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*e"nyz'd elqk c"ei ,`vie t"y .c"qa

‰„Ùעמדי היו ברבים כי לי מקרב נפשי זה1בשלום שפסוק הענין לפשטות דנוסף וידוע, ,
עליו שבאו מהמלחמות אותו פדה שהקב"ה שלו, להפדי' בנוגע דוד מרומז2אמר ,

צדיקים כמה של הפדי' גם זה בעת3בפסוק זה פסוק שאמרו צדיקים של הפדי' ומכ"ש ,
ולהעיר כסלו,4שנפדו. בי"ט הזקן אדמו"ר גאולת – נשיאינו דרבותינו הגאולות ג' שבכל ,

בעלי אמרו – תמוז בי"ב אדמו"ר מו"ח כ"ק וגאולת כסלו, ביו"ד האמצעי אדמו"ר גאולת
אדמו"ר מ"ש ידוע כסלו בי"ט הזקן אדמו"ר לגאולת בנוגע שנגאלו. ביום זה פסוק הגאולה

שלו הקודש באגרת בשלום5הזקן יצאתי כו' נפשי בשלום פדה בפסוק תהלים בס' כשקריתי ,
ידוע כסלו, ביו"ד האמצעי אדמו"ר לגאולת בנוגע שלום. היו6מה' נשיאינו שרבותינו

הוא נפשי בשלום פדה שהפסוק וכיון החודש, לימי שנחלק כמו תהלים שיעור אומרים
פסוק אמר בכסלו) (עשירי גאולתו שביום הרי לחודש, העשירי דיום החדשי תהלים בשיעור

ידוע תמוז, בי"ב אדמו"ר מו"ח כ"ק לגאולת ובנוגע שבזמנים6זה. נשיאינו רבותינו מנהג
על (נוסף השבוע לימי שנחלק כמו תהלים השיעור לומר מוסיפים היו מיוחדים ובמצבים
והגאולה) המאסר (שנת תרפ"ז בשנת תמוז די"ב שהקביעות וכיון החדשי), תהלים שיעור
דיום השבועי תהלים בשיעור הוא נפשי בשלום פדה והפסוק בשבוע השלישי ביום היתה

גאולתו. ביום זה פסוק אמר תמוז די"ב הגאולה שבעל מובן, בשבוע, השלישי

¯‡Â·ÓÂבענין7במק"א) היא נפשי בשלום פדה לפסוק כסלו יו"ד דגאולת שהשייכות ,

שפסוק דכיון זה, לפסוק תמוז וי"ב כסלו י"ט דגאולת מהשייכות יותר עוד אחד)
ד]יו"ד ל[הגאולה זה דפסוק השייכות הרי לחודש, העשירי דיום תהלים בשיעור הוא זה

ושנה שנה בכל מודגשת היא .8כסלו

תשובהÂ‰�‰ב) שערי בספרו (שנדפס זה ד"ה במאמרו הגאולה דבעל הביאור ),9ידוע

באופן גם) הפדי', ענין על (נוסף היא נפשי בשלום פדה בהכתוב שההדגשה
וכלל כלל מלחמה בלא בשלום היא שהפדי' שם10הפדי', ומבאר השלום11. ענין שאמיתית ,

ולכאורה אליו. בטלים היו הגוים שכל שלמה, בימי שהי' וע"ד כלל. מנגד לו שאין הוא
עליהם שנפל (מפני עמו לוחמים אינם כשבפועל גם מנגדים, לו שיש זמן דכל הכוונה,

ב לאור יצא (*`"ypz ± elqk c"eiÎ'h qxhpew'ט "לקראת ,

ויום תקל"ד) (בשנת האמצעי דאדמו"ר ההולדת יום כסלו,

דאדמו"ר הגאולה יום כסלו, ויו"ד תקפ"ח), (בשנת שלו ההילולא

. תקפ"ז). (בשנת glyieהאמצעי 't '` mei,`"ypz'd zpy."

יט.1) נה, תהלים

ה"ח.2) פ"א סוטה ירושלמי וראה עה"פ. פרש"י

באוה"ת3) הובאו – עה"פ. תלים מדרש ג. פע"ג, ב"ר ראה

רז). (ע' ס"ח עה"פ אור) (יהל

המאמרים4) (ספר א סעיף ה'תשל"ח זה ד"ה ראה להלן בהבא

ג). ע' ח"ב מלוקט

וש"נ.5) לח. סי' שלו קודש באגרות נדפסה

אודות6) מכתבים בקובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק מכתב

;(200 ע' יצחק יוסף אהל (תהלים תהלים אמירת ערך גודל

ואילך. תעג ע' ח"ג שלו אגרותֿקודש

ואילך).7) 160 (ע' כסלו ליו"ד שיחה חכ"ה לקו"ש

פדה8) להפסוק כסלו י"ט גאולת שייכות הדגשת משא"כ

טוב כי בו שנכפל ביום שהיתה הגאולה בשנת בעיקר היא בשלום

תמוז. י"ב לגאולת בנוגע ועד"ז הנ"ל). דאדה"ז הקודש (אגרת

ואילך.9) א מט, התפלה) (שער ח"א

לקמן10) וראה ד). (נה, פי"א שם תשובה בשערי הלשון כ"ה

.17 הערה

ואילך.11) ד נה, – פי"א



�

*e"nyz'd elqk c"ei ,`vie t"y .c"qa

‰„Ùעמדי היו ברבים כי לי מקרב נפשי זה1בשלום שפסוק הענין לפשטות דנוסף וידוע, ,
עליו שבאו מהמלחמות אותו פדה שהקב"ה שלו, להפדי' בנוגע דוד מרומז2אמר ,

צדיקים כמה של הפדי' גם זה בעת3בפסוק זה פסוק שאמרו צדיקים של הפדי' ומכ"ש ,
ולהעיר כסלו,4שנפדו. בי"ט הזקן אדמו"ר גאולת – נשיאינו דרבותינו הגאולות ג' שבכל ,

בעלי אמרו – תמוז בי"ב אדמו"ר מו"ח כ"ק וגאולת כסלו, ביו"ד האמצעי אדמו"ר גאולת
אדמו"ר מ"ש ידוע כסלו בי"ט הזקן אדמו"ר לגאולת בנוגע שנגאלו. ביום זה פסוק הגאולה

שלו הקודש באגרת בשלום5הזקן יצאתי כו' נפשי בשלום פדה בפסוק תהלים בס' כשקריתי ,
ידוע כסלו, ביו"ד האמצעי אדמו"ר לגאולת בנוגע שלום. היו6מה' נשיאינו שרבותינו

הוא נפשי בשלום פדה שהפסוק וכיון החודש, לימי שנחלק כמו תהלים שיעור אומרים
פסוק אמר בכסלו) (עשירי גאולתו שביום הרי לחודש, העשירי דיום החדשי תהלים בשיעור

ידוע תמוז, בי"ב אדמו"ר מו"ח כ"ק לגאולת ובנוגע שבזמנים6זה. נשיאינו רבותינו מנהג
על (נוסף השבוע לימי שנחלק כמו תהלים השיעור לומר מוסיפים היו מיוחדים ובמצבים
והגאולה) המאסר (שנת תרפ"ז בשנת תמוז די"ב שהקביעות וכיון החדשי), תהלים שיעור
דיום השבועי תהלים בשיעור הוא נפשי בשלום פדה והפסוק בשבוע השלישי ביום היתה

גאולתו. ביום זה פסוק אמר תמוז די"ב הגאולה שבעל מובן, בשבוע, השלישי

¯‡Â·ÓÂבענין7במק"א) היא נפשי בשלום פדה לפסוק כסלו יו"ד דגאולת שהשייכות ,

שפסוק דכיון זה, לפסוק תמוז וי"ב כסלו י"ט דגאולת מהשייכות יותר עוד אחד)
ד]יו"ד ל[הגאולה זה דפסוק השייכות הרי לחודש, העשירי דיום תהלים בשיעור הוא זה

ושנה שנה בכל מודגשת היא .8כסלו

תשובהÂ‰�‰ב) שערי בספרו (שנדפס זה ד"ה במאמרו הגאולה דבעל הביאור ),9ידוע

באופן גם) הפדי', ענין על (נוסף היא נפשי בשלום פדה בהכתוב שההדגשה
וכלל כלל מלחמה בלא בשלום היא שהפדי' שם10הפדי', ומבאר השלום11. ענין שאמיתית ,

ולכאורה אליו. בטלים היו הגוים שכל שלמה, בימי שהי' וע"ד כלל. מנגד לו שאין הוא
עליהם שנפל (מפני עמו לוחמים אינם כשבפועל גם מנגדים, לו שיש זמן דכל הכוונה,

ב לאור יצא (*`"ypz ± elqk c"eiÎ'h qxhpew'ט "לקראת ,

ויום תקל"ד) (בשנת האמצעי דאדמו"ר ההולדת יום כסלו,

דאדמו"ר הגאולה יום כסלו, ויו"ד תקפ"ח), (בשנת שלו ההילולא

. תקפ"ז). (בשנת glyieהאמצעי 't '` mei,`"ypz'd zpy."

יט.1) נה, תהלים

ה"ח.2) פ"א סוטה ירושלמי וראה עה"פ. פרש"י

באוה"ת3) הובאו – עה"פ. תלים מדרש ג. פע"ג, ב"ר ראה

רז). (ע' ס"ח עה"פ אור) (יהל

המאמרים4) (ספר א סעיף ה'תשל"ח זה ד"ה ראה להלן בהבא

ג). ע' ח"ב מלוקט

וש"נ.5) לח. סי' שלו קודש באגרות נדפסה

אודות6) מכתבים בקובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק מכתב

;(200 ע' יצחק יוסף אהל (תהלים תהלים אמירת ערך גודל

ואילך. תעג ע' ח"ג שלו אגרותֿקודש

ואילך).7) 160 (ע' כסלו ליו"ד שיחה חכ"ה לקו"ש

פדה8) להפסוק כסלו י"ט גאולת שייכות הדגשת משא"כ

טוב כי בו שנכפל ביום שהיתה הגאולה בשנת בעיקר היא בשלום

תמוז. י"ב לגאולת בנוגע ועד"ז הנ"ל). דאדה"ז הקודש (אגרת

ואילך.9) א מט, התפלה) (שער ח"א

לקמן10) וראה ד). (נה, פי"א שם תשובה בשערי הלשון כ"ה

.17 הערה

ואילך.11) ד נה, – פי"א



�iytp melya dct

ופחדו השלום12אימתו ענין אמיתית זה אין אפשרות13וכיו"ב), יש מנגדים כשישנם כי .

מלחמה, ישנה לא שבפועל רק (לא הוא השלום ענין ואמיתית למלחמה, מקום ונתינת
למלחמה. מקום ונתינת אפשרות (גם) שאין אלא)

Â‰ÊÂבימיו הי' שלום כי שלמה בשם נקרא שלכן דוקא, שלמה בימי הי' השלום ,14שענין

הגוים כל (שאזelhazpכי מתבטל וכשהמנגד גדולתו), עוצם (מצד שלמה לגבי
המלך לדוד הקב"ה שאמר וזהו השלום. ענין אמיתית הוא אז שילחום), מקום נתינת אין

אתה מלחמות איש כי לשמי בית תבנה לא המקדש) בית לבנות שאז15(כשרצה הגם ,

אויביו מכל מסביב לו הניח וה' מנוחה, של במצב הי' ביהמ"ק) לבנות דוד ,16(כשרצה

נתבטלו שאויביו ולא המלחמות, כל שנצח ע"י באה דדוד המנוחה שבימיו17כי וכיון .
ושלום. דמנוחה הענין אמיתית זה אין שילחמו), מקום נתינת (ויש מנגדים עדיין נשארו
שלמה. בימי שהי' כמו מתבטל, שהמנגד הוא בשלום הפדי' דענין נפשי, בשלום פדה וזהו

ÍÈ˘ÓÓÂמקודם18בהמאמר שהיו שאלו הוא, נפשי בשלום דפדה הענין שאמיתית ,

שהי' מהשלום גם למעלה הוא זה דענין אוהבים. נעשים הם ומנגדים שונאים
שלמה לא19בימי (אבל אור הגילוי מצד נתבטלו שכולם הוא שלמה בימי שהי' שהשלום ,

לקדושה) לבוא,20נהפכו לעתיד יהי' לקדושה) נהפך המנגד (שגם השלום ענין ואמיתית ,
שאמר21כמ"ש ומה אחד. שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך melyaפדהcecאז

הי' לא זה דענין לקדושה, נהפכו שלא ומכ"ש המנגדים נתבטלו לא שבימיו [הגם נפשי
הגאולה דבעל בהמאמר מבואר לע"ל], רק ויהי' שלמה בימי נפש22אפילו על קאי שזה ,

לע"ל. שיהי' כמו דוד

Ù"ÚÂרז"ל23הידוע מאמר בפירוש24בפירוש (ועד"ז מדעתו ושלא מדעתו האדם מן נפרעין
המשנה פוסק25לשון הוא אחר אדם של דינו פסק אומר אדם דכאשר וחשבון), דין

בהמלחמה12) זה ענין ביאור 106 ס"ע ה'תש"ד סה"מ וראה

ונה"ב. דנה"א

סה"מ13) ראה – "שלום" בשם זה גם נק' שבכללות אף

החרב". אימת ע"י הבא "שלום שם ה'תש"ד

ושלום14) שמו יהי' שלמה ט) כב, הימיםֿא (דברי כמ"ש

בימיו. ישראל על אתן ושקט

[ולא15) אתה" מלחמות "איש וממ"ש ג. כח, הימיםֿא דברי

משמע, ח] כב, שם הימים כבדברי וכיו"ב מלחמות" "עשית

מלחמות. איש הוא עכשיו שגם

א.16) ז, שמואלֿב

כשלוחמים17) דגם ,(109 ;106 (ע' שם ה'תש"ד סה"מ ראה

רק (ולא קצת מתבטל הוא שעי"ז – אותו ומנצחים האויב עם

(את העבירו לא "עדיין מ"מ, – ופחד) אימה מפני לוחם שאינו

הוא שנה"ב התפלה בשעת הבינוני וע"ד וכל", מכל האויב)

רע"א). יט, – פי"ג (תניא וניעור חוזר להיות יכול שאח"כ כישן,

לאחרי גם מלחמות" "איש בשם דוד שנקרא מה יומתק ועפ"ז

ע"י באה כשהמנוחה גם כי אויביו, מכל מסביב לו הניח שה'

וניעור. חוזר יהי' שהרע מקום יש המלחמה נצחון

כלל מלחמה "בלא בהמאמר שמדייק דזהו לומר יש ואולי

מלחמה "בלא הלשון אינוllkוכלל": שהאויב דזה מדגיש "

שנצחו אלא ללחום ומפחד ירא שהוא מפני לא הוא כנגדו לוחם

מלחמה "בלא והלשון llkeאותו; llkנתבטל שהאויב מדגיש "

מלחמה. שתהי' כלל שייך אין שלכן אותו, שנצחו רק ולא לגמרי

א.18) נו, – שם

יומתק19) ועפ"ז הבאה. שבהערה תער"ב בהמשך כמפורש

. . לע"ל כמו . . שלום "בדרך שם הגאולה דבעל b"dkeהלשון

שלמה". בימי הי'

ח"ב20) תער"ב (המשך תרע"ה בשלום פדה –ד"ה שעד פ'

תשסט). ע'

שם.21) תער"ב ובהמשך תשובה בשערי הובא – ט. ג, צפני'

ד.22) נה, – שם

וש"נ.23) ואילך. 1207 ע' ח"ד לקו"ש

מט"ז.24) פ"ג אבות

א.25) משנה שם

e"nyz'd elqk c"ei ,`vie t"y

נפשי, בשלום פדה ד"ה במאמרו האמצעי אדמו"ר של דינו פסק הרי עצמו, על גם בזה
מזו, ויתירה שלמה), בימי שהי' (כהשלום מתבטל שהמנגד הוא נפשי בשלום פדה דפירוש
בשלום פדה לענין בנוגע גם פס"ד הוא לע"ל), שיהי' (כהשלום לאוהב נהפך שהמנגד
נפשי בשלום פדה לענין בנוגע גם מובן [ומזה כסלו, דיו"ד גאולה – שלו שבהגאולה נפשי
שהמנגד הוא אלו שבגאולות השלום דענין תמוז], די"ב ובהגאולה כסלו די"ט שבהגאולה

לאוהב. נהפך שהוא מזו, ויתירה מתבטל,

כמוÂ‰�‰ג) שלו הפדי' על זה אמר שדוד הוא, בפשטות נפשי בשלום פדה הכתוב פירוש
שפדי' הזה, בעולם דהפירושefשהוא והשייכות הקשר להבין וצריך בשלום. היא

הפירוש עם לע"ל, שיהי' כמו דוד נפש על קאי נפשי בשלום פדה דוד שאמר דזה שבהמאמר
הרמב"ם מ"ש ע"פ בזה, הביאור לומר ויש בשלום. פדי' היתה עכשיו דוד שפדיית 26הפשוט

שעומד האחרון ובמשיח דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים, בשני מדבר בלעם דבפרשת
שיהיו הענינים שכל לפי הוא, הראשון משיח בשם נקרא שדוד זה על דהטעם לומר, ויש מבניו.
שהגמר אלא הראשון. משיח דוד, ע"י היתה התחלתם האחרון), (משיח המשיח מלך ע"י
דשני הקשר לבאר יש ועפ"ז דוד. של מבניו שעומד האחרון משיח ע"י יהי' שלהם והשלימות
בשלום. פדי' היתה עכשיו דדוד הפדי' גם שבפנימיות, נפשי, בשלום פדה בפסוק הפירושים

שבדודelhazpyהיינו אלא לאוהבים. שנהפכו מזו ויתירה עמו) לחמו שלא רק (ולא המנגדים
בשלום. פדי' שהיא דוד, של נפש דפדיית הפנימיות תתגלה ולע"ל ובהעלם, בפנימיות זה הי'

Ê"ÙÚÂ'פדי שהיא עלי' שאומרים דמזה כסלו, דיו"ד דהגאולה העילוי גודל יותר עוד יובן
מוכח, וכיו"ב), דלע"ל, בשלום לפדה הכנה שהיא הסברה הוספת (בלי בשלום
בגילוי. (גם) הוא לאוהב] שנהפך מזו ויתירה מתבטל, [שהמנגד שבה השלום דענין

טוב.27ידועÂ‰�‰ד) יום וערב שבת ערב – שלפניהם ביום הכנה צריכים טוב ויום דשבת
ההכנה הוא [שבו כסלו דיו"ד הערב – כסלו יו"ד הגאולה חג לעניננו, ובנוגע
והגם הגאולה. דבעל ההילולא ויום ההולדת יום בכסלו, התשיעי יום הוא כסלו] ליו"ד

תקפ"ז בשנת היתה כסלו דיו"ד שמגלגלין28שהגאולה כיון מ"מ, ההסתלקות, לפני שנה ,

זכאי ליום אדמו"ר29זכות של ההילולא יום להיות זכה בכסלו התשיעי שיום דזה לומר, יש ,
לזה שייך הי' זה לפני שגם לפי הוא דיום30האמצעי העילוי שגודל לומר, יש ועפ"ז .

נפשי בשלום דפדה הענין ע"ד הוא שבו נפשי בשלום פדה שענין כסלו], [יו"ד הגאולה
הגאולה. דבעל ההילולא יום הוא שלו שה"ערב" לפי הוא לע"ל, שיהי'

דרשב"יÔ·ÂÈÂה) הילולא ענין להבין ד"ה במאמרו הגאולה בעל מ"ש בהקדים דזה31זה ,
הגילוי הי' רשב"י שע"י לפי הוא, הילולא, בשם נקרא הרשב"י הסתלקות שיום

ה"א.26) פי"א מלכים הל'

יו"ט).27) ואין וד"ה והכינו (ד"ה שם ובפרש"י ב ב, ביצה

ס"א. סתקי"ג יו"ט הל' או"ח אדה"ז שו"ע

אדמו"ר28) מו"ח כ"ק רשימת (ראה הרב בית מסורת כ"ה

קודש). בד לס' במבוא

א.29) כט, תענית

של30) שנותיהם ממלא שהקב"ה מארז"ל לפי ובפרט

א). יא, (ר"ה ליום מיום צדיקים

ואילך),31) תרסו (ע' ח"ב ויקרא אדהאמ"צ במאמרי נדפס

אמירת שנת – ה'תשמ"ו (בשנת זו שבת לפני לאור שיצא
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נפשי, בשלום פדה ד"ה במאמרו האמצעי אדמו"ר של דינו פסק הרי עצמו, על גם בזה
מזו, ויתירה שלמה), בימי שהי' (כהשלום מתבטל שהמנגד הוא נפשי בשלום פדה דפירוש
בשלום פדה לענין בנוגע גם פס"ד הוא לע"ל), שיהי' (כהשלום לאוהב נהפך שהמנגד
נפשי בשלום פדה לענין בנוגע גם מובן [ומזה כסלו, דיו"ד גאולה – שלו שבהגאולה נפשי
שהמנגד הוא אלו שבגאולות השלום דענין תמוז], די"ב ובהגאולה כסלו די"ט שבהגאולה

לאוהב. נהפך שהוא מזו, ויתירה מתבטל,

כמוÂ‰�‰ג) שלו הפדי' על זה אמר שדוד הוא, בפשטות נפשי בשלום פדה הכתוב פירוש
שפדי' הזה, בעולם דהפירושefשהוא והשייכות הקשר להבין וצריך בשלום. היא

הפירוש עם לע"ל, שיהי' כמו דוד נפש על קאי נפשי בשלום פדה דוד שאמר דזה שבהמאמר
הרמב"ם מ"ש ע"פ בזה, הביאור לומר ויש בשלום. פדי' היתה עכשיו דוד שפדיית 26הפשוט

שעומד האחרון ובמשיח דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים, בשני מדבר בלעם דבפרשת
שיהיו הענינים שכל לפי הוא, הראשון משיח בשם נקרא שדוד זה על דהטעם לומר, ויש מבניו.
שהגמר אלא הראשון. משיח דוד, ע"י היתה התחלתם האחרון), (משיח המשיח מלך ע"י
דשני הקשר לבאר יש ועפ"ז דוד. של מבניו שעומד האחרון משיח ע"י יהי' שלהם והשלימות
בשלום. פדי' היתה עכשיו דדוד הפדי' גם שבפנימיות, נפשי, בשלום פדה בפסוק הפירושים

שבדודelhazpyהיינו אלא לאוהבים. שנהפכו מזו ויתירה עמו) לחמו שלא רק (ולא המנגדים
בשלום. פדי' שהיא דוד, של נפש דפדיית הפנימיות תתגלה ולע"ל ובהעלם, בפנימיות זה הי'

Ê"ÙÚÂ'פדי שהיא עלי' שאומרים דמזה כסלו, דיו"ד דהגאולה העילוי גודל יותר עוד יובן
מוכח, וכיו"ב), דלע"ל, בשלום לפדה הכנה שהיא הסברה הוספת (בלי בשלום
בגילוי. (גם) הוא לאוהב] שנהפך מזו ויתירה מתבטל, [שהמנגד שבה השלום דענין

טוב.27ידועÂ‰�‰ד) יום וערב שבת ערב – שלפניהם ביום הכנה צריכים טוב ויום דשבת
ההכנה הוא [שבו כסלו דיו"ד הערב – כסלו יו"ד הגאולה חג לעניננו, ובנוגע
והגם הגאולה. דבעל ההילולא ויום ההולדת יום בכסלו, התשיעי יום הוא כסלו] ליו"ד

תקפ"ז בשנת היתה כסלו דיו"ד שמגלגלין28שהגאולה כיון מ"מ, ההסתלקות, לפני שנה ,

זכאי ליום אדמו"ר29זכות של ההילולא יום להיות זכה בכסלו התשיעי שיום דזה לומר, יש ,
לזה שייך הי' זה לפני שגם לפי הוא דיום30האמצעי העילוי שגודל לומר, יש ועפ"ז .

נפשי בשלום דפדה הענין ע"ד הוא שבו נפשי בשלום פדה שענין כסלו], [יו"ד הגאולה
הגאולה. דבעל ההילולא יום הוא שלו שה"ערב" לפי הוא לע"ל, שיהי'

דרשב"יÔ·ÂÈÂה) הילולא ענין להבין ד"ה במאמרו הגאולה בעל מ"ש בהקדים דזה31זה ,
הגילוי הי' רשב"י שע"י לפי הוא, הילולא, בשם נקרא הרשב"י הסתלקות שיום

ה"א.26) פי"א מלכים הל'

יו"ט).27) ואין וד"ה והכינו (ד"ה שם ובפרש"י ב ב, ביצה

ס"א. סתקי"ג יו"ט הל' או"ח אדה"ז שו"ע

אדמו"ר28) מו"ח כ"ק רשימת (ראה הרב בית מסורת כ"ה

קודש). בד לס' במבוא

א.29) כט, תענית

של30) שנותיהם ממלא שהקב"ה מארז"ל לפי ובפרט

א). יא, (ר"ה ליום מיום צדיקים

ואילך),31) תרסו (ע' ח"ב ויקרא אדהאמ"צ במאמרי נדפס

אמירת שנת – ה'תשמ"ו (בשנת זו שבת לפני לאור שיצא
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מארז"ל בהקדים זה ומבאר התורה. דמיא,32דפנימיות הילולא כבי מיני' דאזלינן עלמא האי
מהלכים. דאזלינן, הענין בהם נעשה עלמא, האי בעוה"ז, למטה הנשמות ירידת שע"י

כמ"ש עומדים נק' למעלה שהן כמו לפניו,33דהנשמות עמדתי אשר ישראל אלקי הוי' חי
איתא הוה34ובזהר ונשמתא נשמתא דהגםniiw`כל קדישא. מלכא קמי בדיוקנאה

עילוי, אחר בעילוי עולים הם דעי"ז ושוב, ברצוא תמיד הן למעלה שהן כמו שהנשמות
עליית היא (שבהם גבוהות הכי המדרגות דגם בהגבלה, הם שלהם העליות שכל כיון מ"מ,

המדה קו מאמר ע"פ הם למטה35הנשמות) הנשמות ירידת וע"י עומדים. בשם נק' לכן ,

האי וזהו ובל"ג. א"ס בבחינת היא למטה בירידתם דהנשמות שהעלי' מהלכים, נעשים הם
בהאי ירידתם וע"י עומדים, הם עצמם מצד שהם כמו דהנשמות מיני', דאזלינן עלמא

אזלינן. מהלכים, נעשים עלמא,

ÌÚË‰Âהילולא כבי עלמא האי כי הוא, דאזלינן, הענין נעשה עלמא האי ע"י שדוקא זה על
הוא והענין ואשה36דמיא. איש דוגמת הם וגוף דנשמה ואשה37, שבאיש וכמו .

כח בהם שנמשך ע"י הוא הפכים) שני (שהם ונוקבא דדכר היחוד שיהי' בכדי כפשוטם,
משניהם שלמעלה דור38הא"ס להוליד [דענין ההולדה בענין מתגלה בהם שנמשך זה וכח ,

הא"ס כח מצד אלא גבול, בעלי שהם הנבראים גדר מצד לא הוא שיעור אין עד דור 39אחר

הנבראים מגדר איש40שלמעלה דוגמת שהם וגוף בנשמה הוא עד"ז נישואין], ע"י שנמשך
המשכת ע"י הוא הפכים שני שהם וגוף דנשמה והיחוד החיבור להיות שיוכל שבכדי ואשה,
טובים מעשים צדיקים של תולדותיהם ההולדה, בענין מתגלה זה כח והמשכת הא"ס. ,41כח

כבי מיני' דאזלינן עלמא האי וזהו ובל"ג. א"ס בבחי' עלי' היא התומ"צ שע"י שהעלי'
כי הוא, (מהלכים), אזלינן נעשה עלמא) (האי מיני' שדוקא זה על דהטעם דמיא, הילולא
(האי הגשמי הגוף עם הרוחנית דנשמה והיחוד שהחיבור דמיא, הילולא כבי עלמא האי

הא"ס. כח נמשך שעי"ז חתונה), (הילולא, וכלה חתן יחוד בדוגמת הוא עלמא)

בתומ"צ,Â‰�‰ו) הוא עד"ז עלי', לצורך ירידה היא למטה הנשמה שירידת דכמו ידוע,
והתלבשותם למטה ירידתם ע"י כי עלי'. לצורך היא דתומ"צ בהירידה שהכוונה

התומ"צ כח עצמיות בהם נמשך גשמיים וע42בדברים ההילולא. דענין לומר, יש פ"ז
ההילולא לענין דנוסף עצמם. בהתומ"צ גם הוא דוקא, עלמא בהאי התומ"צ שבקיום
סעיף (כנ"ל וגוף דנשמה והיחוד החיבור שע"י הא"ס כח המשכת בתומ"צ, העוסק בהאדם

זה). מאמר

שם).32) יעקב העין (ובגירסת א נד, עירובין ראה

(33.53 הערה 147 ע' חכ"ה לקו"ש וראה א. יז, מלכיםֿא

ב.34) קד, ח"ג זהר וראה הזהר. בשם בדא"ח בכ"מ הובא

ב. סא, ח"א ב. צו, ח"ב ב. רלג, ב. רכז, שם סע"ב. צ, ח"א

"קו35) ענין – תרפב). (ע' סי"ב שם אדהאמ"צ מאמרי

תצג ס"ע שלח אוה"ת ב. ע' ח"א תקס"ה סה"מ ראה המדה"

.n"kaeואילך.

תרסז).36) (ע' ס"א שם אדהאמ"צ מאמרי ראה להלן בהבא

הילולא ענין להבין ד"ה ואילך). תרעא (ע' וס"ה ס"ד שם

ואילך). רסד ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד דרשב"י

וש"נ.37) רלה. ע' תרנ"ג סה"מ ראה

ג.38) מז, שה"ש לקו"ת גם ראה

א.39) מ, שה"ש לקו"ת

שם).40) תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד הנ"ל ד"ה בארוכה ראה

ואילך. רכו ס"ע תרפ"ו סה"מ תיד). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת

נח.41) ר"פ פרש"י

ובכ"מ.42) סע"ב. פו, שמות אוה"ת
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הקב"ה של ורצונו חכמתו הם ומצוות תורה כי ההילולא. הו"ע עצמם בהתומ"צ גם ה),
מעולם שבהם43שלמעלה הגשמיים (הדברים עלמא שבהאי הענינים עם שלהם והחיבור ,

כח עצמות המשכת ע"י הוא זה וחיבור הפכים, דשני חיבור הוא התומ"צ) נתלבשו
אותם. ומחבר משניהם שלמעלה הא"ס כח המשכת ע"י וכלה, חתן יחוד ע"ד – התומ"צ

אדם,44בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂז) של פטירתו שבשעת מיני', דאזלינן עלמא בהאי פירוש עוד
הענין בה נעשה אזי מיני', דאזלינן הזה, ומעולם מהגוף נפטרת כשהנשמה
נעשית שהנשמה זה ה), (סעיף דלעיל דלהביאור מהלך. בבחינת נעשית שהיא דאזלינן,

ובסיבתו מחמתו הוא מיני' דאזלינן ופירוש עלמא. בהאי למטה בהיותה הוא דזה45מהלך, ,
עלמא שבהאי העילוי מצד מיני', הוא מהלך, נעשית שהיא אזלינן, לבחינת באה שהנשמה
הוא מהלך) (שנעשית בהנשמה שנעשה דאזלינן הענין השני, ולפירוש הילולא. כמו שהוא
(בהמאמר) בזה הביאור ונקודת עלמא. מהאי ונפטרת הולכת כשהיא מיני', דאזלינן ,46בעת

והגבלה במדידה הם למטה, שהם כמו והגבלה,47דהמצוות במדידה היא שלמטה התורה וגם .
מארץ48כמ"ש ארוכה היא שהמדה אלא להתורה מדה שיש היינו מדה, מארץ ולכן,49ארוכה .

וגם בהעלם. הוא בעוה"ז, שלה התומ"צ עסק ע"י בהנשמה שנעשה הבל"ג) (ענין ההילוך
כיון מ"מ, הא"ס, כח גילוי הוא ההולדה שבענין אף ורבי', פרי' מצות שע"י דהנשמה ההילוך
אחר דור היא שההולדה אלא בנים, (הולדת מוגבל לענין בנוגע הוא שבזה הא"ס כח שגילוי
שהנשמה ולאחרי בהעלם. הוא ההילוך ענין זו, מצוה קיום ע"י גם לכן, שיעור), אין עד דור
(ויוצאת) הולכת שהיא מיני', דאזלינן הזמן ובא עלמא בהאי שליחותה את ממלאת
שהפנימיות בעוה"ז, שעסקה דהתומ"צ הפנימיות לה מתגלה אזי עלמא, דהאי מההגבלות
הסתלקות שיום וזהו בגילוי. גם (מהלך) דאזלינן הענין בה נעשה ואז גבול, בלי הם דהתומ"צ
הוא ועד"ז דרשב"י, הילולא (כמו הילולא יום בשם נק' התורה בפנימיות שעסקו הצדיקים
והעסק הלימוד ע"י כי התורה), בפנימיות שעסקו הצדיקים דכל ההסתלקות ליום בנוגע
וההילוך. ההילולא ענין והבל"ג, הפנימיות ההסתלקות ביום מתגלית התורה, בפנימיות

הנ"לÓÂ·‡¯ח) במאמר הגאולה ענינים50בעל ג' ונוקבא) דכר (יחוד שבהילולא ,

בהנשמות גם הוא ונוקבא דכר דענין למעלה. ונוקבא דכר יחוד (בכללות).
שבבחינת ונשמות דכר שבבחינת נשמות דישנם למטה. ירידתם קודם למעלה שהם כמו
ויחוד הילולא. נק' נוקבא שבבחינת הנשמות עם דכר שבבחינת דהנשמות והיחוד נוקבא.
עם הנשמה ויחוד כפשוטם ונוקבא דכר יחוד ענינים. שני עצמו ובזה למטה. ונוקבא דכר
הגוף עם (דכר) הנשמה יחוד הוא בהילולא הג' וענין ואשה]. איש דוגמת [שהם הגוף
העצמות. גילוי יהי' שאז נעלית, הכי דרגא היא זו דהילולא המתים. בתחיית שיהי' (נוקבא)

ב).43) (ח, פ"ד תניא גם ראה

תרפג).44) (ע' סי"ג

תרפב).45) (ס"ע סי"ב שם

ד"ה46) ואילך. תרעח) (ס"ע ס"ט שם ראה לקמן, בהבא

רעא). ע' שם (סה"מ תרנ"ד הנ"ל

ס"ט.47) אגה"ק ראה

ט.48) יא, איוב

ובכ"מ.49) .193 ע' ה'תש"ה סה"מ

שם50) (סה"מ עטר"ת הנ"ל ד"ה גם וראה ואילך. תרפד ע'

רכג. ע' שם תרפ"ו סה"מ תיג). ע'
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הקב"ה של ורצונו חכמתו הם ומצוות תורה כי ההילולא. הו"ע עצמם בהתומ"צ גם ה),
מעולם שבהם43שלמעלה הגשמיים (הדברים עלמא שבהאי הענינים עם שלהם והחיבור ,

כח עצמות המשכת ע"י הוא זה וחיבור הפכים, דשני חיבור הוא התומ"צ) נתלבשו
אותם. ומחבר משניהם שלמעלה הא"ס כח המשכת ע"י וכלה, חתן יחוד ע"ד – התומ"צ

אדם,44בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂז) של פטירתו שבשעת מיני', דאזלינן עלמא בהאי פירוש עוד
הענין בה נעשה אזי מיני', דאזלינן הזה, ומעולם מהגוף נפטרת כשהנשמה
נעשית שהנשמה זה ה), (סעיף דלעיל דלהביאור מהלך. בבחינת נעשית שהיא דאזלינן,

ובסיבתו מחמתו הוא מיני' דאזלינן ופירוש עלמא. בהאי למטה בהיותה הוא דזה45מהלך, ,
עלמא שבהאי העילוי מצד מיני', הוא מהלך, נעשית שהיא אזלינן, לבחינת באה שהנשמה
הוא מהלך) (שנעשית בהנשמה שנעשה דאזלינן הענין השני, ולפירוש הילולא. כמו שהוא
(בהמאמר) בזה הביאור ונקודת עלמא. מהאי ונפטרת הולכת כשהיא מיני', דאזלינן ,46בעת

והגבלה במדידה הם למטה, שהם כמו והגבלה,47דהמצוות במדידה היא שלמטה התורה וגם .
מארץ48כמ"ש ארוכה היא שהמדה אלא להתורה מדה שיש היינו מדה, מארץ ולכן,49ארוכה .

וגם בהעלם. הוא בעוה"ז, שלה התומ"צ עסק ע"י בהנשמה שנעשה הבל"ג) (ענין ההילוך
כיון מ"מ, הא"ס, כח גילוי הוא ההולדה שבענין אף ורבי', פרי' מצות שע"י דהנשמה ההילוך
אחר דור היא שההולדה אלא בנים, (הולדת מוגבל לענין בנוגע הוא שבזה הא"ס כח שגילוי
שהנשמה ולאחרי בהעלם. הוא ההילוך ענין זו, מצוה קיום ע"י גם לכן, שיעור), אין עד דור
(ויוצאת) הולכת שהיא מיני', דאזלינן הזמן ובא עלמא בהאי שליחותה את ממלאת
שהפנימיות בעוה"ז, שעסקה דהתומ"צ הפנימיות לה מתגלה אזי עלמא, דהאי מההגבלות
הסתלקות שיום וזהו בגילוי. גם (מהלך) דאזלינן הענין בה נעשה ואז גבול, בלי הם דהתומ"צ
הוא ועד"ז דרשב"י, הילולא (כמו הילולא יום בשם נק' התורה בפנימיות שעסקו הצדיקים
והעסק הלימוד ע"י כי התורה), בפנימיות שעסקו הצדיקים דכל ההסתלקות ליום בנוגע
וההילוך. ההילולא ענין והבל"ג, הפנימיות ההסתלקות ביום מתגלית התורה, בפנימיות

הנ"לÓÂ·‡¯ח) במאמר הגאולה ענינים50בעל ג' ונוקבא) דכר (יחוד שבהילולא ,

בהנשמות גם הוא ונוקבא דכר דענין למעלה. ונוקבא דכר יחוד (בכללות).
שבבחינת ונשמות דכר שבבחינת נשמות דישנם למטה. ירידתם קודם למעלה שהם כמו
ויחוד הילולא. נק' נוקבא שבבחינת הנשמות עם דכר שבבחינת דהנשמות והיחוד נוקבא.
עם הנשמה ויחוד כפשוטם ונוקבא דכר יחוד ענינים. שני עצמו ובזה למטה. ונוקבא דכר
הגוף עם (דכר) הנשמה יחוד הוא בהילולא הג' וענין ואשה]. איש דוגמת [שהם הגוף
העצמות. גילוי יהי' שאז נעלית, הכי דרגא היא זו דהילולא המתים. בתחיית שיהי' (נוקבא)

ב).43) (ח, פ"ד תניא גם ראה

תרפג).44) (ע' סי"ג

תרפב).45) (ס"ע סי"ב שם

ד"ה46) ואילך. תרעח) (ס"ע ס"ט שם ראה לקמן, בהבא

רעא). ע' שם (סה"מ תרנ"ד הנ"ל

ס"ט.47) אגה"ק ראה

ט.48) יא, איוב

ובכ"מ.49) .193 ע' ה'תש"ה סה"מ

שם50) (סה"מ עטר"ת הנ"ל ד"ה גם וראה ואילך. תרפד ע'

רכג. ע' שם תרפ"ו סה"מ תיג). ע'
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‰�‰Âבכ"מ (כמבואר הוא המתים בתחיית שיהי' תתגלה51הגילוי שאז הנ"ל), במאמר וגם ,
(סעיף לעיל שנתבאר ע"ד והוא הזה. בעולם המצוות קיום שע"י העצמות המשכת
הפנימיות גילוי שהוא התורה, בפנימיות שעסקו הצדיקים שבהסתלקות ההילולא בענין ז)
ע"י הוא הגילוי את לקבל בכדי שעכשיו, אלא בעוה"ז. שעסקו דהתומ"צ גבול והבלי
יהי' עצמו הגילוי (וגם הגשמי בגוף גם זה גילוי יהי' ולע"ל מהגוף, הנשמה הסתלקות

כנ"ל). העצמות, גילוי יהי' שאז יותר, נעלה

˘ÈÂהילולא ענין להבין ד"ה בהדרוש מבואר הג' דהילולא שהענין דמהטעמים לומר,
הוא התורה פנימיות לגלות הוא עסקם שעיקר הצדיקים שמעלת לרמז, הוא, דרשב"י,
הפנימיות מתגלה שאז לפי הילולא, יום בשם נק' שלהם ההסתלקות שיום ענינים. בשני
[אצלם, מתגלה התורה, פנימיות לגלות עבודתם שע"י וגם, בארוכה. כנ"ל בהתומ"צ, והבל"ג
שהיא כמו בהנשמה גם דתומ"צ הבל"ג אליהם] השייכים לכל גם קצת מתגלה ידם ועל

עצמו, הגשמי בגוף וגם הגשמי, בגוף שהגילויc"rמלובשת להוסיף, ויש בתחה"מ. שיהי'
אלא בגוף. שמלובשת כמו בהנשמה הוא דהסתלקות, ההילולא ענין גם הענינים, דשני
ענין ע"ד – ממציאותו שיוצא דביטול, בתנועה שהוא ע"י הוא להאדם הבל"ג גילוי שבתחלה,

גם הבל"ג אח"כ מתגלה ועי"ז, בתחה"מ.ze`ivndaההסתלקות, שיהי' הגילוי ע"ד – דהאדם

ידיÂ‰�‰ט) על שנעשה גבול) ובלי א"ס בבחינת (עלי' הנ"ל דבההילוך מובן, מהנ"ל
דתורה, בנגלה רק שעוסקים דבהנשמות מדריגות. ג' הזה, בעולם התומ"צ קיום
במדידה הם התומ"צ דתורה), (נגלה החיצוניות בחינת מצד כי בהעלם. הוא ההילוך
ובהנשמות לע"ל. בעיקר יהי' בעוה"ז התומ"צ קיום ע"י שנמשך גבול הבלי וגילוי והגבלה.
בעת גם הוא ההילוך) (ענין דהתומ"צ גבול הבלי גילוי התורה, בפנימיות שעוסקים
באים ועי"ז ממציאותם. והיציאה הביטול תנועת ע"י למטה בהיותם ועד"ז הסתלקותם,
שלהם. בהמציאות גם הוא דהתומ"צ גבול הבלי שגילוי יותר, נעלית למדריגה אח"כ

˘ÈÂ.אלה מדריגות ג' (דוגמת) בו שיש נפשי, בשלום דפדה בהענין גם הוא שעד"ז לומר,
כמבואר לגמרי, מתבטל שהמנגד נפשי, בשלום דפדה הענין דאמיתית הוא, והענין

היחידה גילוי ע"י הוא הגאולה, דבעל מהמאמר ב) (סעיף שיש52לעיל כיון חי', דבחינת .
לעו"ז הבהמית,53כנגדה דנפש זרים הרצונות לגמרי ומבטל שולל אינו שלה הגילוי לכן ,

ביטול שיהי' ובכדי דנה"ב. הרצונות על מתגבר חי') (דבחינת לאלקות שהרצון רק והוא
לעו"ז כנגדה אין היחידה שבחינת דכיון היחידה. גילוי ע"י הוא דנה"ב בבואה53הרצונות ,

להו לית ממילא.54דבבואה הלעו"ז מתבטל היחידה גילוי ע"י לכן ,

Â‰ÊÂ,שבאדם כמו כי דוקא, המשיח בביאת יהי' נפשי בשלום דפדה הענין שאמיתית
שדוקא העולם, בכללות הוא עד"ז דוקא, היחידה גילוי ע"י הוא שבו הלעו"ז ביטול

(51– (ה'תשמ"ו) זו שנה המתים תחיית לה"ע ד"ה ג"כ ראה

ואילך. לג ע' ח"ג מלוקט המאמרים בספר נדפס

ד"ה52) בארוכה וראה ואילך. ג) (נב, ספ"ו שם תשובה שערי

ואילך). כז ע' שם מלוקט (סה"מ ואילך ס"ד ה'תשל"ט בשלום פדה

ח"ב53) דברים אדהאמ"צ מאמרי ג. לז, תצא לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. תקמב ס"ע

וש"נ.54) א. קכב, יבמות
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ההשתלשלות דכללות היחידה שהוא משיח, שמ"מ,55ע"י אלא לגמרי. הסט"א ביטול יהי' ,
עכשיו ועבודתינו במעשינו תלויים דלע"ל הגילויים שכל הסט"א56כיון דביטול הענין גם ,

שעי"ז שבו היחידה את מגלה שהאדם ע"י הוא לע"ל, שיהי' הכללית יחידה גילוי ע"י
גם פועל הוא שלו היחידה גילוי כשע"י ובפרט, הבהמית. דנפשו זרים הרצונות מתבטלים
אמר עמשי שגם פעל עבודתו שע"י המלך, דוד וכמו שבזולתו. הסט"א ביטול (במדה)

לעוזריך ושלום לך שלום שלום דוד57לו של לנצחונו התפללו אבשלום אנשי ושגם ,58.

