֹונן. - ּוׁשטיפה ּבחּמין, - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמריקה

- והּׁשטיפה והּמריקה מׁשקין. ּבׁשאר ולא ּבמזג, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹולא
ּבמים מגעילן - והאסּכלה והּׁשּפּוד ּוׁשטיפתֹו. הּכֹוס ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָּכמריקת

מדיחן. ּכ ואחר האׁש ּגּבי על ְְִִֵֵַַַַַָָָחּמים
ּדמּה ׁשּנזרק אחר ּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

ּבּׂשר ּבּה ׁשּבּׁשל אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכהלכתֹו;
ּבמקצת ּבּׁשל ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנּׂשרפת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחּטאת

ּוׁשטיפה. מריקה טעּון ּכּלֹו - ְְְִִִַָָָֻהּכלי
אם ספק ּבּדבר יׁש - חרס ׁשל ּתּנּור ּבאויר הּבּׂשר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָצלה

נגעה ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו בֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹֹיּׁשבר,
ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין הּכלים ּכל אּלא ּבלבד, ּבחּטאת ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבֹו.
קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין חּמין, ידי על ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּבקדׁשים
והאסּכלה הּׁשּפּוד וכן אכילה. עקב ּוׁשטיפה מריקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָטעּונין
ׁשנּיה, אכילה זמן עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

וימרקאּלא והאסּכלה, הּׁשּפּוד יגעיל - לאכל ּכׁשּיׁשלים ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מן חּוץ חרס; ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין הּכלי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹויׁשטף
מּיד, ּומׁשּלׁש וׁשֹונה ּומבּׁשל חרס. ּכלי ּבּה ׁשּׁשֹובר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהחּטאת
סֹוף עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבין

ֲִָאכילה.
טעּונין אינן - אדמה ּוכלי אבנים ּוכלי גללים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָּכלי

נאמר ּבלבד. הדחה אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה, ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָמריקה
אם ּכמֹוה. להיֹות - יקּדׁש ּבבּׂשרּה יּגע אׁשר ּכל ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹּבחּטאת:
ּבּה הּנֹוגע - ּכׁשרה ואם ּפסּול, ּבּה הּנֹוגע - היא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָּפסּולה

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה ְִֵֵָָָָָֻיאכל
ּבלא נגיעה אבל ּבֹו; ּכׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבּמה

קדׁשים, ׁשאר ואחד החּטאת ואחד מקּדׁשת. אינּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהבלעה
לעלה הּתֹורה זאת ׁשּנאמר: חמּורים; ּבין קּלים קדׁשים ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבין

ְִַָלּמנחה.
,ּכּלֹו נתקּדׁש לא - ּבמקצתֹו ונבלע ּברקיק ּבּׂשרּה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֻנגע

הּבלע. מקֹום חֹות ְֵֶֶַַָאּלא
וקדׁשים קדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻּכלי

ּכחמּור נאכל הּכל הרי - טעם ּבנֹותן ּבהן יׁש אם ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹקּלים:
ׁשּבהן ּכחמּור והּכל ּוׁשטיפה, מריקה הּכלי וטעּון ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבהן,
נאכלין הּקּלין אין - ּבזה זה טעם נתן לא ואם ּדבר; ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלכל
מריקה טעּון הּכלי אבל ּדבר, לכל ּכמֹותן ואינן ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָּכחמּורים,

ְִָּוׁשטיפה.
מחזירֹו - לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבגד

נטמ ׁשם. ּומכּבסֹו יעּׂשה?לעזרה ּכיצד - לעזרה חּוץ א ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָ
להּניח וצרי ּבפנים. ּומכּבסֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָקֹורעֹו
ּבגד. לכּבס צרי 'ּבגד', ׁשּנאמר לפי מעפרת. ּכדי ׁשלם ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבֹו
הּמעפרת ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹואף
ּומּתר הּתֹורה מן טהֹור רּבֹו ׁשּנקרע ּכיון ּבֹו, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּנׁשארה

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש ְְְְִִֵַַַַָָלהכניסֹו
ּכיצד - לחּוץ ונטמא ויצא חּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמעיל
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ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, - אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוּׂשה? ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַהּוא
ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּפחֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָמכניסֹו

ּבחּוץ. אֹותֹו מטּבילין מעט מעט הּדם ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָׁשּיתּכּבס
וׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי

ׁשּיטהר, ּכדי קטן ׁשרׁש ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבפנים.
אינֹו - מּזה ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים. וׁשֹוברֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּומכניסֹו
אּלא ּבפנים ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי ּבפנים; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשֹוברֹו
מכניסֹו - לעזרה חּוץ ויצא ּבֹו ׁשּבּׁשל מּתכֹות ּכלי וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכלים.
ׁשּיטהר עד ּפֹוחתֹו - ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים. וׁשֹוטפֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָּומֹורקֹו
ויחזר הּפחת ׁשּיּסתם עד ּומרּדדֹו וחֹוזר ּבפנים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּומכניסֹו
ׁשּנאמר: ּבעזרה; וׁשֹוטפֹו מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּכתבנית
ּכלים. אּלא ּבפנים מֹורקין אין - וגֹומר נחׁשת ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָואם

ה'תשע"א תשרי ז' רביעי יום

 
האמּורה ּכמצותן האׁשמֹות ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָָמצות

אׁשם ּבין וּדאי אׁשם ּבין האׁשמֹות? מעּׂשה וכיצד ְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה.
ּומֹוציא ּומפׁשיט ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּתלּוי

האׁשים. ּגב על וזֹורקן ּומֹולחן להֹוליכןהאמּורין רצה ואם ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ּבּׂשרם ּוׁשאר .מֹולי - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶָָָָָָָָֻּבכלי

ְַָּכחּטאת.
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

ּוזריקת מעּׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
ּדבר. לכל האׁשמֹות ּכׁשאר - ואכילתֹו הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדמֹו

ארּבעה והן עּׂשה. מצות - ּכמצותן ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשלמי האחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמינין:

ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעּׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָוכיצד
ּומקטירן, ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא ּומפׁשיט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ּבלא ׁשלמים הּבא הּוא האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי

ׁשלמים. הּנקרא וזהּו וּׂשמחה. חגיגה ׁשלמי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָלחם,
וזהּו נדבה. אֹו ּבנדר הּלחם עם הּבאים ׁשלמים - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּׁשני
והּמין ּתֹודה. לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו ּתֹודה. ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנקרא
והם נזרֹו, מלאת ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהּׁשליׁשי

נזיר. איל הּנקרא וזהּו לחם. עם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבאים
,ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעּׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד

הּבּׂשר את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט
החזה עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח - ּתנּופה הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין
היה ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָוכיצד

מעּׂשרה אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקרּבן
ידי על הּכל ּומניף והאמּורים, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומּניחֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַָהּבעלים
על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכיצד

ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
ּומניף למעלה, מּניחֹו - לחם יׁש ואם מהם, למעלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכבד

ַֹהּכל.
חזה ּומפריׁש האמּורין מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה

הּכהן ולֹוקח הּנׁשים, ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשֹוק,
הּבא הּלחם מן מעּׂשרה אחד עם האיל מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּנזיר, ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים ידי ּתחת ידיו מּניח ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
,הּצּואר עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? זהּו ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאי

ואי .ואיל איל צלעֹות ׁשּתי עּמּה וחֹות הּכרס. עד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה
ׁשני ׁשהם יד, ׁשל ּכף עד ארכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזהּו
ימין. ׁשל זרֹוע היא האמּורה והּזרֹוע ּבזה. זה מערין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים

מקֹום. ּבכל האמּור הּׁשֹוק הּוא ּברגל ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָוׁשּכנגּדּה
.הּמזּבח ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָואחר

ו החזה חזהאבל את ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּׁשֹוק ְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
נאכלים הּׁשלמים ּוׁשאר הּתרּומה. ׁשֹוק ואת ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָהּתנּופה
הקטר לאחר אּלא וׁשֹוק ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּבעלים.

ִֵָהאמּורין.
הּבׁשלה והּזרֹוע נזיר ּובאיל ּבתֹודה ׁשּמניף הּלחם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכן

נאכל הּבּׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים, ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנאכלין
הּנקראין הם - והּׁשֹוק החזה עם ׁשּמניף והּלחם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלּבעלים.
הּלחם עם והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּורם

נזיר. מאיל מּורם הּנקראין הם - ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּמניף
אין לפיכ הּוא. ּתרּומה ספק הּתֹודה מן הּמּורם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּלחם

ּכתרּומה. מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיבין
לּבעלים נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה

איל עם אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יּׂשראל; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכתֹודת
מנחה. קרּוי ְִִָָָנזיר

ּברׁשּות מניף האחד - ּבׁשּתפּות ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים
ּׁשאין מה ּכּלן. ידי על מניף אחד - מאה הם אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו.

ּבסמיכה. ְִִֵָּכן
הּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה

ּולעֹולם לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָמניף;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, והּנזירה הּסֹוטה אּלא מניפה, אּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ְְְֶֶַָָָָָּותנּופה
עּׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד

ועּׂשרה חמץ עּׂשרֹונים עּׂשרה מהם ועֹוּׂשה סלת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעּׂשרֹון
חּלֹות. עּׂשר אֹותם עֹוּׂשה חמץ ׁשל העּׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה.

לתֹו ונֹותנֹו חּמּוצן ּכדי ּׂשאֹור מביא מחּמצן? ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָוכיצד
חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על אף הּמּדה. את ּוממּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמּדה
ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים הּׂשאֹור, מּפני יתרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
מֹודד הּוא והרי עּתה, מּדתּה על אּלא מׁשּגיחין אין - ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָר
עֹוּׂשה מּצה ׁשל עּׂשרֹונים והעּׂשרה ׁשלמים. עּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות עּׂשר מין: מּכל חּלֹות עּׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ׁשלׁשים ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמהן
מרּבכת. חּלֹות ועּׂשר רקיקים, חּלֹות ועּׂשר ּתּנּור, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֻמאפה

אֹותּה ואֹופה ּברֹותחין חֹולטּה הּמרּבכת? היא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻוכיצד
ּבֹו וכּיֹוצא האלּפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָמעט,
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צה               
  

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, - אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוּׂשה? ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַהּוא
ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּפחֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָמכניסֹו

ּבחּוץ. אֹותֹו מטּבילין מעט מעט הּדם ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָׁשּיתּכּבס
וׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי

ׁשּיטהר, ּכדי קטן ׁשרׁש ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבפנים.
אינֹו - מּזה ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים. וׁשֹוברֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּומכניסֹו
אּלא ּבפנים ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי ּבפנים; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשֹוברֹו
מכניסֹו - לעזרה חּוץ ויצא ּבֹו ׁשּבּׁשל מּתכֹות ּכלי וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכלים.
ׁשּיטהר עד ּפֹוחתֹו - ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים. וׁשֹוטפֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָּומֹורקֹו
ויחזר הּפחת ׁשּיּסתם עד ּומרּדדֹו וחֹוזר ּבפנים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּומכניסֹו
ׁשּנאמר: ּבעזרה; וׁשֹוטפֹו מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּכתבנית
ּכלים. אּלא ּבפנים מֹורקין אין - וגֹומר נחׁשת ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָואם

ה'תשע"א תשרי ז' רביעי יום

 
האמּורה ּכמצותן האׁשמֹות ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָָמצות

אׁשם ּבין וּדאי אׁשם ּבין האׁשמֹות? מעּׂשה וכיצד ְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה.
ּומֹוציא ּומפׁשיט ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּתלּוי

האׁשים. ּגב על וזֹורקן ּומֹולחן להֹוליכןהאמּורין רצה ואם ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ּבּׂשרם ּוׁשאר .מֹולי - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶָָָָָָָָֻּבכלי

ְַָּכחּטאת.
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

ּוזריקת מעּׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
ּדבר. לכל האׁשמֹות ּכׁשאר - ואכילתֹו הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדמֹו

ארּבעה והן עּׂשה. מצות - ּכמצותן ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשלמי האחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמינין:

ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעּׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָוכיצד
ּומקטירן, ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא ּומפׁשיט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ּבלא ׁשלמים הּבא הּוא האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי

ׁשלמים. הּנקרא וזהּו וּׂשמחה. חגיגה ׁשלמי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָלחם,
וזהּו נדבה. אֹו ּבנדר הּלחם עם הּבאים ׁשלמים - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּׁשני
והּמין ּתֹודה. לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו ּתֹודה. ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנקרא
והם נזרֹו, מלאת ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהּׁשליׁשי

נזיר. איל הּנקרא וזהּו לחם. עם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבאים
,ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעּׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד

הּבּׂשר את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט
החזה עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח - ּתנּופה הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין
היה ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָוכיצד

מעּׂשרה אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקרּבן
ידי על הּכל ּומניף והאמּורים, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומּניחֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַָהּבעלים
על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכיצד

ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
ּומניף למעלה, מּניחֹו - לחם יׁש ואם מהם, למעלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכבד

ַֹהּכל.
חזה ּומפריׁש האמּורין מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה

הּכהן ולֹוקח הּנׁשים, ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשֹוק,
הּבא הּלחם מן מעּׂשרה אחד עם האיל מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּנזיר, ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים ידי ּתחת ידיו מּניח ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
,הּצּואר עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? זהּו ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאי

ואי .ואיל איל צלעֹות ׁשּתי עּמּה וחֹות הּכרס. עד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה
ׁשני ׁשהם יד, ׁשל ּכף עד ארכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזהּו
ימין. ׁשל זרֹוע היא האמּורה והּזרֹוע ּבזה. זה מערין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים

מקֹום. ּבכל האמּור הּׁשֹוק הּוא ּברגל ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָוׁשּכנגּדּה
.הּמזּבח ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָואחר

ו החזה חזהאבל את ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּׁשֹוק ְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
נאכלים הּׁשלמים ּוׁשאר הּתרּומה. ׁשֹוק ואת ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָהּתנּופה
הקטר לאחר אּלא וׁשֹוק ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּבעלים.

ִֵָהאמּורין.
הּבׁשלה והּזרֹוע נזיר ּובאיל ּבתֹודה ׁשּמניף הּלחם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכן

נאכל הּבּׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים, ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנאכלין
הּנקראין הם - והּׁשֹוק החזה עם ׁשּמניף והּלחם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלּבעלים.
הּלחם עם והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּורם

נזיר. מאיל מּורם הּנקראין הם - ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּמניף
אין לפיכ הּוא. ּתרּומה ספק הּתֹודה מן הּמּורם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּלחם

ּכתרּומה. מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיבין
לּבעלים נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה

איל עם אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יּׂשראל; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכתֹודת
מנחה. קרּוי ְִִָָָנזיר

ּברׁשּות מניף האחד - ּבׁשּתפּות ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים
ּׁשאין מה ּכּלן. ידי על מניף אחד - מאה הם אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו.

ּבסמיכה. ְִִֵָּכן
הּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה

ּולעֹולם לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָמניף;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, והּנזירה הּסֹוטה אּלא מניפה, אּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ְְְֶֶַָָָָָּותנּופה
עּׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד

ועּׂשרה חמץ עּׂשרֹונים עּׂשרה מהם ועֹוּׂשה סלת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעּׂשרֹון
חּלֹות. עּׂשר אֹותם עֹוּׂשה חמץ ׁשל העּׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה.

לתֹו ונֹותנֹו חּמּוצן ּכדי ּׂשאֹור מביא מחּמצן? ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָוכיצד
חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על אף הּמּדה. את ּוממּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמּדה
ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים הּׂשאֹור, מּפני יתרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
מֹודד הּוא והרי עּתה, מּדתּה על אּלא מׁשּגיחין אין - ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָר
עֹוּׂשה מּצה ׁשל עּׂשרֹונים והעּׂשרה ׁשלמים. עּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות עּׂשר מין: מּכל חּלֹות עּׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ׁשלׁשים ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמהן
מרּבכת. חּלֹות ועּׂשר רקיקים, חּלֹות ועּׂשר ּתּנּור, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֻמאפה

אֹותּה ואֹופה ּברֹותחין חֹולטּה הּמרּבכת? היא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻוכיצד
ּבֹו וכּיֹוצא האלּפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָמעט,
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צו              
  

האמּור הרּבּו וזהּו ּבׁשמנּה. ּומרּבין הּספּגנין, ׁשּקֹולין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכדר
מקֹום. ְָָּבכל

.ׁשמן לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוּׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָֹּובכּמה
לרבּוכה, מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָוׁשעּור

לרקיקין. ּוׁשמינית לחּלֹות, ְְְִִִִִִַַָּוׁשמינית
ואחר ׁשמן, ׁשל ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת לֹותת - ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהחּלֹות

ׁשּלהן ּבׁשמינית מֹוׁשחן - והרקיקין אֹותן. ואֹופה לׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָּכ
מּכל אחת חּלֹות, ארּבע הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. ְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָֹֹאחר

קרּבן. מּכל אחד ׁשּנאמר: ומין; ְֱִִִֶֶֶַָָָָָמין
אֹו ׁשאפה ּתֹודה לאולחמי יצא. - חּלֹות ארּבע תן ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּלהן החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא ארּבעים ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּפרּוסה; מפריׁשין ׁשאין ּבצק, ּכׁשהן קרּבן מּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחת

ּפרּוס. יּטל ׁשּלא - קרּבן מּכל אחד ְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות עּׂשרים מהן ועֹוּׂשה עּׂשרֹון ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעּׂשרֹונֹות
ועּׂשר ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עּׂשרה מּצה. והּכל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשוֹות,
וׁשמן תּנּור. מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
לֹוקח והּכהן מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי ְִִֵֵֶַַַָמהן
ׁשּבתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבנזיר לחם מיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשני

לעזרה. חּוץ ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעּׂשה זה. את זה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעּכבין
ׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעּׂשר הּבכֹור מעּׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד

ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא מפׁשיט ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדמן
ּבּׂשר ּוׁשאר לּכהנים. נאכל הּבכֹור ּבּׂשר ּוׁשאר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹּומקטירן.
למנּוייו נאכל הּפסח ּוׁשאר לּבעלים. נאכל ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמעּׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּכהלכֹותיו,

ה'תשע"א תשרי ח' חמישי יום

 
ואכלּו ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות והאׁשם החּטאת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאכילת

ּו אֹוכלים הּכהנים - ּבהם ּכּפר אׁשר מתּכּפרים.אתם בעלים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻ
הּכהנים, אֹותן ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין ְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָֹוהּוא

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן
והּנֹותרת ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכן

ּובניו. אהרן יאכלּו ְֲִֶַָָָֹֹמּמּנה
לזכרי אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ואׁשם חּטאת ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואין

לכל ׁשּנאמר: נאכלּו. - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכהּנה
הּקדׁשים ּבקדׁש אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם
הם הרי צּבּור ׁשלמי וכן אתֹו. יאכל זכר ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹּתאכלּנּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם, ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת
,ּונקבֹות זכרים לכהנים נאכלין ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹחזה

הּמּורם וכן .ולבנתי ּולבני נתּתים ל ּבהם: ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר
הּקדׁשים ּתרּומת ּכל ׁשּנאמר: נזיר, מאיל והּמּורם ְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּתֹודה
.ולבנתי ּולבני ל נתּתי לה' יּׂשראל בני ירימּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

ּכחזה ּל יהיה ּובּׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי הּבכֹור, ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
נאכלים - לּכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין. ּוכׁשֹוק ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּתנּופה
העיר, ּבכל נאכלים וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם הּכהנים ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעבדי

ּבמקֹום ּתאכלּו הּתרּומה ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה את ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
אּלא העזרה, ׁשהיא קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא ְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹטהֹור.
- לדֹורֹות ׁשּכנגּדֹו יּׂשראל. מחנה ּכל ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ'טהֹור',
קּלים קדׁשים הן ׁשהרי ּופסח, למעּׂשר הּדין והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָירּוׁשלים.

ּכלפנים. - החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ְְְְֳִִִִִַַַָָָּכׁשלמים.
יֹום וכל הּלילה וכל הּזביחה ּביֹום נאכלים ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים

את הקריבֹו ּביֹום ׁשּנאמר: החּמה; ׁשּתׁשקע עד ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּמחרת
ׁשלמיו מּבּׂשרֿזבח יאכל האכל ואם ּומּמחרת, יאכל ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹזבחֹו

וגֹומ הּׁשליׁשי ימיםּבּיֹום לׁשני נאכלין ׁשהן למד, נמצאת ר. ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּדין והּוא הּבעלים. חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹולילה

ּכׁשלמים. קּלים קדׁשים הן ׁשהרי ּומעּׂשר, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָלבכֹור
אינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף הּתֹודה, ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

ּביֹום ּבּה: ׁשּנאמר הּלילה; עם הּזביחה ּביֹום אּלא ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנאכלת
והּלחם נזיר. איל וכן ּבקר. עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין ּבהן, ּכּיֹוצא - עּמהן ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּבא
ולׁשירי צּבּור ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלים.
קרּבנֹו ּביֹום ׁשּנאמר: ולילה; ליֹום נאכל ׁשהּכל ְְְְְֱֱֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמנחֹות,
ׁשּפרׁש הּׁשלמים, מן חּוץ ּבּמׁשמע. הּקרּבנֹות ּכל - ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיאכל

להם. הּדֹומים ּומעּׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ְֲִֵֶֶַַַָָָּבהן
נאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין - ולילה ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד
הּלילה. חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאין ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָחכמים,

אין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
העריב אפּלּו הּמּולין. ּבלבד הּטהֹורים אּלא אֹותם ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָאֹוכלין
והּטמטּום ּבקדׁשים. אֹוכל אינֹו - ּכּפרתֹו הביא ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֻׁשמׁשֹו
אבל ערל. ספק ׁשהּוא לפי ּבקדׁשים, לאכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָֹאסּור

קּלים. ּבקדׁשים ׁשאֹוכל לי יראה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהאנּדרֹוגינֹוס
הּכהנים אפּלּו מאכל. ּבכל הּקדׁשים את לאכל ְֱֲֲֲֳִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻּומּתר

קדׁשים, מּקדׁשי ּבין קּלים מּקדׁשים ּבין חלקם, לאכל ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻמּתרין
ׁשלּוקים צלּויים ּולאכלם ּבאכילתן, ּולׁשּנֹות מאכל, ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָּבכל
ּתבלין לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין לתֹוכן ולתת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻֻּומבּׁשלים,
והעצמֹות ּפּסּול. לידי הּתרּומה את יביאּו ׁשּלא ּתרּומה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשל
ׁשּירצה. ּכלים ּכל מהם אדם ועֹוּׂשה מּתרֹות, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּנׁשארֹות

חּלין עּמּה אֹוכלין - מּועטת אכילה להם ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻהיתה
אכילה להן היתה הּׂשבע. עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּותרּומֹות,
ּתהיה ׁשּלא ּכדי ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֻֻמרּבה

הּמנחֹות. ּבׁשירי וכן גּסה. אכילה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָנאכלת
מאיל אֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵֵֵַַָָָָָאין

מּורם ולא אכילתן. ּובמקֹום ּבאֹוכליהן ׁשּממעט מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹנזיר,
ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר ּומאיל ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָמּתֹודה
אמׁש ׁשל מּׁשלמים מּורם ולא אכילתן. זמן ׁשּממעט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ּובמקֹום ּבאֹוכליהן ׁשּממעט מּפני יֹום, ׁשל ואׁשם חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעם
עם זה מתּבּׁשלין ואׁשם חּטאת אבל אכילתן. ּובזמן ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָָאכילתן
עם זה וׁשֹוק וחזה והּבכֹור זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה,
נֹותר אֹו ּפּגּול ׁשל אֹו קדׁשים קדׁשי ׁשל חתיכה ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָזה.
אסּורֹות החתיכֹות אֹותן - אחרֹות חתיכֹות עם ְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַָָׁשּנתּבּׁשלה

לכהנים. ּומּתרֹות ְְֲִִָָֹֻלזרים
עם ׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּׂשר
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ּומּתר לטמאים אסּור הּתאוה ּבּׂשר הרי - ּתאוה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻּבּׂשר
ְִִלטהֹורים.

