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c"iyz'd ,elqk h"i .c"qa

(dben izla dgpd)

¯Ó‡1דכתיב מאי אושעיא שפזרן2רבי בישראל הקב"ה עשה צדקה בישראל, פרזונו צדקת
האומות צדקת3לבין נאמר שבפסוק שאף והיינו, .epefxtאושעיא ר' דורש בישראל,

אלא פרזונו תקרי אל שזהepexftע"ד בישראל, פזרונו צדקת ומפרש פיזור), (מלשון
שלxfitשהקב"ה הו"ע האומות בין בנ"י l`xyiaאת dwcv,רש"י כפירוש בזה, וההסברה .

ארצות, בכמה ומפורד מפוזר בנ"י עם היות שמצד והיינו, יחד. לכלותם יכולים היו שלא
יודעת אומה שאותה גופא הא הנה אחת, אומה שליטת תחת כולם נמצאים אינם ובמילא
תחת שנמצא מבנ"י החלק את גם מלכלות אותה מונע כולם, את ח"ו לכלות ביכלתה שאין

הגמרא דברי בהמשך כמבואר במדינה4שליטתה, שכאשר רוחניות, לגזירות בנוגע ועד"ז .
במדינות גם בנ"י נמצאים זו ובשעה המצוות, קיום על או התורה לימוד על גזירות יש אחת
התורה דלימוד הענין מתאפשר שעי"ז לכך נוסף הרי אלו, גזירות מגיעים לא שבהם אחרות
ע"י התומ"צ שקיום זאת, עוד הנה המדינות), שבשאר בנ"י (ע"י בתמידות המצוות וקיום
על גזרו שבה מדינה באותה שנמצאים לבנ"י וחיזוק כח תוספת נותן מדינות, בשאר בנ"י
ישראל דהנה, בזה, והענין יותר. גדול בתוקף תומ"צ לקיים שיתעוררו התומ"צ, קיום

חד כולא וקוב"ה למעלה5אורייתא [להיותו זמן ובכל מקום בכל נמצא שהקב"ה כשם ולכן, ,
הם הרי למטה בירידתן שאפילו נש"י, גם כך הנצחיות], מגדר גם למעלה שזהו הזמן, מן
אורייתא, ע"י הוא קוב"ה עם דישראל שהקשר וכיון ח"ו. לכלותם יכולים שאין נצחיים,
באיזו שלכן, מקום, ובכל זמן בכל הם נצחיים ומצוות התורה שגם הם שיודעים בנ"י מראים
ללמוד הם מוכרחים כו', גזירות של במצב גם נמצאים, שבו זמן ובאיזה נמצאים, שבה מדינה

תאנתו ותחת גפנו תחת איש שנמצאים בשעה כמו מצוות ולקיים בתוקף6תורה ואדרבה, ,
היו לא עתה שעד נעלמים, כחות בנ"י אצל מעוררת הגזירה שע"י ההתנגדות כי, יותר, גדול
בכחות להסתפק אפשר אי הגזירה, בשעת ואילו פעולתם, פעלו לא ולכן אליהם, זקוקים
מאשר יותר גדול בתוקף שהם הנעלמים, כחות וגילוי בהתעוררות צורך ויש בלבד, הגלויים

חב"ד)1 חסידי אגודת ספריית שבארכיון ההנחה העתק על

בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין –"g"ez .dpezg 'pew"וראה .

מח), ע' לקמן ,269 ע' ח"י (תו"מ בתחלתה וישב ש"פ שיחת

צדקת אושעיא ר' אמר ד"ה המאמר על מיוסד זה שמאמר

(נדפס החתונה בזמן שנאמר תרפ"ט, כסלו די"ט פרזונו

ב לב, ח"א קונטרסים סה"מ – תרפ"ט חתונה דרושי בקונטרס

במאמריהם – זה ולפני ואילך). 113 ע' תרפ"ט סה"מ ואילך.

ואילך א שכב, בשלח חיים תורת (ראה האמצעי אדמו"ר של

ד ז, ח"ב תשובה שערי ואילך). ד רכא, – החדשה (בהוצאה

ואילך), עתר ע' בשלח אוה"ת (ראה הצ"צ אדמו"ר ואילך),

סה"מ – תרכ"ט תרכ"ז. הנ"ל ד"ה (ראה מהר"ש ואדמו"ר

(הוצאת תרכ"ט סה"מ ואילך. רפה ע' תשמ"ט) (הוצאת תרכ"ו

לשינוי בהתאם לדור, מדור בשינויים – ואילך) נט ע' תשנ"ב)

עיי"ש. כו', והמצב הזמן

יא.)2 ה, שופטים ס'

ב.)3 פז, פסחים

במעלת)4 דבריו על מינא" ל"ההוא השיב אושעיא שר' ושם,

כמה בידינו) – בנ"י – אתם (נמצאים גבן ש"איתינכו אוה"ע

דלא "משום אלא זה שאין – מידי" לכו עבדינן קא ולא שנים

דאיכא מאי גבייכו. ליתנהו כולו, תכלינן תעבדו. היכי ידעיתו

ובהא נחתינן בהא לי'.. אמר קטיעתא. מלכותא לכו קרי גבייכו,

פרש"י). – תמיד עסוקין אנו זו (במחשבה סלקינן"

א.)5 עג, זח"ג ראה

ד.)6 ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא ע"פ
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ביתר היא אלו חדשים כחות מצד שבאה התומ"צ דקיום הפעולה גם ולכן, הגלויים, כחות
של הו"ע האומות בין דישראל שהפיזור בישראל, פרזונו צדקת וזהו שאת. וביתר תוקף
האומות בין הפיזור שע"י מזה, ויתירה בתמידות, התומ"צ קיום להיות יכול שעי"ז צדקה,
גדול בתוקף התומ"צ קיום נעשה התומ"צ, קיום על ועיכובים מניעות שיש הגלות, בזמן

הכתוב בתחילת מ"ש וזהו (צדקת2יותר. הוי' צדקות יתנו שם משאבים בין מחצצים מקול
בזהר ואיתא בישראל), לימוד7פרזונו על קאי יעקב דקול יעקב, קול דא מחצצים מקול

מעשה לידי שמביא תלמוד שגדול וכיון שע"י8התורה, והיינו, המצוות. קיום גם כולל ה"ז ,
התומ"צ בקיום עילוי ניתוסף בישראל), פרזונו צדקת (שזהו"ע האומות בין דישראל הפיזור
נפש. דמסירת התוקף שזהו יותר, גדול ובתוקף בתמידות, שהוא מחצצים), מקול (שזהו"ע

גםÂ‰�‰ב) מצינו יותר) גדול בתוקף התומ"צ קיום נעשה הגזירה (שבשעת זה ענין
כדאיתא רוחנית, גזירה שהיתה יוון, גזירת היתה שאז חנוכה, נס שלפני בהימים

לכך9במדרש והסיבה ישראל, באלקי חלק לכם שאין השור קרן על לכם כתבו שאמרו
כתבו ישראל מבני ולדרוש לבוא יכולים היא,שהיו ישראל, באלקי חלק לכם שאין כו'

תורת אלא) סתם, תורה (לא להשכיחם הי' שרצונם מזה ההתחלה היתה שכבר jמשום

אלא) סתם, ממצוות (לא jpevxולהעבירם iwegn10כידוע הי'11דוקא, שלא בזה, הדיוק
ילמדו שבנ"י להם תורתlkydאיכפת להשכיחם אם, כי מהjשבתורה, שזהו דייקא,

שאינו דבר יש אם נוגע לא שאז הקב"ה, של תורתו שזוהי משום הוא התורה שלימוד
שיהי' לדרוש יכולים אח"כ ורק נעשה, צ"ל שתחילה הוא הסדר ואדרבה, בשכלו, מובן

נשמע התורה12גם שלימוד תורתך, להשכיחם הגזירה היתה זה על הנה והשגה), (הבנה
תלמוד (גדול התורה לימוד ע"י שבא להמעשה בנוגע כן וכמו בלבד. שכל ע"פ רק יהי'
מצוות דוקא, רצונך חוקי שנקראים ממצוות להעבירם היתה שהגזירה מעשה), לידי שמביא
היא שהתורה להשכיחם הגזירה היתה לתורה שבנוגע דכשם והיינו, ושכל. טעם בהם שאין
בנוגע גם במילא הי' כך שבדבר, השכל מצד רק תורה ילמדו אלא (תורתך), הקב"ה של
דלהשכיחם ההתחלה ולאחרי דוקא. רצונך מחוקי להעבירם היתה שהגזירה למצוות,
לכם שאין כו' כתבו תביעה של ומצב למעמד סוכ"ס באו רצונך, מחוקי ולהעבירם תורתך
עבודתם עיקר היתה חנוכה שלפני בימים הגזירה שבזמן ונמצא, ח"ו. ישראל באלקי חלק

דוקא. רצונך וחוקי דתורתך שזהו"ע ודעת, מטעם שלמעלה באופן ישראל בני של

Ê"„ÚÂ,גופנית גזירה שהיתה דאף המן, גזירת היתה שאז פורים, נס שלפני בהימים גם הי'
ולאבד להרוג להרוג13להשמיד (להשמיד יהודים היותם בגלל היתה זו גזירה הרי ,

כל את דוקאmicedidולאבד יהודה,14) משבט שאינם אלה (גם בנ"י כל נקראים זה שבשם ,

א.)7 לב, ח"א

א.)8 יז, ב"ק ב. מ, קידושין

ב"ר)9 ספ"ב. תענית מגילת ה"ב. פ"ב חגיגה ירושלמי ראה

ועוד. ד. פ"ב,

דחנוכה.)10 הניסים" "ועל הודאת נוסח

ואילך)11 59 ס"ע תש"א קעג. ע' תרח"ץ סה"מ גם ראה

(תו"מ תשל"ח נ"ח מצות ת"ר ד"ה טבת). ב יום" ב"היום (נעתק

ואילך. 815 ע' ח"ג לקו"ש קסד). ע' כסלו סה"מ

א.)12 פח, שבת ז. כד, משפטים

יג.)13 ג, אסתר

14(.118 ע' תש"ח סה"מ גם ראה
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יהודי נקרא בע"ז הכופר שכל בע"ז, הכפירה ע"ש השבטים), משאר ממילא15אלא (ובדרך
כולה התורה בכל הוא (בעל16מודה הזקן רבינו וכמ"ש ודעת, מטעם שלמעלה שזהו"ע ,(

אור בתורה בהם17השמחה) שאין אף כו' מצוי אלוקה שם שיש יודעים תינוקות שאפילו ,

למעלה שהוא ומהות), (עצמות עצמו המאור התגלות מצד שזהו ומה, איך ותפיסה השגה
בו) נגע לא (שאפילו צמצום של לענין משייכות ולמעלה האור, נעשה18מבחי' זה ומצד ,

היהודים כל על היתה המן שגזירת וזהו מטו"ד. שלמעלה באופן כל, בפי שגור שמים שם
בכל הוא זה שענין וכיון דוקא. מטו"ד שלמעלה להענין היתה שהתנגדותו היינו, דוקא,
ונשים טף זקן ועד מנער בשוה, היהודים כל על הגזירה גם היתה לכן בשוה, .13היהודים

„ÂÚÂשהו"ע השכל), (היפך מטו"ד שלמעלה הנהגה ע"י היתה דבנ"י ההצלה שגם זאת,
ביד ורבים חלשים ביד גבורים דמסרת באופן המלחמה ע"י בחנוכה, הן המס"נ.

וכו' לה10מעטים אין ורבים) גבורים נגד במלחמה יצאו ומעטים (שחלשים זו שהנהגה ,

עי"ז הי' הגזירה ביטול שהתחלת בפורים, והן דמס"נ. באופן היא אלא בשכל, מקום
למעלה קולם שעלה עד תורה, עמהם ולמד דוקא רבן בית של תינוקות קיבץ שמרדכי

וקרעם עליהם שגזר אגרות אותן הקב"ה נטל ואז גדיים, נעשה19כקול מזה (וכתוצאה
(שלא בגופים נשמות למטה, בנ"י הנהגת היתה לזה ובהמשך למטה). הגזירה ביטול לאח"ז
עלתה ולא כולה השנה כל למות עצמן שמסרו באופן למעלה), הדין גזר שנשתנה ידעו

ח"ו חוץ מחשבת שבהם) הקטן אצל (אפילו למעלה20להם שהם הנ"ל ענינים ע"י ודוקא .
הואמטו"ד דונהפוך באופן הגזירה ביטול .21נעשה

˙ÂÏÏÎÂ,דהנה דוקא. הגלות בזמן שניתוספו החגים ב' הם ופורים שחנוכה בזה, הענין
פורים, נס ועאכו"כ בגלות. בנ"י היו אז גם הרי שני, בית בזמן שהי' חנוכה נס גם

אנן אחשורוש עבדי אכתי הנס לאחרי היא22שגם הגלות דזמן העבודה שכללות וכיון .
דוקא מס"נ של של23באופן לענינים בנוגע (לא היא הלעו"ז שמצד ההתנגדות גם לכן, ,

הכחות את מעוררת זו התנגדות אמנם, דוקא. מטו"ד שלמעלה לענינים בנוגע אלא) שכל,
ס"א). (כנ"ל שאת וביתר תוקף ביתר העבודה נעשית ידם שעל והנעלמים, הפנימיים

בילקוטÊ"ÙÚÂג) מ"ש לבאר הפסוק24יש מחצצים,25על מקול (שזהו"ע יעקב קול הקול
בעור בן כבלעם העולם באומות פילוסופים עמדו לא הנ"ל), כבזהר יעקב, קול דא
להזדווג יכולים שאנו תאמר לו, אמרו אצלו, העולם אומות כל נתכנסו הגרדי, וכאבנימוס
תינוקות שם מצאתם אם שלהן, מדרשות ובתי כנסיות בתי על וחזרו לכו להן, אמר זו. באומה
יעקב, קול הקול להם ואמר אביהם הבטיח שכך כו', להן יכולים אתם אי בקולם, מצפצפים

רע"א.)15 יג, מגילה

א.)16 מ, קידושין

ב.)17 יד, וירא

לגני)18 באתי ד"ה ואילך. קסא ס"ע תרמ"ח סה"מ ראה

ועוד. שכגֿד). ס"ע שבט סה"מ (תו"מ פ"ז תשכ"ט

ד.)19 פ"ט, רבה אסתר

ועוד.)20 א. צז, אסתר מגילת תו"א

א.)21 ט, אסתר

א.)22 יד, מגילה

ואילך.)23 118 ע' תש"ט ואילך. קפו ע' תרמ"ח סה"מ ראה

ובכ"מ.

קטו.)24 רמז תולדות שמעוני ילקוט

כב.)25 כז, תולדות
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יהודי נקרא בע"ז הכופר שכל בע"ז, הכפירה ע"ש השבטים), משאר ממילא15אלא (ובדרך
כולה התורה בכל הוא (בעל16מודה הזקן רבינו וכמ"ש ודעת, מטעם שלמעלה שזהו"ע ,(

אור בתורה בהם17השמחה) שאין אף כו' מצוי אלוקה שם שיש יודעים תינוקות שאפילו ,

למעלה שהוא ומהות), (עצמות עצמו המאור התגלות מצד שזהו ומה, איך ותפיסה השגה
בו) נגע לא (שאפילו צמצום של לענין משייכות ולמעלה האור, נעשה18מבחי' זה ומצד ,

היהודים כל על היתה המן שגזירת וזהו מטו"ד. שלמעלה באופן כל, בפי שגור שמים שם
בכל הוא זה שענין וכיון דוקא. מטו"ד שלמעלה להענין היתה שהתנגדותו היינו, דוקא,
ונשים טף זקן ועד מנער בשוה, היהודים כל על הגזירה גם היתה לכן בשוה, .13היהודים

„ÂÚÂשהו"ע השכל), (היפך מטו"ד שלמעלה הנהגה ע"י היתה דבנ"י ההצלה שגם זאת,
ביד ורבים חלשים ביד גבורים דמסרת באופן המלחמה ע"י בחנוכה, הן המס"נ.

וכו' לה10מעטים אין ורבים) גבורים נגד במלחמה יצאו ומעטים (שחלשים זו שהנהגה ,

עי"ז הי' הגזירה ביטול שהתחלת בפורים, והן דמס"נ. באופן היא אלא בשכל, מקום
למעלה קולם שעלה עד תורה, עמהם ולמד דוקא רבן בית של תינוקות קיבץ שמרדכי

וקרעם עליהם שגזר אגרות אותן הקב"ה נטל ואז גדיים, נעשה19כקול מזה (וכתוצאה
(שלא בגופים נשמות למטה, בנ"י הנהגת היתה לזה ובהמשך למטה). הגזירה ביטול לאח"ז
עלתה ולא כולה השנה כל למות עצמן שמסרו באופן למעלה), הדין גזר שנשתנה ידעו

ח"ו חוץ מחשבת שבהם) הקטן אצל (אפילו למעלה20להם שהם הנ"ל ענינים ע"י ודוקא .
הואמטו"ד דונהפוך באופן הגזירה ביטול .21נעשה

˙ÂÏÏÎÂ,דהנה דוקא. הגלות בזמן שניתוספו החגים ב' הם ופורים שחנוכה בזה, הענין
פורים, נס ועאכו"כ בגלות. בנ"י היו אז גם הרי שני, בית בזמן שהי' חנוכה נס גם

אנן אחשורוש עבדי אכתי הנס לאחרי היא22שגם הגלות דזמן העבודה שכללות וכיון .
דוקא מס"נ של של23באופן לענינים בנוגע (לא היא הלעו"ז שמצד ההתנגדות גם לכן, ,

הכחות את מעוררת זו התנגדות אמנם, דוקא. מטו"ד שלמעלה לענינים בנוגע אלא) שכל,
ס"א). (כנ"ל שאת וביתר תוקף ביתר העבודה נעשית ידם שעל והנעלמים, הפנימיים

בילקוטÊ"ÙÚÂג) מ"ש לבאר הפסוק24יש מחצצים,25על מקול (שזהו"ע יעקב קול הקול
בעור בן כבלעם העולם באומות פילוסופים עמדו לא הנ"ל), כבזהר יעקב, קול דא
להזדווג יכולים שאנו תאמר לו, אמרו אצלו, העולם אומות כל נתכנסו הגרדי, וכאבנימוס
תינוקות שם מצאתם אם שלהן, מדרשות ובתי כנסיות בתי על וחזרו לכו להן, אמר זו. באומה
יעקב, קול הקול להם ואמר אביהם הבטיח שכך כו', להן יכולים אתם אי בקולם, מצפצפים

רע"א.)15 יג, מגילה

א.)16 מ, קידושין

ב.)17 יד, וירא

לגני)18 באתי ד"ה ואילך. קסא ס"ע תרמ"ח סה"מ ראה

ועוד. שכגֿד). ס"ע שבט סה"מ (תו"מ פ"ז תשכ"ט

ד.)19 פ"ט, רבה אסתר

ועוד.)20 א. צז, אסתר מגילת תו"א

א.)21 ט, אסתר

א.)22 יד, מגילה

ואילך.)23 118 ע' תש"ט ואילך. קפו ע' תרמ"ח סה"מ ראה

ובכ"מ.

קטו.)24 רמז תולדות שמעוני ילקוט

כב.)25 כז, תולדות
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(שולטות). עשו ידי הידים אין מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מצוי יעקב של שקולו בזמן
על וחזרו לכו אומרו להבין zeiqpkוצריך izaמצפצפים דתינוקות השייכות מהי דלכאורה, ,

כדי ולכאורה דוקא. תפלה מקום כנסיות, לבתי רבן, בית של דתינוקות התורה לימוד בקולם,
שבו המקום שזהו תורה, ותלמודי בחדרים לחזר צריך בקולם, מצפצפים תינוקות אם לברר
התורה שלימוד (ס"ב) לעיל האמור ע"פ בזה, הענין אך כנסיות. בבתי ולא התינוקות, לומדים
השכל, הגבלת ע"פ שיהי' בתנאי התורה ללימוד הסכימו היוונים שהרי מספיק, אינו בלבד
ורק תחילה, והשגה) (הבנה נשמע ולהקדים בנ"י של דרכם ח"ו להפוך הי' שרצונם היינו,

על וחזרו לכו הגרדי אבנימוס שאמר וזהו הנעשה. יהי' לזה ובהתאם זה zeiqpkלאחרי iza

zeyxcn izae(מדרשות (בתי התורה לימוד אם לראות ,cgeine xaegnבתי) תפלה עם
משום כו' ממנו ומבקש אליו שמתפלל הקב"ה, לפני היא שהתפלה שכשם היינו, כנסיות),

מחסורו כל את למלאות הקב"ה של שבידו וכמ"ש26שיודע אלקיכם27, הוי' את ועבדתם
תנועה, באותה להיות צריך התורה לימוד בעת גם כך מימיך, ואת לחמך את וברך (ועי"ז)
אם אצלו פלא אין שלכן, הקב"ה, של ורצונו חכמתו היא שהתורה משום הוא שלו שהלימוד
חכמתו שהיא בתורה שענין יתכן איך להיפך, הוא הפלא ואדרבה, בתורה, ענין מבין אינו
שרצה משום אלא זה ואין לבורא, כלל בערך שאינו לנברא מובן יהי' הקב"ה, של ורצונו
(כמ"ש המדרגות בסדר וירדה התורה נסעה שלכן בהן, תפיסא מחשבה כל שתהא הקב"ה

בתניא הזקן לא28רבינו עדיין אם גם ובמילא, התורה, להשיג יוכל מישראל שכאו"א כדי ,(
ח"ו אותו מונע זה שאין ובודאי אצלו, פלא זה אין התורה, את יבין בעצמו שהוא הזמן הגיע
כנסיות בבתי נשמע יעקב קול כאשר שדוקא הגרדי אבנימוס מ"ש וזהו התורה. מלימוד

מעט מקדש שנקראים מדרשות, לימוד29ובבתי זה שאין (היינו, אלקות גילוי בהם שיש לפי ,
אזי הקב"ה), של וחכמתו רצונו שהיא שבתורה, באלקות חדור הלימוד אלא בלבד, התורה

להן. יכולין העולם) (אומות אתם אי עשו, ידי הידים שאין יודעים

שלÈÂ˘ד) שקולו בזמן כו' להן יכולין אתם אי לאוה"ע הגרדי אבנימוס שמ"ש להוסיף,
דידי השליטה ביטול שבשביל (היינו, דוקא מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מצוי יעקב

התורה לימוד מספיק לא ויחודעשו בהחיבור צורך יש אלא השכל, בהגבלת שהוא כפי בלבד,
שאלת על מענה הוא מטו"ד), שלמעלה הקב"ה עם ההתקשרות שהו"ע דוקא, תפלה עם

יכולים יהיו כיצד וכיו"ב,beecfdlאוה"ע מלחמה, של לשון ולא דוקא, זיווג לשון זו, באומה
מדרשות) ובבתי כנסיות (בבתי מטו"ד למעלה שהוא כפי יעקב של בקולו שהצורך היינו,
קשה שזהו"ע זיווג, של באופן לישראל להן יכולין אוה"ע יהיו שלא כדי בעיקר הוא דוקא,
לגזירות גופניות גזירות בין חילוק שיש בזה, והענין סתם. מלחמה מאשר יותר וחמור
רוחניות, בגזירות משא"כ מלחמה, בדרך מגזירה גם להתיירא יש גופניות שבגזירות רוחניות,
רוחנית מגזירה הוא החשש עיקר אלא כ"כ, מהם להתיירא אין מלחמה בדרך בהיותם הנה
אדרבה) אלא כו', ולוחם מנגד הוא שהלעו"ז בבירור שיודעים מלחמה, בדרך (לא שבאה

א.)26 קטו, להצ"צ סהמ"צ גם ראה

כה.)27 כג, משפטים

ב).)28 (ח, פ"ד

א.)29 כט, מגילה טז. יא, יחזקאל

c"iyz'd ,elqk h"i

להיות שרצונו פנים מעמיד שהלעו"ז היינו, לישראל, להזדווג שרוצים אישexiagבאופן של
עמו להיות cegieישראל, xeaigaוע"ד ח"ו. להן יכולין יהיו שמא לחשוש מקום יש שאז ,

מארז"ל בפירוש עשה30הידוע לו אומר ולמחר כך עשה לו אומר היום יצה"ר של אומנתו כך
היא, הוי', עובד ישראל איש על היצה"ר פעולת שהתחלת ע"ז, עבוד לך לו שאומר עד כך
קדושה, בעניני בעסקו היצ"ט, ועם עמו, מסכים (היצה"ר) הוא שגם באמרו הסכם, של באופן
במחשבתו להחדיר אפשרות כבר לו יש עמו, מסכים הוא שגם וכיון כך. עשה לו אומר זה ועל
לעניני בנוגע כך דעשה שמהאמירה דחי, אל מדחי הולך וכך וכיו"ב. כבוד של ענין פני', איזה
לאבנימוס אוה"ע בדברי הפירוש הוא ועד"ז ע"ז. עבוד לך לאמירה עד לבוא יכול קדושה,
אלא) מלחמה, של בדרך (לא להן יכולין שיהיו היינו, זו, באומה להזדווג שרצונם הגרדי
ע"י לא היא, זיווג, בדרך להן יכולין יהיו שלא לזה והעצה דוקא. וחבירות זיווג של בדרך
ע"פ היא ההנהגה כאשר דהנה, דוקא. מטו"ד שלמעלה הנהגה ע"י אלא שכל, ע"פ הנהגה
אם וחבירות) (זיווג קירוב של בתנועה יבחין שלא לפעמים יתכן השכל מצד הרי בלבד, שכל
דלך רוחני כליון סוכ"ס לגרום היא בזה שהכוונה או פני', ללא אמיתית הסכמה אמנם זוהי
[ע"ד מס"נ של בתנועה שעומד מטו"ד, למעלה היא ההנהגה כאשר אבל ח"ו. ע"ז עבוד
תנועת הרי הפורים], לחג המן גזירת שבין השנה כל ובמשך חנוכה, שלפני בימים בנ"י הנהגת

שבנפש יחידה מצד היא בעצמה,31המס"נ מרומה להיות יכולה שאינה כשם היחידה, ובחי' ,
איר מען קען אזוי זיך, מיט ניט זיך נארט זי ווי אזוי (ּפונקט מבחוץ לרמותה אפשר אי ַַַכך
של (אביו נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כמו הגדולים, בצדיקים מצינו ולכן מבחוץ). אּפנארן ַָניט
שאלו וכאשר מסויים, בענין המלכות גזירת על מס"נ שצריך שהורה אדמו"ר), מו"ח כ"ק
נמצא ולא זה, על למס"נ שיצטרכו ואיומה מרה גזירה שזוהי רואים לא שכל ע"פ הרי אותו
אּפגעלייגט), אזוי זיך האט אים (ּביי אצלו הונח שכך השיב, זה, על למס"נ שצריך ַָָבשו"ע

זה על נשיא32וסומך של אלקי משכל אפילו למעלה מהשכל, שלמעלה ענין שזהו והיינו, .
מס"נ בעל יהודי אצל הונח שכן אלא שבדבר), הסכנה את עדיין תופס אינו השכל (כי הדור
אומר זה ומצד הגוף), בכל (שחודרת שבנפש היחידה גילוי אצלו שיש בשעה איד), מס"נ ַ(א
לעמוד שכדי ונמצא, לאו. אם בשכל, להשיגה אפשר אם נפק"מ ללא בדבר, ברורה הוראה
המס"נ בענין צורך יש זו, באומה להזדווג שבאים באופן היא שהתחלתם כאלה ענינים נגד
של באופן צ"ל המצוות וקיום לנשמע, נעשה הקדמת שצ"ל יותר, ובכללות מטו"ד, שלמעלה
כו'. האדון צוה שכן מפני אלא שכלו, הבנת מפני זאת עושה שאינו עבד, עבודת כמו עבודה,

מדרשות,Â‰�‰ה) ובבתי כנסיות בבתי יעקב) קול דא מחצצים (מקול יעקב קול ישנו כאשר
הבחי' עם גם ומיוחד קשור אלא שכל, ע"פ רק לא הוא התורה שלימוד היינו,
כהפירוש משאבים בין מחצצים דמקול הענין גם ישנו אזי ס"ג), (כנ"ל מטו"ד שלמעלה

אליהו דבי הלכות33בתנא כו' טהור טהור ועל טמא טמא על האומרים אלו מחצצים מקול ,

משאבים בין ומעילות, חגיגה והלכות כו' שלומדיןשבת כו' שאיבה לשון אלא משאבים אין ,

ב.)30 קה, שבת

ובכ"מ.)31 .23 שבהערה סה"מ ג. לח, תצא לקו"ת ראה

וש"נ.)32 .91 ע' תרפ"ה סה"ש ראה

יו"ד.)33 פרק – רבה
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להיות שרצונו פנים מעמיד שהלעו"ז היינו, לישראל, להזדווג שרוצים אישexiagבאופן של
עמו להיות cegieישראל, xeaigaוע"ד ח"ו. להן יכולין יהיו שמא לחשוש מקום יש שאז ,

מארז"ל בפירוש עשה30הידוע לו אומר ולמחר כך עשה לו אומר היום יצה"ר של אומנתו כך
היא, הוי', עובד ישראל איש על היצה"ר פעולת שהתחלת ע"ז, עבוד לך לו שאומר עד כך
קדושה, בעניני בעסקו היצ"ט, ועם עמו, מסכים (היצה"ר) הוא שגם באמרו הסכם, של באופן
במחשבתו להחדיר אפשרות כבר לו יש עמו, מסכים הוא שגם וכיון כך. עשה לו אומר זה ועל
לעניני בנוגע כך דעשה שמהאמירה דחי, אל מדחי הולך וכך וכיו"ב. כבוד של ענין פני', איזה
לאבנימוס אוה"ע בדברי הפירוש הוא ועד"ז ע"ז. עבוד לך לאמירה עד לבוא יכול קדושה,
אלא) מלחמה, של בדרך (לא להן יכולין שיהיו היינו, זו, באומה להזדווג שרצונם הגרדי
ע"י לא היא, זיווג, בדרך להן יכולין יהיו שלא לזה והעצה דוקא. וחבירות זיווג של בדרך
ע"פ היא ההנהגה כאשר דהנה, דוקא. מטו"ד שלמעלה הנהגה ע"י אלא שכל, ע"פ הנהגה
אם וחבירות) (זיווג קירוב של בתנועה יבחין שלא לפעמים יתכן השכל מצד הרי בלבד, שכל
דלך רוחני כליון סוכ"ס לגרום היא בזה שהכוונה או פני', ללא אמיתית הסכמה אמנם זוהי
[ע"ד מס"נ של בתנועה שעומד מטו"ד, למעלה היא ההנהגה כאשר אבל ח"ו. ע"ז עבוד
תנועת הרי הפורים], לחג המן גזירת שבין השנה כל ובמשך חנוכה, שלפני בימים בנ"י הנהגת

שבנפש יחידה מצד היא בעצמה,31המס"נ מרומה להיות יכולה שאינה כשם היחידה, ובחי' ,
איר מען קען אזוי זיך, מיט ניט זיך נארט זי ווי אזוי (ּפונקט מבחוץ לרמותה אפשר אי ַַַכך
של (אביו נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כמו הגדולים, בצדיקים מצינו ולכן מבחוץ). אּפנארן ַָניט
שאלו וכאשר מסויים, בענין המלכות גזירת על מס"נ שצריך שהורה אדמו"ר), מו"ח כ"ק
נמצא ולא זה, על למס"נ שיצטרכו ואיומה מרה גזירה שזוהי רואים לא שכל ע"פ הרי אותו
אּפגעלייגט), אזוי זיך האט אים (ּביי אצלו הונח שכך השיב, זה, על למס"נ שצריך ַָָבשו"ע

זה על נשיא32וסומך של אלקי משכל אפילו למעלה מהשכל, שלמעלה ענין שזהו והיינו, .
מס"נ בעל יהודי אצל הונח שכן אלא שבדבר), הסכנה את עדיין תופס אינו השכל (כי הדור
אומר זה ומצד הגוף), בכל (שחודרת שבנפש היחידה גילוי אצלו שיש בשעה איד), מס"נ ַ(א
לעמוד שכדי ונמצא, לאו. אם בשכל, להשיגה אפשר אם נפק"מ ללא בדבר, ברורה הוראה
המס"נ בענין צורך יש זו, באומה להזדווג שבאים באופן היא שהתחלתם כאלה ענינים נגד
של באופן צ"ל המצוות וקיום לנשמע, נעשה הקדמת שצ"ל יותר, ובכללות מטו"ד, שלמעלה
כו'. האדון צוה שכן מפני אלא שכלו, הבנת מפני זאת עושה שאינו עבד, עבודת כמו עבודה,

מדרשות,Â‰�‰ה) ובבתי כנסיות בבתי יעקב) קול דא מחצצים (מקול יעקב קול ישנו כאשר
הבחי' עם גם ומיוחד קשור אלא שכל, ע"פ רק לא הוא התורה שלימוד היינו,
כהפירוש משאבים בין מחצצים דמקול הענין גם ישנו אזי ס"ג), (כנ"ל מטו"ד שלמעלה

אליהו דבי הלכות33בתנא כו' טהור טהור ועל טמא טמא על האומרים אלו מחצצים מקול ,

משאבים בין ומעילות, חגיגה והלכות כו' שלומדיןשבת כו' שאיבה לשון אלא משאבים אין ,

ב.)30 קה, שבת

ובכ"מ.)31 .23 שבהערה סה"מ ג. לח, תצא לקו"ת ראה

וש"נ.)32 .91 ע' תרפ"ה סה"ש ראה

יו"ד.)33 פרק – רבה
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לאחרים (ומשקים) שואבים ומבינים, שלומדים שלאחרי והיינו, תורה, דברי .34ושואבין

להלכה, בנוגע התורה לימוד על קאי טהור, טהור ועל טמא טמא על שהאומרים בזה, והענין
דהנה דוקא. הלכות ומעילות, חגיגה והלכות שבת הלכות לאח"ז שממשיך בנוגע35וכפי ,

בסנהדרין איתא הלכה של שנימנו36לענין המעלות כשאר (דלא דוד של המיוחדת שהמעלה
שלמדים כפי מקום, בכל כמותו שהלכה היא, כמוהו), בני יהונתן שאול אמר שבכולם בדוד,

נאמר שבו והשגה,37מזה הבנה השכל, מצד לא הוא כמותו דהלכה שהענין והיינו, עמו. והוי'
שהוא דוקא, הוי' משם גופא ובזה דשמיא, סייעתא של שזהו"ע עמו, שהוי' זה מצד אם כי

מצינו שלכן והעולם, הבריאה מציאות עם הקשור אלקים משם אלקים,35למעלה שם שמצד
חיים אלקים שהו"ע אלקים, דשם נעלית היותר הדרגא גם ואלו35כולל דאלו הענין ישנו ,

חיים אלקים הבינה38דברי ספירת על קאי חיים, אלקים אלקים, דשם הוא35, בתורה וענינו ,
חיים, אלקים דברי ואלו אלו להיות יכול זה ומצד בלבד, והשגה הבנה של באופן הלימוד
בירור להיות וכדי טהור. טהור ועל טמא טמא על שאומרים באופן ההלכה בירור ללא
משם שלמעלה הוי' שם דוקא, עמו הוי' להיות צריך טהור, טהור ועל טמא טמא על ההלכה,
הלכה נעשה שעי"ז והשגה, מהבנה שלמעלה מס"נ מתוך הלימוד הוא בתורה וענינו אלקים,

מארז"ל (ע"ד לאמיתו אמת של באופן שהיא כפי התורה לדרגת שמגיע כיון דין39כמותו, דן
לאמיתו) שבין40אמת המחיצה שזוהי מחיצה, מלשון מחצצים שדורש מחצצים, מקול ועז"נ .

הענינים ובין הקדושה לצד השייכים הענינים בין שמבדילה המחיצה היינו, לטהור, טמא
שבת, דהלכות הענין תוכן גם וזהו כו'. נפרד מציאות ה"ה שבהרגשתם לסט"א, השייכים
ישנה שבת בהלכות שהרי מחצצים), (מקול המחיצה ענין ישנו בהם שגם ומעילה, חגיגה
מקום יש שבו הרבים רשות בין היינו, היחיד, לרשות הרבים רשות שבין וההבדלה המחיצה

הן רשויות דשתי עולם41לטעות של דיחידו היחיד לרשות ומעילה,42, חגיגה בהלכות ועד"ז .
זה שענין בקדשים, מעילה תהי' שלא השמירה הם מעילה והלכות דקדשים, הו"ע שחגיגה
בזה, והענין חול. עניני בשביל בקודש ישתמשו שלא לחול, קודש שבין המחיצה ע"י נעשה
הוא זה שענין ולידע לחלק ברורה הכרה לו שאין המחיצה, העדר של מצב להיות שיכול
הגיע לא שעדיין באופן הוא התורה שלימוד והיינו, ברור, חול הוא זה וענין ברור קודש
לפי הדבר, וטעם טהור, טהור ועל טמא טמא על לומר ברורה הלכה לפסוק שיכול להדרגא
יכול זה שמצד בלבד), שכל אבל דקדושה, (שכל בלבד השכל מצד הוא שלו שהלימוד
התורה שלימוד שכדי משאבים, בין מחצצים מקול ועז"נ חיים. אלקים דברי ואלו אלו להיות
הענין להיות צריך המחיצות, של מקומם ספיקות ללא בוודאות אצלו שברור באופן יהי'

באוה"ת)34 מחצצים מקול בד"ה הובא – עה"פ יקר כלי

תרפה. ע' ריש בשלח

המשך)35 ואילך. רצ ע' ואילך. רעט ע' תרכ"ז סה"מ ראה

ואילך. קלב ע' תרפ"ח ואילך. תנב ע' עטר"ת תכב. ע' תרס"ו

ואילך. קיט ס"ע ניסן סה"מ תו"מ

ב.)36 צג,

יח.)37 טז, שמואלֿא

וש"נ.)38 ב. יג, עירובין

וש"נ.)39 א. יו"ד, שבת

תרס"ו)40 המשך רצא). ע' רפב. (ע' שם תרכ"ז סה"מ ראה

תלא. ע'

אוה"ת)41 שבת. מסכת ריש להאריז"ל הש"ס לקוטי ראה

פ"ג. תרל"ו רבים מים המשך ב. תרכ, ח"ג בראשית

ספל"ג.)42 תניא ראה
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והמקור מהמעיין תורה דברי לשאוב מצד43דמשאבים, (לא יהי' התורה שלימוד היינו, ,

של לאמיתתה לכוין יבוא שעי"ז הקב"ה, של ורצונו חכמתו התורה היות מצד אלא) השכל,
טהור. טהור ועל טמא טמא על ההלכה ולומר לאמיתו, אמת תורה,

וסיום‡Ì�Óו) להמשך משאבים בין מחצצים דמקול והשייכות הקשר להבין צריך עדיין
בישראל הקב"ה עשה צדקה חז"ל דרשו זה (שעל בישראל פרזונו צדקת הפסוק

האומות לבין בין44שפזרן מפוזרין ישראל כאשר דוקא הוא גו' מחצצים דמקול שהענין ,(

ללמדנו הפסוק כוונת אם דלכאורה, בישראל, פרזונו צדקת אומרו להבין צריך גם האומות.
בישראל הקב"ה עשה לשוןoxftyשצדקה מלכתחילה לכתוב צריך הי' האומות, לבין

בישראל, דפרזונו הענין הוא שהעיקר מוכח גופא ומזה פרזונו. ולא פיזור), (לשון פזרונו
האומות. לבין דפיזרן הענין להיות צריך לזה לבוא שכדי אלא

בברכותÔ·ÂÈÂז) מארז"ל ביאור הפסוק45בהקדם והתפארת46על והגבורה הגדולה הוי' לך
מצרים יציאת זו והגבורה כו' בראשית מעשה זו הגדולה הוי' לך וההוד, והנצח
וההוד ירושלים, זו והנצח תורה, מתן זו והתפארת כו' עקיבא דרבי משמי' תנא במתניתא כו',

כידוע בזה, והענין המקדש. בית מגדולה,47זו החל הספירות, פרטי כל נימנו זה שבפסוק
הספירות עיקרי שהם הוד, עד הספירות שאר וכן החסד, ספירת על ממשיך48דקאי (ולאח"ז

המלכות). ספירת הממלכה, הוי' ולך היסוד, ספירת ובארץ, בשמים כל כי בפ"ע בפיסקא
גדולתו על מורה בראשית שמעשה והיינו, בראשית, מעשה זו הגדולה הוי' לך חז"ל ופירשו

כמ"ש שיש49ית', הדומם, במין [הן שבנבראים הריבוי על נוסף דהנה, הוי', מעשיך גדלו מה
המדבר, במין ואפילו החי, ומין הצומח במין ועד"ז שונים, ממינים מינים נבראים ריבוי בו

רז"ל דומה50כמאמר מהן אחד ואין הראשון אדם של בחותמו אדם כל טבע שהקב"ה
לזה זה דומים פרצופיהן ואין לזה זה דומה דעתם אין שעז"נ51לחבירו, מעשיך52], רבו מה

הוי' מעשיך גדלו דמה הענין גם ישנו והנפלאים53הוי', הגדולים הברואים על בכללות דקאי ,
באיש קיימים שהם השמים, הארץ.54שבצבא צבא לגבי בערך שלא הם גדולים בכמות וגם ,

שנאמר מצרים יציאת זו והגבורה והיינו,55וממשיך, וגו', הגדולה היד את ישראל וירא
שהיו ביותר גדולים נסים מצרים, על הקב"ה שהביא המכות ע"י היתה ממצרים שהיציאה

וגו' ה' דוהפלה תומ"צ56באופן של ענינים בכו"כ מצרים ליציאת זכר נקבע ועז"נ57(שלכן .(
הוי', לך מ"מ, ונוראים, גדולים דברים ויצי"מ מע"ב היות שעם והגבורה, הגדולה הוי' לך

43(.7 שבהערה זהר גם ראה

שם.)44 רבה אליהו דבי תנא גם ראה

א.)45 נח,

יא.)46 כט, הימיםֿא דברי

ובכ"מ.)47 במקומו. האריז"ל סידור ראה

אוה"ת)48 א. דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ראה

תתקנב. ע' ח"ב נ"ך

ו.)49 צב, תהלים

(במשנה).)50 סע"א לז, סנהדרין

א.)51 לח, סנהדרין שם. ברכות

כד.)52 קד, תהלים

ב.)53 נו, וארא תו"א ראה

54(.142 ע' תשי"א סה"מ ה"א. פ"א ברכות ירושלמי ראה

ובכ"מ.

לא.)55 יד, בשלח

נט.)56 כח, תבוא פרש"י וראה ד. ט, וארא

ח"י)57 (תו"מ ואילך סל"ח המאמר שלאחרי בשיחה ראה
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והמקור מהמעיין תורה דברי לשאוב מצד43דמשאבים, (לא יהי' התורה שלימוד היינו, ,

של לאמיתתה לכוין יבוא שעי"ז הקב"ה, של ורצונו חכמתו התורה היות מצד אלא) השכל,
טהור. טהור ועל טמא טמא על ההלכה ולומר לאמיתו, אמת תורה,

וסיום‡Ì�Óו) להמשך משאבים בין מחצצים דמקול והשייכות הקשר להבין צריך עדיין
בישראל הקב"ה עשה צדקה חז"ל דרשו זה (שעל בישראל פרזונו צדקת הפסוק

האומות לבין בין44שפזרן מפוזרין ישראל כאשר דוקא הוא גו' מחצצים דמקול שהענין ,(

ללמדנו הפסוק כוונת אם דלכאורה, בישראל, פרזונו צדקת אומרו להבין צריך גם האומות.
בישראל הקב"ה עשה לשוןoxftyשצדקה מלכתחילה לכתוב צריך הי' האומות, לבין

בישראל, דפרזונו הענין הוא שהעיקר מוכח גופא ומזה פרזונו. ולא פיזור), (לשון פזרונו
האומות. לבין דפיזרן הענין להיות צריך לזה לבוא שכדי אלא

בברכותÔ·ÂÈÂז) מארז"ל ביאור הפסוק45בהקדם והתפארת46על והגבורה הגדולה הוי' לך
מצרים יציאת זו והגבורה כו' בראשית מעשה זו הגדולה הוי' לך וההוד, והנצח
וההוד ירושלים, זו והנצח תורה, מתן זו והתפארת כו' עקיבא דרבי משמי' תנא במתניתא כו',

כידוע בזה, והענין המקדש. בית מגדולה,47זו החל הספירות, פרטי כל נימנו זה שבפסוק
הספירות עיקרי שהם הוד, עד הספירות שאר וכן החסד, ספירת על ממשיך48דקאי (ולאח"ז

המלכות). ספירת הממלכה, הוי' ולך היסוד, ספירת ובארץ, בשמים כל כי בפ"ע בפיסקא
גדולתו על מורה בראשית שמעשה והיינו, בראשית, מעשה זו הגדולה הוי' לך חז"ל ופירשו

כמ"ש שיש49ית', הדומם, במין [הן שבנבראים הריבוי על נוסף דהנה, הוי', מעשיך גדלו מה
המדבר, במין ואפילו החי, ומין הצומח במין ועד"ז שונים, ממינים מינים נבראים ריבוי בו

רז"ל דומה50כמאמר מהן אחד ואין הראשון אדם של בחותמו אדם כל טבע שהקב"ה
לזה זה דומים פרצופיהן ואין לזה זה דומה דעתם אין שעז"נ51לחבירו, מעשיך52], רבו מה

הוי' מעשיך גדלו דמה הענין גם ישנו והנפלאים53הוי', הגדולים הברואים על בכללות דקאי ,
באיש קיימים שהם השמים, הארץ.54שבצבא צבא לגבי בערך שלא הם גדולים בכמות וגם ,

שנאמר מצרים יציאת זו והגבורה והיינו,55וממשיך, וגו', הגדולה היד את ישראל וירא
שהיו ביותר גדולים נסים מצרים, על הקב"ה שהביא המכות ע"י היתה ממצרים שהיציאה

וגו' ה' דוהפלה תומ"צ56באופן של ענינים בכו"כ מצרים ליציאת זכר נקבע ועז"נ57(שלכן .(
הוי', לך מ"מ, ונוראים, גדולים דברים ויצי"מ מע"ב היות שעם והגבורה, הגדולה הוי' לך

43(.7 שבהערה זהר גם ראה

שם.)44 רבה אליהו דבי תנא גם ראה

א.)45 נח,

יא.)46 כט, הימיםֿא דברי

ובכ"מ.)47 במקומו. האריז"ל סידור ראה

אוה"ת)48 א. דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ראה

תתקנב. ע' ח"ב נ"ך

ו.)49 צב, תהלים

(במשנה).)50 סע"א לז, סנהדרין

א.)51 לח, סנהדרין שם. ברכות

כד.)52 קד, תהלים

ב.)53 נו, וארא תו"א ראה

54(.142 ע' תשי"א סה"מ ה"א. פ"א ברכות ירושלמי ראה

ובכ"מ.

לא.)55 יד, בשלח

נט.)56 כח, תבוא פרש"י וראה ד. ט, וארא

ח"י)57 (תו"מ ואילך סל"ח המאמר שלאחרי בשיחה ראה

מד). ע' לקמן ואילך, 262 ס"ע
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כי ית', לגבי' חשיבי כלא וגבורה חסד המדות שגם והיינו, לך, ובטלים ממך נלקחים שהם
כמ"ש העולמות, בריאת לצורך אלא אינו המדות ענין כי58כל וחסדיך הוי' רחמיך זכור

דהנה, תורה, מתן זו והתפארת וממשיך, ממש. חשיבי כלא ה"ז ית' לגבי' אבל המה, מעולם
רוחניות הפכים, מב' כלול שהוא העולם, בכללות הן הפכים, וחיבור התכללות ענינה תפארת
של בפמליא שלום ביניהם, והחיבור וגוף, מנפש שכלול ונברא, נברא בכל והן וגשמיות,

מעלה של בפמליא שלום וגם לעשות59מטה, שניתנה תורה, במתן נעשה התפארת, שהו"ע ,

בעולם בנוגע60שלום אפילו כי, לך, בטלה מ"ת) (זו התפארת שמדת הוי', לך עז"נ וגם .
איתא ומסיים,61לתורה כו'. בביטול ה"ה ולכן תורה, שלמעלה חכמה נובלות אלא שאינה

דלעתיד המקדש ובית ירושלים בנין על דקאי המקדש, בית זו וההוד ירושלים, זו והנצח
עולמים ולעולמי לעד קיים שיהי' חורבן, אחריו שאין בנין נצח.62לבוא, בשם נקרא שלכן ,

‰�‰Âוהגבורה החסד ענפי הם והוד שנצח הספירות בסדר להבין63ידוע צריך ועפ"ז .
המקדש, בית זו וההוד ירושלים, זו והנצח בראשית, מעשה זו הגדולה הוי' לך מ"ש

עם קשור בראשית שמעשה אפשר איך וכמ"שדלכאורה החסד, מדת של כי64עיקרה
תכלית שזוהי לבוא, דלעתיד המקדש ובית ירושלים בנין ואילו יבנה, חסד עולם אמרתי

היעוד יקויים [שאז כולו65הבריאה שהעולם הענין אמיתית יהי' ואז וגו', הוי' כבוד ונגלה
ית' לו דירה והגבורה.66יהי' החסד ענפי אלא שאינם והוד נצח עם רק קשור ה"ז ,[

אדמהÂ‡È·Â¯ח) ע"ש אדם (שנקרא התחתון באדם הנצחון ממדת משל ע"פ יובן הענין
ומצד67לעליון מנגד, שיש במקום רק ומתעורר שייך הנצחון ענין דהנה, ,(

והענין המנגד. את לנצח כדי התוקף בכל עומד אזי ההתנגדות, לסבול יכול שאינו זה
[דאפשר זה מדבר והשכל התענוג שנסתלק במקום היא הנצחון מדת שפעולת בזה,
ראיות כמה לאחרי או הזמן, בהמשך אבל והשכל, התענוג מצד הדבר הי' שבתחילה
שלא אלא זה ואין כו', הלב הרגש גם ונסתלק ונאבד שבדבר], השכלי התענוג נאבד כו',
כו', והרגש שכל של ענין בזה שאין אף אמנם, זה. לדבר ההתנגדות את לסבול יכול
אצלו מעורר לדבר, התנגדות שיש גופא הא מ"מ, בלבד, החסד ענף שהוא נצח אם כי
אפילו ולמעלה השכל, מכח למעלה שהם נפשו שבפנימיות פנימיים היותר הכחות את
עצמותו את תופס שהנצחון והיינו, כנ"ל), בהדבר, תענוג לו אין (שהרי התענוג מכח
ההעלמות כל שמבטל ביותר, גדול בתוקף שלו הפעולה נעשית זה ומצד האדם, של
גורמת בתחילה הנה אותו, וסותמים במרוצה, שוטפים שמימיו הנהר וכמשל וההסתרים.
ובחוזק ביותר המים ריבוי התקבצות נעשה גופא העיכוב מצד אבל, המים, עיכוב הסתימה
יותר גדול ושטורעם בחיות המים זרימת מתחדשת ואז הסתימה, את שפורצים עד גדול

ו.)58 כה, תהלים

ב.)59 צט, סנהדרין ראה

חנוכה.)60 הלכות סוף רמב"ם ראה

ה.)61 פי"ז, ב"ר

א.)62 רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר

ובכ"מ.)63 ב). (סח, תכ"ב תקו"ז ראה

ג.)64 פט, תהלים

ה.)65 מ, ישעי'

ובכ"מ.)66 שנג. ע' תרס"ו המשך ראה

של"ה)67 פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ספר

ועוד. ב. כ, א. ג,
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כח את מעוררת שההתנגדות התחתון, האדם בנפש ודוגמתו הסתימה. קודם שהי' מכמו
גדול בתוקף אצלו חזק הדבר נעשה זה ומצד האדם, של עצמותו את שתופס הנצחון
וכל כחותיו כל את לבזבז ומוכן אצלו, מקום תופס אינו דבר ששום כך, כדי עד ביותר,
עד אשר בשבילו, אבותיו שאצרו האוצרות והן בעצמו שאצר האוצרות הן אוצרותיו,
נפשו את שמעמיד ועד בהמלחמה, הכל את משקיע ואעפ"כ בהם, לגעת רצה לא עתה
אודות מדובר כאשר גם שלכן, נפשו, בפנימיות נוגע הנצחון שענין משום זה וכל בסכנה,
האוצרות, וכל הכחות כל את יבזבזו שבשבילו שוה אינו שכל שע"פ ערך, לפי קטן ענין

מציאותו. ועצם נפשו בפנימיות שנוגע הנצחון בשביל הכל ליתן הוא מוכן

Ê"„ÚÂדמשיחא בעקבתא האדם הרגש68בעבודת מצד ולא השכל מצד אינה שהעבודה שאף ,

לאידך הרי בלבד, עול קבלת של באופן אם כי התענוג, מצד שאינה ועאכו"כ הלב,
לו ואין ומרגיש, מבין שאינו זה לו נוגע שלא הנצח, דמדת גדול היותר העילוי בזה יש גיסא,
מצד יותר עוד ניתוסף ובזה הבורא. רצון הוא שכן בגלל עבודתו עובד אלא וכו', תענוג
דנצח ובאופן גדול, בתוקף להתגבר מתעורר שעי"ז הגלות, שבזמן כו' והגזירות ההתנגדות

ינחם ולא ישקר לא למעלה69ישראל היא שעבודתו כיון שינוי, שום בזה לשלוט יכול שלא ,

הזקן רבינו מאמר תוכן גם וזהו שינויים. בעלי שהם הנפש בשם70מכחות השמחה בעל
הכתוב בפירוש ס'זאל71הבעש"ט זיך מ'ווינטשט (אז חזיתיך בקודש הלואי חזיתיך, בקודש ַָכן

גדולה בתשוקה חזיתיך קיים, הי' שביהמ"ק בזמן בקודש הלואי היינו, חזיתיך), בקודש זיין
צי' דארץ ומצב במעמד הגלות, בזמן כמו המצוות, וקיום התורה בלימוד ותוקף בחיות כזו,
צו האט און ניט זאך קיין פילט און ניט זאך קיין האט (ער דבר שום לו שאין זה שמצד ַַָָועיף,
כמה נפשי לך דצמאה באופן ביותר, וצמאון בתשוקה מתעורר ה"ה שייכות), קיין ניט זאך ַקיין

בשרי בדורות72לך מאשר יותר נפש המסירת ענין ניכר האחרונים בדורות שדוקא הטעם וזהו .
אינם שסוכ"ס וכיון יותר, בגילוי הלב והרגש דשכל הענינים היו שלפנ"ז בדורות כי, שלפנ"ז,

ה בדורות משא"כ הנפש, עצם על מעלימים הם הרי הנפש, עצם ולא הנפש כחות אחרוניםאלא
פעולתה שתפעל ובאופן הנפש, עצם גילוי להיות יותר נקל הלב, והרגש השכל גילוי שנתעלם

נפש. מסירת של באופן העבודה להיות בפועל, ומעשה דיבור במחשבה

‰ÊÓÂע"י שמתעוררת הבדלות, אלפי באלף להבדיל מלמעלה, ההמשכה לאופן בנוגע גם מובן
הרגש או שכל תענוג, עם קשורה למטה האדם עבודת שכאשר והיינו, למטה. האדם עבודת
במדה הם למטה וההשפעות ההמשכות כל [שהרי כזה באופן היא מלמעלה ההמשכה גם אזי הלב,

מדה בסדר73כנגד היא שההמשכה המקבל], כלי ערך ולפי דלתתא האתערותא ערך לפי ,

שלמעלה בתנועה עומד למטה האדם כאשר אבל והגבלה. במדידה ה"ה ובמילא השתלשלות,
כדי עד הענינים וכל הכחות כל מבזבז זה שבשביל הנצחון, תנועת שזוהי שלו, ההשתלשלות מסדר
מסדר שלמעלה מבחינה ההמשכה נעשית ועי"ז למעלה, הנצחון תנועת את מעורר ה"ז נפש, מסירת
עתה. עד וגנוזים טמונים שהיו היקרים האוצרות את לו ונותנים שמבזבזים ובאופן השתלשלות,
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כח את מעוררת שההתנגדות התחתון, האדם בנפש ודוגמתו הסתימה. קודם שהי' מכמו
גדול בתוקף אצלו חזק הדבר נעשה זה ומצד האדם, של עצמותו את שתופס הנצחון
וכל כחותיו כל את לבזבז ומוכן אצלו, מקום תופס אינו דבר ששום כך, כדי עד ביותר,
עד אשר בשבילו, אבותיו שאצרו האוצרות והן בעצמו שאצר האוצרות הן אוצרותיו,
נפשו את שמעמיד ועד בהמלחמה, הכל את משקיע ואעפ"כ בהם, לגעת רצה לא עתה
אודות מדובר כאשר גם שלכן, נפשו, בפנימיות נוגע הנצחון שענין משום זה וכל בסכנה,
האוצרות, וכל הכחות כל את יבזבזו שבשבילו שוה אינו שכל שע"פ ערך, לפי קטן ענין

מציאותו. ועצם נפשו בפנימיות שנוגע הנצחון בשביל הכל ליתן הוא מוכן

Ê"„ÚÂדמשיחא בעקבתא האדם הרגש68בעבודת מצד ולא השכל מצד אינה שהעבודה שאף ,

לאידך הרי בלבד, עול קבלת של באופן אם כי התענוג, מצד שאינה ועאכו"כ הלב,
לו ואין ומרגיש, מבין שאינו זה לו נוגע שלא הנצח, דמדת גדול היותר העילוי בזה יש גיסא,
מצד יותר עוד ניתוסף ובזה הבורא. רצון הוא שכן בגלל עבודתו עובד אלא וכו', תענוג
דנצח ובאופן גדול, בתוקף להתגבר מתעורר שעי"ז הגלות, שבזמן כו' והגזירות ההתנגדות

ינחם ולא ישקר לא למעלה69ישראל היא שעבודתו כיון שינוי, שום בזה לשלוט יכול שלא ,

הזקן רבינו מאמר תוכן גם וזהו שינויים. בעלי שהם הנפש בשם70מכחות השמחה בעל
הכתוב בפירוש ס'זאל71הבעש"ט זיך מ'ווינטשט (אז חזיתיך בקודש הלואי חזיתיך, בקודש ַָכן

גדולה בתשוקה חזיתיך קיים, הי' שביהמ"ק בזמן בקודש הלואי היינו, חזיתיך), בקודש זיין
צי' דארץ ומצב במעמד הגלות, בזמן כמו המצוות, וקיום התורה בלימוד ותוקף בחיות כזו,
צו האט און ניט זאך קיין פילט און ניט זאך קיין האט (ער דבר שום לו שאין זה שמצד ַַָָועיף,
כמה נפשי לך דצמאה באופן ביותר, וצמאון בתשוקה מתעורר ה"ה שייכות), קיין ניט זאך ַקיין

בשרי בדורות72לך מאשר יותר נפש המסירת ענין ניכר האחרונים בדורות שדוקא הטעם וזהו .
אינם שסוכ"ס וכיון יותר, בגילוי הלב והרגש דשכל הענינים היו שלפנ"ז בדורות כי, שלפנ"ז,

ה בדורות משא"כ הנפש, עצם על מעלימים הם הרי הנפש, עצם ולא הנפש כחות אחרוניםאלא
פעולתה שתפעל ובאופן הנפש, עצם גילוי להיות יותר נקל הלב, והרגש השכל גילוי שנתעלם

נפש. מסירת של באופן העבודה להיות בפועל, ומעשה דיבור במחשבה

‰ÊÓÂע"י שמתעוררת הבדלות, אלפי באלף להבדיל מלמעלה, ההמשכה לאופן בנוגע גם מובן
הרגש או שכל תענוג, עם קשורה למטה האדם עבודת שכאשר והיינו, למטה. האדם עבודת
במדה הם למטה וההשפעות ההמשכות כל [שהרי כזה באופן היא מלמעלה ההמשכה גם אזי הלב,

מדה בסדר73כנגד היא שההמשכה המקבל], כלי ערך ולפי דלתתא האתערותא ערך לפי ,

שלמעלה בתנועה עומד למטה האדם כאשר אבל והגבלה. במדידה ה"ה ובמילא השתלשלות,
כדי עד הענינים וכל הכחות כל מבזבז זה שבשביל הנצחון, תנועת שזוהי שלו, ההשתלשלות מסדר
מסדר שלמעלה מבחינה ההמשכה נעשית ועי"ז למעלה, הנצחון תנועת את מעורר ה"ז נפש, מסירת
עתה. עד וגנוזים טמונים שהיו היקרים האוצרות את לו ונותנים שמבזבזים ובאופן השתלשלות,
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דהנה,Â‡È·Â¯ט) נצחון, של באופן למטה העבודה ע"י ומתגלה שנמשך דלמעלה האוצר ענין
חז"ל שנאמר74אמרו שמים, יראת של אוצר אלא גנזיו בבית להקב"ה לו יראת75אין
אמרו וכן אוצרו. היא שנאמר76ה' בלבד, שמים יראת אלא בעולמו להקב"ה לו ישראל77אין ועתה

וכתיב וגו', ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' וגו',78מה חכמה היא ה' יראת הן לאדם ויאמר
ב' יותר, ובפרטיות בעולם. היראה היא יחידה רש"י, ופירש הן, לאחת קורין יווני בלשון שכן
חכמה), היא ה' יראת והן ליראה, אם כי גו' ישראל (ועתה שבאדם להיראה בנוגע הנ"ל הפסוקים
על קאי ליראה, אם כי גו' ישראל ועתה דמ"ש עילאה. ויראה תתאה יראה ביראה, דרגות ב' הם

תתאה הלשון79יראה לומר שייך זה שעל ,m` ikזוטרתי מילתא היא שיראה היינו, ומ"ש74ליראה, .
שבנפש היחידה מבחי' שהיא מהחכמה, שלמעלה עילאה יראה על קאי חכמה, היא ה' יראת הן

רש"י לשון צריךdcigi(כדיוק ועפ"ז שבנפש. מחכמה אפילו שלמעלה הכתר, בחי' היראה), היא
שמים יראת אלא בעולמו להקב"ה לו אין אמרם קאיcalaלהבין זה שבמאמר כיון דלכאורה, ,

שהוא בלבד, הלשון זה על לומר שייך איך עילאה, יראה על גם אלא) תתאה, יראה על רק (לא
מרומז שבזה הוא, הענין אך זוטרתי. מילתא שהיא תתאה ליראה רק ששייך אם, כי הלשון כמו
אופן שזהו תתאה, דיראה זוטרתי המילתא הפחות לכל בעצמו מעורר למטה האדם שכאשר
מלמעלה, שנותנים עילאה יראה גם לו שיומשך מעורר זה הרי נפש, ומסירת עול דקבלת העבודה

הטוב אוצרו את לך הוי' יפתח מבקשים זה שעל שמים, יראת של גם80מהאוצר יתבאר ועפ"ז .
בתוס' איתא ירושלים בפירוש דהנה, ירושלים, זו הנצח שלם,81מארז"ל וע"ש יראה ע"ש שהוא

היראה שלימות העבודה82דהיינו, שע"י ירושלים, זו הנצח וזהו שמים. יראת של האוצר שזהו ,

היראה. שלימות דירושלים, שזהו"ע שלמעלה, האוצר ומתגלה נמשך נצחון, של באופן

דראÈÂ˘י) שאכשור היות דעם דתורה, והגילויים להמשכות בנוגע גם הוא שכן להוסיף,
בנוגע83(בתמי') ועד"ז בכלל, בתורה הגילויים ומתרבים הולכים לדור מדור מ"מ, ,

אלו בדורות דדוקא האריז"ל [כמ"ש גופא האחרונים בדורות התורה דפנימיות להגילויים
זא לגלות ומצוה מותר היתההאחרונים הקבלה שחכמת הראשונים כבדורות דלא החכמה, ת

בלבד סגולה ליחידי אם כי חכמים, תלמידי מכל ונעלמה הי'84נסתרה שבתחילה דאף ,[

הרי והטבעי, האנושי לשכל עדיין שייך הי' שלא וסגנון באותיות התורה דפנימיות הגילוי
נעשה השמחה, בעל ע"י חב"ד חסידות תורת מגילוי החל ממש, האחרונים בדורות דוקא
האנושי לשכל אפילו מובן להיות צריך) (ובמילא שיכול באופן התורה דפנימיות הגילוי
ונפש הגוף שאפילו כזה באופן דוקא היא העבודה שעיקר ועד הטבעי, לשכל ואפילו
מובן, אינו ולכאורה התורה. בפנימיות גם) אלא דתורה, בגליא רק (לא חדורים יהיו הבהמית
למה התורה, פנימיות ועאכו"כ דתורה, גליא אפילו התורה, ויוקר מעלת ביותר שגדלה דכיון

ב.)74 לג, ברכות

ו.)75 לג, ישעי'

ב.)76 לא, שבת

יב.)77 יו"ד, עקב

כח.)78 כח, איוב

סע"ב).)79 (ס, פמ"ב תניא

יב.)80 כח, תבוא

יו"ד.)81 פנ"ו, מב"ר הר). (ד"ה א טז, תענית

ובכ"מ.)82 ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת

וש"נ.)83 (ובפרש"י). ב לט, יבמות – חז"ל לשון

ב).)84 (קמב, סכ"ו אגה"ק תניא

c"iyz'd ,elqk h"i

הבנין להיות שכדי והיינו, ירושלים, זו הנצח שעז"נ הוא, הענין אך כזה. יקר אוצר מבזבזים
ומתגלה נמשכת עי"ז הרי תתאה, ביראה היא העבודה שהתחלת [דאף שלם יראה דירושלים,
מעוררים (שעי"ז למטה בהאדם הנצחון ענין את לעורר צריך ס"ט)], (כנ"ל עילאה היראה גם
ומצב במעמד הוא למטה שהאדם והיינו, הכסא), שעל העליון בהאדם הנצחון ענין את
שזהו דקדושה, בנפש לא ואפילו דקדושה, בשכל לא אפילו דבר, בשום מתחשב שאינו

דמסירת לוytpהדיוק שתהי' רצונו מפני – הנפש את גם אלא הגוף את רק לא שמוסר ,

דבזבוז הענין למעלה פועל ועי"ז שבתורה, דהגליא הפנימיות שהוא התורה לחלק שייכות
פנימיות גם) אלא דתורה, גליא רק (לא למטה ויתגלה שיומשך עילאה, מלכא המלך, אוצרות

המשיח לביאת הכנה הוא האחרונים בדורות התורה פנימיות שגילוי וכיון אשר,85התורה. ,

בביאת המקווה היעוד ודוגמת מעין ההכנה להיות צריכה מ"מ, בלבד, הכנה היותו עם
באופן התורה פנימיות והפצת לימוד שיהי' אלו בדורותינו ומצוה חובה לכן, המשיח,
זאת יסביר האלקית דנפש שהשכל אלא האלקית, דנפש השכל את רק לא תופס שהלימוד
להמעמד ההכנה שזוהי הבהמית, דנפש בהשכל גם שיחדור ועד הטבעית, דנפש להשכל גם

היעוד שיקויים לבוא דלעתיד הארץ.86ומצב מן אעביר הטומאה רוח את

שאורÂ‰ÊÂיא) היא שהכוונה כיון דהנה, האומות, לבין שפזרן בישראל הקב"ה עשה צדקה
הכתוב (כלשון מצרים ובארץ אשור בארץ גם מקום, בכל יגיע הוי' 87ואחדות

פיזר לכן נדחת, פינה אפילו להשאיר מבלי מצרים), בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים
בכל שנתפזרו דתהו הניצוצות כל את ויקבצו שיבררו כדי האומות, לבין ישראל את הקב"ה
יהי' זה שבשביל סיבה זו אין דתהו, הניצוצות עבור צדקה של ענין שזהו אף אמנם, המקומות.
חז"ל אמרו זה ועל לכך. זקוקים אינם עצמם מצד שהם בשעה בה דנש"י, ובזבוז הפיזור
היינו, בישראל, פרזונו צדקת הפסוק על שדרשו כפי בישראל, צדקה הוא האומות לבין שהפיזור

דצדקת הענין היא הכוונה ירושליםepefxtשתכלית תשב פרזות מלשון דייקא, פרזונו ,88בישראל,

דוקא, פרזות אלא והגבלה, מדידה של שזהו"ע חומה, מוקפת עתה שהיא כמו תהי' שלא היינו,
פרזונו והגבלה, ממדידה שלמעלה לדרגא שיבואו בישראל, ועד"ז והגבלה, ממדידה למעלה
מתוך עבודתם תהי' ששם דוקא, האומות לבין דישראל הפיזור להיות צריך זה ובשביל בישראל,
שלמעלה מבחי' וההשפעות ההמשכות כל יקבלו ועי"ז והגבלה, ממדידה שלמעלה תנועה
על דקאי וגו', משאבים בין מחצצים מקול הכתוב בתחילת ועז"נ ס"ח). (כנ"ל והגבלה ממדידה
אלא) שבה, השכל בגלל (לא תורה שלומד דנפשי', אליבא יעקב) (קול התורה דלימוד העבודה

תורת הוי', תורת שהיא טהורjמשום ועל טמא טמא על לומר ביכלתו שאז ית', ורצונו חכמתו ,

באים עי"ז אשר, ס"ה), (כנ"ל ומעילה חגיגה שבת, להלכות השייכות המחיצות לקבוע טהור,
הם ההשפעות שכל היינו, ירושלים, תשב פרזות ע"ד בישראל, פרזונו דצדקת המקווה להיעוד
מדידות ללא התורה גילוי רוחניות, להשפעות בנוגע רק לא והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן
ע"י – הטוב אוצרו את לך הוי' יפתח מ"ש יקויים גשמיות להשפעות בנוגע גם אלא והגבלות,

ירא של האוצר פתיחת רויחי.הקדמת ומזוני חיי בבני לישראל טוב רב יומשך ומזה שמים, ת
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הבנין להיות שכדי והיינו, ירושלים, זו הנצח שעז"נ הוא, הענין אך כזה. יקר אוצר מבזבזים
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דצדקת הענין היא הכוונה ירושליםepefxtשתכלית תשב פרזות מלשון דייקא, פרזונו ,88בישראל,
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פרזונו והגבלה, ממדידה שלמעלה לדרגא שיבואו בישראל, ועד"ז והגבלה, ממדידה למעלה
מתוך עבודתם תהי' ששם דוקא, האומות לבין דישראל הפיזור להיות צריך זה ובשביל בישראל,
שלמעלה מבחי' וההשפעות ההמשכות כל יקבלו ועי"ז והגבלה, ממדידה שלמעלה תנועה
על דקאי וגו', משאבים בין מחצצים מקול הכתוב בתחילת ועז"נ ס"ח). (כנ"ל והגבלה ממדידה
אלא) שבה, השכל בגלל (לא תורה שלומד דנפשי', אליבא יעקב) (קול התורה דלימוד העבודה

תורת הוי', תורת שהיא טהורjמשום ועל טמא טמא על לומר ביכלתו שאז ית', ורצונו חכמתו ,

באים עי"ז אשר, ס"ה), (כנ"ל ומעילה חגיגה שבת, להלכות השייכות המחיצות לקבוע טהור,
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החסידות* תורת של ענינה

החסידות‡. תורת של לענינה והחידוש1בנוגע –
נאמרו – לפניה שנתגלו התורה חלקי על שבה

ומהם: רבים. ביאורים
של במצב העולם היה טוב שם הבעל של בזמנו א)
ותורת טוב שם הבעל גילוי ידי ועל התעלפות,

העולם נתעורר .3מהתעלפותו2החסידות,

הדין" משורת לפנים שעושה הוא "חסיד 4ב)

רז"ל שמזיק5(וכמאמר גב על אף – חסיד "שורפן
לו").

הטבעיים שהכוחות הוא החסידות "מעלת ג)
אלוקיים" כוחות בעל3נעשים הזקן רבנו וכמאמר .

לשנות הוא החסידות ענין "כל ערוך והשולחן התניא
מידותיו" אלא6טבע הטבעיים מידותיו לשנות רק לא :

מידותיו" "טבע – .7גם

גם ואחד, אחד כל אשר חידשה החסידות תורת ד)
יוכל עצמו, את זיכך לא וגם גבוהה נשמה לו שאין מי

אלקות ביארה8להשיג החסידות שתורת זה ידי על כי .

אל וקירבתם שבתורה ה"סוד" חלק של הענינים את
– הנפש ותכונות מכוחות ומשלים בדוגמאות השכל

אלוקה" אחזה אחד9"מבשרי לכל האפשרות ניתנה –
בהשכל רק ולא שבתורה; זה חלק גם להשיג ואחת
השכלית שבנפשו בהשכל גם אלא האלוקית, שבנפשו

הבהמית. שבנפשו בהשכל – עד

היא·. החסידות תורת אשר כדלקמן, ופשוט מובן
ומכיוון שונים. מפרטים מורכבת שאינה אחת נקודה

(ובעוד הנ"ל בביאורים שנאמרו המעלות שכל
שמעלות10ביאורים – מוכרח הרי הן, שונות מעלות ,(

את וממצות מגדירות אינן תורתdzednאלו של
עצמית נקודה היא החסידות של מהותה החסידות.
נקודתה מצד – אלא פרטיים, מענינים המופשטת

הנ"ל מעלות ממנה ומסתעפות נמצאות .11העצמית,

לעיל [כמדובר היא החסידות של העצמית הנקודה
אדמו"ר כ"ק של מאמר הוא שביסודו בהמאמר,

נ"ע מבחינת12(מהורש"ב) חדש אור המשכת – [

הכתר בחי'13פנימיות המשכת – יותר ולמעלה ,

ברדל"א שנמצא סוף אין בחינת ממש, עתיק פנימיות
אתיידע] דלא .14[=ברישא

כל אשר מכריח בהמאמר), (שנאמר עצמו זה וענין
רק הן שונים במקומות המבוארות שבחסידות המעלות
שהחסידות מכיוון כי העצמית. מנקודתה הסתעפות
אשר ופשוט מובן הרי סוף, אין בחינת המשכת היא
אלא אינם הענינים שאר וכל העצמי, הוא סוף" "אין

ממנו. ומסובבים נמצאים

הוא‚. החסידות, לתורת בנוגע לעיל האמור
zellkaֿהמיני כל כוללת התורה התורה: חלקי בכל

בעולם הנמצאות ומעלות שלימות
האדם הוא קטן העולם בעניני – בכלל 15[הנחלקות

המידות: ומעלות המוחין למעלות –

המשפטים הרי – טובות ומידות מוסריות בהנהגות
אבות (דמסכת שבתורה המוסר הם16ודרכי וכדומה)

ה'תשכ"ו. כסלו י"ט – הזקן אדמו"ר גאולת חג משיחת קטע (*

.46 הערה להלן וראה
החסידות1) לימוד וקונטרס החסידות תורת קונטרס כן גם ראה

אדמו"ר). וחמי מורי (לכ"ק
ומכיוון2) בהתעלפות. היו שישראל ,3 שבהערה בכתב-יד

במצב העולם במילא בהתעלפות, כשהם הרי בלבם", "נתן שהעולם
רע"ב). ה במדבר תורה לקוטי (ראה hily"`זה x"enc` w"k zxrd]

[zeciqgd zxez ly dpipr qxhpew oeilib lr.

(3] למי). נודע (לא ישן דא"ח יד בכתב l"endנמצא zxrdנד פס:
ע' עז מגדל ספר וראה קמב, עמוד א חלק תרס"ג המאמרים בספר

] סו. סה. ע' שבט יו"ד קובץ גם וראה ואילך] l"endשנו zxrd:

ואילך]. 471 עמוד סוף ב חלק שיחות לקוטי
שהקדימו4) בשעה שבהמשך (תשכ"ו) העת"ר בשלום פדה ד"ה

] תשל"א ברוקלין, – שעו) (סעיף l"endתער"ב zxrdתער"ב המשך :

תרעג]. ע' ב חלק
א.5) סח, ח"א דיבורים לקוטי וראה שם. ותוספות א יז, נדה
א.6) נו, שם דבורים לקוטי

ואילך.7) סו ע' ג חלק ב"התמים" ונתבאר ב. עמוד שם
(8.113 ע' שלום תורת
ואילך.9) ב שלב, ב חלק דבורים לקוטי וראה כו. יט, איוב

בתורת [שנתחדש זה ענין שמצד ,185 ע' שלום בתורת ועיין
שלמעלה], העניינים את משיגים שבאדם הכוחות ידי שעל החסידות
ענין עם זה ענין לקשר יש זה פי ועל עיי"ש. אלקות. הכוחות נעשים

הג'.
השיח10) ס' ובכ"מ.ראה ואילך. 26 ע' ה'ש"ת קיץ ות
במהות11) תופסים דוקא אלו מעלות ידי על מקום, שמכל אלא

חי. סעיף כדלהלן החסידות,
הנ"ל.12) בשלום פדה ד"ה
שעג).13) (סעיף שם
שעו).14) שעד. (סעיף שם
פל"א.15) אדר"נ ועייג"כ א). (ק, תס"ט ת"ז ג. פקודי תנחומא

והי' רד"ה במדבר לקו"ת פע"ב. ח"א מו"נ ב. קלד, זח"א ד. א, קה"ר
מספר.
אבות.16) מס' ריש הרע"ב פירוש ראה
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בני ׁשּבדּו המוסר שיטות וכל והאמת. הטוב ֶָתכלית
ושקר אמת ורע, טוב הן מעורבות מליבם, .17אדם

הוא מקורם מהשיטות אחת בכל שישנם הטוב וחלקי
בתורה

אדמו"ר וחמי מורי מכ"ק הסיפור ,18(וכידוע

מנ והביעושבאחת אנשים כמה התווכחו סיעותיו,
המדיניות להשיטות התורה יחס אודות שונות דיעות
מקור הראה מהם אחד וכל מסכמת, היא מהן איזו ועם
מורי כ"ק דעת חוות את כששאלו לשיטתו. בתורה
תכלית להיותה התורה, ענה: בזה, אדמו"ר וחמי
שבכל הטובים הענינים כל בה ישנם והטוב, האמת

השיטות).

היותר החכמה היא התורה – להחכמות בנוגע
שנאמר כמו לעיני19נעלית, ובינתכם חכמתכם היא כי

העמים]

(גם בעולם החיות השפעת שכל אלא בלבד זו ולא
תורה של) קל ב(דקדוק תלוי' העליונים) .20בעולמות

של מהותה התורה. של מהותה זוהי לא אמנם,
סוף אין באור לגמרי "מיוחדת שהיא מה הוא תורה
שכל כיוון ולכן, הייחוד". בתכלית בה המלובש ב"ה
גם הם כן ב"ה, סוף אין לגבי ממש כלא הם העולמות
חיות בתהילת כלל לשבחה "אין ולזאת התורה, לגבי

חשיבי" ממש דלא מאחר העולמות, מצד18כל – אלא .

ב"ה, סוף אין באור היא שמיוחדת העצמית, נקודתה
ושלימות המיניֿמעלות כל את גם במילא היא כוללת

וכו'. החיות השפעת – ידה ועל שבעולם,

ש אף היאlkאכן, העצמית נקודתם התורה, חלקי
עיקר זה, בכל ב"ה, סוף אין באור מיוחדים שהם מה
בהמאמר (וכאמור החסידות בתורת מתבטא זו נקודה
סוף אין המשכת (דווקא) שהיא ל"חסידות", בנוגע

ברדל"א), שנמצא

שבהם סוף" ה"אין בחי' התורה, חלקי כל כי
ו"מבטא" המגדיר ציור – ציור באיזה הוא מתלבש
חלק של זה וציור זה, חלק של מהותו ַארויס) (גיט
על הוא מעלים סוד], דרוש, רמז, [פשט, זה תורה
דלבוש העלם – בו המלובש סוף האין פשיטות
החסידות, תורת ואילו להחליפו. אפשר אי שכביכול
שענין וה"ציורים" ציור, באיזה מוגדרת שאינה מכיוון

כלבוש – ידם על מתגלה etelgieתחליפם21שבחסידות

שבתורה פרד"ס החלקים ד' כל את היא כוללת (שלכן
כדלהלן אותם, בהעלם22ומחי' מעלים הציור אין ,(

שבו. סוף האין פשיטות את אמיתי

ידי„. על יובהר החסידות תורת של מהותה ביאור
(של "משכרה כי משיח. של הפנימי תוכנו ביאור

מהותה" נדע [הפצת23מצוה) ידי על אשר ומכיוון ,24

מר" "אתי החסידות הרי25מעינות] משיחא, מלכא דא
מהותה את נדע שכרה, – משיח של .26מענינו

נעלים. ענינים וכמה כמה יתחדשו המשיח בביאת
(והשכינה ישראל גאולת למעלה27וכמו: מהגלות; (

דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל "יהיו מזה:
דיעה הארץ מלאה כו' בוראם דעת וישיגו הסתומים

כו'" הוי' במעשה28את וחידוש שינוי מזה: למעלה ;

29בראשית

ב"ר17) (ראה ולתקן לעשות אלקים ברא העולם ענייני כל כי
וע' תקיד (ע' עה"פ אוה"ת ואילך. ב מז, זח"א שם. וברש"י ו. פי"א,
ס"פ (תו"א ורע טוב הם מעורבים הדעת עץ חטא ולאחרי תשיז))
לקו"ד (ראה כו' בלא טוב ואין ובכ"מ) ב. יד, תולדות תו"ח תולדות.

א). פז, ח"א
(18] בקופיר). (י"ל תרח"ץ טבת מד' l"endבמכתבו zxrdאג"ק :

ואילך]. ר ע' ח"ד שלו
ו.19) ד, דברים
א-ב.20) מא, דרמ"צ להו. קרית זמירות דוד ד"ה בתניא קו"א
ובכ"מ.
אפשר21) שאי דיש בלבושים, סוגים דב' וכידוע כז. קב, תהלים

תלבישני). ובשר דעור (וכהלבוש להחליפם
ואילך.22) ח' סעיף
א).23) (נג, ל"ט פרק תניא
ב24) כא.הzvtdהדיוק סעיף להלן ראה דוקא, מעיינות
באגרתו25) טוב שם הבעל שכתב וכמו – יבא שאז המשיח מענה

נדפסה: תק"ז, שנת השנה בראש שלו הנשמה עליית דבר על הידועה
ז טוב שם מהבעל המכתבים בספר יוסף; פורת בן הספר "לבסוף

– המכתב מן שהעתיקה המו"ל וכותב תרפ"ג, (לבוב ותלמידיו
החתום – יחיאל ר' וכו' הצדיק הרב טוב שם הבעל של חתנו כתב-יד
(ירושלים נסתרות גנזי בספר טוב); שם הבעל של קדשו יד כתב בעצם

טוב, שם כתר ספר בתחילת ממנה וחלק – סה. סי' ח"א תרפ"ד) ת"ו
ממעזריטש. המגיד להרב אמרים לקוטי וספר

ראה – חסידות פי על המשיח ומענה טוב שם הבעל שאלת ביאור
טז-יח. ליקוט ב חלק דבורים לקוטי

שההמשכה26) ואילך), שעה (סעיף הנ"ל בשלום פדה ד"ה גם ראה
דלעתיד. ההמשכה דוגמת היא ד"חסידות"

הגליות.27) מבין עמהן שב הקב"ה א) כט, (מגילה רז"ל כמאמר
הייתה28) לא המקדש בית בזמן שגם – מלכים. הל' סוף רמב"ם

גו'. הוי' את דעה הארץ מלאה
אף29) – כו' המעדנים וכל כו' קנאה יהי' דלא שם רמב"ם ראה

וכמה כמה אחת ועל הוא. משל גו'" זאב ד"וגר ר"פ) (שם לדעתו
דהדברים – והחסידות) הקבלה תורת הכרעת היא (וכן להדעה
עבודת ב). הלכה ח פרק תשובה (הלכות ראב"ד כן גם ועיין כפשוטם.

מקומות. ובכמה מ"א. פרק ב חלק הקודש
דגם בדוחק), פנים כל (על הענין לחומר לומר אפשר ואו
דיעה הארץ ו"מלאה הוא, משיח שוודאי לאחרי תקופות ב' לרמב"ם

בתקופה יהי' מדברdpey`xdגו'" שם שברמב"ם הפרק וכל דגאולה,
שכתוב שמה ב הלכה פ"ט תשובה בהל' שכתוב וכמו זו. בתקופה

הולך. כמנהגו שעולם בהתקופה מיירי גו' דיעה הארץ ומלאה
ח פרק תשובה (הל' משנה הלחם קושיית לתרץ יש זה פי על
הוא בלבד" מלכיות שעבוד אלא כו' בין "אין שכתוב מה כי ז), הלכה
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בני ׁשּבדּו המוסר שיטות וכל והאמת. הטוב ֶָתכלית
ושקר אמת ורע, טוב הן מעורבות מליבם, .17אדם

הוא מקורם מהשיטות אחת בכל שישנם הטוב וחלקי
בתורה

אדמו"ר וחמי מורי מכ"ק הסיפור ,18(וכידוע

מנ והביעושבאחת אנשים כמה התווכחו סיעותיו,
המדיניות להשיטות התורה יחס אודות שונות דיעות
מקור הראה מהם אחד וכל מסכמת, היא מהן איזו ועם
מורי כ"ק דעת חוות את כששאלו לשיטתו. בתורה
תכלית להיותה התורה, ענה: בזה, אדמו"ר וחמי
שבכל הטובים הענינים כל בה ישנם והטוב, האמת

השיטות).

היותר החכמה היא התורה – להחכמות בנוגע
שנאמר כמו לעיני19נעלית, ובינתכם חכמתכם היא כי

העמים]

(גם בעולם החיות השפעת שכל אלא בלבד זו ולא
תורה של) קל ב(דקדוק תלוי' העליונים) .20בעולמות

של מהותה התורה. של מהותה זוהי לא אמנם,
סוף אין באור לגמרי "מיוחדת שהיא מה הוא תורה
שכל כיוון ולכן, הייחוד". בתכלית בה המלובש ב"ה
גם הם כן ב"ה, סוף אין לגבי ממש כלא הם העולמות
חיות בתהילת כלל לשבחה "אין ולזאת התורה, לגבי

חשיבי" ממש דלא מאחר העולמות, מצד18כל – אלא .

ב"ה, סוף אין באור היא שמיוחדת העצמית, נקודתה
ושלימות המיניֿמעלות כל את גם במילא היא כוללת

וכו'. החיות השפעת – ידה ועל שבעולם,

ש אף היאlkאכן, העצמית נקודתם התורה, חלקי
עיקר זה, בכל ב"ה, סוף אין באור מיוחדים שהם מה
בהמאמר (וכאמור החסידות בתורת מתבטא זו נקודה
סוף אין המשכת (דווקא) שהיא ל"חסידות", בנוגע

ברדל"א), שנמצא

שבהם סוף" ה"אין בחי' התורה, חלקי כל כי
ו"מבטא" המגדיר ציור – ציור באיזה הוא מתלבש
חלק של זה וציור זה, חלק של מהותו ַארויס) (גיט
על הוא מעלים סוד], דרוש, רמז, [פשט, זה תורה
דלבוש העלם – בו המלובש סוף האין פשיטות
החסידות, תורת ואילו להחליפו. אפשר אי שכביכול
שענין וה"ציורים" ציור, באיזה מוגדרת שאינה מכיוון

כלבוש – ידם על מתגלה etelgieתחליפם21שבחסידות

שבתורה פרד"ס החלקים ד' כל את היא כוללת (שלכן
כדלהלן אותם, בהעלם22ומחי' מעלים הציור אין ,(

שבו. סוף האין פשיטות את אמיתי

ידי„. על יובהר החסידות תורת של מהותה ביאור
(של "משכרה כי משיח. של הפנימי תוכנו ביאור

מהותה" נדע [הפצת23מצוה) ידי על אשר ומכיוון ,24

מר" "אתי החסידות הרי25מעינות] משיחא, מלכא דא
מהותה את נדע שכרה, – משיח של .26מענינו

נעלים. ענינים וכמה כמה יתחדשו המשיח בביאת
(והשכינה ישראל גאולת למעלה27וכמו: מהגלות; (

דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל "יהיו מזה:
דיעה הארץ מלאה כו' בוראם דעת וישיגו הסתומים

כו'" הוי' במעשה28את וחידוש שינוי מזה: למעלה ;

29בראשית

ב"ר17) (ראה ולתקן לעשות אלקים ברא העולם ענייני כל כי
וע' תקיד (ע' עה"פ אוה"ת ואילך. ב מז, זח"א שם. וברש"י ו. פי"א,
ס"פ (תו"א ורע טוב הם מעורבים הדעת עץ חטא ולאחרי תשיז))
לקו"ד (ראה כו' בלא טוב ואין ובכ"מ) ב. יד, תולדות תו"ח תולדות.

א). פז, ח"א
(18] בקופיר). (י"ל תרח"ץ טבת מד' l"endבמכתבו zxrdאג"ק :

ואילך]. ר ע' ח"ד שלו
ו.19) ד, דברים
א-ב.20) מא, דרמ"צ להו. קרית זמירות דוד ד"ה בתניא קו"א
ובכ"מ.
אפשר21) שאי דיש בלבושים, סוגים דב' וכידוע כז. קב, תהלים

תלבישני). ובשר דעור (וכהלבוש להחליפם
ואילך.22) ח' סעיף
א).23) (נג, ל"ט פרק תניא
ב24) כא.הzvtdהדיוק סעיף להלן ראה דוקא, מעיינות
באגרתו25) טוב שם הבעל שכתב וכמו – יבא שאז המשיח מענה

נדפסה: תק"ז, שנת השנה בראש שלו הנשמה עליית דבר על הידועה
ז טוב שם מהבעל המכתבים בספר יוסף; פורת בן הספר "לבסוף

– המכתב מן שהעתיקה המו"ל וכותב תרפ"ג, (לבוב ותלמידיו
החתום – יחיאל ר' וכו' הצדיק הרב טוב שם הבעל של חתנו כתב-יד
(ירושלים נסתרות גנזי בספר טוב); שם הבעל של קדשו יד כתב בעצם

טוב, שם כתר ספר בתחילת ממנה וחלק – סה. סי' ח"א תרפ"ד) ת"ו
ממעזריטש. המגיד להרב אמרים לקוטי וספר

ראה – חסידות פי על המשיח ומענה טוב שם הבעל שאלת ביאור
טז-יח. ליקוט ב חלק דבורים לקוטי

שההמשכה26) ואילך), שעה (סעיף הנ"ל בשלום פדה ד"ה גם ראה
דלעתיד. ההמשכה דוגמת היא ד"חסידות"

הגליות.27) מבין עמהן שב הקב"ה א) כט, (מגילה רז"ל כמאמר
הייתה28) לא המקדש בית בזמן שגם – מלכים. הל' סוף רמב"ם

גו'. הוי' את דעה הארץ מלאה
אף29) – כו' המעדנים וכל כו' קנאה יהי' דלא שם רמב"ם ראה

וכמה כמה אחת ועל הוא. משל גו'" זאב ד"וגר ר"פ) (שם לדעתו
דהדברים – והחסידות) הקבלה תורת הכרעת היא (וכן להדעה
עבודת ב). הלכה ח פרק תשובה (הלכות ראב"ד כן גם ועיין כפשוטם.

מקומות. ובכמה מ"א. פרק ב חלק הקודש
דגם בדוחק), פנים כל (על הענין לחומר לומר אפשר ואו
דיעה הארץ ו"מלאה הוא, משיח שוודאי לאחרי תקופות ב' לרמב"ם

בתקופה יהי' מדברdpey`xdגו'" שם שברמב"ם הפרק וכל דגאולה,
שכתוב שמה ב הלכה פ"ט תשובה בהל' שכתוב וכמו זו. בתקופה

הולך. כמנהגו שעולם בהתקופה מיירי גו' דיעה הארץ ומלאה
ח פרק תשובה (הל' משנה הלחם קושיית לתרץ יש זה פי על
הוא בלבד" מלכיות שעבוד אלא כו' בין "אין שכתוב מה כי ז), הלכה
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המשיח לימות הזה עולם בין "אין שאמרו (ומה
בלבד" מלכיות שעבוד הזמן30אלא בתחילת רק הוא

המשיח ימות ברעיא31של שכתוב מה פי על ובפרט .
מה32מהימנא הארץ, לעמי בנוגע נאמר זה שמאמר ,

חכמים); לתלמידי בנוגע כן שאין

בגילוי אז יהי' מהטבע שלמעלה האלוקות בחינת
יהיו ככתבוoi`xew33(שלכן השם העולם34את בכל כי ,

ויהי' הווה הי' – הוי' שם בחינת גילוי יהי' כולו
שהי'35כאחד הגילוי בדוגמת ומקום, מזמן שלמעלה –

המקדש ).36בבית

אלא הזה בעולם רק לא יתחדש אלו ענינים ותוכן
הוא העליונים בעולמות ההנהגה כי העולמות. בכל
הקביעות דרך [ועל הזה בעולם ההנהגה סדר כפי
אור) תוספת נמשכת (שבהם ומועדים חודש דראש

למטה קביעותם אופן כפי שהוא ומכיוון37למעלה, .[

הזה בעולם המצב כללות ישתנה המשיח שבביאת
העליונים. בעולמות גם יהי' דוגמתו שינוי הרי ופרטיו,

אף – אלה ענינים כל הנ"ל, כל אחרי אמנם,
אלא אינם – שבהם וההפלאה העילוי ורב שגדול

משיח. של העיקרית מנקודתו הסתעפות

כידוע‰. יחידה. – הוא משיח של העיקרי ,38ענינו

– משה לרוח, – אלי' נפש, לבחינת זכה שדוד
ליחידה. יזכה ומשיח לחי' – הראשון אדם לנשמה,

רוח, [=נפש, נרנ"ח הבחינות ד' על היחידה מעלת
נשמה כל של המדריגות [בחמשה חי'] ד'39נשמה, :[

יחידה ובחי' פרטיות, מדריגות הם נרנ"ח הבחינות
ועם כשמה. פרטים, מגדר שלמעלה הנשמה עצם היא
נמשכות – הנשמה עצם – יחידה מבחינת אשר היות

בגדר היא היחידה שבחינת זה אין נרנ"ח, הבחינות ד'
מורה "יחידה" לשון כי – אלו לפרטים ו"כלל" מקור
שייכות שהיא מאיזו המושללת פשוטה אחדות על
בין ההפרש (וכידוע לפרטים מקור מגדר גם לפרטים,

ל"אחד" של40"יחיד" עצמית נקודה שהיא אם כי – (

נרנ"ח. הבחינות ד' נמצאות שממנה אלא הנשמה,

היא היחידה בחינת פרטית, נשמה שבכל וכמו
ב(החיות הוא כן הנשמה, של העצמית נקודה
היחידה שבחינת ההשתלשלות, כללות של ו)הנשמה
החיות נקודת עצם – היא משיח) של (בחינתו שבה
כל מסתעפות זו, ומנקודה ציור. מגדר שלמעלה

דכללות, נרנ"ח הפרטיות, מעלות

שלו גבול והבלי מוגבל. בלתי הוא החיות עצם כי
הזמן בשינויי נתפס שאיננו הנצחיות, בענין רק אינו

משתנה בלתי עצם כל כי

חיים יהיו לבוא שלעתיד מהטעמים זה [שגם
התפשטות41נצחיים בחינת רק בעולם שנמשך עכשיו, :

ההתפשטות בבחינת כי המיתה. ענין ישנו החיות,
כן שאין מה וכיליון. הפסק – ועד השינוי ענין שייך
בלתי עצמי כל הרי החיות, עצם שיומשך לעתיד

משתנה]

הוא ששלם והמעלה, האיכות בענין גם אלא
בחינת בעולמות כשתומשך ולכן, השלימות. בתכלית
בתכלית במילא יהיו עצמי, בחיות ויחיו היחידה

והשלימות. המעלה

.Â– ה]חסידות [הפצת של משכרה לעיל, כאמור
החידושים כל מהותה: את נדע המשיח, ביאת
ה"סוד" חלק הבאת (כולל [בתורה חידשה שחסידות

מלכיםzligzaרק (הלכות משנה הכסף תירוץ שפיר (ואתי הגאולה.
כי לטעמי', אזיל שהרמב"ם (שם), הראב"ד השגת על י"א) פרק ריש

zligzaולא ומופתים אותות לעשות צריך המשיח מלך אין הגאולה,
להיו שיהי'יוצרך מודה הרמב"ם גם כן, אחרי אבל ודאין). מורח ת

yecigוכ ד) ב, (ישעי' ומ"ש הואבעולם, לאתים חרבותם תתו
השני' בתקופה בטלים שהם ומכיוון בלבד. משל דרך ולא כפשוטו,

תכשיטין. שאינן מוכיח זה הרי הגאולה, של פנים) כל (על
מלכים30) הל' ספ"ט. תשובה הל' רמב"ם וש"נ. ב. לד, ברכות

ה"ב. פי"ב
(31.29 הערה לעיל וראה א. קלט, זח"א ראה
סכ"ו.32) באגה"ק נתבאר א. קכה, זח"ג
לקוטי33) א). (קכח, י"ט סימן הקודש אגרת כן גם (וראה וכפשוטו

– וכתיב גילוי ענין הוא ׁשקרי ג)) (לא, שה"ש ד). (ו, ויקרא ְִֶתורה
העלם.
א.34) נ, פסחים
א).35) (פב, ז פרק והאמונה היחוד שער ב. עמוד סוף רנז, זח"ג
גילוי36) אז יהי' שלכן המקדש, שבזמן מהגילוי יותר נעלה אבל

ראש דרושי תורה בלקוטי המבואר דרך (ועל העולם בכל הוי' שם

ראשון שבבית שני, בית על ראשון בית מעלת ג) עמוד סוף (נז, השנה
בגבולין). גם האיר דוקא

א37) פרק השנה ראש ירושלמי ב. עמוד ריש ח, השנה ראש ראה
יג. בא (באבער) תנחומא ג. הלכה

(השני)38) תרצ"ט הדברים כל את אלקים וידבר המתחיל דיבור
ובכמה בתחילתו הגלגולים (וספר) שער עיין הרמ"ז. בשם ס"ד

ואכ"מ. מקומות.
לה,39) נקראו שמות חמשה לז): (פ"ב, דב"ר ט) (פי"ד, ב"ר ראה

בשינוי הוא שם במדרש דפוסים בכמה – יחידה. חי' נשמה רוח נפש
מ"ב שער חיים (עץ האריז"ל בכתבי אבל וכו', בפיוטים וכן הסדר
מובא ובדא"ח מקומות) ובכמה בתחילתו. הגלגולים שער בתחילתו.

weicae.א רו, שם א. פא, א חלק זוהר כן גם ועיין זה. בסדר
לקוטי40) גם וראה ח. פרק שמע הקריאת שער בינה אמרי ראה

א. ע, בלק תורה
(וירא41) הנעלם מדרש גם (וראה א עמוד סוף עב, סנהדרין ראה

דיעות וידועות קיימי. לעולם כו' לעפרן חוזרין אין צדיקים ב)): קיד,
צו תורה (לקוטי בזה וההכרעה השכר עיקר בזמן והרמב"ן הרמב"ם

ב). יד, מצוותיך דרך ד. עמוד סוף סה, ש"ש ג. טו,
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גילוי לידי דלפנים42שבה (ההנהגה האדם בעבודת ;(

המדות טבע ושינוי הדין העולם43משורת בכללות ;(

מהתעלפות אחד44(התעוררות שכל חידושים אינם ,[(

הוא מתחדש envrואחד iptaהיא שחסידות אם, כי ,

יחידה דבחינת עצמי חיות חדש, חיות45חיות וכאשר .
חסידות [תורת בעולם נמשך החסידות של זה חדש
וכו' המגיד הרב טוב, שם הבעל כ"ק ידי על הכללית

חב"ד חסידות תורת – כן ה"נשמה46ואחרי ידי על
השמחה47חדשה" בעל הזקן אדמו"ר כ"ק –

בחיות48והגאולה לחיות העולם עניני כל התחילו ,[

עצמי, חיות – וכמהlinae`חדש כמה בהם נתחדשו
ענינים.
.Êהחסידות תורת נמשלה זה, מטעם לשמן,49גם –

דרזין :50רזין

דבר. כל של ("עסענץ") התמצית נקודת הוא שמן
(כי דבר מכל הוא מובדל עצמו שמצד מוכרח, ומזה

לדבר שייכות לו היתה להיותihxtבאם יכול הי' לא ,

של התמצית בחינתlkנקודת שהוא אלא דבר),
דבר בכל הוא נמצא עצמי, ולהיותו כי51"עצמי", ,

בכל. נמצא העצמי

התורה, שבפנימיות הענינים ככל זה, ודבר

מצד למעשה: בהלכה עד דתורה, בנגלה גם מתבטא
משקין בשאר מתערב אינו השמן גיסא,52אחד, ולאידך ,

דבר בכל הוא .53מפעפע

– בה גם כי לשמן, החסידות תורת נמשלה ולכן
מתערבת אינה – העצמי ענינה מצד אלו: תכונות שתי
שלמעלה החיות נקודת עצם – דבר בשום
ומפעפעת היא מתפשטת – גיסא ולאידך מהתפשטות,

כנ"ל. ודבר, דבר בכל

.Áעניני בכל מכניסה החסידות שתורת החיות
נמשכת כפשוטו), – והעולם האדם, זה (קטן העולם
על ובאה התורה עניני בכל מכניסה שחסידות מהחיות

מהתורה נמשכים הבריאה עניני כל כי זו. חיות 54ידי

ידה. על ובאים
ותורת סוד. דרוש, רמז, פשט, חלקים: ד' – בתורה

אשר מהם. אחד בכל חיות מכניסה החסידות

ביאורים באו החסידות שבתורת זה על נוסף –

שונים שוללlkayלענינים זה, (שגם התורה חלקי ד'
חלק את לבאר בכדי באה שהחסידות הסברא את

בלבד שבתורה –55ה"סוד" (

(בכל וענין ענין בכל חיות מכניס החסידות לימוד

שחלקי42) זו, הגבלה ישנה שבתורה ההשתלשלות סדר מצד רק כי
בהעלם. יהי' ה"סוד" וחלק בגילוי יהיו שבתורה ודרוש רמז הפשט

מצד zednאבל mvrהסוד חלק בין חילוק אין יחידה, בחי' התורה,
בגילוי. להיות יכול הסוד וגם החלקים, לשאר שבה

שעובד43) אלא עדיין, במציאותו הוא האדם נרנ"ח, בחינת מצד
הוא בעבודתו כוונתו (א) הרי במציאותו, שהוא ומכיוון בוראו. את הוא
כמבואר דין, פי על הנהגה ענין זהו (שבכללות הגילויים בשביל
ישנו חי' בבחי' גם כי שעו), סעיף הנ"ל בשלום פדה המתחיל בדיבור
העבודה קונט' עת"ר. התרומה וזאת המתחיל (דיבור מבוקש איזה

נשתנה לא (ב) לאהבתמrahפ"ה). מידותיו את שמנצל ורק ידותיו,
לגמרי, ממציאותו הוא מתבטל יחידה, בחינת מצד כן שאין מה וכו', ה'
הדין. משורת דלפנים ההנהגה – בעבודתו מבוקש שום אין (א) ולכן

וכו'). לגבורה ומחסד לחסד (מגבורה מידותיו טבע גם נשתנה (ב)
הנשמה,44) בעצם ולא לגילויים בנוגע רק היא ההתעלפות כי

להעירו. אפשר שלכן יחידה, בחינת
התורה45) שפנימיות שם, תרצ"ט וידבר המתחיל דיבור ראה

השלוני שאחי' מה ולהעיר שבו. היחידה בחי' מצד הוא משיח שילמד
התורה, [פנימיות החסידות תורת מייסד טוב, שם הבעל של רבו –

יחידה" חי' "בעל בשם נקרא – לעתיד] שתתגלה התורה פנימיות מעין
דור שבכל ישראל אלפי ראשי וכן .(159 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות (ספר
כלל של הכללית יחידה בחי' הם החסידות, תורת שגילו הנשיאים –

י"ב). פרק האמצעי) לאדמו"ר (בשעה"ת בשלום פדה (ד"ה ישראל
ש46) בזה גופא, החסידות להבנהשבתורת החסידות את הביא

בשלום פדה (ד"ה התורה פנימיות עצם את גילה דחב"ד, והשגה
גם וראה עטר"ת. כסלו בי"ט נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר בשם תרפ"ה,

.(1138 ע' ח"ד לקו"ש
שיר47) תורה לקוטי וראה ואילך. 127 ע' תש"ה השיחות ספר

וש"נ. חדשות. נשמות ענין בפירוש א) (נ, השירים
ענין48) עיקר הי' [שאז כסלו יט הגאולה חג אשר מזה ולהעיר

חלק דיבורים לקוטי וראה .114 ע' (תו"ש בשכל החסידות התלבשות
דפנימיות העצם מתבטא זו, התלבשות ידי שעל ואילך), א כב, א
ראש של שעניינו לחסידות", השנה "ראש הוא [46 כבהערה התורה
מבחי' כו' ופנימיות "עומק נמשך ובו כללית, בחינה הוא השנה
אדמו"ר של הקודש (אגרת ב"ה" סוף אין אור ועצמות פנימיות
במבוא – פאקסימיליא – נדפסה תרס"ב, כסלו לי"ט נ"ע (מהורש"ב)

.(17 ע' ומעין לקונטרס
וכידוע49) ּפטרבורג") ("לאחרי כסלו י"ט גאולת לאחרי ובפרט

כשכותשין הזה הזית "מה בזה: נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק פתגם
בפטרבורג שהיו הקטרוגים ידי על כן כו' שמנו את מוציא הוא אותו

.(26 ע' שלום (תורת כו'" דוקא הפנימיות נתגלה
שם50) ועיין ואילך. נ"ד פרק שמע הקריאת שער בינה אמרי

בהעלם עיכובו ידי על שהיין דרזין), (רזין לשמן (רזין) יין בין ההפרש
אין בזית עיכובו השמן, כן שאין מה בכוחו, ומתגבר הולך בענבים
"סוד" בגימטריא יין – העלם בחי' הוא שיין והיינו, כלל. כוחו מוסיף
הוא שמן כן שאין מה בהעלם), עיכובו ידי על כוחו מיתוסף (ולכן
מוסיף אינו בהעלם העיכוב (שלכן וגילוי העלם ענין מגדר למעלה
למעלה היא לשמן, שנמשלה החסידות תורת שגם מובן, ומזה כוחו).
כנ"ל גילוי, – מהעלם לעשות ביכולתה (ולכן, וגילוי העלם מגדר

.(42 הערה
אמרי51) ד. כז, נשא תורה לקוטי ד. קי, א. לט, אור תורה ראה

ב). (נד, נ"ו פרק שם בינה
פרק52) אוכלין טומאת הל' רמב"ם ה'. משנה ב פרק יום טבול

שהשמן זה אין חיבור", ש"שניהן ריב"נ לדעת (וגם י. הלכה axrznח

– בו ודבוק שנוגע לפי ורק נ"ו).ביין, פרק ריש שם בינה אמרי ראה
א. פל"ו, רבה שמות גם וראה

ס"ה.53) סק"ה דעה יורה ערוך שולחן א. עמוד רי צז, חולין ראה
בתחלתו.54) ב"ר גם וראה א. קסא, ב חלק זוהר
א55) איז חסידות אז מיינט וועלט די :172 ע' ריש תו"ש ַַראה
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גילוי לידי דלפנים42שבה (ההנהגה האדם בעבודת ;(

המדות טבע ושינוי הדין העולם43משורת בכללות ;(

מהתעלפות אחד44(התעוררות שכל חידושים אינם ,[(

הוא מתחדש envrואחד iptaהיא שחסידות אם, כי ,

יחידה דבחינת עצמי חיות חדש, חיות45חיות וכאשר .
חסידות [תורת בעולם נמשך החסידות של זה חדש
וכו' המגיד הרב טוב, שם הבעל כ"ק ידי על הכללית

חב"ד חסידות תורת – כן ה"נשמה46ואחרי ידי על
השמחה47חדשה" בעל הזקן אדמו"ר כ"ק –

בחיות48והגאולה לחיות העולם עניני כל התחילו ,[

עצמי, חיות – וכמהlinae`חדש כמה בהם נתחדשו
ענינים.
.Êהחסידות תורת נמשלה זה, מטעם לשמן,49גם –

דרזין :50רזין

דבר. כל של ("עסענץ") התמצית נקודת הוא שמן
(כי דבר מכל הוא מובדל עצמו שמצד מוכרח, ומזה

לדבר שייכות לו היתה להיותihxtבאם יכול הי' לא ,

של התמצית בחינתlkנקודת שהוא אלא דבר),
דבר בכל הוא נמצא עצמי, ולהיותו כי51"עצמי", ,

בכל. נמצא העצמי

התורה, שבפנימיות הענינים ככל זה, ודבר

מצד למעשה: בהלכה עד דתורה, בנגלה גם מתבטא
משקין בשאר מתערב אינו השמן גיסא,52אחד, ולאידך ,

דבר בכל הוא .53מפעפע

– בה גם כי לשמן, החסידות תורת נמשלה ולכן
מתערבת אינה – העצמי ענינה מצד אלו: תכונות שתי
שלמעלה החיות נקודת עצם – דבר בשום
ומפעפעת היא מתפשטת – גיסא ולאידך מהתפשטות,

כנ"ל. ודבר, דבר בכל

.Áעניני בכל מכניסה החסידות שתורת החיות
נמשכת כפשוטו), – והעולם האדם, זה (קטן העולם
על ובאה התורה עניני בכל מכניסה שחסידות מהחיות

מהתורה נמשכים הבריאה עניני כל כי זו. חיות 54ידי

ידה. על ובאים
ותורת סוד. דרוש, רמז, פשט, חלקים: ד' – בתורה

אשר מהם. אחד בכל חיות מכניסה החסידות

ביאורים באו החסידות שבתורת זה על נוסף –

שונים שוללlkayלענינים זה, (שגם התורה חלקי ד'
חלק את לבאר בכדי באה שהחסידות הסברא את

בלבד שבתורה –55ה"סוד" (

(בכל וענין ענין בכל חיות מכניס החסידות לימוד

שחלקי42) זו, הגבלה ישנה שבתורה ההשתלשלות סדר מצד רק כי
בהעלם. יהי' ה"סוד" וחלק בגילוי יהיו שבתורה ודרוש רמז הפשט

מצד zednאבל mvrהסוד חלק בין חילוק אין יחידה, בחי' התורה,
בגילוי. להיות יכול הסוד וגם החלקים, לשאר שבה

שעובד43) אלא עדיין, במציאותו הוא האדם נרנ"ח, בחינת מצד
הוא בעבודתו כוונתו (א) הרי במציאותו, שהוא ומכיוון בוראו. את הוא
כמבואר דין, פי על הנהגה ענין זהו (שבכללות הגילויים בשביל
ישנו חי' בבחי' גם כי שעו), סעיף הנ"ל בשלום פדה המתחיל בדיבור
העבודה קונט' עת"ר. התרומה וזאת המתחיל (דיבור מבוקש איזה

נשתנה לא (ב) לאהבתמrahפ"ה). מידותיו את שמנצל ורק ידותיו,
לגמרי, ממציאותו הוא מתבטל יחידה, בחינת מצד כן שאין מה וכו', ה'
הדין. משורת דלפנים ההנהגה – בעבודתו מבוקש שום אין (א) ולכן

וכו'). לגבורה ומחסד לחסד (מגבורה מידותיו טבע גם נשתנה (ב)
הנשמה,44) בעצם ולא לגילויים בנוגע רק היא ההתעלפות כי

להעירו. אפשר שלכן יחידה, בחינת
התורה45) שפנימיות שם, תרצ"ט וידבר המתחיל דיבור ראה

השלוני שאחי' מה ולהעיר שבו. היחידה בחי' מצד הוא משיח שילמד
התורה, [פנימיות החסידות תורת מייסד טוב, שם הבעל של רבו –

יחידה" חי' "בעל בשם נקרא – לעתיד] שתתגלה התורה פנימיות מעין
דור שבכל ישראל אלפי ראשי וכן .(159 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות (ספר
כלל של הכללית יחידה בחי' הם החסידות, תורת שגילו הנשיאים –

י"ב). פרק האמצעי) לאדמו"ר (בשעה"ת בשלום פדה (ד"ה ישראל
ש46) בזה גופא, החסידות להבנהשבתורת החסידות את הביא

בשלום פדה (ד"ה התורה פנימיות עצם את גילה דחב"ד, והשגה
גם וראה עטר"ת. כסלו בי"ט נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר בשם תרפ"ה,

.(1138 ע' ח"ד לקו"ש
שיר47) תורה לקוטי וראה ואילך. 127 ע' תש"ה השיחות ספר

וש"נ. חדשות. נשמות ענין בפירוש א) (נ, השירים
ענין48) עיקר הי' [שאז כסלו יט הגאולה חג אשר מזה ולהעיר

חלק דיבורים לקוטי וראה .114 ע' (תו"ש בשכל החסידות התלבשות
דפנימיות העצם מתבטא זו, התלבשות ידי שעל ואילך), א כב, א
ראש של שעניינו לחסידות", השנה "ראש הוא [46 כבהערה התורה
מבחי' כו' ופנימיות "עומק נמשך ובו כללית, בחינה הוא השנה
אדמו"ר של הקודש (אגרת ב"ה" סוף אין אור ועצמות פנימיות
במבוא – פאקסימיליא – נדפסה תרס"ב, כסלו לי"ט נ"ע (מהורש"ב)

.(17 ע' ומעין לקונטרס
וכידוע49) ּפטרבורג") ("לאחרי כסלו י"ט גאולת לאחרי ובפרט

כשכותשין הזה הזית "מה בזה: נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק פתגם
בפטרבורג שהיו הקטרוגים ידי על כן כו' שמנו את מוציא הוא אותו

.(26 ע' שלום (תורת כו'" דוקא הפנימיות נתגלה
שם50) ועיין ואילך. נ"ד פרק שמע הקריאת שער בינה אמרי

בהעלם עיכובו ידי על שהיין דרזין), (רזין לשמן (רזין) יין בין ההפרש
אין בזית עיכובו השמן, כן שאין מה בכוחו, ומתגבר הולך בענבים
"סוד" בגימטריא יין – העלם בחי' הוא שיין והיינו, כלל. כוחו מוסיף
הוא שמן כן שאין מה בהעלם), עיכובו ידי על כוחו מיתוסף (ולכן
מוסיף אינו בהעלם העיכוב (שלכן וגילוי העלם ענין מגדר למעלה
למעלה היא לשמן, שנמשלה החסידות תורת שגם מובן, ומזה כוחו).
כנ"ל גילוי, – מהעלם לעשות ביכולתה (ולכן, וגילוי העלם מגדר

.(42 הערה
אמרי51) ד. כז, נשא תורה לקוטי ד. קי, א. לט, אור תורה ראה

ב). (נד, נ"ו פרק שם בינה
פרק52) אוכלין טומאת הל' רמב"ם ה'. משנה ב פרק יום טבול

שהשמן זה אין חיבור", ש"שניהן ריב"נ לדעת (וגם י. הלכה axrznח

– בו ודבוק שנוגע לפי ורק נ"ו).ביין, פרק ריש שם בינה אמרי ראה
א. פל"ו, רבה שמות גם וראה

ס"ה.53) סק"ה דעה יורה ערוך שולחן א. עמוד רי צז, חולין ראה
בתחלתו.54) ב"ר גם וראה א. קסא, ב חלק זוהר
א55) איז חסידות אז מיינט וועלט די :172 ע' ריש תו"ש ַַראה
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הוא ש"חי" בתורה, שלומדים שבו) הפרד"ס חלקי
גם מוסיף זה, וחיות עצמי. בחיות לגמרי, אחר באופן

הענין. בהבנת יותר ועומק בהירות

ובהלכה: דתורה, בנגלה לזה דוגמא

"lk"בו אלא כשירות אינן הכיפורים יום עבודות
גדול) מועילה56(בכהן כיפור יום שקדושת כמו :

גם פועלת היא כך כיפור, דיום המיוחדת לעבודה
עצמם מצד המשתייכים (דשבת) ומוספין בהתמידין
יום של בקדושתו מתקדשים הם, שגם השנה, ימי לכל

.57הכיפורים

"שבת בחינת – החסידות לתורת בנוגע גם הוא וכן
שבתורה –58שבתון"

החלקים ד' כי התורה. חלקי בכל היא שפועלת
שבתורה, נרנ"ח הבחינות ד' הם שבתורה פרד"ס
ומצד שבתורה, יחידה בחינת היא החסידות ותורת

כנ"ל. הנרנ"ח, גם מתעלים היחידה, גילוי

.Ë.קץ לאין בריבוי הם הרי שבתורה הענינים
אחד ענין – פנים כל על אפשר, בדרך – ונבאר
פי על רמז, פי על פשט, פי על שהוא כמו בתורה
והעומק והבהירות החיות ואת סוד, פי ועל דרוש
וממנו שבו. החלקים ד' בכל מכניסה החסידות שתורת

שבתורה. הענינים בכל הוא שכן נלמד
אני "מודה – הוא דוגמא בתור אותו שנבחר הענין

כו'" כי59לפניך .

"מודה לומר עצמו להרגיל האדם שעל מכיוון א)

ה' את יזכור זה ידי "ועל משנתו, כשניעור מיד אני"
בזריזות" ויקום עליו יסוד60העומד זו, אמירה הרי ,

(קיום האדם לעבודת היא ההוראותlkוראשית
היום. כל במשך – ולחייו שבתורה)

מי לפני מיד "להתבונן שהוא זו אמירה תוכן ב)
כמו הקב"ה המלכים מלכי מלך לפני שוכב הוא

כו'"61שנאמר מלא אני הארץ ואת השמים את –62הלא

יחשוב ועניניו"lka"כן גדול63עסקיו כלל "וזה ,

האלוקים לפני ההולכים הצדיקים ובמעלות בתורה
לנגדי ה' שויתי שנאמר אשרcinz"64כמו אומרת זאת .

היו כל להיות צריך זה דרך כולו.על ם

על זה הרי – לקונו האדם עבודת – הנ"ל כל ג)
הקדמת 65ezpiynידי xeripכלשון – העולם בהבלי

הידוע .66הרמב"ם

(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של פתגמו יובן (ובזה
(שאחרי ה"נקודה" אשר ילדותו, בימי שאמר נ"ע
לפושטה צריכים אני" שב"מודה בחמלה) תיבת
רגע בכל כי – כולו היום כל על (פַאנַאנדערשּפרייטן)
דמודה העבודה להיות צריכה היום כל שבמשך ורגע

אני).

.Èהפשט חלק פי על כו'" אני "מודה של ענינו
נשמתי". בי "שהחזרת על לה' הודאה – הוא שבתורה
נשמה, אלוקי ברכת הנשמה החזרת על שמברכים ואף
החיוב כי כו'", אני "מודה גם לומר צריך מקום מכל
משינתו כשניעור מיד הוא הנשמה החזרת על להודות
כשנהנה מיד הוא הנהנין דברכת שהחיוב כמו כי –

כו'. טעות א איז דאס קבלה, אויף ִַָביאור
לומר: יש – חסידות" אויף ביאור א איז "קבלה שם שמסיים ַומה
ולהעיר מיחיד. מקבלת – (יחידה כו' האלוקות ידיעת עניינה החסידות
כו' ניצוץ בכוח מתלבשת כו' ניצוץ א: פרק ריש מ"ב שער חיים מעץ
והקבלה וכו', הסברות דוגמאות משלים כמה ידי על יחידה) הנקרא
אשר להעיר כן וכו'. בספירות דמלכא, בגופא "המקום" מבארת
יחידה ביו"ד; – יו"ד של קוצו בחכמה; הוא – (חושך) הכתר "גילוי"
– וכו' הכתר ועצמות תוקף אבל וכו'. בחכמה – הרצון בחי'; –

וכו'. במעשה דוקא מתבטא
על56) (להרגצובי) פענח צפנת וראה וש"נ. ב. עמוד סוף לב, יומא

קרח. פרשת ריש התורה
קרבנות57) כנגד (שתפלות כיפור דיום להתפלות בנוגע הוא וכן

(שבה נעילה תפילת להוספת שהביאה הסיבה ב): כו, ברכות – תקנום
ד' בשאר גם פועלת יחידה), בחי' – החמישית בחי' גילוי עיקר הוא
נרנ"ח, – השנה) ימי בשאר גם שישנם (אף זה שביום התפלות

פנחס): פרשת סוף תורה (לקוטי תפלותmeiוכהלשון בחמש שנתחייב
.(1154 ע' ד חלק שיחות לקוטי (ראה

שבתון"58) ש"שבת בסופם, כיפור יום דרושי תורה לקוטי ראה
תורת מדריגת וזוהי ברדל"א. המלובש סוף אין אור בחינת הוא

ב'. סעיף כנ"ל החסידות,

בעטרת59) הובא היום". ב"סדר הוא אני" ד"מודה הנוסח מקור
ער שולחן חיים. אורח ערוך שולחן ריש סימןזקנים הזקן אדמו"ר וך

הזקן אדמו"ר סידור ו). סעיף שם תניינא (ובמהדורא ה סעיף א
בתחילתו.
יזכור60) ובסידור: שם. תניינא מהדורא הזקן אדמו"ר ערוך שולחן

כו'.avpdכו'
כד.61) כג, ירמי'
שם.62) הזקן אדמו"ר סידור
דרכי63) וראה ס"ב. שם קמא מהדורא הזקן אדמו"ר ערוך שולחן

נ"ב). פרק ג חלק נבוכים (ממורה שם בטור משה
שם64) ועיין ס"ה. שם תניינא מהדורא הזקן אדמו"ר ערוך שולחן

ואכ"מ. קמא. ממהדורא שינויים כמה
שחיובו65) תורה בתלמוד אשר לומר אפשר (והואicinzאו

היום כל עבודת – מעשה לידי ניעורelekהמביא מעין תמיד יש (
ידי על היא אפשרית אלי' מגיע שהאדם בתורה הידיעה כי משינתו.
אמו, בבטן כשהוא – לזה שמקודם א) מד, שלח תורה (לקוטי זה
(נדה פיו על וסטרו מלאך שבא אלא כולה התורה כל אותו מלמדין

לימודו ידי ועל ב), (ונסתלק)xfegל, ונשכח זה לפני שידע מה ויודע
ממנו.
ד.66) הלכה ג פרק תשובה הל'
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טרם על68שנהנה67(ועוד הודאה דברכת החיוב גם כן ,(
את וכוללת גדולה, היותר הנאה [שהיא הנשמה החזרת
כשניעור מיד הוא שבעולם] הפרטיות ההנאות כל

–69משינתו

בהזכרת להיותה נשמה, אלוקי שברכת ובהיות
ידים נטילת קודם (עכשיו) לאומרה אפשר אי ,70השם,

משינתו כשניעור מיד הנשמה החזרת על להודות צריך
מקום שמכל (אלא פנים. כל על אני מודה באמירת
כי נשמה", "אלוקי ברכת גם כן אחרי לברך צריך
פרטים כמה ישנם נשמה אלוקי שבברכת לזה (נוסף
בה אין אני" ב"מודה זאת) עוד אני", ב"מודה שאינם

אינה – ומלכות שם בה שאין ברכה וכל השם, 71הזכרת

ברכה).

מודה אמרו לא הש"ס שבזמן זה מובן זה פי ועל
אני" ב"מודה כי נשמה", "אלוקי רק מברכים והיו אני
(ואדרבה נשמה אלוקי ברכת על וחידוש הוספה אין
היינו אני, מודה גם עכשיו לומר שהצריכו דמה כנ"ל).
משנתו, כשניעור מיד תהי' שההודאה בכדי רק
כשניערו מיד נשמה אלוקי מברכים שהיו ובימיהם

אני.72משנתם מודה לומר הוצרכו לא –

הרמז חלק פי על כו' אני מודה של ענינו
בוקר בכל הנשמה החזרת לתחייתzfnexשבתורה:

במיתה משישים אחד היא שינה כי ובמילא,73המתים. ,
וזהו המתים. תחיית מעין היא הנשמה החזרת
מזה אמונתך": רבה כו' נשמתי בי "שהחזרת
אמונתך" ש"רבה יודעים אנו נשמתי", בי ש"החזרת

המתים .74לתחיית

הדרוש חלק פי על כו' אני מודה של ענינו
"חדשים – בוקר בכל הנשמה החזרת שבתורה:
נשמתו את להאדם מחזיר שהקב"ה מה – לבקרים"
חייב שהאדם החוב בעד מעכבה ואינו אצלו שהפקידה
"רבה – הקב"ה של אמונתו גודל על מראה לו,

אנו ומזה צריךmiyxecאמונתך". האדם שגם ולמדים,
את לעכב לו ואסור כזה, באופן אמונים איש להיות

לו חייב שהמפקיד החובות בשביל חבירו של .75פקדונו

הסוד חלק פי על כו' אני מודה של ענינו
כמו המלכות בחינת הוא וקיים" חי "מלך שבתורה:
מורה "מלך" [כי היסוד בחינת עם מיוחדת שהיא

היסוד לספירת – וקיים" ו"חי המלכות, ],76לספירת

שהחזרת נשמתי", בי שהחזרת וקיים חי "מלך וזהו
עם מיוחדת שהיא כמו המלכות מבחינת באה הנשמה

היסוד. בחי'

.‡È– הפרד"ס חלקי ד' פי שעל הנ"ל הביאור
(בערך פרטיים ענינים מבאר שבתורה, – נרנ"ח
ובאה אני. דמודה בההודאה שבזה) גדול" ה"כלל
ביאור ומבארת שבתורה, יחידה – החסידות תורת
אני במודה אשר העצמית הנקודה את מבארת כללי,

שבאדם. היחידה מבחינת הבאה
כו' אני מודה על החסידות תורת פי על הביאור
אני, במודה הוא היום סדר של התחלתו הוא:
בידיים אפילו ידיים, נטילת קודם אותו שאומרים
מטמאות אינן שבעולם הטומאות שכל לפי טמאות,

ה"מודה יהודיאת של חסר77אני" שיהיה אפשר .

שלו אני" ה"מודה אבל – אחר בענין או זה בענין
בשלימות תמיד .78נשאר

הבחינות בד' דווקא: היחידה מצד הוא זה וענין
מצד אבל כו', טומאה גם או הפגם ענין שייך נרנ"ח
אין ית', בעצמותו תמיד שמיוחדת שבנשמה היחידה
בשלמותו. תמיד ונשאר ח"ו וטומאה פגם כל שייך

נזכר לא אני" שב"מודה מה על הפנימי טעם (וזהו
מכיוון כי נמחקים, שאינם השמות מז' שם שום
עצם – היחידה בחינת מצד בא אני" שה"מודה
לעצמותו היא הנשמה עצם של ההודאה הרי הנשמה,

"דלא בשם"79ית' ).80אתפס

הנשמה67) החזרת על לברך שייך שאין מכיוון דידן, שבנדון אלא
כשניעור. מיד פנים כל על לברך הוא מחוייב שנהנה, (שהחזירה) טרם
עובר עלי' לברך אפשר שאי דאף הטבילה, מ)ברכת שכן (ובמכל וכמו
לאחר על הברכה את דוחה אינו חזי", לא גברא "אכתי כי לעשייתה
ערוך שולחן גם וראה ב. ז, (פסחים בעלייתו מיד מברך אם כי זמן,

כו'). הברכה לקרב דאפשר מה כל ה: סעיף ו סימן הזקן אדמו"ר
א).68) לה, (ברכות ברכה בלא כו' שיהנה לאדם לו אסור שהרי
ז.69) סעיף שם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן ב. ס, ברכות
סעיף70) מ"ו סימן הזקן אדמו"ר ערוך שולחן שם. בברכות רא"ש

ג.
א.71) סעיף רי"ד סימן הזקן אדמו"ר ערוך שולחן ב. מ, ברכות
כשניערו72) מיד בנקיות לברך יכולים והיו קדושים שהיו מפני

שמע). כי המתחיל דיבור – ב ס, בברכות יונה (רבינו משנתם
א.73) קיט, ג חלק ב. קסט, א חלק זוהר ב. נז, ברכות

אמונתך.74) רבה לבקרים חדשים ח) (ג, הפסוק על רבה איכה ראה
p"ye.