‰�‰Âהיחידה גילוי שמצד המס"נ ענין גם לכן, בהגבלה, הם הענינים כל שעכשיו 59כיון

הא"ס כח גילוי בענין ז) (סעיף לעיל שנתבאר [וע"ד מוגבל. לענין בנוגע הוא
הכללית היחידה שגילוי דהגם מובן, ומזה מוגבל]. בענין הוא דא"ס שהגילוי שבהולדה,
היחידה גילוי לגבי עכשיו היחידה גילוי מ"מ, עכשיו, היחידה גילוי ע"י הוא דלע"ל
דוד, אצל שהי' נפשי בשלום לפדה בנוגע הוא ועד"ז ערוך. באין הוא דלע"ל הכללית
ולא וכו') אבשלום אנשי (עמשי, אנשים לכמה בנוגע רק היתה שלו בשלום שהפדי' דכיון

(דבכ העולם הפדי'בכללות לגבי כלל ערוך באין הוא לכן, מנגדים), היו העולם ללות
ע"י גבול) (בלי דלע"ל בשלום הפדי' והמשכת הגבלות. בה יהיו שלא דלע"ל, בשלום
והבלי ההילוך ענין המשכת ע"ד הוא מוגבלים) לענינים בנוגע (שהיא דדוד דשלום הפדי'
בשלום דפדה והענין דתורה. בנגלה רק העוסקים באלו בעוה"ז התומ"צ קיום ע"י גבול
שהגאולה כיון תמוז], ודי"ב כסלו די"ט בהגאולה [ועד"ז כסלו דיו"ד שבהגאולה נפשי

דתורה היחידה התורה, לפנימיות בנוגע שבגאולה60היא נפשי בשלום דפדה הענין לכן, ,

הענינים. לכל בנוגע והוא והגבלות, מדידות בו אין זו,

Â‰ÊÂהגאולה דיום הערב הוא ההילולא, יום בכסלו, התשיעי דפדה61שיום שהגילוי ע"י כי ,
הביטול ענין הגאולה, בעל של דהילולא העבודה קדימת לאחרי הי' נפשי בשלום
ממדידה שלמעלה נפשי בשלום דפדה (הגילוי זה גילוי המשיך להסתלקות), (שבדומה

גם להיותze`ivndaוהגבלה) צריכה אין זה, גילוי לקבל כדי שלכן, אליו. השייכים דכל
(גם אחד כל של וביכלתו ברצון, אלא תלוי הדבר ואין מהמציאות, ויציאה דביטול הכנה

דפדה באופן עצמו את לפדות ממצבו) שיצא השלימות,melyaלפני בתכלית שלום נפשי,
במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה העולם, כל את גם לפדות ועי"ז

ממש. דידן ובעגלא ממש בימינו

תורה55) לקוטי ב). קצ, במק"מ (נדפס ב רס, לזח"ג רמ"ז

וראה ועוד. חנוך. ויתהלך כב) ה, (בראשית עה"פ להאריז"ל

יט ס"ע תרנ"ה טז. ע' תרכ"ז סה"מ א'רעו. ע' נצבים אוה"ת

ועוד. .207 ע' תרצ"ט ואילך.

רפל"ז.56) תניא

פי"א57) שם תשובה בשערי הובא – יח. יב, הימיםֿא דברי

לאוהב). נהפך שהשונא שזהו"ע (ושם, א נו, –

ה"ח.58) פ"א סוטה ירושלמי

שם59) 97 ובהערה סי"ב, ה'תשל"ח בשלום ושבתי ד"ה ראה

קסו). ע' ח"ב מלוקט (סה"מ

ו.60) סעיף החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה

באה61) כסלו דיו"ד הגאולה שבשורת כסלוha'ולהעיר,

22 ע' קודש בד לס' בהוספה הובאה הרב, בבית (מסורת

בהערה).
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– "קבלתֿפנים"* בעת –

אדמו"ר‡. וחמי מורי כ"ק שמסר הפתגם ופירוש1ידוע הזמן", עם לחיות "צריכים הזקן: אדמו"ר בשם
זה. בזמן ולומדים שקורין השבוע פרשת עם לחיות – זמן לאחרי חסידים שביררו כפי – הדברים

נצחית היא התורה מקום, מכל ממתןֿתורה, שנים אלפי עברו שכבר פי על אף הפנימי2כלומר: התוכן אשר, ,
בכל ללמוד צריכים – וביחוד המקומות, ובכל הזמנים בכל הוראה ומהווה נוגע, הוא שבתורה ענין שכל בזה,

זה. בשבוע שלומדים התורה מעניני שבוע

שבוע לכל הפרשיות קריאת סדר ישראל בני לכל נקבע שנים, מאלף למעלה שנה, מאות לפני שכבר 3ואף

המקומות, ובכל הזמנים בכל בתקפה היא אותה שקורין להזמן פרשה כל של המיוחדת שייכותה מקום, מכל –

זה. בזמן בתורה שקורין להפרשה שייכות לו יש מאורע שכל היינו,

טוב שם הבעל בתורת שנתבאר כפי פרטית השגחה של הענין פי על –4ויובן ישראל תפוצות בכל ונתקבל
יודע להיותו אשר, העולם, בורא הקב"ה ידי על פרטית בהשגחה הם בעולם שמתרחשים המאורעות שכל

כאחד ויהי' הווה הי' ית' שאצלו ועד תהי'5עתידות, מקום, ובכל זמן בכל דבר, שלכל כזה באופן וקבע ברא ,

השבוע. לפרשת שייכות

סדר6בפרשת·. את בפרטיות מספרת שהתורה הראשונים הנישואין – יעקב נישואי אודות מסופר השבוע
עצמם. הנישואין

יצחק נישואי הם בתורה הכתובים מהול) יהודי (של הראשונים הנישואין יצחק7– לנישואי בקשר אבל, .

– עצמם הנישואין סדר את בפרטיות מספרת שהתורה הראשונים הנישואין ואילו לנישואין, ההכנות רק מסופר
האבות בחיר יעקב, של יהודיים.8הם נישואין של לסדרם בנוגע הלכות כמה למדים ומהם ,

למדים9מהפסוק – גו'" זאת שבוע מערבין10"מלא אין ב) המשתה. ימי שבעת של הדין א) דינים: שני
בתוס' שכתוב (וכמו אחרת שמחה של בזמנה להיערך צריכה אינה חתונה שמחת כלומר, בשמחה. 11שמחה

בשמחה"). . . פנוי לבו שיהא "דבעינן הוא שהטעם

זה על לכלל12ומקשים בניגוד זה הרי לכאורה תורה?13: מתן מקודם למדין שאין

הראשון היום [לגבי דרבנן רק הוא המשתה ימי שבעת של הדין הרי גופא, אלה לימודים בשני מזה: ויתרה
מדאורייתא שהוא סברא הדבר14יש ובטעם גמורה, דרשה זו שאין לפי – מדרבנן] ודאי הם הימים שאר אבל ,

מערבין ש"אין ההלכה עצמו זה מפסוק למדים כיצד כן, ואם תורה. מתן מקודם למדין שאין לפי שזהו לומר, יש
התוספות שלדעת בשמחה", ומדאורייתא?15שמחה גמורה דרשה זו הרי

ש"ניתנה‚. משום דוקא, הלכות של בענינים הוא תורה מתן מקודם למדין שאין שהכלל לזה, והתירוץ
dkldתורה dycgzpe"16מלפני גם ללמוד אפשר – האדם נפש תכונות ענין, פירוש מילתא, גילוי של ענינים אבל .

תורה. מתן ולאחר תורה מתן קודם בין הבדל אין שבזה לפי תורה, מתן

סימּפסאן. מענדל שלום הת' החתן של (*ָ
חשון).1) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ובכ"מ.2) רפי"ז. תניא
מערבא,3) לבני שונה מנהג מקודם שהי' ב) (כט, מגילה ראה

הפשוט "המנהג רפי"ג): תפלה (הל' וברמב"ם שם. הגאונים ובאוצר
פשוט". מנהג ואינו . .

ואילך.4) סקע"ט בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.
פ"ז.5) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
(באידית),6) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – ס"ו סוף עד מכאן

ציוני כמה עוד ניתוספו זו (במהדורא ואילך 65 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס
המו"ל). ע"י מ"מ

וש"נ.7) .177 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת ראה
ב.8) קעא, ב. קמז, א. קלג, ב. קיט, זח"א א. פע"ו, ב"ר ראה

כה. כז, תולדות להאריז"ל שעה"פ
כז.9) כט, (ויצא) פרשתנו
ה"ז.10) פ"א מו"ק ירושלמי פט"ז. פרדר"א
ב.11) ח, מו"ק – לפי תוד"ה
שם.12) בירושלמי הפנים מראה
מה13) ד"ה – א כ, מו"ק בתוספות מובא ה"ה. פ"ג מו"ק ירושלמי

וש"נ). .142 ע' חכ"ה לקו"ש (וראה ז פ"ק, ב"ר שבעה. חג
סק"ד.14) סתקמ"ו או"ח מג"א עיין
א.15) מז, כתובות – דמסר תוד"ה גם וראה .11 שבהערה
ב.16) קי, ב"ב

c"iyz'd elqk 'a ,`vie 't 'a mei zgiy

מה הלכה, ללמוד צורך יש – המשתה ימי לשבעת בנוגע הנ"ל: הדינים שני בין החילוק מובן זה פי ועל
ואילו הנפש, לתכונות שנוגע מה רק תורה מתן מלפני למדים – בשמחה" שמחה מערבין "אין בענין כן שאין

שמ מערבין שאין אנוהדין יודעים בשמחה, להלן.linn`חה שיתבאר כפי ,

סברות:„. שתי להיות יכולות הנפש בתכונות
מענין היא שהשמחה למרות הרי שמחה, של תנועה כגון מסוים, ומצבֿרוח בתנועה שרוי שאדם בשעה א)

שוה. תנועה שזוהי לפי אחר, מענין לשמחה גם מסייע זה הרי מסוים,

מסייעת אינה זו ששמחה בלבד זו לא הרי שהיא, סיבה איזו מצד שמחה של בתנועה נמצא שאדם בשעה ב)
מקום, מכל תנועה, באותה הוא בשניהם (התוצאה) שהמסובב למרות לה. מפריעה אדרבה, אלא אחרת, לשמחה
בהשמחה. בהמסובב, גם הדבר שיתבטא בהכרח – לחברתה אחת מבלבלות ובמילא, שונות, הן שהסיבות כיון

בשמחה. שמחה מערבין שאין הדין את יודעים וממילא השני', כסברא למדים זאת" שבוע "מלא ומהפסוק

כולו יהי' שהאדם כזה ובאופן כזו שמחה – מצוה של שמחה ככל – להיות צריכה וכלה חתן ,myשמחת

כרצונך" רצונו "עשה הוא, ברצונו לעשותה האדם וצריך יתברך, רצונו קיום ענינה מצוה כולו17שכן, האדם ואז ,
טוב שם הבעל כמאמר של18שם, להיות השמחה צריכה ובמילא עצמו", הוא שם – אדם של שרצונו "במקום :

lkתורה מתן מלפני נלמד – כולה הנפש שמחת להיות צריכה וכלה חתן ששמחת שיודעים וכיון הנפש.
מצוה של בשמחה שמחה מערבין שאין יודעים ובמילא חברתה, את אחת שמחה מבלבלת הנפש שבתכונות

מצוה של השמחה את מבלבלת שהיא כיון .efאחרת,

ברוחניות:‰. בזה והביאור
נעלית היותר השלמות שזוהי הנבראים, שורש לדרגת עד עבודתם בכוח הגיעו – תורה מתן לפני האבות,

להגיע נבראים מסוגלים mnvrשאלי' cvnז"ל רבותינו וכמאמר ברוחניות, היתה עבודתם כל אבל, שמעשה19.
סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה שהיתה מפני – הגשמי בהדבר פעלו שלא היו, ריחות האבות

רבה במדרש (כמבואר לרומי" יעלו "20לא הקב"ה: שאמר וכפי הגזירה, בטלה תורה מתן בשעת ואילו .(ip`e

ligznd"סיני הר על הוי' "וירד – ה'"21" אל עלה אמר משה גם22"ואל יכולים תורה, מתן לאחר ועתה, ,
– יתברך בכוחו שזהו משום כביכול, ב"ה, סוף אין ומהות עצמות עם ולהתאחד להגיע גשמי דבר באמצעות

המתחיל. ואני

היו תורה מתן לפני הלכה: ונתחדשה תורה שניתנה לפי תורה, מתן מקודם למדים שאין הענין תוכן וזהו
הלכה, ונתחדשה תורה ניתנה – תורה מתן לאחר אבל למעלה. להגיע ניתן היכן ועד כיצד שונות ודרכים עצות
– גשמי דבר באמצעות ואף חדא, בשעתא – עצמו את ולהעתיק לעבור כיצד חדשות, ודרכים אופנים שנעשו

רום. עומק אל תחת מעומק

ומצוות תורה קיום ידי על כי, תורה, מתן מלפני ללמוד ניתן הנפש לתכונות הקשור בכל הרי כן, פי על ואף
ושאר הדעת עץ חטא הכלים, דשבירת הענין תיקון וכמו תורה, מתן לפני שהיו הענינים את ולתקן לברר צריכים

הקדמוני נחש של זוהמתו חזרה העגל חטא לאחר (שהרי מלפני23החטאים הנפש תכונות גם חשובות ולכן .(
טאן"). צו האט מען וועמען ("מיט מתעסקים מי עם לדעת צריך – אותן לברר שצריכים דכיון תורה, ָָמתן
תורה, מתן מקודם למדים אין – הבירורים ואופני להמברר בנוגע ואילו להמתברר, בנוגע רק הוא זה כל אבל,

הלכה. ונתחדשה תורה שניתנה לפי

.Âהתורה פנימיות נשיאינו רבותינו לנו גילו הזה ובחודש הניסים, וחודש הגאולה חודש הוא כסלו חודש
הגליא לימוד דומה אינו המצוות. ובקיום דתורה בגליא גם והתלהבות חיות ניתוסף זה ידי ועל ובהרחבה, ביותר

ידיעת אחר לגבי – התורה פנימיות ידיעת לפני ההידור) – מזה (וכתוצאה המצוות בקיום והחיות פנימיותדתורה
המצוות. במעשה וגם בנגלה, גם ושמחה חיות נותנת התורה פנימיות של הידיעה התורה.

מ"ד.17) פ"ב אבות
וש"נ.18) סמ"ח. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.19) ואילך. 58 ע' ח"ח לקו"ש וראה (א). ג פ"א, שהש"ר
ג.20) פי"ב, שמו"ר

כ.21) יט, יתרו
א.22) כד, משפטים
אורות23) (ניצוצי כבראשונה ח"ו הזוהמא כל לא אבל ב. נב, זח"א

ב). יד, לזח"ג
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מה הלכה, ללמוד צורך יש – המשתה ימי לשבעת בנוגע הנ"ל: הדינים שני בין החילוק מובן זה פי ועל
ואילו הנפש, לתכונות שנוגע מה רק תורה מתן מלפני למדים – בשמחה" שמחה מערבין "אין בענין כן שאין

שמ מערבין שאין אנוהדין יודעים בשמחה, להלן.linn`חה שיתבאר כפי ,

סברות:„. שתי להיות יכולות הנפש בתכונות
מענין היא שהשמחה למרות הרי שמחה, של תנועה כגון מסוים, ומצבֿרוח בתנועה שרוי שאדם בשעה א)

שוה. תנועה שזוהי לפי אחר, מענין לשמחה גם מסייע זה הרי מסוים,

מסייעת אינה זו ששמחה בלבד זו לא הרי שהיא, סיבה איזו מצד שמחה של בתנועה נמצא שאדם בשעה ב)
מקום, מכל תנועה, באותה הוא בשניהם (התוצאה) שהמסובב למרות לה. מפריעה אדרבה, אלא אחרת, לשמחה
בהשמחה. בהמסובב, גם הדבר שיתבטא בהכרח – לחברתה אחת מבלבלות ובמילא, שונות, הן שהסיבות כיון

בשמחה. שמחה מערבין שאין הדין את יודעים וממילא השני', כסברא למדים זאת" שבוע "מלא ומהפסוק

כולו יהי' שהאדם כזה ובאופן כזו שמחה – מצוה של שמחה ככל – להיות צריכה וכלה חתן ,myשמחת

כרצונך" רצונו "עשה הוא, ברצונו לעשותה האדם וצריך יתברך, רצונו קיום ענינה מצוה כולו17שכן, האדם ואז ,
טוב שם הבעל כמאמר של18שם, להיות השמחה צריכה ובמילא עצמו", הוא שם – אדם של שרצונו "במקום :

lkתורה מתן מלפני נלמד – כולה הנפש שמחת להיות צריכה וכלה חתן ששמחת שיודעים וכיון הנפש.
מצוה של בשמחה שמחה מערבין שאין יודעים ובמילא חברתה, את אחת שמחה מבלבלת הנפש שבתכונות

מצוה של השמחה את מבלבלת שהיא כיון .efאחרת,

ברוחניות:‰. בזה והביאור
נעלית היותר השלמות שזוהי הנבראים, שורש לדרגת עד עבודתם בכוח הגיעו – תורה מתן לפני האבות,

להגיע נבראים מסוגלים mnvrשאלי' cvnז"ל רבותינו וכמאמר ברוחניות, היתה עבודתם כל אבל, שמעשה19.
סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה שהיתה מפני – הגשמי בהדבר פעלו שלא היו, ריחות האבות

רבה במדרש (כמבואר לרומי" יעלו "20לא הקב"ה: שאמר וכפי הגזירה, בטלה תורה מתן בשעת ואילו .(ip`e

ligznd"סיני הר על הוי' "וירד – ה'"21" אל עלה אמר משה גם22"ואל יכולים תורה, מתן לאחר ועתה, ,
– יתברך בכוחו שזהו משום כביכול, ב"ה, סוף אין ומהות עצמות עם ולהתאחד להגיע גשמי דבר באמצעות

המתחיל. ואני

היו תורה מתן לפני הלכה: ונתחדשה תורה שניתנה לפי תורה, מתן מקודם למדים שאין הענין תוכן וזהו
הלכה, ונתחדשה תורה ניתנה – תורה מתן לאחר אבל למעלה. להגיע ניתן היכן ועד כיצד שונות ודרכים עצות
– גשמי דבר באמצעות ואף חדא, בשעתא – עצמו את ולהעתיק לעבור כיצד חדשות, ודרכים אופנים שנעשו

רום. עומק אל תחת מעומק

ומצוות תורה קיום ידי על כי, תורה, מתן מלפני ללמוד ניתן הנפש לתכונות הקשור בכל הרי כן, פי על ואף
ושאר הדעת עץ חטא הכלים, דשבירת הענין תיקון וכמו תורה, מתן לפני שהיו הענינים את ולתקן לברר צריכים

הקדמוני נחש של זוהמתו חזרה העגל חטא לאחר (שהרי מלפני23החטאים הנפש תכונות גם חשובות ולכן .(
טאן"). צו האט מען וועמען ("מיט מתעסקים מי עם לדעת צריך – אותן לברר שצריכים דכיון תורה, ָָמתן
תורה, מתן מקודם למדים אין – הבירורים ואופני להמברר בנוגע ואילו להמתברר, בנוגע רק הוא זה כל אבל,

הלכה. ונתחדשה תורה שניתנה לפי

.Âהתורה פנימיות נשיאינו רבותינו לנו גילו הזה ובחודש הניסים, וחודש הגאולה חודש הוא כסלו חודש
הגליא לימוד דומה אינו המצוות. ובקיום דתורה בגליא גם והתלהבות חיות ניתוסף זה ידי ועל ובהרחבה, ביותר

ידיעת אחר לגבי – התורה פנימיות ידיעת לפני ההידור) – מזה (וכתוצאה המצוות בקיום והחיות פנימיותדתורה
המצוות. במעשה וגם בנגלה, גם ושמחה חיות נותנת התורה פנימיות של הידיעה התורה.

מ"ד.17) פ"ב אבות
וש"נ.18) סמ"ח. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.19) ואילך. 58 ע' ח"ח לקו"ש וראה (א). ג פ"א, שהש"ר
ג.20) פי"ב, שמו"ר

כ.21) יט, יתרו
א.22) כד, משפטים
אורות23) (ניצוצי כבראשונה ח"ו הזוהמא כל לא אבל ב. נב, זח"א

ב). יד, לזח"ג
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הליכה אופני – הלכה ונתחדשה התורה פנימיות נתגלתה בבחינת זה הרי – הנ"ל ובסגנון הנ"ל דרך ועל
סגולה, יחידי מלבד אליהם, להגיע יכולים היו לא התורה פנימיות שנתגלתה שבטרם ענינים אותם ה'. בעבודת

המלך בדרך הליכה ונתחדשה תורה נתגלתה עתה הרי – ושבילים בנתיבות עצומה ביגיעה צורך שהי' אשר24או ,
בהדרכותי', והליכה התורה פנימיות לימוד ידי על זה לכל להגיע יכולים ישראל כל

בשמחה" הוי' את "עבדו טוב: שם הבעל של הדרישות אחת היתה זו שהרי – השמחה ענין גם זה ,25ובכלל

מצוה של שמחה ידי על הקודש לרוח זכה שהאריז"ל כידוע – כן לפני .26ועוד

בהענינים לפעול שצריכים לפי תורה מתן מלפני למדים הנפש לתכונות שבנוגע לכך שהטעם המבואר פי ועל
ידוע הרי – תורה מתן שבאו27שלפני נשמות אם כי חדשות, נשמות אינן דורותינו של הנשמות כל שכמעט

תורה תלמוד הלכות ערוך בשולחן וכהפסק התורה, בלימוד וביחוד מקודם, שהיו ענינים למלא כדי בגלגול
הזקן יכולת28לרבנו (כפי התורה מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל וידע שישיג עד בגלגול לבוא ש"צריך

למעלה נפשו ושרש וסודות",29השגתו ודרשות ברמזים הן ההלכות בפשטי הן (df ici lr wxeהנשמה יכולה
משם". חוצבה אשר במקורה ה' את החיים בצרור ולהשתלם "להתתקן

.Êז"ל חכמינו אמרו לנישואין בנוגע ושיכנו30והנה, שמו את חלק (שהרי ביניהם" שכינה זכו ואשה "איש
י"ה. המשכת ענין שזהו באשה), וה"י באיש יו"ד ביניהן,
שנאמר כמו בהעלם, הוא די"ה הענין הזה בזמן על31והנה, יד d"i"כי qkשל באופן הוא די"ה שהענין ,"

והעלם. כיסוי

אור" ותורה מצוה "נר והמצוה, התורה יסודי על בישראל בית שבונים זה ידי על המאור32אמנם, גם כולל ,
התורה פנימיות זוהי ב"דור33שבתורה למטה, ובאה נמשכת י"ה בחינת שגם הלכה, ונתחדשה תורה ניתנה אזי –

יבורך" ו"ה34ישרים ענין שזהו ,35.

*

.Áאת מבלבלת אחת ששמחה מפני בשמחה, שמחה מערבין שאין הכלל דבר על לעיל להמדובר בהמשך
בעת שזהו השמחה, תוקף בשעת אלא אינו זה כלל הנה – אבלzlgzdחברתה דוקא, השמחהjyndהשמחה

אחרת. שמחה של בזמן גם להיות יכול המשתה ימי בשבעת
בשמחה, שמחה מערבין שאין לפי טוב, ביום שכן וכל המועד, בחול נישואין שמחת לעשות שאסור אף ולכן,

מקום, תהי'xzenמכל המשתה ימי דשבעת השמחה שהמשך פי על אף טוב, היום קודם נישואין שמחת לעשות
טוב וכן36ביום .oibdepבחודש וכן וניסן, תשרי החדשים של הראשון בחציים נישואין שמחות שעושים בפועל,

אלא השמחה עיקר "שאין – טוב ביום יהי' המשתה ימי דשבעת ההמשך אם אפילו השבועות, חג לפני סיוון
הנישואין" .37תחילת

בהתחלת השמחה, תוקף בשעת רק הוא בשמחה שמחה מערבין אין שהכלל – כאמור – הדבר וטעם
מוסיפה אדרבה, אלא מבלבלת, אינה אחרת שמחה גם השמחה, בהמשך כן שאין מה בשמחההשמחה, ומסייעת

זו.

מתקיימת זה בשבוע ואכן, בישראל. שמחות שירבו ית' מהשם אנו מבקשים שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ב.24) ק, ב"ב ראה
ב.25) ק, תהלים
קמז26) ע' ח"ב מלוקט בסה"מ הנסמן (וראה ב כ, תולדות תו"א

.(7-26 הערות
מ"ש27) להבין בד"ה ונת' הובא תזריע. ר"פ לזח"ג רמ"ז ראה

ואילך). לט ע' תשנ"ו) (קה"ת ההשתטחות בספר (נדפס כו' בזוהר
וש"נ.

ה"ד.28) פ"א
רפ"ד.29) תניא
(ובפרש"י).30) א יז, סוטה

בשלח.31) ס"פ
כג.32) ו, משלי
חגיגה33) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט

ב.34) קיב, תהלים
ב.35) סא, ליבמות להאריז"ל הש"ס לקוטי ב. רסד, זח"א ראה

וש"נ. שמח. ע' ח"ד עח. ע' ח"ב מלוקט סה"מ
ובנ"כ.36) ס"ד, סתקמ"ו או"ח שו"ע ראה
שם.37) מג"א
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נוספת מבלבלת38חתונה אינה אחת ששמחה בלבד זו לא הנה – זו. חתונה של המשתה ימי שבעת בהמשך ,

בהשמחה. שמסייעת אדרבה, אלא השני', לשמחה

.Ëבפסיקתא) ז"ל חכמינו במדרשי דמצינו הא לבאר יש זה פי בכסלו40ותנחומא39ועל וחמשה "בעשרים (
היום בשמחת המשכן שמחת לערב הקב"ה שחשב מפני . . בניסן אחד עד מקופל ועשה המשכן מלאכת נגמרה

יצחק". בו שנולד
בשמחה? שמחה מערבין שאין לכלל בניגוד זה הרי מובן: אינו ולכאורה

השמחה, ותוקף לעיקר בנוגע אלא אינו בשמחה שמחה מערבין שאין שהכלל האמור פי על – בזה והביאור
זמן בבוא ואילו ממש, בפועל נולד שבה שנה באותה הוא יצחק בו שנולד היום שמחת ותוקף שעיקר ומובן,

בלבד. השמחה המשך אלא זה אין ושנה, שנה בכל זה

ונעשים" נזכרים האלה ד"הימים הענין שישנו אמת הן –41,

האריז"ל ונמשך42כפירוש למעלה הענין שנעשה "נעשים", אזי למטה, זה ענין שמזכירים "נזכרים", שכאשר
בלבד. הארה אלא זה ואין בשלמות, זה שאין מובן כן, פי על אף אבל למטה,

ולכן לה, מסייעת ואדרבה, המשכן, דהקמת להשמחה מבלבלת אינה יצחק, בו שנולד בחודש השמחה ולכן,
זכאי ליום זכות מגלגלין דרך ועל בשמחה. שמחה לערב כדי יצחק, בו שנולד לחודש הקב"ה .43המתין

*

.Èישנו – בשמחה שמחה מערבין אין הרי יצחק, בו שנולד לחודש המשכן הקמת דחו איך הנ"ל, קושיא על
נוסף :44תירוץ

בשמחה רק נאמר בשמחה שמחה מערבין שאין שאיןהכלל מה ושתי', אכילה משתה, גשמיות, עם הקשורה
מסייעת. ואדרבה לחברתה, מבלבלת אחת שמחה אין רוחנית, בשמחה כן

הי' לא שהרי גשמיות, עם קשורה היתה ולא רוחנית, שמחה היתה המשכן בהקמת שהיתה שהשמחה וכיון
ושמחה, משתה סעודה, של ענין בה

לעשות הוצרכו שלכן ושמחה, משתה סעודות עם קשורה שהיתה המקדש בית הקמת בעת כהשמחה דלא –
טוב יום שמחת ובין בינה –45היכר

הקב"ה המתין לכן ושמחה, משתה עם קשורה אינה ושנה שנה בכל יצחק בו שנולד היום שמחת כן וכמו
שאינה בלבד זו (לא רוחנית ששמחה כיון בשמחה, שמחה לערב כדי יצחק, בו שנולד לחודש המשכן הקמת עם

לחברתה. אחת מסייעת אדרבה) אלא מבלבלת,

.‡È:מסייעת ואדרבה לחברתה, מבלבלת אחת שמחה אין רוחנית שבשמחה הטעם וביאור
בגמרא אבל46איתא מחזיק, אינו מלא מחזיק ריקן כלי ודם בשר מדת ודם, בשר מדת הקב"ה כמידת "לא

מחזיק". אינו ריקן מחזיק מלא כן, אינו הקב"ה (מידת)

בחסידות מקומות בכמה כבר47ומבואר שנדפסו בהמאמרים (גם אדמו"ר וחמי מורי כ"ק במאמרי וגם ,48,(

"מלא – וברוחניות מחזיק", אינו מלא מחזיק ריקן "כלי – בגשמיות לרוחניות: גשמיות בין הוא שהחילוק
מחזיק". אינו ריקן מחזיק

מחזיק, אינו מלא, בהיותו ולכן, מקום, שתופס ומציאות, יש הוא גשמיות כי מחזיק, אינו מלא – בגשמיות

שפערלין.38) ישראל חיים הת' החתן של
ה.39) פ"ו, פס"ר
פקודי.40) ס"פ תנחומא
כח.41) ט, אסתר
(להחיד"א)42) דוד לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז
פכ"ט.
ואילך.43) 8 ע' לב חוברת "רשימות" וראה וש"נ. ב. יא, ערכין
ה.44) פ"א, במדב"ר תואר יפה ראה

א.45) ט, מו"ק ראה
וש"נ.46) א. מ, ברכות
סה"מ47) תתטז. ע' ב) (כרך נ"ך אוה"ת א. עט, משפטים תו"א ראה

ע' עטר"ת קיז. ע' תרע"ח עד. ע' תר"ס רצו. ע' תרנ"ז שב. ע' תרל"ד
תרנא. ע' תרב.

סה"מ48) .120 ע' תש"י .191 ע' תש"ג .153 ע' ה'ש"ת סה"מ
ואילך. קא ע' ח"ג קונטרסים
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בגמרא אבל46איתא מחזיק, אינו מלא מחזיק ריקן כלי ודם בשר מדת ודם, בשר מדת הקב"ה כמידת "לא
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בו, מקום תופס זה הרי ולכן האדם, של ענינו אינה – גשמיות יותר: ובפנימיות לזולתו. מקום נותן שאינו
שלו. לעניניו מקום נותן ואינו מבלבל,

ז"ל רבותינו כמאמר האדם, של ענינו היא רוחניות כי, מחזיק, מלא – אלא49וברוחניות נבראתי לא "אני
וגם: לאחדים. והיו עמו שמתאחד להחזיק, ויכול מיותר, מקום אצלו תופס זה אין ובמילא, קוני", את לשמש

– מציאותו עצם שזהו – עצמו מצד מקום.`epiרוחניות תופס

וכיון נברא, הוא רוחניות שגם משום זה הרי – פנים כל על רוחניים קצוות, ו' ישנם רוחני בענין שגם ואף
בלשון – או הרוחני, עצמו הענין מצד אבל קצוות, ו' בו יש ולכן מוגבל, הוא גם הרי הגבול, מכוח שבא

זה50הרמב"ם אין לאמיתתה, שהיא כפי המציאות מצד – הימצאו" מאמתת אלא נמצאו לא כו' הנמצאים "כל :
מקום. תופס

תופסת שאינה מציאות זה הרי – העצמות מצד כמו בגלוי שהוא ומצוות, דתורה הענין שכללות והיינו,
מקום.

מצוה" גוררת "מצוה – תיבות בג' המשנה מביעה זה בלבד51וענין זו לא הרי – מצוה מקיימים כאשר :

גוררת "מצוה אדרבה, אלא מצוה, עוד לקיים כוח עוד לו שאין גורם זה ואין האדם, את משביע זה שאין
עבירה" גוררת "עבירה (ולאידך, לו מסייע ואדרבה לחברו, מבלבל אחד ענין אין ברוחניות כי, ,50מצוה",

נוספת). עבירה לידי ובא לגמרי, מנוצח שנעשה ועד היצר), (במלחמת נחלש אזי עבירה, עובר האדם שכאשר

.·È– רוחני מקום מתפיסת אפילו לגמרי שלמעלה רוחני ענין הוא ומצוות התורה ענין שכללות אף אמנם,
תורה. מתן לאחרי העבודה סדר שזהו בעולם, וחלקו הבהמית ונפש בהגוף זאת להמשיך צריכים

ז"ל חכמינו ההנהגה52ובלשון להיות יכולה היתה תורה מתן לפני השרת": למלאכי תורה ניתנה "לא –

דוקא. אדם כבני ההנהגה להיות צריכה תורה מתן לאחרי אבל אדם, כבני או השרת כמלאכי

פעם נוהג53– הי' הזקן שרבנו סברא שיש באטוואצק, בהיותו אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק במעמד אמרו
סיפור שמע שלא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ואמר בלבד. לחם פרוסת עם הצום שובר והי' לשבת, משבת להתענות
מסתבר לא מעלה, של בדוגמא היתה עבודתו שאופן הזקן, רבנו אודות ששמע מה שלפי הוסיף, כן ואחרי זה,

תשבעו" ובבוקר גו' תאכלו הערביים ד"בין הענין ישנו למעלה שכן, זה, לכללות54סיפור מקום אין ובמילא, ,
כסדרן". "תמידים לא אבל תיקונים, בתור רק שייך זה ענין – וסיגופים. תעניות של הענין

ידוע כן להיות55וכמו צריך העבודה שסדר כיון יתענה, שלא התולדות בעל לתלמידו כתב טוב שם שהבעל
טוב שם הבעל שפירש וכפי דוקא, הגוף –57בפסוק56עם עמו". תעזוב עזוב גו' שונאך חמור תראה "כי

להמשיך – גיסא ולאידך בעולם, בחלקו ולפעול להתעסק דורשים – גיסא מחד השאלה: אפוא נשאלת
רוחני?! מקום מתפיסת אפילו לגמרי שלמעלה רוחניות

סדר והרי שמחה. תוספת נעשה זה ידי שעל בשמחה, שמחה שמערבין ובאופן השמחה, ענין – לזה והעצה
ואז וגשם, ארץ מעניני שמתרומם היינו, הארץ, מעל רגלו האדם מגבי' הריקוד שבעת – והריקודים השמחה

מידה כנגד במידה ואור58– ד"הולך ובאופן אמיתית, ולרוחניות לרוחניות, מארציות מלמעלה אותו מגביהים –

היום" נכון .59עד

שליט"א]: אדמו"ר כ"ק אמר – צאתו טרם – קידושין סידור [אחרי

" היעוד שיקויים רצון חתןdxdnיהי קול שמחה וקול ששון קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע כו'
כלה" בימינו.60וקול במהרה צדקנו, משיח ידי על –

וטיקן49) כת"י גירסת ע"פ – בסופה קידושין וברייתא משנה
שם. במשנה שלמה במלאכת הובא וכן תשל"ד). (ירושלים

יסוה"ת.50) הל' ריש
מ"ב.51) פ"ד אבות
וש"נ.52) ב. כה, ברכות
(53.194 ע' תרצ"ז סה"ש ראה
ואילך.54) סע"א כא, זח"ב וראה יב. טז, בשלח – הכתוב לשון

ז-ח.55) ע' ח"א "התמים"
וש"נ56) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק
ה.57) כג, משפטים
ואילך.58) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
יח.59) ד, משלי – הכתוב לשון
יו"ד-יא.60) לג, ירמי' ע"פ
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מוגה בלתי

הזקן‡. רבנו נגאל שבו היום הוא כסלו שי"ט הכול שיודעים כפי – כסלו בי"ט שחוגגים הגאולה אודות
רבנו כותב – התורה הפצת עבור במאסר ישב שבו קרעּפאסט") ("ּפעטראּפאוועלסקער הפטרופבלי ָָָמהמבצר

במכתבו בפסוק1הזקן תהלים בספר "כשקריתי בשלום".2: יצאתי . . נפשי בשלום פדה
הוא שמקשר מוכח, נפשי", בשלום "פדה הפסוק שקרא בעת היתה שגאולתו מדגיש הזקן שרבנו גופא ומזה

יחדיו. הענינים שני את

הזקן:·. רבנו גאולת עם התאמה מצינו – עמדי" היו ברבים "כי – הפסוק לסיום בנוגע
בירושלמי איתא – המלך דוד אמרו הראשונה שבפעם עמדי" היו ברבים כי גו' "פדה הפסוק שגם3בפירוש

אבשלום. עם יחד לעמוד מוכרחים היו שבגלוי אף דוד, עם היו דוד) נגד (שלחמו אבשלום אנשי

פעמים כמה אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שסיפר כפי – הזקן רבנו של לגאולתו בנוגע זה דרך שאפילו4ועל
הם ומי החסידות תורת מהי מקרוב בהכירם זה, לאחרי הרי הזקן, לרבנו התנגדו העלילה שבתחילת אלה

לבבם. בפנימיות הפחות לכל – וחלקם בגלוי, גם – חלקם הזקן, רבנו של לצידו הם גם עברו החסידים,

אלה שאפילו – הזקן רבנו בגאולת שהי' להמצב מתאים עמדי", היו ברבים "כי הפסוק, שסיום ונמצא,
לצידו. כן אחרי עברו נגדו, נלחמו שבתחילה

התאמה‚. להיות שצריכה וכמה כמה אחת על הזקן, רבנו גאולת עם התאמה מצינו הפסוק לסיום בנוגע ואם
במכתבו הזקן רבנו מציין שאותו – הפסוק לתחילת בנוגע נפשי":yexitaגם בשלום "פדה –

באופן היא עצמה שהפדי' הפירוש גם ישנו – שלום ידי על היתה שהפדי' בשלום" ב"פדה הפירוש על נוסף
שלום. של

קטונתי המתחיל דיבור הקודש באגרת שהרי – הזקן רבנו של לגאולתו בנוגע גם מצינו זה שכתבה5וענין
לאחיהם ביחס שלום של הנהגה שתהי' ופקודתו רצונו מביע מהמאסר), יציאתו (אחר מפטרבורג" ביאתו "אחר

החסידות), בתורת שמונחת והאמיתיות הפנימיות את הכירו לא שעדיין (אלה

כמים אחיהם בלב ה' יתן ואולי האי "וכולי –6ומסיים, שלום של הנהגה תהי' מצדם שגם וגו'", הפנים
"כולי רק שכותב (אף בפועל יתקיים סוף כל שסוף ובהכרח דכתיבה, במעשה גם שנמשך צדיק, של רצונו שזהו

שלום. של ומצב מעמד יהי' שאכן ואולי"), האי

וגו'":„. הפנים "כמים הלשון לדיוק בנוגע להוסיף ויש
שנרגשת – היא לפנים" הפנים ד"כמים ההתקשרותezeiniptהמשמעות ידי על נעשה זה וענין האדם. של

מגיעיםzeiniptעם ידה על אשר, שנאמרzeiniptdaהתורה, כמו –7דהקב"ה, אבקש" הוי' פניך את פני "בקשו
ישראל. דבני הפנימיות גם מתגלה זה ידי שעל

פנימיותם מצד שזהו – חברים" ישראל ד"כל שהענין המקדש8וזהו לבית באים ישראל בני כשהיו נתגלה –
רגלים את9בשלוש גו' זכורך כל ד"יראה הענין הי' לרגל בעלי' כי, ,ipt"אלוקיך ה' של) ו"כדרך10(הפנימיות ,

ליראות" בא כך לראות גם11שבא ונראית שנתגלית –zeiniptdישראל.דבני

מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני [דאף הזה בזמן גם בנוגע12ודוגמתו רק הוא החורבן הרי מקדשנו, בית וחרב

יט1) יום" ב"היום (נעתק וש"נ צח. ע' ח"א שלו אגרות-קודש
כסלו).
יט.2) נה,
נא3) נפלה העולמים כל רבון "אמרין (ושם: ה"ח סוף פ"א סוטה

נפשי בשלום פדה דוד שאמר הוא . . בידינו דוד יפול ואל דוד, ביד
ריבם בשעת מלשון ברבים "דריש עמדי", היו ברבים כי לי מקרב
קה"ע). – בידם" אני ולא בידי שיפלו שבקשו עמדי, היו ומחלוקתם,

פל"ו.4) ח"ג תשמ"ו) (קה"ת הזקן אדמו"ר התולדות ספר ראה
ס"ב.5) אגה"ק תניא

יט.6) כז, משלי
ג7) סו, ש"ש דרושי ב-ג. מד, נצבים לקו"ת וראה ח. כז, תהלים
ואילך.
פל"ב.8) תניא ראה
סה"ו.9) פ"ג שם ירושלמי א. כו, חגיגה ראה
כג-כד.10) לד, תשא
ואילך).11) ב (קג, וירא ס"פ אוה"ת וראה בתחלתה. חגיגה
דיו"ט.12) מוסף תפלת נוסח
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מוגה בלתי