;יהיה לֹו לּכהן הקריב אׁשר העלה עֹור ּבעֹולה: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנאמר
ונאמר יאכלּנה; אתּה המחּטא הּכהן ּבחּטאת: ְְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹונאמר
ּבׁשלמים: ונאמר יהיה; לֹו ּבֹו יכּפר אׁשר הּכהן ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבאׁשם:

הּכהןלּכ ּבמנחה: ונאמר יהיה; לֹו הּׁשלמים ּדם את הּזרק הן ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
אּלא אּלּו ּבכל מדּבר הּכתּוב אין יהיה. לֹו אתּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמקריב
לאכל; חלק לֹו ׁשּיׁש זהּו - לעבֹודה הראּוי ׁשהּכהן ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבראּוי:
לֹו אין - טמא ׁשהיה ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומי
הּכל - חלּקה לענין אבל לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻחלק
ּבכל חֹולקים וכּלם הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻלאנׁשי
ׁשעּמֹו אחיו ּבין ׁשהקריב זה ּבין ּכאחיו, איׁש הּמקּדׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָקדׁשי

הקריב. ׁשּלא ְְִִִֶַָֹּבּמקּדׁש
ּומנחת האפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות הּכתּוב חלק ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָולּמה

ּתאפה אׁשר הּמנחה ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּסלת?
הּוא הּסלת ּובמנחת תהיה; לֹו אתּה הּמקריב לּכהן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹּבּתּנּור,
אהרן ּבני לכל וחרבה, בּׁשמן בלּולה מנחה וכל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:
בית אנׁשי אֹותּה ּכׁשחֹולקין ׁשהאפּויה, ּכאחיו. איׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתהיה
ראּוי הּוא הרי - ּפת ּכזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ׁשּיּגיע ּכל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאב,
ּביניהן, יחּלקּוה אם הּסלת, אבל מּיד; אֹוכלֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלֹו,
לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה מּגיע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנמצא
הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא אֹותֹו ְְֱִֶֶַַַַָָָָֹללּוׁש
עצמּה ּבפני זֹו מנחה יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד מנחה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיחלקּו
ּבני לכל ּבּה: לֹומר הּכתּוב הצר אב; בית אנׁשי ּכל ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָֻעל
עצמּה. ּבפני ׁשּיחלקּוה לֹומר - ּכאחיו איׁש ּתהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאהרן
אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: אמרּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכאן
אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת מעּׂשה ּכנגד מחבת ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמעּׂשה

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת אחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּכל
ּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן

וחלק חלק ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹחּטאת,
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו ְְִֵֵֶֶָחֹולקין

ׁשּמּתר ּפי על אף קּלים, ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאין
חֹולקים אין ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים. קדׁשי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָלהאכילֹו
ּבעל אבל ּכאחיו. איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהם
ׁשהיה ּבין ּבמּומֹו ׁשּנֹולד ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין ְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּום,
מּקדׁשי אלהיו לחם ׁשּנאמר: ואֹוכל; חֹולק - ונפסל ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתמים
היה אם אבל לאכילה. ראּוי ׁשּיהיה והּוא וגֹומר. ְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּקדׁשים

לערב. לאכל חֹולק אינֹו - ֱֵֵֵֶֶֶָָֹטמא
מה ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל ּגדֹול ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻוכהן

ְִֶֶּׁשּירצה.
חֹולק - הקרבן ּבׁשעת הּקדׁשים לאכילת הראּוי ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל

על אף העבֹודה, ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו מי וכל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
אין - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה ראּוי ׁשהּוא ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפי
ּומחּסר יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻחֹולק
ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין הּקבּורה, ּביֹום והאֹונן ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹּכּפּורים

לערב. לאכל חֹולקין אין ְְֱִֵֶֶֶֶָֹהדיֹוט,
מּכהן חּוץ לעבד; ראּוי אינֹו - לאכל ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹּכל

וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹוכל, ואינֹו מקריב ׁשהּוא האֹונן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּגדֹול

מּום, מּבעל חּוץ לאכל; ראּוי אינֹו - לעבד ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
בּתֹורה. נתּפרׁש ְֲִֵֵֶַָָׁשהרי

אפּלּו ּבעֹורֹות. חלק לֹו אין - ּבּבּׂשר חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטמא

הּמקר ׁשּנאמר: ּבּבּׂשר. החלבחֹולק ואת הּׁשלמים ּדם את יב ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
טהֹור ׁשּיהיה עד - למנה הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו אהרן, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמּבני
חלבים. הקטר אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָוראּוי

ּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא
חֹולק. אינֹו אם חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפס אם ,ְִִִִִֵַָָָלפיכ
ׁשהּטמאים ּפי על אף ּבטמאה, הּבא צּבּור ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻקרּבן

מּפני לערב, לאכל הּטהֹורין עם חֹולקין אין - אֹותֹו ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹמקריבין
לאכילה. ראּויים ְֲִִֵֶַָָׁשאינם

ה'תשע"א תשרי ט' שישי יום

  
ּדמּה זריקת לפני ּבין העֹולה, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
אׁשר נדרי וכל וגֹומר ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשערי
העֹולה. ּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתּדר;

חמׁשּתן - נסכיה ׁשל ויין וׁשמנּה וסלּתּה ּובּׂשרּה ְְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוחלּבּה
לכזית. ְְְִִִִַָמצטרפין

ּבין זריקה לפני ּבין האמּורין, מּכל ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָוכן
ּכליל ׁשהאמּורין לֹוקה. - יּׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלאחר

ּככ ּתהיהלּמזּבח ּכליל ּכהנים: ּבמנחת נאמר והרי העֹולה, ל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
תעּׂשה, ּבלא אכילתֹו - לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל תאכל; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלא
חּטאֹות מּבּׂשר ּכזית האֹוכל וכן ּבכזית. עליו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָולֹוקין
מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת וכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנּׂשרפֹות

ּתּׂשרף. ּבאׁש תאכל, לא מֹועד אהל ִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹאל
,קּלים קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמם זריקת ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקדם
תּוכל לא ּכלֹומר, .ונדבתי ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹמעּׂשר
הּמקֹום. ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ּבׁשערי נדבֹותי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלאכל
ׁשלמים אֹו ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּפי
ּבין קּלים ּבין קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים. זריקת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקדם
והּבּׂשר, החלב ׁשהם: ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחמּורים.
לכזית. מצטרפין ּכּלן - והּלחם והּיין, והּׁשמן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻוהּסלת

- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּתירׁש
לעזרה. חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשהּוא לירּוׁשלים, חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין ְְִִִִִֵֶַַַָָָוהּוא
העזרה ּכחֹומת קּלים לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָלֹוקה;
מנחֹות. ׁשירי אֹו ואׁשם חּטאת ּבּׂשר ואחד קדׁשים. ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָלקדׁשי

ּובּׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבּׂשר
ונאסר נפסל - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל לאכלֹו. אסּור - למקֹומֹו ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם,
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צז               
  

ּומּתר לטמאים אסּור הּתאוה ּבּׂשר הרי - ּתאוה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻּבּׂשר
ְִִלטהֹורים.

;יהיה לֹו לּכהן הקריב אׁשר העלה עֹור ּבעֹולה: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנאמר
ונאמר יאכלּנה; אתּה המחּטא הּכהן ּבחּטאת: ְְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹונאמר
ּבׁשלמים: ונאמר יהיה; לֹו ּבֹו יכּפר אׁשר הּכהן ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבאׁשם:

הּכהןלּכ ּבמנחה: ונאמר יהיה; לֹו הּׁשלמים ּדם את הּזרק הן ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
אּלא אּלּו ּבכל מדּבר הּכתּוב אין יהיה. לֹו אתּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמקריב
לאכל; חלק לֹו ׁשּיׁש זהּו - לעבֹודה הראּוי ׁשהּכהן ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבראּוי:
לֹו אין - טמא ׁשהיה ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומי
הּכל - חלּקה לענין אבל לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻחלק
ּבכל חֹולקים וכּלם הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻלאנׁשי
ׁשעּמֹו אחיו ּבין ׁשהקריב זה ּבין ּכאחיו, איׁש הּמקּדׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָקדׁשי

הקריב. ׁשּלא ְְִִִֶַָֹּבּמקּדׁש
ּומנחת האפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות הּכתּוב חלק ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָולּמה

ּתאפה אׁשר הּמנחה ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּסלת?
הּוא הּסלת ּובמנחת תהיה; לֹו אתּה הּמקריב לּכהן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹּבּתּנּור,
אהרן ּבני לכל וחרבה, בּׁשמן בלּולה מנחה וכל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:
בית אנׁשי אֹותּה ּכׁשחֹולקין ׁשהאפּויה, ּכאחיו. איׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתהיה
ראּוי הּוא הרי - ּפת ּכזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ׁשּיּגיע ּכל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאב,
ּביניהן, יחּלקּוה אם הּסלת, אבל מּיד; אֹוכלֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלֹו,
לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה מּגיע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנמצא
הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא אֹותֹו ְְֱִֶֶַַַַָָָָֹללּוׁש
עצמּה ּבפני זֹו מנחה יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד מנחה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיחלקּו
ּבני לכל ּבּה: לֹומר הּכתּוב הצר אב; בית אנׁשי ּכל ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָֻעל
עצמּה. ּבפני ׁשּיחלקּוה לֹומר - ּכאחיו איׁש ּתהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאהרן
אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: אמרּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכאן
אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת מעּׂשה ּכנגד מחבת ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמעּׂשה

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת אחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּכל
ּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן

וחלק חלק ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹחּטאת,
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו ְְִֵֵֶֶָחֹולקין

ׁשּמּתר ּפי על אף קּלים, ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאין
חֹולקים אין ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים. קדׁשי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָלהאכילֹו
ּבעל אבל ּכאחיו. איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהם
ׁשהיה ּבין ּבמּומֹו ׁשּנֹולד ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין ְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּום,
מּקדׁשי אלהיו לחם ׁשּנאמר: ואֹוכל; חֹולק - ונפסל ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתמים
היה אם אבל לאכילה. ראּוי ׁשּיהיה והּוא וגֹומר. ְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּקדׁשים

לערב. לאכל חֹולק אינֹו - ֱֵֵֵֶֶֶָָֹטמא
מה ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל ּגדֹול ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻוכהן

ְִֶֶּׁשּירצה.
חֹולק - הקרבן ּבׁשעת הּקדׁשים לאכילת הראּוי ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל

על אף העבֹודה, ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו מי וכל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
אין - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה ראּוי ׁשהּוא ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפי
ּומחּסר יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻחֹולק
ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין הּקבּורה, ּביֹום והאֹונן ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹּכּפּורים

לערב. לאכל חֹולקין אין ְְֱִֵֶֶֶֶָֹהדיֹוט,
מּכהן חּוץ לעבד; ראּוי אינֹו - לאכל ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹּכל

וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹוכל, ואינֹו מקריב ׁשהּוא האֹונן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּגדֹול

מּום, מּבעל חּוץ לאכל; ראּוי אינֹו - לעבד ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
בּתֹורה. נתּפרׁש ְֲִֵֵֶַָָׁשהרי

אפּלּו ּבעֹורֹות. חלק לֹו אין - ּבּבּׂשר חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטמא

הּמקר ׁשּנאמר: ּבּבּׂשר. החלבחֹולק ואת הּׁשלמים ּדם את יב ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
טהֹור ׁשּיהיה עד - למנה הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו אהרן, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמּבני
חלבים. הקטר אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָוראּוי

ּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא
חֹולק. אינֹו אם חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפס אם ,ְִִִִִֵַָָָלפיכ
ׁשהּטמאים ּפי על אף ּבטמאה, הּבא צּבּור ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻקרּבן

מּפני לערב, לאכל הּטהֹורין עם חֹולקין אין - אֹותֹו ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹמקריבין
לאכילה. ראּויים ְֲִִֵֶַָָׁשאינם

ה'תשע"א תשרי ט' שישי יום

  
ּדמּה זריקת לפני ּבין העֹולה, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
אׁשר נדרי וכל וגֹומר ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשערי
העֹולה. ּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתּדר;

חמׁשּתן - נסכיה ׁשל ויין וׁשמנּה וסלּתּה ּובּׂשרּה ְְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוחלּבּה
לכזית. ְְְִִִִַָמצטרפין

ּבין זריקה לפני ּבין האמּורין, מּכל ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָוכן
ּכליל ׁשהאמּורין לֹוקה. - יּׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלאחר

ּככ ּתהיהלּמזּבח ּכליל ּכהנים: ּבמנחת נאמר והרי העֹולה, ל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
תעּׂשה, ּבלא אכילתֹו - לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל תאכל; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלא
חּטאֹות מּבּׂשר ּכזית האֹוכל וכן ּבכזית. עליו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָולֹוקין
מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת וכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנּׂשרפֹות

ּתּׂשרף. ּבאׁש תאכל, לא מֹועד אהל ִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹאל
,קּלים קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמם זריקת ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקדם
תּוכל לא ּכלֹומר, .ונדבתי ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹמעּׂשר
הּמקֹום. ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ּבׁשערי נדבֹותי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלאכל
ׁשלמים אֹו ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּפי
ּבין קּלים ּבין קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים. זריקת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקדם
והּבּׂשר, החלב ׁשהם: ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחמּורים.
לכזית. מצטרפין ּכּלן - והּלחם והּיין, והּׁשמן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻוהּסלת

- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּתירׁש
לעזרה. חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשהּוא לירּוׁשלים, חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין ְְִִִִִֵֶַַַָָָוהּוא
העזרה ּכחֹומת קּלים לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָלֹוקה;
מנחֹות. ׁשירי אֹו ואׁשם חּטאת ּבּׂשר ואחד קדׁשים. ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָלקדׁשי

ּובּׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבּׂשר
ונאסר נפסל - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל לאכלֹו. אסּור - למקֹומֹו ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם,
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צח              
  

תאכלּו לא טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה; - ּכזית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּמּנּו
ּכמֹו ּכטרפה, נעּׂשה למחיצתֹו חּוץ ּבּׂשר ׁשּיצא ּכיון -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו
.ּכׁשר זה הרי - להיכל קּלים קדׁשים ּבּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנכנס
זריקת אחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָזר

וגֹומר, ּבהם ּכּפר אׁשר אתם ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה. - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּדמים
ׁשראּוי ּובעת אֹוכל ׁשהּכהן ּבּמקֹום וגֹומר; יאכל לא ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹוזר
ּבּׂשר הּזר אכל אם אבל לֹוקה. - הּזר ׁשם אכלֹו אם ְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלאכל,
מּׁשּום לא ּבחּוץ, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ קדׁשים ְִִִֵֵֶַַָָָֹקדׁשי
אם וכן לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ׁשאכל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹזר
זריקה קדם אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ּבעזרה ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאכלן

זרּות. מּׁשּום לא ְִִַָֹּבלבד,
אחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר

ׁשּכל נבלה. אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּום
לזרים; לא הּתרה, לּכהנים - ּוכׁשהּתרה היא, נבלה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻֻמליקה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד, הּבאין אּסּורין ׁשני הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהרי

ה'תשע"א תשרי י' קודש שבת

  
עצמן ּבפני הּבאֹות והּמנחֹות הּקרּבנֹות. מן הם ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמנחֹות

מנחת ּומהם צּבּור, מנחת מהם - נסכים מּׁשּום ּבאֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואינן
ִָיחיד.

ועמר סֹוטה מּמנחת חּוץ חּטין; סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
הּׂשעֹורים. מן ׁשהם ְְִִֵֶַַָהּתנּופה,

ּכמֹו לּמזּבח, קרב והּוא הּתנּופה. עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשלׁש
נקראּו ואּלּו עצרת. ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּיתּבאר.
נאמר: ועליהם חמץ. והן הּמזּבח, לגּבי קרבין ואינן ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמנחה,
יעלּו. לא הּמזּבח ואל לה', אתם ּתקריבּו ראׁשית ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹקרּבן
ואינֹו ׁשּבת. ּבכל ׁשעֹוּׂשין הּפנים לחם הּוא הּׁשליׁשית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּמנחה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ּכּלֹו אּלא הּמזּבח, לגּבי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻקרב

:הן ואּלּו לּמזּבח, קרבין וכּלן הּיחיד, מנחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻותׁשע
חּטאת ּכׁשּיתחּיב העני ׁשּמקריב הּמנחה והיא חֹוטא. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמנחת
ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא סֹוטה. מנחת ידֹו. ּתּגיע ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹולא
ּכׁשּיּכנס ּתחּלה ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה מעּׂשיה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתּפרׁשּו
.חּנּו מנחת הּנקראת והיא ּבידֹו, אֹותּה ׁשּמקריב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלעבֹודה,
חבּתין. הּנקראת והיא יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמנחה
והיא הּמחבת. מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּסלת. ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמנחת
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּמרחׁשת. מנחת ּונדבה. ּבנדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאה
רקיקין. מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא ּתּנּור. מאפה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמנחת

ּונדבה. ּבנדר ּבאה ְְְִֶֶָָָָוהיא
מהן אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל

מנחֹות וחמׁש ּכּלֹו. את מעּכב ּומעּוטֹו מעּׂשרֹון. ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפחּותה
מה ּכל מהן ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּבאֹות
חֹוטא ּומנחת העמר מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּׁשּירצה,
עּׂשרֹון מהן אחת ּכל - והחבּתין חּנּו ּומנחת קנאֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא ְֵֶָָָֹֹאחד,
ּבמערב הּגׁשה טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּכל

ּתנּופה; טעּונֹות ואינן מערבית, ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכנגד
ּתנ טעּונֹות ׁשּׁשניהן הּתנּופה, ועמר סֹוטה מּמנחת ּופהחּוץ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ְַָָוהּגׁשה.
.ּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

ׁשהיתה ּבין מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹלג
מביאין ׁשאין עּׂשרֹונים; ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָעּׂשרֹון
חּוץ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכלי
ׁשמן עליה יּׂשים לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמנחת

לבנה. עליה יּתן ְְִֵֶָָָֹֹולא
הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני
לכל מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשמן, מהן ְְִֵֵֶֶֶֶַַָאחת
ּומקטיר נקמצֹות, הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּכל

חּוץ לּכהנים; נאכל והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּקמץ
אֹותּה מקטירין אּלא נקמצת, ׁשאינּה ּכהּנה, זכרי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּמנחת
ׁשּמנחת למדּת, הא וגֹומר. ּכהן מנחת וכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכּלּה,
- נדבה מנחת אֹו חֹוטא מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹחּנּו

נקמצֹות. ואינן הּמזּבח, ּגּבי על נּׂשרפֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּכּלן
.נאכלין ּוׁשיריה יּׂשראל, ּכמנחת נקמצת מנחתּה - ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכהנת

מנחתם - ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָולדֹות
ּכיצד ּכהנים. ּכמנחת נאכלת ואינּה יּׂשראל, ּכמנחת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹנקמצת
ּבית על מתּפזרין והׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעֹוּׂשים?

ֶֶַהּדׁשן.
אין - יּׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנּׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

אֹוכל, ׁשאינֹו הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשירי
קרב הּקמץ אּלא האּׁשה; חלק מּפני לאּׁשים, ּכּלּה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻואינּה
ּבכל הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ּכׁשרה. - ּבהיכל קמץ ואם ּבעזרה. ְְֲִֵֵַַָָָָָָָמקֹום
מּכלי וקֹומצין קרקע, ּגּבי ׁשעל ּבכלי מנחה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָמקּדיׁשין

ּגּבי ׁשעל ּבכלי הּקמץ מקּדיׁשין ואין קרקע; ּגּבי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשעל
האּור מּׁשּיּצית ּבאכילה? הׁשירים יּתרּו ּומאימתי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻקרקע.

הּקמץ. ְֶַֹֹּברב
ׁשירי וכן מּצה. - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכלן מּתרין ׁשהן ּפי על אף הּכהנים, ׁשאֹוכלין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמנחֹות
לא ׁשּנאמר: חמץ; אֹותן אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכל
החמיץ ואם יחמיצּו. לא חלקם אפּלּו - חלקם חמץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתאפה
על ולֹוקין חּיב. - המחּמץ אחר והמחּמץ לֹוקה. - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשיריה

ׁשּבּה. ועּׂשּיה עּׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל
אֹו חמץ, קּטפּה אֹו חמץ, ערכּה אֹו חמץ, לׁשּה ְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָּכיצד?

לא ונאמר: חמץ, תעּׂשה לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - חמץ ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפאּה
חמץ עּׂשּה ׁשּבּה. יחידי מעּׂשה ּכל על לחּיב - חמץ ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָתאפה

מהן. מעּׂשה ּכל על לֹוקה - סֹוף ועד ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָמּתחּלה
ונתחּמצה לֹו ויׁשב והל העּסה ּגּבי על ּׂשאֹור ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּניח

הּמעּׂשה. הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה; - ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמאליה
ּתבלין מיני ּבכל אֹו ּבׁשמׁשמין אֹו ּבקצח הּׁשירים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּתּבל

מתּבלת. מּצה ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשרה. - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּוׁשמנים
ּתקריבּו אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּפסּולה מנחה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהמחּמץ
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חּמצּה הּפסּולה. לא להּׁשם, הּכׁשרה - חמץ תעּׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹליי
ׁשּנפסלה אחר וחּמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא
אינֹו - מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו חּמצּה לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּביציאתּה
ּכׁשרה. והיא זֹו קרבה ּוכבר ּתקריבּו, אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה;

.הּמנחה ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ
- ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות; ּבּה אין - נסכים מנחת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאבל
- נסכים ׁשל ּביין ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ, קדם נפסלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי

מחמיצין. ואין הן ּפרֹות ְְִִֵֵֵֵַמי
;יחמיצּו ׁשּמא אֹותן, לֹותתין אין מנחֹות ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהחּטים

אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ואין אֹותן, לֹותתין ּבחּוץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין - צּבּור ׁשל והיא הֹואיל העמר, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹמנחת

אֹותּה. ּומׁשּמרין הן זריזין ְְְִִִִֵַַָהּצּבּור
ׁשּלא ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹּכל

ּפנים אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחמיצּו;
הן. ְִִֵזריזין

את אֹופין ׁשם קדׁשים, קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
את הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות;
וגֹומר. הּמנחה את יאפּו אׁשר החּטאת, ואת ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאׁשם

וליׁשתן ּבחּוץ, והרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכל
עד ּבזר, ּכׁשרים מעּׂשיהן וכל ּבפנים. ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּבעזרה, היּו ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיבֹואּו
מּתכת ׁשל מקּדׁש ׁשל ותּנּור ּומקּדׁשין. הּׁשרת מּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּוׁשּתיהם

ָָהיה.



      

ה'תשע"א תשרי ד' ראשון יום

    
― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמּכלֿעּסה
תרּומה" ּתרימּו חּלה ערסתכם "ראׁשית ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

 ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ערלה ּובמּסכת חּלה   חֹובה ואינה ְְְֵֶֶַַָָָָָ

ּבלבד. יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמןֿהּתֹורה

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָׁשֹוחטים,
אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם מאת ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹהּכהנים

ׂשה"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶָָָ
מחּלין י' ּבמצוהּבפרק חּיבים הלוּים ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

זֹו.

― הקמ"ד להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הּגז ראׁשית   ולּתנֹו ְְִִֵֵַ

צאנ ּגז "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹלּכהן,
ּתּתןֿלֹו" אּלא נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה , ְִִֵֶֶֶֶָָָ

י"א ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָּבארץ
.מחּלין ִֵֻ

ה'תשע"א תשרי ה' שני יום

   
― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְִִִֵֵַַָָֹלפּדֹות

ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור יתעּלה: אמרֹו  ְְְִִִֶֶֶַָָ
מןֿהּכהן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ּתהיה אי ּופרׁש .ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ונקנהּו ּבֹו, זכה ּכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָּוכאּלּו
ּבכֹור את תפּדה ּפדה א" יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹוהּוא

האדם"  ּפדיֹון מצות היא זֹו ּומצוה , ְְְִִִִַָָָָ
מצות היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּבן,

הּבןׁשּנתּבאר ּכמֹו האב, על ְְִֵֵֶַַָָָ
זֹוּבקּדּוׁשין מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵָָָָ

ּבכֹורֹות .ּבמּסכת ְְֶֶַ

― הפ"א לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּפטר יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה חמֹור ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹ

ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה לא אם ― ְְְְְִִִֵֶָָֹּבזּולתֹו
"ּופטר יתעּלה; אמרֹו והּוא לּכהן, הּׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִֶֶָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני היא וגם ְְְְִִִֵֶֶַַָ

ּבּה. חּיבים הלוּים ְִִִֵַַָָאין

ה'תשע"א תשרי ו' שלישי יום

   
יוםראשוֿןשלישיד'ֿו'תשריה'תשע"א

     
― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ

 ,לפּדֹותֹו רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְֲִִֵֶֶֶּפטר
וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹוהּוא

  זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵַָָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת להקׁשֹות לּמקׁשה אפׁשר ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָ

ועריפתֹו ּפדּיתֹו מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: ְְֲִִֶַַַַַָָָָָעלי
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צט          
  

חּמצּה הּפסּולה. לא להּׁשם, הּכׁשרה - חמץ תעּׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹליי
ׁשּנפסלה אחר וחּמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא
אינֹו - מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו חּמצּה לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּביציאתּה
ּכׁשרה. והיא זֹו קרבה ּוכבר ּתקריבּו, אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה;

.הּמנחה ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ
- ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות; ּבּה אין - נסכים מנחת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאבל
- נסכים ׁשל ּביין ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ, קדם נפסלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי

מחמיצין. ואין הן ּפרֹות ְְִִֵֵֵֵַמי
;יחמיצּו ׁשּמא אֹותן, לֹותתין אין מנחֹות ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהחּטים

אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ואין אֹותן, לֹותתין ּבחּוץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין - צּבּור ׁשל והיא הֹואיל העמר, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹמנחת

אֹותּה. ּומׁשּמרין הן זריזין ְְְִִִִֵַַָהּצּבּור
ׁשּלא ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹּכל

ּפנים אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחמיצּו;
הן. ְִִֵזריזין

את אֹופין ׁשם קדׁשים, קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
את הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות;
וגֹומר. הּמנחה את יאפּו אׁשר החּטאת, ואת ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאׁשם

וליׁשתן ּבחּוץ, והרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכל
עד ּבזר, ּכׁשרים מעּׂשיהן וכל ּבפנים. ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּבעזרה, היּו ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיבֹואּו
מּתכת ׁשל מקּדׁש ׁשל ותּנּור ּומקּדׁשין. הּׁשרת מּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּוׁשּתיהם

ָָהיה.