מציין75) ב) וקצח, שם ג (לחלק זוהר בניצוצי שם. ג חלק זוהר
ד). (פח, רות ב). (יח, בראשית ז"ח ד. לב, האזינו ספרי להספרים:
ותקנות מתשובות – קטז) סי' בו בכל הוא (וכן ת"ו סי' ב"מ מרדכי
הטורים בעל תפג. סי' ח"א רדב"ז מירושלמי. – ת"ח סי' שם תם. רבנו
בחושן ש"ך י"ז. סעיף ע"ב סימן משפט בחושן רמ"א יד. כד, תצא
קצות ששון. מהר"א מתשובת – ה' קטן סעיף רצ"ב סימן משפט
אות שם משפט בחושן תשובה פתחי ד'. סימן משפט חושן החושן

מפאנו. הרמ"ע בשם יוסף מברכי – ב'
בתחילתו.76) יעקב) (קול האריז"ל סידור
(77.80 הערה ראה
(78] יט עמוד יום l"endהיום zxrd:.[שבט יא
ב.79) רנז, ג חלק זוהר וראה ב. פ, פנחס תורה לקוטי
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טרם על68שנהנה67(ועוד הודאה דברכת החיוב גם כן ,(
את וכוללת גדולה, היותר הנאה [שהיא הנשמה החזרת
כשניעור מיד הוא שבעולם] הפרטיות ההנאות כל

–69משינתו

בהזכרת להיותה נשמה, אלוקי שברכת ובהיות
ידים נטילת קודם (עכשיו) לאומרה אפשר אי ,70השם,

משינתו כשניעור מיד הנשמה החזרת על להודות צריך
מקום שמכל (אלא פנים. כל על אני מודה באמירת
כי נשמה", "אלוקי ברכת גם כן אחרי לברך צריך
פרטים כמה ישנם נשמה אלוקי שבברכת לזה (נוסף
בה אין אני" ב"מודה זאת) עוד אני", ב"מודה שאינם

אינה – ומלכות שם בה שאין ברכה וכל השם, 71הזכרת

ברכה).

מודה אמרו לא הש"ס שבזמן זה מובן זה פי ועל
אני" ב"מודה כי נשמה", "אלוקי רק מברכים והיו אני
(ואדרבה נשמה אלוקי ברכת על וחידוש הוספה אין
היינו אני, מודה גם עכשיו לומר שהצריכו דמה כנ"ל).
משנתו, כשניעור מיד תהי' שההודאה בכדי רק
כשניערו מיד נשמה אלוקי מברכים שהיו ובימיהם

אני.72משנתם מודה לומר הוצרכו לא –

הרמז חלק פי על כו' אני מודה של ענינו
בוקר בכל הנשמה החזרת לתחייתzfnexשבתורה:

במיתה משישים אחד היא שינה כי ובמילא,73המתים. ,
וזהו המתים. תחיית מעין היא הנשמה החזרת
מזה אמונתך": רבה כו' נשמתי בי "שהחזרת
אמונתך" ש"רבה יודעים אנו נשמתי", בי ש"החזרת

המתים .74לתחיית

הדרוש חלק פי על כו' אני מודה של ענינו
"חדשים – בוקר בכל הנשמה החזרת שבתורה:
נשמתו את להאדם מחזיר שהקב"ה מה – לבקרים"
חייב שהאדם החוב בעד מעכבה ואינו אצלו שהפקידה
"רבה – הקב"ה של אמונתו גודל על מראה לו,

אנו ומזה צריךmiyxecאמונתך". האדם שגם ולמדים,
את לעכב לו ואסור כזה, באופן אמונים איש להיות

לו חייב שהמפקיד החובות בשביל חבירו של .75פקדונו

הסוד חלק פי על כו' אני מודה של ענינו
כמו המלכות בחינת הוא וקיים" חי "מלך שבתורה:
מורה "מלך" [כי היסוד בחינת עם מיוחדת שהיא

היסוד לספירת – וקיים" ו"חי המלכות, ],76לספירת

שהחזרת נשמתי", בי שהחזרת וקיים חי "מלך וזהו
עם מיוחדת שהיא כמו המלכות מבחינת באה הנשמה

היסוד. בחי'

.‡È– הפרד"ס חלקי ד' פי שעל הנ"ל הביאור
(בערך פרטיים ענינים מבאר שבתורה, – נרנ"ח
ובאה אני. דמודה בההודאה שבזה) גדול" ה"כלל
ביאור ומבארת שבתורה, יחידה – החסידות תורת
אני במודה אשר העצמית הנקודה את מבארת כללי,

שבאדם. היחידה מבחינת הבאה
כו' אני מודה על החסידות תורת פי על הביאור
אני, במודה הוא היום סדר של התחלתו הוא:
בידיים אפילו ידיים, נטילת קודם אותו שאומרים
מטמאות אינן שבעולם הטומאות שכל לפי טמאות,

ה"מודה יהודיאת של חסר77אני" שיהיה אפשר .

שלו אני" ה"מודה אבל – אחר בענין או זה בענין
בשלימות תמיד .78נשאר

הבחינות בד' דווקא: היחידה מצד הוא זה וענין
מצד אבל כו', טומאה גם או הפגם ענין שייך נרנ"ח
אין ית', בעצמותו תמיד שמיוחדת שבנשמה היחידה
בשלמותו. תמיד ונשאר ח"ו וטומאה פגם כל שייך

נזכר לא אני" שב"מודה מה על הפנימי טעם (וזהו
מכיוון כי נמחקים, שאינם השמות מז' שם שום
עצם – היחידה בחינת מצד בא אני" שה"מודה
לעצמותו היא הנשמה עצם של ההודאה הרי הנשמה,

"דלא בשם"79ית' ).80אתפס

הנשמה67) החזרת על לברך שייך שאין מכיוון דידן, שבנדון אלא
כשניעור. מיד פנים כל על לברך הוא מחוייב שנהנה, (שהחזירה) טרם
עובר עלי' לברך אפשר שאי דאף הטבילה, מ)ברכת שכן (ובמכל וכמו
לאחר על הברכה את דוחה אינו חזי", לא גברא "אכתי כי לעשייתה
ערוך שולחן גם וראה ב. ז, (פסחים בעלייתו מיד מברך אם כי זמן,

כו'). הברכה לקרב דאפשר מה כל ה: סעיף ו סימן הזקן אדמו"ר
א).68) לה, (ברכות ברכה בלא כו' שיהנה לאדם לו אסור שהרי
ז.69) סעיף שם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן ב. ס, ברכות
סעיף70) מ"ו סימן הזקן אדמו"ר ערוך שולחן שם. בברכות רא"ש

ג.
א.71) סעיף רי"ד סימן הזקן אדמו"ר ערוך שולחן ב. מ, ברכות
כשניערו72) מיד בנקיות לברך יכולים והיו קדושים שהיו מפני

שמע). כי המתחיל דיבור – ב ס, בברכות יונה (רבינו משנתם
א.73) קיט, ג חלק ב. קסט, א חלק זוהר ב. נז, ברכות

אמונתך.74) רבה לבקרים חדשים ח) (ג, הפסוק על רבה איכה ראה
p"ye.

מציין75) ב) וקצח, שם ג (לחלק זוהר בניצוצי שם. ג חלק זוהר
ד). (פח, רות ב). (יח, בראשית ז"ח ד. לב, האזינו ספרי להספרים:
ותקנות מתשובות – קטז) סי' בו בכל הוא (וכן ת"ו סי' ב"מ מרדכי
הטורים בעל תפג. סי' ח"א רדב"ז מירושלמי. – ת"ח סי' שם תם. רבנו
בחושן ש"ך י"ז. סעיף ע"ב סימן משפט בחושן רמ"א יד. כד, תצא
קצות ששון. מהר"א מתשובת – ה' קטן סעיף רצ"ב סימן משפט
אות שם משפט בחושן תשובה פתחי ד'. סימן משפט חושן החושן

מפאנו. הרמ"ע בשם יוסף מברכי – ב'
בתחילתו.76) יעקב) (קול האריז"ל סידור
(77.80 הערה ראה
(78] יט עמוד יום l"endהיום zxrd:.[שבט יא
ב.79) רנז, ג חלק זוהר וראה ב. פ, פנחס תורה לקוטי
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ד' כי דווקא, בחסידות זה ביאור נאמר ולכן
נרנ"ח – הוא שענינם מכיוון פרד"ס, החלקים

אינם שמצינוmix`an81(שבתורה), ועד ה"יחידה" ענין
(בזהר מזו שבתורה),82יתרה ה"סוד" חלק שהוא אף –

רוח, "נפש, שבנשמה המדריגות את ומפרט מונה אשר
נמנית, אינה היחידה ובחינת – לנשמה" ונשמה נשמה

חי', בחי' – לנשמה" בה"נשמה היא נכללת כי

מבואר, – שבתורה יחידה – בחסידות אבל
היחידה.83ובארוכה של ענינה

שממנה הנשמה עצם בחינת היא שהיחידה ומכיוון
שבחסידות הביאור הרי נרנ"ח, הבחי' ד' נמשכות
הבאה אני" ד"מודה העצמית הנקודה את (המבאר
ביאורים ד' את גם ומבהיר מחיה היחידה) מבחינת
הפרטים את (המבארים התורה שבפרד"ס הנ"ל

כדלהלן. אני"), ד"מודה

.·È"ה"פשט בחלק מכניסה שחסידות החיות
בי "שהחזרת על היא (שההודאה אני שבמודה
נשמה "נשמתי" בפירוש ההדגשה – הוא נשמתי")

ilyנשמת החזרת על היא ההודאה שכל אומרת זאת .
(דנכרי אחרת אבל נשמה לו מחזירים היו ואילו יהודי.

משישים84ועבד (אחד מכלל יוצא היה אז שגם אף – (

היחידה, הארת מצד כי מודה. הי' לא – לחיים ב)מיתה
דווקא יהודיים חיים – הם ש"חיים" אצלו נרגש

של אדם`mc[חיות קרויים "רוח85(אתם אשר (86

בשריים וחיים למעלה"], היא העולה האדם iptaבני

mnvrלחמור הדומה (עם בהמה של נקרא87[חיות – או ָ
"רוח88חמור אשר (84– למטה"] היא היורדת הבהמה
ekxra,חיים זה.ede`אינם על להודות לו אין –

ביותר חשובה מציאות הם בשריים חיים שגם 89ואף

המדבר מין של – מלכים90ובפרט בני ישראל כל הרי ,

–91הם הוא מלך בן אצל "חיים" של והמושג ,

אבל חיים לו יתנו ובאם המלך. אביו עם התקשרותו
חיי לחיות לרפת ויכניסוהו המלך מאביו אותו ינתקו
אלא זה, בחיות יתענג שלא לבד לא הרי – בהמה

וכו'. בחייו ויקוץ ימאס אדרבה

ליעפלער, יקותיאל רבי מהחסיד הסיפור [וכידוע
אמר: ימים, באריכות לברכו הזקן אדמו"ר שכשרצה
וואס איכר), חיי (לא יארן ּפויערשע מיט ניט ֶָָָ"אּבער
מען ישמעו, ולא להם אוזניים יראו ולא להם עיניים
קיין ניט הערט מען און געטליכקייט קיין ניט זעהט
אלוקות) ושומעים רואים (שאין .92געטליכקייט"

מתנה ובפרט לאדם מתנה כשנותנים תמוה: ולכאורה
ר שאיננו שיאמר מקום אין הרי רקגדולה, בה וצה

אשר ומכיון יותר, עוד גדולה תהי' שהמתנה בתנאי
ביותר גדול דבר הוא עצמה מצד ימים אריכות גם
ההנאות כל את כוללת החיות הנאת שכנ"ל (ובפרט
בהברכה? תנאים יקותיאל ר' הרב התנה איך ְִָשבעולם),

היה יקותיאל ר' הרב של שתנאו בזה, הביאור אך
תהיהetiqeiyלא ימים שהאריכות אם כי בהברכה, לו

(80zehyta,אפשר ושלכן שם, שום נזכר לא אני" שב"מודה מה
א סימן הזקן אדמו"ר ערוך שולחן (ראה ידים נטילת קודם גם לאמרו
הזקן אדמו"ר סידור ו). סעיף שם – תניינא (ובמהדורא ה סעיף

שהוא לפי היינו – בפנימיותdhnlבתחילתו), אבל השמות. מבחינת
נטילת קודם אותו שאומרים מה (וכן שם שום בו שאין מה העניינים,
(ולהעיר כבפנים*. השמות מבחינת למעלה שהוא לפי הוא ידיים),
ב). קכא, ב. ק, אור תורה – "שם" בה אין אסתר דמגילת בהא מהביאור
קמא מהדורא ערוך (שולחן קדושה" בו "שאין למה סותר זה ואין
על שמורה דאף אלוקיך)", (ה' "אנכי תיבת בדוגמת זהו כי – שם)
מכל הקודמת), בהערה בהנסמן (כנ"ל השמות מכל שלמעלה העצמות

(כי קדושה בו אין גופא) זה (מצד כליzaizמקום אינה "אנכי"
בלבד). עליו מרמזת אם כי להעצמות,

חלקxkfpyאף81) – בזוהר וכן .39 הערה לעיל נסמן – במדרש
וכו'. א) (רסז, א חלק הבהיר) (מספר לזוהר ובהשמטות ב. קנח, ב
נפשך", "בכל בחינת הוא שם ב חלק שבזוהר יחידה שבחי' (ולהעיר,
יחידה). בחינת אמיתית זה שאין משמע, שמזה – מאודך" "בכל ולא

יב).82) כב, אמור החיים באור הובא (וכן א. פא, ב. עט, א חלק
ז"ח א. קנב, ג חלק בזוהר גם נזכר בזה), (וכיוצא לנשמה נשמה הל'

ג. עח, רות
מ"ב83) שער חיים בעץ ההג"ה וראה וכו'. חיים בעץ כן שאין מה

שם. וביאורים ובהגהות א פרק ריש אבי"ע) (דרושי
ד.84) סעיף מ"ו סימן הזקן אדמו"ר ערוך שולחן ראה
א.85) עמוד ריש סא, יבמות
כא.86) ג, קהלת
וש"נ.87) א. סב, יבמות – לעבד בנוגע
א88) צח, יבמות א. קנ, שבת וראה כ. כג, יחזקאל – לנכרי בנוגע

ועוד. ב) ג, כתובות – לדרוש המתחיל דיבור (ותוספות
שם.89) רז"ל ובדרושי כט-ל א, בראשית
שם.90) רז"ל ובדרושי ה-ו ט, נח
נתבאר91) מזו יתרה א. סז, כו,zeiniptaשבת ב חלק (זוהר התורה

ד בתחילתו) זוהר תיקוני הקדמת ב. עמוד (miklnריש ).zeiniptaהם

(92] קב ע' יום l"endהיום zxrd.[חשון ו :

iwel`" zkxaa dpi`y dlrn dfa (c"ei sirq l"pk ,dlbp it lr ok oi`y dn) mipiiprd zeinipt it lry s` ± "ip` dcen" exn` `l q"yd onfay dfe (*

x`eand jxc lre) 'ek dcen `ed mewn lkne 'eke `nh `edy in mb xy`k `wec `ed dcigid iehiae zexxerzdy itl ,xyt` jxca xnel yi ± "dnyp

zelbd onfa xzei ieliba `ed (dcigi cvn `ad) ytp zexiqnd geky (n"kae .h"yz icec lew ligznd xeaic) recid jxc lre .(jli`e ig sirq onwl

'id mlerdyke ,`wec mipexg`d zexeca dzlbzpy ± dcigi zpiga ± zeciqgl rbepa mb `ed oky xirdle .ziad onfan ± `giync `zawra hxtae

.dgiyd zligza `aenk ,zetlrzd ly avna
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(אּפגעלייגט) מונח היה כי ימיֿחיים. של ָמציאות
ראיית הוא החיות מציאות שכל בפשטות אצלו
ּפויערשע מיט ניט "אּבער התנה ולכן אלוקות. ְִֶָָושמיעת
אלוקות ושומעים רואים שאין ושנים ימים כי ְִָָיארן",

– ואדרבה כלל, למציאות אצלו נחשבים היו ©q`n̈לא

כאלו]. ושנים בימים

ד' מצד דווקא: היחידה גילוי מצד בא זה והרגש
ציור באיזה הם שמצויירים מכיוון נרנ"ח, הבחינות
וענין לעצמם, ענין בהם יש הרי כו'), מדות (מוחין,
בהם יש ובמילא דבר, עוד כמו הוא שבהם האלוקות
פנים) כל על דדקות (בדקות מקום ונתינת יחס איזה
בחינת כן שאין מה אלוקות. ורואה ששומע בלי לחיים
בעצמותו מיוחדת שהיא מה הוא ענינה ׁשּכל ֶָהיחידה,
ית'. זולתו ענין לשום מקום נתינת שום בה אין – ית'

.‚Èאין אני, שבמודה זה הפשט שבחלק כמו
הפשוטyexitעודdtiqenהחסידות הפירוש על נוסף –

כפשוטו אני דמודה הפירוש חסידות פי על גם (שהרי
שמבהירה אלא נשמתי), בי שהחזרת על הודאה הוא –

הדגשתה ידי על עצמו זה פירוש נשמתוidnומאירה
ועל יהודי של בחלקdn(חיותו) הוא כן הודאתו, היא

מאירה שהחסידות אני, שבמודה והסוד הדרוש הרמז,
עצמם. אלה הפירושים את ומבהירה

המתים לתחיית בבוקר הנשמה שבהחזרת הרמז
ביותר רחוק רמז הוא חסידות), של הביאור (בלי
משישים אחד רק היא שהשינה לזה (נוסף כי לכאורה,
שבהחזרת החידוש כל הרי) ממש, מיתה ולא במיתה

רק הוא השינה לאחר בגוף.xeyiwaהנשמה הנשמה
בהגוף גם יהיה המתים בתחיית החידוש ואילו

עצםmnvrוהנשמה רק מהגוף יישאר התחייה קודם :

בלבד והגוף93לוז (שהנשמה בנשמתו שגם מובן ּומזה ,ִֶ
שינוי יהיה לזה) זה ושייכות בערך – בכלל – הם

שלם גוף זה מעצם ייבנה התחייה, ובזמן ועל91עיקרי, ,
עד ענינים כמה דרך תעבור הנשמה גם זה דרך
שבהחזרת הרמז ובמילא בגופו. ותיכנס ש"תיבנה"

בעלמא. סימן רק הוא – המתים לתחיית הנשמה

בהחזרת שגם ומבארת, החסידות תורת ובאה
בהגוף, הנשמה בקישור רק לא הוא החידוש הנשמה

והנשמה בהגוף גם שבכלmnvrאלא אמרו (שלכן
ברי' האדם נעשה ורגעdycg94בוקר רגע בכל כי .(

במעשה כמו ממש מחדש הבריאה כל מתהווית
המתים95בראשית תחיית נרמזת מקום שמכל (אלא .

והתגלות ביטוי כי דווקא, שבבוקר הנשמה בהחזרת
– ליש מאין תמיד שמתהווית הבריאה של החידוש

דוקא בוקר בכל ).96הוא

דווקא: היחידה גילוי מצד הוא זה הרגש ואמיתית
נמצאים עצמם שהם מכיוון נרנ"ח, הבחינות ד'
– נשמה ביצירה, – רוח בעשי', – [נפש ב"עולם"

באצילות – וחי' אצלם97בבריאה שנרגש מה הרי ,[

zehiytaשום שאין וההרגש העולמות. מציאות – הוא
מאין תמיד מתחדשת מציאותם וכל לעולמות מציאות
בחינת ורק אצלם. התחדשות בדרך הוא המוחלט, ואפס

בפשיטות98היחידה אצלה נרגש מעולמות, שלמעלה
מציאותם וכל המוחלט ואפס אין הם העולמות שכל

ורגע.הוא רגע בכל תמיד שמתחדש גמור חידוש

.„Èבחלק מכניסה שחסידות וההבהרה החיות
הוא: אני" שב"מודה הדרוש

המפקיד של החובות בעד פיקדון לעכב האיסור
לכאורה: הבנה לו אין חסידות), של הביאור (בלי
להיפרע דרך לו ואין ממון, לו חייב שהמפקיד מכיוון
לו המגיע את לקבל הזדמנות לידו כשבאה הרי ממנו,
ממנו, הגזול מחפץ שנא ּומאי אותה? ינצל לא למה –ְִֵֶַָ
דין, בית ידי על מהגזלן להוציאו יכול אינו שבאם
בכדי מהגזלן החפץ את שיקנה לאחר לומר לו מותר

הגזילה את ידו על ?99להציל

גם המצוות, שכל ומבארת, החסידות תורת ובאה
העליון רצון – הוא עיקרם טעם, עליהם שיש המצוות

מהטעם בטעם,100שלמעלה בא כשהוא גם הרצון, (כי
ובפשיטותו במהותו הוא המצוות101נשאר גם שלכן .(

שונה93) והוא ב. כח, ב חלק זוהר ג. כ"ח, פרשה רבה בראשית
ixnbl.(ובמפרשים שם (עיין הגוף משאר
הזקן94) אדמו"ר ערוך שולחן תשב. רמז תהלים שמעוני ילקוט

.74 שבהערה רבה מדרש גם וראה א. סעיף ו סימן
בתחילתו.95) והאמונה היחוד שער ראה
אין96) אך המוחלט, מאין .. מחדש א: כו, אחרי תורה לקוטי ראה

קצהו אפס רק בחוש להראות כלל למטה ודוגמתו כמוהו משל נמצא
מאין. יש כמו הוא והרי .. הלילה מחשך מאיר יום שבכל

ובכ"מ.97) בתחילתו. הגלגולים שער
המתחיל98) דיבור (ראה מקומות בכמה מהנזכר סתירה לזה אין

באצילות ש(גם) ועוד) תש"ו. יתן מי כ"ז), (פרק תשבו בסוכות

בפשיטו הוא כיאלוקות – בהתחדשות ועולמות מציאותzeihxtaת
נקרא אצילות גם הרי – בכלל אבל מבריאה, מתחילה mlerהעולמות

דחילוק תרע"ה – והחשך הענן ויהי המתחיל דיבור וראה – האצילות.
אדם כו' ולאחריו הצמצום לפני הוא: כו') בפשיטות (אלוקות זה

יהי' וכן כו'. גדולים בצדיקים ועד כו' עדן בגן eal`הראשון cizrl.

בזה. דרגות וכמה שכמה הרי
(איסור99) ישנו הלוקח שכלפי עור`xgאלא דלפני האיסור (:

אבל ל"ט). קטן סעיף קמ"ו סימן משפט חושן להוציא(סמ"ע בנוגע
איסור. בזה אין מהגזלן, חפצו

ובכ"מ.100) תרס"ו. לך המתחיל דיבור סוף
(101] כז) (קונט' תרצ"ד תפילתי ואני המתחיל l"endדיבור zxrd:
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(אּפגעלייגט) מונח היה כי ימיֿחיים. של ָמציאות
ראיית הוא החיות מציאות שכל בפשטות אצלו
ּפויערשע מיט ניט "אּבער התנה ולכן אלוקות. ְִֶָָושמיעת
אלוקות ושומעים רואים שאין ושנים ימים כי ְִָָיארן",

– ואדרבה כלל, למציאות אצלו נחשבים היו ©q`n̈לא

כאלו]. ושנים בימים

ד' מצד דווקא: היחידה גילוי מצד בא זה והרגש
ציור באיזה הם שמצויירים מכיוון נרנ"ח, הבחינות
וענין לעצמם, ענין בהם יש הרי כו'), מדות (מוחין,
בהם יש ובמילא דבר, עוד כמו הוא שבהם האלוקות
פנים) כל על דדקות (בדקות מקום ונתינת יחס איזה
בחינת כן שאין מה אלוקות. ורואה ששומע בלי לחיים
בעצמותו מיוחדת שהיא מה הוא ענינה ׁשּכל ֶָהיחידה,
ית'. זולתו ענין לשום מקום נתינת שום בה אין – ית'

.‚Èאין אני, שבמודה זה הפשט שבחלק כמו
הפשוטyexitעודdtiqenהחסידות הפירוש על נוסף –

כפשוטו אני דמודה הפירוש חסידות פי על גם (שהרי
שמבהירה אלא נשמתי), בי שהחזרת על הודאה הוא –

הדגשתה ידי על עצמו זה פירוש נשמתוidnומאירה
ועל יהודי של בחלקdn(חיותו) הוא כן הודאתו, היא

מאירה שהחסידות אני, שבמודה והסוד הדרוש הרמז,
עצמם. אלה הפירושים את ומבהירה

המתים לתחיית בבוקר הנשמה שבהחזרת הרמז
ביותר רחוק רמז הוא חסידות), של הביאור (בלי
משישים אחד רק היא שהשינה לזה (נוסף כי לכאורה,
שבהחזרת החידוש כל הרי) ממש, מיתה ולא במיתה

רק הוא השינה לאחר בגוף.xeyiwaהנשמה הנשמה
בהגוף גם יהיה המתים בתחיית החידוש ואילו

עצםmnvrוהנשמה רק מהגוף יישאר התחייה קודם :

בלבד והגוף93לוז (שהנשמה בנשמתו שגם מובן ּומזה ,ִֶ
שינוי יהיה לזה) זה ושייכות בערך – בכלל – הם

שלם גוף זה מעצם ייבנה התחייה, ובזמן ועל91עיקרי, ,
עד ענינים כמה דרך תעבור הנשמה גם זה דרך
שבהחזרת הרמז ובמילא בגופו. ותיכנס ש"תיבנה"

בעלמא. סימן רק הוא – המתים לתחיית הנשמה

בהחזרת שגם ומבארת, החסידות תורת ובאה
בהגוף, הנשמה בקישור רק לא הוא החידוש הנשמה

והנשמה בהגוף גם שבכלmnvrאלא אמרו (שלכן
ברי' האדם נעשה ורגעdycg94בוקר רגע בכל כי .(

במעשה כמו ממש מחדש הבריאה כל מתהווית
המתים95בראשית תחיית נרמזת מקום שמכל (אלא .

והתגלות ביטוי כי דווקא, שבבוקר הנשמה בהחזרת
– ליש מאין תמיד שמתהווית הבריאה של החידוש

דוקא בוקר בכל ).96הוא

דווקא: היחידה גילוי מצד הוא זה הרגש ואמיתית
נמצאים עצמם שהם מכיוון נרנ"ח, הבחינות ד'
– נשמה ביצירה, – רוח בעשי', – [נפש ב"עולם"

באצילות – וחי' אצלם97בבריאה שנרגש מה הרי ,[

zehiytaשום שאין וההרגש העולמות. מציאות – הוא
מאין תמיד מתחדשת מציאותם וכל לעולמות מציאות
בחינת ורק אצלם. התחדשות בדרך הוא המוחלט, ואפס

בפשיטות98היחידה אצלה נרגש מעולמות, שלמעלה
מציאותם וכל המוחלט ואפס אין הם העולמות שכל

ורגע.הוא רגע בכל תמיד שמתחדש גמור חידוש

.„Èבחלק מכניסה שחסידות וההבהרה החיות
הוא: אני" שב"מודה הדרוש

המפקיד של החובות בעד פיקדון לעכב האיסור
לכאורה: הבנה לו אין חסידות), של הביאור (בלי
להיפרע דרך לו ואין ממון, לו חייב שהמפקיד מכיוון
לו המגיע את לקבל הזדמנות לידו כשבאה הרי ממנו,
ממנו, הגזול מחפץ שנא ּומאי אותה? ינצל לא למה –ְִֵֶַָ
דין, בית ידי על מהגזלן להוציאו יכול אינו שבאם
בכדי מהגזלן החפץ את שיקנה לאחר לומר לו מותר

הגזילה את ידו על ?99להציל

גם המצוות, שכל ומבארת, החסידות תורת ובאה
העליון רצון – הוא עיקרם טעם, עליהם שיש המצוות

מהטעם בטעם,100שלמעלה בא כשהוא גם הרצון, (כי
ובפשיטותו במהותו הוא המצוות101נשאר גם שלכן .(

שונה93) והוא ב. כח, ב חלק זוהר ג. כ"ח, פרשה רבה בראשית
ixnbl.(ובמפרשים שם (עיין הגוף משאר
הזקן94) אדמו"ר ערוך שולחן תשב. רמז תהלים שמעוני ילקוט

.74 שבהערה רבה מדרש גם וראה א. סעיף ו סימן
בתחילתו.95) והאמונה היחוד שער ראה
אין96) אך המוחלט, מאין .. מחדש א: כו, אחרי תורה לקוטי ראה

קצהו אפס רק בחוש להראות כלל למטה ודוגמתו כמוהו משל נמצא
מאין. יש כמו הוא והרי .. הלילה מחשך מאיר יום שבכל

ובכ"מ.97) בתחילתו. הגלגולים שער
המתחיל98) דיבור (ראה מקומות בכמה מהנזכר סתירה לזה אין

באצילות ש(גם) ועוד) תש"ו. יתן מי כ"ז), (פרק תשבו בסוכות

בפשיטו הוא כיאלוקות – בהתחדשות ועולמות מציאותzeihxtaת
נקרא אצילות גם הרי – בכלל אבל מבריאה, מתחילה mlerהעולמות

דחילוק תרע"ה – והחשך הענן ויהי המתחיל דיבור וראה – האצילות.
אדם כו' ולאחריו הצמצום לפני הוא: כו') בפשיטות (אלוקות זה

יהי' וכן כו'. גדולים בצדיקים ועד כו' עדן בגן eal`הראשון cizrl.

בזה. דרגות וכמה שכמה הרי
(איסור99) ישנו הלוקח שכלפי עור`xgאלא דלפני האיסור (:

אבל ל"ט). קטן סעיף קמ"ו סימן משפט חושן להוציא(סמ"ע בנוגע
איסור. בזה אין מהגזלן, חפצו

ובכ"מ.100) תרס"ו. לך המתחיל דיבור סוף
(101] כז) (קונט' תרצ"ד תפילתי ואני המתחיל l"endדיבור zxrd:
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בדרך הבורא ציווי מצד לקיימם צריך ד"משפטים",
ד"חוקים" המצוות כמו עול שהמצוות102קבלת (אלא

נתלבש שבהם העליון שרצון מכיוון טעם, עליהם שיש
הם נקראים (שלכן בטעם "משפטים"),dxezaגם בשם

גם קיומם להיות שבהם103צריך ׂשכלי הטעם ).104מצד ְִִ

הקב"ה, רצון – הוא ענינם המצוות, שכל ומכיון
שייך אין ית' שבו כשם הרי אחד, ורצונו ית' שהוא
גם כן ח"ו, אחרת תכלית איזו בשביל שהוא לומר
כל אם כי אחרת תכלית איזו בשביל אינם מצוותיו
מצות – לענינינו ובנוגע עצמם. הם – הוא תכליתם
טובת בשביל (רק) אינה המצוה מטרת פיקדון: השבת
ההשבה אלא בשלימות), ממונו לו (שיוחזר המפקיד

והתכלית. המטרה היא עצמה

לו מחזיר ואינו ממון לו חייב כשהמפקיד גם ולכן,
כי פקדונו, את שיעכב לומר מקום אין – חובו את

ההשבה במצות הוא .105מחוייב

כי דווקא. היחידה מצד הוא זה הרגש ואמיתית
ו)מצד (כפי הוא בהבורא שהתקשרותם מכיוון נרנ"ח,
שהוא כמו הוא העליון ברצון תפיסתם גם הם, ציורם
ומבוקש ציור בה שאין היחידה ורק בציור. מלובש

מצד הוא לאלוקות והתקשרותה כלל, `zewelלעצמה

שהוא כמו העליון רצון של מהותו אמיתת בה נרגש –
עצמו. הרצון הוא תכליתו אשר בפשיטותו,

.ÂËשב"מודה ה"סוד" בחלק גם הוא זה דרך על
אני":

ספירת הוא וקיים" חי ש"מלך שבקבלה הפירוש
ושמבחינה היסוד, ספירת עם שמיוחדת כמו המלכות

שחסידות לזה נוסף הנה הנשמה, החזרת באה זו
שכליים והסברים בביאורים אותו ומסבירה מבארת
ידי על הוא בשכל שביאורם שבקבלה, הענינים (ככל
זאת, עוד הנה א), סעיף סוף כנ"ל דווקא, החסידות
של הפנימי תוכנו נרגש חסידות, של הביאור ידי שעל

לגמרי. אחר באופן הענין וחי הפירוש

חסידות: פי על זה פירוש ביאור

השייכת האלוקות בחינת היא המלכות ספירת
גדרי בה) (ושייכים ממנה נמשכות ולכן לעולם,
האלוקות בחינת היא היסוד וספירת והזמן. המקום

ב שלכן, לעולם, שייכות מגדר המידותlkשלמעלה
המקום גדרי בהם שייך אין המלכות מספירת שלמעלה

הזמן106והזמן מתבטלים אלו, מידות גילוי (ומצד
עם המלכות יחוד וענין לגמרי). ממציאותם והמקום
מעולמות שלמעלה סוף אין אור גילוי – הוא היסוד

בעולם. המתלבשת האלוקות בבחינת

חי "מלך מבחינת באה הנשמה שהחזרת מה וזהו
בריה ענין הוא בוקר, שבכל הנשמה החזרת וקיים":

dycgהיות עם מאין, יש והחידוש י"ג), סעיף (כנ"ל
מצד (כי דווקא המלכות מבחינת הוא בא שבפועל
יש מציאות היה לא המלכות ממידת שלמעלה המידות
הוא מאין יש לחדש שבמלכות הכוח זה, בכל ְֵַכלל),

סוף אין אור מעצמות שייכות107דווקא מגדר שלמעלה
ולכן ו"יש", ד"אין" בהגדרים אינו ובמילא לעולמות,

מה "ישנו". ה"אינו" את לעשות כןביכולתו שאין
כביכול הוא מוגדר לעולמות, השייך האור בחינת

אלו. בהגדרות

ואילך]. ב שיא, ב חלק קונטרסים המאמרים ספר
תרצ"א102) בעוזרי לי הוי' ה. פרק תר"ץ דעת למען המתחיל דיבור

ובכ"מ. .46 ע' אידיש המאמרים ספר פ"ג. (תרפ"ז)
שהריxwirאבל103) עול, קבלת בדרך להיות צריך lkקיומם

הם כבפניםהoevxהמצוות עליון,
דגם כוכביםאmihtyna[ולהעיר עובד לפני ולא "לפניהם מרו

חושן ערוך שולחן ב. פח, (גיטין ישראל" כדיני אותו דנין .. ואפילו
כו)], סימן ריש משפט

צריכים ד"משפטים" שהמצוות מה עצמו זה גם מזו: ויתירה
שכן לפי היינו הטעם, מצד גם דמצוותהקxfbלקיימם שהרצון ב"ה

עמוד ח חלק שיחות לקוטי בארוכה וראה ב"טעם"*. גם יתלבש אלו
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לא "אלמלי ב): עמוד סוף ק, (עירובין שאמרו מה יובן ובזה
– כו'" מנמלה וגזל מחתול צניעות למדים היינו (ח"ו**) תורה ניתנה

מינה. נפקא למאי דלכאורה,

ב)104) פד, מצותיך בדרך (הובא פ"ו להרמב"ם מח"פ להעיר
אפשי". "אי זה על לומר צריך השכל מצד גם רע שהן שהרעות

אין105) בעין, שהפיקדון זמן שכל סק"ד, ש"מ סימן החושן בקצות
בשומר – ונאבד שנגנב (או כשפשע [ורק השומר על השבה חיוב

אדמו"ר`fשכר), ערוך בשולחן אבל תשלומין]. חיוב עליו נעשה
חייב חינם ששומר "דמה סק"ב): אחרון בקונטרס תמ"ג (סימן הזקן
שנמסר משעה אלא עצמה, הפשיעה מחמת בא חיובו אין הפשיעה על
אלא הזמן, כשיגיע בשלימות לו להחזיר ונתחייב נשתעבד הפיקדון לו
חסה בשמירתו פשיעתו ידי על שלא ממנו נאבדה הזמן בתוך שאם
יובנו שם, אחרון בקונטרס שכתוב מה פי ועל ופטרתו". התורה עליו
שומר שנעשה "כיוון שם) החושן בקצות (הובאו שלמה של הים דברי

החזרתיו". אם יודע איני ה"ל
ובכ"מ.106) א). (פב, ז פרק והאמונה היחוד שער
כו'"107) לבדו הוא כו' ועצמותו "מהותו ס"ך הקודש אגרת עיין

אחר. באופן שם שהביאור אלא – ואילך) א עמוד סוף (קל,

`edy "miweg"c zeevnd meiw ici lr xy`n dcigid oipr xzei dlbzn `wec df ici lre zeevndרק*) meiwy `hazn `wec dfa ik .ler zlaw jxca

cvn `edעצם.fi sirq onwlck ,mihxtd lka `vnp "mvr"d ik ,elky lr mb df lrt okly ,eytp

.df l"fxn `ian 'idyk r"p (a"yxedn) x"enc` w"k (ygla) siqen 'id ok (**
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שבו. היחידה בחינת מצד להאדם באה זו והכרה
סוף אין אור בעצמות ההכרה (א) בזה: ענינים ושני
המיוחדת הנשמה של זו בחינה מצד רק אפשרית
נרנ"ח, הבחינות ד' כן שאין (מה ית' בעצמותו
גם (ב) שבעולמות). האלוקות לבחינת הוא שייכותם

מאין,dxkddאמיתית דיש רקxikiyבהחידוש (ולא
וכל עצמו מצד להיש מקום נתינת שום שאין שיבין)
המכריחה – מהאלוקות מחודש הוא מציאותו
מצד באה – סוף אין אור מעצמות בא שהחידוש

י"ג. סעיף כנ"ל דווקא, היחידה בחינת

.ÊËהפרד"ס חלקי בד' שבחסידות הביאורים
בזה: זה קשורים – אני" שב"מודה

מעצמות הוא בא מאין יש שהחידוש האדם הכרת
בחלק הביאור – מעולמות שלמעלה סוף אין אור
שכל ההכרה את מחזקת – אני שבמודה ה"סוד"

תמיד מתחדשים qt`eהעולמות oi`n108המוחלט–

התהוות באם כי אני. שבמודה ה"רמז" בחלק הביאור
עצמה, מצד המלכות ספירת ידי על היתה העולמות
אז היה לא לגבה, מקום תופסים שהעולמות מכיוון

ב xwirהתחדשות lkודוגמת דרך על אם (כי מציאותם
החיות בלי שגם הגוף, את מחיה שהנשמה מה

מציאות לו יש מכיוון109שמהנשמה, אבל ,(

שאין – ב"ה סוף אין אור מעצמות היא שההתהוות
שום אין הרי כלל, לגבי' מקום תופסים העולמות

וכל עניינם, לכל מקום מתחדשתxwirנתינת מציאותם
ב"ה. סוף אין מאור

עוד ש"אין באופן האחדות להכרת הוא בא ובמילא
לגבי ממש ואפס אין "הן העולמות שכל מלבדו",
שהוא עוד בשם אפילו כלל בשם נקראות ואינן הקב"ה

טפל" בפשיטות,110לשון אצלו נרגש הרי שכן, ומכיוון .
מציאות לא (גם כלל מציאות שום אינו בשרי שחיות
התקשרות – רק היא ו"מציאות" טפל), בדרך
ה"פשט" בחלק החסידות בביאור וכנ"ל באלוקות,

אני. שבמודה

אצלו פשוט הרי מלבדו", עוד ש"אין זו ומהכרה
לא (אפילו לערב אפשר אי הקב"ה ציווי שבקיום
להיות צריך קיומם וכל אחר, ותכלית טעם שום כטפל)
בחלק החסידות בביאור וכנ"ל הבורא. רצון מצד

אני. שבמודה ה"דרוש"

.ÊÈאת שוללת אינה עצמית, להיותה היחידה, בחינת
מדריגות כל של ה"עצם" היא היא – אדרבה הנרנ"ח,
ל"עצם": "גילוי" שבין החילוקים אחד (שזהו הפרטיות
גילוי שאינם הענינים ולכן פרטי, ענין הוא "גילוי"
גילוי ולהיותו "הוא", אינם ער, ניט דאס איז – ֶָ(שלו
הוא "עצם" כן שאין מה אותם. שולל הוא – ומתפשט)
מההדגשות ולכן, וענין). ענין כל של העצמיות
העצם. עם הפרטים איחוד – הוא שבחסידות העיקריות
מכניסה שחסידות מהחיות יותר ּתּובן זו הדגשה ָוגם

אני": שב"מודה הפרד"ס חלקי ד' בכל
המלכות בחינת גם ה"סוד": חלק – הספירות בענין
לענין שנעשים עד היסוד, ספירת עם מיוחדת עצמה
ש"אין האחדות ענין ובמילא וקיים". חי "מלך – אחד
אם כי העולמות, מציאות ישנה שלא אינו מלבדו" עוד
במציאותם נמצאים שהם כמו עצמם העולמות שגם
בתכלית הם מיוחדים ומקום) זמן בגדר (ומוגדרים

ב"ה. סוף אין אור בעצמות היחוד

שיש המצוות גם ה"דרוש": חלק – המצוות בענין
בתורת ונקראים טעם "משפטים",`znעליהם בשם

מהטעם. שלמעלה הרצון הוא ו)עיקרם (מתאחדים

העולם בעניני גם ה"רמז": חלק – הבריאה בענין
כבר נעשית שהבריאה לעינינו נראים שהם כמו

אנו אין (שלכן עצמה בפני אתmiyibxnלמציאות
האדם התחדשות הנה ורגע), רגע בכל שבה החידוש
עצם בכל התחדשות היא בוקר שבכל (והעולם)

בראשית. דמעשה כהחידוש מציאותו,

בהודאת גם ה"פשט": חלק – האדם רגש בענין
חיותו שכל נרגש משנתו) (שניעור חיותו על האדם

יהודי. שהוא מה – הוא

באה108) סוף אין אור מעצמות בא שהחידוש שההכרה ואף
סעיף (כנ"ל מאין יש מחודשים הם שהעולמות מההכרה (ומוכרחת)
ההכרה את מביאה מאין יש בהחידוש שההכרה לאחרי זה, בכל ט"ו),

רק לא – זו הכרה הנה סוף, אין אור מעצמות בא zwfgnyשהחידוש

כי עומק. גם בה שמוסיפה אלא מאין, יש בהחידוש ההכרה את
"שאין ט"ו) סעיף (כנ"ל היא עצמה, שמצד מאין יש בהחידוש ההכרה

להיש מקום נתינת envrשום cvnעדייןכ מוכיח זה אין אבל ו'",
הערה (ראה אותו המהווה האור בחי' מצד גם מקום נתינת לו שאין
סוף אין אור מעצמות בא שהחידוש ההכרה ידי על אבל הבאה),
המהווה האור בחי' מצד שגם הכרה, לידי בא הוא מעולמות, שלמעלה

גם ולכן מקום, תפיסת שום לו אין להוותixg`lאותו, ברצונו שעלה

היא רגע בכל ההתהוות dxenbכו', zeycgzd.

היחוד109) בשער שמבואר שמה א), (כג, מצותיך דרך ראה
כהגוף ולא טפל, דבר אפילו שאין עוד", "אין בענין ו פרק והאמונה

בח לגבי הוא – לנשמה טפל אומותשהוא שלכן, דוקא. הסובב ינת
כנשמה אותו מחשיבים הממלא, בבחינת רק הוא ידיעתם שכל העולם
שהקב"ה שיודו בהכרח לשיטתם, גם הרי ולכאורה: שם. עיין לגוף.

`xeaדמכיוון והביאור, בלבד? אותם מחיה רק ולא הנבראים את
העולמות שנבראו לאחרי הרי לעולמות, מקום נותן הממלא שאור
רק ולא ממנו, הוא מציאותם שכל (אף זה לאור העולמות ביטול

הוא עיון.znbecחיותם) צריך ועדיין לנפש. הגוף ביטול
ב).110) עמוד סוף (פ, ו פרק והאמונה היחוד שער
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שבו. היחידה בחינת מצד להאדם באה זו והכרה
סוף אין אור בעצמות ההכרה (א) בזה: ענינים ושני
המיוחדת הנשמה של זו בחינה מצד רק אפשרית
נרנ"ח, הבחינות ד' כן שאין (מה ית' בעצמותו
גם (ב) שבעולמות). האלוקות לבחינת הוא שייכותם

מאין,dxkddאמיתית דיש רקxikiyבהחידוש (ולא
וכל עצמו מצד להיש מקום נתינת שום שאין שיבין)
המכריחה – מהאלוקות מחודש הוא מציאותו
מצד באה – סוף אין אור מעצמות בא שהחידוש

י"ג. סעיף כנ"ל דווקא, היחידה בחינת

.ÊËהפרד"ס חלקי בד' שבחסידות הביאורים
בזה: זה קשורים – אני" שב"מודה

מעצמות הוא בא מאין יש שהחידוש האדם הכרת
בחלק הביאור – מעולמות שלמעלה סוף אין אור
שכל ההכרה את מחזקת – אני שבמודה ה"סוד"

תמיד מתחדשים qt`eהעולמות oi`n108המוחלט–

התהוות באם כי אני. שבמודה ה"רמז" בחלק הביאור
עצמה, מצד המלכות ספירת ידי על היתה העולמות
אז היה לא לגבה, מקום תופסים שהעולמות מכיוון

ב xwirהתחדשות lkודוגמת דרך על אם (כי מציאותם
החיות בלי שגם הגוף, את מחיה שהנשמה מה

מציאות לו יש מכיוון109שמהנשמה, אבל ,(

שאין – ב"ה סוף אין אור מעצמות היא שההתהוות
שום אין הרי כלל, לגבי' מקום תופסים העולמות

וכל עניינם, לכל מקום מתחדשתxwirנתינת מציאותם
ב"ה. סוף אין מאור

עוד ש"אין באופן האחדות להכרת הוא בא ובמילא
לגבי ממש ואפס אין "הן העולמות שכל מלבדו",
שהוא עוד בשם אפילו כלל בשם נקראות ואינן הקב"ה

טפל" בפשיטות,110לשון אצלו נרגש הרי שכן, ומכיוון .
מציאות לא (גם כלל מציאות שום אינו בשרי שחיות
התקשרות – רק היא ו"מציאות" טפל), בדרך
ה"פשט" בחלק החסידות בביאור וכנ"ל באלוקות,

אני. שבמודה

אצלו פשוט הרי מלבדו", עוד ש"אין זו ומהכרה
לא (אפילו לערב אפשר אי הקב"ה ציווי שבקיום
להיות צריך קיומם וכל אחר, ותכלית טעם שום כטפל)
בחלק החסידות בביאור וכנ"ל הבורא. רצון מצד

אני. שבמודה ה"דרוש"

.ÊÈאת שוללת אינה עצמית, להיותה היחידה, בחינת
מדריגות כל של ה"עצם" היא היא – אדרבה הנרנ"ח,
ל"עצם": "גילוי" שבין החילוקים אחד (שזהו הפרטיות
גילוי שאינם הענינים ולכן פרטי, ענין הוא "גילוי"
גילוי ולהיותו "הוא", אינם ער, ניט דאס איז – ֶָ(שלו
הוא "עצם" כן שאין מה אותם. שולל הוא – ומתפשט)
מההדגשות ולכן, וענין). ענין כל של העצמיות
העצם. עם הפרטים איחוד – הוא שבחסידות העיקריות
מכניסה שחסידות מהחיות יותר ּתּובן זו הדגשה ָוגם

אני": שב"מודה הפרד"ס חלקי ד' בכל
המלכות בחינת גם ה"סוד": חלק – הספירות בענין
לענין שנעשים עד היסוד, ספירת עם מיוחדת עצמה
ש"אין האחדות ענין ובמילא וקיים". חי "מלך – אחד
אם כי העולמות, מציאות ישנה שלא אינו מלבדו" עוד
במציאותם נמצאים שהם כמו עצמם העולמות שגם
בתכלית הם מיוחדים ומקום) זמן בגדר (ומוגדרים

ב"ה. סוף אין אור בעצמות היחוד

שיש המצוות גם ה"דרוש": חלק – המצוות בענין
בתורת ונקראים טעם "משפטים",`znעליהם בשם

מהטעם. שלמעלה הרצון הוא ו)עיקרם (מתאחדים

העולם בעניני גם ה"רמז": חלק – הבריאה בענין
כבר נעשית שהבריאה לעינינו נראים שהם כמו

אנו אין (שלכן עצמה בפני אתmiyibxnלמציאות
האדם התחדשות הנה ורגע), רגע בכל שבה החידוש
עצם בכל התחדשות היא בוקר שבכל (והעולם)

בראשית. דמעשה כהחידוש מציאותו,

בהודאת גם ה"פשט": חלק – האדם רגש בענין
חיותו שכל נרגש משנתו) (שניעור חיותו על האדם

יהודי. שהוא מה – הוא

באה108) סוף אין אור מעצמות בא שהחידוש שההכרה ואף
סעיף (כנ"ל מאין יש מחודשים הם שהעולמות מההכרה (ומוכרחת)
ההכרה את מביאה מאין יש בהחידוש שההכרה לאחרי זה, בכל ט"ו),

רק לא – זו הכרה הנה סוף, אין אור מעצמות בא zwfgnyשהחידוש

כי עומק. גם בה שמוסיפה אלא מאין, יש בהחידוש ההכרה את
"שאין ט"ו) סעיף (כנ"ל היא עצמה, שמצד מאין יש בהחידוש ההכרה

להיש מקום נתינת envrשום cvnעדייןכ מוכיח זה אין אבל ו'",
הערה (ראה אותו המהווה האור בחי' מצד גם מקום נתינת לו שאין
סוף אין אור מעצמות בא שהחידוש ההכרה ידי על אבל הבאה),
המהווה האור בחי' מצד שגם הכרה, לידי בא הוא מעולמות, שלמעלה

גם ולכן מקום, תפיסת שום לו אין להוותixg`lאותו, ברצונו שעלה

היא רגע בכל ההתהוות dxenbכו', zeycgzd.

היחוד109) בשער שמבואר שמה א), (כג, מצותיך דרך ראה
כהגוף ולא טפל, דבר אפילו שאין עוד", "אין בענין ו פרק והאמונה

בח לגבי הוא – לנשמה טפל אומותשהוא שלכן, דוקא. הסובב ינת
כנשמה אותו מחשיבים הממלא, בבחינת רק הוא ידיעתם שכל העולם
שהקב"ה שיודו בהכרח לשיטתם, גם הרי ולכאורה: שם. עיין לגוף.

`xeaדמכיוון והביאור, בלבד? אותם מחיה רק ולא הנבראים את
העולמות שנבראו לאחרי הרי לעולמות, מקום נותן הממלא שאור
רק ולא ממנו, הוא מציאותם שכל (אף זה לאור העולמות ביטול

הוא עיון.znbecחיותם) צריך ועדיין לנפש. הגוף ביטול
ב).110) עמוד סוף (פ, ו פרק והאמונה היחוד שער
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.ÈÁדברי יובנו י"ז) סעיף (תחילת הנ"ל פי על
פרטיות מעלות כמה על שאמרו נשיאינו, רבותינו
בתחילת (כנ"ל החסידות של ענינה שזהו שבחסידות
ממהות מסתעפות רק הן אלו שמעלות אף כי השיחה).
דווקא ידן על מקום, מכל שם), (כנ"ל החסידות
ענין על ההוראה כי מהותה. (עצמות) מתבטאת
הפרטים, בכל ונמצא ומחדיר ש"מפעפע" הוא "עצמי"
שבין ההפרש בענין (וכנ"ל קטן היותר לפרט עד

ל"עצם"). "גילוי"
דוקא בסופן תחילתן שנעוץ הכלל פי כל111ועל הרי ,

עד יותר, תחתונה בבחינה נמשכת שהחסידות מה
ולמטה שבאדם. ["חוצה" הבהמית נפש טבע להפיכת
להאדם] שמחוץ "חוצה" בעולם, חלקו בירור – יותר

מהותה. עצם ביותר אז מתבטא –

וכמה בכמה אדמו"ר וחמי מורי כ"ק הדגיש ולכן
צריך בחסידות שלומדים ענין שכל משיחותיו,
דווקא בפועל העבודה ידי על כי בפועל, להביאו

החסידות. במהות תופסים

.ËÈהוא שבחסידות סוף" ה"אין שבחינת כמו
zellkaגם כן ג), סעיף (כנ"ל התורה חלקי בכל גם

ביותר להתחתון עד המשכתו ידי על סוף האין ביטוי
גם הוא לאלוקות, כלי ולעשותו אותו גם להפוך –

בחסידות). הוא הענין שעיקר (אלא התורה בכללות
לו בראתי הרע יצר "בראתי רז"ל שאמרו מה וזהו

תבלין" עולם112תורה העולמות, בכל תמוה: דלכאורה .

ממנו" למטה תחתון "שאין תחתון היותר הוא .113הזה

הקב"ה עליו מתחרט הרע היצר – גופא הזה ובעולם
עולמות114שבראו אפילו העולמות, שכל ומכיוון .

כששיבח (ולכן, התורה לגבי חשיב כלא הם העליונים
ותחתונים עליונים העולמות שכל בזה התורה את דוד

זה על נענש תורה, של אחת מצוה בדקדוק ),115תלויים

מקום שום אין שלכאורה וחומר וקל שכן מכל הרי
להיצר תבלין שתהיה בכדי הוא התורה שבריאת לומר

שמיוחדת התורה עצם מובן: הנ"ל פי ועל הרע?
להיצר תבלין שהיא בזה דווקא מתבטא ית', בעצמותו

יצר את לתבל שהכוח מכיוון ,aehl116ולהפכוrxdהרע,

דווקא. ית' עצמותו מצד הוא

נעלים, היותר גם הגילויים, כל בזה: והביאור
הרע מציאות הרי וגילוי, אור בגדר מוגדרים להיותם
ביכולתם אין ובמילא, אליהם, מנגד – האור היפך –ְֵַ
שיבטל – ועד בו להילחם אם (כי לטוב להפכו
בתכלית פשוט שהוא ית' עצמותו ורק לגמרי).
שום שייך אין וגם הציורים מכל ומושלל הפשיטות

לטוב ולהפכו לשנותו ביכולתו – ובמילא אליו, .117מנגד ְֵַ

המיוחדת התורה שבבחינת מה כן גם וזהו
נאמר ית' (ותענוג)zwgyn"118בעצמותו שחוק לפניו":

ותיקון בירור ידי על בא אתהפכאjyegd119שלמעלה –

ידי על דווקא לפניו": "משחקת וזהו לנהורא. חשוכא
– "משחקת" – לנהורא חשוכא אתהפכא בחינת
מיוחדת שהיא כמו פנימיותה מתבטאת שבתורה,

"לפניו". – ב"ה סוף אין אור בפנימיות

.Îדרך (ועל החסידות שבתורת אלו ענינים שני
התורה) בכללות זה

גם שפועלת ועד נרנ"ח חלקי בכל חדירתה (א) –
דווקא הוא עצמותה ביטוי (ב) ובעולם, הבהמית בנפש

– ובעולם הבהמית בנפש פעולתה ידי על

בנגלה, גם שבחסידות) הענינים (ככל דוגמתם יש
בה ניתוסף בנגלה זו שהלכה אלא עוד, ולא ובהלכה.

שבחסידות: הנ"ל ענינים ידי על ביאור

מקום בכל לו קונות אדם של אמות :120ארבע

הרבים רשות בצידי 121בסמטא,

הרבים, ברשות גם – וקידושין לגיטין (ובנוגע
דיעות וקנ122לכמה בכדי). הוא, חכמים תקנת זה ין

לאנצויי". אתי "דלא

ז.111) משנה א פרק יצירה ספר
ב.112) ל, קידושין
(בתחילתו).113) ל"ו פרק בתניא הזקן אדמו"ר לשון
ב.114) נב, סוכה
א).115) לה, (סוטה רז"ל מאמר פי על – 20 בהערה הנסמן ראה
תורה116) לו "בראתי הלשון יובן בפנים, שכתוב מה פי "oilazעל

צריך הרי הרע היצר את דלכאורה: –lhalידי על נעשה זה [וגם
"משכהו שם) (קידושין רז"ל כמאמר yxcndהתורה, zialאבן אם

הואgenipהוא ברזל אתuvetznואם מבטל אינו התבלין ואילו ["
אם כי טעם.מ`daxcהתבשיל, בו ונותן אותו תבל

הרע יצר – זה מנוול בך כש"פגע הוא לאבדו, שצריך ומה –
dxbznראה) המתאווה כוח עצם והוא הרע, היצר עצמיות אבל בך".

צריך ד), סא, השנה ראש ד. נו, חקת תורה ולהפכוelazlלקוטי

כבפנים. לטוב,
" שאמרו תורהiz`xaוזהו ..oilazלו ב"בראתי הכוונה כי – "

היא ועצםmvrlתבלין" נבראת. שבשבילה הכוונה היינו התורה,
(לא מתבטא לטוב,התורה בהפיכתו אם) כי הרע היצר באיבוד

בפנים. כדלקמן
שם.117) ובהנסמן 24-23 ע' ז חלק שיחות לקוטי ראה
ש"משחקת118) ,20 בהערה בהנסמן וראה ל. ח, קאי"eiptlמשלי

התורה. ועצמיות פנימיות על
ואילך.119) ד יז, אור תורה ראה
א.120) יו"ד, מציעא בבא
ב.121) עמוד שם,
(ולדעת122) וש"נ. ה. קטן סעיף ל סימן העזר אבן שמואל בית ראה

במציאה). גם הרבים ברשות קונות – שם מציעא בבא – ר"פ
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שה היא שהתקנה שלutgאף אמותיו בד' המונח
הקנּו החפץ, קניין בשביל מקום מכל לו, יוקנה ְִאדם

כחצירו ועשאום עצמם האמות ד' את חכמים ועל123לו ,
בתורת בהם המונח החפץ את לו קונות ובמילא זה ידי
ד' גם לו אין חצר, לו שאין קטן (ולכן, חצר קניין

ד'124אמות את להאדם חכמים שהקנו מה שזה אלא, .(

ולא בהם, המונח חפץ קניין לצורך רק הוא – אמותיו
אחר .125לענין

קניין מטעם הוא אמות דד' שהקניין היות ועם
שאינה שחצר חצר. מקניין הוא עדיף זאת בכל חצר,
שיוכל באופן להחפץ בקירוב כשעומד (גם משתמרת

וליטלו עצמו "זכתה126לנטות שיאמר עד קונה אינה (

ׂשדי" אינו127לי משתמרות) שאין (אף אמות ד' ואילו . ִָ
כו'" "זכתה לומר שלא128צריך לאדם לו שקונות ועד ,

כלל ורצונו הקניין129מדעתו שכל מכיוון ביאור: וצריך .
האמות לד' (ובנוגע חצר קניין מטעם הוא אמות דד'
כי לו קנויות שאינן כנ"ל מחצר, הם גרועים – עצמם
אמות דד' שהקנין אפשר איך החפץ), קניין לצורך אם

חצר מקניין אלים אמותיו130יהיה בד' בזה: והביאור ? ִָ

שבו היחידה בחינת מתפשטת אדם קונות131של ולכן .
היחידה בבחינת כי ודעתו, באמירתו שלא לאדם לו
שהתפשטות אלא והשכל. הדעת ענין נוגע אינו
הקנאת – חפץ קניין בשביל הוא אמותיו בד' היחידה

גשמי עצמו,uegnyדבר האדם של הכוחות לאדם:
–c'בכל שבו נרנ"ח אין132אמות`raxהבחינות ,

ורק היחידה. בחינת את ולגלות להמשיך ביכולתם
שמחוץ גשמי דבר איזה לברר באים כשהכוחות
(בכדי האדם של לרשותו חפץ הקנאת – להאדם
אז – שמים) לשם בו שישתמש ידי על ולזככו לבררו

היחידה בחינת בהם מתגלית .133דווקא

.‡Î"וה"כלי שההכנה מה יומתק הנ"ל כל פי 134על

כי דווקא. חוצה המעיינות הפצת הוא מר" ל"אתי
ב יהיה המשיח שגילוי שמכיוון לזה, lk(נוסף

ובמילא, גו'", בשר כל "וראו אשר עד העולם עניני
המעיינות הפצת היא לזה והכלי ההכנה עדlkaגם –

ביותר, )dvegהתחתון

כשהם הוא החסידות מעיינות מהות ביטוי
דווקא: "חוצה" מתפשטים

הרמב"ן123) שלדעת כתב, ה קטן סעיף ל סימן מילואים באבני
– אם כי עצמם, אמות הד' מקום את חכמים הקנו לא א) עח, (גיטין
שלדעת שם מילואים באבני ראה אבל שם. עיין בו. המונח החפץ את

אמות הד' את הקנו שם) (גיטין בריטב"אmnvrהר"ן מובא (וכן
סק"ו). מיגש הר"י שו"ת הב'). בתירוץ – שם (גיטין

אתי "דלא הטעם שמצד אף – עצמם אמות הד' את שהקנו ומה
להקנות רצו שלא לומר, יש – קנוי יהי' שהחפץ רק נוגע לאנצויי"
את הקנו ולכן לגמרי, טעמא" בלא כ"הלכתא שיהיה באופן החפץ את

החפץ. את יקנה ידם שעל אמות הד'
ואבידה124) גזילה הלכות רמב"ם א. עמוד ריש יא, מציעא בבא

סוף כ"ג. סעיף רמ"ג סימן משפט חושן ערוך שולחן י. הלכה י"ז פרק
רסח. סימן
והרא"ש(בבא125) ארבע) המתחיל (דיבור להתוס' להו סבירא שלכן

– ומתנה (ובמכירה בגניבה קונות אינן אמות שד' א) יו"ד, מציעא
שעשאום אף – ט) קטן סעיף רמ"ג סימן משפט חושן ש"ך ראה

כחצירו עשאום לא כי – כחצירו xacחכמים lkl,קניין לצורך אם כי
בזה). וכיוצא (מציאה מסויימים באופנים החפץ

ז.126) קטן סעיף רס"ח סימן משפט חושן דרישה ראה
חושן127) יוסף ובבית ח. הלכה שם ואבידה גזילה הלכות רמב"ם

נקטינן. דהכי – לסופו) (קרוב שם משפט
הוי".128) מאי אמר לא "כי א-ב: י, מציעא בבא ראה
עלי'129) דנפל משום גרע ולא רס"ח: סימן ריש משפט חושן ראה

אמות). ד' קניין בתורת לקנות לי' ניחא דלא דעתי' דגלי (אף
שם130) גזילה הלכות משנה במגיד (הובא הרשב"א וכקושיית

שם). יוסף ובבית
לאנצויי אתי דלא דמשום "דכיון שם יוסף הבית שתירץ ומה
הוו אכתי כן דאם אמר ללא אמר בין לחלק ראו לא דליקני רבנן תקינו
אמות שד' שתיקנו מה סוף שסוף מכיון ביאור: צריך – לאנצויי" אתי

שעשאום ידי על הוא קונות הריexivgkיהיו ,(123 הערה לעיל (ראה
עצמו שחצר באופן קונות שיהיו לכאורה אפשר קונה.`epiאי

מ"ב.131) פרק שמע הקריאת שער בינה אמרי

א:132) מח, מעירובין והריetebלהעיר – כו' כדי ואמה אמות שלש
דנר"נ, הבחינות ג' רק הם האדם בגוף המתלבשות הנשמה בחינות

הרביעית עניינהdxiziyואמה (שהרי אליו שייכת אבל גופו מאורך
מתחת חפץ שיטול "כדי או ורגליו" ידיו לפשוט "כדי היא זו אמה של

– נר"נ על "היתרה" בחי' – מראשותיו") תחת ומניח siwnמרגלותיו

חי'. (הקרוב),
להאדם,133) שמחוץ גשמי הדבר בבירור רק (לא מתגלית היא ואז

ידם ועל נרנ"ח, הבחינות ד' עצמה, הנשמה של בהבחינות גם) אלא
(אף להאדם שמחוץ הגשמי בדבר ופועלת נמשכת היא דוקא

דוקא) הגשמי דבר בירור מצד באה היחידה שהתעוררות
היותו עם מעצמותו, שמציאותו העצמות שכוח מה [בדוגמת
כוח המשכת מקום מכל דוקא, הגשמי היש בהתהוות מתבטא
יש בין ממוצע הוא "שהאור דוקא האור ידי על הוא בהיש העצמות
העצמות, כוח בא האור אמצעות ידי דעל והיינו הנברא, ליש האמיתי
ואפס מאין יש להוות העצמות כוח דער ַארָאּפגעטרָאגן ווערט
אגרת גם וראה י"ד. פרק תרצ"ד יחיינו המתחיל (דיבור המוחלט"

כ'), סימן הקודש
הוא העצמות שגילוי היות שעם האדם, בעבודת זה דרך ועל
במעשה העצמות המשכת אופן זה, בכל דוקא, מעשיות המצות בקיום
לקוטי (ראה דוקא ומדות) (שכל פנימיים הכוחות ידי על הוא המצוות
"דרכי בשם ויראה אהבה נקראים זה שמטעם 956 עמוד ג חלק שיחות

באריכות)], שם עיין הוי'".
להאדם, קנויים (נרנ"ח) אמות הד' גם החפץ), קנין (לצורך שלכן

דוקא, זה ידי `zenועל 'cdאת לו בפנים.קונות כנ"ל החפץ,
רצו שלא מה העניינים בפנימיות הביאור גם שזהו לומר, ויש
(ראה לגמרי טעמא" בלא כ"הלכתא שיהי' באופן החפץ את להקנות
על נמשך להיות צריך כו' הגשמי בירור גם כי – (123 הערה לעיל

דוקא. (טעמא) השכל ידי
גם134) שהם וכלי ההשפעהmikiynnהכנה את מקבלים) – רק (לא

בפנים) לקמן (הובא ל"ז פרק ריש בתניא זה על שכתוב וכמו והאור
mxebdהמצוה.ש כר
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שה היא שהתקנה שלutgאף אמותיו בד' המונח
הקנּו החפץ, קניין בשביל מקום מכל לו, יוקנה ְִאדם

כחצירו ועשאום עצמם האמות ד' את חכמים ועל123לו ,
בתורת בהם המונח החפץ את לו קונות ובמילא זה ידי
ד' גם לו אין חצר, לו שאין קטן (ולכן, חצר קניין

ד'124אמות את להאדם חכמים שהקנו מה שזה אלא, .(

ולא בהם, המונח חפץ קניין לצורך רק הוא – אמותיו
אחר .125לענין

קניין מטעם הוא אמות דד' שהקניין היות ועם
שאינה שחצר חצר. מקניין הוא עדיף זאת בכל חצר,
שיוכל באופן להחפץ בקירוב כשעומד (גם משתמרת

וליטלו עצמו "זכתה126לנטות שיאמר עד קונה אינה (

ׂשדי" אינו127לי משתמרות) שאין (אף אמות ד' ואילו . ִָ
כו'" "זכתה לומר שלא128צריך לאדם לו שקונות ועד ,

כלל ורצונו הקניין129מדעתו שכל מכיוון ביאור: וצריך .
האמות לד' (ובנוגע חצר קניין מטעם הוא אמות דד'
כי לו קנויות שאינן כנ"ל מחצר, הם גרועים – עצמם
אמות דד' שהקנין אפשר איך החפץ), קניין לצורך אם

חצר מקניין אלים אמותיו130יהיה בד' בזה: והביאור ? ִָ

שבו היחידה בחינת מתפשטת אדם קונות131של ולכן .
היחידה בבחינת כי ודעתו, באמירתו שלא לאדם לו
שהתפשטות אלא והשכל. הדעת ענין נוגע אינו
הקנאת – חפץ קניין בשביל הוא אמותיו בד' היחידה

גשמי עצמו,uegnyדבר האדם של הכוחות לאדם:
–c'בכל שבו נרנ"ח אין132אמות`raxהבחינות ,

ורק היחידה. בחינת את ולגלות להמשיך ביכולתם
שמחוץ גשמי דבר איזה לברר באים כשהכוחות
(בכדי האדם של לרשותו חפץ הקנאת – להאדם
אז – שמים) לשם בו שישתמש ידי על ולזככו לבררו

היחידה בחינת בהם מתגלית .133דווקא

.‡Î"וה"כלי שההכנה מה יומתק הנ"ל כל פי 134על

כי דווקא. חוצה המעיינות הפצת הוא מר" ל"אתי
ב יהיה המשיח שגילוי שמכיוון לזה, lk(נוסף

ובמילא, גו'", בשר כל "וראו אשר עד העולם עניני
המעיינות הפצת היא לזה והכלי ההכנה עדlkaגם –

ביותר, )dvegהתחתון

כשהם הוא החסידות מעיינות מהות ביטוי
דווקא: "חוצה" מתפשטים

הרמב"ן123) שלדעת כתב, ה קטן סעיף ל סימן מילואים באבני
– אם כי עצמם, אמות הד' מקום את חכמים הקנו לא א) עח, (גיטין
שלדעת שם מילואים באבני ראה אבל שם. עיין בו. המונח החפץ את

אמות הד' את הקנו שם) (גיטין בריטב"אmnvrהר"ן מובא (וכן
סק"ו). מיגש הר"י שו"ת הב'). בתירוץ – שם (גיטין

אתי "דלא הטעם שמצד אף – עצמם אמות הד' את שהקנו ומה
להקנות רצו שלא לומר, יש – קנוי יהי' שהחפץ רק נוגע לאנצויי"
את הקנו ולכן לגמרי, טעמא" בלא כ"הלכתא שיהיה באופן החפץ את

החפץ. את יקנה ידם שעל אמות הד'
ואבידה124) גזילה הלכות רמב"ם א. עמוד ריש יא, מציעא בבא

סוף כ"ג. סעיף רמ"ג סימן משפט חושן ערוך שולחן י. הלכה י"ז פרק
רסח. סימן
והרא"ש(בבא125) ארבע) המתחיל (דיבור להתוס' להו סבירא שלכן

– ומתנה (ובמכירה בגניבה קונות אינן אמות שד' א) יו"ד, מציעא
שעשאום אף – ט) קטן סעיף רמ"ג סימן משפט חושן ש"ך ראה

כחצירו עשאום לא כי – כחצירו xacחכמים lkl,קניין לצורך אם כי
בזה). וכיוצא (מציאה מסויימים באופנים החפץ

ז.126) קטן סעיף רס"ח סימן משפט חושן דרישה ראה
חושן127) יוסף ובבית ח. הלכה שם ואבידה גזילה הלכות רמב"ם

נקטינן. דהכי – לסופו) (קרוב שם משפט
הוי".128) מאי אמר לא "כי א-ב: י, מציעא בבא ראה
עלי'129) דנפל משום גרע ולא רס"ח: סימן ריש משפט חושן ראה

אמות). ד' קניין בתורת לקנות לי' ניחא דלא דעתי' דגלי (אף
שם130) גזילה הלכות משנה במגיד (הובא הרשב"א וכקושיית

שם). יוסף ובבית
לאנצויי אתי דלא דמשום "דכיון שם יוסף הבית שתירץ ומה
הוו אכתי כן דאם אמר ללא אמר בין לחלק ראו לא דליקני רבנן תקינו
אמות שד' שתיקנו מה סוף שסוף מכיון ביאור: צריך – לאנצויי" אתי

שעשאום ידי על הוא קונות הריexivgkיהיו ,(123 הערה לעיל (ראה
עצמו שחצר באופן קונות שיהיו לכאורה אפשר קונה.`epiאי

מ"ב.131) פרק שמע הקריאת שער בינה אמרי

א:132) מח, מעירובין והריetebלהעיר – כו' כדי ואמה אמות שלש
דנר"נ, הבחינות ג' רק הם האדם בגוף המתלבשות הנשמה בחינות

הרביעית עניינהdxiziyואמה (שהרי אליו שייכת אבל גופו מאורך
מתחת חפץ שיטול "כדי או ורגליו" ידיו לפשוט "כדי היא זו אמה של

– נר"נ על "היתרה" בחי' – מראשותיו") תחת ומניח siwnמרגלותיו

חי'. (הקרוב),
להאדם,133) שמחוץ גשמי הדבר בבירור רק (לא מתגלית היא ואז

ידם ועל נרנ"ח, הבחינות ד' עצמה, הנשמה של בהבחינות גם) אלא
(אף להאדם שמחוץ הגשמי בדבר ופועלת נמשכת היא דוקא

דוקא) הגשמי דבר בירור מצד באה היחידה שהתעוררות
היותו עם מעצמותו, שמציאותו העצמות שכוח מה [בדוגמת
כוח המשכת מקום מכל דוקא, הגשמי היש בהתהוות מתבטא
יש בין ממוצע הוא "שהאור דוקא האור ידי על הוא בהיש העצמות
העצמות, כוח בא האור אמצעות ידי דעל והיינו הנברא, ליש האמיתי
ואפס מאין יש להוות העצמות כוח דער ַארָאּפגעטרָאגן ווערט
אגרת גם וראה י"ד. פרק תרצ"ד יחיינו המתחיל (דיבור המוחלט"

כ'), סימן הקודש
הוא העצמות שגילוי היות שעם האדם, בעבודת זה דרך ועל
במעשה העצמות המשכת אופן זה, בכל דוקא, מעשיות המצות בקיום
לקוטי (ראה דוקא ומדות) (שכל פנימיים הכוחות ידי על הוא המצוות
"דרכי בשם ויראה אהבה נקראים זה שמטעם 956 עמוד ג חלק שיחות

באריכות)], שם עיין הוי'".
להאדם, קנויים (נרנ"ח) אמות הד' גם החפץ), קנין (לצורך שלכן

דוקא, זה ידי `zenועל 'cdאת לו בפנים.קונות כנ"ל החפץ,
רצו שלא מה העניינים בפנימיות הביאור גם שזהו לומר, ויש
(ראה לגמרי טעמא" בלא כ"הלכתא שיהי' באופן החפץ את להקנות
על נמשך להיות צריך כו' הגשמי בירור גם כי – (123 הערה לעיל

דוקא. (טעמא) השכל ידי
גם134) שהם וכלי ההשפעהmikiynnהכנה את מקבלים) – רק (לא

בפנים) לקמן (הובא ל"ז פרק ריש בתניא זה על שכתוב וכמו והאור
mxebdהמצוה.ש כר
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אין בה"פנים", רק המעיינות שנמצאים זמן כל
והכלי שההכנה ומכיוון מהותם. אמיתית עדיין מתבטא

– הוא המשיח מההכרחzednלביאת לכן החסידות,
שיהפכו ועד – דווקא חוצה המעיינות את להפיץ הוא
מהות מתבטא זה ידי שעל – למעיינות ה"חוצה" את

משיחא. מלכא דא – מר" "אתי ואז המעיינות,

הזקן רבנו יזדכך135ובלשון (היינוzeinyb"שאז
(ויאיר והעולם... הגוף שיזדכך) אלא גשמיות, שיהיה

ההארה ומיתרון לבוש") שום "בלי לישראל ה' אור
חשך יגיה כו'136לישראל כדכתיב כן גם lkהאומות

וlkכו'eicgiבשר ארצך תבל (ומבאריושבי גו'
המשיח ימות של הזה השלימות תכלית ש)והנה

ועבודתינו במעשינו תלוי המתים... זמן137ותחיית כל
המצוה היא המצוה שכר הגורם כי הגלות משך

בעצמה",

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה

ל"ז.135) פרק וריש ל"ו פרק תניא
דיבור136) (סוף אורה בשערי שכתוב מה פי על שכוונתו לומר יש

והוי' בפי' אתה) כי ikygהמתחיל 'ibiשזהו`ktdz`לנהוראח שוכא
לטוב). נהפך עצמו שהרע – בפנים הנ"ל דרך (על

יובן137) עבודתינו, מעשינו לשונות, הב' ומבאר: אאמו"ר מדייק
מעשה והי' המתחיל י"ב פרק הקדש באגרת לקמן שכתוב ממה
המשיח* ימות על קאי מעשינו לומר ויש שם. עיין כו' הצדקה
יצחק). לוי ליקוטי – לתניא (הערות המתים תחיית על קאי ועבודתינו

xe`iaa (` cenr seq ,giw) my ycewd zxb`a d`xe ek'".מעשה*) mixwal miycge ziy`xa dyrn ycgn eaeha meie mei lka"

•

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

'iy y"p`l gelyl

`"ypz'd ,elqk h"i dle`bd bg z`xwl

ותחתמו. תכתבו ודרכי' החסידות בלימוד טובה לשנה

וצפונה וקדמה ימה דופרצת באופן זה וכל ובתפלה, ובגמ"ח בתורה ובכלל המבצעים, בכל רבה פעילות כולל
ונגבה.

ולחנוכה. לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

משיחא: מלכא דוד ישראל זמירות נעים בספר היעוד קיום למהר גם זכאין יומין

משחתיו. קדשי בשמן עבדי דוד מצאתי

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

ובברכה החתימה/בכבוד /מקום

(jynd) c"iyz'd elqk h"i zgiy .c"qa

מוגה בלתי

.„Èאפילו עמיתך את תוכיח "הוכח המתחלת (באגרת הקודש אגרת בסוף כותב השמחה, בעל הזקן, רבנו
פעמים") מנין55מאה איזה ואם ומנין, מנין בכל . . המסכתות לחלק . . ושנה שנה בכל הש"ס כל "לגמור :

גדול". מנין מאיזה אנשים אליהם יצרפו מהכיל, קטן
כסלו בי"ט – שנה בכל הש"ס חלוקת לערוך חסידים אצל המנהג נקבע קדמוניות עורכים56ומשנים שאז ,

שבכתב, בתורה כמו ולברכה, לטובה ישראל כל ועל עלינו הבאה בשנה ללמדו הש"ס חלוקת וגם הש"ס, סיום
מ"בראשית". מיד מתחילים הברכה", "וזאת מסיימים שכאשר

.ÂË:טעמים ב' – מההתחלה ומתחילים חוזרים הסיום לאחרי שמיד – זה ובענין
כו'" זו בעם ירגל "שלא – הא' לקטרג57טעם ניט-גוטער") ("דער לשטן פה פתחון יהי' שלא "כדי כלומר, ,

עוד" לקרותה רוצים ואינם אותה סיימו כבר .58לומר

היעוד נתקיים לא שעדיין זמן כל בתקפו הוא זה טעם ובמילא59אמנם, הארץ"; מן אעביר הטומאה רוח "את
זה. הלעומת מציאות תתבטל שבו הזמן בשביל – נוסף טעם המוכן מן שיהי' צורך יש

המוסר: לדרך החסידות דרך בין להחילוק גם שייך זה שענין ולהעיר, –

כן שאין מה הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד שיתקיים לפני רק מקום לה יש – המוסר דרך
עבודה", "מחוסרי נשארים אזי בזה, וכיוצא הרע לשון שקר, גאווה, של מציאות בעולם תהי' שלא זה, לאחרי

("אנעמּפלוימענט")... אבטלה" "דמי ולבקש לילך ַוצריכים

אלוקה "חלק שהיא הנשמה, גדלות את להראות טוב", ב"עשה שעוסקת כיון – החסידות דרך כן שאין מה
ולהתקשר הפועל, אל הכוח מן שיבואו הנשמה עניני כל את בעצמו לגלות האדם בכוח יש וכיצד ממש", ממעל

תכלית" אין עד מטה ולמטה קץ אין עד מעלה "למעלה שהוא העולם, בורא ּבּתקפה60עם היא זו עבודה הרי –ְְָָ
א הטומאה רוח "את היעוד קיום לאחרי הארץ",גם מן עביר

כי: יותר, הרבה גדולה עבודה תהי' אז ואדרבה,

במנוחה, לישון לילך יכול ובמילא, הרע, היצר של אשמתו שזוהי בלתי-רצוי דבר כל על "תירוץ" יש הזה בזמן
שולדיק") ער איז ("וואס אשמתו זו שאין לענות יוכל הקטן) דין לבית (או הגדול" דין ל"בית שכשיקראוהו ָבידעו

"דכתיב61שה"שאור הרע, היצר בריאת על מתחרט בעצמו שהקב"ה – הוא טוען – גם ומה מעכב"... שבעיסה
הרעותי" השעה62ואשר ומחצית הרע היצר חשבון על השעה מחצית הוא ישן – זה חשבון סמך על ובמילא, .ֵָ

זה. "תירוץ" עוד יהי' לא אזי – הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקוים כאשר אבל עצמו... חשבון על

באופן עוז, וביתר שאת ביתר טוב" ד"עשה בעבודה יעסקו ובמילא אמיתית, חיים בדרך אז יחיו ובכלל,
הזה. בזמן העבודה אופן לגבי בערך שלא יותר נעלה

הקודש באגרת המבואר דרך דאיהו63ועל ורע דטוב ל"אילנא התורה) (פנימיות דחיי" "אילנא שבין בהחילוק
וטהרה" טומאה והיתר שם64איסור שמסיים וכפי בזמן65, העבודה עיקר (שזוהי הניצוצות בירור שיושלם ש"אחר ,

כו'". יותר עליונים ייחודים לייחד אם כי הזה), (כבזמן בירורין לברר והמצות התורה עסק יהי' לא . הזה).

הפעם עוד להתחיל המנהג על הזמנים) בכל בתקפו (שהוא ונצחי פנימי בטעם צורך יש – לעניננו ובנוגע
והוא: פה. שבעל בתורה זה דרך ועל שבכתב, תורה סיום לאחרי ומיד תיכף מחדש

א.55) קסג,
(56– מנחם (תורת סי"ב דאשתקד כסלו י"ט שיחת ראה

.(216 ע' ח"ז התוועדויות
בראשית".57) לחתן "רשות נוסח
סתרס"ט.58) טואו"ח
ב.59) יג, זכרי'
יתרו60) זו"ח ב). מ, – תי"ט שם (וראה תנ"ז סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד,
א61) יז, ברכות ראה
ב.62) נב, סוכה
ואילך).63) א (קמב, סכ"ו
(ברע"מ).64) ב קכד, זח"ג
א.65) קמה,
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מוגה בלתי

.„Èאפילו עמיתך את תוכיח "הוכח המתחלת (באגרת הקודש אגרת בסוף כותב השמחה, בעל הזקן, רבנו
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זה. "תירוץ" עוד יהי' לא אזי – הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקוים כאשר אבל עצמו... חשבון על

באופן עוז, וביתר שאת ביתר טוב" ד"עשה בעבודה יעסקו ובמילא אמיתית, חיים בדרך אז יחיו ובכלל,
הזה. בזמן העבודה אופן לגבי בערך שלא יותר נעלה

הקודש באגרת המבואר דרך דאיהו63ועל ורע דטוב ל"אילנא התורה) (פנימיות דחיי" "אילנא שבין בהחילוק
וטהרה" טומאה והיתר שם64איסור שמסיים וכפי בזמן65, העבודה עיקר (שזוהי הניצוצות בירור שיושלם ש"אחר ,

כו'". יותר עליונים ייחודים לייחד אם כי הזה), (כבזמן בירורין לברר והמצות התורה עסק יהי' לא . הזה).

הפעם עוד להתחיל המנהג על הזמנים) בכל בתקפו (שהוא ונצחי פנימי בטעם צורך יש – לעניננו ובנוגע
והוא: פה. שבעל בתורה זה דרך ועל שבכתב, תורה סיום לאחרי ומיד תיכף מחדש

א.55) קסג,
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ואילך).63) א (קמב, סכ"ו
(ברע"מ).64) ב קכד, זח"ג
א.65) קמה,
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לו: אומרים זה ועל כולה. התורה כל את כבר לו שיש לחשוב הוא עלול התורה, את מסיים יהודי כאשר
עליך עכשיו ב"בראשית"!... – אתה אוחז היכן אבל שבכתב, תורה כל אמנם cenllלמדת ligzdlתיווכח ואז ,

בתורה! שיש העומק לגבי כלל מקום תפיסת לו אין עתה, עד שלמדת מה שכל

נאמר (עלי' משיח של לתורתו בנוגע במדרש הדבר מפורש אלא בלבד, חסידות פי על אינו זה ענין –66

של תורתו לפני הוא הבל הזה, בעולם למד שאדם "התורה מיין"): דודיך טובים כי פיהו מנשיקות "ישקני
תורה"67משיח" מעלה של חכמה "נובלות בכלל: תורה לגבי מצינו זה דרך ועל .68.

התורה כל למדו שכבר כזו בדרגא עדיין אוחזים לא שהרי – זה לכל להגיע צורך אין דידן, שבנדון אלא
ומכירים מבינים יותר, שלומדים וככל התורה, בידיעת הרבה חסר ועדיין ללמדה... שאפשר האופנים בכל כולה

שבתורה. להעומק עדיין הגיעו שלא כמה עד יותר ומרגישים

הש"ס, מתחילת הפעם עוד מתחילים כולו הש"ס כל ומסיימים לומדים שכאשר בכך, ביטוי לידי בא זה וענין
צריכים שעכשיו החשק והגברת להכרה רק הביא הש"ס וסיום שלימוד ולאligzdlלהורות גמרא, ללמוד

פה. שבעל תורה מתחילת מ"מאימתי", אלא הגמרא, מאמצע

היא" "תורה – ישראל" ל"מנהג היסוד אפוא לשנה69זהו הש"ס חלוקת גם עושים הש"ס, סיום עם שביחד –

זה הרי שלכאורה דאף q"yהבאה, eze`זה הרי דבר, של לאמיתו הרי, שעברה, בשנה לימודו סיימו ycgשכבר xac

ז"ל רבותינו וכמאמר פעמים.70לגמרי, וכמה כמה זה ענין למד כבר אם גם כחדשים", בעיניך יהיו ויום יום "בכל

.ÊËומכשירי פתקאות מהבחורים כמה אצל יש מסתמא ואמר): הש"ס, שיחלקו הורה שליט"א אדמו"ר (כ"ק
ולסיימה ללמדה שרוצה המסכת את יבחר אחד וכל המסכתות, שמות את אפוא יכריזו עפרון). או (עט כתיבה
שאר את גם – טוב ומה גמרא, עליהם שיש המסכתות ל"ו – הש"ס כל את יחלקו וכך הבאה, השנה במשך

בלבד. משניות בהם שיש המסכתות
גבאי" כסלו י"ט ("א כסלו י"ט של "גבאי" יבחרו אולי בבת-שחוק:) אמר כן "פורים(ואחרי שיש כמו ,( ַ

גאנצע ("א "ועדה" אפילו יעשו – צורך יש ואם הש"ס. חלוקת בשביל – גבאי" תורה ו"שמחת ַַגבאי"
בזריזות. החלוקה שיעשו – והעיקר ָקאמיטע"),

***

.ÊÈ."הבא העולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל אליהו דבי "תנא ׁשנינּו: הש"ס ִָבסיום
ד"השונה בהעילוי הוא – פה שבעל דתורה תורה" של "גמרה – הש"ס סיום דוקא,zekldכלומר, הלכות ,"

אם כי שבתורה, וטריא ושקלא הפלפול זה שאין היינו, מסיני", למשה הלכה וברייתא "משנה רש"י כפירוש
מתוך הלכה ש"מורין אלה שהרי הגמרא, לימוד בהקדמת צורך יש הלכות, לפסוק שכדי (אלא ההלכה ידיעת

עולם" "מבלי נקראים – גמרא ללא בלבד, משנה – ).71משנתן" ְֵַ

גם אלא) הלכות", השונה ב"כל הש"ס סיום מצד רק (לא מוכרחת ההלכות דלימוד שהמעלה להוסיף, [ויש
כנגד שקולה שהיא כולם המצוות בכל מצוה לך ש"אין התורה, לימוד מעלת על שההסברה שמצינו מזה
כל . . מעשה לידי מביא "שהתלמוד משום היא, המצוות", כל כנגד שקול תלמוד-תורה אלא תלמוד-תורה,

כו'" ההלכות כל לידע היטב לימוד בלי . . כהלכתן המצוות כל לקיים אפשר שאי כולן, "הי'72המצוות שלכן, ,

אם . . ותלמוד-תורה שבקלות") "קלה גם אלא שבחמורות", "חמורה רק לא שתהי', (איזו מצוה עשיית לפניו
המצוה" ויעשה תלמודו יפסיק . . אחרים ידי על להיעשות למצוה אפשר ].73אי

מובן: אינו ולכאורה

התורה לימוד היא הרי – התורה בלימוד נעלית הכי השחר:dnylהדרגא בברכות יום בכל שמבקשים (כפי

ובפרש"י.66) ב א, שה"ש
ח.67) פי"א, רפ"ב. קה"ר
ה.68) פי"ז, ב"ר
ברמ"א69) הובא – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ס"ד. סשע"ו יו"ד
סט"ז.

וראה70) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע טז. כו, תבוא פרש"י
ו. ו, ואתחנן ופרש"י ספרי

א.71) כב, סוטה
ה"ב.72) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'
ה"ג.73) שם
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תורתך לומדי . . אנחנו הואdnyl"ונהי' שהלימוד היינו, ,("dnvr dxezd myl.בזה נוספת תכלית לחפש מבלי ,

ושקלא הפלפול בחלק שעיקרה שבתורה, והשגה בהבנה בעיקר מתבטא עצמה התורה לשם שהלימוד ומובן,
ההלכות טעמי והשגת הבנת ללא גם ללמדן שיכולים פסוקות, הלכות בלימוד (כל-כך) ולא שבתורה, וטריא
טעמי ידיעת להיות שצריך תנאי נאמר לא כו'" לו מובטח הלכות השונה כל אליהו דבי ד"תנא בהמאמר [שהרי

הוא שלימודן גם ומה דוקא], zilkzההלכות myl"יעשון אשר המעשה "את לידע –74.

השונה "כל הוא – הכול ככלות לאחרי מגיעים שלזה – פה שבעל תורה דכל שהסיום ייתכן איך כן, ואם
zekldאשר המעשה את לידע פסוקות הלכות לימוד הבא"), העולם בן שהוא לו "מובטח זה ידי (שעל כו'"

לשמה התורה דלימוד העילוי תכלית זה שאין דוקא, עצמה?!75יעשון התורה לשם ,

.ÁÈ:בזה והביאור
התורה לימוד הוא גדול הכי שהעילוי לעיל מצדdnylהאמור הוא שהענין כפי רק זה הרי –dxezd.

שזהו הלא-טוב, בצד מהחילוקים החל – לימוד אופני כמה ישנם עצמה, מצד תורה אודות כשמדובר כלומר,
dnylהלימוד `lyוכיוצא רבי), (שיקראוהו שיכבדוהו" מנת על "שלומד או חבריו", לקנטר אלא לומד "שאינו :

בתוס' (כמבואר התורה76בזה לימוד – מזה למעלה ;(mzqהתורה לימוד – מזה ולמעלה ;dnylגופא שבזה ,

שלמעלה תורה מחבר שהי' בדוד שמצינו כפי לשמה, בהלימוד עליונה היותר להדרגא ועד דרגות, כמה יש
בהלימוד77בהקב"ה השלימות תכלית שזוהי ,myldnvr dxezd,שלמעלה בהתורה אפילו אור תוספת לפעול –

בהקב"ה .78לחּברּה ְְַָ

מלבד גםdxezdאמנם, ישנו cneldעצמה, mc`dגם וישנה העיקרzlertתורה, והוא – גם וישנו התורה,
" –ozep."התורה

התורה לימוד הוא נעלה היותר האופן עצמה התורה שמצד אמת הן היותרdnylובמילא, להאופן (ועד
מצד הוא זה כל הרי – בהקב"ה) שלמעלה תורה דחיבור היכןdxezdנעלה עד מגיעים ידה שעל בלבד, עצמה

יותר; ולא מגעת, עצמה מצד (התורה) שהיא

לימוד ידי על זה הרי – עצמה מצד התורה מגעת שאליה מהדרגא למעלה יותר, נעלית לדרגא להגיע וכדי
zekld.כדלקמן הלימוד), שלימות זה אין עצמה התורה שמצד (אף דוקא הלכות") השונה ("כל התורה

.ËÈהמדרש מאמר בהקדם דברים79ויובן גופא,80"ששה וביניהם וישראל", . . התורה . . העולם לבריאת קדמו
נאמר ועליהם במחשבה", (ש"עלו ישראל של מחשבתן . . קודם מהם שם")81"איזה ישבו במלאכתו המלך ִ"עם

שצפה "אילולי – ישראל" בני אל "דבר ישראל", בני את "צו בתורה שנאמר ממה לדבר, וראי' דבר", לכל ְָָקדמה
ישראל". בני אל דבר ישראל, בני את צו בתורה כותב הי' לא התורה, את לקבל עתידין (ש)ישראל . . הקב"ה

חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא עד התורה, מעלת ביותר שגדלה אף של82כלומר: מעלתן גדלה מקום, מכל ,

ישראל של ב"מחשבתן הפירוש שזהו – התורה ממעלת יותר לקדימהdncwישראל הכוונה שאין דבר", לכל
הזמן לבריאת קודם גם ובמילא העולם, לבריאת קודם הוא המדובר (שהרי קדימה83בזמן אם כי ,(dlrnaוכמו ,

שבתורה והדיבור להציווי שהסיבה כאמור, המסובב, היא והתורה הסיבה הם שישראל היינו, ומסובב, סיבה
התורה. מקבלי ישראל, דבני המציאות ישנה זה שלפני משום היא, גו'"), "דבר גו'", ("צו

מספיק לא – מהתורה למעלה שהם כפי ישראל נשמות מושרשים שבה נעלית היותר להדרגא להגיע וכדי
השונה ("כל ההלכות בלימוד צורך יש אלא בלבד, וטריא) ושקלא (פלפול והשגה הבנה של באופן התורה לימוד

דוקא: הלכות")

יח74) כ.יתרו ,
וש"נ.75) ואילך. 146 ס"ע חכ"ג לקו"ש ראה
שם.76) עה"ג ובהנסמן סע"א, יז, ברכות
(קצו).77) סנ"ח הבהיר ס' ב. רכב, זח"ג ראה
(78.77 ע' ה'ש"ת סה"מ סע"א. נא, רע"ג. מז, שלח לקו"ת ראה

ואילך. 121 ע' תש"ה

ד.79) פ"א, ב"ר
כו'".80) דברים "שבעה (ועוד): א נד, ובפסחים
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ובכ"מ.82) א. מו, נצבים לקו"ת פ"ד. תניא א. ס, זח"ב ראה
סע"ד.83) עה, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור ראה
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ושקלא הפלפול בחלק שעיקרה שבתורה, והשגה בהבנה בעיקר מתבטא עצמה התורה לשם שהלימוד ומובן,
ההלכות טעמי והשגת הבנת ללא גם ללמדן שיכולים פסוקות, הלכות בלימוד (כל-כך) ולא שבתורה, וטריא
טעמי ידיעת להיות שצריך תנאי נאמר לא כו'" לו מובטח הלכות השונה כל אליהו דבי ד"תנא בהמאמר [שהרי

הוא שלימודן גם ומה דוקא], zilkzההלכות myl"יעשון אשר המעשה "את לידע –74.

השונה "כל הוא – הכול ככלות לאחרי מגיעים שלזה – פה שבעל תורה דכל שהסיום ייתכן איך כן, ואם
zekldאשר המעשה את לידע פסוקות הלכות לימוד הבא"), העולם בן שהוא לו "מובטח זה ידי (שעל כו'"

לשמה התורה דלימוד העילוי תכלית זה שאין דוקא, עצמה?!75יעשון התורה לשם ,

.ÁÈ:בזה והביאור
התורה לימוד הוא גדול הכי שהעילוי לעיל מצדdnylהאמור הוא שהענין כפי רק זה הרי –dxezd.

שזהו הלא-טוב, בצד מהחילוקים החל – לימוד אופני כמה ישנם עצמה, מצד תורה אודות כשמדובר כלומר,
dnylהלימוד `lyוכיוצא רבי), (שיקראוהו שיכבדוהו" מנת על "שלומד או חבריו", לקנטר אלא לומד "שאינו :

בתוס' (כמבואר התורה76בזה לימוד – מזה למעלה ;(mzqהתורה לימוד – מזה ולמעלה ;dnylגופא שבזה ,

שלמעלה תורה מחבר שהי' בדוד שמצינו כפי לשמה, בהלימוד עליונה היותר להדרגא ועד דרגות, כמה יש
בהלימוד77בהקב"ה השלימות תכלית שזוהי ,myldnvr dxezd,שלמעלה בהתורה אפילו אור תוספת לפעול –

בהקב"ה .78לחּברּה ְְַָ

מלבד גםdxezdאמנם, ישנו cneldעצמה, mc`dגם וישנה העיקרzlertתורה, והוא – גם וישנו התורה,
" –ozep."התורה

התורה לימוד הוא נעלה היותר האופן עצמה התורה שמצד אמת הן היותרdnylובמילא, להאופן (ועד
מצד הוא זה כל הרי – בהקב"ה) שלמעלה תורה דחיבור היכןdxezdנעלה עד מגיעים ידה שעל בלבד, עצמה

יותר; ולא מגעת, עצמה מצד (התורה) שהיא

לימוד ידי על זה הרי – עצמה מצד התורה מגעת שאליה מהדרגא למעלה יותר, נעלית לדרגא להגיע וכדי
zekld.כדלקמן הלימוד), שלימות זה אין עצמה התורה שמצד (אף דוקא הלכות") השונה ("כל התורה

.ËÈהמדרש מאמר בהקדם דברים79ויובן גופא,80"ששה וביניהם וישראל", . . התורה . . העולם לבריאת קדמו
נאמר ועליהם במחשבה", (ש"עלו ישראל של מחשבתן . . קודם מהם שם")81"איזה ישבו במלאכתו המלך ִ"עם

שצפה "אילולי – ישראל" בני אל "דבר ישראל", בני את "צו בתורה שנאמר ממה לדבר, וראי' דבר", לכל ְָָקדמה
ישראל". בני אל דבר ישראל, בני את צו בתורה כותב הי' לא התורה, את לקבל עתידין (ש)ישראל . . הקב"ה

חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא עד התורה, מעלת ביותר שגדלה אף של82כלומר: מעלתן גדלה מקום, מכל ,

ישראל של ב"מחשבתן הפירוש שזהו – התורה ממעלת יותר לקדימהdncwישראל הכוונה שאין דבר", לכל
הזמן לבריאת קודם גם ובמילא העולם, לבריאת קודם הוא המדובר (שהרי קדימה83בזמן אם כי ,(dlrnaוכמו ,

שבתורה והדיבור להציווי שהסיבה כאמור, המסובב, היא והתורה הסיבה הם שישראל היינו, ומסובב, סיבה
התורה. מקבלי ישראל, דבני המציאות ישנה זה שלפני משום היא, גו'"), "דבר גו'", ("צו

מספיק לא – מהתורה למעלה שהם כפי ישראל נשמות מושרשים שבה נעלית היותר להדרגא להגיע וכדי
השונה ("כל ההלכות בלימוד צורך יש אלא בלבד, וטריא) ושקלא (פלפול והשגה הבנה של באופן התורה לימוד

דוקא: הלכות")

יח74) כ.יתרו ,
וש"נ.75) ואילך. 146 ס"ע חכ"ג לקו"ש ראה
שם.76) עה"ג ובהנסמן סע"א, יז, ברכות
(קצו).77) סנ"ח הבהיר ס' ב. רכב, זח"ג ראה
(78.77 ע' ה'ש"ת סה"מ סע"א. נא, רע"ג. מז, שלח לקו"ת ראה

ואילך. 121 ע' תש"ה

ד.79) פ"א, ב"ר
כו'".80) דברים "שבעה (ועוד): א נד, ובפסחים
[ג].81) א פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר וראה כג. ד, הימים-א דברי
ובכ"מ.82) א. מו, נצבים לקו"ת פ"ד. תניא א. ס, זח"ב ראה
סע"ד.83) עה, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור ראה



��c"iyz'd elqk h"i

העליון רצון נשלם ידם ועל מתגלה שבהם – התורה הלכות של בתחתונים,84ענינם דירה ית' לו להיות –

(בהמאמר לעיל כמובא אליהו85– דבי בתנא שכתוב מה "אלו86) גו'", מחצצים "מקול הפסוק בפירוש
חציצה שעושים היינו, ומעילות", חגיגה והלכות שבת הלכות . . טהור טהור ועל טמא טמא על האומרים
חגיגה (הלכות לחול קודש בין שבת), (הלכות הרבים לרשות היחיד רשות בין לטהור, טמא בין והבדלה

– בתחתונים דירה ית' לו עושים זה ידי שעל התורה, הלכות בשאר בזה וכיוצא ומעילות),

אפילו לרוחניות, שייכות לו אין שלכאורה חומרי, דבר ואפילו גשמי דבר שלוקחים – הוא בזה שהחידוש
אחת ועל האלוקית, דנפש וקדושה לרוחניות שייכות לו שאין וכמה כמה אחת ועל האנושי, שכל של רוחניות

ית'. לו דירה זה וחומרי גשמי מדבר עושים כן פי על ואף דתורה, להעומק שייכות לו שאין וכמה כמה

לעמו תורתו ונתן אוצרותיו הקב"ה בזבז – התורה) בהלכות ונשלם (שמתגלה ית' רצונו מילוי ובשביל
ישראל.

כו'") הלכות השונה ("כל דוקא התורה הלכות במעלת הוא הש"ס שסיום דכלוזהו הכוונה תכלית להיותן –
כולה. פה שבעל התורה

.Î:"בערבין שמע את קורין "מאימתי – הש"ס מהתחלת הפעם עוד מתחילים לזה ובהמשך
של ענין ניכר ולא ובהירות, זּכּות של ענין שום ניכר שלא חושך, של ומצב מעמד על מורה – ַ"ערבין"

חושך. אלא אינו מסביב שרואים מה כל וקדושה; רוחניות

בערבין", שמע את ד"קורין הענין את לפעול כדי – ישראל איש של נשמתו ירדה ("ערבין") זה ולמקום
אחד" ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע "שמע": ויכריז יקרא החושך שבמקום הזקן87היינו, רבנו כפירוש "שמע88, :

– ואשר מהטבע, למעלה הוא וחיותנו שכוחנו – אלוקינו הוי' – דערהערט") איד ("א שומע יהודי – ַישראל
אחד". הוי'

זוהר בתיקוני שכתוב מה פי על – ד"שמע" הענין בביאור להוסיף "89ויש תיבות ראשי רוםnאוyש"שמע"
r"הפכיים:90יניכם ענינים ב' על ׁשמֹורה ,ֶֶ

עיניכם", מרום "שאו לצוותו צריכים שלכן תחת, בעומק נמצא בעצמו שהוא מורה זה הרי – גיסא מחד
להגיע יכול שאינו והיינו, ה"מרום", לראות כדי עיניו את לישא שצריך אלא עוד ולא שם, נמצא שאינו כיון

ביותר; גדול ממרחק שהיא בלבד, ראי' של באופן אם כי בגופו, לשם

ברא מי וראו עיניכם מרום ("שאו לראות יוכל אזי לראות, וירצה עיניו ישא כאשר – גיסא לאידך אבל
בזוהר כדאיתא – ה"מרום" גם באלוקות.91אלה") העילוי תכלית גם לראות שיוכל היינו, קדישא, עתיקא על דקאי

חושך שורר בחוץ וכאשר עיניכם"), מרום "שאו לו לומר (שצריך תחתית בעומק בהיותו שגם זה וענין
על המוטל ציווי הוא – שמע" את ד"קורין הענין לפעול צריך l`xyin("בערבין"), zg`e cg` lkהוא אם גם ,

. . שמע קריית אלא קרא לא "אפילו הארץ", "עם שכן, – שבתורה וטריא לשקלא שייך ואינו בעל-שכל, אינו
ימוש"92קים שהיא93לא שמע, קריאת ידי על היא לתורה ששייכותו היינו, ,dklddweqt(וטריא שקלא (ללא ִֵ

"בערבין". ופועלת שנמשכת אחד", ה' אלוקינו ש"ה'

" הדיוק גם המגידizni`nוזהו של (בנו המלאך אברהם ר' שפירש כפי – בערבין" שמע את קורין
מלשון הוא ש"מאימתי" הזקן, רבנו עם בלמדו ובזיע"dni`94ממעזריטש) וברתת וביראה "באימה היינו,95, ,

ופועלים ממשיכים זה ידי שעל נפש, ומסירת עול הקבלת ענין הוא כולה פה שבעל תורה דכל והיסוד שההתחלה
"בערבין". – אחד" ה' אלוקינו ש"ה' פסוקה ההלכה את

סכ"ט.84) אגה"ק תניא גם ראה
ט-י).85) ע' (לעיל פ"ה
פ"י.86) – רבה
ד.87) ו, ואתחנן
תש"ז88) כסלו י"ט שיחת גם וראה מרחשון. יב – יום" "היום

וש"נ. .(91 ע' תש"ז (סה"ש ס"ז
ב).89) (פה, תמ"ט ריש

כו.90) מ, ישעי'
ואילך.91) קט ע' קדושים אוה"ת וראה ב. א, ח"א
ח.92) א, יהושע
ב.93) צט, מנחות
סי"ג94) דאשתקד כסלו י"ט שיחת .66 ע' תש"ד סה"ש גם ראה

.(217 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם (תורת
וש"נ.95) א. כב, ברכות
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בתרומתן": לאכול נכנסים "שהכהנים – המשנה כהמשך – פועלים זה ידי ועל

"שהובדלו – כו'" אותו רוחו נדבה אשר ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט "לא – כהנים של ענינם
ויובל). שמיטה הלכות בסוף הרמב"ם שכתב (כמו וכו'" ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד . . העולם מדרכי

וחומריות. לגשמיות שייכות שום להם תהי' שלא שמוטב לחשוב מקום יש שכן, וכיון

שהאכילה אלא כפשוטה, אכילה לאכול", "נכנסים להיות צריכים "כוהנים" שגם – המשנה אומרת זה ועל
" שלoznexzaהיא ענין מהגשמיות שעושים היינו, ,"dyecwמאכל אותו ברכת מברך תרומה האוכל "כל שלכן, ,

תרומה" לאכול וצונו במצוותיו קדשנו אשר מברך כן .96ואחרי

האשמ סוף – שפועלים – הראשונה":ו"עד ורה

בגמרא שנאמר97איתא כארי, ושואג הקב"ה יושב ומשמר משמר כל ועל הלילה, הוי משמרות ה'98"שלש
כל על מקום, ומכל והסתר, העלם של ענין הוא בכלל שלילה והיינו, נוהּו". על ישאג שאוג גו' ישאג ֵָממרום

רצון". "עת של זמן ישנו ומשמר משמר

הלילה בחשכת שגם בערבין", שמע את ד"קורין העבודה ידי שעל – הראשונה" האשמורה סוף "עד וזהו
הראשונה", ב"אשמורה רצון", "עת שיש הראשונה בהזדמנות אזי אחד", ה' אלוקינו ד"ה' הגילוי ממשיכים

יאיר" כיום "לילה המקווה כהיעוד – הלילה דכללות ה"סוף" מיד צדקנו.99נעשה משיח בביאת ,

***

.‡Îהזקן לרבנו עד אבותיו, ואבות אבותיו מקום ממלא להיותו אשר – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מאמר ידוע
הוא שלו מאמר הרי ח), סעיף (כנ"ל השמחה dkldבעל wqtמ'גייט") צדקנו משיח לקראת אנו שהולכים –

משיח'ן") המתאים.100אנטקעגן באופן לכך להתכונן צריכים שכן, וכיון . ַ
הצבא ראש מופיע שתחילה באופן זה שאין – צבאי) (מצעד-מסדר ל"ּפאראד" ההכנה סדר ַַובהקדים
הוא הסדר אלא החיילים, וכל הצבא מפקדי לאט לאט ומתקבצים הולכים ולאחריו ַָ("קאמאנדיר-אין-טשיף"),
(רב "קארּפאראל" (טוראי), "ּפרייוועט" לדרגותיהם: החיילים כל את המפקדים מקבצים לראש שלכל – ַָָלהיפך

וכיוצא-בזה (סמל), "סארדזשענדט" וכו',101טוראי), מצוחצחים במדים מוכנים, עומדים שכולם רואים וכאשר , ַ
יוצא ואז מוכנים, הצבא אנשי שכל הצבא לראש מודיעים אזי הצבא, ראש של רצונו לשביעות המתאים באופן
לפני רוח "נחת כוח", "יישר שמביע הצבא, ראש רצון להפקת הצבא, של ה"ּפאראד" ומתחיל הצבא, ַַראש

רצוני" ונעשה .102שאמרתי

על שעומדים הבריאים לאנשי-החיל בנוגע – כו' הדקדוקים כל את שדורשים אמורים דברים במה אמנם,
יכול שאינו כך לאיתנו, לחזור עדיין וצריך בבית-חולים, ואושפז במלחמה שנפצע איש-חיל אבל משמרתם;
אך, הצבא. ראש לאחרי והולך הוא מצטרף – ארוך זמן משך רגליו על לעמוד יכול ואינו המדים, את ללבוש
של תכונה באותה הוא גם עומד נפשו, מצד הרי – לאיתנו ולשוב להתרפא וצריך פצוע, שגופו בשעה גם

הבריאים. הצבא אנשי מכל הצבא ראש שדורש קבלת-עול

אלינו: בנוגע – הזה החיזיון וככל האלה הדברים וככל

ויסקור הגדול המלך יבוא שבו למעמד להתכונן עלינו – צדקנו משיח לקראת אנו שהולכים אמר שהרבי כיון
השם" "צבאות כל ישראל.103את בני כל ,

שנאמר כמו "בריאים", שהם אלה היינו104ובכן: אלוקיך", ה' עם תהי' רמ"ח105"תמים כל בקיום שלם שהוא , ִ

תרומות.96) הל' סוף רמב"ם
א.97) ג, ברכות
ל.98) כה, ירמי'
יב.99) קלט, תהלים
(100.(122 ע' תרפ"ז (סה"ש ס"ז תרפ"ז כסלו י"ט שיחת ראה

.(63 ע' תרפ"ט (סה"ש סי"א תרפ"ט .(7 ע' תרפ"ח (סה"ש תרפ"ח
גם וראה .129 ע' תש"א סה"ש .(316 ע' תרצ"ט (סה"ש ס"ב תרצ"ט

וש"נ. .138 ע' ריש ח"ח התוועדויות – מנחם תורת
מי101) כאן נמצא אם ואמר: הפסיק, שליט"א אדמו"ר כ"ק

גבוהות... היותר הדרגות את שימנה – בצבא פעם ששירת
ועוד.102) ח. כח, פינחס ופרש"י ספרי – חז"ל לשון
מא.103) יב, בא – הכתוב לשון
יג.104) יח, שופטים פ'
ג.105) מה, נצבים לקו"ת ראה
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בתרומתן": לאכול נכנסים "שהכהנים – המשנה כהמשך – פועלים זה ידי ועל

"שהובדלו – כו'" אותו רוחו נדבה אשר ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט "לא – כהנים של ענינם
ויובל). שמיטה הלכות בסוף הרמב"ם שכתב (כמו וכו'" ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד . . העולם מדרכי

וחומריות. לגשמיות שייכות שום להם תהי' שלא שמוטב לחשוב מקום יש שכן, וכיון

שהאכילה אלא כפשוטה, אכילה לאכול", "נכנסים להיות צריכים "כוהנים" שגם – המשנה אומרת זה ועל
" שלoznexzaהיא ענין מהגשמיות שעושים היינו, ,"dyecwמאכל אותו ברכת מברך תרומה האוכל "כל שלכן, ,

תרומה" לאכול וצונו במצוותיו קדשנו אשר מברך כן .96ואחרי

האשמ סוף – שפועלים – הראשונה":ו"עד ורה

בגמרא שנאמר97איתא כארי, ושואג הקב"ה יושב ומשמר משמר כל ועל הלילה, הוי משמרות ה'98"שלש
כל על מקום, ומכל והסתר, העלם של ענין הוא בכלל שלילה והיינו, נוהּו". על ישאג שאוג גו' ישאג ֵָממרום

רצון". "עת של זמן ישנו ומשמר משמר

הלילה בחשכת שגם בערבין", שמע את ד"קורין העבודה ידי שעל – הראשונה" האשמורה סוף "עד וזהו
הראשונה", ב"אשמורה רצון", "עת שיש הראשונה בהזדמנות אזי אחד", ה' אלוקינו ד"ה' הגילוי ממשיכים

יאיר" כיום "לילה המקווה כהיעוד – הלילה דכללות ה"סוף" מיד צדקנו.99נעשה משיח בביאת ,

***

.‡Îהזקן לרבנו עד אבותיו, ואבות אבותיו מקום ממלא להיותו אשר – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מאמר ידוע
הוא שלו מאמר הרי ח), סעיף (כנ"ל השמחה dkldבעל wqtמ'גייט") צדקנו משיח לקראת אנו שהולכים –

משיח'ן") המתאים.100אנטקעגן באופן לכך להתכונן צריכים שכן, וכיון . ַ
הצבא ראש מופיע שתחילה באופן זה שאין – צבאי) (מצעד-מסדר ל"ּפאראד" ההכנה סדר ַַובהקדים
הוא הסדר אלא החיילים, וכל הצבא מפקדי לאט לאט ומתקבצים הולכים ולאחריו ַָ("קאמאנדיר-אין-טשיף"),
(רב "קארּפאראל" (טוראי), "ּפרייוועט" לדרגותיהם: החיילים כל את המפקדים מקבצים לראש שלכל – ַָָלהיפך

וכיוצא-בזה (סמל), "סארדזשענדט" וכו',101טוראי), מצוחצחים במדים מוכנים, עומדים שכולם רואים וכאשר , ַ
יוצא ואז מוכנים, הצבא אנשי שכל הצבא לראש מודיעים אזי הצבא, ראש של רצונו לשביעות המתאים באופן
לפני רוח "נחת כוח", "יישר שמביע הצבא, ראש רצון להפקת הצבא, של ה"ּפאראד" ומתחיל הצבא, ַַראש

רצוני" ונעשה .102שאמרתי

על שעומדים הבריאים לאנשי-החיל בנוגע – כו' הדקדוקים כל את שדורשים אמורים דברים במה אמנם,
יכול שאינו כך לאיתנו, לחזור עדיין וצריך בבית-חולים, ואושפז במלחמה שנפצע איש-חיל אבל משמרתם;
אך, הצבא. ראש לאחרי והולך הוא מצטרף – ארוך זמן משך רגליו על לעמוד יכול ואינו המדים, את ללבוש
של תכונה באותה הוא גם עומד נפשו, מצד הרי – לאיתנו ולשוב להתרפא וצריך פצוע, שגופו בשעה גם

הבריאים. הצבא אנשי מכל הצבא ראש שדורש קבלת-עול

אלינו: בנוגע – הזה החיזיון וככל האלה הדברים וככל

ויסקור הגדול המלך יבוא שבו למעמד להתכונן עלינו – צדקנו משיח לקראת אנו שהולכים אמר שהרבי כיון
השם" "צבאות כל ישראל.103את בני כל ,

שנאמר כמו "בריאים", שהם אלה היינו104ובכן: אלוקיך", ה' עם תהי' רמ"ח105"תמים כל בקיום שלם שהוא , ִ

תרומות.96) הל' סוף רמב"ם
א.97) ג, ברכות
ל.98) כה, ירמי'
יב.99) קלט, תהלים
(100.(122 ע' תרפ"ז (סה"ש ס"ז תרפ"ז כסלו י"ט שיחת ראה

.(63 ע' תרפ"ט (סה"ש סי"א תרפ"ט .(7 ע' תרפ"ח (סה"ש תרפ"ח
גם וראה .129 ע' תש"א סה"ש .(316 ע' תרצ"ט (סה"ש ס"ב תרצ"ט

וש"נ. .138 ע' ריש ח"ח התוועדויות – מנחם תורת
מי101) כאן נמצא אם ואמר: הפסיק, שליט"א אדמו"ר כ"ק

גבוהות... היותר הדרגות את שימנה – בצבא פעם ששירת
ועוד.102) ח. כח, פינחס ופרש"י ספרי – חז"ל לשון
מא.103) יב, בא – הכתוב לשון
יג.104) יח, שופטים פ'
ג.105) מה, נצבים לקו"ת ראה
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גידים שס"ה שכנגד תעשה לא מצוות שס"ה כל ובשמירת אברים, רמ"ח שכנגד עשה הם106מצוות עומדים –

ּפיטשעווקעס") אלע ("מיט הדקדוקים פרטי בכל עמידתם אופן על ומדקדקים סטראי"), ("אין המסדר" ַָב"טור
המלך; לביאת ראויים שיהיו

באחד מאבריו, באחד שכנגד) (הצד אחרא הסטרא ידי על "נפצע" סיבות כמה שמצד מי ישנו כאשר אמנם,
שישנה כיון ולהתייאש, ברוחו ליפול לו אין אז שגם – תעשה לא מצוות משס"ה באחד או עשה מצוות מרמ"ח

נדח" ממנו ידח ש"לא תשובה"107ההבטחה לעשות ישראל שסוף תורה ו"הבטיחה "שמביאה108, ,d`etx"109לעולם

מבלי מצוחצחים במדים שלימה שעה עמידה ידי על הצבא שר של לבואו ולהתכונן להקדים יתבעו לא ממנו –

חומר" בתי "שוכן בהיותו ומצבו במעמדו יתחשבו אלא רגל... או יד ד"הרבה110להזיז הניסיון שישנו גם ומה ,
עושים" הרעים וכמה111שכנים כמה לו יתנו זה ומשום הזולת. את להצדיק שצריכים הענינים בשאר וכיוצא-בזה ,

דרך על – אותו... גם ייקחו זה לאחרי ורק תחילה, הצבא שר שיצא עד להמתין שיוכל כך, כדי ועד "הנחות",
יׁשנים" "ומצאן ישראל, בני אל ובא הקדים שהקב"ה במתן-תורה, לקבל112שמצינו כדי משנתם להעירם והוצרך , ְִֵ

התורה. את

מחצה שקול, ומצב במעמד שהם אלה הן שלימים, שהם אלה הן – כולם לדעת צריכים אופן, בכל אבל
ה"ּפאראד" שלקראת – מזה למטה שהם אלה והן עונות, ומחצה aviizdlזכיות mlek migxkenזיך מוזן ("אלע ַַַ

צושטעלן"),

אמר הרבי שהרי הגלות113– כתלי את מבעיר שהקב"ה כיון אחד... אף ישאירו לא האחרון כך114שבגלות ,
אלי" לה' ד"מי מצב זהו להישאר. אפוא "האובדים115שאין אלה אפילו הקדושה, ניצוצות כל את שלוקחים ,

מצרים" בארץ והנדחים אשור ;116בארץ

סרטים ארבעה בן ב"אות-הצטיינות" מעוטרים יהיו ה"ּפאראד" שלקראת כאלה שיש אלא אינה מינא ַַהנפקא
יעמדו הם אבל כלל, מעוטרים יהיו שלא כאלה יהיו אחד; סרט או סרטים שני סרטים, שלשה ַ("ּבענדלאך"),
אלא הבריאות, בקו אינם עצמם שמצד כיון גלגלים"... ב"כסא אותם שיגררו כאלה גם ויהיו המסדר"; ב"טור

הם... גם נגררים אותם, גוררים שכאשר

– הוא השווה הצד vnidl`אבל mikixv mlekyשל תנועה באותה לעמוד כולם צריכים נפשם תכונת ומצד ,
עול, וקבלת נפש המסירת תנועת – המסדר" ב"טור העומדים החיל אנשי

הולכים ב"ּפאראד", צועדים אנשי-חיל שכאשר ומטעים, מוסיף שהרבי כפי – שמחה מתוך זה, עם ַַוביחד
("מארש") שמח ניגון עם מצד117הם כאשר וגם ביותר, שמח גופו) טבע מצד (אפילו מטבעו הרבי הי' בכלל – . ַ

הזולת. את לבלבל שלא כדי הדבר, את ולהעלים לצמצם תמיד משתדל הי' לשמחה, מקום הי' לא סיבות כמה

מאחור או מלפנים מאחריו, נמצאים אם ובין המסדר", ב"טור נמצאים אם בין מאיתנו: שנדרש מה אפוא זהו
מחט" של "כחודה עול, קבלת מעט עם להתאזר צריכים את118– יבקעו-יפרצו... זה ובכוח שמחה, ריבוי ועם ,

ונלכה ד"לכו ומצב להמעמד אותנו ייקחו שמשם להמקום עצמם את ויעמידו וההסתרים... ההעלמות... שיירי
הוי'" .119באור

מאמין]. אני הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.·Îבחלוקה ּכלל השנה, לימי התניא בספר הלימוד שיעורי חלוקת את סידר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ַָכאשר

ב.106) קע, זח"א ראה
סה"ג.107) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואל-ב ע"פ

ספל"ט. תניא
ה"ה.108) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
סע"א.109) פו, יומא
יט.110) ד, איוב ע"פ
(במשנה).111) א ז, סוטה
[ב].112) יב פ"א, שהש"ר
וש"נ.113) .53 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

(נעתק114) שעב ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אגרות-קודש ראה
בתחלתו). יום" ב"היום

כו.115) לב, תשא
א.116) ס, ר"ה דרושי לקו"ת וראה יג. כז, ישעי'
(117.(290 ע' תש"ט (סה"ש ס"ח תש"ט כסלו י"ט שיחת ראה
וש"נ.

[ב].118) ב פ"ה, שהש"ר ראה
ה.119) ב, ישעי'
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בעזה"י", וקצרה בשם... הנקרא ראשון חלק אמרים לקוטי "ספר חלקֹו): אלא כולו, (לא השער" "דף את גם ְֶזו
התניא. בספר נכלל זה הרי ובמילא הזקן, אדמו"ר של לשונו שזהו לפי – הדבר טעם וביאר

מקומות בכמה ומבואר הידוע פי על – בשם" ב"הנקרא הדיוק השם,120ובהקדם ענין ונוגע גדול כמה עד
"תניא" או בינונים", של "ספר אמרים", "לקוטי הספר: של שמו גם נוגע .121שלכן

בעצמו הזקן רבנו אלא הזקן, רבנו של זמנו לאחר שנקבע ענין או מקרה, של ענין אינו הספר ששם והיינו,
בינונים", של "ספר השם כן וכמו המלקט"), ("הקדמת בהקדמתו שכותב כפי אמרים", "לקוטי בשם הספר קרא

הראשון. השער" ב"דף בעצמו הזקן רבנו שכתבו

היחוד "שער נקרא שני וחלק בלבד, הראשון חלקו על בינונים") של ("ספר זה שם חל שבתחילה [אלא
חיותו חיים במשך (גם הזמן במשך אבל התשובה"; "אגרת נקרא שלישי וחלק קטן", "חינוך או והאמונה",
חלק בינונים" של "ספר בשם התשובה" ו"אגרת והאמונה" היחוד "שער גם נקראו דין) בעלמא הזקן רבנו של
על ג" חלק בינונים של ו"ספר ב'" חלק בינונים של "ספר הלשון הצמח-צדק בדרושי שמצינו כפי ג', וחלק ב'

ו והאמונה" היחוד התשובה"]."שער "אגרת

לחירות) והיציאה המאסר (שנת תקנ"ט בשנת שנדפס התניא בספר הנה – "תניא" להשם בנוגע וגם
אמרים לקוטי "ספר הסכמתם: בדברי דשם הרבנים כתבו הזקן, רבנו של מושבו ממקום רחוקה עיר ַבזאלקווי,
רגילות) (באותיות ניתוסף ולאחריו גדולות, באותיות מופיע "תניא" [השם קדישא" תניא יקבנו השם פי אשר
שנתקבל ראי' ומזה חסידים, אצל נתקבל וכך "תניא". בשם שנקרא ידעו אז שכבר היינו, "קדישא"], התואר
הנו"ן, שנות בסוף – הראשונות מהשנים שלו חסידות מאמרי בכמה מצינו שלכן בעצמו, הזקן רבנו אצל הדבר

"תניא". בשם הספר את שמזכיר – הסמ"ך שנות התחלת או

הספר: של תוכנו השער" ב"דף לבאר ממשיך – כו'") בשם ("הנקרא הספר של שמו אודות ההקדמה ולאחרי
פסוק על בדרך122"מיוסד מאד קרוב הוא איך היטב לבאר לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי

ית'". השם בעזרת וקצרה ארוכה

שהורה – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנחלקו כפי התניא דספר הלימוד בשיעורי נכלל זה כל וכאמור,
גם אלא המלקט", מ"הקדמת רק ולא צדיק", תהי אותו "משביעין התניא, מפנים רק לא ללמוד שיתחילו
כ"ק שמבאר כפי ה"הסכמות", בלשון הדיוקים (וכידוע הזקן רבנו ידי על שנדפסו ההסכמות ב' – ה"הסכמות"

נדפס שכבר במכתבו אדמו"ר וחמי ללמדו123מורי התניא בחלוקת נכלל הוא גם – השער" "דף נוסח ואפילו ,(
החסידות. ומנהגי החסידות דרכי החסידות, לתורת החדשה השנה בתחילת

.‚Î,לעשותו ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי פסוק על "מיוסד השער" ב"דף שכתוב מה לבאר ויש
וכו'": מאד קרוב הוא איך היטב לבאר

ו"לעשותו" מחשבה, על קאי "בלבבך" דיבור, על קאי ש"בפיך" – הוא לעשותו" ובלבבך ד"בפיך הפירוש
מעשה על .124קאי

– למעלה מלמטה האופנים: מב' באחד הסדר להיות צריך מאד", קרוב הוא "איך כשמבארים ולכאורה,
דיבור (מחשבה לעשותו בפיך בלבבך – למטה מלמעלה או ומחשבה), דיבור (מעשה ובלבבך בפיך לעשותו

למעלה?! דמלמטה בסדר ולא למטה דמלמעלה בסדר לא הוא לעשותו" ובלבבך "בפיך ואילו ומעשה);

סתם, "קרוב" רק ולא אליך", "קרוב נאמר שאליו – ואחד אחד דכל העבודה שסדר לומר, צריך כורחך ועל
לזה שמגיע מי ויש ארוכה" "בדרך לזה שמגיע מי שיש החילוקים על הבט שמבלי היינו, מאד", "קרוב אלא
לעשותו" ובלבבך ד"בפיך באופן הוא – מאד" הדבר אליך "קרוב נאמר ואחד אחד כל על הרי קצרה", "בדרך

מעשה. זה ולאחרי מחשבה, זה ולאחרי הדיבור, ענין ישנו לראש שלכל היינו, דוקא,

רפח120) ס"ע ח"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש ראה
שם. ובהערות ואילך, 35 ס"ע ח"ו לקו"ש ואילך.