הזקן‡. רבנו נגאל שבו היום הוא כסלו שי"ט הכול שיודעים כפי – כסלו בי"ט שחוגגים הגאולה אודות
רבנו כותב – התורה הפצת עבור במאסר ישב שבו קרעּפאסט") ("ּפעטראּפאוועלסקער הפטרופבלי ָָָמהמבצר

במכתבו בפסוק1הזקן תהלים בספר "כשקריתי בשלום".2: יצאתי . . נפשי בשלום פדה
הוא שמקשר מוכח, נפשי", בשלום "פדה הפסוק שקרא בעת היתה שגאולתו מדגיש הזקן שרבנו גופא ומזה

יחדיו. הענינים שני את

הזקן:·. רבנו גאולת עם התאמה מצינו – עמדי" היו ברבים "כי – הפסוק לסיום בנוגע
בירושלמי איתא – המלך דוד אמרו הראשונה שבפעם עמדי" היו ברבים כי גו' "פדה הפסוק שגם3בפירוש

אבשלום. עם יחד לעמוד מוכרחים היו שבגלוי אף דוד, עם היו דוד) נגד (שלחמו אבשלום אנשי

פעמים כמה אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שסיפר כפי – הזקן רבנו של לגאולתו בנוגע זה דרך שאפילו4ועל
הם ומי החסידות תורת מהי מקרוב בהכירם זה, לאחרי הרי הזקן, לרבנו התנגדו העלילה שבתחילת אלה

לבבם. בפנימיות הפחות לכל – וחלקם בגלוי, גם – חלקם הזקן, רבנו של לצידו הם גם עברו החסידים,

אלה שאפילו – הזקן רבנו בגאולת שהי' להמצב מתאים עמדי", היו ברבים "כי הפסוק, שסיום ונמצא,
לצידו. כן אחרי עברו נגדו, נלחמו שבתחילה

התאמה‚. להיות שצריכה וכמה כמה אחת על הזקן, רבנו גאולת עם התאמה מצינו הפסוק לסיום בנוגע ואם
במכתבו הזקן רבנו מציין שאותו – הפסוק לתחילת בנוגע נפשי":yexitaגם בשלום "פדה –

באופן היא עצמה שהפדי' הפירוש גם ישנו – שלום ידי על היתה שהפדי' בשלום" ב"פדה הפירוש על נוסף
שלום. של

קטונתי המתחיל דיבור הקודש באגרת שהרי – הזקן רבנו של לגאולתו בנוגע גם מצינו זה שכתבה5וענין
לאחיהם ביחס שלום של הנהגה שתהי' ופקודתו רצונו מביע מהמאסר), יציאתו (אחר מפטרבורג" ביאתו "אחר

החסידות), בתורת שמונחת והאמיתיות הפנימיות את הכירו לא שעדיין (אלה

כמים אחיהם בלב ה' יתן ואולי האי "וכולי –6ומסיים, שלום של הנהגה תהי' מצדם שגם וגו'", הפנים
"כולי רק שכותב (אף בפועל יתקיים סוף כל שסוף ובהכרח דכתיבה, במעשה גם שנמשך צדיק, של רצונו שזהו

שלום. של ומצב מעמד יהי' שאכן ואולי"), האי

וגו'":„. הפנים "כמים הלשון לדיוק בנוגע להוסיף ויש
שנרגשת – היא לפנים" הפנים ד"כמים ההתקשרותezeiniptהמשמעות ידי על נעשה זה וענין האדם. של

מגיעיםzeiniptעם ידה על אשר, שנאמרzeiniptdaהתורה, כמו –7דהקב"ה, אבקש" הוי' פניך את פני "בקשו
ישראל. דבני הפנימיות גם מתגלה זה ידי שעל

פנימיותם מצד שזהו – חברים" ישראל ד"כל שהענין המקדש8וזהו לבית באים ישראל בני כשהיו נתגלה –
רגלים את9בשלוש גו' זכורך כל ד"יראה הענין הי' לרגל בעלי' כי, ,ipt"אלוקיך ה' של) ו"כדרך10(הפנימיות ,

ליראות" בא כך לראות גם11שבא ונראית שנתגלית –zeiniptdישראל.דבני

מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני [דאף הזה בזמן גם בנוגע12ודוגמתו רק הוא החורבן הרי מקדשנו, בית וחרב

יט1) יום" ב"היום (נעתק וש"נ צח. ע' ח"א שלו אגרות-קודש
כסלו).
יט.2) נה,
נא3) נפלה העולמים כל רבון "אמרין (ושם: ה"ח סוף פ"א סוטה

נפשי בשלום פדה דוד שאמר הוא . . בידינו דוד יפול ואל דוד, ביד
ריבם בשעת מלשון ברבים "דריש עמדי", היו ברבים כי לי מקרב
קה"ע). – בידם" אני ולא בידי שיפלו שבקשו עמדי, היו ומחלוקתם,

פל"ו.4) ח"ג תשמ"ו) (קה"ת הזקן אדמו"ר התולדות ספר ראה
ס"ב.5) אגה"ק תניא

יט.6) כז, משלי
ג7) סו, ש"ש דרושי ב-ג. מד, נצבים לקו"ת וראה ח. כז, תהלים
ואילך.
פל"ב.8) תניא ראה
סה"ו.9) פ"ג שם ירושלמי א. כו, חגיגה ראה
כג-כד.10) לד, תשא
ואילך).11) ב (קג, וירא ס"פ אוה"ת וראה בתחלתה. חגיגה
דיו"ט.12) מוסף תפלת נוסח
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שנאמר (כמו יהודי של שבלבו המקדש לבית בנוגע ולא ואבנים, מעצים שנעשה המקדש מקדש13לבית לי "ועשו
מישראל ואחד אחד כל בתוך בתוכם", בזמן14ושכנתי גם בשלמותו וקיים עליו, לשלוט יכול אינו אחד שאף ,(

המקדש בבית פגישתם ובדוגמת דרך על אופן"), הארציקן א ("אין בלבביות יחד נפגשים יהודים שכאשר – ַַהזה]
דישראל הפנימיות שמתגלית ועד נשמה, של שני חלק עם נשמה של אחד דחלק ההתקשרות נעשית אזי הכללי,
גם ומגעת ומתפשטת הולכת לאט ולאט החסידות, בתורת שנתגלתה דתורה, הפנימיות עם קשורה שהיא כפי

אודותה. ידעו לא עתה שעד כאלה לחוגים

בשלום:‰. היא – מישראל נשמה כל של הפדי' כן וכמו – שלו שהפדי' הזקן, רבנו דברי תוכן וזהו
בשלום. או מלחמה בדרך להיות יכולה – וחסידות חסידים אודות ידיעה חסרון של ומצב ממעמד הפדי'

דוקא. בשלום היא שהפדי' הזקן רבנו אומר זה ועל

הפנימיות את שלו הפנימיות עם הוא "לוקח" שאז ישראל, אהבת מתוך ליהודי הגישה ידי על נעשה זה וענין
החסידות. תורת היא התורה, בפנימיות מתקשרים יחדיו ושניהם הזולת, של

שהמפגש בו, תלוי שהדבר כמה עד המתאימה, ההכנה את לעשות – יהודי כל על המוטל קדוש חוב וזהו
חברו שגם וחפצו רצונו אליו, אהבתו שמצד כך, ישראל, אהבת מתוך שלום, של באופן יהי' יהודי עוד עם
לחברו זאת מספר וכאשר החסידות, תורת התורה, בפנימיות הידיעה – אליו שהגיעה והטובה מהזכות ייהנה

מים" שחקו "אבנים אזי – אהבה האבן"15מתוך כ"לב שפגש) היהודי (של לבו אם שגם סוף16, כל סוף הרי ,

דתורה ה"מים" לקבל17ימיסו קיבול" "כלי ויעשוהו האבן", "לב את התורה) פנימיות וכמה כמה אחת (ועל
דתורה. סתים עם ביחד דתורה גליא בתוכו

עמדי": היו ברבים כי גו' בשלום "פדה נאמר זה ועל

חסידים אודות בידיעה חסרון יש שלעת-עתה ממצב פדי' ובסביבתו אמותיו בד' לפעול צריך מאתנו אחד כל
ישראל. אהבת ידי על בשלום, וחסידות,

" – כו' לשנותם יוכל איך כן, ואם רבים, והם יחיד שהוא מהעובדה להתיירא לו icnrואין eid miaxa ik,"

בעבודתו. לו ויסייע כמותו, הוא גם אוחז נפשו בפנימיות (מה"רבים") מהם אחד שכל היינו,

.Âפנימיות לגילוי קרובה הכנה זה הרי התורה, פנימיות גם) אלא דתורה, גליא רק (לא בעולם מתגלה וכאשר
בתחתונים דירה ית' לו לעשות כדי הוא בריאתו שתכלית – שבעולם .18הכוונה

שד-י" במלכות עולם "לתקן היעוד יקוים שאז צדקנו, משיח בביאת יתגלה זה ההעלם19וענין שתמורת היינו, ,
אחד" ושמו אחד ש"ה' בגלוי יראו הזה, בזמן שבעולם לעבדו20והסתר גו' כולם גו' עמים אל אהפוך ש"אז ועד ,

אחד" הארץ.21שכם עמי אצל גם תחדור שהאחדות היינו, ,

צדקנו. משיח ידי על בימינו, במהרה גילוי לידי יבוא זה שכל – והעיקר

***

.Ê.בישראל פרזונו צדקת דכתיב מאי אושעיא ר' אמר המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן ציוה

***

ח.13) כה, תרומה
ועוד.14) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
דר"נ15) אבות ב. נב, סוכה וראה יט. יד, איוב – הכתוב לשון
ב. פ"ו,
כו.16) לו, יט. יא, יחזקאל
וש"נ.17) א. יז, ב"ק ראה

פי"ג,18) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.

נקוה".19) כן "ועל תפלת נוסח
א.20) נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'
ספי"א.21) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
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וחותם‡. השבוע1בסיום "ויעקב2פרשת נאמר
יעקב ויאמר אלקים מלאכי בו ויפגעו לדרכו הלך
ההוא המקום שם ויקרא זה אלקים מחנה ראם כאשר
- אלקים מלאכי בו "ויפגעו רש"י: ומפרש מחנים",
לארץ", ללוותו לקראתו באו ישראל ארץ של מלאכים
עד עמו שבאו לארץ חוצה של מחנות, שתי - "מחנים

לקראתו". שבאו ישראל ארץ ושל כאן,
בפשוטו כהנ"ל לפרש רש"י של הכרחו ובביאור

מקרא בפשטות:3של לומר יש -

הפרשה ארצה4בהתחלת מוצב סולם "והנה נאמר
ויורדים עולים אלקים מלאכי והנה השמימה מגיע וראשו
יורדים, ואח"כ תחלה "עולים רש"י: ומפרש בו",
ועלו לארץ, חוצה יוצאים אין בארץ שליווהו מלאכים
ומסתבר ללוותו", לארץ חוצה מלאכי וירדו לרקיע,
אליו נלוו לארץ) חוצה (מלאכי אלה שמלאכים בפשטות
כו' לשמרו לארץ בחוץ שהי' הזמן משך כל עמו .5והיו

הלך "ויעקב הפרשה בסיום מ"ש מובן אינו ועפ"ז
לדרכו שבלכתו אלקים", מלאכי בו ויפגעו erbtלדרכו

ea"אלקים "מלאכי הרי - אלקים enrמלאכי eidגם
לכן?! מקודם

רש"י הם6ומתרץ אלקים" מלאכי בו ש"ויפגעו
"מלאכים`mixgמלאכים - עתה) עד עמו היו (שלא

l`xyiשל ux`לדרכו שבלכתו ,"l`xyi ux`lבאו" ,

ux`lלקראתו ezeell"7.

ראם כאשר יעקב "ויאמר בכתוב dpgnוממשיך

ארץ דמלאכי המחנה הוא - יחיד) (לשון זה" אלקים
שבאוsqepyישראל לארץ חוצה דמלאכי המחנה על

ההוא המקום שם "ויקרא ולכן ע"שmipgnעמו, ,"

"zepgn izyושל כאן, עד עמו שבאו לארץ חוצה של ,

לקראתו". שבאו ישראל ארץ

לסיומה הפרשה התחלת בין :8והשינוי

עולים אלקים ש"מלאכי נאמר הפרשה בהתחלת
היינו, יורדים", ואח"כ תחלה "עולים ויורדים",
שליווהו ישראל ארץ מלאכי לרקיע עלו שתחילה

בחוץk"g`eבארץ, ללוותו לארץ חוצה מלאכי ירדו
סוגי ב' עמו שהיו זמן משך הי' שלא - לארץ
המקום שם "ויקרא נאמר הפרשה ובסיום המלאכים.

" ע"ש מחנים", zepgnההוא izy. . לארץ חוצה של ,

המחנות שתי היו זה במקום שרק ישראל", ארץ ושל
המלאכים onfשל eze`a.

(גם·. התורה עניני שכל הידוע ובהקדם
שבתורה נצחיות9הסיפורים הוראות הם בעבודת10)

האבות אודות הסיפורים ובפרט ש"מעשה11בנ"י, ,

סימן בכל13לבנים"12אבות לבנ"י ונתינתֿכח הוראה ,

הלך14הזמנים ד"ויעקב שבענין לומר, יש שעפ"ז -

המקום שם ויקרא גו' אלקים מלאכי בו ויפגעו לדרכו
מישראל דכאו"א העבודה סדר נרמז מחנים" ההוא

הדורותבמשך .15כל

א).1) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך "הכל ממארז"ל להעיר
בֿג.2) לב,
"אגדה3) שזוהי (וכיו"ב), דרשו" "רבותינו מקדים שאינו ועד

פשוטו אלא ועוד), ח. ג, בראשית (פרש"י המקרא" דברי המיישבת
ממש. מקרא של

יב.4) כח,
ושמרתיך5) עמך אנכי "והנה טו) (שם, הכתובים בהמשך וכמ"ש

היתה זו ששמירה - הזאת" האדמה אל והשיבותיך תלך אשר בכל
אלקים". "מלאכי ע"י (בפשטות)

השאלה.6) הקדמת ללא - בכ"מ וכדרכו
יצאו7) (ואיך לארץ חוצה יוצאים אין ישראל ארץ שמלאכי ואף

שם להשאר בשביל שהיא ביציאה רק ה"ז - לארץ) לחוץ לקראתו
בגדר אינה שמלכתחילה לארץ" "ללוותו היציאה משא"כ זמן, משך

ואילך. 150 ע' חכ"ה לקו"ש בארוכה (ראה הארץ מן יציאה ).p"yeשל

נחלת8) יב. כח, פרשתנו לדוד (משכיל רש"י מפרשי כקושיית
ללימוד בנוגע (בעיקר) הוא לקמן והבא - ועוד). פרשתנו. סוף יעקב

בפנים. כדלקמן האדם, בעבודת והוראה

צט.9) מכתב (להרגצ'ובי) תורה מכתבי א. קנב, זח"ג ראה
גם10) כולל ובכ"מ), רפי"ז. (תניא נצחית היא התורה שהרי

שהם ועוד), ב. נג, זח"ג (ראה הוראה מלשון שבתורה ההוראות
נצחיות. הוראות

ולהעיר11) - רפע"ו). (ב"ר שבאבות" "בחור - יעקב ובפרט
הנשמות מכל כלולה . יעקב). (של ש"נשמתו (ס"ז) מאגה"ק

עולם". ועד מעולם שבישראל
ועושה12) שפועל "סימן" גם אלא הדבר, שמברר "סימן" רק לא

ס"ה. לקמן ראה - טהרה כבסימני הדבר,
לקו"ש13) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט"ו
(14ֿ בתורה זה ענין (ולומדים) קורין שבו בזמן יתירה ובהדגשה

ס"ט. לקמן ראה
(15" בשם נקרא מהם שכאו"א - יותר שלl`xyiויומתק שמו ,*"

awri"ש מובן שעפ"ז ,**awrieעל (גם) קאי מחנים" וגו' לדרכו הלך
מישראל. כאו"א

`hgy t"r`"y cre rx"`).ישראל*) ,cn oixcdpq) "`ed

zfge` eci"y cre) "awr" oeyln ,"awri" `xwpy itk `l ,epiid ,awric dlrnd my - `teb dfae עשו"**) xwpy`בעקב itk `l` ,((ek ,dk zeclez)

" - cre) "y`x" oeyln ,"l`xyi""ראש hk).לי ,al glyie) "'eb miwl` mr zixy ik" y"r ,((xdfd mya - a"rq ,ci v"nxc)
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הלך "ויעקב הפרשה בסיום מ"ש מובן אינו ועפ"ז
לדרכו שבלכתו אלקים", מלאכי בו ויפגעו erbtלדרכו

ea"אלקים "מלאכי הרי - אלקים enrמלאכי eidגם
לכן?! מקודם
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ההוא המקום שם "ויקרא ולכן ע"שmipgnעמו, ,"
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שבתורה נצחיות9הסיפורים הוראות הם בעבודת10)
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"אגדה3) שזוהי (וכיו"ב), דרשו" "רבותינו מקדים שאינו ועד
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יב.4) כח,
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היתה זו ששמירה - הזאת" האדמה אל והשיבותיך תלך אשר בכל
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השאלה.6) הקדמת ללא - בכ"מ וכדרכו
יצאו7) (ואיך לארץ חוצה יוצאים אין ישראל ארץ שמלאכי ואף

שם להשאר בשביל שהיא ביציאה רק ה"ז - לארץ) לחוץ לקראתו
בגדר אינה שמלכתחילה לארץ" "ללוותו היציאה משא"כ זמן, משך

ואילך. 150 ע' חכ"ה לקו"ש בארוכה (ראה הארץ מן יציאה ).p"yeשל

נחלת8) יב. כח, פרשתנו לדוד (משכיל רש"י מפרשי כקושיית
ללימוד בנוגע (בעיקר) הוא לקמן והבא - ועוד). פרשתנו. סוף יעקב

בפנים. כדלקמן האדם, בעבודת והוראה

צט.9) מכתב (להרגצ'ובי) תורה מכתבי א. קנב, זח"ג ראה
גם10) כולל ובכ"מ), רפי"ז. (תניא נצחית היא התורה שהרי

שהם ועוד), ב. נג, זח"ג (ראה הוראה מלשון שבתורה ההוראות
נצחיות. הוראות

ולהעיר11) - רפע"ו). (ב"ר שבאבות" "בחור - יעקב ובפרט
הנשמות מכל כלולה . יעקב). (של ש"נשמתו (ס"ז) מאגה"ק

עולם". ועד מעולם שבישראל
ועושה12) שפועל "סימן" גם אלא הדבר, שמברר "סימן" רק לא

ס"ה. לקמן ראה - טהרה כבסימני הדבר,
לקו"ש13) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט"ו
(14ֿ בתורה זה ענין (ולומדים) קורין שבו בזמן יתירה ובהדגשה

ס"ט. לקמן ראה
(15" בשם נקרא מהם שכאו"א - יותר שלl`xyiויומתק שמו ,*"

awri"ש מובן שעפ"ז ,**awrieעל (גם) קאי מחנים" וגו' לדרכו הלך
מישראל. כאו"א

`hgy t"r`"y cre rx"`).ישראל*) ,cn oixcdpq) "`ed

zfge` eci"y cre) "awr" oeyln ,"awri" `xwpy itk `l ,epiid ,awric dlrnd my - `teb dfae עשו"**) xwpy`בעקב itk `l` ,((ek ,dk zeclez)

" - cre) "y`x" oeyln ,"l`xyi""ראש hk).לי ,al glyie) "'eb miwl` mr zixy ik" y"r ,((xdfd mya - a"rq ,ci v"nxc)
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הענין: וביאור

כלול מישראל sebeכאו"א dnypnשהיא נשמה -
ממש" ממעל אלקה "מאיגרא16"חלק שירדה רמה17,

עמיקתא" למטה18לבירא תחתון שאין התחתון לעוה"ז ,
לאחרי גם אשר, וחומרי, גשמי בגוף ונתלבשה ממנו,
הערך בריחוק ה"ה בגוף הנשמה והתלבשות ירידת

שבין הערך ריחוק בדוגמת ueglזל"ז l`xyi ux`

ux`lנשמה)" למטה בירידתה גם הנשמה כי, ,zzpy

ia"היא טהורה קדושה19) ארץ שהיא ישראל ארץ כמו ,
דחויא" "משכא נקרא הגוף ואילו חוץ20וטהורה, כמו ,

טמא) ואוירה (שגושה .21לארץ

מישראל דכאו"א העבודה גם נחלקת לכך ובהתאם
בעניני ישראל, דארץ העבודה - (כלליות) חלוקות לב'

dyecw,לארץ דחוץ והעבודה הנשמה), מצד (שעיקרה
חלוקותlegבעניני ב' אשר, הגוף), מצד (שעיקרה

בעניני השבת דיום העבודה - בזמן גם ישנם אלה
השבוע ימי דששת והעבודה שמים), (מלאכת קדושה
תעבוד ימים "ששת כמ"ש חול, בעניני (שעיקרה)

מלאכ כל "ששjz"22ועשית ושש23, שדך תזרע שנים
כרמך" תזמור .24שנים

מישראל כאו"א שבעבודת מובן ("ויעקב25ועפ"ז
(של מחנות "שתי ד"מחנים", הענין ישנו לדרכו") הלך

ישראל": ארץ ושל . . לארץ חוצה של מלאכים),

נברא26ידוע מישראל דכאו"א ועבודה מעשה שמכל
j`lnסוגי ב' ישנם מישראל כאו"א שאצל וכיון .

יש ישראל, דארץ ועבודה לארץ דחוץ עבודה עבודה,
חוץ מלאכי מלאכים, של (סוגים) מחנות ב' אצלו
ישראל ארץ ומלאכי לארץ) דחוץ (מהעבודה לארץ

ישראל) דארץ .27(מהעבודה

של מחנות (שתי ד"מחנים" שהענין לכך ונוסף
ב(עבודת) הוא l`xyinמלאכים) `"e`kגם פועל ה"ה ,

mewndaהמקום שם "ויקרא - בעולם) (חלקו בו שנמצא
שנעשה - מחנים" הואa"draההוא שלכן המקום, על

את תוכנוmyהקובע על (ומורה ומהוה שמחי' המקום,
המקום "28של) הוא שקורא והשם ,mipgnשתי ע"ש ,"

של שענינם מודגש שבזה - המלאכים של המחנות
עבודתו ע"י (שנעשו המלאכים של המחנות שתי
העולם בגדרי וחודר נמשך וחו"ל) א"י בעניני

שנעשה כך כדי עד mewnd("המקום"), ly eny.

מלאכי‚. בו ד"ויפגעו הענין בביאור להוסיף ויש
ד"שתי שהעבודה - האדם בעבודת מחנים" גו' אלקים
עבודת ישראל", ארץ ושל לארץ חוצה ("של המחנות"
ונרגש שניכר באופן היא הנשמה) ועבודת הגוף

ד"מלאכי ":`miwlהעילוי

נמחקים שאינם שמות מז' אחד הוא ,29"אלקים"

וחוזק כח מלשון היכולת30ופירושו בעל "תקיף ,

כולם" הכחות ד"מלאכי31ובעל הפירוש מובן ומזה .
miwl`מתוך היא שהעבודה - האדם בעבודת "gk

wfegeתוספת ע"י גדולה, יגיעה מתוך עבודה היינו, ,

שהיא) ביגיעה (שמתבטא וחוזק לכח ועד וחוזק, כח
האדם מגדרי .32למעלה

רפ"ב.16) תניא
ב.17) ה, חגיגה - חז"ל ל' ע"פ
וילך18) שבע מבאר יעקב "ויצא פרשתנו: בהתחלת גם כמרומז

שבע") ("באר ושרשה ממקורה הנשמה יציאת על שרומז - חרנה"
ש"פ משיחות (קונטרס בארוכה כמשנת"ל ("חרנה"), מטה למטה לירד

).p"yeתולדות.

ב).19) ס, (ברכות השחר ברכות נוסח
תניא20) פ"ב. אבי"ע קיצור שער ע"ח רע"ב). (נג, תכ"א תקו"ז ראה

לה החקירה ספר וראה רפמ"ז. הזהר). (בשם ואילך.פל"א א סח, צ"צ
טומאת21) הל' רמב"ם ואילך. סע"א ח, גיטין ב. טו, שבת ראה

רפי"א. מת
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סוס"ה.30) או"ח טור
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לו"32) יכול אינו עוזרו הקב"ה ש"אלמלא לכך נוסף כלומר:

" mya minrtl mi`xwp (mc`d zegk mllkae) miirah zegk mby xirdle 320).מלאכים*) 'r d"g y"ewl d`xe .i"t a"g p"en d`x) "

ik`ln"c oiprd zenilye xwiry `l` "wlgאלקים**) `idy dnypdl rbepa `ed 27).אלקה" dxrd onwl d`xe) "ynn lrnn

`"ypz'd elqk 'f ,`vie t"y zegiyn

ע"ש - אלקים" "עובד בתואר גם מודגש זה וענין
dribide dceard(לארץ חוץ (מלאכי הגוף בעבודת הן ,

ישראל): ארץ (מלאכי הנשמה בעבודת והן

בתו"א הזקן רבינו שמבאר כפי - הגוף 33בעבודת

הכתוב הוא34בפירוש ש"יעבוד יעבוד", שנים "שש
עורות עבוד הרחצה35לשון מן שעלו עבודין עורות . .

דבירור העבודה על דקאי zindadכו'", ytpe sebd,

והזיכוך הבירור להיות צריך וגסותם חומריותם שמפני
העבודה בדוגמת עצומה ויגיעה עבודה ע"י שלהם

zexer ceaircעבודה שהיא ,dyw- עיקר וג"ז ועוד ,
עבודה כהןiefa'שהיא ולא מלך מעמידין "אין שלכן, ,

ואומנתם הואיל . עורות). (מעבד בורסקי . . dlwpגדול

בהם" מזלזלין .36העם

בתניא הזקן רבינו שמבאר כפי - הנשמה 37ובעבודת

מארז"ל הכתוב38בפירוש בין39על גו' וראיתם "ושבתם
היינו, אלקים ש"עובד עבדו", לא לאשר אלקים עובד
היינו עבדו ולא ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה מי
אע"פ כלומר, לבד", פעמים מאה פרקו ששונה מי

כל40ש"לא קיים וגם קלה, עבירה שום מימיו עבר
כולם, כנגד תורה ותלמוד לקיימן, לו שאפשר המצוות

מגירסא" פומי' פסיק אומנתו"41ולא מ"מ,42("תורתו ,(
ש"היתה כפי לבד", פעמים מאה פרקו ש"שונה כיון

zelibxd"פעמים מאה פרק כל לשנות (בימיהם)
מתייגע ואינו בשלימות), הזכרון במוח נחקק (שעי"ז

" נקרא הרגילות", טבע ecar"לשנות `lהתואר כי, ,"

"caerעל רק שייך הוה) (לשון dribieאלקים" dcear

ורגילות טבע גם (כולל הרגילות טבע לשנות
ובדוגמת ע"ד ביותר, קשה עבודה שהיא דקדושה),

dribidעורות .43שבעיבוד

יותר:„. ובעומק
בכל היא אלקים") ("עובד ה"עבודה" ונקודת תוכן
עבודה - הנשמה) ועבודת הגוף (עבודת העבודה עניני

") האדם מגדרי שלמעלה וחוזק כח מתוך ik`lnויגיעה

miwl`"44:ענינה לפי עבודה בכל בא זה ענין אשר, ,(

וזיכוך בבירור - הבהמית ונפש הגוף בעבודת
ש"ע"י עורות, עיבוד של באופן והגסות החומריות

למעליותא" הרבה משתנים שהעבודה45העיבוד היינו, ,
ונפש הגוף מגדרי ומתעלה שיוצא באופן היא
עבודתו שלימות (לאחרי הנשמה ובעבודת הבהמית;
בעניני היא עבודתו שאז החומריות, וזיכוך בבירור
הרגילות טבע בשינוי - אומנתו") "תורתו קדושה,
דטבע מהציור גם ומתעלה שיוצא היינו, דקדושה,

דקד והגבלה,הרגילות מציור שלמעלה לדרגא עד ושה
שבשביל כך כדי עד הוא שביניהם הערך ריחוק אשר,

עורות עיבוד בדוגמת שהיא בעבודה צורך יש .46זה

קצת: אחר בסגנון

ההדגשה עיקר הבהמית ונפש הגוף בעבודת גם
אלא) והגסות, החומריות וזיכוך בבירור כ"כ (לא היא

eze`ivnבהיציאה ixcbnמציאות שגדר כיון אלא, ,

מתבטאת החומריות, הו"ע הבהמית ונפש הגוף
החומריות. וזיכוך בבירוך מציאותו מגדרי היציאה

וזיכוך דבירור העבודה שהשלים לאחרי גם ולכן,
היא התעסקותו ועיקר הבהמית, ונפש הגוף חומריות
צריך הנשמה), (עבודת קדושה בעניני בעבודה

ה" בענין לצאתdcearלהמשיך - "eze`ivn ixcbn

ומוסיף דקדושה, הרגילות טבע שינוי ע"י בהוה,
גופא) (בקדושה מציאותו מגדרי בהיציאה והולך

איןֿסוף. עד עילוי, אחר בעילוי

בעבודה וסיוע עזר דייקא, (להאדם) "עוזרו" וש"נ), רע"ב. נב, (סוכה
מגדרי שלמעלה וחוזק כח מתוך העבודה נעשית - האדם גדרי שע"פ

האדם.
א.33) עו, משפטים
ב.34) כא, משפטים
ומזוזה35) תפילין בהלכות אלה דימים הרמב"ם משיעורי להעיר

עור "לוקחין - העורות עיבוד אופן גם נתבאר שבהם תורה, וספר
אותו מולחין ואח"כ תחלה, ממנו השער ומעבירין חי' או בהמה

ה"ו). פ"א תפילין (הל' וכו'" בקמח אותו מעבדין ואח"כ במלח,
ה"ו.36) פ"א מלכים הל' רמב"ם סע"א. פב, קידושין
שם).37) בתו"א גם (הובא פט"ו
ב.38) ט, חגיגה
יח.39) ג, מלאכי
שם.40) בתניא אדה"ז לשון

(ראה41) הענין חומר שלמרות תורה, ביטול עון בו שאין גם כולל
פכ"ה). (שם יום" בכל ממנו ניצול אדם "אין בתחלתו), תניא

א.42) יא, שבת
בנוגע43) הוא הדמיון ולאdribilכלומר, בלבד, עורות שבעיבוד

בטבע כאן שמדובר כיון עורות, דעיבוד וזיכוך להבירור בנוגע
.(46 הערה לקמן (וראה דקדושה ורגילות

"עובד44) הכתוב לשון יומתק "עובד`miwlועפ"ז (ולא "'ied(*"

והיגיעה. העבודה שלצורך והחוזק הכח ענין מודגש שבזה ֿ
שם.45) תו"א
בנוגע46) רק לא הוא שהדמיון י"ל עורות,dribilועפ"ז שבעיבוד

בנוגע גם jekifeאלא xexiadlהדרגא לגבי כי, עורות, שבעיבוד
הרגילות טבע שע"פ העבודה נחשבת והגבלה מציור שלמעלה

עיבוד. שצריכים עורות בדוגמת כמו דקדושה

"'ek x`ezd mya 'd car `xwp wicvd la` . . dceard rvn`a `edy ded oeyl `ed caery ,`ed ,wicvl miwl` caer oia yxtdd" :my `ipz d`xe (*

(caer)"n mb (`l` ,x`ezd mya ,"car"l ,ded oeyl ,"caer"n wx `l) dpyny Îאלקים(car)"l my).ה'" `ipzl v"iel ihewl mb d`xe) "
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טבע בשינוי עבודתו המשך עיקר: וג"ז ועוד
על גם הוכחה מהוה דקדושה ezcearהרגילות zenily

בבירור שעבודתו - הבהמית ונפש הגוף וזיכוך בבירור
מפני אינה הבהמית ונפש הגוף דנפשrahdוזיכוך

הבהמית), ונפש דהגוף החומריות טבע (היפך האלקית
הגוף בבירור העבודה שלימות לאחרי שגם לדבר, וראי'
באופן קדושה בעניני עבודתו עובד הבהמית, ונפש

dyecwc zelibxd rah dpynyעבודתו שגם מוכח, שמזה ,

אלא) האלקית, דנפש הטבע מפני (לא היתה לפנ"ז
" היותו `miwlמפני caer"47שלמעלה באופן ,

ה"מלאכי מצד מציאותו, דגדרי שלו.`miwlמההגבלה "

מהגבלה‰. שלמעלה שהתנועה להוסיף, ויש
הגוף דבירור בעבודה גם היא העבודה) ותוכן (נקודת

הבהמית ההגבלה48ונפש העדר (א) ובשתים: -

ניכר פעולה שבכל ועד העבודה, עניני לריבוי בנוגע
נוספת לפעולה הכנה גם שהיא העדר49ונרגש (ב) ,

והזיכוך, הבירור ואיכות למעלת בנוגע ההגבלה
גם לזכך לברר בירור, לאחרי בבירור והולך שמוסיף

שבדקות. ומציאות ישות
טהרה בסימני מרומזים אלה ענינים שב' לומר, ויש
שבאדם, ל"בהמה" בנוגע הרמז גם (כולל דבהמות

גרה" מעלת . . פרסה "מפרסת - הבהמית) .50נפש

במק"א המבואר לא51ובהקדם הם אלה ש"סימנים"
גםxexiaרק אלא הטהרה, הטהרהminxebשישנה

טהרה,52הטהרהzednnלהיותם של תכונות היינו, ,

דבנ"י, כבשרו ובשר דם שיהי' למאכל הם ראויים שלכן
הבהמית: דנפש טהרה לסימני בנוגע גם י"ל ועפ"ז

הו"ע גרה ומעלת פרסה דמפרסת השוה :ltkdהצד

ומלמטה מלמעלה ומובדלת "סדוקה פרסה, מפרסת
צפרנין" גרה,53בשתי ומעלת לשתים. שמחולק -

פי' לתוך אותו ומחזרת ממעי' האוכל ומקיאה "מעלה
הדק" ולטחנו המאכל53לכתשו לעיסת שלאחרי -

מורה ה"כפל" וענין שני'. פעם המאכל ולועסת חוזרת
ד"כפל" הפירוש כי, מהגבלה, שלמעלה תנועה על

עניני כל גם כולל אלא אחת, פעם עוד רק לא הוא
עילוי. אחר בעילוי הוספה

(א) בשתים: היא ההגבלה דהעדר זו ותנועה
פרסה" לצאת54"מפרסת פסיעה פוסע שכאשר -

שכוללת פסיעה שזוהי ניכר בעולם, בחלקו לעבודתו
פ פעולהשתי אודות כבר שחושב היינו, סיעות,

בנוגע ההגבלה העדר שזהו"ע יותר, ונעלית נוספת
שבירור - גרה" "מעלת (ב) העבודה, עניני לריבוי
דם להיות הבהמית) (נפש ה"בהמה" והעלאת וזיכוך

האכילה (שזהו"ע דהאדם כבשרו הוא55ובשר (

מוסיף אלא ראשון בבירור מסתפק שאינו באופן
ואיכות במעלת ההגבלה העדר שזהו"ע שני, בירור

בדקות. גם הבירור

.Âההוא המקום שם ד"ויקרא הענין לבאר יש עפ"ז
של המחנות שתי היו זה שבמקום - מחנים"
גם ישראל, ארץ ומלאכי לארץ חוץ מלאכי המלאכים,

יחד:
ע"ש "מחנים" המקום שם מחנותizyקריאת

שהעבודה מדגישה, זמן, באותו זה במקום שנמצאים
באופן היא זה תנועהletkבמקום על שמורה ,

כנ"ל. מהגבלה, שלמעלה

שעוסק לארץ, בחוץ בהיותו שגם - ובפשטות
(לא אצלו נרגש הבהמית, ונפש הגוף דבירור בעבודה
לעבודה הדרוש לארץ חוץ דמלאכי והחוזק הכח רק
דמלאכי והחוזק הכח גם) אלא עתה, בה שעוסק זו
שעבודתו היינו, הנשמה, לעבודת בנוגע ישראל ארץ
שניכרת באופן היא הבהמית ונפש הגוף בבירור
אלא החומריות, וזיכוך בירור כ"כ (לא בה ונרגשת

של תנועה eze`ivnבעיקר) ixcbc dlabddn d`ivi,

הבהמית ונפש הגוף בירור שיושלם לאחרי גם שלכן,
בודאי לארץ), חוץ מלאכי בכח לארץ דחוץ (העבודה
דקדושה, הרגילות טבע שמצד בעבודה יסתפק לא
הרגילות טבע שינוי של באופן בעבודתו יוסיף אלא

ישראל. דארץ אלקים" "מלאכי בכח דקדושה,

דר'f"crראה47) מעשה בביאור - ואילך סע"ב יט, תולדות תו"א
"מה שאל שר"ח א), יח, (ע"ז תרדיון בן חנינא רבי עם קיסמא בן יוסי
בלבד לש"ש היא עבודתו אם מסופק שהי' כיון העוה"ב", לחיי אני
בא מעשה "כלום השיב ור"י ותכונותיו, טבעו גם בזה שמעורב או
אחד, אלא בלבו שאין לפי רק היא שעבודתו מוכח שמזה כו'", לידך

.(306ֿ7 ע' ח"כ לקו"ש (וראה טבעו תערובת ללא
לכך48) דקדושהjyndyנוסף הרגילות טבע בשינוי עבודתו

עבודתו שגם מצדf"ptlמוכיחה היתה לא ונה"ב) הגוף (בבירור
ס"ד. כנ"ל אלקים", "עובד היותו מפני אלא הטבע,

ויתן"49) ויחזור "יתן (בוא"ו), "ויתן" בפירוש משנת"ל וע"ד
ויחזור ד"יתן באופן היא הנתינה שהתחלת כח), כז, תולדות (פרש"י

סי"ב). תולדות ש"פ משיחות (קונטרס כפולה נתינה ויתן",
ו.50) יד, ראה ג. יא, שמיני
אסורות.51) מאכלות הל' ריש לרמב"ם צפע"נ ראה
ועוד.52) ואילך 375 ע' ח"ב ואילך. 222 ע' ח"א לקו"ש ראה
שם.53) ראה פרש"י
שמכוין54) הוא "הקלוט מה): (ס"ע שמיני מאוה"ת גם ולהעיר

שאפילו זהו הפרסה התחלקות אבל נה"ב, לתאוות בלבד לגשמיות
לה'". כוונה עוד רצוף בהמה מעשה בבחי'

(55- בחוץ) ולא (בפנים דוקא בבית הוא האכילה שמקום ולהעיר
סע"ב). מ, (קידושין כו'" דומה בשוק "האוכל שהרי

`"ypz'd elqk 'f ,`vie t"y zegiyn

שגםyecigdyוכיון הוא מחנות) (שתי שב"מחנים"
ד) ux`lב(עבודה ueg,לארץ חוץ מלאכי רק (לא ישנם

ישראל ארץ מלאכי גם) לכן:56אלא ,

עדיין בהיותו לדרכו, הלך כשיעקב הפרשה, בסיום
בחוץ ,(- ישראל לארץ ממש שנכנס (לפני בדרך
מלאכי בו ד"ויפגעו החידוש מדגישים - לארץ
כבר בו פגעו לארץ בחוץ בהיותו שעוד אלקים",
המקום שם ש"ויקרא ועד ישראל, ארץ של המלאכים
לארץ) (חוץ ההוא במקום שנרגש מחנים", ההוא
וגם לארץ חוץ מלאכי מחנות", ד"שתי הפעולה

ישראל; ארץ מלאכי

ישראל בארץ בהיותו הפרשה, בהתחלת משא"כ
"בית ביותר, המקודש במקום עצמה ישראל (ובארץ
שנוסף (וחידוש) צורך אין - השמים") שער . . אלקים
לארץ, חוץ מלאכי גם יהיו ישראל ארץ מלאכי על
ארץ ממלאכי גריעי לארץ חוץ דמלאכי "כיון

ישראל57ישראל" ארץ מלאכי מכבוד זה "אין ואדרבה, ,
לארץ" חוץ מלאכי אליהם היו58שיתחברו לא ולכן ,

ואח"כ) (תחלה "עולים אלא ביחד, מחנות שתי
לרקיע עלו . . בארץ שליווהו "מלאכים ויורדים",

ללוותו". לארץ חוצה מלאכי וירדו

.Ê'גו אלקים מלאכי בו ש"ויפגעו ולאחרי
הכתוב ממשיך - מחנים" ההוא המקום שם ויקרא
במנחה) לקרוא (שמתחילין שלאח"ז בפרשה

ארצהmik`lnיעקב59"וישלח אחיו עשו אל לפניו
אדום": שדה שעיר

מישראל) (וכאו"א יעקב פעולת על ewlgaנוסף

ועד המלאכים, של בענינם חדור שנעשה בעולם
"מחנים", הוא הקודש בלשון לו יקראו אשר ששמו
ומלאכי חו"ל (מלאכי המלאכים של המחנות שתי ע"ש

("מלאכים ה"מלאכים" ושולח בעבודתו מוסיף - א"י)
כו'"60ממש" השליחות לפני הכתובים "מאותן ,61,

מחנים" גו' אלקים מלאכי בו עשו62"ויפגעו "אל גם (
כדי אדום", שדה שעיר ל)ארצה מזה (ויתירה אחיו
למטה שאין תחתונה הכי בדרגא גם הבירור לפעול

אדום". שדה שעיר "ארצה ממנה,

"מלאכים רש"י שכוונתוynn"63ומדייק די"ל, -

ממש "ממש": שבתיבת הקצוות לב' mik`lnלרמז

מלשון`miwl(מלאכי וממש ,(zeynnהממשות)
"מלאכים64דהמלאכים לעשו שלח שיעקב היינו, ,(

הן התחתונהzeynndממש", (הדרגא דהמלאכים
ה" והן העליונהmik`lnשבהם), (הדרגא ממש"

שבממשות65שבהם) עי"ז נעשה דעשו הבירור כי, ,

עד למטה לירד ששייכת התחתונה (דרגא דהמלאכים
ד"מלאכי העילוי גם ומתגלה נמשך המישוש) לחוש

miwl`."ממש "מלאכים ,"

.Áארצה גו' מלאכים יעקב ("וישלח זה וענין
הוא גו'") xnbeשעיר meiqזמן66"מעשינו כל ועבודתינו
הגלות": משך

ונפש הגוף דבירור העבודה על שנוסף - ובהקדמה
הבהמה אדם"mc`ayהבהמית, קרויין ),67("אתם

ומפרסת גרה מעלת הטהרה, שפועלים בהסימנים
העבודה הגלות בזמן מודגשת ס"ה), (כנ"ל פרסה

גלו`r"deדבירור שאליהם המלכיות בד' שנכללים ,

הגלויות בד' חז"ל68בנ"י במדרשי כדאיתא שד'69,
הבע"ח לד' נמשלו ואדום) מדי יון (בבל המלכיות