      

ה'תשע"א תשרי ד' ראשון יום

    
― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמּכלֿעּסה
תרּומה" ּתרימּו חּלה ערסתכם "ראׁשית ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

 ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ערלה ּובמּסכת חּלה   חֹובה ואינה ְְְֵֶֶַַָָָָָ

ּבלבד. יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמןֿהּתֹורה

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָׁשֹוחטים,
אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם מאת ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹהּכהנים

ׂשה"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶָָָ
מחּלין י' ּבמצוהּבפרק חּיבים הלוּים ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

זֹו.

― הקמ"ד להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הּגז ראׁשית   ולּתנֹו ְְִִֵֵַ

צאנ ּגז "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹלּכהן,
ּתּתןֿלֹו" אּלא נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה , ְִִֵֶֶֶֶָָָ

י"א ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָּבארץ
.מחּלין ִֵֻ

ה'תשע"א תשרי ה' שני יום

   
― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְִִִֵֵַַָָֹלפּדֹות

ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור יתעּלה: אמרֹו  ְְְִִִֶֶֶַָָ
מןֿהּכהן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ּתהיה אי ּופרׁש .ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ונקנהּו ּבֹו, זכה ּכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָּוכאּלּו
ּבכֹור את תפּדה ּפדה א" יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹוהּוא

האדם"  ּפדיֹון מצות היא זֹו ּומצוה , ְְְִִִִַָָָָ
מצות היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּבן,

הּבןׁשּנתּבאר ּכמֹו האב, על ְְִֵֵֶַַָָָ
זֹוּבקּדּוׁשין מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵָָָָ

ּבכֹורֹות .ּבמּסכת ְְֶֶַ

― הפ"א לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּפטר יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה חמֹור ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹ

ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה לא אם ― ְְְְְִִִֵֶָָֹּבזּולתֹו
"ּופטר יתעּלה; אמרֹו והּוא לּכהן, הּׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִֶֶָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני היא וגם ְְְְִִִֵֶֶַַָ

ּבּה. חּיבים הלוּים ְִִִֵַַָָאין

ה'תשע"א תשרי ו' שלישי יום

   
יוםראשוֿןשלישיד'ֿו'תשריה'תשע"א

     
― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ

 ,לפּדֹותֹו רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְֲִִֵֶֶֶּפטר
וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹוהּוא

  זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵַָָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת להקׁשֹות לּמקׁשה אפׁשר ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָ

ועריפתֹו ּפדּיתֹו מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: ְְֲִִֶַַַַַָָָָָעלי
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אחת, ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכׁשּתי
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָותהיה
מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל
היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין מצאנּו לּולא ְְֱִֵֵֶַַָָָָָָּכן,

אמרם והּוא מצות, ׁשּתי ּפדּיה "מצות : ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
יּבּוםקֹודמת ּומצות עריפה, למצות ְְְֲִִִִֶֶַַָ

ׁשהיבמה ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָקֹודמת
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָעֹומדת
ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד חמֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָּפטר

ׁשאמרּו. ְְֶָּכמֹו

― הקל"ה להׁשּביתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה האדמה ְְְְֲֲִִַָָָָָָעבֹודת

ּתׁשּבת" ּובּקציר "ּבחריׁש יתעּלה:   ְְִִִִֶֶַַָָֹ
ואמר: ּפעמים ּכּמה זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּוכבר

לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת  ּוכבר , ְְִֶֶַַַָָָָ
מּקדם הזּכרנּו  ―  ְְִִֶַֹ

לברכה זכרֹונם ּדבריהם את  : ְְְִִִֵֶֶָָָ
עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי

לה'" ׁשּבת הארץ "וׁשבתה נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִֶַַָָָָָָָ
חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּדיני

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָמןֿהּתֹורה

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והעֹובר . ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָעל

ׁשביעית. ְְִִֶֶַּבמּסכת

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָאתֿהאילן

תזמר" לא וכרמ"― זה על העֹובר וגם . ְְְְְִֵֶַַַָֹֹ
ספרא ּולׁשֹון מלקּות. חּיב  : ְְְִַַָָ

היּו ּבּכלל והּזמיר "הּזרע  ְְְִֶַַַַָָ
      

ּזרע מה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻּוזמיר
ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי אין ֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָאני
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּובאילן".

ְִִׁשביעית.

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמהּֿׁשהצמיחה
זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. קֹוצרים ׁשאנּו ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָּכדר
הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה מעבֹודת הזהרנּו ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשאנּו
האדמה ׁשהצמיחה והּדבר לעיל. ׁשהזּכרנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכמֹו
הּנקרא: והּוא הּׁשּׁשית ּבּׁשנה ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמּמהּֿׁשּנזרע

לאכלֹו מּתר ספיח ,ׁשביעית ּבׁשנה ְְְְִִִַָָָָָֻ
והּוא מןֿהרגיל. ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻאבל

תקצֹור" לא קציר ספיח "את יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ
:אמר ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת "והיתה אּלא , ְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּכּונתֹו:
ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשנים,

ׁשּנבאר. ּכמֹו התּכֹוננּות, ּובלי ְְְְְֲִִֵֶָָָהכנה

ה'תשע"א תשרי ז' רביעי יום

   
   

    
― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות ְְִִִִֵֶַַַָָָָמהּֿׁשּמצמיחים
אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ׁשאנּו ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשביעית
והּוא הפקר, ׁשהּוא להראֹות ּכדי ׁשּנּוי ּבכ ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָנעׂשה

נזיר "ואתֿעּנבי יתעּלה: אמרֹו  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָ
  "תבצר לא  ּבא . ְִָֹֹ

הּפרּוׁש  ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַֹֹ
אמרּו מּכאן איןהּבֹוצרים. ׁשביעית ׁשל ּתאנים : ְְְְִִִִִֵֵֶַָָ
ּבמקצה אֹותן קֹוצין    ְְִָָֻ

  ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה אבל ,ְְְֲֵֶָָֻ
ּבגת ענבים ּדֹורכין הּוא ּדֹור אבל , ְְֲֲִִֵַָָ

ּובקטּבי ּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֻ
   הּוא ּכֹותׁש אבל :ֲֵָ

לבֹודדה" ּומכניס נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵַָָָ
ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּדיני

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשהצמיחה

:יתעּלה אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְִִֵֵֶַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת  ְְְְְְְִִִֶַַָָ

ּבּכלל והּזית הּכרם "והלא הּמכלּתא: ּולׁשֹון ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ
מיחד ּכרם מה אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֻהיה
ּכל ּכ ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ּבעׂשה, ְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא
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וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
"והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדבר
ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ּונטׁשּתּה" ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשמטּנה
ואפרסקים ּותאנים ענבים הּׁשביעית: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָּבּׁשנה
יֹוצא, וזּולתם. ּוׂשעֹורים וחּטים ְְְְִִִִִֵָָורּמֹונים
ּפרט אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשהׁשמטת
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ "ּכןּֿתעׂשה ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָואמר:
ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה מהּֿׁשּצֹומח ּכל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכלל
ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם הּזה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּצּוּוי
והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ּבמיחד הּכתּוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבהם

תבצר" לא נזיר "ואתֿעּנבי אמרֹו:  ְְְְְִִִֵֶֶָֹֹ
,עׂשה מצות ― ׁשהפקרתֹו הּכרם ּכמֹו הּנה .ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהֿמניעתֹו ּכל ּכ לאֿתעׂשה, ― ְֲִֶַַָָֹֹ
ּבעׂשה ׁשהפקרתֹו ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּתצמיח
ּדין יהיה ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ּתהיה ―ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹ
ודין זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה הּכרם ּכדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹהּזית
― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאר
ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשהׁשמטת

מ ּדיני ואינּהנתּבארּו ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחֹובה

― הקמ"א להׁשמיטהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות ּכלֹומר ּבׁשנתּכספים, ְְְִִַַַַָָָ

אתֿ ל יהיה "ואׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָהּׁשמּטה,
"יד ּתׁשמט אחי  הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכלּֿבעל ׁשמֹוט הּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּבמצוה
ידֹו" מּׁשה ּבׁשּתי" הּתֹוספּתא: ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶַַָָ

ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָׁשמּטֹות
מןֿ נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמּטת
היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". מןֿהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנֹוהגת

ׁשביעית. מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמצוה

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֻׁשהזהרנּו
"ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, יׁשמטּו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָֻאּלא
לאֿיּגׂש ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו מּׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכלּֿבעל

ואתֿאחיו" מןֿאתֿרעהּו חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה
חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן אבל הּיֹובל. ּכלֹומר: ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָקרקע,
ׁשעברה החֹוב לתּבֹוע ואסּור ּובכלֿזמן ְְְְְְִֶַַַָָָָָָּבכלֿמקֹום

ּדיני נתּבארּו ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָעליו
ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו ְְְִִִֶֶַָמצוה

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּלהלות
הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ׁשהּכתּוב לפי ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהחֹוב,

וגֹו'" ּדבר ּפןֿיהיה ל "הּׁשמר ואמר: , ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ספרי ּבלאֿתעׂשה,ּולׁשֹון ― "הּׁשמר : ְְְֲִִֵֶֶַָֹ

לאוין ׁשני ּכלֹומר: ּבלאֿתעׂשה", ― ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹּפןֿיהיה
לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָאּלּו

ה'תשע"א תשרי ח' חמישי יום

    
     

― הק"מ אתֿהּמצוה לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו מעת ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת עד ׁשנים ׁשבע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָׁשבע
ּכלֹומר: ּדין, לבית מסּורה היא ׁשמּטה, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵַַָָספירת
ׁשנה ׁשנה ׁשּסֹופרים הם ׁשהם ּגדֹולה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָסנהדרי
מּמּנּו ואחד ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמחמּׁשים
ל "וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹמֹונה

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע  ספרא ּולׁשֹון . ְְְְִִֶַַָָֹ
 זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ְְִִִֶַַַָֹ

   ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ׁשנים "ׁשבע עדלֹומר: הא , ְִִֶֶַַַַָָָ

ּכתּובים ׁשני ׁשּיאמרּו    ְְְִֵֶֹ
        ;
ּתּׂשג לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ְְְְִִִַַַָָָָֹֻואם
ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאיכּות
ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנים
ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשענין
מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבהחלט
אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ּומנין ׁשנים מנין ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכלֹומר:

ּכ ּכי ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד  ְְְִִֵֶַָֹ
ּכלֿ וכן מצות, ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹמּׁשני
אֹומרים אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ְְְְִִִִֵֶָָָָָמצוה
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ"הא
ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו ׁשאמר לי"הּבכֹור רחם "ּכלּֿפטר ב: ְִֶֶֶֶֶַַַָָָ
  ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ּכתּוב ּכי ,ְְִֶֶֶַַָ

אחר, ּכתּוב ּובא ― נקבה ּבין זכר ּבין ― ְֵֵֵֵַַָָָָָלה'
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קי          
  

וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
"והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדבר
ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ּונטׁשּתּה" ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשמטּנה
ואפרסקים ּותאנים ענבים הּׁשביעית: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָּבּׁשנה
יֹוצא, וזּולתם. ּוׂשעֹורים וחּטים ְְְְִִִִִֵָָורּמֹונים
ּפרט אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשהׁשמטת
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ "ּכןּֿתעׂשה ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָואמר:
ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה מהּֿׁשּצֹומח ּכל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכלל
ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם הּזה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּצּוּוי
והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ּבמיחד הּכתּוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבהם

תבצר" לא נזיר "ואתֿעּנבי אמרֹו:  ְְְְְִִִֵֶֶָֹֹ
,עׂשה מצות ― ׁשהפקרתֹו הּכרם ּכמֹו הּנה .ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהֿמניעתֹו ּכל ּכ לאֿתעׂשה, ― ְֲִֶַַָָֹֹ
ּבעׂשה ׁשהפקרתֹו ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּתצמיח
ּדין יהיה ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ּתהיה ―ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹ
ודין זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה הּכרם ּכדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹהּזית
― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאר
ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשהׁשמטת

מ ּדיני ואינּהנתּבארּו ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחֹובה

― הקמ"א להׁשמיטהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות ּכלֹומר ּבׁשנתּכספים, ְְְִִַַַַָָָ

אתֿ ל יהיה "ואׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָהּׁשמּטה,
"יד ּתׁשמט אחי  הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכלּֿבעל ׁשמֹוט הּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּבמצוה
ידֹו" מּׁשה ּבׁשּתי" הּתֹוספּתא: ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶַַָָ

ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָׁשמּטֹות
מןֿ נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמּטת
היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". מןֿהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנֹוהגת

ׁשביעית. מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמצוה

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֻׁשהזהרנּו
"ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, יׁשמטּו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָֻאּלא
לאֿיּגׂש ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו מּׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכלּֿבעל

ואתֿאחיו" מןֿאתֿרעהּו חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה
חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן אבל הּיֹובל. ּכלֹומר: ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָקרקע,
ׁשעברה החֹוב לתּבֹוע ואסּור ּובכלֿזמן ְְְְְְִֶַַַָָָָָָּבכלֿמקֹום

ּדיני נתּבארּו ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָעליו
ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו ְְְִִִֶֶַָמצוה

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּלהלות
הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ׁשהּכתּוב לפי ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהחֹוב,

וגֹו'" ּדבר ּפןֿיהיה ל "הּׁשמר ואמר: , ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ספרי ּבלאֿתעׂשה,ּולׁשֹון ― "הּׁשמר : ְְְֲִִֵֶֶַָֹ

לאוין ׁשני ּכלֹומר: ּבלאֿתעׂשה", ― ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹּפןֿיהיה
לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָאּלּו
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― הק"מ אתֿהּמצוה לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו מעת ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת עד ׁשנים ׁשבע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָׁשבע
ּכלֹומר: ּדין, לבית מסּורה היא ׁשמּטה, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵַַָָספירת
ׁשנה ׁשנה ׁשּסֹופרים הם ׁשהם ּגדֹולה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָסנהדרי
מּמּנּו ואחד ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמחמּׁשים
ל "וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹמֹונה

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע  ספרא ּולׁשֹון . ְְְְִִֶַַָָֹ
 זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ְְִִִֶַַַָֹ

   ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ׁשנים "ׁשבע עדלֹומר: הא , ְִִֶֶַַַַָָָ

ּכתּובים ׁשני ׁשּיאמרּו    ְְְִֵֶֹ
        ;
ּתּׂשג לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ְְְְִִִַַַָָָָֹֻואם
ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאיכּות
ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנים
ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשענין
מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבהחלט
אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ּומנין ׁשנים מנין ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכלֹומר:

ּכ ּכי ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד  ְְְִִֵֶַָֹ
ּכלֿ וכן מצות, ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹמּׁשני
אֹומרים אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ְְְְִִִִֵֶָָָָָמצוה
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ"הא
ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו ׁשאמר לי"הּבכֹור רחם "ּכלּֿפטר ב: ְִֶֶֶֶֶַַַָָָ
  ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ּכתּוב ּכי ,ְְִֶֶֶַַָ

אחר, ּכתּוב ּובא ― נקבה ּבין זכר ּבין ― ְֵֵֵֵַַָָָָָלה'
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קב         
  

לה'" "הּזכרים  ,מֹורה לבּדֹו זה ּופסּוק , ְְִֶֶַַַָָ
מּׁשני אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָׁשּכלֿזכר
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻהּכתּובים

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: החמּׁשים, ְְְְֲֲִִִַַַַַָׁשנת
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמּטה. ּכמֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָהאדמה

ׁשנה" החמּׁשים ׁשנת את "וקּדׁשּתם  , ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרּו ּובפרּוׁש  ׁשּנאמר "ּכׁשם : ְְְֱֵֵֶֶַָ

הׁשוה ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְְֱִִִֵֶַַַַָָּבּׁשביעית,
ּביניהם הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּביניהם

ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו,  ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֶַָָ
האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָיֹובל
הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― ּכלֿהּצֹומח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוהפקרת

האּלה   ּכֹולל ֵֵֶָ
ּוכבר ׁשנה". החמּׁשים ׁשנת את "וקּדׁשּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמרֹו:
ּפרֹותיהן ׁשּיהיּו ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאר
ּתהיה קדׁש היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותבּואתן

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה לכם . ְְִֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹובל
ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלֿׁשבט
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא יׂשראל מארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלֹו

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי ּבעׂשרה ּולהכריז ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּכלֿעבד ויציאת לעבדים חרּות על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבכלֿארצנּו
עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ּבלי לחפׁשי, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָעברי
ׁשֹופר "והעברּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָּבתׁשרי,
ּביֹום לחדׁש ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹּתרּועה

ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים , ְְְֲִִִֶַַַָָֻ
לכלֿיׁשביה" ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ּוכבר ,  הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְִֵֵֶֶַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. לתקיעה הּׁשנה ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָֹלראׁש
הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת הּׁשנה ראׁש ּתקיעֹות ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּדיני
לפרסּום אּלא אינה ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוידּוע,
אמרֹו: והּוא מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהחרּות,
ּתקיעֹות ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ"ּוקראתם
לׁשחרּור ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹראׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִֵֶַָָהעבדים,

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ

תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהארץ
 ."תזרע לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְִִֶַַָָָָֹ

ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ׁשאסּורה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשם
"לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכ האילן, ְֲִִֵַַַָָָָָֹעבֹודת

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו",     ְְְִִָָָ
   .והאילן הארץ לכלֹול ,ְְִִֶָָָָ

לֹוקה. ― זה על העֹובר ְֵֶֶַַָוגם

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָספיחי

  אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְִִָָָּבׁשנה
אתֿספיחיה" תקצרּו "ולא יתעּלה: . ְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

― הרכ"ו ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ּפרֹות ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּלאסֹוף
תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִַָָָֹאֹוספים

ׁשּבארנּואתֿנזריה" ּכדר ,   ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה  :אמרּו ְְְְְִִִָָָָ

ׁשּנאמרּו ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו ְְְְְְְֱִִֵֶֶֹֹ"לא
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָּבּׁשביעית,
והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבכלֿהּלאוין

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה אינם ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻּכּלם
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― הקל"ח ׁשּיחזרּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ
לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָּכלֿהּקרקעֹות
אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ידי מּתחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָויצאּו
לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם ארץ "ּובכל ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻיתעּלה:

  ּבׁשנה ּתהיה זֹו ׁשּגאּלה לנּו, ּובאר .ְְְִֵֵֶֶָָָָֻ
אלֿ איׁש ּתׁשבּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: ְְִִֵֶַַַַָָֹֻזֹו

אחּזתֹו" מצוה ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְְֲִִֵַַָָָָָֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַזֹו
ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹרֹוצה
לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר הּיֹובל. ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשנת
והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, לחֹומת מחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהן
מּבפנים נבנּו ׁשּלא ּכיון ― ּבּכפרים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהּבנּוים
ּבּתי והם והּגּנֹות. הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלחֹומה,
הארץ "עלֿׂשדה הּכתּוב: אמר ׁשעליהם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחצרים

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה יחׁשב ּוכבר ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻ
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ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וגם . ְְְֲֲִִִִֵַַָָָ
ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת אינה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיא

נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר לא "והארץ ּוכבר . ְְְִִִֵֶָָָָֹֻ
ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו . ְְְֲֲִִִִֵָָָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָהּקנינים
ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, אחת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָׁשנה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּיֹובל, יצאּו ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹהּקֹונה

וגֹו'" חֹומה עיר ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי "ואיׁש ְְְִִִִֵַָֹ
ּוכבר חֹומה. ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה ,ְְִִִֵֵָָָָָ

ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני והיאנתּבארּו : ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ֵֶֶֶֶָָָָאינּה

ה'תשע"א תשרי י' קודש שבת

    
  

      
― הקס"ט לויהּמצוה ּכלֿׁשבט ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק מּלקחת  ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ונחלה" חלק לוי ּכלֿׁשבט הלוּים  . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ּכלֿׁשבט עֹוד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ּבׁשעת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָׁשּבֹוזזים
לוי ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיתעּלה:

ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק  : ְְְֲִֵֵֶַָ
להקׁשֹות ל אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חלק
ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָעלי
ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות,
ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק מּלקחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהאזהרה

ׁשהקּדמּת ׁשּבכללּות לאו זה והרי אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
    לאו נמנה ְִֶֶָׁשהּוא

"ונחלה ואמר: זה לאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד?
לאֿיהיהּֿלֹו" ּבׁשני לאוין ׁשני הם והרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹ

הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה מהם: האחד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשמֹות,
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחלק

הארץ   :והּׁשני , ְִֵֶַָָ
חלק מּלקחת האזהרה לאֿיהיהּֿלֹו", ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"ונחלה
אּלּו ענינים ׁשני על הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבארץ.
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹעצמם
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ"ּבארצם

  הּפרּוׁש ּובא ,   : ֵַָ
הארץ: חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא ְְְְִִִֶַַָָָָֹ"ּבארצם
ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ"וחלק
ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ׁשּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחׁשֹוב

למנֹותם ראּוי ּולפיכ מצות ׁשּתי  ְְְְִִִֵָָָֹ
    ׁשּכיון ּדע ―ֵֶַָ

הרי לוי", "ּכלֿׁשבט ּכללי: ּבאפן ּבא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּלאו
לחּזּוק ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹנכנסּו

 והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָוכן
ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאינֹו
ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות הּדין הּׂשג ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּלא
וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: אמרֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמנינּו
"לאֿיהיה אמרֹו: על נֹוסף ּבתֹוכם" ל ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹלאֿיהיה
לפי למנֹות נצטר אז ּכי וגֹו', הלוּים" ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹלּכהנים

הּזה ההּקׁש הּגרּוׁשה אּסּור ּבעצמֹו ְְְִֵֶֶַַַַָ
נֹוסף לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה ְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֹוהחללה
ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹעל
ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּגדֹול
ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: נאמר למנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹצרי
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב ְְִִִֵֶַַַַָָֹּבגרּוׁשה
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּגרּוׁשה
ּוכבר ― אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ְְְֲִֵַָָָָָָּגדֹול

קּדּוׁשין ּבגמרא אּלאנתּבאר חּיב ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָאחת.
אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר ְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכלֿלאו
ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ּדין, איזה ללּמד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּומןֿ אּלּו. מּמצות קס"ה קס"א ּבמצוה ְְְְִִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ּבעצמֹו הּזה הּסּוג   האזהרה ְְְֶַַַַָָָ
ּבראׁשם קרחה ׁשּלאֿיקרחּו אתֿהּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹׁשהזהיר
ׂשרטת יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּופאת

  ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה ,ְְְְִֵַָָָָֹ
ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹקדמּו

תׁשחית" ולא ראׁשכם  ולאֿתׂשימּו" , ְְְְִִֶַָֹֹֹ
למת" עיניכם ּבין קרחה  וׂשרט" ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבבׂשרכם" תּתנּו לא לנפׁש  ונכּפלּו , ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ
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קג          
  

ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וגם . ְְְֲֲִִִִֵַַָָָ
ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת אינה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיא

נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר לא "והארץ ּוכבר . ְְְִִִֵֶָָָָֹֻ
ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו . ְְְֲֲִִִִֵָָָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָהּקנינים
ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, אחת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָׁשנה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּיֹובל, יצאּו ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹהּקֹונה

וגֹו'" חֹומה עיר ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי "ואיׁש ְְְִִִִֵַָֹ
ּוכבר חֹומה. ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה ,ְְִִִֵֵָָָָָ

ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני והיאנתּבארּו : ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ֵֶֶֶֶָָָָאינּה

ה'תשע"א תשרי י' קודש שבת

    
  

      
― הקס"ט לויהּמצוה ּכלֿׁשבט ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק מּלקחת  ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ונחלה" חלק לוי ּכלֿׁשבט הלוּים  . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ּכלֿׁשבט עֹוד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ּבׁשעת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָׁשּבֹוזזים
לוי ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיתעּלה:

ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק  : ְְְֲִֵֵֶַָ
להקׁשֹות ל אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חלק
ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָעלי
ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות,
ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק מּלקחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהאזהרה

ׁשהקּדמּת ׁשּבכללּות לאו זה והרי אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
    לאו נמנה ְִֶֶָׁשהּוא

"ונחלה ואמר: זה לאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד?
לאֿיהיהּֿלֹו" ּבׁשני לאוין ׁשני הם והרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹ

הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה מהם: האחד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשמֹות,
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחלק

הארץ   :והּׁשני , ְִֵֶַָָ
חלק מּלקחת האזהרה לאֿיהיהּֿלֹו", ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"ונחלה
אּלּו ענינים ׁשני על הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבארץ.
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹעצמם
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ"ּבארצם

  הּפרּוׁש ּובא ,   : ֵַָ
הארץ: חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא ְְְְִִִֶַַָָָָֹ"ּבארצם
ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ"וחלק
ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ׁשּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחׁשֹוב

למנֹותם ראּוי ּולפיכ מצות ׁשּתי  ְְְְִִִֵָָָֹ
    ׁשּכיון ּדע ―ֵֶַָ

הרי לוי", "ּכלֿׁשבט ּכללי: ּבאפן ּבא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּלאו
לחּזּוק ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹנכנסּו

 והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָוכן
ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאינֹו
ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות הּדין הּׂשג ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּלא
וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: אמרֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמנינּו
"לאֿיהיה אמרֹו: על נֹוסף ּבתֹוכם" ל ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹלאֿיהיה
לפי למנֹות נצטר אז ּכי וגֹו', הלוּים" ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹלּכהנים

הּזה ההּקׁש הּגרּוׁשה אּסּור ּבעצמֹו ְְְִֵֶֶַַַַָ
נֹוסף לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה ְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֹוהחללה
ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹעל
ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּגדֹול
ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: נאמר למנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹצרי
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב ְְִִִֵֶַַַַָָֹּבגרּוׁשה
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּגרּוׁשה
ּוכבר ― אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ְְְֲִֵַָָָָָָּגדֹול

קּדּוׁשין ּבגמרא אּלאנתּבאר חּיב ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָאחת.
אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר ְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכלֿלאו
ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ּדין, איזה ללּמד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּומןֿ אּלּו. מּמצות קס"ה קס"א ּבמצוה ְְְְִִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ּבעצמֹו הּזה הּסּוג   האזהרה ְְְֶַַַַָָָ
ּבראׁשם קרחה ׁשּלאֿיקרחּו אתֿהּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹׁשהזהיר
ׂשרטת יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּופאת

  ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה ,ְְְְִֵַָָָָֹ
ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹקדמּו

תׁשחית" ולא ראׁשכם  ולאֿתׂשימּו" , ְְְְִִֶַָֹֹֹ
למת" עיניכם ּבין קרחה  וׂשרט" ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבבׂשרכם" תּתנּו לא לנפׁש  ונכּפלּו , ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ
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קד         
  

ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכהנים
האּלה;מּכֹות הּמצות ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ְְְֲִִִִַָָָָֹֹֻואּלּו
היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹלהׁשלמת
מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על חּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּכהן
ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום יׂשראלי ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֹמּׁשּום
יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת מלקּות אּלא ּכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּדבר
ודעהּו. זה ּכלל והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָּכמֹו

― הקפ"ג עריםהּמצוה לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, לדּור ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָללוּים
ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָוהּוא

לׁשבת"  :ּכלֹומר אּלּו, ערים וגם . ְְִֵֶַַָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, ערי   ְְִִִֵֵֵַָָָ

      ְְוקֹולטֹות
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים .ּבּתנאים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמגרׁשי

יּמכר" לא  לׁשֹון יֹודע ואּתה . ְְִֵֵַַָָֹ
הּתֹורה  ערים ללוּים ׁשּנֹותנים ְְִִִִֶַַָָ

מגרׁש אּמה אלף ּכלֹומר: מגרׁש, ּוׂשדה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּומגרׁש
ּכמֹו ּוכרמים, לׂשדֹות להם חּוצה אּמה ְְְְְִִֶַַַָָָָָואלּפים

סֹוטה ּבמּסכת האזהרהׁשּנתּבאר ּובאה , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
יעׂשּו לבל האּלה אתֿהּגבּולֹות מּלׁשּנֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָללוּים
הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹאתֿהעיר
"לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, הּמגרׁש ולא ְְְְְִִֶַָָָָֹֹמגרׁש
ּוכבר יׁשּנה. לא ׁשענינֹו: ּבּקּבלה ּבא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּמכר".

ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲֲִִִִֵָָָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ּביתֿהּבחירה [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת ההקרבה  , ְְְִֵַַַַָָָָָ
והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואליו
והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבכלֿׁשנה, וההתקּבצּות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלרגל

מקּדׁש" לי "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו  . ְְְְִִִֶַָָָ
ספרי ּולׁשֹון  נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְִִִֵַָֹֹ

מל להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל
ׁשל זרעֹו ּולהכרית הּבחירה, ּבית להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָולבנֹות
הּבחירה ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעמלק".

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני מצוה   ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הּזאת ׁשהּכללּות ,ּפרטים ּכֹוללת ְְִֶֶֶַַָָֹ

מחלקי ּכּלם וזּולתם והּמזּבח והּׁשלחן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻוׁשהּמנֹורה
צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא והּכל ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּמקּדׁש
"מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלכלֿחלק

ּתעׂשהּֿלי" אדמה  לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ
מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוא זה, ּפסּוק ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל
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ּתעׂשהּֿלי" אבנים "ואםֿמזּבח יתעּלה: ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָאמרֹו
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וחּלּוקֹו     . ְִ
לׁשם ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ּומׁשּפטיו, הּמזּבח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּובנין
הּמנֹורה ּתאר נתּבאר וכן מּדֹות. מּסכת היא ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכ
ּבהיכל הּנחתם ּומקֹום הּזהב ּומזּבח ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָֻוהּׁשלחן

מנחֹות ּבגמרא  ויֹומא. ְְְִָָָָ
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(Ê).ÌÈ‚Â‡ ÂÓÎ,דגרדאין כאכסן יונתן תרגם

בלע"ז: ˘˜ÌÈÏ.אינשובל"א ˙Â‡Ó השקלים˘˘ כל
מנים: בנביאים, ˙ˆ‡Â.(Á)האמורים ‰ÓÏכולכם

כולכם, בשביל כנגדי אחד ילחם מלחמה, לערוך
וגו': אתי להלחם יוכל אם מפורש: שהוא ‰Ï‡ובתנאי

.È˙˘ÏÙ‰ ÈÎ‡אלא אלף, שר ולא מאה שר לא איני
להם שנלחמתי פי על ואף האחרים, מן כאחד פלשתי
את ושביתי ופנחס, חפני הרגתי אני מלחמות, כמה
הושיע ולא לשאול, עבדים נעשיתם ואתם הארון,

בגבורתו: מימיו ÌÎÏ.אתכם Â:לכם את‡È˘.בררו

אלי: וירד בארץ‡È˙Ù.(È)שאול, יושבת לחם בית
ÌÈ.אפרת: ‰Ó˘ ÂÏÂשכתוב בומה א הימים (בדברי

ישטו) יותר, כתב ולא השביעי' דוד הששי 'אוצם :
שם: כתבו לא ולפיכך בנים, בלא מת שאחד לומר

.ÌÈ˘‡:החשובים בכנסיות ‰Â‡(È„)נמנה „Â„Â
.ÔË˜‰:לפניו לנגן לכן מקודם שאול בבית שהיה
(ÂË).ÍÏÂ‰ „Â„Âשאול מאצל תמיד ושב הולך היה

אביו: ‰Â.(ÊË)לבית ÌÎ˘‰רבותינו (סוטהאמרו

ב) שמע:מב מקריאת לבטלם כדי :

 
(Ê).Â˙ÈÁ Âהב אורגים:הוא כמנור עבה שהיתה יד, ית

.˙‰ÏÂ,ברזל שקלי מאות שש משקלו היה החנית, ברזל
נחושת: משקלי הוא ÂÈÙÏ.ומשונה ÍÏÂ‰עליו בו להגן

וחנית: חרב ÂÎÓ˙.(Á)ממכת Ï‡המסודר החיל אל
˙ˆ‡Â.למלחמה: ‰ÓÏכולכם תצאו למה לומר: רצה
‰È˙˘ÏÙ.למלחמה: ÈÎ‡ ‡Ï‰המיוחד הוא אנכי לומר: רצה

מהדרך שאין ועם עבדים, הלא ואתם מהשרים, אחד שבהם,
לכם ברו זה כל עם נקלה, עבד מול ילחם וגדול שר אשר

בי: וילחם ‡˙È.(Ë)איש, ÌÁÏ‰Ïלהתגבר לומר: רצה
אתי: בעבורÂÈÈ‰Â.בהלחמו לעבדים, לכם נהיה כולנו

לאחד: האחד ‡Â˙Â.הנצחון Ì˙„Âאתם הלא כאומר
בזה לכם ואין לנו, עבדים תהיו וכשאנצח לשאול, עבדים

כך: כל גדולה מינה È˙ÙÁ.(È)נפקא È‡ואתם גבורה, עמכם שאין לומר ישראל את מחרף אני הלא תבושו, לא איך כאומר
וכו': איש לי תנו מתי, ועד אפרת:‡È˙Ù.(È)תחרישון, בארץ יושבת לחם לכל:‰Ê‰.בית והידוע הניכר לומר: ‡רצה

.ÌÈ˘‡אמרו ז"ל ורבותינו אנשים, במקומו בשלחו בא רק במלחמה, בעצמו בא לא זקנותו א)לרוב נח בא(ברכות שהיה
חשיבותו: לגודל אחריו הלכו אשר אנשים ˘‡ÏÂ.(È‚)במחברת ÈÁ‡ ÂÎÏ‰:המלך ליד הלכו חשיבותם ‰Â‡(È„)לרוב „Â„Â

.ÔË˜‰:הלכו והגדולים הוא, הלך לא ˘Â.(ÂË)ולזה ÍÏÂ‰:'וכו ושב הולך היה אם כי שאול, בבית בקבע ישב לא
(ÊË).ˆÈ˙ÈÂ:דוד בוא טרם יום ארבעים נשלמו עד ובערב, בבוקר דבריו ודבר המערכות, בין עמד

 
(Ê).ÌÈ‚Â‡ ÂÓÎעליו כורך שהאורג ועגול, עב עץ הוא

כובד קרויה ובמשנה השתי, א)חוטי קיג כאכסן(שבת ותרגומו: .
על תרגם כן וכמו יד)דגרדאין, טז אכסן(שופטים הארג, היתד :

שמבהיק‰ÏÂ˙.דגרדאין: שם על החנית, ברזל יקרא כן
וכן מלוטש, כשהוא כב)הלהב לט חנית:(איוב להב :.‰ˆ‰הוא

וכן מגן, טז)כעין י צנה:(מלכיםֿא מאתים :(Á).˙ÂÎÓמלשון
וסדור: ובחרו:Â.עריכה יכולתÏÎÂÈ.(Ë)בררו מלשון

ושבר:Â˙ÁÈÂ.(È‡)והתחזקות: פחד השניÂ‰˘ÓÂ.(È‚)ענין
איפה:‡ÙÈ˙.(ÊÈ)לו: מידה, כמו‰˜ÈÏ‡.שם הקליות, קמת

יד) כג צלוים:(ויקרא משבלים קמח והוא וקלי, ולחם :.‰Â
ומהר: במרוצה לך
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לכם ברו זה כל עם נקלה, עבד מול ילחם וגדול שר אשר

בי: וילחם ‡˙È.(Ë)איש, ÌÁÏ‰Ïלהתגבר לומר: רצה
אתי: בעבורÂÈÈ‰Â.בהלחמו לעבדים, לכם נהיה כולנו

לאחד: האחד ‡Â˙Â.הנצחון Ì˙„Âאתם הלא כאומר
בזה לכם ואין לנו, עבדים תהיו וכשאנצח לשאול, עבדים

כך: כל גדולה מינה È˙ÙÁ.(È)נפקא È‡ואתם גבורה, עמכם שאין לומר ישראל את מחרף אני הלא תבושו, לא איך כאומר
וכו': איש לי תנו מתי, ועד אפרת:‡È˙Ù.(È)תחרישון, בארץ יושבת לחם לכל:‰Ê‰.בית והידוע הניכר לומר: ‡רצה

.ÌÈ˘‡אמרו ז"ל ורבותינו אנשים, במקומו בשלחו בא רק במלחמה, בעצמו בא לא זקנותו א)לרוב נח בא(ברכות שהיה
חשיבותו: לגודל אחריו הלכו אשר אנשים ˘‡ÏÂ.(È‚)במחברת ÈÁ‡ ÂÎÏ‰:המלך ליד הלכו חשיבותם ‰Â‡(È„)לרוב „Â„Â

.ÔË˜‰:הלכו והגדולים הוא, הלך לא ˘Â.(ÂË)ולזה ÍÏÂ‰:'וכו ושב הולך היה אם כי שאול, בבית בקבע ישב לא
(ÊË).ˆÈ˙ÈÂ:דוד בוא טרם יום ארבעים נשלמו עד ובערב, בבוקר דבריו ודבר המערכות, בין עמד

 
(Ê).ÌÈ‚Â‡ ÂÓÎעליו כורך שהאורג ועגול, עב עץ הוא

כובד קרויה ובמשנה השתי, א)חוטי קיג כאכסן(שבת ותרגומו: .
על תרגם כן וכמו יד)דגרדאין, טז אכסן(שופטים הארג, היתד :

שמבהיק‰ÏÂ˙.דגרדאין: שם על החנית, ברזל יקרא כן
וכן מלוטש, כשהוא כב)הלהב לט חנית:(איוב להב :.‰ˆ‰הוא

וכן מגן, טז)כעין י צנה:(מלכיםֿא מאתים :(Á).˙ÂÎÓמלשון
וסדור: ובחרו:Â.עריכה יכולתÏÎÂÈ.(Ë)בררו מלשון

ושבר:Â˙ÁÈÂ.(È‡)והתחזקות: פחד השניÂ‰˘ÓÂ.(È‚)ענין
איפה:‡ÙÈ˙.(ÊÈ)לו: מידה, כמו‰˜ÈÏ‡.שם הקליות, קמת

יד) כג צלוים:(ויקרא משבלים קמח והוא וקלי, ולחם :.‰Â
ומהר: במרוצה לך
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(ÂË).ÍÏÓ‰ ‰ÊÂÁ:חוזה היה ואחד אחד כל
(ÁÈ).Â‰ÂÓÎ Á ‰Ú ‡ÏÂ(כ"ג ב' כי(במלכים כתיב

שנחלקו מיום השופטים מימי הזה כפסח נעשה לא
מלכי מעל שבטים עשרת שסרו ממלכות לשתי ישראל
שהיו הימים שכל לבדם מלך עליהם וישליטו יהודה
לשם פסח עושים ובנימין יהודה שבט היו גוים לשני
ובדן אל בבית כוכבים עבודת לשם ואלו בירושלים ה'
ישראל שנחלקו השופטים ימי כל אירע לא זה ודבר
שופט רק ודור דור לכל להם הי' ולא משפחות לשתי
כמפורש ה' בדרך ללכת מכריחם היה השופט ואותו א'
כל אוביהם מיד והושיע' השופט עם ה' והי' בשופטים
ועושים לשיל' הולכים היו השבטים י' וכל השופט ימי
ישראל מלכי ימי כל נעשה לא הזה וכפסח ה' לשם פסח
פסק שכבר יאשיהו בימי אבל פסח עושים יחד ויהודה
לא השבטים י' ירמיה ומשהחזיר השבטים י' מלכות
ועשו עליהם מלך יאשיהו אלא מלך עוד עליהם המליכו
נעשה לא וזהו בירושלים שמים לשם יחד פסח כולם
מאד אותי מטעה זה ופתרון בירושלים לה' הזה כפסח
שבטים עשרת ירמיה דהחזיר נמי נהי לי נראה ולא
שלא להיות יכול היאך בירושלים עליהם מלך ויאשיהו

הרואה שמואל ובימי השופטים ימי כל הזה כפסח עשו
אדמתם על שרוין ישראל שהיו ושלמה דוד ובימי

ולא ושקטים לבםשלוים והיה אחד מלך אלא להם היה
ב"ר אליעזר רבי לי פתר וכך פתרונו כך אך לשמים
המלך שיתן מעולם כמוהו פסח נעשה ולא זצ"ל משלם
חגיגה לשלמי ובקר ספוקם די לפסחים בהמות והשרים
לפי ואיש איש לכל ולשלוח להם להכין ללוים וצוה

‡˙(Î)אכלו: Â‰È‡È ÔÈÎ‰ ‡ ˙‡Ê ÏÎ ÈÁ‡
.ÌÈˆÓ ÍÏÓ ÂÎ ‰ÏÚ ˙È‰על ומקונן קובל הפסוק

בו שכתוב לחזקיהו כמו נס לו נעשה שלא יאשיהו
לו ונעשה חזקיהו על סנחריב בא והאמת הדברים אחרי

˙.נס: ÏÚ ÈÓÎÎ ÌÁÏ‰Ïאשור מלך על
כ"ג)כדכתיב ב' ישראל(במלכים ארץ דרך לעבור ורצה

פרת נהר דרך עליו לבוא יכול היה לא נכו ופרעה עליו
בדרומה מצרים שהרי ישראל ארץ דרך יעבור לא אם
ישראל: ארץ של בצפונו פרת ונהר ישראל ארץ של

.Â˙‡Ï ‡ˆÈÂבארצכם תעבור לא וחרב (ויקראשדרש

ידעכ"ו) ולא בארצכם תעבור לא שלום של חרב אפילו
כמו לסדור קמו הדלת אחרי אשר הדור ליצני חטא

תענית: במסכת שמפורש

 
(„È).Á‡Âהיו הכהנים כי ולהכהנים לעצמם גם הכינו אח"ז

מכינים הלוים היו ולזה והאימורים העולות בהעלאת עסוקים
ולכהנים: Ì„ÓÚÓ.(ÂË)לעצמם ÏÚמעמדם מקום על עמדו

„Â„.לשורר: ˙ÂˆÓÎ:תהלים בס' כמ"ש מזמורים תקנו המה גם כי וכו' ואסף דוד שתקן בהלולים שומריÌÈÚÂ‰Â.ר"ל
בשערו: כ"א במקומם עמדו ÂÏ.השערים Ì‰Ï ÔÈ‡פס להכין מעבודתם לסור צורך להם היה הלויםלא אחיהם כי חיהם

להם: הכינו הם מעבודה העולות:ÔÂÎ˙Â.(ÊË)הפנוים בדבר בין הפסח בדבר בין נפלא ובסדר רב בתקון היה הכל
(ÊÈ).ÌÈ‡ˆÓ‰:בירושלים.˙ÂˆÓ‰ ‚Á ˙‡Â:חגיגה ושלמי ראיה ועולות יום בכל הקבועות הקרבנות להיותÂ‰ÂÓÎ.(ÁÈ)ר"ל

נפלא: ובתקון יתירה בטהרה Ï‡È.כמוהו ÈÎÏÓ:ישראל מלכי גם שהיו ושלמה דוד ונמצא‰Óˆ‡.הם מעריו הבא
ÂÎÂ.(Î)בירושלים: ÔÈÎ‰ ‡:וכיוצא המשמרות בהעמדת ובסיסו מכונו על הבית דבר העמיד וכןÂÎ.אשר נכו פרעה

במ"ב: ˙.נאמר ÏÚ:פרת לנהר סמוך

 
(Î).ÂÎרגלים נכה וכן שבירה מענין והוא חגירא ת"י

ד) :(ש"ב
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אצל.222) ביא.223)לת.224)הי(225.רה ְְִִֵֶַַַָָָָ
רה226) ל  ל יהח רא  ְֲִִֶֶַַָָָָָָל

. ליה227)יתר  יה את לחה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.יי ארי י היח ל ר ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹאר

(228.א הר(229בבת ית א.230)לבי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
(231.ל לר.(232יב הביא האל יאצל233)ה ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

. ה234)אלה יצ(235ההת לי ל לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
.צ ל החיר ההל(236א237(את לבאר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

.ילה ל רחבה.238)הת לר239)אחת היתה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ
תלאל(240ל רב צ הת יראל אר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הלי(241בל. ל הת את היה242)לבאר ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
(243.י ה צל ב ְְְְִֶֶַַַָהא
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום ראשון עמ' א
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המשך בעמוד קז
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עבודה זרה. פרק שני - אין מעמידין דף כט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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עבודה זרה. פרק שני - אין מעמידין דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' ב
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המשך בעמוד קכח



קלב       

           
       

         
           

    
      

    
    

      
      
      
      

     
       

       
      
        

      
      

       
      
       
      
     
       

     
     

     
      
     

 
































































            

           

           

             

      

      

       

      

       

     

       

        

        

      

       

       

       

     

     

     

       

        

      

       

       

      

       

       

        

     

       

       

      

       

    

       

        

       

     

       

       

                                

                             

                              

                           

                              

                           

                          

                            

                             

                             

                             

                              

                              

                                

                                

                             

                               

                              

                           

                    




























































































































      
       

        
       
      
      

       
      

          
       

         
        
        
      

         
       
        
         

       
       
        

         
             

              
             

              
         

























































               

        
         

         
        

       
           

      
         

          
          

       
          
         
         

         
         

      
         

          
        

        
        

          
          

          
         

          
         

            
           


         

          
        

         
         

    
          

          
          

        
         

          
        

        
         

       
        

       
          

          
          

        
       
            

          
         

         
      

          
           

          
           

           
         
         

         
          

        
       

        
        

      
          

   
       

        
       

         
         

        
          

       
        

         
         

         
        

        
         

          
        

         
         

       
        
           
         
        

   









































































































































































































              

          
         

  
        

         
          

 

           
           

          
       

          
    



























המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' ב
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המשך בעמוד נז



קלו   


             

    

BÚÓ BÓÚ eÈ‰Â ÌBi‰ ÂÈÏÚ L˜Â c ‡ ‰È‰L ÈÓÏÚ BÈ ÁÈÈ ‡Ï È BÓÚ LÈ ÌÂ BBÓÁ BÏ LÈÂ 
Bz ‡e‰L BÈL ÌB˜Ó Ú L BÏ BÈÏB‰Ï ÈÏ ezÈ ‡‡ BÈL ÏÚ ‰ÂÓ ‡e‰L ÈÓ BBÓÁ
ÁB ‡ÓL ‰ ÏÚ  BÏ  ‡L È ÏÚ Û‡Â enÓ BÁ˜BÏ L È‡BÓÏe ÌBi‰ ÂÈÏÚ LcÈwL ÌB˜nÓ ÌeÁz‰

Ï‡È ÏÈLBBÓÓ ÏÚ BÓÚ ÈÓÚÓ Ì‡ È‡L ÈÓ zeÓ ‰ È‰ ‰LÁÓ BÏ L È ÏÚ Û‡Â‡Ï Ì‡Â 
ÏÚ BÚÈÂ BÓÚ BÈÏB‰Ï ‡BÈ ÌÈB ÈÓ ‡‡ eÈ‡ È‡L È ÈÈ ÏÚ ‰ÏB‰Â BÚn‰ ÏeÏ BÏ Èz

‰Bz ÏL eÈ‡ ‰˜eÓ ÏÏÏ ‡ÏÂ ÌBÈ BÚÓ BÏ BzÏ BÏ LÈ ‰ÁÏ ÌB˜Ó ÏÓe 
א סעיף בדרך לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
   בעל דבר כל אלא מעות דוקא לאו -
מעות בדוגמת הרבה)ערך בידו אין שאינו(אפילו דבר אבל ,

ערך פירות)בעל מהן(כגון הרבה לו יש אפילו התירו לא -.
   לנכרי אסור סופרים שמדברי -

ישראל בשביל בשבת .לטרוח

    לאיבוד הולך ממונו רואה אינו -
מלהצילו. ונמנע

    מדברי מעט על לעבור הדין והוא -
מדברי חמור איסור על בזדון שיעבור מאשר סופרים

.סופרים

 
דוקא1) הכוונה שאין ומשמע כבד, משא על מדובר ה בסעיף

מעות,
לא שבהם לפירות מעות בין לחלק כותב ב סוס"ק בקו"א אמנם
שבמכס הסיבה שזו ומזכיר חמור, איסור על שיעבור חששו
כלל שבדרך כיון - מרובה הפסד כשאין אפילו קל איסור התירו
אפילו התירו לא רמג דסימן במרחץ משא"כ מרובה, הפסד זהו

מרובה. הפסד אינו שלרוב כיון - מרובה הפסד במקום
נעשה2) - זה על שכר לו נתן אם אבל רמג, סי' בריש כמבואר

עצמו. בשביל העובד כקבלן הנכרי
שודאי3) במקום דווקא והוא ב, ס"ק קו"א ו, סעיף להלן

יעבור אם בספק אבל סופרים, מדברי רבים איסורים על יעבור
איסור. שום לו מתירים אין -

•
     

Êשאומר מי ויש ניגוב צריכים אין אחרונים שמים אומרים יש
אינם המסובין אבל מברך ואח"כ תחלה ידיו מנגב שהמברך
סופרים בדברי להקל יש במברך וגם הכל לדברי לנגב צריכים