קצרות121) והערות הגהות "מ"מ, בארוכה ראה – לקמן בהבא
שם. פירושים" וב"לקוטי בתחלתו, לסש"ב"

יד.122) ל, נצבים

(ולאח"ז123) קכה ע' התניא לספר והערות קיצורים
הגהות ב"מ"מ, גם נעתק – ואילך רסו ס"ע ח"ד שלו באגרות-קודש

ה). ע' הנ"ל לסש"ב" קצרות והערות
ועוד.124) .321 ע' חכ"ו לקו"ש שכג. ס"ע תרפ"א סה"מ ראה
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מקומות בכמה ומבואר הידוע פי על – בשם" ב"הנקרא הדיוק השם,120ובהקדם ענין ונוגע גדול כמה עד
"תניא" או בינונים", של "ספר אמרים", "לקוטי הספר: של שמו גם נוגע .121שלכן

בעצמו הזקן רבנו אלא הזקן, רבנו של זמנו לאחר שנקבע ענין או מקרה, של ענין אינו הספר ששם והיינו,
בינונים", של "ספר השם כן וכמו המלקט"), ("הקדמת בהקדמתו שכותב כפי אמרים", "לקוטי בשם הספר קרא

הראשון. השער" ב"דף בעצמו הזקן רבנו שכתבו

היחוד "שער נקרא שני וחלק בלבד, הראשון חלקו על בינונים") של ("ספר זה שם חל שבתחילה [אלא
חיותו חיים במשך (גם הזמן במשך אבל התשובה"; "אגרת נקרא שלישי וחלק קטן", "חינוך או והאמונה",
חלק בינונים" של "ספר בשם התשובה" ו"אגרת והאמונה" היחוד "שער גם נקראו דין) בעלמא הזקן רבנו של
על ג" חלק בינונים של ו"ספר ב'" חלק בינונים של "ספר הלשון הצמח-צדק בדרושי שמצינו כפי ג', וחלק ב'

ו והאמונה" היחוד התשובה"]."שער "אגרת

לחירות) והיציאה המאסר (שנת תקנ"ט בשנת שנדפס התניא בספר הנה – "תניא" להשם בנוגע וגם
אמרים לקוטי "ספר הסכמתם: בדברי דשם הרבנים כתבו הזקן, רבנו של מושבו ממקום רחוקה עיר ַבזאלקווי,
רגילות) (באותיות ניתוסף ולאחריו גדולות, באותיות מופיע "תניא" [השם קדישא" תניא יקבנו השם פי אשר
שנתקבל ראי' ומזה חסידים, אצל נתקבל וכך "תניא". בשם שנקרא ידעו אז שכבר היינו, "קדישא"], התואר
הנו"ן, שנות בסוף – הראשונות מהשנים שלו חסידות מאמרי בכמה מצינו שלכן בעצמו, הזקן רבנו אצל הדבר

"תניא". בשם הספר את שמזכיר – הסמ"ך שנות התחלת או

הספר: של תוכנו השער" ב"דף לבאר ממשיך – כו'") בשם ("הנקרא הספר של שמו אודות ההקדמה ולאחרי
פסוק על בדרך122"מיוסד מאד קרוב הוא איך היטב לבאר לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי

ית'". השם בעזרת וקצרה ארוכה

שהורה – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנחלקו כפי התניא דספר הלימוד בשיעורי נכלל זה כל וכאמור,
גם אלא המלקט", מ"הקדמת רק ולא צדיק", תהי אותו "משביעין התניא, מפנים רק לא ללמוד שיתחילו
כ"ק שמבאר כפי ה"הסכמות", בלשון הדיוקים (וכידוע הזקן רבנו ידי על שנדפסו ההסכמות ב' – ה"הסכמות"

נדפס שכבר במכתבו אדמו"ר וחמי ללמדו123מורי התניא בחלוקת נכלל הוא גם – השער" "דף נוסח ואפילו ,(
החסידות. ומנהגי החסידות דרכי החסידות, לתורת החדשה השנה בתחילת

.‚Î,לעשותו ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי פסוק על "מיוסד השער" ב"דף שכתוב מה לבאר ויש
וכו'": מאד קרוב הוא איך היטב לבאר

ו"לעשותו" מחשבה, על קאי "בלבבך" דיבור, על קאי ש"בפיך" – הוא לעשותו" ובלבבך ד"בפיך הפירוש
מעשה על .124קאי

– למעלה מלמטה האופנים: מב' באחד הסדר להיות צריך מאד", קרוב הוא "איך כשמבארים ולכאורה,
דיבור (מחשבה לעשותו בפיך בלבבך – למטה מלמעלה או ומחשבה), דיבור (מעשה ובלבבך בפיך לעשותו

למעלה?! דמלמטה בסדר ולא למטה דמלמעלה בסדר לא הוא לעשותו" ובלבבך "בפיך ואילו ומעשה);

סתם, "קרוב" רק ולא אליך", "קרוב נאמר שאליו – ואחד אחד דכל העבודה שסדר לומר, צריך כורחך ועל
לזה שמגיע מי ויש ארוכה" "בדרך לזה שמגיע מי שיש החילוקים על הבט שמבלי היינו, מאד", "קרוב אלא
לעשותו" ובלבבך ד"בפיך באופן הוא – מאד" הדבר אליך "קרוב נאמר ואחד אחד כל על הרי קצרה", "בדרך

מעשה. זה ולאחרי מחשבה, זה ולאחרי הדיבור, ענין ישנו לראש שלכל היינו, דוקא,

רפח120) ס"ע ח"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש ראה
שם. ובהערות ואילך, 35 ס"ע ח"ו לקו"ש ואילך.

קצרות121) והערות הגהות "מ"מ, בארוכה ראה – לקמן בהבא
שם. פירושים" וב"לקוטי בתחלתו, לסש"ב"

יד.122) ל, נצבים

(ולאח"ז123) קכה ע' התניא לספר והערות קיצורים
הגהות ב"מ"מ, גם נעתק – ואילך רסו ס"ע ח"ד שלו באגרות-קודש

ה). ע' הנ"ל לסש"ב" קצרות והערות
ועוד.124) .321 ע' חכ"ו לקו"ש שכג. ס"ע תרפ"א סה"מ ראה
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.„Î:בזה והביאור
אותיות "מלמדו שתחילה הוא והסדר לדבר", "משיתחיל הוא הלימוד שהתחלת באופן הוא האדם חיי סדר
וכו' המילות פירוש אותו מלמדים זה לאחרי ורק ("עברי"), קריאה כן ואחרי נקודות, כן ואחרי התורה",

תלמוד-תורה בהלכות בפרטיות בענין125(כמבואר היא שההתחלה ונמצא, .(xeaicdשתוכן קודם עוד – "בפיך" –
("בלבבך"). בשכלו מובן הדברים

המצוות, במעשה מחויב נעשה שאז בר-מצוה עד ממתינים שלא – האדם חיי בסדר הדברים והמשך
פירוש רק לא ושכל, הבנה של בענינים (גם) אותו מחנכים – לחינוך משהגיע – זה לפני עוד אלא "לעשותו",

("בלבבך"). המחשבה ענין – תורה וגם המצוות, וכוונת) (תוכן פירוש גם אלא המילות,

למצוות" שנה עשרה שלש "בן כשנעשה זה, לאחרי ("לעשותו").126ורק המעשה ענין ושלימות עיקר בא –

אמונתך" רבה לבקרים "חדשים – ויום יום בכל העבודה סדר הוא חיים127וכן חדש, עולם מתחיל שאז ,

:128חדשים

"בפיך", הדיבור, ענין ישנו – תורה בדברי שמהרהר לפני ועוד ידיו, שנוטל לפני עוד – משנתו כשניעור מיד
לפניך" אני "מודה אמירת אמות129בלבד: ד' שהולך קודם – ידיו נוטל זה לאחרי ממיטתו,130(ורק עומד כן ואחרי ,

אז תורהורק בדברי להרהר לו –131יש המחשבה ענין גם שכולל התורה, ולימוד התפלה ענין ישנו כן ואחרי .(
הולך והתורה) התפלה (לאחרי זה לאחרי ורק בתורה. והשגה והבנה בתפלה, המילות פירוש – "בלבבך"

"לעשותו". – המצוות במעשה לעבודתו

נשמתם פרחה שאז סיני, הר במעמד – שלימה קומה בתור ישראל בני כללות בחיי הסדר הי' ולאחרי132וכן ,
דמי שנולד כקטן שנתגייר גר – גירות דיני למדים (שלכן חדשה נשמה להם ניתנה תורה133זה ממתן –134:(

ענין עדיין הי' לא ואז עצמם, על וקיבלוהו "אנכי" הדיבור ששמעו – ("בפיך") הדיבור ענין הי' לראש לכל
נשמתם". "פרחה ואדרבה: והשגה, הבנה של

תורה" "טל שהוא תחי', בטל הקב"ה להן כשהחזירה זה, והשגה135ולאחרי דהבנה הענין אצלם הי' אזי –

ד"בלבבך". ענין שזהו הדברות, בעשרת

שנאמר כמו סיני, מהר בלכתם זה, ד"לעשותו".136ולאחרי הענין התחיל – לאהליכם" לכם "שובו

תורה, אלפים שני תוהו, אלפים לשני שנחלק עלמא, דהוי שנין אלפי דשית הזמן משך בכללות גם הוא וכן
המשיח ימות אלפים :137ושני

שנאמר כמו המשיח, בימות יהי' המצוות דקיום הענין ששלמות כמצות138ידוע כו' לפניך נעשה "ושם
ציונים" לך ד"הציבי באופן אלא אינו הזה בזמן המצוות קיום כן שאין מה ו"הכנות"139רצונך", "סימנים" ,

ובית שני בית בזמן אפילו היתה לא זו שלימות אשר, המשיח, בימות רצונך" "כמצוות שיקיימו להמצוות
וככה המשך בתחילת בארוכה כמבואר בזמן140ראשון, המצוות קיום שבין החילוקים פרטי מהר"ש לאדמו"ר

המש ובימות הגלות בזמן יח.הבית,

"בפיך". – סיני בהר וקבלתם והמצוות התורה דיבורי בשמיעת היא שההתחלה ונמצא,

בהר שקיבלו הענינים את – "בלבבך" – ולהבין ללמוד – תורה אלפים בשני – הלימוד ענין בא זה ולאחרי
סיני;

וש"נ.125) בתחלתו. לאדה"ז
ספ"ה.126) אבות
כג.127) ג, איכה
ס"ו.128) סמ"ו רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ס"ה.129) ס"א שם
ס"ז.130) שם
ס"ו.131) ס"א (במהדו"ב) שם
ב.132) פח, שבת
וש"נ.133) א. כב, יבמות

וש"נ.134) א-ב. מו, שם ראה
קצרות"135) והערות הגהות ב"מ"מ, בהנסמן וראה ספל"ו. תניא

רכד). (ע' לשם
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המוספין.138) תפלת נוסח
אחרי139) רמב"ן יח. יא, עקב ופרש"י ספרי וראה כ. לא, ירמי'
כה. יח,
ואילך.140) פי"ז – תרל"ז

c"iyz'd elqk h"i

לי' "כדבעי – "לעשותו" – המצוות לקיום ההכנה נעשית שבהם המשיח ימות אלפים שני באים זה ולאחרי
תהי'141למיעבד" כולה והבריאה בתכלית, שלם האדם יהי' שאז הנ"ל בהמשך כמבואר – השלימות בתכלית ,

השלם האדם (פעולת המצוות קיום גם יהי' ובמילא החטא), לפני שהי' מכמו יותר נעלה (באופן בתכלית שלימה
השלימות, בתכלית בשלימותם) שהם כפי הבריאה בעניני

נאמר עליו צדקנו, משיח ידי על בימינו במהרה לנו תהי' –142כן מאד" וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל "הנה
למעלה שהוא אחר בצירוף שזהו אלא "אדם", אותיות "מאד", בתיבת כמרומז הראשון, מאדם גם למעלה

ישראל143מ"אדם" לכל תורה ילמד שלכן לימוד, בתורת אם ישראל, בני לכל זה ענין וישפיע ימשיך והוא –144,

ישראל לכל מלך נקרא שלכן מתנה, בדרך עול, קבלת של באופן .145או

***

.‰Îיש – התניא דספר השער לדף בנוגע ענין בכל הדיוק גודל אודות כ"ב) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
השנה: פרט לציון בנוגע גם להוסיף

ב"דף צוין – תקנ"ז בשנת ההדפסה ונשלמה תקנ"ו, בשנת – הראשונה בפעם התניא ספר נדפס כאשר
בשנת . . "נדפס אkהשער": קרוב הדבlי לעxיך ובלבבך בפיך שציוןeותyמאוד ופשוט, (תקנ"ו). לפרט-קטן"

לומר מקום ויש התניא. ספר מיוסד זה פסוק על שהרי – מדויק הוא דוקא, וגו'" קרוב "כי בפסוק השנה פרט
השנה. פרט בציון זה נוסח קבע בעצמו הזקן שרבנו

התניא בספר ניתוסף שאז – הזקן) אדמו"ר של למקומו (בסמיכות בשקלאב התניא ספר נדפס כאשר כן ָוכמו
ק "כי זה: בפסוק כן גם השנה פרט צוין – שבהוצאתנו) זו בתרא, (מהדורא התשובה אגרת הדברxגם אליך וב

nבפיך תקס"ו).yלעjבלבבeאוד בגימטריא שיעלה באופן המודגשות האותיות (בשינוי ותו"

ווארפט ("עס לעין הבולט דבר הוא שבזה שהדיוק וגו'", קרוב "כי בפסוק השנה פרט לציון בנוגע – זה ַוכל
אויגן"). די אין זיך

מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הוראת פי על אשר, – תר"ס בשנת תמימים, תומכי ידי על שנדפס התניא בספר והנה,
אשר ר' השו"ב של בהשתדלותו כו'", ומתוקנת חדשה בתוצאה היטב "הוגה שוחט",146נ"ע, דער "אשר נקרא [הי'

בפסוק השנה פרט צוין – "ר'"] הקדמת תר"ס).lיגיlראyיy"בקדו147ללא שלהם שהגימטריא האותיות (בהדגשת ו"

התניא ספר הוגה שאז תרס"ט, בשנת תמימים, תומכי לטובת נרכשה התניא ספר הדפסת זכות כאשר כן וכמו
"בקדו בפסוק השנה פרט ציון נשאר – תיקונים כמה בו וניתוספו שני', האותיותlיbיlראyיyפעם (בשינוי ו"

כו'). המודגשות

"ב בפסוק השנה פרט ציון את השאירו – תש"ג) (בשנת בתל-אביב התניא ספר את הדפיסו כאשר yדוwוכן

יyי ילו".bראל

איזה שיש דעתם על עלה לא וכנראה בשנגהאי, גם פוטוגרפיא) ידי (על התניא ספר נדפס שנה [באותה –
השנה]. מספר רק וציינו הפסוק, השמיטו ובמילא, בלבד, יפה גימטריא אלא שאינו בחשבם דוקא, זה בפסוק דיוק

כדור בחצי התניא ספר להדפסת הראשונה הפעם היתה שזו – כאן התניא ספר את להדפיס עמדו כאשר
דוקא, יגילו" ישראל "בקדוש בפסוק הדיוק בטעם סברא געכאּפט") זיך איך ("האּב בדעתי עלתה – ַָהתחתון

" שבתיבת וב' ד' באותיות – המגיד של שמו וכן "ישראל", – טוב שם הבעל של שמו בו שיש וש".cקaכיון

"ב בפסוק לציינו מוטב – תשי"ד – בפשטות השנה פרט לכתוב במקום לקשרyyiוcwולכן, כדי יגילו", ראל
נעשים" זה) ידי ו(על "נזכרים – הזיכרון עם החסידות.148זה אבות של –

רע"א.141) סז, כתובות
יג.142) נב, ישעי'
ואילך.143) פ"כ הנ"ל וככה המשך
א.144) יז, צו לקו"ת ועוד. ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה
ובכ"מ.
להצ"צ145) סהמ"צ פי"א. וסוף ראש מלכים הל' רמב"ם ראה

ואילך). א קח, (דרמ"צ מלך מינוי מצות
ה'ש"ת146) קיץ סה"ש – אודותו (ראה מניקאלאיעב ַַָָגראצמאן,

.(*22 הערה 28 ע'
יט.147) כט, ישעי'
תיקון)148 בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר – הכתוב לשון

פכ"ט (להחיד"א) דוד לב בס' ונתבאר הובא שובבי"ם.
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יומא במסכת דמצינו מהא וחומר וקל שכן כל149ובמכל פני "האיר אומרים שהיו התמיד, להקרבת בנוגע
חברון" מזכירין אבות זכות להזכיר "כדי שבחברון", עד "קרית150המזרח נקראת [ולכן האבות נקברו ששם כיון ,

ולאה" יעקב ורבקה, יצחק ושרה, אברהם וחוה, אדם . . שם שנקברו זוגות ד' שם "על אחת151ארבע", ועל ,[
את להזכיר כשיכולים וכמה mnvrכמה zea`dשבפסוק דידן, כבנדון אודותם), שמזכיר המקום הזכרת רק (לא

טוב, שם הבעל של שמו – ישראל עצמם: החסידות אבות של שמותיהם נזכרים יגילו" ישראל "בקדוש
") ב' ד' המגיד.cקaוהאותיות של דשמו וש")

.ÂÎ.המגיד של ההילולא יום גם הוא כסלו י"ט שהרי – כסלו לי"ט המגיד של המיוחדת מהשייכות ולהעיר
לחירות152וכידוע היציאה היתה זה שביום העובדה עם כסלו בי"ט המגיד של ההילולא יום את שמקשרים

והתפשטות בהתרחבות החסידות תורת באה אז מיני אשר, החסידות, דתורת לחירות היציאה וכן הזקן, רבנו של
ביותר.

.ÊÎאדמו"ר וחמי מורי כ"ק שסיפר סיפור ישנו – המגיד אודות להמדובר :153ובהמשך

פשוטים. לאנשים עד כו', וצדיקים גאונים חסידים, סוגי כמה היו טוב שם הבעל אצל

הוצרך טוב שם הבעל אצל מביקורו חזרתו שבדרך קרעטשמער"), ("א אכסנאי פשוט, יהודי – מהם ַאחד
מיט געקנעלט און געזעצן דארטן איז מגיד ("דער ההיא בעת כ"מלמד" המגיד שימש שבה בעיירה ָלעבור
– וכו' החביב תלמידו לתלמידו, פרישת-שלום ימסור ההיא, בעיירה שבעברו טוב שם הבעל ביקשו קינדער"),

לו. קורא שהי' כפי

בלשון לתלמידו מיוחדת פרישת-שלום שולח טוב שם שהבעל בידעו הנה – לעיירה הגיע האכסנאי כאשר
לאחד הראויים התוארים כל עם ," הגאון... "הרב אודות בעיירה רעש לעורר התחיל כו', ויוקר חביבות של
אדם בעיירתם שאין לו השיבו העיירה בני אך – מגוריו. מקום היכן בשאלו בשלומו, פורש טוב שם שהבעל

כזה.

שליחותו. את שימלא עד העיירה את יעזוב לא בוודאי הרי טוב, שם מהבעל שליחות לו שהיתה כיון אמנם,
ממישהו, שמע סוף כל שסוף עד למצאו. הצליח ולא בער, ר' נמצא היכן ולחפש בעיירה לחזר אפוא התחיל
הפטיר – הוא אולי קטנים. ילדים עם ולומד בער ר' בשם מלמד יושב חורבה, קטן, בית באיזה העיירה, שבקצה

אחריו. מחפש שהנך בער ר' אותו – הלה

שלחו סוף כל סוף – ולראותו. לשם לגשת החליט אחר, מישהו מצא לא עתה שעד בראותו myנּו, lrad

aeh.נתכווין אליו אכן אולי קושיות... לשאול אין ובמילא ,

שלא כיון כסא, על לא – יושב שהמגיד כך כדי עד גדולה, עניות שררה שבו בית-חורבה מצא לשם, בבואו
אם כי בכלל...], לדבר מה על אין – ו"ספה" בביתו, היתה שלא וכמה כמה אחת על – ["כורסה" בביתו הי'

הילדים. עם לומד וכך עץ, חתיכת על –

איש היותו ׁשעם הייתכן אותו, שאל – טוב שם מהבעל פרישת-שלום במסירת שליחותו שמילא ִֶלאחרי
מקיים" והקב"ה גוזר "צדיק אשר פרישת-שלום], לו שולח טוב שם שהבעל מזה שמבין [כפי צדיק –154קדוש,
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c"iyz'd elqk h"i

לי איכפת לא ובמילא, באכסניא, בדרך, בהיותי אותי אתם רואים עכשיו אבל גדול, גביר שהנני לדעת נוכחים
בביתי. לי שיש הדברים שאר וכל רהיטים עמי ליטול הראש את לעצמי אבלבל ולא כזה, באופן ִִשיהי'

ביותר, טובה "דירה" מופלג, בעושר כדבעי, מתוקן הכול – "בבית" אצלי. גם הוא כן ואמר: המגיד נענה
כ"פרוזדור" אלא שאינו הזה בעולם – ב"אכסניא" כשנמצאים אבל ביותר; ויקרים יפים לא155ו"רהיטים" –

ש"בבית" בידעי עץ, חתיכת על לישב לי מופלג.איכפת עושר עבורי מוכן

.ÁÎ'הי – מקיים" והקב"ה גוזר ש"צדיק כיון הדור: לנשיא בנוגע קושיא ששואלים לאלה המענה גם זהו
בגלל נשלם לא פלוני שענין יתכן ואיך לפעול, שרצה הענינים כל את ("דורכפירן") לפעול יכול הדור נשיא

וכיוצא-בזה?! והסתר, העלם גזירה, שנגזרה בגלל נשלם לא פלוני וענין כסף, חיסרון
לעבודה היא נחשבת שלפי-ערך כזו עבודה שתובעים כיון ואחת: אחד כל של לעבודתו בנוגע זה דרך ועל
וכאן כסף, קצת חסר וכאן בבריאות, קצת חסר כאן וגזירה, והסתר העלם "נדן"... עוד מוסיפים למה – קשה

מעכב שבעיסה לעבודה?!61ה"שאור שמבלבלים ענינים –

לזה: והתירוץ

" רּואיקעziaaכשנמצאים א און קאּפ רּואיקע ("א ל"לב" בנוגע והן ל"ראש" בנוגע הן במנוחה, צורך יש – "ַַָ
" ואכן בלבולים. וללא הנפש פיזור ללא כפיziaaהארץ"), מזה, יותר בערך שלא ואחת אחד כל עבור מוכן – " ַ

ז"ל חכמינו במדרשי מה156שמצינו – זה וכל אפרסמון... נהרי י"ג עבורו שמוכן אבוה לרבי לו,e`xdyשהראו
" אלא זה אין נאמרobובמילא, עליו "עדן", ואילו dz`x"עין157עדן", `lשלטה שלא עדן "זה זולתך", אלקים

ברי'" כל עין זה158בו הרי –xzei jxra `ly!

בדרך" ד"בלכתך ומצב במעמד כשנמצאים "בדרך"159אבל נמצאת שהנשמה הזמן כללות על דקאי הן160– ,

מלמעלה בדרך עמיקתא"ההליכה לבירא רמה "מאיגרא לעלות161למטה, למעלה, מלמטה בדרך ההליכה והן ,
("בין ד"מהלך" ומצב במעמד יהודי נמצא הזמן כל במשך אשר, רמה", לה"איגרא עמיקתא" מ"בירא

כמשל162העומדים") עילוי, אחר בעילוי בעבודתו ומתעלה הולך ליום מיום אלא עמדֹו, על נשאר שאינו היינו, ,ְָ
ונסוע" "הלוך אלא "אכסניא", באותה נשאר שאינו בדרך נוגע163המהלך לא אזי – לחברתה אחת מ"אכסניא"

בדרכו; לו יש "רהיטים" איזה כך כל

נשמתו ירדה שבשבילה השליחות מילוי היינו, בעל-הבית, רצון כפי המלאכה עשיית – הוא שנוגע מה
מצוה ה"שכר ולקבל רמה, לאיגרא עמיקתא מבירא במהרה לחזור יוכל שאז עמיקתא", לבירא רמה "מאיגרא

וחברותא164מצוה" צוותא מלשון מה165– שזהו – שלו הדירה הוא והעולם העולם, בורא שהוא האדון, עם
דירת דייקא, דירה ית', לו דירה יהי' למטה העולם שגם בתחתונים, דירה ית' לו לעשות העבודה ידי על שנפעל

"פרוזדור". ולא "טרקלין", קבע,

שיהי' הקב"ה של רצונו ואם הקב"ה. רצון כפי השליחות את למלא צריכים – בדרך" "בלכתך נמצאים כאשר
אגרא" צערא ד"לפום באופן צריך166זה – לך". למה דרחמנא כבשי "בהדי – דוקא ויגיעה מלחמה ידי על היינו, ,

ליתן שרצונו מפני – בישראל" הקב"ה עשה "צדקה ז"ל חכמינו כלשון – אם כי ח"ו, עונש בתור זה שאין לידע
שבדבר). ההסברה את מבינים אנו אין אם (גם דוקא כזה באופן העבודה להיות צריכה שלכן ויותר, יותר גדול שכר

.ËÎ:בזה נקודה ועוד
– היא שלנו שהעבודה לידע הצמח-צדקxi`dlצריכים בשם אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כדברי פועלי167, "אנן :

מט"ז.155) פ"ד אבות
ב.156) פס"ב, ב"ר ה"א. פ"ג ע"ז ירושלמי
ג.157) סד, ישעי'
ב.158) לד, ברכות
ז.159) ו, ואתחנן
(נעתק160) תקמז ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרות-קודש ראה

אב). מנחם יג יום" ב"היום
ב.161) ה, חגיגה – חז"ל לשון ע"פ

ובכ"מ.162) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
ט.163) יב, לך לך – הכתוב לשון
אייר.164) כה חשון. ח יום" "היום וראה מ"ב. פ"ד אבות
ובכ"מ.165) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
מכ"א.166) פ"ה אבות
שם167) ובהנסמן ,25 ע' תרצ"ו סה"ש רע"ב. רי, ח"ב לקו"ד

(נעתק יז ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרות-קודש גם וראה .15 בהערה
טבת). כט יום" ב"היום
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אנן" את168דיממי עושים מצידנו שאנו בכך – ה"להאיר" מתבטא ובמה .dxykdde dpkddלא עדיין אם גם לכך,
פועל. לידי הדבר בא

או הי"ג כל והזהב, הכסף את להביא הוצרכו ישראל שבני והמקדש, המשכן בבניית שמצינו – ובהקדמה
בתורה שנימנו דברים ש"ותצא169ט"ו עד הענין, נעשה לא עדיין זה כל ולאחרי המשכן, את הקימו כן ואחרי ,

ה'" מלפני בעשיית170אש אלא היתה לא ישראל בני של שעבודתם ונמצא, .dxykdde dpkdd.ומקדש להמשכן

הגלות: בזמן לעבודה בנוגע גם כן וכמו

את לעשות היא שלנו dxykddeהעבודה dpkddלמעלה ועומד בנוי שכבר – המקדש שבית לכך הדרושה
המקדש,171מוכן בית את לקבל מוכשר שהוא במקום טפחים, מעשרה למטה למטה, מלמעלה ירד –

המקדש בית לבנין הדרושים דברים ט"ו או הי"ג את להביא לא (אפילו הוא מאתנו שנדרש מה כל שלכן,
מקום להיות ולהכשירו מרע", "סור ידי על – המקום את לנקות אם) כי כנ"ל, בנוי כבר המקדש בית שהרי –

מישראל, ואחת אחד כל של בחלקו שהוא כפי – הבית הר על המקדש בית ירד ואז טוב", "עשה ידי על – טהור
ממש. כפשוטו המקדש ובית הבית להר ועד

.Ï,הגלות דזמן ומצב המעמד לכללות גם שייך כו', לעבודה שמבלבלים ענינים שיש זה שענין להוסיף, ויש
וכו'. ושמדות גזירות של ענינים הגלות זמן במשך לעבור צריכים היו ישראל שבני

ותנחמני" אפך ישוב בי אנפת כי ה' אודך ההוא ביום "ואמרת – ספורות בתיבות הנביא משיב זה :172ועל

ה' "אודך אלא ותנחמני", אפך ש"ישוב זה על ה'" "אודך נאמר לא iaבפסוק ztp` ikשבח שיתנו היינו, ,"

הגלות. דזמן ומצב המעמד על להקב"ה והודי'

שזוהי – הגלות דזמן ומצב שבמעמד הפנימית הכוונה תתגלה לבוא שלעתיד לפי הדבר, dcigidוטעם jxcd

לבוא, דלעתיד העילויים לכל לבוא יכולים ידה שעל
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.‡Ïסיפר אדמו"ר וחמי מורי מלבד176כ"ק המדינות, כל עבור "יחודים" לתלמידיו מסר ממעזריטש שהמגיד
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אשכנז. במדינת גם בירורים של
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א.172) יב, ישעי'
מספרי173) (ד"ה בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש הנסמן ראה

הח"ן).
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.(180 ע' לעיל
ז.175) נד, ישעי'
(176.(17 ע' קסב חוברת ("רשימות" תרצ"ג כסלו י"ט שיחת

וש"נ. .8 ובהערה 219 ע' תרצ"ז סה"ש וראה

c"iyz'd elqk h"i

מצרים את ד"וינצלו באופן היתה ממצרים שהיציאה פי על שאף מצרים, לארץ בנוגע שמצינו דרך ,177"ועל

דגים" בה שאין וכמצולה . . דגן בה שאין הקדושה178"כמצודה ניצוצות כל משם שהוציאו היינו, נשאר179, ו"לא ,
אחד" עד שהיו180בהם הגלויות מצד מקום, מכל ,df ixg`lשהיו אף ,mixg` zenewnaיון מדי פרס בבל, גלות ,

קדושה ניצוצות ונפלו חזרו mixvnaואדום, mbשנאמר למצרים, לשוב שלא תורה ש"הזהירה אף שלכן, לא181,
עולם" עד עוד לראותם ולפרקמטיא"182תוסיפו לסחורה מצרים לארץ לחזור "מותר מקום, מכל שם183, להרוויח –

ומצוות. תורה של ענינים עבור בזה ולהשתמש ההוצאה, עבור

.·Ï:לעניננו ובנוגע
"נר זה במקום להחדיר יכול ידו שעל "יחוד", בידו שיש סימן זה הרי – מסוים במקום נמצא יהודי כאשר

אור" ותורה .184מצוה

אומר אדמו"ר וחמי מורי לא185כ"ק זה למקום שהגיע לידע צריך נמצא, שבו מקום בכל ואחד, אחד שכל ,

שהגיע ברור דבר זה הרי ובמילא, העליון, הרצון מצד אלא בחירתו, oekpdמצד mewnl?"הנכון "מקום פירוש מה .

המתאים מקום –eil`יכול זה שבמקום ,`edהפעולה להיות צריכה זה ובמקום שלאelyלפעול, פעולה דוקא,
אחרים. ידי על תיעשה

עבודתו לעבוד צריך ed`ולכן enewna,שכן – שלו המקום הוא שם אולי בחשבו אחר למקום לרוץ ולא ,
למקום שהגיע כיון אבל קלקל, שמא או כיון אכן אם לספק מקום הי' בחירתו, מצד זה למקום מגיע הי' אילו

שהגיע בודאי הרי העליון, הרצון מצד oekpdזה onfa oekpd mewnlוהוא ,oekpd mc`d.זה במקום לפעול בשביל

.‚Ï,דעתה העבודה – עבודתם עובדים שבהם ומקומות מדינות מיני מכל יהודים עתה כאן נמצאים והנה,
חוצה" מעינותיך ש"יפוצו זה ידי על המשיח, לביאת ההכנה חסידישע186שהיא ("א חסידותית עבודה היינו, ,ַ
לחסידות השנה ראש כסלו, לי"ט במיוחד ששייכת – ארּבעט") ומנהגי187שטיקל החסידות דרכי החסידות, לתורת , ַ

הבא כסלו י"ט עד כולה, השנה כל של העבודה על הצלחה ברכת ממנו ליקח שמסוגל יום שהוא החסידות,
לטובה. ישראל כל ועל עלינו

מתוך זה מיום הענינים כל את לקחת הברירה ישנה שטובתdgnyוכאן אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כדברי –

יותר. טוב ובאופן יותר במהירות העבודה נעשית שאז בשמחה, לעשותה דורשת העבודה

קודמת בהתוועדות שנהגו כפי – קבוצות188ולכן קבוצות "לחיים", יאמרו שונים, ממקומות שבאו אלה כל –
מצוה, של ושמחה תורה של בשמחה לנצלה כולה, השנה כל על שמחה עמהם ויקחו למקומותיהם, בהתאם

דעהו" דרכיך "בכל – ה' את עובד שבהם הענינים בכל שאר189ולהמשיכה (כל וכו' ובשנתו ובשתייתו באכילתו ,
ברמב"ם שנימנו בשמחה.190הפרטים כולם שיהיו ,(

הארצות לכל ישראל ארץ קודמת וארצות למדינות שבנוגע ישראל,191וכיון ארץ בני "לחיים" תחילה יאמרו –
עירוב ללא עצמה, בפני ועיר מדינה כל אבל זכה, הקודם שכל באופן – לארץ מחוץ שבאו אלה כן ואחרי

אחרת. ועיר מדינה

***

.„Ïכידוע) וישב דפרשת בשבוע חל שנים שבכמה השבוע, לפרשת כסלו די"ט להשייכות ענין192בנוגע שכל

לו.177) יב, בא
ב.178) ט, ברכות
תצא.179) ר"פ להאריז"ל וסה"ל ל"ת פ"ג. ש"ח פע"ח ראה
כח.180) יד, בשלח
יג.181) שם,
ה"ז.182) פ"ה מלכים הל' רמב"ם
ה"ח.183) שם
כג.184) ו, משלי
ב"היום185) (נעתק תקסא ע' ח"ג שלו אגרות-קודש – במכתביו

("היום תז ע' ח"ו תמוז); יו"ד יום" ("היום קג ע' ח"ה חשון); יד יום"
ועוד. אלול). ג יום"

ובכ"מ.186) בתחלתו. טוב שם כתר – דהבעש"ט אגה"ק
יום"187) ב"היום נדפס – נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב

י"ט שיחת וראה וש"נ. רנט. ע' ח"א שלו ובאגרות-קודש בתחלתו,
.(48 ע' תש"ד (סה"ש ס"א תש"ד כסלו

סכ"א188) לשמח"ת המשך ב' התוועדות – בראשית ש"פ שיחת
.(127 ע' (לעיל

ספ"ג.189) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
רפ"ה.190) שם
רע"א.191) יו"ד, תענית ראה
א).192) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
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אדמו"ר וחמי מורי כ"ק סיפור ידוע – שבוע) באותו שקורין להפרשה המגיד193שייך בחיי שאירע מה אודות
הפסוק לקריאת הדבר".194בקשר את שמר (המגיד) ואביו המגיד) (תלמידי אחיו הזקן) (ברבנו בו ֶָ"ויקנאו

ההמשך (וכל וגו'" אחיו בו "ויקנאו השבוע, שבפרשת הסיפור להמליץ שייך איך מובן: אינו ולכאורה
הזקן?! רבנו של למאסרו ביחס – זה) שלאחרי

רבי בבית הדברים נדפסו (וכבר חסידים אצל הידוע פי על – הוא הענין כתוצאה195אך בא למטה שהמאסר (

dlrnl bexhwdnשהנתינת לומר, יש זה פי ועל ברבים, ובהתרחבות בהתפשטות חסידות אומר הזקן שרבנו זה על
ש" העובדה היא למעלה להקטרוג לפרסם`eigמקום הזמן הגיע לא שעדיין סבורים המגיד) תלמידי (שאר "

היא הזקן רבנו של שהנהגתו כך כו', להעולם בהתאם זה שאין כיון ובהתרחבות, בהתפשטות החסידות תורת
מן שבדקות ונמצא, למטה, המאסר נשתלשל ומזה למעלה, הקטרוג נתעורר מזה וכתוצאה הרבים, כדעת שלא

גו'" "וימכרו זה על להמליץ אפשר .196הדקות

.‰Ïדנשיאי ההנהגה עם אחיו") בו "ויקנאו נאמר (עליו יוסף דהנהגת והשייכות הקשר בביאור להוסיף ויש
הזקן: מרבנו החל חב"ד,

לאחיו יוסף שבין עוד197מהחילוקים ולא מצרים), בארץ (ולא כנען בארץ ארוך זמן במשך חיו יוסף שאחי –

גושן בארץ לבדם חיו מצרים לארץ בבואם שגם באו198אלא זה [ומשום עצמה מצרים בארץ לחיות שפחדו כיון ,
לי" אשר על מקנה שרי "ושמתם ליוסף פרעה בקשת דבר על בתחבולות משנה199גם שהי' יוסף, כן שאין מה ;[

באלוקות. ומיוחד דבוק הי' זה ומצב ובמעמד מצרים, למלך

והפצתה החסידות בתורת התעסקותם עם בבד שבד – הנהגתם מתחילת חב"ד נשיאי אצל מצינו כן וכמו
ענינים – וגבולים מיצרים עם הקשורים בענינים מצרים", "בארץ גם היו גדולה, ובהתפשטות גדולה ביגיעה
והסתרים העלמות גזירות, של ענינים עם הממשלה, עם במגע לבוא צריכים זה שבשביל ציבורית, עסקנות של
דעהו"], דרכיך "בכל גשמיות, עם גם אלא בלבד, ותפלה תורה של בענינים רק לא להתעסק – יותר [ובכללות
של באופן אם כי הדרוש), הענין נפעל לא (שאז ולחוץ השפה מן הפעולה שתהי' אפשר אי בזה, להצליח וכדי

zewqrzd.'כו ותפלה מתורה מבלבל שזה למרות – דוקא

הירושלמי מדברי להלכה200וכדמוכח שנפסק כפי מזה, ויתירה תורה", בדברי כעוסק בצרכי-ציבור ש"העוסק
ערוך התורה)201בשולחן מלימוד שכן (וכל שמע וקריאת מתפלה אפילו פטור ציבור בצרכי והיינו,202שהעוסק ,

שמע דקריאת עליונים בייחודים שקוע להיות אפשר אי מעשה שבשעת כזה באופן הוא ציבור בצרכי שהעסק
אותו פוטרים היו לא יחד, שניהם להיות יכולים היו אילו כי, התורה, בעמקות והשגה בהבנה או ותפילה,

הסוכה" מן פטורין מצוה ד"שלוחי מהא – לדבר וראי' שמע. וקריאת תפלה תורה, אלא203מתלמוד זה שאין ,

לקיים כשאפשר אבל ממצוות", מבטלי הוו סוכה מצות בקיום מטרדי "דאי שניהם, לקיים יכולים אין כאשר
בסוכה חייבים מקר204שניהם, ואפילו התפלה, מן פטור ציבור בצרכי שהעוסק וכיון שהעסק. מוכח, – שמע יאת

אחת. בבת התנועות בב' לעמוד אפשר אי שלפעמים באופן הוא ציבור בצרכי

דהמאור בההתפשטות – רום בעומק אחד קצה הקצוות: בב' חב"ד נשיאי הנהגת היתה כן פי על ואף
מתורה שמבלבלים ציבור בצרכי בהעסק – תחת בעומק בעבודה – השני וקצה התורה; פנימיות שבתורה,

ית' לו דירה תהי' אלו בענינים שגם .205ותפלה,

.ÂÏתורת והתפשטות בגילוי הזקן רבנו של לדרכו המגיד תלמידי שאר הסכימו לא שבתחילה אף והנה,
הרי, ל"ד), סעיף (כנ"ל למטה המאסר נשתלשל ומזה למעלה, קטרוג נתעורר זה שבגלל כך, כדי עד החסידות,

ח"ד193) שלו אגרות-קודש .11 ס"ע קפו חוברת "רשימות" ראה
.211 ע' חכ"ה .27 הערה 304 ע' חי"ח לקו"ש גם וראה רסג. ע' ריש
ע' ח"ז התוועדויות – מנחם (תורת ס"ט דאשתקד כסלו י"ט שיחת

.(212

יא194) לז, וישב
תשי"א195) כסלו י"ט שיחת גם וראה (בהערה). פט"ז ח"א

שם. ובהנסמן ,(113 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתה
כח196) שם,
(197.42 בהערה שם ובהנסמן 180 ע' חל"ה לקו"ש ראה

ואילך.198) א מז, ויגש
לב.199) מו, שם יקר כלי וראה ו. שם,
ה"א.200) פ"ה ברכות
צג.201) וסו"ס שם, אדה"ז ס"ד. ס"ע או"ח
וש"נ.202) שם. 14 ובהערה 245 ע' חכ"א לקו"ש ראה
(במשנה).203) א כה, סוכה
מצוה).204) שלוחי (ד"ה שם תוס'
ס"ע205) ח"ח .136 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

.30
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בכך התחיל שכבר כיון כדרכו, חסידות לומר ימשיך הזקן שרבנו והסכימו למעלה, הקטרוג נתבטל הנה206כאשר ,
המגיד. תלמידי לשאר בנוגע גם מזה התועלת נעשית סוף כל סוף

להחיות גו' לפניכם אלקים ש"וישלחני נתברר דבר של שבסופו – ואחיו דיוסף בסיפור לפליטהmklוכמו
יוסף.207גדולה" של מדרכו אחזו שלא האחים עבור גם תועלת בכך שהיתה היינו, ,

ז"ל רבותינו מאמר דרך על – המאסר ענין להיות הוצרך שבינתיים אלא208אלא, שמנו מוציא אינו זית "מה
למאור" כתית גו' זית "שמן כתיתה", ידי גם209על אלא "אור" רק (לא "למאור" נעשה ה"כתית" ידי שעל ,

האור) מקור שבתורה210"מאור", המאור את לגלות שכדי ישראל, לבני בנוגע ודוגמתו שעל211, שבנשמה, והמאור ,
דקוב"ה ה"סתים" את מגלים זה בענין212ידי בגשמיות גם ביטוי לידי שבא ד"כתית", הענין להיות צריך –

המאסר.

אור שהחזקת ממש בפועל שראו כפי – גדולה" "לפליטה הוא זה שענין מכירים סוף כל סוף וכאמור,
דחג"ת בהענינים גם אלא כשלעצמה, חב"ד בתורת רק לא הועיל גדולה, והתרחבות בהתפשטות החסידות
פלטרין כיבוש עם ביחד בגבולם, זר יבוא שלא שהשמירה והיינו, המגיד, תלמידי משאר שבאים חג"ת וחסידי
"לפליטה נעשה – הזקן רבנו ותורת המגיד תורת טוב, שם הבעל תורת שם להחדיר חשבונות), (ללא אחרים של

המגיד. תלמידי משאר שבאים אלה עבור גם גדולה"

עלי': אחר עלי' של באופן הם הענינים כל שהרי – נוסף לצעד באים ומזה

את לראות כבר מתחילים כן כמו חג"ת, חסידי אצל – גדולה" "לפליטה – התועלת את כבר שרואים כשם
שבתורה בגליא עוסקים שעה שלפי אלה אצל גם – גדולה" "לפליטה – החסידות תורת התפשטות של הפעולה

בלבד.

ואחת אחד כל אצל פנים כל ועל גדולה, במידה וההתקשרות החמימות בשלימותה נשמרת שאצלם העובדה
תורת זוהי שבתורה בהמאור כבר מואר ווייטער") ביסל ("א שבמרחק-מה זה מצד היא, – ומצבו מעמדו ַלפי

קטן" "נר גם יכול ולכן אתelyהחסידות, ("דורכשּפארן") לחדור שבתורה) גליא רק לומד שלעת-עתה זה ַ(של
שבתורה. המאור ידי על החושך נהפך כבר שבמרחק-מה כיון החושך,

בן לי הוי' "יוסף אליהם ביחס שיקויים להכרה הם גם יבואו סוף כל שסוף ספק כל אין הרי, שכן, וכיון
לתורת213אחר" (– דידן (ובנדון יהודי עוד הוספת על הבשורה את נושא ששמו יוסף, של עניינו שזהו –

החסידות.

.ÊÏוצוה בו בחר תלמידו, עדיין הי' הזקן רבנו שכאשר – המגיד של בזמנו כבר התחיל זה שכל לומר, ויש
ערוך" בשולחן הבאים דינים פסקי כל לסדר . . ברורה הלכה "להורות :214עליו

עולם" הליכות . . הלכות "השונה – הוא ערוך" "שולחן חיבור של jxc–215עניינו z`xedיום היום בחיי
שרבנו משמעותה, ערוך" ה"שולחן לסדר הזקן ברבנו המגיד של שבחירתו כך, והחומרי, הגשמי הזה בעולם

בח דרך" ה"מורה הוא הוא כולוהזקן העולם לכל יום היום .216יי

שנתגלתה החסידות שתורת – טפחים מעשרה למטה בעולם ויותר יותר ומתגלה זה ענין הולך הזמן ובמשך
גליא רק למדו שלעת-עתה אלה של בשכונותיהם גם כולל ויותר, יותר ומתפשטת הולכת הזקן רבנו ידי על

שבתורה.

כהמענה חוצה, המעיינות בהפצת תלוי' שביאתו – צדקנו משיח ביאת ולהקדים למהר שרוצים אלה וכל
השתדלות כל ידי על בזה לפעול יכולים – חוצה" מעינותיך "לכשיפוצו מר", קאתי "אימתי השאלה על שלו

(206.195 שבהערה רבי בית
ז.207) מה, ויגש
(סה"ש208) ס"ה תרס"ג כסלו י"ט שיחת וראה סע"ב. נג, מנחות

.(26 ע' שלום תורת
ב.209) כד, אמור תצוה. ר"פ
וש"נ.210) ואילך. קכט ע' ח"ו מלוקט סה"מ ראה
פתיחתא211) שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א חגיגה ירושלמי ראה

שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר

ובכ"מ.212) ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה
עה"פ.213) להצ"צ אוה"ת וראה כד. ל, ויצא
לשו"ע214) ז"ל" המחבר הגאון בני הרבנים "הקדמת לשון

הזקן. אדמו"ר
וש"נ.215) סע"ב. כח, מגילה
(216– מנחם (תורת ס"ט דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה

.(213 ע' ח"ז התוועדויות
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בכך התחיל שכבר כיון כדרכו, חסידות לומר ימשיך הזקן שרבנו והסכימו למעלה, הקטרוג נתבטל הנה206כאשר ,
המגיד. תלמידי לשאר בנוגע גם מזה התועלת נעשית סוף כל סוף

להחיות גו' לפניכם אלקים ש"וישלחני נתברר דבר של שבסופו – ואחיו דיוסף בסיפור לפליטהmklוכמו
יוסף.207גדולה" של מדרכו אחזו שלא האחים עבור גם תועלת בכך שהיתה היינו, ,

ז"ל רבותינו מאמר דרך על – המאסר ענין להיות הוצרך שבינתיים אלא208אלא, שמנו מוציא אינו זית "מה
למאור" כתית גו' זית "שמן כתיתה", ידי גם209על אלא "אור" רק (לא "למאור" נעשה ה"כתית" ידי שעל ,

האור) מקור שבתורה210"מאור", המאור את לגלות שכדי ישראל, לבני בנוגע ודוגמתו שעל211, שבנשמה, והמאור ,
דקוב"ה ה"סתים" את מגלים זה בענין212ידי בגשמיות גם ביטוי לידי שבא ד"כתית", הענין להיות צריך –

המאסר.

אור שהחזקת ממש בפועל שראו כפי – גדולה" "לפליטה הוא זה שענין מכירים סוף כל סוף וכאמור,
דחג"ת בהענינים גם אלא כשלעצמה, חב"ד בתורת רק לא הועיל גדולה, והתרחבות בהתפשטות החסידות
פלטרין כיבוש עם ביחד בגבולם, זר יבוא שלא שהשמירה והיינו, המגיד, תלמידי משאר שבאים חג"ת וחסידי
"לפליטה נעשה – הזקן רבנו ותורת המגיד תורת טוב, שם הבעל תורת שם להחדיר חשבונות), (ללא אחרים של

המגיד. תלמידי משאר שבאים אלה עבור גם גדולה"

עלי': אחר עלי' של באופן הם הענינים כל שהרי – נוסף לצעד באים ומזה

את לראות כבר מתחילים כן כמו חג"ת, חסידי אצל – גדולה" "לפליטה – התועלת את כבר שרואים כשם
שבתורה בגליא עוסקים שעה שלפי אלה אצל גם – גדולה" "לפליטה – החסידות תורת התפשטות של הפעולה

בלבד.

ואחת אחד כל אצל פנים כל ועל גדולה, במידה וההתקשרות החמימות בשלימותה נשמרת שאצלם העובדה
תורת זוהי שבתורה בהמאור כבר מואר ווייטער") ביסל ("א שבמרחק-מה זה מצד היא, – ומצבו מעמדו ַלפי

קטן" "נר גם יכול ולכן אתelyהחסידות, ("דורכשּפארן") לחדור שבתורה) גליא רק לומד שלעת-עתה זה ַ(של
שבתורה. המאור ידי על החושך נהפך כבר שבמרחק-מה כיון החושך,

בן לי הוי' "יוסף אליהם ביחס שיקויים להכרה הם גם יבואו סוף כל שסוף ספק כל אין הרי, שכן, וכיון
לתורת213אחר" (– דידן (ובנדון יהודי עוד הוספת על הבשורה את נושא ששמו יוסף, של עניינו שזהו –

החסידות.

.ÊÏוצוה בו בחר תלמידו, עדיין הי' הזקן רבנו שכאשר – המגיד של בזמנו כבר התחיל זה שכל לומר, ויש
ערוך" בשולחן הבאים דינים פסקי כל לסדר . . ברורה הלכה "להורות :214עליו

עולם" הליכות . . הלכות "השונה – הוא ערוך" "שולחן חיבור של jxc–215עניינו z`xedיום היום בחיי
שרבנו משמעותה, ערוך" ה"שולחן לסדר הזקן ברבנו המגיד של שבחירתו כך, והחומרי, הגשמי הזה בעולם

בח דרך" ה"מורה הוא הוא כולוהזקן העולם לכל יום היום .216יי

שנתגלתה החסידות שתורת – טפחים מעשרה למטה בעולם ויותר יותר ומתגלה זה ענין הולך הזמן ובמשך
גליא רק למדו שלעת-עתה אלה של בשכונותיהם גם כולל ויותר, יותר ומתפשטת הולכת הזקן רבנו ידי על

שבתורה.

כהמענה חוצה, המעיינות בהפצת תלוי' שביאתו – צדקנו משיח ביאת ולהקדים למהר שרוצים אלה וכל
השתדלות כל ידי על בזה לפעול יכולים – חוצה" מעינותיך "לכשיפוצו מר", קאתי "אימתי השאלה על שלו

(206.195 שבהערה רבי בית
ז.207) מה, ויגש
(סה"ש208) ס"ה תרס"ג כסלו י"ט שיחת וראה סע"ב. נג, מנחות

.(26 ע' שלום תורת
ב.209) כד, אמור תצוה. ר"פ
וש"נ.210) ואילך. קכט ע' ח"ו מלוקט סה"מ ראה
פתיחתא211) שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א חגיגה ירושלמי ראה

שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר

ובכ"מ.212) ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה
עה"פ.213) להצ"צ אוה"ת וראה כד. ל, ויצא
לשו"ע214) ז"ל" המחבר הגאון בני הרבנים "הקדמת לשון

הזקן. אדמו"ר
וש"נ.215) סע"ב. כח, מגילה
(216– מנחם (תורת ס"ט דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה

.(213 ע' ח"ז התוועדויות
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של אמות ובד' שבתורה דגליא בהלימוד שבתורה המאור של האור את להחדיר מבפנים) או (מבחוץ שיעשו
ועד למקטנם גו' אותי ידעו ש"כולם היעוד יקוים שאז צדקנו, משיח ביאת ממהרים זה ידי שעל שבתורה, גליא

מכסים"217גדולם" לים כמים הוי' את דעה הארץ מלאה "כי ,218
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***

.ÁÏדעשרת הראשון שהדיבור בכך כמודגש – מצרים יציאת עם קשורים ומצוותי' התורה עניני שכל ידוע
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בסופן.218) מלכים והל' שם, רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
ב.219) כ, יתרו
(220.382 ע' חכ"ה בלקו"ש הנסמן ראה
יב.221) כד, משפטים פרש"י
וש"נ.222) .110 ע' חכ"ט לקו"ש ראה

(223.174 ע' ח"ה לקו"ש וראה – כא. מ"ע
ד.224) סימן
ובפרש"י.225) ב סד, חולין – חז"ל לשון
טז.226) יו"ד, עקב
ו.227) ל, נצבים
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.Óלהיות שצריך – העבודה בתחילת מיד תובעת החסידות שתורת הענינים אחד ezenvrוזהו zgpd.

העבודה בתחילת שמיד שכל בעלי מבני-אדם תובעים למה ווילדקייט"): ("א פראי דבר זה הרי לכאורה –ַ
צריכים שכל"); אייגענעם דעם פון און מציאות אייגענער דער פון זיך ("אּפזאגן שכלם ואת מציאותם את ָָיניחו
ידרשו כן ואחרי וכו', מצוות ומקיים תורה לומד שיהי' ביסל"), א שטייגן זאל ("ער מעט שיגדל עד תחילה ַָלהמתין

זייט"). א אן זיך ("אוועקלייגן עצמותו והנחת נפש מסירת מתוך תהי' שעבודתו – נוספת ומעלה דרגא ַַָממנו

חסידות של בי"ת האל"ף את מיד אותו מלמדים בי"ת, אל"ף ללמדו מתחילים כאשר הסדר. הוא כן לא אך
עול וקבלת תתאה) יראה (לכל-הפחות היראה ענין הוא העבודה ושורש שיסוד עצמו;228– עם להתחשב מבלי ,

אם אבל הזמן... במשך הדבר יזיק שלא לקוות צריכים שאז בשכלו, גם הדבר מתקבל אם תיתי מהיכא –

טוב! יותר עוד אולי זה הרי – עול קבלת מצד ועושהו בשכלו, מתקבל הדבר אין

סיפר אדמו"ר וחמי מורי היא229כ"ק התורה שלימוד שיודע שאף והתאונן, להצמח-צדק, חסיד נכנס שפעם
לו אין אבל, תורה, לומד אכן והוא גדולה, לוwygמצוה והשיב לערנען"). ניט זיך ווילט ("אים ללמוד

מיר אז טאן איך זאל ("וואס ללמוד חשק לי שיש אני אעשה מה שכמותך), (שוטה "פעטאח" ַַָָָהצמח-צדק:
לערנען"). יא זיך ָווילט

נהנה סוף כל סוף הרי שמים", "לשם הוא הלימוד כאשר גם אזי ללמוד, חשק יש שכאשר – בזה והענין
מקום אין – ללמוד חשק לו אין כאשר אבל נפשו; כוחות שאר וכל שלו, והתענוג הרצון בזה ויש שכלו, גם

כתיקונה. תורה תלמוד מצות הוא מקיים ואז שלו, ההנאה מצד הוא שלימודו לחשד

ללמוד... חשק לו יהי' שלא עצמו על שיעבוד ממישהו דורש אינני בבת-שחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק
יותר... וגדולים טובים דברים בשביל עבודה להשקיע מוטב זה, בשביל עבודה להשקיע כדאי לא

ללמוד חשק לו שאין או ללמוד, חשק לו אין שלעת-עתה מהעובדה להתפעל שאין אלא אינה הדברים כוונת
בתורה, קטן חלק או בתורה גדול חלק בתורה, מסוים חלק

שבתורה זה חלק שדוקא ראי' מהווה בתורה) מסוים חלק ללמוד חשק לו (שאין גופא שזה גם elומה rbep

xzeiללמוד להניחו שלא פארלייגט") זיך האט הרע יצר ("דער הרע היצר התלבש שלכן התורה, חלקי ַָמשאר
ד"השמן ומצב במעמד ישאר אלא למוטב", מחזירו שבה ד"המאור ומצב למעמד יבוא שלא שבתורה, זה חלק

לו" ורפא "ושב יהי' שלא השע", ועיניו הכבד ואוזניו הזה העם .230לב

חבל העבודה; בשלימות לבוא שצריך ענין אינו עצמותו, והנחת נפש מסירת עול, שקבלת – לעניננו ונחזור
עבידתי'" עביד ויומא יומא "כל יום, בכל עבודתו לעבוד צריך שהרי הזמן, עבודתו231על להיות צריכה יום ובכל ,

מיד אלא אחרת, עצה אין ובמילא, כו'. צדדיים דברים עירוב dceardללא zligzaעם לחנך להתחיל צריך
– החסידי בי"ת ezenvrהאל"ף zgpdבני קיבלו זה ידי שעל לנשמע, נעשה דהקדמת הענין תוכן גם שזהו ,

כולה. התורה כל זה ולאחרי אלוקיך", הוי' ד"אנכי הענין את ישראל

.‡Ó,"גאלתנו "ממצרים עתה ינגנו – ההתוועדות בסיום כבר שעומדים כיון שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
כולה. השנה כל על זה ענין שיקחו ובאופן
אם כי "דרשות", של ענין זה אין –zehytaיבוא זה שענין ,lretaיום ובכל בבוקר, מחר בלילה, היום

ויום;

בנוגע היא בזה הכוונה הרי מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי שנאמר שמה לידע `eilצריך

ובשביל וגשמיות, חומריות אודות יחשוב לא כו' ושותה שאוכל בשעה שגם אליין"), אים טאקע מיינט ַַָ("דאס
אלא למטה, אותו תוריד לא ושתי' שהאכילה להבטיח ושתי' האכילה ולאחרי לפני הברכה מספיקה לא זה
להתייגע וצריך שונאך", "חמור הוא וגשמיות דחומריות הענין שכללות לידע הכללית ההכנה להיות צריכה

עמו" תעזוב ד"עזוב .232בעבודה

רפמ"א.228) תניא ראה
א.229) תשעה, ח"ד לקו"ד
יו"ד.230) ו, ישעי'

רע"ב.231) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
תשנ"ט)232) (הוצאת טוב שם כתר וראה ה. כג, משפטים

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות
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ויום;

בנוגע היא בזה הכוונה הרי מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי שנאמר שמה לידע `eilצריך

ובשביל וגשמיות, חומריות אודות יחשוב לא כו' ושותה שאוכל בשעה שגם אליין"), אים טאקע מיינט ַַָ("דאס
אלא למטה, אותו תוריד לא ושתי' שהאכילה להבטיח ושתי' האכילה ולאחרי לפני הברכה מספיקה לא זה
להתייגע וצריך שונאך", "חמור הוא וגשמיות דחומריות הענין שכללות לידע הכללית ההכנה להיות צריכה

עמו" תעזוב ד"עזוב .232בעבודה

רפמ"א.228) תניא ראה
א.229) תשעה, ח"ד לקו"ד
יו"ד.230) ו, ישעי'

רע"ב.231) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
תשנ"ט)232) (הוצאת טוב שם כתר וראה ה. כג, משפטים

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות
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לצאת בו התלוי לעשות אחד כל צריך – פדיתנו" עבדים מבית גאלתנו "ממצרים וכשאומרים-מנגנים
צריך זה שבשביל עבדים" וה"בית מה"מצרים" ויוציאנו השי"ת לו יעזור ואז, שלו, עבדים" ו"בית מ"מצרים"

ד"ומל הענין `jiwelלהיות 'd"לבבך .233את

גאלתנו"]. "ממצרים [ניגנו

***

.·Óבמדרש שמצינו כפי – פרידתכם" עלי "קשה שמחה: של מזמן ליציאה בנוגע הלשון בנוגע234ידוע
מהם מבקש ולכן פרידתכם", עלי "קשה ישראל לבני אומר שהקב"ה החג, ימי שבעת שלאחרי לשמיני-עצרת

עלי". ה"קשה את להקל כדי ואתה", אני ונגלגל "בוא קטנה", סעודה לי "עשו
פרידת עלי "קשה הלשון מובן "קשהmkואינו הלשון יותר מתאים ישראל ובני להקב"ה ביחס דלכאורה, – "

פרידת "?!epעלי

בזה "פרידת235והביאור של מציאות תיתכן שלא –epפרידת" יהי' לא אם ישראל), לבני הקב"ה בין (פירוד "mk"

עצמם). ישראל בני בין (פירוד

"פרידת של מציאות אין באחדות, הם ישראל שבני זמן אדמו"רepכל וחמי מורי כ"ק כדברי – פעם236" אף :

הרביים; את עמנו לנו ויש הקב"ה, את עמנו לנו שיש כיון עלענט"), ניט קיינמאל ("מ'איז בודדים אנו ָאין

"פרידת של מצב ישנו כאשר מטה"mkאבל של ב"פמליא הוא237" שגם אלא עוד ולא מהשני, נפרד שאחד ,

ושולט מושל ללא שני, לצד מושך והגוף אחד לצד מושכת שהנשמה ומלחמה, פירוד של במצב נמצא בעצמו
ושולט שהיא`izin[מושל –dnypdבתניא כמבואר הנשמה, על ושולט מושל להיות יכול אינו הגוף שהרי ,238

האלוקית שנפש הוא, מלחמה, העדר של היחידי האופן כן, ואם ית'", אתו באמנה היתה החטא בשעת ש"גם
ז"ל רבותינו מאמר דרך על עלי", "קשה נעשה אזי – הגוף] על ושולטת שכינה239מושלת מצטער שאדם "בשעה

מזרועי". קלני מראשי קלני אומרת לשון מה

ללימוד בנוגע להתעוררות לבוא כוונה מתוך מישראל וכמה כמה נפגשים שבה מסיבה בכל זה דרך ועל
שריא" ש"שכינתא מישראל עשרה של המעמד עצם על שנוסף – בהידור המצוות וקיום אלא240התורה שאינו ,

בלבד מקיף בבחינת ממסיבה241השראה שיוצאים בשעה שגם להבטיח שצריך – בפנימיות התעוררות גם נעשית ,
"פרידתכם", של מצב יהי' לא זו

של ההתאחדות אצלו שתהי' פנימה, בנפשו לעצמו, בנוגע ובעיקר והן השני, עם אחד ליהודי בנוגע הן –

שיהי' שבתוכו הרע את להרדים שיוכל באופן הפחות לכל ונשמה לנפש וממשלה שליטה שתהי' והנפש, הגוף
–242ּכישן עולם...) שינת תהי' זו שתרדימה (אלא ְֵָ

עלי". ד"קשה המצב גם יהי' לא במילא אזי ד"פרידתכם", הענין יהי' שלא וכיון

.‚Óאחרונה ברכה לברך ומתכוננים ההתוועדות, בסיום כבר שעומדים כיון שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
בשמחה, מההתוועדות היציאה שתהי' כדי תצאו", בשמחה "כי עתה ינגנו –

גדר פורצת ששמחה דכיון – ד"פרידתכם" הענין לשלילת גם יועיל המחיצה243וזה את גם השמחה מבטלת ,

לחברו. אדם בין שמפסיקה

לו עוזר אזי ה"מעלות", את רק אצלו רואה שאז לחברו, ישראל אהבת לו יש שכאשר – בזה מעלה ועוד
ה"מעלות". רק בפועל יבואו אצלו שגם חברו

סל"ט.233) כנ"ל
כט,234) פינחס פרש"י כד. פכ"א, במדב"ר טז. פינחס תנחומא
לה-לו.

ח"ז235) התוועדויות – מנחם תורת .433 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
ועוד. .334 ע'

אדמו"ר236) אגרות-קודש ואילך. 111 ס"ע ה'ש"ת קיץ סה"ש
אייר). כב יום" ב"היום (נעתק רעג ע' חי"ג מוהריי"צ

ב.237) צט, סנהדרין ראה

כד.238) פ' סוף
וש"נ.239) (במשנה). א מו, סנהדרין
א.240) לט, שם
(ע'241) לשם קצרות" והערות הגהות וב"מ"מ, ספי"א, תניא ראה

וש"נ. פז).
ואילך).242) סע"ב (יח, פי"ב תניא ראה
ואילך.243) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה

c"iyz'd elqk h"i

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק להתדבר244וכדברי שיוכל חבר יהי' אחד שלכל הי' שרצונו האמצעי, אדמו"ר בשם
נפשות שתי ישנם שאז – הדבר טעם באומרו ה', עבודת בעניני הארץ") די אויסריידן קענען זיך זאל ("ער ַָעמו

אחת. בהמית נפש כנגד אלקיות

האלקית נפש אזי – יפה בעין חברו על שמביט ישראל, דאהבת הענין ישנו שכאשר דידן, בנדון זה דרך ועל
ברוב בטלה נעשית ואז הבהמית, נפשו על אן") זיך ("זעצן "מתלבשים" האלקית, נפשו עם יחד חברו ָשל

אחד. נגד שנים ישנם שהרי הדעות), (לכל

בשעת שהיתה ההתעוררות את וממשיכים ד"פרידתכם", המצב שנשלל באופן מההתוועדות יוצאים וכך
של לזמן עד כולה, השנה כל ועל כולו החודש כל על כולו, השבוע כל על כולו, היום כל על – ההתוועדות

כולה. השנה כל על חדש חיות לוקחים שממנו נוספת, התעוררות

תצאו"]. בשמחה "כי [ניגנו

***

.„Óולקיים החסידות בדרכי לנהוג חסידות, ללמוד ממש בפועל שצריכים לזכור יש – הנ"ל כל לאחרי
החסידים. מנהגי

היום-יומיים, בחיים הדברים את ליישם שיוכלו – בפרט ולחסידים בכלל, ישראל לבני – כוחות ניתנו זה ועל
לעשותו". גם) (אלא בלבבך רק) ו(לא בפיך רק) (לא מאד הדבר אליך ד"קרוב באופן

ומציל מגין יהי' זה שענין נשיאינו, רבותינו של תורתם ללמוד – "בפיך" להיות צריכה בזה 245וההתחלה

כולה. השנה בכל טוב כל וימשיך

ותחתמו. תכתבו החסידות ובדרכי החסידות בלימוד טובה לשנה שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר צאתו (טרם

•

ריש244) ט חוברת "רשימות" וש"נ. .210 ע' תרצ"ז סה"ש ראה
זו שנה שבט ו' מכתב טבת). כ יום" ב"היום (נעתק 11 ע'

ועוד. קנא). ע' ח"ח (אגרות-קודש
א.245) כא, סוטה ראה
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אדמו"ר וחמי מורי כ"ק להתדבר244וכדברי שיוכל חבר יהי' אחד שלכל הי' שרצונו האמצעי, אדמו"ר בשם
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אחד. נגד שנים ישנם שהרי הדעות), (לכל

בשעת שהיתה ההתעוררות את וממשיכים ד"פרידתכם", המצב שנשלל באופן מההתוועדות יוצאים וכך
של לזמן עד כולה, השנה כל ועל כולו החודש כל על כולו, השבוע כל על כולו, היום כל על – ההתוועדות

כולה. השנה כל על חדש חיות לוקחים שממנו נוספת, התעוררות

תצאו"]. בשמחה "כי [ניגנו

***

.„Óולקיים החסידות בדרכי לנהוג חסידות, ללמוד ממש בפועל שצריכים לזכור יש – הנ"ל כל לאחרי
החסידים. מנהגי

היום-יומיים, בחיים הדברים את ליישם שיוכלו – בפרט ולחסידים בכלל, ישראל לבני – כוחות ניתנו זה ועל
לעשותו". גם) (אלא בלבבך רק) ו(לא בפיך רק) (לא מאד הדבר אליך ד"קרוב באופן

ומציל מגין יהי' זה שענין נשיאינו, רבותינו של תורתם ללמוד – "בפיך" להיות צריכה בזה 245וההתחלה

כולה. השנה בכל טוב כל וימשיך

ותחתמו. תכתבו החסידות ובדרכי החסידות בלימוד טובה לשנה שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר צאתו (טרם

•

ריש244) ט חוברת "רשימות" וש"נ. .210 ע' תרצ"ז סה"ש ראה
זו שנה שבט ו' מכתב טבת). כ יום" ב"היום (נעתק 11 ע'

ועוד. קנא). ע' ח"ח (אגרות-קודש
א.245) כא, סוטה ראה
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מוגה בלתי

תרפ"ט‡. כסלו די"ט המאמר הוא שתוכנו השתא, כסלו בי"ט שנאמר פרזונו צדקת המתחיל דיבור ,1המאמר

החתונה האמצעי2בזמן אדמו"ר של בדרושיהם גם ישנו צדק3– הצמח מהר"ש4, שינויים,5ואדמו"ר (בכמה
שוה). תוכנם אבל

כי: זה, שלפני בדורות נאמר שכבר מאמר ואומרים שחוזרים נשיאינו רבותינו אצל שמצינו פלא זה אין בכלל

בשכלו מובנת שתהי' שכלית השפעה התלמיד אצל שיתוסף שעיקרה לתלמיד, מרב השפעה אודות כשמדובר
איזה בהשפעה להיות צריך – וכו' בה ilkyויעמיק yecig,

בהם, ויתעמקו הדברים את שיבינו בשביל רק אינו הרבי, ידי על חסידות") ("זאגן דא"ח אמירת ָאמנם,
גם ענין יש אלא כו', בעבודה הוראה מהם נשיאdxin`dadnvrlykויפיקו ידי על התורה פנימיות אמירת :

לדור. מדור שלאחריו הנשיאים ידי על זה דרך ועל מרשב"י, החל בישראל,

של ענין ("דורכּברעכן") ולפרוץ להסיר כדי חסידות מאמר הרביים אומרים שלפעמים – בזה ומהענינים
זה. ומצב במעמד שנדרש מסוים ענין ולפעול להמשיך יוכלו זה ידי שעל האוויר, ולטהר והסתר, העלם

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שסיפר מה דרך בשביל6ועל ביחוד קבועים מאמרים היו מהרביים אחד שלכל
ברבים. עליהם חוזרים היו לזמן שמזמן האויר טהרת

ומתעורר חוזר כאשר כי, – חידוש תוספת ללא ישן, מאמר ואומרים הרביים חוזרים שלפעמים ייפלא לא ולכן
חסידות מאמר ואומרים חוזרים הנ"ל, חסידות מאמר לומר הוצרכו שבגללו ומצב להמעמד הדומה ומצב מעמד
אמירת יפעל כן פעולתו, את המאמר אמירת פעל שבשעתו וכשם והמצב, הזמן לשינויי המתאימים בשינויים זה,

עתה. גם פעולתו המאמר

מאמר")·. ראשֿהשנה'דיקער ("א השנה ראש – הוא הנ"ל נשיאינו רבותינו בדרושי זה מאמר של ,7זמנו ַ
כסלו. בי"ט אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אמרו החתונה, בזמן תרפ"ט, בשנת אך

" הוא כסלו שי"ט לפי שזהו – בפשטות – תחילה חשבתי כסלו, לי"ט זה דמאמר השייכות y`xובביאור

dpyd"כסלו8לחסידות מי"ט אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מאמרי שמצינו ועד מעשיך".9, תחילת היום "זה שהתחלתם

אמירתו: לזמן המאמר תוכן בין יותר פנימית שייכות יש באמת, אבל

ירושלים" (בנין) זו "והנצח – הוא זה מאמר של העיקרי אדמו"ר10ענינו במאמר מתחיל זה (ובענין
כו'.11האמצעי האוצרות כל את מבזבזים הניצחון ענין שבשביל ,(

תורת ידי על התורה דפנימיות ההתגלות שכללות כיון – לחסידות השנה ראש כסלו, לי"ט השייכות וזוהי
האוצרות. בזבוז של ענין הוא החסידות

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שאמר כפי התורה, פנימיות דהתגלות הזמן הוא בכלל כסלו שחודש – 12ובהקדמה

זה ענין מסביר והוא מקובל, הוא – ז"ל לאאמו"ר בהתכוונו – המחותן כסלו: בחודש החתונה זמן לקביעות בנוגע
קבלה פי התורה.13על פנימיות של דמתןֿתורה החודש השלישי, חודש הוא כסלו שחודש לפי שזהו אומר אני אבל ,

(1113 ע' תרפ"ט סה"מ ואילך. ב לב, ח"א קונטרסים סה"מ
ואילך.
כסלו2) י"ד – שליט"א אדמו"ר כ"ק לחתונת המשתה ימי בשבעת

תרפ"ט.
ואילך.3) ד ז, ח"ב תשובה שערי ואילך. א שכב, בשלח תו"ח ראה
ואילך.4) עתר ע' בשלח אוה"ת ראה
(הוצאת5) תרכ"ו סה"מ – תרכ"ט תרכ"ז. הנ"ל ד"ה ראה

ואילך. נט ע' תשנ"ב) (הוצאת תרכ"ט סה"מ ואילך. רפה ע' תשמ"ט)
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בזה חודש14והענין שהוא סיון חודש בדוגמת הוא החורף, בחדשי השלישי חודש שהוא כסלו שחודש –

הקיץ. בחדשי השלישי

מדרגת למטה, מלמעלה הסדר הוא שאז מניסן, שהתחלתם – הקיץ דחדשי השלישי שבחודש כשם ולכן,
מתשרי,15הצדיקים שהתחלתם – החורף דחדשי השלישי בחודש גם כך דתורה, גליא של תורה מתן זמן הוא –

תשובה בעלי מדרגת למעלה, התורה.15מלמטה פנימיות של תורה מתן זמן הוא –

השנה ראש שהוא כסלו י"ט ובפרט התורה, פנימיות של תורה מתן זמן הוא בכלל כסלו שחודש וכיון
אודות מדובר שבו המאמר זה לזמן שייך – פנימיותfeafazexve`dלחסידות דהתגלות הענין כללות שזהו ,

החסידות. בתורת התורה

הענין:‚. וביאור
כו' מרכבה במעשה דורשין אין – התורה פנימיות בלימוד הגבלות היו הראשונים רזי16בדורות מוסרין אין ,

בקרבו דואג שלבו למי אלא מותר17תורה האחרונים אלו ש"בדורות ואמר האריז"ל שבא עד בזה, וכיוצא ,
החכמה" זאת לגלות .18ומצוה

תנאים כמה צריכים והיו התורה, פנימיות לגלות למי יתירה זהירות היתה האריז"ל של בזמנו גם אמנם,
זולת יכתוב לא מתלמידיו אחד ששום ציוה שהאריז"ל זאת, ועוד התורה. פנימיות ללמוד מוכשרים להיות

ויטאל חיים הרב הזהיר (וכן ויטאל חיים הרב מורי19תלמידו בשם הנכתבים קונטרסים בשום תסתכל "אל :

ולאחר כתביו, את לגנוז ציוה הסתלקותו קודם ויטאל, חיים הרב וגם כו'"), לך שכתבנו במה זולתי זלה"ה
הכתבים את והוציאו חלום שאלת עשו .20זמן

וכידוע בזה, אזהרות כמה היו – התורה פנימיות שגילה טוב שם הבעל של בזמנו כן, אחרי אזהרתו21ואפילו
כו'. מגשמיותן הדברים להפשיט יודע שלא מי קבלה ספרי ללמוד שלא

בשכל המובן באופן החסידות בתורת – התורה פנימיות שגילה – הזקן אדמו"ר של חידושו הי' זה ובענין
עד המתין שלא אלא עוד ולא תנאים, הגבלת ללא ישראל, לכל – להבין) תוכל הבהמית נפש שגם (ועד אנושי

החסידות. תורת לפרסם כדי מדינות לכמה שלוחים ושלח מקומות לכמה בעצמו הלך אלא אליו, שיבואו

חסידים ריבוי נתרבו האמצעי, אדמו"ר של בזמנו כן, זיך22ולאחרי ("האט נשתפכה החסידות ותורת ,ָ
חוצות. כל בראש ָגעגאסן")

האמצעי אדמו"ר שהנהיג הסדר ידי על גם נעשה זה מגיעים23ענין שהיו שהאורחים – זה על והקפיד ודייק –
בשובם בדרכם שעברו מקום בכל בליובאוויטש ששמעו החסידות מאמרי את לחזור חייבים היו לליובאוויטש,
ל"יחידות" נכנס – החסידות מאמרי בחזרת ביותר שהצטיין – החסידים אחד שכאשר כך, כדי ועד למקומותיהם.
"א האמצעי: אדמו"ר לו השיב המאמרים, מחזרת ישות של רגש אצלו שנעשה והתאונן האמצעי ַלאדמו"ר

חזר'ן"... זאלסטו חסידות אבער ווערן דיר פון זאל ָָָציּבעלע

החסידות תורת בהתגלות וניתוסף הולך לדור ומדור ביותר, החסידים נתרבו צדק, הצמח של בזמנו זה, לאחרי וכן
על זה, לדורנו עד מקום, בכל להפרסום בנוגע והן בשכל, החסידות עניני להסברת בנוגע הן נשיאינו רבותינו ידי על
ואחד, אחד כל עם החסידות עניני וללמוד שונות, בשפות החסידות עניני לתרגם שציוה אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק ידי

המצוות! בקיום ומצבו מעמדו על אפילו הבט ומבלי דתורה, גליא בידיעת ומצבו מעמדו על הבט מבלי

שמבזבזים הייתכן – דתורה נגלה לגבי אפילו התורה, דפנימיות היוקר גודל מצד השאלה: אפוא נשאלת
כאלה?! יקרים אוצרות

ועוד.14) .75 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
וש"נ.15) .70 ע' תרפ"ט סה"מ ראה
ב.16) יא, חגיגה
א.17) יג, שם
ב).18) (קמב, רסכ"ו אגה"ק תניא
בהוספה19) ג"כ (נדפסה בסופה ההקדמות לשער הרח"ו הקדמת

נ"ע). (מהורש"ב) אדמו"ר לכ"ק החיים עץ לקונטרס

בערכו.20) גדולים מע' (להחיד"א) שה"ג
וש"נ.21) סל"ה. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
אגרותֿקודש22) .(13 (ס"ע רפ"ז החסידות לימוד קונטרס ראה

שמה. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר
ס"ע23) ח"ח (אגרותֿקודש זו שנה ב' אדר י"ט מכתב גם ראה

ואילך. 328 ס"ע חי"א לקו"ש תצב. ע' ריש חי"ג שסא. ע' ח"ד רפח).
וש"נ. .231 ע' ח"ח התוועדויות – מנחם תורת .144 ע' חכ"ד
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פרזונו צדקת המתחיל דיבור בהמאמר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מבאר זה המלך24על אוצרי סגולות ש"כל ,

ש"לצורך – לפניו" אשר המלכים שקיבצו ומופלג רב העושר על נוסף רבות, שנים במשך ואסף קבץ אשר
נוטל אינו המלוכה המלחמה".הנהגת את לנצח בשביל לבזבז "יכול – מאומה" מזה

מבזבזים לכן – המלחמה ניצחון כבר להיות וצריך המשיח, לביאת בסמיכות אנו שעומדים שכיון והיינו,
החסידות. תורת בהתגלות התורה פנימיות של הכמוסים האוצרות את

מעלת„. הפלאת גודל על הבט מבלי אוצרותיו את המלך מבזבז המלחמה ניצחון שבשביל הענין בביאור והנה,
בהמאמר האמצעי אדמו"ר מוסיף – האוצרות כו'.25יוקר מנגד חייו ומשליך המלחמה, בקשרי עומד בעצמו שהמלך ,

ניצחון בשביל האוצרות (בזבוז החסידות תורת בגילוי נשיאינו רבותינו של שפעולתם – בהנמשל גם הוא וכן
כו': בסכנה עצמם את שהעמידו באופן היא המלחמה)

שנפסק26ידוע ועד למעלה, גדול קטרוג עליו נתעורר החסידות, תורת את ופרסם גילה הזקן אדמו"ר שכאשר
מהעולם. שיסתלק למעלה עליו

– מטשערנאביל. נחום ר' הקדוש להרב נפש" "פדיון אז שלח הזקן אדמו"ר –ָ

את ("אּפבייטן") להחליף עצמה על קיבלה לאה, דבורה הרבנית הזקן, אדמו"ר של לבתו הדבר נודע ָכאשר
החסידות. תורת בגילוי בקודש עבודתו להמשיך שיוכל כדי אבי'...

יאמר הזקן שאדמו"ר לאה דבורה הרבנית חששה השנה ראש בליל השנה. לראש בסמיכות הי' זה מאורע
מקיים והקב"ה גוזר צדיק והרי ותחתמי", תכתבי טובה "לשנה "לשנה27לה לו: ואמרה והקדימה אפוא קפצה –

נסתלקה. – גדלי' צום וביום ותחתם". תכתב טובה

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אצל זה דרך הנני28ועל אני תרפ"ט: בשנת החתונה בזמן שאמר מה כידוע –

אלא ה"משפך". את מאשימים החוצה, אחת טיפה נשפכת וכאשר כו', ומשפיעים שופכים ידו שעל "משפך",
הנני מקוה אבל לי. איכפת לא גם – לא ואותי לחתונה, כולם את יזמינו אם אפילו לי. איכפת לא עצמי שעל

פארלאזן ניט מיר וועלן ...29שחסידים ַָ

האחריות גודל מובן נוגעומזה זה הרי ח"ו, כדבעי שלא מתנהגים חסידים כאשר שהרי – עלינו שמוטלת
החוצה. שנשפך כמו שנחשב לה"משפך", גם
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ה"א.34) פ"ה שם
ואילך.35) 375 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
א.36) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה

c"iyz'd elqk `"k ,ayie zyxt zay

ישר אור של באופן הוא ירושלמי ותלמוד חוזר, דאור באופן .37הוא

הוא שלימודם אוהל, ליושבי חוזר, דאור באופן הוא שלימודם עסק, בעלי שבין החילוק כללות גם וזהו
ישר. דאור באופן

ד"תורתם הענין מספיק לא אוהל יושבי שאצל מובן אלאnzxnzyומזה לימודו, את ישכח שלא היינו, ,"

ש" באופן להיות כו'.dkxaצריך בהלימוד יותר שיתוסף בתורתן", ניתנת

מתברכת. ותורתם מתברכת מלאכתם שתהי' ית' השם יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

***

.Âוישב פרשת חמישי ביום חל כסלו שי"ט – זו כבשנה הקביעות היתה שנים, עשר לפני תש"ד, בשנת
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אז וסיפר כסלו). בכ"א וישב פרשת שבת חל תרס"ז38(ובמילא שנת כסלו י"ט אודות

אשכנז שבמדינת בווירצבורג נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הי' שאז – וישב פרשת חמישי ביום כן גם שחל –

באופן היטב, באר הענין את בהסבירו כסלו, לי"ט ושייכותה וישב פרשת אודות בהתוועדות ודיבר ַ(דייטשלאנד),
הדברים. את הבינו בהתוועדות נוכחים שהיו אידן") ("דייטש'ישע אשכנז יהודי שגם

הענין: ותוכן

עולם ענין שהוא אחיו", עשו אל גו' יעקב "וישלח נאמר שבה וישלח, פרשת לאחרי באה וישב פרשת
כו' מרובים הם שבו שהאורות באים39התוהו, דתוהו מרובים שהאורות – יעקב" "וישב נאמר לזה ובהמשך ,

התיישבות. של באופן

("מגורי" ירא הי' אביו שיצחק היכן היתה דיעקב שההתיישבות – אביו" מגורי בארץ יעקב "וישב וזהו
ופחד מורא דעתיק40מלשון גבורות יצחק, של מדרגתו מצד כי, שמא41), דתוהו, האורות מפני ופחד מורא ישנו ,

מהעבודה פחד לא שיעקב – יעקב" ש"וישב הוא והחידוש התיישבות. של באופן למטה להמשיכם יוכלו לא
שנאמר כמו שמחה, מתוך זו לעבודה שיצא אלא עוד ולא דתוהו, הניצוצות בירור גו'",42של רגליו יעקב "וישא

זה שלפני בהתוועדות (כמוזכר התיישבות של באופן דתוהו האורות המשיך זה ידי ).43ועל

שאין ובוודאי ופחד, מורא של ענין ישנו אזי מלחמה, בדרך היא הבירורים עבודת שכאשר – בזה והענין
שמחה. מתוך זה

שנאמר כמו שלום, של בדרך העבודה להיות צריכה – שמחה ומתוך ופחד, מורא ללא העבודה שתהי' 44וכדי

נעשה לי", ד"מקרב ומצב מעמד ישנו כאשר שגם היינו, עמדי", היו ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום "פדה
שהםmelya"פדה עמדי", היו ברבים "כי – הדבר וטעם ופחד, למורא מקום אין ואז בשלום, פדי' נפשי",

כו'. אותם שיבררו וחפצים רוצים עצמם

כידוע התורה, פנימיות ידי על נעשה זה התורה.45וענין פנימיות על קאי נפשי" בשלום ד"פדה הענין שעיקר

על דוקא כי, – התורה פנימיות דגילוי הזמן שהוא כסלו לי"ט יעקב" ד"וישב השייכות מובנת זה פי ועל
יעקב". ד"וישב הענין נעשה התורה פנימיות ידי

***

.Êהידוע במכתבו אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שכותב כפי התניא, ספר עם במיוחד קשור כסלו י"ט הגאולה חג
התניא לספר והערות בקיצורים שבספר46(שנדפס הפרקים נ"ג כנגד ימים נ"ג במאסר ישב הזקן שאדמו"ר (

לפרק. יום לפרק יום התניא,

פנ"ד37) בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי בארוכה ראה
ואילך. 121 ס"ע תש"ח סה"מ ואילך. צ ע' תרס"ו המשך ואילך.

ואילך.38) 50 ע' תש"ד סה"ש
ובכ"מ.39) וישלח. ר"פ תו"א ראה
תו"א40) ב. יז, פרשתנו המגיד להרב תורה אור א. קפ, זח"א ראה

ועוד. ב. כז, שם

ובכ"מ.41) ב. לט, מקץ תו"א ראה
ובפרש"י.42) א כט, ויצא
(43.(204 ע' (לעיל סכ"ג כסלו י"ד וישלח, ש"פ
יט.44) נה, תהלים
וש"נ.45) ואילך. קפב ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
רסד.46) ס"ע ח"ד שלו באגרותֿקודש ולאח"ז קכב. ס"ע
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התניא. ספר עם כסלו י"ט של השייכות על המורים סיפורים עוד ישנם וכן

פרק בסוף "תניא הספר: התחלת שם על "תניא", הספר: בשם הביאור כללות בהקדם – זה ענין לבאר ויש
כו'". אותו משביעין דנדה ג

.Áבגמרא הרי – כו'" אותו משביעין דנדה ג פרק בסוף "תניא הזקן אדמו"ר שכתב מה על השאלה ידועה
("תניא")? ברייתא ולא שמלאי", רבי "דרש הוא הלשון שם

שתירצו בש"ס47ומה אחר במקום הובא זה ז"ל48שמאמר חכמינו אין49ומדרשי – "תניא" היא הגירסא ושם ,
תירוץ זוזה גירסא להביא לו הי' שמלאי", רבי "דרש היא הרווחת הגירסא דנדה ג פרק שבסוף דכיון מספיק,

דוקא? "תניא" הגירסא פי על המאמר להביא בחר ולמה לכל, הידועה

שם על אשר, "תניא", בתיבת ספרו בפתיחת פנימית כוונה הזקן לאדמו"ר שהיתה לומר, צריך כורחך ועל
כ"ק פתגם דרך (ועל הספר של ומהותו תוכנו את מבטא זה ששם לפי – "תניא" בשם הספר נקרא זו פתיחה

אדמו"ר וחמי באמירתו),50מורי מגלה הוא ומהותו הוא מה האדם אומר": הוא מה "חכם ההגדה מאמר בפירוש
כדלקמן.

.Ëרבא באידרא גם מצינו זה דרך שעל – כו'".51ובהקדמה לחברייא שמעון רבי אמר "תניא שהתחלתה: ,

בזה אותם52ומבואר ומונעת תורה, לומדי בלב שנמצאת "תניא", בשם הנקראת ביותר קשה קליפה שיש ,

(התחלת האידרא בפתיחת – התורה דפנימיות המקור שהוא – רשב"י כוונת וזוהי התורה, פנימיות מלימוד
זו. קליפה ולבטל להכרית "תניא", בתיבת התורה) פנימיות

תניא בתיבת ספרו שפתח הזקן לאדמו"ר בנוגע זה דרך דתורת53ועל שבכתב תורה הוא זה שספר דכיון –

[וכידוע54החסידות החסידות תורת לכללות וההתחלה המקור שזהו לפני55, נכתב התניא שספר פי על שאף
"תניא" הוא הספר, של שמו וגם הספר, התחלת לכן, פטרבורג], לאחר כמו כתיבתו היתה מקום, מכל פטרבורג,

התורה. פנימיות לימוד שמונעת הקליפה את ולבטל להכרית – הספר של ותוכנו מהותו את שמבטא –

וכיוצאֿבזה וגמרא חומש ספרים, בשאר ולא התניא, בספר וכן בהאידרא היא ב"תניא" שהפתיחה הטעם וזהו
דוקא. התורה פנימיות ידי על הוא זו קשה קליפה של שביטולה כיון –

.È:כסלו לי"ט התניא ספר של והשייכות הקשר גם מובן זה פי על
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***
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אדמו"ר מוסיף המלחמה, ניצחון בשביל האוצרות בזבוז אודות מדובר שכאשר – הנ"ל במאמר ומהשינויים
במאמרו האוצרות.58האמצעי כל את המלך מבזבז אז שגם יחידו, בנו חתונת שמחת בעת גם הוא שכן

.·È:למעלה שהוא כפי – יחידו בנו חתונת שמחת בעת האוצרות דבזבוז הענין לבאר ויש
טוב שם הבעל מאמר כידוע מישראל, ואחת אחד כל על קאי – יחיד ואחת59בן אחד כל של היוקר דבר על

זקנתם. לעת זקנים להורים שנולד יחיד בן כמו הקב"ה, אצל מישראל

ההולדה ידי על סוף האין כוח גילוי ענין הוא שחתונה – יחידו בנו חתונת שיתוסף60ושמחת ותוכנה ענינה –

להקב"ה יתקרב יהודי שעוד היינו, יהודי, .61עוד

מבזבזים להקב"ה יתקרב שיהודי שבשביל – האוצרות כל את המלך מבזבז יחידו בנו חתונת שמחת ובעת
האוצרו כל יחיד.את הבן של היוקר מצד שזהו ת,

.‚È:החסידות תורת שבהתגלות האוצרות בזבוז בענין הוא וכן
על62ידוע החסידות, תורת ופרסום התגלות בענין מקאריץ פנחס ר' הקדוש להרב הזקן אדמו"ר שביאר ָמה

המלכות, שבכתר היקרה האבן את ליקח המלך ציוה חייו, את להציל וכדי מסוכן, חולה שהי' מלך מבן משל פי
המלך. בן של פיו לתוך וליתנה לשחקה

מלכות! וכתר המלוכה ענין בכל הצורך ומהו התועלת מהי המלך, בן של מציאותו שלולי – בזה וההסברה

עם" בלא מלך ד"אין באופן היא (שגם הקב"ה של שמלכותו – למעלה זה דרך נשמות63ועל ידי על היא (

האוצרות, כל את המלך מבזבז ובשבילו יחיד, בן כמו הוא מהם אחד שכל כו', אותו שממליכים דוקא, ישראל
החסידות. תורת התגלות ענין שזהו

אפילו להתחשב מבלי ישראל, בני לכל החסידות תורת ופרסם הפיץ אדמו"ר וחמי מורי שכ"ק הטעם וזהו
ג), סעיף (כנ"ל המצוות לקיום בנוגע ומצבם במעמדם

שאמר וכפי "שוטה",64– הארץ", "עם של מציאות להיות יכול "אפיקורסים". של מציאות אין אלו שבימינו
– "אפיקורס" לא אבל ביותר, גדולה עליו והרחמנות

ש"לא בהבטחה הוא נכלל ובמילא הקב"ה, של יחידו בנו הוא שיהי', מי יהי' מישראל, ואחת אחד שכל כיון
נדח" ממנו ,65ידח

[וכמבואר הדור בני כל חיותם יונקים שממנו הדור, נשיא להיותו – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק השתדל ולכן,
תורת66בתניא ולפרסם לגלות נפשו ומסר – מהם] חיותם מקבלים חכמים בתלמידי ומורדים הפושעים שאפילו

לאלוקות. ולקרבם ומצבם ממעמדם זיי") ("ארויסשלעּפן להוציאם כדי אליהם, גם ַהחסידות

.„Èהאוצרות את שיבזבזו שרצונו שכשם אחד, כל לידע צריך זה בענין צריךeliayaאמנם, כך אותו, ויקרבו
החסידות. תורת עמו וללמוד יהודי, עוד לקרב – כן לעשות הוא גם

יווכח אמיתי, חשבון יעשה כאשר כי, – וכו' לגמרי רחוק הוא הרי זה, יהודי הוא מי לטעון: לו ואין
יותר גרוע הוא הוא הרי שבעבודתו החיסרון מצד אזי ולתורתו, לה' יותר קרוב להיותו כי, להיפך, הוא שהאמת

ז"ל רבותינו שאמרו וכמו הנ"ל, כו'67מיהודי בכבודי שידע אחר .68גבי

אם וכו'.eliayaובמילא, לקרבו הזולת, עם כן להתנהג וצריך הוא שיכול בוודאי הרי – האוצרות את מבזבזים

האומות" לבין שפיזרן כו' ד"צדקה באופן היא עבודתו לעסוק69וכאשר עצמו את ומכניס ממדרגתו שיורד ,

כו'" הקב"ה עשה "צדקה כזה, באופן עמו הקב"ה גם מתנהג אזי הזולת, האוצרות69בטובת את שמבזבז –

eliaya.וברוחניות בגשמיות המרחב אל המיצר מן ומוציאו ,

ב.58) שכב, שם תו"ח
וש"נ.59) סקס"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר
ובכ"מ.60) א. מ, שה"ש לקו"ת ראה
ואילך.61) 45 ע' תש"א סה"ש א. תשמו, ח"ד לקו"ד ראה
ח"ג62) מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש מט. ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך. שכו ע'
ח"ב63) מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ל. לח. פרשתנו בחיי רבינו

.86 הערה קמ ע'

תקכו.64) ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש .242 ע' תשי"א סה"מ
שמואל65) פ"דע"פ לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, ֿב

סה"ג.

פ"ב.66)
א.67) טו, חגיגה יעקב עין
ספל"א.68) תניא
ב.69) פז, פסחים – חז"ל לשון
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***

.ÂËהשבוע ועל70בפרשת ותמר. יהודה מעשה ידי על – בניו מבני הוא שמשיח – פרץ לידת אודות מסופר
כו' שפחתו על שבא חשב ׁשיׁשי – דוד אבי לישי בנוגע מצינו זה .71דרך ִֶַ

היו שלא מהקליפות, ומשיח דוד של הנשמות את להוציא כדי – כזה באופן להיות שהוצרך הדבר וטעם
כו' ונחלה חלק להם שיש שיחשבו באופן להיות הוצרך ולכן לצאת, אותם .72מניחים

של ענין זה הי' – תמר של מצידה ytpאמנם, zxiqn"'חמי בבית צנועה "היתה תמר שהרי פי73, על ואף ,
בשביל נפשה מסרה משיח.כן נשמת להמשיך

דוקא. נפש מסירות של בענין צורך יש המשיח גילוי שבשביל – הענין ונקודת

.ÊËאליהו זה פינחס – פינחס אצל מצינו זה דרך הגאולה74ועל מבשר ,75:

גו'" קנאתי את ("בקנאו ה' קנאת לקנא נפשו ומסר הצידה, עצמו הניח – לזמרי שהרגו גם76פינחס ולכן, ,(
רבינו ממשה הלכה שנתעלמה אין77בשעה לימלך ש"הבא אף שהרי לאמיתתה, ההלכה אל לכוין פינחס זכה ,

ה"הלכה" היא כן הרי לו", .78מורין

הבורא רצון את לקיים מישראל ואחת אחד כל של רצונו הנשמה שמצד – בזה אין79והענין הנשמה ומצד ,
יהודי כאשר אבל הנשמה. על מעלים זה הרי אישיות, פניות ישנם שכאשר אלא כו', טעות של לענין מקום
להיות שצריך כפי – הבורא רצון ולמלא לקיים לגמרי ומתמסר כלל, עצמו על חושב שאינו ומצב במעמד נמצא

האמת אל יכוין בוודאי אזי – הנשמה .80מצד

שלום" בריתי את לו נותן "הנני – נפשו מסירת לבני81ומצד ויבשר שיבוא אליהו", זה ד"פינחס הענין ונעשה ,
דוקא. נפש מסירות של בענין צורך יש המשיח גילוי בשביל כאמור, כי, – משיח ידי על הגאולה בשורת ישראל

.ÊÈ– העבודה ענין שכללות מובן, הרי דוקא, נפש מסירות של בענין צורך יש המשיח גילוי שבשביל וכיון
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וש"נ. ואילך. קמב ע' דוד ערך להצ"צ) (דא"ח
כו.73) שם, פרש"י
קס.74) ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרותֿקודש נסמן
ועוד.75) מב. כו, בחוקותי פרש"י
יא.76) כה, פינחס
ו.77) כה, בלק פרש"י א. פב, סנהדרין

שם.78) סנהדרין
ספ"ב.79) גירושין הל' רמב"ם ראה
(80.63 ע' ח"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יב.81) כה, פינחס
פי"ג,82) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
רפ"ח.83) ד. פ"ב, ב"ר
ב.84) א, בראשית
מה).85) ע' (לעיל מ סעיף
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הגאולה‡. לחג השלישי יום הוא זה הש"ק יום
ודרכי' החסידות לתורת השנה ראש כסלו, שחל1י"ט ,

"קמי בשבוע, החמישי ביום זו ,3שבתא"2בשנה

(כידוע כסלו בכ"ף כסלו4והמשכו די"ט שהגאולה
כסלו) כ"ף בליל ונמשכה היום חצות לאחרי היתה
ליום תיכף נכנסים וממנו שבת, ערב הששי, ביום שחל

("ויכולו" והשלימות העלי' נעשה שבו ד(כל5השבת, (
לערב עד שבתא" ד)"קמי הימים ועאכו"כ השבוע, ימי
הגאולה דחג ההתוועדויות גם שלכן, ממש, שבת
השבת ביום ושלימות) עילוי (ובתוספת ,6נמשכים

רצופים ימים ג' ענינים7במשך בכמה (שנחשבים
אחת (כמדובר8למציאות "חזקה" של באופן ,(

שלפנ"ז ).9בהתוועדות

כסלו י"ט הגאולה דחג והשייכות הקשר ובביאור
וישב ופרשת השבת של12ש"המועדים11(כידוע10ליום

בהן, שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש . . השנה כל
לומר: יש - השכיל") ה' מיד הכל כי

מנוחה" באת שבת "באת - השבת מכל13יום מנוחה ,
בה" עצב ("אין המבלבלים למנוחה14הענינים ועד ,(

שבת שכולו "יום לבוא, דלעתיד המנוחה בשלימותה,
העולמים" לחיי גאולה15ומנוחה - כסלו בי"ט ודוגמתו .

(מנוחה) להגאולה ועד מבלבולים), (מנוחה ממאסר
תורת גילוי ע"י צדקנו משיח בביאת והשלימה האמיתית

חוצה" מעינותיך ד"יפוצו באופן בשלימות16החסידות
כסלו בי"ט בעיקר .17שהתחיל

בשלוה" "לישב יעקב", "וישב - וישב ,18ופרשת

לבן, רוגז (לאחרי יעקב אצל ושלוה מנוחה של מצב
שבאבות השלישי דינה), ורוגז עשו ודוגמתו19רוגז .

הזקן רבינו אצל ושלוה מנוחה של מצב - כסלו בי"ט
החסידות שבאבות השלישי מהמאסר), (גאולה

והמגיד). להבעש"ט (בהמשך

יותר: ובפרטיות

כמ"שawri(וישב) תורה, ענינו - עדות20" "ויקם
"אהלו אהלים", "יושב בישראל", שם ותורה ביעקב

עבר" של ואהלו שם ופנימיות21של דתורה נגלה ,

(הראשון)22התורה ששמו - הזקן רבינו אצל ודוגמתו .
בשני העולם את שהאיר ע"ש אור", "שני "שניאור",

התורה ופנימיות דתורה דנגלה .23האורות

"ayieתורת באה ידו שעל - אביו" מגורי בארץ גו'
באופן והמגיד) (הבעש"ט שלפניו דהאבות החסידות
בחכמה וידיעה והשגה בשכל ("וישב") התיישבות של
לאופן ועד חב"ד), חסידות (בתורת ודעת בינה

חוצה" מעינותיך .24ד"יפוצו

- השלימות בתכלית יעקב" ל"וישב זוכים ועי"ז
(יעקב בנ"י דכל בשלוה השלישית25הישיבה בגאולה (

יום"1) ב"היום נעתק - נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב ראה
ובכ"מ. בתחלתו.

סע"א.2) קו, פסחים
(3- רביעי מיום כסלו.axrהחל י"ט
וש"נ.4) .155 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש ראה
עה"פ.5) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
אלו6) שמחתכם "ביום - שמחה יום הוא עצמו שמצד לכך נוסף

דכו"כ התוועדות של ובאופן יו"ד), יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות"
ויקהל). ר"פ יל"ש (ראה קהילות להקהיל מישראל,

dpydכמו7) y`xומיד וששי, חמישי ביום זו בשנה שחל - *

בארוכה (ראה ושבת דיו"ט רצופים ימים ג' השבת, יום בא לאחריו
כסלו, בי"ט ודוגמתו השנה), דתחילת כלליים dpydמכתבים y`x

לחסידות.
שבת8) בדיני גם שמצינו כפי - דמי כלבוד שלשה שכל להעיר

הי"ז. פי"ז הי"ז. ה"ח. פט"ז שבת הל' - ברמב"ם היומי שיעור (ראה
ועוד).
סי"א.9) וישלח ש"פ משיחות קונטרס
כבפעם10) וישב, דפ' בשבוע כסלו י"ט חל השנים שברוב להעיר

וישב. פ' ג' ביום - תקנ"ט) (בשנת הראשונה
א).11) (רצז, פרשתנו ריש תושב"כ חלק של"ה
ב),12) יט, ח"א (לקו"ד תמידי" למועד ש"יוקבע - כסלו י"ט כולל

ועוד). ל. ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק החגים" "חג שנקרא ועד
וראה13) ויכל). (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

ט. פ"י, ב"ר
ב.14) כג, מו"ק - מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי
בסופה.15) תמיד
אתי16) אימת שאלתו על במענה להבעש"ט המשיח מלך כהבטחת

דהבעש"ט (אגה"ק חוצה (דהבעש"ט) מעינותיך כשיפוצו שיבוא - מר
ובכ"מ). בתחילתו. בכש"ט נדפסה -

ואילך).17) 112 ס"ע תו"ש (סה"ש תרס"ח כסלו י"ט שיחת
ב).18) לז, (שם ובפרש"י וישב ר"פ
אביו"19) מגורי בארץ יעקב "וישב הכתוב בהמשך יותר ויומתק

דאבות. שלישי שלפניו, להאבות ההמשך מודגש שבזה -

ה.20) עח, תהלים
יו"ד).21) פס"ג, (מב"ר ובפרש"י כז כה, תולדות
ע"ב).22) ריש (קמה, עה"פ אוה"ת
וש"נ.23) ואילך. 37 ע' ח"ו לקו"ש ראה
בבחינת24) שהם (חב"ד) במוחין והגילוי מההמשכה מתחיל

לקו"ש (ראה מהשכל שלמעלה והאמונה ורצון החפץ לגבי "חוצה"
.(14 הערה 181 ע' ח"כ

(25. . יעקב) (של ש"נשמתו (ס"ז) באגה"ק הגאולה בעל כמ"ש
עולם". ועד מעולם שבישראל הנשמות מכל כלולה

.minrt 'b h"eie zayc mitevx mini 'b ,(d"x ipiprc zeinipta dhilwde ielibd) z"gnye v"rnye zekeqd bg mb - ux`l uegae (*



��

.`"ypz'd elqk `"k ,ayie t"y zegiyn .c"qa

הגאולה‡. לחג השלישי יום הוא זה הש"ק יום
ודרכי' החסידות לתורת השנה ראש כסלו, שחל1י"ט ,

"קמי בשבוע, החמישי ביום זו ,3שבתא"2בשנה

(כידוע כסלו בכ"ף כסלו4והמשכו די"ט שהגאולה
כסלו) כ"ף בליל ונמשכה היום חצות לאחרי היתה
ליום תיכף נכנסים וממנו שבת, ערב הששי, ביום שחל

("ויכולו" והשלימות העלי' נעשה שבו ד(כל5השבת, (
לערב עד שבתא" ד)"קמי הימים ועאכו"כ השבוע, ימי
הגאולה דחג ההתוועדויות גם שלכן, ממש, שבת
השבת ביום ושלימות) עילוי (ובתוספת ,6נמשכים

רצופים ימים ג' ענינים7במשך בכמה (שנחשבים
אחת (כמדובר8למציאות "חזקה" של באופן ,(

שלפנ"ז ).9בהתוועדות

כסלו י"ט הגאולה דחג והשייכות הקשר ובביאור
וישב ופרשת השבת של12ש"המועדים11(כידוע10ליום

בהן, שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש . . השנה כל
לומר: יש - השכיל") ה' מיד הכל כי

מנוחה" באת שבת "באת - השבת מכל13יום מנוחה ,
בה" עצב ("אין המבלבלים למנוחה14הענינים ועד ,(

שבת שכולו "יום לבוא, דלעתיד המנוחה בשלימותה,
העולמים" לחיי גאולה15ומנוחה - כסלו בי"ט ודוגמתו .

(מנוחה) להגאולה ועד מבלבולים), (מנוחה ממאסר
תורת גילוי ע"י צדקנו משיח בביאת והשלימה האמיתית

חוצה" מעינותיך ד"יפוצו באופן בשלימות16החסידות
כסלו בי"ט בעיקר .17שהתחיל

בשלוה" "לישב יעקב", "וישב - וישב ,18ופרשת

לבן, רוגז (לאחרי יעקב אצל ושלוה מנוחה של מצב
שבאבות השלישי דינה), ורוגז עשו ודוגמתו19רוגז .

הזקן רבינו אצל ושלוה מנוחה של מצב - כסלו בי"ט
החסידות שבאבות השלישי מהמאסר), (גאולה

והמגיד). להבעש"ט (בהמשך

יותר: ובפרטיות

כמ"שawri(וישב) תורה, ענינו - עדות20" "ויקם
"אהלו אהלים", "יושב בישראל", שם ותורה ביעקב

עבר" של ואהלו שם ופנימיות21של דתורה נגלה ,

(הראשון)22התורה ששמו - הזקן רבינו אצל ודוגמתו .
בשני העולם את שהאיר ע"ש אור", "שני "שניאור",

התורה ופנימיות דתורה דנגלה .23האורות

"ayieתורת באה ידו שעל - אביו" מגורי בארץ גו'
באופן והמגיד) (הבעש"ט שלפניו דהאבות החסידות
בחכמה וידיעה והשגה בשכל ("וישב") התיישבות של
לאופן ועד חב"ד), חסידות (בתורת ודעת בינה

חוצה" מעינותיך .24ד"יפוצו

- השלימות בתכלית יעקב" ל"וישב זוכים ועי"ז
(יעקב בנ"י דכל בשלוה השלישית25הישיבה בגאולה (

יום"1) ב"היום נעתק - נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב ראה
ובכ"מ. בתחלתו.

סע"א.2) קו, פסחים
(3- רביעי מיום כסלו.axrהחל י"ט
וש"נ.4) .155 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש ראה
עה"פ.5) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
אלו6) שמחתכם "ביום - שמחה יום הוא עצמו שמצד לכך נוסף

דכו"כ התוועדות של ובאופן יו"ד), יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות"
ויקהל). ר"פ יל"ש (ראה קהילות להקהיל מישראל,

dpydכמו7) y`xומיד וששי, חמישי ביום זו בשנה שחל - *

בארוכה (ראה ושבת דיו"ט רצופים ימים ג' השבת, יום בא לאחריו
כסלו, בי"ט ודוגמתו השנה), דתחילת כלליים dpydמכתבים y`x

לחסידות.
שבת8) בדיני גם שמצינו כפי - דמי כלבוד שלשה שכל להעיר

הי"ז. פי"ז הי"ז. ה"ח. פט"ז שבת הל' - ברמב"ם היומי שיעור (ראה
ועוד).
סי"א.9) וישלח ש"פ משיחות קונטרס
כבפעם10) וישב, דפ' בשבוע כסלו י"ט חל השנים שברוב להעיר

וישב. פ' ג' ביום - תקנ"ט) (בשנת הראשונה
א).11) (רצז, פרשתנו ריש תושב"כ חלק של"ה
ב),12) יט, ח"א (לקו"ד תמידי" למועד ש"יוקבע - כסלו י"ט כולל

ועוד). ל. ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק החגים" "חג שנקרא ועד
וראה13) ויכל). (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

ט. פ"י, ב"ר
ב.14) כג, מו"ק - מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי
בסופה.15) תמיד
אתי16) אימת שאלתו על במענה להבעש"ט המשיח מלך כהבטחת

דהבעש"ט (אגה"ק חוצה (דהבעש"ט) מעינותיך כשיפוצו שיבוא - מר
ובכ"מ). בתחילתו. בכש"ט נדפסה -

ואילך).17) 112 ס"ע תו"ש (סה"ש תרס"ח כסלו י"ט שיחת
ב).18) לז, (שם ובפרש"י וישב ר"פ
אביו"19) מגורי בארץ יעקב "וישב הכתוב בהמשך יותר ויומתק

דאבות. שלישי שלפניו, להאבות ההמשך מודגש שבזה -

ה.20) עח, תהלים
יו"ד).21) פס"ג, (מב"ר ובפרש"י כז כה, תולדות
ע"ב).22) ריש (קמה, עה"פ אוה"ת
וש"נ.23) ואילך. 37 ע' ח"ו לקו"ש ראה
בבחינת24) שהם (חב"ד) במוחין והגילוי מההמשכה מתחיל

לקו"ש (ראה מהשכל שלמעלה והאמונה ורצון החפץ לגבי "חוצה"
.(14 הערה 181 ע' ח"כ

(25. . יעקב) (של ש"נשמתו (ס"ז) באגה"ק הגאולה בעל כמ"ש
עולם". ועד מעולם שבישראל הנשמות מכל כלולה

.minrt 'b h"eie zayc mitevx mini 'b ,(d"x ipiprc zeinipta dhilwde ielibd) z"gnye v"rnye zekeqd bg mb - ux`l uegae (*
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כנגד גלות), אחרי' שאין נצחית (השלישיawri(גאולה
נחלת26שבאבות) . . מצרים בלי "נחלה אביך27, יעקב

בו שכתוב כיעקב . וצפונה28. וקדמה ימה ופרצת
וישב29ונגבה" פרשת בהמשך הכתוב ובלשון ,30:

משיח, זה "פרץ פרץ", שמו ויקרא פרץ עליך "פרצת
לפניהם"31שנאמר הפורץ ע"י32עלה בפועל שנעשה ,

המעיינות דהפצת ע"יdvegהעבודה (שהתחיל
בארבע תבל, קצוי בכל החסידות) שבאבות השלישי
ונגבה". וצפונה וקדמה ימה "ופרצת העולם, רוחות

- יחדיו וישב ופרשת השבת דיום הצירוף וע"י
יעקב" ד"וישב השלימות יותר עוד ובהדגשה מזדרזת
לחיי ומנוחה שבת שכולו ב"יום בנ"י) (כל

זו33העולמים" שנה לקביעות מתאים יתירה ובהדגשה .
יום הוא וישב פרשת השבת להגאולהiyilyd34שיום

כסלו כ"א35די"ט השלישי36(ביום שיום כיון - כסלו)
כמ"ש והשלימה, האמיתית הגאולה עם "יחיינו37קשור

על שקאי לפניו", ונחי' יקימנו השלישי ביום מיומיים
נצחית גאולה השלישי, וביהמ"ק השלישית הגאולה

נצחי .38וביהמ"ק

וישב,·. פרשת של בתוכנה ביאור ולתוספת
כסלו: די"ט להגאולה ובשייכות בקשר ובפרט

נדרש "ועוד רש"י מביא יעקב" ד"וישב בהפירוש
רוגזו עליו קפץ בשלוה, לישב יעקב ביקש וישב, בו,
ש"וישב (לכאורה) משמע שמזה וכו'", יוסף של

היא לישבezywaיעקב" יעקב ("ביקש יעקב של
בפועל אבל dniiwzpבשלוה"), `lלישב" בקשתו

כמסופר יוסף", של רוגזו עליו ש"קפץ כיון בשלוה",
הפרשה. בהמשך בארוכה

להבין: וצריך

התוכן על (שמורה הפרשה שם דקריאת הטעם א)
הפרשה "39דכל - (ayie"יעקב ("וישב שפירושו40" ,(

הוא בשלוה דישיבה שהמצב אע"פ - בשלוה" "לישב
יעקב "וישב שבפרשה, הראשון בפסוק רק (לכאורה)

כנען" בארץ אביו מגורי השני41בארץ ומהפסוק ,

וגו'") שנה עשרה שבע בן יוסף יעקב תולדות ("אלה
הענינים פרטי אודות מסופר הפרשה לסיום עד

יוסף", של ל"רוגזו ד"וישבjtidהשייכים המצב
בשלוה"? "לישב יעקב",

וישב דפרשת השייכות כסלו42ב) י"ט להגאולה
שכבר אע"פ - והשלימה) האמיתית להגאולה הכנה (שהיא
זה (ש)ע"י . . ראשונה "סבה אודות מדובר השני בפסוק

mixvnlנתגלגלו ecxie"43בהמשך בפרטיות (כמבואר
שלאח"ז), ובפרשיות דגאולה?jtidהפרשה, המצב

הפרשה:‚. בהמשך נוספת תמיהה בהקדם ויובן
הכתוב ממשיך יעקב", ד"וישב ההקדמה לאחרי
הכתוב "תלה רש"י ומפרש יוסף", יעקב תולדות "אלה
לא יעקב של עצמו שכל . . מפני ביוסף יעקב תולדות
המשך והולך סובב זה ועל ברחל", אלא לבן אצל עבד

המאורעות פרטי בסיפור העניןsqeicהפרשה עיקר ,

יוסף". - (הוא) יעקב ד"תולדות

והשייכות בהקשר והסבר ביאור דרוש ועפ"ז

פג,26) מטות לקו"ת שם. מהרש"א ובחדא"ג א פח, פסחים ראה
וש"נ. .231 ע' חט"ו לקו"ש ג.

יד.27) נח, ישעי'
יד.28) כח, ויצא
סע"א.29) קיח, שבת
כט.30) לח,
יג.31) ב, מיכה
רבה32) "זה (ובפרש"י): ספפ"ה ב"ר גם וראה ספס"ג. בראשית אגדת

לפניהם". הפורץ עלה בו) שנאמר (משיח יעמוד ממך הפריצים כל על
שייך33) אביך" יעקב נחלת כו' מצרים בלי ד"נחלה שהענין להעיר,

בלי נחלה לו נותנין השבת את המענג "כל - השבת ליום במיוחד
שלישית, דסעודה בזמן - עצמו השבת וביום שם), (שבת כו'" מצרים
זה שבזמן ב), פח, זח"ב (ראה המנחה* זמן היום, חצות לאחרי

ההתוועדות כסלו.ziyilydמתקיימת די"ט
שלישי34) וכן יעקב, שבאבות, דשלישי המעלה גם מודגשת שבזה

הזקן. רבינו החסידות, שבאבות
שכסלו35) כסלו, בי"ט הי' "גאולתו ריט: ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה

החודש החודש,bd'הוא שלישי שני הוא בו וי"ט מתשרי, כשמנינן
ספירה . . ת"ת שלישי ב' השלישי,bd'היינו, היום מחסד, כשמנינן

ביום כסלו י"ט הי' ההיא בשנה ".iyilydוכן

(36" מהשייכות`jוסימנו ולהעיר - א). עג, (תהלים לישראל" טוב
"וישב - וישב פרשת בשבת תולדותawriלקביעותו אלה גו' (ישראל)

בן יוסף dxyrיעקב ray."שנה (טוב)
ב.37) ו, הושע
עה"פ.38) מצו"ד ראה
בלשון39) לו יקראו אשר ש"שמו הגאולה בעל שמבאר כפי

זה בשם הנקרא הדבר של תוכנו על ומורה ומחי' מהוה הקודש"
בתחלתו). (שעהיוה"א

שברמב"ם.40) אהבה) ספר (בסוף השנה כל תפלות בסדר כ"ה
וש"נ. .176 ע' ל' חלק לקו"ש וראה

לבן41) מבית שחזר מאז בשלוה שישב - יעקב של שנותיו ובמשך
(ע"פ שנים תשע במשך שנה, י"ז בן הי' שיוסף עד אביו מגורי לארץ
לג, וישלח כה. ל, ויצא תולדות. ס"פ ישן) (ורש"י שבפרש"י החשבון

לד). לז, פרשתנו יז.
הפרשה42) דכל התוכן אלא יעקב"), ("וישב הפרשה שם רק לא

הפרשה כל קורין שבו כסלו) לי"ט (שבסמיכות השבת ביום כמודגש -
סופה. עד מתחילתה כולה

(בנוגע43) רע"א יא, סוטה פרש"י גם וראה עה"פ. פרש"י
(פסוק הפרשה בהמשך מסופר שאודותה לשכם דיוסף להשליחות

למצרים". ישראל ירידת סיבת "תחילת יג)):

dgepn" :dgpn zltza y"nk - zenilya `id ("delya ayil") zayc dgepnd f`y שאתה*) כישלימה . . בה mzgepn".מאתךרוצה `id
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של תולדותיו הפרשהdcediדסיפור ל"אלה44בהמשך
יעקב ש"sqeiתולדות - "wiqtdשל sqei"45בפרשתו

של תולדותיו לעניןdcediבסיפור "חוזר ואח"כ ,

יוסף"?46ראשון" של ל"פרשתו ,

רש"י מפרש הענין שבהתחלת "למה45ולהעיר,
יוסף, של בפרשתו והפסיק לכאן זו פרשה נסמכה
אביהם, בצרת כשראו מגדולתו אחיו שהורידוהו ללמד
היינו להשיבו אמרת אילו למכרו, אמרת אתה אמרו

לך" מ"ש47שומעים על (בעיקר) הוא זה הסבר אבל, ,

מאת יהודה וירד ההיא בעת "ויהי הענין בהתחלת
אחיו "הורידוהו יוסף מכירת שבגלל אחיו",
שלאח"ז המאורעות המשך על (כ"כ) ולא מגדולתו",
ל"פרשתו (לכאורה) שייך שאינו וזרח, פרץ ללידת עד

יוסף" יעקב תולדות "אלה יוסף", .48של

באמצע יהודה של תולדותיו שבסיפור לומר, ויש
מרומז יוסף של הכוונה)okezdפרשתו (תכלית

שבע בן יוסף יעקב תולדות "אלה - יוסף של דפרשתו
זה (ש)ע"י . . ראשונה "סיבה גו'", שנה עשרה
הו"ע דבר של שלאמיתתו - למצרים" וירדו נתגלגלו

aeh"ד הענין לכללות בהתאם ,ayieלישב" יעקב",
delya.כדלקמן ,"

הענין:„. וביאור
במדרש בר49איתא שמואל רבי ההיא, בעת "ויהי

כי פתח היו50נחמן שבטים המחשבות, את ידעתי אנכי
לו ליקח עסוק הי' ויהודה . . יוסף של במכירתו עסוקין

ו)בורא (עוסק הי' והקב"ה מלך51אשה, של אורו
מתמר לצאת (שעתיד וירד52המשיח ההיא בעת ויהי ,(

משעבד נולד שלא קודם ילדה, תחיל בטרם יהודה,
בישראל ששעבד (פרעה האחרון52הראשון גואל נולד (

המשיח מלך שהוליד מה52(פרץ ההיא, בעת ויהי ,(
מצרים". אל אותו מכרו והמדנים הענין מן למעלה כתיב

יהודה של דתולדותיו והשייכות הקשר מובן ועפ"ז
למכה רפואה הקדמת בבחינת - יוסף" של ,53ל"פרשתו

יוסף) של (פרשתו מצרים דגלות הירידה לפני שעוד
המשיח" מלך של "אורו כבר ב(סיפור54ישנו שמרומז ,

הפורץ עלה שנאמר משיח, זה "פרץ פרץ, ד)לידת
.32לפניהם"

פרץ‰. דלידת שהסיפור לומר, יש יותר ובעומק
אלא יוסף, של לפרשתו רפואה הקדמת רק (לא הוא
התוכן מרומז שבזה יוסף", של מ"פרשתו חלק גם)

יוסף": של ד"פרשתו האמיתי
מלשון - ע"דdtqed"יוסף" (שלא הוספה על מורה -

איןֿסוף, עד עילוי אחר בעילוי קדושה בעניני הרגיל)
הבלתיֿרצויים שהענינים עי"ז הוספה (ועיקר) וגם
יוסף, שם דקריאת בהטעם כמודגש לקדושה, מתהפכים

" ליsqeiע"ש `xgה' oa"55"ל"בן "אחר" שמהפכים ,56.

מורה בשלימותו (הוספה) ש"יוסף" - הענין ונקודת
פריצת ע"י והגבלה, ממדידה שלמעלה ומצב מעמד על
שמהפכים - מטה מלמטה הקצוות: [ובשתי הגדרים כל
כשנמצאים שגם - מעלה למעלה ועד ל"בן", "אחר"

יותר עוד דפריצה ובאופן מוסיפים נעלית ],57בדרגא

" - "פרץ" של ענינו .uxt"30עליךzvxtשזהו

.Âפרץ דלידת הענינים פרטי בביאור להוסיף ויש
"ויהי על58- ותקשור המילדת ותקח יד ויתן בלדתה

והנה ידו כמשיב ויהי ראשונה יצא זה לאמר שני ידו
פרץ שמו ויקרא פרץ עליך פרצת מה ותאמר אחיו יצא
זרח" שמו ויקרא השני ידו על אשר אחיו יצא ואחר

האדם בעבודת -59:

לח.44) קאפיטל
א.45) לח, פרש"י
א.46) לט, פרש"י
חוזר47) הורד, "ויוסף שלאחריו: הענין בהתחלת מפרש ועד"ז

למכירתו יהודה של ירידתו לסמוך כדי בו שהפסיק אלא ראשון, לענין
שבשבילו לך לומר יוסף, א).של (לט, מגדולתו" הורידוהו

שלאחריו48) הענין בהתחלת רש"י שמפרש השני הטעם וגם
למעשה פוטיפר של אשתו מעשה לסמוך כדי "ועוד הורד"), ("ויוסף
פוטיפר) של (אשתו זו אף שמים לשם (תמר) זו מה לך, לומר תמר,
ממנו, בנים להעמיד שעתידה שלה באצטרולוגין שראתה שמים, לשם
("לשם שבדבר דזכות הענין הרי, - מבתה" אם ממנה אם יודעת ואינה
ליוסף ביחס משא"כ פוטיפר, של לאשתו ביחס אלא אינו שמים")

תולדות ל"אלה ביחס (ובפרט בשלילה.awriעצמו ה"ז יוסף") *
רפפ"ה.49) פרשתנו ב"ר
יא.50) כט, ירמי'

תיאודורֿאלבק.51) הוצאת בב"ר הגירסאות שינויי ראה
שם.52) פרש"י
שם.53) תואר יפה פי'
ירד54) יוסף ירד שלא "עד יא: פרשתנו (באבער) תנחומא גם ראה

המשיח". מלך זה אחרון גואל להתקין יהודה
כד.55) ל, ויצא
עה"פ.56) אוה"ת ראה
(57" בבחינת היא זו נעלית שדרגא - מזה לגבי`xgויתירה "

היא בקדושה ההוספה שגם היינו, ממנה, שלמעלה ,jexrÎoi`aהדרגא

ל"אחר". ד"בן" האיןֿערוך ובדוגמת ע"ד
ואילך.58) כח לט,
הרי,59) בניֿאדם, שני אודות מדובר הכתובים שבפשטות דאף

באדם וזרח דפרץ הענינים ב' להיות (וצריך) אפשר האדם בעבודת
וזרח). פרץ שתולדותיו - ליהודה ביחס (כמו אחד

ly epweic zenc el zi`xpy" :`i ,hl i"yxtn xirdl eke'".אביו*)
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של תולדותיו הפרשהdcediדסיפור ל"אלה44בהמשך
יעקב ש"sqeiתולדות - "wiqtdשל sqei"45בפרשתו

של תולדותיו לעניןdcediבסיפור "חוזר ואח"כ ,

יוסף"?46ראשון" של ל"פרשתו ,

רש"י מפרש הענין שבהתחלת "למה45ולהעיר,
יוסף, של בפרשתו והפסיק לכאן זו פרשה נסמכה
אביהם, בצרת כשראו מגדולתו אחיו שהורידוהו ללמד
היינו להשיבו אמרת אילו למכרו, אמרת אתה אמרו

לך" מ"ש47שומעים על (בעיקר) הוא זה הסבר אבל, ,

מאת יהודה וירד ההיא בעת "ויהי הענין בהתחלת
אחיו "הורידוהו יוסף מכירת שבגלל אחיו",
שלאח"ז המאורעות המשך על (כ"כ) ולא מגדולתו",
ל"פרשתו (לכאורה) שייך שאינו וזרח, פרץ ללידת עד

יוסף" יעקב תולדות "אלה יוסף", .48של

באמצע יהודה של תולדותיו שבסיפור לומר, ויש
מרומז יוסף של הכוונה)okezdפרשתו (תכלית

שבע בן יוסף יעקב תולדות "אלה - יוסף של דפרשתו
זה (ש)ע"י . . ראשונה "סיבה גו'", שנה עשרה
הו"ע דבר של שלאמיתתו - למצרים" וירדו נתגלגלו

aeh"ד הענין לכללות בהתאם ,ayieלישב" יעקב",
delya.כדלקמן ,"

הענין:„. וביאור
במדרש בר49איתא שמואל רבי ההיא, בעת "ויהי

כי פתח היו50נחמן שבטים המחשבות, את ידעתי אנכי
לו ליקח עסוק הי' ויהודה . . יוסף של במכירתו עסוקין

ו)בורא (עוסק הי' והקב"ה מלך51אשה, של אורו
מתמר לצאת (שעתיד וירד52המשיח ההיא בעת ויהי ,(

משעבד נולד שלא קודם ילדה, תחיל בטרם יהודה,
בישראל ששעבד (פרעה האחרון52הראשון גואל נולד (

המשיח מלך שהוליד מה52(פרץ ההיא, בעת ויהי ,(
מצרים". אל אותו מכרו והמדנים הענין מן למעלה כתיב

יהודה של דתולדותיו והשייכות הקשר מובן ועפ"ז
למכה רפואה הקדמת בבחינת - יוסף" של ,53ל"פרשתו

יוסף) של (פרשתו מצרים דגלות הירידה לפני שעוד
המשיח" מלך של "אורו כבר ב(סיפור54ישנו שמרומז ,

הפורץ עלה שנאמר משיח, זה "פרץ פרץ, ד)לידת
.32לפניהם"

פרץ‰. דלידת שהסיפור לומר, יש יותר ובעומק
אלא יוסף, של לפרשתו רפואה הקדמת רק (לא הוא
התוכן מרומז שבזה יוסף", של מ"פרשתו חלק גם)

יוסף": של ד"פרשתו האמיתי
מלשון - ע"דdtqed"יוסף" (שלא הוספה על מורה -

איןֿסוף, עד עילוי אחר בעילוי קדושה בעניני הרגיל)
הבלתיֿרצויים שהענינים עי"ז הוספה (ועיקר) וגם
יוסף, שם דקריאת בהטעם כמודגש לקדושה, מתהפכים

" ליsqeiע"ש `xgה' oa"55"ל"בן "אחר" שמהפכים ,56.