בכתוב אלא70שנתפרש להם שאין מפני אכילתם איסור
בלבד. אחד טהרה סימן

חלוקות ב' גופא ואת71ובזה הגמל "את (א) :

לא ופרסה המה גרה מעלה כי השפן ואת הארנבת

במלאכי56) (וחידוש) צורך שאין - ישראל ד)ארץ ב(עבודה משא"כ
בפנים. כדלקמן לארץ, חוץ

(57.8 שבהערה לדוד משכיל
(58.8 שבהערה יעקב נחלת
וישלח.59) ר"פ
עה"פ.60) פרש"י
הרא"ם.61) פי'
נטל62) חיילים "מאותם ר"ת ש"מחנים" פרשתנו סוף בעה"ט ראה

מלאכים". יעקב
ד"מלאכים"63) שהפירוש לכך (נוסף בכגוןֿדא רגיל שאינו לשון

ואילך)). 389 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה (ראה שלוחים הוא בכ"מ (סתם)
לעשו,64) יעקב שלח דהמלאכים שה"ממש" המגיד מפירוש להעיר

וראה .155 ע' תש"ג (סה"ש יעקב אצל נשארה שלהם הרוחניות אבל

ואילך). 100 ע' ח"י לקו"ש
(ע"ד65) חו"ל מלאכי - דהמלאכים המחנות שתי ובדוגמת ע"ד

ממש). מלאכים (ע"ד א"י ומלאכי דהמלאכים) הממשות
רפל"ז.66) תניא
רע"א.67) סא, יבמות
יעקב*68) לחלום בנוגע יגֿיד) (פס"ח, פרשתנו מב"ר גם להעיר

מלכיות ארבע אלו . . בגלות קריי' "פתר וגו'": סולם "והנה
ריש ברמב"ן הובא - (פל"ה ובפרדר"א בהן". גומרת ששלטנותן

כו'". ואובדן מושלן מלכיות ארבע הקב"ה לו "הראה פרשתנו):
ספי"ג.69) ויק"ר
זֿח.70) יד, ראה דֿז. יא, שמיני
(משא"כ71) פסוקים לב' שנחלקו - תורה) (משנה ראה בפ' ומודגש

בפ"ע). בפסוק חי' כל פסוקים, בד' שנזכרו שמיני, בפ'

m"anxd e`iade הי"ד*) ocearye".בספר zeiklnl lyn 'id . . ea micxeie miler mik`lne epia` awri d`xy mleqd" :(b"d f"t z"deqi 'ld)
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כבר בו פגעו לארץ בחוץ בהיותו שעוד אלקים",
המקום שם ש"ויקרא ועד ישראל, ארץ של המלאכים
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וגם לארץ חוץ מלאכי מחנות", ד"שתי הפעולה

ישראל; ארץ מלאכי

ישראל בארץ בהיותו הפרשה, בהתחלת משא"כ
"בית ביותר, המקודש במקום עצמה ישראל (ובארץ
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ישראל57ישראל" ארץ מלאכי מכבוד זה "אין ואדרבה, ,
לארץ" חוץ מלאכי אליהם היו58שיתחברו לא ולכן ,

ואח"כ) (תחלה "עולים אלא ביחד, מחנות שתי
לרקיע עלו . . בארץ שליווהו "מלאכים ויורדים",

ללוותו". לארץ חוצה מלאכי וירדו

.Ê'גו אלקים מלאכי בו ש"ויפגעו ולאחרי
הכתוב ממשיך - מחנים" ההוא המקום שם ויקרא
במנחה) לקרוא (שמתחילין שלאח"ז בפרשה
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"מחנים", הוא הקודש בלשון לו יקראו אשר ששמו
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מחנים" גו' אלקים מלאכי בו עשו62"ויפגעו "אל גם (
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"מלאכים רש"י שכוונתוynn"63ומדייק די"ל, -

ממש "ממש": שבתיבת הקצוות לב' mik`lnלרמז

מלשון`miwl(מלאכי וממש ,(zeynnהממשות)
"מלאכים64דהמלאכים לעשו שלח שיעקב היינו, ,(

הן התחתונהzeynndממש", (הדרגא דהמלאכים
ה" והן העליונהmik`lnשבהם), (הדרגא ממש"

שבממשות65שבהם) עי"ז נעשה דעשו הבירור כי, ,

עד למטה לירד ששייכת התחתונה (דרגא דהמלאכים
ד"מלאכי העילוי גם ומתגלה נמשך המישוש) לחוש

miwl`."ממש "מלאכים ,"

.Áארצה גו' מלאכים יעקב ("וישלח זה וענין
הוא גו'") xnbeשעיר meiqזמן66"מעשינו כל ועבודתינו
הגלות": משך

ונפש הגוף דבירור העבודה על שנוסף - ובהקדמה
הבהמה אדם"mc`ayהבהמית, קרויין ),67("אתם

ומפרסת גרה מעלת הטהרה, שפועלים בהסימנים
העבודה הגלות בזמן מודגשת ס"ה), (כנ"ל פרסה

גלו`r"deדבירור שאליהם המלכיות בד' שנכללים ,

הגלויות בד' חז"ל68בנ"י במדרשי כדאיתא שד'69,
הבע"ח לד' נמשלו ואדום) מדי יון (בבל המלכיות

בכתוב אלא70שנתפרש להם שאין מפני אכילתם איסור
בלבד. אחד טהרה סימן

חלוקות ב' גופא ואת71ובזה הגמל "את (א) :

לא ופרסה המה גרה מעלה כי השפן ואת הארנבת

במלאכי56) (וחידוש) צורך שאין - ישראל ד)ארץ ב(עבודה משא"כ
בפנים. כדלקמן לארץ, חוץ

(57.8 שבהערה לדוד משכיל
(58.8 שבהערה יעקב נחלת
וישלח.59) ר"פ
עה"פ.60) פרש"י
הרא"ם.61) פי'
נטל62) חיילים "מאותם ר"ת ש"מחנים" פרשתנו סוף בעה"ט ראה

מלאכים". יעקב
ד"מלאכים"63) שהפירוש לכך (נוסף בכגוןֿדא רגיל שאינו לשון

ואילך)). 389 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה (ראה שלוחים הוא בכ"מ (סתם)
לעשו,64) יעקב שלח דהמלאכים שה"ממש" המגיד מפירוש להעיר

וראה .155 ע' תש"ג (סה"ש יעקב אצל נשארה שלהם הרוחניות אבל

ואילך). 100 ע' ח"י לקו"ש
(ע"ד65) חו"ל מלאכי - דהמלאכים המחנות שתי ובדוגמת ע"ד

ממש). מלאכים (ע"ד א"י ומלאכי דהמלאכים) הממשות
רפל"ז.66) תניא
רע"א.67) סא, יבמות
יעקב*68) לחלום בנוגע יגֿיד) (פס"ח, פרשתנו מב"ר גם להעיר

מלכיות ארבע אלו . . בגלות קריי' "פתר וגו'": סולם "והנה
ריש ברמב"ן הובא - (פל"ה ובפרדר"א בהן". גומרת ששלטנותן

כו'". ואובדן מושלן מלכיות ארבע הקב"ה לו "הראה פרשתנו):
ספי"ג.69) ויק"ר
זֿח.70) יד, ראה דֿז. יא, שמיני
(משא"כ71) פסוקים לב' שנחלקו - תורה) (משנה ראה בפ' ומודגש

בפ"ע). בפסוק חי' כל פסוקים, בד' שנזכרו שמיני, בפ'

m"anxd e`iade הי"ד*) ocearye".בספר zeiklnl lyn 'id . . ea micxeie miler mik`lne epia` awri d`xy mleqd" :(b"d f"t z"deqi 'ld)
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ולא72הפריסו" הוא פרסה מפריס כי החזיר "ואת (ב) ,
ומדי,72גרה" יון בבל על קאי ושפן ארנבת שגמל -

מיער חזיר "יכרסמנה "אדום", על קאי מה73ו"חזיר" ,

שאני ראו ואומר טלפיו מוציא רובץ שהוא בשעה חזיר
כו'" אדום מלכות כך בפ"ע,74טהור, הזכירו ולכן ,

גלות75"להורות אדום) גלות הרביעי, (גלות הוא כי
כולם" כנגד ושקול עצמו בפני .76ארוך

נעשה אדום בגלות ועבודתינו" "מעשינו וע"י
כמארז"ל דאדום, ליטהר"77הבירור חזיר 78ש"עתיד

ומעלה פרסה דמפריס הסימנים ב' לו יהיו (שאז
המדרש79גרה דברי וכסיום אדום,80), זו החזיר "את

אחרי' מלכות גוררת שאינה יגר לא גרה ולמה81והוא ,
הה"ד לבעלי', עטרה שמחזרת חזיר, שמה ועלו82נקרא

לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים
(בהמשך יעקב הבטחת מתקיימת שאז המלוכה",

"אימתי83הפרשה שעירה", אדוני אל אבוא אשר "עד (
ציון בהר מושיעים ועלו שנאמר המשיח, בימי ילך

עשו" הר את .84לשפוט

*

.Ëהחודש עם לעיל האמור ולקשר להוסיף ויש
וישלח)שבו (ופרשת ויצא פרשת (התחלת)85קורין -

כסלו: חודש
הוא, החורף, לחדשי השלישי חודש כסלו, חודש

סיון חודש הקיץ, דחדשי השלישי החודש -86כנגד

בירחא . . תליתאי "אוריאן דמתןֿתורה, החודש
.87תליתאי"

השלישי (חודש כסלו שבחודש מזה, ויתירה
(חודש סיון חודש לגבי מעלה יש החורף) בחדשי

יותר מודגשת שבו - הקיץ) בחדשי dceardהשלישי

התורה: בלימוד אלקים") ("עובד

החורף לחדשי הקיץ חדשי שבין -88מהחילוקים

בעיקר מודגש בניסן) (שהתחלתם הקיץ שבחדשי
החורף ובחדשי הצדיקים), (עבודת מלמעלה הגילוי

שם.72) ראה
יד.73) פ, תהליפ
לחזיר,74) נמשל הי' "עשו לד: כו, תולדות פרש"י וראה שם. ויק"ר

טלפיו פושט שוכב כשהוא הזה החזיר מיער, חזיר יכרסמנה שנאמר
כו'". אלו כך טהור, שאני ראו לומר

שם.75) שמיני בחיי רבינו
שחזיר76) דהסימנים, בהחילוק גם מרומז זה שענין לומר, ויש

המה גרה ש"מעלה שלפנ"ז הג' (משא"כ גרה" ולא הוא פרסה "מפריס
ואמר טלפיו (מוציא הוא פרסה שמפריס ש"זה - הפריסו") לא ופרסה

אדרבה טהור) שאני elראו rxl.(מח ע' שמיני (אוה"ת "
פתח ענין בחזיר הרגל "פריסת שכח: ע' תקס"ז סה"מ וראה
.78 הערה לקמן וראה הקליפות". ראש החזיר וע"כ לחיצונים ומקור

בתו"א77) ונת' הובא - ועוד. ו. ח, מאו"א שרה. חיי פ' של"ה
רבים מים המשך שם. תקס"ז סה"מ ב. ל, ראה לקו"ת א. כה, וישלח
תצא בלקו"ש שנסמנו בספרים השקו"ט (וראה ובכ"מ פפ"ד. תרל"ו

בשוה"ג). 58 הערה תשמ"ה
עתידה78) במיתוקה ולכן נוגה, קליפת נק' "חזיר שם: במא"א

"בענין רלט: ע' הוספות ויקרא אוה"ת וראה קדושה". ותהי' לחזור
וכ"כ ג"ק, הם ושפן) ארנבת (גמל הראשונים וג' ק"נ, י"ל החזיר
מק"נ, יותר רע הם הנ"ל ג"ק שהרי צ"ע "וא"כ והקשה: כו'", במא"א
לכן יותר קרובה שהיא דלפי לתרץ ויש . . יותר הרשיעה היא ואמאי

כו'". יותר והשנאה הקנאה
לתווך יש אולי (76 (שבהערה תקס"ז בסה"מ המבואר וע"פ
מ"מ, מגקה"ט, שלמעלה ק"נ הוא שחזיר שאף - שבדבר הסתירה
"ראש ה"ה לחיצונים", ומקור "פתח שהו"ע פרסה מפרסת להיותה
לבוא ולעתיד יותר), (הרשיעה דגקה"ט הראש גם כולל הקליפות",

אזי החיצונים*, יניקת שרש ויופרד ויובדל ק"נ, דכללות הבירור יהי'
שמגקה"ט)**. החיות (משא"כ מק"נ להיותו (דוקא), חזיר יטהר

(ס"ה) לעיל להמבואר בהמשך - האדם בעבודת - אחר ובסגנון
ו פרסה" ד"מפרסת ֿבהחילוק גרה" ולא פרסה "מפריס גרה": "מעלת

אצלו שחסר אלא ובריבוי, כדבעי הוא (רגל) בפועל שהמעשה מורה
אף ולכן, גרה"). ("ולא והזיכוך הבירור dzegtבענין ezlrnyממעלי

בפועל, בהמעשה אצלם שחסר (אף יותר ומזוככים מבוררים שהם הגרה
כדבעי, הוא העיקר) (שהוא שהמעשה כיון מ"מ, הפריסו"), לא "פרסה

עתיד בשלימותxdhilולעת"ל יהי' אזי והזיכוך), הבירור (מעלת
העיקר). שהוא המעשה אצלו חסר אבל יותר שמזוכך זה (משא"כ

(79.77 שבהערה דרושים גם וראה שם. שמיני אוה"ח
הקודמת.80) שבהערה דרושים וראה שם. ויק"ר
(מכילתא81) גלות אחרי' שאין גאולה היא אדום מגלות הגאולה כי

ועוד). א. טו, בשלח
בסופו.82) עובדי'
יד.83) לג,
עה"פ.84) פרש"י
השנה85) כל של "המועדים א) רצז, תושב"כ (חלק השל"ה כמ"ש

רבינו וכפתגם בהן". שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן כו'
הזמן". עם לחיות ש"צריכים ובכ"מ) חשון. ב' יום" ("היום הזקן

כסלו86) י"ט שיחת וראה ריז. רה. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה
תרפ"ט.
א.87) פח, שבת
גם88) וראה ואילך. לז ס"ע תרע"ח לח. ע' עזר"ת סה"מ ראה

וש"נ. ס"ט. תש"נ נח ש"פ משיחות קונטרס

zexryc ote`a `l` ,mipevigd zwipi dyrp f"iry minevnvd ieaix ly ote`a `l - `zeilrnl (zexry) "xiry"c oiprd okez mb edfy ,xnel yie (*

.(n"kae .jli`e c ,`l xen` z"ewl d`x) cala oigen ixzen ,zexry 'igaa dkynd wx zeidl dleki ,dlcad ly ote`a dyecwd zlrn lceb cvny ,dyecwc

jcnll ,w"ndia eaixgdy mec` ea lynpy ,dnl ,okyna `le ycwna `l o`k aizk oi` lfxa" :(my z"de`a `aed) dnexz t"q x"enyn r"v oiicre (**

ile`e ."'ek dpw zig xrb d"awd dl xne`e giynd jlnl oexec `iadl zywan `id s` . . mec`n ueg `eal cizrl oexec d"awd lawi zeiklnd lkny

`ed xdhil xifg cizrc oiprdy ,l"iלאחריzetilwl dwipi zkynp dpnny s"ew ze`c il`nyd lbx ,dpwd zxkeiy ,"dpw zig xrb d"awd dl xne`"y

.n"k`e r"vre .(p"ye .fky r"q s"ew - dxezd zeize` c"agÎmikxrd xtq d`x)
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בעיקר מודגש בתשרי) mc`d(שהתחלתם zcear

זמן הם החורף חדשי שלכן תשובה), בעלי (עבודת
minybdכמ"ש) האדם עבודת ע"י לא89שבאים "כי

ואין האדמה את לעבוד אין שאדם "לפי גו'", המטיר
שהם וידע אדם וכשבא גשמים, של בטובתן מכיר

וירדו" עליהם התפלל לעולם טל,90צורך משא"כ ,

מיעצר" "לא הקיץ, בחדשי (גם) ).91שישנו

בחודש (שניתנה התורה ללימוד בנוגע וענינו
בחדשי השלישי שהוא כסלו שבחודש - השלישי)

sxegdמודגשתdribide dceardיותר התורה בלימוד
בחדשי השלישי שהוא סיון בחודש דכיוןuiwdמאשר ,

מאריכין, והלילות מתקצרין הימים החורף שבזמן
בלילה התורה בלימוד ליליא92מוסיפים איברא ש"לא ,

לגירסא" .93אלא . "ליגמר - יותר ובפרטיות ,

לגירסא,94וליסבר" הלימוד כמות בריבוי הוספה ,

ע"י הלימוד באיכות לעיונא,dribidוהוספה בהלימוד
ומקשה" "חריף ושקו"ט, פלפול של כמרומז95באופן ,

חריפות. מלשון - "חורף" בשם גם

לחדשי השלישי (חודש סיון שחודש - ועיקר ועוד
וחודש דתורה, דנגלה מתןֿתורה (בעיקר) ענינו הקיץ)
מתןֿתורה ענינו החורף) לחדשי השלישי (חודש כסלו
חב"ד חסידות בתורת שנתגלתה כפי התורה דפנימיות

כסלו בי"ט חוצה" מעינותיך ד"יפוצו ראש96באופן ,

החסידות לתורת שבו97השנה תשרי לחודש בהמשך -

שניות לוחות ניתנו לוחות98(ביוה"כ) על מעלתם שגדלה
נאמר שעליהם כו'), נתקיימו (שלא לך99ראשונות "ויגד

dnkg zenelrzתעלומות") זה שגילוי לתושי'", כפלים כי
ע"י נעשה dribieחכמה") dcear(התשובה (ענין .100דוקא

.Èויצא דס"פ והשייכות הקשר לבאר יש עפ"ז
כסלו: לחודש וישלח ור"פ

ענינו - שבאבות השלישי 101(כמ"שdxezיעקב,

היא שאף בישראל"), שם ותורה ביעקב עדות "ויקם
בירחא . . תליתאי לעם תליתאי ("אוריאן שלשה במספר

יעקב של עבודתו וגם mlerdתליתאי"). xexiaaע"י היא
dxezd102כידוע למספר103, דתורה להשייכות שמהטעמים

לעשות ניתנה ש"התורה לפי הוא, mleraשלש, mely"104,

ועולם אחד, - אלקות הפכים: ב' חיבור ענינו ש"שלום"
ביניהם. שלום נעשה התורה וע"י פירוד, שנים, -

"ויעקב - ויצא בס"פ מרומז זה שענין לומר, ויש
שם ויקרא אלקים מלאכי בו ויפגעו גו' לדרכו הלך
הלך ("יעקב יעקב של שעבודתו - מחנים" ההוא המקום
עבודה מתוך להיות צריכה התורה בלימוד לדרכו")
שמשנה האדם, מהגבלת שלמעלה וחוזק בכח ויגיעה

בו ד"ויפגעו שזהו"ע דקדושה, הרגילות ik`lnטבע

miwl`ישראל ארץ מלאכי גם וע"י105", בארוכה), (כנ"ל
בירור גם פועל התורה בלימוד ויגיעתו mewndעבודתו

מחנים". ההוא המקום שם "ויקרא - בעולם) (חלקו

"וישלח וישלח, בר"פ הכתוב כהמשך - מזה ויתירה
שע"י - אדום" שדה שעיר ארצה גו' מלאכים יעקב
התורה בלימוד ממש") ("מלאכים והיגיעה העבודה
חשוכא דאתהפכא באופן הבירור שלימות נעשה
"ארצה תחתונה, הכי לדרגא עד למיתקא ומרירו לנהורא
ש"בירור להטהר", חזיר ש"עתיד עד אדום", שדה שעיר
תורה שנק' הטעם כי דוקא, התורה עסק ע"י נעשה זה
ויש כו', הטהור ובין הטמא בין להבדיל הוראה מלשון
וטמא אסור שנראה מה גם ומטהר מכשיר שהוא הוראה
חשוכא לאהפכא הבירורים ענין והיינו . . לכאורה

אתברירו" דוקא בחכמה כי התורה ע"י . . .106לנהורא

.‡Èלמעשה בנוגע וההוראה הלימוד גם מובן ומזה
העיקר" הוא "המעשה - :107בפועל

(שחל שבו השביעי וביום כסלו, בחודש בעמדנו
השבת ביום זו ימים108בשנה שבעה כבר שישנם ,(

ה.89) ב, בראשית
עה"פ.90) פרש"י
סע"א.91) ג, תענית
הל'92) סכ"ג. סרמ"ו יו"ד רמ"א שם. ובפרש"י ב קכא, ב"ב ראה

ה"ח. פ"ד לאדה"ז ת"ת
א.93) סה, עירובין
א.94) סג, שבת - חז"ל ל'
בסופה.95) הוריות - חז"ל ל'
מעינותיך96) ד"יפוצו הענין שעיקר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כדברי

תורת (סה"ש כסלו בי"ט הזקן רבינו גאולת לאחרי התחיל חוצה"
ואילך). 112 ס"ע שלום

יום"97) ב"היום נעתק - נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב
וש"נ. רנט. ע' ח"א שלו אג"ק בתחלתו.

ב.98) ל, שם ובפרש"י. ב כו, תענית
רפמ"ו.99) שמו"ר ו. יא, איוב

ואילך.100) פו ע' תרס"ו המשך ראה
ה.101) עח, תהלים
נקראת102) שהתורה כמארז"ל - הבהמית ונפש הגוף בירור על נוסף

ב). סז, יתרו תו"א וראה ב. כו, (סנהדרין הנה"ב כח שמתשת תושי',
וש"נ.103) .111 ע' חכ"א ואילך. 180 ע' ח"כ לקו"ש ראה
בסופן.104) חנוכה הל' רמב"ם
ארץ105) כתורת תורה "אין ד) פט"ז, (ב"ר ממארז"ל גם להעיר
ישראל".
שלום106) "ורב שזהו"ע ושם, .77 שבהערה תקס"ז וסה"מ לקו"ת

שלום, ורב . . הריבוי שהוא הפירוד בבחי' להיותו . . עשו הוא "רב בניך",
והוא . . האלקי היחוד בבחי' ויתייחד יוכלל דעשו ופירוד ריבוי שמבחי'

דוקא". התורה עסק ע"י . . הפכים ב' בין התחברות . . שלום הנק'
מי"ז.107) פ"א אבות
כסלו,108) חודש דראש ("ויכולו") והשלימות העילוי נעשה שבו

(נוסף שלאחריו השבת יום גם מתברך וממנו החודש, ימי כל שכולל



א� `"ypz'd elqk 'f ,`vie t"y zegiyn

בעיקר מודגש בתשרי) mc`d(שהתחלתם zcear

זמן הם החורף חדשי שלכן תשובה), בעלי (עבודת
minybdכמ"ש) האדם עבודת ע"י לא89שבאים "כי

ואין האדמה את לעבוד אין שאדם "לפי גו'", המטיר
שהם וידע אדם וכשבא גשמים, של בטובתן מכיר

וירדו" עליהם התפלל לעולם טל,90צורך משא"כ ,

מיעצר" "לא הקיץ, בחדשי (גם) ).91שישנו

בחודש (שניתנה התורה ללימוד בנוגע וענינו
בחדשי השלישי שהוא כסלו שבחודש - השלישי)

sxegdמודגשתdribide dceardיותר התורה בלימוד
בחדשי השלישי שהוא סיון בחודש דכיוןuiwdמאשר ,

מאריכין, והלילות מתקצרין הימים החורף שבזמן
בלילה התורה בלימוד ליליא92מוסיפים איברא ש"לא ,

לגירסא" .93אלא . "ליגמר - יותר ובפרטיות ,

לגירסא,94וליסבר" הלימוד כמות בריבוי הוספה ,

ע"י הלימוד באיכות לעיונא,dribidוהוספה בהלימוד
ומקשה" "חריף ושקו"ט, פלפול של כמרומז95באופן ,

חריפות. מלשון - "חורף" בשם גם

לחדשי השלישי (חודש סיון שחודש - ועיקר ועוד
וחודש דתורה, דנגלה מתןֿתורה (בעיקר) ענינו הקיץ)
מתןֿתורה ענינו החורף) לחדשי השלישי (חודש כסלו
חב"ד חסידות בתורת שנתגלתה כפי התורה דפנימיות

כסלו בי"ט חוצה" מעינותיך ד"יפוצו ראש96באופן ,

החסידות לתורת שבו97השנה תשרי לחודש בהמשך -

שניות לוחות ניתנו לוחות98(ביוה"כ) על מעלתם שגדלה
נאמר שעליהם כו'), נתקיימו (שלא לך99ראשונות "ויגד

dnkg zenelrzתעלומות") זה שגילוי לתושי'", כפלים כי
ע"י נעשה dribieחכמה") dcear(התשובה (ענין .100דוקא

.Èויצא דס"פ והשייכות הקשר לבאר יש עפ"ז
כסלו: לחודש וישלח ור"פ

ענינו - שבאבות השלישי 101(כמ"שdxezיעקב,

היא שאף בישראל"), שם ותורה ביעקב עדות "ויקם
בירחא . . תליתאי לעם תליתאי ("אוריאן שלשה במספר

יעקב של עבודתו וגם mlerdתליתאי"). xexiaaע"י היא
dxezd102כידוע למספר103, דתורה להשייכות שמהטעמים

לעשות ניתנה ש"התורה לפי הוא, mleraשלש, mely"104,

ועולם אחד, - אלקות הפכים: ב' חיבור ענינו ש"שלום"
ביניהם. שלום נעשה התורה וע"י פירוד, שנים, -

"ויעקב - ויצא בס"פ מרומז זה שענין לומר, ויש
שם ויקרא אלקים מלאכי בו ויפגעו גו' לדרכו הלך
הלך ("יעקב יעקב של שעבודתו - מחנים" ההוא המקום
עבודה מתוך להיות צריכה התורה בלימוד לדרכו")
שמשנה האדם, מהגבלת שלמעלה וחוזק בכח ויגיעה

בו ד"ויפגעו שזהו"ע דקדושה, הרגילות ik`lnטבע

miwl`ישראל ארץ מלאכי גם וע"י105", בארוכה), (כנ"ל
בירור גם פועל התורה בלימוד ויגיעתו mewndעבודתו

מחנים". ההוא המקום שם "ויקרא - בעולם) (חלקו

"וישלח וישלח, בר"פ הכתוב כהמשך - מזה ויתירה
שע"י - אדום" שדה שעיר ארצה גו' מלאכים יעקב
התורה בלימוד ממש") ("מלאכים והיגיעה העבודה
חשוכא דאתהפכא באופן הבירור שלימות נעשה
"ארצה תחתונה, הכי לדרגא עד למיתקא ומרירו לנהורא
ש"בירור להטהר", חזיר ש"עתיד עד אדום", שדה שעיר
תורה שנק' הטעם כי דוקא, התורה עסק ע"י נעשה זה
ויש כו', הטהור ובין הטמא בין להבדיל הוראה מלשון
וטמא אסור שנראה מה גם ומטהר מכשיר שהוא הוראה
חשוכא לאהפכא הבירורים ענין והיינו . . לכאורה

אתברירו" דוקא בחכמה כי התורה ע"י . . .106לנהורא

.‡Èלמעשה בנוגע וההוראה הלימוד גם מובן ומזה
העיקר" הוא "המעשה - :107בפועל

(שחל שבו השביעי וביום כסלו, בחודש בעמדנו
השבת ביום זו ימים108בשנה שבעה כבר שישנם ,(

ה.89) ב, בראשית
עה"פ.90) פרש"י
סע"א.91) ג, תענית
הל'92) סכ"ג. סרמ"ו יו"ד רמ"א שם. ובפרש"י ב קכא, ב"ב ראה

ה"ח. פ"ד לאדה"ז ת"ת
א.93) סה, עירובין
א.94) סג, שבת - חז"ל ל'
בסופה.95) הוריות - חז"ל ל'
מעינותיך96) ד"יפוצו הענין שעיקר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כדברי

תורת (סה"ש כסלו בי"ט הזקן רבינו גאולת לאחרי התחיל חוצה"
ואילך). 112 ס"ע שלום

יום"97) ב"היום נעתק - נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב
וש"נ. רנט. ע' ח"א שלו אג"ק בתחלתו.

ב.98) ל, שם ובפרש"י. ב כו, תענית
רפמ"ו.99) שמו"ר ו. יא, איוב

ואילך.100) פו ע' תרס"ו המשך ראה
ה.101) עח, תהלים
נקראת102) שהתורה כמארז"ל - הבהמית ונפש הגוף בירור על נוסף

ב). סז, יתרו תו"א וראה ב. כו, (סנהדרין הנה"ב כח שמתשת תושי',
וש"נ.103) .111 ע' חכ"א ואילך. 180 ע' ח"כ לקו"ש ראה
בסופן.104) חנוכה הל' רמב"ם
ארץ105) כתורת תורה "אין ד) פט"ז, (ב"ר ממארז"ל גם להעיר
ישראל".
שלום106) "ורב שזהו"ע ושם, .77 שבהערה תקס"ז וסה"מ לקו"ת

שלום, ורב . . הריבוי שהוא הפירוד בבחי' להיותו . . עשו הוא "רב בניך",
והוא . . האלקי היחוד בבחי' ויתייחד יוכלל דעשו ופירוד ריבוי שמבחי'

דוקא". התורה עסק ע"י . . הפכים ב' בין התחברות . . שלום הנק'
מי"ז.107) פ"א אבות
כסלו,108) חודש דראש ("ויכולו") והשלימות העילוי נעשה שבו

(נוסף שלאחריו השבת יום גם מתברך וממנו החודש, ימי כל שכולל
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mitevxבשנה ובפרט השבוע, ימי שבעת כל (הכוללים
- השבוע) ימי לשבעת מתאימים החודש ימי ששבעת זו

mly swidלהוסיף מישראל כאו"א צריך - כסלו בחודש
דתורה נגלה התורה, בלימוד עוז וביתר שאת ביתר
מטבע יותר ויגיעה עבודה של באופן התורה, ופנימיות

דקדושה הוא109הרגילות בו שנתרגל הלימוד שגם (אף
ימי כהוראת - והולך ומוסיף הדין), משורת לפנים
פשוט" ש"מנהג כסלו, חודש של וחותמו בסיומו חנוכה

קטן ועד (מגדול בנ"י כל מן110אצל כ"מהדרין לנהוג (
והולך" ד"מוסיף באופן ליום111המהדרין" .112מיום

אומנותם, שתורתם יושביֿאוהל הן יותר: ובפרטיות
(קביעות לתורה עתים קביעות להם שיש בעליֿעסק והן

בנפש קביעות ועיקר ועוד להוסיף113בזמן, צריכים - (

זמן בכמות הן התורה, בלימוד עוז וביתר שאת ביתר
דתורה, בנגלה הן הלימוד, באיכות (ובעיקר) והן הלימוד,
חב"ד בחסידות שנתבארה כפי התורה בפנימיות והן

והשגה הבנה של יותר114באופן ויגיעה עמל ומתוך ,
לאחרי שהיא זו, בשנה במיוחד כמודגש הרגילות, מטבע
הענינים שכל נפלאות", אראנו "שנת והיא נסים", "שנת

"נסים" של באופן להיות rahdnצריכים dlrnlyועד ,
ללימוד בנוגע ובפרט מ"נסים", גם שלמעלה ל"נפלאות"
חכמתו עם האדם שכל ומתייחד מתאחד ידה שעל התורה

ב"יחוד הקב"ה בלימודltp"115`של ובפרט ("נפלאות"),
" התורה, שבתורהze`ltpפנימיות "116.

בבואנו - שיחיו להשלוחים בנוגע מיוחדת והוראה
העולמי" השלוחים מ"כינוס שנמשך117זהֿעתה

הש"ק, ביום ושלימותו ויצא, דפרשת השבוע בהתחלת
לקרוא ומתחילין כולה, ויצא פרשת קורין שבו

" כלglyie(במנחה) על שנוסף - גו'" מלאכים יעקב
שנתקבלו השליחות עניני בכל הטובות ההחלטות

בודאי הכינוס, dpdkeבמשך dpdk etiqeiהטובה ה' (כיד
באופן בפועל וקיומן ההחלטות בקבלת עליהם)
שהוספה (ולאחרי דקדושה הרגילות מטבע שלמעלה

יותר להוסיף צריך טבע, כמו הרגיל דבר נעשית ),118זו

והן לעצמם, בנוגע הן התורה, בלימוד מההוספה החל
כולל התורה, הפצת ע"י הזולת על לפעולה בנוגע
חוצה, התורה דפנימיות המעיינות הפצת ובמיוחד

השלימות. בתכלית העולם בירור נעשה שעי"ז

בהנ"ל טובות החלטות וקבלת שהדיבור ויה"ר
העולם, בירור ושלימות גמר יותר עוד ויזרזו ימהרו
לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו
הי"ד ספר וחותם בסיום הרמב"ם ובלשון המלוכה",
סיהרא קיימא שבו בכסלו, עשר חמשה [שביום
דסיום העולמית החגיגה מתקיימת באשלמותא,
שבודאי שמיני, מחזור והתחלת שביעי במחזור הרמב"ם

מלך" הדרת עם ו"ברוב והדר, פאר ברוב ]119תהי'

ה' את לעבוד כולו העולם את "יתקן צדקנו שמשיח
שנאמר ברורה120ביחד, שפה עמים אל אהפוך אז כי

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם "ובאותו121לקרוא ,122

מלחמה ולא רעב לא שם יהי' לא יהי'123הזמן ולא . .
שנאמר כו', בלבד ה' את לדעת אלא העולם כל 124עסק

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי

סיהרא ד"קיימא העילוי עם שקשור כסלו, י"ד כסלו), ויו"ד ט' על
תשמ"ז ויצא ש"פ משיחות קונטרס (ראה באשלמותא" כסלו) (דחודש

.(568 ע' ח"א התוועדויות - שם 39 ובהערה ס"ו
כסלו)109) חדש ימי שבעת (לאחרי דשמיני המעלה ובדוגמת ע"ד

ס"ט). ח"א הרשב"א שו"ת (ראה ההיקף שומר ֿ
ונשים)110) בנות (משא"כ הקטנים הבנים שגם מישראל כמה כמנהג

חנוכה. נר מדליקים
ב.111) כא, שבת
יוצאים112) ישראל ש"בני - ס"ב) סתרע"א (או"ח הרמ"א כפס"ד

פסקיdnxביד ע"פ היא בנ"י כל שהנהגת נרמז שבזה ,"`"nxdשו"ת)
סתכ"ט). או"ח לשו"ע חת"ס בהגהות הובא - סק"ג או"ח חת"ס

וש"נ.113) .351 ע' חי"ז לקו"ש ראה
ובשייכות114) בקשר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר ודרישת כהוראת

החסידות ותורת הנגלית תורה ה' תורת "להיות - תמימים תומכי לישיבת
להבינה הטוב "בעיון הוא החסידות שלימוד ובאופן תמימה",
כגֿכה). ע' ח"א ("התמים" שבתורה" בגליא הסוגיות כלימוד ולהסבירה

פ"ה.115) תניא
וש"נ.116) ואילך. תנט ס"ע אור יהל ראה
בעולם,117) מישראל דכאו"א השליחות ע"ד ומעורר שמזכיר

כמותו כמותו, (העליון) אדם של שלוחו הוא מישראל שכאו"א
(קונטרס בארוכה כנ"ל ג), א, ויקרא לקו"ת (ראה ממש דהמשלח

תולדות). ש"פ משיחות
לשון118) אלקים", ("עובד הרגילות טבע דשינוי שהעבודה כיון

באופן צ"ל העולמי"icinzהוה) השלוחים ל"כינוס בנוגע ועאכו"כ ,
לשון ("עובד" השליחות שעבודת נצחיות, תמידיות מלשון גם עולם ֿ

לעולם. תמידי, באופן היא הוה)
כח.119) יד, משלי
ט.120) ג, צפני'
ספי"א.121)
ספי"ב.122)
"מלכיות123) כאשר שגם - האחרונים הגלות ברגעי גם זה ומעין

העולם אומות וכל . . ערבי במלך מתגרה פרס* "מלך כו'", מתגרות
של ומצב במעמד בנ"י נמצאים ומתבהלים", melyeמתרעשים dgepn,

עשי לא שעשיתי מה כל תתייראו אל "בני להם אומר שהקב"ה תיכיון
של גואלן - המשיח" ו"מלך גאולתכם", זמן הגיע . . בשבילכם אלא
זמן הגיע ענוים ואומר . . המקדש בית גג על "עומד - ישראל

תצט). רמז ישעי' (יל"ש גאולתכם"
ט.124) יא, ישעי'

ef xifgd z`" :my x"wien xirdl kln`"פרס*) xbcfi`"y (`"rx ,hi migaf) `xnbd xetiq xe`iaa (jli`e enx 'r b"gfl) v"iel ihewl dkex`a d`xe "

jln)פרס"jipne` mikln eide"c oiprd miiw הגלות) y"iir.בזמן ,xdhil xifg cizrc oiprd okez edfy -

`vie zegiy ihewld jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
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יצחק" ואלקי אביך אברהם "אלקי הפסוק נאמר1על ,

התורה2במדרש על בפירושו זאת מביא ורש"י שלמרות1, ,

הצדיקים על שמו את מייחד אינו שהקדושֿברוךֿהוא

ודאות אין אצלם גם כי היצר3בחייהם, אותן יטעה "שלא

יצחק", "ואלקי הקדושֿברוךֿהוא אמר זאת למרות הרע",

כאילו בעיניו ונתייסם "הואיל כי בחייו, זה שהיה אף על

ממנו". פסק הרע ויצר הבית לתוך גנוז שהיה לפי מת, הוא

כנאמר כמת, חשוב סומא אמנם, בזה: להבין וצריך

ומי4בגמרא וסומא ומצורע עני כמת, חשובין "ארבעה

שמת כשם למת: יותר מושווה אף והסומא בנים", לו שאין

חפשי" "במתים כנאמר המצוות, מן לגבי5פטור גם כך ,

המצוות מכל פטור שהוא הסוברת, דעה יש 6סומא,

המדרש לדברי מספיק הסבר אינו עדיין זאת כל אך –

במוחש רואים והרי ממנו": פסק הרע ש"יצר דלעיל,

עלול והוא הרע, יצר תאוות, יש שלסומא ולמעשה,

ונתייסם7לחטוא "הואיל במדרש נאמר וכיצד וכדומה?

הקדושֿ ייחד כך ושמשום ממנו", פסק הרע יצר בעיניו...

בחייו? אף יצחק על שמו את ברוךֿהוא

.·
?ÌÈ˘˘ ÏÈ‚· ˙¯Î ˘�ÂÚÓ ‡ˆÈ Y ÛÒÂÈ ·¯

המסופר את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי

היה8בגמרא אשר – יוסף רב נהור6על שכאשר9סגי –

ואמר לרבנן" טבא "יומא עשה הוא שנה ששים לו מלאו

(=שיצאתי מכרת" לי ש"נפקי משום היא, לכך שהסיבה

דנפק "נהי אביי שאלו כך על כרת). עונש של מאפשרות

אמנם (=אם מר" נפיק מי דיומי מכרת דשני, מכרת מר ליה

של מכרת אדוני יצא וכי אבל שנים, של מכרת אדוני יצא

ועל כרת!) כמיתת הנחשבת פתאומית מיתה כלומר, ימים?

בידך" פלגא מיהא לך "נקוט יוסף רב לו השיב כך

כרת). מיתת של אחד מאופן שיצאתי בידי, חצי (=לפחות

להבין: יש אלו חז"ל בדברי

שמחה יהודי אצל יש כאשר סעודה10א) עורך הוא ,

יוסף שרב בגמרא מסופר ומדוע ידידיו. לכל טבא") ("יומא

(דוקא) טבא "יומא ?opaxl"11ערך

דשני" "כרת בין הבדל לכאורה, אין, כרת של בענין ב)

ב"מיתה ר"ל מת מישהו כאשר דיומי": "כרת לבין

עבר12חטופה" אשר כרת איסור ששים,xg`lמפני גיל

כאדם לכאורה, זה, מפניiptlשמת13הרי ששים גיל

שמ"כרת כיון להבין: וצריך כן. לפני כרת באיסור שנכשל

ימותl`דיומי" "שמא החשש נותר ועדיין יוסף, רב יצא

חטופה" על14מיתה ושמח טבא" "יומא ערך הוא מדוע ,

דשני"? מ"כרת יציאתו

הם דיומי" ו"כרת דשני" ש"כרת יוסף רב סבר אילו ג)

טבא" "יומא ערך כך משום ואשר שונים, ענינים שני אכן

למרות דשני", "כרת של מעונש לפחות, שיצא, כך על

דיומי" לאבייl`שמ"כרת לומר היה צריך הוא יצא,

מיהא לך בידך"cg`"נקוט הענינים) משני ולא15(=אחד ,

יג.1) כח, פרשתנו

ז.2) תולדות תנחומא

כו'"3) צדיק יהי' שזה יודע שיהי' וקודם שיהי' מה כל יודע ש"הקב"ה ואף

מכריחה ידיעתו שאין מה הטעם ועיי"ש ספ"ה. תשובה הל' הרמב"ם (לשון

בחייהם הצדיקים על שמו מייחד אינו בכ"ז פלוני"),xnel(xeacaכו'), "אלקי

(בדיבור), בגילוי באה שלמע' הידיעה כאשר וכידועdgixknכי האדם. את היא

לא ורשע צדיק ובכ"מ).xn`wבענין ואילך. ג יג, תולדות תו"ח (ראה

ועבדום בתורה כתוב "והלא ספ"ו שם הרמב"ם שהקשה מה יובן ועפ"ז

שאין (ספ"ה) לפנ"ז כתב שכבר אף – כו'" וזנה הזה העם וקם אותם... וענו

כי – שם) בלח"מ שהקשה (וכמו כידיעתנו ידיעתו אין כי מכרחת ידיעתו

ולא מושכו הקב"ה (ידיעת) ש"אין כשהידיעהxfebמה דוקא הוא עליו",

גו'" וזנה הזה העם "וקם וכן אותם" וענו "ועבדום אבל בדיבור, באה אינה

שזהו –exeaicה"ז הקב"ה, "הריgixknשל – הרמב"ם ובלשון האדם. את

xfb."'כו

וש"נ.4) ו. פע"א, ב"ר וש"נ. ב. סד, נדרים

א.5) ל, שבת ו. פח, תהלים

א.6) פז, ב"ק א. לא, קידושין

(כרך7) קמט א, כללים השדה פאת שד"ח ע"ב. ריש צא, מסנה' ולהעיר

קה"ת). הוצאת – 3084 ע' ז'

א.8) כח, מו"ק

שפירושו9) נהור" "סגי בשם נקרא שהסומא מה אףieaixהטעם – אור

הוא רואהjtidשלכאורה אינו הסומא שהרי הסומא, בד"הllkענין נתבאר –

עיי"ש. פ"ד. תש"ה המיצר מן

וקדושין10) רע"א) (קיט, שבת שבמס' לרבנן" טבא יומא "עבידנא ושאני

בנוגע הוא שם המדובר כי – שם zkqnוב"ק meiqlושכר *zevnמשא"כ .