קע"ג: סי' עיין

Áודבש בשמן אפילו משקה מיני בכל נוטלים אחרונים מים
שאין מיין חוץ הזוהמא את מעבירין שהם מפני וחלב

וקע"א. ק"ס בסי' שנתבאר כמו חשיבותו מפני בו נוטלין

מראה שינוי או מלאכה משום לראשונים הפסולים מים וכן
לאחרונים: כשרים

Ëמלח שאין מפני אחרונים מים ליטול נוהגים שאין יש
חוששין אין מזוהמות ידים ומשום בינינו מצויה סדומית
קרוי זה אין המאכל מלכלוך לרחצן מקפידין אין ועכשיו הואיל

לנו. זוהמא

הסעודה אחר ידיו לרחוץ ורגיל איסטניס שהוא מי מקום ומכל
ואפילו המזון ברכת קודם ליטלן וצריך מזוהמות ידים לו הן הרי
אבל שיברך קודם יקנחן הסעודה באמצע היין על לברך רוצה

אחרונים: במים ליזהר אדם לכל נכון

זֿט סעיפים אחרונים מים דין קפא, סימן א חלק

    

וצריך‡ ביחיד אפילו כוס טעונה המזון שברכת אומרים יש
חובה שהן מצות כל אחר שמחזרין כדרך אחריו לחז(ו)ר
אח"כ לו שיהיה ומצפה עליו לברך כוס לו אין אם יאכל ולא

אחת. אכילה זמן לעבור צריך אם ואפילו

לברכת כוס ליטול אחד כל צריך יחד אוכלים שנים אם זה ולפי
מוציאם הכוס על המברך יחד שמזמנים בשלשה משא"כ המזון

המזון. מברכת שמוציאם כמו מהכוס חובתם ידי

כשמברכין אלא כוס טעונה אינה המזון שברכת אומרים ויש
כוס טעונה אינה עשרה או בג' שאפילו אומרים ויש בזימון
לחזור א"צ אבל לו יש אם המובחר מן למצוה אלא לחובה
נוהגין (וכן חובה שהן המצות אחר שמחזרים כדרך אחריו
כלל כוס א"צ ביחיד אבל בזימון אמורים דברים במה עכשיו)

לו. יש ואפילו המובחר מן למצוה אף

ולא השלחן על הכוס להניח ביחיד כשמברכים מדקדקים ויש
כוס טעונה שלהאומרים הכל לדברי לצאת כדי בידו לאחזו
מן למצוה אלא אינה ואחיזתו לפניו הכוס הרי ביחיד אפילו
הכוס על לברך שלא העולם מנהג (אבל הכל לדברי המובחר

הקבלה): דרך על זה מנהג ונכון ביחיד כלל

המ ברכת משקיןכוס שאר של ולא יין של אלא אינה זון
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' ב

              

          
       

         
           

           
       

         
          

           
          

         
          

        
           

          
           

            
     

          
           

       
         

         
       

        
 

        
         

           
           

         
        

           
         

           

             
        

            
 

         
         

        
       

          
         

        
       

         
          


         

        
        

       
          

          
      

          
  
         

       
          

         
        

        
          

          
           

            














































































































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' א



קלז    


             

    

BÚÓ BÓÚ eÈ‰Â ÌBi‰ ÂÈÏÚ L˜Â c ‡ ‰È‰L ÈÓÏÚ BÈ ÁÈÈ ‡Ï È BÓÚ LÈ ÌÂ BBÓÁ BÏ LÈÂ 
Bz ‡e‰L BÈL ÌB˜Ó Ú L BÏ BÈÏB‰Ï ÈÏ ezÈ ‡‡ BÈL ÏÚ ‰ÂÓ ‡e‰L ÈÓ BBÓÁ
ÁB ‡ÓL ‰ ÏÚ  BÏ  ‡L È ÏÚ Û‡Â enÓ BÁ˜BÏ L È‡BÓÏe ÌBi‰ ÂÈÏÚ LcÈwL ÌB˜nÓ ÌeÁz‰

Ï‡È ÏÈLBBÓÓ ÏÚ BÓÚ ÈÓÚÓ Ì‡ È‡L ÈÓ zeÓ ‰ È‰ ‰LÁÓ BÏ L È ÏÚ Û‡Â‡Ï Ì‡Â 
ÏÚ BÚÈÂ BÓÚ BÈÏB‰Ï ‡BÈ ÌÈB ÈÓ ‡‡ eÈ‡ È‡L È ÈÈ ÏÚ ‰ÏB‰Â BÚn‰ ÏeÏ BÏ Èz

‰Bz ÏL eÈ‡ ‰˜eÓ ÏÏÏ ‡ÏÂ ÌBÈ BÚÓ BÏ BzÏ BÏ LÈ ‰ÁÏ ÌB˜Ó ÏÓe 
א סעיף בדרך לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
   בעל דבר כל אלא מעות דוקא לאו -
מעות בדוגמת הרבה)ערך בידו אין שאינו(אפילו דבר אבל ,

ערך פירות)בעל מהן(כגון הרבה לו יש אפילו התירו לא -.
   לנכרי אסור סופרים שמדברי -

ישראל בשביל בשבת .לטרוח

    לאיבוד הולך ממונו רואה אינו -
מלהצילו. ונמנע

    מדברי מעט על לעבור הדין והוא -
מדברי חמור איסור על בזדון שיעבור מאשר סופרים

.סופרים

 
דוקא1) הכוונה שאין ומשמע כבד, משא על מדובר ה בסעיף

מעות,
לא שבהם לפירות מעות בין לחלק כותב ב סוס"ק בקו"א אמנם
שבמכס הסיבה שזו ומזכיר חמור, איסור על שיעבור חששו
כלל שבדרך כיון - מרובה הפסד כשאין אפילו קל איסור התירו
אפילו התירו לא רמג דסימן במרחץ משא"כ מרובה, הפסד זהו

מרובה. הפסד אינו שלרוב כיון - מרובה הפסד במקום
נעשה2) - זה על שכר לו נתן אם אבל רמג, סי' בריש כמבואר

עצמו. בשביל העובד כקבלן הנכרי
שודאי3) במקום דווקא והוא ב, ס"ק קו"א ו, סעיף להלן

יעבור אם בספק אבל סופרים, מדברי רבים איסורים על יעבור
איסור. שום לו מתירים אין -

•
     

Êשאומר מי ויש ניגוב צריכים אין אחרונים שמים אומרים יש
אינם המסובין אבל מברך ואח"כ תחלה ידיו מנגב שהמברך
סופרים בדברי להקל יש במברך וגם הכל לדברי לנגב צריכים

קע"ג: סי' עיין

Áודבש בשמן אפילו משקה מיני בכל נוטלים אחרונים מים
שאין מיין חוץ הזוהמא את מעבירין שהם מפני וחלב

וקע"א. ק"ס בסי' שנתבאר כמו חשיבותו מפני בו נוטלין

מראה שינוי או מלאכה משום לראשונים הפסולים מים וכן
לאחרונים: כשרים

Ëמלח שאין מפני אחרונים מים ליטול נוהגים שאין יש
חוששין אין מזוהמות ידים ומשום בינינו מצויה סדומית
קרוי זה אין המאכל מלכלוך לרחצן מקפידין אין ועכשיו הואיל

לנו. זוהמא

הסעודה אחר ידיו לרחוץ ורגיל איסטניס שהוא מי מקום ומכל
ואפילו המזון ברכת קודם ליטלן וצריך מזוהמות ידים לו הן הרי
אבל שיברך קודם יקנחן הסעודה באמצע היין על לברך רוצה

אחרונים: במים ליזהר אדם לכל נכון

זֿט סעיפים אחרונים מים דין קפא, סימן א חלק

    

וצריך‡ ביחיד אפילו כוס טעונה המזון שברכת אומרים יש
חובה שהן מצות כל אחר שמחזרין כדרך אחריו לחז(ו)ר
אח"כ לו שיהיה ומצפה עליו לברך כוס לו אין אם יאכל ולא

אחת. אכילה זמן לעבור צריך אם ואפילו

לברכת כוס ליטול אחד כל צריך יחד אוכלים שנים אם זה ולפי
מוציאם הכוס על המברך יחד שמזמנים בשלשה משא"כ המזון

המזון. מברכת שמוציאם כמו מהכוס חובתם ידי

כשמברכין אלא כוס טעונה אינה המזון שברכת אומרים ויש
כוס טעונה אינה עשרה או בג' שאפילו אומרים ויש בזימון
לחזור א"צ אבל לו יש אם המובחר מן למצוה אלא לחובה
נוהגין (וכן חובה שהן המצות אחר שמחזרים כדרך אחריו
כלל כוס א"צ ביחיד אבל בזימון אמורים דברים במה עכשיו)

לו. יש ואפילו המובחר מן למצוה אף

ולא השלחן על הכוס להניח ביחיד כשמברכים מדקדקים ויש
כוס טעונה שלהאומרים הכל לדברי לצאת כדי בידו לאחזו
מן למצוה אלא אינה ואחיזתו לפניו הכוס הרי ביחיד אפילו
הכוס על לברך שלא העולם מנהג (אבל הכל לדברי המובחר

הקבלה): דרך על זה מנהג ונכון ביחיד כלל

המ ברכת משקיןכוס שאר של ולא יין של אלא אינה זון
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קלח   

אלא תקנו לא ברכה של כוס שכל עליהם סעודתו קבע אפילו
ואנשים. אלקים משמח שהוא מיין

חמר הם משקין שאר או והשכר מצוי היין שאין ובמקומות
סעודתם עליהם לקבוע דרכם המקום אנשי שרוב דהיינו מדינה
עליהם מברכים מצוי שהוא במקומות היין על שקובעים כמו
גדל הרבה יין שאין וכל בעיר יין שיש פי על אף המזון ברכת
וגם לעיר סמוך מעט גדל אפילו העיר כל סביבות יום כדרך
ביוקר שהוא כיון מצוי נקרא זה אין בחנות יין הרבה מצוי

עליו. סעודתם תמיד קובעים העיר אנשי רוב אין ובודאי

יין לו יש אם וכ"ש יין על לברך המובחר מן מצוה מקום ומכל
יש א"כ אלא משקים שאר על לברך כלל הידור זה שאין בביתו
שהוא מפני המזון לברכת קודם שקידוש קידוש לצורך מעט לו
מקום מכל הפת על לקדש שאפשר ואף הכל לדברי כוס טעון

רע"א: בסי' שיתבאר כמו היין על נתקן הקידוש עיקר

משקים‚ אבל בו וכיוצא כשכר חשובים במשקים זה וכל
או (קווא"ס) אלו במדינות שקורין מה כמו גרועים
עליהם מברכים ואין ממים יותר חשיבות להם אין (בארש"ט)
סעודה לקבוע העיר אנשי רוב שדרך במקום אפילו המזון ברכת
אלא מדינה חמר נקרא שאינו לפי והבדלה קידוש ואצ"ל עליהם
בכל יין חשיבות כעין מדינה באותה חשיבות לו שיש מה

המדינות.

לפרקים אותו שותין אלא העיר אנשי רוב שתיית אינו ואפילו
מפני נגרע לא אלו במדינות (מע"ד) כמו חשיבותו מפני בלבד
חשוב שהוא חשיבותו מפני שזהו כיון עליו ולקדש לברך זה
וגם השכר מן ברכה של לכוס יותר ראוי ולכן השכר מן יותר

מעלת כל שהרי יותר שחשוב כיון ממנו יותר מדינה חמר הוא
שהוא מפני ולא חשיבותו מפני אלא אינו ברכה של לכוס היין
במקומות אף שהרי לרוב מצוי שהוא במקומות השתייה רוב
ביין המובחר מן מצוה אעפ"כ השתייה רוב הם משקים ששאר
ליין קרוב הוא יותר שחשוב משקה כל א"כ חשיבותו מפני

יותר.

הסעודה ואחר בסעודה שכר כששותין ההמון שנהגו ומה
השכר על המזון ברכת ומברכין דבש מי לשתות עצמם קובעים
מה בכלל והוא מצוה ביזוי הוא מדינה חמר שהוא באמרם
כיון ועוד ריקם רבך ושולחן מלא שולחנך יהא שלא שאמרו
שיתבאר כמו לברכה מוקדם הוא מהשכר עליו חביב דבש שמי

רי"א: בסי'

פגמו„ ממנו שתה שאם פגום יהא שלא צריך ברכה של כוס
אבל פיו לתוך שפך אלא פיו את אליו הקריב לא ואפילו

כלום. בכך אין ושתה כלי לתוך או ידו לתוך ממנו שפך אם

או עליו מלא שם שעדיין בענין מעט אלא שפך שלא והוא
לתוכו שזורק או מלא והוא ממנו קטן כוס לתוך שפכו שאח"כ
להיות צריך שאינו מלא הכוס שיהא היין להגביה דבר איזה

חסר. יהיה שלא רק ברביעית די כי מיין כולו מלא

כל נפגם קטנה שהיא חרס של מחבית או מהכד שתה ואפילו
אין גדולה שהיא עץ של מחבית שתה אם אבל שבהם היין
להניח שלא לכתחלה לדבריהם לחוש ויש מחמירין ויש להקפיד

גדולה: מחבית ברזא מפי אפילו לשתות

א-ד סעיפים פגום יהיה ושלא המזון ברכת כוס דין קפב, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ימיתוכןתוכןתוכןתוכן בעשרת דוחה" ד"שמאל העבודה

בחג תחבקני" ל"וימינו זוכים ידה שעל תשובה,

הסוכות

       
  [אש]   

      

     ולבאר להקדים [יש
ש] זה תחילה    


ד שהענין יבאר, ההדיוט"[להלן מן להביא "מצוה

ע הוא השם, בעבודת מעלה) של לאש הענין"(כהכנה ד

" ידי צדקותשעל לזורע באים ישועות"" ]."מצמיח

       
   

שחייבים האש של הרוחני התוכן את להבין כדי

שעל צדקות" "זורע כענין (שהוא ההדיוט מן להביא
את להקדים יש - ישועות") ל"מצמיח באים ידו
וימינו לראשי תחת "שמאלו בכתוב הפנימי הפירוש
קודם צ"ל תחבקני" ל"ימינו לזכות שכדי תחבקני",

לראשי". תחת "שמאלו

      
      
      
      
      
       
       


דרועא (חסד חסד בחינת הוא הקב"ה של ימינו
יתברך שהוא כלומר, - מקרבת" "ימין והרי ימינא),
יתברך, אליו מיוחדות שיהיו אליו הנשמות את מקרב
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את מקרב שהקב"ה תחבקני", "וימינו נאמר זה ועל
על (המורה "חיבוק" לבחינת עד כך, כל אליו ישראל
ביניהם), פירוד להיות אפשר שאי עד כזה עצום קירוב
האדם בא מלמעלה, זה ו"חיבוק" קירוב ידי על ולכן,
ממנו להפרד לו אפשר שאי עד לה', רבה אהבה לידי

ח"ו. יתברך

      וימינו"]
תחבקני"]     

      
  

("ימינו דהקב"ה זה לקירוב לזכות אפשר אי
הקדמת ע"י אלא -תחבקני") לראשי" תחת "שמאלו

מה והיינו דוחה"), ("שמאל דחי' ענינו ד"שמאל"
דוחה הימיןומשפילשהאדם בחינת (היפך עצמו את

וקירוב). אהבה של ענין שהוא

       
      
      


ע"י באדם מתעורר והשפלות ה"דחי'" רגש

ח"ו. מאלקות ריחוקו ועוצם בגודל ההתבוננות

       
        

[האדם]  'מה רחוק שהוא [איך
כו']

שמאלו על קאי לראשי" תחת ש"שמאלו אע"פ
דוחה עצמו שהקב"ה הפירוש אין מ"מ הקב"ה, של
אלא כתיב, נדח ממנו ידח לא דהרי ח"ו האדם את
במוח שמתבונן ע"י עצמו, את הדוחה הוא האדם
דוחה ובזה (כנ"ל) מה' רחוק הוא כמה עד שבראש

דוחה". "שמאל בחינת עצמו, את ומשפיל

     
       
      
      

    
הממשיך הוא שהאדם לראשי", "תחת דיוק וזהו
היינו לראשי", "תחת - הדחי' ענין - "שמאל" בחינת

לבחינתלעומק האדם בא כיצד כלומר: מחשבתו.
באותה אינו שבאמת ההכרה (שהיא דוחה" "שמאל

כאשר רק - שחושב) כפי ה' בעבודת מעמיקמדריגה

מה'.מחשבתו מאד רחוק הוא כיצד

        
      
      

      
רגש באדם לעורר רק אינו הוידויים אמירת ענין
עצמו את להשפיל גם אלא חטאיו, על חרטה של
רחוק הוא כמה ההתבוננות ע"י הקב"ה לפני (בכלל)

מאלקות.

      
   

רגש בעצמו לעורר כדי הכנה אלא אינו גופא זה
"כרשפי לה' אהבה התעוררות כי להקב"ה, האהבה
רחוק הוא כמה עד מרגיש שהאדם ידי על באה אש"
גדול וצמאון בתשוקה מתעורר שעי"ז מאלקות,
העבודה את להקדים צריכים ולכן ית', אליו להתקרב
שהם איך . . עצמם את ש"משפילים דוחה", ד"שמאל
לרגש באים דוקא ועי"ז יתברך", ממנו מאד רחוקים

תחבקני"). ("וימינו האהבה

       
  

"וימינו של דהזמן המועדים, בסדר הוא וכך
ישראל, בנשמות הקב"ה של חסדו גילוי - תחבקני"
לבדו" לה' רבה "אהבה של בעבודה ביטוי לידי הבא
לזכות אפשר שאי ומאחר הסוכות. בחג הוא -
כנ"ל, דוחה" "שמאל הקדמת בלי תחבקני" ל"וימינו
צריך שאז הכפורים, יום בא הסוכות חג קודם כן על
הוידויים ענין (שזהו מה' בריחוקו להתבונן האדם

כיפור). ביום שאומרים

  
וימינו לראשי תחת "שמאלו בענין משנת"ל ע"פ
להקדים צריך ואהבה לימין לזכות שכדי תחבקני",
גם יובן - עצמו את להשפיל דוחה" "שמאל בחינת
ישועות". ומצמיח צדקות "זורע נקרא שהקב"ה מה

        
  

לנשמות הסוד בתורת כינוי הוא ישראל" "כנסת
במקורן יחד (ו"מכונסות") כלולות שהן כפי ישראל
על "צדקה" נקראת והיא למטה. ירידתן קודם למעלה,
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קלט    

את מקרב שהקב"ה תחבקני", "וימינו נאמר זה ועל
על (המורה "חיבוק" לבחינת עד כך, כל אליו ישראל
ביניהם), פירוד להיות אפשר שאי עד כזה עצום קירוב
האדם בא מלמעלה, זה ו"חיבוק" קירוב ידי על ולכן,
ממנו להפרד לו אפשר שאי עד לה', רבה אהבה לידי

ח"ו. יתברך

      וימינו"]
תחבקני"]     

      
  

("ימינו דהקב"ה זה לקירוב לזכות אפשר אי
הקדמת ע"י אלא -תחבקני") לראשי" תחת "שמאלו

מה והיינו דוחה"), ("שמאל דחי' ענינו ד"שמאל"
דוחה הימיןומשפילשהאדם בחינת (היפך עצמו את

וקירוב). אהבה של ענין שהוא

       
      
      


ע"י באדם מתעורר והשפלות ה"דחי'" רגש

ח"ו. מאלקות ריחוקו ועוצם בגודל ההתבוננות

       
        

[האדם]  'מה רחוק שהוא [איך
כו']

שמאלו על קאי לראשי" תחת ש"שמאלו אע"פ
דוחה עצמו שהקב"ה הפירוש אין מ"מ הקב"ה, של
אלא כתיב, נדח ממנו ידח לא דהרי ח"ו האדם את
במוח שמתבונן ע"י עצמו, את הדוחה הוא האדם
דוחה ובזה (כנ"ל) מה' רחוק הוא כמה עד שבראש

דוחה". "שמאל בחינת עצמו, את ומשפיל

     
       
      
      

    
הממשיך הוא שהאדם לראשי", "תחת דיוק וזהו
היינו לראשי", "תחת - הדחי' ענין - "שמאל" בחינת

לבחינתלעומק האדם בא כיצד כלומר: מחשבתו.
באותה אינו שבאמת ההכרה (שהיא דוחה" "שמאל

כאשר רק - שחושב) כפי ה' בעבודת מעמיקמדריגה

מה'.מחשבתו מאד רחוק הוא כיצד

        
      
      

      
רגש באדם לעורר רק אינו הוידויים אמירת ענין
עצמו את להשפיל גם אלא חטאיו, על חרטה של
רחוק הוא כמה ההתבוננות ע"י הקב"ה לפני (בכלל)

מאלקות.

      
   

רגש בעצמו לעורר כדי הכנה אלא אינו גופא זה
"כרשפי לה' אהבה התעוררות כי להקב"ה, האהבה
רחוק הוא כמה עד מרגיש שהאדם ידי על באה אש"
גדול וצמאון בתשוקה מתעורר שעי"ז מאלקות,
העבודה את להקדים צריכים ולכן ית', אליו להתקרב
שהם איך . . עצמם את ש"משפילים דוחה", ד"שמאל
לרגש באים דוקא ועי"ז יתברך", ממנו מאד רחוקים

תחבקני"). ("וימינו האהבה

       
  

"וימינו של דהזמן המועדים, בסדר הוא וכך
ישראל, בנשמות הקב"ה של חסדו גילוי - תחבקני"
לבדו" לה' רבה "אהבה של בעבודה ביטוי לידי הבא
לזכות אפשר שאי ומאחר הסוכות. בחג הוא -
כנ"ל, דוחה" "שמאל הקדמת בלי תחבקני" ל"וימינו
צריך שאז הכפורים, יום בא הסוכות חג קודם כן על
הוידויים ענין (שזהו מה' בריחוקו להתבונן האדם

כיפור). ביום שאומרים

  
וימינו לראשי תחת "שמאלו בענין משנת"ל ע"פ
להקדים צריך ואהבה לימין לזכות שכדי תחבקני",
גם יובן - עצמו את להשפיל דוחה" "שמאל בחינת
ישועות". ומצמיח צדקות "זורע נקרא שהקב"ה מה

        
  

לנשמות הסוד בתורת כינוי הוא ישראל" "כנסת
במקורן יחד (ו"מכונסות") כלולות שהן כפי ישראל
על "צדקה" נקראת והיא למטה. ירידתן קודם למעלה,
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קמ   

"קיום - "תכונני" פירוש תכונני", "בצדקה הכתוב שם
דהיינו לעד תכון אמת שפת ע"ד הבנין.. ושמירת
היינו - תמוט" בל תכון אף וכן לעולם, שיתקיים

ישראל. כנסת של קיומה היא שצדקה

      


בשם נקראת (למעלה) ישראל שכנסת לכך נוסף
צדקה, בשם נקראים למטה ישראל בני גם הנה צדקה,

מ מלאים וחסד.להיותם צדקה צות

     
למטה ובנ"י למעלה כנס"י דהיינו - הצדקה ענין
- וחסד צדקה מצות שמקיימים שם על צדקה שנקראים
תשובה. ימי בעשרת צדקות") ("זורע זריעה בבחינת הוא

ה':] בעבודת הזריעה ענין תוכן לבאר [וממשיך

        
       
       
       
        
        
       

   
בכל אלקי אור נמשך המצוות קיום ידי על
(גילוי המצוה את המקיים האדם בנפש וגם העולמות,
ה"צמיחה" היא המצוה מקיום כתוצאה הבא זה אור

המצוה). של (ה"פרי")

הלב ושבירת המרירות היא - חרישה הקדמת ובלי
גילוי שום "יצמח" לא הנ"ל) דוחה" "שמאל (בחינת

עושה. שהאדם מהמצוות אור

        
        
         
        
      
       
       
        

        
בעבודת וזריעה חרישה בענין זה ביאור ע"פ
גם יובן - עצמו והשפלת הלב שבירת שהיא האדם,

"זורע קשורצדקותהדיוק הזריעה שענין דוקא, "
הענין שכן, וצדקה, בחסד שעוסקים בנ"י במעלת
כמו הצדקה. במצות עיקרי תנאי הוא עצמו דשפלות
ועמלו מיגיעו (שיתן אמיתית שצדקה בחוש, שרואים
היא שלו). ממותרות רק ולא העני, אל ממש נפשו וחיי
מרגיש אינו ובמילא כעפר, עצמו את אדם כשישים רק

חבירו. על והגבהה חשיבות שום

 כעפר עצמו שישים החרישה, הקדמת 
  

בעשי החרישה ענין שנתבאר שעי"[לאחרי נזרעה"ת, ז

יוהכ שבין שבימים לבאר ממשיך - הצדקה לסוכות"בחינת פ

" היא הסוכות בנפשהצמיחהובחג אלקי אור גילוי (היינו "

ה שהוא דקירוב"האדם, תחבקני"" ענין"וימינו שזהו ,(

ישועות" דמצמיח הענין לאחרי הבא צדקות"" :]"זורע

      
       
      

 
צדקות ד"זורע שהענין מובן, לעיל משנ"ת ע"פ
וימינו גו' ד"שמאלו הענין ע"ד הוא ישועות" ומצמיח
עצמו את ומשפיל דוחה שהאדם שע"י תחבקני",
האהבה גילוי מקרבת", ל"ימין זוכה דוחה) (שמאל

שבלב.