מורה בשלימותו (הוספה) ש"יוסף" - הענין ונקודת
פריצת ע"י והגבלה, ממדידה שלמעלה ומצב מעמד על
שמהפכים - מטה מלמטה הקצוות: [ובשתי הגדרים כל
כשנמצאים שגם - מעלה למעלה ועד ל"בן", "אחר"

יותר עוד דפריצה ובאופן מוסיפים נעלית ],57בדרגא

" - "פרץ" של ענינו .uxt"30עליךzvxtשזהו

.Âפרץ דלידת הענינים פרטי בביאור להוסיף ויש
"ויהי על58- ותקשור המילדת ותקח יד ויתן בלדתה

והנה ידו כמשיב ויהי ראשונה יצא זה לאמר שני ידו
פרץ שמו ויקרא פרץ עליך פרצת מה ותאמר אחיו יצא
זרח" שמו ויקרא השני ידו על אשר אחיו יצא ואחר

האדם בעבודת -59:

לח.44) קאפיטל
א.45) לח, פרש"י
א.46) לט, פרש"י
חוזר47) הורד, "ויוסף שלאחריו: הענין בהתחלת מפרש ועד"ז

למכירתו יהודה של ירידתו לסמוך כדי בו שהפסיק אלא ראשון, לענין
שבשבילו לך לומר יוסף, א).של (לט, מגדולתו" הורידוהו

שלאחריו48) הענין בהתחלת רש"י שמפרש השני הטעם וגם
למעשה פוטיפר של אשתו מעשה לסמוך כדי "ועוד הורד"), ("ויוסף
פוטיפר) של (אשתו זו אף שמים לשם (תמר) זו מה לך, לומר תמר,
ממנו, בנים להעמיד שעתידה שלה באצטרולוגין שראתה שמים, לשם
("לשם שבדבר דזכות הענין הרי, - מבתה" אם ממנה אם יודעת ואינה
ליוסף ביחס משא"כ פוטיפר, של לאשתו ביחס אלא אינו שמים")

תולדות ל"אלה ביחס (ובפרט בשלילה.awriעצמו ה"ז יוסף") *
רפפ"ה.49) פרשתנו ב"ר
יא.50) כט, ירמי'

תיאודורֿאלבק.51) הוצאת בב"ר הגירסאות שינויי ראה
שם.52) פרש"י
שם.53) תואר יפה פי'
ירד54) יוסף ירד שלא "עד יא: פרשתנו (באבער) תנחומא גם ראה

המשיח". מלך זה אחרון גואל להתקין יהודה
כד.55) ל, ויצא
עה"פ.56) אוה"ת ראה
(57" בבחינת היא זו נעלית שדרגא - מזה לגבי`xgויתירה "

היא בקדושה ההוספה שגם היינו, ממנה, שלמעלה ,jexrÎoi`aהדרגא

ל"אחר". ד"בן" האיןֿערוך ובדוגמת ע"ד
ואילך.58) כח לט,
הרי,59) בניֿאדם, שני אודות מדובר הכתובים שבפשטות דאף

באדם וזרח דפרץ הענינים ב' להיות (וצריך) אפשר האדם בעבודת
וזרח). פרץ שתולדותיו - ליהודה ביחס (כמו אחד

ly epweic zenc el zi`xpy" :`i ,hl i"yxtn xirdl eke'".אביו*)
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כבר ישנה ד"פרץ" הענין לפני daeygגם ze`ivn

xzeiaויתן" -ciבאמצעות אשר, ראשונה", יצא זה . .
שגם (ועד לו הדרושים הדברים כל האדם נוטל ה"יד"
אחרת, ברשות נמצאים לו הדרושים הדברים כאשר

לרשותו ונוטלם ידו את שישנה60פושט ולאחרי ;(

פריצה של אופן חידוש: נעשה ד"יד" חשובה מציאות
שפורצים שלפנ"ז61- דהמציאות וההגבלות המדידות

שבאיןֿערוך. לעילוי ועד יותר, נעלית לדרגא ומתעלים

גו' "פרצת (א) פרץ": עליך "פרצת - גופא ובזה
הפריצה לאחרי שגם היינו, פריצה, ע"ג פריצה - פרץ"
עילוי. אחר בעילוי יותר, עוד ופורץ הולך הראשונה,

"פרצת "פרצתjilr(ב) (ולא וכיו"ב)eilrפרץ" פרץ"
שמנגד לדבר ביחס רק (לא היא שהפריצה -

ביחס גם) אלא דקדושה, מציאות למציאותו,
לדרגא ומתעלה מציאותו גדרי (גם) שפורץ למציאותו,

dlrnly.("עליך") ממציאותו

דמדידה הגדרים כל (פריצת הפריצה ענין מזה: ויתירה
"ויקרא - שלו המציאות נעשה .62פרץ"enyוהגבלה)

ידו על אשר אחיו יצא "ואחר - עיקר וג"ז ועוד
השני" מראית זריחת "ע"ש זרח", שמו ויקרא 63השני

באופן הוא פרץ" עליך ד"פרצת שהענין - סביבתו בכל
ielibeשל dgixf.כל לעין

שענין כאמור, יוסף", של ב"פרשתו חלק זה וכל
("פרץ"), גדר פריצת של באופן הוא לאמיתתו ההוספה
יד", "ויתן פרץ: דלידת הענינים פרטי ככל גופא ובזה

כנ"ל. השני, מראית וזריחת פרץ", עליך "פרצת

.Êפרץ לידת דסיפור השייכות לבאר יש עפ"ז
של ב"פרשתו מדובר זה (שעל למצרים יוסף של למכירתו
פרץ: לידת בסיפור יוסף של במכירתו שהפסיק - יוסף")
גדר פריצת של באופן ("יוסף") אמיתית הוספה

כשנמצאים (בעיקר) מודגשת - בארץdhnl("פרץ") ,

mixvn,וגבול מיצר מלשון דקדושה, מצרים רק [לא
הארץ" "ערות כפשוטו, מצרים גם שאין64אלא תחתון ,

העבודה נעשית ואעפ"כ, ממנו], למטה תחתון
כל פריצת של באופן אמיתית, להוספה ועד בשלימות,
דמצרים. וההעלאה הבירור שנעשה גם כולל הגדרים,

לירידת בסמיכות פרץ לידת בסיפור מרומז זה וענין
למצרים: יוסף

בכ"מ לגבי65מבואר יוסף של עבודתו מעלת
ו השבטים והשבטיםעבודת שהאבות - (אפילו)האבות

שעניני כדי מהעולם, בהתבודדות צאן, רועי היו
משא"כ באלקות, מדביקותם אותם יטרידו לא העולם

שגם mixvnlיוסף, ezcixiaאדוניו "בבית [הן
(אשר)66המצרי" וכל ביתו על ש"ויפקידהו ובאופן ,

בידו" נתן לו הסוהר"67יש "בבית בהיותו הן ,68,

כל את יוסף ביד הסוהר בית שר ש"ויתן ובאופן
שם עושים אשר כל גו' עושה"ed`האסירים ,69הי'

כל על אותך "נתתי למלך, משנה שנעשה לאחרי והן
מצרים" לכל70ארץ המשביר . . הארץ על "השליט ,

הארץ" "מרכבה71עם לאלקות, הדביקות בתכלית הי' ,[
ובהמצריים אצל שפעל אלא עוד ולא ממש", לאלקות

המילה כספו"72ענין "קנין שנעשו .73כיון

יוסף של לעבודתו שהנתינתֿכח לומר, ויש
עליך "פרצת פרץ, לידת בסיפור מרומזת במצרים

" שלכן, הגדרים, כל פריצת idd`פרץ", zra"

יהודה . . יוסף של במכירתו עסוקים היו 74ש"שבטים

כדי היא בזה שהכוונה אשה", לו ליקח עוסק הי'
לידת תהי'uxtשתהי' שעי"ז פרץ", עליך "פרצת ,

הוספה בשלימות, למצרים בירידתו יוסף של עבודתו
הגדרים כל פריצת של באופן שהיא .75אמיתית,

"ידו60) - רפי"ג) שבת (הל' ש"ק דערב הרמב"ם משיעור להעיר
משתי באחת עומד הי' . . ארבעה על כארבעה לו חשובה אדם של

וכו'". ידו ופשט אלו רשויות
מחיצות61) פריצת אודות מדובר ברמב"ם היומי שבשיעור להעיר

ועוד). ה"ז. ה"ה. פט"ז שבת הל' לדוגמא: (ראה
על62) [שנוסף שלך" "מאד מאדך", "בכל בפירוש י"ל ועד"ז

"מאד אם כי לאמיתתו, "מאד" זה שאין לגריעותא, "jlyהפירוש

תו"א (ראה והגבלה מדידה ה"ז יותר נעלית דרגא שלגבי כיון בלבד,
שה"מאד", - למעליותא] גם לפרש יש אולי ובכ"מ), רע"ד. לט, מקץ
נעשה האמיתי, "מאד" עם גם שקשור והגבלה, ממדידה למעלה

האדם*. של מציאותו שזוהי "שלך",
עה"פ.63) פרש"י
(בסופו).64) ד פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ

וש"נ.65) ואילך. 196 ס"ע חכ"ה לקו"ש ראה
ב.66) לט,
(ובפרש"י).67) ד שם,
כ.68) שם,
כב.69) שם,
מא.70) מא, מקץ
ו.71) מב, שם
נה.72) מא, מקץ פרש"י ו. מקץ תנחומא ה. פצ"א, ב"ר
(73.139 ע' ח"י לקו"ש ראה
(לז,74) גו'" ונמכרנו לכו גו' יהודה "ויאמר - למכרו אמר שהוא

- לך" שומעים היינו להשיבו אמרת אילו למכרו אמרת "אתה כוֿכז),
למצרים. נמכר ובגללו

למטה75) ירידה של במצב מודגש גדר דפריצת הענין שעיקר וכיון

."mc`"d ly eze`ivn dyrp ("c`n") dlabdn dlrnly oiprdy ,(i"yxtae d ,g"t x"a d`x) "mc`" zeize` - "c`n" zaiza fnexne (*
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.Á(בנ"י (כל ובניו דיעקב הירידה גם לזה, ובהמשך
זה ש"ע"י למצרים, יוסף ממכירת (כתוצאה למצרים
שלאח"ז בהגליות והמשכה למצרים"), וירדו נתגלגלו

פרץ:76ש"נקראו לידת עם קשורה - מצרים" ע"ש
בשביל היא למצרים) (הירידה הגלות dtqeddכוונת

כמארז"ל - ישראל77("יוסף") את הקב"ה הגלה "לא
כדי אלא האומות שזהו"עetqeziyלבין גרים", עליהם

הקדושה ניצוצות לגרים78דבירור ועד ,eheytk79,

"בן". נעשה (כפשוטו) שמ"אחר"

נעשית (מצרים) הגלות שבזמן ("יוסף") וההוספה
של באופן העבודה xcbע"י zvixtעליך ("פרצת

לחושך80פרץ") ועד בגלות, ירידה של במצב שגם -

נעשית ממנו, למטה תחתון שאין תחתון ומכופל, כפול
והן קדושה, בעניני הן התוקף, בכל בנ"י של עבודתם
(מלשון העולם גדרי שפורצים עד העולם, בבירור

הגלות81העלם (תוקף) שבאמצע הגלות, וגדרי (

עולם של אלופו ומגלים שממשיכים82ממשיכים ועד ,
של "אלופו רק (לא בעולם גםmlerומגלים אלא) ,"

הוספה של ובאופן מהעולם, שלמעלה האלקות בחי'
מהותו וגילוי להמשכת עד עילוי, אחר בעילוי
למטה תחתון שאין התחתון שעוה"ז - ית' ועצמותו

ית' לו דירה נעשה לעצמותו83ממנו דירה ,84.

של במכירתו עסוקין היו "שבטים המדרש ובלשון

מלך של אורו ו)בורא (עוסק הי' והקב"ה . . יוסף
למצרים שהירידה מרומז שבזה לומר, דיש - המשיח"

(ע" היא יוסף) של במכירתו הנתינתֿכח(שהתחלתה י
משיח של אורו התגלות פרץ85ו)בשביל לידת "פרץ86, ,

ידו שעל לפניהם", הפורץ עלה שנאמר משיח זה
(ב"מעשינו הגדרים כל פריצת שע"י ההוספה תתגלה

הגלות" משך זמן כל השלימות,87ועבודתינו בתכלית (
בתחתונים. ית' לו דירה

.Ë"יוסף של ד"פרשתו השייכות גם מובנת עפ"ז
בשלוה" "לישב יעקב", ל"וישב למצרים) :88(מכירתו

יעשה" יראיו ש"רצון שכיון - ובפרט89ובהקדמה ,
שבאבות" "בחור יעקב, של קיים90רצונו בודאי ,

בשלוה. לישב יעקב של ובקשתו רצונו הקב"ה

שישב שנים התשע במשך (א) אופנים: ובשני
`eiaבשלוה ixebn ux`aעד לבן מבית שחזר (מאז

שנה) עשרה שבע בן הי' בשלוה91שיוסף ישיבה (ב) ,
יעקב "ויחי - יותר נעלה mixvnבאופן ux`aשבע

שנה" שישב92עשרה "טוב") (בגימטריא השנים י"ז ,
שהיו מצרים בארץ eizepyבשלוה xgan93שעל (ועד

כל "כאילו חייו, שנות בכל (שלוה) "טוב" נעשה ידם
בטובה" ).94ימיו

יעקב "ויחי מצרים, בארץ בשלוה הישיבה והתחלת
נעלה באופן (שהיתה שנה" עשרה שבע מצרים בארץ

ענין יהודה אצל להיות הוצרך פרץ לידת בשביל לכן, בפנים), (כנ"ל
יומתק ועפ"ז - גו'". ויט אחיו מאת יהודה "וירד - למטה* ירידה של

שלא "עד (54 (שבהערה התנחומא כו'".cxiיוסףcxiלשון יהודה
ה.76) פט"ז, ב"ר
ב.77) פז, פסחים
ובכ"מ.78) לך. לך ר"פ א. ו, בראשית תו"א ראה
ובכ"מ.79) ג. כ, תולדות תו"א ראה
ש"את80) יומתק לפניוdcediועפ"ז להורות יוסף אל לפניו שלח

שהנתינתֿכח - כח) מו, (ויגש גושן" ארצה ויבואו (ולאח"ז) גשנה
ע"י היא למצרים ובניו יעקב נולדdcediלירידת שממנו ,uxtכשם ,

למצרים. יוסף לירידת הקדמה הוא פרץ דלידת שהסיפור
ובכ"מ.81) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
באמצע82) אל"ף בתוספת "גולה" - "גאולה" בתיבת כמרומז

ובכ"מ). ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב. ויק"ר (ראה התיבה
ובכ"מ.83) רפל"ו. תניא ראה
וש"נ.84) רמא. ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
חז"ל85) במדרשי כמבואר - ליוסף** דמשיח מהשייכות להעיר

ע' חכ"ה בלקו"ש (נסמן יוסף בן משיח יהי' דוד בן משיח שלפני

אחר", בן לי ה' ל"יוסף שייך דוד בן משיח גם ועיקר: ועוד .(259
פנ"א, ה. פכ"ג, (ב"ר המשיח" מלך זה . . אחר ממקום בא שהוא "זרע
העובדים אחר מעם שהיתה המואבי' מרות "שבא שם), ובמ"כ ח.
הוא המשיח "המלך ושם: פי"ד. ח"ד (עבוה"ק אחר" לאל ומשתחוים
ישיבהו אחר, הי' . . אשר ההוא הצד . . בבריאה הכוונה ישלים אשר
הטוב אל . . הרע יהפוך כי אחר, עוד יקרא ולא השכינה, כנפי תחת

שלם"). האחדות יהי' ואז . .
(86- וגילוי זריחה - ל"זרח" גם (ובפרש"י"`exeושייך משיח" של
" משיח").widanשם: של אורו
רפל"ז.87) תניא
ל88) גם ראה - לקמן שם.בהבא ל חלק קו"ש
יט.89) קמה, תהלים
כז,90) תולדות שעה"פ ב. קמז, ב. קיט, זח"א וראה רפע"ו. ב"ר

כה.
(91.41 הערה לעיל ראה
ויחי.92) ר"פ
ובכ"מ.93) טבת. ח"י יום" "היום עה"פ. בעה"ט ראה
פ"ה.94) תדבא"ר

oeik ,dgwie iprpk yi` za dcedi my `xie 'ebe dcedi cxie" :my ziy`xa zcb`ae ."'ek oileg dyrp . . dcedi dcba" :my yxcna oiprd zlgzd d`x (*

ick . . 'ipa ezenie . . ziprpk zenz . . zelilr `ian dyer ip` dn `l` ,ziprpk dy` lhpe jlde dcedin cenrl cizr giynd ,d"awd xn` ,dlhpy

.("epnn `vei giyndy . . uxt `vie . . my ly eza zpdk `idy xnza dcedi waciy

giyn ly exe`"y ,"giyn ly exe` . . `nlr ixa` `l cr e`ixaz` oixedp dnk" (a ,cl) xdfd xn`n yexita (hix 'r) b"gfl v"iel ihewl d`x יסוד**)

ly ezpiga)יוסף."ceqic sqei oa giyn yiy mb dne ,ony zif `xwp ceqiy enk ,ceqi `ed ony ,onya gynpy y"r `ed giyn `xwpy dn ik ,(
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.Á(בנ"י (כל ובניו דיעקב הירידה גם לזה, ובהמשך
זה ש"ע"י למצרים, יוסף ממכירת (כתוצאה למצרים
שלאח"ז בהגליות והמשכה למצרים"), וירדו נתגלגלו

פרץ:76ש"נקראו לידת עם קשורה - מצרים" ע"ש
בשביל היא למצרים) (הירידה הגלות dtqeddכוונת

כמארז"ל - ישראל77("יוסף") את הקב"ה הגלה "לא
כדי אלא האומות שזהו"עetqeziyלבין גרים", עליהם

הקדושה ניצוצות לגרים78דבירור ועד ,eheytk79,

"בן". נעשה (כפשוטו) שמ"אחר"

נעשית (מצרים) הגלות שבזמן ("יוסף") וההוספה
של באופן העבודה xcbע"י zvixtעליך ("פרצת

לחושך80פרץ") ועד בגלות, ירידה של במצב שגם -

נעשית ממנו, למטה תחתון שאין תחתון ומכופל, כפול
והן קדושה, בעניני הן התוקף, בכל בנ"י של עבודתם
(מלשון העולם גדרי שפורצים עד העולם, בבירור

הגלות81העלם (תוקף) שבאמצע הגלות, וגדרי (

עולם של אלופו ומגלים שממשיכים82ממשיכים ועד ,
של "אלופו רק (לא בעולם גםmlerומגלים אלא) ,"

הוספה של ובאופן מהעולם, שלמעלה האלקות בחי'
מהותו וגילוי להמשכת עד עילוי, אחר בעילוי
למטה תחתון שאין התחתון שעוה"ז - ית' ועצמותו

ית' לו דירה נעשה לעצמותו83ממנו דירה ,84.

של במכירתו עסוקין היו "שבטים המדרש ובלשון

מלך של אורו ו)בורא (עוסק הי' והקב"ה . . יוסף
למצרים שהירידה מרומז שבזה לומר, דיש - המשיח"

(ע" היא יוסף) של במכירתו הנתינתֿכח(שהתחלתה י
משיח של אורו התגלות פרץ85ו)בשביל לידת "פרץ86, ,

ידו שעל לפניהם", הפורץ עלה שנאמר משיח זה
(ב"מעשינו הגדרים כל פריצת שע"י ההוספה תתגלה

הגלות" משך זמן כל השלימות,87ועבודתינו בתכלית (
בתחתונים. ית' לו דירה

.Ë"יוסף של ד"פרשתו השייכות גם מובנת עפ"ז
בשלוה" "לישב יעקב", ל"וישב למצרים) :88(מכירתו

יעשה" יראיו ש"רצון שכיון - ובפרט89ובהקדמה ,
שבאבות" "בחור יעקב, של קיים90רצונו בודאי ,

בשלוה. לישב יעקב של ובקשתו רצונו הקב"ה

שישב שנים התשע במשך (א) אופנים: ובשני
`eiaבשלוה ixebn ux`aעד לבן מבית שחזר (מאז

שנה) עשרה שבע בן הי' בשלוה91שיוסף ישיבה (ב) ,
יעקב "ויחי - יותר נעלה mixvnבאופן ux`aשבע

שנה" שישב92עשרה "טוב") (בגימטריא השנים י"ז ,
שהיו מצרים בארץ eizepyבשלוה xgan93שעל (ועד

כל "כאילו חייו, שנות בכל (שלוה) "טוב" נעשה ידם
בטובה" ).94ימיו

יעקב "ויחי מצרים, בארץ בשלוה הישיבה והתחלת
נעלה באופן (שהיתה שנה" עשרה שבע מצרים בארץ

ענין יהודה אצל להיות הוצרך פרץ לידת בשביל לכן, בפנים), (כנ"ל
יומתק ועפ"ז - גו'". ויט אחיו מאת יהודה "וירד - למטה* ירידה של
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ב"אלה - אביו) מגורי בארץ בשלוה מהישיבה יותר
יעקב dpyתולדות dxyr ray oa sqeiראשונה "סיבה ,"

למצרים": וירדו נתגלגלו זה (ש)ע"י . .

כשלעצמו, שבאבות) (השלישי יעקב של ענינו מצד
בשלוה) (לישב יעקב ד"וישב הענין ixebnמספיק ux`a

eia`(והאופן) המקום - "irahd;בשלוה דישיבה

יעקב ד"תולדות השלימות מצד עניןsqeiאבל ,"

לי ה' "יוסף `xgההוספה, oaנעשה מ"אחר" שגם ,"

בגימטריא שנה", עשרה שבע בן כש"יוסף ובפרט "בן",
(טוב) בשלוה בהישיבה הוספה להיות צריכה "טוב",

יעקב "ויחי - יותר נעלה mixvnבאופן ux`aעשרה שבע
שנה עשרה "שבע מצרים,oipxg`"95שנה", בארץ שגם ,

(מעמד ממנו למטה תחתון שאין תחתון הארץ", "ערות
ד" "`xgומצב נעשה ,("igie,"שנה עשרה שבע . . יעקב
"aehבגימטריא של יהודי, של טובים ועדoa(חיים ,("

בשלוה ישיבה - שנותיו כל rahdnלמבחר dlrnly,

של xcbבאופן zvixt"פרץ עליך "פרצת ,96.

דישיבה הנעלית שהדרגא - העיקר והוא ועוד
תולדות ב"אלה שמתחילה יעקב") ("וישב בשלוה
. . ראשונה ("סיבה שנה" עשרה שבע בן יוסף יעקב

"ויחי ונעשה למצרים", וירדו נתגלגלו זה (ש)ע"י
הכנה היא שנה") עשרה שבע מצרים בארץ יעקב
בגאולה שתהי' השלימות בתכלית בשלוה לישיבה

צדקנו משיח ע"י והשלימה "בעת97האמיתית שהרי -

מלך של אורו ו)בורא (עוסק הי' הקב"ה . . ההיא
משיח "זה פרץ, לידת ע"י עלההמשיח", שנאמר ,

בארוכה. כנ"ל לפניהם", הפורץ

.Èהקשר בביאור גם להוסיף יש לעיל האמור ע"פ
השנה ראש כסלו, לי"ט וישב דפרשת והשייכות
כל ישנם חב"ד חסידות תורת שבהתגלות - לחסידות
אביו", מגורי בארץ יעקב ד"וישב העניניםֿשלבים

פרץ": עליך ו"פרצת יוסף", יעקב תולדות "אלה
התגלות על רומז - אביו" מגורי בארץ יעקב "וישב
שבאבות השלישי הזקן, רבינו ע"י חב"ד חסידות תורת
שלפניו דהאבות החסידות תורת באה שעי"ז החסידות,
("וישב") התיישבות של באופן והמגיד) (הבעש"ט

ס"א). (כנ"ל ודעת בינה בחכמה והשגה בהבנה

יעקב תולדות עלsqei"אלה רומז - "dtqedd

רבותינו ע"י חב"ד חסידות תורת והפצת בהתגלות
מו"ח לכ"ק עד הזקן, רבינו של מקומו ממלאי נשיאינו

בזהר95) מ"ש לבאר יש בפנים האמור וע"פ - א. קפ, פרשתנו זהר
יומין אינון וכל הוה, שנה עשרה שבע בן יוסף, מיני' אתאביד "כד
שנין, עשרה שבע אינון על בכי הוה ליוסף לי' חמא דלא דאשתארו

לי' יהב קב"ה עלי', בכי דהוה `oipxgוכמה oipy dxyr rayדאתקיים
לו הי' שלכאורה אף - דכלא" ובשלימו ביקרא בחדו דמצרים בארעא

לו ליתן כנגדa"kלהקב"ה טובות לי'a"kשנים חמא ש"לא השנים
שיוסף שנים י"ז כנגד שנים י"ז (ולא עלי'" בכי "הוה שבהם ליוסף"
נתגלה מצרים בארץ יעקב שחי הטובות שבשנים כיון - עמו) הי'
"הוה הלשון דיוק יומתק (ועפ"ז שנה" עשרה שבע בן ד"יוסף הענין

שנין"). עשרה שבע אינון על בכי
עליו96) קפץ בשלוה לישב יעקב "ביקש בפרש"י לפרש יש ועפ"ז

דיין לא הקב"ה אומר בשלוה, לישב מבקשים צדיקים יוסף. של רוגזו
בשלוה לישב שמבקשים אלא הבא, לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים

- הזה" רוגזוzeilrnl`בעולם עליו ש"קפץ הפשוט הפירוש לפי :

הוא יוסף" לכתובyperשל צריך הי' - בשלוה לישב הבקשה על
קפץ וכו', לצדיקים דיין לא הקב"ה אמר בשלוה, לישב יעקב "ביקש
פרשתנו (ב"ר במדרש הסדר הוא שכן [ובפרט יוסף"* של רוגזו עליו
. . שהצדיקים "בשעה - בו") נדרש ("ועוד רש"י שמביא ג) פפ"ד,
דיין לא אמר, ומקטרג, בא השטן הזה, בעולם בשלוה לישב מבקשים

בעוה"ז בשלוה לישב שביקש ע"י אבינו יעקב הוא, שכן לך תדע וכו',
לישב מבקשים "צדיקים שמסיים ומזה יוסף"**], של שטנו לו נזדווג
בעולם בשלוה לישב שמבקשים אלא כו' דיין לא הקב"ה אומר בשלוה
ומקטרג", בא "השטן עונש, של בענין לסיים מוסיף (ואינו הזה"
ע"פ צדיקים, אצל הרגיל סדר שזהו ומפרש שמרמז י"ל כבמדרש),

הקב"ה***. של והסכמתו רצונו
הוא יוסף" של רוגזו עליו "קפץ שגם י"ל, -zeilrnl`ועפ"ז

אדםdyecwc"רוגז" ירגיז "לעולם רע"א) ה, (ברכות מארז"ל (ע"ד
בשביל שלdtqeddכו'") באופן בשלוה בישיבה xcb("יוסף") zvixt

עליו")****. ("קפץ
(שבהם97) וישב פרשת שלאחרי הפרשיות בהמשך שגם ולהעיר,

קונטרס גם (ראה הגאולה ענין מודגש למצרים) הירידה אודות מדובר
פרשת ס"גֿד): תש"נ וישלח ש"פ וקץuwnמשיחות הימים קץ -

פרשת .(114 הערה לקמן (נסמן ליוסף,ybieהימין יהודה הגשת -

פרשת ויגש). ר"פ (זהר לתפלה גאולה עדigieסמיכת יעקב", "ויחי -
(וספר) פרשת וכן נצחיים. שמותzenyלחיים "ואלה - הגאולה) (ספר

נחתין ושמעון "ראובן במדרש כדאיתא מצרימה", הבאים ישראל בני
ושמעון נזכרוoiwlqראובן ישראל "גאולת ע"ש ה), פל"ב, (ויק"ר "

ה). פ"א, (שמו"ר כאן"

aecd".ע"ד*) z` ja dxbn ip` d"awd xn` 'ek dzeye lke` ligzd lyen envr d`xy oeik" ,sqeil rbepa (e ,hl) dyxtd jynda epeyl

f"dera ,a"derl miwicvl oiic `l ,jnvr ayil zywa awril d"awd xn`" (i"zk `negpzn - bi ze` 128 'r xra`a) `negpzl `eana f"cre (**

."sqei zxv eilr dvtw cin ,daiyil oiie`x opi`

wznei f"tre עיקרי***) "שינוי `ed yxcnd oeyly - i"yx yexitl yxcnd oiaהשטן,(ypera miiqn jkl m`zdae) "'ek oiic `l xn` bxhwne `a

xne`" azeke dpyn i"yxeהקב"ה.(ypera miiqn epi` jkl m`zdae) "

" yxcnd oeyln dpyn i"yxy wznei f"tre eaie`שטנוelנזדווג****) 'eb izely `l" (dk ,b aei`) weqtd lr dyxcda ,oiprd jynda wxe) "sqei ly

" azeke ("sqei ly efbx" azek ,"fbexרוגזו עליו "קפץ :my xra`a `negpzn xirdle) "sqei lyקפצהeilrצרת.("sqei

`"ypz'd elqk `"k ,ayie t"y

דורנו, נשיא היתה98שבדורנוsqeiאדמו"ר שאצלו ,

ד" בהענין מיוחדת לעשותsqeiהדגשה אחר", בן לי ה'
כדור לחצי בבואו יתירה ובהדגשה "בן", מ"אחר"

oezgzdיוסף ירידת ובדוגמת שעי"זmixvnl(ע"ד ,(

התורה הפצת עם (ביחד החסידות דתורת הגילוי נעשה
כולו העולם בכל תחתון99והיהדות) שאין בתחתון גם ,

ממנו. למטה

פרץ" עליך ד"פרצת באופן יותר עוד ניתוסף ובזה
שנה הארבעים במשך אדעתא100- איניש "קאי שבהם

ואזנים101דרבי'" לראות ועינים לדעת ד"לב באופן ,

באופן102לשמוע" נעשית חוצה המעיינות שהפצת -

הכי לפנה עד ונגבה", וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת
הגדרים כל פריצת תבל, בקצוי מוכנים103נדחת שלכן, ,

שנאמר משיח, זה "פרץ צדקנו, משיח לביאת כבר
לפניהם". הפורץ עלה

.‡È:זו דשנה כסלו בי"ט יתירה ובהדגשה
שנת תהא הי' ר"ת ה'תנש"א, שנת היא זו שנה א)

ze`ltp ep`x`"ש -ze`ltpעל ובהוספה למעלה ה"ז "

ובדוגמת ע"ד נסים"), שנת "תהא (לאחרי "נסים"
" של ו"uxtענינו פרץ", עליך "פרצת ,"ep`x`

" של ענינו ובדוגמת ע"ד הוא ע"שgxf(נפלאות)" ,"

הראי' ע"י וגילוי זריחה השני, מראית זריחת
בשר104("אראנו" בעיני ועד (105.

מלאו זו דשנה כסלו בי"ט dpyב) a"vwלהגאולה
ה'תנש"א), - (ה'תקנ"ט הראשונה בפעם כסלו די"ט

" אותיות (א) הוא קצ"ב שכברuawשמספר שמרמז ,"

ואסיפת106נסתיימה בקיבוץ הגלות דזמן העבודה
ישראל107הניצוצות את הקב"ה הגלה זה (שבשביל

פרטי כל (עם כולו העולם שבכל האומות) לבין
קבץ - שבהם שכוללתdpyהשינויים שינוי, מלשון ,

האפשריים השינויים "108כל (ב) וגם ,(avwמלשון - "

ו" והפסק, dpyקצבה avwשכבר היינו, זמן, קצבת ,"

שפעלו העבודה עניני (וכל הזמן ונסתיים ונקצב נפסק
בי"ט שהתחיל חוצה המעיינות דהפצת זה) בזמן
ההבטחה לקיום כבר ומוכנים שנה, קצ"ב לפני כסלו

חוצה מעינותיך מלכאשכשיפוצו דא מר אתי
משיחא.

(תושב"כ התניא ספר להדפסת הטעמים א' 109וזהו

חב"ד חסידות (ובפורמט110דתורת חדשה בהוצאה (

והטף111גדול והנשים מהאנשים לכאו"א וחלוקתו (

קצב כסלו י"ט הגאולה ל"חג ובשייכות בקשר
בשר112שנה" לעיני ובגלוי בפועל להדגיש כדי -

תשמ"ח98) (סה"ש תשמ"ח וישב ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
ואילך). 855 ע' ח"א

מגורי99) "בארץ החסידות דתורת הגילוי (עיקר) הי' אז עד משא"כ
והבעש"ט. להמגיד עד שלפנ"ז, נשיאינו רבותינו גרו שבה בארץ אביו",

גו'100) אתכם "ואולך וישב: דפרשת בהפטורה מהרמז להעיר
יו"ד). ב, (עמוס שנה" ארבעים

רע"ב.101) ה, ע"ז
ג.102) כט, תבוא
שנקרא103) - מהר"ש* דאדמו"ר ונתינתֿכח ההוראה ע"י ובפרט

(שמואלֿ הימים" כל לה' ש"השאלתיהו חנה** של בנה שמואל ע"ש
" - כב) (שם, עולם" עד שם "וישב כח) א, `xraixא dligzklאג"ק) "

עליך ד"פרצת הענין תוכן שזהו תריז), ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר
.(105 הערה לקמן (וראה פרץ"

אראנו",104) "נפלאות הוא - נ"א - השנה דמספר שהר"ת להעיר,
של ענין ישנו לפנ"ז שגם (אף זרח ואח"כ דפרץ הלידה לסדר בהתאם

ס"ו)). לעיל (ראה ראשונה" יצא זה גו' יד "ויתן - זריחה
אצל105) מודגש ("זרח") בשר לעיני הגילוי ענין שגם להעיר,

כנ"ל אריבער", "לכתחילה הפריצה, ענין על (נוסף מהר"ש אדמו"ר
תשובתו על (במענה הצמחֿצדק לאביו שאמר כפי - (103 הערה
ש"רוצים ה"לקוטיֿתורה") שנדפס תר"ח שנת על לה"קץ" בנוגע
ועוד), .70 הערה 80 ע' ח"ו (לקו"ש בפועל" המשיח ביאת וצריכים

הלקו"ת), (הדפסת התורה פנימיות בגילוי ה"קץ" מספיק שלא היינו,
בשר. לעיני ובגלוי בפועל צ"ל ה"קץ" אלא

הוה106) בלשון וא"ו) (בתוספת "קובץ" ולא עבר, לשון - "קבץ"
חדשים). ו' עוד להמשך (שיכול

מאלמים107) אנחנו "והנה השבוע: לפרשת מהשייכות להעיר
ניצוצות ואסיפת קיבוץ שזהו"ע - ז) (לז, גו'" השדה בתוך אלומים

ובכ"מ). א. כח, פרשתנו (תו"א הקדושה
ועוד.108) סע"ב. שלח, מקץ אוה"ת פי"ט. ח"ד עבוה"ק
וש"נ.109) ואילך. רסא ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
שנתבארה110) כפי והמגיד דהבעש"ט החסידות תורת גם כולל

התניא לספר בהסכמות גם כמרומזֿמפורש חב"ד, חסידות בתורת
כפי התניא דספר הלימוד בסדר שנקבעו ועד בהם, חפץ הזקן (שרבינו
תחכמוני בשבת יושב מסתריו נגלה מכבר "אשר - השנה) לימי שנחלק
(הבעש"ט) ישראל ישמח וכעת . . (המגיד) ורבנו מורנו אדוננו אצל
ח"א לקו"ד ראה - הכהן). הרי"ל (הסכמת כו'" קדשו דברי בהגלות

ועוד. א. סא,
מעלת111) מהדגשת שלכן,zeinybdלהעיר לבוא, לעתיד - כמות -

לנשמות הוא השכר בסופו.mitebaעיקר הגמול בשער (רמב"ן דוקא
(ראה הגוף מן ניזונית הנשמה שלעת"ל ועד ובכ"מ), ג. טו, צו לקו"ת

ועוד). תקכח. ע' תרס"ו המשך ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך
התניא.112) דספר השער ע"ג שנדפס כפי

(awri zeclez dl`)"l y"xdn x"enc` jiiy c"ag zeciqg i`iyp xcqay ,xirdl owfd,יוסף*) x"enc`) c"ag zeciqgc zea`d 'b ixg`l ezeidl ,"

.'ek eipt xzqlwa oeincdl cr ,y"xdn x"enc`l (epxecay sqei) x"enc` g"en w"kc zcgeind zekiiydn xirdle - .(wcvÎgnvde irvn`d x"enc`

,l`xyi zia lk cner mdilry l`xyi iypc zeevnd 'b mifnexn "dpg"c z"xay xirdl zedbdהdcנdlח**) mya - gly 't zewenr dlbn) xpd zwlc

ziy`x"dy ,"'dl epzz mkizeqixr ziy`xn" - dlg :(dvixt) "xraix` dligzkl"c ote`a mdy - (zeipeninzlily - dcp .'dl mipzep ,xgaende aehd ,"

.oa`a e` ura oelykc zexyt`d zlily - xpd zwlcde .dgtynd zxdhl ezkitde dxdhd jtidc oiprd
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הלקו"ת), (הדפסת התורה פנימיות בגילוי ה"קץ" מספיק שלא היינו,
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חדשים). ו' עוד להמשך (שיכול
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ניצוצות ואסיפת קיבוץ שזהו"ע - ז) (לז, גו'" השדה בתוך אלומים

ובכ"מ). א. כח, פרשתנו (תו"א הקדושה
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(awri zeclez dl`)"l y"xdn x"enc` jiiy c"ag zeciqg i`iyp xcqay ,xirdl owfd,יוסף*) x"enc`) c"ag zeciqgc zea`d 'b ixg`l ezeidl ,"

.'ek eipt xzqlwa oeincdl cr ,y"xdn x"enc`l (epxecay sqei) x"enc` g"en w"kc zcgeind zekiiydn xirdle - .(wcvÎgnvde irvn`d x"enc`
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קצב במשך חוצה מעינותיך דיפוצו העבודה שלימות
הגלות זמן סוף "קץ113שנה, ("קץ115הימים"114,

ל"קץ באים ומיד ותיכף הגלות), סוף דשמאלא",
הגאולה)116הימין" .117(קץ

הידוע תהלים במזמור הכתוב (שאומרים118ובלשון
משחתיו" קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי - זו) ,119בשנה

צדקנו בשמן120משיח שנמשח ע"ש "משיח" שנקרא ,

יוסף בן משיח על ונוסף קדשי"), ("שמן גם121המשחה ,
משיחא. מלכא דוד דוד, בן משיח (ובעיקר)

*

.·Èלמעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
בפועל:

ל(חגיגות השלישי יום שהוא השבת ביום בעמדנו
החסידות לתורת השנה ראש כסלו, י"ט הגאולה ד)חג
מתאימות טובות החלטות לקבל כאו"א צריך - ודרכי'
מלימוד (החל החסידות תורת והפצת ללימוד בנוגע
עד כסלו מי"ט השנה לימי שנחלק כפי התניא ספר

בדרכי' והנהגה הבעל"ט) כסלו עלdtqedaי"ט
של באופן עצמו, הגאולה בחג כבר שקיבל ההחלטות

פרץ". עליך "פרצת הגדרים, כל פריצת

מהמנהג החל - דתורה נגלה בלימוד הוספה וכן
בעל מ"ש ע"פ כסלו, בי"ט הש"ס חלוקת לסדר
שבספר (וקו"א) אגה"ק ובסיום בהתחלה הגאולה
שנה מדי . . כולו הש"ס כל "השלמת ע"ד התניא
כו'", ברצון או הגורל עפ"י המסכתות "לחלק בשנה",

א' כל ביכולת אין העתים צוק שמפני כיון אשר, -

שמצטרף עי"ז הרי, אחת, בשנה הש"ס לסיים בפ"ע
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"ויהי117) - במנחה לקרוא שמתחילין הפרשה עם זה לקשר ויש
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.(85 להערה בשוה"ג
ס'122) וגמרא), משנה בהם (שיש מסכתות ל"ו ובפרטיות:

פ"ו, (שהש"ר מסכתות ששים אלו - מלכות" המה ("ששים מסכתות
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הרש"ש חידושי - בהלכות מדברת שאינה אבות מסכת גם כשמונין

שם). לבמדב"ר
(מהשיעורים123) הט"ז פ"א שבת הל' רמב"ם וש"נ. א. צג, שבת

האחרונים). דימים
וש"נ.124) שם. ובהערות 267 ע' ח"י לקו"ש ראה

lkl 'd jneq xn`py ycewd gexa oknqe cec xfg"y `l` ,"'eb dltp aizkc l`xyi i`pey ly ozltn da yiy iptn ixy`a o"ep xn`p `l"y cre (*

.(my zekxa) dltzl dle`b zkinqc oiprdn mb xirdle - .(a ,c zekxa) "miltepd

v"iel zx`tz mgpn zxez d`xe) "dlitpdn xfre dkinq lr dxen 'qe dlitp lr dxen 'p ,'q 'p zeize` 'a `ed qp" :`tw 'r `"gfl v"iel ihewl d`x (**

.(cÎblx 'r `"g

" - 'n ze`de i"q).מ***) l"pk) dpy mirax`d lr zfnex - "mini miizpy uw

xyr cg`"l elynp mihayd `"iy - reayd zyxtl zekiiydn xirdl ט)."כוכבים****) (לז,

.(cere .bÎakz'a 'r `"bn z"de` d`x) b"q myn zkynpy (dxeza) dyecwc ze`b - dyecwc "qb" zeize` (*****
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,126("מצוההבאהלידךאלתחמיצנה"125בהקדםהאפשרי

ושתי" חטוף ואכול חלוקת127"חטוף שגם - טוב ומה .(
פרץ", עליך "פרצת גדר, פריצת של באופן תהי' הש"ס

"שיקח" אחת.xzeiעי"ז ממסכת

אודות עוה"פ ולזרז לעורר יש - לזה [ובהמשך
לסיים מנת על יום בכל פרקים ג' הרמב"ם לימוד
בתפוצות המנהג נתפשט שכבר כפי אחת, בשנה
לתורה "מקבץ הרמב"ם, לימוד מסיים א' שכל ישראל
שנה]. בכל כולה, התורה כל הלכות כולה", פה שבעל

ומצוותי' תורה יהדות עניני בכל להוסיף יש וכן
(תפלה) עבודה דתורה הקוין בג' - חוצה והפצתם

חז"ל שדרשו כפי הפסוק128וגמ"ח, בשלום129על "פדה
כסלו די"ט להגאולה (ששייך העוסק130נפשי" "כל ,(

ובגמיל מעלהבתורה הציבור, עם ומתפלל חסדים ות
העולם". אומות מבין ולבני לי פדאני כאילו עליו אני

בימים נמשכת" ד"פעולה באופן - זה וכל
חנוכה בימי ובפרט נס131שלאח"ז, על שנקבעו ,

שבתורה132השמן דרזין רזין על שרומז על133, (נוסף
אור" ותורה מצוה ד"נר הענין ובאופן134כללות ,(

ביתו פתח על להניחה תוכןuegan"135ש"מצוה שזהו ,

כסלו, י"ט של ענינו חוצה, מעינותיך דיפוצו הענין
רבינו כשחזר - כסלו די"ט הגאולה ששלימות גם ומה

לבוריו" ד"חזר מצב - (כההלכה לוויטעבסק )136הזקן

דחנוכה בג' היתה וצריכים137- יכולים שלכן, ,

התוועדויות גם (כולל כסלו י"ט עניני בכל להמשיך
חנוכה בימי גם של138וחגיגות) ובאופן ,dtqed,

מכאן אחת מדליק ראשון ש"יום חנוכה נרות כהוראת
והולך" מוסיף נעשה135ואילך אלה שבדורותינו ,

ישראל בכל פשוט" .139"מנהג

בכהנ"ל טובות החלטות וקבלת שהדיבור ויה"ר
והשלימה האמיתית הגאולה את ויביאו ויזרזו ימהרו
שביום ממש, ומיד ותיכף ממש בפועל צדקנו משיח ע"י
ע"י לפניהם" הפורץ "עלה היעוד יקויים זה הש"ק
מקץ "ויהי במנחה הקריאה לפני ועוד משיח", זה "פרץ
קץ כבר יהי' חנוכה, ימי לפני ועאכו"כ ימים", שנתיים

לחושך" שם "קץ הגלות, ושלימות140(סוף) והתחלת ,
ביהמ"ק וחנוכת בנין עם ועיקר ביחד הנצחית, הגאולה

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש ממש.141הנצחי, ומיד תיכף ,

•

(דאף125) כסלו בי"ט - הש"ס דחלוקת העיקרי לזמן בסמיכות
באופן ה"ז - טבת בכ"ד הש"ס חלוקת לסדר נוהגים היו זמן שבמשך

-igc'של יום" ("היום כסלו בי"ט הפנאי אפס מפני העיקרי מזמנה
בזמנה החלוקה לסדר ונהגו חזרו האחרונות ובשנים כסלו), י"ט

.((5 הערה 468 ע' ח"כ לקו"ש (ראה כסלו בי"ט העיקרי,
יז.126) יב, בא ופרש"י מכילתא ראה
(127.22 ע' ומעין לקונטרס "מבוא" וראה א. נד, עירובין - חז"ל ל'
רע"א.128) ח, ברכות
יט.129) נה, תהלים
סל"חֿט).130) שלו (אג"ק הידועה באגרתו אדה"ז כמ"ש
הן131) חנוכה, שבת שלפני הימים הן - זה הש"ק מיום שמתברכים

חנוכה. שבת שלאחרי הימים והן הבע"ל), (שבת חנוכה שבת

ובפרש"י.132) ב כא, שבת
ואילך.133) פנ"ד הק"ש שער אמ"ב ראה
כג.134) ו, משלי
שם.135) שבת
ס"ה.136) פי"ג לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה
א.137) יב, ח"א לקו"ד
חנוכה138) הל' (להרמב"ם שמחה" "ימי גם הם חנוכה שימי להעיר

וש"נ). .165 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש בארוכה וראה ה"ג. פ"ג
סתרע139) או"ח ס"ב.רמ"א "א
מקץ.140) ר"פ וב"ר זהר וראה ג. כח, איוב
יז.141) טו, בשלח
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באופן ה"ז - טבת בכ"ד הש"ס חלוקת לסדר נוהגים היו זמן שבמשך

-igc'של יום" ("היום כסלו בי"ט הפנאי אפס מפני העיקרי מזמנה
בזמנה החלוקה לסדר ונהגו חזרו האחרונות ובשנים כסלו), י"ט

.((5 הערה 468 ע' ח"כ לקו"ש (ראה כסלו בי"ט העיקרי,
יז.126) יב, בא ופרש"י מכילתא ראה
(127.22 ע' ומעין לקונטרס "מבוא" וראה א. נד, עירובין - חז"ל ל'
רע"א.128) ח, ברכות
יט.129) נה, תהלים
סל"חֿט).130) שלו (אג"ק הידועה באגרתו אדה"ז כמ"ש
הן131) חנוכה, שבת שלפני הימים הן - זה הש"ק מיום שמתברכים

חנוכה. שבת שלאחרי הימים והן הבע"ל), (שבת חנוכה שבת

ובפרש"י.132) ב כא, שבת
ואילך.133) פנ"ד הק"ש שער אמ"ב ראה
כג.134) ו, משלי
שם.135) שבת
ס"ה.136) פי"ג לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה
א.137) יב, ח"א לקו"ד
חנוכה138) הל' (להרמב"ם שמחה" "ימי גם הם חנוכה שימי להעיר

וש"נ). .165 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש בארוכה וראה ה"ג. פ"ג
סתרע139) או"ח ס"ב.רמ"א "א
מקץ.140) ר"פ וב"ר זהר וראה ג. כח, איוב
יז.141) טו, בשלח
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
"¯·„‰ ˙‡ ¯Ó˘ ÂÈ·‡Â"

הדבר" את שמר ואביו אחיו בו "ויקנאו הפסוק ,1מן

"היה ומפרש: הדבר", את "שמר המלים את רש"י מצטט

יבוא מתי ומצפה אמונים2ממתין שומר וכן לא3. וכן ,

חטאתי על תמתין".4תשמור לא ,

להבין: יש

המלה את רק כאן לפרש מתכוון רש"י לכאורה, א)

אלאoi`y"שמר", כלל, בדרך שמירה כלשון משמעותה

המלים את גם מצטט הוא ומדוע המתנה. של במשמעות

הדבר"? "את

שלמלה לכך הוכחה להביא רוצה רש"י אם ב)

לצטט היה די "המתנה", של משמעות גם יש "שמירה"

במשמעות מופיעה "שמירה" המלה שבו בלבד, אחד פסוק

פסוקים? שני מצטט הוא מדוע "המתנה". של

הפסוק את השניה בהוכחה מצטט רש"י היה אילו ג)

מאליו מובן היה כבר הסבר, ללא חטאתי" על תשמור "לא

מדוע תמתין". "לא היא תשמור" "לא של שהמשמעות

במפורש? זאת להסביר רש"י צריך אפוא

בהוכחה יותר: קשה אף זו כאשרdpey`xdושאלה ,

אכן הוא אמונים", "שומר הפסוק את מצטט `eppiרש"י

בהוכחה דוקא מדוע "ממתין...". בפסוקdipydמפרש –

תמתין"? "לא ולומר לפרש צריך הוא – תשמור..." "לא

.·
‰„È¯ÙÓ ‰ÏÓ ˘È ¯˘‡Î Ì‚ ,‰�˙Ó‰ ÔÂ˘ÏÓ "¯Ó˘"
בפסוק מסתפק רש"י אין מדוע השניה, לשאלה ההסבר

תשמור"ש "לא הפסוק את גם מביא אלא אמונים", ומר

הוא: חטאתי", את

מקווים כאשר ובמיוחד ממתינים, ,mitvne5כאשר

קירבה של במצב שרויים מסויים, לדברzekiiyeלדבר

לו. שמצפים

המצפה ישראל, עם על בפסוק מדובר כאשר ולכן,

הקדוש-ברוך-הוא" של יקיים6"לאמונתו הוא שהקדוש-ברוך- ,

לגאלם, הבטחתו "שומר`oiאת וכדומה,`zנאמר אמונים"

בסמוך מוזכרת "אמונים" המלה – אמונים" "שומר אלא

"לאמונתו – ל"אמונים" המתנתם כי "שומר", למלה ובצמוד

לכך. שקרובים באופן היא – הקדוש-ברוך-הוא" של

הוכחה אמונים" "שומר הפסוק מן אין כך משום

היא "שמר" המלה משמעות כאן בפסוק שגם לכך מספקת

זה אין ולכן הדבר", את "שמר נאמר כאן שהרי "המתין",

הדבר" את "שמר הביטוי שמשמעות להסביר פשוט כך כל

שהוא –oizndהיא ומקווים מצפים כאשר כי ל"דבר",

מאד. אליו קרובים מסויים, לדבר – ומצפה" "ממתין

על תשמור "לא "וכן הפסוק את רש"י מוסיף לפיכך

לבין "תשמור" בין "על" המלה מפרידה שבו – חטאתי"

– היא שם "תשמור" המלה משמעות זאת ולמרות "חטאתי",

שמשמעות כאן, בפסוק גם להסביר אפשר כך, ואם "תמתין".

ומצפה...". ממתין "היה היא הדבר" את "שמר המלים

את פירושו לפני רש"י מצטט מדוע מובן זה לפי

"שמר xacdהמלים z`את רק מפרש שהוא למרות – "

"את" שהמלה שלמרות בכך, להדגיש כדי – "שמר" המלה

המשמעות זאת בכל "הדבר", לבין "שמר" בין מפרידה

תשמור "לא בפסוק שהמשמעות כפי ממתין...", "היה היא

lr."תמתין "לא היא חטאתי"

.‚
‰Â˜˙Â ‰ÈÙˆ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó· "¯Ó˘"

מובן: אין עדיין אך

דומה תשמור..." "לא הפסוק לעיל, האמור שלפי כיון

יא.1) לז, פרשתנו

בפסוק2) הראשון מפירושו זה לפירש"י לכאורה שישנה הסתירה ישוב

בההתועדות. בארוכה נתבאר – נבוא) הבוא (ד"ה שלפנ"ז

ב.3) כו, ישעי'

ומשמע יב). ז, (עקב לך" אלקיך ה' ושמר "וכן שם: לישעי' בפירש"י

אבל המתנה. לשון הוא ש"ושמר" מלשוןzehytaשמפרש היא שם "ושמר" ,

מה מובן ובזה הבטחתו"*. לך "ישמור הפסוק על כדפירש"י כפשוטו, שמירה

ראי' להביא כאן רש"י miaezkeשהוצרך mi`iapn."'גו ה' מ"ושמר הביא ולא ,

ח, (מ"א והחסד" הברית מ"שומר הוכחה מביא שאינו מה מובן ועפ"ז

– שםiptlyכג "שומר" כי – כו' ממתין שם: שבפרש"י אף – zehytaישעי')

עקב. דפ' החסד" ואת הברית גו' "ושמר כמו כפשוטו, שמירה מלשון הוא

(ש"א פיה" את מ"שומר הוכחה מביא שאינו מה הטעם גם לומר יש ועד"ז

הוא זה פסוק גם והרי – ז ח, (ירמי' באנה" עת את "שמרו יב); איוב)iptlא,

כי – המתנה מלשון הוא שם פרש"י שלפי –xyt`שם שמירה שלשון לפרש

שם). לירמי' רד"ק שם. לשמואל ומצודות רד"ק (ראה כפשוטו שמירה הו"ע

טז.4) יד, איוב

ג'.5) סעיף לקמן ראה

שם.6) ישעי' רש"י

dfa l"i cere .z"dr eyexitak k"k zehyta epi` j"pl i"yxitay hytd jxcy minrt dnk xaec xak ± dpznd oeyl `id dxinyy df weqt i"yx `ian my 'iryiay dne (*
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מדוע – אמונים" "שומר הפסוק מאשר כאן לפסוק יותר

מכך: ויותר אמונים", "שומר הפסוק את גם רש"י מצטט

מצטטו תשמור..."iptlהוא "לא ?7הפסוק

את כאן מבאר רש"י שכאשר כך, ידי על יובן הדבר

ממתין "היה במלים מתבטא הוא הדבר", את "שמר הפסוק

dtvneאת פירושו, בסוף מבאר, הוא כאשר ואילו ."...

"לא בביטוי רק מתבטא הוא תשמור..." "לא הפסוק

oiznz."ותצפה" אומר ולא ,"

"ממתין" הביטוי בפשטות: מובנת זה להבדל הסיבה

לו שמחכים הדבר כאשר גם ואילוl`מתאים יתרחש,

מתי וצופה מקווה שהאדם היא, "מצפה" הביטוי משמעות

" רש"י כלשון זה, דבר iznיתרחש dtvn."יבוא

אכן שיעקב להסביר צריך כאשר כאן, בפסוק ולכן,

יוסף של חלומו להתגשמות וקיוה רש"י8ציפה מתבטא ,

ממתין "היה עלdtvneבמלים תשמור "לא לגבי ואילו ."...

אינו שהקדוש-ברוך-הוא טען איוב כאשר dkgnחטאתי",

"מצפה" הביטוי מתאים אין – ,9בענישתו

לומר ייתכן לא כללי, שבאופן לכך, בנוסף

להיפך: אלא, להעניש, ח"ו מקווה שהקדוש-ברוך-הוא

בתשובה יחזור שהאדם ומשתדל חפץ ברוך-הוא הקדוש-

,lheai10והעונש

"לא רק רש"י כך על אומר .oiznz"11ולכן

.„
˘Â¯ÈÙ‰ ÌˆÚÏ ‰ÁÎÂ‰ Y "ÌÈ�ÂÓ‡ ¯ÓÂ˘"

הפסוק בציטוט מסתפק רש"י אין מדוע מובן זה לפי

– אמונים" "שומר הפסוק את גם ומביא תשמור..." "לא

"שומר" המלה משמעות אמונים" "שומר בפסוק דוקא כי

"ממתין לגאולה,dtvneהיא ומצפים מקווים שישראל ,"

כאן. בפסוק כמו

אמונים" "שומר הפסוק את רש"י מביא "לאiptlלכן

בתנ"ך לפניו מופיע שהוא לכך בנוסף כי, ,12תשמור...",

עצם לגבי היא אמונים" מ"שומר ההוכחה zernyndהרי

ההוכחה ואילו ומצפה". "ממתין שהיא "שמר", המלה של

"שמירה" שהמלה לכך רק היא חטאתי", על תשמור מ"לא

בין המפרידה מלה יש כאשר גם המתנה מלשון היא

ב'. בסעיף כדלעיל לו, שמחכים הדבר לבין ה"שמירה"

תשמור..." "לא הפסוק את רש"י מצטט כאשר ולפיכך,

בכך, להבהיר כדי – תמתין" "לא במפורש מסביר הוא

כדי צדדי, ענין להוכיח רק בכוונתו זה, פסוק שבצטטו

המלה שמשמעות הפירוש, עצם את לא אך קושי, ליישב

"לא המלים הסבר כי – ומצפה" "ממתין היא "שמר"

"לא רק הוא שם ".oiznzתשמור..."

.‰
‰ÏÂ‡‚‰ Y ˙ÂÏ‚‰ ˙ÈÏÎ˙

זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

רבות פעמים הוסבר מארצנו"13כבר ש"גלינו שלמרות ,

"מפני שלepi`hgדוקא הפנימית התכלית זאת בכל ,"

מאשר יותר נעלית לדרגה יגיעו שבאמצעותה היא, הגלות

העתידה, בגאולה ישראל יהיו שבו למצב – הגלות לפני

שבית בזמן שהיה מכפי יותר אף התעלות תהיה שאז

קיים היה .14המקדש

שלמרות יוצא, זה הגאולהlretayלפי xg`lבאה

שאפילו עד "נולדzlgzdהגלות, כאשר – הגאולה

החורבן לאחר רגע היתה – ישראל" של בכל15מושיען ,

(על-אף לגאולה להגיע היא הגלות שתכלית כיון זאת,

יוצא, חטאינו") "מפני הגלות נגרמה dpeekayשבפועל

היא הגלות.iptlהגאולה

הדבר", את "שמר על בפירושו כאשר רש"י רומז לכך

דמכיון7) לומר (לפעמים)zellkyואין פירושו שמירה שלשון ההוכחה

אמונים" "שומר מהפסוק גם הוא תיבתהמתנה הפסק מפני שבנדו"ד (אלא

זה פסוק גם רש"י מביא לכן מיוחדת), להוכחה וזקוקים כן לפרש קשה "את"

ישעי' בספר שנאמר להביאiptlyלפי בכ"מ רש"י של דרכו כי – איוב ספר

wxהפסוקיםmigxkeny.לפירושו

אביו8) שרק מוכח גו'" שמר ואביו אחיו בו "ויקנאו הכתוב מלשון כי

xnyהיו לא (דאל"כ, לזה המתינו אחיו שגם ומכיון אחיו, ולא הדבר את

"ממתין הוא כאן "שמר" שפירוש עכצ"ל בו), הי'dfyכו'",dtvneמקנאים

באביו. רק

מביא9) יב) א, (ש"א פיה" את "שומר על שבפירושו מה גם יובן ועפ"ז

'aבפירושו כי – חטאתי" על תשמור ומ"לא הדבר" את מ"שמר – הוכחות

"dtvnמתיwiqtz:קצוות ב' "dtvnמתי" הדבר"; את ל"שמר בדומה –

wiqtz."חטאתי על תשמור ל"לא בדומה – "

(10df iptl i"yxtk:(יד (ו, ביותר)egixhdנח רב (וטורח ...dpy k"wאולי ...

eaeyi.

שמביא11) [לאחרי מוסיף שם, לאיוב בפירושו שרש"י מה גם יובן ועפ"ז

מלשון הוכחה הדבר"] את שמר מ"ואביו אדםl"fgהוכחה יאמר "לא *

עקב בפ' (ועד"ז שבפרשתנו "שמר" כי – פלונית" ע"ז בצד לי שמור לחבירו

פרש"י "ממתיןj"paלפי פירושו (3 הערה לעיל ראה -dtvneהוזקק ולכן ,"

(רק) הוא שם "שמור" שפירוש כו'", לי שמור כו' יאמר מ"לא להוכיח רש"י

שם בישעי' זה את רש"י הביא שלא מה גם מובן ועפ"ז איוב.iptlyהמתן. ס'

הי'12) לא גם אלא מקדימו, רש"י הי' שלא רק לא בלבד, זה מטעם אבל

אותו llk.7מביא הערה כנ"ל ,

(13.195 ע' ואילך. 62 ע' ח"ה לקו"ש ראה

הל'i"yxtראה14) סוף – בסופו רמב"ם לעתיד. ירושה יט): (טו, לך

הקודמת. בהערה בהנסמן מלכים.

דהקב"ה15) ב) יג, (מגילה מרז"ל עם זה לתווך ויש נא. פ"א, איכ"ר

למכה. רפואה מקדים

oeylae :my aei` i"yxta (*dpynd.(bi ,bk mihtyn i"yxta `aed) a ,bq 'dpq `xnba `"k dpyna f"i`y my oiiev xake .
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מדוע – אמונים" "שומר הפסוק מאשר כאן לפסוק יותר

מכך: ויותר אמונים", "שומר הפסוק את גם רש"י מצטט

מצטטו תשמור..."iptlהוא "לא ?7הפסוק

את כאן מבאר רש"י שכאשר כך, ידי על יובן הדבר

ממתין "היה במלים מתבטא הוא הדבר", את "שמר הפסוק

dtvneאת פירושו, בסוף מבאר, הוא כאשר ואילו ."...

"לא בביטוי רק מתבטא הוא תשמור..." "לא הפסוק

oiznz."ותצפה" אומר ולא ,"

"ממתין" הביטוי בפשטות: מובנת זה להבדל הסיבה

לו שמחכים הדבר כאשר גם ואילוl`מתאים יתרחש,

מתי וצופה מקווה שהאדם היא, "מצפה" הביטוי משמעות

" רש"י כלשון זה, דבר iznיתרחש dtvn."יבוא

אכן שיעקב להסביר צריך כאשר כאן, בפסוק ולכן,

יוסף של חלומו להתגשמות וקיוה רש"י8ציפה מתבטא ,

ממתין "היה עלdtvneבמלים תשמור "לא לגבי ואילו ."...

אינו שהקדוש-ברוך-הוא טען איוב כאשר dkgnחטאתי",

"מצפה" הביטוי מתאים אין – ,9בענישתו

לומר ייתכן לא כללי, שבאופן לכך, בנוסף

להיפך: אלא, להעניש, ח"ו מקווה שהקדוש-ברוך-הוא

בתשובה יחזור שהאדם ומשתדל חפץ ברוך-הוא הקדוש-

,lheai10והעונש

"לא רק רש"י כך על אומר .oiznz"11ולכן

.„
˘Â¯ÈÙ‰ ÌˆÚÏ ‰ÁÎÂ‰ Y "ÌÈ�ÂÓ‡ ¯ÓÂ˘"

הפסוק בציטוט מסתפק רש"י אין מדוע מובן זה לפי

– אמונים" "שומר הפסוק את גם ומביא תשמור..." "לא

"שומר" המלה משמעות אמונים" "שומר בפסוק דוקא כי

"ממתין לגאולה,dtvneהיא ומצפים מקווים שישראל ,"

כאן. בפסוק כמו

אמונים" "שומר הפסוק את רש"י מביא "לאiptlלכן

בתנ"ך לפניו מופיע שהוא לכך בנוסף כי, ,12תשמור...",

עצם לגבי היא אמונים" מ"שומר ההוכחה zernyndהרי

ההוכחה ואילו ומצפה". "ממתין שהיא "שמר", המלה של

"שמירה" שהמלה לכך רק היא חטאתי", על תשמור מ"לא

בין המפרידה מלה יש כאשר גם המתנה מלשון היא

ב'. בסעיף כדלעיל לו, שמחכים הדבר לבין ה"שמירה"

תשמור..." "לא הפסוק את רש"י מצטט כאשר ולפיכך,

בכך, להבהיר כדי – תמתין" "לא במפורש מסביר הוא

כדי צדדי, ענין להוכיח רק בכוונתו זה, פסוק שבצטטו

המלה שמשמעות הפירוש, עצם את לא אך קושי, ליישב

"לא המלים הסבר כי – ומצפה" "ממתין היא "שמר"

"לא רק הוא שם ".oiznzתשמור..."

.‰
‰ÏÂ‡‚‰ Y ˙ÂÏ‚‰ ˙ÈÏÎ˙

זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

רבות פעמים הוסבר מארצנו"13כבר ש"גלינו שלמרות ,

"מפני שלepi`hgדוקא הפנימית התכלית זאת בכל ,"

מאשר יותר נעלית לדרגה יגיעו שבאמצעותה היא, הגלות

העתידה, בגאולה ישראל יהיו שבו למצב – הגלות לפני

שבית בזמן שהיה מכפי יותר אף התעלות תהיה שאז

קיים היה .14המקדש

שלמרות יוצא, זה הגאולהlretayלפי xg`lבאה

שאפילו עד "נולדzlgzdהגלות, כאשר – הגאולה

החורבן לאחר רגע היתה – ישראל" של בכל15מושיען ,

(על-אף לגאולה להגיע היא הגלות שתכלית כיון זאת,

יוצא, חטאינו") "מפני הגלות נגרמה dpeekayשבפועל

היא הגלות.iptlהגאולה

הדבר", את "שמר על בפירושו כאשר רש"י רומז לכך

דמכיון7) לומר (לפעמים)zellkyואין פירושו שמירה שלשון ההוכחה

אמונים" "שומר מהפסוק גם הוא תיבתהמתנה הפסק מפני שבנדו"ד (אלא

זה פסוק גם רש"י מביא לכן מיוחדת), להוכחה וזקוקים כן לפרש קשה "את"

ישעי' בספר שנאמר להביאiptlyלפי בכ"מ רש"י של דרכו כי – איוב ספר

wxהפסוקיםmigxkeny.לפירושו

אביו8) שרק מוכח גו'" שמר ואביו אחיו בו "ויקנאו הכתוב מלשון כי

xnyהיו לא (דאל"כ, לזה המתינו אחיו שגם ומכיון אחיו, ולא הדבר את

"ממתין הוא כאן "שמר" שפירוש עכצ"ל בו), הי'dfyכו'",dtvneמקנאים

באביו. רק

מביא9) יב) א, (ש"א פיה" את "שומר על שבפירושו מה גם יובן ועפ"ז

'aבפירושו כי – חטאתי" על תשמור ומ"לא הדבר" את מ"שמר – הוכחות

"dtvnמתיwiqtz:קצוות ב' "dtvnמתי" הדבר"; את ל"שמר בדומה –

wiqtz."חטאתי על תשמור ל"לא בדומה – "

(10df iptl i"yxtk:(יד (ו, ביותר)egixhdנח רב (וטורח ...dpy k"wאולי ...

eaeyi.

שמביא11) [לאחרי מוסיף שם, לאיוב בפירושו שרש"י מה גם יובן ועפ"ז

מלשון הוכחה הדבר"] את שמר מ"ואביו אדםl"fgהוכחה יאמר "לא *

עקב בפ' (ועד"ז שבפרשתנו "שמר" כי – פלונית" ע"ז בצד לי שמור לחבירו

פרש"י "ממתיןj"paלפי פירושו (3 הערה לעיל ראה -dtvneהוזקק ולכן ,"

(רק) הוא שם "שמור" שפירוש כו'", לי שמור כו' יאמר מ"לא להוכיח רש"י

שם בישעי' זה את רש"י הביא שלא מה גם מובן ועפ"ז איוב.iptlyהמתן. ס'

הי'12) לא גם אלא מקדימו, רש"י הי' שלא רק לא בלבד, זה מטעם אבל

אותו llk.7מביא הערה כנ"ל ,

(13.195 ע' ואילך. 62 ע' ח"ה לקו"ש ראה

הל'i"yxtראה14) סוף – בסופו רמב"ם לעתיד. ירושה יט): (טו, לך

הקודמת. בהערה בהנסמן מלכים.

דהקב"ה15) ב) יג, (מגילה מרז"ל עם זה לתווך ויש נא. פ"א, איכ"ר

למכה. רפואה מקדים

oeylae :my aei` i"yxta (*dpynd.(bi ,bk mihtyn i"yxta `aed) a ,bq 'dpq `xnba `"k dpyna f"i`y my oiiev xake .
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לאחר ורק אמונים", "שומר הפסוק את תחילה מצטט הוא

חטאתי": על תשמור "לא מכן

כאן, בפסוק מדובר שעליה יוסף, חלום התגשמות

ל"כי להוביל כדי להם"16היתה לא בארץ זרעך יהיה 17גר

שורש היא מצרים גלות –18lk.הגלויות

נשתלשלו אשר שהגלויות, שלמרות רש"י, אומר כך ועל

של הענין – "חטאינו" על כ"פרעון" באו מצרים, מגלות

חטאתי" על תשמור זאת19"לא בכל הראשון20– הגורם

ixwirde:"אמונים "שומר – העתידה הגאולה הוא לגלות

האופן רק הוא החטא על הגלותeayהפרעון באה

lretaאך ,zilkzdהיתה אשר הגלות, של העיקרית

אף כךiptlב"כוונה" ידי שעל כדי היא, חטאינו", "ומפני

הנה" "ישובו לידי דבר של בסופו "קהל21יגיעו של באופן

הנה" ישובו "22גדול גבולך...aigxiושל את אלקיך ה'

את לך הגדול23הארץ"lkונתן הנהר עד מצרים "מנהר –

הקיני..." את פרת, בגאולה24נהר שתהיה למעלה –

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ידי על העתידה

(f"kyz ayie t"y zgiyn)

יג.16) טו, לך

יד.17) לז, פרשתנו רש"י גם וראה בפשטות. כמובן

יובן18) ועפ"ז – .28 הערה 178 ע' ח"ט לקו"ש יב)i"yxtראה (טו, לך

שם מש"כ ויומתק יט). טו, יז. טו, שם בפרש"י ג"כ וראה רבים. (ל' גליות

מלכיות. ד' לרבות יד) (טו,

וראה19) הפשט*. (ע"ד חטא בגלל הי' לא עצמו מצרים שגלות ואף

"לא הפסוק כאן רש"י מביא זה, בכל – עשו) מה הזה העם כב: פ"ה, שמו"ר

לכל שרש הוא מצרים שגלות לפי עכ"פ), שני (כענין חטאתי" על תשמור

חטאינו". "מפני הבאים הגליות

גם ולהעיר לכך. ראויים שהם יד: ב, שמות פרש"י ע"פ ביותר ויומתק

גיהנם כנגד גליות שעבוד אבינו אברהם שבחר כא) פמ"ד, (ב"ר ממחז"ל

גם כולל שם mixvn(ש"שעבוד" ceary.חטא על פרעון הוא גיהנם והרי ,(

על20) פרעון שבענין מה הענינים) (בפנימיות הטעם גם שזהו לומר ויש

מכיון כי – על) (בתיבת הכתוב מפסיק ה"הepi`yחטא בהפרעון, רוצה

ב"שמר גם הוא ועד"ז מזה. יהי'`zבריחוק גר ל"כי שהביא כיון הדבר"

ידו על שתבוא הגאולה בשביל רק הוא בהגלות שהרצון שמכיון - זרעך"**

ממנו. בריחוק הוא ולכן הרצון***, היפך (כמו) הוא עצמו הגלות הרי –

טז.21) טו, לך

ז.22) לא, ירמי'

ח.23) יט, שופטים

ואילך.24) יח טו, לך
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כדבעי. התוועדויות בחסידות טובה לשנה
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כסלו ט"ו ראשון יום
קונטרסאחרון

äéäM äî Cà,cec -,Bæ dúìòîa äøBzä úläúa çazLî- ©©¤¨¨¦§©¥©¦§¦©©¨§©£¨¨
,zenlerd lk miielz dxez ly cg` wecwcayeéä úBøéîæ" :øîàå§¨©§¦¨

"'eë éì"jiweg -7-àeä-Ceøa-LBãwä Bì øîàå ,äæ ìò Lðòð ¦¤¡©©¤§¨©©¨¨
!?"eäì úéø÷ úBøéîæ"?mdl `xew dz` zexinf -úîàaL íeMî §¦¨¦§¦¤¤¡¤

,Bæ dúìòî,dxez ly - ©£¨¨
íéìèa úBîìBòä ìkL¤¨¨¨§¥¦
,äpnî ãçà ÷ec÷c éaâì§©¥¦§¤¨¦¤¨

àéä,wx -úðéçaî ¦¦§¦©
íéøBçà,zeipevigd -ìL £©¦¤

Bîk ,äáLçnä ÷îòŸ¤©©£¨¨§
øçà íB÷îa áeúkM8 ¤¨§¨©¥
øîàî ìò ì"æéøàä íLa§¥¨£¦©©©£©

ì"æø9äîëç úBìáBð" : ©©§¨§¨
."äøBz ¯ äìòîlL- ¤§©§¨¨

"zelaep"d `id dxezdy

dnkgn cala (dlthe)

`id ,xnelk ,dlrnly

,cala "miixeg`" zpiga

dnkg ly zeipevigd

.dlrnlyúeiîéðt ìáà£¨§¦¦
,÷îòaLdaygnd - ¤¨Ÿ¤
,dpeilrdúeiîéðt àeäL¤§¦¦

úãçéî àéä ¯ äøBzä©¨¦§ª¤¤
óBñ-ïéà-øBàa éøîâì§©§¥§¥
da Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨
éaâìe ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§©¥
ìk ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¨
ïéàå Lnî àìk úBîìBòä̈¨§Ÿ©¨§©¦
äzà" ék ,Lnî ñôàå§¤¤©¨¦©¨
àøáð àlL ãò àeä©¤Ÿ¦§¨

"'åëå íìBòä10.dz`e - ¨¨§
mey zenlerl oi` oky ;mlerd `xapy xg`l - `ed eze` - `ed

iepiy mey milret md oi` okle ,llk mi`vnp `lk mde llk jxr

,`ed jexa "seq oi`"a,Cëìäå,okle -äøBzä úeiîéðôì íb- §¦§¨©¦§¦¦©¨
,`ed jexa "seq oi`" mr ixnbl zcge`n `idyì ïéàììk dçaL ¥§©§¨§¨

,úBîìBòä ìk úeiç úläúalk zeig `idy gaya dgayl oi` - ¦§¦©©¨¨¨
,zenlerd,éáéLç Lnî àìc øçàîmpi` zenlerdy oeeik - ¥©©§¨©¨£¦¥

,dxezd zeinipt iabl llk miaygpdúeiîéðt úðéçááezeinipt - ¦§¦©§¦¦¨
,dxezdìBëéák àlà ,åéòeLòLå LBðà ááì úçîN dðéà¥¨¦§©§©¡§©£¨¤¨¦§¨

,da òLòzLnL àeä-Ceøa-LBãwä Cìnä òeLòLå áì úçîN¦§©¥§©£©©¤¤©¨¨¤¦§©£¥©¨
ék",wx -dúìòîe "dîB÷î òãéå dkøc ïéáä íé÷ìà11,`edy - ¦¡Ÿ¦¥¦©§¨§¨©§¨©£¨¨

dze` rcei,ìBëéák Bîöò úòéãéarcei `ed envr zriciay - ¦¦©©§¦§¨

,jxazi ez` lekiak cg` xac `idy dxezd z`äîìòð" ìáà£¨¤¤§¨
"éç ìë éðéòî12áeúkL Bîk ,13úðéça eðééäc ,"eàøé àì éðôe" : ¥¥¥¨©§¤¨¨©Ÿ¥¨§©§§¦©

,dúeiîéðt,dxezd zeinipt -íL øàaúpL Bîkzxb`"a - §¦¦¨§¤¦§¨¥¨
,h"i oniq "ycewdáeúkä øîàL eäæå .ì"æéøàä íLa14äéäàå" : §¥¨£¦©§¤¤¨©©¨¨¤§¤

'åëå Bìöà15,"íéòeLòL ¤§§©£¦
.à÷åc Bìöàdxez - ¤§©§¨

`idy zxne`y

,"elv`" df ixd ,"mireyry"

jxazi elv`calaitk ,

'id`e" ligzn weqtdy

elv``ed okn xg`le "oen`

jk ,"mireyry 'id`e" xne`

dxezd lr aezky dn mb

åéðôì ,"åéðôì ú÷çNî"§©¤¤§¨¨§¨¨
úðéçáa eðééäc ,à÷åc©§¨§©§¦§¦©

,dúeiîéðtzeinipty - §¦¦¨
"eiptl zwgyn" dxezd

."seq oi`" zeinipt iptl

,owfd epax xiaqi oldl

,dxeza ef ddeab dbixcny

mireyry" `idy itk

oefn zeidl d`a ,"elv`

okly ,l`xyi zenypl

- "oen`" dxezd z`xwp

z` qpxtnd "bebct" ,"one`"

dxezd z`xwp jk ,clid

"one`" mya "elv`"y

.zenypl "bebct"eäæ ìòå- §©¤
ddeab dbixcn lref

,dxezayøîàweqtd - ¨©
ìà ¯ "ïBîà Bìöà äéäàå"¨¤§¤¤§¨©

'eë "ïîBà" àlà "ïBîà" éø÷z16.- clid z` qpxtnd "bebct" - ¦§¥¨¤¨¥
dlrnl ody itk zenypl xewn zeidl d`a dxeza ef dbixcn

`idy ,mlerd zeig didz dxeza ef dbixcnny `l j` ,mlerdn

.zeiniptn `le cala zeipevige "miixeg`"dníéøBçà úðéça ìòå§©§¦©£©¦
,dxezay -eøîà17::my weqta oldl -,Böøà ìáúa ú÷çNî" ¨§§©¤¤§¥¥©§

,"íãà éða úà éòeLòLådxez ly zeipevigde "miixeg`"dy" - §©£©¤§¥¨¨
,mc` ipaae (mlera) laza mireyrye wegy ly oipr `edék¦

,øBçàå íéðt úðéçáa äðzð äøBzäzeinipt ly dpigaa - ©¨¦§¨¦§¦©¨¦§¨
,zeipevig ly dpigaaeáéúëãk,aezky enk -äôò älâîa §¦§¦¦§¦¨¨¨

äéøëæc18."øBçàå íéðt äáeúk àéäå" :"mipt" zpigaa - ¦§©§¨§¦§¨¨¦§¨
.zeipevige "xeg`" zpigaae ,zeinipteãåc ñôzL éôìegaiye - §¦¤¨©¨¦

ïåøçà ñøèðå÷
êà
øîàå åæ äúìòîá äøåúä úìäúá çáúùî äéäù äî
úåøéîæ ä"á÷ä ì"àå æ"ò ùðòð 'åë éì åéä úåøéîæ
úåîìåòä ìëù åæ äúìòî úîàáù íåùî åäì úéø÷
íééøåçà 'éçáî àéä äðîî ãçà ÷åã÷ã éáâì íéìèá
ìò ì"æéøàä íùá à"îá ù"îë äáùçîä ÷îåò ìù
úéîéðô ìáà .äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ì"æøàî
éøîâì úãçåéî àéä äøåúä úéîéðô àåäù ÷îåòáù
éáâìå ãåçéä úéìëúá äá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá
ùîî ñôàå ïéàå ùîî àìë úåîìåòä ìë ä"á ñ"à
íâ êëìäå 'åëå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éë

àñ÷ìë úåéç úìäúá ììë äçáùì ïéà äøåúä úåéîéðôì
äúåéîéðô 'éçááå éáéùç ùîî àìã øçàî úåîìåòä
úçîù ìåëéáë àìà åéòåùòùå ùåðà ááì úçîù äðéà
íé÷ìà éë äá òùòúùîù ä"á÷ä êìîä òåùòùå áì
åîöò úòéãéá äúìòîå äîå÷î òãéå äëøã ïéáä
àì éðôå ù"îë éç ìë éðéòî äîìòð ìáà ìåëéáë
.ì"æéøàä íùá ù"ùîë äúåéîéðô 'éçá åðééäã åàøé
ú÷çùî .à÷åã åìöà íéòåùòù åìöà 'éäàå ä"ùæå
øîà æ"òå äúåéîéðô 'éçáá åðééäã à÷åã åéðôì åéðôì
ìòå 'åë ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà ïåîà åìöà äéäàå
éòåùòùå åöøà ìáúá ú÷çùî øîà íééøåçà 'éçá
øåçàå íéðô 'éçáá äðúéð äøåúä éë íãà éðá úà
øåçàå íéðô äáåúë àéäå 'éøëæã äôò äìéâîá áéúëãë
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כסלו ט"ז שני יום

,dxezd z`,íéøBçà úðéçáadfy ,"zexinf" `id dxezdy - ¦§¦©£©¦
zekiiy dl yiy ,dxezd ly zeipevigd ,"miixeg`" lr aqen

,mlerd zeig `ide mlerlCëì,okl -äàaä ,äçëLa Lðòð §¨¤¡©§¦§¨©¨¨
,íéøBçà úðéça ïî- ¦§¦©£©¦

zeinipta `edy xac

ea zkiiy `l ,mvrzne

`edy xaca m` ik ,dgky

"miixeg`" ly dpigaa wx

ea jiiy - zeipevige

,dgkyéôì epnî íìòðå§¤§¨¦¤§¦
áeúkM äî äòL19: ¨¨©¤¨

íäéìò Lãwä úãBáò"£©©Ÿ¤£¥¤
"eàOé óúkayiy - ©¨¥¦¨

,cec dyry itk dlbra `le miitzkd lr oex`d z` z`yl

`id ,miitzkd lr oex`d z`iypa dpeekdeúà ãçéìe øaçì§©¥§©¥¤

àéä ,"Lãwä úãBáò" ìà ,íéøBçà úðéça ïäL ,"íéôúk"ä©§¥©¦¤¥§¦©£©¦¤£©©Ÿ¤¦
,äàlò äîëç,"ycw" z`xwp "dnkg" -,íéðt úðéçáa ¨§¨¦¨¨¦§¦©¨¦

íMnL,"mipt" zpigaay "d`lir dnkg"n -úBçelä eëLîð ¤¦¨¦§§©
áeúkL Bîk ,ïBøàaL20: ¤¨¨§¤¨

íäéøáò éðMî íéáeúk"§¦¦§¥¤§¥¤
áeúkL Bîëe ,"'eë§¤¨
íéì÷Lc éîìLeøéa21, ¦©§¦¦§¨¦
ïäa äúéä àlL- ¤Ÿ¨§¨¨¤

,zegelaíéðt úðéça§¦©¨¦
,øBçàåeid md `l` - §¨

dpeekd ,ixd ,cala "mipt"

lr oex`d z`iypa

z` xagl ,dzid miitzkd

zk"d,zegeld ly "mipt" zpigal ,zeipevigde "miitíL ïiò- ©¥¨
inlyexia:

icedi dyery ,dwcva zilrp dlrn zxaqen "oexg` qxhpew"ay df oniqa

lkyn ixnbl dlrnly) dnypay "dnkg" zpiga ly invrd lehiady ilk

.ely ald zcewp zeinipta xi`i (dbyde

itke ,"ycewd zxb`"a df oniq ly enewn xzei mi`zn did ,df okezl m`zda

cenill dgizta xkfed xaky

ok` oiivn ,"oexg` qxhpew"

oniq `a cvik oeir jixvy :iaxd

(mitqep mipniq xtqn oke) df

ly ("`ipz"ay) df wlga

."oexg` qxhpew"

mipiprdy ,cer oiivn iaxd

mixaqen - df oniqa mipecipd

ihewl"a (hexit xzia) mb

,d`x zyxt zligza ,"dxez

xn`" ligznd xeaic xn`nae

.r"p v"iixden x"enc` w"k ly g"txz zpyn "'ek mei lka iel oa ryedi 'x

(ä ïîéñ óBñ ñBîòa) "ïúéà ìçðk ä÷ãöe"1.xn`p weqta - §¨¨§©©¥¨§¨¦¨
enk dlbzi - mlrpe xzqen didy htyndy ,"htyn mink lbi" :my

lgp enk wfega dlbzz dwcve ,(dnc`d wnern milbznd) min

,dwfga mxefd wfg lgp `edy ozi`d,Leøtzeipgexa mixacd - ¥
`ed ,mipiprd zeinipteäëLîä àeä "ïúéà ìçp"L Bîk§¤©©¥¨©§¨¨

,"ïúéà" úðéçaî úëLîpä,jynpd lgpk ,dkynd `ed "lgp" - ©¦§¤¤¦§¦©¥¨
z`xwp dnkg ."dnkg" zpigan ,"ozi`"n - dkyndd d`a okidne

recike ."ozi`"2oeyln "ozi`" :"ozi`"a miyexit dylyyswez,

oeyln "ozi`"dyw3oeyln "ozi`"eoyei4dl` mipipr dylye .

`idy ,c"ei ze`a mifnexne icedi znypay "dnkg" zpigaa mpyi

d dpyi c"eiae ,"dnkg" zpigadcewpc"eid lyuewe oeilrd uewe

,oezgzdàéäLzkynp `idy itk - dnkg - "ozi`"d zpiga - ¤¦

,`id ,"lgp" zpigaa"àìëéäa äc÷ð" úðéça5,dlawd oeyla - §¦©§ª¨§¥¨¨
,"dpia"d lkida jynp "dnkg"d zcewpny epiid "`lkida dcewp"

dlrnly) "dnkg" zpigan dnypay invrd lehiadny itk e`

dcewpa jynp ("dpia" ly zeppeazde dbyd ly dad`de lehiadn

`idy ,ald ly ziniptd

ef dkyndl "lkid"d

,"dnkg"nyïéòø ïéøú"e§¥¥¦
"'eëå6,- "oiyxtzn `lc - §

"dnkg" ze`xwpy itk

zexitqd ly "dpia"e

odly "cegi"dy ,dlrnl

meiw myl icinz `ed

ze`xwp od okl ,mlerd

,"oiyxtzn `lc oirx oixz"

,micxtp mpi`y mixag ipy

,ãéúòì úBLnLî "ïúéà" úBiúBàåoeyla ,ynzydl mivexyk - §¦¥¨§©§¤¨¦
zg`a miynzyn ,cizrl dlnd z` zpiivnd ze`a ,ycewd

"lrtz" ,"lrti" ,"lrt`" :o"epe e"iz ,c"ei ,s"l` :zeize`d rax`n

lr dxen "ozi`" dlndy ,`id zeipgexa xacd zernyn ."lrtp"e

,dfk ielib dlbzi cizrly ,cizrly ielibãéúò àðà :Leøt¥£¨¨¦
àéìbúàì7,ip` -cizrmlrda ip` zrk ,zelbzdlcizrledf §¦§©§¨

,dlbziáeúkL Bîk8,"'Bâå écáò ìékNé äpä" :oeyla "likyi" - §¤¨¦¥©§¦©§¦§
,cizrL eðééäå,"icar likyi" xn`p eilry ,giynd z`iaa - §©§¤

úeiîéðt CBz Cøaúé Bãeçéå àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà æà älbúi¦§©¤¨¥¨§¦¦§¨¥§¦¦
äîëç úøàä àeä ,"ïúéà ìçð" úëLîä éãé ìò ,álä úc÷ð§ª©©¥©§¥©§¨©©©¥¨¤¨©¨§¨

,äàlò,dpeilr dnkg -Bãeçéa ìèaì ,álä úeiîéðôa øéàiL ¦¨¨¤¨¦¦§¦¦©¥¦¨¥§¦
,àaìc à÷îòî úéìëúa Cøaúé,ald wnern -úøñä éøçà ¦§¨¥§©§¦¥¨§¨§¦¨©£¥£¨©

äìøòä,ald zlxr -.'åëå úBiîLbä úBåàzîxqezyk - ¨¨§¨¦©£©©§¦§

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë

:ù"ò øåçàå íéðô 'éçá ïäá äúéä àìù íéì÷ùã

ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë
ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà

'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð
ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð

322éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
äúò äðäå .'åëå úåéîùâä úååàúî äìøòä úøñä

א.19. לה, סוטה וראה ט. ז, טו.20.נשא לב, א'.21.תשא הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש''ג פ''ט3.סה''מ סוטה משנה

הארץ''.4.מ''ה. מוסדי ''והאיתנים ב) ו, (מיכה א.5.כמ''ש כ, זח''א א.6.ראה ד, ד.7.זח''ג יח, ראה לקו''ת יג.8.ראה נב, ישעי'
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aezkk) "dlxr"d9z` jiwl` 'd lne" ,"mkaal zlxr z` mzlne" -

ly invrd lehiad lre ald zeinipt lr dxzqd didz `l ("jaal

day ,eytpay "dnkg" zpigan `ad `ed jexa yecwdl dnypd

.zepzydl `ly "zeiyw"d da yie ,dnypd mvr ly "swez"d epyi

,zea`dn dyexia `ay xac

,"oyei"d oipr `hazn jkay

dyly lirl xkfpk

ixd ,"ozi`"a miyexitd

ly ielibd xi`i cizrl

zcewp zeinipta "dnkg"

z` yibxi aldy ,ald

l` invrde wenrd lehiad

cvny `ed jexa yecwd

ielibd cvne ytpay dnkg

.dlrnly "dnkg" ly

,äpäåmb -úeìâa äzò §¦¥©¨§¨
,äfä ìçäweqtd itl - ©¥©¤

dicaera10e` `ed yexitde ,

e` ,"lig" oeyln "lgd"

,"`ib" oeylnïk íb Lé¥©¥
úö÷ øéàäì äöeòé äöò¥¨§¨§¨¦§¨
"ïúéà" úðéçaî 'ä øBà¦§¦©¥¨
álä úeiîéðt úc÷ð CBúì§§ª©§¦¦©¥
éãé ìò eðééäå ,ãéúòì ïéòk§¥¤¨¦§©§©§¥
úe÷ìà õBöéð ìò øøBònL¤§¥©¦¡Ÿ
íéîçø úðéça BLôðaL¤§©§§¦©©£¦

.íéðBéìòä íéaøizlad - ©¦¨¤§¦
,milaben'ä øBà älbúiL äëBæ íãàä ïéàL ïîæ ìk ,úîàa ék¦¤¡¤¨§©¤¥¨¨¨¤¤¦§©¤

Cøaúé Bãeçéa ìèaì ,Bááì úéîéðt úc÷ða "ïúéà" úðéçaî¦§¦©¥¨¦§ª©§¦¦§¨¦¨¥§¦¦§¨¥
àaìc à÷îòî,ald wnern -Lnî Lôpä úBìk ãòlk ,ixd - ¥¨§¨§¦¨©§©¤¤©¨

- jkl dkef mc`d oi`y onfìò äìBãb úeðîçø Lé úîàa éæà£©¤¡¤¥©£¨§¨©
äàlò äîëç úðéçaî CLîð õBöépä ék .BLôðaL õBöépä- ©¦¤§©§¦©¦¦§¨¦§¦©¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkgLëe ,Lnîuevipd-Búðéçaî øéàäì ìBëé Bðéà- ©¨§¤¥¨§¨¦¦§¦¨
,`ed jexa yecwdl `ln lehia `idy "dnkg" zpiga `idyCBúì§

íML ,álä úeiîéðt,ald zeinipta -Bæ äøàä éelb íB÷îly - §¦¦©¥¤¨§¦¤¨¨
mewna ezpigan xi`dl leki epi`y onf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd

,xi`dl eilry.Lnî úeìb úðéçáa äæ éøä,`ed zelbd oipry - £¥¤¦§¦©¨©¨
.el yiy zegekd z` zelbl mileki `lyíéaø íéîçø éãé ìòå§©§¥©£¦©¦

íéðBéìòä,ytpd lr mikynpd -øéàîe ,äéáMäå úeìbäî àöBé ¨¤§¦¥¥©¨§©¦§¨¥¦
,Bæ äaø äáäà úðéça álä úeiîéðt äc÷ð CBúìzelk cr - §§ª¨§¦¦©¥§¦©©£¨©¨

,jxazi ecegil ytpdáeúkM änî òãBpk11äãt øLà á÷òéì" : ©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨
,"íäøáà úàyxcnd yexitl m`zda -12mdxa`y ,`id dpeekd ¤©§¨¨

,awri epnn z`vl jixv didy zekfa ,awri ly ezekfa levipe dctp

`id dpeekd ,'d zceara ,zeipgexae13zcn ,mdxa` zcny dryay ,

z` zelbl) dzelble dzectl yie ,mlrda `id ,dad`de cqgd

.mingxd zcn ,awri df ixd - ?dlbnde dcetd `ed in ixd (dad`d

íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe,'` wlg `ipz -.äî ÷øtoeeik - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¤¤
md mingxdy o`k xaecny

dkixv ,mipeilrd mingx

jk lr zeidl ixd

"`zzlc `zexrz`"

,(dhnln zexxerzd)

efk "`zzlc `zexrz`"e

mipeilrd mingxd jiynzy

zeidl dilr - dhnl cr

,ynn dhnly mipiprdn

,oldl xiaqi owfd epax

lr "`zzlc `zexrz`"dy

ly mingxd oipr - `id jk

dyrna lreta `ad mc`

.miinyb mipipr mr dwcvd

:owfd epax oeylaeúòãeîe©©
úàæ14àúeøòúà ék , Ÿ¦¦§¨¨

àìéòìczexxerzd - ¦§¥¨
,dlrnlnàúeøòúàa§¦§¨¨

àéìz à÷åc àzúìc¦§©¨©§¨©§¨
,àúlî`wec dielz - ¦§¨

,dhnly zexxerzda

eðééäc`zexrz`"d - §©§
jiyndl ick "`zzlc

z`hazn mipeilrd mingxdíéaø íéîçø úeøøBòúä éãé ìò- ©§¥¦§§©£¦©¦
mingx" m` ik ,mzq "mingx" `l"miax,áìamdy ,l`xyi ipa - §¥

:úeiîLb äòtLä ähîì òétLäì ,íéãñç éìîBâå íéðîçø- ©£¨¦§§¥£¨¦§©§¦©§©¨©§¨¨©§¦
zzlìçð" úlòt àéä ä÷ãvä úlòt ïëìå .'eëå óñëå áäæ̈¨¨¤¤§§¨¥§ª©©§¨¨¦§ª©©©

.Lnî "ïúéàdwcv ly "`zzlc `zexrz`"d ici lr ,oky - ¥¨©¨
ici lr dlbzzy ,dnypay "ozi`"n lehiade dad`d mikynp

dl l`y ,owfd epax xiaqi oldl .ald zcewp zeinipta "lgp"d

el rbepyk mc`k ,leab ila `l` ,dcecne zlaben zeidl dwcvl

mc` `l` ;jke jk mekq wx oziy envr z` liabi `l ixd eytp iig

xy`k mb zeidl jixv jk .eytp iig xear lkd zzl oken dfk avna

epax oeylae .leab ila didz dwcvdy ,"ziwl`d ytp"d iigl rbep

:owfdúàæ úòãeî ,äpäå,reci ixd -áeúkM äî15ãòa øBò ék" : §¦¥©©Ÿ©¤¨¦§©
øBò16,ipy xa` lr mc` obi cg` xa`a ,xnelk -Léàì øLà ìëå§¨£¤§¦

"BLôð ãòa ïzéytpl dpeekd eppiprae ,eytp z` livdl - ¦¥§©©§
,úé÷ìàäytpd xear el xy` lk zzl oken zeidl mc` jixvy - ¨¡Ÿ¦

,ziwl`dàeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä øBàa døéàäì17: ©£¦¨§©©¦¥¨

ïåøçà ñøèðå÷
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
äéáùäå úåìâäî àöåé íéðåéìòä íéáø íéîçø é"òå
åæ äáø äáäà 'éçá áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì øéàîå
ù"îëå íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
àìéòìã àúåøòúà éë úàæ úòãåîå .ä"îô à"÷ìá
úåøøåòúä é"ò åðééäã àúìî àéìú à÷åã ú"ìãòúàá
äèîì òéôùäì ç"âå íéðîçø áìá íéáø íéîçø
ä÷ãöä úìåòô ïëìå 'åëå óñëå áäæ úåéîùâ äòôùä
ù"î úàæ úòãåî äðäå .ùîî ïúéà ìçð úìåòô àéä
åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò éë

:ä"á ñ"à íééçä øåàá äøéàäì úé÷ìàä

ו.9. ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב כב.11.א, כט, ˘ËÈÏ"‡:ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰בכתוב''˙È·''ובב''ר סע''ב) (יט, בסנה' אבל יעקב''

ב) זה''ÚÈ˜·זה·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘(פס''ג, כתוב בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ''מ. הל' הובא וכן אברהם''. את וכו')ÂÓˆÚפדה שם בסנה' (הובא

ביקש עתה שם.12.גו'''.ÚÈ˜·לא ב''ר ˘ËÈÏ"‡:13.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''פמ''ה בלקו''א ובכ''מ.14.''כמ''ש א. פח, איוב15.זח''א,

ד. ˘ËÈÏ"‡:16.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰- עור בעד עור י''ל: ואולי בכ''מ. ועד''ז בסוס''י. משא''כ עור'' בעד ''עור גם הובא סוסט''ז ''באגה''ק

זו''. בצדקה (גם) כשמדובר רק והובא (כפשטות) בהגבלה צדקה צה.17.ה''ז ע' תש''מ) (קה''ת, אדה''ז קודש באגרות נדפס האגרת סיום



�� elqk f"h ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

aezkk) "dlxr"d9z` jiwl` 'd lne" ,"mkaal zlxr z` mzlne" -

ly invrd lehiad lre ald zeinipt lr dxzqd didz `l ("jaal

day ,eytpay "dnkg" zpigan `ad `ed jexa yecwdl dnypd

.zepzydl `ly "zeiyw"d da yie ,dnypd mvr ly "swez"d epyi

,zea`dn dyexia `ay xac

,"oyei"d oipr `hazn jkay

dyly lirl xkfpk

ixd ,"ozi`"a miyexitd

ly ielibd xi`i cizrl

zcewp zeinipta "dnkg"

z` yibxi aldy ,ald

l` invrde wenrd lehiad

cvny `ed jexa yecwd

ielibd cvne ytpay dnkg

.dlrnly "dnkg" ly

,äpäåmb -úeìâa äzò §¦¥©¨§¨
,äfä ìçäweqtd itl - ©¥©¤

dicaera10e` `ed yexitde ,

e` ,"lig" oeyln "lgd"

,"`ib" oeylnïk íb Lé¥©¥
úö÷ øéàäì äöeòé äöò¥¨§¨§¨¦§¨
"ïúéà" úðéçaî 'ä øBà¦§¦©¥¨
álä úeiîéðt úc÷ð CBúì§§ª©§¦¦©¥
éãé ìò eðééäå ,ãéúòì ïéòk§¥¤¨¦§©§©§¥
úe÷ìà õBöéð ìò øøBònL¤§¥©¦¡Ÿ
íéîçø úðéça BLôðaL¤§©§§¦©©£¦

.íéðBéìòä íéaøizlad - ©¦¨¤§¦
,milaben'ä øBà älbúiL äëBæ íãàä ïéàL ïîæ ìk ,úîàa ék¦¤¡¤¨§©¤¥¨¨¨¤¤¦§©¤

Cøaúé Bãeçéa ìèaì ,Bááì úéîéðt úc÷ða "ïúéà" úðéçaî¦§¦©¥¨¦§ª©§¦¦§¨¦¨¥§¦¦§¨¥
àaìc à÷îòî,ald wnern -Lnî Lôpä úBìk ãòlk ,ixd - ¥¨§¨§¦¨©§©¤¤©¨

- jkl dkef mc`d oi`y onfìò äìBãb úeðîçø Lé úîàa éæà£©¤¡¤¥©£¨§¨©
äàlò äîëç úðéçaî CLîð õBöépä ék .BLôðaL õBöépä- ©¦¤§©§¦©¦¦§¨¦§¦©¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkgLëe ,Lnîuevipd-Búðéçaî øéàäì ìBëé Bðéà- ©¨§¤¥¨§¨¦¦§¦¨
,`ed jexa yecwdl `ln lehia `idy "dnkg" zpiga `idyCBúì§

íML ,álä úeiîéðt,ald zeinipta -Bæ äøàä éelb íB÷îly - §¦¦©¥¤¨§¦¤¨¨
mewna ezpigan xi`dl leki epi`y onf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd

,xi`dl eilry.Lnî úeìb úðéçáa äæ éøä,`ed zelbd oipry - £¥¤¦§¦©¨©¨
.el yiy zegekd z` zelbl mileki `lyíéaø íéîçø éãé ìòå§©§¥©£¦©¦

íéðBéìòä,ytpd lr mikynpd -øéàîe ,äéáMäå úeìbäî àöBé ¨¤§¦¥¥©¨§©¦§¨¥¦
,Bæ äaø äáäà úðéça álä úeiîéðt äc÷ð CBúìzelk cr - §§ª¨§¦¦©¥§¦©©£¨©¨

,jxazi ecegil ytpdáeúkM änî òãBpk11äãt øLà á÷òéì" : ©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨
,"íäøáà úàyxcnd yexitl m`zda -12mdxa`y ,`id dpeekd ¤©§¨¨

,awri epnn z`vl jixv didy zekfa ,awri ly ezekfa levipe dctp

`id dpeekd ,'d zceara ,zeipgexae13zcn ,mdxa` zcny dryay ,

z` zelbl) dzelble dzectl yie ,mlrda `id ,dad`de cqgd

.mingxd zcn ,awri df ixd - ?dlbnde dcetd `ed in ixd (dad`d

íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe,'` wlg `ipz -.äî ÷øtoeeik - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¤¤
md mingxdy o`k xaecny

dkixv ,mipeilrd mingx

jk lr zeidl ixd

"`zzlc `zexrz`"

,(dhnln zexxerzd)

efk "`zzlc `zexrz`"e

mipeilrd mingxd jiynzy

zeidl dilr - dhnl cr

,ynn dhnly mipiprdn

,oldl xiaqi owfd epax

lr "`zzlc `zexrz`"dy

ly mingxd oipr - `id jk

dyrna lreta `ad mc`

.miinyb mipipr mr dwcvd

:owfd epax oeylaeúòãeîe©©
úàæ14àúeøòúà ék , Ÿ¦¦§¨¨

àìéòìczexxerzd - ¦§¥¨
,dlrnlnàúeøòúàa§¦§¨¨

àéìz à÷åc àzúìc¦§©¨©§¨©§¨
,àúlî`wec dielz - ¦§¨

,dhnly zexxerzda

eðééäc`zexrz`"d - §©§
jiyndl ick "`zzlc

z`hazn mipeilrd mingxdíéaø íéîçø úeøøBòúä éãé ìò- ©§¥¦§§©£¦©¦
mingx" m` ik ,mzq "mingx" `l"miax,áìamdy ,l`xyi ipa - §¥

:úeiîLb äòtLä ähîì òétLäì ,íéãñç éìîBâå íéðîçø- ©£¨¦§§¥£¨¦§©§¦©§©¨©§¨¨©§¦
zzlìçð" úlòt àéä ä÷ãvä úlòt ïëìå .'eëå óñëå áäæ̈¨¨¤¤§§¨¥§ª©©§¨¨¦§ª©©©

.Lnî "ïúéàdwcv ly "`zzlc `zexrz`"d ici lr ,oky - ¥¨©¨
ici lr dlbzzy ,dnypay "ozi`"n lehiade dad`d mikynp

dl l`y ,owfd epax xiaqi oldl .ald zcewp zeinipta "lgp"d

el rbepyk mc`k ,leab ila `l` ,dcecne zlaben zeidl dwcvl

mc` `l` ;jke jk mekq wx oziy envr z` liabi `l ixd eytp iig

xy`k mb zeidl jixv jk .eytp iig xear lkd zzl oken dfk avna

epax oeylae .leab ila didz dwcvdy ,"ziwl`d ytp"d iigl rbep

:owfdúàæ úòãeî ,äpäå,reci ixd -áeúkM äî15ãòa øBò ék" : §¦¥©©Ÿ©¤¨¦§©
øBò16,ipy xa` lr mc` obi cg` xa`a ,xnelk -Léàì øLà ìëå§¨£¤§¦

"BLôð ãòa ïzéytpl dpeekd eppiprae ,eytp z` livdl - ¦¥§©©§
,úé÷ìàäytpd xear el xy` lk zzl oken zeidl mc` jixvy - ¨¡Ÿ¦

,ziwl`dàeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä øBàa døéàäì17: ©£¦¨§©©¦¥¨

ïåøçà ñøèðå÷
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
äéáùäå úåìâäî àöåé íéðåéìòä íéáø íéîçø é"òå
åæ äáø äáäà 'éçá áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì øéàîå
ù"îëå íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
àìéòìã àúåøòúà éë úàæ úòãåîå .ä"îô à"÷ìá
úåøøåòúä é"ò åðééäã àúìî àéìú à÷åã ú"ìãòúàá
äèîì òéôùäì ç"âå íéðîçø áìá íéáø íéîçø
ä÷ãöä úìåòô ïëìå 'åëå óñëå áäæ úåéîùâ äòôùä
ù"î úàæ úòãåî äðäå .ùîî ïúéà ìçð úìåòô àéä
åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò éë

:ä"á ñ"à íééçä øåàá äøéàäì úé÷ìàä

ו.9. ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב כב.11.א, כט, ˘ËÈÏ"‡:ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰בכתוב''˙È·''ובב''ר סע''ב) (יט, בסנה' אבל יעקב''

ב) זה''ÚÈ˜·זה·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘(פס''ג, כתוב בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ''מ. הל' הובא וכן אברהם''. את וכו')ÂÓˆÚפדה שם בסנה' (הובא

ביקש עתה שם.12.גו'''.ÚÈ˜·לא ב''ר ˘ËÈÏ"‡:13.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''פמ''ה בלקו''א ובכ''מ.14.''כמ''ש א. פח, איוב15.זח''א,

ד. ˘ËÈÏ"‡:16.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰- עור בעד עור י''ל: ואולי בכ''מ. ועד''ז בסוס''י. משא''כ עור'' בעד ''עור גם הובא סוסט''ז ''באגה''ק

זו''. בצדקה (גם) כשמדובר רק והובא (כפשטות) בהגבלה צדקה צה.17.ה''ז ע' תש''מ) (קה''ת, אדה''ז קודש באגרות נדפס האגרת סיום



�elqk f"i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו י"ז שלישי יום

mpi`y ,epnely iyp` ly zqpkd zian miciqg owfd epax giken ,df oniqa

mdn cg`y llba ,dltza jix`nd xeaiv gily "cenr"l zybl miyxn

.zkll gxken `ed ik ,dltzd z` xenbl xdnn

oi`yk) "ekxa"e "dyecw" renyl `l elit` el did aheny ,xne` owfd epax

dndnzdl ote` meya leki `ed

mixg`l rixtdl xy`n (xzei

zekix` ,oky ,dltza jix`dl

miig ly oipr `id dltzd

,mini zekix` zpzepe

zekix`a mixg`l mirixtnyke

.mdiigl micxei ixd - dltzd

oipry ,oiivn mb owfd epax

dpeeka dltza zeppeazdd

yecwdl dad`d z` zelbl

zxzeqnd dad`d ,`ed jexa

aeig `ed - l`xyin cg` lka

z`hazn jka ,oky ,dxezd on

ick opeazdl - "zad`e" zevn

.dad`d z` zelble xxerl

,äòeîMä äáBè àì ,äpä¦¥Ÿ¨©§¨
,éðèa æbøzå ézòîL- ¨©§¦©¦§©¦§¦

,owfd epax xne`íò øLà£¤©
íéøéáòî 'ä1äázä éðôlîmrt cer zybl miyxn mpi` - ©£¦¦¦¦§¥©¥¨
z` ,"cenrl"éLðà ìk ìL íéîé úeëéøàå íéiça õôçä Léàä̈¦¤¨¥©©¦©£¦¨¦¤¨©§¥

"èòî Lc÷î"aL eðéîBìLzqpkd zia ly -2,,L"ðà ìL äfä §¥¤§¦§¨§©©¤¤
lre ,xeaiv gily xeza zekix`a ezltz ici lry ,epnely iyp` -

miig mdl `ian `ed - zekix`a milltzn x`yd lk mb eci

,mini zekix`eì"æø øîàîk3ìL :ìL åéîé íéëéøàî íéøác äL §©£©©©§Ÿ¨§¨¦©£¦¦¨¨¤
íäî ãçàå ,íãà,`ed -éøànä.Búlôúa Cdltzy ixd - ¨¨§¤¨¥¤©©£¦¦§¦¨

.mini zekix`a dxeyw zekix`aBì ä÷eçc äòMäL éî íb óàå§©©¦¤©¨¨§¨
äMã÷ úiðò øçà ãò ïézîäì ïôà íeLa Bì øLôà éàå ,øúBéa§¥§¦¤§¨§Ÿ¤§©§¦©©©£¦©§ª¨

äfä øeaö-çéìMä úøæç ìLjix`n df dltz lray iptn - ¤£¨©©§¦©¦©¤

,dltzaì àlL Bì áBè áBè àìäãøélî ,eëøáe äMã÷ òîL £Ÿ¤Ÿ¦§Ÿ©§ª¨¨§¦¥¥
,íéiça íéöôçä ìL íäéiçì,zekix`a lltzdl mivexy dl` - §©¥¤¤©£¥¦©©¦

,miig `iand xacdéøèt àðîçø ñðàå4,yecwd xht qep`d z` - §Ÿ¤©£¨¨©§¥
xeht `ed ixd - zkll gxken `ed ,qep` `edy oeik ,`ed jexa

."ekxa"e "dyecw" renyln
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ע''ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש''א שכינה˜¯·�Â˙ע''פ יחוד תפלה - ב) נה, (שבת זו''ן יחוד ועיכוב ,

א.2.וקוב''ה''. כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס''א.5.נצבים סקכ''ד אדה''ז א.6.שו''ע לה, להעתיק7.ר''ה כדאי הסברה, ליתר

האברך על הוקם גבר המפורסם הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו

משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה'

עתה אך הימים. כל באמת להם זה והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים

ה על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות כמלאכיעברו קול והרמת תנועה שום ובלי בחפזון דוקא כמותם להתפלל תפלה

בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון

פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות

רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות.

ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב

נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה

ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת

נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה

בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה להם

ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו ואת ידו את איש ירים לא
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'éçáì àáì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäàä ïäá
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'åë êááì ìëá 'åë úáäàå ÷åñôáù äáäàä úåöî
ì"æ í"áîøä ù"îë úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
ò"î ç"îø ìëì øå÷îå äùøùå äøåúä éãåñéî àéäù
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åà àëôäúà 'éçá àåäù 'åë úåöåöéð øøáì àçéùî

תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל על וע"כ וד"ל.

שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם

כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני פ''ז.8.ומגודל התפלה שער סנ''ב.9.פע''ח טואו''ח

ה.10. ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - א' ב: יא, בזח''א ג'. מ''ע היא להרמב''ם (בסהמ''צ ''צע''ק

''ראשון א) עג, (ע''ז חז''ל מל' ולהעיר וכו'). מ''¯‡˘ÔÂה' לכל שרש דאהבה קטן חינוך מתניא ולהעיר (שורשבטל''. דיראה מ''ע גם (כולל ע

שורש ובמילא) רפ''ב.12.המצות''.ÏÎמל''ת) יסוה''ת סי''ב.13.הל' קה''ת) (הוצאת להה''מ תורה אור לספר בהוספות גם וראה
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תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל על וע"כ וד"ל.

שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם

כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני פ''ז.8.ומגודל התפלה שער סנ''ב.9.פע''ח טואו''ח

ה.10. ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - א' ב: יא, בזח''א ג'. מ''ע היא להרמב''ם (בסהמ''צ ''צע''ק

''ראשון א) עג, (ע''ז חז''ל מל' ולהעיר וכו'). מ''¯‡˘ÔÂה' לכל שרש דאהבה קטן חינוך מתניא ולהעיר (שורשבטל''. דיראה מ''ע גם (כולל ע

שורש ובמילא) רפ''ב.12.המצות''.ÏÎמל''ת) יסוה''ת סי''ב.13.הל' קה''ת) (הוצאת להה''מ תורה אור לספר בהוספות גם וראה



��elqk g"i iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו י"ח רביעי יום

àëtäúà úðéça àeäL,(aehl rxd zkitd=) -àéôkúà Bà- ¤§¦©¦§©§¨¦§©§¨
,(rxd ziitk=)ék" ,òãBpk úé÷ìàä Lôðì úéðeiçä Lôð ìL¤¤¤©¦¦§¤¤¨¡Ÿ¦©©¦

"'eë Lôpä àeä ícä14,- ©¨©¤¤
,mc`d zeigeícäå§©¨

ïéìëàî íBé ìëa Lcçúî¦§©¥§¨¥¢¨¦
,ïé÷Lîelke` mc`dy - ©§¦

mc`dy ixd ,dzeye

ytpd xear ,ynzyn

lka ,dyecwde ziwl`d

xxane miwyne milke`d

,mday zevevipd z`íâå- §©
,mc`díéLeaìnî ï÷úðå ìòtúî,mze` yael `edy -äøéãå- ¦§¨¥§¦§©¦©§¦§¦¨

,da xc `edy.'eëly mipipra milvepn mlerd ipipr lky ixd -

dyrpd zevevipd xexia oipr `hazn dfa .dyecwe ziwl`d ytp

zekix` zrk zyxcp okle .dltzd zrya dad`d zelbzd ici lr

.zeppeazda dltzdäî©
úBøBca ïk ïéàM¤¥¥©
úBîLð eéäL ,íéðBLàøä̈¦¦¤¨¦§
¯ Cøòä éìBãb úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§¥¨¤¤

øeøaä äéäly - ¨¨©¥
,zevevipdòâøk äNòð©£¤§¤©

ãáì òîL úàéø÷a¦§¦©§©§©
é÷eñôe äéðôlL úBëøáe§¨¤§¨¤¨§¥

,'eëå äøö÷a äøîæc- §¦§¨¦§¨¨§
ly ze`vezde dad`d zelbzd icedia dyrp xak cala dfny

,dad`d:ïéánì éãå§©©¥¦

"Eúéîò úà çéëBz çëBä"1l"f epinkg jk lr mixne` -2:elôà" ¥©¦©¤£¦¤£¦
."íéîòt äàîz`f eyri - mrt cere mrt egiked xaky zexnl - ¥¨§¨¦

.minrt d`n elit`,úàæìå,owfd epax xne` -ìëeà àì §¨ŸŸ©
Léøçäìe ÷tàúäì§¦§©¥§©£¦

ãBò ÷òælîzexnl - ¦¦§Ÿ
xxer xak owfd epaxy

,jk lr gikedeúBðò ìB÷a§£
äLeìç3:znbrd cvn - £¨

,oipray ytpàúehîa§©¨
,ïéLéôð ïéîçøa ,eëépî- ¦©§§©£¦§¦¦

mingxa mkn ywan ipixd

,miaxìò àð eñeç¨©
eøîMäå ,íëéúBLôð©§¥¤§¦¨§
ìò ãàî ãàî eøäfäå§¦¨£§Ÿ§Ÿ©
äãBáòä ìòå äøBzä©¨§©¨£¨

älôz Bæ ¯ álaL4,äðeëa ¤©¥§¦¨§©¨¨
ìéçúäì,dltzd -ílk §©§¦ª¨

,älîa älî ãçàk ãçé©©§¤¨¦¨§¦¨
äæå ,äëa äæå äëa äæ àìå§Ÿ¤§Ÿ§¤§Ÿ§¤
äçéN çéNî äæå íîBc¥§¤¥¦©¦¨
øwòå .eðøîLé 'ä ,äìèa§¥¨¦§§¥§¦©

ïé÷æða àîøâe äaqä- ©¦¨§¨¨¦§¨¦
`ly dn ,wfpd mxebe

itk cgi mlek milltzn

,zeidl jixvyàeä
,äázä éðôì íéãøBiäî- ¥©§¦¦§¥©¥¨

,"cenr"d iptlàeäL,"daiz"d iptl dcixid -äöBøä ìëì ø÷ôä ¤¤§¥§¨¨¤
éúøôà óèBçä ,åéìâø èLôì5çà íb ïéàL úîçî Bà ,äöBø ã ¦§Ÿ©§¨©¥¤§¨¦¥£©¤¥©¤¨¤

.'eëå.jkl mi`zn epi`y in ybip `linae ,"cenr"d iptl zybl - §
,úàæì éàå,okle -àìå ÷ç äòeá÷ äðwúå ,äöeòéä äöòä úàæ §¦¨ŸŸ¨¥¨©§¨§©¨¨§¨Ÿ§Ÿ

äæì íéeàøä íéòeá÷ íéLðà øçáì eðéäc ,íBìLå ñç ãBò øáòé©£Ÿ©§¨§©§¦§Ÿ£¨¦§¦¨§¦¨¤
,"cenr"d iptl lltzdl -

éevøa Bà ,ìøBbä ét ìò©¦©¨§¦
,ïéðnä áødl`y evxiy - Ÿ©¦§¨

iptl elltzi dl` e`

miie`xd md ine ."cenr"d

?jkleðééäc,dl` - §©§
älîa älî íéìltúnL¤¦§©§¦¦¨§¦¨
,íø ìB÷a òevnä Cøãa§¤¤©¦©§¨

íéëéøàî àìå,dltza - §Ÿ©£¦¦
íéøv÷î àìå éàcî øúBé¥¦©§Ÿ§©§¦

.íBìLå ñç íéôèBçåz` - §§¦©§¨
.dltzdìhî íäéìòå©£¥¤ª¨

,äázä éðôì ãøéì äáBç¨¥¥¦§¥©¥¨
øLà BîBéa ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨§£¤
åéìà óñàìå ,Bì òébé©¦©§¤¡Ÿ¥¨

Ceîñ áéáñlral - ¨¦¨
,dltzdíéìltúnä ìk̈©¦§©§¦

,íéðt ìk ìò úö÷ ìB÷a§§¨©¨¨¦
àìåmilltzny dl` - §Ÿ

àìå Lçìadl` - §©©§Ÿ
-y,íBìLå ñç íéôèBç§¦©§¨

úBðLé úBðwúa øàáîëå§©§Ÿ¨§©¨§¨
,úBøéò änëarawpy - §©¨£¨

.jk odaäzòå,owfd epax xne` -,ïönàìe ï÷fçìe ïLcçì éúàa §©¨¨¦§©§¨§©§¨§©§¨
) ,íBìLå ñç íìBòì ãBò eèBné ìaci azka,(ãìàåb ãìàåb :- ©¦§¨©§¨§©§§©§

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

òãåðë úé÷ìàä ùôðì úéðåéçä ùôð ìù 'éôëúà
íåé ìëá ùãçúî íãäå 'åë ùôðä àåä íãä éë
äøéãå íéùåáìîî ï÷úðå ìòôúî íâå ïé÷ùîå ïéìëåàî

åãá ë"àùî .'åëúé÷ìàä úåîùð åéäù íéðåùàøä úåø
ãáì ù"÷á òâøë äùòð øåøéáä äéä êøòä éìåãâ

:ì"ãå 'åëå äøö÷á æ"ãñôå äéðôìù úåëøáå
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כג.14. יב, יז.1.ראה יט, א.2.קדושים לא, יח.3.ב''מ לב, תשא - הכתוב ל' יג.4.ע''פ יא, עקב עה''פ ספרי א. ב, Î''˜5.תענית ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡'החוטף' סנ''ג), או''ח בב''י (הובא תנ סי' ח''א הרשב''א שו''ת ל' ע''פ - רגליו' '''לפשוט תפז): ס''ע ביאורים לקוטי (בספר

ל הכוונה אולי - 'אפרתי' ק''ש'. 'חוטפין תשסט: בלק בפרש''י) (הובא יל''ש א) (קלג, חולין ראה א):·'- א, (ש''א ברד''ק הובאו בזה הפי'

כו'''. בקודשיא חולק פליג מיוחס,
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וגו'. ולבנינו לנו והנגלות ב.10.אלקינו יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, 13.56.משלי ע' שלום תורת
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,miax oeyl `edyìàøNé úBîLðì íéiçä øB÷î íL ìò©¥§©©¦§¦§¦§¨¥

úB÷ìçpä,mxewna mb xacd jk `linne ,l`xyi zenyp -Cøc ©¤§¨¤¤
ì ììkìLíäL ,òöîàå ìàîNe ïéîé ,ïée÷ äLmiew dyly - §¨¦§Ÿ¨©¦¨¦§Ÿ§¤§©¤¥

:md ,dl`ãñç,oinid ew -äøeáâe,l`nyd ew -,'eëå,xnelk - ¤¤§¨§
.irvn`d ewd `edy zx`tzãñç úcnî ïLøML úBîLðe§¨¤¨§¨¦¦©¤¤

'eë ì÷äì ãñç étìk úBhäì ïk íb ïúâäðäxacd z` xizdl - ©§¨¨¨©¥§©§©¥¤¤§¨¥
xac eze`e ;cqg ly oipr `edy ,dyecwl zelrl lkeiy ick

,'eke dxeabd zcnn oyxyy zenypa,òãBpkowfd epaxy itk - ©¨
exhexta x`anaexl i`ny zia okly ,bi oniq "ycwd zxb`"a h

aexa miliwn lld ziae ,dxeabd zcnn myxeyy iptn ,mixingn

lkd dyecway zeid ,`l` ;cqgd zcnn myxeyy iptn ,mixwnd

zllek dxeabe ,dxeab mb dkeza zllek cqgy jk ,zellkzda

lld ziae miliwn i`ny zia mda mixwn mpyi okl ,cqg mb dkeza

xyt`y ,dxezc dlbp ly mipipra xacd jk m` ixd - .mixingn

wqt zpwqn zwqda "dvwd l` dvwd on" zwelgn didzy xacd

- dxezdn dklddøîçå ì÷å ïkL ìëåmdy mipiprda - §¨¤¥§©¨Ÿ¤
eðéäìà 'äì úBøzñpäa§©¦§¨©¡Ÿ¥

eîéçøe eìéçc ïeðéàc- §¦§¦§¦
,dad`e d`xi mdy

ãç ìëc àaìå àçBîác¦§¨§¦¨§¨©
déìéc àøeòéL íeôì ãçå§©§¦¨¦¥
eale egena mi`haznd -

itl cg`e cg` lk ly

,exeriyøòLîc äî íeôì§©¦§©¥
,déaìa`edy dn itl - §¦¥

''xry'' gzete ,eala xryn

dbydd xi`z ekxc ,eala

.eala genayáeúkL Bîk§¤¨
LBãwä øäfa11÷eñt ìò12 ©Ÿ©©¨©¨

:'Bâå dìòa íéøòMa òãBð¨©§¨¦©§¨§
"dlra"y yxtn xdefd -

epiidly lrad ,d"awd

rcep" `ede ,l`xyi zqpk

,"mixrya" ;ea miwaczne reci dyrp `ed - ,"wacz`e rciiz`

dbydae lkya (dxryd oeyln "mixrya") mixryny dn itl

helwl ick ala migzety (xry oeyln "mixrya") xryd itle

,yecwd xdefd ixacn xxazn mipt lk lr .gendn dbydd z`

cg` lka md ,d"awda zewiac ly ,d`xie dad` ly mipiprdy

oeyln "mixry" :my xdefa iyily yexit edf) ihxtd exeriy itl

zwcven ,'d zad`e 'd z`xi ipipr lr xaecnyke - (xeriy

driny dnec dpi`"y (y"p`) miciqgd oia ze`hazdd dxe`kl

zexxerzd ixac iaxdn mirneyy dn dnec epi`y ,"di`xl

epax eli`e - mixtqa mi`xewe mi`exy dnl 'd zceara zekxcde

dceara zekxcde ze`xed ("`ipz"d xtqa) xtqa o`k qipkn owfd

,oldl owfd epax ,la` ,xiaqn ?'d z`xie 'd zad` ly ziniptd

epax z` exikde erciy dl`a ,"iixikne iircei"a o`k xaecny

zcear ipipra zevr "zecigi"a eze` mil`ey eidy dl` ,owfd

owfd epaxy dl` lr ok mb `id dpeekdy ,miyxtn miciqg ;'d

rceimze`xiknemze`,ecnly zenypd lk zellkp jkae ,

xikde rci dl` lk z` - ''`ipz''d xtq z` dpcnlze zecnel

,'d zceara ze`xede zevr df xtqa azk mliayae ,owfd epax

a''yxd iaxdy itke ;''zecigi''l eil` mlek md eqpkp eli`k

xne` ocr eznyp13.owfd epax mr xacl ernyn `ipzd cenil :

:owfd epax oeylae

äîã÷ä
íéì÷áù ì÷ õåöéð ãò íäéèøôå ìàøùé úåììë àåáø íéùù
àúééøåàá ïàøù÷úî åäìåë ìàøùé éðá åðéîòáù êøòä éúåçôå
äæ éøä ÷"äæá òãåðë ä"á÷äì ïúåà úøù÷îä àéä àúééøåàå
ììëá ùøãéì äøåúä äðúéðù óàå ìàøùé úåììëì úåììë êøã
äá úùøùåîä ìàøùéî úéèøô ùôð ìëì úåèøô éèøôå èøôå
:äøåúáù éèøôä åîå÷î øéëî úåéäì äëåæ íãà ìë ïéà éøä
åðéàø åðàöî åðéðáìå åðì úåìâðä øúéäå øåñéà úåëìäá óà äðäå
åìàå ùîî äö÷ä ìà äö÷ä ïî íéàøåîàå íéàðú ú÷åìçî
íééçä øå÷î íù ìò íéáø ïåùì íééç íéäìà éøáã åìàå
ìàîùå ïéîé ïéå÷ äùìùì ììë êøã úå÷ìçðä ìàøùé úåîùðì

ããñç úãîî ïùøùù úåîùðå 'åëå äøåáâå ãñç íäù òöîàå
å"÷å ù"ëå òãåðë 'åë ì÷äì ãñç éôìë úåèäì ïë íâ ïúâäðä
ìëã àáìå àçåîáã åîéçøå åìéçã åðéàã åðéäìà 'äì úåøúñðäá

å ãçù"îë äéáéìá øòùîã äî íåôì äéìéã àøåòéù íåôì ãç
:'åâå äìòá íéøòùá òãåð ÷åñô ìò ÷"äæá

ב.6. כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו תניא פי ב.8.על עג, ג', לה'9.חלק "הנסתרות כח: כט, דברים הפסוק לשון פי על

וגו'. ולבנינו לנו והנגלות ב.10.אלקינו יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, 13.56.משלי ע' שלום תורת



�. . .mei meid

oey`x meielqk ehc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,ayie :yneg
.grÎfr :mildz

.y"r xeg`e . . . 'idy dn j` :`ipz

."dad`a zeidl dleki dpi`e" l"v ,"dad`a ze`xl dleki dpi`e" :ayie d"c `"eza

ora`d sx`c'n f` hb`f (h"yrad) rciif xrc :irvn`d x"enc` epal xtiq owfd epiax¨©¨
odrfrb hip l`npiiw h`d'n orklree ,orci` ` ev elit` ,l`xyi zad` sie` ytp zxiqn`aqd] ¨¨

.[e`x `l mrt s`y icedil elit` ,l`xyi zad` lr ytp zxiqn 'idzy jixvy xne` (h"yrad)

ipy meielqk fhc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,ayie :yneg
.atÎhr :mildz

.d"a q"` . . . dwcve :`ipz

zcearl ald z` caryi ,ezcleza ald lr hilyd gend xy` ,`ed c"ag zhiya ixwir ceqi
.d"a mlerd `xea zlecba zrcd zwnrde dpad dlkyd jezn ,z"iyd

iyily meielqk fic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,ayie :yneg
.ftÎbt :mildz

.l"ce 'eke . . . `l dpd :`ipz

mlerd 'ide xn`y in z` xikdle rcil ,dpiae dnkg ilkid ixry zgzet c"ag zeciqg
dxene ,ef dlkydn zaiiegnd alay dcn dze`a lrtzdl ald iybx zxxern ,zilky dbyda
.eale egena 'ied z` cearl ycewd l` zybl leki 'ilic `xeriy metl cg`e cg` lk xy` jxc

iriax meielqk gic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,ayie :yneg
.htÎgt :mildz

.'ek df znerl . . . gikez gked :`ipz

תחנון. אומרים אין במנחה

elit` `le ,'zi ezlef xac mey uetgl `ly (epiid) izvtg `l jnre 'igac dad` :azek v"vd
epiidc ,cal 'zi el wx dad`d 'idz `l` ,'ek `xap c"eia wx ik ,oezgze oeilr r"b mdy ux`e miny
:oeyld dfa xne` 'idy .ezewiaca (owfd epiax) r"p x"enn oeyld rnyp 'id jke .ynn 'zi r"ednl

hip xrn liee ji` 'ek a"der oiic hip liee ji` r"b oiic hip liee ji` ,hqip x`b rf liee ji`¨
oiil` jic f`xzei `l ipevx ,'ek jly `adÎmlera dvex ipi` ,jly ocrdÎoba dvex ipi` ;dne`na utg ipi`]

.[cala jze` xy`n

zayelqk hib"yz'd

וצדקתך. הרחמים אב אומרים אין עובדיה. חזון הפטרה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,glyie :yneg

íåé
ïåùàø
:mildz

fr :wxtn

gr wxt cr

íåé
éðù
:mildz

hr :wxtn

at wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

bt :wxtn

ft wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

gt wxtn

ht wxt cr

. . .mei meid

.ev-v :mildz
.i"dfra dxvwe . . . mya `xwpd `"ewl xtq :`ipz

.il`tip`n . . . axd (` znkqd
.odkd. . . axd (a

בר"ה. ולא בשויו"ט לא למעריב, או למנחה בטלית מתעטף הש"ץ אין

.il`t`p`a k"ne ,b"lwz ayie 'b - yhixfrnn - cibnd axd ly `lelid

.axr zeptl ,h"pwz ,ayie 'b ,elqk hi - oey`xd exq`nn zexigl `vi owfd x"enc`

epl 'c dyr xy` mei ik ,ricedl jixv `c oebk mxa :owfd epiax azknnmei ,elqk hi mei
dct weqta mildz 'qa izixwyke ,r"p yecwd epiax ly `ax `leld mei ,aeh ik ea ltkedy 'b

.mely 'cn melya iz`vi ,eixg`ly weqt izlgzdy mcew ,iytp melya

wefige ,miaxa g"`ce zilbpd dxezl mizr zeriawa zeaeh zehlgd zlawe zecrezd mei
.mirx zad`a miciqgd ikxc

yhiee`aeila .gikez gked d"c w"db`a x`eand xcqd t"re ,q"yd zwelg xcql mibdep
iptn - owfd epiax ly `leld mei - zaha c"k q"yd zwelg mixcqn 'id jli`e b"qxz zpyn

.elqk hia i`ptd qt`

oey`x meielqk kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,ayie :yneg
.bw-fv :mildz

.n"bap l"f . . . mipaxd zenkqd :`ipz

.`hiee`lqa f"pwz elqk 'k 'b mei dxnbp dpey`xd mrta - `ipz - mipepia ly xtq zqtcd
.dpen`de cegid xrye ohw jepg - ipy wlg ,mipepia ly xtq - oey`x wlg :lleke

dqtcp - `xza `xecdn ;h"pwz ieewl`f :dpey`xl dqtcp - `nw `xecdn - daeyzd zxb`
.e"qwz ee`lwy :dpey`xl

- miwlgd 'c lk ly zpwezn d`vez .c"rwz ee`lwy - dpey`xd mrta - ycewd zxb`
.minrt dnk dqtcpe dxfge ,q"xz m`x `pliee

ipy meielqk `kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,ayie :yneg
.dw-cw :mildz

.'ebe dlra . . . hwlnd zncwd :`ipz

oe` q`b oi` odrb oe` ,'ilic 'ixeriy metl cg lk dt lra zeipyn orpxrlqie` jif l`f orn¨
.giynd ipt oiif lawn ev oiif dkef orn hree hinxrc ,zeipyn o'xfg

mininz ,zayd meie iying mei ,ipy mei - miciqg mzq :zeciqg orpxrl ortx`c miciqg
.mei lka zg` dry -

iytg mebxz

.giynd ipt lawl dkfp jka - ,zeipyn xefgl aegxa dkildd zrae ,ekxr itk cg` lk dt-lra zeipyn opyl yi

lka zg` dry - mininz ,zayd meie iying mei ,ipy mei - 'milibx' miciqg :zeciqg cenll mikixv miciqg

.mei

íåé
éùéîç
:mildz

v :wxtn

ev :wxt cr

íåé
éùù
:mildz

fv :wxtn

bw :wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

cw :wxtn

dw :wxt cr



�י . . .mei meid

.ev-v :mildz
.i"dfra dxvwe . . . mya `xwpd `"ewl xtq :`ipz

.il`tip`n . . . axd (` znkqd
.odkd. . . axd (a

בר"ה. ולא בשויו"ט לא למעריב, או למנחה בטלית מתעטף הש"ץ אין

.il`t`p`a k"ne ,b"lwz ayie 'b - yhixfrnn - cibnd axd ly `lelid

.axr zeptl ,h"pwz ,ayie 'b ,elqk hi - oey`xd exq`nn zexigl `vi owfd x"enc`

epl 'c dyr xy` mei ik ,ricedl jixv `c oebk mxa :owfd epiax azknnmei ,elqk hi mei
dct weqta mildz 'qa izixwyke ,r"p yecwd epiax ly `ax `leld mei ,aeh ik ea ltkedy 'b

.mely 'cn melya iz`vi ,eixg`ly weqt izlgzdy mcew ,iytp melya

wefige ,miaxa g"`ce zilbpd dxezl mizr zeriawa zeaeh zehlgd zlawe zecrezd mei
.mirx zad`a miciqgd ikxc

yhiee`aeila .gikez gked d"c w"db`a x`eand xcqd t"re ,q"yd zwelg xcql mibdep
iptn - owfd epiax ly `leld mei - zaha c"k q"yd zwelg mixcqn 'id jli`e b"qxz zpyn

.elqk hia i`ptd qt`

oey`x meielqk kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,ayie :yneg
.bw-fv :mildz

.n"bap l"f . . . mipaxd zenkqd :`ipz

.`hiee`lqa f"pwz elqk 'k 'b mei dxnbp dpey`xd mrta - `ipz - mipepia ly xtq zqtcd
.dpen`de cegid xrye ohw jepg - ipy wlg ,mipepia ly xtq - oey`x wlg :lleke

dqtcp - `xza `xecdn ;h"pwz ieewl`f :dpey`xl dqtcp - `nw `xecdn - daeyzd zxb`
.e"qwz ee`lwy :dpey`xl

- miwlgd 'c lk ly zpwezn d`vez .c"rwz ee`lwy - dpey`xd mrta - ycewd zxb`
.minrt dnk dqtcpe dxfge ,q"xz m`x `pliee

ipy meielqk `kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,ayie :yneg
.dw-cw :mildz

.'ebe dlra . . . hwlnd zncwd :`ipz

oe` q`b oi` odrb oe` ,'ilic 'ixeriy metl cg lk dt lra zeipyn orpxrlqie` jif l`f orn¨
.giynd ipt oiif lawn ev oiif dkef orn hree hinxrc ,zeipyn o'xfg

mininz ,zayd meie iying mei ,ipy mei - miciqg mzq :zeciqg orpxrl ortx`c miciqg
.mei lka zg` dry -

iytg mebxz

.giynd ipt lawl dkfp jka - ,zeipyn xefgl aegxa dkildd zrae ,ekxr itk cg` lk dt-lra zeipyn opyl yi

lka zg` dry - mininz ,zayd meie iying mei ,ipy mei - 'milibx' miciqg :zeciqg cenll mikixv miciqg

.mei

íåé
éùéîç
:mildz

v :wxtn

ev :wxt cr

íåé
éùù
:mildz

fv :wxtn

bw :wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

cw :wxtn

dw :wxt cr
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ראשון יום בימינו הבית להר עליה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìëàð Bðéà øBëa äî©§¥¤¡¨

.úéaä éðôa àlà ìëàé àì éðL øNòî óà ,úéaä éðôa àlà¤¨¦§¥©©¦©©£¥¥¦Ÿ¥¨¥¤¨¦§¥©©¦

הרמב"ם טו)לדעת ו, לאחר(ביהב"ח גם קיימת המקדש קדושת

אותן וקידש לשעתה וירושלים העזרה "קידש שלמה כי חורבנו,

לבוא". לעתיד

בימינו. נוהגת לא הבית שקדושת סובר הראב"ד ואילו

מהמשנה הרמב"ם שיטת על מ"ה)ומקשה פ"א שני הקובעת(מעשר

יהיו אלא בירושלים שני מעשר פירות אוכלים אין הזה שבזמן

קדושה אין החורבן שלאחר הרי שיירקבו, עד מונחים

כרת". בו אין שם עתה "הנכנס ולדעתו, בירושלים!