החיים. על שמחה שזוהי מכרת", לי "נפקי

הו"ל11) לא לפ"ז כי – ידידיו היו הם שרק לפי שזהו לומר yibcdlואין

"רבנן". רק היינו ידידיו דכל לאשמועינן קאתי גופא דזה לומר ודוחק "לרבנן".

דיומי.12) כרת ד"ה שם פרש"י וראה שם. במו"ק הגמ' לשון

אביי13) שהקשה ממה מכרתzehytaכמובן דשני, מכרת כו' דנפק "נהי

מר". נפיק מי דיומי

שם.14) רש"י לשון

הלשון15) על מנין) ד"ה – ב צ, (לסנה' מהרש"א בחדא"ג שהקשה וכמו

שם. שבסנה' "פלגא"

lk ebdp :f"kwq e"nxq c"ei j"yn xirdle (*miza ilrad.'ek mricedl bdpn ...
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יצחק" ואלקי אביך אברהם "אלקי הפסוק נאמר1על ,
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חפשי" "במתים כנאמר המצוות, מן לגבי5פטור גם כך ,

המצוות מכל פטור שהוא הסוברת, דעה יש 6סומא,

המדרש לדברי מספיק הסבר אינו עדיין זאת כל אך –

במוחש רואים והרי ממנו": פסק הרע ש"יצר דלעיל,

עלול והוא הרע, יצר תאוות, יש שלסומא ולמעשה,

ונתייסם7לחטוא "הואיל במדרש נאמר וכיצד וכדומה?

הקדושֿ ייחד כך ושמשום ממנו", פסק הרע יצר בעיניו...
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המסופר את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי

היה8בגמרא אשר – יוסף רב נהור6על שכאשר9סגי –

ואמר לרבנן" טבא "יומא עשה הוא שנה ששים לו מלאו

(=שיצאתי מכרת" לי ש"נפקי משום היא, לכך שהסיבה

דנפק "נהי אביי שאלו כך על כרת). עונש של מאפשרות

אמנם (=אם מר" נפיק מי דיומי מכרת דשני, מכרת מר ליה

של מכרת אדוני יצא וכי אבל שנים, של מכרת אדוני יצא

ועל כרת!) כמיתת הנחשבת פתאומית מיתה כלומר, ימים?

בידך" פלגא מיהא לך "נקוט יוסף רב לו השיב כך

כרת). מיתת של אחד מאופן שיצאתי בידי, חצי (=לפחות

להבין: יש אלו חז"ל בדברי

שמחה יהודי אצל יש כאשר סעודה10א) עורך הוא ,

יוסף שרב בגמרא מסופר ומדוע ידידיו. לכל טבא") ("יומא
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דשני" "כרת בין הבדל לכאורה, אין, כרת של בענין ב)

ב"מיתה ר"ל מת מישהו כאשר דיומי": "כרת לבין

עבר12חטופה" אשר כרת איסור ששים,xg`lמפני גיל

כאדם לכאורה, זה, מפניiptlשמת13הרי ששים גיל

שמ"כרת כיון להבין: וצריך כן. לפני כרת באיסור שנכשל

ימותl`דיומי" "שמא החשש נותר ועדיין יוסף, רב יצא
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מיהא לך בידך"cg`"נקוט הענינים) משני ולא15(=אחד ,

יג.1) כח, פרשתנו

ז.2) תולדות תנחומא

כו'"3) צדיק יהי' שזה יודע שיהי' וקודם שיהי' מה כל יודע ש"הקב"ה ואף

מכריחה ידיעתו שאין מה הטעם ועיי"ש ספ"ה. תשובה הל' הרמב"ם (לשון

בחייהם הצדיקים על שמו מייחד אינו בכ"ז פלוני"),xnel(xeacaכו'), "אלקי

(בדיבור), בגילוי באה שלמע' הידיעה כאשר וכידועdgixknכי האדם. את היא

לא ורשע צדיק ובכ"מ).xn`wבענין ואילך. ג יג, תולדות תו"ח (ראה

ועבדום בתורה כתוב "והלא ספ"ו שם הרמב"ם שהקשה מה יובן ועפ"ז

שאין (ספ"ה) לפנ"ז כתב שכבר אף – כו'" וזנה הזה העם וקם אותם... וענו

כי – שם) בלח"מ שהקשה (וכמו כידיעתנו ידיעתו אין כי מכרחת ידיעתו

ולא מושכו הקב"ה (ידיעת) ש"אין כשהידיעהxfebמה דוקא הוא עליו",

גו'" וזנה הזה העם "וקם וכן אותם" וענו "ועבדום אבל בדיבור, באה אינה

שזהו –exeaicה"ז הקב"ה, "הריgixknשל – הרמב"ם ובלשון האדם. את

xfb."'כו

וש"נ.4) ו. פע"א, ב"ר וש"נ. ב. סד, נדרים

א.5) ל, שבת ו. פח, תהלים

א.6) פז, ב"ק א. לא, קידושין

(כרך7) קמט א, כללים השדה פאת שד"ח ע"ב. ריש צא, מסנה' ולהעיר

קה"ת). הוצאת – 3084 ע' ז'

א.8) כח, מו"ק

שפירושו9) נהור" "סגי בשם נקרא שהסומא מה אףieaixהטעם – אור

הוא רואהjtidשלכאורה אינו הסומא שהרי הסומא, בד"הllkענין נתבאר –
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בנוגע הוא שם המדובר כי – שם zkqnוב"ק meiqlושכר *zevnמשא"כ .

החיים. על שמחה שזוהי מכרת", לי "נפקי

הו"ל11) לא לפ"ז כי – ידידיו היו הם שרק לפי שזהו לומר yibcdlואין

"רבנן". רק היינו ידידיו דכל לאשמועינן קאתי גופא דזה לומר ודוחק "לרבנן".

דיומי.12) כרת ד"ה שם פרש"י וראה שם. במו"ק הגמ' לשון
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שם.14) רש"י לשון
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lk ebdp :f"kwq e"nxq c"ei j"yn xirdle (*miza ilrad.'ek mricedl bdpn ...
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הביטויblt`"נקוט... שהרי בידך", מהענין) (=חצי

שני הם דיומי" ו"כרת דשני" ש"כרת מראה, עצמו "פלגא"

של יצא`ezeחצאים הוא שנה ששים לו ושבמלאת ענין,

כרת?ivgnרק של ענין

.‚
ÌÈ˘˘ ÏÈ‚· "‡·Ë ‡ÓÂÈ" ˙ÎÈ¯Ú ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰
להבין: צריך עצמו, הסיפור על אלו לשאלות בנוסף

שבמלאת וכדומה ערוך בשולחן מובא אין מדוע א)

טבא"? "יומא לערוך עליו שנה ששים לאדם

מסכת, סיום לגבי אם וחומר: בקל זאת ללמוד ויש

" אביי אמר כך ilשעל izizשאז שכרי) לי (=יינתן "

לרבנן" טבא יומא מצביע16"עבידנא לי" "תיתי שהביטוי ,

חסידות מדת מצד רק הנעשה ענין נפסק17על זאת ובכל ,

ברמ"א הגמרא18כך דברי סמך על ,elldכשמסיים" ,

עלֿאחתֿכמהֿ הרי סעודה". ולעשות לשמוח מצוה מסכת,

"שיתין לגבי כמנהג, או להלכה, כך לפסוק היה צריך וכמה

את כי – טבא" "יומא שיערכו הגמראz`fשנין", מספרת

zehyta,`leבר הוה כי יוסף ש"רב לי", "תיתי של כענין

אין ואףֿעלֿפיֿכן לרבנן", טבא יומא להו עביד שיתין

הפוסקים בדברי כלל מוזכר זה ומדוע?19ענין .

האמוראים של השלישי בדור היה יוסף רב לפניו20ב) .

דורות, מספר במשך רבים אמוראים תנאיםmdiptleהיו –

והאמוראים התנאים שבין ומובן, רבים. דורות במשך רבים

לגיל מהם רבים הגיעו יוסף, רב לפני שהיו הללו הרבים

אצל21ששים מוצאים אנו אין מדוע השאלה: ומתעוררת .

שערך עליו שמסופר אלו ואמוראים מתנאים אחד אף

ששים? לגיל בהגיעו טבא" "יומא

.„
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

התשובה באגרת מבאר הזקן לכך22אדמו"ר הסיבה את

כרת, איסור על ר"ל עובר היה יהודי כאשר הבית, שבזמן

עובר היה הוא וכאשר חמישים, גיל לפני נפטר היה הוא

גיל לפני נפטר היה הוא שמים, בידי מיתה איסור על

עונש23ששים הבאיםdf(אשר הענשים ככל ,dlrnln24,

כתוצאה עצמהzirahמגיע העבירה מפני25של שזאת – (

חבל ונפסק "נכרת אלו איסורים על העבירה שעקב

גם היהודי שאצל וכיון הוא". ברוך הוי' משם ההמשכה

השפע את המקבלת – האלקית מהנפש היא הגוף חיות

ונפסק", "נכרת זה "חבל" כאשר לכן, הוא, ברוך הוי' משם

כריתות חייבי שגם (והענין הגוף. חיות ממילא נפסקת

או חמישים גיל עד לחיות יכולים שמים בידי ומיתה

ה"רשימו" אצלם נשאר עדיין אז שעד משום הוא ששים,

האלקית הנפש ).21של

הזקן אדמו"ר מיישב יש26בכך דור שבכל הענין, את

ימיהם והאריכו ומיתות כריתות חייבי וכמה "כמה

בנעימים" השכינה27ושנותיהם השפעת הגלות בזמן כי –

ואילך.16) סע"ב קיח, שבת

דהתם17) לי תיתי וכל ס"ב: או"ח ב"ח נינהו.edlekראה חסידות מדת

(כרך א' כלל תי"ו מע' בשד"ח שנסמנו ובספרים תרמו כלל מלאכי יד וראה

.(1338 ע' ג'

סכ"ו.18) סרמ"ו יו"ד

חיו"ד19) – הדשן תרומת דהמחבר הנהגות ספר והוא – יושר לקט בספר

סיום עשה זצ"ל הגאון שסיים "ביום תרס"ד): ברלין (בדפוס 40 למסכתע'

גם לפטרו כדי זקנים ב' אליו miyyוזימן zcerqnהיתה שזו לזה, נוסף אבל ."

בעל גם כבפנים, בפוסקים זה נזכר לא שלכן – תה"ד בעל של מיוחדת הנהגה

מסכת. סיום עם זה ענין קישר תה"ד

ע"ד מקדושה היא שחיותו הוכחות היו תה"ד בעל אצל שגם י"ל, ואולי

(ראה דיומי" ל"כרת בנוגע – ועד"ז ו'), סעיף לקמן (ראה יוסף רב אצל שהי'

מסכת. סיום עם זה קישר – ענוותנותו גודל מצד שמ"מ, אלא ס"ז). לקמן

מכרת" לי "דנפקי על ההודאה כי י"ל, – זקנים ב' שהזמין למה הטעם

י'znbecaהיא "בפני להיות שצריכה הגומל, ברכת ההודאה, ברכת mipyeוע"ד

g"z mdn.(ה"ב פי"ג לאדה"ז ברה"נ (סדר "

פב.20) ד"א הדורות סדר "היד". לספרו הרמב"ם הקדמת ראה

חי21) חסדא ורב לגבורות הגיע הונא שרב – גופא שם דמו"ק בהסוגיא וגם

בערכם). סה"ד (ראה יוסף רב לפני הוי ור"ח הונא רב והרי שנין, ותרתין תשעין

פ"ה.22)

התוס'23) כפי' – רפ"ב בכורים הירוש' כשיטת והוא רפ"ד. באגה"ת כ"ה

הבבלי ששיטת שם, ובתוס' אשת). ד"ה א ב, יבמות כרת. ד"ה א כה, (שבת

מגיע שאינו – היא שכרת היא, א) כח, שנה.miyyl(מו"ק

י"ל: הירושלמי, כשיטת אדה"ז ומ"ש

כריתות מחייבי גם היא כו'" נמצאו "והרי הקושיא דהירושלמי אליבא כי א)

קושייתו.pl'שהגיעו את לחזק בכדי הירושלמי שיטת כאן נקט ולכן שנה,

בן הוינא "כי שם) (במו"ק בבבלי גם גרס שם יבמות ישנים בתוס' ב)

miyngבמימרא גירסאות ב' ישנן גופא בבבלי שגם ומכיון מכרת". נפיקנא ...

שנה בחמשים "מת לפנ"ז שם במו"ק שמובא (ובפרט שם כרת...דר"י ...

כללי שם צד. כלל מלאכי יד (ראה הכלל ידוע הרי – ביד"ש") מיתה ששים...

שם .(138 ע' א' (כרך צ' אות ב' מע' כללים שד"ח ח. כלל התלמודים שני

ולא בבבלי דיעות שישנן שבמקום א'תתז)) ע' ט' (כרך ב' סי' הפוסקים כללי

אהירושלמי. סמכינן – הלכה נפסקה

עונשי24) c"a.(28משא"כ להערה הב' הערה (ראה

אדה"ז25) וממ"ש בזה. דיעות שתי מובאות א-ב) (יב, אחרון בית בשל"ה

שס"ל מסתבר בעצמה", המצוה היא המצוה שכר "הגורם לז) ר"פ (תניא

בפנים). לקמן (הובא פ"ה באגה"ת וכ"מ לעבירות*. בנוגע גם שכ"ה לאדה"ז,

ב. לח, דרמ"צ סע"ב. נ, ואילך. ד יז, ג. ו, ח"א (לאדמוה"א) שעה"ת

פ"ו.26) שם

פ"ד.27) באגה"ת אדה"ז לשון

(בדוחק לפרש אפשר הי' הכי בלאו כי – "בנעימים" שמוסיף למה הטעם

יט) ד, (שמות "הכתוב" בל' "מתו" שנק' וכו' עוני עונש ע"י שנתקיים עכ"פ)

ipy epyp (a"n c"t zea`) dpyna ixdy] "dxiar dxiar xky"c 'itd mb edfy gken dfny ."dzbxcne dzedn rcp dxkyny 'it devn devn xky" :(` ,bp) h"lt `ipz d`x (*

`ed xkydy itl `ed zehyta ,"'ek dzedn rcp dxkyn"y df ixde ± [cg` jynda mipiprdaaeqn.'ek
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ולכן "נוגה". של הספירות בעשר אף28מלובשת יכול

ואפילו ימים, להאריך שמים בידי ובמיתה בכרת החייב

שכבר למרות שנה, מששים או מחמישים יותר "בנעימים",

"wqtpe zxkp"הוא ברוך הוי' משם ההמשכה חבל (אצלו)

ר"ל. אחרא הסטרא מהיכלות חיות מקבל הוא אז כי –

זו. חיות ידי על גם לחיות אפשר הגלות, בזמן ואז,

.‰
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מובן זה ערוךzehytaלפי בשולחן מובא לא מדוע

כי טבא", "יומא לערוך יש ששים לגיל מגיעים שכאשר

דיומי" "כרת מעונש לגמרי יצאו לא שעדיין לכך ,29בנוסף

אין רבים אנשים לגבי ששים, לגיל מגיעים כאשר גם הרי

הגלות בתקופת כי דשני", מכרת ש"נפק לכך הוכחה זו

ש"חבל מי אף שנה, מששים יותר ימים להאריך יכול

ונפסק. נכרת אכן ההמשכה"

אשר אחרים, תנאים לגבי מסופר אין מדוע מובן בכך

המקדש בית חורבן לאחר היו30היו אשר האמוראים, ולגבי ,

ששים, לגיל בהגיעם טבא" "יומא עריכת על יוסף, רב לפני

"איני הידוע כביטוי – חששו הם הרבה ענוותנותם מפני כי

אותי" מוליכין דרך באיזו ר"ל31יודע מקום יש ולפיכך ,

הקדושה. מהיכלות נובעת אינה חיותם שאולי לספק,

טבא" "יומא ערך אכן יוסף רב היתה32ואילו לגביו כי ,

מהיכלות רק היא שחיותו ברורה כפיdyecwdהוכחה ,

להלן. שיוסבר
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בגמרא מסופר יוסף רב בתואר33אודות הוגדר שהוא ,

מהר כנתינתן לו סדורות וברייתות משניות "שהיו – "סיני"

ומפולפל34סיני" "חריף – הרים" "עוקר היה ורבה ,

את33בתורה" והתלבטו ישיבה ראש למנות צורך היה כאשר .

לשאול ישראל לארץ שליח שלחו למנות, שניהם מבין מי

הכל עדיף.. ש"סיני היתה, והתשובה קודם", מהם "איזה

הבקיאות). שבידיו החטים, (=לבעל חטיא" למרי צריכין

את לקבל יוסף רב רצה לא זאת שבכל בגמרא, ומסופר

"וכל הגמרא: ומסיימת ישיבה. לראש מונה ורבה המינוי,

חליף" לא לביתי' אומנא אפילו יוסף רב רבה, דמלך שני

ריפוי). לצורך ביתו אל ה"אומן" את להזמין לא (=אפילו

הרמ"ה עצמו,35ומבאר את השפיל יוסף שרב שמשום ,

זו ענוה זכות הגנה רבה, לפני ב"שררה" לנהוג חפץ ולא

– הללו השנים כל שבמשך ביתו, בני ועל mixyrעליו

dpy mizyeמבני אחד אף חלה לא – רבה "מלך" אשר ,

דם. הקזת לצורך ל"אומן" כלל נזקקו שלא כך ביתו,

שם). שמות עה"ת בפרש"י הובא – 4 בהערה (נסמן רז"ל" וב"דברי

דוקא היא שקושייתו לפי היא, ב"בנעימים" שכוונתו לומר, אין זה אבל

שהי' אלו כריתות שבחייבי מכיון יסורים, להם הי' שלא אלו כריתות מחייבי

ממרקין" ש"יסורין לפי שהוא ימיהם) שהאריכו (מה לתרץ יש יסורים להם

יומא) מסוף דאגה"ת (כברפ"א

שאמרו (וע"ד הם ממרקין מועט, זמן במשך יסורים גם (א) כי –

כו' שהאריכו ומזה כריתתן), מידי נפטרו שלקו כיון סע"א) כג, (מכות

מכיון (ב) מועט. זמן גם יסורים להם הי' שלא הוכחה שום אין בנעימים

בטבע הם מסובבים ביד"ש ומיתה שהכרת לפי היא כאן אדה"ז שקושיית

(והברייתא שם שבמכות המשנה על גם היא קושייתו הרי הבאה), (כבהערה

אינו שבטבע מכיון (ויסורים) מלקות ע"י מכרת נפטר איך – יומא) דסוף

לחיות. יכול

עשו28) אם כו' כריתות ש"חייבי אף – זה לתירוץ אדה"ז שהוזקק הטעם

שאותן אפשר וא"כ ב), יג, (מכות להן" מוחלין שלמעלה ב"ד תשובה

ר ל, (כתובות בתוס' שתירצו [וכמו תשובה עשו ימיהם עלשהאריכו ע"ב) יש

עבריינים כמה ד"חזינן אף בטלו*, לא מיתות ד' דין שם) (כתובות שאמרו מה

– מטותם"] על שמתים כוכבים עבודת ועובדי

מכרת נפטרים תשובה ע"י איך – גופא זה על היא (בפ"ד) קושייתו כי

אלו** שעונשים דמכיון ביד"ש. rahaומיתה miaaeqnאפשר איך מהעבירות,

לפי הוא כרת עונש שענין שבפ"ה, הביאור וע"פ תשובה. ע"י מהם ליפטר

מכיון כי זו, קושיא גם במילא מתורצת כו'", ההמשכה חבל ונפסק "שנכרת

מקשר עי"ז הרי – (ספ"ו) למקומה" השכינה השפעת מחזיר ש"בתשובתו

כמשל כו' הנפש ונכרתה ב): (א, במדבר ר"פ לקו"ת וראה לשרשה. הנשמה

הי' אם ד"מ כמו הוא לזה היעוצה והעצה מראשו גופו שנכרת האדם

א, שם אשר [ולהעיר כו' הוא כך ראשו אל גופו לחבר ברפואות נמצא***

חסר]. כנראה – כו'" כריתות "בענין סע"ד:

יומא29) לעשיית הנתינת-מקום כבר נשלל – עצמו זה טעם מצד שגם

ועפ"ז .(13 הערה לעיל (ראה אביי מקושיית כדמוכח שיתין, בר כשנעשה טבא

אפילו טבא יומא שעשו מצינו שלא הטעם להלןmcewמובן (ראה החורבן

ואילך. ו' סעיף כדלקמן – יוסף רב ושאני בפנים).

הקודמת.30) הערה ראה

ב.31) כח, ברכות

שם).32) פרש"י בסופה. סוטה (מס' בתכלית עניו הי' הוא שגם אף

ברכות.33) מס' בסוף הוא ועד"ז הוריות. מס' סוף

שם.34) בהוריות רש"י

לן".35) מסתבר פירוש "והדין ומסיים שם. להוריות הרא"ש בתוס' הובא

" lr `id my 'qezd ziiyewy dfl mrhd (*oic"zezin 'cycgnyz"db`ak uxzl xyt` y"cia dzine zezixk iaiig` ik ± y"cia dzine zezixk iaiig` `le ,my `xnba

.(mipta `aen)

xqnp mypery oeikn ,c"a zezin 'ce zewln k"`yn (**c"al"l rbepa mb d"ke .el` zexiaray "jzrx jxqiiz"c rahd lhiae d"awd dvxy l"vkr ,oicoeikn ± "zezin 'c

mdyzxenz.c"a zzin

.['ek cr oi`e dzin aiig 'idc f"r i`wc ecil dp` miwl`de t"dr (a ,i zekn) l"fxcn r"v la`]

.(xzei mixengy s`) zezin 'c oic lr `le y"cia dzine zezixk iaiig lr wx `id (c"t z"db`a) f"dc` ziiyewy dn oaei f"tre

epi`y (a ,cr) a"a d`x la` .i`ce epyi ixdy ± "'id m`" 'ld dyw f"tr dxe`kle .iige inq edl icar 'ek e`l i` 'ek (i"yxt ,axg ibexd) zekln ibexd :a ,fw n"an xirdl (***

('id m`) daizd ztqed k"b zpaen f"tre .llk ievn`vnp.epi`iyp epizeax 'l weic lceb d`xp dfa mbe .
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בגמרא מסופר יוסף רב בתואר33אודות הוגדר שהוא ,

מהר כנתינתן לו סדורות וברייתות משניות "שהיו – "סיני"

ומפולפל34סיני" "חריף – הרים" "עוקר היה ורבה ,

את33בתורה" והתלבטו ישיבה ראש למנות צורך היה כאשר .

לשאול ישראל לארץ שליח שלחו למנות, שניהם מבין מי

הכל עדיף.. ש"סיני היתה, והתשובה קודם", מהם "איזה

הבקיאות). שבידיו החטים, (=לבעל חטיא" למרי צריכין

את לקבל יוסף רב רצה לא זאת שבכל בגמרא, ומסופר

"וכל הגמרא: ומסיימת ישיבה. לראש מונה ורבה המינוי,

חליף" לא לביתי' אומנא אפילו יוסף רב רבה, דמלך שני

ריפוי). לצורך ביתו אל ה"אומן" את להזמין לא (=אפילו

הרמ"ה עצמו,35ומבאר את השפיל יוסף שרב שמשום ,

זו ענוה זכות הגנה רבה, לפני ב"שררה" לנהוג חפץ ולא

– הללו השנים כל שבמשך ביתו, בני ועל mixyrעליו

dpy mizyeמבני אחד אף חלה לא – רבה "מלך" אשר ,

דם. הקזת לצורך ל"אומן" כלל נזקקו שלא כך ביתו,

שם). שמות עה"ת בפרש"י הובא – 4 בהערה (נסמן רז"ל" וב"דברי

דוקא היא שקושייתו לפי היא, ב"בנעימים" שכוונתו לומר, אין זה אבל

שהי' אלו כריתות שבחייבי מכיון יסורים, להם הי' שלא אלו כריתות מחייבי

ממרקין" ש"יסורין לפי שהוא ימיהם) שהאריכו (מה לתרץ יש יסורים להם

יומא) מסוף דאגה"ת (כברפ"א

שאמרו (וע"ד הם ממרקין מועט, זמן במשך יסורים גם (א) כי –

כו' שהאריכו ומזה כריתתן), מידי נפטרו שלקו כיון סע"א) כג, (מכות

מכיון (ב) מועט. זמן גם יסורים להם הי' שלא הוכחה שום אין בנעימים

בטבע הם מסובבים ביד"ש ומיתה שהכרת לפי היא כאן אדה"ז שקושיית

(והברייתא שם שבמכות המשנה על גם היא קושייתו הרי הבאה), (כבהערה

אינו שבטבע מכיון (ויסורים) מלקות ע"י מכרת נפטר איך – יומא) דסוף

לחיות. יכול

עשו28) אם כו' כריתות ש"חייבי אף – זה לתירוץ אדה"ז שהוזקק הטעם

שאותן אפשר וא"כ ב), יג, (מכות להן" מוחלין שלמעלה ב"ד תשובה

ר ל, (כתובות בתוס' שתירצו [וכמו תשובה עשו ימיהם עלשהאריכו ע"ב) יש

עבריינים כמה ד"חזינן אף בטלו*, לא מיתות ד' דין שם) (כתובות שאמרו מה

– מטותם"] על שמתים כוכבים עבודת ועובדי

מכרת נפטרים תשובה ע"י איך – גופא זה על היא (בפ"ד) קושייתו כי

אלו** שעונשים דמכיון ביד"ש. rahaומיתה miaaeqnאפשר איך מהעבירות,

לפי הוא כרת עונש שענין שבפ"ה, הביאור וע"פ תשובה. ע"י מהם ליפטר

מכיון כי זו, קושיא גם במילא מתורצת כו'", ההמשכה חבל ונפסק "שנכרת

מקשר עי"ז הרי – (ספ"ו) למקומה" השכינה השפעת מחזיר ש"בתשובתו

כמשל כו' הנפש ונכרתה ב): (א, במדבר ר"פ לקו"ת וראה לשרשה. הנשמה

הי' אם ד"מ כמו הוא לזה היעוצה והעצה מראשו גופו שנכרת האדם

א, שם אשר [ולהעיר כו' הוא כך ראשו אל גופו לחבר ברפואות נמצא***

חסר]. כנראה – כו'" כריתות "בענין סע"ד:

יומא29) לעשיית הנתינת-מקום כבר נשלל – עצמו זה טעם מצד שגם

ועפ"ז .(13 הערה לעיל (ראה אביי מקושיית כדמוכח שיתין, בר כשנעשה טבא

אפילו טבא יומא שעשו מצינו שלא הטעם להלןmcewמובן (ראה החורבן

ואילך. ו' סעיף כדלקמן – יוסף רב ושאני בפנים).

הקודמת.30) הערה ראה

ב.31) כח, ברכות

שם).32) פרש"י בסופה. סוטה (מס' בתכלית עניו הי' הוא שגם אף

ברכות.33) מס' בסוף הוא ועד"ז הוריות. מס' סוף

שם.34) בהוריות רש"י

לן".35) מסתבר פירוש "והדין ומסיים שם. להוריות הרא"ש בתוס' הובא

" lr `id my 'qezd ziiyewy dfl mrhd (*oic"zezin 'cycgnyz"db`ak uxzl xyt` y"cia dzine zezixk iaiig` ik ± y"cia dzine zezixk iaiig` `le ,my `xnba

.(mipta `aen)

xqnp mypery oeikn ,c"a zezin 'ce zewln k"`yn (**c"al"l rbepa mb d"ke .el` zexiaray "jzrx jxqiiz"c rahd lhiae d"awd dvxy l"vkr ,oicoeikn ± "zezin 'c

mdyzxenz.c"a zzin

.['ek cr oi`e dzin aiig 'idc f"r i`wc ecil dp` miwl`de t"dr (a ,i zekn) l"fxcn r"v la`]

.(xzei mixengy s`) zezin 'c oic lr `le y"cia dzine zezixk iaiig lr wx `id (c"t z"db`a) f"dc` ziiyewy dn oaei f"tre

epi`y (a ,cr) a"a d`x la` .i`ce epyi ixdy ± "'id m`" 'ld dyw f"tr dxe`kle .iige inq edl icar 'ek e`l i` 'ek (i"yxt ,axg ibexd) zekln ibexd :a ,fw n"an xirdl (***

('id m`) daizd ztqed k"b zpaen f"tre .llk ievn`vnp.epi`iyp epizeax 'l weic lceb d`xp dfa mbe .
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הטבע: שמעל הנהגה זוהי ,36קובעתdklddוהרי

(מקיז "אומן" בה שאין בעיר לדור חכם לתלמיד שאסור

האדם, בגוף ברוךֿהוא הקדושֿ שקבע הטבע לפי כי דם).

igxkdכל שבמשך ייתכן וכיצד דם. להקזת mixyrלהזדקק

mipyd mizye?ביתו ובני יוסף רב לכך נזקקו לא

שמעל באופן היתה אצלו הגוף שחיות רואים, בכך

היתה חיותו והתבטלותו,ielbaהטבע: ענוותנותו מצד

ה' יראת מצד היא חיותם אשר למלאכים, בדומה

.37והתבטלות

לי "נפקי בפשטות יוסף רב אמר מדוע מובן זה לפי

ר"ל כרת שחייב מי גם יכול הגלות שבזמן למרות מכרת",

חיותולהארי את בקבלו – שנה מששים יותר ימים ך

לעיני בגלוי, ראו יוסף רב אצל כי – הטומאה מהיכלות

בשריים חיים "אינם גופו שחיי חיים38בשר, אם כי

"יראת39רוחניים" לחיים".40– ה'

חשש הוא שנה, ששים לו מלאת לפני זאת, בכל אך

שחייב מי גם כי – כרת איסור של ענין אצלו היה שאולי

חמישים גיל עד הקדושה מצד חיותו את לקבל יכול כרת

של ה"רשימו", אצלו נשאר עדיין אז עד כי ששים, או

התשובה. מאגרת ד', בסעיף לעיל, כמובא האלקית, נפשו

.Ê
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להבין: יש עדיין אך

מיlklyמובן, אף ולכן חפשית, בחירה יש יהודי

"חיים אלא בשרים" "חיים אינם שחייו בוודאות שיודע

עבירות. לעבור החפשית, בחירתו עקב עלול, רוחניים"

התורה מורה כך בעצמך41lklומשום תאמין "ואל יהודי

היתה מה השאלה: נשארת כך, ואם מותך". יום עד

לא עדיין כאשר ששים, לגיל בהגיעו יוסף רב של שמחתו

דיומי"? "כרת מדין יצא

הוא: לכך ההסבר

הראשונים בדברי לא42מובא יוסף שרב (מ"אגדה"),

לארבע מחוץ מהסתכלות הימנעות לידי להגיע היה יכול

(=גרם נפשיה" "סמי נהור סגי להיות הביאו וזה אמותיו,

"העין לשלילת לעצמו שגרם וכיון להתעוור). לעצמו

הגורמת כל43רואה" נובעים מכך אשר חומד", 41ל"והלב

להימנע שרצונו כך ידי שעל מובן, לכן השליליים, הענינים

עד גופו על אף השפיע אמותיו לארבע מחוץ מהסתכלות

ביטול מעצמוzexyt`dכדי עקר הוא בכך הרי – לראות

להיגרם שעלול חומד" "הלב את ראייתly`גם ידי על

דיומי". מ"כרת גם מוגן היה הוא ולכן העין,

מיהא לך "נקוט לאביי יוסף רב אמר זאת בכל blt`אך

בטוח היה לא הוא העצומה ענוותנותו מפני כי בידך",

מותך". יום עד בעצמך תאמין "אל הכל למרות שהרי בכך,

יצא הוא דשני" שמ"כרת בראותו שני, מצד ,i`ceaאך

גם עליו יחול שלא בבטחון התחזק הוא ו', בסעיף כדלעיל

טבא". "יומא ערך הוא כך ומשום דיומי". "כרת

מיהא לך "נקוט יוסף רב לדברי ההסבר blt`זהו

כדלעיל מצביע, "פלגא" הביטוי אשר "חדא", ולא בידך",

ענין אינה דשני" מ"כרת שיציאתו כך, על ב', סעיף בסוף

מכרת היציאה מן מחצית זוהי אלא בלבד, עצמו בפני

llka,"דיומי מ"כרת יציאה כולל ,

דשני" מ"כרת יציאתו בטחונו,id`כי את שחיזקה

דיומי". "כרת גם ח"ו עליו יחול שלא

ובטחונו דשני" מ"כרת יציאתו – הענינים שני כלומר,

נובעים – דיומי" "כרת אצלו יהא גורם:eze`nשלא

הרע. היצר ביטול
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טבא" "יומא יוסף רב ערך מדוע יובן לעיל האמור לפי

ל"רבנן": דוקא

בגמרא שמע44נאמר קריית אלא אדם קרא לא "אפילו :

בפני לאומרו אסור זה ודבר ימוש. לא קיים וערבית שחרית

אלו דברים לקבל עלול הארץ עם כי – הארץ" עם

הדין. פרטי את איֿהכרתו מפני המקרים, בכל כפשוטם

הארץ", עם "בפני זה דין לומר אסור מדוע ולכאורה,

ברור באופן זאת לו להסביר אפשר ייגרם45והרי לא ואז ,

כשלון? שום כך ידי על

ספ"ד.36) דיעות הל' רמב"ם סע"ב. יז, סנה'

ב.37) טז, דרמ"צ ראה

שבב"ר38) מה בפשטות מובן באגה"ק ועפמש"כ ל. יד, משלי הכתוב ל'

כפשוטו. דלא "בשרים" מפרש – לאברהם בנוגע הכתוב בדרשו רפנ"ז

ב).39) (קמו, זך סי' אגה"ק

שם*).40) באגה"ק (הובא כג יט, משלי

מ"ד.41) פ"ב אבות

א.42) לא, בקידושין ורמב"ן ר"ן

ותנחומא43) (מבמד"ר לט טו, שלח רש"י ה"ה. פ"א ברכות ירושלמי

ועוד. שם)

סע"ב.44) צט, מנחות

זה.45) חילוק והנה ד"ה – פ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' קו"א ראה

" :my w"db`a (*e.my `ipzl "mipewize zexrd"a owzp xake ,(e"`ea) "z`xi
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ענין שומע אדם כאשר טבעי, באופן הוא: לכך ההסבר

אם אך היטב. זאת קולט הוא לשמוע, לו שנעים מסויים

הרי לשמוע, ברצונו שאין ענין אצלו,`oiזהו נקלט הוא

וכדומה. מיוחד מאמץ ידי על אלא

עם בפני לאומרו אסור זה ש"דבר לכך הסיבה זוהי

זה46הארץ" דין פרטי את יסבירו מכן לאחר מיד אם אף ,

וכדומה), בלבד ובערבית בשחרית שמע בקריאת די (שאין

קריאת ידי על שגם הוא אצלו ונחקק שנקלט העיקר כי

ימוש". "לא הציווי את מקיימים בלבד שמע

שערך לסעודה מזמין יוסף רב היה אילו בעניננו: כך

"רבנן", שאינם הארץ, עמי את אף שנה ששים לו במלאת

מעצמו עקר יוסף שרב מפני שזאת להם מסבירים והיו

ואפילו חומד", "הלב את אשר`elvלחלוטין ודאות זוהי

מותך", יום עד בעצמך תאמין "אל את שוללת אינה

המגיע אחד שכל מכך, להבין עלולים הארץ עמי היו

לכן הרע. היצר על להתגבר צריך אינו כבר ששים, לגיל

"לרבנן". רק הסעודה את יוסף רב ערך
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יצחק על המדרש דברי יובנו לעיל האמור כל לפי

ממנו": פסק הרע ויצר בעיניו... ונתייסם "הואיל

מראות" עיניו "ותכהין הפסוק רש"י47על אומר ,

מעשנותoey`xdבפירושו (שהיו אלו של "בעשנן

זרה לעבודה מזיק48ומקטירות עשן אמנם, ולכאורה: ."(

(כנאמר לומר,49לעיניים הכרחי אך לעיניים"), "כעשן

כדי עד חזק היה לא והקטירו עשנו עשו שנשי שהעשן

היו כן, אם שהרי אחד, לכל עוורון dpey`xaeגרימת y`xa

מדוע כך, ואם מתעוורות. עצמו), (ועשו עצמן עשו נשי

ליצחק? העשן הזיק אכן

יצחק אצל מראות" עיניו ש"ותכהין הוא, לכך ההסבר

היה שהעשן מפני אלא בלבד, עצמו העשן ידי על נגרם לא

"dxf dcearl"ברע מראות עיניים "טהור היה יצחק :"50,

כך כדי עד זרה, עבודה לסבול יכול היה לא כך ומשום

– בעיניו".mqiizpש"ותכהין

הידוע פעם51כסיפור אשר מצ'רנוביל, נחום רבי על

זה. חלב ראה לא והוא עכו"ם, חלב בטעות לו הגישו אחת

המשנה באמצעות נחום רבי זאת הסביר מכן "חלב52לאחר

שפירוש רואהו", ישראל ואין כוכבים עובד שחלבו

זאת. רואה אינו שיהודי הוא, רואהו" ישראל "אין המשפט

לראות.53כי צריך שאינו מה רואה אינו הוא

היה יכול שלא מפני נבע יצחק של שעוורונו וכיון

בעיניו" ש"נתייסם ידי על לכן זרה, עבודה כלל לסבול

הרע של מציאותו כל ממנו פסק54ניטלה הרע "יצר –

שמו את עליו הקדושֿברוךֿהוא ייחד כך ומשום ממנו".

יצחק". "ואלקי ואמר בחייו, אף

a"kyz oqip `"i zgiyn)

(*miyyd zpy ± meiq zbibg ±

(ראה46) הארץ" עם בפני להקל "אין ענינים שבכמה למה הטעם גם וזהו

ועוד). ס"ו. סשי"ז או"ח אדה"ז שו"ע

א.47) כז, תולדות

(48– הראשון דפוס גם כולל הדפוסים, (וברוב שם. ברא"ם ).zil`כ"ה

כאן. ותנחומא יל"ש וראה

כו.49) יו"ד, משלי

שם.50) רד"ק וראה לשון, בשינוי – יג א, חבקוק

תרס"ו51) בהמשך נדפס – (ותשט"ז) תרס"ו ישראל נער כי ד"ה

בהוספות.

ב.52) לה, ע"ז

הנ"ל.53) ישראל נער כי ד"ה

מהני אי תעביד לא רחמנא דאמר מילתא בכל המחלוקת לבאר יש ועפ"ז

סע"ב). ד, (תמורה בדעביד

יש54) – השיחה) בתחילת (ראה – הבית" לתוך "גנוז במדרש וההוספה

לבוא הקריב שכאשר וע"ד מבחוץ דהשפעה האפשריות לשלול שהוא לומר

דוקא (ראה`fמצרימה, גו'" ידעתי נא "הנה אברהם אמר לפנ"ז) (משא"כ

שם). ובהערות 61 ע' [המתורגם] ח''ה לקו''ש

וראה פסחים. מס' על סיום שליט"א אדמו"ר כ"ק עשה זו, בהתועדות (*
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ענין שומע אדם כאשר טבעי, באופן הוא: לכך ההסבר

אם אך היטב. זאת קולט הוא לשמוע, לו שנעים מסויים

הרי לשמוע, ברצונו שאין ענין אצלו,`oiזהו נקלט הוא

וכדומה. מיוחד מאמץ ידי על אלא

עם בפני לאומרו אסור זה ש"דבר לכך הסיבה זוהי

זה46הארץ" דין פרטי את יסבירו מכן לאחר מיד אם אף ,

וכדומה), בלבד ובערבית בשחרית שמע בקריאת די (שאין

קריאת ידי על שגם הוא אצלו ונחקק שנקלט העיקר כי

ימוש". "לא הציווי את מקיימים בלבד שמע

שערך לסעודה מזמין יוסף רב היה אילו בעניננו: כך

"רבנן", שאינם הארץ, עמי את אף שנה ששים לו במלאת

מעצמו עקר יוסף שרב מפני שזאת להם מסבירים והיו

ואפילו חומד", "הלב את אשר`elvלחלוטין ודאות זוהי

מותך", יום עד בעצמך תאמין "אל את שוללת אינה

המגיע אחד שכל מכך, להבין עלולים הארץ עמי היו

לכן הרע. היצר על להתגבר צריך אינו כבר ששים, לגיל

"לרבנן". רק הסעודה את יוסף רב ערך

.Ë
"Â�ÓÓ ˜ÒÙ Ú¯‰ ¯ˆÈ" Y ˜ÁˆÈ

יצחק על המדרש דברי יובנו לעיל האמור כל לפי

ממנו": פסק הרע ויצר בעיניו... ונתייסם "הואיל

מראות" עיניו "ותכהין הפסוק רש"י47על אומר ,

מעשנותoey`xdבפירושו (שהיו אלו של "בעשנן

זרה לעבודה מזיק48ומקטירות עשן אמנם, ולכאורה: ."(

(כנאמר לומר,49לעיניים הכרחי אך לעיניים"), "כעשן

כדי עד חזק היה לא והקטירו עשנו עשו שנשי שהעשן

היו כן, אם שהרי אחד, לכל עוורון dpey`xaeגרימת y`xa

מדוע כך, ואם מתעוורות. עצמו), (ועשו עצמן עשו נשי

ליצחק? העשן הזיק אכן

יצחק אצל מראות" עיניו ש"ותכהין הוא, לכך ההסבר

היה שהעשן מפני אלא בלבד, עצמו העשן ידי על נגרם לא

"dxf dcearl"ברע מראות עיניים "טהור היה יצחק :"50,

כך כדי עד זרה, עבודה לסבול יכול היה לא כך ומשום

– בעיניו".mqiizpש"ותכהין

הידוע פעם51כסיפור אשר מצ'רנוביל, נחום רבי על

זה. חלב ראה לא והוא עכו"ם, חלב בטעות לו הגישו אחת

המשנה באמצעות נחום רבי זאת הסביר מכן "חלב52לאחר

שפירוש רואהו", ישראל ואין כוכבים עובד שחלבו

זאת. רואה אינו שיהודי הוא, רואהו" ישראל "אין המשפט

לראות.53כי צריך שאינו מה רואה אינו הוא

היה יכול שלא מפני נבע יצחק של שעוורונו וכיון

בעיניו" ש"נתייסם ידי על לכן זרה, עבודה כלל לסבול

הרע של מציאותו כל ממנו פסק54ניטלה הרע "יצר –

שמו את עליו הקדושֿברוךֿהוא ייחד כך ומשום ממנו".

יצחק". "ואלקי ואמר בחייו, אף

a"kyz oqip `"i zgiyn)

(*miyyd zpy ± meiq zbibg ±

(ראה46) הארץ" עם בפני להקל "אין ענינים שבכמה למה הטעם גם וזהו

ועוד). ס"ו. סשי"ז או"ח אדה"ז שו"ע

א.47) כז, תולדות

(48– הראשון דפוס גם כולל הדפוסים, (וברוב שם. ברא"ם ).zil`כ"ה

כאן. ותנחומא יל"ש וראה

כו.49) יו"ד, משלי

שם.50) רד"ק וראה לשון, בשינוי – יג א, חבקוק

תרס"ו51) בהמשך נדפס – (ותשט"ז) תרס"ו ישראל נער כי ד"ה

בהוספות.