עשי"ת, לאחרי הבא הסוכות חג ענין וזהו
ד" העבודה זמן הוא כנ"ל,זורעדבעשי"ת צדקות"

תחבקני") ("וימינו והאהבה החסד ענין "נצמח" ועי"ז
וגמר לסוכות, כיפור יום שבין הימים ד' במשך
אברהם, מדריגת היא הסוכות, בחג הוא הצמיחה

כידוע. והאהבה החסד מדת שמדתו

       
       


כעפר) עצמו (ישים השפלות שענין לעיל נתבאר
ועשיית צדקה בנתינת עיקרי תנאי הוא - "זריעה" -
מדת (שמדתו אבינו באברהם מצינו זה ענין וגם חסד.
עפר "ואנכי כמ"ש בעיניו, מאד שפל שהי' החסד),
שהי' מצד בא אברהם של שחסדו והיינו ואפר",
כל עם חסד "עושה הי' ולכן כשיריים" עצמו "משים
לרווחה פתוח ביתו והיתה הערביים עם אפילו בריותיו
משפיע הי' וכן השפלות", בתכלית בעצמו שהי' מפני

שלו" ממותרות ולא "מחייו
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" הלשון דיוק יבאר שהצמיחה"ישועותמצמיח[ועתה ,

" גילוי העליון(שהוא ישועה"ימין של ענין עם קשורה (

דוקא:]

       
       

     
       
בחינת את להושיע שצריך ימינך", "הושיעה כתיב
האדם דכאשר בקדושה. רק שתהי' והימין החסד
"השיב נאמר גשמיים ותענוגים הגוף בתאוות מושקע

וחסדאחור ימין בחינת מלביש שהוא פירוש, ימינו",
היינו "אחוריים", בבחינת דקדושה האהבה) (כח
ו"דברים "אחוריים" שנקראים גשמיים דברים
ומחוץ יתברך פניו מאור רחוקים להיותם חיצונים",
"ימין" בבחינת ה"ישועה" ענין וזהו הקדושה. לגבול

הקדושה. אל אותה שמחזירים ימינך"), ("הושיעה

(היא שהצמיחה ישועות", "מצמיח מ"ש וזהו
פועלת כנ"ל) תחבקני" "וימינו בבחינתישועהגילוי

ימין.

ד הענין שנתבאר ומצמיח"[לאחר צדקות זורע

ד"ישועות הענין ביאור בהקדם לראשי", תחת שמאלו

תחבקני רזוימינו מאמר לבאר חוזר - שאע"" שהאש"ל פ

מ השמים, מן ההדיוט:]"ירדה מן להביא מצוה מ,

       
     



       
      
         
      
       
       

        

       
      

   
הנפש מחשבון המרירות היא ההדיוט מן ההבאה
ההכנה והיא המה, לה' לא אשר דהדיוטא מילי כל על
האהבה התעוררות - מעלה של האש להתגלות

האלקית. שבנפש הטבעית

מצמיח צדקות "זורע בענין לעיל שנתבאר דרך על
וימינו (ועי"ז) לראשי תחת ו"שמאלו ישועות",
החרישה, ענין הקדמת ידי על שדוקא תחבקני",
שתהי' אפשר עצמו, והשפלת ודחיית הלב שבירת
האהבה והתגלות המצוות דענין והצמיחה הזריעה

ימין). (בחינת
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אינו(ג) וכל מכל לגמרי רעות מדות הז' להפוך כדי
אור בחי' והוא דוקא המדות ומקור שרש ע"י אלא
מקור שממנו הראשון האור שהוא כידוע אב שנק' החכמה
שמאירים נרו' רק אינן המדות ז' כי דקדושה המדות תולדות
יהי ע"פ בזהר וכמ"ש אור נק' שהחכמה וכידוע החכמה מאור
לראות השכל אור תאיר היא שלמטה החכמה וכמו כו' אור
הנולד את הרואה חכם איזהו כמו הנעלם דבר כל השכל בעין
מתוך האמת את להורות חכמים עיני מאיר וכן להיות ועתיד
כן שאין מה הישר בדרך ילכו אור שבהאיר וכמו השקר
וז"ש האמת הדרך מן שיטו והיינו עקלתון בדרך ילכו בחשך
במדות מאיר החכמה אור כאשר והיינו הולך בחשך הכסיל
דחכמה העצם האור ריבוי ומפני לעולם ושמאל ימין יטו לא
שמעורבים הטבעיות המדות שהן בחשך גם יאיר אז במדות
העצם האור מפני כי לטוב הם גם שיהופכו כנ"ל הרבה ברע

וכנראה כו' המסתיר הגס החשך גם ידחה מ"ה כ"ח דחכמה
מאיר שבנפשו מ"ה כח בחי' כאשר מישראל איש בכל בחוש
בחכמ' שרשו מצד ומקורי עצמי ביטול בחי' שהוא בתקפו
יש אז כידוע אבינו אתה כי כמו אב שנק' דאצי' עילאה
ברע הטבעי לבו להפוך בפ"מ קדה"ש על למס"נ ביכולתו
בפ"מ הנפש בכלות שלימה בתשובה להתעורר וכן לטוב
אור מצד רק וזהו בבכי' נשמתו שיצאה ראב"ד כתשובת
בחכמה ולא ימותו וכמ"ש כלל שבירה בה הי' (שלא דחכמה
אור בהאיר וע"כ מעה"ד) שלמעלה עה"ח בבחי' להיותו
לטוב יהופך הטבעי שבלב ומדה מדה בכל זה מ"ה דכ"ח
שעה לפי ולא עצמיות בבחי' לקצה הקצה מן בהזדככות
באש יתלהב ולא כלל לרע יומשך לא האהבה מדת כמו בלבד
עצמותו מכל וההזזה הביטול אמיתית מצד וכלל כלל זרה

וד"ל: לעולם ימוט בל רצונו נקודות בעצם לבדו לה'
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קמי    

" הלשון דיוק יבאר שהצמיחה"ישועותמצמיח[ועתה ,

" גילוי העליון(שהוא ישועה"ימין של ענין עם קשורה (

דוקא:]

       
       

     
       
בחינת את להושיע שצריך ימינך", "הושיעה כתיב
האדם דכאשר בקדושה. רק שתהי' והימין החסד
"השיב נאמר גשמיים ותענוגים הגוף בתאוות מושקע

וחסדאחור ימין בחינת מלביש שהוא פירוש, ימינו",
היינו "אחוריים", בבחינת דקדושה האהבה) (כח
ו"דברים "אחוריים" שנקראים גשמיים דברים
ומחוץ יתברך פניו מאור רחוקים להיותם חיצונים",
"ימין" בבחינת ה"ישועה" ענין וזהו הקדושה. לגבול

הקדושה. אל אותה שמחזירים ימינך"), ("הושיעה

(היא שהצמיחה ישועות", "מצמיח מ"ש וזהו
פועלת כנ"ל) תחבקני" "וימינו בבחינתישועהגילוי

ימין.

ד הענין שנתבאר ומצמיח"[לאחר צדקות זורע

ד"ישועות הענין ביאור בהקדם לראשי", תחת שמאלו

תחבקני רזוימינו מאמר לבאר חוזר - שאע"" שהאש"ל פ

מ השמים, מן ההדיוט:]"ירדה מן להביא מצוה מ,

       
     



       
      
         
      
       
       

        

       
      

   
הנפש מחשבון המרירות היא ההדיוט מן ההבאה
ההכנה והיא המה, לה' לא אשר דהדיוטא מילי כל על
האהבה התעוררות - מעלה של האש להתגלות

האלקית. שבנפש הטבעית

מצמיח צדקות "זורע בענין לעיל שנתבאר דרך על
וימינו (ועי"ז) לראשי תחת ו"שמאלו ישועות",
החרישה, ענין הקדמת ידי על שדוקא תחבקני",
שתהי' אפשר עצמו, והשפלת ודחיית הלב שבירת
האהבה והתגלות המצוות דענין והצמיחה הזריעה

ימין). (בחינת
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אינו(ג) וכל מכל לגמרי רעות מדות הז' להפוך כדי
אור בחי' והוא דוקא המדות ומקור שרש ע"י אלא
מקור שממנו הראשון האור שהוא כידוע אב שנק' החכמה
שמאירים נרו' רק אינן המדות ז' כי דקדושה המדות תולדות
יהי ע"פ בזהר וכמ"ש אור נק' שהחכמה וכידוע החכמה מאור
לראות השכל אור תאיר היא שלמטה החכמה וכמו כו' אור
הנולד את הרואה חכם איזהו כמו הנעלם דבר כל השכל בעין
מתוך האמת את להורות חכמים עיני מאיר וכן להיות ועתיד
כן שאין מה הישר בדרך ילכו אור שבהאיר וכמו השקר
וז"ש האמת הדרך מן שיטו והיינו עקלתון בדרך ילכו בחשך
במדות מאיר החכמה אור כאשר והיינו הולך בחשך הכסיל
דחכמה העצם האור ריבוי ומפני לעולם ושמאל ימין יטו לא
שמעורבים הטבעיות המדות שהן בחשך גם יאיר אז במדות
העצם האור מפני כי לטוב הם גם שיהופכו כנ"ל הרבה ברע

וכנראה כו' המסתיר הגס החשך גם ידחה מ"ה כ"ח דחכמה
מאיר שבנפשו מ"ה כח בחי' כאשר מישראל איש בכל בחוש
בחכמ' שרשו מצד ומקורי עצמי ביטול בחי' שהוא בתקפו
יש אז כידוע אבינו אתה כי כמו אב שנק' דאצי' עילאה
ברע הטבעי לבו להפוך בפ"מ קדה"ש על למס"נ ביכולתו
בפ"מ הנפש בכלות שלימה בתשובה להתעורר וכן לטוב
אור מצד רק וזהו בבכי' נשמתו שיצאה ראב"ד כתשובת
בחכמה ולא ימותו וכמ"ש כלל שבירה בה הי' (שלא דחכמה
אור בהאיר וע"כ מעה"ד) שלמעלה עה"ח בבחי' להיותו
לטוב יהופך הטבעי שבלב ומדה מדה בכל זה מ"ה דכ"ח
שעה לפי ולא עצמיות בבחי' לקצה הקצה מן בהזדככות
באש יתלהב ולא כלל לרע יומשך לא האהבה מדת כמו בלבד
עצמותו מכל וההזזה הביטול אמיתית מצד וכלל כלל זרה

וד"ל: לעולם ימוט בל רצונו נקודות בעצם לבדו לה'

 

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



קמב   


          

 

שאנו‡Íב) אלה לדברינו סתירה יש דלכאורה להבין
אינו העולם מחי' והיותו ה' שמציאת אומרים
בזהר הידוע ממאמר ממש דעת בבחי' אלא אמונה בכלל
הנבראים שאין ומשמע כלל בי' תפיסא מחשבה דלית
הנה אך כלל, והשגתם בדעתם ית' אותו להשיג יכולים
עפמ"ש והוא ויציב, אמת והכל כלל הריסה מזה אין באמת
מהותו ולא מציאותו הידוע הוא ית' שהבורא הרמב"ם
נדע פעולותיו מצד שאנחנו ור"ל האמת, ספרי בכל וכ"ה
כתיב וע"ז הוא ומה איך מכירים איננו אבל נמצא שהוא
ידיעת ענין וביאור ז'), י"א (איוב תמצא אלוה החקר
ממה הנ"ל במשל ג"כ מובן המהות השגת ולא המציאות
גופו שרואה מחמת חיה נפש בו שיש ומרגיש יודע שהאדם
בלבד המציאות ידיעת אלא אינו ג"כ שזה חיים ודם בשר
יודע אינו אבל בגופו נפש שנמצא בבירור לו ידוע שזה
איכות אפי' וגם היא, ומה איך ועצמותה מהותה ומכיר
בבירור שיודע הגם הוא איך יודע איננו בגופו התלבשותה
ברצונו שיעלה מיד שהרי גופו איברי רמ"ח בכל שמלובשת
כלל ואיחור שיהוי בלי תומ"י הרגל תתנענע ברגלו לנענע

ו לבד ולבו במוחו שורה הנפש הי' הרצוןואילו הי' משם
שיהי' בה זמן שהיית צ"ל הי' תתנענע ואז ברגל נמשך
זה היפך רואים ואנחנו ללב המוח מן הרצון להילוך סיפוק
מזה הרגל, תנועת יהיה הרצון שיעלה רגע באותה שבו
מציאות נתברר והנה ברגל, ממש ישנה שהמחשבה הוראה
מכיר אינו ועכ"ז הגוף איברי בכל הנפש אור התפשטות
היא מה הנפש מהות מכיר שאינו וכ"ש ההתלבשות אופן
הוא כן וכמו המהות, השגת ולא המציאות ידיעת ענין וזהו

מקור בורא שיש נדע שאנחנו מציאותו הידוע הוא ית'
וע"ז נודע אינו מהותו אבל העולם ומהווה המחיה החיים
ממש מהותו להכיר ר"ל ביה תפיסא מחשבה דלית נאמר
יראו לא ופני כדכתיב בעולם נברא לשום מושג אינו שזה
על המורה הוא התורה בל' דעת והנה כ"ג), ל"ג (שמות
ראיה ל' נופל המהות השגת על אבל המציאות ידיעת דבר
והדעת המוחש, דבר מהות להשגת כלי הוא הראות שחוש
שהוא אחזה מבשרי נאמר ולכן המציאות, השגת הוא
המהות השגת היא הראי' כי ראיה של ואחוריים תרגום
יתכן לא שבאלהות ולפי המציאות, השגת הוא והדעת
אחזה נאמר לכן בלבד המציאות ידיעת אלא המהות השגת
כי לדעת הראת פי' הוא וכן הראיה של ואחוריים תרגום
הוא שה' זה ענין כלומר ל"ה), ד' (דברים האלקים הוא הוי'
חזק אמות והוא ממש דעת בבחי' להגיעו תוכל האלקים
רפיון שום אינו מהותו משיג שאינו שמה ממש הראיה כמו
רואה כאילו אצלו מציאותו ברור אמיתית בחזוק ושינוי
ממשל בארוכה וכמשנת"ל מציאותו שיודע מאחר ממש
עצום תענוג יהי' האלקות מהות שבהשגת אלא הנפש,
מעלת וזוהי התענוגים מקור הוא כי ותכלית קץ לאין ונפלא
א') י"ח (בראשית וכו' ה' אליו וירא בהם שנאמר הנביאים
עין ה') מ' (ישעי' בשר כל וראו כמ"ש אלינו יתגלה ולע"ל
על משכיל כל יוכל ומ"מ כנודע ח') נ"ב (ישעי' יראו בעין
זו בידיעה כל מרוב ונפלא עצום תענוג להתענג דבר
ועד"מ מהותו השיג שלא אע"פ הש"י יחוד בדעתו שיצייר
אצלו ומונח הצרור מרגליות מהון העשיר ששמח כמו
פל"ג: בלק"א וכמשנ"ת רגע כל בעינו רואה שאיננו אע"פ
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יובן בעבודה מאירה שאינה אספקלריא ענין
צ"ל דלכאו' בגוף הנשמה ירידת ענין בהקדם
באהוי"ר ועמדה ממעל, אלקה חלק היא הנשמה הלא
היתה ולמה לפניו, עמדתי אשר ה' חי כמ"ש ית' לפניו
ונה"ב בגוף ותתלבש פלאי' שתרד ית' מלפניו כזאת
כל אחר ואפי' וקדושתו, ה' אור על ומסתירים המעלימי'
בערך אינם האהוי"ר הנה אהוי"ר לבחי' לבוא היגיעות
השבתה תהי' והלואי מקדם, לה שהיתה האהוי"ר נגד כלל

היא שהירידה עכצ"ל אלא כזאת, עשה ולמה למעליותא,
היא ירידתה ענין שרש הנה עלייתה. מהו וצ"ל עלי', צורך
מבחי' נעלה מאד שרשה שהנה"ב הנה"ב, את לברר בכדי
ירדה ולזאת בשבה"כ, שנפלה רק לתיקון, שקדם התהו
ע"י הנה"ב את ולברר להפך ממעל אלקה חלק הנשמה
הוא מאדך בכל לבחי' שבא עד ואתהפכא אתכפיא בחי'
בכל כמ"ש האדם גבול בלי שזהו והגם גבול, בלי בחי'
מאד מבחי' מלמעלמ"ט נמשך ה' מחסד מ"מ מאדך,
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עליון מאור נמשך כ"א השתלשלות כסדר שלא ג"כ העליון
שאינה אספקלריא הנק' וזהו מהשתלשלות, שלמעלה
נעשה היא מאירה שאינה אספקלריא בגשמי' שכמו מאירה
ע"י בא זה הנה בעבודה כן כנ"ל, שמסתיר מסך ידי על
אי מסתיר מסך ולהיותה ומעלי', שמסתיר דנה"ב ןהמסך
המאירה, אספקלריא ע"י כמו באו"י בה דרך לראות יכולי'
שהרי לגמרי מסתיר שהוא עב מסך המסך שאין מפני אך
מזה נעשה אזי ואתהפכא אתכפיא בבחי' לאכפי' יכולי'
שלא שמסתיר דק המסך שע"י בזכוכי' כמו או"ח, בחי'
מקודם הי' שלא או"ח בחי' נעשה או"י בה דרך יראו
לראות שיכול היינו חדש אור עי"ז לראות ויכול שהסתיר,
אספקלריא ע"ד היא שהראי' והגם עד"מ, מאחוריו גם
להגיע יכולי' זו בחי' ע"י מ"מ לבד, דמות מאירה שאינה
לראות, יכולים אין המאירה אספקלריא שע"י מה לראות
שאינה אספקלריא ע"י ומ"מ יראני, לא כי שנא' וכענין
שאחר יובן וכמו"כ כו', ואראה ישעי' אמר מאירה
אור ניתוסף מאדך בכל בחי' ע"י אז נה"ב שנתהפכה
ירידה וה"ז בגוף, הנשמה שהיתה מקודם יותר ג"כ המאיר
דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א דאתכפיא שע"י כו' עלי' צורך
אספקלריא הנק' וזהו השתלשלות סדר ע"פ שלא ומאיר

נהרא. דלא
Ê"ÙÚÂשמשה הצובאות ממראות שנעשה הכיור ענין יובן

וכענין ליצה"ר עשוים שהם לקבלם רצה לא
חביבי' אלו הקב"ה א"ל כו' עד כו' ומעלי' שמסתיר הנה"ב
ענין שכל ונה"ב היצה"ר בירור הוא שה"ז הכל, מן עלי
נעשה ולכן זה, בשביל הוא בגוף הנשמה וירידת הבריאה
וכמארז"ל מאירה, שאינה דאספקלריא חוזר אור בחי' עי"ז

הכהן ולקח ע"פ דך"ג) (שהוא דר"ל פ"ט תוך נשא במד"ר
הן ואלו בכלי שנתקדשו אלא קדושי' מים אין קדושי' מים
נעשה לא שהכיור לפי הכיור מן המים הי' ולמה כיור, מי
מעיד האלקי' שאמרו נשים אותן הנשים, מראות מן אלא
כיור לעשות משה כשבא ממצרים, טהורות שיצאנו עלינו
לשם נעשו שלא אותו עשה המראות באותן אלקי' א"ל
טהורו' הם אם נבדקות בנותיהם תהיינה והימנו זנות,
היצה"ר בירור הם הללו המראות כי ונמצא כאמותיהם.
בכדי בעליהן בפני שקשטו כ"א זנות לשם נעשו לא שהרי
וענין במצרי'. צבאות שהעמידו רב עם ה' צבאות להוציא
תחלה מזרעת אשה ע"ד מ"ן העלאת בחי' הוא הקישוט
יותר היא אתעדל"ת ע"י שבא שהאתעדל"ע פי' זכר יולדת
ע"י שלא שנמשך האתעדל"ע מכמו ונעלה גבוה ממקום

מ נמשך נש"י כשהתעוררות שלכן בחי'אתעדל"ת,
זו שהתעוררות שהגם בעצמו, מלמעלה הבאה אתעדל"ע
היא זו המשכה סיבת שהרי גבוה, ומדריגה ממקום היא
העולם, בבריאת שהי' וכמו הוא חסד חפץ כי בחי' מצד
וע"כ חיצוניות, בבחי' כ"א בהם ומאיר נמשך אינו מ"מ
הוא בנש"י והתפעלות הולדה בחי' אפי' מזה כשנמשך גם
בחי' משא"כ האהבה, קטנות בחי' נקבה יולדת בבחי' רק
בחי' קדימת ע"י בנש"י מלמעלמ"ט הבא האתעדל"ע
והו"ע מלמטלמ"ע, ואתעדל"ת ביטול בבחי' מ"ן העלאות
פועל האתעדל"ע אזי תחלה מזרעת כנס"י בחי' היא אשה
לפי כו', מאדך דבכל אה"ר בחי' שהוא זכר יולדת להיות
בבחי' ג"כ להם נמשך פנימיות מבחי' נמשך זו שאתעדל"ת
מאדך דבכל אה"ר בחי' ולהוליד לפעול וגילוי פנימי'

כו'. הלב פנימיות ובחי'
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לספירתÊÂה. מנגד הוא מדין דקליפת מה יובן
אות מ"ם מערכה אור במאורי דאיתא החכמה
כאן עד אבא לקביל הקליפה נקראת מדין לשונו וזה י"ג
חכמה ענין דזהו הביטול בחינת הוא דחכמה וכידוע לשונו
סוף אין באור בתכלית הביטול בחינת שהוא מה מה כח
מ"ה שם ענין שזהו בהמדות גם הביטול פועל והחכמה כו'
מה ועיין אחר. במקום שכתוב כמו כו' בכלל דתיקון
בראשית המתחיל דיבור חיים בתורת באריכות מזה שכתוב
ההתכללות בתכלית הוא חכמה בחינת ולכן הב'. דרוש
קדושים פרשת הזהר מאמר על אחר במקום שכתוב וכמו

בחינת האותיות התהוות בענין עדי אתם פסוק על
החכמה מצד אבל דוקא. המדות ידי על שזהו התחלקות
שהחכמה לפי והיינו כו'. באותיות התחלקות בחינת אין
תכלית בבחינת הוא הרי הביטול בתכלית מ"ה בחינת היא
אחר שבמקום למה סותר זה ואין וההתכללות. האחדות
וכמו כו'. המוחין בבחינת הוא ההתחלקות דראשית מבואר
היהודים וקבל המתחיל דיבור סוף אור בתורה שכתוב
מצד דוקא שזהו אחד. כאיש כולם ישראל ויחן בענין
יש במוחין כי ודעת מהטעם שלמעלה פשוט הרצון
זה מתחלק ואחד אחד שכל שוות דעותיהן שאין התחלקות
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קמג    

עליון מאור נמשך כ"א השתלשלות כסדר שלא ג"כ העליון
שאינה אספקלריא הנק' וזהו מהשתלשלות, שלמעלה
נעשה היא מאירה שאינה אספקלריא בגשמי' שכמו מאירה
ע"י בא זה הנה בעבודה כן כנ"ל, שמסתיר מסך ידי על
אי מסתיר מסך ולהיותה ומעלי', שמסתיר דנה"ב ןהמסך
המאירה, אספקלריא ע"י כמו באו"י בה דרך לראות יכולי'
שהרי לגמרי מסתיר שהוא עב מסך המסך שאין מפני אך
מזה נעשה אזי ואתהפכא אתכפיא בבחי' לאכפי' יכולי'
שלא שמסתיר דק המסך שע"י בזכוכי' כמו או"ח, בחי'
מקודם הי' שלא או"ח בחי' נעשה או"י בה דרך יראו
לראות שיכול היינו חדש אור עי"ז לראות ויכול שהסתיר,
אספקלריא ע"ד היא שהראי' והגם עד"מ, מאחוריו גם
להגיע יכולי' זו בחי' ע"י מ"מ לבד, דמות מאירה שאינה
לראות, יכולים אין המאירה אספקלריא שע"י מה לראות
שאינה אספקלריא ע"י ומ"מ יראני, לא כי שנא' וכענין
שאחר יובן וכמו"כ כו', ואראה ישעי' אמר מאירה
אור ניתוסף מאדך בכל בחי' ע"י אז נה"ב שנתהפכה
ירידה וה"ז בגוף, הנשמה שהיתה מקודם יותר ג"כ המאיר
דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א דאתכפיא שע"י כו' עלי' צורך
אספקלריא הנק' וזהו השתלשלות סדר ע"פ שלא ומאיר

נהרא. דלא
Ê"ÙÚÂשמשה הצובאות ממראות שנעשה הכיור ענין יובן

וכענין ליצה"ר עשוים שהם לקבלם רצה לא
חביבי' אלו הקב"ה א"ל כו' עד כו' ומעלי' שמסתיר הנה"ב
ענין שכל ונה"ב היצה"ר בירור הוא שה"ז הכל, מן עלי
נעשה ולכן זה, בשביל הוא בגוף הנשמה וירידת הבריאה
וכמארז"ל מאירה, שאינה דאספקלריא חוזר אור בחי' עי"ז