הראב"ד: השגת את ליישב יש כאן הרמב"ם מלשון אבל

ההשוואה מפני היא בימינו שני מעשר אכילת לאי הסיבה

הגמרא (כדברי הבית בפני אלא נאכל שאינו נט)לבכור (זבחים

הבית קדושת אבל בנוי), אינו המזבח כאשר בכור לאכול שאין

חרב. כשהוא גם קיימת

אברהם' ה'מגן קובע זה ב)לפי תקסא, למעשה:(או"ח הלכה

המקדש למקום עתה והנכנס וקיימין, שרירין הרמב"ם "דברי

מתים". טמאי שכולנו כרת, חייב

שני יום ברכה לצורך הערמה

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìò íéøòäì øzîª¨§©£¦©

Bcáòìe ,íéìBãbä Bzáe Bðáì íãà øîBà ?ãöék .BøNòî ïBéãt¦§©©§¥©¥¨¨¦§¦©§¦§©§

.'øNònä ïäa Eì äãôe ,elàä úBònä úà Eì àä' :éøáòä̈¦§¦¥§¤©¨¨¥§¥§¨¤©©£¥

הפודה אך חומש, להוסיף צריך מפירותיו, שני מעשר הפודה

חומש. להוסיף חייב לא אחר, אדם של מעשר

חילול בעת להוסיף שיש החומש הרי השאלה: ונשאלת

מקדושה והוצאתו המעשר פדיית על קנס הוא שני, מעשר

מקנס להתחמק אפשרות נותנים חכמים מדוע כן, ואם לחולין.

מלשון שמשמע (כפי כך על ממליצים אף מסוימת ובמידה זה,

המשנה)?

נפלא דבר סופר' ה'חתם סב)מחדש או"ח :(שו"ת

אלוקינו ה' אתה "ברוך מברך מטבע על שני מעשר המחלל

שהוטל החומש בשל אולם, שני". מעשר פדיון על העולם מלך

אלא המטבע, על מלחלל להימנע אנשים החלו המחלל, על

הפסידו וכך לפדות, מבלי ואכלום הפירות, עם לירושלים עלו

את ולעשות להערים אפשרות חז"ל נתנו לכן הברכה. את

כדי – מהחומש יפטרו שבכך אף אחר, ידי על הפדיון

בברכה. יזכו שהפודים

שלישי יום משותף 'חילול'

:·È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øNòî úBòî Bì eéä̈§©£¥

éúBøt ìò ïéìlçî elàä úBònä éøä' :Bøáçì øîBà . .ìëàéå . . 'E ¥©£¥£¥©¨¨¥§ª¨¦©¥¤§Ÿ©

.íeìk ãéñôä àìå ,äøäèa Bøáç ïúBà¨£¥§¨¢¨§Ÿ¦§¦§

הוא ומי כלום", הפסיד "ולא במילים הרמב"ם כוונת מהי

הפסיד? שלא זה

הדברים: ביאור

בבקר . . הכסף "ונתת האומרת שהתורה לומר, מקום היה

כאשר רק שני מעשר מעות לחלל איפשרה ובשכר" וביין ובצאן

או לקרבן בהמה בכסף קונה שהוא כלומר, טורח. הכסף בעל

שלו פירותיו על כספו את שמחלל או בטהרה, לאכילה מזון

ובטהרה. בקדושה ואוכלם

חבירו, פירות על מחלל המעשר כסף בעל כאשר אבל

הוא ומצידו בטהרה, המעשר את לאכול שיטרח זה הוא וחבירו

לחלל! אפשרות אין – תמורה כל אין

שלפנינו: בהלכה הרמב"ם שולל כזו מחשבה

"לא בעליו כאשר גם מעשר כספי לחלל התירה התורה

על ועוברת מתחללת שני מעשר שקדושת אף כלום". הפסיד

הנ הטירחה וכל חבירו, חבירופירות כתפי על נופלת לכך לוית

הפסיד ("לא תמורה כל נותן אינו המעות בעל ואילו בלבד,

וחבירו הפירות, על מחוללות המעות כזה באופן גם – כלום")

בטהרה. יאכלם – הפירות בעל –

[e cenr ,clw oniq mirxf ,ogleyd jexr]

רביעי יום ממון? נחשבת הנאה' 'טובת האם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïäéìòáì ïäa äkæî§©¤¨¤§©£¥¤

,ïéôéìça úBøNònä ïäì úBð÷äì ìBëé Bðéà ìáà . . ò÷ø÷ áb ìò©©©§©£¨¥¨§©§¨¤©©©§©£¦¦

.äøéëîk äàøpL éðtî¦§¥¤¦§¤¦§¦¨

מספרת יא)הגמרא היו(ב"מ נוספים ותנאים גמליאל שרבן

ראשון' ש'מעשר גמליאל רבן אמר נסיעה, כדי תוך בספינה.

לוי, שהיה יהושע לרבי קנוי מפירותיו להפריש אמור שהוא

בו שיזכה עקיבא לרבי נתון להפריש אמור שהוא עני' ו'מעשר

לעניים.

'אגב קנין זה שהיה אומר זירא ר' בדבר: אמוראים ונחלקו

'חצר'. קנין זה שהיה אומר ורבא קרקע'.

יכול היה לא גמליאל שרבן סובר רבא הריטב"א: וכתב

יש לבעלים כי 'חליפין' או 'אגב' בקנין זאת לעשות

אינם שבעצם היינו בלבד, הנאה' 'טובת ומעשרות בתרומות

שכך, כיון לתת. ולוי כהן לאיזה לבחור שרשאי ורק שלו

זירא ר' ואילו הפקר. הקונה קנין בסוג רק נקנים הפירות

יכולים ולכן ממשי, כממון נחשבת הנאה' ש'טובת סובר

או 'אגב' בקנין גם ומעשרות תרומות להקנות הבעלים

'חליפין'.

ב'אגב', המעשרות את להקנות שניתן זירא כר' פוסק רבינו

כמכירה. שנראה מפני חליפין מקנין מסתייג אך

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

חמישי יום הכלל בנחלת היחיד שמחת

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Y áBhä ìëa zçîNå§¨©§¨§¨©

.äçîNa ïìëàì áiç àeäL ììkî¦§¨¤©¨§¨§¨§¦§¨

הכניסה לאחר להביאם שיש בתורה נאמר הביכורים על

למדו ומכאן בה". וישבת "וירשתה לז)לארץ: שחובת(קידושין

ושבע שכבשו שבע – שנה עשרה ארבע לאחר רק חלה ביכורים

שחילקו.

: ביאור טעונים והדברים

לארץ שהביאו על לה' הודיה יהודי מבטא ביכורים בהבאת

ממי הדבר יימנע ומדוע המשובחים. מפירותיה לו ונתן ישראל

יכבשו ישראל בני שכל עד פריו, מראשית לראות זכה שכבר

הארץ? כל את ויחלקו

לבאר: ויש

הרמב"ם אומר הביכורים הבאת מתוך(כאן)על להיות שעליה

ישנו עוד כל – כאחד מאוחדים ישראל שכל היות הלב. שמחת

אין בארץ, ונחלתו חלקו את קיבל שלא אחד יהודי אפילו

בני שכל לאחר רק ביכורים מביאים כן על מושלמת. השמחה

בארץ. חלקם את קיבלו הכלל מן יוצא בלי ישראל

[154 cenr ,h jxk zegiy ihewl]

שישי יום בצק מודדים כך

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úáiçL äqòä øeòL¦¨¦¨¤©¤¤

ìL Bîk ?Bæ äcî äìéëî änëå . . çî÷ øîòä àìî Y älçaL §©¨§Ÿ¨Ÿ¤¤©§©¨§¦¨¦¨§¨Ÿ

.äöéa Lîçå úBiðBðéa íéöéa íéòaøàå§©§¨¦¥¦¥¦§Ÿ¤¥¨

לפי נקבע החלה שיעור שעיקר הרמב"ם מלמדנו זו בהלכה

משקל את מפרט וכן קמח"), העומר ("מלא הכלי תכולת

הקמח.

נאה הרא"ח קנח)וכתב ע' תורה המכיל(שיעורי לכלי שהכוונה ,

משקל את למדוד דרכים שתי ויש גרם. 2500 במשקל מים

את ויכה הכלי את ינענע הכלי, שפת עד קמח ימלא א) הקמח:

בהתאם קמח, גרם 1666 ומשקלו כלשהו. בדבר הכלי שולי

הרמב"ם ב)לדברי א, עדויות כשני(פיה"מ הוא הקמח שליששמשקל

מבלי רפוי באופן בכלי קמח יתן ב) זהה. בנפח המים ממשקל

האומרים לדברי בהתאם קמח, גרם 1250 ומשקלו לנענע,

המים. ממשקל כמחצית הוא הקמח שמשקל

יש גרם 1666 במשקל שמעיסה נאה הרא"ח כתב ולמעשה,

להפריש יש גרם 1250 במשקל ומעיסה בברכה, חלה להפריש

ברכה. בלי

הזקן רבינו מדברי ב)אמנם, תנו, ידחוק(שו"ע "שלא שכתב

כלל הזכיר ולא ברפוי", לתוכו יכניסנו אלא . . בתוכו הקמח

משיעור גם להפריש שיש לכאורה מבואר הכלי, את לנענע שיש

צדק' ה'צמח כתב וכן בברכה. רכג)זה יו"ד פונט(שו"ת 3 ששיעורו

גרם 1230 היינו יא)רוסי, ע' מילואים משוע"ר, הלכות .(קיצור

שבת-קודש כהונה? מתנות שייכות למי

:„È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙ÂÎÏ‰øeñà ,ïîöò úBðznäå§©©¨©§¨¨

áiç Bðéà ¯ ïøëî Bà ,ï÷éfä Bà ,ïìëàå øáò . . ïìëàì ìàøNéì§¦§¨¥§¨§¨¨©©£¨¨¦¦¨§¨¨¥©¨

ì.òeãé òáBz Bì ïéàL ïBîî àeäL éðtî ,ílL §©¥¦§¥¤¨¤¥¥©¨©

בדיני מתשלום פטור כהונה מתנות המזיק התוספות, לדעת

פטור הר"ן, ולדעת לשלם. חייב שמים ידי לצאת הבא אך אדם,

לשלם", חייב "אינו שכתב הרמב"ם ומלשון שמים. מדיני אף

היינו התוספות, כדעת שסובר נראה "פטור", כתב ולא

לצאת כדי לשלם עליו מוטל אך אותו, מחייבים אינם שבית-דין

שמים משנה)ידי .(כסף

המחלוקת: סברות את לבאר ויש

אלא נתינתן, קודם למתנות זיקה אין לכהנים הר"ן, לדעת

המתנות את הזיק אם כלשהו. לכהן אותן לתת חייב הבית שבעל

כלפיו תביעה אין כהן לאף אך המצוה, לביטול גרם אמנם –

לאיש. הזיק לא כי שמים, מדיני אף ופטור

לכלל שייכות כהונה מתנות והרמב"ם, התוספות לדעת ואילו

ואם לתת. כהן לאיזה הבחירה ניתנה הבית שלבעל אלא הכהנים

ביכולתו בפרט כהן שלכל רק הכהנים, לאחד הזיק למעשה כן,

לחייבו אפשר אי ולכן לחברך, אלא נותן הייתי לך לא לומר:

עליו הכהנים, לאחד נזק נגרם שבעצם כיון אך דין. בבית ממון

שמים. ידי לצאת כדי לשלם

[i"wq q"wq zrc zeeg d`xe ;c"q n"exz ipic ,dpia ixn`]
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חמישי יום הכלל בנחלת היחיד שמחת

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Y áBhä ìëa zçîNå§¨©§¨§¨©

.äçîNa ïìëàì áiç àeäL ììkî¦§¨¤©¨§¨§¨§¦§¨

הכניסה לאחר להביאם שיש בתורה נאמר הביכורים על

למדו ומכאן בה". וישבת "וירשתה לז)לארץ: שחובת(קידושין

ושבע שכבשו שבע – שנה עשרה ארבע לאחר רק חלה ביכורים

שחילקו.

: ביאור טעונים והדברים

לארץ שהביאו על לה' הודיה יהודי מבטא ביכורים בהבאת

ממי הדבר יימנע ומדוע המשובחים. מפירותיה לו ונתן ישראל

יכבשו ישראל בני שכל עד פריו, מראשית לראות זכה שכבר

הארץ? כל את ויחלקו

לבאר: ויש

הרמב"ם אומר הביכורים הבאת מתוך(כאן)על להיות שעליה

ישנו עוד כל – כאחד מאוחדים ישראל שכל היות הלב. שמחת

אין בארץ, ונחלתו חלקו את קיבל שלא אחד יהודי אפילו

בני שכל לאחר רק ביכורים מביאים כן על מושלמת. השמחה

בארץ. חלקם את קיבלו הכלל מן יוצא בלי ישראל

[154 cenr ,h jxk zegiy ihewl]

שישי יום בצק מודדים כך

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úáiçL äqòä øeòL¦¨¦¨¤©¤¤

ìL Bîk ?Bæ äcî äìéëî änëå . . çî÷ øîòä àìî Y älçaL §©¨§Ÿ¨Ÿ¤¤©§©¨§¦¨¦¨§¨Ÿ

.äöéa Lîçå úBiðBðéa íéöéa íéòaøàå§©§¨¦¥¦¥¦§Ÿ¤¥¨

לפי נקבע החלה שיעור שעיקר הרמב"ם מלמדנו זו בהלכה

משקל את מפרט וכן קמח"), העומר ("מלא הכלי תכולת

הקמח.

נאה הרא"ח קנח)וכתב ע' תורה המכיל(שיעורי לכלי שהכוונה ,

משקל את למדוד דרכים שתי ויש גרם. 2500 במשקל מים

את ויכה הכלי את ינענע הכלי, שפת עד קמח ימלא א) הקמח:

בהתאם קמח, גרם 1666 ומשקלו כלשהו. בדבר הכלי שולי

הרמב"ם ב)לדברי א, עדויות כשני(פיה"מ הוא הקמח שליששמשקל

מבלי רפוי באופן בכלי קמח יתן ב) זהה. בנפח המים ממשקל

האומרים לדברי בהתאם קמח, גרם 1250 ומשקלו לנענע,

המים. ממשקל כמחצית הוא הקמח שמשקל

יש גרם 1666 במשקל שמעיסה נאה הרא"ח כתב ולמעשה,

להפריש יש גרם 1250 במשקל ומעיסה בברכה, חלה להפריש

ברכה. בלי

הזקן רבינו מדברי ב)אמנם, תנו, ידחוק(שו"ע "שלא שכתב

כלל הזכיר ולא ברפוי", לתוכו יכניסנו אלא . . בתוכו הקמח

משיעור גם להפריש שיש לכאורה מבואר הכלי, את לנענע שיש

צדק' ה'צמח כתב וכן בברכה. רכג)זה יו"ד פונט(שו"ת 3 ששיעורו

גרם 1230 היינו יא)רוסי, ע' מילואים משוע"ר, הלכות .(קיצור

שבת-קודש כהונה? מתנות שייכות למי

:„È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙ÂÎÏ‰øeñà ,ïîöò úBðznäå§©©¨©§¨¨

áiç Bðéà ¯ ïøëî Bà ,ï÷éfä Bà ,ïìëàå øáò . . ïìëàì ìàøNéì§¦§¨¥§¨§¨¨©©£¨¨¦¦¨§¨¨¥©¨

ì.òeãé òáBz Bì ïéàL ïBîî àeäL éðtî ,ílL §©¥¦§¥¤¨¤¥¥©¨©

בדיני מתשלום פטור כהונה מתנות המזיק התוספות, לדעת

פטור הר"ן, ולדעת לשלם. חייב שמים ידי לצאת הבא אך אדם,

לשלם", חייב "אינו שכתב הרמב"ם ומלשון שמים. מדיני אף

היינו התוספות, כדעת שסובר נראה "פטור", כתב ולא

לצאת כדי לשלם עליו מוטל אך אותו, מחייבים אינם שבית-דין

שמים משנה)ידי .(כסף

המחלוקת: סברות את לבאר ויש

אלא נתינתן, קודם למתנות זיקה אין לכהנים הר"ן, לדעת

המתנות את הזיק אם כלשהו. לכהן אותן לתת חייב הבית שבעל

כלפיו תביעה אין כהן לאף אך המצוה, לביטול גרם אמנם –

לאיש. הזיק לא כי שמים, מדיני אף ופטור

לכלל שייכות כהונה מתנות והרמב"ם, התוספות לדעת ואילו

ואם לתת. כהן לאיזה הבחירה ניתנה הבית שלבעל אלא הכהנים

ביכולתו בפרט כהן שלכל רק הכהנים, לאחד הזיק למעשה כן,

לחייבו אפשר אי ולכן לחברך, אלא נותן הייתי לך לא לומר:

עליו הכהנים, לאחד נזק נגרם שבעצם כיון אך דין. בבית ממון

שמים. ידי לצאת כדי לשלם

[i"wq q"wq zrc zeeg d`xe ;c"q n"exz ipic ,dpia ixn`]
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ראשון יום

ב ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

.‡- ירּוׁשלים מחֹומת לפנים לבעליו נאכל ׁשני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעׂשר
יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹו'". ׁשם ׁשמֹו המקדש]לׁשּכן [בזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָ
ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל הּבית, ּבפני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלא
ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "מעׂשר ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּבית,

הּׁשמּועה מּפי - "וצאנ רבינו]ּבקר ממשה למדּו,[מסורת ְְְְְִִֶַָָָֹ
לא ׁשני מעׂשר אף הּבית, ּבפני אּלא נאכל אינֹו ּבכֹור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה

הּבית. ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַַָָיאכל

ּבׁשויהּו,·. הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר ׁשּפֹודין חסידּות, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמּדת
רצה ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
לא ּפֹודה; - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ּבפרּוטה מנה ׁשוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפּדֹות

ההקּדׁש מן חמּור זה בפרוטה]יהיה לפדותו ;[שמותר ְְִִֵֶֶֶַָ
הּגדֹול. לּים הּפרּוטה ְְִַַַַָָָּומׁשלי

מּפרֹות‚. ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעׂשר חּלל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
עליהן, ׁשחּלל הּפרֹות את וׂשֹורף מחּלל; זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאחרֹות,

רבעי נטע ּכפדיֹון לאחרים, ּתּקלה יהיּו ׁשּלא פירותּכדי -] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר - רביעית שנה ׁשּבארנּושל ּכמֹו הּזה, ְְְֵֶֶַַַַּבּזמן

מאכלֹות. אּסּורי ְְֲִִֵַָּבהלכֹות

.„- ּבירּוׁשלים הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּכׁשם
ואין ׁשם, אֹותֹו מחּללין ואין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין אין ְְְְִִֵֵֵַָָָּכ
אין - הּזה ּבּזמן אף לירּוׁשלים, נכנס ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמֹוכרין
ׁשּירקב. עד ׁשם אֹותֹו מּניחין אּלא מּׁשם, אֹותֹו ִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמֹוציאין
ׁשּירקב. עד אֹותֹו מּניחין מּׁשם, והֹוציאֹו עבר אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכן
הּזה, ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר מפריׁשין אין ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלפיכ
ּומפריׁשין לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ירקב. הּזה, ּבּזמן ׁשם הפריׁשֹו ואם ּופֹודהּו. ׁשם, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותֹו

רביעית‰. מּמּנּו ׁשּׁשתה אֹו ׁשני, מעׂשר ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹיין
אחד ּכל על ולֹוקה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאכל
לחֹומה, חּוץ ׁשלׁשּתן אכל אם ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָואחד
אלהי ה' לפני "ואכלּת ׁשּנאמר: - מלקּיֹות ׁשלׁש ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻלֹוקה
לאכל תּוכל "לא ונאמר: ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹמעׂשר
'לא נאמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבׁשערי
עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על לחּיב ?'ּבׁשערי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹתאכלם

.Âׁשּנכנס אחר אֹותֹו ׁשּיאכל עד הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו
ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: - ירּוׁשלים ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלחֹומת
למקֹום ׁשּנכנס ּכיון וגֹו'"; אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹוגֹו'",
ׁשּיּכנס קדם אכלֹו אם אבל לֹוקה; - חּוץ ואכלֹו ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאכילתֹו,

מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִִִֵֶַַַַַָלירּוׁשלים,

.Êמּזה האֹוכל - ּבחּוץ ּומקצתֹו ּבפנים, מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמקצת
ּב והאֹוכל מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין נכנס, לא חּוץׁשעדין ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹ

לֹוקה. ׁשּנכנס, ְִִֶֶֶַמּזה

.Á,נטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר ּפֹודין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין

הּוא מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום" מּמ ירחק "ּכי ְְְֱִִִִֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ּבחּוץ, ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה ּבּמקֹום. נפּדה ואינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנפּדה,
הּמעׂשר, נכנס ולא הֹואיל - ּבקנה אֹותֹו אֹוחז היה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאפּלּו

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו מּתר זה ְְֲִֵֶַַָָָֻהרי

.Ëּדמאי ׁשל אפּלּו - לירּוׁשלים ׁשּנכנס ׁשני [-מעׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מעושרים] ספק ׁשּכברפירות מּׁשם, להֹוציאֹו אסּור -ְְִִֶָָָ

מחיצֹות העיר]קלטּוהּו ּבכסף[חומות הּנלקחין ּפרֹות וכן ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
עבר ."אלהי ה' לפני ׁשם, "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעׂשר,
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוהֹוציאן,

מּדבריהם מחיצֹות, חכמים]ּוקליטת מעׂשר[מתקנת אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַ
מחיצֹות - מּדבריהם ׁשהּוא ּפרּוטה, ׁשוה ּבחמׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻׁשאין
- ׁשני מעׂשר מעֹות אבל להֹוציאֹו; ואסּור אֹותֹו, ְְְְֲֲִִֵֵַָָקֹולטֹות

ויֹוצאין. לירּוׁשלים, ְְְִִִִִַָָנכנסין

.Èויצאּו ירּוׁשלים, ּבתֹו ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּפרֹות
ׁשּלא אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעׂשר עליהן להֹוציא יכֹול אינֹו -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
ויאכל ׁשּלהן ׁשני מעׂשר יחזר אּלא לירּוׁשלים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכנסּו
האּלּו הּפרֹות ּכל עׂשה אפּלּו ּבחּוץ. נפּדה ואינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,
- נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו, אחר ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמעׂשר
- ּבּמחיצֹות הּוא חמר ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ּכּלם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻיחזרּו

קלטּו. וקלטּו, ְְְִָָהֹואיל

.‡Èּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרֹות
ּבמקצה ּתאנים וסּלי לּגת, ענבים סּלי ּכגֹון [לייבוש]ויצאּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

- ּדמאי ּפרֹות וכן ּבחּוץ; ׁשּלהן ׁשני מעׂשר לפּדֹות מּתר -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
- ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ּפי על ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאף

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני מעׂשר ֲִִֵֵֶֶַַָּפֹודין

.·Èאם - ּופדין ּבירּוׁשלים, ׁשּנטמאּו ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות
הּטמאה ּבולד בדברנטמאּו שנגע ע"י שנטמא מאכל [כגון: ְְְְִִַַָֻ

ׁשּולדטמא] מּפני ּבפנים; יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו הּטמאה, ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻֻהּטמאה
ּפי על אף - הּטמאה ּבולד ואפּלּו ּבחּוץ ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֻׁשּנטמאּו
מקֹום. ּבכל ונאכלין נפּדין, אּלּו הרי - לירּוׁשלים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּנכנסּו

.‚Èׁשּלא מנת על ּבׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבּמה
והרי ונכנס הֹואיל - התנה לא אם אבל הּמחיצֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹּתתּפׂשן
הּתֹורה, מן ׁשני מטּמא ולד ׁשאין הּתֹורה, מן טהֹור ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּוא

יֹוצא. ואינֹו מחיצֹות, קלטּוהּו ְְְְִֵֵָָּכבר

.„Èתבואה]ּתלּתן לאכלּה[מין מּתר - ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ
גדילתם]צמחֹונין וכן[בתחילת לאכילה; ראּויה היא ׁשּכ , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]ּכרׁשיני ואם[מאכל צמחֹונין. יאכלּו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

לירּוׁשלים להּכנס מּתרת זֹו הרי - עּסה מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשה
ּבירּוׁשלים, נטמאּו ואם הּפרֹות; ּבכלל ׁשאינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּולהֹוציאּה,

ּבחּוץ. ויאכלּו ְְִֵַָָיּפדּו

.ÂËונֹופֹו החֹומה, מן לפנים עֹומד ׁשהּוא [ענפיו]אילן ְְִִִִֵֶַָָ
ׁשני; מעׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - לחֹומה חּוץ ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנֹוטה
הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ׁשּנכנס ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַּומעׂשר

לירּוׁשלים. ּׁשּנכנס ְְִִִֶַַַָּכמה
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.ÊËהחֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהן החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים
ּדבר; לכל ּכלפנים ולפנים, החֹומה מּכנגד - לחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולחּוץ, החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
מּכנגד - לחּוץ ּופתחיהן לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלהחמיר.
ּומּכנגד אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ולחּוץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָהחֹומה
להחמיר. ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולפנים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָהחֹומה

ּכלפנים. החֹומה, ועבי ְְְֳִִִַַַָָוהחּלֹונֹות

ג ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

"ולא‡. ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאֹוכל
טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעׂשר ּבין - ּבטמא" מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבערּתי
אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, טמא; והאֹוכל טהֹור ׁשהּמעׂשר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו - ׁשּיּפדה קדם ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבירּוׁשלים
חּוץ ּבטמאה אכלֹו אם אבל אכילתֹו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָֻֻּבטמאה,

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]לירּוׁשלים, .[מלקות ְִִִַַַַַָ

עד·. אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את ּבֹו להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו
ּבטמא". מּמּנּו בערּתי "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּפדה,

.‚- ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכבר
ּבתֹורת ּבטהרה, ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל; אֹותֹו, ְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעׂשר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּפרֹות

ּופֹודהּו. ּבטמאה, ׁשני מעׂשר מפריׁש - טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻּכׁשהן

מן„. לֹוקה - ׁשני מעׂשר אכל ואם ּכּטמא; - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל
ׁשהּתרּומה ּתרּומה; אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,
ּבֹו: נאמר ׁשהרי - 'קדׁש' קרּוי ׁשני ּומעׂשר 'קדׁש', ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹקרּויה
ּפי על אף ׁשני, מעׂשר אֹוכל - ׁשּטבל וטמא לה'". ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ"קדׁש

ׁשמׁשֹו העריב לגמרי]ׁשּלא יטהר שאז השמש, שקעה טרם -]. ְֱִִֶֶֹ

לֹוקה,‰. - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעׂשר ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָהאֹוכל
אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, מּמּנּו"; באני אכלּתי "לא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים. אכילתֹו, ְֲֲֲֲִִִִִִַַַָָָָּבמקֹום

ּדבריהם ׁשל ּבאנינּות ּבפנים ׁשאכלֹו חכמים]אֹו -[מתקנת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Âהּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזה
הּוא - ּבלבד הּמיתה ּוביֹום עליהם. להתאּבל חּיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא
ׁשּנאמר: מּדבריהם, אֹונן - ולּלילה הּתֹורה, מן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹונן
אסּור הּיֹום ה'", ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת ְְְִִֵֵַַַַַַָָָ"ואכלּתי
- נקּבר ּכ ואחר רּבים, ימים הּמת נׁשּתהה מּתר. ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻולּלילה
הּוא הּקבּורה, יֹום עם הּמיתה, יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ְִִִֶַַַַַָָָָָּכל

לילֹו. ּתֹופׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהם; ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאֹונן

.Êאם - ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולא
מּכין ּדבריהם, ּובאנינּות לֹוקה; ּתֹורה, ׁשל ּבאנינּות ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאכלן

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Áּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
ו[הניקנות]הּנלקחֹות מעׂשר, -ּבמעֹות מעׂשר מעֹות לא ְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ּבחזקת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻמּפני
מעושרים]ּדמאי ספק פירות הארץ;[- לעם ולּתנֹו ּבאנינּות, ְְְְֲִִֶַַַָָ

חבר, אצל ׁשני מעׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא,
אבל הארץ; עם ּבנֹו יד ּתחת הּמעׂשר ונמצא ימּות ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמא

הארץ. עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמפקידין

.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר
לאּבד ּומּתר לירּוׁשלים; ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא, ּכל ְִִִִֵֶַַָָָָָֻמֹוליכֹו
מעּוט? היא וכּמה ּבּדרכים. ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמעּוט

מּכגרֹוגרת תאנה]ּפחֹות אבל[- ּבפרּוד; ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר הּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּכגרֹוגרת,
ּכנגּדֹו. ואֹוכל הארץ, לעם נֹותנֹו זה הרי - מּכגרֹוגרת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּפחֹות
לאּבד. מפריׁשין ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבל

.Èלפני "ואכלּת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, לאכילה נּתן ׁשני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשר
ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. וסיכה, וכּו'"; אלהי ְְְְְְֱִִִִִֶָָָָֹה'
ׁשּנאמר: - ועבדים ּובגדים ּכלים ּבֹו ׁשּיּקח ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָצרכיו,
ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר למת", מּמּנּו נתּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא
- ּדברים ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם הּגּוף; את מקּים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
למת ותכריכים ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ּבדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאפּלּו

מעׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו אֹוכל זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמצוה

.‡Èּדבר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמעׂשר
יין יסּו ולא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס לׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּדרּכֹו
הּפרֹות את יסחט ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוחמץ,
ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, מהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוציא

הּׁשמן את מרקחת]מפּטמין הּיין.[במיני את מפּטמין אבל , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ
אּלא ׁשּנסרח; וׁשמן ׁשעּפׁשה ּפת לאכל אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואין

קדּׁשה. מּמּנּו ּפקעה אדם, מאכל ׁשּנפסל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכיון

.·Èּבמעׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל
ׁשּנתן ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשמרים חּלין. ּבתֹורת לאכלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשני

- מים ה:]עליהן וׁשני[בפעם ּכמעׂשר, אסּור זה הרי ראׁשֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מּתר. - ראׁשֹון ואפּלּו ּדמאי, ׁשל ּכחּלין; ְְֲִִִֶַַָָֻֻֻמּתר

.‚È,והׁשּביחּו ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין
חׁשּבֹון לפי לקמן]הּׁשבח יבאר עם[- ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

חציר]קפלֹוטֹות לפי[מין הּׁשבח והׁשּביחּו, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ
ְֶחׁשּבֹון.

.„Èזה לּׁשני. הּׁשבח והׁשּביחה, ׁשאפיּה מעׂשר ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעּסה
נּכר ׁשּׁשבחֹו ּכל הֹותיר[בטעמו]הּכלל: אם [הוסיף]- ְְִִִִֶַָָֹ

הּׁשבח מּדה, הֹותירה לא ואם חׁשּבֹון; לפי הּׁשבח ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמּדה,
ּבּמּדה, הֹותיר אפּלּו - נּכר ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָלּׁשני

ּבלבד. לּׁשני ְִִֵֶַַַַהּׁשבח

.ÂËׁשּׁשוה מעׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד
והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה,
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו,

וכן ּורביע. הּדברים.ּבארּבעה ּבׁשאר זֹו ּדר על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

.ÊËנֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף - ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
חזזית ּגּבי על ולא צּנית, ּגּבי על לא חבורות]אֹותֹו ואין[- ; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ

לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו: וכּיֹוצא קמיע מּמּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעֹוׂשין

.ÊÈ."הּוא "לה' ׁשּנאמר: הּוא, ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָמעׂשר
והמקּבל הּטבל לֹו נתן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה אינֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מֹוכרין ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעׂשר; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש

מרהינין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין משכון]אֹותֹו, כעין -] ְְְְְְִִִֵֵַַ
אֹותֹו. מחליפין ְְִִֵַואין

.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו, יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד
ּכיצד מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ּומׁשּכן, עבר ׁשּלֹו. ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמעׂשר
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.ÊËהחֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהן החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים
ּדבר; לכל ּכלפנים ולפנים, החֹומה מּכנגד - לחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולחּוץ, החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
מּכנגד - לחּוץ ּופתחיהן לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלהחמיר.
ּומּכנגד אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ולחּוץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָהחֹומה
להחמיר. ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולפנים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָהחֹומה

ּכלפנים. החֹומה, ועבי ְְְֳִִִַַַָָוהחּלֹונֹות

ג ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

"ולא‡. ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאֹוכל
טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעׂשר ּבין - ּבטמא" מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבערּתי
אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, טמא; והאֹוכל טהֹור ׁשהּמעׂשר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו - ׁשּיּפדה קדם ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבירּוׁשלים
חּוץ ּבטמאה אכלֹו אם אבל אכילתֹו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָֻֻּבטמאה,

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]לירּוׁשלים, .[מלקות ְִִִַַַַַָ

עד·. אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את ּבֹו להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו
ּבטמא". מּמּנּו בערּתי "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּפדה,

.‚- ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכבר
ּבתֹורת ּבטהרה, ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל; אֹותֹו, ְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעׂשר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּפרֹות

ּופֹודהּו. ּבטמאה, ׁשני מעׂשר מפריׁש - טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻּכׁשהן

מן„. לֹוקה - ׁשני מעׂשר אכל ואם ּכּטמא; - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל
ׁשהּתרּומה ּתרּומה; אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,
ּבֹו: נאמר ׁשהרי - 'קדׁש' קרּוי ׁשני ּומעׂשר 'קדׁש', ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹקרּויה
ּפי על אף ׁשני, מעׂשר אֹוכל - ׁשּטבל וטמא לה'". ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ"קדׁש

ׁשמׁשֹו העריב לגמרי]ׁשּלא יטהר שאז השמש, שקעה טרם -]. ְֱִִֶֶֹ

לֹוקה,‰. - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעׂשר ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָהאֹוכל
אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, מּמּנּו"; באני אכלּתי "לא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים. אכילתֹו, ְֲֲֲֲִִִִִִַַַָָָָּבמקֹום

ּדבריהם ׁשל ּבאנינּות ּבפנים ׁשאכלֹו חכמים]אֹו -[מתקנת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Âהּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזה
הּוא - ּבלבד הּמיתה ּוביֹום עליהם. להתאּבל חּיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא
ׁשּנאמר: מּדבריהם, אֹונן - ולּלילה הּתֹורה, מן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹונן
אסּור הּיֹום ה'", ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת ְְְִִֵֵַַַַַַָָָ"ואכלּתי
- נקּבר ּכ ואחר רּבים, ימים הּמת נׁשּתהה מּתר. ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻולּלילה
הּוא הּקבּורה, יֹום עם הּמיתה, יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ְִִִֶַַַַַָָָָָּכל

לילֹו. ּתֹופׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהם; ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאֹונן

.Êאם - ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולא
מּכין ּדבריהם, ּובאנינּות לֹוקה; ּתֹורה, ׁשל ּבאנינּות ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאכלן

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Áּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
ו[הניקנות]הּנלקחֹות מעׂשר, -ּבמעֹות מעׂשר מעֹות לא ְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ּבחזקת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻמּפני
מעושרים]ּדמאי ספק פירות הארץ;[- לעם ולּתנֹו ּבאנינּות, ְְְְֲִִֶַַַָָ

חבר, אצל ׁשני מעׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא,
אבל הארץ; עם ּבנֹו יד ּתחת הּמעׂשר ונמצא ימּות ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמא

הארץ. עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמפקידין

.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר
לאּבד ּומּתר לירּוׁשלים; ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא, ּכל ְִִִִֵֶַַָָָָָֻמֹוליכֹו
מעּוט? היא וכּמה ּבּדרכים. ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמעּוט

מּכגרֹוגרת תאנה]ּפחֹות אבל[- ּבפרּוד; ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר הּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּכגרֹוגרת,
ּכנגּדֹו. ואֹוכל הארץ, לעם נֹותנֹו זה הרי - מּכגרֹוגרת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּפחֹות
לאּבד. מפריׁשין ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבל

.Èלפני "ואכלּת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, לאכילה נּתן ׁשני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשר
ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. וסיכה, וכּו'"; אלהי ְְְְְְֱִִִִִֶָָָָֹה'
ׁשּנאמר: - ועבדים ּובגדים ּכלים ּבֹו ׁשּיּקח ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָצרכיו,
ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר למת", מּמּנּו נתּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא
- ּדברים ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם הּגּוף; את מקּים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
למת ותכריכים ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ּבדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאפּלּו

מעׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו אֹוכל זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמצוה

.‡Èּדבר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמעׂשר
יין יסּו ולא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס לׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּדרּכֹו
הּפרֹות את יסחט ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוחמץ,
ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, מהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוציא

הּׁשמן את מרקחת]מפּטמין הּיין.[במיני את מפּטמין אבל , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ
אּלא ׁשּנסרח; וׁשמן ׁשעּפׁשה ּפת לאכל אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואין

קדּׁשה. מּמּנּו ּפקעה אדם, מאכל ׁשּנפסל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכיון

.·Èּבמעׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל
ׁשּנתן ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשמרים חּלין. ּבתֹורת לאכלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשני

- מים ה:]עליהן וׁשני[בפעם ּכמעׂשר, אסּור זה הרי ראׁשֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מּתר. - ראׁשֹון ואפּלּו ּדמאי, ׁשל ּכחּלין; ְְֲִִִֶַַָָֻֻֻמּתר

.‚È,והׁשּביחּו ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין
חׁשּבֹון לפי לקמן]הּׁשבח יבאר עם[- ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

חציר]קפלֹוטֹות לפי[מין הּׁשבח והׁשּביחּו, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ
ְֶחׁשּבֹון.

.„Èזה לּׁשני. הּׁשבח והׁשּביחה, ׁשאפיּה מעׂשר ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעּסה
נּכר ׁשּׁשבחֹו ּכל הֹותיר[בטעמו]הּכלל: אם [הוסיף]- ְְִִִִֶַָָֹ

הּׁשבח מּדה, הֹותירה לא ואם חׁשּבֹון; לפי הּׁשבח ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמּדה,
ּבּמּדה, הֹותיר אפּלּו - נּכר ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָלּׁשני

ּבלבד. לּׁשני ְִִֵֶַַַַהּׁשבח

.ÂËׁשּׁשוה מעׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד
והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה,
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו,

וכן ּורביע. הּדברים.ּבארּבעה ּבׁשאר זֹו ּדר על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

.ÊËנֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף - ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
חזזית ּגּבי על ולא צּנית, ּגּבי על לא חבורות]אֹותֹו ואין[- ; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ

לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו: וכּיֹוצא קמיע מּמּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעֹוׂשין

.ÊÈ."הּוא "לה' ׁשּנאמר: הּוא, ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָמעׂשר
והמקּבל הּטבל לֹו נתן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה אינֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מֹוכרין ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעׂשר; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש

מרהינין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין משכון]אֹותֹו, כעין -] ְְְְְְִִִֵֵַַ
אֹותֹו. מחליפין ְְִִֵַואין

.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו, יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד
ּכיצד מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ּומׁשּכן, עבר ׁשּלֹו. ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמעׂשר
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ויהיה זה מעׂשר ל 'הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין
לא אֹותֹו? מחליפין אין ּכיצד חּלין'. עליו לי ותן ,ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֻּביד
אֹומר אבל מעׂשר'. ׁשמן לי ותן מעׂשר, יין ל 'הא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר:
לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן', לי ׁשאין יין, ל 'הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלֹו:
לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי - מּתר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֻׁשמן,

יּתן. לּתן, הּלה רצה ְִִִֵֵַָָָואם

.ËÈּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני אפּלּו[כמשקולת]מעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַ
- ּגזרה אחר; ׁשני מעׂשר עליהן לחּלל ואפּלּו זהב, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּדינרי
והּוא חסרין, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹות, מּמּנּו יכּון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּמא
מֹוציא ונמצא אחר, מעׂשר עליהן לחּלל מעֹות ּבהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹוקל

מּדמיו. ּבפחֹות לחּלין ְְֲִִֵַָָָֻמעׂשר

.Îׁשחלקּו זה[בירושה]האחים יׁשקלּו לא ׁשני, מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעׂשר מעֹות וכן זה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכנגד
יּתנם ולא מרהינין, ולא מחליפין, ואין אֹותן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹֹמֹוכרין
ואם ּבהן; להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, להתנאֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלׁשלחני

מּתר. חלּדה, יעלּו ׁשּלא ְֲֲִֶַָָָֹֻֻהלון

.‡Îמהן עֹוׂשין ואין הּמלוה, את מהן ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין
נישואין]ׁשֹוׁשבינּות ּתגמּולין[מתנות מהן מׁשּלמין ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַַ

מחותנו] לו ששלח פירות צדקה[עבור מהן ּפֹוסקין ואין ,ְְְִֵֵֶָָ
ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבבית

להֹודיע וצרי מעשר]חסדים, שזה .[למקבל ְְֲִִִַָָ

.·Îהאּלּו הּפרֹות את 'העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא
ּכנֹותן זה ׁשּנמצא - 'חלק מהן נֹוטל ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלירּוׁשלים,
לֹו: אֹומר אבל לירּוׁשלים; הבאתֹו על ׁשני מּמעׂשר ֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׂשכר

ּבירּוׁשלים'. וׁשּנׁשּתם ׁשּנאכלם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'העלם,

.‚Îּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָואֹומר
סיכתֹו. ּכׂשכר זה ואין נּסֹוכה; ׁשּידֹו ּפי על ואף ׁשני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמעׂשר

.„Î,אֹומר אני לפיכ ּגבֹוּה. ממֹון ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
והּגֹוזלֹו, ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשהּגֹונב

חמׁש. מׁשּלם ְֵֵֶַֹאינֹו

.‰Îזההּמקּד הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעׂשר יׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
ׁשּפֹודהּו מי אֹותֹו הרוצה]ּפֹודה כל להקּדׁש[- לּתן מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעׂשר ׁשּלֹו תחילהאת פעמיים, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶֶַ
לחולין] המעשר פודה ואח"כ .מההקדש

ד ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

ּבדמיהן;‡. אֹותן ּפֹודה ׁשני, מעׂשר ּפרֹות לפּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹוצה
'הרי אֹו האּלּו', הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות 'הרי ְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָואֹומר:
אּלא ּפרׁש, לא ואם האּלּו'. הּמעֹות על מחּללֹות האּלּו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּפרֹות
לפרׁש; צרי ואינֹו ּדּיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
ׁשם, ויֹוציאם לירּוׁשלים הּמעֹות ויעלּו לחּלין. הּפרֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻויצאּו

ׂשאתֹו". תּוכל לא ּכי ,הּדר מּמ ירּבה "וכי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:

.·- אחרֹות ּפרֹות על הּמעׂשר ּפרֹות לחּלל רצה אם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָוכן
מּמין יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעל
ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹעל

מחּללֹות. אּלּו הרי חּלל, ואם ְְֲִִִֵֵֵַָֻהּמין;

ואם‚. ׁשני'; מעׂשר ּפדיֹון 'על מבר ׁשני, מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹודה
- הּפרֹות על מעֹות ׁשחּלל אֹו אחרֹות, ּפרֹות על ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָחּללן

מעׂשר המחּלל אֹו והּפֹודה ׁשני'. מעׂשר חּלּול 'על ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמבר
ּדמאי ׁשל מעושרים]ׁשני שספק פרות ּברכה.[- צרי אינֹו , ְְִִֵֵֶַָָָ

מעׂשר„. לׁשם אֹותֹו ּפֹודין אין הּמעׂשר, את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַּכׁשּפֹודין
ואף אּלּו, חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין חּלין; לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻאּלא
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי - מעׂשר ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל

ּבין‰. - אחרֹות מעֹות על ׁשני מעׂשר מעֹות מחּללין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָאין
הראׁשֹונֹות אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ואּלּו אּלּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהיּו
ּכסף; והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹּכסף

מחּללין. אּלּו הרי וחּלל, עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם

.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין
חּיה ּבהמה על יחּללם ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּפרֹות,
מהן יגּדל ׁשּמא מעׂשר, קנה לא - חּלל ואם חּיים; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹועֹוף
ּכׁשאר הן הרי - הּׁשחּוטין על חּללן אם אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָעדרים.
לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות,

.Êנחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבׁשעת
מעֹות ויחּלל ויחזר רוח, ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים לא -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הּכסף. מעֹות על ְְֶֶֶַַַֹהּנחׁשת

.Áּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללין - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשר
על ּונחׁשת ּכסף, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ּכסף, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹעל
ויאכלּו הּפרֹות, אֹותן ויעלּו הּפרֹות; על ּונחׁשת ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנחׁשת,

ִִַָּבירּוׁשלים.

.Ëוצרּת" ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא מעׂשר ּפרֹות ּפֹודין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאין
החמׁש יהיה לא חמׁש, והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכסף";
ּבכסף אּלא מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. ּכסף ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
ּכסף ׁשל ּבלׁשֹון ּפדה ואם ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻמפּתח
ואין ּכלּום. עׂשה לא - 'אסימֹון' הּנקרא הּוא ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹוכּיֹוצא
ּבאסימֹון. ּכפֹודה ׁשהּוא מּפני מּפרּוטה, ּבפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּפֹודין

.Èיֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין בשימוש]אין זמן[- ּבאֹותֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַ
ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף "ונתּתה ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובאֹותֹו
מלכים ּומטּבע להֹוצאה; ראּוי ׁשּיהיה עד ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנפׁש

מּׁשמם יֹוצא אם - המלכות]הראׁשֹונים ּבֹו.[בידיעת ּפֹודין , ְִִִִִֵָָ

.‡Èוצרּת" ׁשּנאמר: ּברׁשּותֹו, ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
ּכיסֹו נפל ."ּביד מעות]הּכסף יכֹול[עם והּוא לבֹור, ְְְְִֶֶַַָָָ

ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּפֹודה - ְְְִִִֵֶֶלהֹוציאֹו

.·Èאם - ּכנגּדֹו ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ואם ׁשּבביתֹו; ּפרֹות ּבהן ּפֹודה הּדחק, ידי על להּציל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכֹול
ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש 'ּפרֹות ואמר: להּציל, יכֹול ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאינֹו

ּכלּום. אמר לא - האּלּו' הּמעֹות על ְְִֵַַַָָָָֹֻמחּללין

.‚Èזה הרי ׁשני, מעׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּניח
לכל חֹוׁשׁש ׁשאבדּו, מצאן קּימין; ׁשהן ּבחזקת ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹודה

למפרע. ּבהן ּׁשּפדה ְְֵֶֶַַַָָָמה

.„Èאינֹו - ּבבבל ּבבל מּמטּבע לֹו ויׁש ּבטבריה, ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
מחּלל ּבבבל, טבריה מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהן; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחּלל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֵֶֶַָֹעליהן.

.ÂËּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני 'מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:
ּפּונדיֹון 'על זה', זהב מּדינר ׁשאפרט סלע 'על זה', ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּכיס
אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל; זה הרי - זֹו' מּסלע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשאפרט

מעׂשר. ּתהי ְְֲִִֵֶַֹׁשּיפרט,

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÊË'ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל הּמעׂשר 'הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאמר:
ׁשעה. ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל; לא -ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ

.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ׁשּיפריׁש קדם ׁשני מעׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה
ּכלּום, אמר לא - אּלּו' ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מעׂשר
ׁשּלהן ׁשני 'מעׂשר ואמר: קבעֹו, אם אבל מעׂשר; קבע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא
ּפדּוי. זה הרי - אּלּו' מעֹות על מחּלל 'ּבדרֹום אֹו ְְְֲֵֵֶַָָָָָֻּבצפֹון'

.ÁÈלֹו ויׁש ּבׁשויֹו. אֹותֹו ּפֹודין ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָּכׁשּפֹודין
ּכמֹות ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול, ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות

הּמעֹות ונֹותן מֹוכר; -]ׁשהּוא מעות על כשמחלל ּכמֹות[- ְְֵֵֶַָ
פחות]ּפֹורט[חלפן]ׁשהּׁשלחני ׁשהּוא[שנותן ּכמֹות לא , ְְִֵֶֶַָֹֻ

משוויו]מצרף יותר מקבל סלע כשנותן ּופדה[- עבר ואם . ְְִֵַָָָָ
- ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה

מחּלל. זה ְֲֵֶָֻהרי

.ËÈׁשתּות חסרה הּסלע מערכה]היתה ּפחֹות[שישית אֹו , ְְֲֵֶַַָָָָ
יֹוצאת היתה אם - מחּלל[נסחרת]מּׁשתּות - הּדחק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

ּבסלע, ּפדה חֹוׁשׁש; ואינֹו סלע, ּבׁשוה לכּתחּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
אֹותּה. יחליף - רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה ׁשני מעׂשר ּפֹודין מדקּדק[בהערכה]אין אּלא ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ידּו ּדמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ּבמׁשקלֹו, אֹו יפּדהּבמּדתֹו עים, ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָ

ׁשהתחיל יין ּכגֹון - ידּועין ּדמיו ׁשאין ואת אחד. ּפי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעל
ּפי על יפּדן - ׁשהחלידּו ּומעֹות ׁשהרקיבּו, ּופרֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָלהחמיץ,

ּתּגרים ּבעל[סוחרים]ׁשלׁשה אֹו ּגֹוי, מהן אחד היה ואפּלּו ; ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
את וכֹופין ּפיהן. על ּפֹודין - נׁשיו ּוׁשּתי איׁש ואפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמעׂשר,

מּבהקּדׁש. ּבמעׂשר חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּבעלים

.‡Îלפּדֹותן למקֹום מּמקֹום מעׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאין
הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול, למקֹום הּיקר מּמקֹום והּמֹולי ְְְְִִִִֶַַַַָֹׁשם;
ּדמאי היּו ואם הּפדּיה. מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - הּיקר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלמקֹום

מעושר] ספק ונראּו[- הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִַַַַ
ּבזֹול. ְְִֵָלהּמכר

.·Îיציאֹות עליהן והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר, ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר, ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאתֹו. ְְְִִִָוהפסיד

שני יום
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לֹו‡. ׁשּנפל ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין - לעצמֹו מעׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה
זה הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבירּׁשה,
חמּׁשה, נֹותן ארּבעה, ׁשוה היה אם חמׁש; עליו ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמֹוסיף
עליו". יסף חמׁשיתֹו - מּמעׂשרֹו איׁש יגאל ּגאל "ואם ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

מֹוסיפה·. אינּה לעצמּה, ׁשּלּה ׁשני מעׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]חמׁש ממשה "איׁש[מסורת למדּו: ְְִִִֶַָָֹ

הּמעׂשר ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם וכן אּׁשה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמּמעׂשרֹו",
חמׁש. מֹוסיף ְְִֶַֹלעצמֹו,

הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעׂשרֹו, ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה
ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו

החמׁש. על חמׁש מֹוסיף ְִֵֶֶַַֹֹואינֹו

עליו„. מֹוסיף אינֹו ּפרּוטה, ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻמעׂשר
'הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו ידּועין, ּדמיו ׁשאין מעׂשר וכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;

הּוא ׁשאינֹו מעׂשר וכל הּזה'. הּסלע על מחּלל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻוחמׁשֹו
ּדמאי, ׁשל ׁשני ּומעׂשר חמׁש; מֹוסיף אינֹו מּׁשּלֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּופדיֹונֹו

חמׁש. עליו מֹוסיף ִֵֶָָֹאינֹו

ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעׂשר לֹו והיה ׁשני, מעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה
ּבחמׁשֹו אין אם - נפדה]נפּדה שלא מה של ּפרּוטה[- ׁשוה ְְְְִִֵֶָָָֻ

פרוטה] על לחללו יכול לא 'הּוא[ולכך ׁשּיאמר: ּדּיֹו -ֶַַֹ
הראׁשֹונֹות' מעֹות על מחּלל שניוחמׁשֹו המעשר של -] ְְְִַָָָֻֻ

מעֹותיוה'ראשון'] את לצמצם לאדם אפׁשר ׁשאי לפי ,-] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
הראשונות במעות מעט נשאר ולכן עליהם, כשמחלל לדייק

עוד] עליהם לחלל .שיכול

.Âהּתֹוספת נתּפסה לא ּדמיו, על ּביתר מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפֹודה
ְֲֵַלמעׂשר.

.Êּבעל - ּבסלע אֹומר ואחד ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָּבעל
אֹומר הּבית ּבעל חמׁש. מֹוסיף ׁשהּוא מּפני קֹודם, ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּבית
מּפני קֹודם, האחר - ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ואחד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבסלע,

הּקרן. על ִֶֶֶַַׁשהֹוסיף

.Áאדם אֹומר ּכיצד? מעׂשרֹו. ּפדיֹון על להערים ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר
הּמעֹות את ל 'הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלבנֹו
חמׁש; יֹוסיף ׁשּלא ּכדי - הּמעׂשר' ּבהן ל ּופדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהאּלּו,
'ּפדה לֹו: אמר אם וכן ּבהן'. לי 'ּפדה לֹו: יאמר לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאבל

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - 'מּׁשּל ְְִִֵֶֶֹל

.Ë,הּקטּנים ּובּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאבל
לׁשפחתֹו נתן ּכידֹו. ׁשּידן מּפני - הּכנענים וׁשפחתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָלעבּדֹו

מּדבריהם זה ׁשני מעׂשר אם - חכמים]העברּיה ,[מתקנת ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכגֹון
ּבדבר אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ואין היא, קטּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעברּיה

מּדבריהם. ְִִֵֶֶׁשהּוא

.Èואֹומר ּבטבלֹו' ּכׁשהּוא מּתנה הּמעׂשר ונֹותן מערים, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּבביתי'. מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּנֹותן:

.‡Èלזה זה ּפֹודין - ּובנֹו אב ׁשּתפין, ׁשני אחין, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשני
ׁשהכניסה אּׁשה חמׁש. יֹוסיפּו ׁשּלא ּכדי ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמעׂשר

ּגבֹוּה[בנישואיה] ממֹון והּוא הֹואיל - ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִֵֵַַַָָָלבעלּה
אינֹו אֹותֹו, ּפדה אם ,לפיכ ּבעל; קנה לא ׁשּבארנּו, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכמֹו

חמׁש. ִֶֹמֹוסיף

.·Èנתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה
נתחּלל והרי מעּכב, החמׁש ׁשאין ּפי על אף - החמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹאת
ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד יאכל לא -ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

יּתן. ולא ְְִִֵַֹיפׁשע

.‚Èזהב ּבדינרי אֹותן לצרף רצה אם - ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות
מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרף; מּׂשאן, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכדי

ּפדּיה. ּדר זה ׁשאין ְִֵֶֶֶֶֶָֹחמׁש,

.„Èּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹורט
הּנחׁשת, ּבמעֹות ּכּלּה אֹותּה יצרף לא - לירּוׁשלים ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻחּוץ

נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ּבׁשקל ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָֹאּלא

.ÂË;הּכסף על הּמעׂשר, ּפרֹות עם מעׂשר ּכסף לחּלל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמּתר
ׁשוה היה אם אבל ּדינר. מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהיה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוהּוא,
ּכיצד? עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם אֹותן יחּלל לא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדינר
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּדינרין ּוׁשלׁשה ּדינר, ׁשוה ּפרֹות לֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו
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.ÊË'ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל הּמעׂשר 'הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאמר:
ׁשעה. ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל; לא -ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ

.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ׁשּיפריׁש קדם ׁשני מעׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה
ּכלּום, אמר לא - אּלּו' ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מעׂשר
ׁשּלהן ׁשני 'מעׂשר ואמר: קבעֹו, אם אבל מעׂשר; קבע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא
ּפדּוי. זה הרי - אּלּו' מעֹות על מחּלל 'ּבדרֹום אֹו ְְְֲֵֵֶַָָָָָֻּבצפֹון'

.ÁÈלֹו ויׁש ּבׁשויֹו. אֹותֹו ּפֹודין ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָּכׁשּפֹודין
ּכמֹות ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול, ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות

הּמעֹות ונֹותן מֹוכר; -]ׁשהּוא מעות על כשמחלל ּכמֹות[- ְְֵֵֶַָ
פחות]ּפֹורט[חלפן]ׁשהּׁשלחני ׁשהּוא[שנותן ּכמֹות לא , ְְִֵֶֶַָֹֻ

משוויו]מצרף יותר מקבל סלע כשנותן ּופדה[- עבר ואם . ְְִֵַָָָָ
- ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה

מחּלל. זה ְֲֵֶָֻהרי

.ËÈׁשתּות חסרה הּסלע מערכה]היתה ּפחֹות[שישית אֹו , ְְֲֵֶַַָָָָ
יֹוצאת היתה אם - מחּלל[נסחרת]מּׁשתּות - הּדחק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

ּבסלע, ּפדה חֹוׁשׁש; ואינֹו סלע, ּבׁשוה לכּתחּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
אֹותּה. יחליף - רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה ׁשני מעׂשר ּפֹודין מדקּדק[בהערכה]אין אּלא ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ידּו ּדמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ּבמׁשקלֹו, אֹו יפּדהּבמּדתֹו עים, ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָ

ׁשהתחיל יין ּכגֹון - ידּועין ּדמיו ׁשאין ואת אחד. ּפי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעל
ּפי על יפּדן - ׁשהחלידּו ּומעֹות ׁשהרקיבּו, ּופרֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָלהחמיץ,

ּתּגרים ּבעל[סוחרים]ׁשלׁשה אֹו ּגֹוי, מהן אחד היה ואפּלּו ; ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
את וכֹופין ּפיהן. על ּפֹודין - נׁשיו ּוׁשּתי איׁש ואפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמעׂשר,

מּבהקּדׁש. ּבמעׂשר חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּבעלים

.‡Îלפּדֹותן למקֹום מּמקֹום מעׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאין
הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול, למקֹום הּיקר מּמקֹום והּמֹולי ְְְְִִִִֶַַַַָֹׁשם;
ּדמאי היּו ואם הּפדּיה. מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - הּיקר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלמקֹום

מעושר] ספק ונראּו[- הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִַַַַ
ּבזֹול. ְְִֵָלהּמכר

.·Îיציאֹות עליהן והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר, ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר, ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאתֹו. ְְְִִִָוהפסיד

שני יום
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לֹו‡. ׁשּנפל ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין - לעצמֹו מעׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה
זה הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבירּׁשה,
חמּׁשה, נֹותן ארּבעה, ׁשוה היה אם חמׁש; עליו ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמֹוסיף
עליו". יסף חמׁשיתֹו - מּמעׂשרֹו איׁש יגאל ּגאל "ואם ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

מֹוסיפה·. אינּה לעצמּה, ׁשּלּה ׁשני מעׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]חמׁש ממשה "איׁש[מסורת למדּו: ְְִִִֶַָָֹ

הּמעׂשר ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם וכן אּׁשה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמּמעׂשרֹו",
חמׁש. מֹוסיף ְְִֶַֹלעצמֹו,

הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעׂשרֹו, ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה
ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו

החמׁש. על חמׁש מֹוסיף ְִֵֶֶַַֹֹואינֹו

עליו„. מֹוסיף אינֹו ּפרּוטה, ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻמעׂשר
'הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו ידּועין, ּדמיו ׁשאין מעׂשר וכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;

הּוא ׁשאינֹו מעׂשר וכל הּזה'. הּסלע על מחּלל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻוחמׁשֹו
ּדמאי, ׁשל ׁשני ּומעׂשר חמׁש; מֹוסיף אינֹו מּׁשּלֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּופדיֹונֹו

חמׁש. עליו מֹוסיף ִֵֶָָֹאינֹו

ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעׂשר לֹו והיה ׁשני, מעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה
ּבחמׁשֹו אין אם - נפדה]נפּדה שלא מה של ּפרּוטה[- ׁשוה ְְְְִִֵֶָָָֻ

פרוטה] על לחללו יכול לא 'הּוא[ולכך ׁשּיאמר: ּדּיֹו -ֶַַֹ
הראׁשֹונֹות' מעֹות על מחּלל שניוחמׁשֹו המעשר של -] ְְְִַָָָֻֻ

מעֹותיוה'ראשון'] את לצמצם לאדם אפׁשר ׁשאי לפי ,-] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
הראשונות במעות מעט נשאר ולכן עליהם, כשמחלל לדייק

עוד] עליהם לחלל .שיכול

.Âהּתֹוספת נתּפסה לא ּדמיו, על ּביתר מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפֹודה
ְֲֵַלמעׂשר.

.Êּבעל - ּבסלע אֹומר ואחד ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָּבעל
אֹומר הּבית ּבעל חמׁש. מֹוסיף ׁשהּוא מּפני קֹודם, ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּבית
מּפני קֹודם, האחר - ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ואחד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבסלע,

הּקרן. על ִֶֶֶַַׁשהֹוסיף

.Áאדם אֹומר ּכיצד? מעׂשרֹו. ּפדיֹון על להערים ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר
הּמעֹות את ל 'הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלבנֹו
חמׁש; יֹוסיף ׁשּלא ּכדי - הּמעׂשר' ּבהן ל ּופדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהאּלּו,
'ּפדה לֹו: אמר אם וכן ּבהן'. לי 'ּפדה לֹו: יאמר לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאבל

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - 'מּׁשּל ְְִִֵֶֶֹל

.Ë,הּקטּנים ּובּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאבל
לׁשפחתֹו נתן ּכידֹו. ׁשּידן מּפני - הּכנענים וׁשפחתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָלעבּדֹו

מּדבריהם זה ׁשני מעׂשר אם - חכמים]העברּיה ,[מתקנת ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכגֹון
ּבדבר אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ואין היא, קטּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעברּיה

מּדבריהם. ְִִֵֶֶׁשהּוא

.Èואֹומר ּבטבלֹו' ּכׁשהּוא מּתנה הּמעׂשר ונֹותן מערים, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּבביתי'. מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּנֹותן:

.‡Èלזה זה ּפֹודין - ּובנֹו אב ׁשּתפין, ׁשני אחין, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשני
ׁשהכניסה אּׁשה חמׁש. יֹוסיפּו ׁשּלא ּכדי ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמעׂשר

ּגבֹוּה[בנישואיה] ממֹון והּוא הֹואיל - ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִֵֵַַַָָָלבעלּה
אינֹו אֹותֹו, ּפדה אם ,לפיכ ּבעל; קנה לא ׁשּבארנּו, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכמֹו

חמׁש. ִֶֹמֹוסיף

.·Èנתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה
נתחּלל והרי מעּכב, החמׁש ׁשאין ּפי על אף - החמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹאת
ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד יאכל לא -ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

יּתן. ולא ְְִִֵַֹיפׁשע

.‚Èזהב ּבדינרי אֹותן לצרף רצה אם - ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות
מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרף; מּׂשאן, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכדי

ּפדּיה. ּדר זה ׁשאין ְִֵֶֶֶֶֶָֹחמׁש,

.„Èּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹורט
הּנחׁשת, ּבמעֹות ּכּלּה אֹותּה יצרף לא - לירּוׁשלים ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻחּוץ

נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ּבׁשקל ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָֹאּלא

.ÂË;הּכסף על הּמעׂשר, ּפרֹות עם מעׂשר ּכסף לחּלל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמּתר
ׁשוה היה אם אבל ּדינר. מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהיה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוהּוא,
ּכיצד? עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם אֹותן יחּלל לא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדינר
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּדינרין ּוׁשלׁשה ּדינר, ׁשוה ּפרֹות לֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו
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ּדינר חצי לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאינֹו
אחד. ּדינר על ׁשניהן מחּלל - מעֹות ּדינר וחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרֹות,

ו ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

מּכאן‡. ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֻמעֹות
הבחנה]ּומּכאן עד[בלא למעׂשר לּקט ּׁשּלּקט, מה - ְֲִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבלל ואם חּלין. והּׁשאר יחד]ׁשּיׁשלים; אֹו[אותן וחפן, ְְְְְִִִֶַַַַָָָֻ
ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - חסר ּומצא אחד, מּצד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלּקט
וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני, מעׂשר מאתים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻהיּו
מהן ּוׁשמֹונים מאה הרי - וׁשבעים מאתים נמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּכל,

הּמתלּקטין הּכלל: זה חּלין. ותׁשעים בלאמעׂשר, ליקט -] ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֻ
ּומתנההבחנה] חׁשּבֹון. לפי והּנבללין, ׁשני; למעׂשר ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

הן ואם חּלין; הּׁשאר הּמעׂשר, הן ׁשּבידי אּלּו 'אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻואֹומר:
עליהן'. מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל הּמעׂשר מעֹות הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻחּלין,

מביא·. - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻסלע
מעׂשר ׁשל 'סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו מעֹות, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבסלע
ואחר האּלּו'; הּמעֹות על מחּללת ׁשהּוא, מקֹום ּבכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשני
נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה את ּבֹורר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכ

למעׂשר. הּיפה הּסלע ותחזר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹעליה,

ּבזוית‚. ונמצאת זֹו', ּבזוית ׁשני 'מעׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָהאֹומר
ּומצא מנה', ׁשם 'הרי לֹו: אמר חּלין; אּלּו הרי - ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחרת
- מנה ּומצא מאתים', ׁשם 'הרי חּלין; הּׁשאר - ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻמאתים
מאתים מאתים, ּומצא מעׂשר מנה הּניח חּלין. היא ֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהרי

חּלין. הּכל ּכיסין, ּבׁשני היה אפּלּו - מנה ְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֻּומצא

'ּכיס„. אביו: לֹו מעות]אמר ּבּבית',[של לי ׁשני מעׂשר ֲִִִִִֵֵַַַַָָ
מעׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסין ׁשלׁשה ׁשם ּומצא ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהל
עד הּקטּנים, מן יאכל לא כן ּפי על ואף חּלין; ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹֹֻוהּׁשאר

הּגדֹול. על ְְֵֶַַַָׁשּיחּללם

ּבמקֹום‰. ׁשּל ׁשני 'מעׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמי
ּכדר ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָֹֹּפלֹוני',

קּימין. ּדבריו ויהיּו לגּטין, ְְְְְִִִִִֶַָָָׁשּבֹודקין

.Â,מבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני 'מעׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו
ׁשּנאמר מה ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף - ּפלֹוני' ּבמקֹום הּוא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
מֹורידין. ולא מעלין לא חלֹומֹות, ּדברי מעׂשר; אינֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹלֹו,

.Ê,'זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים, אּתם 'אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
ּבפניהם, מעֹות טמן חּלין; אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻּומצאּו
אם - הן' ׁשני מעׂשר 'ׁשל אֹו הן', ּפלֹוני 'ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
קּימין. ּדבריו ּכמתּכּון, ואם לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּכמערים,

.Áּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מם עליו וכתּוב ּכלי, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָהּמֹוצא
קּוף, ּתרּומה; ּתו, טבל; טית, ּדמאי; ּדלת, ׁשני; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשר
ׁשּכן קרּבן; ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא מּתכת, ׁשל היה ואם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקרּבן;

הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת אֹות ּכֹותבין ְְִִִֵַַַַַַָָָהיּו

.Ëעם זהב ּדינרי אפּלּו - ּבירּוׁשלים הּנמצאֹות ְֲִִִִִִֵַַָָָָָָמעֹות
ירּוׁשלים וׁשּוקי הֹואיל חּלין, אּלּו הרי - הּמעֹות ועם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּכסף

ּבֹו[מתנקים]מתּכּבדין וכתּוב חרׂש, ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְִִֶֶַָָָָָ
ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר אּלּו הרי - ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמעׂשר

מעׂשר. הּכל הרגל, ּבׁשעת אבל הּׁשנה; ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹימֹות

.Èלעֹולם ּבירּוׁשלים, ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות

וקֹונין ׁשני, מעׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמעׂשר
ׁשחזקתן - חּלין לעֹולם הּבית, ּבהר והּנמצאֹות ּבהמֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבֹו

הּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּתרּומת

.‡Èּבתֹוכּה ּומצא ׁשני, ּומעׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּתבה
רב ואם מעׂשר; הּמעֹות הרי מעׂשר, מּניחי רב אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות

חּלין. למחצה, מחצה חּלין; חּלין, ְֱֱִִִִֵֶֶַָָֻֻֻמּניחי

.·Èיּפלּו ּתרּומה, לפרֹות מעׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא
ואסּורין - ׁשניהן ּכחמרי יאכלּו למחצה, מחצה ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלּקרֹוב.
ּכתרּומה; ׁשמׁש, והערב ידים רחיצת ּוטעּונין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלזרים

ּבמעֹותואסּורין וכן ּכמעׂשר. מקֹום, הבאת ּוטעּונין לאֹונן ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָ
למעׂשר. חּלין ּבין ְְֲִִֵֵַַָֻהּנמצאֹות

.‚Èּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות וׁשל[- ְְֲִֵֵֶֶַַ
ׁשּלהן. ּכחמר יאכלּו ׁשּנתערבּו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוּדאי

.„Èהּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּפרֹות
נתערבּו אם ,לפיכ הּמעׂשר. את יפּדה אֹו ּבּמקֹום, ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה
והּוא הֹואיל - ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי שנאסרּבירּוׁשלים, -] ְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
במינו] מין ּבטהרה.בתערובת הּכל ויאכל ;ְְֳֵֵַָָָֹ

.ÂËהּגּדּולין לירּוׁשלים, ׁשּנכנס אחר ׁשני מעׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע
חּלין, הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו אם אבל ׁשני. ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמעׂשר
זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה; זרעֹו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו

.ÊËּבמעׂשר אמרּו? מעׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעׂשר
מחיצֹות ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים העיר]ׁשּנכנס -[חומות ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו מחיצֹות ׁשם אין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ׁשּנכנס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל מּתירין, לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדבר

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי
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הּנלקחֹות‡. אינן[הניקנות]ּפרֹות - ׁשני מעׂשר ּבכסף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא מקֹום, ּברחּוק ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻנפּדין

ּבירּוׁשלים; ויאכלּו עצמן, הן יעלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאּלא

עצמן.·. מעׂשר מּפרֹות מעׂשר, ּבכסף ּבלקּוח חמר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה
הּטמאה ּבולד נטמאּו שנטמא]ואם ממאכל יּפדּו[כגון , ְְְְְִִִִַַָָֻ

ּבירּוׁשלים. ְְִִֵַָָויאכלּו

מן‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
המפרׁש הּפרט ּכגֹון - הארץ מן ּגּדּוליו ּגּדּולי אֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהארץ,

ּובּׁשכר". ּובּיין ּובּצאן, "ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה,

ּכמהין„. ּומלח, מים מעׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלפיכ
ּפרֹות ולא הארץ; מן ּגּדּוליהן ׁשאין לפי - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּופטרּיֹות
להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא לּקרקע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻמחּברין

וצאן. לבקר ּדֹומין ׁשאינן לפי - ְְִִִִֵֶַָָָָָֹלירּוׁשלים

ׁשאף‰. - וצאן ּכבקר הן הרי והּביצים, והחלב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּדבׁש
ּגּדּוליה. ּגּדּולי הן קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ּפי ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל

.Âחומץ]הּתמד מהם שעושים ענבים ׁשּלא[פסולת עד - ְֶַַָֹ
ּכמים; ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחמיץ
החמיץ, ׁשּלא עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּׁשהחמיץ,

מעׂשר. קנה - ְְֲִֵֶַָָוהחמיץ
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.Êׁשלׁשה ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים של]ּבּמה מים,[מידות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
והֹוציא ׁשלׁשה, נתן אם אבל מארּבעה; ּפחֹות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּומצא

ונלקח מזּוג, ּכיין זה הרי - מעׂשר.ארּבעה ּבכסף ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.Áזרדין קנים]לּולבי ימּתיקּו,[מין ׁשּלא עד - והחרּובין ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
הּלּוף אבל נלקחין. ׁשּימּתיקּו, ואחר נלקחין; בצל]אין [מין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

והּתּורמּוסין קיטנית]והחרּדל ּבין[מין הּנכּבׁשין, ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
והּקֹור נלקחין. - ימּתיקּו ׁשּלא עד ּבין לבןמּׁשּימּתיקּו [עץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מהדקל] מעׂשר.רך ּבכסף נלקח -ְְֲִֵֶֶַָ

.Ëאּלא ׁשאינֹו מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכרּכם
- וטעם ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹלמראה;
נלקחין אין ׁשּנֹותן, לטעם אּלא ּגּופן לאכילת ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל
והּקׁשט והּפלּפלין, ּבׂשמים, ראׁשי ,לפיכ מעׂשר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכסף

והחלּתית[בושם] חריף], ּכּיֹוצא[פרי וכל חריע, וחּלֹות , ְְְְֲִִִֵַַַַֹ
מעׂשר. ּבכסף נלקחין אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבאּלּו

.Èואם נלקחת; אינּה ּבקדרה, טעם לּתן אם - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשבת
ולחם]לכמ חלב מי אֹוכל[תערובת ׁשהּוא ּבֹו וכּיֹוצא ְְֵֵֶַָָ

נתן אם - ומלח מים ערב מעׂשר. ּבכסף נלקחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּופּה,
מעׂשר; ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, הן הרי - ׁשמן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלתֹוכן

הּׁשמן. ּבדמי והּמלח הּמים ּדמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּומבליע

.‡Èׁשהּוא מּפני - מעׂשר ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַאין
ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה: אכילתֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹממעט

ׁשמׁש[שטבלו] השמש]מערבי לשקיעת ּומּתרת[והמתינו , ְְֵֶֶֶֶֹֻ
נקבר]לאֹונן וטרם קרובו מת מקֹום;[- ּבכל ונאכלת , ְְְֱֵֶֶֶָָ

יֹום ולטבּול לזרים, מּתר לשקיעה]והּמעׂשר ממתין ,[שאינו ְְְְֲִִֵַַָָֻ
ממעט נמצא ּבירּוׁשלים. אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור

הּתרּומה. ואכילת הּמעׂשר ְֲֲֲִִֵַַַַַַָאכילת

.·Èמּפני הּמעׂשר, מּכסף ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹוקחין
ּבהמֹות לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה לזרים. נאכלין ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּׁשלמים
מעל להבריחּה ּכדי ׁשני, מעׂשר מּכסף חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלאכלן
מעׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ּגזרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמזּבח;
ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ּבלבד. לׁשלמים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא

לׁשלמים. ְְִִִָראּויין

.‚Èׁשהּוא לפי - מעׂשר מּכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַואין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לבער, ְְְִֵֵֶַַָָחּיב

.„Èׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח
ּפי על אף הּמעׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין

לחּלין. הּמעֹות ְְִֶַָָֻׁשּיצאּו

.ÂË,ּבׁשֹוגג - מעׂשר ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
מעׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ּבמזיד, ׁשהיּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמֹות

ׁשּירקבּו. עד יּניחם מקּדׁש, ְְִִֵֵֵֶַַָָאין

.ÊË.לירּוׁשלים חּוץ מעׂשר ּבכסף ּבהמה לֹוקחין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
הּדמי יחזרּו ּבׁשֹוגג, - לקח ּתעלהואם ּבמזיד, למקֹומן; ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ועֹורּה. היא ּתּקבר מקּדׁש, אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמעֹות אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי הּמֹוכר, ּברח אם - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשֹוגג
חּוץ ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבירּוׁשלים
- מת אֹו הּמֹוכר ּוברח מעׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה

וכן למקֹומן. ּדמים יחזרּו קּים, הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹיאכל
ּכנגּדן. יאכל מעׂשר, מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאם

.ÁÈּתאוה לבׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקח
קנּו[חולין] ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ

ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים, ּבהמה לקח ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָׁשלמים.
מעׂשר. הּדמים ואין אֹותּה; ּופֹודה מעׂשר, קדּׁשת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּמּנה

חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדיּה אם כן, ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹואף

.ËÈקנּו[הקדיש]הּמתּפיס לא - לׁשלמים מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִֵַַַָָֹ
מעׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ׁשּקדּׁשת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻׁשלמים;
התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

ׁשלמים. קנּו ׁשּלא לׁשלמים, עצמן הּמעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּפרֹות

.Îאם - ּבמזיד אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָֻהאֹוכל
מעׂשר ּכסף ואם לּׁשמים. יצעק אכל, עצמן הּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּפרֹות
אֹו ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ויעלּו למקֹומן, ּדמים יחזרּו - ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאכל
הּדמים. את להחזיר יכֹול אינֹו אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיאכל

שלישי יום
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לבׂשר[קונה]הּלֹוקח‡. וחּיה ׁשלמים, לזבחי ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּתּגר[חולין]ּתאוה ׁשאינֹו מּמי יצא[שוכר], - מדקּדק ואינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הּבׂשר; ּדמי על מרּבין העֹור ּדמי היּו אפּלּו לחּלין, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻהעֹור
לחּלין. העֹור יצא לא הּתּגר, מן הּלֹוקח ְֲִִֵַַַַָָָָָֹֻאבל

להּמכר·. ׁשּדרּכן מקֹום סתּומֹות, יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן
,לפיכ לחּלין; הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו מּמי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻסתּומֹות,
הּקנקן יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדין, ראׁשי לפּתח הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹצרי
יצא - ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה ואם ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻלחּלין.

לחּלין. ְְִַַַֻהּקנקן

להּמכר‚. ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן
יצא לא - ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחֹות,
יצאּו לא הּכלי, עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻהּקנקן

לחּלין. הּכלי ְְְִִֵַֻּדמי

קלּפיהן„. יצאּו ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָלקח
חֹותל לקח קּפה[סל]לחּלין. לחּלין. החֹותל יצא ּתמרים, ְְְִִִַַָָָָָָָֻֻֻ

ּדרּוסֹות אם - ּתמרים לקופה]ׁשל מחוברות הם שכך יצאּו[- , ְְְִִֶָָ
לחּלין. הּקּפֹות יצאּו לא ּדרּוסֹות, אינן ואם לחּלין; ְְְְְִִִֵַַָָֹֻֻֻֻהּקּפֹות

קנקּניו‰. והׁשאיל ׁשני, מעׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
מעׂש קנהלאֹותֹו לא ּפיהן, את ׁשּסתם ּפי על אף - ר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

קרא אם - סתם לתֹוכן הּיין את ּכנס הּקנקּנים. את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּמעׂשר
מעׂשר; קנה לא ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד מעׂשר ועׂשהּו ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשם
את מעׂשר קנה - מעׂשר ועׂשהּו ׁשם קרא מּׁשּסתם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואם
לתֹוכן ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו הפקיד ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֻהּקנקן.

ציר אֹו חמץ אֹו דגים]ׁשמן סתם[שמן ׁשני מעׂשר ׁשל ּודבׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הּקנקּנין. את מעׂשר קנה לא סתם, ׁשּלא ּבין ׁשּסתם ּבין -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

.Âלקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצבי
מעׂשר ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא ּוׁשחטֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחי,
ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר הּמּניח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנטמאּו.

לחּלין, ׁשּיצא עדעד עליו, ומחללם פרות מעט קונה -] ְִֵֵֶַֻ
הדינר] כל בשווי יֹוצאשיקנה הּדינר ּבעׂשרים[שווה]והיה ְְְִִֵֶַָָָ
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.Êׁשלׁשה ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים של]ּבּמה מים,[מידות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
והֹוציא ׁשלׁשה, נתן אם אבל מארּבעה; ּפחֹות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּומצא

ונלקח מזּוג, ּכיין זה הרי - מעׂשר.ארּבעה ּבכסף ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.Áזרדין קנים]לּולבי ימּתיקּו,[מין ׁשּלא עד - והחרּובין ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
הּלּוף אבל נלקחין. ׁשּימּתיקּו, ואחר נלקחין; בצל]אין [מין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

והּתּורמּוסין קיטנית]והחרּדל ּבין[מין הּנכּבׁשין, ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
והּקֹור נלקחין. - ימּתיקּו ׁשּלא עד ּבין לבןמּׁשּימּתיקּו [עץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מהדקל] מעׂשר.רך ּבכסף נלקח -ְְֲִֵֶֶַָ

.Ëאּלא ׁשאינֹו מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכרּכם
- וטעם ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹלמראה;
נלקחין אין ׁשּנֹותן, לטעם אּלא ּגּופן לאכילת ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל
והּקׁשט והּפלּפלין, ּבׂשמים, ראׁשי ,לפיכ מעׂשר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכסף

והחלּתית[בושם] חריף], ּכּיֹוצא[פרי וכל חריע, וחּלֹות , ְְְְֲִִִֵַַַַֹ
מעׂשר. ּבכסף נלקחין אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבאּלּו

.Èואם נלקחת; אינּה ּבקדרה, טעם לּתן אם - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשבת
ולחם]לכמ חלב מי אֹוכל[תערובת ׁשהּוא ּבֹו וכּיֹוצא ְְֵֵֶַָָ

נתן אם - ומלח מים ערב מעׂשר. ּבכסף נלקחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּופּה,
מעׂשר; ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, הן הרי - ׁשמן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלתֹוכן

הּׁשמן. ּבדמי והּמלח הּמים ּדמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּומבליע

.‡Èׁשהּוא מּפני - מעׂשר ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַאין
ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה: אכילתֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹממעט

ׁשמׁש[שטבלו] השמש]מערבי לשקיעת ּומּתרת[והמתינו , ְְֵֶֶֶֶֹֻ
נקבר]לאֹונן וטרם קרובו מת מקֹום;[- ּבכל ונאכלת , ְְְֱֵֶֶֶָָ

יֹום ולטבּול לזרים, מּתר לשקיעה]והּמעׂשר ממתין ,[שאינו ְְְְֲִִֵַַָָֻ
ממעט נמצא ּבירּוׁשלים. אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור

הּתרּומה. ואכילת הּמעׂשר ְֲֲֲִִֵַַַַַַָאכילת

.·Èמּפני הּמעׂשר, מּכסף ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹוקחין
ּבהמֹות לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה לזרים. נאכלין ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּׁשלמים
מעל להבריחּה ּכדי ׁשני, מעׂשר מּכסף חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלאכלן
מעׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ּגזרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמזּבח;
ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ּבלבד. לׁשלמים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא

לׁשלמים. ְְִִִָראּויין

.‚Èׁשהּוא לפי - מעׂשר מּכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַואין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לבער, ְְְִֵֵֶַַָָחּיב

.„Èׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח
ּפי על אף הּמעׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין

לחּלין. הּמעֹות ְְִֶַָָֻׁשּיצאּו

.ÂË,ּבׁשֹוגג - מעׂשר ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
מעׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ּבמזיד, ׁשהיּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמֹות

ׁשּירקבּו. עד יּניחם מקּדׁש, ְְִִֵֵֵֶַַָָאין

.ÊË.לירּוׁשלים חּוץ מעׂשר ּבכסף ּבהמה לֹוקחין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
הּדמי יחזרּו ּבׁשֹוגג, - לקח ּתעלהואם ּבמזיד, למקֹומן; ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ועֹורּה. היא ּתּקבר מקּדׁש, אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמעֹות אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי הּמֹוכר, ּברח אם - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשֹוגג
חּוץ ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבירּוׁשלים
- מת אֹו הּמֹוכר ּוברח מעׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה

וכן למקֹומן. ּדמים יחזרּו קּים, הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹיאכל
ּכנגּדן. יאכל מעׂשר, מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאם

.ÁÈּתאוה לבׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקח
קנּו[חולין] ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ

ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים, ּבהמה לקח ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָׁשלמים.
מעׂשר. הּדמים ואין אֹותּה; ּופֹודה מעׂשר, קדּׁשת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּמּנה

חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדיּה אם כן, ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹואף

.ËÈקנּו[הקדיש]הּמתּפיס לא - לׁשלמים מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִֵַַַָָֹ
מעׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ׁשּקדּׁשת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻׁשלמים;
התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

ׁשלמים. קנּו ׁשּלא לׁשלמים, עצמן הּמעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּפרֹות

.Îאם - ּבמזיד אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָֻהאֹוכל
מעׂשר ּכסף ואם לּׁשמים. יצעק אכל, עצמן הּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּפרֹות
אֹו ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ויעלּו למקֹומן, ּדמים יחזרּו - ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאכל
הּדמים. את להחזיר יכֹול אינֹו אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיאכל
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לבׂשר[קונה]הּלֹוקח‡. וחּיה ׁשלמים, לזבחי ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּתּגר[חולין]ּתאוה ׁשאינֹו מּמי יצא[שוכר], - מדקּדק ואינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הּבׂשר; ּדמי על מרּבין העֹור ּדמי היּו אפּלּו לחּלין, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻהעֹור
לחּלין. העֹור יצא לא הּתּגר, מן הּלֹוקח ְֲִִֵַַַַָָָָָֹֻאבל

להּמכר·. ׁשּדרּכן מקֹום סתּומֹות, יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן
,לפיכ לחּלין; הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו מּמי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻסתּומֹות,
הּקנקן יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדין, ראׁשי לפּתח הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹצרי
יצא - ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה ואם ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻלחּלין.

לחּלין. ְְִַַַֻהּקנקן

להּמכר‚. ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן
יצא לא - ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחֹות,
יצאּו לא הּכלי, עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻהּקנקן

לחּלין. הּכלי ְְְִִֵַֻּדמי

קלּפיהן„. יצאּו ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָלקח
חֹותל לקח קּפה[סל]לחּלין. לחּלין. החֹותל יצא ּתמרים, ְְְִִִַַָָָָָָָֻֻֻ

ּדרּוסֹות אם - ּתמרים לקופה]ׁשל מחוברות הם שכך יצאּו[- , ְְְִִֶָָ
לחּלין. הּקּפֹות יצאּו לא ּדרּוסֹות, אינן ואם לחּלין; ְְְְְִִִֵַַָָֹֻֻֻֻהּקּפֹות

קנקּניו‰. והׁשאיל ׁשני, מעׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
מעׂש קנהלאֹותֹו לא ּפיהן, את ׁשּסתם ּפי על אף - ר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

קרא אם - סתם לתֹוכן הּיין את ּכנס הּקנקּנים. את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּמעׂשר
מעׂשר; קנה לא ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד מעׂשר ועׂשהּו ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשם
את מעׂשר קנה - מעׂשר ועׂשהּו ׁשם קרא מּׁשּסתם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואם
לתֹוכן ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו הפקיד ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֻהּקנקן.

ציר אֹו חמץ אֹו דגים]ׁשמן סתם[שמן ׁשני מעׂשר ׁשל ּודבׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הּקנקּנין. את מעׂשר קנה לא סתם, ׁשּלא ּבין ׁשּסתם ּבין -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

.Âלקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצבי
מעׂשר ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא ּוׁשחטֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחי,
ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר הּמּניח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנטמאּו.

לחּלין, ׁשּיצא עדעד עליו, ומחללם פרות מעט קונה -] ְִֵֵֶַֻ
הדינר] כל בשווי יֹוצאשיקנה הּדינר ּבעׂשרים[שווה]והיה ְְְִִֵֶַָָָ
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זמן, לאחר הּמעֹות והּוזלּו מעין, ּבעׂשר עליו אכל ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָמעה,
עליו לאכל צרי - מעה ּבארּבעים יֹוצא הּדינר ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוהרי
והרי הּמעֹות, הּוקרּו לחּלין; יצא ּכ ואחר מעה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבעׂשרים
ואחר מעין, ּבחמׁש עליו אֹוכל - מעין ּבעׂשר יֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדינר

לחּלין. יצא ְִֵֵָֻּכ

.Ê,הּפרֹות ּומׁש מעׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּלֹוקח
ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע, לּתן הסּפיק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹולא
את "ונתן ׁשּנאמר: ּבלבד, סלע עליהן מפריׁש זה הרי -ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
לּמעׂשר. והּׂשכר קֹונה; הּכסף ּבנתינת לֹו", וקם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכסף,

.Áעד הּמעֹות, לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש
מּמעֹות עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוזלּו
מן ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף אחת; סלע אּלא ׁשני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
זה הרי הארץ, עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין,
נתן ּדמאי. ׁשל ׁשני מעׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לֹו לּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּתר
עד הּפרֹות, את למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹו

ּביניהן. והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבׁשּתים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעמדּו

.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלעים ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹנתן
ּומּדת ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות,

מׁשיכתֹו. היא ּפדּיתֹו ׁשני, ׁשּמעׂשר ּביניהן; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּדין

.Èמעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶַָָָֻמי
ההם הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים חּוץ ׁשני ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָמעׂשר
ּבטהרה, ׁשם הּפרֹות ויאכל האּלּו', הּפרֹות על ְְְֳִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻמחּללין

ּבמקֹומן. לחּלין הּמעֹות אֹותן ְְְְִִֵַָָָֻויצאּו

.‡Èּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו
על מחּללין האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּוץ
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ההם', ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות
ּבמקֹום והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבירּוׁשלים;

החּלּול. ּבׁשעת ְִִֶַַָאחד

.·Èויׁש להם, וצר ּבירּוׁשלים, מעׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי
'הרי לחברֹו: אֹומר - לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות אֹותן ונמצאּו ,'ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא ּבטהרה; חברֹו אֹותן ויאכל מעׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחין

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, ְְְְְִִִֵַָֻהפסיד

.‚Èחבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה
המעשרות] על נאמן ׁשל[- ׁשני מעׂשר ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ

ּדמאי ׁשל הּמעֹות היּו אם ,לפיכ לחבר; אּלא [-וּדאי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מעושרים] שספק פירות על הארץ.חוללו לעם אף ּכן אֹומר ,ְֵֵֶַַָָ

מעֹותיו; ועל הארץ, עם ּפרֹות על ׁשני מעׂשר לחּלל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּומּתר
הן. ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין

.„Èוהֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעׂשר ׁשל ּדינר [-הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הדינר] כל בשווי שיקנה עד עליו, ומחללם פרות מעט -קונה

ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיון
ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻמּפרּוטה,
ּפחֹות מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ׁשּנׁשאר ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּׁשוה

ּפרּוטה. חמׁשי מארּבעה ּפחֹות ְְְִֵֵֶַָָָָֻמּמּנּו

.ÂËּכאחד ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאין
ׁשּלהן ׁשני מעׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,

ׁשהּטהֹורין 'ּכל ואֹומרין: ׁשני, מעׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו'; מחּללת זֹו סלע וׁשֹותין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאֹוכלין
יּגעּו ׁשּלא ּובלבד - ּבטהרה ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשהרי

יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹהּטמאים
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רבעי‡. הרביעית]נטע בשנתו פרי קדׁש,[עץ הּוא הרי - ְֲִֵֶֶַָֹ
הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, "ּובּׁשנה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשני. ּכמעׂשר ּבירּוׁשלים, לבעליו להאכל ודינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלה'";

ּבסּוריה ׁשני מעׂשר ׁשאין ולאּוכׁשם דוד שכבש [מקומות ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
הארץ] בקדושת ּובנטענתקדשו ּבסּוריה. רבעי נטע אין ּכ ,ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ל ׁשאין - יהיּו" לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש אֹומר: הּוא ְְְְֳִִִֵֵֶֶָָָרבעי
רבעי. מּנטע חּוץ הּוא, למי ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹקדׁש

ואם·. ׁשני; ּכמעׂשר ּפֹודה רבעי, נטע לפּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהרֹוצה
ׁשּיּגיע עד אֹותֹו, ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף לעצמֹו, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּפדהּו
עד ּתבּואתֹו", לכם "להֹוסיף ׁשּנאמר: - הּמעׂשרֹות ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָלעֹונת

ּבמחּבר אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואתֹו; ,[לקרקע]ׁשּיעׂשה ְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
,לפיכ ׁשני; ּכמעׂשר ּגבֹוּה, ממֹון הּוא והרי ׁשני. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר
ּבׁשאר ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם אּלא ּבמּתנה, נקנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאינֹו

ּכמעׂשר. - ּופדּיה אכילה לענין ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָהּדברים,

ּפֹודהּו‚. רצה, ענבים, ּפֹודהּו רצה, - רבעי ּכרם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּפֹודה
מּברּיתן. אֹותן מׁשּנין אין ּפרֹות, ׁשאר אבל הּזיתים. וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָיין;

לא„. לֹו אין - רבעי ולא[דיני:]ּכרם ּפאה, ולא ׁשכחה, ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין עֹוללֹות; ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּפרט,
לירּוׁשלים, עֹולה ּכּלֹו אּלא ׁשני, מּמעׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּכמֹו

ּכמעׂשר. - ּבירּוׁשלים ויאכלּו הּדמים ויעלּו נפּדה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו

עֹולין‰. ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו - רבעי ּכרם ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבים
של]לירּוׁשלים צד[ממרחק לכל יֹום יפדומהל [ולא ְֲִִַַַַָָ

ּומּׁשחרבבמעות] ּבפרֹות; ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי ּבית, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
הּפרֹות, ּכל ּוׁשאר לחֹומה. סמּו אפּלּו נפּדה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש,

לחֹומה. סמּו נפּדין הּמקּדׁש, ּבזמן ְְְֲִִִִִַַַָָָאפּלּו

.Â,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפדיֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכיצד
ׁשּיֹוציא מנת על ּבסלע, לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם 'ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָואֹומר:
מּביתֹו'? והּפֹועלים והחּמרים מּביתֹו, הּׁשֹומרים [-יציאֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

ההוצאות] בלי עצמם הפירות אתשווי ׁשּקֹוצבין ְְִֶֶַַואחר
מחּלל - מּזה הּנלקט 'ּכל ואֹומר: הּמעֹות, את מּניח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשער,
ּובּׁשביעית, ּבסלע'. סּלים וכ ּכ מּׁשער האּלּו, הּמעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
ואם ּפֹועלים; ולא ׁשֹומרים, לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹּפֹודהּו

ּבלבד. לקיטה ׂשכר אּלא לֹו אין הפקר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה

.Êׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
הפקר] לצּינֹו[שהכל צרי [תלוליות]ּבקֹוזזֹות[לסמנו]- ְְְְִַָ

ואם ׁשּיפּדּו. עד מּמּנּו יאכלּו ולא ּבֹו, ׁשּיּכירּו ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאדמה,
ׁשּיפרׁשּו ּכדי ּבחרסית, אֹותֹו מצּינין - ערלה ׁשני ּבתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהיה
ׁשאּסּור - יתּפרדּו ׁשּמא אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָמּמּנּו;
היּו והּצנּועין ּבהניה. אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָערלה
הּנלקט 'ּכל ואֹומרין: הּׁשמּטה, ּבׁשנת הּמעֹות את ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמּניחין
אי ׁשהרי - האּלּו' הּמעֹות על מחּלל אּלּו, רבעי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמּפרֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָֻאפׁשר
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.Áּומאימתי ולרבעי; לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאחד
מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמֹונין
ׁשנה חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא הּׁשנה, לראׁש ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשנה
הּוא וכּמה יֹום; הּׁשלׁשים קדם הּנטיעה ׁשּתקלט והּוא, -ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ׁשּבתֹות. ׁשּתי האילנֹות? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסתם

.Ëקדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנמצאת
ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה; לֹו עלתה הּׁשנה, ְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹראׁש
עׂשר חמּׁשה עד ּברבעי, אֹו ּבערלה מּתרין הּזאת ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָֹֻהּנטיעה

לאילן. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא - ּבׁשבט ְִִֶַָָָָָֹיֹום

.Èמּׁשנה ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?
עׂשר חמּׁשה עד ערלה, ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָעׂשירית
ּבתֹו האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבׁשבט
ּכּמה לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמן
עד ּבּיֹובל, עׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ּומחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹימים.
רבעי; נטע הּוא - עׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
וצרי רבעי, הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכל
לערלה. אֹו לרבעי נתעּברה הּׁשנה, נתעּברה ואם ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּפדיֹון.

.‡Èעׂשר מּׁשנת ּבאב עׂשר ּבׁשּׁשה היובל]נטעֹו -[משנות ְְְְִִֶֶַָָָָָ
אחת ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עׂשר, ׁשנת לֹו עלתה ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
הּוא והרי ּכּלּה; עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת עׂשרה ׁשּתים ּוׁשנת ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻעׂשרה
סֹופּה. עד עׂשרה, ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹנטע

.·Èּבׁשבט יֹום עׂשר חמּׁשה עד חדׁש מראׁש הּנטיעה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹנטע
ליֹום ּומּיֹום לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה -ְְְְִִִֶָָָָָֹ
- ּורבעי ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לּגאֹונים וראיתי ְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָלרבעי.
הן; סֹופרים טעּות ּווּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

ּד ּבארנּו ּכבר - רּכּה.והאמת ְְְְֱֵֶַַָָָ

.‚Èוהּסמדר ּגפנים, ּומי והּלּולבין, שממנוהעלין, [הפרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הפרי] ׁשּׁשדפןיוצא והענבים ּוברבעי. ּבערלה מּתרין -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָֻ

חמה]הּקדים והּזּוגין[רוח והחרצּנין [קליפתוהפסידן, ְְְְְִִִִִַַַַַָָ
במים]והּתמדהענב] שנישרו רּמֹון[ענבים ּוקלּפי ׁשּלהן, ְְְִִֵֶֶַָָ
אסּורין[פרח]והּנץ - והּגרעינין אגֹוזים, ּוקלּפי ׁשּלֹו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַ

והּנֹובלֹות ּברבעי; ּומּתרין טרםּבערלה, שנפלו [פירות ְְְְְִִִַָָָָֻ
אסּורֹות.שבשלו] ּכּלן ,ֲָֻ
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רבעי‡. לֹו יׁש ּבערלה, חּיב ׁשהּוא השנהּכל [פירות ְְְִֵֶַָָָָָ
קודש] ּברבעיהרביעית חּיב אינֹו הערלה, מן ׁשּפטּור וכל ,ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

יאכל. לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: -ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
לה'". הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹּובּׁשנה

אֹו·. לּגּנה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל, אילן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹוטע
מן ּפטּור זה הרי - לפרֹותיו לא האילן, לקֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּנטעֹו
ׁשּנטעֹו אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג, נטעֹו ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָהערלה;
מחׁשבת ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל,
למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹחּיּוב,
רבעי. לֹו אין ערלה, לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו אין -ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

למאכל‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
והעליֹון למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב וזה ּבערלה; חּיב למאכל, עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג

ׁשל ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים, אֹו לסיג ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָעליו
האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב - והּצלף הפרי]נֹוטע. אבל[- ּבלבד, ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָ

מּתרֹות.[עלים]הּקפריסין ְִִַַָֻ

ׁשּנאמר:„. - ּבערלה חּיב ׂשדהּו, ּבתֹו לרּבים ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע
ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"ּונטעּתם",

ּפטּור. לארץ, ּבחּוצה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָיׂשראל;

והעֹולה‰. ּבספינה, והּנֹוטע הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנֹוטע
ּבין ליׂשראל ּבין ׁשּנטע והּנכרי הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמאליו

ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע והּגזלן ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמֹו,

.Âּפכׁשים ּבמקֹום מאליו אפּלּו[יערות]העֹולה ּפטּור; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
עֹוׂשה יהיה ׁשּלא והּוא, ּפטּור; יּׁשּוב, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּנֹוטע

רבים] טּפּול[פירות שמשתלם]ּכדי עד[- ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְִֵֵֵֶַַָ
ּבערלה. חּיב טּפּולֹו, ּכדי עֹוׂשה היה אם אבל ליּׁשּוב. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּמביאן

.Êזית אֹו ללּולב, אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון - למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע
מן ּפטּור נטע, ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב - ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלּמנֹורה

ּבערלה. חּיב הקּדיׁש, ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Áּפי על אף ּבערלה; חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינֹו

.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב הּבית, ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָואילן
מּׁשּבאּו אבל ּפטּור; לארץ, אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּגֹוים
אל תבאּו "ּכי ׁשּנאמר: - חּיב ּגֹוים ּׁשּנטעּו מה אף ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלארץ,

ּביאה. מּׁשעת ּונטעּתם", ְְְִִֶֶַַָָָהארץ,

.Èחּיב סרק, אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָוגֹוי
זֹו, ּבמצוה לנהג ּבא ׁשאם - רבעי נטע לנכרי ויׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבערלה.

יׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע קדׁש הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי

.‡Èיחּור אֹו ּגרעינה, הּנֹוטע אֹו[ענף]אחד האילן, מן ְִִִִֵֶַַַָָָָ
זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹום האילן ּכל את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעקר
ולא האילן את זעזע נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ּבערלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּיב
לחיֹות יכֹול אם - ּבעפר סביבֹותיו מּלא ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעקרֹו,
זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי סביבֹותיו, מּלא לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאּלּו

וחּיב. ונטע, ׁשעקר ְְְִֶַַַָָָּכמי

.·È,אחד ׁשרׁש ּבארץ מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר, אילן ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן
והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמים עליה ׁשּמלּפפין ּכמחט ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאפּלּו
ּכּלֹו, נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - ּונטעֹו ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻלמקֹומֹו
ׁשהּוא, ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ׁשּׁשרׁשיו הּסלע ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונעקרה
לחיֹות יכֹול יהיה אם - ׁשרׁשיו ׁשּסביבֹות האדמה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָּבכל
נעקר; ׁשּלא ּכמי הּוא הרי נטעֹו, לא אּלּו אדמה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמאֹותּה

חּיב. לאו, ְִַָָואם

.‚Èמעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, [חזר ְְְִִִִֵֶֶֶָָָ
קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, חּיב -ְְְְִִִַַָָָָ

.„È.חּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד
ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים האילן[ענף]ּבּמה מן אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבד מתח אם אבל אחר; ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוהבריכֹו
ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, והבריכֹו הּזקן האילן מן ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאחד
ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן מערה הּבד ועּקר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

.ÂËנפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדל
ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעּקרֹו
אחר הּניחן ואם ּבהּתר; ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן
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.Áּומאימתי ולרבעי; לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאחד
מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמֹונין
ׁשנה חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא הּׁשנה, לראׁש ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשנה
הּוא וכּמה יֹום; הּׁשלׁשים קדם הּנטיעה ׁשּתקלט והּוא, -ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ׁשּבתֹות. ׁשּתי האילנֹות? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסתם

.Ëקדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנמצאת
ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה; לֹו עלתה הּׁשנה, ְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹראׁש
עׂשר חמּׁשה עד ּברבעי, אֹו ּבערלה מּתרין הּזאת ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָֹֻהּנטיעה

לאילן. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא - ּבׁשבט ְִִֶַָָָָָֹיֹום

.Èמּׁשנה ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?
עׂשר חמּׁשה עד ערלה, ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָעׂשירית
ּבתֹו האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבׁשבט
ּכּמה לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמן
עד ּבּיֹובל, עׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ּומחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹימים.
רבעי; נטע הּוא - עׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
וצרי רבעי, הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכל
לערלה. אֹו לרבעי נתעּברה הּׁשנה, נתעּברה ואם ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּפדיֹון.

.‡Èעׂשר מּׁשנת ּבאב עׂשר ּבׁשּׁשה היובל]נטעֹו -[משנות ְְְְִִֶֶַָָָָָ
אחת ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עׂשר, ׁשנת לֹו עלתה ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
הּוא והרי ּכּלּה; עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת עׂשרה ׁשּתים ּוׁשנת ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻעׂשרה
סֹופּה. עד עׂשרה, ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹנטע

.·Èּבׁשבט יֹום עׂשר חמּׁשה עד חדׁש מראׁש הּנטיעה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹנטע
ליֹום ּומּיֹום לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה -ְְְְִִִֶָָָָָֹ
- ּורבעי ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לּגאֹונים וראיתי ְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָלרבעי.
הן; סֹופרים טעּות ּווּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

ּד ּבארנּו ּכבר - רּכּה.והאמת ְְְְֱֵֶַַָָָ

.‚Èוהּסמדר ּגפנים, ּומי והּלּולבין, שממנוהעלין, [הפרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הפרי] ׁשּׁשדפןיוצא והענבים ּוברבעי. ּבערלה מּתרין -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָֻ

חמה]הּקדים והּזּוגין[רוח והחרצּנין [קליפתוהפסידן, ְְְְְִִִִִַַַַַָָ
במים]והּתמדהענב] שנישרו רּמֹון[ענבים ּוקלּפי ׁשּלהן, ְְְִִֵֶֶַָָ
אסּורין[פרח]והּנץ - והּגרעינין אגֹוזים, ּוקלּפי ׁשּלֹו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַ

והּנֹובלֹות ּברבעי; ּומּתרין טרםּבערלה, שנפלו [פירות ְְְְְִִִַָָָָֻ
אסּורֹות.שבשלו] ּכּלן ,ֲָֻ

י ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

רבעי‡. לֹו יׁש ּבערלה, חּיב ׁשהּוא השנהּכל [פירות ְְְִֵֶַָָָָָ
קודש] ּברבעיהרביעית חּיב אינֹו הערלה, מן ׁשּפטּור וכל ,ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

יאכל. לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: -ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
לה'". הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹּובּׁשנה

אֹו·. לּגּנה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל, אילן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹוטע
מן ּפטּור זה הרי - לפרֹותיו לא האילן, לקֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּנטעֹו
ׁשּנטעֹו אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג, נטעֹו ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָהערלה;
מחׁשבת ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל,
למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹחּיּוב,
רבעי. לֹו אין ערלה, לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו אין -ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

למאכל‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
והעליֹון למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב וזה ּבערלה; חּיב למאכל, עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג

ׁשל ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים, אֹו לסיג ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָעליו
האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב - והּצלף הפרי]נֹוטע. אבל[- ּבלבד, ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָ

מּתרֹות.[עלים]הּקפריסין ְִִַַָֻ

ׁשּנאמר:„. - ּבערלה חּיב ׂשדהּו, ּבתֹו לרּבים ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע
ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"ּונטעּתם",

ּפטּור. לארץ, ּבחּוצה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָיׂשראל;

והעֹולה‰. ּבספינה, והּנֹוטע הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנֹוטע
ּבין ליׂשראל ּבין ׁשּנטע והּנכרי הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמאליו

ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע והּגזלן ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמֹו,

.Âּפכׁשים ּבמקֹום מאליו אפּלּו[יערות]העֹולה ּפטּור; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
עֹוׂשה יהיה ׁשּלא והּוא, ּפטּור; יּׁשּוב, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּנֹוטע

רבים] טּפּול[פירות שמשתלם]ּכדי עד[- ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְִֵֵֵֶַַָ
ּבערלה. חּיב טּפּולֹו, ּכדי עֹוׂשה היה אם אבל ליּׁשּוב. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּמביאן

.Êזית אֹו ללּולב, אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון - למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע
מן ּפטּור נטע, ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב - ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלּמנֹורה

ּבערלה. חּיב הקּדיׁש, ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Áּפי על אף ּבערלה; חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינֹו

.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב הּבית, ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָואילן
מּׁשּבאּו אבל ּפטּור; לארץ, אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּגֹוים
אל תבאּו "ּכי ׁשּנאמר: - חּיב ּגֹוים ּׁשּנטעּו מה אף ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלארץ,

ּביאה. מּׁשעת ּונטעּתם", ְְְִִֶֶַַָָָהארץ,

.Èחּיב סרק, אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָוגֹוי
זֹו, ּבמצוה לנהג ּבא ׁשאם - רבעי נטע לנכרי ויׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבערלה.

יׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע קדׁש הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי

.‡Èיחּור אֹו ּגרעינה, הּנֹוטע אֹו[ענף]אחד האילן, מן ְִִִִֵֶַַַָָָָ
זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹום האילן ּכל את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעקר
ולא האילן את זעזע נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ּבערלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּיב
לחיֹות יכֹול אם - ּבעפר סביבֹותיו מּלא ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעקרֹו,
זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי סביבֹותיו, מּלא לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאּלּו

וחּיב. ונטע, ׁשעקר ְְְִֶַַַָָָּכמי

.·È,אחד ׁשרׁש ּבארץ מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר, אילן ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן
והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמים עליה ׁשּמלּפפין ּכמחט ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאפּלּו
ּכּלֹו, נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - ּונטעֹו ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻלמקֹומֹו
ׁשהּוא, ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ׁשּׁשרׁשיו הּסלע ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונעקרה
לחיֹות יכֹול יהיה אם - ׁשרׁשיו ׁשּסביבֹות האדמה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָּבכל
נעקר; ׁשּלא ּכמי הּוא הרי נטעֹו, לא אּלּו אדמה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמאֹותּה

חּיב. לאו, ְִַָָואם

.‚Èמעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, [חזר ְְְִִִִֵֶֶֶָָָ
קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, חּיב -ְְְְִִִַַָָָָ

.„È.חּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד
ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים האילן[ענף]ּבּמה מן אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבד מתח אם אבל אחר; ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוהבריכֹו
ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, והבריכֹו הּזקן האילן מן ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאחד
ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן מערה הּבד ועּקר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

.ÂËנפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדל
ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעּקרֹו
אחר הּניחן ואם ּבהּתר; ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן
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ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר, ממאתיםׁשּנפסק אחד חלק -] ְְִִִִֶֶַַַָָָ
שהיו] אסּורין.מכפי אּלּו הרי -ֲֲִֵֵ

.ÊËׁשּסּבכּה -[הרכיבה]ילּדה ּבּילּדה ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אסּורין; ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים הֹוסיפּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאפּלּו

האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין

.ÊÈהאילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן
אֹותֹו נעׂשה - ּבארץ ׁשהבר הּבד מן חֹויה הּוא והרי ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻּכּלֹו,
ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה; וחּיב נֹוטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר. מּׁשעה ההברכה, מן ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח

.ÁÈׁשהברי מּמההרי אחר ּבד והברי וצמח, ּבארץ, ּבד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל - ּבזה זה מערין ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹמאה
לּכל מֹונה הראׁשֹון, עּקר נפסק ואם מּתר; הּכל ְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹֻהראׁשֹון,

ׁשּנפסק. ְִִֶַָָמּׁשעה

.ËÈהּגזע מן הּיֹוצא הקרקע]ואילן מעל מן[- ּפטּור , ְִִִֵֶַַַָָ
מּטפח, ּפחֹות ילּדה ּבערלה. חּיב הּׁשרׁשין, מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהערלה;
ּבת ּכנטיעה נראית ׁשהיא מּפני - ׁשנֹותיה ּכל ּבערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחּיבת
ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשנתּה.
ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ואחת ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכנגד
ׁשּמֹונין ּכדר לֹו ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי - מּטפח ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּפחֹות

האילנֹות. ְִִָָָלׁשאר

.Îערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה; ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין
ּכמֹו ּבהניה, אסּורין ערלה ּופרֹות ּפרי, ׁשהּוא מּפני -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח הרי ְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻערלה,

.‡Îּכפנּיֹות מרּכיבין אין תמרים]וכן ערלה[לולבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּכל מּתר; והרּכיב, עבר ּכפרי. ׁשהּכפנּיֹות מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבדקלים,
זה הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ּגֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדבר
- ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ מּתר. מּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּנגרם
הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי לצמח לֹו ּגרם ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻמּתר,

רביעי יום

יא ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

ּכל‡. ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות
וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא[מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה·. ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית". מן הּקדׁש ּבערּתי ,ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹאלהי

ּפסח‚. ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה מתוּדין? ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָאימתי
תכּלה[שנה]ׁשל "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשביעית וׁשל רביעית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַ

מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ּברגל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלעׂשר",
רביעית רביעית]מּׁשנה פרות על מתודים לא אך וכל[- אּלא , ְְִִִֶָָָָ

הארץ. ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין נתעּׂשרּו, ׁשליׁשית ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּפרֹות

הּמעׂשר;„. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאין
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב[בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער

ה'‰. לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - לׁשֹון ּבכל נאמר זה, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוּדּוי

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני

.Â;"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּומצותֹו
יצא. מקֹום, ּבכל התוּדה ְְְִִַָָָָָואם

.Êמ מןאינֹו אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא תוּדה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
הּבית מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא ׁשּכן ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּמּתנֹות,
מתוּדין. ּולמחר הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב יֹום וערב ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָוכּו'".

.Áּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד
עני, מעׂשר לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמעׂשר,
אֹו וּדאי, ׁשל ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו לענּיים; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָנֹותנֹו

רבעי שנים]נטע ארבע בן אילן -[פירות ּפדּיתן מעֹות אֹו , ְְִִֶַָָָָ
אצלֹו נׁשאר ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

ּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות חּיב[- אינֹו , ְֲִֵֵֵֶַַַָ
מקֹום. ּבכל מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלבערֹו.

.Ëאצלֹו ּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה
אם אבל טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּפרֹות
לבערֹו צרי אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנׁשאר
ּכמבערין. הן הרי ּותבלין, יין וכן ּכמבער; ׁשהּתבׁשיל -ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

.È- הּבעּור ּבׁשעת הּמעׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
אֹותן. לבער חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָאינן

.‡È- הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו, רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַָָמי
ׁשם קֹורא זה לבעליהן[מעשר]הרי ּבהן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לכהן] כגון ּבהן[- ׁשּזֹוכה למי אֹו קרקע, ּגב [כשליח]על ְְִֶֶֶַַַַָ
ּגּבי על הּמּטלטלין ׁשּנתינת למחר; ּומתוּדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעליהן,
יכֹול אינֹו אבל חּזּוק; ּבּה ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרקע,
ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, הּמעׂשרֹות להן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקנֹות
מכירה. לא נתינה ּבהן נאמר והּתרּומֹות, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹוהּמעׂשרֹות

.·Èּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות, יכֹול ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָּומּנין
- "הּקדׁש" הּבית". מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות?
זֹו - הּבית" "מן קדׁש; הּקרּויין רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹזה
זה לּלוי", "נתּתיו ּבּבית; ּכהנים ׁשל הּמּתנה ׁשהיא ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹחּלה,
מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו" "וגם ראׁשֹון; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמעׂשר
לּיתֹום "לּגר מעׂשר. ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה והיא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָאחרת,
על אף ּופאה, ׁשכחה ולקט עני, מעׂשר זה - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָולאלמנה"

הּוּדּוי. את מעּכבין ּופאה ׁשכחה לקט ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּפי

.‚Èּכ ואחר הּסדר, על הּמּתנֹות את להפריׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוצרי
אם הא צּויתני", אׁשר מצות "ּככל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָיתוּדה
נׂשרף להתוּדֹות; יכֹול אינֹו לראׁשֹון, ׁשני מעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהקּדים
ולא מּתנֹות, הפריׁש לא ׁשהרי - להתוּדֹות יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹטבלֹו,
לּכהנים ראׁשֹון מעׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן לבעליהן. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנתנן

עזרא] לּלוי".[בזמן נתּתיו "וגם ׁשּנאמר: מתוּדין, היּו לא -ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

.„Èׁשעּקר מתוּדה, - ּבלבד ׁשני מעׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
- ּבלבד ּבּכּורים אּלא לֹו היה לא אם וכן הּוא; ּבמעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּוּדּוי
ׁשהּוא הראׁשֹון הּקדׁש הּקדׁש", "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמתוּדה,
אינֹו - עצמּה ּבפני ּתרּומה אּלא לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבּכּורים.
הּמּתנֹות. ׁשאר ּבכלל אּלא וּדּוי, טעּונה הּתרּומה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמתוּדה;

.ÂËעל מּמין הפריׁש ׁשּלא - "מּמצֹותי עברּתי ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹֹ"לא
המחּבר מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא מינֹו, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשאינֹו

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא הּתלּוׁש, ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
ׁשמֹו ּולהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי" "ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ּבאנינה אכלֹו אם הא - מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹֹעליו.

נקבר] וטרם קרובו מּמּנּו[שמת בערּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ,ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
"ולא מתוּדה. אינֹו ּבטמאה, הפריׁשֹו אם הא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבטמא"
למת, ותכריכין ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא - למת" מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתּתי
אלהי", ה' ּבקֹול "ׁשמעּתי אחרים. לאֹוננים נתנֹו ְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹולא
- צּויתני" אׁשר ּככל "עׂשיתי הּבחירה. לבית ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהביאֹו

הּטֹוב". ּבכל "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּבֹו, וׂשּמח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשמח

.ÊËעד וכּו'" הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְִִִִַַַַָָָ"הׁשקיפה
ּבּקׁשה זֹו ּודבׁש", חלב זבת ארץ לאבתינּו, נׁשּבעּת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"ּכאׁשר

ּבּפרֹות. טעם ִֵֵֶַַַׁשּיּתן

.ÊÈועבדים ּגרים לא אבל מתוּדין; ּוממזרים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׂשראל
אֹומר: הּוא והרי ּבארץ, חלק להם ׁשאין מּפני - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשחררים
ׁשאף - מתוּדין ּולוּיים ּכהנים לאבתינּו". נׁשּבעּת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ"ּכאׁשר

מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלקּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעל

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּבּכּורים להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹלא
חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּולהעלֹותן
לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלירּוׁשלים;
ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ(ה)
לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן, ּבכֹור לפּדֹות (ז) ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַֹהּגז;
אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹּפטר
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לפּדֹותֹו. רצה ְְְִִִִֵֵֵָָָֹלא
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וכּלן‡. לּכהנים, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֻֻארּבע
ּכהן וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ּבּתֹורה; ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻמפרׁשין
לֹו נֹותנין ואין ּבּכהּנה, חלק לֹו אין - ּבהן מֹודה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשאינֹו

מהן. ֵֶַָָמּתנה

'אׁשר·. :מבר מהן, קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
.'וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻקּדׁשנּו

אּלא‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלין אין - מהן מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
אין - מּתנֹות וחמׁש העזרה; מחֹומת לפנים ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש,
וחמׁש העיר; מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים, אּלא אֹותן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹוכלין
יׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבהן זֹוכין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - מהן מּתנֹות וחמׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבלבד;
הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - אחת ּומּתנה לארץ; ְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבחּוצה

ּבׂשר„. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמֹונה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה
ּובׂשר הּבהמה, חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,

ּבין צּבּור,[אשם]האׁשם, ׁשלמי וזבחי וּדאי, ּבין ּתלּוי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
הּלחם ּוׁשּתי יׂשראל, מנחֹות ּוׁשירי העמר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹותר

בשבועות] -[שמקריבים מצרע ׁשל ׁשמן ולג הּפנים, ולחם ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבּמקּד אּלא נאכלין אין ׁש.אּלּו ְֱִִֵֵֶֶַָָָ

וׁשֹוק‰. חזה ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאין החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומה
ּובכֹור נזיר, מאיל והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם ׁשלמים, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשל
ּבירּוׁשלים. אּלא נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהמה

.Âּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומה
הּגז וראׁשית קדׁש, ּוׁשלׁשּתן והחּלה, ּוׂשדה[מהצאן]מעׂשר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ
שבמשמר] מןלכוהנים ּבהן זֹוכין אין אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִִִֵֵֵֶֶָֻ

וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּתֹורה
יׂשראל. ּבארץ אּלא יׂשראל, ארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל

.Ê?מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומה
חולין]הּמּתנֹות בהמת מכל וקיבה לחיים הּבן,[זרוע ּופדיֹון , ְִֵַַַָ

הּגר וגזל חמֹור, יורשים]ּופטר לו ואין והחרמים[שמת [כל, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָ
לה'] שהוחרם ּדבר.דבר לכל חּלין וחמׁשּתן ;ְְֲִִַָָָָֻ

.Á;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים. ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻוהּוא

.Ëּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשמֹונה
ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלין ואין הן, קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻקדׁשי
וגֹו'". אתֹו יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר

.Èלזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש
אּת ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹולנקבֹות;
ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק

מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ
וכן איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין
לאהרן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן ּכהּנה, לזכרי ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּבן
ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,

.‡Èחמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
ּבהמה, ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָמּתנֹות:
לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף

.·È:ואמרּו אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּו
עׂשר - הן ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות וארּבע ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻעׂשרים

ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, וארּבע לירושלים]ּבּמקּדׁש, :[חוץ ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

.‚È,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר
ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

ה ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם עמר.הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.„Èּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים [-ארּבע ְְְִִִִַַַַַָָָ
הנאכל] קדׁשים.הבשר ועֹורֹות נזיר, ואיל ְְֳִִִֵָָָמּתֹודה

.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר
חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׂשדה
חזה והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחׁשב
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על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא הּתלּוׁש, ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
ׁשמֹו ּולהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי" "ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ּבאנינה אכלֹו אם הא - מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹֹעליו.