ב.52) לה, ע"ז

הנ"ל.53) ישראל נער כי ד"ה

מהני אי תעביד לא רחמנא דאמר מילתא בכל המחלוקת לבאר יש ועפ"ז

סע"ב). ד, (תמורה בדעביד

יש54) – השיחה) בתחילת (ראה – הבית" לתוך "גנוז במדרש וההוספה

לבוא הקריב שכאשר וע"ד מבחוץ דהשפעה האפשריות לשלול שהוא לומר

דוקא (ראה`fמצרימה, גו'" ידעתי נא "הנה אברהם אמר לפנ"ז) (משא"כ

שם). ובהערות 61 ע' [המתורגם] ח''ה לקו''ש

וראה פסחים. מס' על סיום שליט"א אדמו"ר כ"ק עשה זו, בהתועדות (*
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כסלו ב' שני יום
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mler ly oezgzd ocr oba

zexnl ,okle ,"diyr"d
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zexitqecäøBz ãeîìz éãé ìò ;úeìéöàoi` xe`" mikiynn - ©£¦©§¥©§¨
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äìôúä ìáà .æ"äåòáù íééîùâä úåöîå äøåúá ò"éáá
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איך לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק - הראשונים בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה.

כו'". הנשמה ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור ˘ËÈÏ''‡:3.הוא ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ה"ז דנוקבא דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א "בתחלת

˙ÂÂˆÓהוי שפתיו דעקימת הדבור אותיות ע"י היינו (ותפלה דוקא כאןÚÓ˘‰מעשיות משא"כ כו' פב"פ החזרת כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (

עם (ביחד התפלה כוונת מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע' ההמשכה שהעיקר כו' מטה למטה להמשיך כשצריך (בזמה"ז)

ספ"ב". (קה"ת) תו"א שבסו"ס הצ"צ מאמר ועיין בהנ"ל). קסב, כדלקמן - דעשי' מ''א.4.הניצוצות א' פרק ("פתח5.פאה בהקדמה תקו"ז

י.6.אליהו"). נה, ישעי' - הכתוב לשון ˘ËÈÏ''‡:7.ע''פ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰בראש ולא (מדות) ביד רק בתש"י - לזרוע ראש "מקדים

הטעם, י"ל ואולי תש"י(מוחין), הנחת עשי'·Â��È�Úכי בה (שאין "בראש" הנחתן בין ממוצע היא -ÏÏÎהוא שעשייתן ל"מצות ההנחה) בעת

צ"ל תש"י בהנחת כי מצותן", וש''נ.Ì˙¯˘˜Â.".8גמר תרמא. ר''ס אדה''ז שו''ע
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כסלו ג' שלישי יום

;ìBëé ìk Bcáì àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî úeiçäegekae - ©©¥¥¨¤§©Ÿ¨
avnl dleg ly avnn ,xg` avnl dfd mlera cg` avnn zepyl

,ginvz ux`dy ick myb cxiye ,dlegd ietix ly,Cëìäå- §¦§¨
,okleéLîäì éãk,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà Cmlera - §¥§©§¦¥¨§©¨
dfdéìa øLôà éà¦¤§¨§¦

"ïéá÷eð ïéî" úàìòä©£¨©©¦§¦
.à÷åc ähîlîmc`dy - ¦§©¨©§¨

dyere "o"n" dlrn dhnly

"`zzlc `zexrz`"

(dhnln zexxerzd)

jiyndl dltza ezceara

itke ,dhnl "seq oi` xe`"

cin owfd epax xiaqiy

zpigaa dcear efy ,oldl

`idy ,mc`d ly leab ila

leabÎilad jiyndl ilk

."o"n z`lrd"d `hazn dnae dlrnlyãeîìúì ïk ïéàM äî©¤¥¥§©§
,úeìéöàaL äøBzcenil ici lr zkynp dkynddy iptl - ¨¤©£¦

,"zeliv`"a xwira ,lirl xen`k ,`id ef dkyndy ,dxezd

úãçéîäzcgein dxezd -éëä åàìa,dk oia -ìéöàna ©§ª¤¤§¨¨¥©©£¦
.àeä-Ceøaoeeike ."zeliv`"d mler liv`dy "seq oi` xe`"a - ¨

`l - dhnl "seq oi` xe`" zkynd zeidl ef dkynd lr oi`y

.dhnln "o"n z`lrd" zyxcp:epiax w"k ztqeddf ji`e"o"n

oiin" zeidl leki df cvike - "x`an f"r - q"``l (zekiiye)

epax xiaqn jk lr - "seq oi` xe`"l (zekiiy dl didiye) "oiawep

:oldl owfdàéä ,íãà ìL Baìå Bçîa "ïéá÷eð ïéî" úàìòäå§©£¨©©¦§¦§Ÿ§¦¤¨¨¦
úðéçazad` -,ìeáb éìa "Là étLø","seq oi`" enk -å- §¦©¦§¥¥§¦§§

ef leab ila dad`,"Eãàî" àø÷ð,"jc`n lka" `idy dad`d - ¦§¨§Ÿ¤
c`n" dfy zexnl .mc`d ly leab ilaj"c`n" ,"jlymc`ay ,

jk lr sqepae ,leab zpigaa df ipy mc`ae leab ila df cg`

ilad elit`e ,laben ixd `ed elek mc`dyok mb `ed ely leabÎ

- xacd witqn z`f lka ,leab,óBñ-ïéà úðéça øøBòì éãk- §¥§¥§¦©¥
lr ixdy ,izin` leab ila - dlrnly leab ila .leab ilae

,jiyndl dilry xe`d ote`e zpiga oirn zeidl "o"n z`lrd"d

"o"n z`lrd" ef ixd - mc`a leabÎila ly dpigaa dfy dryae

,seq oi` - "dlrnly leab ila"d jiyndlúBøeáb éãé ìò eðééäå§©§©§¥§
cmyÎç"ôøä ïä ïäL ,"âñ"288 -.'eë ïéöBöéðdad`d - §©¤¥¥¨¦¦

"jc`n lka" ly "`evx"de

,ely dltzd zceara

ici lr mc`a zeyrp

my ly zexeabn dkyndd

xewn `edy myd ,"b"q"

,edzd zevevip g"txl

,edzc milkn mi`ad

eid edzc zexitqy

mb jk ,dlabd ila "`evx"a

ly dad`de "`evx"d

lka" zpigaa `ed dnypd

.dlabd ila ,"jc`nïëìå§¨¥
"äòL éiç" älôzä úàø÷ð9àéä ,`id "dry" -úeëìî ¦§¥©§¦¨©¥¨¨¦©§
,äiNò-äøéöé-äàéøáa úãøBiä"dry iig" ly heytd yexitd - ©¤¤¦§¦¨§¦¨£¦¨

:onfd xcb zgz mipezpd mler ipipr lr dywa `id dltzy ,`ed

epax yxtn o`k .yxtn i"yxy itk ,zepefne mely ,d`etxl dywa

zxitqy ,zepeilrd zexitqa ,yxeya `ed xacdy itk owfd

ly oiprd epyi "zekln"a ,oky ,onfd xewn ixd `id "zekln"d

,cizra "jelni"e xara "Kln" ,deda "Kln" ,"jelni jln jln"¤¤¨¨

ÎdxiviÎd`ixa zenler zeigdl zcxei "zekln"y itk cgeinae

lry oeeik ixd .onfd oipr mda yiy zenlerd zeig ef ixd ,diyr

ici lr z`fe ,diyrÎdxiviÎd`ixaa dkynd mikiynn dltz ici

z z`xwp okl - diyrÎdxiviÎd`ixa xewn ,"zekln"d zxitqdlt

,"dry iig"äøBúåz`xwp -"íìBò éiç"20,"mler" ,zexitqay - §¨©¥¨
"ïétðà øéòæ" àeä10ïéãe÷t ç"îø ék ,ly dyrd zeevn 248 - §¥©§¦¦§¦

,dxez"ïétðà øéòæ"c úBøéôñ øNòc íéìk 'éa ïé÷lçúî ïä¥¦§©§¦§¥¦§¤¤§¦¦§¥©§¦
.'eëseq "xe` dxez"ae ,"zeliv`"ay zexitq ixd `id "`"f"e -

dlrnl ,seqÎoi`d zenler seq `id `"fy aezk dnexz zyxt

.diyrÎdxiviÎd`ixan ixnbl

øçà íB÷îa ,äpäå11áúk12ç"îøL248 -'äa ïä äNò úBöî §¦¥§¨©¥¨©¤§¨¦§£¥¥§
íéãñçcqgl ilk ixd `id ,dyrÎzevn lky ,zeliv`c `"f ly - £¨¦

,zewl` zkyndleä"ñLezeevn 365 -úBøeáb 'äa äNòú àì §¨Ÿ©£¤§§
,'eëå,zeliv`c `"f ly - §

ly oipr ixd od zexeaby

odn ze`a - dlabde mevnv

ody dyrzÎ`ld zeevn

zrtyd zxivrl dlabd

,"mipevig"l ribz `ly dyecwdáúk øçà íB÷îáe13ïäL- §¨©¥¨©¤¥
od ,zevnd (613) b"ixz,'eë àçøà ãçî ïéëLîð ïéçøà â"éøz- ©§©¨§¦¦§¨¦¥©¨§¨

,(dkynde xewn) zg` "jxc"n zekynpd ,(zekynd) mikxc 613

.'eëå úéðeðáì àeäLdxeab oi` my ,"oeilr xzk" ly cqge oael - ¤©§¦§
oi` - "`wizr i`da `l`ny zil" :(my) xdefa oeyld itk ,llk

"wizr"a dxeabe l`ny

m` ik ,("xzk"d zeinipta)

dxe`kl ixd .cala micqg

o`k :dxizq meyn jka yi

"nxy xne` `edzeevnd g

dyr zeevn g"nxy xne` xdefae ,`"fc zexitq xyr ly milka od

xg` mewnae ,`"f ly zexeab 'da dyrzÎ`l d"qye micqg 'da od

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

øåà êéùîäì éãë êëìäå ìåëé ìë åãáì àåäù ä"á
.à÷åã äèîìî ï"î úàìòä éìá à"à äèîì ä"á ñ"à
ä"á ìéöàîá ä"àìá úãçåéîä 'éöàáù ú"úì ë"àùî

310éôùø 'éçá àéä íãà ìù åáìå åçåîá ï"î úàìòäå
åðééäå ñ"à 'éçá øøåòì éãë êãàî '÷ðå ìåáâ éìá ùà
'÷ð ïëìå 'åë ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäù â"ñã úåøåáâ é"ò
äøåúå ò"éáá úãøåéä úåëìî àéä äòù ééç äìôúä
'éá ïé÷ìçúî ïä ïéãå÷ô ç"îø éë à"æ àåä íìåò ééç

.'åë à"æã ñ"òã íéìë

ò"î ç"îøù áúë à"îá äðäå
ïäù áúë à"îáå 'åëå â"äá ú"ì ä"ñùå íéãñç 'äá ïä
úéðåðáì àåäù 'åë àçøà ãçî ïéëùîð ïéçøà â"éøú
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åðééäå ñ"à 'éçá øøåòì éãë êãàî '÷ðå ìåáâ éìá ùà
'÷ð ïëìå 'åë ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäù â"ñã úåøåáâ é"ò
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"zipepal" `idy dbixcna od zeevndy ,xne` `ed xdefa

?llk zexeab da oi`y ("oeilr xzk" ly oaeld),ïéðòä Cà©¨¦§¨
ç"îø ïwúì úBönä ìkL248 -ìò ,"ïétðà øéòæ" éøáà ¤¨©¦§§©¥§¨¥§¥§¥©§¦©

'äa ïéìeìkä ,ïéçîa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úëLîä éãé§¥©§¨©¥¨§Ÿ¦©§¦§
,úBøeáb 'äå íéãñç- £¨¦§§

,mc`a lyn jxc lr

cqgl gena dihpd

oipry oeeik ,ixd ;dxeable

g"nx owzl `ed zeevnd

okl - "`"f" ly mixa`d

od zeevny ,mixne`

.`"fc zexitqd ly milka

g"nx mipwzny oeeike

ici lr `"fc mixa`d

"seq oi` xe`" zkynd

micqg 'da mdy ,oigena

`ed okl - zexeab 'de

zeevndy minrtl xne`

.zexeab 'de micqg 'da od

àeä ïéçnä øB÷îe§©Ÿ¦
,'eë úéðeðáìly - ©§¦

,"xzk"éLîäì ïBéìòä õôçå âðòä àeäähîì øBàä C ¨Ÿ¤§¥¤¨¤§§©§¦¨§©¨
,"ïétðà øéòæ"c ïéøáà ç"îøìz`xwp "xzk" iabl "`"f" - ¦§¨¥¨¦¦§¥©§¦

,"dlrn" iabl "dhn"â"éøúì äëLîää ú÷lçúîe613 - ¦§©¤¤©©§¨¨§©§©
ä÷ãöa ïBâk ,úBönä Cøò úðéça éôì ,úBièøt úBëLîä©§¨§¨¦§¦§¦©¥¤©¦§§¦§¨¨
úeiðBöéçì àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà CLîð íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¦§¨¥¨§¦¦

,"ïétðà øéòæ"c ãñçc éìkäici lr ,"`pini `rexc cqg" - ©§¦§¤¤¦§¥©§¦
,xnelk ,"zeliv`"c cqgn "`pini `rexc"a jynp dhnl cqg

mc`d ly (dhnln zexxerzdd) "`zzlc `zexrz`"dy myk

"`lirlc `zexrz`"d `id jk ,cqg ly dlerta `id

cqg) cqg ly dkynd dlrnl zlretd (dlrnln zexxerzdd)

,(`"fcïéðécä íei÷áely mipipra zeevnd meiw ici lr - §¦©¦¦
"seq oi` xe`" jynp ,oipic,äøeáb úéðBöéça,`"f ly - §¦¦§¨

.'eë íéîçøáeeytp lr mingx xxern e` mgxn mc`dyk - §©£¦
(zx`tz) mingxd zcna "seq oi` xe`" jk ici lr jynp -

.`"f lyäëLîää øáòîe Cøãå"seq oi` xe`"n zkynpd - §¤¤©£©©©§¨¨
,`"fc milkd zeipevigaíéìkä úeiîéðt éãé ìò àeä©§¥§¦¦©¥¦

ïäL ,ïäéúBçîe,l`xyi oa ly ezceara -eîéçøe eìéçc Ÿ¥¤¤¥§¦§¦
,dad`e d`xi -íéiìëN,zeppeazde lky ici lr zexvepd - ¦§¦¦

,íéiòáè Bà- l`xyin cg` lk rahay d`xie dad` - ¦§¦¦
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.úeìãâå úeðè÷c ïéçî úBðéça ïä`ed "zephwc oigen" - ¥§¦Ÿ¦§©§§©§

`ed "zelcbc oigen"e ,miirah d`xie dad` mc`a lynl enk

dad` mc`a lynl enk

ici lr zexvepd d`xie

lk lr .(miilky) lkyd

dnn dxizq mb oi` ,mipt
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xe`n zekynp zeevnd
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`ed dkyndd yxeyy itk

ly oeilrd utge bpera
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;dltzn dlrnl `id dxezy zexnl ,dltz ici lr `ed xexiad

`ed dltz ly xexiad okyz`lrdmyxeyl edzd ivevip

oi`"a cr ,xzei dlrnl - jk ici lre ,edza xzeia deabd

y dne ."seqdfd onfaxne` ,dltz ici lr `ed xexiad xwir
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à"æ éøáà ç"îø ï÷úì úåöîä ìëù ïéðòä êà .'åëå
ç"äá ïéìåìëä ïéçåîá ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò
õôçå âðòä àåä 'åë úéðåðáì àåä ïéçåîä øå÷îå â"äå
à"æã ïéøáà ç"îøì äèîì øåàä êéùîäì ïåéìòä
éôì úåéèøô úåëùîä â"éøúì äëùîää ú÷ìçúîå
ñ"à øåà êùîð ç"îâå ä÷ãöá ïåâë úåöîä êøò 'éçá
úéðåöéçá ïéðéãä íåé÷áå à"æã ãñçã éìëä 'éðåöéçì ä"á
é"ò àåä äëùîää øáòîå êøãå .'åë íéîçøáå äøåáâ
íééòáè åà íééìëù ø"åã ïäù ïäéúåçåîå íéìëä 'éîéðô
äùî ù÷éá äæìå úåìãâå úåðè÷ã ïéçåî 'éçá ïäù
õøàá úåéåìúä úåéùòî úåöîä íéé÷ì ãàî ä"ò åðéáø
ä"á ñ"à øåà êéùîäì úåìùìúùää úéìëú ïäù
ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäáù ò"éáã à"æã íéìëä øøáì

.à÷åã ò"éááù úåéùòî î"åú é"ò

א.14. יד, סוטה
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äøBz ãeîìz ïéìháî15elôàå ,xzeia milrpd mipiprd - §©§¦©§¨©£¦

,dxezaïkL ìëå ,äákøî äNòîmilhany -àéäL älôz ©£¥¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦
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.zelylzydd,úàæ ãBòå§Ÿ
äìãb ãàî úîàaL¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
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sqep) z`hazn zepeilrd

dpeilrd dpeekd revia lr

mb ("mixexia"d oipra

mr ytpd zecg`zda

lr dyrpd xac ,zewl`

lr e` zeiyrn zeevn ici

zepeilr opyi jka mb - zeiyrnd zeevnd ly zekldd cenil ici

,miilky d`xie dad`de oigend iabl zelcbeáéúëc íâä ék16: ¦£©¦§¦
"Bá ä÷áãìe"z`fe ,`ed jexa yecwda -,åéúBcî éãé ìò- §¨§¨©§¥¦¨

cqgd zcna wacp `ed mc`d ly dad`de cqgd zcn ici lry
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àlà úBðBéìòä åéúBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦§¦¨¨¤§¤¨
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,zecndáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :xaqend itly - §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤
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cqg ly xe`dn eteba dxi`dy eznyp zx`d lr epia` mdxa`

(cqgd zcn `idy) dlecbd dad`d lr had ilany ,oeilr

"dakxn" didy cr ,`ed jexa yecwdl epia` mdxa`l dzidy

cala "xt`e xtr" `idy ,eznypay cqgd zcn lr xn` ,el

`ed xt` lynle ,zepeilrd zexitqd ly cqgd zcnl d`eeyda

did urd .xt`l jtde sxypy urd ly mvrde zednd ixd

,eztixy ici lre ,xtr ,min ,gex ,y` zeceqid zrax`n akxen

ceqi x`ype ,oyra - min ,gex ,y` zeceqid zyly etcpzp

mvre zedn eze` `edy zexnl ixd ,xt`d `edy ,cala xtrd

cngp ur" didy urd iabl jxr mey xt`l ,la` ,oi` ,urd ly
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eznypy itk epia` mdxa` ly dad`de cqgd zcnl jxr mey
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,"`qitz"elôà`l -ì- £¦§
ly mik`lnle mi`xap

zenlerdBîk ,íéðBéìò¤§¦§
áeúkL18LBã÷ LBã÷" : ¤¨¨¨

,"'eë úBàáö 'ä LBã÷- ¨§¨
yecw "ze`av 'd"y

mixne` jk ,mdn lcaene

mdy ,mitxyd ixd

mler ly mipeilr mik`ln

mixne` mde ,"d`ixa"d

'd" lr z`f"ze`avelit`y ,zedn,mdn lcaene yecw xe`d

"íéìöàpä íéìeìò" ãáì"zeliv`"d mler ly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦
iabl "zelir" ze`xwpd xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody

md ,ely "dlir"d biyn ixd "lelr"de ,"milelr"dìk íéâéOî©¦¦¨
L øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçàdpnp -¯ "íéiç õò"a ¤¨§¦¨§¦©¥¤¤§¥©¦

,"íéôeöøt"ä úeLaìúäaji` "miig ur"a xiaqny itk - §¦§©§©©§¦
df miyalzn "zeliv`" ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d

"lelr"d biyne oian - yalznd ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa

,ea yalznd ely "sevxt"e "dlir"aelôà íéàøáða àì ìáà£¨Ÿ§¦§¨¦£¦
,`l -,úeìéöàc úBîLðalka ,zewl` ixd ody zexnly - ¦§¨©£¦

xne`y itk ,zexitq xyr ly milkdn ecxtp xak ody oeeik ,z`f

'k oniq "ycewd zxb`"a19xyt` i`e "mi`xap" ze`xwp xak od -

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzyáeúkL Bîk20 §¤¨
"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä åéìò eðaø äLîa21.z` - §Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈

elit`y ,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde zeipevigd

devn cvn dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax dyna

"miixeg`"d z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn m` ik -

d mdy ,zeipevigdeze`ivnd `l ,zewl` lyzedndyrn ,j` ,

ly oipr `ed - oldl owfd epax xiaqi - zeevndzedn,zewl`

miiwne mipind x`y mr cgi ecia bexz` fge` icediy dryae

a qtez `ed ixd - devnd z`zednlka xacd jke .zewl`d

.zeiyrnd zeevnd

ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù

åð÷àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë
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mr ytpd zecg`zda
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`ed xt` lynle ,zepeilrd zexitqd ly cqgd zcnl d`eeyda
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,Cøaúé epnîxyt` i` - ¦¤¦§¨¥
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äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù

åð÷àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë

א.15. ט, קטן ובכ''מ.16.מועד א. יד, סוטה כז.17.ראה יח, ג.18.וירא ו, סע''א.19.ישעי' כב.20.קל, לג, ‡„ÂÓ''¯21.תשא ˜''Î ˙¯Ú‰
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��elqk 'd iying mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו ה' חמישי יום

äðä "änä íé÷ìà äNòî" ¯ úBönä äNòî ïk ïéàM äîoi` - ©¤¥¥©£¥©¦§©£¥¡Ÿ¦¥¨¥¨
xacdy itk) ixnbl mdn znlrp zewl`dy miinyb miyrn md

dyrny zexnl m` ik ,(dfd mler ly miinybd miyrnd lka

miyrn z`f lka ixd md - miinyb mixaca miyrp zeevnd

- ?xacd ok` cvik .miiwl`

df ixdìzLä CøãaúeìL §¤¤¦§©§§
-äàéøáì úeìéöàc íéìkî¦¥¦©£¦¦§¦¨

,äiNò-äøéöémilkdy - §¦¨£¦¨
"r"ia"a mi`ad "zeliv`"c

d mdzewl`zenler ly

,r"iaïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨
Cøc ìò Bîk ,ïúeiðBöéçc§¦¦¨§©¤¤

åéðéîe âBøúà ìLîx`y - ¨¨¤§¦¨
mr cgiy ,mipind zyly

'c zevn mieedn md bexz`d

,mipinïäa Léaìä¦§¦¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

íéãñçc ïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨©£¨¦
øéòæ"c [íéîéðt] [úéîéðt]§¦¦§¦¦¦§¥
úðéçaî eðééäå ,"ïétðà©§¦§©§¦§¦©

,ïúeiðBöéçzeipevigny - ¦¦¨
"`"f" ly miiniptd micqgd

,eipinae bexz`a yaeln

úBöî ìëa òãBpk©©§¨¦§
ïk ïéàM äî .úBiNòî©£¦©¤¥¥

,íãàäeizecne ezpaday - ¨¨¨
d`xile dad`l ribn `ed

,miilkyelôà,m` -Bì Lé £¦¥
àöîì ìëeé àì ¯ óeba úLaìnL øçàî ,úeìéöàc äîLð§¨¨©£¦¥©©¤§ª¤¤©Ÿ©¦§Ÿ

BLôða22lkei `le -âéOäìe,elkya -ìL ïúeîöòå ïúeäî §©§§©¦¨¨§©§¨¤
àéä úeìéöàä ék) úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c íéãñçä úéîéðt§¦¦©£¨¦¦§¥©§¦©£¦¦¨£¦¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeììëa "äiç" úðéça§¦©©¨¦§¨¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨

ta -,'ig ,dnyp ,gex ,ytp ,zebixcn rax` mler lka opyi zeihx

,gex ,ytp ly zepigad rax` cbpk md zenlerd zrax` zellkae

,d`ixa - dnyp ,gex - dxivi ,ytp `id diyry ,'ige dnyp

,'ig zpiga `id "zeliv`"y ixd .'ig - zeliv`eàéäL`id 'ig - ¤¦
éwî úðéça(ììk éìëa úLaìúî dðéàå äìòîlî óenk - §¦©©¦¦§©§¨§¥¨¦§©¤¤¦§¦§¨

`ly ,eznyp ly "siwn"d `id eznyp ly 'ig zpiga mc`a lynl

yiy 'eke zecn `idy "gex" e` ,dbyd `idy "dnyp"d zpiga enk

`idy dnypd zpiga `id 'ig zpiga la` ,seba odly ilkd odl

`id - "zeliv`" `idy ,'"ig" zpiga ,zenlera mb jk ,"siwn"

ixd leki `l ,ilk meya llk zyalzn dpi`y ,"siwn" zpigaa

z` - seba ezeida - biydl mc`dzedn,"zeliv`" zbixcne zpiga

,ïúeàéöî íà ékleki `ed - `"fc miiniptd micqgd ly ,cala - ¦¦§¦¨
,biydle "qetzl"eîéçøe eìéçc éãé ìòdad`e d`xi -.íéiìëN ©§¥§¦§¦¦§¦¦

,"éøçà úà úéàøå" :áeúkM äîe"gwel"y oipr ixd `id di`xe - ©¤¨§¨¦¨¤£Ÿ̈
zedn,àeäL) à÷åc äàeáð Cøãa àeäd`eapd -úeèMtúä §¤¤§¨©§¨¤¦§©§

úeiîLbä23áeúkL Bîk , ©©§¦§¤¨
úLøt àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨¨©

íéètLî24.(dn ixd - ¦§¨¦
di`xa d`x epax dyny

did ,zednd z` "zqtez"d

.d`eap ly jxca ok` df

`id d`eapy oeeiky

leki - zeinybd zehytzd

mb di`x ly oipr zeidl

j` ,seba z`vnp dnypdyk

oi` - d`eap cvn `l m`

"qetzl" dleki ytpd

zbixcne zedn biydle

,"zeliv`"d,íòhä eðééäå§©§©©©
,jk lr -øLôà éàL éôì§¦¤¦¤§¨

íeìk âéOäì àøápì©¦§¨§©¦§
àeäL ,úe÷ìàä úeäîa§¨¨¡Ÿ¤
ïéà ¯ äâOä éìáe ,àøBaä©¥§¦©¨¨¥
àñéôúe äLaìä Bæ©§¨¨§¦¨

áãe.úézîà úe÷i` - §¥£¦¦
zeidl mc`l ixd xyt`

`l elit` zn`a weac

jexa yecwd ly eizecna

."zeliv`"d zecn ody `ed

,dltza el dpwn icediy miilky d`xie dad`y ixd ,mipt lk lr

a zewiace `qitz odze`ivna `l j` cala zewl`dzedn

.zewl`däëLîð Búeiç ,ìLî Cøc ìò âBøúàä ïk ïéàM äî©¤¥¥¨¤§©¤¤¨¨©¦§¨¨
ìzLðå"ïétðà øéòæ"c àá÷eðc íéìëc úéðBöéç úeänî äìL §¦§©§§¨¦¨¦¦§¥¦§§¨¦§¥©§¦

íéiç õòa áeúkL Bîk ,úe÷ìà úðéça àeäL ,úeìéöàc25ìkL ©£¦¤§¦©¡Ÿ§¤¨§¥©¦¤¨
,úeìéöàa ïä úBøtä,"zexit"d lkl yxeyd epyi "zeliv`"a - ©¥¥©£¦

äiNò-äøéöé-äàéøáì eãøé úeìéöàc íéìk ã"îì ékzeidl - ¦¨¤¥¦©£¦¨§¦§¦¨§¦¨£¦¨
,r"ia zenler ly zewl`dàøáð ïäaL úBøîàî ã"eé ïäå)§¥©£¨¤¨¤¦§¨

,úeäîa úeäî ,äiNòc àá÷eða úeLaìúä éãé ìò ,(íìBòä- ¨¨©§¥¦§©§§§¨©£¦¨¨§¨
zekln" zedna zyalzn "zeliv`c zekln" ly milkd zedny

mler ly mi`xapd lk mi`xap ixd "diyrc zekln"ne ,"diyrc

mixaca ,j` ,bexz`d lynl enk ,zexitd mb mdipia ,"diyr"d

devna eli`e ,xzqde mlrd ly ote`a `id zewl`d mixg` miinyb

wlga b"k wxta xaqenk) xzqde mlrd mey ila ,ielba `id -

,("`ipz"d xtq ly oey`xdäîLð eNòð úeìéöàc íéìkä ék¦©¥¦©£¦©£§¨¨

ïåøçà ñøèðå÷
êøãá äðä äîä íé÷ìà äùòî úåöîä äùòî ë"àùî
ïúåîöòå ïúåäîî ò"éáì 'éöàã íéìëî úåìùìúùä
ïäá ùéáìä åéðéîå âåøúà î"ãò åîë ïúåéðåöéçã
[íéîéðô] [úéîéðô] íéãñçã ïúåîöòå ïúåäîî ä"á÷ä
úåéùòî úåöî ìëá òãåðë ïúåéðåöéç 'éçáî åðééäå à"æã
øçàî 'éöàã äîùð åì ùé 'éôà íãàä ë"àùî
âéùäìå åùôðá àåöîì ìëåé àì óåâá úùáåìîù
éë) 'éöàã à"æã íéãñçä úéîéðô ìù ïúåîöòå ïúåäî
àéäù ò"éáà úåîìåòä úåììëá äéç 'éçá àéä 'éöàä

é÷î 'éçá(ììë éìëá úùáìúî äðéàå äìòîìî ó
úéàøå ù"îå .íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò ïúåàéöî à"ë
úåèùôúä àåäù) .à÷åã äàåáð êøãá àåä éøåçà úà
íòèä åðééäå .(íéèôùî 'ô î"øá ù"îë úåéîùâä
àåäù úå÷ìàä úåäîá íåìë âéùäì àøáðì à"àù éôì
úå÷éáãå àñéôúå äùáìä åæ ïéà äâùä éìáå àøåáä
äëùîð åúåéç î"ãò âåøúàä ë"àùî .úéúéîà
'éöàã à"æã '÷åðã íéìëã úéðåöéç úåäîî äìùìúùðå
ïä úåøéôä ìëù ç"òá ù"îë úå÷ìà 'éçá àåäù

312ã"åé ïäå) ò"éáì åãøé 'éöàã íéìë ã"îì éë 'éöàá
'÷åðá úåùáìúä é"ò (íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî
äîùð åùòð 'éöàã íéìëä éë úåäîá úåäî 'éùòã

.22:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''בידו דויקח בי''ת כמו ˘ËÈÏ''‡:23.''['בנפשו'] ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰חאו''ח אדה''ז משו''ע ''להעיר
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elqk 'e iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו ו' שישי יום

àéäL äiNòa`id "diyr"d mler ly dnypd zpiga -úðéça ©£¦¨¤¦§¦©
eäéà" úeìéöàaL éôì ,Lnî úe÷ìà,"seq oi` xe`" -éäBîøâe ¡Ÿ©¨§¦¤©£¦¦§¨¦

,"idenxb" mi`xwpd milkd -,"ãç,cg` xac md -ìéöànä- ©©©£¦
,"seq oi` xe`",ìöàpäåoi` xe`"n elv`py "zeliv`"c milkd - §©¤¡¨

,cg` xac md - "seqìòå§©
úeäî úeLaìúä éãé§¥¦§©§¨

äîLpämilkdny - ©§¨¨
,"zeliv`"cíéìkä úeäîa§¨©¥¦

äeäúð ¯ äiNòc àá÷eðc§§¨©£¦¨¦§©¨
ñôBzLk ,àöîð .âBøúàä̈¤§¦§¨§¤¥
Búëìäk Bòðòðîe âBøúàä̈¤§§©§§§¦§¨
Lnî ñôBz äæ éøä ¯£¥¤¥©¨
Ba Laìîä ,Búeiç©©§ª¨

,úeìéöàc àá÷epî- ¦§¨©£¦
,"zeliv`c zekln"n

úãçéîäzekln" - ©§ª¤¤
,"zeliv`cóBñ-ïéà-øBàa§¥

.àeä-Ceøa ìéöànä- ©©£¦¨
eze` ixd :dl`yd la` zxxerzn ."zeliv`c zekln" liv`dy

jk lr uexizd ?devn epi`y xg` inyb ixt fge`yk mb `ed xac

mday ziwl`d zeigd mixg` miinyb mixacay ,lirl xen`k :`ed

`idy ielba `id devna eli`e ,xzqde mlrd ly ote`a `id

."miwl` dyrn"Búðeëa ïk ïéàM äî,bexz` zevn zpeeka -Bðéà ©¤¥¥§©¨¨¥
,ñôBúå âéOî-zedn,bexz`d yxey `idy ,"zeliv`c zekln" ©¦§¥

,oldl xiaqiy itk,ãBqä òãBiä óàzpeek ceq rceiy in s` - ©©¥©©
lr qteze biyn `ed oi` z`f lka - zeciqge dlaw it lr bexz`d

dpeekd ici.dúeäî àìå ,dúeàéöî àlàz` -ze`ivnzekln" ¤¨§¦¨§Ÿ¨¨
,dpeekd ici lr biyne qtez ,rcei `ed - bexz`d yxey ,"zeliv`c

d z` `l j`zednxacdy itk `ly ,"zeliv`c zekln" ly

qteze fge` `edy ,devnd meiwe bexz` zfig`azednbexz`d

,zewl`a eyxyeâBøúà úBëìä ãenìa Càoeekn `edyk `l - ©§¦¦§¤§
cenila m` ik - lirl xaec dilry ,bexz` ly zipgexd dpeekd

zekld,bexz`Lnî âBøúàä ñôBúå âéOîo`k xaecn ixdy - ©¦§¥¨¤§©¨
ipgexd epipr zece` `l - devn miniiwn ea inybd bexz`d zece`

bexz`d z`e - dlrnl

oian ixd `ed inybd

,ezedn,äëìäk Búåöîe¦§¨©£¨¨
,äáLçîe øeac úðéçáa- ¦§¦©¦©£¨¨

z` xeaica `han `edyk

bexz` ly zekldde mipicd

mipicd z` daygna oiane

,zeklddeãîBlä ïkL ìëå§¨¤¥©¥
,ãBqä,bexz` zevn ly - ©

iniptd oiprd rcei `edy

it lr bexz` zevn ly

`edy oeeike zeciqge dlaw

z` oian ixdezednly

`l ixdy ,envr bexz`d

dfn dlrnly zebixcn zece` e` miipgex mipipr zece` o`k xaecn

,inyb bexz` zece` xaecn `l` - "zeliv`"d mler ly mitevxt -

dfae.iniptd oiprde ceqd z` rcei `ed

,äåönä úBãBñ à÷åc ìáàly zeipgexd zebixcnd zeceq `l - £¨©§¨©¦§¨
d ceq m` ik ,oldl xiaqiy itk ,zelylzydd xcqdevnz`y ,

z` oiane rcei `ed ,devnd ly inybd utgd ,dnvr devnd

,dzedn,äéúBëìä ãenlî òøb àìc,devnd ly -,'eë äaøcàå §Ÿ¨©¦¦¦§¤¨§©§©¨
,dkldd ceniln dlrnl df ixd -.úeänä âéOî BðéàL óà- ©¤¥©¦©¨

ly mitevxte mipipra xaecny devnd ceq ly zipgexd dpeekd ly

z` oian `ed - bexz`d - dnvr devndy oeeik ,j` ,"zeliv`"

"dqitz"e drici ly oipr yi oiprd zellkay ixd - bexz`d zedn

,devnd ceqe zpeekl xy`a `ed xen`d lk .zedna

ìzLää øãña ïk ïéàM äî,úeìLxcq cenile zricia - ©¤¥¥§¥¤©¦§©§§
,dlrnly zexitqde zenlerd ly zelylzyddâéOî íà óà©¦©¦

úeàéönä,zelylzydd xcq ly zeipgexd zebixcnd ly -àì ©§¦Ÿ
éãòBîöò ãvî ócenile zrici ly envr xacd cvn - ¨¦¦©©§

,zelylzyddãenìk§¦
úBönäly zekldd - ©¦§
,zeevndñôBzå âéOnL¤©¦§¥
,úeänämrh zpigan - ©¨

el didiy xyt` xg`

itk ,zepeilre zeticr

`ian dfy ,oldl xiaqiy

cvn j` ,zeevnd lk zilkz `idy d`xil ,"mly al"lenvroi`

z` biyne rcei `ed oday zeevnd ly zekldd ceniln sicr df

,zednd,Lnî ìòôa íi÷ elàk åéìò äìòîezekldd ecnla - ©£¤¨¨§¦¦¥§Ÿ©©¨

,ynn lreta devnd z` miiw eli`k el aygp ,devnd lyBîk§
áeúkL26."'eë äøBzä úàæ" :jk lr zxne` ,dgpnle dlerl - ¤¨Ÿ©¨
`xnbd27dgpne dler aixwd eli`k `ed ixd dxeza wqery in ,

miieqn hxta yi zeevnd zekld ly dlbpd cenilay ,ixd .'eke

xy`n xzei daexn dlrn

,dxezd zeinipt cenila

xcq ly cenild

oipra dfy ,zelylzydd

cenilay ,"zedn" ly

z` rcei `edy mipipr

xacdy itk ,mzedn

mipiprd z`e ,miinyb mipipra zeyrpd zeevn ly zeklda

,zeklday jxazi eznkg ok ,mzedn z` rcei `ed ixd miinybd

- zeklda mipc mzece`y miinybd mipipra dcxi ixdoian ixd

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åäéà 'éöàáù éôì ùîî úå÷ìà 'éçá àéäù 'éùòá
úåäî úåùáìúä é"òå ìöàðäå ìéöàîä ãç éäåîøâå
âåøúàä äåäúð äéùòã '÷åðã íéìëä úåäîá äîùðä
ñôåú æ"ä åúëìäë åòðòðîå âåøúàä ñôåúùë àöîð
øåàá úãçåéîä 'éöàã '÷åðî åá ùáåìîä åúåéç ùîî
ñôåúå âéùî åðéà åúðååëá ë"àùî .ä"á ìéöàîä ñ"à
êà äúåäî àìå äúåàéöî àìà .ãåñä òãåéä óà
ùîî âåøúàä ñôåúå âéùî âåøúà úåëìä ãåîéìá
ãîåìä ë"ùëå äáùçîå øåáã 'éçáá äëìäë åúåöîå
ãåîéìî òøâ àìã äåöîä úåãåñ à÷åã ìáà ãåñä

.úåäîä âéùî åðéàù óà 'åë äáøãàå äéúåëìä

ë"àùî
àì úåàéöîä âéùî íà óà úåìùìúùää øãñá

éãòñôåúå âéùîù úåöîä ãåîéìë åîöò ãöî ó
ù"îë ùîî ìòåôá íéé÷ åìéàë åéìò äìòîå úåäîä
úåìùìúùääî úåàéöîä úòéãéù àìà 'åë äøåúä úàæ

לז.26. ז, א.27.צו קי, מנחות
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כסלו ו' שישי יום

àéäL äiNòa`id "diyr"d mler ly dnypd zpiga -úðéça ©£¦¨¤¦§¦©
eäéà" úeìéöàaL éôì ,Lnî úe÷ìà,"seq oi` xe`" -éäBîøâe ¡Ÿ©¨§¦¤©£¦¦§¨¦

,"idenxb" mi`xwpd milkd -,"ãç,cg` xac md -ìéöànä- ©©©£¦
,"seq oi` xe`",ìöàpäåoi` xe`"n elv`py "zeliv`"c milkd - §©¤¡¨

,cg` xac md - "seqìòå§©
úeäî úeLaìúä éãé§¥¦§©§¨

äîLpämilkdny - ©§¨¨
,"zeliv`"cíéìkä úeäîa§¨©¥¦

äeäúð ¯ äiNòc àá÷eðc§§¨©£¦¨¦§©¨
ñôBzLk ,àöîð .âBøúàä̈¤§¦§¨§¤¥
Búëìäk Bòðòðîe âBøúàä̈¤§§©§§§¦§¨
Lnî ñôBz äæ éøä ¯£¥¤¥©¨
Ba Laìîä ,Búeiç©©§ª¨

,úeìéöàc àá÷epî- ¦§¨©£¦
,"zeliv`c zekln"n

úãçéîäzekln" - ©§ª¤¤
,"zeliv`cóBñ-ïéà-øBàa§¥

.àeä-Ceøa ìéöànä- ©©£¦¨
eze` ixd :dl`yd la` zxxerzn ."zeliv`c zekln" liv`dy

jk lr uexizd ?devn epi`y xg` inyb ixt fge`yk mb `ed xac

mday ziwl`d zeigd mixg` miinyb mixacay ,lirl xen`k :`ed

`idy ielba `id devna eli`e ,xzqde mlrd ly ote`a `id

."miwl` dyrn"Búðeëa ïk ïéàM äî,bexz` zevn zpeeka -Bðéà ©¤¥¥§©¨¨¥
,ñôBúå âéOî-zedn,bexz`d yxey `idy ,"zeliv`c zekln" ©¦§¥

,oldl xiaqiy itk,ãBqä òãBiä óàzpeek ceq rceiy in s` - ©©¥©©
lr qteze biyn `ed oi` z`f lka - zeciqge dlaw it lr bexz`d

dpeekd ici.dúeäî àìå ,dúeàéöî àlàz` -ze`ivnzekln" ¤¨§¦¨§Ÿ¨¨
,dpeekd ici lr biyne qtez ,rcei `ed - bexz`d yxey ,"zeliv`c

d z` `l j`zednxacdy itk `ly ,"zeliv`c zekln" ly

qteze fge` `edy ,devnd meiwe bexz` zfig`azednbexz`d

,zewl`a eyxyeâBøúà úBëìä ãenìa Càoeekn `edyk `l - ©§¦¦§¤§
cenila m` ik - lirl xaec dilry ,bexz` ly zipgexd dpeekd

zekld,bexz`Lnî âBøúàä ñôBúå âéOîo`k xaecn ixdy - ©¦§¥¨¤§©¨
ipgexd epipr zece` `l - devn miniiwn ea inybd bexz`d zece`

bexz`d z`e - dlrnl

oian ixd `ed inybd

,ezedn,äëìäk Búåöîe¦§¨©£¨¨
,äáLçîe øeac úðéçáa- ¦§¦©¦©£¨¨

z` xeaica `han `edyk

bexz` ly zekldde mipicd

mipicd z` daygna oiane

,zeklddeãîBlä ïkL ìëå§¨¤¥©¥
,ãBqä,bexz` zevn ly - ©

iniptd oiprd rcei `edy

it lr bexz` zevn ly

`edy oeeike zeciqge dlaw

z` oian ixdezednly

`l ixdy ,envr bexz`d

dfn dlrnly zebixcn zece` e` miipgex mipipr zece` o`k xaecn

,inyb bexz` zece` xaecn `l` - "zeliv`"d mler ly mitevxt -

dfae.iniptd oiprde ceqd z` rcei `ed

,äåönä úBãBñ à÷åc ìáàly zeipgexd zebixcnd zeceq `l - £¨©§¨©¦§¨
d ceq m` ik ,oldl xiaqiy itk ,zelylzydd xcqdevnz`y ,

z` oiane rcei `ed ,devnd ly inybd utgd ,dnvr devnd

,dzedn,äéúBëìä ãenlî òøb àìc,devnd ly -,'eë äaøcàå §Ÿ¨©¦¦¦§¤¨§©§©¨
,dkldd ceniln dlrnl df ixd -.úeänä âéOî BðéàL óà- ©¤¥©¦©¨

ly mitevxte mipipra xaecny devnd ceq ly zipgexd dpeekd ly

z` oian `ed - bexz`d - dnvr devndy oeeik ,j` ,"zeliv`"