הכהן ולקח ע"פ דך"ג) (שהוא דר"ל פ"ט תוך נשא במד"ר
הן ואלו בכלי שנתקדשו אלא קדושי' מים אין קדושי' מים
נעשה לא שהכיור לפי הכיור מן המים הי' ולמה כיור, מי
מעיד האלקי' שאמרו נשים אותן הנשים, מראות מן אלא
כיור לעשות משה כשבא ממצרים, טהורות שיצאנו עלינו
לשם נעשו שלא אותו עשה המראות באותן אלקי' א"ל
טהורו' הם אם נבדקות בנותיהם תהיינה והימנו זנות,
היצה"ר בירור הם הללו המראות כי ונמצא כאמותיהם.
בכדי בעליהן בפני שקשטו כ"א זנות לשם נעשו לא שהרי
וענין במצרי'. צבאות שהעמידו רב עם ה' צבאות להוציא
תחלה מזרעת אשה ע"ד מ"ן העלאת בחי' הוא הקישוט
יותר היא אתעדל"ת ע"י שבא שהאתעדל"ע פי' זכר יולדת
ע"י שלא שנמשך האתעדל"ע מכמו ונעלה גבוה ממקום

מ נמשך נש"י כשהתעוררות שלכן בחי'אתעדל"ת,
זו שהתעוררות שהגם בעצמו, מלמעלה הבאה אתעדל"ע
היא זו המשכה סיבת שהרי גבוה, ומדריגה ממקום היא
העולם, בבריאת שהי' וכמו הוא חסד חפץ כי בחי' מצד
וע"כ חיצוניות, בבחי' כ"א בהם ומאיר נמשך אינו מ"מ
הוא בנש"י והתפעלות הולדה בחי' אפי' מזה כשנמשך גם
בחי' משא"כ האהבה, קטנות בחי' נקבה יולדת בבחי' רק
בחי' קדימת ע"י בנש"י מלמעלמ"ט הבא האתעדל"ע
והו"ע מלמטלמ"ע, ואתעדל"ת ביטול בבחי' מ"ן העלאות
פועל האתעדל"ע אזי תחלה מזרעת כנס"י בחי' היא אשה
לפי כו', מאדך דבכל אה"ר בחי' שהוא זכר יולדת להיות
בבחי' ג"כ להם נמשך פנימיות מבחי' נמשך זו שאתעדל"ת
מאדך דבכל אה"ר בחי' ולהוליד לפעול וגילוי פנימי'

כו'. הלב פנימיות ובחי'
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לספירתÊÂה. מנגד הוא מדין דקליפת מה יובן
אות מ"ם מערכה אור במאורי דאיתא החכמה
כאן עד אבא לקביל הקליפה נקראת מדין לשונו וזה י"ג
חכמה ענין דזהו הביטול בחינת הוא דחכמה וכידוע לשונו
סוף אין באור בתכלית הביטול בחינת שהוא מה מה כח
מ"ה שם ענין שזהו בהמדות גם הביטול פועל והחכמה כו'
מה ועיין אחר. במקום שכתוב כמו כו' בכלל דתיקון
בראשית המתחיל דיבור חיים בתורת באריכות מזה שכתוב
ההתכללות בתכלית הוא חכמה בחינת ולכן הב'. דרוש
קדושים פרשת הזהר מאמר על אחר במקום שכתוב וכמו

בחינת האותיות התהוות בענין עדי אתם פסוק על
החכמה מצד אבל דוקא. המדות ידי על שזהו התחלקות
שהחכמה לפי והיינו כו'. באותיות התחלקות בחינת אין
תכלית בבחינת הוא הרי הביטול בתכלית מ"ה בחינת היא
אחר שבמקום למה סותר זה ואין וההתכללות. האחדות
וכמו כו'. המוחין בבחינת הוא ההתחלקות דראשית מבואר
היהודים וקבל המתחיל דיבור סוף אור בתורה שכתוב
מצד דוקא שזהו אחד. כאיש כולם ישראל ויחן בענין
יש במוחין כי ודעת מהטעם שלמעלה פשוט הרצון
זה מתחלק ואחד אחד שכל שוות דעותיהן שאין התחלקות
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קמד   

המוחין ענין כל וגם ודעתו. ובינתו שכלו השגת מצד מזה
שכלי. הענין את תופס זה ידי שעל דבר כל להגביל הוא
הדבר. של קצוות בהו' שתופס ידי על הוא תפיסא כל כי
את מגביל שהשכל לפי הוא בשכל שנתפס ענין כל כן וכמו
דבר כל ולפרר לחלק הוא השכל ענין כל וגם כו'. הענין
בבחינת הם המוחין הרי כן אם כו'. דוקא פרטים לריבוי
שהוא הבינה במוח עיקרו זה כל הנה כו'. דוקא התחלקות
בא שאז ממש בשכל תפיסא בבחינת והבנה השגה בחינת
עם החכמה בבחינת אבל כו'. דוקא התחלקות בריבוי הדבר
בבחינת אינו מקום מכל שכל מציאות כן גם שהוא היות
עדיין כללית נקודה בבחינת אם כי ממש והשגה תפיסא
ומבואר כידוע כו' הפרטים התחלקות מבחינת ולמעלה

התחלקו דבחינת זאת ועוד אחר. דחכמהבמקום הזאת ת
ב' שיש וכידוע דוקא. ההתכללות הוא תכליתה הרי ושכל
לעשות שגורם ההתחלקות בחינת הא' התחלקות מיני
שהן עצמיים הכוחות התחלקות וכמו דוקא הפירוד

וחיבור קישור להם שאין עד מזה זה בעצם מחולקים
הגבורה וכח העצמי החסד כח וכמו מזה זה והתכללות
מזה זה וההתחלקות הפירוד תכלית בבחינת הם העצמי
כלל זה את זה יסבלו לא שהן כמו הכחות יתגלו ואם כו'.
כמו הספירות שנתגלו למעלה דתהו ספירות ענין וזהו כו'
הפכים בבחינת היו ולכן עקודים בבחינת בפשיטותן שהן
ואופן אחר. במקום שכתוב כמו כו' לגמרי לזה זה ומנגדים
והיינו דוקא. ההתכללות שגורם התחלקות הוא הב'
שני כי פרטים. לריבוי אחד דבר ומפרידים כשמחלקים
הפירוד סיבת הוא בהם ההתחלקות מחולקים שהם דברים
פרטים לריבוי אותו כשמחלקים אחד דבר אבל כנ"ל

דוקא. האחדות סיבת הוא הזאת ההתחלקות
Âביטול דענינה החכמה לספירת מנגד מדין

בבינה עיקרה דמוחין התחלקות והתכללות.
פירוד. גורמת – העצמיים דכחות התכללות. וגורמת

דתהו. בספירות ודוגמתה

    

•

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


         

  

ה בכל שו בות  דה עול קבלת  כות לה  השה דכל עול קבלת
ותהעול כל קו הלכות ת לכותה ב  בעשת לוכהל דש ו לעו 

ש לכות עול בקבלת בב הבול  עשה הלכות התשות וע

הּואe‰ÊÂד) הּׁשֹופר ענין ּדכללּות ּבׁשֹופר", הּיֹום "ּדמצות ¿∆ְְְְְִִִַַַַָָָ
על קּבלת ּבדר ועּקרּה ּתׁשּובה, התעֹוררּות ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹענין
חלּוק הּׁשנה ּדראׁש על ּדהּקּבלת וידּוע ,יתּבר ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָֹֹמלכּותֹו
הּׁשנה ׁשּבכל על ּדקּבלת הּׁשנה, ׁשּבכל על הּקּבלת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמענין
עצמֹו על להעמיד והינּו ּפנימּיים, הּכחֹות מּכל למּטה ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָֹהּוא
מּבלי ּבפעל לעׂשֹות ּׁשּצריכים מה ּכל ולעׂשֹות הּמצות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֹלקּים
אם ּכי וההּׂשגה, ההבנה מּצד ּבזה יתעֹורר אׁשר על ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלחּכֹות
ולּבֹו מחֹו אם ּגם על ּדקּבלת ּוכפּיה הכרח ּבדר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלעׂשֹות
הּוא הּׁשנה ּדראׁש על הּקּבלת אמנם לזה. מּוכנים ּבלּתי ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹעדין
ּבׁשעּבּוד להּׁשם ּונתינה ּבמסירה נפׁשֹו ועצמּות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּבפנימּיּות
ודם ּבׂשר מל על ּבקּבלת ּומה וחמר: קל והּדברים ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּגמּור.
ּככל לקּים לׁשמע נפׁשֹו ּבעמק עצמֹו על מקּבלֹו הּוא ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָֹֹהרי
להבּדיל ׁשּכן מּכל מּמׁש, נפׁשֹו ּבמסירת עליו יצּוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאׁשר
ּבעמק ׁשהּוא יתּבר מלכּותֹו על ּבקּבלת קץ אין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהבדלֹות
הּׁשנה ּדראׁש ּׁשּבתפּלֹות מה ּדזהּו נפׁשֹו, עצמּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹּופנימּיּות
ותמלֹו" ּכמאמר ּומלּוכה, מל ּבתאר יתּבר אֹותֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹמזּכירין

העֹולם על מלֹו" הּקדֹוׁש", הּמל" אלקינּו", הוי' הּוא ְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
ׁשּתהי' ,"הּמל" צֹועקים אנּו לּבנּו ּומּקירֹות ,"ּבכבֹוד ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָֻּכּלֹו

מלכּותֹו פעלּתֹוהתּפּׁשטּות אּתה ּכי ּפעּול ּכל ׁשּידע ,יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
נׁשמה רק ׁשאינֹו מי אפּלּו וגם יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָויבין
נראה אינֹו ּדבגּלּוי ּדמי ּבגׁשמּיּות, מׁשל ּדר על ּוכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאּפֹו,
ּדמי ּברּוחנּיּות ּגם הּוא ּכן ּבאּפֹו, נׁשמה ורק חי ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכלל
יׂשראל אלקי ּדרק יֹודע הּוא ּגם ּבלבד ּבאּפֹו נׁשמה ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשרק
ּדהּנה מׁשלה, ּבּכל יתּבר [ּד]מלכּותֹו ּגם ויֹודע ,מל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא
ּבחינת אז ׁשּממׁשיכים הּמלכּות, ּבנין ענין הּוא הּׁשנה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹּבראׁש
ּבחינת המׁשכת ׁשם על הּׁשנה ראׁש נקרא ּדלכן מלכּות, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּכתר
וכתר חּיים, עץ ּבפרי ׁשּכתּוב ּכמֹו אז, ׁשּנמׁש מלכּות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכתר
למעלה הּוא ההמׁשכה ּדׁשרׁש לּמלּוכה, הרצֹון ענינֹו ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹמלכּות
ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּות ּפנימית ּבבחינת מאד ְְְְְְִִִִֵַַַָָֹמעלה
מעׂשי ּתחּלת הּיֹום "זה אֹומרים אנּו הּׁשנה ּובראׁש ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹהּוא,
הּבריאה ּבתחּלת ראׁשֹון ּביֹום ּדכמֹו ראׁשֹון", ליֹום ְְְְְִִִִִִִַַָָזּכרֹון
ּברצֹון ׁשּנתעֹורר עצמֹו מּצד רצֹון התעֹוררּות ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

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

   

ּוכמאמר עֹולמֹות, על ּוברצֹון הּורמנתא10למלּוכה "ּבריׁש ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֻ
עּלאה" ּבטהירּו ּגליפּו ּגליף הּורמנתאטוּדמלּכא ּד"בריׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָֻ

עצמּות ּבבחינת ּדזהּו ,הּמל ּורצֹון ּברׁשּות ּפרּוׁשֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּדמלּכא"
ּדבכל - עכׁשו כן ּכמֹו הּנה הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָאֹור
- לקדמּותֹו חֹוזר[ת] הּבריאה ּכל הּׁשנה וראׁש הּׁשנה ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹראׁש
אֹור ועצמּות רֹוממּות ּבבחינת למלּוכה רצֹון לעֹורר ְְְְְְְִִִִִֵַַָָצריכים
ּבעׂשרה ׁשּנבנית הּמלכּות ּבנין ענין והּוא הּוא, ּברּו סֹוף ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאין
נבנית ויֹום יֹום ּדבכל הּכּפּורים, יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹימים
העֹולמֹות ּכל מקֹור [היא] הּמלכּות ּדספירת אחת, ְְְְִִִִַַַַַָָָָספירה

ׁשּכתּוב עֹולמי11ּכמֹו ּדכל עֹולמים", ּכל מלכּות ם"מלכּות ְְְְְִִֶַַָָָָָ
עם", ּבלא מל ו"אין הּמלכּות, ספירת ידי על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהתהּוּותם
ּכי ׁשּי אינֹו הּמלּוכה ּדענין נפרדים, נבראים עֹוממֹות ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָלׁשֹון
ּתתּפּׁשט ּׁשעליהם מה יׁש, ּבבחינת נבראים ּכׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאם
חלּוקה הּמלכּות ּדמּדת רֹואין אנּו הּנפׁש ּובכחֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹהּמלּוכה,
מּדת ּוכמֹו הּקרּוב, ענין ענינם הּמּדֹות ּדכל הּמּדֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָמּׁשארי
וזהּו ההׁשּפעה, ענין ּגֹורם וזה קרּוב, ענינֹו הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהחסד

ּבכלי12"מכלּכל ונמׁש מחּיה עצמֹו ּדהחסד ּבחסד", חּיים ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אדם לבני הּדרּוׁש ּכפי מּמׁש ּבחסד ּובא ׁשּנמׁש עד ּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּתֹו
אמנם ּבקרּוב. הׁשּפעה ׁשהן הּמּדֹות ּבכל הּוא וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבגׁשמּיּות,
וההתנּׂשאּות, הרֹוממּות ענינּה הּנפׁש ּבכחֹות הּמלכּות ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹמּדת
רֹוממּות ידי על הּוא ּומלּוכה מל ענין ּכללית ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָולכן

ּוכמאמר ואין13והתנּׂשאּות, ּכסאֹו על יֹוׁשבין אין - הּמל" ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַ
זה ידי ועל ּולנּׂשאֹו, לרֹוממֹו ּדצריכים כּו', סּוסֹו" על ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַרֹוכבין
והּדגמא ,מל להיֹות וההתנּׂשאּות הרֹוממּות ּכח ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻמתּגּלה

ספירת ּבין ּדההפרׁש העליֹונֹות, ּבספירֹות למעלה יּובן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה
ּבבחינת הם הּמּדֹות ּדכל ספירֹות, לׁשארי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמלכּות

ראׁשֹונֹות ּדג' ועלּול, עּלה מלּביׁשיםטזהׁשּתלׁשלּות ׁשּבעלּול ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
ּתחּתֹונֹות הז' ּבהעלּול,יזאת מתלּבׁשת והעּלה העּלה, ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

עּקרּה הרי הּמלכּות ספירת אבל ּבקרּוב, הׁשּפעה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּדזהּו
מלכּותא ּכעין ּדארעא ּומלכּותא התנּׂשאּות, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָּבבחינת

וענינּהיחּדרקיע ּדגמתּה לידע אפׁשר ּדארעא ּדמּמלכּותא , ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשהּמל ּדארעא ּבמלכּותא ּדכמֹו והּוא ּדרקיע, ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּבמלכּותא
ּדרקיע, ּבמלכּותא ּגם הּוא ּכן העם, מן ּומרֹומם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֻמבּדל
ּומרֹומם מבּדל האֹור ּדעצם הּוא הּמלכּות ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻּדספירת

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשהּוא14מהעֹולמֹות, מּלמעלה", עליהם "והּים ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
נתּפס ואינֹו הּבריאה, ּדעֹולם ּבקר י"ב על מּקיף ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּבבחינת
ּוכמֹו והתנּׂשאּות, מּקיף ּבבחינת אם ּכי ּבהם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָּומתלּבׁש

הינּו15ׁשּכתּוב "ׁשמֹו", ּבחינת ּדגם לבּדֹו", ׁשמֹו נׂשּגב "ּכי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הֹודֹו ורק לבּדֹו, נׂשּגב הּוא עליהם, נקרא ׁשמֹו ּׁשּמל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָמה
מצמצמת הארה ׁשהּוא וׁשמים, ארץ על הּוא ׁשמֹו ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻוזיוֹו
ּדעל היֹות ועם מהם. ּומרֹומם מבּדל הּוא האֹור ועצם ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָֻלבד,
יׁש ּבבחינת עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות נעׂשּו זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָידי
הּבּטּול ּגם נעׂשה זה ידי על הּנה זה עם הּנה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַּוגבּול,
ּגבּול ּבעלי נבראים להיֹות הּמלּוכה, ענין ּדזהּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּבּנבראים,
על עליהם יקּבלּו והם הּמלּוכה ענין ּתתּפּׁשט ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹּדעליהם
זֹו העלאה ידי ּדעל ,יתּבר אליו ּבבּטּול ׁשמים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמלכּות
והצלחה ּברכה ׁשפע נמׁש הּנה הּׁשנה ּדראׁש על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבקּבלת

ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות הּׁשנה לכל יׂשראל ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָלכל
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לנינגרד.1) בסביבות פרבר



קמה    

ּוכמאמר עֹולמֹות, על ּוברצֹון הּורמנתא10למלּוכה "ּבריׁש ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֻ
עּלאה" ּבטהירּו ּגליפּו ּגליף הּורמנתאטוּדמלּכא ּד"בריׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָֻ

עצמּות ּבבחינת ּדזהּו ,הּמל ּורצֹון ּברׁשּות ּפרּוׁשֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּדמלּכא"
ּדבכל - עכׁשו כן ּכמֹו הּנה הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָאֹור
- לקדמּותֹו חֹוזר[ת] הּבריאה ּכל הּׁשנה וראׁש הּׁשנה ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹראׁש
אֹור ועצמּות רֹוממּות ּבבחינת למלּוכה רצֹון לעֹורר ְְְְְְְִִִִִֵַַָָצריכים
ּבעׂשרה ׁשּנבנית הּמלכּות ּבנין ענין והּוא הּוא, ּברּו סֹוף ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאין
נבנית ויֹום יֹום ּדבכל הּכּפּורים, יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹימים
העֹולמֹות ּכל מקֹור [היא] הּמלכּות ּדספירת אחת, ְְְְִִִִַַַַַָָָָספירה

ׁשּכתּוב עֹולמי11ּכמֹו ּדכל עֹולמים", ּכל מלכּות ם"מלכּות ְְְְְִִֶַַָָָָָ
עם", ּבלא מל ו"אין הּמלכּות, ספירת ידי על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהתהּוּותם
ּכי ׁשּי אינֹו הּמלּוכה ּדענין נפרדים, נבראים עֹוממֹות ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָלׁשֹון
ּתתּפּׁשט ּׁשעליהם מה יׁש, ּבבחינת נבראים ּכׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאם
חלּוקה הּמלכּות ּדמּדת רֹואין אנּו הּנפׁש ּובכחֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹהּמלּוכה,
מּדת ּוכמֹו הּקרּוב, ענין ענינם הּמּדֹות ּדכל הּמּדֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָמּׁשארי
וזהּו ההׁשּפעה, ענין ּגֹורם וזה קרּוב, ענינֹו הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהחסד

ּבכלי12"מכלּכל ונמׁש מחּיה עצמֹו ּדהחסד ּבחסד", חּיים ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אדם לבני הּדרּוׁש ּכפי מּמׁש ּבחסד ּובא ׁשּנמׁש עד ּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּתֹו
אמנם ּבקרּוב. הׁשּפעה ׁשהן הּמּדֹות ּבכל הּוא וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבגׁשמּיּות,
וההתנּׂשאּות, הרֹוממּות ענינּה הּנפׁש ּבכחֹות הּמלכּות ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹמּדת
רֹוממּות ידי על הּוא ּומלּוכה מל ענין ּכללית ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָולכן

ּוכמאמר ואין13והתנּׂשאּות, ּכסאֹו על יֹוׁשבין אין - הּמל" ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַ
זה ידי ועל ּולנּׂשאֹו, לרֹוממֹו ּדצריכים כּו', סּוסֹו" על ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַרֹוכבין
והּדגמא ,מל להיֹות וההתנּׂשאּות הרֹוממּות ּכח ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻמתּגּלה

ספירת ּבין ּדההפרׁש העליֹונֹות, ּבספירֹות למעלה יּובן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה
ּבבחינת הם הּמּדֹות ּדכל ספירֹות, לׁשארי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמלכּות

ראׁשֹונֹות ּדג' ועלּול, עּלה מלּביׁשיםטזהׁשּתלׁשלּות ׁשּבעלּול ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
ּתחּתֹונֹות הז' ּבהעלּול,יזאת מתלּבׁשת והעּלה העּלה, ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

עּקרּה הרי הּמלכּות ספירת אבל ּבקרּוב, הׁשּפעה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּדזהּו
מלכּותא ּכעין ּדארעא ּומלכּותא התנּׂשאּות, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָּבבחינת

וענינּהיחּדרקיע ּדגמתּה לידע אפׁשר ּדארעא ּדמּמלכּותא , ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשהּמל ּדארעא ּבמלכּותא ּדכמֹו והּוא ּדרקיע, ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּבמלכּותא
ּדרקיע, ּבמלכּותא ּגם הּוא ּכן העם, מן ּומרֹומם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֻמבּדל
ּומרֹומם מבּדל האֹור ּדעצם הּוא הּמלכּות ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻּדספירת

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשהּוא14מהעֹולמֹות, מּלמעלה", עליהם "והּים ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
נתּפס ואינֹו הּבריאה, ּדעֹולם ּבקר י"ב על מּקיף ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּבבחינת
ּוכמֹו והתנּׂשאּות, מּקיף ּבבחינת אם ּכי ּבהם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָּומתלּבׁש

הינּו15ׁשּכתּוב "ׁשמֹו", ּבחינת ּדגם לבּדֹו", ׁשמֹו נׂשּגב "ּכי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הֹודֹו ורק לבּדֹו, נׂשּגב הּוא עליהם, נקרא ׁשמֹו ּׁשּמל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָמה
מצמצמת הארה ׁשהּוא וׁשמים, ארץ על הּוא ׁשמֹו ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻוזיוֹו
ּדעל היֹות ועם מהם. ּומרֹומם מבּדל הּוא האֹור ועצם ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָֻלבד,
יׁש ּבבחינת עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות נעׂשּו זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָידי
הּבּטּול ּגם נעׂשה זה ידי על הּנה זה עם הּנה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַּוגבּול,
ּגבּול ּבעלי נבראים להיֹות הּמלּוכה, ענין ּדזהּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּבּנבראים,
על עליהם יקּבלּו והם הּמלּוכה ענין ּתתּפּׁשט ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹּדעליהם
זֹו העלאה ידי ּדעל ,יתּבר אליו ּבבּטּול ׁשמים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמלכּות
והצלחה ּברכה ׁשפע נמׁש הּנה הּׁשנה ּדראׁש על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבקּבלת

ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות הּׁשנה לכל יׂשראל ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָלכל

   

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

א.10) טו, א' חלק זוהר
יג.11) קמה, תהלים

שמונהֿעשרה.12) דתפלת שניה ברכה
הסדר).13) (בשינוי ה' משנה ב' פרק סנהדרין

עיו.טו. בטו יח ח מ שות מוחי.טז.בתחית שמדות.יז.ש מויח.שבע עי ב  ומ
.מעש שבשמי

•
 

   
         
        
       
        
      

     
      
       
         

     1  
 

***

        
       
      
          
      
      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

לנינגרד.1) בסביבות פרבר



קמו   

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

        
        
          
      
.       

.    
       
          
      

2      
        
        

.    
         

         
.     

          
.     

        
         
        
.       

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

.      
        
         
       
          
        
      

        
        

.       
         
       
         

.       
      
       

.      

***

       
      

.  
      
       
       

.      
       

       
.    

       
   .    
        

.      
       
       
       
        

.    
      
         

.      
        
        
       
        

.     
        
        

. 
    