נקבר] וטרם קרובו מּמּנּו[שמת בערּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ,ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
"ולא מתוּדה. אינֹו ּבטמאה, הפריׁשֹו אם הא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבטמא"
למת, ותכריכין ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא - למת" מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתּתי
אלהי", ה' ּבקֹול "ׁשמעּתי אחרים. לאֹוננים נתנֹו ְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹולא
- צּויתני" אׁשר ּככל "עׂשיתי הּבחירה. לבית ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהביאֹו

הּטֹוב". ּבכל "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּבֹו, וׂשּמח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשמח

.ÊËעד וכּו'" הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְִִִִַַַַָָָ"הׁשקיפה
ּבּקׁשה זֹו ּודבׁש", חלב זבת ארץ לאבתינּו, נׁשּבעּת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"ּכאׁשר

ּבּפרֹות. טעם ִֵֵֶַַַׁשּיּתן

.ÊÈועבדים ּגרים לא אבל מתוּדין; ּוממזרים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׂשראל
אֹומר: הּוא והרי ּבארץ, חלק להם ׁשאין מּפני - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשחררים
ׁשאף - מתוּדין ּולוּיים ּכהנים לאבתינּו". נׁשּבעּת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ"ּכאׁשר

מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלקּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעל

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּבּכּורים להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹלא
חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּולהעלֹותן
לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלירּוׁשלים;
ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ(ה)
לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן, ּבכֹור לפּדֹות (ז) ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַֹהּגז;
אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹּפטר
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לפּדֹותֹו. רצה ְְְִִִִֵֵֵָָָֹלא
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וכּלן‡. לּכהנים, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֻֻארּבע
ּכהן וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ּבּתֹורה; ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻמפרׁשין
לֹו נֹותנין ואין ּבּכהּנה, חלק לֹו אין - ּבהן מֹודה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשאינֹו

מהן. ֵֶַָָמּתנה

'אׁשר·. :מבר מהן, קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
.'וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻקּדׁשנּו

אּלא‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלין אין - מהן מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
אין - מּתנֹות וחמׁש העזרה; מחֹומת לפנים ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש,
וחמׁש העיר; מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים, אּלא אֹותן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹוכלין
יׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבהן זֹוכין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - מהן מּתנֹות וחמׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבלבד;
הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - אחת ּומּתנה לארץ; ְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבחּוצה

ּבׂשר„. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמֹונה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה
ּובׂשר הּבהמה, חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,

ּבין צּבּור,[אשם]האׁשם, ׁשלמי וזבחי וּדאי, ּבין ּתלּוי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
הּלחם ּוׁשּתי יׂשראל, מנחֹות ּוׁשירי העמר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹותר

בשבועות] -[שמקריבים מצרע ׁשל ׁשמן ולג הּפנים, ולחם ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבּמקּד אּלא נאכלין אין ׁש.אּלּו ְֱִִֵֵֶֶַָָָ

וׁשֹוק‰. חזה ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאין החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומה
ּובכֹור נזיר, מאיל והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם ׁשלמים, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשל
ּבירּוׁשלים. אּלא נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהמה

.Âּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומה
הּגז וראׁשית קדׁש, ּוׁשלׁשּתן והחּלה, ּוׂשדה[מהצאן]מעׂשר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ
שבמשמר] מןלכוהנים ּבהן זֹוכין אין אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִִִֵֵֵֶֶָֻ

וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּתֹורה
יׂשראל. ּבארץ אּלא יׂשראל, ארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל

.Ê?מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומה
חולין]הּמּתנֹות בהמת מכל וקיבה לחיים הּבן,[זרוע ּופדיֹון , ְִֵַַַָ

הּגר וגזל חמֹור, יורשים]ּופטר לו ואין והחרמים[שמת [כל, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָ
לה'] שהוחרם ּדבר.דבר לכל חּלין וחמׁשּתן ;ְְֲִִַָָָָֻ

.Á;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים. ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻוהּוא

.Ëּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשמֹונה
ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלין ואין הן, קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻקדׁשי
וגֹו'". אתֹו יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר

.Èלזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש
אּת ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹולנקבֹות;
ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק

מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ
וכן איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין
לאהרן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן ּכהּנה, לזכרי ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּבן
ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,

.‡Èחמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
ּבהמה, ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָמּתנֹות:
לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף

.·È:ואמרּו אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּו
עׂשר - הן ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות וארּבע ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻעׂשרים

ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, וארּבע לירושלים]ּבּמקּדׁש, :[חוץ ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

.‚È,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר
ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

ה ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם עמר.הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.„Èּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים [-ארּבע ְְְִִִִַַַַַָָָ
הנאכל] קדׁשים.הבשר ועֹורֹות נזיר, ואיל ְְֳִִִֵָָָמּתֹודה

.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר
חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׂשדה
חזה והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחׁשב
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עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל הּמּורם ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשֹוק
הּלחם עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ּתֹודה, היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאם
הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם עּמּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּמּורם

אחת. מּתנה מהן הּמּורם ֵֶַַַַַָָָָחׁשב

.ÊËאחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
הּגר ּגזל וכן הּקרּבנֹות; מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחת
ודין אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻיתּבאר
מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ּבהלכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָהחרמים

ּתרּומֹות. ְְְִּבהלכֹות

.ÊÈּתלּויין ׁשאינן הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּובהלכֹות
וראׁשית והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, - והן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבקרּבנֹות;

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון ְֲִֵֵֶֶַַהּגז,

ב ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

הּבּכּורים‡. ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות
הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין יׂשראל[בזמן ּובארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבלבד,
מּדבריהם ּבּכּורים ּומביאין ."חכמים]אלהי מערי[מתקנת ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָֹ

ּומּסּוריה ועֹוג בקדושתסיחֹון נתקדש ולא דוד שכבש מקום -] ְְִִָ
עּמֹוןהארץ] אבל ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ׁשהּקֹונה ,ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּבתרּומה חּיבין ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ּומצרים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּומֹואב,
הביא ואם ּבּכּורים; מהן מביאין אין מּדבריהם, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַּומעׂשרֹות

ּבּכּורים. אינן לארץ, מחּוצה ִִִִִֵֶָָָָּבּכּורים

האמּורים·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין
והּתאנים והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: הארץ, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשבח
מּׁשבעת חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו. לא ְְִִִַַֹהּמינין,

מּפרֹות‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין
אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים
ּתמרים ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ואם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻהּמבחר.
מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, סּכֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻׁשּבהרים,

נתקּדׁשּו. לא - ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות

וענבים„. מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאין
אין מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבלבד,

מּמּנּו. ְְִִֶַמקּבלין

לחים;‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, וצּמּוקין.[תאנים ְְְְְִִִִִָָָ

.Âהּקציר "וחג ׁשּנאמר: עצרת, קדם ּבּכּורים מביאין ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאין
יּניחםּבּכ אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ּורי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

מביאין אין וכן עליהן. ויקרא עצרת, ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים
העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין

.Êמן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין
קדם ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? החדׁש. על ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּיׁשן
עׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
ּכל "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע אחד ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו.

ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר

.(Á)ּבּכּורי" ׁשּנאמר: ּבבּכּורים, חּיבין ׁשּתפין ׁשל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּופרֹות
ּבארצם". אׁשר ְְֲֶַָָּכל

.Ëּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל
אבל "ּבארצם"; ׁשּנאמר: עּקר, ּכל מּמּנּו מביא אינֹו -ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובחרּבה. ּבגג הּגדל מן ְְְִִֵֵַַָָָמביא

.Èוהבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענףהּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] אֹובקרקע הרּבים, לרׁשּות אֹו חברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵַָלתֹו

ּבתֹו והבריכֹו הרּבים, ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבׂשדה נטּוע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
ּבתֹו קצתֹו והברי ׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָׂשדהּו,
ּבין ּבאמצע מפסקת הּיחיד ּדר אֹו הרּבים ודר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׂשדהּו,
מּמה לא ּבּכּורים, מביא אינֹו - הּמבר והּצד ְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהעּקר
האחרת, ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו, ּברׁשּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹּׁשהֹוציא
.מאדמת הּגּדּולין ּכל ׁשּיהיּו עד ,"אדמת "ּבּכּורי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

.‡Èלׁשעה אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו להברי רׁשּות חברֹו לֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָנתן
למצר סמּו האילן היה ואם מביא. זה הרי שדה]- [גבול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

להרחיק, ׁשחּיב ּפי על אף - חברֹו לׂשדה נֹוטה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחברֹו,
יהֹוׁשע הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻהרי

הארץ. ֶֶָָאת

.·Èוהחֹוכרין חלקהאריסין, תמורת בשדה עובדים -] ְְֲִִִַָ
ולֹוקחיןמהפרות] הּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי [קונים], ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ּבפחֹות מהן מביאין[משוויו]ארצֹותם אינן - והּגזלנין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
."אדמת "ּבּכּורי ׁשּנאמר: הּבעלים, נתיאׁשּו ואפּלּו ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּכּורים,

.‚Èׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
ּפי על ואף קרקע; לֹו יׁש אילנֹות, ׁשלׁש והּקֹונה קרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹלֹו
קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, האילנֹות אּלא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין

מביא. זה הרי וקרקעֹו, אחד אילן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

.„Èזה[קונה]הּלֹוקח הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּפרֹות לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ּבּכּורים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
ׁשהרי מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברין אפּלּו הּקרקע, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻחּוץ
חזר קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאין
יׁש ׁשהרי מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמֹוכר

ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו

.ÂËזה הרי - מּמּנּו ּולקחּה וחזר לגֹוי, ׂשדהּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמֹוכר
מן נפקעת ׁשאינּה הּתֹורה; מן ּבּכּורים מּמּנה ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמביא

ׁשּב ּכמֹו הּגֹוי, ּבקנין ארנּו.הּמצוֹות ְְְְְִִֵֶַַַַ

.ÊËזרה]אׁשרה לעבודה מּמּנה[עץ מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ׁשהּבּכּורים ְְְִִִִִֵֵֶַָָּבּכּורים;

.ÊÈמּדבריהם אבל הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין - ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבּכּורים
חכמים] לעׂשֹות[של והרֹוצה מּׁשּׁשים; אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי

עֹוׂשה. ּבּכּורים, ׂשדהּו ִִֵֶָָּכל

.ÁÈהרי - עּטרן אֹו עליהן, והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש
מארץ ּבׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבּכּורים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּתֹוספת

מּסּוריה אֹו הּירּדן, מעבר הביא אם אבל [מקוםיׂשראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדש ולא דוד ּתֹוספתשכבש אין -ֵֶֶ

אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּבּכּורים
ּבכל הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנאכלת

הּמינים. מּׁשבעת אּלא ְִִִִֶַַָָמקֹום,

.ËÈׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

- ׁשּבּכר ורּמֹון ׁשּבּכר, אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָורֹואה
נעׂשין והן ּבּכּורים'; אּלּו 'הרי ואֹומר: ּבגמי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָקֹוׁשרן
לא ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להם מּׁשּקרא ּבמחּבר, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּכּורים
אינֹו הּקרקע, מן אֹותן ויתלׁש ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשלּו
ולא ּבמחּבר, הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות לחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֻצרי
אחר מפריׁש זה הרי - הּפרֹות את ותלׁש ׁשם, להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקרא
ּבּכּורים מפריׁש אינֹו ּכּלן, הּפרֹות נטמאּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻׁשּנתלׁשּו.
לכּתחּלה. הּטמא, על הּטהֹור מן מפריׁש אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבטמאה;
ׁשאינֹו לי יראה - מהן להפריׁש אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָואם
לי, יראה וכן לאּבד. מפריׁשין ׁשאין ּבטמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמפריׁש
ּכתרּומה הּתּנּור ּבהן מּסיק אינֹו - ׁשּנטמאּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבּכּורים

מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָטמאה,

.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש
ׁשּנאמר: ּתחּתיהן, אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
עד ּבאחריּותן, חּיב ׁשהּוא מלּמד - "אלהי ה' ּבית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּתביא

הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם

.‡Îלא לירּוׁשלים, ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש
לׁשלחם מנת על מּכּתחּלה לּקטם ואם ׁשליח; ּביד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיׁשלחם

לׁשלחם. מּתר זה הרי ׁשליח, ְְְֲִֵֶַַָָָָֻּביד

חמישי יום
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מׁשמר‡. לאנׁשי נּתנין במקדש]הּבּכּורים והן[השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ
ׁשהן ּבארנּו, ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ּביניהן אֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּלקין
מקֹום, ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ּולפיכ 'ּתרּומה'; ְְְְִִִִֶַָָָָָָקרּויין
ׁשּנכנסּו מאחר אֹותן ׁשּיאכל והּוא - ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּיב

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת

מקצתן·. הפרות]היּו זה[של - ּבחּוץ ּומקצתן ּבפנים ְְְִִִִֶַָָָָָ
ּדבריו. לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה; עליו חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבפנים,

ּדבריו. לכל ּכחּלין הּוא הרי ׁשּבחּוץ, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֻוזה

ׁשּנכנסּו‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן
תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - החֹומה מן ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹלפנים

,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי ּכמֹולאכל הּבּכּורים, והן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבירּוׁשלים הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו
ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקדם
לפני "והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי

."אלהי ה' ְֱִֶַֹמזּבח

על„. ואף לּכהן, הּתרּו - ּבעזרה אֹותן הּמביא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּׁשהּניחן
מעּכבת הּקריאה ׁשאין עליהן; התוּדה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי

למחיצתן חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים לירושלים]אכילתן. [חוץ ְְֲִִִִִֶָָָָָ
ּבאכילה. מּתרין ְְֲִִַָָָֻוחזרּו,

ויתר‰. ּדבר. לכל ּתרּומה ּכאכילת ּבּכּורים, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת
לאֹונן אסּורין ׁשהן - וטרםּבּבּכּורים קרובו שמת מי -] ְֲִִִֵֵֶַ

מקֹוםנקבר] הבאת ּוטעּונין לירושלים], טהֹור[- וכהן ; ְְֲִֵַָָָֹ
טהֹור יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאכל
ּבתרּומה. ּכאן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאכל

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
ּבׂשמחה, לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - הּטֹוב" ּבכל ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ"וׂשמחּת

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא
מדרבנן] .[מלקות

.Êּומצוה בּטנא". "וׂשמּת ׁשּנאמר: ּכלי, טעּונין ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּבּכּורים
ואם עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻמן
ׂשעֹורים אּלא - ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
על ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר [עלי ְְִִִִֵֶַָָָָ
עשב]וחלף לּתאנים,[מין ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ׁשל ְֲִִֶֶַָאׁשּכֹולֹות

.Áוחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם
וכּיֹוצא וחלף ערבה ׁשל ּבסּלים הביאם ואם לבעליו. ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּכלי
נטמאּו ואם לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹּבהן,

לּכהנים. הּסּלים אין ֲִִִִֵַַַַֹהּבּכּורים,

.Ëּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו
יֹונה, ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָּובני
קרבים היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ואּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹעֹולֹות;

.Èּבׁשעה ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על להתוּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצות
ּכי ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

.‡Èמי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע. ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַמקרין

.·Èל רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את לעבּדֹוהּמביא ּתנם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
הּבית להר הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָּוקרֹובֹו
ּגדֹול מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,
ׁשּגֹומר. עד וגֹו'" מצרימה וּירד אבי, אבד "ארּמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוקֹורא:
ׁשל ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויֹוצא. ויׁשּתחוה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
הּוא ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
החג ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ּברגלים: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹומר

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ּכאן אף ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבׁשלמים,

.‚È,לעזרה ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואימתי
ּדּליתני". ּכי ה', ארֹוממ" וקֹוראין: הּלוּיים היּו ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָמתחילין

.„È,לּמקּדׁש ּבּכּוריו הביא ּכיצד? לינה. טעּונים ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהּבּכּורין
מירּוׁשלים הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר
מן ּפֹונה ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - "לאהלי והלכּת בּבקר, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ"ּופנית
אֹומר, נמצאת ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמקּדׁש
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- ׁשּבּכר ורּמֹון ׁשּבּכר, אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָורֹואה
נעׂשין והן ּבּכּורים'; אּלּו 'הרי ואֹומר: ּבגמי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָקֹוׁשרן
לא ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להם מּׁשּקרא ּבמחּבר, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּכּורים
אינֹו הּקרקע, מן אֹותן ויתלׁש ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשלּו
ולא ּבמחּבר, הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות לחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֻצרי
אחר מפריׁש זה הרי - הּפרֹות את ותלׁש ׁשם, להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקרא
ּבּכּורים מפריׁש אינֹו ּכּלן, הּפרֹות נטמאּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻׁשּנתלׁשּו.
לכּתחּלה. הּטמא, על הּטהֹור מן מפריׁש אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבטמאה;
ׁשאינֹו לי יראה - מהן להפריׁש אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָואם
לי, יראה וכן לאּבד. מפריׁשין ׁשאין ּבטמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמפריׁש
ּכתרּומה הּתּנּור ּבהן מּסיק אינֹו - ׁשּנטמאּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבּכּורים

מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָטמאה,

.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש
ׁשּנאמר: ּתחּתיהן, אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
עד ּבאחריּותן, חּיב ׁשהּוא מלּמד - "אלהי ה' ּבית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּתביא

הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם

.‡Îלא לירּוׁשלים, ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש
לׁשלחם מנת על מּכּתחּלה לּקטם ואם ׁשליח; ּביד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיׁשלחם

לׁשלחם. מּתר זה הרי ׁשליח, ְְְֲִֵֶַַָָָָֻּביד

חמישי יום
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מׁשמר‡. לאנׁשי נּתנין במקדש]הּבּכּורים והן[השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ
ׁשהן ּבארנּו, ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ּביניהן אֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּלקין
מקֹום, ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ּולפיכ 'ּתרּומה'; ְְְְִִִִֶַָָָָָָקרּויין
ׁשּנכנסּו מאחר אֹותן ׁשּיאכל והּוא - ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּיב

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת

מקצתן·. הפרות]היּו זה[של - ּבחּוץ ּומקצתן ּבפנים ְְְִִִִֶַָָָָָ
ּדבריו. לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה; עליו חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבפנים,

ּדבריו. לכל ּכחּלין הּוא הרי ׁשּבחּוץ, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֻוזה

ׁשּנכנסּו‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן
תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - החֹומה מן ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹלפנים

,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי ּכמֹולאכל הּבּכּורים, והן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבירּוׁשלים הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו
ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקדם
לפני "והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי

."אלהי ה' ְֱִֶַֹמזּבח

על„. ואף לּכהן, הּתרּו - ּבעזרה אֹותן הּמביא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּׁשהּניחן
מעּכבת הּקריאה ׁשאין עליהן; התוּדה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי

למחיצתן חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים לירושלים]אכילתן. [חוץ ְְֲִִִִִֶָָָָָ
ּבאכילה. מּתרין ְְֲִִַָָָֻוחזרּו,

ויתר‰. ּדבר. לכל ּתרּומה ּכאכילת ּבּכּורים, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת
לאֹונן אסּורין ׁשהן - וטרםּבּבּכּורים קרובו שמת מי -] ְֲִִִֵֵֶַ

מקֹוםנקבר] הבאת ּוטעּונין לירושלים], טהֹור[- וכהן ; ְְֲִֵַָָָֹ
טהֹור יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאכל
ּבתרּומה. ּכאן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאכל

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
ּבׂשמחה, לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - הּטֹוב" ּבכל ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ"וׂשמחּת

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא
מדרבנן] .[מלקות

.Êּומצוה בּטנא". "וׂשמּת ׁשּנאמר: ּכלי, טעּונין ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּבּכּורים
ואם עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻמן
ׂשעֹורים אּלא - ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
על ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר [עלי ְְִִִִֵֶַָָָָ
עשב]וחלף לּתאנים,[מין ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ׁשל ְֲִִֶֶַָאׁשּכֹולֹות

.Áוחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם
וכּיֹוצא וחלף ערבה ׁשל ּבסּלים הביאם ואם לבעליו. ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּכלי
נטמאּו ואם לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹּבהן,

לּכהנים. הּסּלים אין ֲִִִִֵַַַַֹהּבּכּורים,

.Ëּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו
יֹונה, ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָּובני
קרבים היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ואּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹעֹולֹות;

.Èּבׁשעה ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על להתוּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצות
ּכי ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

.‡Èמי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע. ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַמקרין

.·Èל רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את לעבּדֹוהּמביא ּתנם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
הּבית להר הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָּוקרֹובֹו
ּגדֹול מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,
ׁשּגֹומר. עד וגֹו'" מצרימה וּירד אבי, אבד "ארּמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוקֹורא:
ׁשל ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויֹוצא. ויׁשּתחוה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
הּוא ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
החג ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ּברגלים: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹומר

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ּכאן אף ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבׁשלמים,

.‚È,לעזרה ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואימתי
ּדּליתני". ּכי ה', ארֹוממ" וקֹוראין: הּלוּיים היּו ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָמתחילין

.„È,לּמקּדׁש ּבּכּוריו הביא ּכיצד? לינה. טעּונים ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהּבּכּורין
מירּוׁשלים הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר
מן ּפֹונה ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - "לאהלי והלכּת בּבקר, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ"ּופנית
אֹומר, נמצאת ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמקּדׁש
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ּבכלי, מקֹום, הבאת ּדברים: ׁשבעה טעּונין ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָׁשהּבּכּורים
ּבירּוׁשלים. ׁשם ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָּוקריאה,

ד ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ולינה;‡. ּותנּופה וׁשיר קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ְְְְִִִִִֵַָָָָָָּכל
להביא ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,

והּטמטּום·. האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטוםואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו -[יש ְְְִַָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפי
האּפיטרֹוּפין יתומים]וכן קֹוראין,[על אינן והּׁשליח והעבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ׁשאינן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָלפי

"אב‚. לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאבל
ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת
מביאין ּולוּיים ּכהנים וכן הארץ. את ּבניו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹׁשּיירׁשּו

מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָוקֹוראין,

ואינֹו„. מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָקֹורא,

הּבית לבדק ּתחּלה אֹותן מקּדיׁש מּפני[למקדש]עֹוׂשה? - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין מכניסין ואין חּלין, ספק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻׁשהן
ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ההקּדׁש, מּיד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹותן
ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן חּלין; ספק ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּומעׂשרֹות,
מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין הן ּבּכּורים ׁשּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלּכהנים,
ׁשּלא ּכדי - ׁשליח ּביד אֹותן מׁשּלח אּלא ּבעצמֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותן
לקריאה ראּוי ׁשאינֹו ׁשּכל מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתעּכב

הּק הּספק, ּבֹו.מּפני מעּכבת ריאה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

קֹורא;‰. ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָהפריׁש
לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ
ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,

וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.

.Â,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
מּנכסי אדם מביא אבל הּגּוף. ּכקנין אינֹו הּפרֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּקנין
הּקרקע, ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַאׁשּתֹו
על אף ;"ּולבית - אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר
וקֹורא. מביא - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפי

.Êׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר
ׁשעדין ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַנֹוהג
חזר אם אבל הּקרקע; לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו סמכה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא
ׁשּכבר - קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ׁשני, ּביֹובל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָּומכרּה
ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ּדעּתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָסמכה

ַהּגּוף.

.Áׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש
ּביד וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש קֹורא. ואינֹו מביא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָליֹורׁשֹו,
והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
לקיחה ׁשּתהיה עד ּובאת", "ולקחּת... ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינֹו

ּכאחד. ְֲֶַָָָוהבאה

.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש
ׁשאינֹו לפי קֹורא; ואינֹו הּׁשנּיים, מביא - ּתחּתיהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַאחרים
ראׁשית. ׁשאינן לפי האדמה", ּפרי ראׁשית "את לֹומר: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכֹול

הּׁשנּיים, שיאכלם]ואּלּו ּכבּכּורים.[זר חמׁש עליהן חּיבין אין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

.Èׁשם אֹותן נֹופץ - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו, ְְְֲִִִֵֵָָָָָָהביא
מהסל] קֹורא.[מוציאם ואינֹו ,ְֵֵ

.‡Èוהביא וחזר וקרא, הּמינין, מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא
"הּגדּתי ׁשּנאמר: עליהן, קֹורא אינֹו - אחר מּמין ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַּבּכּורים
ואינֹו מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - "אלהי לה' ְֱִֵֶַַַַַַַַָָֹהּיֹום

אחת. ּבׁשנה ּומּגיד וחֹוזר ְְִִֵַַַַָָמּגיד

.·Èהּמעין ויבׁש ּבּכּוריו, שדהו]הפריׁש אֹו[המשקה , ְְְִִִֵַַָָָ
ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו מביא - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנקצץ

אבדה. ׁשהרי קרקע, ְְֲֵֶַַָָלֹו

.‚Èאף - חנּכה ועד הּסּכֹות, חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַָֻֻהּמביא
החג קדם ׁשהפריׁשן ּפי סוכות]על קֹורא,[- ואינֹו מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבׁשעת אּלא קריאה ואין הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכל ּוׁשאר הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ְְְִֵַַַַַָָָָֻׂשמחה,

וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ ְְְְִִִִִֵֵַהּמביאין

.„È,והחמׁש והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹהּבּכּורים,
לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - ּבהמה רשאי]ּומּתנֹות לקנֹות[- ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָֹ

ּובהמה וקרקעֹות עבדים נֹוטלןמהן חֹוב ּובעל טמאה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּתֹורה. ספר ּבהן וקֹונה ּבכתּבתּה, והאּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻּבחֹובֹו,

.(ÂË)להאכל אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאף
עֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על אף נתערבולזרים. אם בטלים -] ְִִִִִֶַַַָ

ּבחּליןבחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד
ׁשהּוא ׁשני; ּכמעׂשר ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר אֹותן עׂשּו אכילתן, [שאינומקֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ברוב] אףבטל לזרים אסּורין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף .ְְֲִִִִִֶַַַַָ

הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי - ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבירּוׁשלים
ואֹוסרין אסּורין; הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָאחר
ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים. נתערבּו אם ׁשהן, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבכל

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ׁשּיּכנסּו ְִִִִִִֶֶַַָָֹֻקדם

.ÊË,ׁשּבּמעמד העירֹות ּכל הּבּכּורים? את מעלין ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
יחידים, יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל ּברחֹובּה ולנין ּובאין ."מל הדרת עם, "ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּובּׁשחר הּטמאה; אהל מּפני - לּבּתים יּכנסּו ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻעיר,
והּׁשֹור אלהינּו'. ה' אל צּיֹון, ונעלה 'קּומּו אֹומר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַֹֻהממּנה
זית ׁשל ועטרה זהב; מצּפֹות וקרניו לפניהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהֹול
מּכה והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים להֹודיע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבראׁשֹו,
הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם עד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפניהם,
;"נל ה' ּבית לי, ּבאמרים "ׂשמחּתי וקֹוראין: ,הּדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכל

ּבלבד ידֹות ׁשּתי אּלא הּיֹום, ּכל מהּלכין היּו [שניולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מהיום] לפניהןשליש ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו .ְְִִִִִֵֶַָָָ

ּבּכּוריהם, את ועּטרּו ירּוׁשלים. לאנׁשי להֹודיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלּוחין
הּלח את מראין ויבׁש, לח להם היה ואם אֹותם; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּופרּכסּו

והּפחֹות הכוהנים]מּלמעלה. הלוים]והּסגנים[סגני [של ְְְְְִִַַַַָָ
הן הּבאים לפי מירּוׁשלים. לקראתם יֹוצאין ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָוהּגזּברים,
רּבים; לקראתם יֹוצאין הרּבה, אנׁשים ּבאּו אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיֹוצאין:

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ּוכׁשּיּכנסּו מעט. מעט, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻואם
ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו היּו "עמדֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלקרֹות:

.ÊÈלפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל
ּבאתם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ּבׁשלֹומם: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוׁשֹואלין
מּכה והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו מהּלכין והם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשלֹום'?
הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר מּגיעים ׁשהם עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניהם,
הללּו יּה, "הללּו ואֹומרין: ּכתפֹו, על סּלֹו ואחד אחד ּכל ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָנטל
והם יּה"; הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל עד וכּו'", ּבקדׁשֹו ְְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָֹאל
הּגיעּו לעזרה. ׁשּמּגיעין עד וקֹוראין הּבית, ּבהר ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָמּהכים
וגֹו'". ּדּליתני ּכי ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: הלוּיים ּדּברּו ְְְְְֲֲִִִִִִִִִַָָָָלעזרה,

ה ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות
אין זֹו, וראׁשית תרּומה". ּתרימּו חּלה, - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את ּפטר ּכעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
עד - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהעּסה;

מקצת. ְְִֵֶַָׁשּיׁשּיר

סֹופרים·. מעׂשרים[חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ
- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה

מּת לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן נה.ׁשּנאמר: ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
מארּבעים אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר העֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּנחּתֹום
מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו לפי - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוׁשמֹונה

.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה
ּבעל ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש
אחד מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹמארּבעים

אחד„. מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת
אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה; ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
וחּלה נׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמעׂשרים

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, לּכהן - ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹטמאה

ׁשּנאמר:‰. ּבלבד, ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאין
ׁשם, יׂשראל ׁשּכל ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ"והיה
ּביאת ולא ּכּלכם, ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבארץ עזרא, ּבימי אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמקצתכם.
ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

.Âּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
אני "אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּורין, לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
ּפרֹות על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין ֵֵֶֶַָָָָָהארץ

.Êׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין
חּוצה חּלת מביאין ואין מּיׂשראל. חּלה ּתֹורת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּתׁשּתּכח
מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם

.Áהארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחזיקּו
ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכּׁשעּור,
מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא מצרים עֹולי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּה
נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין - אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד

מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני נאכלת. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - טמאה הראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחּלה
והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻהארץ
מארּבעים אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - יׂשראל ארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהיא
ונֹותנין ׁשנּיה, חּלה ּומפריׁשין אֹותּה. וׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִִַַָָָָּוׁשמֹונה,
טהֹורה 'ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - לאכלּה לּכהן ְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹאֹותּה
נטמאת ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה, נׂשרפה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׂשרפת',
ּכל אּלא ׁשעּור; לּה אין הּׁשנּיה, וזֹו לּכל. ידּועה ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻטמאה

מּדבריהם ׁשהיא מּפני - מפריׁש חכמים]הרֹוצה, וכל[של . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבסּוריה ּבין ולחּוץ, ׁשּמאמנה דודהארץ שכבש [מקומות ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו מפריׁשיןולא - הארצֹות ּבׁשאר ְְֲִִִֵַָָָּבין
ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי לׂשרפה, אחת חּלֹות: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּתי
ּתֹורת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי לאכילה, ואחת נאכלת', ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹטמאה
לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו והֹואיל מּיׂשראל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָחּלה
ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור לּה אין ׂשרפה, ׁשל ,לפיכ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבּנאכלת;
אכילה, ׁשל וזֹו ּוׁשמֹונה. מארּבעים אחד אכילה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָוׁשל
טמאים. לׁשאר לֹומר, צרי ואין ּולזבֹות; לזבים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּתרת

.Ëהּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין מארּבעים- אחד יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשם לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּוׁשמֹונה,
ישראל] -[בארץ אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְֲִִִִַַָָָָעּקר

ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין לאכילה, לּכהן ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמפריׁשין
מּקדם. ִֶַָָֹהּדבר

.Èהֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּלת
על אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם חּיּובּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועּקר
קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּכהן
ׁשאר אבל ּומצרעין. ויֹולדֹות, ונּדֹות, וזבֹות, ְְְְְְְֲִִִָָָָָֹוזבים,
מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ׁשאר ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻֻהּטמאים
ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה אם ,לפיכ ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֹלאכלּה.
- אחת חּלה להפריׁש ורצה ארצֹות, ּבׁשאר ּבין ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבסּוריה
ׁשעדין לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמפריׁש
צרי ואינֹו נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה אֹו קרי, ראה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

לאׁש. ׁשנּיה ְְְִִֵַָָלהפריׁש

.‡Èאֹו זרעֹו, מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמא
חּלה, הּמפריׁש ּכל לארץ. ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָצרי
להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּתחּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָמבר
מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחּלה',
אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ּכ הּטהֹורה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָעל
האּׁשה אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, מפריׁש הערם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאיׁש

ּפניה וכל ׁשּיׁשבה מטה]הערּמה ּבּקרקע,[של טּוחֹות ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ
חּלה. ּומפרׁשת ְְֶֶֶֶַַָָמברכת

.·Èלארץ חּוצה חּלת ּומפרׁשת מברכת ּבּה, וכּיֹוצא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנּדה
היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ּכהן ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשם
ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

מדּמעת ׁשאינּה לפי מתערבבתאחד; אם אוסרת [אינה ְְִֵֶֶַַַָָ
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יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ּוכׁשּיּכנסּו מעט. מעט, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻואם
ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו היּו "עמדֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלקרֹות:

.ÊÈלפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל
ּבאתם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ּבׁשלֹומם: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוׁשֹואלין
מּכה והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו מהּלכין והם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשלֹום'?
הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר מּגיעים ׁשהם עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניהם,
הללּו יּה, "הללּו ואֹומרין: ּכתפֹו, על סּלֹו ואחד אחד ּכל ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָנטל
והם יּה"; הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל עד וכּו'", ּבקדׁשֹו ְְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָֹאל
הּגיעּו לעזרה. ׁשּמּגיעין עד וקֹוראין הּבית, ּבהר ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָמּהכים
וגֹו'". ּדּליתני ּכי ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: הלוּיים ּדּברּו ְְְְְֲֲִִִִִִִִִַָָָָלעזרה,

ה ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות
אין זֹו, וראׁשית תרּומה". ּתרימּו חּלה, - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את ּפטר ּכעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
עד - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהעּסה;

מקצת. ְְִֵֶַָׁשּיׁשּיר

סֹופרים·. מעׂשרים[חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ
- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה

מּת לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן נה.ׁשּנאמר: ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
מארּבעים אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר העֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּנחּתֹום
מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו לפי - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוׁשמֹונה

.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה
ּבעל ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש
אחד מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹמארּבעים

אחד„. מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת
אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה; ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
וחּלה נׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמעׂשרים

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, לּכהן - ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹטמאה

ׁשּנאמר:‰. ּבלבד, ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאין
ׁשם, יׂשראל ׁשּכל ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ"והיה
ּביאת ולא ּכּלכם, ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבארץ עזרא, ּבימי אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמקצתכם.
ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

.Âּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
אני "אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּורין, לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
ּפרֹות על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין ֵֵֶֶַָָָָָהארץ

.Êׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין
חּוצה חּלת מביאין ואין מּיׂשראל. חּלה ּתֹורת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּתׁשּתּכח
מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם

.Áהארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחזיקּו
ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכּׁשעּור,
מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא מצרים עֹולי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּה
נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין - אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד

מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני נאכלת. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - טמאה הראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחּלה
והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻהארץ
מארּבעים אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - יׂשראל ארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהיא
ונֹותנין ׁשנּיה, חּלה ּומפריׁשין אֹותּה. וׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִִַַָָָָּוׁשמֹונה,
טהֹורה 'ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - לאכלּה לּכהן ְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹאֹותּה
נטמאת ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה, נׂשרפה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׂשרפת',
ּכל אּלא ׁשעּור; לּה אין הּׁשנּיה, וזֹו לּכל. ידּועה ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻטמאה

מּדבריהם ׁשהיא מּפני - מפריׁש חכמים]הרֹוצה, וכל[של . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבסּוריה ּבין ולחּוץ, ׁשּמאמנה דודהארץ שכבש [מקומות ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו מפריׁשיןולא - הארצֹות ּבׁשאר ְְֲִִִֵַָָָּבין
ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי לׂשרפה, אחת חּלֹות: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּתי
ּתֹורת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי לאכילה, ואחת נאכלת', ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹטמאה
לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו והֹואיל מּיׂשראל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָחּלה
ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור לּה אין ׂשרפה, ׁשל ,לפיכ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבּנאכלת;
אכילה, ׁשל וזֹו ּוׁשמֹונה. מארּבעים אחד אכילה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָוׁשל
טמאים. לׁשאר לֹומר, צרי ואין ּולזבֹות; לזבים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּתרת

.Ëהּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין מארּבעים- אחד יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשם לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּוׁשמֹונה,
ישראל] -[בארץ אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְֲִִִִַַָָָָעּקר

ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין לאכילה, לּכהן ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמפריׁשין
מּקדם. ִֶַָָֹהּדבר

.Èהֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּלת
על אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם חּיּובּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועּקר
קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּכהן
ׁשאר אבל ּומצרעין. ויֹולדֹות, ונּדֹות, וזבֹות, ְְְְְְְֲִִִָָָָָֹוזבים,
מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ׁשאר ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻֻהּטמאים
ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה אם ,לפיכ ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֹלאכלּה.
- אחת חּלה להפריׁש ורצה ארצֹות, ּבׁשאר ּבין ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבסּוריה
ׁשעדין לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמפריׁש
צרי ואינֹו נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה אֹו קרי, ראה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

לאׁש. ׁשנּיה ְְְִִֵַָָלהפריׁש

.‡Èאֹו זרעֹו, מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמא
חּלה, הּמפריׁש ּכל לארץ. ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָצרי
להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּתחּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָמבר
מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחּלה',
אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ּכ הּטהֹורה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָעל
האּׁשה אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, מפריׁש הערם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאיׁש

ּפניה וכל ׁשּיׁשבה מטה]הערּמה ּבּקרקע,[של טּוחֹות ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ
חּלה. ּומפרׁשת ְְֶֶֶֶַַָָמברכת

.·Èלארץ חּוצה חּלת ּומפרׁשת מברכת ּבּה, וכּיֹוצא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנּדה
היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ּכהן ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשם
ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

מדּמעת ׁשאינּה לפי מתערבבתאחד; אם אוסרת [אינה ְְִֵֶֶַַַָָ
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לכהןבאחרות] אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ואין העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעם

אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, המסּיע ּכהן מּׁשּום איסורּבּה אין -] ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
הגורן] מן ליטלה לבוא הכהן ּתחּלה,על לאכל רצה ואם .ְְֱִִֶָָָֹ

עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ ּבחּוצה החּלה יפריׁש ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻואחר
מּדבריהם חכמים]אּלא .[של ְִִֵֶֶָ

.‚Èמן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה
אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת[- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ

לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן

.„Èאינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
אֹוכל אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'

חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;

.ÂËׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּומא
הּיפה. מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, רע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעּסה

שישי יום

ו ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

הּצֹוננ‡. על החּמה מן מפריׁש - הּנחּתֹום מן ּומןהּלֹוקח ת ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ
הרּבה מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על שונות]הּצֹוננת .[צורות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

והן:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
והּׁשּפֹון, ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻהחּטים,
אּלא לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
וכּיֹוצא ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. הּנעׂשית ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּפת

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות מן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהן

ׁשּלא‚. ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלקט
הּתרּומה,[גדלה]הביאה מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין הן ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהרי
גדולה] תרומה הכהן שקיבל לפני מעשר ליטול הלוי הקדים -]

ּתרּומתֹו מעשר]ׁשּנּטלה חלק[תרומת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּומעׂשר ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה

הּלחם בשבועות]ּוׁשּתי ּכל[הקרבים ּכׁשּיּפדּו הּפנים ולחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבחּלה. חּיבין הּכל - הּמֹותרֹות ְִַַַַָָָָֹאֹותן

ּוספק„. ׁשביעית, ועּסת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעּסה
תרומה]מדּמע בה נפלה אם שספק חולין ּבחּלה;[עיסת חּיבין - ְְִַַָָָֻ

המדּמע בחולין]אבל מעורבת החּלה.[תרומה מן ּפטּור , ְֲִַַַָָָָֻ

קרבן]חּלֹות‰. עם עׂשה[הבאות - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָ
עׂשאן קדׁש; ׁשהן מּפני החּלה, מן ּפטּורין - לעצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
לפי ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ּולמקריבי לנזירים ּבּׁשּוק ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָלמכרן

יאכלּנה. ּתּמכר לא ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּבדעּתֹו

.Â.ּבחּלה חּיבת - לרּבים עּסה והעֹוׂשה הּׁשּתפין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻעּסת

.Êהּטבל מן עּסה מעושרת]העֹוׂשה לא ּבין[תבואה - ִִֵֶֶֶַָָ
מה - לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים ּבין לתרּומה, חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהקּדים
עד ּתאכל לא ּתחּלה, הפריׁש החּלה ואם עׂשּוי; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׁשעׂשה,
הפריׁש ּתרּומה ואם מעׂשר; ּותרּומת ּתרּומה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיֹוציא

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתחּלה,

.Á,לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה
מּמּנה, אֹוכלים ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּפטּורה;

ּפטּורה. הּנכרי, עּסת ּבחּלה. ְְְִִֶֶַַַַָָָחּיבת

.Ëּבחלק היה אם - ּבעּסה ׁשּתפין ונכרי יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻהיּו
חּיבת. זֹו הרי ּבחּלה, החּיבת עּסה ׁשעּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל

.È;חּלה אינּה - יׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי
לא ולּמה לזר. ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹאּלא
ּביד אֹותּה ותלה היא, יׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחׁשׁשנּו
ויעׂשה עצמֹו יפטר יׂשראל, ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות ִִִַָָָעּסתֹו

.‡È- עּסה מהן ועׂשה ארז, וקמח חּטים קמח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב
ּפטּורה. לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה יׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם

טעםא ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור היה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹפּלּו
ּפטּורה. לאו, ואם חּיבת; ְְִֶֶַָָָָּדגן,

.·Èמים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִֶֶֶַַַָָעּסה
הּמים ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָרֹותחין,
ּבין ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו לתֹוכֹו הּקמח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוהׁשלי

והּמרחׁשת הּמחבת על ּבין מחבת]ּבקרקע, ּבין[מין , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַ
הרּתיחן ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת הּבצק את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהדּביק
ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד מּלמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאׁש
עּסה העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - הּבצק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהדּביק
היא הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה אֹו ּבלבד, ּבחּמה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָליּבׁשּה
ׁשּלׁשּה ּבין לחם, חּמה מעׂשה ׁשאין החּלה; מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפטּורה

קלי וכן מׁשקין. ּבׁשאר ּבין קלוי]ּבמים אֹותֹו[קמח ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשאין ּפטּור; - אפּיה ּבלא אֹותֹו ואֹוכלין ּבדבׁש, אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּבמים
אדם. למאכל לחם להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיבת,

.‚Èוהׁשלימּה חּמה, מעׂשה לעׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעּסה
לעׂשֹותּה והׁשלימּה ּפת, לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָלעׂשֹותּה
ּבחּלה. חּיבין - ּפת לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעׂשה

.„Èלכּתח העׂשּוי ולחם]לחם חלב מי תערובת מעׂשיה[- , ְֲֶֶֶֶַָָָֻ
ּכלּמּודין עׂשיּה ּבחּלה; חּיבת ּכעכין, עׂשיּה עליה: [-מֹוכיחין ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

רקה] בלילה כדרך אותה שאפה עבה החּלה.עיסה מן ּפטּורה ,ְִַַָָ

.ÂËקמח העמר מלא ּבחּלה? ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכּמה
ּכּלן - מחמׁשּתן ּבין הּמינים, מחמׁשת מאחד ּבין -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
קּבין ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה לּׁשעּור. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפין
רביעּיֹות. ארּבע והּלג לּגין, ארּבעת והּקב חמׁש; ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָֹֹֻּפחֹות
אצּבע וחצי אצּבעים ּברֹום אצּבעים על אצּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהרביעית
יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות, וכל אצּבע; ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמׁש
עׂשר על אצּבעֹות עׂשר ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמּדה למד, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצאת
הּוא ּבקרּוב, אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ׁשלׁש ּברֹום ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאצּבעֹות
ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש מּדה וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעמר;
ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצּבע
העמר. מּדת היא אצּבע, ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשבע
זֹו? מּדה מכילה וכּמה עֹולין. הן ּכאחד - הּמּדֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּוׁשּתי
והן ּביצה; וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וארּבעים ׁשלׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכמֹו
מּקמח סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשקל
ועׂשרים זּוז מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהן ׁשּבמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהחּטים
ּכּמׁשקל מכילה ׁשהיא ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים מּזּוזי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָזּוז
מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה הּזה, החּטים מּקמח ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה

.ÊËּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות עּסתֹו לעׂשֹות לאדם ְְֲִִִֵַַָָָָָאסּור
ּפחּותה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש החּלה; מן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלפטרּה
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עׂשה ּכׁשהיתה. חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה לא - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻמּכּׁשעּור
ואפה וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפיּה מּכּׁשעּור, ּפחּותה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָעּסה
הּסל חּלה, ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם - לּסל ונתן אחרת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּפת
"והיה ׁשּנאמר: - הּפת מן החּלה ּומפריׁש לחּלה, ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמצרפן
האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד הארץ", מּלחם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבאכלכם

לחּלה. מצרפן הּתּנּור ְְְְֵַַַָָָואין

.ÊÈּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן[בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ
חּיבין - חּלה ׁשעּור ּבסל.הּכל ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, מעט ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאפה
להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ספק; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶַָָעד

.ÁÈרּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח -]- ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻ
נטל אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ויׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהֹואיל

העּסה[קליפות]הּמרסן ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, מן ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ׁשהחזירֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמרסן

.ËÈׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ
אבל ּפת. אֹותּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת

ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Îּבׁשל אין אם - ׂשאֹור להן לעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָנׁשים
ּפטּורה. ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף - ּכּׁשעּור מהן ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת

ז ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ואין‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אם - זֹו את זֹו ונׁשכּו ּבזֹו, זֹו ׁשּנגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה; מן ּפטּורין אחד, מּמין הן אפּלּו - ׁשנים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָהיּו
ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם

מצטרפֹות. אּלּו הרי ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות,

אחד,·. מּמין היּו אם - אחד איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו
אין מינין, ׁשני היּו ואם ּבחּלה; וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמצטרפין;
אחד, מין 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 ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַָָּבחברּתּה

חדׁש„. החדשה]עּסת השנה לׁשל[מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
'ּתֹורמין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיׁשן,
אּלא - ׁשּתיהן מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמן
להׁשלים להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָיביא
אחרת; ּבעּסה ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשעּור.
- אחת עּסה מהן ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח הּבֹולל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאבל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלה, עּסת לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהרי

ּפחּותה‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה
ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור

מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבהעּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ

אינןבחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו
ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;

.Â;מצטרפֹות - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
ּכ ׁשּביניהן היהׁשהעּסה אם וכן ּבחּלה. מחּיבת היתה בר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

לפּדֹותּה, ׁשראּויה מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש עּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
אֹו אחר, מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ּבחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָותתחּיב
ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש עּסת אֹו אחר, איׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעּסת

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות

.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
ּבׁשּתיהם והרי ּבזֹו, זֹו ונגעּו וחזרּו חּלה, ּומּזֹו חּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמּזֹו
הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום. ְֵָאינן

.Áּכ ואחר אֹותּה, וחּלקּו ּכּׁשעּור, עּסה ׁשעׂשּו ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשני
עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתּגּירּו,
חֹובה ׁשעת לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשלימֹו
מהן. אחד ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור ּפחֹות ׁשהרי ּגֹוים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיּו

.Ëאחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּבאֹותּה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק. אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני ְְִֵֵֶַָָָָׁשעה,

.È,וחּלקּו ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהיתה
על והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָואחר
יׂשראל ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה. ּגֹוי וׁשל ְְֶֶֶַָחּיבת,

.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל
ׁשּיהיה ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור עם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּה
הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה העּסה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבצד
הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה [-ׁשעּור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

אחד] במקום זֹוכשכולם נעׂשת - ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם .ְְֲִִִֵַָָָ
אֹוסר ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה

ׁשהּוא. ְֶָּבכל

.·Èלחּלה הּטבּולה חלה]עּסה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ
עֹוׂשה הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
הּורמה ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת
מן ּומֹוׁש הּטהֹורה, לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָחּלתּה,

מן לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה מּקף.[ה]הּטמאה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻ

.‚È,חּלתּה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה
חּלֹות והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּומּניחּה
ׁשּתעׂשה עד - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
ּתּפסל ׁשּלא והּוא, לּכהן; ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהעּסה
ּבּמה עליה. מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמאכל
ספק עליהן ׁשּמפריׁש העּסֹות אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּדברים

ּדמאי ׁשחּלת - הּורמה לא אֹו חּלה מהן הּורמה ספק]אם -] ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
הּמּקף. מן וׁשּלא לכּתחּלה, הּטמא על הּטהֹור מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻנּטלת
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עׂשה ּכׁשהיתה. חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה לא - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻמּכּׁשעּור
ואפה וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפיּה מּכּׁשעּור, ּפחּותה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָעּסה
הּסל חּלה, ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם - לּסל ונתן אחרת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּפת
"והיה ׁשּנאמר: - הּפת מן החּלה ּומפריׁש לחּלה, ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמצרפן
האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד הארץ", מּלחם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבאכלכם

לחּלה. מצרפן הּתּנּור ְְְְֵַַַָָָואין

.ÊÈּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן[בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ
חּיבין - חּלה ׁשעּור ּבסל.הּכל ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, מעט ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאפה
להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ספק; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶַָָעד

.ÁÈרּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח -]- ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻ
נטל אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ויׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהֹואיל

העּסה[קליפות]הּמרסן ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, מן ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ׁשהחזירֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמרסן

.ËÈׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ
אבל ּפת. אֹותּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת

ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Îּבׁשל אין אם - ׂשאֹור להן לעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָנׁשים
ּפטּורה. ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף - ּכּׁשעּור מהן ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת

ז ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ואין‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אם - זֹו את זֹו ונׁשכּו ּבזֹו, זֹו ׁשּנגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה; מן ּפטּורין אחד, מּמין הן אפּלּו - ׁשנים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָהיּו
ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם

מצטרפֹות. אּלּו הרי ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות,

אחד,·. מּמין היּו אם - אחד איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו
אין מינין, ׁשני היּו ואם ּבחּלה; וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמצטרפין;
אחד, מין 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 ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַָָּבחברּתּה

חדׁש„. החדשה]עּסת השנה לׁשל[מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
'ּתֹורמין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיׁשן,
אּלא - ׁשּתיהן מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמן
להׁשלים להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָיביא
אחרת; ּבעּסה ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשעּור.
- אחת עּסה מהן ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח הּבֹולל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאבל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלה, עּסת לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהרי

ּפחּותה‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה
ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור

מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבהעּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ

אינןבחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו
ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;

.Â;מצטרפֹות - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
ּכ ׁשּביניהן היהׁשהעּסה אם וכן ּבחּלה. מחּיבת היתה בר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

לפּדֹותּה, ׁשראּויה מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש עּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
אֹו אחר, מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ּבחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָותתחּיב
ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש עּסת אֹו אחר, איׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעּסת

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות

.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
ּבׁשּתיהם והרי ּבזֹו, זֹו ונגעּו וחזרּו חּלה, ּומּזֹו חּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמּזֹו
הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום. ְֵָאינן

.Áּכ ואחר אֹותּה, וחּלקּו ּכּׁשעּור, עּסה ׁשעׂשּו ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשני
עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתּגּירּו,
חֹובה ׁשעת לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשלימֹו
מהן. אחד ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור ּפחֹות ׁשהרי ּגֹוים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיּו

.Ëאחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּבאֹותּה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק. אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני ְְִֵֵֶַָָָָׁשעה,

.È,וחּלקּו ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהיתה
על והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָואחר
יׂשראל ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה. ּגֹוי וׁשל ְְֶֶֶַָחּיבת,

.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל
ׁשּיהיה ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור עם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּה
הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה העּסה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבצד
הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה [-ׁשעּור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

אחד] במקום זֹוכשכולם נעׂשת - ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם .ְְֲִִִֵַָָָ
אֹוסר ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה

ׁשהּוא. ְֶָּבכל

.·Èלחּלה הּטבּולה חלה]עּסה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ
עֹוׂשה הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
הּורמה ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת
מן ּומֹוׁש הּטהֹורה, לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָחּלתּה,

מן לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה מּקף.[ה]הּטמאה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻ

.‚È,חּלתּה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה
חּלֹות והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּומּניחּה
ׁשּתעׂשה עד - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
ּתּפסל ׁשּלא והּוא, לּכהן; ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהעּסה
ּבּמה עליה. מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמאכל
ספק עליהן ׁשּמפריׁש העּסֹות אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּדברים

ּדמאי ׁשחּלת - הּורמה לא אֹו חּלה מהן הּורמה ספק]אם -] ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
הּמּקף. מן וׁשּלא לכּתחּלה, הּטמא על הּטהֹור מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻנּטלת
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ּכהן,‡. ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמפריׁש
ואֹותֹו ּבחּלה; חּיבת העּסה לׁשםּוׁשאר ׁשהפריׁש הּקמח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועׂשהּו עמר, ּבֹו יׁש אם - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחּלה
חּלין. קמח ּכל ּכׁשאר ְִִֶַַָָָֻחּלה,

הּקמח·. ויתערב הּמים, ּכׁשּיּתן החּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאימתי
ׁשּנאמר: ׁשּנּלֹוׁש, ּדבר מּתחּלת מּמּנּו החּלה מפריׁש - ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבּמים
ּבערבה קמח ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא, ערסתכם". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשית

'הרי[קערה] אמר: ואם עמר; ׁשעּור ּבּמים, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל הּׂשאֹור ועל העּסה על חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָזֹו
חּלה' לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻולכׁשּתעׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ

הפריׁש‚. ּכ ואחר וערבּה, הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּניח
אפה אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום; ּבכ אין -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפת, מן מפריׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹהּכל

ּבחּטים„. מּׁשּתתּגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאימתי
ּבׂשעֹורים ׁשּתּטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח שידבקוויתערב -] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] מןאחד עראי ואֹוכלין אחד; ּגּוף ּכּלּה ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻותעׂשה
והּכּסמין ּבׂשעֹורים. ותּטמטם ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהעּסה,

ּכׂשעֹורים. והּׁשּפֹון ׁשּועל וׁשּבלת ְְְְִִִִִִֶַָֹּכחּטים,

מּמּנה‰. האֹוכל - ּבׂשעֹורים ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָנתּגלּגלה
,לפיכ טבל. ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב חּלה הפרׁשת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקדם
מּמּנה האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
מּדבריהן, ּבחּלה חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ

.Âׁשּנדמעה תרומה]עּסה בה ּתתּגלּגל,[שנתערבה ׁשּלא עד ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. ּומּׁשּנתּגלּגלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפטּורה;
ואחר ּבּה, זכה אֹו ּופדיּה ׁשּתתּגלּגל, קדם אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמפקיר
אחר אֹותּה הפקיר אֹו ׁשהקּדיׁשּה אֹו ּגלּגלּה, ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכ

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה וזכה ּופדיּה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,

.Ê,ההקּדׁש ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהקּדיׁשּה
ּפטּורה. היתה חֹובתּה, ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדיּה ּכ ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָואחר

.Áלֹו ּונתנּה עּסה, לֹו לעׂשֹות ליׂשראל ׁשּנתן נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָוכן
אחר לֹו נתנּה ואם חּיבת; - ּגלּגלּה ׁשּלא עד ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבמּתנה

ּפטּורה. ְְְְִֶַָָׁשּנתּגלּגלה,

.Ëׁשּלא עד נתּגלּגלה אם - עּסה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּגר
ספק ואם חּיבת. נתּגלּגלה, מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּגּיר,
ספק חּלת ׁשאכל וזר מיתה; עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, חּיבת -ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עליה חּיב אין ּבֹו, וכּיֹוצא -]זֹו חמׁש.[קנס ְֵֵֶֶַַָָָֹ

.Èיעׂשּנה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעּסה
ותּׂשרף יׂשראל; ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,
ׁשּוּדאּה טמאה, ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻחּלתּה.
ׁשּכל ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמטּמא
הּטבּולים ּבחּלין ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּוּדאֹו
ותהיה לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן יטּמאּו ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלחּלה,

ול נאכלת לא ּתלּויה, הּזאת נׂשרפת.החּלה א ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

.‡Èיּזהר אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלא

ּבטהרה. חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָויׁשּתּדל;
יעׂשּנה - מילין מארּבעת יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

טמאה. חּלה ויפריׁש ְְְְְִֵַַָָָֻּבטמאה,

.·Èהארץ עם חּלת עֹוׂשין חלהאין שתהיה שלימה עיסה -] ִֵֶַַַָָ
עיסות] הרבה החּליןעבור עּסת עֹוׂשין אבל ְֲֳִִִַַָָָֻּבטהרה,

החבר זה העּסה מגּבל ּכיצד? מעשרות]ּבטהרה. על נאמן -], ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכלי אֹו ּגללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה; ּכדי מּמּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומפריׁש
עם ּוכׁשּיבֹוא טמאה. מקּבלין ׁשאין אדמה, ּכלי אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאבנים
ואֹומרין החּלה; ואת העּסה את ׁשּתיהן, את נֹוטל - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ
ּומּפני לטבלּה'. ּתחזר ׁשּלא ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא 'הּזהר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹו:

חּייו ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מגּבל[פרנסתו]מה [-ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הארץ] עם של עיסות ללוש שיוכל .לש,

.‚Èמרּקדת חבר, עם[מנפה]אׁשת אׁשת עם ּובֹוררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא - לעּסה מים מּׁשּתּטיל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ;
עֹוׂשה ׁשהּוא הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה עֹוׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ידי מחּזקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין לא - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻּבטמאה

לּפלטר ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל עברה; .[מוכר]עֹוברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

.„Èּבסּוריה הארץ עם מּנחּתֹום שכבשהּלֹוקח מקומות -] ְְְִֵֶַַַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדשו ולא חּלה'דוד 'הפרׁשּתי לֹו: ואמר ,ְְְִִַַַָָ

ּכל נחׁשדּו ׁשּלא ּכׁשם מּספק; חּלה להפריׁש צרי אינֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבסּוריה נחׁשדּו לא ּכ ּגדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל

החּלה. ַַַָעל

.ÂËצרי הּנחּתֹום, מן לארץ ּבחּוצה הּלֹוקח ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל
צרי ואין הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל מּספק; חּלה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָלהפריׁש

מּספק. להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו הּמתארח ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלֹומר

קודש שבת

ט ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

זֹובח‡. ּכל לּתן עׂשה לאכילה]מצות ּבהמה[שוחט ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ
יהיה "וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהֹורה
ּבכל 'מּתנֹות' הּנקראין הן ואּלּו וכּו'"; הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשּפט

הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת זֹו ּומצוה [בזמןמקֹום. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּביןהמקדש] ּבארץ ּבין מקֹום, ּובכל הּבית; ּבפני ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין

ּבמקּדׁשין. לא אבל ּובחּלין, לארץ; ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻֻּבחּוצה

.·- ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָּכל
אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ּבמּתנֹות; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָחּיבין
הרי - ונפּדּו מּום, ּבהן נֹולד ּכ ואחר ּתמימים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהקּדיׁשן

הּמּתנֹות. מן ּפטּורין ְִִֵַַָאּלּו

ּכּלֹו‚. הּוא, ּבכֹור אם צד: מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור, ְְְְִִֵַַַָָָֻספק
ּבׁשנים, נסּתּפק ואם לּכהן. מּתנֹותיו ּבכֹור, אינֹו ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹלּכהן;
עׂשּו הּמּתנֹות; מן ּפטּור הּׁשני הרי - מּספק האחד הּכהן ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹולקח
ס אבל לבעליו. ּבמּומֹו ּונתנֹו הּכהן, ּבֹו ׁשּזכה ּכמי פקאֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא מקֹום, מּכל ּפטּור - ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּמעׂשר

ּבמּתנֹות,„. חּיבת ואינּה ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמת
ּבזמן - ּבמאה אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנתערבה

מהן ּבהמה ׁשּכל[אחר]לאחד[שייכת]ׁשּכל ּפטּורין; ּכּלן , ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
אחד היה הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ואחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָאחד
ּבלבד. מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר ּכּלן, את הּׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהּוא

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשּנאמר:‰. ּבלבד, טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
ּבמּתנֹות; חּיב ועז, מּכבׂש הּבא ּכלאים ׂשה". אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אם

ספק ׁשהּוא ּפי על אף - בהמה]והּכֹוי או מפריׁשין[חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
חּיב הּולד וילדה, העז על הּבא צבי הּמּתנֹות. ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנּו
אבל ׂשה; מקצת אפּלּו ׂשה", "אם ׁשּנאמר: - מּתנֹות ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבחצי

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד הּצבּיה, על הּבא ְִִִַַַַַַַָָָָָָּתיׁש

.Âאֹו ּגֹוים, לאכילת אֹו אדם, לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבמּתנֹות. חּיב - לרפּואה אֹו הּכלבים, ְְְֲִִִַַַַַָָָָלאכילת

.Ê."הּזבח "זבחי ׁשּנאמר: חּיבת, הּׁשּתפין ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבהמת

.Áּבמּתנֹות.[קונה]הּלֹוקח חּיבת ׁשביעית, מּפרֹות ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
העם"; "מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות, מן ּפטּורין ּולוּיים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכהנים
אין ,לפיכ אינן; אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא הּכהן, נטל ואם - מהן ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנֹוטלין

.Ëטּבח ּכהן אבל לעצמֹו. ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה
ׁשּבתֹות; ׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּׁשֹוחט
לכהנים אֹותן ונֹותנין הּמּתנֹות, מּמּנּו מֹוציאין ,ואיל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכאן
אּלא לֹו, ממּתינין אין - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחרים.
ׁשּיּתן. עד אֹותֹו מנּדין מּלּתן, נמנע ואם מּיד; מּמּנּו ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָמֹוציאין

.Èּולכהן לנכרי שלהם]הּׁשֹוחט בהמות מן[- ּפטּור , ְְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם והּמׁשּתּתף [יסמן]הּמּתנֹות. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

עּין לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹחלקֹו,
יֹודעין[ציין] הּכל ׁשאין מּפני ּבמּתנֹות, חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחלקֹו

עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן
לרׁשם. צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוׂשא ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹּבּמטּבחים,
ּגֹוי ׁשּסתם לרׁשם; צרי אינֹו - הּנכרי עם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּמׁשּתּתף
ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמרּבה

מכירה. ּבׁשעת ְְִִִַָעּמֹו

.‡Èהרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה
הּכהן לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות
הּכהן: לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ ּבּמּתנֹות, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחלק
הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא

.·È,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה
אמר הּקבה. מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּפטּור
חּיב - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו

יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;

.‚Èנׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר
ואם חּיב. ׁשּנתּגּיר, אחר נׁשחטה ואם ּפטּור; נתּגּיר, לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעד

הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָספק

.„È;מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מעושרים]ׁשאינּה לא מּתנֹות[פירות ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

אּלא לאכלן ליׂשראל אסּור עצמן, והּמּתנֹות מבּדלין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻּכהּנה
חּיב אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן, אֹו ואכלן, עבר ּכהן. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
והּקֹונה ידּוע. ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשּלם,
לאכלן, מּתר זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותן

נגזלֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות והקונהמּפני המוכר, על שהגזל -] ְְְְִִֵֶַָָֻ
ברשות] .כאוכלם

.ÂËּבּה והיּו ּפרה', ׁשל מעים ּבני לי 'מכר לטּבח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
לקחן הּדמים; מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן, נֹותנן - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות
הּדמים. מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן, נֹותנן - ּבמׁשקל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמּנּו

.ÊËׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבֹו והיּו לחברֹו, ּבׂשר ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהמׁשּלח
ּבדמים, הּמּתנֹות מעלה - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום ּוגזלן. זה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעבר
ׁשּירצה. ּכהן לכל הּדמים ויּתן ּכהן. הפסד מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹואֹוכלן,

.ÊÈרצה ואם נֹותן; אחד, לכהן הּמּתנֹות לּתן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרֹוצה
לאחד, זרֹוע חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - אֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלחלק
לׁשנים, ּולחיים לאחד וקבה לאחד זרֹוע נֹותן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות חתיכֹות אֹותן חֹולק ְְְֲֲִִִֵֶֶָָׁשֹור,

מּתנה. ּכדי ְֲִֵַָָָחתיכה

.ÁÈׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה
יד ׁשל ּכף עד השוק]ארּכּבה תחילת עד ׁשני[מהברך ׁשהן , ְְֵֵֶֶַַַָָֻ

ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאברים
הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ּגרּגרת, ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּפיקה

לּכהן. הּכל ֵֵֵֶֶַַֹֹׁשּביניהן;

.ËÈמֹולגין מסירים]אין אין מפׁשיטין[מצמרן]אֹותן[- ואין , ְְְִִִֵֵַָ
ׁשעליה; ּבחלב והּקבה, ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן

לּבעלים. הּקבה חלב להּניח הּכהנים נהגּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּוכבר

.Îנׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת
הּבעל אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל

חללה אבל אׁשּתֹו. ּבגלל מּתנֹות לפסולאֹוכל שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ
רצהלה] ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינּה

אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, למּכר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹהּכהן
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלהאכילן

.‡Îרצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן
- חברֹו ליׂשראל ּבהן ואףלזּכֹות ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹעל
ׁשּיהיה והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין
הּכהן ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּיׂשראלי
זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל חברֹו. לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
ׁשּמא לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו - ּולקיטֹו ׂשכירֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּכרחֹו. ּבעל ְְְֶַַָיזּכה

.·Î;ּבפיו יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹֹֹלא
ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן נֹוטל. ּבכבֹוד, נתנּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמטּבחים
הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין צנּוע, ּכהן היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיֹודיע ּכדי נֹוטל, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹזה
נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל צלי אּלא הּמּתנֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹוכלין

אֹוכלין. ׁשהּמלכים ּכדר ְְְְְִִֶֶֶַָָָלמׁשחה",

י ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

"וראׁשית‡. ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות
ואין זֹו. ּבמצוה יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּגז
ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלראׁשית
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ׁשּנאמר:‰. ּבלבד, טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
ּבמּתנֹות; חּיב ועז, מּכבׂש הּבא ּכלאים ׂשה". אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אם

ספק ׁשהּוא ּפי על אף - בהמה]והּכֹוי או מפריׁשין[חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
חּיב הּולד וילדה, העז על הּבא צבי הּמּתנֹות. ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנּו
אבל ׂשה; מקצת אפּלּו ׂשה", "אם ׁשּנאמר: - מּתנֹות ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבחצי

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד הּצבּיה, על הּבא ְִִִַַַַַַַָָָָָָּתיׁש

.Âאֹו ּגֹוים, לאכילת אֹו אדם, לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבמּתנֹות. חּיב - לרפּואה אֹו הּכלבים, ְְְֲִִִַַַַַָָָָלאכילת

.Ê."הּזבח "זבחי ׁשּנאמר: חּיבת, הּׁשּתפין ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבהמת

.Áּבמּתנֹות.[קונה]הּלֹוקח חּיבת ׁשביעית, מּפרֹות ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
העם"; "מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות, מן ּפטּורין ּולוּיים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכהנים
אין ,לפיכ אינן; אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא הּכהן, נטל ואם - מהן ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנֹוטלין

.Ëטּבח ּכהן אבל לעצמֹו. ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה
ׁשּבתֹות; ׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּׁשֹוחט
לכהנים אֹותן ונֹותנין הּמּתנֹות, מּמּנּו מֹוציאין ,ואיל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכאן
אּלא לֹו, ממּתינין אין - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחרים.
ׁשּיּתן. עד אֹותֹו מנּדין מּלּתן, נמנע ואם מּיד; מּמּנּו ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָמֹוציאין

.Èּולכהן לנכרי שלהם]הּׁשֹוחט בהמות מן[- ּפטּור , ְְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם והּמׁשּתּתף [יסמן]הּמּתנֹות. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

עּין לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹחלקֹו,
יֹודעין[ציין] הּכל ׁשאין מּפני ּבמּתנֹות, חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחלקֹו

עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן
לרׁשם. צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוׂשא ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹּבּמטּבחים,
ּגֹוי ׁשּסתם לרׁשם; צרי אינֹו - הּנכרי עם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּמׁשּתּתף
ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמרּבה

מכירה. ּבׁשעת ְְִִִַָעּמֹו

.‡Èהרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה
הּכהן לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות
הּכהן: לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ ּבּמּתנֹות, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחלק
הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא

.·È,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה
אמר הּקבה. מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּפטּור
חּיב - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו

יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;

.‚Èנׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר
ואם חּיב. ׁשּנתּגּיר, אחר נׁשחטה ואם ּפטּור; נתּגּיר, לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעד

הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָספק

.„È;מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מעושרים]ׁשאינּה לא מּתנֹות[פירות ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

אּלא לאכלן ליׂשראל אסּור עצמן, והּמּתנֹות מבּדלין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻּכהּנה
חּיב אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן, אֹו ואכלן, עבר ּכהן. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
והּקֹונה ידּוע. ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשּלם,
לאכלן, מּתר זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותן

נגזלֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות והקונהמּפני המוכר, על שהגזל -] ְְְְִִֵֶַָָֻ
ברשות] .כאוכלם

.ÂËּבּה והיּו ּפרה', ׁשל מעים ּבני לי 'מכר לטּבח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
לקחן הּדמים; מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן, נֹותנן - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות
הּדמים. מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן, נֹותנן - ּבמׁשקל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמּנּו

.ÊËׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבֹו והיּו לחברֹו, ּבׂשר ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהמׁשּלח
ּבדמים, הּמּתנֹות מעלה - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום ּוגזלן. זה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעבר
ׁשּירצה. ּכהן לכל הּדמים ויּתן ּכהן. הפסד מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹואֹוכלן,

.ÊÈרצה ואם נֹותן; אחד, לכהן הּמּתנֹות לּתן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרֹוצה
לאחד, זרֹוע חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - אֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלחלק
לׁשנים, ּולחיים לאחד וקבה לאחד זרֹוע נֹותן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות חתיכֹות אֹותן חֹולק ְְְֲֲִִִֵֶֶָָׁשֹור,

מּתנה. ּכדי ְֲִֵַָָָחתיכה

.ÁÈׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה
יד ׁשל ּכף עד השוק]ארּכּבה תחילת עד ׁשני[מהברך ׁשהן , ְְֵֵֶֶַַַָָֻ

ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאברים
הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ּגרּגרת, ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּפיקה

לּכהן. הּכל ֵֵֵֶֶַַֹֹׁשּביניהן;

.ËÈמֹולגין מסירים]אין אין מפׁשיטין[מצמרן]אֹותן[- ואין , ְְְִִִֵֵַָ
ׁשעליה; ּבחלב והּקבה, ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן

לּבעלים. הּקבה חלב להּניח הּכהנים נהגּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּוכבר

.Îנׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת
הּבעל אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל

חללה אבל אׁשּתֹו. ּבגלל מּתנֹות לפסולאֹוכל שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ
רצהלה] ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינּה

אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, למּכר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹהּכהן
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלהאכילן

.‡Îרצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן
- חברֹו ליׂשראל ּבהן ואףלזּכֹות ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹעל
ׁשּיהיה והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין
הּכהן ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּיׂשראלי
זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל חברֹו. לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
ׁשּמא לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו - ּולקיטֹו ׂשכירֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּכרחֹו. ּבעל ְְְֶַַָיזּכה

.·Î;ּבפיו יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹֹֹלא
ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן נֹוטל. ּבכבֹוד, נתנּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמטּבחים
הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין צנּוע, ּכהן היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיֹודיע ּכדי נֹוטל, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹזה
נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל צלי אּלא הּמּתנֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹוכלין

אֹוכלין. ׁשהּמלכים ּכדר ְְְְְִִֶֶֶַָָָלמׁשחה",

י ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

"וראׁשית‡. ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות
ואין זֹו. ּבמצוה יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּגז
ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלראׁשית
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יׂשראל, ּבארץ אּלא נֹוהגת ואינּה מּׁשּׁשים. מאחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָיפחֹות
הּבית ּבפני המקדש]ּבין -[בזמן הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
הּדגן תרומה]ּכראׁשית ּבמקּדׁשין.[- לא אבל ּבחּלין, ונֹוהג . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֻֻ

הּבית·. לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי [להוצאותּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
אֹוהמקדש] לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב יהיה יכֹול - ּוגזזן ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול - מּגּזתּה חּוץ ּבהמה הקּדיׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָאם
צאנֹו. אּלּו אין ,"צאנ" לֹומר: ּתלמּוד ְְֵֵֵַַַֹֹהּגז?

חּיבין‚. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשּקדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן, עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז. מראׁשית ּפטּורין -ְִִֵֵֵַ

זכרים„. ּבלבד, הּכבׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין
צמרֹו היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן, ׁשהּצמר - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכנקבֹות
ׁשאין הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה,

מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן, זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּתנה

לחמֹו‰. ׁשהן ּבתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון
הּבׂשר ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,

ּובגזל ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה - מ:]ׁשּלֹו הּגר[שנגזל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
יורשים] בלי לה']והחרמים[ומת אדם ּוׂשדה[שהחרים ְְֲִֵַָ

ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ
שבמשמר] ּוׁשארלכוהנים להֹוצאֹותיו ּבכֹורֹות ְְְְִָָָּופדיֹון

ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו אין ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרכיו,

.Âחּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה
- ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר, ּגזז אם אבל הּגז; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבראׁשית
להפריׁש חּיב ׁשּיּתן, קדם הלּבינֹו הּגז. מראׁשית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹנפטר
חּיב - ּגזזן ולא ּבידֹו, רחליו צמר הּתֹולׁש ׁשּלּבנֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר

הּגז. ְִֵֵַּבראׁשית

.Êּובכֹוי ּבכלאים, נֹוהג הּגז אווראׁשית בהמה ספק -] ְְְְִִִֵֵֵַַ
ּפטּור.חיה] הּמתה, את הּגֹוזז אבל ּובטרפה; ,ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

.Áעד ּבאחריּותֹו, חּיב - ואבד הּגז, ראׁשית ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָהּמפריׁש
קּימין. ּדבריו ראׁשית', ּגּזֹותי 'ּכל האֹומר: לּכהן. ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּיּתן

.Ëׁשּגזזן,[קונה]הּלֹוקח ּפי על אף - נכרי ׁשל צאנֹו ּגז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּפי על אף - חּיב לגּזתן, הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּפטּור
לּגֹוי הּצאן ׁשחֹוזרין ּפי על ואף הּגֹוי, ּברׁשּות הּגּזה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּגדלה
חּיב, - ׁשּלֹו והּגּזֹות יׂשראל והּגֹוזז הֹואיל הּגּזה; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחר

הּגּזה. ּבׁשעת אּלא החּיּוב ְִִִֵֶֶַַַָָׁשאין

.Èמעט הּמֹוכר ׁשּיר אם - חברֹו ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹהּלֹוקח
על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר להּגזז, ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹמּצאנֹו
אין חזקה, לגזז; הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹהּכל,
הּלֹוקח ּכלּום, ׁשּיר לא ואם ּכהּנה. מּתנֹות מֹוכר ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֻאדם

להפריׁש. ְְִַַָחּיב

.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ּגּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו
האחר הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּזת
על לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על לעצמֹו נֹותן זה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ּׁשהּניח. ִִֶַַמה

.·Èׁשּלא עד אם ידּוע ואין ּגּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגר
מחברֹו הּמֹוציא ּפטּור; זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו נגזזּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָנתּגּיר

הראיה. ְָָָָָעליו

.‚Èאין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו, יהיּו צאן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכּמה
ּפחֹות אין ׁשּלהן, ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא, מחמׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
ּפחֹות אין מהן, אחת ּכל ּגּזת ותהיה סלע, ׁשּׁשים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמׁשקל
ּפחֹות ּגֹוזזת מהן אחת היתה סלע. עׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף - סלע עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּׁשּתים

הּגז. מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי יתר, אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָסלע

.„Èּבחלק ׁשּיהיה והּוא - הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפין,
ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

ּפטּורין. ְִִָֻׁשּתפין,

.ÂËּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָראׁשית
אחת וגזז צאן, חמׁש לֹו היּו יצא. ּבּסֹוף, ּבין ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבאמצע
ּכ ואחר ּומכרּה, ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָּבלבד,
וחּיב הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּומכרּה ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּגזז
על החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
רחל היתה אם אבל אחר. ּגּזה מין על ּגּזה ּומּמין ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
והּניח ּוגזזּה ׁשנּיה, קנה ּכ ואחר ּגּזתּה, והּניח ּוגזזּה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָאחת,

מצטרפֹות. אינן - ְְִִֵָָָָּגּזתּה

.ÊËרֹוצה והּוא הּגז, ראׁשית ׁשל רּבֹות ּגּזֹות לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי
מּמׁשקל ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - לּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק

ּכדי מלּבן, סלעים ל:]חמׁש מספיק לא[- קטן. ּבגד ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹֻ
הּגּזה מּצמר לֹו יּתן אּלא - לֹו יּתן ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּילּבנֹו,

צֹואי מלובן]ּכׁשהּוא הּלּבּון[לא אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי , ְְְִִִֵֶֶֶַַַ
ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ׁשּנאמר: יתר, אֹו סלעים ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָחמׁש

הּמֹועלת. ֶֶַַָָמּתנה

.ÊÈ,אֹומר אני לפיכ ּדבר. לכל חּלין הּגז, ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻראׁשית
- ליׂשראל נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת, אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנין

הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ּבהמה; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמּתנֹות

יא ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ּבכֹור‡. ׁשהּוא ּבנֹו מּיׂשראל, איׁש ּכל לפּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות
ונאמר: לי", - רחם ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: - הּיׂשראלית ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלאּמֹו

האדם". ּבכֹור את תפּדה ּפדה א"ְְִֵֶַָָָָֹ

לפּדֹות·. ׁשהחּיב - ּבנּה את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואין
ּפדהּו ולא האב עבר ּבנֹו. את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא עצמֹו, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹאת

עצמֹו. את יפּדה ּכׁשּיגּדיל, -ְְְְִִֶֶֶַַ

ּתחּלה,‚. עצמֹו את יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָהיה
אחד, ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו; יפּדה ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר

עצמֹו. ְְִֶַיפּדה

ּ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‰. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה
נֹותן ּכ ואחר 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר הּבן', ּפדיֹון ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
הּבכֹור', 'לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם לּכהן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהּפדיֹון

'ׁשהחינּו'. ְֱֵֶֶָָּומבר

.Â?ּפֹודהּו ּובכּמה זמן. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָמצוה
ּבין - ּתפּדה" חדׁש מּבן "ּופדּויו, ׁשּנאמר: סלעים, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
ּכענין ממֹון ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבכסף,

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מּפני ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ואם ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

ּפדּוי. אינֹו ּבהן, ֵֶָָָָּפדהּו

.Ê- סלעים חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא חֹוב ׁשטר לּכהן ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּכתב
ּבּׁשּוק ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן ּפדּוי. אינֹו ּובנֹו לֹו, לּתן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו סלעים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹחמׁש
ּבזה ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעׂשרה סלעים חמׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

יצא. - זה ֶַַָָאחר

.Áהּוא יּתן ולא מחזיר. הּפדיֹון, לֹו להחזיר הּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה
ּבנֹו אין - לֹו והחזיר ּכן, עׂשה ואם ׁשּיחזיר; ודעּתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלֹו,
רצה ואם ּגמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפדּוי,
על לֹו ונתן ּפרׁש, אם וכן יחזיר. להחזיר, ּכ אחר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹהּכהן

ּפדּוי. ּבנֹו הרי - להחזיר ְְְְֲִֵַָָמנת

.Ëאם - וחמר מּקל הּבן, מּפדיֹון ּפטּורין ּולוּיים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
ּבּמדּבר יׂשראל ׁשל ישראל]ּפטרּו בכורות במקום שהתמנו -], ְְְִִֵֶַָָָ

עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ְְְִִֶַָּדין

.Èׁשאין - ּפטּור הּלוּיה, ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל
רחם "ּפטר ׁשּנאמר: ּבאם, אּלא ּבאב ּתלּוי ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּדבר

ְְִֵָּביׂשראל".

.‡Èהמעּברת וכהנת ּפטּור; ּבנּה מּגֹוי, המעּברת ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻלוּיה
הּכהּנה מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב, ּבנּה - הּגֹוי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻמן

הּגֹוי. ְִִַַּבבעילת

.·Èחלל ּבן לֹו ׁשּנֹולד לכהונה]ּכהן פסול האב[- מת , ֵֵֵֶַָָָָֹ
זכה ׁשּלא עצמֹו; את לפּדֹות חּיב הּבן - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתֹו
חּיב הּבן אין - יֹום ׁשלׁשים אחר האב מת ּבפדיֹונֹו. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאב

ּבפדיֹונֹו. זכה האב ׁשהרי עצמֹו, את ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלפּדֹות

.‚Èּכׁשהן ׁשּנתּגּירה ונכרית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשפחה
- ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - וילדּו ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברֹות,
ּביׂשראל", רחם "ּפטר ׁשּנאמר: חּיב, ּבקדּׁשה, ונֹולד ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהֹואיל
ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביׂשראל. רחם ּפטר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהרי
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ׁשּנתּגּירה אחר אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָילדה,

.„Èנתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּנכרית
"ּפטר ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - אחר ולד וילדּו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָונׁשּתחררּו,
ּכל - הּנפלים אחר הּבא וכן רחם. ּפטר זה ואין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָרחם",
וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא לדה, טמאה ׁשאּמֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנפל
ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכגֹון - לדה טמאה אּמֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנפל
הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים, יֹום הּמּפלת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוחגבים,

לפּדֹות. וחּיב לּכהן, ּבכֹור ְְְֲִֵַַַָָֹאחריו

.ÂËאחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה, העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת
והּוא ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמֹונה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹאינֹו
והחזר, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת, ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחי,
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה, זה - וילדה אחיו, יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר
ּפֹוטר ּפּדחּתֹו, ּומּׁשּתצא ראׁשֹון; ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשהרי

אחריו. ֲַַָָהּבא

.ÊËּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח ּכדרּכֹו[נולד אחריו והּבא , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא[בלידה ׁשּלא לפי - הראׁשֹון ּפטּורין; ׁשניהן -ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן

.ÊÈ,יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמאימתי

ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה". חדׁש מּבן "ּופדּויו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
טרפה נעׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ואפּלּו [-ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

שנה] תוך למות ואםשסופו סלעים; ּבחמׁש חּיב אינֹו -ְְְִִֵֵַָָָ
יֹום, ׁשלׁשים אחר מת הּפדיֹון. לֹו יחזיר לּכהן, ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹהקּדים

יּתן. נתן, לא ואם ּבפדיֹון; ְְְִִִֵַַָָֹחּיב

.ÁÈלֹו אמר אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָֹמי
הפדיון]'מעכׁשו' יחול כעת לֹו[- אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין , ְְְִֵֵַַָָָ

הפדיון] על[שיחול ואף ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְִַַַַָֹ'לאחר
קּימין הּמעֹות ׁשאין הכהן]ּפי יֹום.[ביד ׁשלׁשים לאחר ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

.ËÈ- חּיב אינֹו אֹו ּבפדּיה חּיב הּוא אם ספק ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶַַָָָָמי
האב מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהרי
ׁשּיביא עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבתֹו
ׁשלׁשים לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ׁשאביו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹראיה
נפּדה. ׁשּלא ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹיֹום

.Îאׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר[- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ
לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.

ּבתֹוה מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ּבכֹור, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
ּבין יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים

.‡Îעׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי
ּבתֹו מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
ואם סלעים; חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁשים
עּין לא ׁשהרי - מהם להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹלׁשני
מחברי'. 'החזר לֹומר: יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפדיֹון

.·Îׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי
ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרים

רחם. ּפטר זכר מהם אחד ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָיהיה

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאֹומר,

.„Îׁשני 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

.‰Îּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָילדּו
ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ּכלּום; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלּכהן

יל ׁשּבּכרה וזֹו זכר, זכר.ואחריה דה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָ

.ÂÎׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעים.
מּידם; להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים לׁשני אם - ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹיֹום
הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל

.ÊÎוהּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָילדּו
מבּכרת וכן עצמֹו. את לפּדֹות בכור]חּיב ילדה ׁשּלא[- ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ
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מּפני ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ואם ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

ּפדּוי. אינֹו ּבהן, ֵֶָָָָּפדהּו

.Ê- סלעים חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא חֹוב ׁשטר לּכהן ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּכתב
ּבּׁשּוק ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן ּפדּוי. אינֹו ּובנֹו לֹו, לּתן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו סלעים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹחמׁש
ּבזה ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעׂשרה סלעים חמׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

יצא. - זה ֶַַָָאחר

.Áהּוא יּתן ולא מחזיר. הּפדיֹון, לֹו להחזיר הּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה
ּבנֹו אין - לֹו והחזיר ּכן, עׂשה ואם ׁשּיחזיר; ודעּתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלֹו,
רצה ואם ּגמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפדּוי,
על לֹו ונתן ּפרׁש, אם וכן יחזיר. להחזיר, ּכ אחר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹהּכהן

ּפדּוי. ּבנֹו הרי - להחזיר ְְְְֲִֵַָָמנת

.Ëאם - וחמר מּקל הּבן, מּפדיֹון ּפטּורין ּולוּיים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
ּבּמדּבר יׂשראל ׁשל ישראל]ּפטרּו בכורות במקום שהתמנו -], ְְְִִֵֶַָָָ

עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ְְְִִֶַָּדין

.Èׁשאין - ּפטּור הּלוּיה, ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל
רחם "ּפטר ׁשּנאמר: ּבאם, אּלא ּבאב ּתלּוי ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּדבר

ְְִֵָּביׂשראל".

.‡Èהמעּברת וכהנת ּפטּור; ּבנּה מּגֹוי, המעּברת ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻלוּיה
הּכהּנה מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב, ּבנּה - הּגֹוי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻמן

הּגֹוי. ְִִַַּבבעילת

.·Èחלל ּבן לֹו ׁשּנֹולד לכהונה]ּכהן פסול האב[- מת , ֵֵֵֶַָָָָֹ
זכה ׁשּלא עצמֹו; את לפּדֹות חּיב הּבן - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתֹו
חּיב הּבן אין - יֹום ׁשלׁשים אחר האב מת ּבפדיֹונֹו. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאב

ּבפדיֹונֹו. זכה האב ׁשהרי עצמֹו, את ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלפּדֹות

.‚Èּכׁשהן ׁשּנתּגּירה ונכרית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשפחה
- ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - וילדּו ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברֹות,
ּביׂשראל", רחם "ּפטר ׁשּנאמר: חּיב, ּבקדּׁשה, ונֹולד ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהֹואיל
ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביׂשראל. רחם ּפטר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהרי
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ׁשּנתּגּירה אחר אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָילדה,

.„Èנתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּנכרית
"ּפטר ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - אחר ולד וילדּו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָונׁשּתחררּו,
ּכל - הּנפלים אחר הּבא וכן רחם. ּפטר זה ואין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָרחם",
וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא לדה, טמאה ׁשאּמֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנפל
ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכגֹון - לדה טמאה אּמֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנפל
הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים, יֹום הּמּפלת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוחגבים,

לפּדֹות. וחּיב לּכהן, ּבכֹור ְְְֲִֵַַַָָֹאחריו

.ÂËאחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה, העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת
והּוא ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמֹונה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹאינֹו
והחזר, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת, ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחי,
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה, זה - וילדה אחיו, יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר
ּפֹוטר ּפּדחּתֹו, ּומּׁשּתצא ראׁשֹון; ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשהרי

אחריו. ֲַַָָהּבא

.ÊËּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח ּכדרּכֹו[נולד אחריו והּבא , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא[בלידה ׁשּלא לפי - הראׁשֹון ּפטּורין; ׁשניהן -ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן

.ÊÈ,יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמאימתי

ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה". חדׁש מּבן "ּופדּויו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
טרפה נעׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ואפּלּו [-ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

שנה] תוך למות ואםשסופו סלעים; ּבחמׁש חּיב אינֹו -ְְְִִֵֵַָָָ
יֹום, ׁשלׁשים אחר מת הּפדיֹון. לֹו יחזיר לּכהן, ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹהקּדים

יּתן. נתן, לא ואם ּבפדיֹון; ְְְִִִֵַַָָֹחּיב

.ÁÈלֹו אמר אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָֹמי
הפדיון]'מעכׁשו' יחול כעת לֹו[- אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין , ְְְִֵֵַַָָָ

הפדיון] על[שיחול ואף ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְִַַַַָֹ'לאחר
קּימין הּמעֹות ׁשאין הכהן]ּפי יֹום.[ביד ׁשלׁשים לאחר ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

.ËÈ- חּיב אינֹו אֹו ּבפדּיה חּיב הּוא אם ספק ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶַַָָָָמי
האב מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהרי
ׁשּיביא עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבתֹו
ׁשלׁשים לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ׁשאביו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹראיה
נפּדה. ׁשּלא ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹיֹום

.Îאׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר[- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ
לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.

ּבתֹוה מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ּבכֹור, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
ּבין יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים

.‡Îעׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי
ּבתֹו מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
ואם סלעים; חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁשים
עּין לא ׁשהרי - מהם להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹלׁשני
מחברי'. 'החזר לֹומר: יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפדיֹון

.·Îׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי
ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרים

רחם. ּפטר זכר מהם אחד ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָיהיה

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאֹומר,

.„Îׁשני 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

.‰Îּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָילדּו
ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ּכלּום; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלּכהן

יל ׁשּבּכרה וזֹו זכר, זכר.ואחריה דה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָ

.ÂÎׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעים.
מּידם; להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים לׁשני אם - ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹיֹום
הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל

.ÊÎוהּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָילדּו
מבּכרת וכן עצמֹו. את לפּדֹות בכור]חּיב ילדה ׁשּלא[- ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ
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ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהת
ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּתׁשעה

עצמֹו. את לפּדֹות חּיב ְְְִֵֶַַַָוהּבן

.ÁÎנקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין -ְֵֵַָֹ

.ËÎׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; סלעים ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחמׁש

.Ïנֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אׁשּתֹו אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
אּלא חּיב והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָילדה
ּפדיֹונֹו. יּתן רחֹוק, והּדבר והֹואיל ּתחּלה. נקבה ילדה ּכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָאם

�

e"h ± meil cg` wxt m"anx ixeriyÎg"qyz'd elqk `"k

ראשון יום
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
ׁשּלא (ב) הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹות
לאכל ׁשּלא (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר ְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹמּבׂשר
קדׁשים קדׁשי ּבׂשר הּכהנים ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ(ו)
יאכל ׁשּלא (ט) לעזרה; חּוץ יאכלּום ׁשּלא (ח) ְְֲִֶֶַַָָָָֹֹֹֹּבּמקּדׁש;
לאכל ׁשּלא (יא) הּׁשלמים; סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזר
ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּבׂשר
יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; הּכתּובין מעׂשיה ּכסדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמנחה
(טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
(יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
נדריו ּכל אדם ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּיאכלּו
נדריו יאחר ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹונדבֹותיו
להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָנדרֹו
חּוצה קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ
ּובאּור לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹלעזרה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

מינין‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:

הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

ארּבעה·. יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמים. ואׁשם, וחּטאת, עֹולה, ְְְִִִַָָָָָמינין:

הּפסח,‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹועֹוד
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות„. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי[שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

ּומּוספי‰. יֹום, ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָקרּבנֹות

יֹום ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.

לעובדה] הּפר[להתיר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
'ׂשעירי הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; והּׂשעיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולה
ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם זרה'. ְְְְְְֲִִִַָָָָָעבֹודה
העלם 'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר מביאין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר

צּבּור'. ׁשל ִֶָָּדבר

.Âוהחגיגה והּפסח, והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָקרּבנֹות
והּוא - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
עֹולה והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהן
ואׁשם חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ּוׁשלמים; ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוחּטאת

ויֹול זבים וקרּבנֹות וקרּבןועֹולה; ועֹולה; חּטאת והן - דֹות ְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָ
ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא ּבמצות מיתת]הּׁשֹוגג חיוב [במזיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ

עׂשה לא אֹו עׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם חּטאת; והיא - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּכרת
ויׁש ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא - החטא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותֹו
וכן וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ׁשּמביא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעברֹות
ּביֹום מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר העֹולה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיל
'ּפר הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד; קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים
וכל ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל הּכּפּורים'. ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹום

ּבמקֹומֹו. ּדיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד

.Êנסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב - הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
אחרים] מביא אבדו שאם קרּבנֹות[- וכל הּנדבה. מן חּוץ ,ְְְְִַָָָָ

ואם נסּכיהן; ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן חּיבין אינן - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּצּבּור
יחיד קרּבן וכן נסּכיהן. ּבאחריּות חּיבין הּזבח, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקרב

זמן לֹו פסח]ׁשּקבּוע ואינֹו[כגון צּבּור, ּכקרּבן הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Á;ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה, עֹולת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
ּגדֹולים ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאה ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָוהיא
והּנקבה. הּזכר ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן קטּנים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבין

.Ëּומן הּזכרים מן - האּלּו הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת
הּקטּנים. ּומן הּגדֹולים מן ְְְִִִִֵַַַַהּנקבֹות,

.Èאׁשם יׁש - ּבלבד כבׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָהאׁשם
הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין מּגדֹולי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבא
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.‡È,הּבקר ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאים ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָהּׁשלמים
ּבא העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
ּתמימה ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.

הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ
חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ

ׁשלמֹות ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
אֹותֹו. מקריבין ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

.·Èהּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף
מּיֹום[ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה

הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים
מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם

.‚Èאֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֳִִִִַַַָָָָׁשעֹות
ׁשנה ּבן להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ׁשעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָּפחתּו
ׁשנה ּבן היה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף אם -ְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ
נפסל; - זריקה ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבׁשעת
הּזבחים. ּבכל וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעד

.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל
אֹו 'איל' ׁשּנאמר מקֹום וכל ׁשנה. ּבני אּלּו הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ'ּכבׂשים',
איל? יּקרא ּומאימתי ׁשנתים. ּבני הּזכרים הם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ'אילים',
ּביֹום אבל יֹום; ּוׁשלׁשים אחד ׁשנּיה ּבׁשנה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹמּׁשּיּכנס
הּנקרא והּוא לאיל, ולא לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשלׁשים

מקֹום וכל ׁשנה;'ּפלּגס'. ּבן זה הרי 'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן עּזים', 'ׂשעיר ׁשּתים. ּבן ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ'ּפר',

'ׂשעיר'. נקרא ְִִָָהּוא

.ÂËצּבּור ׁשל חּטאֹות וכל זכרים. - הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
עֹולֹות וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז מן -ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור
מן ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל נקבה, - יחיד חּטאת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל
עז ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר[- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ּפר - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר והּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָונׂשרפת,
ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא

.ÊËיֹום ׁשל מּׂשעיר חּוץ נאכלֹות, צּבּור ׁשל חּטאֹות ֱִִִֶֶֶַָָָָּכל
מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן[לעזזאל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

זרה עבֹודה הדיןׂשעירי בית בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ
נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת, פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ

נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר שחטא. -] ְִַַַַָָ
המשיח] ּוׂשעיריהכהן הּנׂשרפין', 'ּפרים נקראים העלם ּופר .ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשחמׁש למדּת, הא הּנׂשרפין'. 'ׂשעירים נקראים זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָעבֹודה
לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ׁשּתים הּנׂשרפֹות: הם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹחּטאֹות

.ÊÈהעֹולֹות וכל 'זבחים'. נקראים האּלּו הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּכל
נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
וּמעׂשר ּובכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָ'קדׁשי

קּלים'. 'קדׁשים נקראים ְְִִִִֶַַָָָוּפסח

.ÁÈהחּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים
הּנקראין הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

ּוׁשּתי[מעיים]הּקרב הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן ּבחלב [תחתהּכליֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ויֹותרתהמתנים] מן], מעט[בליטה הּכבד מן ונֹוטל הּכבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

על מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם
האליה אחורי]אּלּו עד[חלב הּׁשדרה מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻ

וכל יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמקֹום
החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין

.ËÈׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,

מאבריה. ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאּלא

שני יום
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הּנקראין‡. הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיין
ּומנחת נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ'נסכים';

טעּונה אינּה ּתנּופה[זקוקה]נסכים הּגׁשה[הנפה]לא ולא ְְְְִֵַָָָָָָֹֹ
המזבח] לבֹונה[לקרן עשב]ולא מלח;[מין טעּונה אבל , ְְְֲֶַָָָֹ

החיצֹון מזּבח על נׂשרפת על[שבעזרה]וכּלּה יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ
ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח;

היסֹוד המזבח]על לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְְִִֵַַַ

ּבלבד,·. והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין
אבל נסכים. טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹׁשל
נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות והאׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹוף
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע מחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוץ

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
ּונדבה; ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה" אֹו נדר "לפּלא ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָיצאּו
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„- כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי הּנסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכּמה
רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי וכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָההין.
נסּכי ּגדֹולה.אבל ׁשהיא ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנקבה;
ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשני הם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאיל
זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ׁשליׁשית לנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויין
ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה - נקבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ההין. חצי לנס ְְֲִִִֶֶַַויין

הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו
ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ואחד, אחד ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלכל
האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". לאחד, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתעׂשּו
חּוץ ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ּגֹורעין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין העֹולה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּכבׂש
ּפי על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Âחּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה [מסורתואׁשם ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

רבינו] עּׂשרֹוןממשה - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל ּבאין ׁשהן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמדּו
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.‡È,הּבקר ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאים ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָהּׁשלמים
ּבא העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
ּתמימה ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.

הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ
חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ

ׁשלמֹות ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
אֹותֹו. מקריבין ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

.·Èהּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף
מּיֹום[ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה

הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים
מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם

.‚Èאֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֳִִִִַַַָָָָׁשעֹות
ׁשנה ּבן להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ׁשעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָּפחתּו
ׁשנה ּבן היה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף אם -ְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ
נפסל; - זריקה ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבׁשעת
הּזבחים. ּבכל וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעד

.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל
אֹו 'איל' ׁשּנאמר מקֹום וכל ׁשנה. ּבני אּלּו הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ'ּכבׂשים',
איל? יּקרא ּומאימתי ׁשנתים. ּבני הּזכרים הם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ'אילים',
ּביֹום אבל יֹום; ּוׁשלׁשים אחד ׁשנּיה ּבׁשנה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹמּׁשּיּכנס
הּנקרא והּוא לאיל, ולא לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשלׁשים

מקֹום וכל ׁשנה;'ּפלּגס'. ּבן זה הרי 'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן עּזים', 'ׂשעיר ׁשּתים. ּבן ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ'ּפר',

'ׂשעיר'. נקרא ְִִָָהּוא

.ÂËצּבּור ׁשל חּטאֹות וכל זכרים. - הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
עֹולֹות וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז מן -ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור
מן ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל נקבה, - יחיד חּטאת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל
עז ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר[- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ּפר - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר והּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָונׂשרפת,
ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא

.ÊËיֹום ׁשל מּׂשעיר חּוץ נאכלֹות, צּבּור ׁשל חּטאֹות ֱִִִֶֶֶַָָָָּכל
מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן[לעזזאל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

זרה עבֹודה הדיןׂשעירי בית בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ
נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת, פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ

נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר שחטא. -] ְִַַַַָָ
המשיח] ּוׂשעיריהכהן הּנׂשרפין', 'ּפרים נקראים העלם ּופר .ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשחמׁש למדּת, הא הּנׂשרפין'. 'ׂשעירים נקראים זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָעבֹודה
לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ׁשּתים הּנׂשרפֹות: הם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹחּטאֹות

.ÊÈהעֹולֹות וכל 'זבחים'. נקראים האּלּו הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּכל
נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
וּמעׂשר ּובכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָ'קדׁשי

קּלים'. 'קדׁשים נקראים ְְִִִִֶַַָָָוּפסח

.ÁÈהחּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים
הּנקראין הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

ּוׁשּתי[מעיים]הּקרב הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן ּבחלב [תחתהּכליֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ויֹותרתהמתנים] מן], מעט[בליטה הּכבד מן ונֹוטל הּכבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

על מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם
האליה אחורי]אּלּו עד[חלב הּׁשדרה מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻ

וכל יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמקֹום
החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין

.ËÈׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,

מאבריה. ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאּלא
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הּנקראין‡. הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיין
ּומנחת נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ'נסכים';

טעּונה אינּה ּתנּופה[זקוקה]נסכים הּגׁשה[הנפה]לא ולא ְְְְִֵַָָָָָָֹֹ
המזבח] לבֹונה[לקרן עשב]ולא מלח;[מין טעּונה אבל , ְְְֲֶַָָָֹ

החיצֹון מזּבח על נׂשרפת על[שבעזרה]וכּלּה יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ
ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח;

היסֹוד המזבח]על לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְְִִֵַַַ

ּבלבד,·. והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין
אבל נסכים. טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹׁשל
נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות והאׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹוף
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע מחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוץ

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
ּונדבה; ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה" אֹו נדר "לפּלא ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָיצאּו
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„- כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי הּנסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכּמה
רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי וכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָההין.
נסּכי ּגדֹולה.אבל ׁשהיא ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנקבה;
ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשני הם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאיל
זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ׁשליׁשית לנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויין
ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה - נקבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ההין. חצי לנס ְְֲִִִֶֶַַויין

הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו
ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ואחד, אחד ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלכל
האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". לאחד, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתעׂשּו
חּוץ ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ּגֹורעין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין העֹולה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּכבׂש
ּפי על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Âחּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה [מסורתואׁשם ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

רבינו] עּׂשרֹוןממשה - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל ּבאין ׁשהן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמדּו
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ּכל עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָעם
הּפלּגס את והּמקריב הּכבׂשים. נסּכי ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעּׂשרֹון

יום] ל' בן זבחֹו.[כבש לֹו עלה ולא איל, נסּכי עּמֹו מביא -ְְְִִִִִֵֵַָָֹ

.Êעם הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר לג; עׂשר ׁשנים הּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹההין,
ׁשהּוא העמר, הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹמּדֹות

חּלה.[להפרשת]ׁשעּור ּבענין ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְְְִִִֵַַַַָָָ

.Áּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
ׁשלׁשה ׁשל ּבמּדה אֹותּה מֹודדין אין - צּבּור ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמנחת
הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות
- נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ּבּמקּדׁש; ׁשהיה אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעּׂשרֹון

ּבמּדתֹו אֹותֹו -מֹודדין הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג

.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ
ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי
יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים

ּׁשּבּכלי למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,
לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?

.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה
ּבהן מקּיצין לאו, ואם ּבלינה. יּפסלּו לא, ואם ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹעּמֹו;

נדבה]הּמזּבח קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְִֵַַ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים עֹולֹות[- ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, הּבׂשר -ְֲִֵַַַָָָֹ

.·Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין[- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
את[ניסוך]את מעּכבין הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ימים, עׂשרה אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּזבח,
ּבכלי הּנסכים קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבלינה. יּפסלּו לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָָׁשרת;

.‚Èלא יביאם לא - החּלין מן אּלא נסכים מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאין
ּתֹודה, ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹֹמּתרּומה,
החּלין. מן אּלא נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמביא

.„Èּומנין יחזקאל, ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל
ּכּלם - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן

המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד לדֹורֹות;[- נֹוהגין ואין הן, ְְֲִִִֵֵ
עם הּמּלּואין מקריבין יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאּלא
ׁשליׁשי. ּבית ּכׁשּיּבנה הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻחנּכת

.ÂËּדברים הּמזּבח ּבחנּכת הּנׂשיאים ׁשהקריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻּוכׁשם
מקריב הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין

ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו

.ÊË- מהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
הּנֹוהגין ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה

שלישי יום
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.‡- ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו עֹולה להביא ׁשרצּו ְְְְִִִֶַָָָָָֻׁשנים
ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,

ּכל·. מביאין עבדים אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָואחד
הּגֹוי אבל עֹולֹותהּקרּבנֹות; אּלא מהן מקּבלין אין - ים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לחם את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";
ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל זרה. עבֹודה עֹובד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ואׁשמֹות; חּטאֹות ולא מנחֹות ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹולא
עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ּונדבה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבנדר
נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, וכּיֹוצא ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיֹולדת

נדבה. מּׁשּום ְְִָָֹולא

ׁשהּגֹוי‚. עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי
ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר לּׁשמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּבֹו
יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ליׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבהן

אֹוכלן. ּכהן לּכהן, נתנן אם ְְְִֵֵֵַָָָֹֹוכן

ׁשּבת„. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
עֹולה אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבפרהסיא
המׁשּמד מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי מן אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּמקּבלין
הּׁשמּועה מּפי - מּכם" יקריב ּכי "אדם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּזה,

רבינו] ממשה להֹוציא[מסורת ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְִִֶֶָֹֻלמדּו:
מקּבלין - עברֹות לׁשאר מׁשּמד היה אם אבל המׁשּמד. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻֻאת
מׁשּמד היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּמּנּו
ּבין ּבּה, והרּגל לעׂשֹותּה, וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה,
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס
להכעיס ּבין חלב, לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעברה.

לתאבֹון -[לתאוה]ּבין חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מּמּנּו. אֹותּה מקּבלין ְְִִֵֶַָאין

ׁשּנאמר:‰. נסכים, עּמהן מביאין אין - הּגֹויים ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָעֹולֹות
צּבּור, מּׁשל קרבין נסּכיהן אבל ּככה"; יעׂשה האזרח ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ּכל
טעּונֹות ואינן ּכמסּפרם". לאחד, ּתעׂשּו "ּככה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:

ידים]סמיכה ּביׂשראל,[סמיכת אּלא סמיכה ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
ּבנׁשים. לא ְֲִִַָָֹּבאנׁשים

.Âנדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח, והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין, ּכׁשהן עליהן סֹומ -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
למדּו הּׁשמּועה מּפי - קרּבנֹו" ראׁש על ידֹו וסמ" ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבמׁשמע, קרּבן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל

.Êׁשּיּפלּו ׁשּדינן הּמעֹות וכל סמיכה. טעּון אינֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹוף
ׁשּכּלן ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻלתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ִֵֵַַַַָָָָיביאּו
צּבּור; מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעֹולה,

עבֹודתּה ּכהן, היה מׁשמר.[הקרבתה]ואם אנׁשי ׁשל ועֹורּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

.Á,ואּׁשה ועבד, וקטן, ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּכל
אּלא סמיכה ׁשאין ,סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוסֹומה,
יד ולא אׁשּתֹו, יד לא - ידֹו" וסמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

עבּדֹו. יד ולא ְְְַַֹׁשלּוחֹו,

.Ëאחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה
עֹולה קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻזה,
נסכיו. ּומביא עליו וסֹומ מביאֹו, יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָאֹו

.Èעל סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין
הּמׁשּתּלח העלם[לעזאזל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור, שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ
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בטעות] הדין בית הוראת פי הּסנהדריןעל מן ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה
ּבּצּבּור ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסֹומכין

סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא

.‡Èחֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין
והכניס ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם ּבפנים. ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוסֹומ
ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו

סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, אּלא סֹומ .[וכשר]אין ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.·È.ׁשחיטה לסמיכה ותכף ׁשֹוחטין; ׁשּסֹומכין, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָּובּמקֹום
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם

היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה -]לפיכ ; ְְְְְִִִִֵַָָָָ
מעלין כן ּפי על ואף מעּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם

לו]עליו ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵָָֹ

.‚Èראׁש על ידיו ּבׁשּתי ּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹוצרי
ולא הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

.„Èמעמידֹו - קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עוֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עׂשה עוֹון מתוּדה העֹולה ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָחּטאת,

ׁשּנּתק תעׂשה לא סמוך]ועוֹון שנכתב לעׂשה.[- ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹ

.ÂË,ּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד
היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ּכ ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָועׂשיתי
העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ׁשלמים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהּקרּבן
הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ׁשחיטה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

ׁשבח. ּדברי אֹומר ְֲִֵֵֶַָאבל

רביעי ,יום
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ׁשּנאמר:‡. ּבּיֹום, אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום" - להקריב" יׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ"ּביֹום
ּביֹום אּלא ּדמם זֹורקין ואין זבחים ׁשֹוחטין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָלפיכ
הּזביחה ּביֹום זבחֹו", את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָהּׁשחיטה,

הּדם. נפסל החּמה, ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּתהיה

ּכל·. הּמזּבח על אֹותֹו מעלין ּבּיֹום, מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל
מקטירין - ּבּיֹום ּדמם ׁשּזרק זבחים ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּלילה.

וכן[אבריהם]אמּוריהם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין - העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאברי
ׁשאין חכמים אמרּו הּפׁשיעה, מן להרחיק ּוכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשחר.
הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואברי האמּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקטירין

אין‚. ּבּלילה, ואברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
לדעת אֹותן ל[במכוון]מאחרין מׁשּתּדלין אּלא הקטיר, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה, מצוה חביבה ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל
הּׁשּבת את ּדֹוחין - ּבּלילה ׁשּכׁשרים ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואברים

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ואין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבזמּנן,

הּקמץ,„. ּכגֹון - ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
עם להקריבן מּתר - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות והּקטרת, ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻוהּלבֹונה,

שקיעת]מבֹוא לפני מעט והֹולכין[- מתאּכלין והן הּׁשמׁש; ְְְְְְִִִֵֶֶַַ
עֹולה. ּכאברי הּלילה, ְְְֵֵַַָָָּכל

ּבּיֹום,‰. אּלא קרבין אין הּזבח, עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים
לׁשלמים: נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם" "ּולנסּכיכם, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּבאים הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָמה

- עצמן קרבן]ּבפני בלא ּבּלילה.[- ּוקרבין ּבּלילה מתקּדׁשין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מקּדיׁשן עצמן, ּבפני הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם ,ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָלפיכ
העֹולה. ּכאברי ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות ּבּלילה; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּומקריבן

.Âלסמיכה ּכׁשר הּיֹום ידים]ּכל ולׁשחיטה,[סמיכת , ְְְִִִִֵַָָָָ
בעוף]ולמליקה מיוחדת שחיטה ּולהקטרה[- קומץ, -] ְְְְִִַָָָ

להּגׁשהמנחה] למזבח], מנחה ּולהּזיה[- דם], זריקת -], ְְַַָָָָ
הּלילה[הנפה]ולתנּופה וכל הּמּוספין; ּולקרּבן ולקמיצה, , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה ואברים. אמּורין להקטיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשר
ּכל ּכׁשר ּבּלילה, ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום; ּכל ּכׁשר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּיֹום,

למצוֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָהּלילה.

.Êּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותם ׁשֹוחטין אין - הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
אפּלּו החּלין, ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמּכלי

ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

.Áלא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּוא ּכיצד הּדם. ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָנתקּדׁש

הּסימנין אֹוחז וושט]עֹוׂשה? הּסימנין[קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו

.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר
לאויר[תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

לא - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,
ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש

.Èלׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
זביחה ּבׁשעת - ּבעליו ּולׁשם ּובׁשעת[שחיטה]הּזבח , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת הּדם, ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָקּבלת
ׁש - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח "ּובׂשר ׁשּנאמר: ּתהיההּמזּבח, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, העבֹודֹות ׁשאר עם ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָהזביחה
ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ׁשחט ואם הּקרּבנֹות. ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹׁשאר

ּכׁשרים. הן הרי - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּכלל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָחׁשב

.‡Èלׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי
ּברּו לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּׁשה

לאּׁשים וׁשּיקטירֹו לאכילה]הּוא, ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָ
ּבלבד לריח שאזוׁשהקטרתֹו – אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ

ריח] בהם הּוא;אין ּברּו הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
ואׁשם, חּטאת והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם
עליו. ׁשּבאּו החטא אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי

חמישי יום
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ּומּקּבלה‡. ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ּבארנּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכבר
ׁשרת ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻואיל
אינֹו - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן. ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּביד

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
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בטעות] הדין בית הוראת פי הּסנהדריןעל מן ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה
ּבּצּבּור ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסֹומכין

סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא

.‡Èחֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין
והכניס ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם ּבפנים. ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוסֹומ
ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו

סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, אּלא סֹומ .[וכשר]אין ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.·È.ׁשחיטה לסמיכה ותכף ׁשֹוחטין; ׁשּסֹומכין, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָּובּמקֹום
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם

היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה -]לפיכ ; ְְְְְִִִִֵַָָָָ
מעלין כן ּפי על ואף מעּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם

לו]עליו ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵָָֹ

.‚Èראׁש על ידיו ּבׁשּתי ּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹוצרי
ולא הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

.„Èמעמידֹו - קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עוֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עׂשה עוֹון מתוּדה העֹולה ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָחּטאת,

ׁשּנּתק תעׂשה לא סמוך]ועוֹון שנכתב לעׂשה.[- ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹ

.ÂË,ּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד
היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ּכ ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָועׂשיתי
העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ׁשלמים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהּקרּבן
הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ׁשחיטה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

ׁשבח. ּדברי אֹומר ְֲִֵֵֶַָאבל

רביעי ,יום
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ׁשּנאמר:‡. ּבּיֹום, אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום" - להקריב" יׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ"ּביֹום
ּביֹום אּלא ּדמם זֹורקין ואין זבחים ׁשֹוחטין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָלפיכ
הּזביחה ּביֹום זבחֹו", את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָהּׁשחיטה,

הּדם. נפסל החּמה, ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּתהיה

ּכל·. הּמזּבח על אֹותֹו מעלין ּבּיֹום, מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל
מקטירין - ּבּיֹום ּדמם ׁשּזרק זבחים ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּלילה.

וכן[אבריהם]אמּוריהם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין - העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאברי
ׁשאין חכמים אמרּו הּפׁשיעה, מן להרחיק ּוכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשחר.
הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואברי האמּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקטירין

אין‚. ּבּלילה, ואברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
לדעת אֹותן ל[במכוון]מאחרין מׁשּתּדלין אּלא הקטיר, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה, מצוה חביבה ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל
הּׁשּבת את ּדֹוחין - ּבּלילה ׁשּכׁשרים ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואברים

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ואין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבזמּנן,

הּקמץ,„. ּכגֹון - ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
עם להקריבן מּתר - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות והּקטרת, ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻוהּלבֹונה,

שקיעת]מבֹוא לפני מעט והֹולכין[- מתאּכלין והן הּׁשמׁש; ְְְְְְִִִֵֶֶַַ
עֹולה. ּכאברי הּלילה, ְְְֵֵַַָָָּכל

ּבּיֹום,‰. אּלא קרבין אין הּזבח, עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים
לׁשלמים: נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם" "ּולנסּכיכם, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּבאים הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָמה

- עצמן קרבן]ּבפני בלא ּבּלילה.[- ּוקרבין ּבּלילה מתקּדׁשין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מקּדיׁשן עצמן, ּבפני הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם ,ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָלפיכ
העֹולה. ּכאברי ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות ּבּלילה; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּומקריבן

.Âלסמיכה ּכׁשר הּיֹום ידים]ּכל ולׁשחיטה,[סמיכת , ְְְִִִִֵַָָָָ
בעוף]ולמליקה מיוחדת שחיטה ּולהקטרה[- קומץ, -] ְְְְִִַָָָ

להּגׁשהמנחה] למזבח], מנחה ּולהּזיה[- דם], זריקת -], ְְַַָָָָ
הּלילה[הנפה]ולתנּופה וכל הּמּוספין; ּולקרּבן ולקמיצה, , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה ואברים. אמּורין להקטיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשר
ּכל ּכׁשר ּבּלילה, ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום; ּכל ּכׁשר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּיֹום,

למצוֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָהּלילה.

.Êּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותם ׁשֹוחטין אין - הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
אפּלּו החּלין, ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמּכלי

ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

.Áלא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּוא ּכיצד הּדם. ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָנתקּדׁש

הּסימנין אֹוחז וושט]עֹוׂשה? הּסימנין[קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו

.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר
לאויר[תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

לא - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,
ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש

.Èלׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
זביחה ּבׁשעת - ּבעליו ּולׁשם ּובׁשעת[שחיטה]הּזבח , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת הּדם, ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָקּבלת
ׁש - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח "ּובׂשר ׁשּנאמר: ּתהיההּמזּבח, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, העבֹודֹות ׁשאר עם ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָהזביחה
ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ׁשחט ואם הּקרּבנֹות. ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹׁשאר

ּכׁשרים. הן הרי - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּכלל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָחׁשב

.‡Èלׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי
ּברּו לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּׁשה

לאּׁשים וׁשּיקטירֹו לאכילה]הּוא, ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָ
ּבלבד לריח שאזוׁשהקטרתֹו – אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ

ריח] בהם הּוא;אין ּברּו הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
ואׁשם, חּטאת והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם
עליו. ׁשּבאּו החטא אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי

חמישי יום

ה ּפרק הּקרּבנֹות מעׂשה ¤¤¨§¨©¥£©§¦הלכֹות

ּומּקּבלה‡. ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ּבארנּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכבר
ׁשרת ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻואיל
אינֹו - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן. ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּביד

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
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ואין·. אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָּכיצד?
הּמקֹום ּבכל הּמזּבח, ּבצפֹון אּלא ּדמן את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקּבלים
- קּלים וקדׁשים זה; ספר ּבתחּלת ּגבּולֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו

העזרה. מן מקֹום ּבכל ּדמן וקּבּול ְְְֲִִִָָָָָָָָָׁשחיטתן

ׁשהרי‚. ּבּצפֹון? אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּנין
צפנה", הּמזּבח יר על אֹותֹו "וׁשחט ּבעֹולה: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּתּׁשחט העֹולה ּתּׁשחט אׁשר "ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּובחּטאת
ּכ קדׁשים', 'קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ּוכׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּטאת";
"ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. קדׁש נקראת ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולה
צּבּור וׁשלמי האׁשם". את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
אחד עּזים ׂשעיר "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּקׁשּו
ּולפיכ ׁשלמים"; לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים ּוׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלחּטאת,
ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ונׁשחטין ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהם

הּקּבלה מקֹום הּוא ׁשחיטה הדם]ּומקֹום .[של ְְְִַַָָָ

אפּלּו„. העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטין ְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָּומּנין
אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ההיכל? ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי

הרּוחֹות ּכל להכׁשיר - להם[צדדים]מֹועד" יחד לא ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָרּוח.
ׁשאין ּפסּולין, - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל ּכׁשרים; -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, לׁשחיטה ראּויין ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּגּגֹות

.‰- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים
אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּפסּולין,

מּוגפֹות ּדלתֹותיו אבל[סגורות]היּו ּכנעּול; זה הרי , ְְֲֲֵֶַָָָָָ
ּפֹוסלת. אינּה ׁשעליו ֵֶֶֶֶַָָָָֹהּפרכת

.Âצּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה
וכיצד לעֹולם. ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת -ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
מּמּנּו זֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
- ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּמזרק
קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ּולמּטה, הּמזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצי
ׁשּיהיה הּקרן, על הּדם ּכׁשּיזרק ּומתּכּון ּדרֹומית. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמערבית

ּגם ּכמין הּזוּיֹות על מּקיף ך]הּדם - כמו יוונית ּכדי[אות , ְְִִִֵַַַַַָָ
מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ּכתלי[זריקות]ׁשּיּמצא ארּבעה על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּדין והּוא "סביב"; ּובׁשלמים ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמזּבח,
הּדרֹומי. היסֹוד ּגג על נׁשּפכים הּדם, ּוׁשירי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלאׁשם.

.Êארּבע על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - הּנאכלֹות ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָהחּטאֹות
ׁשּנאמר לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח". קרנת "על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּה:
אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח; אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן

ל הּסמּוכה הּגדֹולה[א]הימנית ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, ּגּודל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
אמה] ּומחּטא[- מּכאן, ּובּגּודל ּכנגד[זורק]מּכאן ויֹורד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא וכן ׁשּבאצּבעֹו. הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻחּדּה
אחת ּבאּמה לּקרן, סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשה

ּכּפר. - מּכאן אֹו ִִִֵָָמּכאן

.Áּוכׁשּגֹומר וקרן; קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוצרי
ּכ ואחר הּמזרק, ּבׂשפת אצּבעֹו מקּנח הּקרן, על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנתינה
לּתן ּפסּולין ׁשּבאצּבע, הּדם ׁשּׁשירי - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטֹובל

אחרת. קרן על ֵֶֶֶֶֶַַמהן

.Ëּבאצּבע הּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

אצּבעֹו את הּכהן "וטבל ּבּה: ׁשּנאמר ּבלבד, החּטאת ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּדם";

ּבּדם.[שינגב] ְֶַָָאצּבעֹו

.Èּומהּל לימינֹו, ּופֹונה ּבּכבׁש, עֹולה מתחיל? הּוא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַּומּנין
הּסֹובב המזבח]על גובה באמצע ּדרֹומית[- ּבקרן ונֹותן , ְְְִֵֵֶֶַַ

לּה, סמּוכה ׁשהיא הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמזרחית
הּסמּוכה ׁשליׁשית ּבקרן ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהיא
רביעית ּבקרן ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָלּה,
אֹותּה יסֹוד ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּסמּוכה
- הּדם ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות, ּבּה ׁשהׁשלים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקרן
זה העלה", מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל "ואת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדרֹומי. ְְִיסֹוד

.‡È,להיכל לפנים נכנס ּדמן - הּנׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ׁשֹופ הּדם ּוׁשירי ּבּתֹורה; מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּומּזין
ּפֹוגע ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותן

ההיכל.[פוגש] מן ּכׁשּיצא ּתחּלה ְְִִֵֵֵֶַָָּבֹו

.·Èׁשל וׂשעיר ּפר מהן? מּזה וכּמה מּדמן, מּזין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהיכן
על הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - הּכּפּורים ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָיֹום

הּבּדים הארון]ּבין מוטות בין הּפרכת;[- על ּוׁשמֹונה , ְִֵֶֶַַַַָֹ
על הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה והּׂשעיר, הּפר ּדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּומערב
על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָארּבע
יֹום עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו זה, מזּבח ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמצעֹו

ּכׁשרֹות. ׁשּבפנים, ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהּכּפּורים.