"dqitz"e drici ly oipr yi oiprd zellkay ixd - bexz`d zedn

,devnd ceqe zpeekl xy`a `ed xen`d lk .zedna

ìzLää øãña ïk ïéàM äî,úeìLxcq cenile zricia - ©¤¥¥§¥¤©¦§©§§
,dlrnly zexitqde zenlerd ly zelylzyddâéOî íà óà©¦©¦

úeàéönä,zelylzydd xcq ly zeipgexd zebixcnd ly -àì ©§¦Ÿ
éãòBîöò ãvî ócenile zrici ly envr xacd cvn - ¨¦¦©©§

,zelylzyddãenìk§¦
úBönäly zekldd - ©¦§
,zeevndñôBzå âéOnL¤©¦§¥
,úeänämrh zpigan - ©¨

el didiy xyt` xg`

itk ,zepeilre zeticr

`ian dfy ,oldl xiaqiy

cvn j` ,zeevnd lk zilkz `idy d`xil ,"mly al"lenvroi`

z` biyne rcei `ed oday zeevnd ly zekldd ceniln sicr df

,zednd,Lnî ìòôa íi÷ elàk åéìò äìòîezekldd ecnla - ©£¤¨¨§¦¦¥§Ÿ©©¨

,ynn lreta devnd z` miiw eli`k el aygp ,devnd lyBîk§
áeúkL26."'eë äøBzä úàæ" :jk lr zxne` ,dgpnle dlerl - ¤¨Ÿ©¨
`xnbd27dgpne dler aixwd eli`k `ed ixd dxeza wqery in ,

miieqn hxta yi zeevnd zekld ly dlbpd cenilay ,ixd .'eke

xy`n xzei daexn dlrn

,dxezd zeinipt cenila

xcq ly cenild

oipra dfy ,zelylzydd

cenilay ,"zedn" ly

z` rcei `edy mipipr

xacdy itk ,mzedn

mipiprd z`e ,miinyb mipipra zeyrpd zeevn ly zeklda

,zeklday jxazi eznkg ok ,mzedn z` rcei `ed ixd miinybd

- zeklda mipc mzece`y miinybd mipipra dcxi ixdoian ixd

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åäéà 'éöàáù éôì ùîî úå÷ìà 'éçá àéäù 'éùòá
úåäî úåùáìúä é"òå ìöàðäå ìéöàîä ãç éäåîøâå
âåøúàä äåäúð äéùòã '÷åðã íéìëä úåäîá äîùðä
ñôåú æ"ä åúëìäë åòðòðîå âåøúàä ñôåúùë àöîð
øåàá úãçåéîä 'éöàã '÷åðî åá ùáåìîä åúåéç ùîî
ñôåúå âéùî åðéà åúðååëá ë"àùî .ä"á ìéöàîä ñ"à
êà äúåäî àìå äúåàéöî àìà .ãåñä òãåéä óà
ùîî âåøúàä ñôåúå âéùî âåøúà úåëìä ãåîéìá
ãîåìä ë"ùëå äáùçîå øåáã 'éçáá äëìäë åúåöîå
ãåîéìî òøâ àìã äåöîä úåãåñ à÷åã ìáà ãåñä

.úåäîä âéùî åðéàù óà 'åë äáøãàå äéúåëìä

ë"àùî
àì úåàéöîä âéùî íà óà úåìùìúùää øãñá

éãòñôåúå âéùîù úåöîä ãåîéìë åîöò ãöî ó
ù"îë ùîî ìòåôá íéé÷ åìéàë åéìò äìòîå úåäîä
úåìùìúùääî úåàéöîä úòéãéù àìà 'åë äøåúä úàæ

לז.26. ז, א.27.צו קי, מנחות
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כסלו ז' קודש שבת

zbyda "jxazi eznkg" `edzedndcegid ote` jk ici lr dyrpe ,

lkyy ,"`ipz"a 'd wxta x`eand ,swene siwn ly xzeia oeilrd

eznkg `idy dxez ly dnkgde lkyd mr zilkza cg`zn mc`d

dlrnly) mc`d ytp ly cegid mb dyrp jk ici lre ,jxazi

"seq oi` xe`" mr (lkyn

eznkga yaelnd `ed jexa

`ed xen`d lk .jxazi

oian `edy dbyddy drya

,zednd zbyd `id dxeza

`wec df ixd ,lirl xen`ke

dxez ly zeevnd cenila

,zednd zbyd dpyi oday

xcq zricie cenila eli`e

mipcy ,zelylzydd

Îd`ixa zenler ly mitxye zeig ,mipte` enk ,zeipgex zebixcna

"zeliv`"d mler ly mitevxta - dfn dlrnl s` e` ,diyrÎdxivi

lr s` .cala ze`ivnd zrici m` ik zednd zbyd oi` my - 'eke

zricia zepeilre dlrn dpyi - oldl owfd epax xiaqi - ok it

ceniln zltep dpi`y cala ef `ly ,zelylzydd xcq cenile

.dfn dlrnl s` `id `l` - dxez ly zeevndúòéãiL àlà¤¨¤§¦©
ìzLääî úeàéönääàOðå äîø äåöî ïk íb àéä ,úeìL28, ©§¦¥©¦§©§§¦©¥¦§¨¨¨§¦¨¨

,äðlk ìò äìBò äaøcàåzekld cenile zeevnd x`y lk lr - §©§©¨¨©ª¨¨
,dxezdáeúkL Bîk29,"'eë íBiä zòãéå" :dkixvy ,xnelk - §¤¨§¨©§¨©

aezk oke ,zewl`a dbyde zrc zeidl30:éáà é÷ìà úà òc"E ©¤¡Ÿ¥¨¦
,"'eë,zewl`a dbyde zrc zeidl dkixvy `id ezernyn mby -

,'eë "íìL áì"ì äàéáîeedcare" :minid ixaca miiqny itk - §¦¨§¥¨¥
ala edcare" didiy `ian "jia` iwl` z` rc"y ,"mly ala

"dxez ihewl"a "ziayz `le" xe`iaa yexitl m`zdae ,"mly31,

aezkk ,zeevnd lk zilkz `idy d`xil `ian dfy ,`id dpeekd32:

- "epiwl` 'd z` d`xil dl`d miwegd lk z` zeyrl 'd epevie"

."epiwl` 'd z` d`xil"l ribdl `id zeevnd lk zilkzy ixd

mda miniiwny ,zelylzydd xcq zricie dxezd zeinipt cenile

ly "mly al"l mi`ian "jia` iwl` z` rc"e "meid zrcie" zevn

:owfd epax oeylae ."epiwl` 'd z` d`xil",øwòä àeäLal" - ¤¨¦¨
xwir md 'd z`xie "mly

,zeevnd lk zilkze

"mly al"ly ,lirl xen`ke

ici lr miribn d`xile

xcq zbyde zrici

zexnl ,zelylzydd

zbyde zrici `idy

,cala ze`ivndäåúâO §©¨©
úeàéönä33èéLôäì àeä ©§¦§©§¦

xcq zebixcn ly mipiprd -

,zelylzydd.'eë úeiîLbîzeipgexa xeiv didiy ,xnelk - ¦©§¦
zenewn dnke dnka iaxd zxrdl m`zda .mipiprd34cenil ,

"dqpxt" ly ote`a ,"'ipin oeqpxtzi" ly ote`a dxezd zeinipt

mixaqda mipiprd mixiaqnd mixe`iaa `a dfyk `wec `ed ,dbyde

lydbyde lkydpade dbyd didzy ick - c"ag zeciqg zxez -

,dl` mipipra ziceqiBfL ÷ødrici didzy ,"meid zrcie" zevn - ©¤
,zewl`a dbyde,â"éøzî úçà äåöî àéä,zeevnd 613În - ¦¦§¨©©¦©§©

éøö íãàäå,â"éøz ìk íi÷ì C,zeevnd -ìzLä ïäL éôìúeìL §¨¨¨¨¦§©¥¨©§©§¦¤¥¦§©§§
,úeìéöàc íéìëc úéðBöéçc úeänädlrnd lirl xiaqdy itk - ©¨§¦¦§¥¦©£¦

,dfayCëì,okl -éøöâ"éøzä ìk ãenìa úBaøäì C,zeevn - §¨¨¦§©§§¦¨©©§©
,zeevnd lk ly zekldd cenllLnî ìòôa ïîei÷åcenildy - §¦¨§Ÿ©©¨

,zeevnd lk lreta miiwl ,dyrn icil `ian ixdøeac äáLçîa§©£¨¨¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa ïäL ,äNòîexeaic ,d`ixa `id daygn) - ©£¤¤¥§¦¨§¦¨£¦¨

,(diyr - dyrne ,dxivi -.íL øLà ïéøeøa øøáìzenlera - §¨¥¥¦£¤¨
`ed zevevipd xexiay ,lirl xaqedy itke ,diyrÎdxiviÎd`ixa

.zelylzydd xcq zilkz

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
ly d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn

dad`y zexnl) ytpd

eli`e ipgex oipr od d`xie

zeevndzeyrp zeiyrnd

dlrn ,(miinyb mixaca

"mixexia"d oipr oiba `idy

zeevn ici lr miyrpd

dpeekd cvn dlrn ef ixd ;zelylzydd zilkz md xy`e ,zeiyrn

j` ,zeiyrn zeevn ici lr zrveand ,zilkzde dpeilrdmvra

xiaqi oldl .zeiyrnd zeevndn dlrnl od ytpd ly d`xie dad`

mby ,owfd epaxmvrad cvn ,yxeyzeevnd ly mixexiad ,mdly

dn dlrnl md zeiyrndyxey:owfd epax oeylae .ytpd ly

ïéøeøaä úîàaL¤¤¡¤©¥¦
äiNò-äøéöé-äàéøáaL¤¦§¦¨§¦¨£¦¨

,ç"ôøîzevevipd 288În - ¥
dl` mixexia ,edz ly

mixxaznäøBz éãé ìò©§¥¨
øeac äáLçîa úBöîe¦§§©£¨¨¦

,äNòîedyrn ici lre xeaice daygna dxezd cenil ici lr - ©£¤
dl` mixexiae ,zeevndäîLð-çeø-Lôpî ïLøLa ïéäBáb§¦§¨§¨¦¤¤©§¨¨

ék ,íãàaLmixexiad -î ïämy -íãà" úéîéðôaL "â"ñ" ¤¨¨¨¦¥¦©¤¦§¦¦¨¨

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äðìåë ìò äìåò äáøãàå äàùðå äáø äåöî ë"â àéä
äàéáîå 'åë êéáà é÷ìà úà òã 'åë íåéä úòãéå ù"îë
àåä úåàéöîä úâùäå ø÷éòä àåäù 'åë íìù áìì
â"éøúî úçà äåöî àéä åæù ÷ø 'åë úåéîùâî èéùôäì
úåìùìúùä ïäù éôì â"éøú ìë íéé÷ì êéøö íãàäå
úåáøäì êéøö êëì 'éöàã íéìëã úéðåöéçã úåäîä
î"åãçîá ùîî ìòåôá ïîåé÷å â"éøúä ìë ãåîéìá

.íù øùà ïéøåøéá øøáì ò"éá ïäù

úîàáù úàæ ãåòå
äáùçîá úåöîå äøåú é"ò ç"ôøî ò"éááù ïéøåøéáä

æð÷â"ñî ïä éë íãàáù ï"øðî ïùøùá ïéäåáâ äùòîå øåáã

"מצות28. לפנינו: ד"ה¯·‰בתניא ויקרא בלקו"ת גם וכ"ה כבפנים. "רמה", שצ"ל שליט''א אדמו''ר כ''ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",

שלפנינו. כבדפוסים ולא כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, לט.29.ולא ד, א'30.ואתחנן הימים דברי

ט. 31.28.כח, כד.32.שבהערה ו, "·�„33Ê"Â.ואתחנן :‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הקדמה שהיא האתרוג המציאות בהשגת משא"כ -

העשי' בעולם (גם) המדובר שהרי - בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא - מהותה כ"א‰‚˘ÈÓלהשגת במהות), גם (ובמילא -ÍÙÈ‰Ï

כאן]". כו'" "והשגת... שייכות מובן - [עפ"ז מהות. להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות ובכ''מ.34.ענינה ואילך. 42 ע' חט''ו לקו''ש ראה
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éãé ìò eð÷úð øákL äîLð-çeø-Lôðå ,"ïBîã÷my -,"ä"î" ©§§¤¤©§¨¨¤§¨¦§§©§¥©
àeä"d"n" myd -"çön"äî àöBé,"w"`" ly -.àîìòa äøàä ¥¥©¥©¤¨¨§©§¨

my ."w"`" zeinipt `l ,(oencw mc`) "w"`" zpigan cala dx`d -

zrax`n mi`veid zenyd zrax`n mdipy md "d"n" mye "b"q"

ly ze`ixhnibde mipte`d

`ed 'ied myyk :'ied my

`ed oi'e"`ee ielina

my `ede ,"b"q" `ixhniba

`ed 'ied myyke ,"b"q"

`ed oi't"l` ielina

my `ede ,"d"n" `ixhniba

,dlawa recike ;"d"n"

edz"l jiiy "b"q" mydy"

mye ,"oewiz"n dlrnly

dn dfe ."oewiz"l - "d"n"

,xne` owfd epaxy

zeevnd ly mixexiady

mya myxy - zeiyrnd

ay "b"q"zeinipt"w"`"

xcq lk zllekd dpey`xd daygnd `idy ,(oencw mc`)

zenypy ,mc`d ly dnypd e` gexd e` ytpd j` ,zelylzydd

"d"n" my ici lr epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n ixd od l`xyi

"gvn"dn d`ad cala dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn - "d"n"y)

."oencw mc`" lyáeúkL eäæå35."'eë Cìî Cìî éðôì" :ipal - §¤¤¨¦§¥§¨¤¤
,dlaw it lr ,"mec` ux`a ekln xy` miklnd dl`e"y - "l`xyi

" mdy ,"edzd mler" ly zexitqde "mikln"d :dpeekdiptl"

,oky ,oewizd mler lr aqend "l`xyi ipal jln jln"n dlrnle

`ed oewizd mlerdx`doipr `a edzny) edz eli`e ,"w"`"n cala

ny "b"q" myn `ed (mixexiade zevevipdzeinipt."w"`"eðéäå§©§
àîòè,mrhd df -,éç-çîBö-íîBc úBðBæîa éç íãàäL ©£¨¤¨¨¨©¦§¥¥©©

,BaL "ä"î"a ïøøáîeyie oewizd mlern d`a dnypdy oeeik - §¨§¨§©¤
zevevipd ly mixexiad zxxan `id df gekae ,"d"n" my da

,ige gnev ,mnecay,íäa éçåzevevipd xxan mc`dy ixg`l - §©¨¤
`ed - edzay myxy zepeilrn mdilr jiynne igÎgnevÎmnecay

,zeipgexa zeig ztqez el mitiqen md ,mda "ig"íäL éôì- §¦¤¥
igÎgnevÎmnecay zevevipde mixexiad."â"ñ"îote`a ixdy - ¦©

dlrn dlrnle "xacn" `edy ,mc`dy recn ,oaen `l illk

ezeig xear wwcfdl jxhvi - "ig"n elit`e "gnev"e "mnec"n

`l"y :`ed yexitd `l` ?igÎgnevÎmnecn lawn `edy zepefnl

"mc`d 'igi 'd it `ven lk lr ik mc`d 'igi ecal mgld lr36`ly ,

"ied it `ven" cvn m` ik ,mc`d ig (gnev `edy) mgld zeinvrn

oiicr ,mxa ,mglaymb ea yi envr mc`d ixd :xaqd oerh xacd

"mc` dyrp"dn '"ied it `ven"d ok37wwcfdl eilr ,`eti` ,recn ,

'"ied it `ven"d ,`l` ?(igae mnecae) mglay '"ied it `ven"l

,oky ,mc`ay '"ied it `ven"dn dlrnl eyxya `ed mglay

dlrnly "edz"a `ed lk`nd yxeye "oewiz"n `ed mc`d

" my df zenyae ,"oewiz"nb"q" myn dlrnly "d"n.",úàæ ãBòå§Ÿ
dad`d iabl zeiyrnd zeevna zepeilr dpyi xac cer cvn -

,ytpd ly d`xideáeúkL Bîk38éðôe" :,ily zeiniptd -àì §¤¨¨©Ÿ
"eàøé39,ähîì ãøéì ìBëé Bðéà ïBéìòä úéîéðtL ¯xyt` i` - ¥¨¤§¦¦¨¤§¥¨¥¥§©¨

,dhnl zelbzda didzy

BúeiðBöéç ÷øly - ©¦¦
,oeilrd,íéøBçà úðéçáe- §¦©£©¦

ipte" lirl xn`pk ,cala

,"e`xi `lúBìáBð àeäL¤§
.äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨

dad`dy ixd .dpeilr

oci lr ytpd ly d`xide

zecna weac mc`d

dzepeilrzeiniptd ody ,

i` ,zexitqd ly zeinvrde

ytpa jyneiy xyt`

- zecnd zenvre zeiniptn

,cala ozeipevign m` ik

,zeiyrnd zeevndn eli`e

ly ielibde zeipevigd ody ,zexitqd ly ceqiÎcedÎgvpn ze`ad

.zeiyrnd zeevna ozeinvre ozeiniptn jynidl leki - zexitqd

,úàæ ãBòåd`xide dad`d iabl zeiyrnd zeevna dlrn zniiw - §Ÿ
enk lynl od ,ipgex oipr ody d`xide dad`d ,oky ,ytpd ly

wx el ozepy ,ecinlzl rityn axdy ,lky ly drtyde xeaic

`idy ,dtihd zrtydn eli`e ,lkyd mvr `le elkyn dx`d

mby cr ,da `hazn "mvr"d lky "dcled" dpnn yi - zinyb

"a`d gkn oad gk dti" zeidl leki40ieliba eid `ly mipiprdy ,

`ed ,owfd epax xiaqi df jxc lr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a

,miinyb zeiyrn zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd

xe` ly rtyd lynl enk ,"zexe`" ly oipr od d`xie dad`dy

,"milk" ly oipr od zeiyrn zeevne ,lkydmilkd zx`dae

."mvr"d `hazn zinybd dtiha lynl enk ,"zeinvr" `hazn

äàlò äîëç éøácî øeacä éøäL,dpeilr dnkg -,ãéìBî Bðéà ¤£¥©¦¦¦§¥¨§¨¦¨¨¥¦
`l dnkgde lkyd zrtydn lynl enk ,"oi`n yi" `xea epi` -

,dycg ze`ivn ly dcled mey ziidpéìkäî äëLîpL äthäå§©¦¨¤¦§§¨¥©§¦
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,envrykl -Leáìe äøàä àeä,cala -.Lôpä úeäîì- ¤¨¨§§¨©¤¤
xacdy itk `ly ,ytpd zednn df lky zlkyda oi`y ixd

`idy zexnly ,dtiha

zednn da yi ixd ,zinyb

xiaqiy itk ,ytpd zenvre

:oldlïk ïéàM äî©¤¥¥
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dúeîöòå Lôpä úeänî¦¨©¤¤§©§¨
ïëìå ,ïéçîa úLaìîä©§ª¤¤§Ÿ¦§¨¥
.Lnî dì äîBca dãéìBî¦¨©¤¨©¨
yi ,oky ,ytpl dneca -
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,"mvr"n dkynd didz zenyp ly d`xie dad`a mby ,xazqdl

,"mvr" ly oipr yi mday milkdn ze`a ixd zenypy oeeik
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z`haznd ,"mvr" ly

.zeiyrn zeevnaCà©
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,äiNòmpyi dnypdne - £¦¨
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úøàä éãé ìò àlà úBlbúäì ìBëé Bðéà ¯ éîéðt øBà§¦¦¥¨§¦§©¤¨©§¥¤¨©
Bîëe ,ïéçnî íãàä útèk ähîì íéãøBiä ,à÷åc íéìkä©¥¦©§¨©§¦§©¨§¦©¨¨¨¦Ÿ¦§
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ùåáì ÷ø àéä åæ äøàäå åúåîöòå ùôðáù ìëùä
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úåäîî íâ äá êùîð äôèä ë"àùî .ùôðä úåäîì
äãéìåî ïëìå ïéçåîá úùáåìîä äúåîöòå ùôðä
íéëàìîä úãåáò ïéá ùøôää åäæå .ùîî äì äîåãá
íéìëä êà íéìëäî ïéàöåéä úåîùðäì ïé÷éùðî ïéàöåéä
íééìëù åîéçøå åìéçã êëìäå ò"éáì äîùð åùòð 'éöàã
ò"éáá ã"áçã úéðåöéç úøàäî ïé÷éùðã íéëàìîë ïä
ìù åúåîöòå åúåäîå ã"áç úéîéðôã íåùî íòèäå
íéìëä úøàä é"ò àìà úåìâúäì ìåëé åðéà éîéðô øåà
ù"îëå ïéçåîî íãàä úôéèë äèîì íéãøåéä à÷åã

.åàøé àì éðôå

ycew zexb`
תשט"ז כסלו, אדר"ח ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

בו. המוסגרה הרשימה עם חשון מכ"ט מכתבו קבלת מאשרים

הא הנה ומצוה, לתורה ישראל בני חינוך הקדש במלאכת הקושי וכן בריאותו, מצב אודות ובמ"ש

הענינים כל ולקבל הניערווין ברוחו שליט להיות היכולת ככל ישתדל הנה ישמע, לעצתי ולו תליא, בהא

להעיק אופנים שמחפשים כאלו הסביבה על יביט ואל פרטית בהשגחה שהכל כשיתבונן ובפרט בניחותא,

גו', לפנים הפנים כמים אשר תוה"ק פסק ידוע וכבר לזה, יסוד איזה הי' אם אפילו צעדיו להציק או

בכללות, בריאותו מצב להטבת ג"כ יועיל וזה לפנים הפנים כמים יהי' טובה לעין שלו ההבטה וכשישנה

עד"ז... מקרים ובכמה אנשים בכמה במוחש וכנראה החינוך, עבודת עליו זה יקל וכן

בו. תלוי הרבים וזכות הרבים, את בתוכנו יזכה ובטח האחרון בזמן שהו"ל מה מוסג"פ

בברכה.
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iyily meielqk bc"yz'd
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.ceqd cneld Î312Î . . . k"`yn :`ipz

עדיין, לחים כשהם אותם, מעבירים כך ואחר האצבעות, קצה נוטלים אחרונים למים

השפתים. על
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ראשון יום מהקדושה חיות תקבל לא שהקליפה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰éðLa äëàìî äNBòä ìk̈¨¤§¨¨¦§¥

ïéî éðMäå ,äøBäè ïéî ïäî ãçà äéäå ,ãçàk äiç Bà äîäa éðéî¦¥§¥¨©¨§¤¨§¨¨¤¨¥¤¦§¨§©¥¦¦

.ä÷Bì äæ éøä ¯ äàîè§¥¨£¥¤¤

אמור התורה מן בהמה כלאי שאיסור היא הרמב"ם שיטת

סובר לעומתו טהור. השני והמין טמא אחד מין כאשר רק

או טהורים מינים בשני גם קיים התורה מן שהאיסור הרא"ש,

טמאים מינים ס"ה)שני כלאים קטנות .(הל'

התורה. פנימיות פי על המחלוקת שורש את לבאר ויש

"לא של האיסור במהות הסברים שני הובאו החסידות בספרי

יחדיו": וחמור בשור תחרוש

'תקבל' שלא חמור 'קליפת' את להרחיק האיסור של ענינו א.

הקדושה מבחינת שעז)חיות ע' תרכז .(סה"מ

ואסור חסד, מבחינת וה"חמור" גבורה בחינת הוא "שור" ב.

בחסד גבורה פט)לערב ע' משפטים לוי"צ .(לקוטי

כלאי שבאיסור השיטות בשתי משתלבים אלו ביאורים שני

בהמה:

ל'קליפה' לתת שאין הראשון, הטעם את יקבל הרמב"ם

טהור שמין במקרה רק נאמר האיסור לכן מהקדושה. לינוק

ואילו לקדושה, לעלות יכול הטהור כי טמא, מין עם עובד

לקדושה. לעלות יכול אינו הטמא

מידות יחד לערב שאין השני, הטעם את יקבל הרא"ש אך

שני בהכלאת מלאכה לעשות אסור לכן הפוכות. שתכונותיהן

טהור. ממין או טמא ממין ששניהם אף מינים,

[146 cenr ck jxk ,zegiy ihewl]

שני יום צדקה? לחלק יכול הגבאי למי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰úà èwlL éî¦¤¦¥¤

èwlL äæ àeä éðò íà ¯ 'éðòä éðBìt Léàì äæ éøä' :øîàå ,äàtä©¥¨§¨©£¥¤§¦§¦¤¨¦¦¨¦¤¤¦¥

àeä øéLò íàå ;éðBìt BúBàì da äëæ ,Bîöòì da äëBfL CBzî ¯¦¤¤¨§©§¨¨¨§§¦§¦¨¦

.ïBLàø àöîpL éðòì äpðzé àlà ,Bì äëæ àì ¯Ÿ¨¨¤¨¦§¤¨¤¨¦¤¦§¨¦

לתת יכול סתם, לצדקה לחלק כסף לידיו שקיבל גזבר האם

לאחר האם כן, ואם אחרת? בעיר הדר לעני מהכסף חלק

להתחרט? הגזבר יכול לו, לתת שהחליט

אם שלפנינו: בהלכה מצויה זו לשאלה התשובה לכאורה,

גם לזכות יכול לעצמו, לזכות שיכול מתוך – עני בגזבר מדובר

אחר, לעני לזכות יכול אינו – עשיר הוא ואם אחר; עני עבור

לאחרים"). ("חב העניים לשאר הפסד שזהו כיון

התורם ראשית, המקרים. בין מבדיל צדק' ה'צמח אבל

עני לאיזה לתת יכול הגזבר וממילא העניים, לכלל התכוון

לזכות שהתכוון ומיד לעניים, 'יד' נחשב הגזבר שנית, שיבחר.

להתחרט. אפשר ואי עני, אותו זכה כבר פלוני עני עבור

ואינו עירו, לבני רק 'יד' הוא שהגזבר יתכן כי שמסיים, אלא

לפי עירו. עניי מפסידים בכך שכן אחרת מעיר לעני לזכות יכול

לעני יתננה אלא לו, זכה "לא – ברמב"ם האמור הדין יחזור זה,

ראשון". הנמצא

[gvw oniq c"ei ,wcv gnv z"ey]

שלישי יום הדעת בהיסח שבאה מצוה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰zçëLå" :øîàpL¤¤¡©§¨©§¨

."äãOa øîòŸ¤©¨¤

בתוספתא המובא סיפור יעיד שכחה, מצות מעלת (פ"געל

:פאה)

לבנו: ואמר שדהו, בתוך עומר ששכח אחד בחסיד מעשה

מה אבא, לו: אמר לשלמים! ופר לעולה פר עלי והקרב צא

לו: אמר שבתורה? מצוות מכל זו מצוה בשמחת לשמוח ראית

שאילו לדעתנו. שלא זו לדעתנו, ה' נתנן התורה מצוות כל

ל ה', לפני ברצון לידינו.עשינוהו זו מצוה באה א

לצאת החסיד את שהביא שכחה, במצות מיוחד כה אכן מה

מגדרו?

ברצון שורשם התורה מצוות שרוב החסידות, בתורת מוסבר

ברצון תלויות הן למטה, בירידתם גם לכן, 'אריך'. בחינת העליון,

רצון מבחינת ממשיך קיומם כן, כמו האישית. ובהחלטתו האדם

"אשר המצוות: ברכת כנוסח eizeevnaהעליון, epycw."

שלמעלה מדרגה מגיע שורשה שכחה. במצות הדבר שונה

מובדלת עשייתה שצורת הסיבה זו 'עתיק'. מבחינת מהרצון,

שוכח שהוא מרצונו להחליט יכול אינו אדם שהרי המצוות, מיתר

לרצונו. מעבר ממילא, בדרך לבוא חייב הדבר אלא התבואה, את

שכחה, מצות את לקיים זוכה כן אדם שכאשר מובן, מזה

מכאן המצוות. ביתר מאשר יותר גבוהה בחינה ממשיך הריהו

חסיד. אותו של הרבה שמחתו נבעה

[dkxa t"q ,dxez ihewl]

רביעי יום לפדייתו שהתנגד שבוי

:·È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰úà ïéãBt ïéà¥¦¤

íéáéBàä eéäé àlL ¯ íìBòä ïewz éðtî ,íäéîc ìò øúéa íééeáMä©§¦§¨¥©§¥¤¦§¥¦¨¨¤Ÿ¦§¨§¦

ì íäéøçà íéôãBø.íúBaL §¦©£¥¤¦§¨

המהר"ם היה עצמו, כלפי הזו ההלכה את שיישם מי

מרוטנבורג.

במגדל המלך בצו נכלא הוא שנה, כשבע-מאות לפני

מהקהילות עצום סכום דרשו שחרורו תמורת 'אייזנהיים'.

סרב המהר"ם אך הסכום, את לאסוף רצו הם היהודיות.
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ראשון יום מהקדושה חיות תקבל לא שהקליפה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰éðLa äëàìî äNBòä ìk̈¨¤§¨¨¦§¥
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.ä÷Bì äæ éøä ¯ äàîè§¥¨£¥¤¤

אמור התורה מן בהמה כלאי שאיסור היא הרמב"ם שיטת

סובר לעומתו טהור. השני והמין טמא אחד מין כאשר רק

או טהורים מינים בשני גם קיים התורה מן שהאיסור הרא"ש,

טמאים מינים ס"ה)שני כלאים קטנות .(הל'

התורה. פנימיות פי על המחלוקת שורש את לבאר ויש

"לא של האיסור במהות הסברים שני הובאו החסידות בספרי

יחדיו": וחמור בשור תחרוש

'תקבל' שלא חמור 'קליפת' את להרחיק האיסור של ענינו א.

הקדושה מבחינת שעז)חיות ע' תרכז .(סה"מ

ואסור חסד, מבחינת וה"חמור" גבורה בחינת הוא "שור" ב.

בחסד גבורה פט)לערב ע' משפטים לוי"צ .(לקוטי

כלאי שבאיסור השיטות בשתי משתלבים אלו ביאורים שני

בהמה:

ל'קליפה' לתת שאין הראשון, הטעם את יקבל הרמב"ם

טהור שמין במקרה רק נאמר האיסור לכן מהקדושה. לינוק

ואילו לקדושה, לעלות יכול הטהור כי טמא, מין עם עובד

לקדושה. לעלות יכול אינו הטמא

מידות יחד לערב שאין השני, הטעם את יקבל הרא"ש אך

שני בהכלאת מלאכה לעשות אסור לכן הפוכות. שתכונותיהן

טהור. ממין או טמא ממין ששניהם אף מינים,
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שני יום צדקה? לחלק יכול הגבאי למי
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.ïBLàø àöîpL éðòì äpðzé àlà ,Bì äëæ àì ¯Ÿ¨¨¤¨¦§¤¨¤¨¦¤¦§¨¦

לתת יכול סתם, לצדקה לחלק כסף לידיו שקיבל גזבר האם

לאחר האם כן, ואם אחרת? בעיר הדר לעני מהכסף חלק

להתחרט? הגזבר יכול לו, לתת שהחליט

אם שלפנינו: בהלכה מצויה זו לשאלה התשובה לכאורה,

גם לזכות יכול לעצמו, לזכות שיכול מתוך – עני בגזבר מדובר

אחר, לעני לזכות יכול אינו – עשיר הוא ואם אחר; עני עבור

לאחרים"). ("חב העניים לשאר הפסד שזהו כיון

התורם ראשית, המקרים. בין מבדיל צדק' ה'צמח אבל

עני לאיזה לתת יכול הגזבר וממילא העניים, לכלל התכוון

לזכות שהתכוון ומיד לעניים, 'יד' נחשב הגזבר שנית, שיבחר.

להתחרט. אפשר ואי עני, אותו זכה כבר פלוני עני עבור

ואינו עירו, לבני רק 'יד' הוא שהגזבר יתכן כי שמסיים, אלא

לפי עירו. עניי מפסידים בכך שכן אחרת מעיר לעני לזכות יכול

לעני יתננה אלא לו, זכה "לא – ברמב"ם האמור הדין יחזור זה,

ראשון". הנמצא

[gvw oniq c"ei ,wcv gnv z"ey]

שלישי יום הדעת בהיסח שבאה מצוה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰zçëLå" :øîàpL¤¤¡©§¨©§¨

."äãOa øîòŸ¤©¨¤

בתוספתא המובא סיפור יעיד שכחה, מצות מעלת (פ"געל

:פאה)

לבנו: ואמר שדהו, בתוך עומר ששכח אחד בחסיד מעשה

מה אבא, לו: אמר לשלמים! ופר לעולה פר עלי והקרב צא

לו: אמר שבתורה? מצוות מכל זו מצוה בשמחת לשמוח ראית

שאילו לדעתנו. שלא זו לדעתנו, ה' נתנן התורה מצוות כל

ל ה', לפני ברצון לידינו.עשינוהו זו מצוה באה א

לצאת החסיד את שהביא שכחה, במצות מיוחד כה אכן מה

מגדרו?

ברצון שורשם התורה מצוות שרוב החסידות, בתורת מוסבר

ברצון תלויות הן למטה, בירידתם גם לכן, 'אריך'. בחינת העליון,

רצון מבחינת ממשיך קיומם כן, כמו האישית. ובהחלטתו האדם

"אשר המצוות: ברכת כנוסח eizeevnaהעליון, epycw."

שלמעלה מדרגה מגיע שורשה שכחה. במצות הדבר שונה

מובדלת עשייתה שצורת הסיבה זו 'עתיק'. מבחינת מהרצון,

שוכח שהוא מרצונו להחליט יכול אינו אדם שהרי המצוות, מיתר

לרצונו. מעבר ממילא, בדרך לבוא חייב הדבר אלא התבואה, את

שכחה, מצות את לקיים זוכה כן אדם שכאשר מובן, מזה

מכאן המצוות. ביתר מאשר יותר גבוהה בחינה ממשיך הריהו

חסיד. אותו של הרבה שמחתו נבעה

[dkxa t"q ,dxez ihewl]

רביעי יום לפדייתו שהתנגד שבוי

:·È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰úà ïéãBt ïéà¥¦¤

íéáéBàä eéäé àlL ¯ íìBòä ïewz éðtî ,íäéîc ìò øúéa íééeáMä©§¦§¨¥©§¥¤¦§¥¦¨¨¤Ÿ¦§¨§¦

ì íäéøçà íéôãBø.íúBaL §¦©£¥¤¦§¨

המהר"ם היה עצמו, כלפי הזו ההלכה את שיישם מי

מרוטנבורג.

במגדל המלך בצו נכלא הוא שנה, כשבע-מאות לפני

מהקהילות עצום סכום דרשו שחרורו תמורת 'אייזנהיים'.

סרב המהר"ם אך הסכום, את לאסוף רצו הם היהודיות.



��v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ביתר השבויים את פודין ש"אין הדין את בצטטו שיפדוהו,

דמיהן". על

הכלא. בתוך נפטר שהמהר"ם הדברים, הגיעו כך כדי עד

שכן לפדותו, ניתן היה הדין שמצד הפוסקים, ומסבירים

חשש שכן המהר"ם, הסכים לא זאת ובכל הדור. בגדול מדובר

הרבנים שאר את גם לכלוא ירצה מהר"םשהמלך ערך הגדולים (שם

.מרוטנבורג)

פי על בכלא. היותו בעובדת נקשר מעניין סיפור

תורה. ספר כתב ועליהם קלף, יריעות לו הביאו בקשתו,

צף הארגז הנהר. גב על והונח סגור לארגז הוכנס הספר

המקום יהודי קיבלוהו ושם וורמייזא, לעיר שהגיע עד

פלאי. באורח

ראה וורמייזא, בעיר ביקר שכאשר הריי"ץ, אדמו"ר מספר

בו כתוב שהיה לב ושם למהר"ם, המיוחס התורה ספר את

דכ "דכ`"פצוע ולא באל"ף, "dהזקן אדמו"ר ואכן, בה"א. "

"דכא" לכתוב אלול)הורה ז יום .(היום

חמישי יום שניה וקדושה ראשונה קדושה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰éôì ¯ äðBLàø äMãwL¤§ª¨¦¨§¦

ì äLc÷ ,ãáìa Leakä éðtî äúéäLãéúòì äLc÷ àìå dúòL ¤¨§¨¦§¥©¦¦§©¦§¨¦§¨¨§Ÿ¦§¨¤¨¦

.àBáì̈

אינם מצרים עולי בו שהחזיקו בשטח ישראל ארץ חלקי

ראשונה") ("קדושה שקדושתם כיון ובתרומה, בשביעית חייבים

קדושתם. בטלה הכיבוש, בטל וכאשר – הכיבוש ידי על נוצרה

– שניה") ("קדושה בבל עולי בהם שהחזיקו המקומות אבל

בה" שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה טז)"לא ו, ביהב"ח ,(הל'

"עומדת זו קדושה כי בארץ, התלויות במצוות חייבים ולכן

לבוא". ולעתיד לשעתה לעולם,

משנה' ה'כסף מכוחו(שם)ותמה ה'חזקה' כוח גדול במה :

כיבוש? של

וכאן ה'. ציווי ידי על נוצרה הארץ שקדושת לכך, התשובה

ההבדל: טמון

נצטוו מצרים הארץyeaklעולי "ונכבשה הארץ, את

כט)לפניכם" לב, רצון(מטות נגד דבר לקיחת משמעו 'כיבוש' .

לכן, האומות, על מההתגברות נבעה שהקדושה כיון בעליו.

בטלה זו התגברות בטלהכאשר – מידיהם") הארץ ("נלקחה

הקדושה.

נצטוו בבל עולי זאת אתכםayiizdlלעומת "אפקוד בארץ,

אתכם" להשיב . י). כט, באמצעות(ירמיה נתקדשה הארץ כך עקב .

לקיחת ידי על שלא למחזיק שייך שהחפץ שמשמעותה 'חזקה',

מידינו. הארץ בהלקח התבטלה לא ולכן מהשני, הבעלות

[101 cenr eh jxk ,zegiy ihewl]

שישי יום כשליח המשגיח

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Léøôäì çéìL íãà äNBò¤¨¨¨¦©§©§¦

.úBøNòîe úBîeøz Bì§©©§

ממקור לצרכן מגיע והירקות מהפירות עיקרי חלק בימינו,

ידי על כלל בדרך נעשית המעשרות והפרשת מסחרי,

בעצם הוא המשגיח ובחנויות. בשווקים הכשרות משגיחי

ממה לתרום יכול אדם אין שהרי העסק, בעל של שליח

שלו. שאינו

מועילה היא איך שליחות, דין כאן יש אם השאלה: ונשאלת

מקום ממלא לעצמו וממנה העבודה מן נעדר שהמשגיח במקרה

זו לשליחות תוקף יש האם כן, וכמו העסק? בעל ידיעת מבלי

השליחות? מינוי בעת בעולם שאינם לפירות ביחס

הפוסקים: מציעים לכן

בכתב, ומעשרות תרומות להפריש השליחות את לעגן א.

הפירות בעל ב. לעולם. בא שלא לדבר אף מועיל בכתב ומינוי

עבורו שיבצעו שליחים לבחור ייפוי-כוח הכשרות למערכת יתן

שיתמנה משגיח שכל כך והמעשרות, התרומות הפרשת את

המשגיח את להכניס ג. העסק. בעל של ישיר שליח הוא

כשליח למנות רשאי עצמו הוא שכזה ובתור בעסק, כשותף

שירצה. מי את

[66 cenr ,ux`d zenexz]

שבת-קודש הכוכבים? יוצאים מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBà íéàîhä ïéà¥©§¥¦§¦

ìL eàöéå ïLîL eáéøòiL ãò ,äîeøúaBæå ,íéiðBðéa íéáëBk äL ¦§¨©¤©£¦¦§¨§¥§§Ÿ¨¨¦¥¦¦§

.änçä úòé÷L øçà äòL LéìL Bîk úòä̈¥§§¦¨¨©©§¦©©©¨

שיעור יהודה לרבי הכוכבים? צאת של המדוייק המועד מה

הוא – הכוכבים לצאת השקיעה שבין הזמן – השמשות' 'בין

דקות בעוד מתאחר הכוכבים צאת יוסי ולרבי דקות, כעשרים

לה)ספורות שבת .(ראה

הרמב"ם, שכתב זה ששיעור בסידורו, הזקן אדמו"ר וכתב

בקיץ אך שוים. ימים שהם ותשרי, ניסן בימי ישראל בארץ נאמר

המדינות נטיית לפי ומשתנה יותר, ארוך השיעור בחו"ל וכן

העולם. לצפון

מי השיטות. כשתי להחמיר שיש נפסק בגמרא להלכה,

או השבת, צאת לענין זה אם – הכוכבים לצאת להמתין שצריך

לענין אך יוסי. רבי שלפי הכוכבים לצאת יחכה – יום טבול

יהודה. רבי כדעת להקדים יש השבת, קבלת

השמש ששקעה לאחר שגם היא, תם רבנו שיטת אמנם

ההלכה. פי על שקיעה זו ואין משפיעה היא עדיין לעינינו

רק מתחיל השמשות בין xg`lלדעתו, dryk.הנראית השקיעה

היא דעתו שהרי עליו, נחלקו והראשונים הגאונים רוב אך

בינוניים כוכבים ג' שבצאת כאמור, ההלכה, ולכן החוש". "נגד

הלילה. והתחיל היום תם כבר

[zay zqpkd xcq ,f"dc`l xeciqd iwqt]

'` - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd elqk 'f

ראשון יום

ט ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

ּבין‡. ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב
לֹוקה זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
חּיה ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל אֹו ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָועֹוף
אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ּבׁשפֹופרת; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָּכמכחֹול

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבקֹול ְְְִֶַַַַָׁשעֹוררן

לסהר·. מינין ׁשני להכניס ראה[=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ואסּור להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאֹותן

לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו לּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָליׂשראל

מּתר‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתר - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻּבהנאה;

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,

ּפי„. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני
מינין, ׁשני והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין מּזה, זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּמתעּברין
הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
והּיעלים העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהּכלב
והחמֹור החמֹור, עם והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָעם
ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעם

ּבזה. ֶֶָזה

הּׁשֹור,‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִִִֵֶַַָָמין
סוס]והרּמ זה,[מין עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ

עם זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני
- מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ׁשהאּוז ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה;

והּכֹוי מינין. ׁשני ׁשהם ספקמּכלל חיה ספק שהוא [מין ְְְִִִֵֵֶַָ
עליו,בהמה] לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ּכלאים -ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.Âמּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין
אסּור מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

ּפרד ּכיצד? לֹוקה. - אּמֹו מין על אפּלּו ממיןהּנֹולד, [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
וחמור] סוס ּפרּדהשל על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִֶַַָָֻׁשאּמֹו

ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור חמֹור, ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשאּמּה
ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור סּוס, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאּמֹו
אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ּבזה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכּיֹוצא
אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹלמׁש

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה זה ְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻּדֹומין

.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
זה הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְֱֲֲֶֶֶַַַָָֹֹֹלֹוקה
אֹו עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, אחד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיחּדו".