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

והשו"ע.2) התניא בעל - הזקן רבנו אסור הי' בהם המקומות - חשאית מועצה

   

      

    

דבורה זיווגו, את בה שמצא כיוון ויטבסק. את עזב לא כבר יצחק יוסף רבי משריי הצדיק העילוי
שם הבעל בשם הנסתר, מלכיאל ר' מדריכו עצת פי ועל נישואיו, למועד עד שם נשאר היתומה, לאה

חתונתו. לאחר גם שם נשאר הוא טוב,

את מדריכו מפי יצחק יוסף רבי למד נישואיו לבין השידוכין בקשר בואו שבין התקופה במשך
הבעלֿשםֿטוב. הדרכות עלֿפי החסידות דרך ואת הקבלה תורת

קבוע שיעור השמעת והוא דופן יוצא צעד מלכיאל ר' עצמו על קבל יצחק יוסף רבי בקשת לפי
היה אך טוב, שם מהבעל מושפעת כבר הייתה אשר המשודכת, לאה דבורה לפני החסידות בתורת

יותר. יסודי ובאופן העמקה ביתר זו תורה להבין עדיין עליה

לימודה, מצב על יצחק יוסף לרבי תכופות דיווח מלכיאל ר'

מאוד דומה והיא נהדר ראש לה "יש בהתפעלות אודותיה אומר היה גאוניים" כישרונות לה "יש
השלום". עליה לאמה,

למדנית. באשה מעוניין היה מאוד הוא מאוד, מכך נהנה היה יצחק יוסף ר'

רבה: בהתפעלות מספר כשהוא מלכיאל ר' אליו הגיע פעם

הצעיר. לעילוי מלכיאל ר' מסר יקר" אוצר לאה דבורה אצל "מצאתי

הימים דברי מעין היו בהם, לעיין הספיק מלכיאל ר' אשר אלו כתבים בכתבים. התבטא זה "אוצר"
משפחת השתייכה שאליהן המשפחות שושלת של הקודמים הדורות מתולדות מדויק ותיאור (מאורעות)

בעתיד. חב"ד חסידות מייסד של מחצבתו גזע

מעצמה. דברים עליהן מוסיפה היא כאשר אמה. מפי לאה דבורה ששמעה הדברים כל אלו היו
שלא ידיעות אלו כתבים הכילו כך נאמנים. ממקורות ששמעה מה כל ורשמה אמה בעקבות הלכה היא

ספר. באף למצאם היה ניתן

אלו כתבים מלכיאל ר' אליו הביא וכאשר הכתבים, תוכן את לדעת מאד סקרן היה יצחק יוסף רבי
ובהירה ברורה בלשון גם אלא מסודרת בצורה רק לא שם כתוב היה הכל מאד. והתפעל בהם הביט

במינה. מיוחדת

ש קיומו דבר ברור באופן התגלה אלו שמּכתבים הוא, יצחק יוסף רבי את במיוחד שעניין למה ְִִֶָ
לה. שהתנגדו אלו ובין הקבלה תורת בדרך שהלכו אלו בין דורות משך היהודי העם במחנה פיצול
שעם לכך שהביאו הגורמים הם מה גם אלא השיטות, שתי בין ההבדלים רק לא הובררו אלו מכתבים
לייסודה שהוליך מה על לדעת שרצה מה כל אלו כתבים גילו יצחק יוסף לרבי זו. בצורה ייחלק ישראל

לאורה. ההולכים מן היה כבר עצמו שהוא בעלֿשםֿטוב, ישראל רבי תורת של והתפשטותה

התקבל וכך קבלה, בענייני פרטים בתוספת הכתבים את וסידר עדּכן הוא מצידו יצחק יוסף ִֵרבי
אך ישראל בני בין מקודשת שהייתה הקבלה תולדות על רק לא ומפורט מדויק הסבר - שלם דבר

היהודי. המחנה לחלוקת גרמה זאת למרות
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דבורה זיווגו, את בה שמצא כיוון ויטבסק. את עזב לא כבר יצחק יוסף רבי משריי הצדיק העילוי
שם הבעל בשם הנסתר, מלכיאל ר' מדריכו עצת פי ועל נישואיו, למועד עד שם נשאר היתומה, לאה

חתונתו. לאחר גם שם נשאר הוא טוב,

את מדריכו מפי יצחק יוסף רבי למד נישואיו לבין השידוכין בקשר בואו שבין התקופה במשך
הבעלֿשםֿטוב. הדרכות עלֿפי החסידות דרך ואת הקבלה תורת

קבוע שיעור השמעת והוא דופן יוצא צעד מלכיאל ר' עצמו על קבל יצחק יוסף רבי בקשת לפי
היה אך טוב, שם מהבעל מושפעת כבר הייתה אשר המשודכת, לאה דבורה לפני החסידות בתורת

יותר. יסודי ובאופן העמקה ביתר זו תורה להבין עדיין עליה

לימודה, מצב על יצחק יוסף לרבי תכופות דיווח מלכיאל ר'

מאוד דומה והיא נהדר ראש לה "יש בהתפעלות אודותיה אומר היה גאוניים" כישרונות לה "יש
השלום". עליה לאמה,

למדנית. באשה מעוניין היה מאוד הוא מאוד, מכך נהנה היה יצחק יוסף ר'

רבה: בהתפעלות מספר כשהוא מלכיאל ר' אליו הגיע פעם

הצעיר. לעילוי מלכיאל ר' מסר יקר" אוצר לאה דבורה אצל "מצאתי

הימים דברי מעין היו בהם, לעיין הספיק מלכיאל ר' אשר אלו כתבים בכתבים. התבטא זה "אוצר"
משפחת השתייכה שאליהן המשפחות שושלת של הקודמים הדורות מתולדות מדויק ותיאור (מאורעות)

בעתיד. חב"ד חסידות מייסד של מחצבתו גזע

מעצמה. דברים עליהן מוסיפה היא כאשר אמה. מפי לאה דבורה ששמעה הדברים כל אלו היו
שלא ידיעות אלו כתבים הכילו כך נאמנים. ממקורות ששמעה מה כל ורשמה אמה בעקבות הלכה היא

ספר. באף למצאם היה ניתן

אלו כתבים מלכיאל ר' אליו הביא וכאשר הכתבים, תוכן את לדעת מאד סקרן היה יצחק יוסף רבי
ובהירה ברורה בלשון גם אלא מסודרת בצורה רק לא שם כתוב היה הכל מאד. והתפעל בהם הביט

במינה. מיוחדת

ש קיומו דבר ברור באופן התגלה אלו שמּכתבים הוא, יצחק יוסף רבי את במיוחד שעניין למה ְִִֶָ
לה. שהתנגדו אלו ובין הקבלה תורת בדרך שהלכו אלו בין דורות משך היהודי העם במחנה פיצול
שעם לכך שהביאו הגורמים הם מה גם אלא השיטות, שתי בין ההבדלים רק לא הובררו אלו מכתבים
לייסודה שהוליך מה על לדעת שרצה מה כל אלו כתבים גילו יצחק יוסף לרבי זו. בצורה ייחלק ישראל

לאורה. ההולכים מן היה כבר עצמו שהוא בעלֿשםֿטוב, ישראל רבי תורת של והתפשטותה

התקבל וכך קבלה, בענייני פרטים בתוספת הכתבים את וסידר עדּכן הוא מצידו יצחק יוסף ִֵרבי
אך ישראל בני בין מקודשת שהייתה הקבלה תולדות על רק לא ומפורט מדויק הסבר - שלם דבר

היהודי. המחנה לחלוקת גרמה זאת למרות
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קמח   

מדור נמסרה זו פה שבעל ותורה לכולם. ברור היה שבעלֿפה, תורה גם יש שבכתב שלתורה זה
והותר ל"נגלה", הפך שבעלֿפה התורה מן שחלק אלא ישראל. עם של הראשונים הדורות מאז לדור,
הקבלה. תורת והוא "נסתר", עניין נוספים דורות למשך נשאר השני החלק ואילו ולהתפרסם, להיכתב

את המכיל יצירה", "ספר הראשון. אדם מימי עוד לדור מדור לעבור התחילה זו שתורה מקובל
דורנו. עד לדור מדור עבר ומאז אבינו, אברהם אל הראשון מאדם הגיע הקבלה, יסודות

עיונית". ו"קבלה מעשית" "קבלה חלקים: לשני מתחלקת "קבלה"

של מסתוריו מרכבה", ו"מעשה בראשית" "מעשה רזי ואת הבריאה סוד את מסבירה הקבלה תורת
"יש" נוצר כיצד ולהבין העולם, רזי אל לחדור האדם מסוגל הקבלה עלֿידי ובעצמו. בכבודו הקב"ה

והתפתחותה. בהמשכיותה גם אלא קיומה בעצם רק לא היצירה כוח מתגלה וכיצד ה"אין", מן

הכוח העולם. נברא שבו האלוקי הכוח על הידיעות את ויישום ביטוי לידי מביאה מעשית" "קבלה
העולם", נברא מאמרות "בעשרה ז"ל: חכמינו כמאמר שונות, אותיות בצירופי או באותיות טמון הזה
התורה היא עיונית" "קבלה דבר. של קיומו לבטל או דבר ליצור מתאימים צירופים בכוח ניתן כך
ושיא ההתעמקות שיא את מגלמת היא היצירה. של ההגות ואת אלוקות להבין כיצד המדריכה

האנושי. השכל של ההתעלות

שכתוב כמו לדור מדור עברה עיונית" ו"קבלה מעשית" "קבלה חלקיה, שני על הקבלה תורת
לאמוראים, מתנאים לתנאים, הגדולה כנסת מאנשי הגדולה, כנסת לאנשי ומנביאים לנביאים מזקנים
בסתר נעשה הדבר הבאים. הדורות מן ודור דור שבכל סגולה ליחידי ומהם לגאונים מאמוראים

בפ הכניסו והרמב"ן בחיי רבנו לצנועין". אלא מגלין "אין של הכלל פי על התורהובחשאי, על ירושיהם
הכניסו שמצדם הרבים, לתלמידיהם בקבלה חכמתם את גילו אלו תורה וגדולי הקבלה, פי על ביאורים

בכך. החפץ לכל מובנים שיהיו באופן והבנה השכלה של רגילים ללבושים אותה

החכמים. מתלמידי רבים של קניינם להיות העיונית הקבלה תורת הפכה כך

בלבד. ליחידים רק והתגלתה וחסומה, חתומה המעשית, הקבלה נשארה זאת לעומת

ספרים חוברו אלה במדינות הקבלה. של הרעיוניֿעיוני בצד בעיקר עסקו ופורטוגל בספרד התורה בני
שלושה חיבר אשר גבאי, בן מאיר רבי היה ופורטוגל ספרד שבמקובלי הגדול עיונית. בקבלה רבים

הקודש". ו"עבודת הספירות; עשר על אמונה" "דרך התפלות; על פירוש יעקב", "תולעת ספרים:

באמצעות הלומדים. חוגי של לבם את ושבו נרחבת בצורה למרחקים התפשטו אלה ספרים
נמצאו שבהן אחרות וארצות פולין, בוהמיה, צרפת, לאיטליה, הספרים הגיעו מספרד המגורשים

רבה. בהתעניינות והתקבלו יהודיים, ריכוזים

והתעמקו אלה ספרים על למדנים יהודים שקדו מקום בכל התרבו. הקבלה תורת בדרכי ההולכים
בהם.

הרי זו, תורה של המחשבתיֿרעיוני והצד עיונית", ל"קבלה התמסרו אירופה שבארצות בשעה אך
ספרים המעשית. הקבלה בעיקר התפשטה ותימן, מצרים טורקיה, ישראל, ארץ - כמו המזרח, בארצות
הפרצוף", ו"חכמת היד" ב"חכמת שעסקו ספרים היו בדפוס. וגם בכתביֿיד הופיעו זו בקבלה רבים
אותיות, צירופי בלחשים, להשתמש יתחילו שיחידים גרמו אלו ספרים קדושים. ובשמות בהשבעות

רעות. רוחות וגירוש חלומות פתרונות
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אלו. לספרים בהתנגדות שבהם הלמדנים הגיבו אירופה, ליהודי אלו ספרים הגיעו כאשר

להתמסר יש כי סבר אחד מחנה מחנות. לשני הלמדנים עולם נחלק הרשב"א של בזמנו כן לפני עוד
כי סברו אף זה, מחנה על שנמנו אלו נסתרים. ללימודים ולא ומפרשיה, גמרא שבתורה, לנגלה בעיקר

ומדרש. אגדה מלימוד להימנע יש

בתורת ולעסוק ללמוד שהמשיכו מובן התורה. סודות ללימוד להתמסר שיש דווקא סבר שני מחנה
הקבלה. תורת עלֿפי ופירשו למדו ומדרש אגדה אך הנגלה,

שיגרמו כאלו במימדים לא אך הקבלה, לתורת להתנגדות הדבר גרם הראשון המחנה אצל
היהודי. העם בחיי ופירוד למחלוקת

לעיל. שהוזכרו המעשית הקבלה ספרי אותם שהגיעו עד מספר, דורות הדבר נמשך כך

שכל מובן לכאורה היה אלו מספרים חמורה. סכנה בזה שראו הלומדים זעם את עוררו אלו ספרים
לכך. ראוי אינו אם ובין לכך ראוי הוא אם בין מעשית", "קבלה ללימוד להתמסר יכול אחד

לימוד על באיסור אירופה מגאוני כמה יצאו המעשית" ה"קבלה לימוד את ולמנוע לעצור כדי
לכך. התנגדו לא פנימה שבליבם למרות העיונית", ה"קבלה כולל בכלל, הקבלה

ביטוי לידי באו גבאי, בן מאיר רבי של הקבלה ספרי באירופה שהתפשטו לאחר שנה כעשרים
של העיונית" וה"קבלה לוריא, יצחק רבי האר"י, של המעשית" ה"קבלה בקבלה: יסוד שיטות שתי
השיטה לפי הקבלה תורת את למדו שבהן ישיבות היו אלו שיטות לשתי קורדובירו. משה רבי הרמ"ק,

מקובל. אותו של המסויימת

השיטות בשתי שכן הלמדני, בעולם רצינית אחיזה הקבלה בתורת אלו שיטות שתי קיבלו זו בדרך
בנסתר. והן בנגלה הן גדולים אחריהם הנוהים היו
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תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה

שי' אלי' אברהם

וברכה שלום

לכבוד הנסיעה הוא נכון נצבי', מעש"ק מכתבו על במענה

מזה, שי' לאביו מראש ויכתוב הכנה, צריכה אמנם שי', אביו

יכין החורף ובמשך לנסיעה, יותר מסוגל בעזה"י הקיץ וזמן

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת א"ע.

ואת ודא"ח, בנגלה בלימוד עתה עוסק הוא ענינים באיזה

כי במכתבי', בכתובים בא יחיו התמימים מחביריו מי

קרובות לעתים בכתב ביניהם לדבר צריכים יחיו התמימים

איש איש והפעולות והעבודה התורה על רעהו את איש לחזק

בגו"ר. יצליחו ואז יוכל, אשר ככל במקומו

בשם.
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קמט    

אלו. לספרים בהתנגדות שבהם הלמדנים הגיבו אירופה, ליהודי אלו ספרים הגיעו כאשר

להתמסר יש כי סבר אחד מחנה מחנות. לשני הלמדנים עולם נחלק הרשב"א של בזמנו כן לפני עוד
כי סברו אף זה, מחנה על שנמנו אלו נסתרים. ללימודים ולא ומפרשיה, גמרא שבתורה, לנגלה בעיקר

ומדרש. אגדה מלימוד להימנע יש

בתורת ולעסוק ללמוד שהמשיכו מובן התורה. סודות ללימוד להתמסר שיש דווקא סבר שני מחנה
הקבלה. תורת עלֿפי ופירשו למדו ומדרש אגדה אך הנגלה,

שיגרמו כאלו במימדים לא אך הקבלה, לתורת להתנגדות הדבר גרם הראשון המחנה אצל
היהודי. העם בחיי ופירוד למחלוקת

לעיל. שהוזכרו המעשית הקבלה ספרי אותם שהגיעו עד מספר, דורות הדבר נמשך כך

שכל מובן לכאורה היה אלו מספרים חמורה. סכנה בזה שראו הלומדים זעם את עוררו אלו ספרים
לכך. ראוי אינו אם ובין לכך ראוי הוא אם בין מעשית", "קבלה ללימוד להתמסר יכול אחד

לימוד על באיסור אירופה מגאוני כמה יצאו המעשית" ה"קבלה לימוד את ולמנוע לעצור כדי
לכך. התנגדו לא פנימה שבליבם למרות העיונית", ה"קבלה כולל בכלל, הקבלה

ביטוי לידי באו גבאי, בן מאיר רבי של הקבלה ספרי באירופה שהתפשטו לאחר שנה כעשרים
של העיונית" וה"קבלה לוריא, יצחק רבי האר"י, של המעשית" ה"קבלה בקבלה: יסוד שיטות שתי
השיטה לפי הקבלה תורת את למדו שבהן ישיבות היו אלו שיטות לשתי קורדובירו. משה רבי הרמ"ק,

מקובל. אותו של המסויימת

השיטות בשתי שכן הלמדני, בעולם רצינית אחיזה הקבלה בתורת אלו שיטות שתי קיבלו זו בדרך
בנסתר. והן בנגלה הן גדולים אחריהם הנוהים היו
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תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה

שי' אלי' אברהם

וברכה שלום

לכבוד הנסיעה הוא נכון נצבי', מעש"ק מכתבו על במענה

מזה, שי' לאביו מראש ויכתוב הכנה, צריכה אמנם שי', אביו

יכין החורף ובמשך לנסיעה, יותר מסוגל בעזה"י הקיץ וזמן

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת א"ע.

ואת ודא"ח, בנגלה בלימוד עתה עוסק הוא ענינים באיזה

כי במכתבי', בכתובים בא יחיו התמימים מחביריו מי

קרובות לעתים בכתב ביניהם לדבר צריכים יחיו התמימים

איש איש והפעולות והעבודה התורה על רעהו את איש לחזק

בגו"ר. יצליחו ואז יוכל, אשר ככל במקומו

בשם.
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לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים בערים שונות בעולם קנ
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
5:205:237:547:558:268:279:309:3017:5417:4618:1818:1017:2718:19באר שבע  )ח(

5:185:227:537:548:258:269:299:2917:5417:4618:1818:1017:1718:19חיפה )ח( 

5:165:207:527:538:248:249:279:2717:5417:4618:1818:1017:0718:18ירושלים )ח( 

5:205:247:547:558:278:279:309:3017:5317:4618:1818:1017:2718:20תל אביב )ח(

6:236:319:039:069:359:3810:4010:4119:1819:0519:4719:3518:4919:48אוסטריה וינה )ק(

6:236:138:468:409:189:1210:1710:1318:1118:1618:3618:4117:5818:52אוסטרליה מלבורן )ח(

6:286:369:069:099:399:4110:4310:4419:1819:0619:4619:3418:5019:38אוקראינה אודסה )ק(

6:096:178:488:519:209:2310:2510:2719:0218:5019:3219:1918:3419:23אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:346:439:139:169:459:4910:5110:5219:2819:1519:5919:4618:5919:50אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:256:349:059:099:379:4110:4310:4419:2219:0919:5319:3918:5319:43אוקראינה קייב )ק(

5:586:068:378:409:099:1210:1410:1618:5118:3919:2119:0818:2319:12אוקראינה דונייצק )ק(

6:557:029:339:3510:0510:0711:1011:1119:4319:3220:1220:0019:1620:13איטליה מילאנו )ק(

5:595:578:338:319:039:0110:0510:0318:2118:1918:4218:4018:0118:44אקוואדור קיטו )ח(

6:556:469:189:129:509:4510:5010:4618:4518:4919:0919:1418:3019:24ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:467:3510:1110:0410:4210:3511:4211:3719:3719:4320:0420:1019:2420:14ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:436:489:189:199:509:5210:5410:5519:2219:1219:4819:3818:5619:42ארה״ב בולטימור )ק(

6:306:369:079:099:399:4110:4310:4419:1419:0319:4019:3018:4719:41ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:316:379:079:099:399:4110:4410:4419:1319:0319:4019:2918:4619:41ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:057:129:439:4510:1510:1711:1911:2019:5119:4020:1820:0719:2420:18ארה״ב דטרויט )ק(

7:027:059:359:3610:0710:0811:1111:1019:3319:2619:5719:4919:0919:58ארה״ב היוסטן )ק(

6:306:349:069:079:389:3910:4110:4119:0718:5919:3219:2318:4219:32ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:037:059:359:3510:0810:0811:1111:1019:3119:2419:5319:4719:0719:56ארה״ב מיאמי )ק(

6:276:339:029:049:359:3710:3910:4019:0818:5819:3519:2418:4119:37ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:236:299:019:039:339:3510:3710:3819:1018:5919:3719:2618:4319:36ארה״ב שיקאגו )ק(

6:216:168:548:509:239:2010:2510:2218:3718:3718:5818:5918:1919:03בוליביה לה פאס )ח(

7:107:209:499:5310:2210:2611:2711:2920:0619:5220:3720:2319:3620:40בלגיה אנטוורפן )ק(

7:107:199:509:5310:2210:2511:2711:2920:0719:5320:3820:2419:3820:39בלגיה בריסל )ק(

6:196:309:019:069:339:3810:3910:4219:2419:0919:5819:4318:5319:47בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:025:568:298:259:008:5610:019:5818:0418:0618:2618:2817:4818:35ברזיל ס.פאולו )ח(

5:485:428:158:118:468:429:479:4417:5117:5218:1318:1517:3418:21ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:266:369:079:119:399:4310:4510:4719:2619:1219:5719:4318:5619:58בריטניה לונדון )ק(

6:346:449:159:199:479:5110:5310:5519:3619:2120:0919:5419:0520:10בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:326:429:139:179:459:4910:5110:5319:3219:1820:0419:5019:0219:54גרמניה ברלין )ק(

6:527:019:339:3610:0410:0811:1011:1219:5019:3720:2120:0719:2120:11גרמניה פרנקפורט )ק(

6:025:558:318:269:018:5710:029:5918:0618:0918:2918:3217:5018:36דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:246:258:548:549:279:2710:3010:2918:4618:4119:0819:0318:2419:07הודו בומביי )ח(

6:186:198:508:509:229:2210:2510:2418:4318:3819:0519:0018:2119:04הודו פונה )ח(

6:146:228:528:559:259:2810:3010:3119:0518:5319:3519:2218:3719:26הונגריה בודפשט )ק(

6:396:459:159:179:479:4910:5210:5219:2119:1119:4819:3818:5519:42טורקיה איסטנבול )ק(

7:017:069:379:3810:0910:1111:1311:1319:4119:3120:0719:5719:1520:01יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים 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
6:366:449:139:169:469:4910:5110:5219:2519:1319:5419:4218:5719:46מולדובה קישינב )ק(

7:167:179:529:5210:2210:2211:2611:2519:4919:4420:1120:0619:2720:10מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:366:258:568:509:299:2310:2810:2318:1618:2318:4318:5018:0518:54ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:425:448:188:188:498:499:529:5218:1818:1118:4118:3417:5418:38נפאל קטמנדו )ח(

6:556:539:239:219:569:5410:5810:5619:0719:0519:2819:2618:4719:30סינגפור סינגפור )ח(

6:016:118:438:469:149:1810:2010:2219:0218:4819:3519:2018:3319:24פולין ורשא )ק(

6:035:588:298:269:018:5810:0210:0018:0618:0618:2818:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:117:199:509:5310:2210:2411:2711:2820:0219:5020:3020:1819:3420:31צרפת ליאון )ק(

7:197:279:5910:0210:3110:3411:3611:3720:1420:0120:4420:3119:4520:45צרפת פריז )ק(

5:415:398:148:138:458:439:479:4518:0418:0218:2518:2317:4418:27קולומביה בוגוטה )ח(

6:506:569:289:309:5910:0211:0411:0519:3719:2620:0519:5319:1020:05קנדה טורונטו )ק(

6:266:339:049:069:369:3810:4010:4219:1419:0319:4319:3118:4719:44קנדה מונטריאול )ק(

6:256:298:588:599:319:3210:3510:3518:5818:4919:2319:1418:3319:18קפריסין לרנקה )ק(

6:507:019:349:3910:0510:1011:1211:1420:0019:4420:3520:1919:2920:35רוסיה מוסקבה )ק(

6:527:009:309:3310:0210:0511:0711:0819:4219:3020:1119:5919:1420:03רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:547:029:349:3710:0610:0911:1111:1219:4919:3720:1820:0619:2120:18שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:358:349:079:0610:1010:0818:2418:2018:4618:4118:0218:45תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קני לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים 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
6:366:449:139:169:469:4910:5110:5219:2519:1319:5419:4218:5719:46מולדובה קישינב )ק(

7:167:179:529:5210:2210:2211:2611:2519:4919:4420:1120:0619:2720:10מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:366:258:568:509:299:2310:2810:2318:1618:2318:4318:5018:0518:54ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:425:448:188:188:498:499:529:5218:1818:1118:4118:3417:5418:38נפאל קטמנדו )ח(

6:556:539:239:219:569:5410:5810:5619:0719:0519:2819:2618:4719:30סינגפור סינגפור )ח(

6:016:118:438:469:149:1810:2010:2219:0218:4819:3519:2018:3319:24פולין ורשא )ק(

6:035:588:298:269:018:5810:0210:0018:0618:0618:2818:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:117:199:509:5310:2210:2411:2711:2820:0219:5020:3020:1819:3420:31צרפת ליאון )ק(

7:197:279:5910:0210:3110:3411:3611:3720:1420:0120:4420:3119:4520:45צרפת פריז )ק(

5:415:398:148:138:458:439:479:4518:0418:0218:2518:2317:4418:27קולומביה בוגוטה )ח(

6:506:569:289:309:5910:0211:0411:0519:3719:2620:0519:5319:1020:05קנדה טורונטו )ק(

6:266:339:049:069:369:3810:4010:4219:1419:0319:4319:3118:4719:44קנדה מונטריאול )ק(

6:256:298:588:599:319:3210:3510:3518:5818:4919:2319:1418:3319:18קפריסין לרנקה )ק(

6:507:019:349:3910:0510:1011:1211:1420:0019:4420:3520:1919:2920:35רוסיה מוסקבה )ק(

6:527:009:309:3310:0210:0511:0711:0819:4219:3020:1119:5919:1420:03רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:547:029:349:3710:0610:0911:1111:1219:4919:3720:1820:0619:2120:18שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:358:349:079:0610:1010:0818:2418:2018:4618:4118:0218:45תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

       

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
שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם
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