.‚Èּכל מּדם זֹורק - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָּפרים
ּובין הּקדׁש ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע מהן ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹאחד

הּקד הּזהב.קדׁש מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע ׁשים, ְְְְְֳִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

.„È,נכנס ּכׁשהּוא - הּזהב מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל
קרנֹות על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד

מּבחּוץ הקרן]הּמזּבח של החיצוני מצדה מּקרן[- מתחיל : ְְִִִִֵֶֶַַַַ
ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָמזרחית

מזרחית. ְְִִִִָלדרֹומית

.ÂËעל הּבא מׁשיח ּכהן מ:]ּפר באחת כשחטא ּכל[- ִֵַַַַָָָֹ
מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו, מקּבל עצמֹו הּמׁשיח הּכהן - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמצוֹות

ּכׁשר. הדיֹוט, ּכהן והּזה קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹּבפנים;

.ÊËזרה עבֹודה ביתׂשעירי בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ
בשוגג] ּבהןהדין נתּפרׁש לא - הּנׂשרפין ׂשעירים והם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ

לפי אּלא נֹותן; הּוא היכן ולא ּדמן, נֹותנין ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּתֹורה
חּטאת ׁשהּוא העלם ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל חּטאת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהן

לכל ולׂשרפה[הדינים]הּקהל ּדמים למּתן ּבענין, האמּור ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ
הּׂשֹורף. את ְֵֵֶַַּולטּמא

.ÊÈטעּון מהם אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבכֹור
ׁשּירצה רּוח ּבאיזֹו היסֹוד, ּכנגד ּבׁשפיכה אחת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּתנה
היה לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי הּמזּבח; זוּיֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּׁשלׁש
מּתנה אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ׁשּבארנּו. ּכמֹו יסֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה
הּמזּבח" על ּתזרק ּדמם "את ּבּבכֹור: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחת?

הּׁשמּועה מּפי רבינו]- ממשה הּדין[מסורת ׁשהּוא למדּו, ְְִִִֶַַָָ
ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמם ׁשּנּתן ּובפסח, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבמעׂשר

.ÁÈ,הּמזּבח ּגּבי על אמּוריהן מקטירין - הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּכל
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אֹותן מפׁשיטין - הּזבחים וכל ּתחּלה. ּדמם ׁשּזֹורקין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָאחר
אמּוריהן[מעורם] את מֹוציאין ּכ ואחר ואין[אבריהם], , ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

הּנׂשרפֹות מחּטאֹות חּוץ הּדם; ׁשּיּזרק עד אֹותן ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמפׁשיטין
ואת עֹורם "את ׁשּנאמר: ּכלל, אֹותן מפׁשיטין ׁשאין -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה, הּדם זֹורק אֹומר: נמצאת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׂשרם".

ּומקטירן. האמּורין, ּומֹוציא וקֹורע ְְְִִִִֵֵַַַָָמפׁשיט;

.ËÈּבקרּבנֹות ּבין לּכהנים, הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹּכל
אׁשר העלה "עֹור ׁשּנאמר: - יחיד ּבקרּבנֹות ּבין ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹצּבּור
עֹולה וכל לּבעלים. קּלים, קדׁשים עֹורֹות אבל ְְְֲִִִִִַַָָָָָָהקריב";

ּבבׂשרּה הּמזּבח זכה שנפסלה]ׁשּלא הּכהנים[- זכּו לא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה איׁש", "עֹולת ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּבעֹורּה,

.Î,הפׁשטן קדם - ּפסּול ּבהן ׁשארע קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
לּכהנים. עֹורֹותיהן הפׁשטן, לאחר לּכהנים; עֹורֹותיהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאין
מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין - העֹורֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכל

ׁשּבת לערב לשבוע]ׁשּבת אחת -]. ְֶֶַַָָ

.‡Îהּבית[מקדיש]הּמתּפיׂש לבדק [להוצאותעֹולתֹו ְְִִֶֶַַַַָ
ׁשּיקרבּוהמקדש] ׁשּדינן זכרים ּבהן והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לּכ עֹורֹותיהן אין - ּפרטעֹולֹות איׁש", "עלת ׁשּנאמר: הנים, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
אחד הּבית. לבדק ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא הקּדׁש. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלעֹולת
לּכהנים; עֹורֹותיהן - עבד אֹו ּגֹוי, אֹו אּׁשה, אֹו איׁש, ֲִִִֵֶֶֶַַָֹעֹולת

ההקּדׁש. להֹוציא אּלא "איׁש", נאמר ְְֱִִֵֶֶֶַַָֹלא
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ּבּתֹורה.‡. הּכתּוב ּכמׁשּפטּה העֹולה לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח, ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט,

הּמזּבחה". הּכל את הּכהן "והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר
ׁשהן ּבזמן - והּטלפים והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות,

הּכל";[לבשר]מחּברין "את ׁשּנאמר: הּכל, מקטירין - ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ
הּבׂשר עלתי "ועׂשית ׁשּנאמר: יעלּו, לא - ּפרׁשּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹואם

ׁשּפקעּו וכּלן מהאש]והּדם". לא[הועפו הּמזּבח, מעל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
יחזיר. לא הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ּגחלת וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיחזיר;

מּמׁש‚. ּבהן יׁש אם - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו [-אברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לשריפה] יחזיר,חלקים הּלילה, חצֹות אחר ּפקעּו אפּלּו ,ְְֲֲֲִִַַַַַָָ

ּבהן אין ואם הּלילה". ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּבׂשר, נתחר יחזיר. לא חצֹות, קדם ּפקעּו אפּלּו - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמׁש
חצֹות, לאחר יחזיר; - חצֹות קדם ּופקעּו ּכעץ, עליהן ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹויבׁש

יחזיר. ֲִַֹלא

לּכבׁש,„. הּנתחים ּכל מֹוליכין העֹולה, אברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמנּתח
לראׁש האברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
על ּומׁשליכֹו הּמזּבח, ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח,

על[אפר]הּדׁשן האברים ּכל וזֹורק הּמזּבח; ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם" "הּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאׁש,
על אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן, ואחר ּבזריקה. האברים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ואחר ׁשּצלין ואברים אתם". הּכהן וער" ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאׁש,

ניחֹוח'. 'ריח מּׁשּום ּבהן אין - לּמזּבח העלן ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכ

הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד
ותֹולה נֹוקבֹו, ברגלה]ּבֹו[הבהמה]אּלא ואם[- ּומפׁשיט; , ְְְְִִֶֶַָ

מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ּבלי מפׁשיטֹו ׁשֹור, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהיה
הּכרעים, את וחת לּכהן; ונֹותנֹו הראׁש, את חת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלחזה,
והֹוציא הּלב את וקרע ההפׁשט. את והׁשלים לאחר; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונתן
הימנית לרגל עלה לאחר. ּונתנן הּידים את וחת ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
קֹורע ּכ ואחר עּמּה.. ביצים ּוׁשני לאחר, ּונתנּה חתכּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הּפדר את ונטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה ּונתנֹו[חלב]את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבית על מּלמעלה הראׁש את[מקום]על ונטל הּׁשחיטה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לאחר.[מעיים]הּקרבים ּונתנן ְְְִֵַַַָָָ

.Âירחץ והּכרעים "והּקרב ׁשּנאמר: ּבמים, ּומדיחן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹול
ּבמזג ולא ּביין, לא - במים]ּבּמים" מעורב ּבׁשאר[יין ולא , ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹ
ּכׁש הּמימֹות וכל הּכרׂשמׁשקין; מדיחין? ּכּמה ,[כרס]רין. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אין הּקרבים, צרּכּה. ּכל מדיחין ּבבית אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָמדיחין
על[מדיחין] אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְִִִִַָָָָֹּפחֹות

העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ההפשטה]ׁשלחנֹות של -]. ְִִֵֶֶַַָָֻ

.Êואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל
מן] מּמקֹומּה.[בליטה הּכבד את מזיז ולא הּכבד; מן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכבד

וחֹות הימנית, לּדפן ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונֹוקב
לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד לּׁשזרה, יּגע ולא הּׁשזרה, עם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹויֹורד
ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ּונתנּה חתכּה רּכֹות; ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

.Áלּגרה לֹו מּכאן[צוואר]ּבא צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְִִִֵֵַַָָָָָ
והּלב והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, צלעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּוׁשּתי
ׁשּתי ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהראה
וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן רּכֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָצלעֹות
ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהיה
עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. וארּבע ּבזֹו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול

.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה[י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ
אחורי] את[חלב נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואצּבע

מפׁשיטין הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה הּׂשמאלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרגל
האמּורין הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומנּתחין

לנתחיה". אֹותּה "ונּתח ְְִִֶַַָָָָּבּתֹורה:

.Èמן[כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן

.‡Èּכלּפי וחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהראׁשֹון
והּפדר למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,

לחּוץ[חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה;
עור] היה ששם החיצוני הצד -].

.·Èׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבׂשמאלֹו;

.‚Èוהאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי
עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹוהרגל

.„Èוהּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרביעי
אצּבעֹותיו. ּבין וצלעֹותיה ְְְְְִֵֶֶַָָֹּבׂשמאלֹו

.ÂËׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבׂשמאלֹו;
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אֹותן מפׁשיטין - הּזבחים וכל ּתחּלה. ּדמם ׁשּזֹורקין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָאחר
אמּוריהן[מעורם] את מֹוציאין ּכ ואחר ואין[אבריהם], , ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

הּנׂשרפֹות מחּטאֹות חּוץ הּדם; ׁשּיּזרק עד אֹותן ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמפׁשיטין
ואת עֹורם "את ׁשּנאמר: ּכלל, אֹותן מפׁשיטין ׁשאין -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה, הּדם זֹורק אֹומר: נמצאת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׂשרם".

ּומקטירן. האמּורין, ּומֹוציא וקֹורע ְְְִִִִֵֵַַַָָמפׁשיט;

.ËÈּבקרּבנֹות ּבין לּכהנים, הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹּכל
אׁשר העלה "עֹור ׁשּנאמר: - יחיד ּבקרּבנֹות ּבין ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹצּבּור
עֹולה וכל לּבעלים. קּלים, קדׁשים עֹורֹות אבל ְְְֲִִִִִַַָָָָָָהקריב";

ּבבׂשרּה הּמזּבח זכה שנפסלה]ׁשּלא הּכהנים[- זכּו לא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה איׁש", "עֹולת ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּבעֹורּה,

.Î,הפׁשטן קדם - ּפסּול ּבהן ׁשארע קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
לּכהנים. עֹורֹותיהן הפׁשטן, לאחר לּכהנים; עֹורֹותיהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאין
מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין - העֹורֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכל

ׁשּבת לערב לשבוע]ׁשּבת אחת -]. ְֶֶַַָָ

.‡Îהּבית[מקדיש]הּמתּפיׂש לבדק [להוצאותעֹולתֹו ְְִִֶֶַַַַָ
ׁשּיקרבּוהמקדש] ׁשּדינן זכרים ּבהן והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לּכ עֹורֹותיהן אין - ּפרטעֹולֹות איׁש", "עלת ׁשּנאמר: הנים, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
אחד הּבית. לבדק ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא הקּדׁש. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלעֹולת
לּכהנים; עֹורֹותיהן - עבד אֹו ּגֹוי, אֹו אּׁשה, אֹו איׁש, ֲִִִֵֶֶֶַַָֹעֹולת

ההקּדׁש. להֹוציא אּלא "איׁש", נאמר ְְֱִִֵֶֶֶַַָֹלא
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ּבּתֹורה.‡. הּכתּוב ּכמׁשּפטּה העֹולה לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח, ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט,

הּמזּבחה". הּכל את הּכהן "והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר
ׁשהן ּבזמן - והּטלפים והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות,

הּכל";[לבשר]מחּברין "את ׁשּנאמר: הּכל, מקטירין - ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ
הּבׂשר עלתי "ועׂשית ׁשּנאמר: יעלּו, לא - ּפרׁשּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹואם

ׁשּפקעּו וכּלן מהאש]והּדם". לא[הועפו הּמזּבח, מעל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
יחזיר. לא הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ּגחלת וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיחזיר;

מּמׁש‚. ּבהן יׁש אם - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו [-אברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לשריפה] יחזיר,חלקים הּלילה, חצֹות אחר ּפקעּו אפּלּו ,ְְֲֲֲִִַַַַַָָ

ּבהן אין ואם הּלילה". ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּבׂשר, נתחר יחזיר. לא חצֹות, קדם ּפקעּו אפּלּו - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמׁש
חצֹות, לאחר יחזיר; - חצֹות קדם ּופקעּו ּכעץ, עליהן ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹויבׁש

יחזיר. ֲִַֹלא

לּכבׁש,„. הּנתחים ּכל מֹוליכין העֹולה, אברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמנּתח
לראׁש האברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
על ּומׁשליכֹו הּמזּבח, ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח,

על[אפר]הּדׁשן האברים ּכל וזֹורק הּמזּבח; ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם" "הּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאׁש,
על אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן, ואחר ּבזריקה. האברים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ואחר ׁשּצלין ואברים אתם". הּכהן וער" ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאׁש,

ניחֹוח'. 'ריח מּׁשּום ּבהן אין - לּמזּבח העלן ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכ

הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד
ותֹולה נֹוקבֹו, ברגלה]ּבֹו[הבהמה]אּלא ואם[- ּומפׁשיט; , ְְְְִִֶֶַָ

מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ּבלי מפׁשיטֹו ׁשֹור, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהיה
הּכרעים, את וחת לּכהן; ונֹותנֹו הראׁש, את חת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלחזה,
והֹוציא הּלב את וקרע ההפׁשט. את והׁשלים לאחר; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונתן
הימנית לרגל עלה לאחר. ּונתנן הּידים את וחת ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
קֹורע ּכ ואחר עּמּה.. ביצים ּוׁשני לאחר, ּונתנּה חתכּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הּפדר את ונטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה ּונתנֹו[חלב]את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבית על מּלמעלה הראׁש את[מקום]על ונטל הּׁשחיטה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לאחר.[מעיים]הּקרבים ּונתנן ְְְִֵַַַָָָ

.Âירחץ והּכרעים "והּקרב ׁשּנאמר: ּבמים, ּומדיחן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹול
ּבמזג ולא ּביין, לא - במים]ּבּמים" מעורב ּבׁשאר[יין ולא , ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹ
ּכׁש הּמימֹות וכל הּכרׂשמׁשקין; מדיחין? ּכּמה ,[כרס]רין. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אין הּקרבים, צרּכּה. ּכל מדיחין ּבבית אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָמדיחין
על[מדיחין] אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְִִִִַָָָָֹּפחֹות

העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ההפשטה]ׁשלחנֹות של -]. ְִִֵֶֶַַָָֻ

.Êואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל
מן] מּמקֹומּה.[בליטה הּכבד את מזיז ולא הּכבד; מן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכבד

וחֹות הימנית, לּדפן ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונֹוקב
לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד לּׁשזרה, יּגע ולא הּׁשזרה, עם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹויֹורד
ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ּונתנּה חתכּה רּכֹות; ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

.Áלּגרה לֹו מּכאן[צוואר]ּבא צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְִִִֵֵַַָָָָָ
והּלב והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, צלעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּוׁשּתי
ׁשּתי ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהראה
וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן רּכֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָצלעֹות
ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהיה
עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. וארּבע ּבזֹו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול

.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה[י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ
אחורי] את[חלב נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואצּבע

מפׁשיטין הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה הּׂשמאלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרגל
האמּורין הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומנּתחין

לנתחיה". אֹותּה "ונּתח ְְִִֶַַָָָָּבּתֹורה:

.Èמן[כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן

.‡Èּכלּפי וחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהראׁשֹון
והּפדר למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,

לחּוץ[חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה;
עור] היה ששם החיצוני הצד -].

.·Èׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבׂשמאלֹו;

.‚Èוהאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי
עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹוהרגל

.„Èוהּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרביעי
אצּבעֹותיו. ּבין וצלעֹותיה ְְְְְִֵֶֶַָָֹּבׂשמאלֹו

.ÂËׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבׂשמאלֹו;



��ycew zay Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.ÊËּבבז נתּונין ּבקרבים גדולה]הּׁשּׁשי על[כף ּוכרעים , ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
אם אבל עז; אֹו ּכבׂש העֹולה היתה אם - מּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגּביהן

וכ ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - איל נסכיההיתה ׁשל הּסלת ן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבׁשנים הּסלת - איל היה ואם אחד; ּביד והּיין אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּביד

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין

.ÊÈׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין - העז אֹו ׁשהּכבׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת
עׂשר. אחד אֹותֹו מֹוליכין - והאיל ְְִִִִֵַַַַַָָָלּמזּבח;

.ÁÈהראׁשֹון וארּבעה: עׂשרים אֹותֹו מֹוליכין - ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור
ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש, את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמֹולי
והּׁשּׁשי העקץ, את מֹוליכין והחמיׁשי והרביעי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹימין,
מֹולי והּׁשמיני ׂשמאל, ׁשל הרגל את מֹוליכין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹוהּׁשביעי
ועׂשירי ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין והּגרה החזה; ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאת
ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ׁשּתי עׂשר; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָואחד
עׂשרים הרי - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה והּיין והּסלת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹוהּקרבים

ְְַָָוארּבעה.

.ËÈׁשהרי לחלקים? ׁשֹור ׁשל האבר יחּלקּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולּמה
ּדברים ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא "לנתחיה", ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹנאמר:
רצּו אם - הּיחיד עֹולת אבל הּצּבּור; ּבעֹולת ְֲֲִִִִַַַַָָָאמּורים?

מֹוליכין. ּביֹותר, אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָלהֹולי

.Îּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
המזבח]לּסֹובב גובה אמצע ּדרֹומית[- לקרן לֹו ּובא , ְְִֵֶֶַָ

מֹולק והיה בעוף]מזרחית, מיוחדת ראׁשּה[שחיטה את ׁשם ְְִִֵֶָָָָָֹ
ערּפּה ּומבּדיל[העורף]מּמּול וושט], קנה לא[חותך ואם ; ְְְִִִַָָֹ

ּוממּצה ּפסּולה. על[סוחט]הבּדיל, הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְִִֶַַַַַָָֹ
ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן למעלה הּמזּבח, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָקיר
ּדם מּצה ּפסּולה; - הּגּוף ּדם מּצה ולא הראׁש ּדם ְְִִִַַַַָָָָָֹֹמּצה

ּכׁשרה. - הראׁש ּדם מּצה ולא ְְִֵַַָָָֹֹהּגּוף

.‡Îּומּקיף הראׁש, את מליקתֹו[מקום]ּבית[לוחץ]ונֹוטל ְְִִֵֵֶַָָֹ
לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח;

ה:] הּמראה[נוטל את והסיר האוכל]לּגּוף, מקום - [זפק ְְִֵֶַַָֻ
הּיֹוצאין מעים ּבני ואת הּנֹוצה, עם ּבידֹו ׁשעליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹור

הּדׁשן לבית והׁשליכן האפר]עּמּה, .[אשפת ְְְִִִֵֶֶַָָ

.·Îואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - ּבכנפיו" אֹותֹו ְְְְְִִִֵַַָָָֹ"וׁשּסע
להבּדיל הגוף]צרי ואם[לקרוע יבּדיל"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹ

לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ּכׁשר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהבּדיל,
מעים, ּבני את ולא הּנֹוצה, את ולא הּמראה, את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהסיר

ּתמצית מאחר ּבּה ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח ספגן [לאחרולא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשרה.שסחט] ְֵַָָהּדם,

.‚Îויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ערף;[דוחק]ּכיצד מּמּול ּבּצּפרן ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
ּולהביא להֹולי רצה שחיטה]אם ּומביא,[כעין מֹולי , ְְִִִִִֵָָָ

ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם[לדחוק]ואם ּדֹורס. ּבּצּפרן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ
הּסימנין שסיים]נעקרּו לפני וושט, אינ[קנה חֹוׁשׁש., ֹו ְִִֵֵֶֶַָ

ּומפרקת[חוט]וחֹות הצוואר]ׁשדרה ּבׂשר[עצם רב ּבלא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיּגיע[שמסביב] קדם ּכמתה זֹו הרי ּבׂשר, רב חת ׁשאם -ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה, הּסימנים ׁשני לחּת וצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּסימנין;
ּכמי אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּמֹולק

למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחנק

קודש שבת
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האמּורה‡. ּכמצותן החּטאֹות לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָמצות
הּדם, ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעׂשה וכיצד ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּתֹורה.

האמּורין ּומפריׁש אֹותּה, ּומפׁשיט ׁשּבארנּו. [אבריםּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
להקטירן] תורה האּׁשים;שאמרה ּגּבי על וזֹורקן ְְְִִֵַַָָָּומֹולחן,

נֹותן. לּמזּבח, ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את לּתן רצה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואם
ּכהּנה. לזכרי נאכל ּבׂשרּה ְְְְְֱִֵֶָָָָָֻּוׁשאר

הּדם·. וזֹורק ׁשֹוחט הּנׂשרפֹות? חּטאֹות מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
האמּורין, ּומֹוציא קֹורען, ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלהם,
ּומֹוציא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, ּבכלי, אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונֹותן
העֹולה ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין לעיר, חּוץ ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשאריתן

הּדׁשן. ּבבית ׁשם אֹותן וׂשֹורפין ְְְְִֵֶֶַָָָּבעֹורן,

ּובֹו‚. העזרה, ּבתֹו אחד לׂשרפה: מקֹומֹות ְְְְֲִֵֶָָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׂשֹורפין
ּפסּול, ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים
אֹו ׁשּנטמאּו, ּכגֹון - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבין
ׁשּלן אֹו לצאת, זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיצאּו

ׁשּלהן. האמּורין לנּו אֹו ִֵֶֶַָָָָָהּבׂשר,

ׂשֹורפין„. ּובֹו 'ּבירה'; ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום
מן ׁשּיצאּו אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּטאֹות
הּנקרא והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהעזרה.
ׁשהן ּבזמן הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׂשֹורפין וׁשם הּדׁשן'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ּבית

ּכמצותן. ְְְִִָָָנׂשרפֹות

ּבזר‰. ּכׁשרה הּנׂשרפין ּכל כהן]ּוׂשרפת אינו ּובּלילה.[- ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
לׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - לעזרה חּוץ הּנׂשרפין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָוכל
מּכל אׁש - ּבאׁש" עצים "על ׁשּנאמר: ּובגבבא, ּבקׁש ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאפּלּו

להֹוציא "עצים"? נאמר ולּמה הּסיד[לשלול]מקֹום; את ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
הרמץ חם]ואת .[אפר ְֶֶֶָ

.Âמֹולק נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף [שחיטהחּטאת ְֲֵֵֵַַַַָָָ
בעוף] ׁשּבארנּו;מיוחדת ּכמֹו מערבית, ּדרֹומית ּבקרן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָאֹותּה

אחד[דוחק]ויֹורד ׁשל רּבֹו אֹו הּסימנים ׁשּיחּת עד ּבצּפרנֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּפסל - הבּדיל ואם הּגּוף; מן הראׁש מבּדיל ואינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמהן.
יבּדיל". ולא ערּפֹו, מּמּול ראׁשֹו את "ּומלק ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹולֹוקה,
הּדם ּוׁשירי מאמצעֹו, למּטה הּמזּבח קיר על מּדמּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּומּזה

ּבּדם[נשפכים]מתמּצים "והּנׁשאר ׁשּנאמר: היסֹוד, על ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָ
קיר על ׁשהּנתינה מּכלל - הּמזּבח" יסֹוד אל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיּמצה
הּתחּתֹון. קיר הּוא וזה היסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָׁשהּׁשירין

.Êאּלא ּבּה לּמזּבח ואין מעּכב. העֹוף חּטאת ּדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומּצּוי
הּבהמה. חּטאת ּכבׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל - והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּדמּה,

.Áרגליה ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד
גּפיה ּוׁשני אצּבעֹותיו, ׁשּתי אצּבעֹותיו,[כנפיה]ּבין ׁשּתי ּבין ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

מעבֹודֹות וזֹו ּומֹולק. אצּבעֹותיו, ׁשּתי רחב אל צּוארּה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומֹותח
ּכׁשרה. - מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָקׁשֹות

.Ëׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכל
ּכׁשרה, - מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח; מאמצע למּטה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָדמּה

מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן יוצאת]והּוא שביציאתו הּנפׁש.[- ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
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.Èמערבית ּדרֹומית הּקרן אֹותּה היתה דברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה
העֹוף, חּטאת - מּלמּטה למּטה: ּוׁשלׁשה למעלה, ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשּמׁשת
הּנאכלֹות וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּמנחֹות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּגׁשת
- ׁשּמּלמעלה והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ּוׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹואׁשמֹות

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים ׁשל[הסוכות]נּסּו הּיין ונּסּו , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
רּבה ׁשהיא ּבזמן העֹוף ועֹולת עולות]נסכים, הרבה ואין[- ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּדרֹומית לקרן נפנין - אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָקרן
ׁשם. אֹותּה ועֹוׂשין ְֲִִַָָָמערבית

.‡È,ּומּקיפין ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
דברים מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ׂשמאל; ּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹויֹורדין

ׁשּל הּׂשמאלאּלּו על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן מעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לעקב וחֹוזרין מלאכּתן, ועֹוׂשין שעלו]לּקרן, בצד ּומּפני[- . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לׂשמאל? נפנין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹמה
עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ימין, על נפנין ׁשאם ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתחּלה;
והּיין, הּמים יתעּׁשן ׁשּמא - מערבית ּדרֹומית לקרן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיּגיעּו

הּמזּבח. ּבעׁשן העֹוף ימּות ׁשּמא ְֲִֵֶַַַַָָָאֹו

.·Èאת מּקיף ּכׁשהּוא - יין אֹו מים המנּס ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָלפיכ
ּדרֹומית מּקרן ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום; ּבידֹו יהיה לא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמזּבח,
למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַָָָָמזרחית
למערבית ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּדרֹומית,
לא ואם ׁשם; ּומנּס ּבידֹו, הּיין אֹו הּמים לֹו נֹותנין ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹּדרֹומית,
ויֹורד. מלאכּתֹו ועֹוׂשה ׂשמאלֹו, על ּופֹונה עֹולה - ְְְְְִִֵֶֶֶַַֹהּקיף
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― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה ְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמצוה
ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻהאזהרה
אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. עד ּבירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו ּפֹודין ׁשּנטמא ׁשני ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמעׂשר

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר הּוא(hi:)ּכמֹו זה על והאזהרה . ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי ci)אמרֹו: ,ek mixac), ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבּקּבלה my)ּובא ,zekn)והּוא טמא ׁשאני ּבין : ְֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָטהֹור
לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָנתּבאר

(lek`l)עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְֵֶַַָָָָֻֻמהם
ּבטמאה זה מעׂשר ׁשּיאכל ּובתנאי לֹוקה, ―ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֻ
ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ילקה, ואז ּפדיֹון ּבלי ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבירּוׁשלים

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(my)ּוכבר ְְְְֲִִִֵַָָָ

― הקנ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות ׁשני eiaexwnמעׂשר cg` zny mei eze`a) ֲֲִִֵֵַָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl aiig mdilr,

מּמּנּו" באני "לאֿאכלּתי יתעּלה: אמרֹו ,(my)והּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ
הּמׁשנה a)ּולׁשֹון dpyn a wxt mixeka)ׁשהּמעׂשר , ְְֲִֵֶַַַָ

מקֹום הבאת טעּונין ּוטעּונין(milyexil)והּבּכּורים ְְְֲִִִִַַָָ
לאכל אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין ְֱֲִִֵֵֵֶַָָָֹוּדּוי
ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ְֳִִֵֶַַַָָָּבּקדׁשים
הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

ה'" hi)ּבעיני ,i `xwie)האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָ

מּפסחים ח' מּזבחים(v`:)ּבפרק ב' ,(fh.)ּופרק ְְְִִִִֶֶֶֶָָ
לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני מעׂשר אֹו קדׁשים ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָוהאֹוכל

שני יום
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― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my) ֲִֵֵֶַָָ

"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, ְְְִִִֶַַַָָֹחּוץ
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac). ְְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ּבלי ׁשני מעׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָוהאֹוכל
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ׁשּיאכלּנּו(hi:)ּבתנאי והּוא: , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹ

ּכלֹומר:(milyexil)ּבחּוץ הּבית, ּפני ׁשראה אחר ְְִֵֶַַַַַַָָ
מאימתי ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָלפנים

הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? vi`חּיבין jk xg`e) ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני והּוא(oii)מעׂשר לירּוׁשלים, חּוץ ְֲִִִִֵֵֶַַָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹאמרֹו
"ותירׁש ּדגנ(my)ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ; ְְְְְְְִֶָָֹ

ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּנתּבאר ְְְְִֵֶַַַַָָָהּתנאי

― הקמ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל ׁשני zif)מעׂשר ony),לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל אמרֹו: ְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹוהּוא
"ויצהר ותירׁש ּדגנ(my)מלקּות חּיב והאֹוכל ; ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
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.Èמערבית ּדרֹומית הּקרן אֹותּה היתה דברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה
העֹוף, חּטאת - מּלמּטה למּטה: ּוׁשלׁשה למעלה, ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשּמׁשת
הּנאכלֹות וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּמנחֹות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּגׁשת
- ׁשּמּלמעלה והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ּוׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹואׁשמֹות

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים ׁשל[הסוכות]נּסּו הּיין ונּסּו , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
רּבה ׁשהיא ּבזמן העֹוף ועֹולת עולות]נסכים, הרבה ואין[- ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּדרֹומית לקרן נפנין - אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָקרן
ׁשם. אֹותּה ועֹוׂשין ְֲִִַָָָמערבית

.‡È,ּומּקיפין ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
דברים מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ׂשמאל; ּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹויֹורדין

ׁשּל הּׂשמאלאּלּו על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן מעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לעקב וחֹוזרין מלאכּתן, ועֹוׂשין שעלו]לּקרן, בצד ּומּפני[- . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לׂשמאל? נפנין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹמה
עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ימין, על נפנין ׁשאם ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתחּלה;
והּיין, הּמים יתעּׁשן ׁשּמא - מערבית ּדרֹומית לקרן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיּגיעּו

הּמזּבח. ּבעׁשן העֹוף ימּות ׁשּמא ְֲִֵֶַַַַָָָאֹו

.·Èאת מּקיף ּכׁשהּוא - יין אֹו מים המנּס ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָלפיכ
ּדרֹומית מּקרן ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום; ּבידֹו יהיה לא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמזּבח,
למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַָָָָמזרחית
למערבית ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּדרֹומית,
לא ואם ׁשם; ּומנּס ּבידֹו, הּיין אֹו הּמים לֹו נֹותנין ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹּדרֹומית,
ויֹורד. מלאכּתֹו ועֹוׂשה ׂשמאלֹו, על ּופֹונה עֹולה - ְְְְְִִֵֶֶֶַַֹהּקיף

�
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― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה ְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמצוה
ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻהאזהרה
אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. עד ּבירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו ּפֹודין ׁשּנטמא ׁשני ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמעׂשר

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר הּוא(hi:)ּכמֹו זה על והאזהרה . ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי ci)אמרֹו: ,ek mixac), ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבּקּבלה my)ּובא ,zekn)והּוא טמא ׁשאני ּבין : ְֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָטהֹור
לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָנתּבאר

(lek`l)עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְֵֶַַָָָָֻֻמהם
ּבטמאה זה מעׂשר ׁשּיאכל ּובתנאי לֹוקה, ―ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֻ
ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ילקה, ואז ּפדיֹון ּבלי ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבירּוׁשלים

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(my)ּוכבר ְְְְֲִִִֵַָָָ

― הקנ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות ׁשני eiaexwnמעׂשר cg` zny mei eze`a) ֲֲִִֵֵַָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl aiig mdilr,

מּמּנּו" באני "לאֿאכלּתי יתעּלה: אמרֹו ,(my)והּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ
הּמׁשנה a)ּולׁשֹון dpyn a wxt mixeka)ׁשהּמעׂשר , ְְֲִֵֶַַַָ

מקֹום הבאת טעּונין ּוטעּונין(milyexil)והּבּכּורים ְְְֲִִִִַַָָ
לאכל אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין ְֱֲִִֵֵֵֶַָָָֹוּדּוי
ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ְֳִִֵֶַַַָָָּבּקדׁשים
הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

ה'" hi)ּבעיני ,i `xwie)האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָ

מּפסחים ח' מּזבחים(v`:)ּבפרק ב' ,(fh.)ּופרק ְְְִִִִֶֶֶֶָָ
לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני מעׂשר אֹו קדׁשים ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָוהאֹוכל
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― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my) ֲִֵֵֶַָָ

"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, ְְְִִִֶַַַָָֹחּוץ
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac). ְְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ּבלי ׁשני מעׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָוהאֹוכל
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ׁשּיאכלּנּו(hi:)ּבתנאי והּוא: , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹ

ּכלֹומר:(milyexil)ּבחּוץ הּבית, ּפני ׁשראה אחר ְְִֵֶַַַַַַָָ
מאימתי ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָלפנים

הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? vi`חּיבין jk xg`e) ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני והּוא(oii)מעׂשר לירּוׁשלים, חּוץ ְֲִִִִֵֵֶַַָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹאמרֹו
"ותירׁש ּדגנ(my)ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ; ְְְְְְְִֶָָֹ

ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּנתּבאר ְְְְִֵֶַַַַָָָהּתנאי

― הקמ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל ׁשני zif)מעׂשר ony),לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל אמרֹו: ְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹוהּוא
"ויצהר ותירׁש ּדגנ(my)מלקּות חּיב והאֹוכל ; ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
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על ּתתמּה וׁשּמא ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָּובאֹותֹו
יצהר, ּומעׂשר ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָׁשּמנינּו
― ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ּכלֿאחת על ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָלֹוקה
הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו אינֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזה

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש "אכל(c:)לחּלק. : ְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ותירֹוׁש ּדגן ְְְְִִַַַַַַָָָָָמעׂשר
יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָואחת.

dwely)ּכתיב cnll xzein weqt ep`vn)מּכדי . ְְִִִ
(dpd)ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ּכתיב: ,ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש(bk ,ci my)למהּדר לי ּולמה ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹ
לכּלהֹו `zלמכּתבינהֹו hxtne xfeg dn jxevl) ְְְְְְִִֻ

(?mlek"לחּלק מינּה hextaׁשמע ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ
xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl" ,sqepd

(envr iptaא מּכֹות ּובגמרא ּכתיב:. "מּכדי, מרּו: ְְְְִִִִַָָָ
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹ"ואכלּת
אֹותם לאכל לאֿתּוכל רחמנא: לכתֹוב ,"ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָֹֹויצהר

ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי(yxtne xfeg)לכּלהּו ְְְְְִִֶֶַָָֻ
ליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? לכלֿחד(cgil)למה לאו ְְְְִִֵַַַַָָָ

ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ׁשּכלֿמה נתּבאר הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוחד".
להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ּכלֿענין ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל הּלאוין ְִֶַַַָָָָָׁשאר

שלישי ,יום

.ËÈ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ט נטעהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

ezrihpl)רבעי ziriax dpya oli`d `iveny zexit) ְִָ
קדׁש ּכלּֿפריֹו "יהיה אמרֹו: והּוא קדׁש, ְְְְִִֶֶֶָָֹֹֻּכּלֹו

לה'" ck)הּלּולים ,hi `xwie)ׁשּיעלה ודינֹו: , ְֳִִִֶֶַָ
ׁשני, מעׂשר ּכמֹו ׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹלירּוׁשלים

ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים yp`)ואין zyxt): ְְְְֲִִֵֵַֹ
יהיּו" לֹו אתֿקדׁשיו i)"ואיׁש ,d xacna)― ְְִִֶָָָ

ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ּכלֿהּקדׁשים הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה אּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהם
ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ונטע ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומעׂשר
אחרֹון ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָנתּבארּו

ׁשני. מעׂשר ֲִִֵֵֶֶַַמּמּסכת

רביעי ,יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Î˜

― הקל"א להתוּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו יתעּלה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָלפניו
מהם ּולהתנּקֹות lyוהּתרּומֹות dny` lkn) ְְְְִֵֶַַ

e`x izla zebdpzd(z`f fixkdle ,zexyrna diַּגם
ּבפעל, ּבהן מּלהחזיק ׁשהתנּקינּו ּכדר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבדּבּור,
אמרֹו הּוא ּבזה והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוזהּו
הּקדׁש ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמןֿהּבית

bi)וגֹו'" ,ek mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵָָָ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו הּבעּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹואפן

― הקכ"ה להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
zraynאתֿהּבּכּורים l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִֶַ

(mipind:יתעּלה אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת ּבּכּורי ְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹ"ראׁשית

(hi ,bk zeny)נֹוהגת אינה זֹו ׁשּמצוה ּופׁשּוט, .ְִֵֶֶֶָָָ
ארץ מּפרֹות אּלא ּבאים ואינם הּבית, ּבפני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
הּמינים ּומּׁשבעת ― הּירּדן ועבר וסּוריא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׂשראל
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּבלבד.

וׁשם ai)ּבּכּורים. dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְִִִֵֵֶָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

חמישי יום

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(*gnw).

― הקל"ב לסּפרהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, יתעּלה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָחסדיו
ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד אבינּו יעקב ׁשל ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמּצבֹו
מּמּנּו ּולבּקׁש ּכלֿזה, על לה' ּולהֹודֹות ְְִֵֶֶַַַָָלנּו,

― הּברכה `mixne)ׁשּיתמיד ep` z`f lk)ּבזמן ְְְִִֶַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. מביאים ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָׁשאנּו
אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וענית

(d ,ek mixac)זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְִַָָָָָָָּוׁשאר
ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". "מקרא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָנקראת

מּסֹוטה" ז' ּובפרק ּבּכּורים ואינה(al.)ּבמּסכת : ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
לנׁשים. ְִָָחֹובה

― הקמ"ט הּכהןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ הּבּכּורים את והּוא(milyexin)מּלאכֹול ְֱִִִֶֶַַ

ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְֱִֶֶַַָָֹֹאמרֹו:
ּבּקּבלה ּבא ."יד(:fi zekn)― "יד "ּותרּומת : ְֶֶַַַָָָָָ

ּדבר זה ּבפסּוק ― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹאּלּו
מקֹום הבאת הזּכירֹו(milyexil)הּטעּון ׁשּלא ְֲִִֶַַָָָֹ

ycew zay ,iyiy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּבפרּוׁש,
טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּבּכּורים
!ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא מקֹום, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָהבאת

ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt)הּכתּוב ּבא "לא : ְְִֵַָָֹ
עליהם קרא ׁשּלא ּבּכּורים לאֹוכל zevnאּלא d`x) ְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ

(mixekad z`ad mr `exwl yiy dn alw dyr,

ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹׁשהּוא
ׁשּיּניחם(hi.)מּכֹות קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָּבעזרה;
אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעליהם,
ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ׁשּבמעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתנאי
אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד עליהם, חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחּוץ
הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו אחר ׁשּיאכל מי ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמהם
אבל ּכהן; הּוא אם ּבלבד מלקּות חּיב ― ְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹּבעזרה
ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיב הּוא הרי ― ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּיׂשראלי
ּובפרּוׁש קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל ְְֲִִִִִֵַַַָָאם

`)אמרּו dpyn a wxt mixeka)והּבּכּורים הּתרּומה : ְְְִִַַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחּיבין
ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין חמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹמֹוסיף

עלי חלּו ,יד ּתרּומת הּתרּומה.יתעּלה ּכלּֿדיני הם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי היטב ּכאן להבין ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹוראּוי
מּׁשראּו הּבּכּורים יאכל אם ׁשהּכהן והּוא: ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהענינים
ואזהרּתיּה לֹוקה, ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפני
,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹמ"ּלא
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּכמֹו
אףֿעלּֿפי לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשני
אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשּיאכלם ּבכלֿמקֹום הּבית ּפני (oiaׁשראּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
(dl dvegn oiae milyexiaּבידי מיתה חּיב ―ִִֵַָָ

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשמים,
(i my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

שישי ,יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקל"ג להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה מּכלֿעּסה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹחּלה
תרּומה" ּתרימּו חּלה ערסתכם (xacna"ראׁשית ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

(k ,ehּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ערלה ּובמּסכת `)חּלה dpyn a wxt)חֹובה ואינה ְְְֵֶֶַַָָָָָ

ּבלבד. יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמןֿהּתֹורה

― הקמ"ג לּכהןהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים הּזרֹוע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאת
יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹוחטים, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשאנּו
אם הּזבח זבחי מאת העם מאת הּכהנים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשּפט

ׂשה" אם b)ׁשֹור ,gi mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִִֵֶָָ
מחּלין י' ּבפרק זֹו חּיבים(lw.)מצוה הלוּים ואין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

זֹו. ְְִָּבמצוה

― הקמ"ד להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הּגז o`vdn)ראׁשית ffbpd xnvdn wlg)ולּתנֹו ְְִִֵֵַ

צאנ ּגז "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹלּכהן,
c)ּתּתןֿלֹו" ,my)אּלא נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה , ְִִֵֶֶֶֶָָָ

י"א ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָּבארץ
.(dlw.)מחּלין ִֵֻ

קודש שבת

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשמנים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִַַַַָָֹ

הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור לפּדֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָׁשּנצטּוינּו
ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹלּכהן,

(gk ,ak zeny):זֹו נתינה ּתהיה אי ּופרׁש .ְְִִֵֵֵֶָ
ונקנהּו ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו מןֿהּכהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּנפּדּנּו
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָמּמּנּו

האדם" ּבכֹור את תפּדה eh)ּפדה ,gi xacna), ְְִֵֶָָָָֹ
הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון מצות היא זֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָּומצוה

מצות היא אּלא ּבּה; (zelhend)הּבן(ly)חּיבֹות ְִִֵֶַַַָָָ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו האב, ּוכבר(hk.)על ְְְְִִִֵֶַָָָָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני .(en.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

― הפ"א לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַָ
ly)ּפטר xeka)יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה חמֹור ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹ

ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה לא אם ― ְְְְְִִִֵֶָָֹּבזּולתֹו
"ּופטר יתעּלה; אמרֹו והּוא לּכהן, הּׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

ּבׂשה" ּתפּדה k)חמֹור ,cl zeny)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִֶֶָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה `)ּדיני wxt)היא וגם ְְְְִִִֵֶֶַַָ

ּבּה. חּיבים הלוּים ְִִִֵַַָָאין

�
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אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּבפרּוׁש,
טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּבּכּורים
!ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא מקֹום, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָהבאת

ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt)הּכתּוב ּבא "לא : ְְִֵַָָֹ
עליהם קרא ׁשּלא ּבּכּורים לאֹוכל zevnאּלא d`x) ְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ

(mixekad z`ad mr `exwl yiy dn alw dyr,

ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹׁשהּוא
ׁשּיּניחם(hi.)מּכֹות קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָּבעזרה;
אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעליהם,
ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ׁשּבמעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתנאי
אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד עליהם, חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחּוץ
הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו אחר ׁשּיאכל מי ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמהם
אבל ּכהן; הּוא אם ּבלבד מלקּות חּיב ― ְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹּבעזרה
ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיב הּוא הרי ― ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּיׂשראלי
ּובפרּוׁש קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל ְְֲִִִִִֵַַַָָאם

`)אמרּו dpyn a wxt mixeka)והּבּכּורים הּתרּומה : ְְְִִַַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחּיבין
ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין חמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹמֹוסיף

עלי חלּו ,יד ּתרּומת הּתרּומה.יתעּלה ּכלּֿדיני הם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי היטב ּכאן להבין ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹוראּוי
מּׁשראּו הּבּכּורים יאכל אם ׁשהּכהן והּוא: ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהענינים
ואזהרּתיּה לֹוקה, ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפני
,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹמ"ּלא
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּכמֹו
אףֿעלּֿפי לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשני
אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשּיאכלם ּבכלֿמקֹום הּבית ּפני (oiaׁשראּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
(dl dvegn oiae milyexiaּבידי מיתה חּיב ―ִִֵַָָ

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשמים,
(i my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

שישי ,יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקל"ג להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה מּכלֿעּסה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹחּלה
תרּומה" ּתרימּו חּלה ערסתכם (xacna"ראׁשית ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

(k ,ehּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ערלה ּובמּסכת `)חּלה dpyn a wxt)חֹובה ואינה ְְְֵֶֶַַָָָָָ

ּבלבד. יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמןֿהּתֹורה

― הקמ"ג לּכהןהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים הּזרֹוע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאת
יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹוחטים, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשאנּו
אם הּזבח זבחי מאת העם מאת הּכהנים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשּפט

ׂשה" אם b)ׁשֹור ,gi mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִִֵֶָָ
מחּלין י' ּבפרק זֹו חּיבים(lw.)מצוה הלוּים ואין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

זֹו. ְְִָּבמצוה

― הקמ"ד להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הּגז o`vdn)ראׁשית ffbpd xnvdn wlg)ולּתנֹו ְְִִֵֵַ

צאנ ּגז "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹלּכהן,
c)ּתּתןֿלֹו" ,my)אּלא נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה , ְִִֵֶֶֶֶָָָ

י"א ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָּבארץ
.(dlw.)מחּלין ִֵֻ

קודש שבת

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשמנים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִַַַַָָֹ

הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור לפּדֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָׁשּנצטּוינּו
ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹלּכהן,

(gk ,ak zeny):זֹו נתינה ּתהיה אי ּופרׁש .ְְִִֵֵֵֶָ
ונקנהּו ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו מןֿהּכהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּנפּדּנּו
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָמּמּנּו

האדם" ּבכֹור את תפּדה eh)ּפדה ,gi xacna), ְְִֵֶָָָָֹ
הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון מצות היא זֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָּומצוה

מצות היא אּלא ּבּה; (zelhend)הּבן(ly)חּיבֹות ְִִֵֶַַַָָָ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו האב, ּוכבר(hk.)על ְְְְִִִֵֶַָָָָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני .(en.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

― הפ"א לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַָ
ly)ּפטר xeka)יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה חמֹור ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹ

ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה לא אם ― ְְְְְִִִֵֶָָֹּבזּולתֹו
"ּופטר יתעּלה; אמרֹו והּוא לּכהן, הּׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

ּבׂשה" ּתפּדה k)חמֹור ,cl zeny)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִֶֶָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה `)ּדיני wxt)היא וגם ְְְְִִִֵֶֶַַָ

ּבּה. חּיבים הלוּים ְִִִֵַַָָאין

�
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jexr ogley

æèòaènä øëOL ìàøNé ïëå*éøëpä ïéàL ,úaL øëN íeMî äæa ïéàL ,úaMä íBéì éøëðì BøékNäì ìBëé Cìnäî §¥¦§¨¥¤¨©©©§¥©¥©¤¤¨§©§¦§¨§¦§©©¨¤¥¨¤¦§©©¨¤¥©¨§¦
ìàøNiì LiL ãáìa úeLøäL àlà ,Cìnä ìL àeä ìkä éøäL ,úaLa BlL àeäL øác ãòa ììk øëN Bì ïúBð¥¨¨§¨§©¨¨¤¤§©¨¤£¥©Ÿ¤©¤¤¤¨¤¨§¦§©¤¥©¦§¨¥
.ñëîa øàaúpL Cøc ìò úeðìa÷a éøëð Bì økNì ìBëé ïëå .äæ íBéì éøîâì Bì Bøëî éøäå ,Bì øékNäL àeä Cìnäî¥©¤¤¤¦§¦©£¥§¨§©§¥§¤§¥¨¦§Ÿ¨§¦§©§¨©¤¤¤¦§¨¥§¤¤

úaLa ìB÷ íéòéîLnL ô"òàå*:úeðìa÷a Bì BøëOL Bà éøëðì BøékNä øákL ïåék ,íeìk Cëa ïéà òaènä úàkäa ¤©§¦¦§©¨§©¨©©©§¥©¥§¨§¥¨¤§¨¦§¦§¨§¦¤§¨§©§¨

æéìàøNiäì øeñàå*ïéàå Bì BøékNä øákL ô"òà .òaènä Bà ñënä úìa÷ úòLa éøëpä ìöà áLéì BçeìL Bà §¨§©¦§¨¥§¥¥¥¤©¨§¦¦§©©¨©©¤¤©©§¥©¤§¨¦§¦§¥
éðtî øeñàå ,Bkøöìe BìéáLa äNBòk äàøð àeä éøä Bìöà áLBé àeäLk íB÷î ìkî ,Ba ÷ñò íeL ìàøNiäì§©¦§¨¥¥¤¦¨¨§¤¥¤§£¥¦§¤§¤¦§¦§¨§§¨¦§¥

a÷a éøëpä úà Bì øëN íàå .ïéòä úéàøîìBëé äaøî ãñôä LLç LiL ïåék ,äaøä áðâé ànL àøéúîe úeðì ©§¦¨©¦§¦¨©¤©¨§¦§©§¨¦§¨¥¤¨¦§Ÿ©§¥¥¨¤¥£©¤§¥§ª¤¨
ì Bîöòa áLéì Bà ìàøNé Bìöà áéLBäìäaøî ãñôä íB÷îaL 'áðâé àHL BøîL*:ïéòä úéàøîì íéLLBç ïéà §¦¤§¦§¨¥¥¥§©§§¨§¤¦§Ÿ¤¦§¤§¥§ª¤¥§¦§©§¦¨©¦

çéòaènä Bà ñënä úáúì ìkä çépiL ÷ø éøëpä ìò ïiòîe çébLî Bðéà áLBiä ìàøNiLk ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¤¦§¨¥©¥¥©§¦©§©¥©©¨§¦©¤©¦©©Ÿ§¥©©¤¤©©§¥©
ïBaLç epnî çwì éãk éøëpä äNBòL úe÷qòúää àeä äî òãéìå ïiòì Bì øeñà ìáà .íeìk Bîöòì áðâé àGå§¦§Ÿ§©§§£¨¨§©¥§¥©©©¦§©§¤¤©¨§¦§¥¦©¦¤¤§

ïBaLç epnî çwì øeñà dîöò úaLaL ïåéëc ,äæ ìò*ìkL ,øçîlL ïBaLçä ìéáLa åéìò ïiòì ë"â Bì øeñà , ©¤§¥¨¤§©¨©§¨¨¦©¦¤¤§¨§©¥¨¨¦§¦©¤§¤§¨¨¤¨
å"ù ïîéña ù"îë úaMä øçà BúBNòì éãk Bîöò úà ïéîæäìe ïéëäì øeñà úaLa BúBNòì øeñàL øác*: ¨¨¤¨©£§©¨¨§¨¦§©§¦¤©§§¥©£©©©©¨§¦¨

èéìB÷ òéîLnL ô"òàå .úaLa elôà Bîöòì äNBò éøëpäå ,úBòî Bì ïwúì úeðìa÷a éøëðì óñk ïzì øzîª¨¦¥¤¤§¨§¦§©§¨§©¥¨§©¨§¦¤§©§£¦§©¨¤©§¦©
íéaøì òeãé ïéàL ïåék ;íeìk Cëa ïéà ,àéñäøôa*:ïéòä úéàøî LLç ïàk ïéà ,ìàøNé ìéáLa äNBò àeäL §©§¤§¨¥§¨§¥¨¤¥¨©¨©¦¤¤¦§¦¦§¨¥¥¨£©©§¦¨©¦

ëì øOäî çìnä øëOL ìàøNéíéøëð íéìòBt Bì øëBN àeäå ,BlL àeä äðMä CBúa äNòiL çìî änkL ,äðL ¦§¨¥¤¨©©¤©¥©©§¨¨¤©¨¤©¤©£¤§©¨¨¤§¥£¦¨§¦
ìCëå Ck íäì ïúBð eìMáiL çìî Cëå Ck ìkî eðéäc ,ízëàìî éeaø éôì íøëN íäì õö÷å Lãçì Bà äðL*, §¨¨§Ÿ¤§¨©¨¤§¨¨§¦¦§©§¨§©§¦¨¨§¨¤©¤§©§¥¨¤¨§¨

ïîéña ù"îë åéìk úúéáL ìò äeöî íãà ïéàL ,úaLa eNòiL íçépäì øzî ìàøNiä ìL íéìka íéìMánL ô"òà¤§©§¦©¥¦¤©¦§¨¥ª¨§©¦¨¤©£§©¨¤¥¨¨§ª¤©§¦©¥¨§¦¨
å"îø*Bà íéîiä éôì ílzLî íøëN ïéà éøäL ,ïøëNa úBaøäì éãk ïîöò úáBèì íéNBòL íéðìa÷k íä íéøëpäå ,§©¨§¦¥§©§¨¦¤¦§©©§¨§¥§©§¦§¨¨¤£¥¥§¨¨¦§©¥§¦©¨¦

.ïîöò úáBèì úaLa íúiNòa íéðekúî íäL àöîð ,íäì ílLî Cëå ïéøîBbL äëàìnä íeëñ éôì àlà íéLãç¢¨¦¤¨§¦§©§¨¨¤§¦§¨§©¥¨¤¦§¨¤¥¦§©§¦©£¦¨¨§©¨§©©§¨
,BúðL CBúa ìMáiL çìnä øëN ìàøNiä éøäL ,ìàøNiì ãñôä òébî äéä úaLa íéNBò eéä àG íàL óàå)§©¤¦¨¦§©¨¨¨©¦©¤§¥©¦§¨¥¤£¥©¦§¨¥¨©©¤©¤§©¥§§¨

mixe`ia

òáèîä øëùùשיטבע כדי כסף אליו שמביאים דהיינו –

עבודתו. על שכר ולוקח מטבעות, ממנו
úáùá ìå÷ íéòéîùîùלהלן נתבאר קול השמעת איסור –

בשבת, מאליה נעשית המלאכה כאשר שגם סט"ו רנב סי'
שיאמרו שבת זלזול בזה יש קול, משמיעה היא אם

בשבת לעשותה .54שהתחיל

ìàøùéäì øåñàåבשבת אצלו הישראל יעמוד שאם –

מעליו העומד ישראל של שלוחו שהוא .55יאמרו

äáåøî ãñôä íå÷îáùצריכה כשהשעה להתיר יש וכן –
.56לכך

ïåáùç åðîî ç÷éì øåñàיכתוב שמא גזירה –57.

åù ïîéñáחפציך חכמים דרשו חפצך" "ממצוא א: סעיף –
אפילו המותר, מעשה עושה אפילו בשבת, לבקשם אסורים

השבת אחר לעשות בשביל הוא זה והילוך לבדה, הליכה
בשבת. לעשותו שאסור דבר איזה

íéáøì òåãé ïéàùכיון מותר, – למקצת ידוע אפילו –

הדבר שיוודע חששו ולא כלל, קול לה אין תלוש שמלאכת
.58לכולם

êëå êë íäì ïúåðמעות להם נותן אם בין הוא ההיתר –

שבישלו מהמלח חלק להם נותן אם ובין אבל59בשכרם ,

צדק להם60הצמח נותן אם מרווח יותר שההיתר כתב
למעות. מלח בין לבחור הברירה

åîø 'éñáהכלים שביתת על מצווין אנו שאין א: סעיף –

שלא או בשבת מלאכה הנכרי בהם יעשה שלא שלנו
מאליה. בשבת מלאכה בהן תיעשה

zexewn

מותר,54) עליה נקרא הישראל שם אין שאם שם ונתבאר
לרבים. ידוע כשאין גם התיר יט סעיף ולהלן

סט"ו.55) רנב סימן
סי"ד.56) לעיל וראה סט"ו רנב סימן להלן

סי"ג.57) שז סי'
ב.58) סעיף לעיל
לתחום.59) חוץ לגבי ס"ז רמג בסי' כמבואר
לג.60) סי' או"ח שו"ת

"c"ag i`iyp" zxezn

ícâðk ìMáì epçépé àG íâå BøëOî íeìk øOä Bì äkðé àHL ,íéîeìLz íäì ïéà íäî ìMa àGå øéñçäL íéîiäå§©¨¦¤¤§¦§¦¥¥¤¥¨¤©§¦¤§©¤©©§¦§¨§©©¦¤§©¥§¤§¨
ì Bà Lãçì íéìòBt øëBN ìàøNiäLk Ck ìéáLáe ,úøçàä äðMaelôà eìháé àHL ãàî íäéìò ãét÷î àeä äðL ©¨¨¨©¤¤¦§¦¨§¤©¦§¨¥¥£¦§Ÿ¤§¨¨©§¦£¥¤§Ÿ¤§©§£¦

éøö ïéà Ck ìéáLa íB÷î ìkî ,Búãéô÷ úîçî úaLa íb úBNòì íéçøëî íäå ãçà íBéàHL íãéa úBçîì C ¤¨§¥ª§¨¦©£©§©¨¥£©§¦¨¦¨¨¦§¦¨¥¨¦¦§§¨¨¤
íäì øîàiL éc àlà ,úaLa eNòé*úeLøä úaLa úBNòì àHL eöøé íàå BìéáLa úaLa úBNòì íéçøëî íðéàL ©£§©¨¤¨©¤Ÿ©¨¤¤¥¨ª§¨¦©£§©¨¦§¦§¦¦§¤©£§©¨¨§

éøö ïéà íøëNa úBaøäì éãk íäéìàî íéNBò íä ïë ét ìò óà íàå ,íãéaòébnL ét ìò óà ,íeìk íäì øîBì C §¨¨§¦©©¦¥¥¦¥£¥¤§¥§©§¦§¨¨¥¨¦©¨¤§©©¦¤©¦©
.(ïîöò úáBèì íéðekúî íéøëpäL ïåék íeìk Cëa ïéà äfî äìBãb äàðä ìàøNiì©¦§¨¥£¨¨§¨¦¤¥§¨§¥¨¤©¨§¦¦§©§¦§©©§¨

ïëå íäa íéìMánL íéìkäL ,ìàøNé ìL àeä äæ ìeMaL òãBé Bðéà äàBøäL éôì ,ïéòä úéàøî éðtî øñàì ïéàå§¥¤¡Ÿ¦§¥©§¦¨©¦§¦¤¨¤¥¥©¤¦¤¤¦§¨¥¤©¥¦¤§©§¦¨¤§¥
íäéìò àø÷ð ìàøNiä íL ïéà íäa íéøéòánL íéöòä*.ìàøNé ìL ïäL íéaøì íñøôî ïéàL eðéäc , ¨¥¦¤©§¦¦¨¤¥¥©¦§¨¥¦§¨£¥¤§©§¤¥§ª§¨¨©¦¤¥¤¦§¨¥

äî ìk úaL áøòî Bì øñî ïk íà àlà úøzî dðéà úeðìa÷ ìkL ,úaLa ìàøNiä úeLøî íéöò eàéáé àHL ãáìáe¦§©¤¨¦¥¦¥§©¦§¨¥§©¨¤¨©§¨¥¨ª¤¤¤¨¦¥¨©¥¤¤©¨¨©
,äëLçL ãò BúeLøî íeàéöBä àHL àlà úaL áøòî íéöòä íäì øñî íà elôàå .äëàìnä Cøöì Bì øñîì äöBøM¤¤¦§Ÿ§Ÿ¤©§¨¨©£¦¦¨©¨¤¨¥¦¥¤¤©¨¤¨¤¦¥§©¤£¥¨

éöBiL íçépäì øeñàå"îø ïîéña øàaúiL Bîëe ,íäì øñî úaLaL eøîàiL ïéòä úéàøî éðtî ,úaLa eà*:ù"ò ¨§©¦¨¤¦§©¨¦§¥©§¦¨©¦¤Ÿ§¤§©¨¨©¨¤§¤¦§¨¥§¦¨

àë,äðMä úBúaL ìëa ìàøNiä ãéñôiL äaøî ãñôä úîçî øézäì ïéà ,ïéòä úéàøî LLç LiL ïéðòa àeä íàå§¦§¦§¨¤¥£©©§¦¨©¦¥§©¦¥£©¤§¥§ª¤¤©§¦©¦§¨¥§¨©§©¨¨
éøvM änî Bñékî äaøä ãéñônL ïéðòa àeä ïk íà àlàì Cíà ìáà .åéúBàöBä øúéå íéìòBtìå øOäì ílL ¤¨¦¥§¦§¨¤©§¦©§¥¦¦¦©¤¨¦§©¥§©©§©£¦§¤¤¨¨£¨¦

ïéà ,úBúaLa íb çìnä úiNòa äaøä çéåøäì ìBëé äéäL çåøä ãéñônL àlà Bñékî íeìk ãéñôé àHL ïéðòa àeä§¦§¨¤©§¦§¦¦¤¨¤©§¦¨¤©¤¨¨¨§©§¦©©§¥©£¦©©¤©©§©¨¥
íeìk ãéñôé àHL ïéðòa àeä íà óàL ,òaèîìe ñëîì äîBc Bðéàå .ïéòä úéàøî ìL øeqà Ck ìéáLa Bì ïéøézî©¦¦¦§¦¨¦¤©§¦¨©¦§¥¤§¤¤§©§¥©¤©¦§¦§¨¤©§¦§
íéøëpä Ba eáiçúð øák ñënäL éôì ,ïéòä úéàøî øeqà Bì eøézä úBúaMä ìL çåøä ãéñôé àHL íeMî àlà Bñékî¦¦¤¨¦¤©§¦¨¤©¤©©¨¦¦¦©§¦¨©¦§¦¤©¤¤§¨¦§©§©¨§¦
ìàøNiä epìhé àG íàL àöîð ,Cìnäî äæ áeiç äð÷ øák ìàøNiäå ,Cìnäì Bðzì úaLa íéøáBòä íéøçBqä©£¦¨§¦§©¨¦§§©¤¤§©¦§¨¥§¨¨¨¦¤¥©¤¤¦§¨¤¦¦§¤©¦§¨¥
Bçøk ìòa Cìnì øLà äëàìnä éNBò eNòiL úBòaènä ïëå ,Bñéëì øák àaL çåøä ãéñôîk äæ éøä íéøçBqäî¥©£¦£¥¤§©§¦¨¤©¤¨§¨§¦§¥©©§¥¤©£¥©§¨¨£¤©¤¤§©¨§

:Bñéëì øák àaL çåøä ãéñôîk äæ éøä ìàøNiä íìhé àG íàå ,ìàøNiì íééeð÷ íä øák ìàøNé ìL¤¦§¨¥§¨¥§¦©¦§¨¥§¦¦§¥©¦§¨¥£¥¤§©§¦¨¤©¤¨§¨§¦

áëíéôøBNå ,ìæøa epnî íéNBòL øôòä àöîì íéøäa øôçì íãéa úeLø äéäiL øOäî íéøëBOL íéìàøNéå§¦§§¥¦¤§¦¥©©¤¦§¤§§¨¨©£Ÿ¤¨¦¦§Ÿ¤¨¨¤¦¦¤©§¤§§¦
ì Cëì íéìòBt íäì íéøëBNå ,íúeøéëN ïîæ CLî úBìk ãò eúaLé àG äìéìå íBé øôòä íéôøBöåLãçì Bà äðL §§¦¤¨¨¨©§¨¦§Ÿ©§¤¤§©§¦¨§§¦¨¤£¦§¨§¨¨§Ÿ¤

øác ìëì çìnä úà øëBN ïéãk íðéc éøä ,ìæøa Cëå Ck ãòa Cëå Ck øëN íäì íéööB÷å*Leçì ïéàL ïéðòa àeä íà §§¦¨¤¨¨¨§¨§©¨§¨©§¤£¥¦¨§¦¥¤©¤©§¨¨¨¦§¦§¨¤¥¨
â"îø ïîéña øàaúpL Cøc ìò ïéòä úéàøîì*äæa àöBik ìëa ïëå ,íéøOäî úéëeëfä Cezä éøëBNa ïécä ïëå .ù"ò*: §©§¦¨©¦©¤¤¤¦§¨¥§¦¨§¥©¦§§¥¦©§¦¥©¨¦§¥§¨©¥¨¤

mixe`ia

íäì øîàéù éã àìàשמקפיד נמצא להם אומר לא שאם –

מחמת הוא בשבת ועשייתם ממלאכתם, יבטלו שלא
נתבאר61הישראל וכבר אין62, במהדו"ב רבינו שלשיטת

כאן שאין וכיון לאו, אם יבטלו שלא מקפיד אם בין חילוק
להם שיאמר בלא גם מותר עין מראית .62חשש

íäéìò àø÷ð ìàøùéä íù ïéàùכשהישראל שמיד כיון –

בהם שיעבדו נכרים פועלים לקח – הכלים את .64קנה

åîø 'éñáישראל מבית יוצא אותו שהרואה לפי ה: סעיף –
לתקנו לו שנתנו יאמר . . בידו ישראל וחפץ בשבת
לעשות דבר שום בשבת ליתן ואסור מלאכה, בו ולעשות
שבת. מערב עמו קצץ ואפילו בקבלנות, אפילו מלאכה בו

øáã ìëìשיאמר ובתנאי בקבלנות, נכרים לשכור שמותר –

בשבת לעבוד מוכרחים שאינם חשש65להם כשיש ואסור ,
עין .66מראית

âîø 'éñáאת ראו שלא סה), אות (וכדלעיל טו סעיף –

אלו. בכלים עובד הישראל
äæá àöåéë ìëá ïëåבשבת קבלנות היתר בענין –

לנכרי הזכות מכירת ידי על בשבת) לעשות לו (כשאומר
צדק הצמח דבר67כתב בקנין מיושב היתר מצא שלא

תורה יגדיל ובקובץ קצוב, הג"ר68שאינו תשובות הובאו
הטובה שהדרך ארלזרוב אלעזר ומהג"ר מהאמליא אייזיק
הנכרי עם בשותפות ולקנות ולחזור למכור, היא ביותר

שיבואר כפי שותפותלשבת, בדיני רמה סי' להלן בעז"ה
בשבת. הנכרי עם

zexewn

ס"ג.61) רמג וסי' ס"י כדלעיל
לב.62) ואות ל אות לעיל ראה
ט.63) ס"ק קו"א ע"פ החדשה, במהדורה קיד ציון
סט"ו.64) רמג סי' כדלעיל
לב.65) אות כדלעיל להם, שיאמר צריך אין ולמהדו"ב

כ-כא.66) סעיפים לעיל
זה67) בענין וראה צא, וסי' לא סי' או"ח צדק צמח שו"ת

ב. סי' אדה"ז שו"ת
חוברת68) ירות"ו וביגדי"ת יב, ע' ח' חוברת נ.י. תורה יגדיל

.23 ע' יא

רמד סימן שבת הלכות ב' חלק

•



��� "c"ag i`iyp" zxezn

ícâðk ìMáì epçépé àG íâå BøëOî íeìk øOä Bì äkðé àHL ,íéîeìLz íäì ïéà íäî ìMa àGå øéñçäL íéîiäå§©¨¦¤¤§¦§¦¥¥¤¥¨¤©§¦¤§©¤©©§¦§¨§©©¦¤§©¥§¤§¨
ì Bà Lãçì íéìòBt øëBN ìàøNiäLk Ck ìéáLáe ,úøçàä äðMaelôà eìháé àHL ãàî íäéìò ãét÷î àeä äðL ©¨¨¨©¤¤¦§¦¨§¤©¦§¨¥¥£¦§Ÿ¤§¨¨©§¦£¥¤§Ÿ¤§©§£¦

éøö ïéà Ck ìéáLa íB÷î ìkî ,Búãéô÷ úîçî úaLa íb úBNòì íéçøëî íäå ãçà íBéàHL íãéa úBçîì C ¤¨§¥ª§¨¦©£©§©¨¥£©§¦¨¦¨¨¦§¦¨¥¨¦¦§§¨¨¤
íäì øîàiL éc àlà ,úaLa eNòé*úeLøä úaLa úBNòì àHL eöøé íàå BìéáLa úaLa úBNòì íéçøëî íðéàL ©£§©¨¤¨©¤Ÿ©¨¤¤¥¨ª§¨¦©£§©¨¦§¦§¦¦§¤©£§©¨¨§

éøö ïéà íøëNa úBaøäì éãk íäéìàî íéNBò íä ïë ét ìò óà íàå ,íãéaòébnL ét ìò óà ,íeìk íäì øîBì C §¨¨§¦©©¦¥¥¦¥£¥¤§¥§©§¦§¨¨¥¨¦©¨¤§©©¦¤©¦©
.(ïîöò úáBèì íéðekúî íéøëpäL ïåék íeìk Cëa ïéà äfî äìBãb äàðä ìàøNiì©¦§¨¥£¨¨§¨¦¤¥§¨§¥¨¤©¨§¦¦§©§¦§©©§¨

ïëå íäa íéìMánL íéìkäL ,ìàøNé ìL àeä äæ ìeMaL òãBé Bðéà äàBøäL éôì ,ïéòä úéàøî éðtî øñàì ïéàå§¥¤¡Ÿ¦§¥©§¦¨©¦§¦¤¨¤¥¥©¤¦¤¤¦§¨¥¤©¥¦¤§©§¦¨¤§¥
íäéìò àø÷ð ìàøNiä íL ïéà íäa íéøéòánL íéöòä*.ìàøNé ìL ïäL íéaøì íñøôî ïéàL eðéäc , ¨¥¦¤©§¦¦¨¤¥¥©¦§¨¥¦§¨£¥¤§©§¤¥§ª§¨¨©¦¤¥¤¦§¨¥

äî ìk úaL áøòî Bì øñî ïk íà àlà úøzî dðéà úeðìa÷ ìkL ,úaLa ìàøNiä úeLøî íéöò eàéáé àHL ãáìáe¦§©¤¨¦¥¦¥§©¦§¨¥§©¨¤¨©§¨¥¨ª¤¤¤¨¦¥¨©¥¤¤©¨¨©
,äëLçL ãò BúeLøî íeàéöBä àHL àlà úaL áøòî íéöòä íäì øñî íà elôàå .äëàìnä Cøöì Bì øñîì äöBøM¤¤¦§Ÿ§Ÿ¤©§¨¨©£¦¦¨©¨¤¨¥¦¥¤¤©¨¤¨¤¦¥§©¤£¥¨

éöBiL íçépäì øeñàå"îø ïîéña øàaúiL Bîëe ,íäì øñî úaLaL eøîàiL ïéòä úéàøî éðtî ,úaLa eà*:ù"ò ¨§©¦¨¤¦§©¨¦§¥©§¦¨©¦¤Ÿ§¤§©¨¨©¨¤§¤¦§¨¥§¦¨

àë,äðMä úBúaL ìëa ìàøNiä ãéñôiL äaøî ãñôä úîçî øézäì ïéà ,ïéòä úéàøî LLç LiL ïéðòa àeä íàå§¦§¦§¨¤¥£©©§¦¨©¦¥§©¦¥£©¤§¥§ª¤¤©§¦©¦§¨¥§¨©§©¨¨
éøvM änî Bñékî äaøä ãéñônL ïéðòa àeä ïk íà àlàì Cíà ìáà .åéúBàöBä øúéå íéìòBtìå øOäì ílL ¤¨¦¥§¦§¨¤©§¦©§¥¦¦¦©¤¨¦§©¥§©©§©£¦§¤¤¨¨£¨¦

ïéà ,úBúaLa íb çìnä úiNòa äaøä çéåøäì ìBëé äéäL çåøä ãéñônL àlà Bñékî íeìk ãéñôé àHL ïéðòa àeä§¦§¨¤©§¦§¦¦¤¨¤©§¦¨¤©¤¨¨¨§©§¦©©§¥©£¦©©¤©©§©¨¥
íeìk ãéñôé àHL ïéðòa àeä íà óàL ,òaèîìe ñëîì äîBc Bðéàå .ïéòä úéàøî ìL øeqà Ck ìéáLa Bì ïéøézî©¦¦¦§¦¨¦¤©§¦¨©¦§¥¤§¤¤§©§¥©¤©¦§¦§¨¤©§¦§
íéøëpä Ba eáiçúð øák ñënäL éôì ,ïéòä úéàøî øeqà Bì eøézä úBúaMä ìL çåøä ãéñôé àHL íeMî àlà Bñékî¦¦¤¨¦¤©§¦¨¤©¤©©¨¦¦¦©§¦¨©¦§¦¤©¤¤§¨¦§©§©¨§¦
ìàøNiä epìhé àG íàL àöîð ,Cìnäî äæ áeiç äð÷ øák ìàøNiäå ,Cìnäì Bðzì úaLa íéøáBòä íéøçBqä©£¦¨§¦§©¨¦§§©¤¤§©¦§¨¥§¨¨¨¦¤¥©¤¤¦§¨¤¦¦§¤©¦§¨¥
Bçøk ìòa Cìnì øLà äëàìnä éNBò eNòiL úBòaènä ïëå ,Bñéëì øák àaL çåøä ãéñôîk äæ éøä íéøçBqäî¥©£¦£¥¤§©§¦¨¤©¤¨§¨§¦§¥©©§¥¤©£¥©§¨¨£¤©¤¤§©¨§

:Bñéëì øák àaL çåøä ãéñôîk äæ éøä ìàøNiä íìhé àG íàå ,ìàøNiì íééeð÷ íä øák ìàøNé ìL¤¦§¨¥§¨¥§¦©¦§¨¥§¦¦§¥©¦§¨¥£¥¤§©§¦¨¤©¤¨§¨§¦

áëíéôøBNå ,ìæøa epnî íéNBòL øôòä àöîì íéøäa øôçì íãéa úeLø äéäiL øOäî íéøëBOL íéìàøNéå§¦§§¥¦¤§¦¥©©¤¦§¤§§¨¨©£Ÿ¤¨¦¦§Ÿ¤¨¨¤¦¦¤©§¤§§¦
ì Cëì íéìòBt íäì íéøëBNå ,íúeøéëN ïîæ CLî úBìk ãò eúaLé àG äìéìå íBé øôòä íéôøBöåLãçì Bà äðL §§¦¤¨¨¨©§¨¦§Ÿ©§¤¤§©§¦¨§§¦¨¤£¦§¨§¨¨§Ÿ¤

øác ìëì çìnä úà øëBN ïéãk íðéc éøä ,ìæøa Cëå Ck ãòa Cëå Ck øëN íäì íéööB÷å*Leçì ïéàL ïéðòa àeä íà §§¦¨¤¨¨¨§¨§©¨§¨©§¤£¥¦¨§¦¥¤©¤©§¨¨¨¦§¦§¨¤¥¨
â"îø ïîéña øàaúpL Cøc ìò ïéòä úéàøîì*äæa àöBik ìëa ïëå ,íéøOäî úéëeëfä Cezä éøëBNa ïécä ïëå .ù"ò*: §©§¦¨©¦©¤¤¤¦§¨¥§¦¨§¥©¦§§¥¦©§¦¥©¨¦§¥§¨©¥¨¤

mixe`ia

íäì øîàéù éã àìàשמקפיד נמצא להם אומר לא שאם –

מחמת הוא בשבת ועשייתם ממלאכתם, יבטלו שלא
נתבאר61הישראל וכבר אין62, במהדו"ב רבינו שלשיטת

כאן שאין וכיון לאו, אם יבטלו שלא מקפיד אם בין חילוק
להם שיאמר בלא גם מותר עין מראית .62חשש

íäéìò àø÷ð ìàøùéä íù ïéàùכשהישראל שמיד כיון –

בהם שיעבדו נכרים פועלים לקח – הכלים את .64קנה

åîø 'éñáישראל מבית יוצא אותו שהרואה לפי ה: סעיף –
לתקנו לו שנתנו יאמר . . בידו ישראל וחפץ בשבת
לעשות דבר שום בשבת ליתן ואסור מלאכה, בו ולעשות
שבת. מערב עמו קצץ ואפילו בקבלנות, אפילו מלאכה בו

øáã ìëìשיאמר ובתנאי בקבלנות, נכרים לשכור שמותר –

בשבת לעבוד מוכרחים שאינם חשש65להם כשיש ואסור ,
עין .66מראית

âîø 'éñáאת ראו שלא סה), אות (וכדלעיל טו סעיף –

אלו. בכלים עובד הישראל
äæá àöåéë ìëá ïëåבשבת קבלנות היתר בענין –

לנכרי הזכות מכירת ידי על בשבת) לעשות לו (כשאומר
צדק הצמח דבר67כתב בקנין מיושב היתר מצא שלא

תורה יגדיל ובקובץ קצוב, הג"ר68שאינו תשובות הובאו
הטובה שהדרך ארלזרוב אלעזר ומהג"ר מהאמליא אייזיק
הנכרי עם בשותפות ולקנות ולחזור למכור, היא ביותר

שיבואר כפי שותפותלשבת, בדיני רמה סי' להלן בעז"ה
בשבת. הנכרי עם

zexewn

ס"ג.61) רמג וסי' ס"י כדלעיל
לב.62) ואות ל אות לעיל ראה
ט.63) ס"ק קו"א ע"פ החדשה, במהדורה קיד ציון
סט"ו.64) רמג סי' כדלעיל
לב.65) אות כדלעיל להם, שיאמר צריך אין ולמהדו"ב

כ-כא.66) סעיפים לעיל
זה67) בענין וראה צא, וסי' לא סי' או"ח צדק צמח שו"ת

ב. סי' אדה"ז שו"ת
חוברת68) ירות"ו וביגדי"ת יב, ע' ח' חוברת נ.י. תורה יגדיל
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הפרק: ההבדלתוכן דבניביאור השמות שני בין

ציון" "בת או "ציון" - ישראל

- ישראל כנסת של השמות שני לבאר חוזר [ומעתה

וציון" ציון"" :]"בת

ìàøùé úñðë '÷ð éæà àúúìã àúåøòúà ùéùë äðäå
.äá êùîðå òôùðä éðçåøä øåàì ïîéñå ïåéö úðéçáá
"ציון", בשם נקראים ישראל שבני הטעם גם וזהו
בשלימות, היא ישראל בני שעבודת מורה זה דשם
שבני דלתתא", "אתערותא שיש - הזהר ובלשון
השם, אל להתקרב מלמטה עצמם את מעוררים ישראל
התורה קיום ידי על הנמשך ה' אור בנפשם מאיר שאז
שהם "ציון", בשם ישראל נקראים ולכן ומצוותי',
ומאיר הנשפע" הרוחני לאור וסימן ציון "בבחינת
הרוחניות על וסימן "ציון" הן שהמצות דכמו בנפשם.
אור על וסימן "ציון" היא ישראל כנסת כך שבהן,
"אנא אמר שרשב"י מה גם וזהו בה. השורה השכינה
השכינה. לאור וסימן ציון רק שהי' בעלמא", סימנא

úðéçá ÷ø àéäù ,ïåéö úá úàø÷ð úåìâá ìáà
.ïåéö úðéçáî ìá÷î

ואשה שאיש כידוע מקבל, בחינת על מורה "בת"
שלכן ומקבל, משפיע של בחינה כל על משל הם
שיר (וכל לכלה ישראל ובני לחתן הקב"ה נמשל
לנו משפיע שהקב"ה לפי זה), משל על מיוסד השירים
מקבלים ישראל ובני וגשמיות רוחניות השפעות כל
סתם (לא "בת" תואר ובפרט יתברך. מאיתו אותן
מורה בוודאי הרי ואם, אב של תולדה שהיא "אשה"),

מקבל. בחינת על

ואין כדבעי, ישראל עבודת שאין הגלות ובזמן
אל עצמם את להגבי' מלמטה ההתעוררות אצלם
אינם הם כי ציון", "בת בשם ישראל נקראים - הקב"ה
בכח ית' לעבודתו בנפשם התעוררות ויוצרים מולידים

נעשים בעצמם הם (שעי"ז לאלקות),עצמם "ציון"
חנם. בחסד מהקב"ה הכל את מקבלים ורק

úãìåé äìéçú òéøæî ùéà ïéðòî øäåæá òãåðëå
àéä éæàù àúúìã àúåøòúà ïéàùë åðééäã ,äá÷ð

.úá úðéçá
הקב"ה על משל הם ואשה שאיש לעיל נזכר
מאמר החסידות דרך על יתפרש ובזה ישראל, וכנסת
דכאשר נקבה", יולדת תחילת מזריע "איש חז"ל
האדם, בלב התעוררות ונוטע זורע (איש) הקב"ה

(התעוררות דלעילא" "אתערותא הזהר בלשון
דלתתא" "אתערותא לפני' שתוקדם מבלי מלמעלה),
ז התעוררות נקראת אזי עצמו), האדם של ו(התעוררות
שאינה מאחר מקבל), (בחינת ו"בת" "נקבה" בשם
מלמעלה. חנם במתנת שקיבל מה אלא האדם יצירת

úòøæî äùà ,'åâå ùéàå ùéà øîàé ïåéöìå ë"àùî
.íéãñç úðéçá ,øëæ úãìåé äìçú

ציון שהם "ציון", במדריגת הם כשישראל משא"כ
הקדימו שהם לפי בהם השופע הרוחני האור על וסימן
(כנסת "אשה כענין - כנ"ל דלתתא אתערותא לזה
זכר", "יולדת אזי - תחילה" מזרעת ישראל)
הוא (חסד חסדים בחינת "זכר", נקראת זו שהתעוררות
דכתיב וזהו דלים). עם חסד הגומל משפיע, בחינת
איש אזי) ציון, במדריגת הם (כשישראל יאמר "ולציון
היא שההתעוררות זכר", "יולדת בה", יולד ואיש

"זכר". בחינת

úåéäì ì"ðë äçîùå äðéø úðéçá íéã÷äá åðééäã
äèîî àùîøá äððø úðéçáá ,äððøá åéðôì åàåá

.äìòîì
היא ישראל עבודת כאשר הוא "ציון" ששם נמצא,
לפניו ד"בואו העבודה אצלם ישנה כל שקודם כדבעי,
למעלה" "ממטה עצמם את שמגביהים ברננה",
(על-ידי ה' אור בנפשם מאיר שאזי ה', אל להתקרב

ומצוותי'). התורה קיום

ìù åçáù íéã÷äì ,äøîæã é÷åñô åð÷ú äæ øáã ìòå
ïéðòå øåà øöåé ïëå ,áìä ìòôúéù éãë íå÷î
ìåãâ ùòøá íéðôåàäå éë êéà íéëàìîä úùåã÷
úðéçáá ,äìòîì äèîî úðéçáá àåä ìëä ,'åë
úéîäáä ùôð éùåáìå óåâä ÷úøðî úàöì ,äðéø
óåñ ïéà øåà éåìéâá äçîùä úãåáò àéä ë"çàå .'åë

.'åëå ù"÷á åùôð ìò ùîî ä"á
קריאת אמירת שקודם התפילה, סדר יובן ובזה
את "ואהבת ה', לאהבת להגיע היא (שתכליתה שמע
- ממש ב"ה סוף אין אור הוא - ש"הוי'" אלקיך", ה'
פסוקי לומר תקנו - וחיותך) כוחך "אלקיך", ייעשה

ק"ש. ברכות וכן דזמרה,

שבחו הוא ק"ש וברכות דזמרה פסוקי שתוכן לפי
ועבודתם, המלאכים קדושת גודל ומענין מקום של
התעוררות לידי האדם את מביאה בזה שההתבוננות
עד רינה, בבחינת למעלה", "ממטה ה' אל להתקרב

"c"ag i`iyp" zxezn

ולבושי הגוף "נרתק וחומריותו, מגשמיותו שיוצא
ה' את "עבדו לידי בא עי"ז ורק הבהמית". נפש
סוף אין אור "בגילוי ששמח שמע, בקריאת בשמחה"

ממ שמע".ב"ה בקריאת נפשו על ש

àì éæà ,äðéøä úðéçá íã÷åú àìùë ë"àùî
ìá÷îå äá÷ð úðéçá àéä ÷ø ,äçîùä éåìâ ïåëùú

.àìéòìã àúåøòúàî
שהיא דלתתא", ה"אתערותא הקדמת בלי אבל
בנפשו תשכון לא ברננה", לפניו ד"בואו העבודה
הוא והאדם בנפשו, מתגלה ה' אור אין כי שמחה,
(כנ"ל). דלעילא מאתערותא ומקבל "נקבה" בבחינת רק

אתערותא כאן אין אם להבין: יש שכאן [אלא

" יש מדוע דלעילאדלתתא, ?"אתערותא

ממשיך:] זה על הנה

êùîðå ãøåé àìéòìã àúåøòúàî íå÷î ìëî éøäù
áéúëãëå ,äùòù äåöî ìëá ä"á óåñ ïéà øåà

.äùòà éðòîì éðòîì
האתערותא באה ציון" "בת שאצל הפירוש אין
בלי ממש, חנם בחסד מלמעלה) (התעוררות דלעילא
נפש על נמשך ה' אור אלא האדם, של עבודה שום
וכמשנ"ת המצוות, וקיום התורה לימוד ידי על האדם
בנפש עליון אור נמשך ומצוותי' התורה שע"י לעיל
(כפי ומצוותי' התורה של הרוחניות שהוא האדם,

יתברך); אצלו למעלה שהם

ברננה", לפניו ד"בואו העבודה שחסרה היות אבל
ולעורר הבהמית" נפש ולבושי הגוף מנרתק "לצאת
יתברך, בו לדבקה וכיסופין ההשתוקקות רגש בליבו
יכול והמצוות התורה רוחניות של האור אין כן על

בנפשו. ולהאיר להתגלות

תורה לומד הוא שבפועל מאחר מקום, מכל אך
האדם, על למטה ונמשך האור יורד מצוות, ומקיים
להאור "כלי" אינו שהאדם לפי בהעלם, שהוא אלא
למעני "למעני נאמר זה ועל להרגישו, שיוכל באופן

הקב"ה. של חסדו שהוא אעשה",

åàåá ë"àùî ,úåéðåöéç úðéçáá íà éë åðéàù àìà
àìà åðéà ,úåéîéðô úðéçáá ììëð úåéäì ,åéðôì

.äððøá
אין דלתתא אתערותא הקדמת שבלי זה מלבד
גם הנה להאור, כלי אינו כי להאדם חודר האור
לפני' הקדים (כשלא להאדם שיורד האור מדריגת
בחינת אלא אינה ברננה"), לפניו ד"בואו העבודה
רק השכינה אור עצם שאינו היינו האור, "חיצוניות"
זוכים אזי דרינה העבודה כשיש משא"כ חיצוני, חלק
שהאדם פנימיות, מלשון "פניו" - לפניו" ל"בואו

ב"ה. סוף אין דאור ועצמיות בפנימיות נכלל

e wxt ignye ipx d''c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

יוסףÁ‡Â¯(ד) יכול ולא ע"פ בזהר מ"ש יובן זה כל
דקיימין אינון אלין עליו הנצבי' לכל להתאפק
להב שעיקר להיות למעלה ומבואר כו', מיני' לאתזנא
בבחי' שהוא דוקא הדבר שפע וגמר בכלות הוא התשוקה
יוסף יכול ולא וז"ש כנ"ל, מגופא לבר שהוא יסוד
צדיק יסוד בחי' הוא שיוסף עליו, הנצבי' לכל להתאפק
יכול לא ע"כ למקבל השפע וגמר כלות בבחי' שהוא עליון
אינון וכמ"ש הימנו, לקבל עליו הנצבי' לכל להתאפק
שנתרב התשוקה להב מגודל מיני' לאתזנא עלי' הדקיימין

יסוד בענין כנ"ל המשפיע של השפע וגמר בכלות דוקא
אינו דוקא ומהר בחיש לגמור התשוקה שלהב גשמי בזיוג
כו' ותאלצהו בפי' בפירש"י כמ"ש דוקא השפע בכלות רק
לכאורה גדול פלא דבר שזהו למעלה מבואר הנה אך כנ"ל.

השפע לגמור התשוקה להב יתגבר דוקא [ו]גמר בסוף למה
וגם שנכספה הבנין העמדת בגמר כמו באמצע ולא כו'
מהר שישב כדי והפתח החלון העמדת למהר נפשו כלתה
המים מרוצת ממשל ולכאורה כו', עסקו באמצע ולא

כנ"ל. זה היפוך מורה כנ"ל באמצע כשמפסיקי'
Ì�Ó‡שהוא יסוד ובחי' ענין בעיקר הנ"ל ע"פ יובן הענין

ות"ת בדעת והיפוכו מדבר המזיגות כל לאחר
יוצא אז המשפיע בעצמי' הכל כו', יועצות כליות ונו"ה
אך כו', יסוד בבחי' וזהו לבד המקבל לצורך שהוא השפע
להמזיג ונו"ה ות"ת הדעת בבחי' ויגע שטרח מה כל הנה
רק הי' לא שונים באופני' והיפוכו דבר והתכללות מזיגו'
לאור שיוצא מה שהוא האחרון הדבר וגמר סוף בשביל
בבחי' המקבל קבלת כפי רק מיוחד באופן גמור התגלות
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ולבושי הגוף "נרתק וחומריותו, מגשמיותו שיוצא
ה' את "עבדו לידי בא עי"ז ורק הבהמית". נפש
סוף אין אור "בגילוי ששמח שמע, בקריאת בשמחה"

ממ שמע".ב"ה בקריאת נפשו על ש

àì éæà ,äðéøä úðéçá íã÷åú àìùë ë"àùî
ìá÷îå äá÷ð úðéçá àéä ÷ø ,äçîùä éåìâ ïåëùú

.àìéòìã àúåøòúàî
שהיא דלתתא", ה"אתערותא הקדמת בלי אבל
בנפשו תשכון לא ברננה", לפניו ד"בואו העבודה
הוא והאדם בנפשו, מתגלה ה' אור אין כי שמחה,
(כנ"ל). דלעילא מאתערותא ומקבל "נקבה" בבחינת רק

אתערותא כאן אין אם להבין: יש שכאן [אלא

" יש מדוע דלעילאדלתתא, ?"אתערותא

ממשיך:] זה על הנה

êùîðå ãøåé àìéòìã àúåøòúàî íå÷î ìëî éøäù
áéúëãëå ,äùòù äåöî ìëá ä"á óåñ ïéà øåà

.äùòà éðòîì éðòîì
האתערותא באה ציון" "בת שאצל הפירוש אין
בלי ממש, חנם בחסד מלמעלה) (התעוררות דלעילא
נפש על נמשך ה' אור אלא האדם, של עבודה שום
וכמשנ"ת המצוות, וקיום התורה לימוד ידי על האדם
בנפש עליון אור נמשך ומצוותי' התורה שע"י לעיל
(כפי ומצוותי' התורה של הרוחניות שהוא האדם,

יתברך); אצלו למעלה שהם

ברננה", לפניו ד"בואו העבודה שחסרה היות אבל
ולעורר הבהמית" נפש ולבושי הגוף מנרתק "לצאת
יתברך, בו לדבקה וכיסופין ההשתוקקות רגש בליבו
יכול והמצוות התורה רוחניות של האור אין כן על

בנפשו. ולהאיר להתגלות

תורה לומד הוא שבפועל מאחר מקום, מכל אך
האדם, על למטה ונמשך האור יורד מצוות, ומקיים
להאור "כלי" אינו שהאדם לפי בהעלם, שהוא אלא
למעני "למעני נאמר זה ועל להרגישו, שיוכל באופן

הקב"ה. של חסדו שהוא אעשה",

åàåá ë"àùî ,úåéðåöéç úðéçáá íà éë åðéàù àìà
àìà åðéà ,úåéîéðô úðéçáá ììëð úåéäì ,åéðôì

.äððøá
אין דלתתא אתערותא הקדמת שבלי זה מלבד
גם הנה להאור, כלי אינו כי להאדם חודר האור
לפני' הקדים (כשלא להאדם שיורד האור מדריגת
בחינת אלא אינה ברננה"), לפניו ד"בואו העבודה
רק השכינה אור עצם שאינו היינו האור, "חיצוניות"
זוכים אזי דרינה העבודה כשיש משא"כ חיצוני, חלק
שהאדם פנימיות, מלשון "פניו" - לפניו" ל"בואו

ב"ה. סוף אין דאור ועצמיות בפנימיות נכלל

e wxt ignye ipx d''c

•
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

יוסףÁ‡Â¯(ד) יכול ולא ע"פ בזהר מ"ש יובן זה כל
דקיימין אינון אלין עליו הנצבי' לכל להתאפק
להב שעיקר להיות למעלה ומבואר כו', מיני' לאתזנא
בבחי' שהוא דוקא הדבר שפע וגמר בכלות הוא התשוקה
יוסף יכול ולא וז"ש כנ"ל, מגופא לבר שהוא יסוד
צדיק יסוד בחי' הוא שיוסף עליו, הנצבי' לכל להתאפק
יכול לא ע"כ למקבל השפע וגמר כלות בבחי' שהוא עליון
אינון וכמ"ש הימנו, לקבל עליו הנצבי' לכל להתאפק
שנתרב התשוקה להב מגודל מיני' לאתזנא עלי' הדקיימין

יסוד בענין כנ"ל המשפיע של השפע וגמר בכלות דוקא
אינו דוקא ומהר בחיש לגמור התשוקה שלהב גשמי בזיוג
כו' ותאלצהו בפי' בפירש"י כמ"ש דוקא השפע בכלות רק
לכאורה גדול פלא דבר שזהו למעלה מבואר הנה אך כנ"ל.

השפע לגמור התשוקה להב יתגבר דוקא [ו]גמר בסוף למה
וגם שנכספה הבנין העמדת בגמר כמו באמצע ולא כו'
מהר שישב כדי והפתח החלון העמדת למהר נפשו כלתה
המים מרוצת ממשל ולכאורה כו', עסקו באמצע ולא

כנ"ל. זה היפוך מורה כנ"ל באמצע כשמפסיקי'
Ì�Ó‡שהוא יסוד ובחי' ענין בעיקר הנ"ל ע"פ יובן הענין

ות"ת בדעת והיפוכו מדבר המזיגות כל לאחר
יוצא אז המשפיע בעצמי' הכל כו', יועצות כליות ונו"ה
אך כו', יסוד בבחי' וזהו לבד המקבל לצורך שהוא השפע
להמזיג ונו"ה ות"ת הדעת בבחי' ויגע שטרח מה כל הנה
רק הי' לא שונים באופני' והיפוכו דבר והתכללות מזיגו'
לאור שיוצא מה שהוא האחרון הדבר וגמר סוף בשביל
בבחי' המקבל קבלת כפי רק מיוחד באופן גמור התגלות
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ביגיעות כלל מטריח הי' לא זה לא ואם דוקא, יסוד
שמונע לפי מייג"ע היפך שכל והיפוכו מדבר ההתכללות
לגמרי לצמצם השפע מהות שמנגד בדעת כמו השפע מהות
בת"ת וכן השפע, במהות חסד כלפי ומטה חוזר שאח"כ רק
שהוא רק חסד כלפי ומטה וחוזר לגמרי מונע הגבורה בחי'
השפע הבאת שלצורך במזיגה וכן כו', ההכרעה בבחי'
ומטה וחוזר בתחלה ומונע מצמצם נו"ה בבחי' למקבל
השפע שיוצא שמה עד פעמי' כמה עד כו' חסד כלפי
שבדעת במנגדי' גם הכונה שכל העיקר זהו הרי למקבל
למקבל הצורך כפי רק ברור יוצא השפע להיות ונו"ה ות"ת
טורח שהי' ולפי כו'), אושגישטיליערעט (בל"א דוקא
השפע הביא למען רק רבים ומנגדי' במונעי' כ"כ ויגיעה
השפע בהגיע לכך דוקא למקבל הטוב באופן גמר לידי
לידי שתבא התשוקה ביותר יתלהב אז דוקא לגמר סמוך
משך נושא נפשו את נשא לזאת כי השפע, במקבל גמר
הי' לא ואם והפכיי', במנגדי' ויגיעות טרחות בכמה הזרע
ות"ת בדעת כ"כ והיפוכו מדבר והתכללו' מזיגו' בחי'
להב הי' לא יסוד בבחי' בגמר השפע בוא עד ונו"ה
רק כנ"ל, כ"כ ומהר בחיש לגמור יסוד בבחי' כ"כ התשוקה
וגמר סוף בשביל רק ומנגד"י' מונע"י' כמה שהי' ע"י דוקא
אז כו' טו"ב בכ"י כשגמ"ר לבסוף ע"כ כו' עצהיו"ט שיהא
למקבל ומהר בחיש הדבר לגמור התשוקה [כח] תתגבר
ומעכבי' ובמרוצה ברחבה הולכי' כשהמים עד"מ וכמו כו',
שיומשך בכדי שונים באופני' מקומו' בכמה במסך אותה

כשמסירי הרי מיוחד, המיוחדבמקום המקום באותו המסך '

שעיכבוה שונים עיכובי' כי גדול, ורעש בשטף יוצאי'
נקב במקום המים שפע בכלות השטף הגורם הוא בהילוכן
גשמי בזיווג וכך וכידוע, הגשר בנין בחללי כמו מיוחד
בתרין ומכ"ש [השדרה] ובחו"ט במוח מתעכ"ב שהטפה
זרע שפע הביא למען רק הוא זה כל אשר כו', לבשל ביעין
הטפה בכלות ע"כ אשר ולד, להוליד למקבל ראוי' שתהי'
יוצאת לכך ביותר התשוקה להב דוקא הוא שם ביסוד
ראוי' ואז כחץ מורה אשר גדולה במרוצה ומהר בחיש
שיעכבוה מה כל החץ (וכמו כו' תוליד לא וא"ל להוליד
ערך יהי' כן בארץ למטה או גופו כלפי אחור בנסוג יותר
השלמת בענין וכן כו'), יותר ולמרחוק בגובה החץ הוראת
והפתחי' החלונות להעמדת נפשו כלתה וגם שתכסוף הבנין
העסק ביגיעות נפשו את נשא לזאת כי כו', מהר שישב כדי
ולא כך הבנין לעשות איך והיפוכו דבר הדעת ישוב בבחי'
רק כלל העסק באמצע הלהב עיקר הי' לא ע"כ כו', כך
מתורץ ובזה הנ"ל. מטעם כנ"ל דוקא לגמרו בסמוך
כו' יחלש עקלתון שבדרך המים ממרוצת דלעיל הקושיא
כח הנותן הוא מחמתן שיחוש ועיכובי' ממניעות דאדרבה
שלזה לחוץ השפע ויתגלה המונעי' כשיופסקו הגדול הלהב
בארץ המכה השמש חום וכמו כו' בתחלה המכוון עיקר הי'
יכול ולא במ"ש למעלה יובן זה מכל והנמשל וד"ל. וכה"ג
ההשפעה וסוף בגמר דוקא עליו הנצבי' לכל להתאפק יוסף
המקבל של השפע כפי רק נשאר לא שאז עליו הנצבי' לכל
השפעתו לגמו"ר הגדולה התשוקה להב מתגבר דוקא שם

וד"ל. כו' כלל להתאפק יכול לא וע"כ
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היאÔÈ·‰ÏÂמה) שהתשובה הטעם בשרש הדברים ביאור
שרש להקדים יש בעוה"ב, ולא בעוה"ז דוקא
האדם לבני להודיע כתיב דהנה לעבדה, בו ובמ"ש ג"ע ענין
הנשמות להיות שכדי פי' מלכותו, הדר וכבוד גבורותיו
כבוד הנק' והוא ותחתון עליון בג"ע השכינה מזיו נהנין
הגבורות בחי' ע"י כ"א ונמשך בא אינו מלכותו הדר
בר"ח הקבלה בס' ידוע דהנה והענין דוקא, והצמצומים
ממדת נמשך הוא עוה"ב דשרש בכהאריז"ל וגם ופרדס
כו') ליריאיך צפנת אשר טובך רב מה (וז"ש דוקא הדין
חסד עולם כמ"ש דוקא החסד ממדת נמשך עוה"ז ושרש
הוא ב"ה אא"ס דעצמות ידוע להיות הוא לזה והטעם יבנה
ולית ההשתלשלות ערך ענין מכל לגמרי ומובדל קדוש
גילוי מאתו שיומשך א"א וא"כ כלל, בי' תפיסא מחשבה
עד גבול בעלי שהן נשמות בהשגת ויותפס שיושג אור

שההנאה מזיו נהנין ענין שזהו בה ויתענגו זו מהשגה שיהנו
האור בתחלה שיתצמצם ע"י כ"א המושג, מדבר אלא אינו
להתקבל יוכל ואז המצומצם האור להם יומשך ואח"כ
נברא ביו"ד מארז"ל ענין וזהו ומלאכים הנשמות בהשגת
שאינו היו"ד צורת כמו דוקא צמצום בבחי' פי' העוה"ב
בבחי' ההארה המשכת היות על מורה שזה חדא נקודה אלא
שכדי פי' גבורותיו לבנה"א להודיע וזהו גדול, צמצום
ע"י כ"א זה אין א"ס מאור ההארה להם ויושג שיוודע
השכינה זיו גילוי להם נמשך שאז דוקא וצמצומים גבורותיו
שעוה"ב וזהו מלכותו הדר כבוד ונק' לבד הארה שהיא
להשגת בג"ע שהגילוי משום דהיינו דוקא ממדה"ד נמשך
ואמנם דוקא, וצמצומים גבורות ע"י להיות מוכרח הנשמות
לנמוך מגבוה יורדים מים דוקא החסד ממדת נמשך עוה"ז
שאין הגשמי בעוה"ז דהיינו למטה כ"כ האור ונמשך שיורד

"c"ag i`iyp" zxezn

ונפרד יש בבחי' שיהיו גשמיים ברואים לברוא ממנו למטה
ומפני למטה לירד שטבעו החסד מצד רק זו ירידה ואין
רק בגילוי האור להיות יכול לא לכן צמצום בבחי' שאינו
הוא שם שבג"ע מעוה"ב הפך גדול והעלם הסתר בבחי'
ב"ה מהא"ס קצת בהארה השגתם מפני הנשמות ביטול
ולכן כנ"ל: גבורות ע"י האור שנמשך מפני היא שההשגה
אהבה של יסורים בעוה"ז האדם על שבאי' היסורין נקראו
האהבה הוא החסד (ופנימית החסד ממדת שנמשכים לפי
היא הנה החסד ומדת מיו"ד כלולה מדה כל הנה כי כנודע)
כלולה הגבורה ומדת שבחסד גבורה ונק' מגבורה גם כלולה
הוא ביניהם וההפרש שבגבורה חסד ונק' מהחסד גם
מבחי' גם בו שכלול והגם החסדים בחי' הוא עיקר שבחסד
קשה דין ממנו שיומשך וא"א הוא מזעיר מעט אבל גבורה
להפך. הוא הגבורה ובמדת במאד גדול החטא יהי' אא"כ
ירגז כאשר גם בטבעו חסדן שהוא מי באדם עד"מ והנה

עונש יהי' לא עונש עליו ויפסוק וכיוצא עבדו על ויקצוף
וגם ביותר גדול החטא יהי' אא"כ מאד קל יהי' אלא חמור
חסדן שאינו במי משא"כ האפשרי כל עליו להקל יראה בזה
גדול כשהחטא וכש"כ רבה מכה להכותו חמור עונש יפסוק
אמנם אם כי ביותר קשים הם גיהנם יסורי ולכן כו', ביותר
החטא מן הנפש פגם לתקן כדי רק הוא בגיהנם העונש
מלפפתו כמארז"ל החטא ע"י בה שנדבק מהפסולת לטהרה
הוא הנשמות שעולם כיון מ"מ ח"ו אמיתי דין ואין כו'
הראוי כדין חמורים עונשים שם לכן כנ"ל גבורות מבחי'
לכך החסד ממדת שהוא מפני בעוה"ז אבל רצונו, לעוברי
שבעוה"ז קלים ביסורים לכן כ"כ חמור העונש יהי' לא
אהבה של יסורים נקראו ולכן דגיהנם חמור מעונש נפטרים
דין בחי' הם שהיסורים דאע"פ כו' החסד ממדת שנמשכים
וע' יבנה. חסד דעוה"ז וכנ"ל שבחסד גבורה הוא אבל

מזה: פי"ב באגה"ת

dn wxt dlitzd zevn yxy

•

.c

y"xdn x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

ה'Ì�Ó‡Â[לא)] ישלח עוזך מטה מ"ש צ"ל 12עדיין

שלא דלע"ל מטה על קאי שזה וגו', מציון
כהמס כי הרשעים, את בהם לרדות בשביל למטה יצטרך
שזהו וכנ"ל אלקים מפני רשעים יאבדו אש מפני דונג
מ"ש צ"ל וא"כ דלע"ל, למטה דקרי"ס המטה בין ההפרש
הזה הרידוי מה"ע אויביך בקרב רדה הפסוק בסוף אח"כ

לעיל. משנ"ת היפך זה הלא
Í‡עליהם תפול הים בשירת מ"ש בהקדם יובן 13הענין

הפסוקאימ כל וגו', כאבן ידמו זרועך בגדול ופחד תה

ופחד אימתה עליהם ליפול שעתיד עתיד ל' משמע הזה
בחי' שהוא הידיעה בה' אימתה בחי' כשיתגלה והיינו

דא"ס מל' אלקי'14גילוי מלך ג"כ הוא שעתה אם לע"ל,
בהתלבשות והסתר בהעלם הוא כ"ז הנה אמנם גוים, על
מ"ש ויקויים מל' כשיתגלה לע"ל אבל דנוגה, שרים בע'
מבקשים שאנו מה שזהו בשר, כל וראו ה' כבוד ונגלה
מל' גילוי בחי' הוא דוקא מלכותך מלכותך, כבוד גלה
ובאו וכמ"ש כו' ופחד אימתה תפול עליהם גם אז דא"ס

גאונו. והדר ה' פחד מפני צורים במערות

(12'd glyi jfer dhn . .mpn`eהחמישי מאמר הוא זה מאמר :

תרל"ז וככה בהמשך בשינויים ונמצא תרל"א". והחרים שבהמשך
ואילך). קצ (ע' קכ-קכד פרקים

עליהם תפול ד"ה על מיוסד וסיום) ההתחלה (מלבד זה מאמר
ואילך. א רסו, א. רסד, סופר) הר"ש (כת"י שמות חיים בתורת
בס' ובשינויים ואילך]. ד קפו, ב. קפה, בח"א הוא תשס"ד [ובהוצאת

ואילך. רה וע' רג. ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ מאמרי
תרמ"ד בסה"מ חנוכה נר ד"ה ראה: ביאור בתוס' מהמאמר חלק
ד"ה ואילך. קסו ע' תרנ"ג בסה"מ בכסלו בכ"ה ד"ה ואילך. רב ע'
היום זה ד"ה ובארוכה ואילך. מה ע' תרנ"ט בסה"מ השמע"צ ביום
המשך ואילך. ט וע' ואילך. ז ע' תרס"ט בסה"מ לדודי אני וד"ה
[ד"ה ואילך א'קמז היום]. זה [ד"ה ואילך א'קמא ע' ח"ב תער"ב
אל גו' ויאמר ד"ה אנכי]. אנכי [ד"ה ואילך א'קנח השביעי]. בחדש
בסה"מ תצעק מה גו' ויאמר ד"ה ואילך. תנה ע' עטר"ת בסה"מ תיראו
ואילך. נז ע' תרפ"ו בסה"מ השמע"צ ביום ד"ה ואילך. קנו ע' תרפ"ה

ה" אנכי עניוד"ה משה והאיש ד"ה ואילך. רסג ע' תרח"צ בסה"מ א
ברחמיך ואתה ד"ה תשנ"ג). ברוקלין בפ"ע בקונטרס (נדפס תרח"צ
ע' תש"ח בסה"מ ה"א אנכי ד"ה ואילך. 64 ע' תש"א בסה"מ הרבים

ואילך. 464 ע' תשל"א בסה"מ עליהם תפול ד"ה ואילך. 219
ואילך. ב סב, הפורים שער אורה שערי המאמר: לעניני עוד וראה
לז ס"ע בראשית אדהאמ"צ מאמרי ואילך. ד צא, ויגש חיים תורת
א'שטו ע' ח"ד דברים קכה-ו. ע' ח"א ויקרא ואילך. שפ וע' ואילך.
עזר"ת ואילך. רכ ע' תרס"ו המשך ואילך. רב ע' תרנ"ז סה"מ ואילך.
83 .51 ואילך. 36 .6 ע' תשי"א (סה"מ תרצ"ד ר"ה המשך קל. ע'
373 ע' תשט"ז .227-8 .191-2 ע' תשט"ו סה"מ ואילך). 112 ואילך.

ועוד. ואילך.
(13mdilr letz . .y"n mcwda oaei oiprd j`לקמן בהבא :

ב]. קפה, תשס"ד [ובהוצאת א. רסד, שם שמות תו"ח ראה זו בפיסקא
(14q"`c 'ln ielib 'iga . .jzekln.סע"ד עג, יתרו תו"א ראה :

ובכ"מ. סע"א. תתסג, ה) (כרך ויצא אוה"ת



��� "c"ag i`iyp" zxezn

ונפרד יש בבחי' שיהיו גשמיים ברואים לברוא ממנו למטה
ומפני למטה לירד שטבעו החסד מצד רק זו ירידה ואין
רק בגילוי האור להיות יכול לא לכן צמצום בבחי' שאינו
הוא שם שבג"ע מעוה"ב הפך גדול והעלם הסתר בבחי'
ב"ה מהא"ס קצת בהארה השגתם מפני הנשמות ביטול
ולכן כנ"ל: גבורות ע"י האור שנמשך מפני היא שההשגה
אהבה של יסורים בעוה"ז האדם על שבאי' היסורין נקראו
האהבה הוא החסד (ופנימית החסד ממדת שנמשכים לפי
היא הנה החסד ומדת מיו"ד כלולה מדה כל הנה כי כנודע)
כלולה הגבורה ומדת שבחסד גבורה ונק' מגבורה גם כלולה
הוא ביניהם וההפרש שבגבורה חסד ונק' מהחסד גם
מבחי' גם בו שכלול והגם החסדים בחי' הוא עיקר שבחסד
קשה דין ממנו שיומשך וא"א הוא מזעיר מעט אבל גבורה
להפך. הוא הגבורה ובמדת במאד גדול החטא יהי' אא"כ
ירגז כאשר גם בטבעו חסדן שהוא מי באדם עד"מ והנה

עונש יהי' לא עונש עליו ויפסוק וכיוצא עבדו על ויקצוף
וגם ביותר גדול החטא יהי' אא"כ מאד קל יהי' אלא חמור
חסדן שאינו במי משא"כ האפשרי כל עליו להקל יראה בזה
גדול כשהחטא וכש"כ רבה מכה להכותו חמור עונש יפסוק
אמנם אם כי ביותר קשים הם גיהנם יסורי ולכן כו', ביותר
החטא מן הנפש פגם לתקן כדי רק הוא בגיהנם העונש
מלפפתו כמארז"ל החטא ע"י בה שנדבק מהפסולת לטהרה
הוא הנשמות שעולם כיון מ"מ ח"ו אמיתי דין ואין כו'
הראוי כדין חמורים עונשים שם לכן כנ"ל גבורות מבחי'
לכך החסד ממדת שהוא מפני בעוה"ז אבל רצונו, לעוברי
שבעוה"ז קלים ביסורים לכן כ"כ חמור העונש יהי' לא
אהבה של יסורים נקראו ולכן דגיהנם חמור מעונש נפטרים
דין בחי' הם שהיסורים דאע"פ כו' החסד ממדת שנמשכים
וע' יבנה. חסד דעוה"ז וכנ"ל שבחסד גבורה הוא אבל

מזה: פי"ב באגה"ת

dn wxt dlitzd zevn yxy

•

.c

y"xdn x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

ה'Ì�Ó‡Â[לא)] ישלח עוזך מטה מ"ש צ"ל 12עדיין

שלא דלע"ל מטה על קאי שזה וגו', מציון
כהמס כי הרשעים, את בהם לרדות בשביל למטה יצטרך
שזהו וכנ"ל אלקים מפני רשעים יאבדו אש מפני דונג
מ"ש צ"ל וא"כ דלע"ל, למטה דקרי"ס המטה בין ההפרש
הזה הרידוי מה"ע אויביך בקרב רדה הפסוק בסוף אח"כ

לעיל. משנ"ת היפך זה הלא
Í‡עליהם תפול הים בשירת מ"ש בהקדם יובן 13הענין

הפסוקאימ כל וגו', כאבן ידמו זרועך בגדול ופחד תה

ופחד אימתה עליהם ליפול שעתיד עתיד ל' משמע הזה
בחי' שהוא הידיעה בה' אימתה בחי' כשיתגלה והיינו

דא"ס מל' אלקי'14גילוי מלך ג"כ הוא שעתה אם לע"ל,
בהתלבשות והסתר בהעלם הוא כ"ז הנה אמנם גוים, על
מ"ש ויקויים מל' כשיתגלה לע"ל אבל דנוגה, שרים בע'
מבקשים שאנו מה שזהו בשר, כל וראו ה' כבוד ונגלה
מל' גילוי בחי' הוא דוקא מלכותך מלכותך, כבוד גלה
ובאו וכמ"ש כו' ופחד אימתה תפול עליהם גם אז דא"ס

גאונו. והדר ה' פחד מפני צורים במערות

(12'd glyi jfer dhn . .mpn`eהחמישי מאמר הוא זה מאמר :

תרל"ז וככה בהמשך בשינויים ונמצא תרל"א". והחרים שבהמשך
ואילך). קצ (ע' קכ-קכד פרקים

עליהם תפול ד"ה על מיוסד וסיום) ההתחלה (מלבד זה מאמר
ואילך. א רסו, א. רסד, סופר) הר"ש (כת"י שמות חיים בתורת
בס' ובשינויים ואילך]. ד קפו, ב. קפה, בח"א הוא תשס"ד [ובהוצאת

ואילך. רה וע' רג. ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ מאמרי
תרמ"ד בסה"מ חנוכה נר ד"ה ראה: ביאור בתוס' מהמאמר חלק
ד"ה ואילך. קסו ע' תרנ"ג בסה"מ בכסלו בכ"ה ד"ה ואילך. רב ע'
היום זה ד"ה ובארוכה ואילך. מה ע' תרנ"ט בסה"מ השמע"צ ביום
המשך ואילך. ט וע' ואילך. ז ע' תרס"ט בסה"מ לדודי אני וד"ה
[ד"ה ואילך א'קמז היום]. זה [ד"ה ואילך א'קמא ע' ח"ב תער"ב
אל גו' ויאמר ד"ה אנכי]. אנכי [ד"ה ואילך א'קנח השביעי]. בחדש
בסה"מ תצעק מה גו' ויאמר ד"ה ואילך. תנה ע' עטר"ת בסה"מ תיראו
ואילך. נז ע' תרפ"ו בסה"מ השמע"צ ביום ד"ה ואילך. קנו ע' תרפ"ה

ה" אנכי עניוד"ה משה והאיש ד"ה ואילך. רסג ע' תרח"צ בסה"מ א
ברחמיך ואתה ד"ה תשנ"ג). ברוקלין בפ"ע בקונטרס (נדפס תרח"צ
ע' תש"ח בסה"מ ה"א אנכי ד"ה ואילך. 64 ע' תש"א בסה"מ הרבים

ואילך. 464 ע' תשל"א בסה"מ עליהם תפול ד"ה ואילך. 219
ואילך. ב סב, הפורים שער אורה שערי המאמר: לעניני עוד וראה
לז ס"ע בראשית אדהאמ"צ מאמרי ואילך. ד צא, ויגש חיים תורת
א'שטו ע' ח"ד דברים קכה-ו. ע' ח"א ויקרא ואילך. שפ וע' ואילך.
עזר"ת ואילך. רכ ע' תרס"ו המשך ואילך. רב ע' תרנ"ז סה"מ ואילך.
83 .51 ואילך. 36 .6 ע' תשי"א (סה"מ תרצ"ד ר"ה המשך קל. ע'
373 ע' תשט"ז .227-8 .191-2 ע' תשט"ו סה"מ ואילך). 112 ואילך.

ועוד. ואילך.
(13mdilr letz . .y"n mcwda oaei oiprd j`לקמן בהבא :

ב]. קפה, תשס"ד [ובהוצאת א. רסד, שם שמות תו"ח ראה זו בפיסקא
(14q"`c 'ln ielib 'iga . .jzekln.סע"ד עג, יתרו תו"א ראה :

ובכ"מ. סע"א. תתסג, ה) (כרך ויצא אוה"ת



��"c"ag i`iyp" zxezn

כלליתÈ„Î·Â[לב)] אחת הקדמה צ"ל זה לכללות15להבין
סוכ"ד עד דרגין כל מריש ההשתלשלו' סדר
לא אם ובכלל בפרט עו"ע ההשתל' בחי' כל להיות שא"א
ואין מאין, יש והוא ארבע, שהן שתים והם בחי', ג' ע"י
יש בחי' הוא המשפיע מצד הוא מלמעלמ"ט הראשון מיש,
מה היינו המקבל, בחי' הוא השני יש ובחי' כו', האמיתי
יש בחי' כולם שהם רבים בדברים ודבר ליש העולם שנברא
שמצד הא' יש בחי' בין והממוצע בפ"ע, כאו"א ומציאות
דנבראי' הב' היש לבחי' האמיתי היש שהוא המשפיע
ליש נדמה רק הוא הנה היותו בעת וגם ונפסד, הוה שהוא
על שמעלים והסתר העלם בחי' רק הוא באמת אבל ודבר,
מציאות בחי' שהוא נאמר אם גם או כו', האלקי האור
כלל אמיתי מציאות בבחי' שאינו במ"א נת' הרי מ"מ ממש,

זכו מהיכן ובד"ה כמוכה מי בד"ה באורך ישראל16כמ"ש
האין ובלעדי אין, בחי' הוא ביניהם הממוצע הנה לק"ש,

יש מבחי' דנבראים הב' יש התהוות כלל שיומשך א"א
אות תמונת כציור וזהו שביניהם, הערך ריחוק מצד האמיתי
הקו שהוא והוא"ו בסופו, ויו"ד בראשו יו"ד שיש אל"ף
יחד, מחברם הוא לימין משמאל האל"ף באמצע ההולך
עליון דאל"ף יודי"ן ב' כדמיון הוא יש בחי' בב' כ"ה
האל"ף, שבאמצע הקו כדמיון הוא המחברם והאין ותחתון,

שיש יו"ד אות וציור תמונת כמו שהואאו בראש קוץ בו
תמונת ועצם התחתון, קוץ בחי' הוא בסוף וקוץ העליון קוץ
במשל דהנה צ"ל הנה אמנם הקוצין. ב' מחבר הוא היו"ד
דאל"ף יודי"ן ב' שבין המחבר הנה ויו"ד דאל"ף האותיות
גשם איזהו יש הנה שלו, הקוצין ב' שמחבר היו"ד עצם או
ממשות ועצם שבאל"ף האמצעי קו שהוא אותם המחבר

היו"ד דנקודת ב'17השחרות את שמחבר האין בחי' אך ,

הלא מחבר, הוא איך ואפס אין היותו מצד הנה היש בחי'
כו'. מחבר הוא ואיך איננו כי הוא אין פי'

oeivn 'd glyi jfer dhn d''c

(15zillk zg` dncwd l"v df oiadl ickaeעד) לקמן בהבא :

רסו, שם שמות תו"ח ראה קרי"ס) ענין יובן זו הקדמה ועפ"י פיסקא:
ואילך]. ד קפו, תשס"ד [ובהוצאת ואילך. א

(16ekf okidn d"cae dkenk in d"ca . .`"na 'zpכמוכה מי ד"ה :
שפו ע' תרכ"ז בסה"מ זכו מהיכן וד"ה ואילך. קסא ע' תרכ"ט בסה"מ

המאמר]. בתחילת שם [ובהנסמן ואילך.
(17c"eid zcewpc zexgyd zeynn mvreבכסלו בכ"ה בד"ה :

האמצעית, הנקודה הוא היו"ד דעיקר כידוע ובפרט מוסיף: שם תרנ"ג
כו'. בלבד קוצין הם התחתון והקוץ העליון והקוץ

•
.d

c` w"k ceda"yxd x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"en

oirne qxhpew

‰p‰Âּגדֹול ּבקֹול הּצעקה ידי ּׁשעל מה הּדבר וסּבת טעם ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָ
סֹוף אין אֹור ועצמּות ּפנימית ּבחינת את ְְְְְְִִִִֵֶַַמעֹוררים
לגּבי ּדהלא זה, ענין ּתֹוכן מּובן אינֹו ּדלכאֹורה הּוא, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּברּו
ּבלחׁש מתּפּלל אם הבּדל ואיזה ׁשוין הּכל הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקדֹוׁש
הּתפּלה. היא העיּקר הלא ּגדֹול ּדקֹול הּיתרֹון ּומהּו בקֹול ְְְְֲִִִִַַַָָָָֹאֹו

C‡היא ׁשהעיּקר ׁשּלהיֹות הּנֹותנת, ּדהיא הּוא הענין «ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשעל והּוא והתקּׁשרּות, איחּוד ענינּה ּותפּלה ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהּתפּלה
מּטעם הּנה ּבאלקּות, הּנׁשמה התקּׁשרּות היא הּתפּלה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹידי
על מֹורה ּדזה ּגדֹול ּבקֹול ּתפּלתֹו להיֹות צריכה עצמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָזה
מה הּוא ּדאמת ּבאמת, לה' ּבהתקּׁשרּותֹו לבבֹו ְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָהתעֹוררּות
התּגּלּות ּכל ּדהּנה יׁשר. אחד ּבקו הּוא סֹופֹו ועד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּׁשּמּתחּלתֹו
האמת וענין הּנעלם, ּׁשּבפנימּיּותֹו מּמה ידּוע חלק רק ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּוא
ּכמֹו מהּותֹו ּבכל מתּגּלה הּנעלמת ּׁשהּפנימּיּות מה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּוא
ּבאה ׁשההתּגּלּות ולהיֹות העצמי, ּבמהּותֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּגדֹול ּבקֹול ּבאה לכן ּופנימּיּותֹו הּלב עֹומק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבהתרּגׁשּות
ּדלהיֹות רּוח, ואמׁשי רּוח אייתי ּדרּוח ּבזהר ואיתא ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָֹּדוקא,
ּבחינת ּוממׁשי קֹורא הּוא הּנה לכן ׁשּלֹו הּפנימּיּות ּכל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזהּו
ּדלהיֹות והיינּו הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּות ְְְְְְְִִִֵַַָּפנימית
מּצד הּנה ּדוקא, הּפנימית ּבבחינת ׁשרׁשם יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּדנׁשמֹות

ׁשּתהיה לבבם נקּוּדת ּפנימית עֹומק לגּלֹות ּבכחם יׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
יכֹולים זה ּומּׁשּום הּנעלמת, ּבפנימית ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַההתּגּלּות
היינּו הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּות ּפנימית את ְְְְְִִֵֵֶַַָלעֹורר
חיצֹונּיּות מּבחינת אבל הּמּקיף, מּפנימית ההׁשּפעה ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָלקּבל
לבחינת ׁשּייכים ׁשאינם מּפני לקּבל, יכֹולים אינם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמּקיף
חיצֹונּיּות מּבחינת לקּבל יכֹולים עּכּו"ם ודוקא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָחיצֹונית,
אחֹוריים מּבחינת הּוא יניקתם עיּקר ׁשּכל לפי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָהּמּקיף
מּבחינת וׁשרׁשם עיּקרם יׂשראל אבל ּדוקא, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָוחיצֹונּיּות
מקּבלים ואינם הׁשּפעתם מקּבלים הם ּומּׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּפנימית
ּבגלּות עֹונׁשם מקּבלים ּכׁשחֹוטאים ולכן חיצֹונּיּות, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמּבחינת
פנימית ּבצעקה ויצעקּו ה' אל ׁשּיׁשּובּו עד כו' נכנעים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָוהן
מּמקֹור רּבים רחמים ּבחינת מעֹוררים אז דליּבא, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָמעּומקא
ּׁשּיתּבר מה ונמצא כו', הּמּקיף ּפנימית ּבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהרחמים
והיינּו ,יל לּבֹו ּבׁשרירּות ּכי לו יהיה ׁשלֹום לאמר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹּבלבבֹו
אחרא וסטרא הּקליּפֹות ּכמֹו הּמּקיף מחיצֹונּיּות ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיקּבל
למּטה, עּכּו"ם ּוכמֹו מּׁשם לקּבל עצמם את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמגּביהים
בנפׁשֹו ידּמה ּכן חׁשּבֹון, ּבלי מּׁשם הׁשּפעה ריּבּוי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנמׁש
ּׁשהּוא מה רק אּלא ואינֹו ּגמּור ׁשקר הּוא ּכמֹוהם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָלהיֹות
רעכענט ער וואס אּפ אליין זי נארט ער עצמֹו, את ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמטעה

"c"ag i`iyp" zxezn

חיצֹונּיּות פּון הׁשּפעה די זיין מקּבל אֹוי וועט ער ְְְִִִֵֶֶַַַַָָאז
מּבחינת הׁשּפעה לקּבל אפׁשר אי ליׂשראל ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמּקיף,
הׁשּתלׁשלּות ּדסדר הּפנימית מּבחינת אם ּכי הּמּקיף ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַחיצֹונּיּות
היא ההׁשּפעה וׁשם ּכנ"ל) הּמּקיף ּפנימית מּבחינת ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ(ּובׁשרׁשֹו
אנּו וכן ׁשּיּופסק, ּבהכרח ּומּמילא וחׁשּבֹון, ּדין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבבחינת
ואחר ּבּתחּלה ׁשּמצליחים רׁשעים ּכּמה אׁשר ּבמּוחׁש ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָרֹואים
ּומה החׁשּבֹון, לפי הּכל ּכי ועׁשרם הצלחתם נפסקת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכ
איזה ידי על ׁשּזהּו הא' טעמים לב' הּוא ּבּתחּלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּמצליחים
הּזה ּבעֹולם ּפירֹותיהן אֹוכל ׁשאדם מאֹותם טֹובה ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעׂשּיה
(מאמר לעיל נתּבאר ּדהּנה והב' הּבא, לעֹולם קּיימת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּקרן
הּקליּפֹות הרי ׁשּלֹו הּטֹוב חלק נאבד ׁשּלא זמן ּדכל ד) ּפרק ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹז
חלק נֹוטל והּוא הּקדּוּׁשה מן חּיּות ּתֹוספת ידֹו על ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָיֹונקֹות
ואחר ּבגׁשמּיּות, הׁשּפעה ריּבּוי לֹו נמׁש ּומּזה ּכנ"ל ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבראׁש
מן ּומרּוחק יּסּורים ּובעל עני ונעׂשה ההׁשּפעה נפסקת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּכ

עׁש רֹוב ּכי גםהּברּיֹות, אֹו טֹובֹות לא מּדֹות ּבעלי הם ירים ְֲֲִִִִִֵֵַַַֹ
הּנה בעׁשרֹו ׁשהּוא זמן וכל הרּוח, וגּסּות עצמֹו ּבאהבת ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָרעֹות

עׁשרם את ּכי יֹודעים מהם ׁשהרֹוב ואף עׁשיר, אֹוהבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרּבים
מּוטעים הם ּככה הּנה זה עם אבל אֹותם, ולא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹיכּבדּו
את אֹובדים ּכאׁשר אבל ּבהּוותם, יעיזּו אׁשר עד ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּבמהּותם
מּמּומי הּמלא ּבמהּותם מּכירים הם אז ענּיים ונעׂשים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעׁשרם
הּוא ליׂשראל ההׁשּפעה ּכי להיֹות וחסרֹונֹותיהם, אדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבני
מאּלה ׁשהּוא לא אם וחׁשּבֹון, ּבדין ׁשּבא הּפנימית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹמּבחינת
ּפניו על לׂשנאיו ּומׁשּלם י) ז. (ּדברים עליהם ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר
לּצלן, רחמנא ּכלל זכּות ׁשּום לֹו ׁשאין והיינּו כו', ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָלהאבידֹו
אפׁשר אי יחׁשב יׂשראל ּובכלל זכּות איזה לֹו יׁש אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאבל
בחׁשּבֹון הּוא הּכל אם ּכי חׁשּבֹון ּבלי הׁשּפעתֹו ׁשּיקּבל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלֹו
ּומקֹורֹו. ׁשרׁשֹו הּוא ּדׁשם הּפנימית ּבחינת מּצד ְְְְְְִִִִַַַַָָָּדוקא

.¯evÈ˜ּכׁשההתּגּלּות ּבאלקּות, הּנׁשמה מקּׁשרת ּתפּלה ƒְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּובאה אמת, הּוא הּנעלמת הּפנימית ּכמֹו ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָהיא
מקּבלים יׂשראל העצמּות, את ּומעֹוררת ּגדֹול קֹול ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבצעקת
תֹורה ּפי על ׁשּלא צלחה ׁשּדרכם אּלּו וגם הּפנימית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹרק
נפסק. לבּסֹוף הּנה הּקליּפֹות, ׁשפע ב) ׂשכר א) ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוהּטעם

a wxt `i xn`n

•
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"vxz mixn`n

‰�‰Âפכ"ג בסש"ב נ"ע רבינו מ"ש ילהק"ת כ"ז להבין
המצות קיום ע"י שנעשה העליון ביחוד בההפרש
דיחוד התורה, וידיעת לימוד ע"י שנעשה העליון להיחוד
בזהר אמרו התורה, וידיעת לימוד ע"י שנעשה 10העליון

ע"י שנעשה העליון ויחוד חד, כולא וקוב"ה דאורייתא
בתיקונים פירשו רמ"ח11המצות אינון פקודין דרמ"ח

האברים הלא ביניהם, ההפרש מהו וצ"ל דמלכא, אברין
למעלה מזה שהדוגמא ממש, האדם עם מיוחדים ג"כ הם
שהם העליונות, ספירות דמלכא, אברים בבחי' הוא
היחוד בין ההפרש מהו וא"כ היחוד, בתכלית מיוחדים
כללות וניכר נראה במה והיינו דתורה, להיחוד דמעהמ"צ
אולמי' ומאי דמצות, היחוד לגבי דתורה בהיחוד ההפרש
דנאמר אברים, דרמ"ח היחוד לגבי חד דכולא היחוד של
היחוד שהוא כמו גמור יחוד עדיין אינו הרי האברים דיחוד
אברין רמ"ח אינון פקודין דרמ"ח ממ"ש והנה חד. דכולא
מעשיות מצות היינו המצות, מעשה על דקאי מובן דמלכא
בעשי' שייך הציווי וענין ציווי, ל' הוא דפקודין דוקא,

לעשותם דהיום מעשיות, במצות רק דזהו היינו12ופועל,
והן גשמי', בדברים ומלובשים למטה שבאו כמו המצות

מעשיות מצות איך מובן אינו דלכאו' דמלכא. אברים המה
שהם כמו במצות הדבר דתינח דמלכא, אברים המה דוקא
אבל דמלכא, אברים בחי' שהם העליונות בספי' למעלה
נקראים הם איך הגשמי' בענינים בהלבשה שבאים מצות
ענינם מהות וכל המצות עיקרי הרי ובאמת דמלכא. אברים
אברים בחי' הנה והן למטה, שהם כמו דוקא הם הרי
שבאדם שהאברים רואים אנו דהנה הוא הענין אך דמלכא.
בתוכם המתלבש הנפש חיות את שמלבישים לבושים הם
וכנראה בתכלית, אליו ובטלים מיוחדים והם להחיותם
או רגלו, או ידו לפשוט הנפש ברצון עולה כאשר בחוש
או רגלו או ידו פושט ה"ה שיהי', איזה מאבריו אחד
תומ"י, הנפש ברצון שעלה כפי ההוא באבר ופועל מנענע

כלל זמן שהיות שום ובלי ואמירה, ציווי שום אשר13בלי .

האברים של ביטולם הוא הא' ענינים, ב' יודעים אנו מזה
מה דבר איזה הנפש ברצון כשעולה תומ"י אשר הנפש, אל
הרי פעולה, איזה או תנועה באיזה הגוף לאברי הנוגע
פעולתם ואופן ממילא, בהאברים והפעולה התנועה נעשה
שום בלי ובדיוק במהירות הנפש רצון כפי שפועלים הוא
הנפש שרצון והב' ההיא, בהפעולה עצמן והרגש טורח

בתחילתו.10) ו תיקון תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר ראה
ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת

א).11) (עד, ל תיקון תקו"ז

א.12) כב, עירובין ובפרש"י. יא ז, ואתחנן
(ע'13) שם והערות (קיצורים ד נב, קרח א. טז, צו לקו"ת ראה

.19 שבהערה לקו"ת וראה קח)).
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חיצֹונּיּות פּון הׁשּפעה די זיין מקּבל אֹוי וועט ער ְְְִִִֵֶֶַַַַָָאז
מּבחינת הׁשּפעה לקּבל אפׁשר אי ליׂשראל ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמּקיף,
הׁשּתלׁשלּות ּדסדר הּפנימית מּבחינת אם ּכי הּמּקיף ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַחיצֹונּיּות
היא ההׁשּפעה וׁשם ּכנ"ל) הּמּקיף ּפנימית מּבחינת ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ(ּובׁשרׁשֹו
אנּו וכן ׁשּיּופסק, ּבהכרח ּומּמילא וחׁשּבֹון, ּדין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבבחינת
ואחר ּבּתחּלה ׁשּמצליחים רׁשעים ּכּמה אׁשר ּבמּוחׁש ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָרֹואים
ּומה החׁשּבֹון, לפי הּכל ּכי ועׁשרם הצלחתם נפסקת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכ
איזה ידי על ׁשּזהּו הא' טעמים לב' הּוא ּבּתחּלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּמצליחים
הּזה ּבעֹולם ּפירֹותיהן אֹוכל ׁשאדם מאֹותם טֹובה ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעׂשּיה
(מאמר לעיל נתּבאר ּדהּנה והב' הּבא, לעֹולם קּיימת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּקרן
הּקליּפֹות הרי ׁשּלֹו הּטֹוב חלק נאבד ׁשּלא זמן ּדכל ד) ּפרק ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹז
חלק נֹוטל והּוא הּקדּוּׁשה מן חּיּות ּתֹוספת ידֹו על ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָיֹונקֹות
ואחר ּבגׁשמּיּות, הׁשּפעה ריּבּוי לֹו נמׁש ּומּזה ּכנ"ל ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבראׁש
מן ּומרּוחק יּסּורים ּובעל עני ונעׂשה ההׁשּפעה נפסקת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּכ

עׁש רֹוב ּכי גםהּברּיֹות, אֹו טֹובֹות לא מּדֹות ּבעלי הם ירים ְֲֲִִִִִֵֵַַַֹ
הּנה בעׁשרֹו ׁשהּוא זמן וכל הרּוח, וגּסּות עצמֹו ּבאהבת ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָרעֹות

עׁשרם את ּכי יֹודעים מהם ׁשהרֹוב ואף עׁשיר, אֹוהבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרּבים
מּוטעים הם ּככה הּנה זה עם אבל אֹותם, ולא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹיכּבדּו
את אֹובדים ּכאׁשר אבל ּבהּוותם, יעיזּו אׁשר עד ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּבמהּותם
מּמּומי הּמלא ּבמהּותם מּכירים הם אז ענּיים ונעׂשים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעׁשרם
הּוא ליׂשראל ההׁשּפעה ּכי להיֹות וחסרֹונֹותיהם, אדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבני
מאּלה ׁשהּוא לא אם וחׁשּבֹון, ּבדין ׁשּבא הּפנימית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹמּבחינת
ּפניו על לׂשנאיו ּומׁשּלם י) ז. (ּדברים עליהם ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר
לּצלן, רחמנא ּכלל זכּות ׁשּום לֹו ׁשאין והיינּו כו', ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָלהאבידֹו
אפׁשר אי יחׁשב יׂשראל ּובכלל זכּות איזה לֹו יׁש אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאבל
בחׁשּבֹון הּוא הּכל אם ּכי חׁשּבֹון ּבלי הׁשּפעתֹו ׁשּיקּבל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלֹו
ּומקֹורֹו. ׁשרׁשֹו הּוא ּדׁשם הּפנימית ּבחינת מּצד ְְְְְְִִִִַַַַָָָּדוקא

.¯evÈ˜ּכׁשההתּגּלּות ּבאלקּות, הּנׁשמה מקּׁשרת ּתפּלה ƒְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּובאה אמת, הּוא הּנעלמת הּפנימית ּכמֹו ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָהיא
מקּבלים יׂשראל העצמּות, את ּומעֹוררת ּגדֹול קֹול ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבצעקת
תֹורה ּפי על ׁשּלא צלחה ׁשּדרכם אּלּו וגם הּפנימית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹרק
נפסק. לבּסֹוף הּנה הּקליּפֹות, ׁשפע ב) ׂשכר א) ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוהּטעם
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"vxz mixn`n

‰�‰Âפכ"ג בסש"ב נ"ע רבינו מ"ש ילהק"ת כ"ז להבין
המצות קיום ע"י שנעשה העליון ביחוד בההפרש
דיחוד התורה, וידיעת לימוד ע"י שנעשה העליון להיחוד
בזהר אמרו התורה, וידיעת לימוד ע"י שנעשה 10העליון

ע"י שנעשה העליון ויחוד חד, כולא וקוב"ה דאורייתא
בתיקונים פירשו רמ"ח11המצות אינון פקודין דרמ"ח

האברים הלא ביניהם, ההפרש מהו וצ"ל דמלכא, אברין
למעלה מזה שהדוגמא ממש, האדם עם מיוחדים ג"כ הם
שהם העליונות, ספירות דמלכא, אברים בבחי' הוא
היחוד בין ההפרש מהו וא"כ היחוד, בתכלית מיוחדים
כללות וניכר נראה במה והיינו דתורה, להיחוד דמעהמ"צ
אולמי' ומאי דמצות, היחוד לגבי דתורה בהיחוד ההפרש
דנאמר אברים, דרמ"ח היחוד לגבי חד דכולא היחוד של
היחוד שהוא כמו גמור יחוד עדיין אינו הרי האברים דיחוד
אברין רמ"ח אינון פקודין דרמ"ח ממ"ש והנה חד. דכולא
מעשיות מצות היינו המצות, מעשה על דקאי מובן דמלכא
בעשי' שייך הציווי וענין ציווי, ל' הוא דפקודין דוקא,

לעשותם דהיום מעשיות, במצות רק דזהו היינו12ופועל,
והן גשמי', בדברים ומלובשים למטה שבאו כמו המצות

מעשיות מצות איך מובן אינו דלכאו' דמלכא. אברים המה
שהם כמו במצות הדבר דתינח דמלכא, אברים המה דוקא
אבל דמלכא, אברים בחי' שהם העליונות בספי' למעלה
נקראים הם איך הגשמי' בענינים בהלבשה שבאים מצות
ענינם מהות וכל המצות עיקרי הרי ובאמת דמלכא. אברים
אברים בחי' הנה והן למטה, שהם כמו דוקא הם הרי
שבאדם שהאברים רואים אנו דהנה הוא הענין אך דמלכא.
בתוכם המתלבש הנפש חיות את שמלבישים לבושים הם
וכנראה בתכלית, אליו ובטלים מיוחדים והם להחיותם
או רגלו, או ידו לפשוט הנפש ברצון עולה כאשר בחוש
או רגלו או ידו פושט ה"ה שיהי', איזה מאבריו אחד
תומ"י, הנפש ברצון שעלה כפי ההוא באבר ופועל מנענע

כלל זמן שהיות שום ובלי ואמירה, ציווי שום אשר13בלי .

האברים של ביטולם הוא הא' ענינים, ב' יודעים אנו מזה
מה דבר איזה הנפש ברצון כשעולה תומ"י אשר הנפש, אל
הרי פעולה, איזה או תנועה באיזה הגוף לאברי הנוגע
פעולתם ואופן ממילא, בהאברים והפעולה התנועה נעשה
שום בלי ובדיוק במהירות הנפש רצון כפי שפועלים הוא
הנפש שרצון והב' ההיא, בהפעולה עצמן והרגש טורח

בתחילתו.10) ו תיקון תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר ראה
ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת

א).11) (עד, ל תיקון תקו"ז

א.12) כב, עירובין ובפרש"י. יא ז, ואתחנן
(ע'13) שם והערות (קיצורים ד נב, קרח א. טז, צו לקו"ת ראה

.19 שבהערה לקו"ת וראה קח)).
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לא הנפש שרצון באם היינו דאל"כ בהאברים, בגילוי מאיר
שהיות איזה צ"ל הי' אז הרי בהאברים, בגילוי מאיר הי'
אשר ההוא בהאבר או ברגל או ביד הרצון שיפעול עד זמן
וכידוע פעולה, או תנועה איזה לפעול הנפש רצון הי' בו
מסודרים הם הנפש כחות דהנה זמ"ז, הכחות השתל' בענין
מסודרים הם הגוף שאברי דכשם ותחתון, עליון בסדר
כחות כמו"כ הנה ורגל, גוף ראש ותחתון, עליון בסדר
מעלה בסדר מסודרים ג"כ ה"ה הנפש אברי שהם הנפש
הדיבור קדימת בלי להיות א"א הרי דבר פועל דכל ומטה,
לעצמו המח' וגילוי ההוא, הפועל בענין לעצמו והמחשבה
מהשכל נולדת ההיא שהמדה המדה, התעוררות ע"י באה
טוב ההוא הדבר אשר ומשיג מבין שמשכיל וההשגה,
השתל' שזהו הרצון, בסיבת באה זאת דהשגתו לפניו,
את מוליד והשכל השכל, את מכריח שהרצון זמ"ז, הכחות
באה והמחשבה המח' את מעורר והמדה שבלב, המדה

פרטית, במעשה מיוחד בפועל מתגלה והדיבור בדיבור,
מרצון בא שהפועל הוא הלזאת ההשתלשלות דבכל והגם
הרצון שיפעול עד זמן שהיות איזה צ"ל הרי ומ"מ הנפש,

הכ השתל' בענין וכידוע ברגל, או דצ"לביד זמ"ז חות
והשתלשלותם בהמשכתן והדרגה בסדר זמן שהיות איזה
כשעולה תומ"י אשר רואים אנו וכאן זמ"ז, הכחות של
כלל, זמן שהיות שום בלי הרי פעולה, איזה לפעול ברצונו
רצון עלה שבו ההוא בהאבר או ברגל הפעולה נעשה
מאיר שהרצון מפני הוא הדבר טעם הנה בו, לפעול הנפש
ומפני תיכף, התנועה את הפועל והוא הגוף, באברי בגילוי
ופועל אליו בטל הרגל אבר לכן ברגל בגילוי מאיר שהרצון
שבנפש שהרצון דלפי תליא, בהא דהא הרצון, כפי ממילא
הנפש, רצון אל בטלים הם לכן הגוף, באברי בגילוי מאיר
הנפש רצון לכן הנפש, רצון אל בטלים שהאברים ולהיות

בגילוי. בהם מאיר

xe` dxeze devn xp ik d''c
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.‰Îבסדר הסדרים, בשעת היה אמיתי יום־טוב עונג

בזמן מוגבלים היו כשלא השני בסדר ובעיקר הראשון

הראשון בסדר .1כמו

לסבתא אמר � צדק" ה"צמח � שלסדר2אב־הסבא

והזהב, הכסף כלי כל השולחן על להעמיד יש פסח של

גלויה, ובצורה מצרים, ביציאת שהיה הגדול לרכוש זכר

שמורים. ליל זה הרי שכן

והנרות, הרבים הכסף פמוטי של הגשמי החן מלבד

הגדול השולחן השולחנות, שעל והזהב הכסף כלי

קרובים המשפחה, בני מסובים כשמסביבו והארוך

שבגשמיות הרוחניות פנים, והדרת צורה בעלי ואורחים,

רבותינו אבותינו מכ"ק בירושה שהיו הקודש כלי �

מאב־הסבא, האמצעי, הרבי הזקן, מהרבי הקדושים,

הקדוש הפנים תואר � שברוחניות והגשמיות מהסבא,

המרומם הרוח מצב עם הקדשים קודש פני והיפה,

הרוחניות העיקר היה � ההגדה אמירת של הנעים והקול

ופסוקי מאמרי על והפירושים השיחות � שברוחניות

ההגדה.

� דין בעלמא אבי עם להיות שזכיתי השנה משלשים

תר"ן משנת למנות מתחיל אני כי שנה, שלשים אומר אני

חג של פעמים ושמונה עשרים אתו להיות זכיתי �

מסיבות חגגתי, ותרס"ז, תרס"א שנים, שתי שכן הפסח,

לעצמי. הפסח את שונות,

לשמוע ב"ה זכיתי אלו פעמים ושמונה עשרים במשך

ההגדה. על ופירושים מאמרים כמה

גם כך מסודר. בסדר הענינים כל היו אבי אצל

וכן המצוה, מצות שלוש את שסידר לפני הסדר. בעריכת

בסידור מעיין היה ההגדה, ואמירת הקערה סידור לפני

השולחן. על מונח שהיה האריז"ל

וילנא (דפוס אור תורה מתוך אומר היה ההגדה את

עם האריז"ל סידור לידו מונח היה השולחן ועל תרמ"ט)

אב־הסבא מתפלל היה בו תקנ"ד) קוריץ, (דפוס הכוונות

השנה. ימות בכל � צדק" ה"צמח �

בערך שמונה בשעה מתחילים היו הראשון הסדר את

ומשוחחים ההגדה את אומרים היו וחצי עשר לשעה ועד

ממהר כבר אבי היה עשרה אחת בשעה ההגדה. בעניני

מהווה פרט כשכל כורך, מרור, המצה, כזית לאכול

מיוחדת. נעימה עבודה

כשראו ללמוד ניתן היה ה' בעבודות רבות דרכים

ואוכל הכוסות את שותה היה שאבי איך היטב והסתכלו

והמרור. המצה כזית

איננה הגוף שגשמיות ראו האמורות העבודות בכל

ומקיים כפועל רק הינו � הגוף � הוא כלל, מקום תופסת

שהיו כזו ובמתינות בשלוה נעשה זה וכל הנפש. רצון

וחיבה אהבה תוך ופחד מורא של ארץ דרך מעוררים

פנימית.

עם יחד נרחבת רצון שביעות שהביעו הקדושות פניו

היו מרור אכילת בשעת מאליהם שזלגו הדמע אגלי

משא"כ1) חצות לפני האפיקומן לאכול מקפידים היו הראשון הסדר בליל

זה. על הקפידו שלא השני בסדר

מוהר"ש2) אדמו"ר כ"ק של זוגתו רבקה מרת הצדקנית הרבנית כלתו

זצוקללה"ה.

"c"ag i`iyp" zxezn

כל בהם השתקפו הרגיל, האנושי הטבע מן מרוממים

החומר". על הצורה "הגברת של והרוממות היופי

.ÂÎהמאמר את מסביר הזקן הן3רבנו הן "האבות

מעניני ומובדלים קדושים היו "שאבריהם � המרכבה"

האבות ובהיות עליה, לרוכב בטלה מרכבה העולם".

כלומר לנשמה, בטל גופם היה עולם, מעניני מובדלים

האלקית. לנפש

מן להתנזר � משמע עולם, מעניני ומובדלים קדושים

את המרחיקים דברים ולעשות בעולם לרצות לא העולם,

של העבודה דרך שהיתה כפי העולם. מן האדם

שהעולם כדי בהתבודדות, שבחרו יעקב, בני השבטים,

אותם. יבלבל לא

להתנזר היכולת מאד. נעלית היא האמורה הדרך

היא עולם מעניני להינתק כדי הכל ולעשות מהעולם

בעלי הם זו בדרך שהולכים ואלה גדולה. מדריגה בודאי

כלומר צורה, בעלי נעשים זו עבודה ידי ועל מדריגה.

ביותר. גבוהה במדריגה נפש בעלי

שבאמצעותם משלו, יד" "בתי משלו, בסיס דבר לכל

מחזיקים ידו שעל יד בית יש לכלי למשל: אליו. מגיעים

"לתפוס" יכולים ידם שעל יד בתי לשכל גם יש כך בכלי.

התבודדות. הוא השכל של היד מבתי אחד השכל. את

היד מבתי אחד מהווה שהתבודדות אומרים שאנו מה

רבים דברים עוד ישנם שכן במדוייק, הוא השכל, של

לשכל. יד כבתי המשמשים

והדרגה סדר כן גם ישנו עצמם השכל של היד בבתי

אינו התבודדות של היד בית ואיחור. קדימה של

רק הוא זה יד בית ובמדריגה, במעלה מהראשונים

לשאר והקדמה הכנה של בגדר הוא שכן, בסדר, הראשון

השכל. של העיקריים היד בתי שהם השכל, של היד בתי

משרת ז"ל הכהן נחמן ישראל ר' מהחסיד ,4שמעתי

באחת שאל ז"ל, הלל ר' הרה"צ אצל "יושב" שכשהיה

מאד חשוב שהיה החסידים, מקשישי אחד ההתוועדויות

שמו השותק יוסף אברהם ור' � הלל ר' ר'5בעיני את �

ענה ידיות? שלש בעלת בנטלה ידיו נוטל הוא מדוע הלל,

המשכת הרי היא ידים בנטילת הכוונה הלל: ר' הרה"צ לו

מהרבי, שמעתי ואני חכמה הם מים במדות, המוחין אור

על היא שבחכמה השכל שתפיסת האמצעי, אדמו"ר כ"ק

והשראת והתעכבות, עיון התבודדות, יד: בתי שלשה ידי

וחיות. אור נקודה, הגדרות: בשלש היא בשכל החכמה

את ולתפוס השכל אל להגיע שכדי במוחש, הדבר וכך

גדר שכן, התבודדות. הוא לכך מסויים יד בית הרי השכל,

הכלי שלו. כולו שהוא במקום רק שורה שהוא הוא השכל

שהאדם רק אינו וביטול ביטול, הוא לשכל האמיתי

מה"אני" מעצמו, מתנזר גם אלא עולם, מעניני מתנזר

נעשה שהשכל כזו למדריגה מגיע הוא כלומר העצמי,

שלו. ה"אני"

ולהשגת לתפיסה להגיע כדי גם העבודה דרך זוהי

והשגת לתפיסת להגיע אפשר � כלומר בלבד. אנושי שכל

שכן, שכל, לאותו מתמסר כשהאדם רק אנושי שכל

הכוחות שכל שלו, כולו יהיה שהאדם דורש השכל

ברשותו. יהיו והחושים

לשכל: והחושים הכוחות ונתינת במסירת ענינים ושני

השכל ותפיסת להשגת המועילים מהכוחות אחד שכל

שייכים שאינם והחושים ושהכוחות פעולתו, את יבצע

ההעלם, בתכלית יהיו השכל, ותפיסת בהשגת לפעולה

התבודדות היא לכך העצה יבלבלו. שלא כדי אינם, כאילו

בהעלם להיות הצריכים הכוחות העלם על גם המקילה

להתפתחות המועילים והחושים הכוחות גילוי על וגם

השכל. בתפיסת

c''vxz gqtd bg

ו.3) מז, ב"ר

וכשנכנס4) בישיבה. ולמד דוברובנה יליד היה מאריאשין נחמן ישראל ר'

ואחר ז"ל הלל ר' הרה"צ אל שלחהו צדק" "צמח בעל אדמו"ר לכ"ק ליחידות

מוהר"ש. אדמו"ר כ"ק ממקושרי היה כך

התניא5) בעל הגדול רבנו אצל שנים כמה שהיה החסידים מזקני אחד

משכיל היה צדק. צמח בעל רבנו אצל ואח"כ האמצעי, רבנו בנו אצל ואח"כ

אימרה אמר הלל ר' והרה"צ נפלאה בדרך היתה בתפלה ועבודתו בדא"ח גדול

חדשים. הרבה ללמוד צריכים יוסף אברהם ר' של

•
xq`nd zniyx

מתפלל1הילד הי' הגדול שרבנו ובעת בכך, מה של בדברים הי' משחק גילו, בן כנער מענדעלע, ר'

לובשם והי' בשרוכים קשורים תפילין של בתים כדוגמת מהם עושה אדמה, תּפוחי לוקח הוא הי'

והי' תפיליו, חולץ מענדעלע ר' הילד גם הי' תפיליו, חולץ הי' הגדול רבנו וכאשר ובראשו. בזרועו

קטנים. נערים כמשחק הרצּפה, גבי על ומושכם בהשרוכים אוחז עמהם, משחק

חלק1) אגרות-קודש - שם ל"התמים" נוסף ראה - לקמן בהבא
3 עמוד סוף ה'ש"ת חורף - תרצ"ו השיחות ספר ואילך. תק"ז ע' ד

וש"נ. ואילך.
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כל בהם השתקפו הרגיל, האנושי הטבע מן מרוממים

החומר". על הצורה "הגברת של והרוממות היופי

.ÂÎהמאמר את מסביר הזקן הן3רבנו הן "האבות

מעניני ומובדלים קדושים היו "שאבריהם � המרכבה"

האבות ובהיות עליה, לרוכב בטלה מרכבה העולם".

כלומר לנשמה, בטל גופם היה עולם, מעניני מובדלים

האלקית. לנפש

מן להתנזר � משמע עולם, מעניני ומובדלים קדושים

את המרחיקים דברים ולעשות בעולם לרצות לא העולם,

של העבודה דרך שהיתה כפי העולם. מן האדם

שהעולם כדי בהתבודדות, שבחרו יעקב, בני השבטים,

אותם. יבלבל לא

להתנזר היכולת מאד. נעלית היא האמורה הדרך

היא עולם מעניני להינתק כדי הכל ולעשות מהעולם

בעלי הם זו בדרך שהולכים ואלה גדולה. מדריגה בודאי

כלומר צורה, בעלי נעשים זו עבודה ידי ועל מדריגה.

ביותר. גבוהה במדריגה נפש בעלי

שבאמצעותם משלו, יד" "בתי משלו, בסיס דבר לכל

מחזיקים ידו שעל יד בית יש לכלי למשל: אליו. מגיעים

"לתפוס" יכולים ידם שעל יד בתי לשכל גם יש כך בכלי.

התבודדות. הוא השכל של היד מבתי אחד השכל. את

היד מבתי אחד מהווה שהתבודדות אומרים שאנו מה

רבים דברים עוד ישנם שכן במדוייק, הוא השכל, של

לשכל. יד כבתי המשמשים

והדרגה סדר כן גם ישנו עצמם השכל של היד בבתי

אינו התבודדות של היד בית ואיחור. קדימה של

רק הוא זה יד בית ובמדריגה, במעלה מהראשונים

לשאר והקדמה הכנה של בגדר הוא שכן, בסדר, הראשון

השכל. של העיקריים היד בתי שהם השכל, של היד בתי

משרת ז"ל הכהן נחמן ישראל ר' מהחסיד ,4שמעתי

באחת שאל ז"ל, הלל ר' הרה"צ אצל "יושב" שכשהיה

מאד חשוב שהיה החסידים, מקשישי אחד ההתוועדויות

שמו השותק יוסף אברהם ור' � הלל ר' ר'5בעיני את �

ענה ידיות? שלש בעלת בנטלה ידיו נוטל הוא מדוע הלל,

המשכת הרי היא ידים בנטילת הכוונה הלל: ר' הרה"צ לו

מהרבי, שמעתי ואני חכמה הם מים במדות, המוחין אור

על היא שבחכמה השכל שתפיסת האמצעי, אדמו"ר כ"ק

והשראת והתעכבות, עיון התבודדות, יד: בתי שלשה ידי

וחיות. אור נקודה, הגדרות: בשלש היא בשכל החכמה

את ולתפוס השכל אל להגיע שכדי במוחש, הדבר וכך

גדר שכן, התבודדות. הוא לכך מסויים יד בית הרי השכל,

הכלי שלו. כולו שהוא במקום רק שורה שהוא הוא השכל

שהאדם רק אינו וביטול ביטול, הוא לשכל האמיתי

מה"אני" מעצמו, מתנזר גם אלא עולם, מעניני מתנזר

נעשה שהשכל כזו למדריגה מגיע הוא כלומר העצמי,

שלו. ה"אני"

ולהשגת לתפיסה להגיע כדי גם העבודה דרך זוהי

והשגת לתפיסת להגיע אפשר � כלומר בלבד. אנושי שכל

שכן, שכל, לאותו מתמסר כשהאדם רק אנושי שכל

הכוחות שכל שלו, כולו יהיה שהאדם דורש השכל

ברשותו. יהיו והחושים

לשכל: והחושים הכוחות ונתינת במסירת ענינים ושני

השכל ותפיסת להשגת המועילים מהכוחות אחד שכל

שייכים שאינם והחושים ושהכוחות פעולתו, את יבצע

ההעלם, בתכלית יהיו השכל, ותפיסת בהשגת לפעולה

התבודדות היא לכך העצה יבלבלו. שלא כדי אינם, כאילו

בהעלם להיות הצריכים הכוחות העלם על גם המקילה

להתפתחות המועילים והחושים הכוחות גילוי על וגם

השכל. בתפיסת

c''vxz gqtd bg

ו.3) מז, ב"ר

וכשנכנס4) בישיבה. ולמד דוברובנה יליד היה מאריאשין נחמן ישראל ר'

ואחר ז"ל הלל ר' הרה"צ אל שלחהו צדק" "צמח בעל אדמו"ר לכ"ק ליחידות

מוהר"ש. אדמו"ר כ"ק ממקושרי היה כך

התניא5) בעל הגדול רבנו אצל שנים כמה שהיה החסידים מזקני אחד

משכיל היה צדק. צמח בעל רבנו אצל ואח"כ האמצעי, רבנו בנו אצל ואח"כ

אימרה אמר הלל ר' והרה"צ נפלאה בדרך היתה בתפלה ועבודתו בדא"ח גדול

חדשים. הרבה ללמוד צריכים יוסף אברהם ר' של

•
xq`nd zniyx

מתפלל1הילד הי' הגדול שרבנו ובעת בכך, מה של בדברים הי' משחק גילו, בן כנער מענדעלע, ר'

לובשם והי' בשרוכים קשורים תפילין של בתים כדוגמת מהם עושה אדמה, תּפוחי לוקח הוא הי'

והי' תפיליו, חולץ מענדעלע ר' הילד גם הי' תפיליו, חולץ הי' הגדול רבנו וכאשר ובראשו. בזרועו

קטנים. נערים כמשחק הרצּפה, גבי על ומושכם בהשרוכים אוחז עמהם, משחק

חלק1) אגרות-קודש - שם ל"התמים" נוסף ראה - לקמן בהבא
3 עמוד סוף ה'ש"ת חורף - תרצ"ו השיחות ספר ואילך. תק"ז ע' ד

וש"נ. ואילך.
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הסדקים אחד דרך ראינו הנ"ל, דברים שלשה על הדרוש חזרת על התחתון עדן בגן שחיכינו בעת

ר' והילד העיכוב, והסיר הגדול רבנו וישחה להשולחן, רגל סביבות הסתבך האדמה [מ]תּפוחי אחד כי

קטן. כילד וירקוד וירוץ במאד התענג מענדעלע

נשארתי ואנכי הדרוש, את לחזור ויכנסו הדלת את פתח דרבנוֿתם, תפילין הגדול רבנו כשחלץ

החסידים, אחד ענה שם, נשאר מי הגדול, רבינו שאל כרגע אך פנימה, לכנוס יראתי כי עמדי, על

אלטער א ווערן דאך קאן יונגערמאן א פון הוא, גם יכנס רבנו ואמר יונגערמאן, א געבליבן איז ַַַַַַָָָדארט

ַמאן.

קדש דברי הדברים רק מאומה, שמעתי ולא ראיתי לא הראשונים ברגעים כי עד במאד התבלבלתי

איזה ועבר ולבי, מוחי את ומלאו עיני, לנגד האירו מאן" אלטער א ווערן דאך קאן יונגערמאן א ַַַַַָָ"פון

האחרונה. בשורה ואעמוד ואכנס בינתי, אל באתי אשר עד זמן

מחפש ואולי, פן לי הי' נדמה בינינו, עצמו דוחק מענדעלע ר' הילד כי איך הרגשתי בשעה בה

בידיו, האדמה תּפוחי הוא אוחז כי ואראה ואפנה יבלבל, שלא ויראתי שלו הצעצועים אחד אחר הוא
לשמוע. יחפוץ כי הדבר האפשר במוחי: מחשבה ועברה לשמוע עצמו ודוחק

הערט. ער אז וויסען וועסט דו הערט, ער הערט, ער לאמר: הגדול רבנו קדוש קול ַואשמע

לחשוב יראתי בגןֿעדןֿהעליון עמדי בעוד הנה למנוחתי ובבואי נבהלתי, אלה קודש דברי לשמע

אחד. כל של מחשבותיו הוא רואה הגדול, רבנו אשר ראיתי, במוחש כי מחשבה איזה

לדעת עצמם לבין בינם החסידים ודרשו חקרו בינינו, הדרוש לחזור לההיכל ובואנו צאתנו, אחרי

בסוד ונשאר הערט, ער אז וויסען וועסט דו הערט, ער הערט, ער הגדול, רבינו אמר ולמי, מי, ַעל
שנים וחמשה מארבעים יותר .2גמור

הגדול ורבנו ופוסקים, גמרא רב בעיון למד כבר שנים שמונה בן מורנו אאזמו"ר כ"ק הוד בהיות

האמצעי, רבנו אאזמו"ר כ"ק הוד בנו לפני בלימוד והרחבה הגדולה וידיעתו כשרונותיו טיב את מפאר

זצ"ל מושקא חי' הרבנית בתו עבור לחתן אותו יקח כי אתו .3ומדבר

מיוחס שהוא עצמו על אמר האמצעי רבנו מופלאים, דיבורים היו ההיא בהשיחה אשר היא קבלה

וכתיב רבי, בן לו שיש יותר גדול יחוסו כי רבנו השיב רבי, אב לו שיש כו'4גדול מפיך ימושו לא כי

הי'. וכן בתך. עבור לחתן אותו קח ובכן עולם,

כעשרים (הסמוכה מאזינקעס לכפר פעמים כשלשה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נסע תרנ"א, בקיץ

שמואל ר' של דירתו בבית ומתאכסן סאסני) עיר ושם באבינאוויטש דרך לליובאוויטש ויארסט וחמשה

הורעוויטש חזרה.5ז"ל ה' ביום בא והי' מליובאוויטש א' ביום נוסע הי' .

סקאבלא ניסן ר' המלמד אצל חברים שלשה עם אז למדתי בבאֿמציעא6אנכי גמרא הי' הלימוד ,

אורחֿחיים, אדמו"ר שולחןֿערוך ותוספות, רש"י פירוש בסדרעם בקי הייתי (כבר פה בעל משניות

נוסחא2) א] [קכח, כג ע' ג חלק ב"התמים" זה כל דבר על ראה
.[146 הערה לעיל בהנסמן [וראה אחרת

ובאור3) נחלתה, תרכ"א בחורף תק"ן. בשנת ליאזנא בעיר [נולדה
ליובאוויטש בעיר כבודה ומקום נסתלקה. תרכ"א טבת* ח' הששי ליום
כ"ק [אשת סטערנא מרת הצדקנית הרבנית זקנתה אמה כבוד באוהל

ספר (ראה שיינא מרת הצדקנית הרבנית אמה וכבוד הזקן] אדמו"ר
ג). ע' תש"ג טבת והקדושה" "הקריאה .95 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות

א.4) פה, מציעא בבא וראה כא. נט, ישעי'
ואילך.5) שפה ע' ג חלק אגרות-קודש אודותיו ראה
(6.31 הערה 17 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה

.10 הערה 14 ע' תש"ו השיחות ספר ראה (*
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הוד הי' בשבוע ופעם רש"י. פירוש עם מקרא ברטנורה, פירוש עם תחלה שלמדתי אחרי ומועד) זרעים

תורה. בלקוטי דרוש סעיף בשבוע פעמים וב' תניא, פרק אתי לומד הרה"ק אאמו"ר כ"ק

* * *

ספרי עם מסכתות בכמה ובקי אתר, על היטב ללמוד יודע גדול למדן הי' ז"ל ניסן ר' המלמד

זמנם ומחבריהם, הביבליאגראפי') מענין ידע שלא (אף ספרים בשמות בקי גדול, מתמיד הי' החידוש,

פיו. על שגורים היו דוד וצמח ישנים והשפתי הדורות הסדר הקורות. וכל

על מתאונן הי' לא כן המלמדים, שאר כדרך קונס הי' שלא בזה המלמד ז"ל ניסן ר' הי' מופלא

עמו, לומד הי' לא כראוי, בלימוד להתענין חפץ אינו מתלמידיו מי אשר שראה בשעה אך התלמידים,

גימאכט האט - בטוב השיעור את שהכין מי עם וביותר שלומד, מה לדעת המתענין עם מתעסק ַָוהי'
גדול. היותר קנס זה הי' התלמידים ואצלנו - לייענען דעם גוט

* * *

לקחת הוא יכול אם ז"ל ניסן ר' המלמד את הקדוש הרב אאמו"ר כ"ק הוד שאל הימים באחד

שלם, שבוע זמן יבטל כי באמרו בזה חפץ לא ניסן ר' המלמד למאזינקעס, הכפר אל במסעו אותי
בהלימוד. כללית חולשה תכניס הנסיעה כי הוא ירא ובכלל

השביעית משנה חיי ותנאי חינוכי אופן כי אף - במעט שובב גם ואפשר הייתי, נער עוד כי אם
הנה זה בכל אחר, זמן באיזה יסופר עוד כאשר המותרות, ודרישת פינוק כל מאתי הסירו העשירית, עד

ואשר הנני, יחידי בן כי הידיעה לי החזירו תרנ"א קיץ עד תרמ"ט מקיץ חיי בתנאי והתמורה החילוף

רחמני'. אם ארוכים טובים לחיים ותבדל אוהב, אב יש לי גם

יכולתי לא אך טוב, באויר לשבת הנסיעה ועצם גוף לבד מטרה, יש זו בנסיעה אשר הבנתי זה בכל

בשבילו. שהוא בשבילי שהוא או בשבילי, שהוא בשבילו היא זו נסיעה מטרת אם להבין

* * *

בין להפריד אפשר אי אשר כזה יחוד גמור, ביחוד ומתאחד מתעצם הוא האמיתי במושגו ובן אב

אביו. של שנותיו יכפול טוב ובן להבן, חיים תורת האב של תענוגו ולזאת הדבקים,

* * *

כי דמיתי אנכי בקר, השני יום על נסיעתו דחה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אך אז, הי' מה אדע לא
אותי לקחת לבקש עוז הרהבתי לא מצדי אנכי אשר מובן דבר, לי הוגד שלא מכיון אבל אסע, אני גם

יכולה ימים לאיזה שהנסיעה כזו, הערה עשה ניסן ר' המלמד אשר אחרי ובפרט דאטשע, דשא, לנאות

בלימוד. החפץ בכללות חולשה להכניס היא

הצער עתה, זוכר הנני בבית, נשארתי ואנכי למאזינקעס, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נסע ב' ביום

טובתי הלא זה, על נתחרטתי ורגעים ניסן, ר' המלמד את מעוין הייתי רגעים אז, סבלתי אשר פנימי

גדולה. בהתמדה למדתי ההוא בשבוע פלא וכעין דורש, הוא

ביום תניא הפרק עמי לומד למאזינקעס, נוסע הקדוש הרב אאמו"ר כ"ק הוד אשר שבועות בהשני

הרביעית. עד השלישית משעה א' וביום מנחה, קודם בשבתֿקודש תורה לקוטי הששי,

* * *
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הוד הי' בשבוע ופעם רש"י. פירוש עם מקרא ברטנורה, פירוש עם תחלה שלמדתי אחרי ומועד) זרעים

תורה. בלקוטי דרוש סעיף בשבוע פעמים וב' תניא, פרק אתי לומד הרה"ק אאמו"ר כ"ק

* * *

ספרי עם מסכתות בכמה ובקי אתר, על היטב ללמוד יודע גדול למדן הי' ז"ל ניסן ר' המלמד

זמנם ומחבריהם, הביבליאגראפי') מענין ידע שלא (אף ספרים בשמות בקי גדול, מתמיד הי' החידוש,

פיו. על שגורים היו דוד וצמח ישנים והשפתי הדורות הסדר הקורות. וכל

על מתאונן הי' לא כן המלמדים, שאר כדרך קונס הי' שלא בזה המלמד ז"ל ניסן ר' הי' מופלא

עמו, לומד הי' לא כראוי, בלימוד להתענין חפץ אינו מתלמידיו מי אשר שראה בשעה אך התלמידים,

גימאכט האט - בטוב השיעור את שהכין מי עם וביותר שלומד, מה לדעת המתענין עם מתעסק ַָוהי'
גדול. היותר קנס זה הי' התלמידים ואצלנו - לייענען דעם גוט

* * *

לקחת הוא יכול אם ז"ל ניסן ר' המלמד את הקדוש הרב אאמו"ר כ"ק הוד שאל הימים באחד

שלם, שבוע זמן יבטל כי באמרו בזה חפץ לא ניסן ר' המלמד למאזינקעס, הכפר אל במסעו אותי
בהלימוד. כללית חולשה תכניס הנסיעה כי הוא ירא ובכלל

השביעית משנה חיי ותנאי חינוכי אופן כי אף - במעט שובב גם ואפשר הייתי, נער עוד כי אם
הנה זה בכל אחר, זמן באיזה יסופר עוד כאשר המותרות, ודרישת פינוק כל מאתי הסירו העשירית, עד

ואשר הנני, יחידי בן כי הידיעה לי החזירו תרנ"א קיץ עד תרמ"ט מקיץ חיי בתנאי והתמורה החילוף

רחמני'. אם ארוכים טובים לחיים ותבדל אוהב, אב יש לי גם

יכולתי לא אך טוב, באויר לשבת הנסיעה ועצם גוף לבד מטרה, יש זו בנסיעה אשר הבנתי זה בכל

בשבילו. שהוא בשבילי שהוא או בשבילי, שהוא בשבילו היא זו נסיעה מטרת אם להבין

* * *

בין להפריד אפשר אי אשר כזה יחוד גמור, ביחוד ומתאחד מתעצם הוא האמיתי במושגו ובן אב

אביו. של שנותיו יכפול טוב ובן להבן, חיים תורת האב של תענוגו ולזאת הדבקים,

* * *

כי דמיתי אנכי בקר, השני יום על נסיעתו דחה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אך אז, הי' מה אדע לא
אותי לקחת לבקש עוז הרהבתי לא מצדי אנכי אשר מובן דבר, לי הוגד שלא מכיון אבל אסע, אני גם

יכולה ימים לאיזה שהנסיעה כזו, הערה עשה ניסן ר' המלמד אשר אחרי ובפרט דאטשע, דשא, לנאות

בלימוד. החפץ בכללות חולשה להכניס היא

הצער עתה, זוכר הנני בבית, נשארתי ואנכי למאזינקעס, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נסע ב' ביום

טובתי הלא זה, על נתחרטתי ורגעים ניסן, ר' המלמד את מעוין הייתי רגעים אז, סבלתי אשר פנימי

גדולה. בהתמדה למדתי ההוא בשבוע פלא וכעין דורש, הוא

ביום תניא הפרק עמי לומד למאזינקעס, נוסע הקדוש הרב אאמו"ר כ"ק הוד אשר שבועות בהשני

הרביעית. עד השלישית משעה א' וביום מנחה, קודם בשבתֿקודש תורה לקוטי הששי,

* * *



���ayiefloey`x meiqelwpe`

æìàáLiåïåùàøõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤
ïrðki''yx:áälà|-ïa óñBé á÷ré úBãìz §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤

ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr-òáL§©¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ
éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð àeäå§´©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´
-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå åéáà̈¦®©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤

íäéáài''yx:â-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå £¦¤«§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨
úðúk Bì äNrå Bì àeä íéð÷æ-ïá-ék åéðä½̈¦«¤§ª¦¬−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤
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(‡)'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ.עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְִֵֵֶַַַָָ

קצרה, ּבדר וחׁשּוביםותֹולדֹותיו ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפרׁש

ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, את ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹהֹוריׁשּו

חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ארּכה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבדר

ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפני

ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ׁשּמאדם ְְְִִִֵֶֶַַָָֹּדֹורֹות

ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי לנח ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּוכׁשּבא

אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם קּצר אברהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָועד

אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָהארי

את ׁשּמֹוצא עד ּבכברה וכֹוברֹו ּבחֹול ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָממׁשמׁש

הּצרֹורֹות את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּמרּגלית,

יעקב", "וּיׁשב אחר: (ּדבר הּמרּגלית. ונֹוטל ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמּידֹו

הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּפׁשּתני

אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּתמּה:

ׁשּׂשֹורף ,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָמׁשיב

הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', ְֲִִֶַַַָָָָָֹֻאת

מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻלמעלה,

ּוכתיב: יֹוסף", יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹּכתיב

עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית ְֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ"והיה

ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא ניצֹוץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻלקׁש",

יׁשן): ÚÈ˜·(·)ּברׁש"י ˙B„Ïz ‰l‡.ׁשל ואּלה ְִַָָ≈∆…¿«¬…ְֵֶֶ

ׁשּבאּו עד וגלּגּוליהם יּׁשּוביהם אּלה יעקב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּתֹולדֹות

ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: סּבה יּׁשּוב. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלכלל

אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו זה, ידי על ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָוגֹו'",

על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְִִִֶַָָָָיּׁשּוב

ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש ְְְִֵַַַָָָָָָָאפניו",

ּדברים: ּכּמה מּפני ּביֹוסף עצמֹויעקב ׁשּכל אחת, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

אּלא לבן אצל עבד לא יעקב וׁשהיהׁשל ּברחל, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ּדֹומה יֹוסף ׁשל איקֹונין ּׁשארעזיו מה וכל לֹו, ְִִִֵֵֶֶֶַַָ

אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹליעקב

הרּבה וכן להרגֹו, מבּקׁשים אחיו וזה להרגֹו ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמבּקׁש

ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבבראׁשית

יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ ּבׁשלוה, ליׁשב ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֻיעקב

ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָצּדיקים

לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּוא:

הּזה'?: ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב מבּקׁשים אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבא,

¯Ú� ‡e‰Â.מתּקןׁש נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ¿««ְֲֲֵֵֶֶַַַָָ

יפה נראה ׁשּיהיה ּכדי ּבעיניו, ממׁשמׁש :ּבׂשערֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

‰‰Ï· È�aŒ˙‡.לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל ּכלֹומר, ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֶַָָ

מקרבן: והּוא אֹותן מבּזין אחיו ‡˙Ì˙acŒׁשהיּו ְְְְִֶֶַָָָָָ∆ƒ»»
‰Ú¯.ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה היהּכל לאה, ּבני »»ְְֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּומזלזלין החי, מן אבר אֹוכלין ׁשהיּו לאביו: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּגיד

על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָּבבני

החי:העריֹות. מן אבר על לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְֲִִֵַַַָָָָָָָ

חי אכלּוהּו ולא ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר ,"וּיׁשחטּו ְְְְֲֲִִִִִִַַָָֹ

'עבדים': לאחיהם ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָועל

עליהם: ׁשּסּפר העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ"לעבד

וגֹו'": אדניו אׁשת ּדּבה.Ì˙ac"וּתּׂשא לׁשֹון ּכל ְֲִֵֶַָָֹƒ»»ְִָָ

רעה, ּבהם לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֹפרלי"ץ

מסּפר: ז)לׁשֹון:.ac‰היה השירים "ּדֹובב(שיר ְֵַָָƒ»ְֵ

יׁשנים לעת.ÌÈ�˜ÊŒÔa(‚)":ׂשפתי לֹו ׁשּנֹולד ְְִִֵֵ∆¿Àƒְֵֶַ
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ּכלזקנתֹו. לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְִִִֵֵַַָָ

ׁשהיה אחר: ּדבר לֹו. מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמה

לֹו: ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין י).ÌÈqtזיו לׁשֹון(שבת ִִִֶֶ«ƒְ

"ּכתנת ּוכמֹו ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַֹּכלי

ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון, ּדתמר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָהּפּסים"

ּוליׁשמעאלים ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָצרֹותיו:

ÌÏLÏ(„)ּולמדינים: B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ.מּתֹו ְְִִָ¿…»¿«¿¿»…ִ

ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹּגנּותם

עּמֹו:.B¯acּבּלב: ‡ÌÈnÏ(Ê)לדּבר ÌÈÓl‡Ó. ֵַ«¿ְִֵַ¿«¿ƒ¬Àƒ
וכן: עמרין, אסרן' 'מאּסרין קכו)ּכתרּגּומֹו: (תהלים ְְְְְֱֳִִֵַַָָָ

'והאלּמֹות מׁשנה: ּבלׁשֹון וכמֹוהּו אלּמתיו", ְְְְֲֲִִֵָָָָֹֹֻֻ"נׂשא

ּומכריז': ‡È˙nÏנֹוטל ‰Ó˜.:נזקפה‰·v�ŒÌ‚Â. ְִֵַ»»¬À»ƒְְִָ¿«ƒ»»
עמדּה על על.ÂÈ¯·cŒÏÚÂ(Á)ּבזקיפה:לעמד ְְֲִִַַָָָֹ¿«¿»»ַ

לאביהם: מביא ׁשהיה רעה tÒÈÂ¯(È)ּדּבתם ֲִִִֵֶֶַָָָָָָ«¿«≈
ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡.,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר לאחר ∆»ƒ¿∆∆»ְְִֵֶֶַַָ

ּבפניהם לאביו וסּפרֹו ׁשהיה.BaŒ¯Ú‚iÂ:חזר לפי ְְְְִִִֵֶַָָ«ƒ¿«ְִֶָָ

עליו: ׂשנאה �·B‡מּטיל ‡B·‰.ּכבר אּמ 'והלא ְִִַָָָ¬»ְְֲִַָֹ

מּגיעין(ב"ר)מתה'? ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּכאּמֹו ׁשּגּדלּתּו למדּו:(ב"ר)לבלהה, ורּבֹותינּו . ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

ויעקב ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום ׁשאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹ'מּכאן,

לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו מּלב הּדבר להֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנתּכּון

אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: ְְְֲִֵֶֶַָָָאמר



��� ayiefloey`x mei qelwpe`

íéqti''yx:(éåì)ãáäà Búà-ék åéçà eàøiå ©¦«©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³
eìëé àìå Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−

ì BøacíìLi''yx:äãbiå íBìç óñBé íìçiå ©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−
:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàìåíäéìà øîàiå §¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤£¥¤®

:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîLæäpäå ¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦Â§¦¥Â
äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìài''yx:(ìàøùé) £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
ç-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦

Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz ìBLî̈¬¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½
åéøác-ìrå åéúîìç-ìr'yxi':èãBò íìçiå ©£«ŸŸ−̈§©§¨¨«©©«£¬ŸÆ

äpä øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤®̈©ÀŸ¤¦¥̧
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç̈©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNréåéáà-ìà øtñéå ¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«©§©¥´¤¨¦»
äî Bì øîàiå åéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©´Ÿ¤½¨²
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàåäöøà Eì úåçzLäì Ei''yx: §¦§´§©¤½§¦§©«£−Ÿ§−¨«§¨

:ÈqÙ„ ‡�ezk dÏ „·ÚÂדBÊÁÂ «¬«≈ƒ»¿«≈«¬

ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡¬ƒ¬≈»≈¿≈¬

Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È B�Òe È‰BÁ‡ ÏkÓƒ»¬ƒ¿»≈¿»»»

:ÌÏLÏ dnÚ ‡ÏlÓÏהÌÏÁÂ ¿«»»ƒ≈ƒ¿»«¬«

È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ

:d˙È B�Ò „BÚ eÙÈÒB‡Âו¯Ó‡Â ¿ƒ¿»≈«¬«

Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ

:˙ÈÓÏÁזÔÈ¯q‡Ó ‡�Á�‡ ‡‰Â ¬≈ƒ¿»¬«¿»¿«¿ƒ

˙Ó˜ ‡‰Â ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡¡»»¿«¿»¿»»«

‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»

Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡ Ô¯ÁzÒÓƒ¿«¬»¡»»¿¿»¿»

:Èz¯Ò‡ÏחÈ‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â ∆¡«¿ƒ«¬»≈¬ƒ

‡�ÏÚ CÏÓÓÏ Èn„Ó z‡ eÎÏÓ‰¬«¿«¿¿«≈¿ƒ¿«»»»

‡�a ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«»»

ÏÚ d˙È B�Ò „BÚ eÙÈÒB‡Â¿ƒ¿»≈«

:È‰BÓb˙t ÏÚÂ È‰BÓÏÁטÌÏÁÂ ∆¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¬«

d˙È ÈÚzL‡Â ‡�¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈

‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»

„ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓL ‡‰Â „BÚ¿»ƒ¿»¿ƒ¬»¿«

:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ¬«¿«»»¿»ƒ

ÛÊ�eי È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«

‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ da≈¬ƒ«¬«≈»∆¿»

È˙È� ‡˙ÈÓ‰ ‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¬≈¿»¬≈»≈≈

ÏÚ CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡�‡¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»«

é"ùø

ּכלזקנתֹו. לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְִִִֵֵַַָָ

ׁשהיה אחר: ּדבר לֹו. מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמה

לֹו: ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין י).ÌÈqtזיו לׁשֹון(שבת ִִִֶֶ«ƒְ

"ּכתנת ּוכמֹו ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַֹּכלי

ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון, ּדתמר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָהּפּסים"

ּוליׁשמעאלים ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָצרֹותיו:

ÌÏLÏ(„)ּולמדינים: B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ.מּתֹו ְְִִָ¿…»¿«¿¿»…ִ

ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹּגנּותם

עּמֹו:.B¯acּבּלב: ‡ÌÈnÏ(Ê)לדּבר ÌÈÓl‡Ó. ֵַ«¿ְִֵַ¿«¿ƒ¬Àƒ
וכן: עמרין, אסרן' 'מאּסרין קכו)ּכתרּגּומֹו: (תהלים ְְְְְֱֳִִֵַַָָָ

'והאלּמֹות מׁשנה: ּבלׁשֹון וכמֹוהּו אלּמתיו", ְְְְֲֲִִֵָָָָֹֹֻֻ"נׂשא

ּומכריז': ‡È˙nÏנֹוטל ‰Ó˜.:נזקפה‰·v�ŒÌ‚Â. ְִֵַ»»¬À»ƒְְִָ¿«ƒ»»
עמדּה על על.ÂÈ¯·cŒÏÚÂ(Á)ּבזקיפה:לעמד ְְֲִִַַָָָֹ¿«¿»»ַ

לאביהם: מביא ׁשהיה רעה tÒÈÂ¯(È)ּדּבתם ֲִִִֵֶֶַָָָָָָ«¿«≈
ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡.,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר לאחר ∆»ƒ¿∆∆»ְְִֵֶֶַַָ

ּבפניהם לאביו וסּפרֹו ׁשהיה.BaŒ¯Ú‚iÂ:חזר לפי ְְְְִִִֵֶַָָ«ƒ¿«ְִֶָָ

עליו: ׂשנאה �·B‡מּטיל ‡B·‰.ּכבר אּמ 'והלא ְִִַָָָ¬»ְְֲִַָֹ

מּגיעין(ב"ר)מתה'? ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּכאּמֹו ׁשּגּדלּתּו למדּו:(ב"ר)לבלהה, ורּבֹותינּו . ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

ויעקב ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום ׁשאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹ'מּכאן,

לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו מּלב הּדבר להֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנתּכּון

אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: ְְְֲִֵֶֶַָָָאמר
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àéøácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éåi''yx: ©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«
(ìåçá ë''ò)éðùáéïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ

íëLa íäéáài''yx:âéóñBé-ìà ìûøNé øîàiå £¦¤−¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À
éçà àBìäEçìLàå äëì íëLa íérø E £³©¤̧ÆŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´

éðpä Bì øîàiå íäéìài''yx:ãéàð-Cì Bì øîàiå £¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧
éçà íBìL-úà äàøïàvä íBìL-úàå E §¥¹¤§³©¤̧Æ§¤§´©½Ÿ

àáiå ïBøáç ÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½©¨−Ÿ
äîëLi''yx:åèärú äpäå Léà eäàöîiå §¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−

Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOai''yx: ©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«
æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½

:íérø íä äôéàæéäfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½
óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL ék¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ®̈§¨©¥³¤¥Æ

ïúãa íàöîiå åéçà øçài''yx:çéBúà eàøiå ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−
Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−

Búéîäìi''yx:èéäpä åéçà-ìà Léà eøîàiå ©«£¦«©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À
:àa äælä úBîìçä ìraëäzrå|eëì ©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«§©¨´§´

:‡Ú¯‡יא˜ÂÈ‰BÁ‡ d· e‡Èp «¿»¿«ƒ≈¬ƒ

:‡Ób˙t ˙È ¯Ë� È‰e·‡Â«¬ƒ¿«»ƒ¿»»

Ú�‡יב ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»

:ÌÎLa ÔB‰e·‡„יג¯Ó‡Â «¬ƒ¿∆«¬«

ÔÚ¯ CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¬»«»»»

ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿

:‡�‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡ÂידdÏ ¯Ó‡Â «¬«≈»¬»«¬«≈

CeÁ‡„ ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»

‡Ób˙t È�·˙‡Â ‡�Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»

‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓ dÁÏLÂ¿«¿≈ƒ≈«∆¿«¬»

:ÌÎLÏטו‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â ƒ¿∆¿«¿¿≈«¿»¿»

‡¯·b dpÏ‡Le ‡Ï˜Áa ÈÚ»̇≈¿«¿»¿»ƒ≈«¿»

:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏטז˙È ¯Ó‡Â ¿≈«»«¿»≈«¬«»

‡ÎÈ‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡�‡ ÈÁ‡««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»

:ÔÚ¯ Ôep‡יזeÏË� ‡¯·b ¯Ó‡Â ƒ»»«¬««¿»¿»

ÏÊÈ� ÔÈ¯Ó‡c ˙ÈÚÓL È¯‡ ‡kÓƒ»¬≈¿»ƒ¿»¿ƒ≈≈

È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Âיחd˙È BÊÁÂ ¿«¿¿ƒ¿…»«¬»≈

ÔB‰˙ÂÏ ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ«»¿≈¿»¿

:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

È¯Óיט ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈

:‡˙‡ ÈÎÈ„ ‡iÓÏÁכB˙‡ ÔÚÎe ∆¿«»≈ƒ¬»¿«¡

‡iab ÔÓ ‡„Áa dpÓ¯�Â dpÏË˜�Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒÀ«»

é"ùø

ּבטל הּוא הּׁשאר ּכ ,(ב"ר)ּבאּמ:(‡È)¯ÓL ְְְִֵַָָָ»«
¯·c‰Œ˙‡.:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין היה ∆«»»ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

כו) וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאֿ(איוב ְֱִֵֵֹֹֻ

ּתמּתין: לא עלֿחּטאתי", BÚ¯Ï˙(È·)ּתׁשמר ְְִִִַַַָֹֹƒ¿
Ô‡ˆŒ˙‡.לרעֹות אּלא הלכּו ׁשּלא 'את', על נקּוד ∆…ְְִֶֶֶַָָָֹ

עצמן ּוזריזּות,.‰È�p(È‚):(ב"ר)את ענוה לׁשֹון ְֶַָƒ≈ƒְְֲִָָ

ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ּפי על ואף אביו, למצות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנזּדרז

אֹותֹו: ÔB¯·Á(È„)ׁשּׂשֹונאין ˜ÓÚÓ.חברֹון והלא ְִֶ≈≈∆∆¿ְֲֶַֹ

ׁשּנאמר: יג)ּבהר, עד(במדבר וּיבא ּבּנגב "וּיעלּו ֱֲֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

אּלא: צּדיק(ב"ר)חברֹון"? אֹותֹו ׁשל עמּקה 'מעצה ְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ּבין לאברהם ּׁשּנאמר מה לקּים ּבחברֹון, ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקבּור
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מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", אֹומרים הם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָּכן:

אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹֹ"ונראה

"ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר ואי ׁשּלי. אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּלכם

ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹמהּֿיהיּו

�LÙ(Î‡)חלֹומֹותיו: epk� ‡Ï.היא זֹו נפׁש מּכת ֲָ…«∆»∆ִֶֶַַ

‡˙B(Î·)מיתה: ÏÈv‰ ÔÚÓÏ.הּקדׁש רּוח ִָ¿«««ƒ…ֶַַֹ

זאת אמר ׁשּלא ראּובן על להּצילהעידה אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּבכֹור 'אני אמר: מּׁשם. ויעלּנּו הּוא ׁשּיבא ְְֲֲִִֶֶַַָָָֹאֹותֹו,

ּבי': אּלא הּסרחֹון יתלה לא ׁשּבכּלן, ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻוגדֹול

(‚Î)Bz�zkŒ˙‡.:חלּוק ‰ÌÈqtזה ˙�˙kŒ˙‡. ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒ
אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיוהּוא על :(ב"ר)יֹותר ִִֵֶֶַָָ

(„Î)ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â.:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְֱִֶֶַַָ

מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", ְִִֵֵֵֵֶַַַָ"והּבֹור

אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין לֹומר: ְֲִִֵֵַַַָָּתלמּוד

ועקרּבים ּבֹונחׁשים כב)יׁש שבת :(ב"ר. ְְְִִֵַַָ

(‰Î)˙Á¯‡.הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', ּכתרּגּומֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַָ

B‚Â'ארח: ÌÈ‡N� Ì‰ÈlÓ‚e.הּכתּוב ּפרסם לּמה ַֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵַָָָ

ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע מּׂשאם? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאת

ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּדרּכן

רע מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים נזּדּמנּו ולזה :רע, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

˙‡Î�.:וכן נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי ּכל ¿…ְְְְִִֵֵֵַָָָֹ

כ) ב מרקחת(מלכים נכתה", ּבית ּכל את ְְְִֵֵֶַַַַָֹֹ"וּיראם

ׁשעוה: לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ׂשרף.È¯ˆeּבׂשמיו, ְְְְְְֲִֵַָָָ¿ƒָָ

סּמני עם הּנמנה נטף והּוא הּקטף, מעצי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹוטף

מׁשנה,.ËÏÂ:הּקטרת ּבלׁשֹון ׁשמֹו לּוטיתא ְֶַֹ»…ְְְִִִָָ

אשטרוליזא"ה, ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ְְְֵֵֵֶֶַֹורּבֹותינּו

נּדה ח)ּבמּסכת ּממֹון,.ÚˆaŒ‰Ó(ÂÎ):(דף מה ְִֶֶַָ«∆«ַָ

‡˙BÓcŒּכתרּגּומֹו: e�ÈqÎÂ.את מיתתֹו:ונעלים ְְַ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ
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ועקרּבים ּבֹונחׁשים כב)יׁש שבת :(ב"ר. ְְְִִֵַַָ

(‰Î)˙Á¯‡.הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', ּכתרּגּומֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַָ

B‚Â'ארח: ÌÈ‡N� Ì‰ÈlÓ‚e.הּכתּוב ּפרסם לּמה ַֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵַָָָ

ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע מּׂשאם? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאת

ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּדרּכן

רע מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים נזּדּמנּו ולזה :רע, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

˙‡Î�.:וכן נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי ּכל ¿…ְְְְִִֵֵֵַָָָֹ

כ) ב מרקחת(מלכים נכתה", ּבית ּכל את ְְְִֵֵֶַַַַָֹֹ"וּיראם

ׁשעוה: לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ׂשרף.È¯ˆeּבׂשמיו, ְְְְְְֲִֵַָָָ¿ƒָָ

סּמני עם הּנמנה נטף והּוא הּקטף, מעצי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹוטף

מׁשנה,.ËÏÂ:הּקטרת ּבלׁשֹון ׁשמֹו לּוטיתא ְֶַֹ»…ְְְִִִָָ

אשטרוליזא"ה, ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ְְְֵֵֵֶֶַֹורּבֹותינּו

נּדה ח)ּבמּסכת ּממֹון,.ÚˆaŒ‰Ó(ÂÎ):(דף מה ְִֶֶַָ«∆«ַָ

‡˙BÓcŒּכתרּגּומֹו: e�ÈqÎÂ.את מיתתֹו:ונעלים ְְַ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ



��ayiefliyily meiqelwpe`

Bîc-úài''yx:æëíéìàrîLiì epøkîðå eëì ¤¨«§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À
àeä eðøNá eðéçà-ék Bá-éäz-ìà eðãéå§¨¥̧Æ©§¦½¦«¨¦¬§¨¥−®

åéçà eòîLiåi''yx:çëíéðéãî íéLðà eøáriå ©¦§§−¤¨«©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹
øBaä-ïî óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ¦©½
óñk íéøNra íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−§¤§¦´¨®¤

äîéøöî óñBé-úà eàéáiåi''yx:èëïáeàø áLiå ©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨©¨³¨§¥Æ
-úà òø÷iå øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà¤©½§¦¥¬¥«¥−©®©¦§©−¤

åéãâai''yx:ìepðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå §¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½
àá-éðà äðà éðàåi''yx:àìúðúk-úà eç÷iå ©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤

úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤
ícai''yx:áìeàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ

àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà-ìà¤£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈
ða úðúkä:àì-íà àåä Eâìøîàiå døékiå ©§¯Ÿ¤¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ

óøè óøè eäúìëà ärø äiç éða úðúk§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−
óñBéi''yx:ãì÷ù íNiå åéúìîN á÷ré òø÷iå ¥«©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−Ÿ

:dÓcכזÈ‡·¯ÚÏ dp�aÊ�e e˙‡ ¿≈¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈

‡�eÁ‡ È¯‡ d· È‰˙ ‡Ï ‡�„ÈÂƒ»»»¿≈≈¬≈¬»

:È‰BÁ‡ dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡�¯Ò·ƒ¿»»¿«ƒƒ≈¬ƒ

È¯bzכח È‡�È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈

‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È e˜Èq‡Â e„È‚�e¿ƒ¿«ƒ»≈ƒÀ»

ÔÈ¯ÒÚa È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È e�ÈaÊÂ¿«ƒ»≈«¬»»≈¿∆¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

ÈÏ˙כט ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈

:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e ‡a‚a ÛÒBÈ≈¿À»¿«»¿ƒ

ÓÈÏeÚ‡ל ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»

:È˙‡ ‡�‡ Ô‡Ï ‡�‡Â È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¬»¿»¬»»≈

„ÛÒBÈלא ‡�ezk ˙È e·ÈÒ�e¿ƒ»ƒ»¿≈

˙È eÏ·Ëe ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ eÒÈÎ�e¿ƒ¿ƒ«ƒ≈¿»»

:‡Ó„a ‡�ezkלב˙È eÁlLÂ ƒ»ƒ¿»¿«»»

ÔB‰e·‡ ˙ÂÏ eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡�ezkƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«¬

Ú„BÓzL‡ ‡�ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡�ezÎ‰ ÔÚk¿«¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ezk�‡לג ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»

dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ È¯·„ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»¬»«≈

:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜ÓלדÚÊ·e ƒ¿«¿ƒ≈¿«

‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ«¬««»

ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â dˆ¯Áa¿«¿≈¿ƒ¿«««¿≈ƒ

é"ùø

(ÊÎ)eÚÓLiÂ.ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְִִִִֵֶַָָ

אל יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה ּכגֹון ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹקּבלת

ׁשהּוא וכל 'נקּבל', מתרּגם ונׁשמע", "נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻאביו",

אלהים ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ְְְְֱִִִֶֶַַָֹֹׁשמיעת

יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ּבּגן", ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמתהּל

'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את ְְְְְִֶַָָָָֻֻֻ"ׁשמעּתי

קדמי': ׁשמיע ּוׁשמע, e¯·ÚiÂ(ÁÎ)ּוׁשמעת, ְְְֳִַַַַַָ«««¿
ÌÈ�È„Ó ÌÈL�‡.והֹודיע אחרת, ׁשּירא היא זֹו ¬»ƒƒ¿»ƒְֲִִֶֶַַָָ

הרּבה ּפעמים ׁשּנמּכר יעקב.eÎLÓiÂ:הּכתּוב ּבני ְְְִִֵֶַַַָָ«ƒ¿¿ְֲֵַֹ

הּבֹור, מן יֹוסף לּיׁשמעאלים,את וּימּכרּוהּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַ

לּמצרים: והּמדינים לּמדינים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָוהּיׁשמעאלים

(ËÎ)Ô·e‡¯ ·LiÂ.,ׁשם היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְִִָָָָֹ

אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּגיע

אביו: יצּועי ׁשּבלּבל על ּובתעניתֹו ּבׂשּקֹו היה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעסּוק

(Ï)‡·ŒÈ�‡ אברח.‡�‰ אּבא?:אנה ׁשל מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(‡Ï)ÌÈfÚ ¯ÈÚN.:אדם לׁשל ּדֹומה .‰zk�˙ּדמֹו ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆
ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָזה

נקּוד ּבד" "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ"ּכתנת

È�a(Ï‚)'ּכתנת': ˙�˙k ¯Ó‡iÂ.:זֹו iÁ‰היא ְֶֹ«…∆¿…∆¿ƒִ«»
e‰˙ÏÎ‡ ‰Ú¯.,הּקדׁש רּוח ּבֹו סֹופֹו(ב"ר)נצנצה »»¬»»¿ְְִֶַַָֹ

לֹו ּגּלה לא ולּמה ּפֹוטיפר. אׁשת ּבֹו ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתתּגרה

ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּוא? ּברּו ְְְֱִִִֶֶֶַָָָהּקדֹוׁש

להּקד וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, עּמהם,מי הּוא ּברּו ֹוׁש ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

אמר:(תנחומא) חי ׁשהּוא יֹודע היה יצחק ְֲִֵֶַַַָָָָָאבל

לגּלֹות רֹוצה אינֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש אגּלה, האי'ְְֲֵֵֶֶַַַָָָ

¯ÌÈa(Ï„)לֹו'?: ÌÈÓÈ.מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒִִֶֶַָָָ

ּבןֿׁשבעֿ "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ׁשּירד ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹעד

ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן וגֹו'", ׁשנה ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹעׂשרה

ayiegliriax mei qelwpe`

íéaø íéîé Bða-ìr ìaàúiå åéðúîai''yx: §¨§¨®©¦§©¥¬©§−¨¦¬©¦«
äìïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ

äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨
åéáà Búà jáiåi''yx:åìBúà eøëî íéðãnäå ©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−

øù äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−Ÿ
íéçahäi''yx:ôéòéáøçìààåää úra éäéå ©©¨¦«©«§¦Æ¨¥´©¦½

éîlãr Léà-ãr èiå åéçà úàî äãeäé ãøiå©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−
äøéç BîLei''yx:áLéà-úa äãeäé íL-àøiå §¬¦¨«©©§¨¯§¨²©¦¬

äéìà àáiå äçwiå reL BîLe éðrðki''yx: §©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨
â:ør BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzåãøäzå ©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«©©¬©

:ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBòäóñzå −©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«©³Ÿ¤
äéäå äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBòÆ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®§¨¨¬

:ÔÈ‡ÈbÒלהÏÎÂ È‰B�a ÏÎ eÓ˜Â «ƒƒ¿»»¿ƒ¿»

‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ d˙eÓÁ�Ï d˙�a¿»≈¿«¬≈¿»≈¿«»»

˙ÂÏ ˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ�«̇¿ƒ«¬«¬≈≈¿«

ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ)«¿ƒ«¬≈»ƒ¿

:È‰e·‡ d˙È ‡Î·eולÈ‡�È„Óe ¿»»≈¬ƒƒ¿»»≈

‡a¯ ¯ÙÈËBÙÏ ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È e�ÈaÊ«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ««»

:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„א‰Â‰Â ¿«¿…«»«»«¬»

˙ÂlÓ ‰„e‰È ˙Á�e ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«

‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»

:‰¯ÈÁ dÓLeבÔn˙ ‡ÊÁÂ ¿≈ƒ»«¬»«»

ÚeL dÓLe ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È¿»«¿««»»¿≈«

:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·Ò�Âג˙‡ÈcÚÂ ¿»¿«¿«¿»«¿«ƒ«

:¯Ú dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»¿»»¿≈≈

e˜¯˙ד ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«

:Ô�B‡ dÓL ˙Èה„BÚ ˙ÙÈÒB‡Â »¿≈»¿ƒ«

‰ÏL dÓL ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»¿«»¿≈≈»

:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

é"ùø

הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפני

כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב הרי למצרים, יעקב ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּבא

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא יז)ׁשנה כ'(מגילה ֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ

מּבית ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשנה

ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה ְְְֳִִִֵֵֵָָָָָָָֻלבן:

,"ּבבית ׁשנה עׂשרים "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזהּו

ּכנגּדן: ללקֹות וסֹופי הן עלי הן, ŒÏÎÂ(Ï‰)לי ְְְְִִִֵֵֶַָָ¿»
ÂÈ˙�a.נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿…»ְְְֲִֵַָָ

וׁשבט ׁשבט ּכל אֹומר:עם נחמיה רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, ְְְֲִֶַַַָָָָָֹ'ּכנענּיֹות

ּולכּלתֹו, ּבנֹו, לחתנֹו, מּלקרא נמנע אדם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹׁשאין

ÌÁ�˙‰Ïּבּתֹו': Ô‡ÓÈÂ.(ב"ר)מקּבל אדם אין ִ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְֵֵַָָ

נגזרה הּמת ׁשעל ׁשּמת, וסבּור החי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתנחּומין

החי: על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ‡¯„ּגזרה ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ≈≈
È�aŒÏ‡.מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ּכמֹו: ∆¿ƒְְְְְְִִֵֶַַַ

'על': כא)ּבלׁשֹון ב ּבית(שמואל ואל ׁשאּול "אל ְְִֵֶֶַָ

ד)הּדמים", א האלהים,(שמואל ארֹון הּלקח "אל ֱֲִִִֶַַָָָֹ

ואיׁשּה":(מות)ואל Ï‡L‰חמיה Ï·‡.,ּכפׁשּוטֹו ְְִִֶָָָ»≈¿…»ְִ

ּכל אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי הּוא: קבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹלׁשֹון

ּבידי מסּור היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָימי'.

מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם הּגבּורה: ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻמּפי

ּגיהּנם: רֹואה ׁשאיני ‡·ÂÈאני B˙‡ j·iÂ.יצחק ֲִִִֵֵֶֶָ«≈¿¿…»ƒְִָ

היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו מּפני ּבֹוכה ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹהיה

חי:מתאּבל, ׁשהּוא יֹודע .‰ÌÈÁah(ÂÏ)ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָ««»ƒ
:הּמל ּבהמֹות ‰‰Â‡(‡)ׁשֹוחטי ˙Úa È‰ÈÂ. ֲֲֵֶֶַַ«¿ƒ»≈«ƒ

ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָלּמה

ּכׁשראּו מּגדּלתֹו, אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻיֹוסף?

אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבצרת

:'ל ׁשֹומעים היינּו להׁשיבֹו מאת.ËiÂאמרּת ְְְֲִִִַַָָָ«≈ֵֵ

ÈÓl„Úאחיו: LÈ‡ „Ú.:עּמֹו .È�Ú�k(·)נׁשּתּתף ֶָ«ƒ¬À»ƒְִִֵַ¿«¬ƒ
ב"ר)ּתּגרא נ. ÈÊÎa·(‰):(פסחים ‰È‰Â.ׁשם ַָָ¿»»ƒ¿ƒֵ

נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמקֹום,

לׁשֹון: טו)'ּכזיב', אכזב",(ירמיה ּכמֹו לי ּתהיה "היֹו ְְְְְִִִֶַָָ

נה) ּכן,(ישעיה לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא ְְְֲִֵֵֶַָֹֹ"אׁשר
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íéaø íéîé Bða-ìr ìaàúiå åéðúîai''yx: §¨§¨®©¦§©¥¬©§−¨¦¬©¦«
äìïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ

äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨
åéáà Búà jáiåi''yx:åìBúà eøëî íéðãnäå ©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−

øù äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−Ÿ
íéçahäi''yx:ôéòéáøçìààåää úra éäéå ©©¨¦«©«§¦Æ¨¥´©¦½

éîlãr Léà-ãr èiå åéçà úàî äãeäé ãøiå©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−
äøéç BîLei''yx:áLéà-úa äãeäé íL-àøiå §¬¦¨«©©§¨¯§¨²©¦¬

äéìà àáiå äçwiå reL BîLe éðrðki''yx: §©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨
â:ør BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzåãøäzå ©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«©©¬©

:ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBòäóñzå −©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«©³Ÿ¤
äéäå äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBòÆ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®§¨¨¬

:ÔÈ‡ÈbÒלהÏÎÂ È‰B�a ÏÎ eÓ˜Â «ƒƒ¿»»¿ƒ¿»

‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ d˙eÓÁ�Ï d˙�a¿»≈¿«¬≈¿»≈¿«»»

˙ÂÏ ˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ�«̇¿ƒ«¬«¬≈≈¿«

ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ)«¿ƒ«¬≈»ƒ¿

:È‰e·‡ d˙È ‡Î·eולÈ‡�È„Óe ¿»»≈¬ƒƒ¿»»≈

‡a¯ ¯ÙÈËBÙÏ ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È e�ÈaÊ«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ««»

:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„א‰Â‰Â ¿«¿…«»«»«¬»

˙ÂlÓ ‰„e‰È ˙Á�e ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«

‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»

:‰¯ÈÁ dÓLeבÔn˙ ‡ÊÁÂ ¿≈ƒ»«¬»«»

ÚeL dÓLe ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È¿»«¿««»»¿≈«

:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·Ò�Âג˙‡ÈcÚÂ ¿»¿«¿«¿»«¿«ƒ«

:¯Ú dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»¿»»¿≈≈

e˜¯˙ד ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«

:Ô�B‡ dÓL ˙Èה„BÚ ˙ÙÈÒB‡Â »¿≈»¿ƒ«

‰ÏL dÓL ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»¿«»¿≈≈»

:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

é"ùø

הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפני

כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב הרי למצרים, יעקב ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּבא

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא יז)ׁשנה כ'(מגילה ֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ

מּבית ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשנה

ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה ְְְֳִִִֵֵֵָָָָָָָֻלבן:

,"ּבבית ׁשנה עׂשרים "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזהּו

ּכנגּדן: ללקֹות וסֹופי הן עלי הן, ŒÏÎÂ(Ï‰)לי ְְְְִִִֵֵֶַָָ¿»
ÂÈ˙�a.נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿…»ְְְֲִֵַָָ

וׁשבט ׁשבט ּכל אֹומר:עם נחמיה רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, ְְְֲִֶַַַָָָָָֹ'ּכנענּיֹות

ּולכּלתֹו, ּבנֹו, לחתנֹו, מּלקרא נמנע אדם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹׁשאין

ÌÁ�˙‰Ïּבּתֹו': Ô‡ÓÈÂ.(ב"ר)מקּבל אדם אין ִ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְֵֵַָָ

נגזרה הּמת ׁשעל ׁשּמת, וסבּור החי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתנחּומין

החי: על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ‡¯„ּגזרה ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ≈≈
È�aŒÏ‡.מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ּכמֹו: ∆¿ƒְְְְְְִִֵֶַַַ

'על': כא)ּבלׁשֹון ב ּבית(שמואל ואל ׁשאּול "אל ְְִֵֶֶַָ

ד)הּדמים", א האלהים,(שמואל ארֹון הּלקח "אל ֱֲִִִֶַַָָָֹ

ואיׁשּה":(מות)ואל Ï‡L‰חמיה Ï·‡.,ּכפׁשּוטֹו ְְִִֶָָָ»≈¿…»ְִ

ּכל אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי הּוא: קבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹלׁשֹון

ּבידי מסּור היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָימי'.

מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם הּגבּורה: ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻמּפי

ּגיהּנם: רֹואה ׁשאיני ‡·ÂÈאני B˙‡ j·iÂ.יצחק ֲִִִֵֵֶֶָ«≈¿¿…»ƒְִָ

היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו מּפני ּבֹוכה ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹהיה

חי:מתאּבל, ׁשהּוא יֹודע .‰ÌÈÁah(ÂÏ)ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָ««»ƒ
:הּמל ּבהמֹות ‰‰Â‡(‡)ׁשֹוחטי ˙Úa È‰ÈÂ. ֲֲֵֶֶַַ«¿ƒ»≈«ƒ

ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָלּמה

ּכׁשראּו מּגדּלתֹו, אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻיֹוסף?

אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבצרת

:'ל ׁשֹומעים היינּו להׁשיבֹו מאת.ËiÂאמרּת ְְְֲִִִַַָָָ«≈ֵֵ

ÈÓl„Úאחיו: LÈ‡ „Ú.:עּמֹו .È�Ú�k(·)נׁשּתּתף ֶָ«ƒ¬À»ƒְִִֵַ¿«¬ƒ
ב"ר)ּתּגרא נ. ÈÊÎa·(‰):(פסחים ‰È‰Â.ׁשם ַָָ¿»»ƒ¿ƒֵ

נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמקֹום,

לׁשֹון: טו)'ּכזיב', אכזב",(ירמיה ּכמֹו לי ּתהיה "היֹו ְְְְְִִִֶַָָ

נה) ּכן,(ישעיה לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא ְְְֲִֵֵֶַָֹֹ"אׁשר
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Búà dzãìa áéæëái''yx:åäMà äãeäé çwiå ¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²¦−̈
:øîz dîLe BøBëa ørìæøBëa ør éäéå §¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´

ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéi''yx: §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«
çéçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåE ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−

éçàì òøæ í÷äå dúà íaéåEi''yx:èïðBà òãiå §©¥´Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈
úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà̈¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

åéçàìi''yx:éäùr øLà ýåýé éðéra òøiå §¨¦«©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®Ÿ
:Búà-íb úîiåàéBúlk øîúì äãeäé øîàiå ©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤§¨Á§¨¨̧©¨¹

éáà-úéá äðîìà éáLék éðá äìL ìcâé-ãr C §¦¯©§¨¨´¥¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´
eä-íb úeîé-ït øîàøîz Cìzå åéçàk à ¨©½¤¨¬©−§¤¨®©¥´¤¨½̈

äéáà úéa áLzåi''yx:áéúîzå íéîiä eaøiå ©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ©¨¦½©−̈¨
ìriå äãeäé íçpiå äãeäé-úLà reL-úa©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤§À̈©©¹©
éîlãrä eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

äúðîzi''yx:âééîç äpä øîàì øîúì ãbiåC ¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²
Bðàö æâì äúðîú äìòi''yx:ãééãâa øñzå Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥̧

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨

ÚÏ¯ו ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒ�e¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈

:¯Óz dÓLe d¯Îeaז¯Ú ‰Â‰Â ¿≈¿«»»«¬»≈

ÈÈ Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea¿»ƒ»ƒ√»¿»

:ÈÈ d˙ÈÓ‡Âח‰„e‰È ¯Ó‡Â «¬ƒ≈¿»«¬«¿»

ÌaÈÂ CeÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ Ô�B‡Ï¿»¿«ƒ«»¿«≈

:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È»««¬≈«¿»¿»

dÓLט ÏÚ ‡Ï È¯‡ Ô�B‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈

˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â ‡Ú¯Ê È¯˜˙Óƒ¿¿≈«¿»«¬»«¬ƒ¿«

ÏÚ dÁ¯‡ ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ƒ«¬ƒ¿«≈»¿≈«

‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡ÏיÈc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e «¬ƒ¿≈√»¿»ƒ

:d˙È Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Úיא¯Ó‡Â ¬»«¬ƒ«»≈«¬«

‡ÏÓ¯‡ È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»

È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ

‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏc ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«ƒ¿»¿«

˙Èa ˙·È˙ÈÂ ¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k¿»…ƒ«¬»«»»ƒƒ«≈

:‡‰e·‡יב˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe »»¿ƒ«»ƒ«

ÌÁ�˙‡Â ‰„e‰È ˙z‡ ÚeL ˙a««ƒ«¿»¿ƒ¿«≈

‡e‰ d�Ú ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙�Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

‰‡יג ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»
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é"ùø

ראיתי: רּבה ּובבראׁשית להֹודיענּו? ּבא ְְִִִִִֵֵַַָָָמה

ּפסקת: וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו Ê)(È�ÈÚa"וּתקרא Ú¯ ְְְְִֵַַַָָ«¿≈≈
ּבאֹונן:.‰' ׁשּנאמר זרעֹו, מׁשחית אֹונן, ׁשל ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָּכרעתֹו

אֹונן. ׁשל מיתתֹו ער, ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ"וּימת

ּתתעּבר ׁשּלא ּכדי זרעֹו? מׁשחית ער היה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולּמה

יפיּה: Ú¯Ê(Á)ויכחיׁש Ì˜‰Â.ׁשם על יּקרא הּבן ְְְִַָָ¿»≈∆«ִֵֵֵַַָ

‡¯ˆ‰(Ë)הּמת: ˙ÁLÂ.וזֹורה מּבפנים ּדׁש ֵַ¿ƒ≈«¿»ְְִִִֶָ

B‚Â'(È‡):(ב"ר)מּבחּוץ ¯Ó‡ Èk.ּדֹוחה ּכלֹומר, ִַƒ»«¿ְֶַ

ּבקׁש, אֹותּה לֹו:היה להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה ׁשּלא ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ

˙eÓÈŒÔt ¯Ó‡ Èk.אנׁשיה ׁשּימּותּו זֹו היא מחזקת ƒ»«∆»ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

לד) ˆ‡�B(È·):(יבמות ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ.וּיעל ««««…¿≈…ַַַ
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ayiegliriax mei qelwpe`
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éìài''yx:æé-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå ¥¨«©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦
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î:dàöàëøîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå §¨¨«©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ
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é"ùø

לראֹותֹו מצּפֹות ¯:עינים Èk‰ÏL Ï„‚ŒÈk ‰˙‡ ְְִִֵַַƒ»¬»ƒ»«≈»
'B‚Â.ׁשהיתה יהּודה, אצל עצמּה הפקירה לפיכ ¿ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבנים: מּמּנּו להעמיד LÁiÂ·‰(ÂË)מתאּוה ְְֲִִִִֶַַָָ««¿¿∆»
‰�BÊÏ.ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים:לפי qÎ˙‰ּבפרׁשת Èk ¿»ְְְִִֶֶֶַָָָƒƒ¿»
‰È�t.ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא »∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ

חמיה ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרּבֹותינּו:

צנּועה, חׁשדּה:היתה לא לפיכ(ÊË)‰ÈÏ‡ ËiÂ ְְְֲִָָָָָָֹ«≈≈∆»
C¯c‰ŒÏ‡.אׁשר הּדר אל נטה ּבּה ׁשהיה מּדר ∆«∆∆ֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

דשטורני"ר: לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, .‰·‰pŒ‡היא ְִִַָָ»»»

לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָהכיני

ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, ְְְְְִִֵֶַַָָָהזמנה

נתינה ללׁשֹון קרֹובים הזמנה ׁשל אֹותן ואף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָנתינה,

EÏÈ˙Ùe(ÁÈ)מׁשּכֹון:.ÔB·¯Ú(ÊÈ)הם: EÓ˙Á. ֵ≈»ְַ…»¿¿ƒ∆
ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלת:BÏ ¯‰zÂ.ּגּבֹורים ְְְְִִֶֶַַָָָ«««ִִ

ּבֹו, ּבֹו:ּכּיֹוצא ּכּיֹוצא .‰L„w‰(Î‡)צּדיקים ִִֵֵַַַ«¿≈»
לזנּות: ּומזּמנת יהיה.dÏŒÁwz(Î‚)מקּדׁשת ְְְִֶֶֶֶֻֻƒ«»ְִֶ

ּׁשּבידּה:ׁשּלּה Êe·Ïמה ‰È‰� Ôt.ּתבּקׁשּנה אם ְֶֶַָָָ∆ƒ¿∆»ְְִֶַָ
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‰�BÊÏ.ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים:לפי qÎ˙‰ּבפרׁשת Èk ¿»ְְְִִֶֶֶַָָָƒƒ¿»
‰È�t.ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא »∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ

חמיה ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרּבֹותינּו:

צנּועה, חׁשדּה:היתה לא לפיכ(ÊË)‰ÈÏ‡ ËiÂ ְְְֲִָָָָָָֹ«≈≈∆»
C¯c‰ŒÏ‡.אׁשר הּדר אל נטה ּבּה ׁשהיה מּדר ∆«∆∆ֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

דשטורני"ר: לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, .‰·‰pŒ‡היא ְִִַָָ»»»

לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָהכיני

ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, ְְְְְִִֵֶַַָָָהזמנה

נתינה ללׁשֹון קרֹובים הזמנה ׁשל אֹותן ואף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָנתינה,

EÏÈ˙Ùe(ÁÈ)מׁשּכֹון:.ÔB·¯Ú(ÊÈ)הם: EÓ˙Á. ֵ≈»ְַ…»¿¿ƒ∆
ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלת:BÏ ¯‰zÂ.ּגּבֹורים ְְְְִִֶֶַַָָָ«««ִִ

ּבֹו, ּבֹו:ּכּיֹוצא ּכּיֹוצא .‰L„w‰(Î‡)צּדיקים ִִֵֵַַַ«¿≈»
לזנּות: ּומזּמנת יהיה.dÏŒÁwz(Î‚)מקּדׁשת ְְְִֶֶֶֶֻֻƒ«»ְִֶ

ּׁשּבידּה:ׁשּלּה Êe·Ïמה ‰È‰� Ôt.ּתבּקׁשּנה אם ְֶֶַָָָ∆ƒ¿∆»ְְִֶַָ



���ayiegliriax meiqelwpe`

äfä éãbä ézçìL äpä æeáì äéäð ït dì̈½¤−¦«§¤´¨®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½
dúàöî àì äzàåi''yx:ãëéäéå|ìLîkL §©−̈¬Ÿ§¨¨«©§¦´§¦§´

øîz äúðæ øîàì äãeäéì ãbiå íéLãç¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´
äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©´Ÿ¤§½̈

óøOúå äeàéöBäi''yx:äëàéäå úàöeî àåä «¦−¨§¦¨¥«¦´¥À§¦̧
Bl älà-øLà Léàì øîàì äéîç-ìà äçìL̈«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ§¦Æ£¤¥´¤½
úîúçä éîì àð-økä øîàzå äøä éëðà̈«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤

älàä ähnäå íéìéútäåi''yx:åëäãeäé økiå §©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤©©¥´§À̈
äézúð-àì ïk-ìr-ék épnî ä÷ãö øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨

ìdzrãì ãBò óñé-àìå éðá äìLi''yx:æëéäéå §¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«©§¦−
dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úrai''yx: §¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«

çëúãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤
àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬

:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

iÁ¯È‡כד ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»

˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ ‰„e‰ÈÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ»¿≈««ƒ«

‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz»»«¿»¿«»«¿¿»

‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙e�ÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«

:„˜Bz˙Âכה‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ ¿ƒ»ƒƒ«¿»¿ƒ

Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ ‡‰eÓÁÏ ˙ÁÏL¿»««¬»¿≈«ƒ¿«ƒ

‡ÈcÚÓ ‡�‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»«¿¿»

ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ ‡˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

Ó‡Â¯כו ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬«

‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ ÈpÓ ‰‡kÊ«»»ƒƒ«¿¿»¬≈«≈»

ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿»ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚכזÔcÚa ‰Â‰Â ¿ƒ¿««¬»¿ƒ«

:‡‰ÚÓa ÔÈÓBÈ˙ ‡‰Â d„ÏÈÓc¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿»»

È„‡כח ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»

d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e ‡˙ÈÁ ˙·ÈÒ�e¿ƒ««¿»¿»««¿≈

˜Ù� ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê¿ƒ»¿≈«≈¿«

é"ùø

לעׂשֹות עלי מה ּכי ּגנאי, ויהיה הּדבר יתּפרסם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעֹוד

ּדברי: לאּמת ‰f‰עֹוד È„b‰ ÈzÁÏL ‰p‰.לפי ְְִֵַָƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ«∆ְִ

ּכתנת ׁשהטּביל עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶָָָֹׁשרּמה

עּזים ּבגדי אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, :(ב"ר)יֹוסף ְְִִִִִֵַָ

(„Î)ÌÈL„Á LÏLÓk.(מג ראׁשֹון(נדה ׁשל רּבֹו ¿ƒ¿…√»ƒִֶֻ

ׁשל "ּכמׁשלׁשורּבֹו ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֻ

ּכמֹו: החדׁשים, ּכהׁשּתּלׁש ט)חדׁשים", (אסתר ְְְֳֳִִִֵֶַָָ

ּתרּגם וכן ידם", "מׁשלח מנֹות", ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ"ּומׁשלֹוח

ירחּיא': 'ּכתלתּות ÌÈ�e�ÊÏאּונקלֹוס: ׁשם.‰¯‰ ְְְְִַַָָ»»ƒ¿ƒֵ

"ּברה ּוכמֹו: הרה" "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ְְְִֶֶָָָָָָָֻּדבר:

רּבי.Û¯O˙Âּכחּמה": מּׁשּום מקׁשאה אפרים אמר ַַָ¿ƒ»≈ְְִִִִֶַַַָָָ

היתה, ׁשם ׁשל ּבּתֹו ּדנּוהמאיר: לפיכ ּכהן, ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

eÓˆ‡˙(Î‰)ּבׂשרפה: ‡Â‰.ליּׂשרף:‡È‰Â ְִֵָƒ≈ִֵָ¿ƒ
‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL.:ולֹומר ּפניו להלּבין רצתה לא »¿»∆»ƒ»ְְְְִַַָָָָֹ

מעּברת', אני לֹו",'מּמ אּלה אׁשר "לאיׁש אּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָֻ

יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה, מעצמֹו, יֹודה 'אם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָאמרה:

לאדם לֹו 'נֹוח אמרּו: מּכאן ּפניו'. אלּבין ְְְִִַַַָָָָָָָואל

חברֹו ּפני ילּבין ואל האׁש לכבׁשן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׁשּיּפילּוהּו

ּבּקׁשה:.‰Œ¯k�‡ּברּבים': לׁשֹון אּלא 'נא' אין ִַָ«∆»ְֵֶַָָָָ

נפׁשֹות': ׁשלׁש ּתאּבד ואל ּבֹורא ְְְְֲֵֵַַַָָָֹ'הּכרֿנא

(ÂÎ)‰˜„ˆ.:ּבדבריהÈpnÓ..מעּברת היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְִֶֶֻ

קֹול ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו לברכה זכרֹונם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָורּבֹותינּו

ׁשהיתה לפי הּדברים, יצאּו ּומאּתי 'מּמּני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָואמרה:

מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצנּועה

ּביׂשראל' מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה :ּומּׁשבט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

‰Èz˙�Œ‡Ï ÔkŒÏÚŒÈk.לא אׁשר על עׂשתה ּבדין ּכי ƒ«≈…¿«ƒ»ְְֲִִֶַָָֹ

ּבני: לׁשלה BÚ„נתּתיה ÛÒÈŒ‡ÏÂ.:אֹומרים יׁש ְְְִִֵַָָ¿…»«ְִֵ

ּגּבי וחברֹו ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', ְְֲִִֵֵֵַַַָֹֹ'לא

'ולא ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹאלּדד

dz„Ï(ÊÎ)ּפסקּו': ˙Úa.:אֹומר הּוא ּוברבקה ְָ¿≈ƒ¿»ְְִֵָ

וכאן למלאים, להּלן ללדת", ימיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ"וּימלאּו

˙‡ÌÈÓBלחסרים: ‰p‰Â.,"תֹומים" ּולהּלן: מלא, ֲִֵַ¿ƒ≈¿ƒְִֵַָָ

צּדיקים: ׁשניהם אּלּו אבל רׁשע, ׁשהאחד לפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחסר.

(ÁÎ)„ÈŒÔziÂ.ּולאחר לחּוץ ידֹו האחד הֹוציא «ƒ∆»ְִֶַַַָָָ

ayiehliying mei qelwpe`

äðLàøi''yx:èëéäéå|àöé äpäå Bãé áéLîk ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´
éìr zöøt-äî øîàzå åéçààø÷iå õøt E ¨¦½©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬

õøt BîLi''yx:ìBãé-ìr øLà åéçà àöé øçàå §−¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−
çøæ BîL àø÷iå éðMäi''yx:ñéùéîç ©¨¦®©¦§¨¬§−¨«©

èìàøôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á
ãiî éøöî Léà íéçahä øù äòøt ñéøñ§¦¸©§¹Ÿ©³Ÿ©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ

änL eäãøBä øLà íéìàrîLiäi''yx:áéäéå ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äùò àeä-øLài''yx: £¤´Ÿ¤½Ÿ§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

ãeäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìri''yx:äæàî éäéå ©¥½§¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á

Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa Búà ãé÷ôä¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´¤½
éäéå óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£´Ÿ¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:‰‡Ó„˜כטd„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â «¿»»«¬»«¬≈¿≈

‰Ó ˙¯Ó‡Â È‰eÁ‡ ˜Ù� ‡‰Â¿»¿«¬ƒ«¬∆∆»

‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜¿̇«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓLל˜Ù� Ôk ¯˙·e ¿≈»∆»«≈¿«

‡¯˜e ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»¿»

:Á¯Ê dÓLא˙Áz‡ ÛÒBÈÂ ¿≈»«¿≈ƒ»«

‡a¯ ¯ÙÈËBt d�·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»

‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„ ‡„ÈÓƒ»«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

dcÚÒaב ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈

‰Â‰Â ÁÏˆÓ ¯·b ‰Â‰Â ÛÒBÈc¿≈«¬»¿««¿»«¬»

:‰‡¯ˆÓ d�Ba¯ ˙È·aג‡ÊÁÂ ¿≈ƒ≈ƒ¿»»«¬»

dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ d�Baƒ̄≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈

d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Èc ÏÎÂ: ¿…ƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

È‰B�ÈÚaד ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ

ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈ�Óe d˙È LnLÂ¿«≈»≈«¿≈«≈≈¿»

:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Ècה‰Â‰Â ƒƒ≈¿«ƒ≈«¬»

Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È È�Óc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»

˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ Ècƒƒ≈»ƒ¿»»≈

‡˙k¯a ‰Â‰Â ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ≈«¬»ƒ¿¿»

‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·eוdÏ Èc Ïk ˜·Le ¿«¿»¿«»ƒ≈

ÌÚcÓ dnÚ Ú„È ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èaƒ»¿≈¿»¿«ƒ≈ƒ««

‰Â‰Â ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡∆»≈«¿»ƒ»≈«¬»

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

é"ùø

החזירּה: הּׁשני, ידֹו על .zˆ¯t(ËÎ)ׁשּקׁשרה ְֱִִֶֶַַָָָָָ»«¿»
חזק: עלי ‰È�M(Ï)חזקּת B„ÈŒÏÚ ¯L‡.ארּבע ְֶֶַָָָֹ¬∆«»«»ƒְַַ

עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ּכאן ּכתּובֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָידֹות

ׁשּלקח: ּדברים ד' ּכנגד אֹומרים: ויׁש מּמּנּו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיצא

מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ׁשנער, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאּדרת

זהב ּולׁשֹון Á¯Ê:(ב"ר)ׁשקלים BÓL ‡¯˜iÂ.על ְְִָָָ«ƒ¿»¿»«ַ

הּׁשני: מראית זריחת ‰e¯„(‡)ׁשם ÛÒBÈÂ.חֹוזר ְְִִִֵַַַָ¿≈«ֵ

ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹלענין

ׁשּבׁשבילֹו ל לֹומר יֹוסף, ׁשל למכירתֹו יהּודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָׁשל

אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵַָֹֻהֹורידּוהּו

לׁשם ּזֹו מה ,ל לֹומר ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָׁשל

ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו אף ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשמים,

יֹודעת ואינּה מּמּנּו, ּבנים להעמיד ׁשעתידה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלּה

מּבּתּה: אם מּמּנה ‡Bz(‚)אם '‰ Èk.ׁשמים ׁשם ִִִִִֶָָƒƒִֵַָ

ּבפיו לׁשֹון.BÏŒLÈŒÏÎÂ(„):(ב"ר)ׁשגּור הרי ְִָ¿»∆ֲֵָ

'אׁשר': חסר Óe‡Ó‰(Â)קצר, Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ.לא ֲֵֶָָָ¿…»«ƒ¿»ֹ

לכלּום: לּבֹו נֹותן ‡ÌÁl‰ŒÌהיה Èk.,אׁשּתֹו היא ְִִֵָָƒƒ«∆∆ְִִ

נקּיה ּבלׁשֹון ׁשּדּבר Œ‰ÙÈ˙‡¯:אּלא ÛÒBÈ È‰ÈÂ. ְְִִֵֶֶָָָ«¿ƒ≈¿≈…«
וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיון

ּבׂשערֹו. הּוא:(ב"ר)ּומסלסל ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְְְִֵַַַָָָָ



��� ayiehliying mei qelwpe`

äðLàøi''yx:èëéäéå|àöé äpäå Bãé áéLîk ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´
éìr zöøt-äî øîàzå åéçààø÷iå õøt E ¨¦½©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬

õøt BîLi''yx:ìBãé-ìr øLà åéçà àöé øçàå §−¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−
çøæ BîL àø÷iå éðMäi''yx:ñéùéîç ©¨¦®©¦§¨¬§−¨«©

èìàøôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á
ãiî éøöî Léà íéçahä øù äòøt ñéøñ§¦¸©§¹Ÿ©³Ÿ©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ

änL eäãøBä øLà íéìàrîLiäi''yx:áéäéå ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äùò àeä-øLài''yx: £¤´Ÿ¤½Ÿ§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

ãeäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìri''yx:äæàî éäéå ©¥½§¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á

Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa Búà ãé÷ôä¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´¤½
éäéå óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£´Ÿ¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:‰‡Ó„˜כטd„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â «¿»»«¬»«¬≈¿≈

‰Ó ˙¯Ó‡Â È‰eÁ‡ ˜Ù� ‡‰Â¿»¿«¬ƒ«¬∆∆»

‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜¿̇«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓLל˜Ù� Ôk ¯˙·e ¿≈»∆»«≈¿«

‡¯˜e ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»¿»

:Á¯Ê dÓLא˙Áz‡ ÛÒBÈÂ ¿≈»«¿≈ƒ»«

‡a¯ ¯ÙÈËBt d�·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»

‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„ ‡„ÈÓƒ»«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

dcÚÒaב ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈

‰Â‰Â ÁÏˆÓ ¯·b ‰Â‰Â ÛÒBÈc¿≈«¬»¿««¿»«¬»

:‰‡¯ˆÓ d�Ba¯ ˙È·aג‡ÊÁÂ ¿≈ƒ≈ƒ¿»»«¬»

dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ d�Baƒ̄≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈

d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Èc ÏÎÂ: ¿…ƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

È‰B�ÈÚaד ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ

ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈ�Óe d˙È LnLÂ¿«≈»≈«¿≈«≈≈¿»

:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Ècה‰Â‰Â ƒƒ≈¿«ƒ≈«¬»

Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È È�Óc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»

˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ Ècƒƒ≈»ƒ¿»»≈

‡˙k¯a ‰Â‰Â ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ≈«¬»ƒ¿¿»

‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·eוdÏ Èc Ïk ˜·Le ¿«¿»¿«»ƒ≈

ÌÚcÓ dnÚ Ú„È ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èaƒ»¿≈¿»¿«ƒ≈ƒ««

‰Â‰Â ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡∆»≈«¿»ƒ»≈«¬»

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

é"ùø

החזירּה: הּׁשני, ידֹו על .zˆ¯t(ËÎ)ׁשּקׁשרה ְֱִִֶֶַַָָָָָ»«¿»
חזק: עלי ‰È�M(Ï)חזקּת B„ÈŒÏÚ ¯L‡.ארּבע ְֶֶַָָָֹ¬∆«»«»ƒְַַ

עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ּכאן ּכתּובֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָידֹות

ׁשּלקח: ּדברים ד' ּכנגד אֹומרים: ויׁש מּמּנּו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיצא

מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ׁשנער, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאּדרת

זהב ּולׁשֹון Á¯Ê:(ב"ר)ׁשקלים BÓL ‡¯˜iÂ.על ְְִָָָ«ƒ¿»¿»«ַ

הּׁשני: מראית זריחת ‰e¯„(‡)ׁשם ÛÒBÈÂ.חֹוזר ְְִִִֵַַַָ¿≈«ֵ

ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹלענין

ׁשּבׁשבילֹו ל לֹומר יֹוסף, ׁשל למכירתֹו יהּודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָׁשל

אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵַָֹֻהֹורידּוהּו

לׁשם ּזֹו מה ,ל לֹומר ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָׁשל

ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו אף ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשמים,

יֹודעת ואינּה מּמּנּו, ּבנים להעמיד ׁשעתידה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלּה

מּבּתּה: אם מּמּנה ‡Bz(‚)אם '‰ Èk.ׁשמים ׁשם ִִִִִֶָָƒƒִֵַָ

ּבפיו לׁשֹון.BÏŒLÈŒÏÎÂ(„):(ב"ר)ׁשגּור הרי ְִָ¿»∆ֲֵָ

'אׁשר': חסר Óe‡Ó‰(Â)קצר, Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ.לא ֲֵֶָָָ¿…»«ƒ¿»ֹ

לכלּום: לּבֹו נֹותן ‡ÌÁl‰ŒÌהיה Èk.,אׁשּתֹו היא ְִִֵָָƒƒ«∆∆ְִִ

נקּיה ּבלׁשֹון ׁשּדּבר Œ‰ÙÈ˙‡¯:אּלא ÛÒBÈ È‰ÈÂ. ְְִִֵֶֶָָָ«¿ƒ≈¿≈…«
וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיון

ּבׂשערֹו. הּוא:(ב"ר)ּומסלסל ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְְְִֵַַַָָָָ



���ayiehliyy meiqelwpe`

äàøî äôéå øàú-äôé óñBéi''yx:éùùæéäéå ¥½§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«©§¦À
åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²

énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úài''yx: ¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«
çïàîéå|éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½

ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬
:éãéaè-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ

øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî Cùç̈©³Ÿ¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´
éàå BzLà-zàúàfä äìãbä ärøä äùrà C ©§¦§®§¥̧¤«¡¤¹Ÿ¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ

íéýìûì éúàèçåi''yx:éóñBé-ìà døaãk éäéå §¨−̈¦¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−
íBé|ì äéìà òîL-àìå íBédìöà ákL ´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈

dnr úBéäìi''yx:àéàáiå äfä íBiäk éäéå ¦«§¬¦¨«©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ
éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî úBùrì äúéaä©©−§¨©«£´Ÿ§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬

úéaa íL úéaäi''yx:áéBãâáa eäùtúzå ©©²¦−̈©¨«¦©¦§§¥Ÿ̄§¦§²
ñðiå dãéa Bãâa áæriå énr äáëL øîàì¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ§¨½̈©−̈¨

:äöeçä àöiåâéBãâa áær-ék dúBàøk éäéå ©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−
:äöeçä ñðiå dãéaãédúéá éLðàì àø÷zå §¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈§©§¥´¥À̈

éøár Léà eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²¦¬¦§¦−
ì éìà àa eða ÷çöììB÷a àø÷àå énr ákL §©´¤®̈¨³¥©Æ¦§©´¦¦½¨«¤§−̈§¬

ìBãbi''yx:åèéìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−

‰‡ÔÈlז ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈

‡‰�ÈÚ ˙È d�Ba¯ ˙z‡ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ«ƒ≈»≈»»

:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

¯d�Baח ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈

‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï È�Ba¯ ‡‰»ƒƒ»¿«ƒƒ»

¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈¿«

:È„ÈaטÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ ƒƒ≈ƒ«¿≈»»≈

ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ ÈpÓ Ú�Ó ‡ÏÂ ÈpÓƒƒ¿»¿«ƒƒƒ««∆»≈

ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈

·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈

:ÈÈ Ì„˜יÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â √»¿»«¬»««ƒ«ƒ

dpÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ≈¿»«ƒƒ«

:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

È·Ï˙‡יא ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»

L�‡ ˙ÈÏÂ d�aLÁ È·˙Îa ˜c·ÓÏ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«

:‡˙È·a Ônz ‡˙È· ÈL�‡Ó≈¬»≈≈»«»¿≈»

ÓÈÓÏ¯יב dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«

dLe·ÏÏ d˜·LÂ ÈnÚ ·eÎL¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿≈

:‡˜eLÏ ˜Ù�e ˜¯ÚÂ d„Èaƒ««¬«¿«¿»

d˜·Lיג È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈

:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏƒ¿≈ƒ««¬«¿»

Ó‡Â¯˙יד d˙È· ÈL�‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆

‡¯·b ‡�Ï È˙È‡ BÊÁ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈»¬«¿ƒ»»«¿»

È˙ÂÏ ÏÚ ‡�· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Úƒ¿»»¿«»»»»«¿»ƒ

:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

‡¯ÈÓÈ˙טו È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ

È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ ˙È¯˜e ÈÏ»̃ƒ¿≈¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ

é"ùø

מגרה אני ?ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל, אבי'ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מּיד: הּדב', את ּב(Ê)'B‚Â ÂÈ�„‡ ˙L‡ ‡OzÂ. ְִֶַָֹ«ƒ»≈∆¬…»¿
:סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום È˙‡ËÁÂ(Ë)ּכל ֱֶֶַַַָָָ¿»»ƒ
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הּנהר): מעבר אחרים: (ספרים עבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמּבני

(ÊË)ÂÈ�„‡.:יֹוסף ‡ÈÏ(ÊÈ)ׁשל ‡a.,ּבי לצחק ¬…»ֵֶ»≈«ְִֵַ

העברי לנּו:העבד הבאת ÚÓLÎ(ËÈ)אׁשר È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ«¿ƒƒ¿…«
'B‚Â ÂÈ�„‡.וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ¬…»¿ְְְְִִֵֶַַָָ

עניני ,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאמרה:

ּכאּלה: ÒÁ„(Î‡)ּתׁשמיׁש ÂÈÏ‡ ËiÂ.ׁשהיה ְִֵֶַָ«≈≈»»∆ֶָָ

וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון רֹואיו, לכל ְְְֲַַָָָָָָָֻמקּבל

NÚ‰(Î·)ׁשּבּמׁשנה: ‰È‰ ‡e‰.:ּכתרּגּומֹו ְִֶַָ»»…∆ְְַ

הוה ‡Bz(Î‚)מתעבד':'מימריּה '‰ ¯L‡a. ְְֲֲִֵֵֵָ«¬∆ƒ
אּתֹו: ׁשה' ‰‡l‰(‡)ּבׁשביל ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡.לפי ְִִִֶ«««¿»ƒ»≈∆ְִ

לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את ארּורה אֹותה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשהרּגילה

סרחנם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם הביא לגנּותֹו, ְְִִֵֶַָָָָָֻּבֹו

ׁשּתבא ועֹוד, אליו, ולא אליהם ׁשּיפנּו אּלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשל

ידיהם:הר על לּצּדיק זבּוב.e‡ËÁוחה נמצא זה ְְִֵֶַַַָָָ»¿ְְִֶָ
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ׁשּתבא ועֹוד, אליו, ולא אליהם ׁשּיפנּו אּלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשל

ידיהם:הר על לּצּדיק זבּוב.e‡ËÁוחה נמצא זה ְְִֵֶַַַָָָ»¿ְְִֶָ
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é"ùø

ׁשּלֹו, ּפֹוטירין ּבגלּוסקיןּבפילי צרֹור נמצא וזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָ

אפּיה.Ù‡‰Â‰ׁשּלֹו: לׁשֹון ואין ,הּמל ּפת את ֶ¿»…∆ְְֲִֵֶֶֶַַָ

פיסטו"ר: ּובלע"ז, ּבפת, N¯(„)אּלא „˜ÙiÂ ְְֶַַַָ«ƒ¿…«
'B‚Â ÌÈÁah‰.:אּתם ÓLÓa¯להיֹות ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ. ««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
חדׁש: Ì‰È�L(‰)י"ב ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ.וּיחלמּו ֶֹ«««¿¬¿≈∆ְַַַ

חלםׁשניהם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו, זה חלֹום, ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָ

חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו את ׁשחלם ׁשניהם: ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַָחלֹום

ּפתר": ּכיֿטֹוב ׂשרֿהאֹופים "וּירא ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָוזהּו

BÓÏÁ ÔB¯˙Ùk LÈ‡.הּדֹומה חלֹום חלם אחד ּכל ƒ¿ƒ¿¬…ֲֶֶַַָָָ

עליהם: לבא העתיד עצבים,.ÌÈÙÚÊ(Â)לּפתרֹון ְֲִִֵֶֶַָָֹ…¬ƒֲִֵ

כ)ּכמֹו: א וזעף",(מלכים ז)"סר ה'(מיכה "זעף ְְֵַַַָ

ׁשּקֹורין.Ì‚È¯N(È)":אּׂשא ארּכֹות זמֹורֹות ֶָ»ƒƒְֲִֶֻ

Á¯ÙÎ˙וידי"ן: ‡Â‰Â..לפֹורחת והיאּדֹומה ¿ƒ¿…««ְְִַַָ

ּפֹורחת, היא ּכאּלּו ּבחלֹומי לי נדמה ְְְֲִִִִִַַַַַָּכפֹורחת,

אשפני"ר סמדר, ונעׂשה נּצּה עלתה הּפרח ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָואחר

אּפקת אפרחת ּכד והיא הבׁשילּו. ,ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָּבלע"ז,

ּגדֹול נץ ּפֹורחת. ׁשל ּתרּגּומֹו ּכאן עד ְְְִֵֶַַַַַָָלבלבין,

ּכדכתיב: יח)מּפרח, יהיה(ישעיה ּגֹומל "ּובסר ְְְִִִִֵֶֶֶַֹ
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é"ùø

ּוכתיב: יז)נּצּה", "וּיצץ(במדבר והדר פרח" "וּיצא ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

והרּבה.ËÁN‡Â(È‡)":ציץ 'ועצרית' ּכתרּגּומֹו: ִ»∆¿«ְְְְְִֵַַַָ

מׁשנה: ּבלׁשֹון ‰Ì(È·)יׁש ÌÈÓÈ ˙LÏL.סימן ְְִִֵָ¿…∆»ƒ≈ִָ

הרּבה אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, לׁשלׁשת ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהם

צב) ‡˙EL‡¯Œ(È‚):(חולין ‰Ú¯Ù ‡OÈ.לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְ

ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֻחׁשּבֹון,

עּמהם: אֹות ּומֹוׁשבEpk.:ימנה ׁשּל ּבסיס ְְִִֶֶָ«∆ְְִֶָָ

(„È)Ez‡ È�z¯ÎÊŒÌ‡ Èk.,אּת זכרּתני אם אׁשר ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְֲִִִֶַַ

ל ׁשּייטב È„nÚּכפתרֹוני:מאחר ‡pŒ˙ÈNÚÂ ְְְִִִֵֶַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ
„ÒÁ.עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' אין »∆ְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

חסד: È¯Á(ÊË)עּמי ÈlÒ.נצרים ׁשל סּלים ִִֶֶ«≈…ƒְִִֶַָ

ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַקלּופין
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:éLàø ìrî ìqäçéäæ øîàiå óñBé ïriå ©©−¥©¬Ÿ¦«©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−
ìL BðøútìL íélqä úL:íä íéîé úL ¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½§¬¤¨¦−¥«

èéãBòa|ìLéìrî ELàø-úà äòøô àOé íéîé úLEúBà äìúå E §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½§¨¨¬«§−

:ÔÈ·pÚיאÈ„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ ƒ¿ƒ¿«»¿«¿…ƒƒ

ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ ‡i·�Ú ˙È ˙·ÈÒ�e¿≈ƒ»ƒ¿«»¿«»ƒ»¿

ÏÚ ‡qk ˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»«»«

:‰Ú¯Ù„ ‡„ÈיבÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â ¿»¿«¿…«¬«≈≈

‡˙Ïz ÔÈL·L ‡˙Ïz d�¯Lt ÔÈc≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ¿»»

:Ôep‡ ÔÈÓBÈיגÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa ƒƒ¿¿»»ƒ

Cp·È˙ÈÂ CLÈ¯ ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È«¿¿ƒ»«¿…»≈»ƒ≈ƒ»

‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…

‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»

:dÏ È˜LÓידÈ�p¯k„z Ô‰l‡ «¿≈≈∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÔÚk „aÚ˙Â CÏ ·ËÈÈ „k CnÚƒ»«≈«»¿«¿≈¿«

‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ È�p˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

Ú¯‡Ó‡טו ‡�·�b ·�‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»

˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰ Û‡Â È‡¯·Ú„¿ƒ¿»≈¿«»»»¬»ƒ

˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡טזÈ¯‡ ÈÓBzÁ� ·¯ ‡ÊÁÂ ¬ƒ≈«¬»««¿≈¬≈

‡�‡ Û‡ ÛÒBÈÏ ¯Ó‡Â ¯Lt ˙e‡È»»««¬«¿≈«¬»

e¯ÈÁc ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ¿ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚיזÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e «≈ƒ¿«»ƒ»»ƒ…

‡ÙBÚÂ ÌBzÁ� „·BÚ ‰Ú¯t ÏÎÈÓ≈««¿…««¿¿»

:ÈLÈ¯ ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈≈ƒ

d�¯Ltיח ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÔÈlÒ ‡˙Ïz¿»»«ƒ¿»»ƒƒ

Ú¯Ù‰יט ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…

ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓ CLÈ¯ ˙È»≈»ƒ»¿ƒ¿»»«

é"ùø

ּוכתיב: יז)נּצּה", "וּיצץ(במדבר והדר פרח" "וּיצא ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

והרּבה.ËÁN‡Â(È‡)":ציץ 'ועצרית' ּכתרּגּומֹו: ִ»∆¿«ְְְְְִֵַַַָ

מׁשנה: ּבלׁשֹון ‰Ì(È·)יׁש ÌÈÓÈ ˙LÏL.סימן ְְִִֵָ¿…∆»ƒ≈ִָ

הרּבה אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, לׁשלׁשת ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהם

צב) ‡˙EL‡¯Œ(È‚):(חולין ‰Ú¯Ù ‡OÈ.לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְ

ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֻחׁשּבֹון,

עּמהם: אֹות ּומֹוׁשבEpk.:ימנה ׁשּל ּבסיס ְְִִֶֶָ«∆ְְִֶָָ

(„È)Ez‡ È�z¯ÎÊŒÌ‡ Èk.,אּת זכרּתני אם אׁשר ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְֲִִִֶַַ

ל ׁשּייטב È„nÚּכפתרֹוני:מאחר ‡pŒ˙ÈNÚÂ ְְְִִִֵֶַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ
„ÒÁ.עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' אין »∆ְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

חסד: È¯Á(ÊË)עּמי ÈlÒ.נצרים ׁשל סּלים ִִֶֶ«≈…ƒְִִֶַָ

ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַקלּופין



��ayieniriay meiqelwpe`

éìrî Eøùa-úà óBòä ìëàå õr-ìr:Eøéèôî ©¥®§¨©¬¨²¤§¨«Ÿ§−¥«¨¤«
ëéäéå|äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ

Làø-úà àOiå åéãár-ìëì äzLî Nriå| ©©¬©¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ
CBúa íéôàä øù Làø-úàå íé÷Lnä øù©Ÿ́©©§¦À§¤²Ÿ©¬Ÿ¨«Ÿ¦−§¬

åéãári''yx:àë-ìr íé÷Lnä øù-úà áLiå £¨¨«©¨²¤¤©¬Ÿ©©§¦−©
:ärøt ók-ìr ñBkä ïziå eä÷Lîáëøù úàå ©§¥®©¦¥¬©−©©¬©§«Ÿ§¥²©¬Ÿ

:óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàäâë-àìå ¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«§«Ÿ
eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæi''yx: ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

ôôô.ïîéñ ÷"áé íé÷åñô á"é÷

C¯Na ˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏ¿̂ƒ»¿≈»»ƒ¿»

:CpÓכ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â ƒ»«¬»¿»¿ƒ»»

„·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡„ÏÂ ˙Èa ‡ÓBÈ»≈«¿»¿«¿…«¬«

˙È ¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«»

ÈÓBzÁ� ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ≈̄«»≈¿»≈««¿≈

:È‰Bc·Ú B‚aכא·¯ ˙È ·È˙‡Â ¿«¿ƒ«¬≈»«

‡qk ˙È ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L»≈««¿≈ƒ«»«»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚכב·¯ ˙ÈÂ «¿»¿«¿…¿»«

ÔB‰Ï ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ�«¿≈¿»¿»ƒ»«¿

:ÛÒBÈכג˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ ≈¿»¿ƒ«»≈»

Ù Ù Ù :dÈL�‡Â ÛÒBÈ≈¿«¿¿≈

é"ùø

ּבאֹותם לתּתם אובלי"ׁש, ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת ְְְִִִִֵֶַָָָמֹוכרי

‰(Î)סּלים: ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l.לדתֹו יֹום ִַÀ∆∆∆«¿…ֵָ

יֹום לֹו ׁשאיןוקֹורין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. ְְְְִִִֵֶֶֶָֻ

את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, ידי על אּלא נֹולד ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּולד

וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל (יחזקאלהאּׁשה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכן:טז) ,"אֹות הּלדת ּביֹום יג)"ּומֹולדֹותי (ויקרא ְְְִֵֶֶַָֻ

אחרים: ידי על ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻ"אחרי

'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡OiÂ.ׁשהיה עבדיו, ׁשאר עם מנאם «ƒ»∆…¿ְְֲִֶָָָָָָָ

את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻמֹונה

מנין: לׁשֹון ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, ְְְְְִֵֶָָֹאּלּו

(‚Î)ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ.:ּבּיֹום ּבֹו ¿…»««««¿ƒַ

e‰ÁkLiÂ.יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, לאחר «ƒ¿»≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

ׁשנים, ׁשּתי אסּור להיֹות הזקק ׁשּנאמר:לזכרֹו, ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֻ

מ) ולא(תהלים מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר הּגבר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ"אׁשרי

הּקרּויים מצרים על ּבטח ולא רהבים", אל ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹפנה

וישברהב: פרשת חסלת ַַ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

øåáéöá äàéø÷ì äøèôäá ÷øô ñåîòá

áåìL-ìr ýåýé øîà äkóñka íøëî-ìr epáéLà àì äraøà-ìrå ìàøNé érLt äL µŸ¨©´§Ÿ̈½©§Ÿ¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©©§¨−̈´Ÿ£¦¤®©¦§¨³©¤̧¤Æ
:íéìrð øeára ïBéáàå ÷écöæLéàå ehé íéåðr Cøãå íélc Làøa õøà-øôr-ìr íéôàMä ©¦½§¤§−©£¬©£¨¦«©«Ÿ£¦³©£©¤̧¤Æ§´Ÿ©¦½§¤¬¤£¨¦−©®§¦´

:éLã÷ íL-úà ìlç ïrîì äørpä-ìà eëìé åéáàåççaæî-ìk ìöà ehé íéìáç íéãâa-ìrå §¨¦À¥§Æ¤©©£½̈§©¬©©¥−¤¥¬¨§¦«§©§¨¦³£ª¦Æ©½¥−¤¨¦§¥®©
:íäéäìà úéa ezLé íéLeðr ïééåèdáâk øLà íäéðtî éøîàä-úà ézãîLä éëðàå §¥³£¦Æ¦§½¥−¡«Ÿ¥¤«§¨̧Ÿ¦¹¦§©³§¦¤¨¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½£¤̧§³Ÿ©

:úçzî åéLøLå ìrîî Béøt ãéîLàå íéðBlàk àeä ïñçå Bäáb íéæøàééúéìrä éëðàå £¨¦Æ¨§½§¨¬Ÿ−¨©¦®¨©§¦³¦§Æ¦©½©§¨¨−̈¦¨«©§¨Ÿ¦²¤«¡¥¬¦
:éøîàä õøà-úà úLøì äðL íéraøà øaãna íëúà CìBàå íéøöî õøàî íëúà¤§¤−¥¤´¤¦§¨®¦¨¥̧¤§¤³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈¨¤−¤¤¤¬¤¨¡Ÿ¦«

àé:ýåýé-íàð ìûøNé éða úàæ-ïéà óàä íéøæðì íëéøeçaîe íéàéáðì íëéðaî íé÷àå̈¨¦³¦§¥¤Æ¦§¦¦½¦©«¥¤−¦§¦¦®©©¬¥²Ÿ§¥¬¦§¨¥−§ª§Ÿ̈«
áé:eàápz àì øîàì íúéeö íéàéápä-ìrå ïéé íéøæpä-úà e÷Lzåâé÷érî éëðà äpä ©©§¬¤©§¦¦−¨®¦§©©§¦¦Æ¦¦¤´¥½Ÿ−Ÿ¦¨§«¦¥²¨Ÿ¦¬¥¦−

:øéîr dì äàìîä äìârä ÷érz øLàk íëézçzãéõnàé-àì ÷æçå ìwî ñBðî ãáàå ©§¥¤®©£¤³¨¦Æ¨£¨½̈©§¥¨¬−̈¨¦«§¨©³¨Æ¦½̈§¨−̈«Ÿ§©¥´
:BLôð èlîé-àì øBaâå Bçkåèñeqä áëøå èlîé àì åéìâøa ì÷å ãîré àì úLwä Nôúå Ÿ®§¦−«Ÿ§©¥¬©§«§Ÿ¥³©¤̧¤Æ´Ÿ©£½Ÿ§©¬§©§¨−´Ÿ§©¥®§Ÿ¥´©½

:BLôð èlîé àìæèba Baì õénàå:ýåýé íàð àeää-íBéa ñeðé íBør íéøBa ¬Ÿ§©¥−©§«§©¦¬¦−©¦¦®¨²¨¬©«©−§ª§Ÿ̈«
âàøLà äçtLnä-ìk ìr ìûøNé éða íëéìr ýåýé øac øLà äfä øácä-úà eòîL¦§º¤©¨¨´©¤À£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§¥´¦§¨¥®©µ¨©¦§¨½̈£¤¯

:øîàì íéøöî õøàî éúéìräáã÷ôà ïk-ìr äîãàä úBçtLî ìkî ézrãé íëúà ÷ø ¤«¡¥²¦¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©µ¤§¤´¨©½§¦¦−Ÿ¦§§´¨£¨¨®©¥Æ¤§´Ÿ
:íëéúðBr-ìk úà íëéìrâ:eãrBð-íà ézìa åcçé íéðL eëìéäãóøèå øria äéøà âàLéä £¥¤½¥−¨£«Ÿ¥¤«£¥§¬§©−¦©§¨®¦§¦−¦¨«£¦§©³©§¥Æ©©½©§¤−¤

:ãëì-íà ézìa Búðònî BìB÷ øéôk ïzéä Bì ïéàäL÷Bîe õøàä çt-ìr øBtö ìBtúä ¥´®£¦¥̧§¦³Æ¦§´Ÿ¨½¦§¦−¦¨¨«£¦³¦Æ©©´¨½̈¤¥−
:ãBkìé àì ãBëìå äîãàä-ïî çt-äìréä dì ïéàåeãøçé àì írå øéra øôBL ò÷zé-íà ¥´¨®£©£¤©Æ¦¨´£¨½̈§¨−¬Ÿ¦§«¦¦¨©³¨Æ§¦½§−̈´Ÿ¤«¡¨®

:äNr àì ýåýéå øéra ärø äéäz-íàæBãBñ äìb-íà ék øác ýåýé éðãà äùré àì ék ¦¦«§¤³¨¨Æ§¦½©Ÿ̈−¬Ÿ¨¨«¦´¯Ÿ©£¤²Ÿ£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−¨¨®¦µ¦¨¨´½
:íéàéápä åéãár-ìàç:àápé àì éî øac ýåýé éðãà àøéé àì éî âàL äéøà ¤£¨−̈©§¦¦«©§¥¬¨−̈¦´´Ÿ¦¨®£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ¦¤½¦−¬Ÿ¦¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:



��י

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id
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Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
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האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ. 

זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3
זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4
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הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ. 

זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3
זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4
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