ּכאח מׁשכן ואפּלּו ּכאחד; ואפּלּואבן ּכאחד, הנהיגן אֹו ד ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

המזּוגן אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבקֹול
יחדיו] אותם ינהיג.[רותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ

.Áטמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
אֹו הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - טהֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחד
ּככלב ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּיה
אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו העז ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקה
מינין ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - הנהיג ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָאֹו
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם הּיּבׁשה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

ָּפטּור.

.Ëּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה
לּבהמה ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹוקה,
ואחד ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה אם וכן העגלה. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹׁשּתמׁש
ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג

לֹוקין. ִָֻּכּלן

.È- ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר
החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש אדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָּכגֹון
ּבאדם לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: ּבזה, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכּיֹוצא

וׁשֹור. ּבאדם אֹו ְְֲַָָוחמֹור

.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת
קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּכתּוב
זֹו, ּבהמה ונמצאת ּבזה; זה מערבין וחֹול ּכקדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹנעׂשית
הּוא הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכבהמה
מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹומר:
אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לה'", ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבן
הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,לפיכ הּמקּדׁשין. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּבפסּולי
זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ּבֹו הּמרּביע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַאֹו

קּבלה. ְִִֵַָָמּדברי

י ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

ּבלבד,‡. ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין
ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [יםּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ

ׁשהּוא העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל
הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין[=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני

מּׁשּום·. עליו לֹוקין אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרחל
ּכיון העין. מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור אבל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלאים;
זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם הּצמר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתחּבר

ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? הּתֹורה. מן [=ערבם]ּכלאים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וׁשע ּבזה, והחליקם]זה -[סרקם לבדין מהן ועׂשה אֹותן, ְְְִֵֶֶֶָָָָָָ
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ּבין‡. ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב
לֹוקה זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
חּיה ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל אֹו ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָועֹוף
אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ּבׁשפֹופרת; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָּכמכחֹול

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבקֹול ְְְִֶַַַַָׁשעֹוררן

לסהר·. מינין ׁשני להכניס ראה[=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ואסּור להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאֹותן

לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו לּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָליׂשראל

מּתר‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתר - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻּבהנאה;

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,

ּפי„. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני
מינין, ׁשני והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין מּזה, זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּמתעּברין
הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
והּיעלים העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהּכלב
והחמֹור החמֹור, עם והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָעם
ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעם

ּבזה. ֶֶָזה

הּׁשֹור,‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִִִֵֶַַָָמין
סוס]והרּמ זה,[מין עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ

עם זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני
- מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ׁשהאּוז ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה;

והּכֹוי מינין. ׁשני ׁשהם ספקמּכלל חיה ספק שהוא [מין ְְְִִִֵֵֶַָ
עליו,בהמה] לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ּכלאים -ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.Âמּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין
אסּור מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

ּפרד ּכיצד? לֹוקה. - אּמֹו מין על אפּלּו ממיןהּנֹולד, [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
וחמור] סוס ּפרּדהשל על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִֶַַָָֻׁשאּמֹו

ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור חמֹור, ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשאּמּה
ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור סּוס, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאּמֹו
אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ּבזה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכּיֹוצא
אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹלמׁש

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה זה ְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻּדֹומין

.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
זה הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְֱֲֲֶֶֶַַַָָֹֹֹלֹוקה
אֹו עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, אחד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיחּדו".

ּכאח מׁשכן ואפּלּו ּכאחד; ואפּלּואבן ּכאחד, הנהיגן אֹו ד ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

המזּוגן אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבקֹול
יחדיו] אותם ינהיג.[רותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ

.Áטמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
אֹו הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - טהֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחד
ּככלב ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּיה
אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו העז ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקה
מינין ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - הנהיג ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָאֹו
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם הּיּבׁשה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

ָּפטּור.

.Ëּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה
לּבהמה ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹוקה,
ואחד ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה אם וכן העגלה. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹׁשּתמׁש
ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג

לֹוקין. ִָֻּכּלן

.È- ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר
החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש אדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָּכגֹון
ּבאדם לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: ּבזה, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכּיֹוצא

וׁשֹור. ּבאדם אֹו ְְֲַָָוחמֹור

.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת
קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּכתּוב
זֹו, ּבהמה ונמצאת ּבזה; זה מערבין וחֹול ּכקדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹנעׂשית
הּוא הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכבהמה
מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹומר:
אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לה'", ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבן
הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,לפיכ הּמקּדׁשין. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּבפסּולי
זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ּבֹו הּמרּביע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַאֹו

קּבלה. ְִִֵַָָמּדברי

י ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

ּבלבד,‡. ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין
ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [יםּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ

ׁשהּוא העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל
הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין[=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני

מּׁשּום·. עליו לֹוקין אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרחל
ּכיון העין. מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור אבל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלאים;
זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם הּצמר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתחּבר

ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? הּתֹורה. מן [=ערבם]ּכלאים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וׁשע ּבזה, והחליקם]זה -[סרקם לבדין מהן ועׂשה אֹותן, ְְְִֵֶֶֶָָָָָָ
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מּטוי ּבגד וארג ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ּכלאים; אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי
ּכלאים. זה הרי - ְֲִִֵֶֶַזה

ּבמׁשי,‚. ּתפרן אפּלּו ּפׁשּתן, ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד אֹוּתפר ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּבחּוטי ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
אפּלּו ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים ּבחּוטי צמר חּוט קׁשר אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָצמר,
ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ּופׁשּתים צמר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻנתן
ּפי על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל קׁשר ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָואפּלּו
ּוקׁשרן ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ּבאמצע, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהרצּועה
מּכל יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: ּכלאים, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מצב]מקֹום נאסר.[בכל ׁשּנתאחד, ּכיון - ְֱִֵֵֶֶַָָָ

הּכתּוב„ צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין
ׁשּלא הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו ּבציצית, ּכלאים ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹלהּתיר
ּכלאים להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִֵַַַָּבּציצית;
ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ּכזה ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשחּבּור

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ּבּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָממעט

צמר‰. ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור; לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים,
אסּור. - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּגדֹול ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָּבבגד

.Â,ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר
הּכל הרי - הרחלים מן החצי היה אם - טוי מהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מן הרב היה ואם הּפׁשּתן. עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכצמר,
הּכל ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם לערבֹו מּתר - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהּגמּלים

לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים; צמר ׁשל[=שערות]צּורת ְְְְִִִֵֶֶֶַַ
צמר. חּוטי ׁשאינן מּפני ּבהן, המערבין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹצמר

.Êעל אף - ּבגדים מהן ׁשעֹוׂשין הּכבׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ
לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין מּתרין; ּבפׁשּתן, אֹותן ׁשּתֹופרין ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֻּפי
ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבמעּוטן. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲִֵֶָָּבֹו,

.Áמן רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן
היה ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקּנּבס,

אסּור. למחצה, ְֱֱֶֶָָָמחצה

.Ëאֹו ארנבים, צמר אֹו ּגמּלים, צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוׂשה
ּפׁשּתן ׁשל וחּוט זה, מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּנּבס,

ּכלאים. מּׁשּום אסּור זה הרי - זה ְֲִִִִֵֶֶַַָמּצד

.Èׁשּנפרם צמר לפרף[נקרע]ּבגד מּתר אֹותֹו[לחבר]- ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֻ
וקֹוׁשר ּפׁשּתן, שניתןּבחּוט באופן מסביבם, החוט [את ְְְִֵָ

הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את יתּפר.להפריד לא אבל ;ְֲִָֹֹ

.‡Èעליהן וחֹוגר ּפׁשּתן, ּובגד צמר ּבגד אדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָלֹובׁש
יטרף ׁשּלא ּובלבד - הּמׁשיחה[=יערבב]מּבחּוץ [שרוךאת ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹ

הבגדים] שני ּכתפיו.של ּבין ּבּה ויקׁשר ,ְְְִֵֵָָֹ

.·Èאּלא אסּור ואין ּולמכרן, לעׂשֹותן מּתר - ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻּכלאי
תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבהן להתּכּסֹות אֹו אֹותן ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹללּבׁש
ּדר ׁשהיא העלּיה - "עלי יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעטנז",
וכן ּתחּתיו; ליׁשב מּתר ּכלאים, ׁשהּוא אהל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלביׁשה.
"לא ׁשּנאמר: ּכלאים, ׁשל מּצעֹות על ליׁשב הּתֹורה מן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמּתר

סֹופרים,יעלה ּומּדברי .ּתחּתי מּציעֹו אּתה אבל ,"עלי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכלאים ׁשּבהם והּתחּתֹון זֹו, ּגּבי על זֹו מּצעֹות עׂשר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו
ּבׂשרֹו. על נימה ּתּכר ׁשּמא העליֹון, על ליׁשב אסּור -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

.‚È.ּוׂשמלֹות יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֶַַָָּבּמה
מּתר - ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון נכרכין, ואינן קׁשין היּו אם ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָֻאבל
ּבהן. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּולהסב; עליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹליׁשב

.„È;אסּורה רּכה, היתה אם - ּכלאים ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן
קׁשה היתה ואם ּבׂשרֹו. על ותעלה הּׁשּמׁש, לּה יּסמ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּמא

מּתרת. נכרכת, ְִֵֶֶֶֶֶָֻׁשאינּה

.ÂË;ללבׁשֹו מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמנעל
הּגּוף. עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה הרגל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשעֹור

.ÊËּכסּות כלאים]ּתֹופרי ּכדרּכן[של ּתֹופרין -[כהרגלם], ְְְְְִֵַָ
יתּכּונּו ׁשּלא עליהם]ּובלבד המונח מהכסות ּבחּמה[להנות ְְְִִֶַַַַָֹ

והּצנּועין הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּפני
ּבארץ[=המהדרים] ּתֹופרין על, להניח שלא הקפדה [תוך ְִֶָָ

ׁשּלאגופם] ּובלבד - ּכדרּכן מֹוכרין ּכסּות, מֹוכרי וכן .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
מן ּכתפיהן ׁשעל הּכלאים להן ׁשּיּציל ּבחּמה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָיתּכּונּו
והּצנּועין, ּבֹו; להתחּמם ּבּגׁשמים יתּכּונּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹהחּמה,

ּבמּקל. ְְִִֵַַמפׁשילין

.ÊÈּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ב]לא ומונחת ּבבגד[חמה ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּבּכלאים נהנה הּוא ׁשהרי - אתּכלאים המפריד הבגד [של ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַ

החּמהגופו] הביצה]מּפני מחום יכווה הּצּנה[שלא מּפני אֹו ְְִִִֵֵַַַָָ
את מחמם והבגד הבגד, את מחמם הביצה שחום [שבחורף,

ּבזה.גופו] ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ

.ÁÈעׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא
ואם הּמכס; את לגנב ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבגדים,

לֹוקה. ּכן, ֵֶַָלבׁש

.ËÈחּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים, מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
והּׂשמלה, והאבנט, והּמכנסים, והּמצנפת, הּכּתנת, ּכגֹון -ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ׁשּמחּפין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובגדים

צלצּולין ּבבית[=חגורות]אבל העם אֹותן ׁשעֹוׂשין קטּנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
את ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ׁשּלהן, ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיד
אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ּוסמרטּוט ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתבלין,

תחבושת]אסּפלֹונית מּתרין,[מיני אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֻ
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאף

.Îהראש]ציץ את המקיפה מׁשי[רצועה אֹו עֹור ׁשל ִִֶֶ
מדלּדלין ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ּבהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכּיֹוצא
מּׁשּום ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי האדם, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָעל

.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶַָּכלאים;

.‡Îמהןהּמנה ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות יג ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
על ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ּומהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּפׁשּתים
לכֹורכן לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן אם אבל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָֻידֹו;

ידֹו. ַָעל

.·Îּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמטּפחֹות
ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמסּפגין
הּידים ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - הּספרים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָּומטּפחֹות

ּומחּממין. ּתמיד הּיד על נכרכין והן ּבהן, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנֹוגעֹות

.‚Îוהּגרּדין[=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין ְְְִִִֶַַַׁשעֹוׂשין
-[=אורגים] ׁשּלֹו את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּבגדים,

הרי - ּבצמר ּפׁשּתן אֹו ּבפׁשּתן, צמר ׁשל אֹות היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאם
אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על ואף אסּור, ְְִֵֶֶֶַַָָזה
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.„Îּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ
החּוט ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת

ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,

.‰Îעל ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
ויֹוׁשב לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות מצוה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָהּמתים
מרּדעת יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעליה;

הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ּכתפֹו, על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָזֹו

.ÂÎ.ּכתפֹו על לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת

.ÊÎׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד
הּגֹוי ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹליׂשראל;
הּכלאים אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ויקרעּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאחר
הּצמר ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ּבֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר
וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ׁשהרי לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻואם
אּסּורי ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר מצאֹו. ולא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבדק

זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן. הן ּתפּורין ְְְִִֵֶָָׁשּמא

.ËÎהיה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָהרֹואה
רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וקֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ּבּׁשּוק ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמהּל
תעׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין חכמה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלּמדֹו
ׁשּיתּבאר? ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהמפרׁש
מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻמּפני
אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב. ּופרט ְְֲִִִֵַַַַָָָָֹהֹואיל
ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּטּמא,
מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמּדבריהם
לאו הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ּפי על ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹואף
ׁשעטנז עליו היה אם ,לפיכ הּברּיֹות. ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ּדבריהם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל
מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ׁשּמּגיע ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעד

.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש
אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ראׁשֹוּבכלאים הֹוציא אחת. ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשּלא ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן
ּבּמה ואחת. אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻּפׁשט
ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; התראה ְְְְְֲִִַַַָָָָֹּבֹו
אחר וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,

.‡Ïמזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש
לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, הּלֹובׁש -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
ּכלאים, ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם מכׁשל"; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתּתן

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - מזיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָוהּמלּביׁש

.·Ïאפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים
ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש

הּציצית. ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָאּלא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
(ב) ּפאה; להּניח (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצוֹות
הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא
לעזב (ז) הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(ה)
להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹּפרט
להפריׁש (יא) הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹהּׁשכחה;
יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ּכמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמעׂשר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור העני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלבבֹו

א ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

אּלא‡. ּכּלּה, הּׂשדה ּכל יקצר לא - ׂשדהּו את ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקֹוצר
תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט קמה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּניח
וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ׂשד ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפאת

'ּפאה'. הּנקרא הּוא ְִִֵֶַַַָָׁשּמּניח,

את·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם
אסף אֹו הּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה

.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד
יכֹול ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי

לֹו. ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה ְֲִֵֵֶֶַַָלקּים

ּומאּלם„. ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, ילּקט[-אלומות]וכן לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים, יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּׁשּבלים
טחן אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אתם"; ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואפה
לֹוקה. - לענּיים ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאבדּו

וכן‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
לא ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות

המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני ,[חבילות]תלּקט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
אלּמ ׁשּנאמר:וׁשכח יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת ה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

- ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
"לּגר ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ואפהּו, טחנֹו ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּכּלן למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו יהיה", ולאלמנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלּיתֹום
עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹמצות

לֹוקה. ֶֶֶָׁשּבהן,

.Âׁשכח אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכׁשם
ׁשהּׁשכחה ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ּכּלן, לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻּבּתבּואה

"אחרי תפאר לא ,זית תחּבט "ּכי [ודרשוׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
שכחה] זו להן"אחריך" ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין והּוא ;ְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּכּזיתים. ְִִֵַָׁשכחה

.Ê,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת
- ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש והּׁשכחה; והּפאה, ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹוהעֹוללֹות,
- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,

והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,
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.„Îּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ
החּוט ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת

ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,

.‰Îעל ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
ויֹוׁשב לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות מצוה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָהּמתים
מרּדעת יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעליה;

הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ּכתפֹו, על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָזֹו

.ÂÎ.ּכתפֹו על לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת

.ÊÎׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד
הּגֹוי ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹליׂשראל;
הּכלאים אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ויקרעּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאחר
הּצמר ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ּבֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר
וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ׁשהרי לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻואם
אּסּורי ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר מצאֹו. ולא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבדק

זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן. הן ּתפּורין ְְְִִֵֶָָׁשּמא

.ËÎהיה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָהרֹואה
רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וקֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ּבּׁשּוק ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמהּל
תעׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין חכמה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלּמדֹו
ׁשּיתּבאר? ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהמפרׁש
מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻמּפני
אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב. ּופרט ְְֲִִִֵַַַַָָָָֹהֹואיל
ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּטּמא,
מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמּדבריהם
לאו הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ּפי על ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹואף
ׁשעטנז עליו היה אם ,לפיכ הּברּיֹות. ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ּדבריהם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל
מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ׁשּמּגיע ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעד

.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש
אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ראׁשֹוּבכלאים הֹוציא אחת. ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשּלא ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן
ּבּמה ואחת. אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻּפׁשט
ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; התראה ְְְְְֲִִַַַָָָָֹּבֹו
אחר וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,

.‡Ïמזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש
לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, הּלֹובׁש -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
ּכלאים, ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם מכׁשל"; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתּתן

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - מזיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָוהּמלּביׁש

.·Ïאפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים
ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש

הּציצית. ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָאּלא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
(ב) ּפאה; להּניח (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצוֹות
הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא
לעזב (ז) הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(ה)
להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹּפרט
להפריׁש (יא) הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹהּׁשכחה;
יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ּכמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמעׂשר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור העני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלבבֹו

א ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

אּלא‡. ּכּלּה, הּׂשדה ּכל יקצר לא - ׂשדהּו את ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּקֹוצר
תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט קמה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּניח
וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ׂשד ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפאת

'ּפאה'. הּנקרא הּוא ְִִֵֶַַַָָׁשּמּניח,

את·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם
אסף אֹו הּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה

.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד
יכֹול ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי

לֹו. ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה ְֲִֵֵֶֶַַָלקּים

ּומאּלם„. ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, ילּקט[-אלומות]וכן לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים, יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּׁשּבלים
טחן אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אתם"; ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואפה
לֹוקה. - לענּיים ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאבדּו

וכן‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
לא ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות

המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני ,[חבילות]תלּקט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
אלּמ ׁשּנאמר:וׁשכח יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת ה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

- ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
"לּגר ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ואפהּו, טחנֹו ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּכּלן למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו יהיה", ולאלמנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלּיתֹום
עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹמצות

לֹוקה. ֶֶֶָׁשּבהן,

.Âׁשכח אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכׁשם
ׁשהּׁשכחה ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ּכּלן, לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻּבּתבּואה

"אחרי תפאר לא ,זית תחּבט "ּכי [ודרשוׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
שכחה] זו להן"אחריך" ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין והּוא ;ְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּכּזיתים. ְִִֵַָׁשכחה

.Ê,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת
- ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש והּׁשכחה; והּפאה, ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹוהעֹוללֹות,
- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,

והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,



�ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Áלּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל
טובה] לו שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו ,[=אין

ּבעלים; ׁשל ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפּלּו

.Ë- צדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
ּבן ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
ענּיי מֹונעין אין כן, ּפי על ואף ּברית. ּבן הּגר אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּברית
ונֹוטלין יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא אּלּו, מּמּתנֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגֹוים

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני - ְְִֵֵַָָאֹותן

.Èזמן ּכל אתם", ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹנאמר
ולחזר מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהענּיים
ּגּופן ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻעליהן
ּבהן נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ּכתרּומֹות. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדֹוׁש
לעזב מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא לענּיים", ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ"ונתן

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ּולעֹופֹות לחּיה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותן

.‡Èהמלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי
ּומאימתי ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
אֹותּה ׁשכח אם יׂשראל? ּבארץ זיתים ׁשל ּבׁשכחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרין
ׁשהּוא ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש

רביעה אפלה[מטר]זמן ּבׁשנה השניׁשנּיה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרים] שהגשמים בשנה המטר זיתיםלירידת צּבּורי אבל ;ֲִִֵֵָ

ענּיים מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי האילן, ּתחת ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׁשכחּו
אחריהן. ְֲִֵֵֶַַמּלחּזר

.·Èהּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּכל
ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ּתחת ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבארץ
לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילנֹות; ׁשּבראׁש ּבּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאדם
לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ׁשּבראׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשכחה

ּתחּתיו. ְְִַָָׁשכחה

.‚Èעליהן מקּפידין הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּתנֹות
הרי ּפסקּו- לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

מּתנֹותיהן. על מּלחּזר ְְֲִִִֵֵֶַַַָהענּיים

.„Èהּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן - האּלּו ענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵַַָָָָּכל
הּכתּוב הרי ּוכמעׂשרֹות; ּכתרּומֹות יׂשראל, ּבארץ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
תקצר ו"ּכי ארצכם", קציר את "ּובקצרכם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַֹֻאֹומר:
נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּתלמּוד, נתּפרׁש ּוכבר ."בׂשד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקציר
לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ויראה מּדבריהם; לארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחּוצה
מּדברי לארץ ּבחּוצה נֹוהגֹות ׁשהן אּלּו, ענּיים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָמּתנֹות

ְִסֹופרים.

.ÂË;ׁשעּור לּה אין הּתֹורה, מן הּפאה? ׁשעּור הּוא ִִִֵֵַַַָָָָּכּמה
מּדבריהם, אבל חֹובתֹו. ידי יצא אחת, ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
רב ּולפי הּׂשדה, ּגדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוסיף
קטּנה ׁשהיא ׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ּולפי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהענּיים,
לעני מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים, אחד מּמּנה הּניח ׁשאם ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּביֹותר,
מרּבין, הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור; על מֹוסיף זה הרי -ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

מֹוסיף - נתּבר ׁשהרי הרּבה, ואסף מעט זרע ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמֹוסיף.
ואין ׂשכר; לֹו מֹוסיפין ּבפאה, הּמֹוסיף וכל הּברכה. ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלפי

ׁשעּור. הּזאת ִַַָָֹלהֹוספה

שני יום

ב ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

ּכּלֹו‡. ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל
ׁשּנאמר: ּבפאה, חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָּכאחת,

ארצכם". קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻ"ּובקצרכם

ׁשחּיב·. הּוא האּלּו, ּדרכים ּבחמׁש לקציר הּדֹומה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
והאגֹוזין, והחרּובין, והּקטנּיֹות, הּתבּואה, ּכגֹון - ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָּבפאה
ּבין והּתמרים והּזיתים, והענבים, והרּמֹונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים,
ּופּואה איסטיס אבל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל יבׁשים, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹֻרטּבים
ּופטרּיֹות ּכמהין וכן אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכּיֹוצא
הארץ. ּפרֹות ּכׁשאר הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפטּורין,
מפקר הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, ההפקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻוכן
ּכאחד, לקיטתן ׁשאין ּבפאה, חּיבין אינן הּתאנים וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלּכל.
ּׁשּיּגמר מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹותֹו מכניסין ׁשאין ּפטּור, הּירק וכן ימים. ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאחר
מיּבׁשין ׁשהרי ּבּפאה, חּיבין והּבצלים הּׁשּומים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלקּיּום.
ּבצלים ׁשל האּמהֹות וכן לּקּיּום; אֹותן ּומכניסין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאֹותן
וכן ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, מהן לּקח ּבארץ אֹותן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמּניחין

ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ׁשּתפין‚. ׁשל היתה ואפּלּו ּבפאה, חּיב ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻקרקע
רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ׁשּנאמר: -ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַ

אֹו„. לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה
זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה

ּבּקמה. הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן ְִֵֵֶַַַַָָָָָּפטּורה

זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
קצרּו אם אבל הּלסטים. ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורה;
לׁשעּור ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
נֹותן הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה

.Âּובדעּתֹוּכ ּבּׁשּוק, למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה רם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּניח
לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ּומּכאן ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּכאן
ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ואם הּנׁשאר. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָּכפי
לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, מן ּפאה נֹותן זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ
עראי ּכבֹוצר אינֹו - אחת מרּוח ּובצר הֹואיל ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּכרם;
הּקֹוטף וכן ּפטּור. ׁשהּוא מּכאן, ּומעט מּכאן ְְְִִֵֵֶַַַָָָמעט

שבלים]מלילֹות של עראית ּומכניס[קטיפה מעט מעט ְְְְִִַַַ
ּומן הּלקט מן ּפטּור ׂשדהּו, ּכל קטף אפּלּו - ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלביתֹו

הּפאה. ּומן ְִִֵַַָָהּׁשכחה

.Êהביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר
וכן חּיבת. לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו הרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשליׁש,

חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - האילן ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבפרֹות

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Áחּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה. חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּוב

.Ëמן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי
הּׁשכחה ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה

העּמּור. ּבׁשעת ְִִֶַָָאּלא

.Èּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
ּבפאה. חּיבת זֹו הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבלקט

.‡Èהרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעל
לעּׂשר; צרי ואינֹו לענּיים, ּפאה הּׁשּבלים מן נֹותן ְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָזה
מן ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן נתן ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
קדם ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה

.·Èׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין
נּכרת ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים
יתּכּון ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת
הּפאה והּניח עבר לֹו. הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאדם,
ׁשּיּניח וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר

.‚Èלנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבעל
הּׂשדה ּבעל וכן ּפאה; וזֹו זֹו - להם ונתן זה', ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּצד
ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ּפאה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהפריׁש

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - וזֹו' ּפאה, זֹו ְְֲֲֵֵֵֵֵֶָָ'הרי

.„Èמּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
עד ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין הּפאה; ּכׁשעּור הּׂשדה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבסֹוף
ּפאה ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיפריׁשּנה
לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה לּגע אסּור - ׂשדה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבסֹוף

הּבית. ּבעל מּדעת ִִִֶַַַַַַׁשהיא

.ÂËמּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה
והאי הּכרם ּפאת וכן ּבמחּברהּנקצרין, נּתנת - לנֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין והענּיים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלּקרקע,
איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין ולא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹֻּבמּגלֹות,
הרי ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן רצּו רעהּו. ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאת
אֹומר ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמחּלקין;

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, האחד לזה - ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז

.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה ׁשאין[=גפן ּדקל, וׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
הּבית ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז מּגיעין ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהענּיים
אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק אֹותּה, ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֻמֹוריד
ואחד לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ּבֹוזזין; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹלעצמן,
ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - לחּלק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹומר

ּביניהן. ּולחּלק להֹוריד ְְִִֵֵֵֶַַַהּבית

.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש
הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו

לּטל אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל. ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ענּיֹות ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם

.ÁÈׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני
ּומעבירין אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
ויּנתן מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו מּמּנה; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותֹו

אחר. ְִֵַָלעני

.ËÈּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון. ׁשּנמצא לעני ְְִִִִֶֶֶָָָיּתנּנה

.Î,לפניו העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעל
ּבלקט זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר עני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּובא

לידֹו. ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע ּופאה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשכחה

ג ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

היּו‡. ּכיצד? חברּתּה. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין
ּבּׁשנּיה ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח

.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה
אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים[=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ׁשּתהיה והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
מּצד ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה לעצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַָזה

מפסיק‚. היה אם ׁשהּוא[מפריד]וכן הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
אּמה. עׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ארּבע ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרחב
ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא הּיחיד, ׁשביל ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
ּבימֹות קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש הּפחֹות ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרּבים

ק אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ּובימֹות ּבימֹותהחּמה בּוע ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמים

חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
ׁשהפסיק אֹו - נזרעה ולא ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה[=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּתי על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
אֹו הּבּור אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
רבע. ּבית רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּניר

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע ְֲִֵֶֶַַַָָָאבל

ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ
מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
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.Áחּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה. חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּוב

.Ëמן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי
הּׁשכחה ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה

העּמּור. ּבׁשעת ְִִֶַָָאּלא

.Èּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
ּבפאה. חּיבת זֹו הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבלקט

.‡Èהרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעל
לעּׂשר; צרי ואינֹו לענּיים, ּפאה הּׁשּבלים מן נֹותן ְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָזה
מן ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן נתן ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
קדם ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה

.·Èׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין
נּכרת ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים
יתּכּון ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת
הּפאה והּניח עבר לֹו. הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאדם,
ׁשּיּניח וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר

.‚Èלנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבעל
הּׂשדה ּבעל וכן ּפאה; וזֹו זֹו - להם ונתן זה', ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּצד
ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ּפאה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהפריׁש

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - וזֹו' ּפאה, זֹו ְְֲֲֵֵֵֵֵֶָָ'הרי

.„Èמּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
עד ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין הּפאה; ּכׁשעּור הּׂשדה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבסֹוף
ּפאה ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיפריׁשּנה
לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה לּגע אסּור - ׂשדה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבסֹוף

הּבית. ּבעל מּדעת ִִִֶַַַַַַׁשהיא

.ÂËמּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה
והאי הּכרם ּפאת וכן ּבמחּברהּנקצרין, נּתנת - לנֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין והענּיים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלּקרקע,
איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין ולא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹֻּבמּגלֹות,
הרי ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן רצּו רעהּו. ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאת
אֹומר ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמחּלקין;

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, האחד לזה - ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז

.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה ׁשאין[=גפן ּדקל, וׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
הּבית ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז מּגיעין ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהענּיים
אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק אֹותּה, ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֻמֹוריד
ואחד לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ּבֹוזזין; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹלעצמן,
ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - לחּלק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹומר

ּביניהן. ּולחּלק להֹוריד ְְִִֵֵֵֶַַַהּבית

.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש
הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו

לּטל אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל. ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ענּיֹות ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם

.ÁÈׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני
ּומעבירין אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
ויּנתן מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו מּמּנה; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותֹו

אחר. ְִֵַָלעני

.ËÈּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון. ׁשּנמצא לעני ְְִִִִֶֶֶָָָיּתנּנה

.Î,לפניו העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעל
ּבלקט זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר עני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּובא

לידֹו. ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע ּופאה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשכחה

ג ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

היּו‡. ּכיצד? חברּתּה. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין
ּבּׁשנּיה ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח

.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה
אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים[=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ׁשּתהיה והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
מּצד ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה לעצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַָזה

מפסיק‚. היה אם ׁשהּוא[מפריד]וכן הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
אּמה. עׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ארּבע ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרחב
ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא הּיחיד, ׁשביל ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
ּבימֹות קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש הּפחֹות ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרּבים

ק אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ּובימֹות ּבימֹותהחּמה בּוע ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמים

חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
ׁשהפסיק אֹו - נזרעה ולא ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה[=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּתי על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
אֹו הּבּור אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
רבע. ּבית רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּניר

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע ְֲִֵֶֶַַַָָָאבל

ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ
מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
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.Âּתּלים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע
יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - עמּקֹות מקֹומֹות ּומקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַָֻּגבֹוהין
הּמקֹום נחרׁש אּלא ּכאחד, אֹותֹו ולזרע ּכּלֹו אֹותֹו ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלחרׁש
אחת ּפאה ּומּניח אחת, ּכׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּגבֹוּה

ההר. ּכל על ההר ְַָָָָָּבסֹוף

.Êמּכל ּפאה נֹותן טפחים, עׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות
מאחת נֹותן מערבין, ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹאחת
ראׁשי ׁשאין ּפי על אף - מעׂשרה ּפחֹות היּו הּכל. ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעל
ּפני על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן מערבין, ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשּורֹות
ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר אם - הּׂשדה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

מפסיק. אינֹו לאו, ואם מפסיק; זה, ְְְִִִִֵֶַַַָמּצד

.Áׁשהיא ּפי על אף - אילנֹות ּבּה ׁשּיׁש ׂשדה ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּזֹורע
מלּבנֹות מרובעות]מלּבנֹות ּכל[ערוגות ואין האילנֹות, ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָ

ידּוע ׁשהּדבר הּׂשדה; לכל אחת ּפאה נֹותן - מערב ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּזרע
הּזרע. נחלק האילנֹות מקֹום ּומּפני היא, אחת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּׂשדה

.Ëעׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה
מּבית ּביתר אילנֹות עׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ּבית ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּבתֹו
האילנֹות ׁשהרי - ּומלּבן מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָסאה,
מלּבנֹות. מלּבנֹות זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻמרחקין

.Èלכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
ּומׂשימֹו ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבצלים,

מלּבנֹות. ְְְְַַמלּבנֹות

.‡Èׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ּכּלּה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻׂשדה
ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו קצר ליּבׁש מקֹומֹות ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּה
מּזֹו זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ׁשּנׁשאר ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֻעד
ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני ּדר היה אם -ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ּכגֹון ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָערּוגֹות,
נזרעּו'; ערּוגֹות 'ערּוגֹות אֹומר: ׁשהרֹואה ּומלּבן, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמלּבן
וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ׂשדֹות, אֹותֹו ׁשּזֹורעין מין היה ְְְְְְִִִִִֶָָָָואם

לּכל. אחת ּפאה נֹותן -ֵֵַַַָֹ

.·Èמּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה
ּבאמצע כלולח כדרך השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ

מּניחהקוצרים] ּבאמצע, ויבׁש מּכאן ולח מּכאן לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן

.‚Èוכּיֹוצא ּפֹולין אֹו אפּונים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָׂשדה
מקצת ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו והיה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹּבהן,
לזה ּפאה להּניח חּיב - ּגרן מּמּנּו ויעׂשה יבׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׂשדה
ּבפני יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו, ּבפני לח אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמֹוכר

הן. מינין ּכׁשני והּגרן, ׁשהּׁשּוק ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹעצמֹו;

.„Èעֹוׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף - אחד מין ׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע
ּפי על אף - מינין ׁשני זרעּה אחת; ּפאה מּניח ּגרנֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ּבפני זה למין ּפאה נֹותן אחד, ּגרן אֹותן עֹוׂשה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשהּוא

עצמֹו. ּבפני זה למין ּופאה ְְְְִִֵֵֶַַָעצמֹו

.ÂËמיני ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין ּגונים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָזרעּה
נֹותן אחד, ּגרן עׂשין אם - ׂשעֹורים מיני ׁשני אֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹחּטים
הלכה זה, ודבר ּפאֹות; ׁשּתי נֹותן ּגרנֹות, ׁשּתי אחת; ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפאה

מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה

.ÊË,ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות; ׁשּתי נֹותנין ׁשחלקּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

ּכ ואחר הּׂשדה, חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין אחת. ּפאה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻנֹותנין
ׁשּלקח וזה ּכלּום; מפריׁש אינֹו הּקצּור, ׁשּלקח זה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלקּו
ונׁשּתּתפּו, חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקמה,
מחלקֹו מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר החצי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוקצרּו
ׁשּנקצר. החצי על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבּקמה

.ÊÈ,הּגיע לא וחציּה ׁשליׁש, עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׂשדה
ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי וקצר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוהתחיל
- ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשליׁש,
על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על הראׁשֹון מן ְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמפריׁש
האחרֹון. על הראׁשֹון מן לא אבל האחרֹון; ועל ְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֹהראׁשֹון

.ÁÈ- הרּבה לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר
מחלקֹו ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל הּׂשדה, ּכל מכר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאם
וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר, הּׂשדה ּבעל התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקח.
ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן הּׂשדה ּבעל - ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמקצת
מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. נתחּיב לקצר, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשהתחיל

ּׁשּׁשּיר. מה על הּׂשדה ּובעל ּׁשּלקח, מה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּלֹוקח

.ËÈהּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה
והּבּדים מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל האילנֹות; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבין
זה הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל. ּפאה ונֹותנין אחת, ְְְִֵֶַַַָָֹּכׂשדה

.Îלקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים
ּפאה נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

ְְַלעצמֹו.

.‡Îוחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחרּובין
ּכׂשדה ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, חרּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבצד
את רֹואין הּצדדין ׁשני היּו לכּלן; אחת ּופאה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻאחת,
מּצד מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ואין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהאמצעּיים,
על האמצעּיים ּומן האמצעּיים על הראׁשֹונים מן ְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא אבל ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהראׁשֹונים,

.·Îהעיר,הּזי מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - תים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הן הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש זיתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון

לכּלן. אחת ּופאה אחת, ְְֵֶַַַַָָָֻּכׂשדה

.‚Îלהקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּבֹוצר
- ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד הּגפן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמעל
אינֹו אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר 'מדל'; הּנקרא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּוא
על ואף - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ּולפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹמדל,
נֹותן אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ׁשּבצר ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּפי
הּׁשאר מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; לזה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּפאה

לּכל. הראּויה ּפאה ,לדר ְְִִִֵֶַַָָָֹֹׁשהּניח

ד ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

ּבׁשעת‡. הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזה
ויקצר; הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל אֹו ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקצירה,
נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת הּנֹופל ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוהּוא,
מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן הרי ּכאחת, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - הּיד מאחר אֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמּגל,

אינֹו·. ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ְְִֵֵֵַַָָָָָֹהיה
מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלקט;

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה לקט. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָידֹו
ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו מלא ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּקצר

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - הארץ על ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּידֹו

ּכל‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה
ויכֹולה ׁשּבצּדּה לּקמה מּגיע ראׁשּה היה אם - ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסביבֹותיה
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי

להּקצר„. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו
ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים

ּבעל‰. ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרּוח
ראּויה היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט עם ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית
ׁשעּור הּוא וכּמה אנס. ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלעׂשֹות,

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת ְְְִֵֶַַַַָָזה?

.Âהּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט
עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּנֹוגעֹות הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהן היא איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ
ׁשּנאמר: - לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק לקט, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהיתה

.מּׁשּל לפניהן הּנח ְְֲִִֵֶֶַַַֹ"ּתעזב",

.Êּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה
קנסּוהּו; הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות
והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו חּטים, ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹעליו
הרי ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהגּדיׁשּוהּו

לענּיים. ֲִִֵָהן

.Áלרּבץ ׁשּילּקטּו[=להרטיב]הצר קדם ׂשדהּו את ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֻ
מּתר הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה לקט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻהענּיים
לרּבץ. אסּור הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ואם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻלרּבץ;
העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל את קּבץ ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואם

חסידּות. מּדת זֹו הרי - ְְֲֲִִִֵֶַויּטלּנּו

.Ëהחרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים
לענּיים ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי הּקמה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה. ּבתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּתנה
ׁשחר, ׁשּנמצא ּפי על ואף ּגררּוהּו. הּלקט מן ׁשּמא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹענּיים;
לקט. הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה 'הרי אֹומרין: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאין

.Èמפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
זֹו, היא הּלקט 'אם מהן: אחת על ואֹומר ׁשּבֹולֹות, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּתי
ׁשהיא הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם לענּיים; היא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי
ּומתנה וחֹוזר ׁשנּיה'; ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, ׁשּבלת ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹחּיבת
והאחרת לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ׁשּבלת על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכן

מעׂשר. ְֲִֵֶַּתהיה

.‡Èּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין אבל ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאחריו;
אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ּבנֹו ילּקט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלקצר,

אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו אחריו, ללּקט ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּובניו
ּבׂשכרֹו. רביעֹו אֹו ְְְִִִָׁשליׁשֹו

.·Èמּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמי
חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע אחד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת

הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי -ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È,ׂשדהּו ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָואסּור
ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו ויברחּו. הענּיים ׁשּיראּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָּכדי
ואם ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - לקט ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלּטל

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני מּניחן ְְִִֵֵַַָָָלאו,

.„È;הפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֻהּמפקיר
רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ׁשּנׁשר ְֵֵֶַַַָֻמאחר

.ÂË,ּגרּגרין ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאיזה
ּגרּגרין ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול מן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּנפרטין

ּפרט. אינֹו אחת, ְֵֶֶַַַּבבת

.ÊËונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה
- לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה ּפרט. אינֹו - ונפרט ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלארץ
ּפרט; ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה

ּפרט הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול עלוכן [כמגדיש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
למעלה] שהוזכר הּגפןהלקט ּתחת הּכלּכּלה את והּמּניח .ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָ

הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבׁשעה

.ÊÈמעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
ּכתף לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש מפּזרֹות. ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָֻאּלא

לענּיים. - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא הרי -ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

.ÁÈּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה
ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;

ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים לגעּכל בכל[שיכול ת ְְֲִִֵֶַָָָָָ
בנפרד] לׁשארגרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ

לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן העֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
הּוא הרי יחידי, וגרּגר לעצמן; אֹותן ּבֹוצרין הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא

ֵעֹוללֹות.

.Îעֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה
נקרצת אם ּבעל[=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Î:ׁשּנאמר - ענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻּכרם
הּפרט ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות

.·Îׁשּיתחיל עד ועֹוללֹות, ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאין
,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר: - ּכרמֹו את לבצר הּכרם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבעל
ׁשלׁשה ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה תעֹולל"; ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹלא

רביע. עֹוׂשין ׁשהן ְְִִֵֶֶַאׁשּכֹולֹות

.‚Îאין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש
העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם לענּיים; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָהעֹוללֹות

להקּדׁש. ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָלענּיים,

.„Îזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזֹומר
העֹוללֹות. ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָּכדרּכֹו;

.‰Î;ּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּגֹוי
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ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה לקט. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָידֹו
ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו מלא ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּקצר

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - הארץ על ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּידֹו

ּכל‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה
ויכֹולה ׁשּבצּדּה לּקמה מּגיע ראׁשּה היה אם - ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסביבֹותיה
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי

להּקצר„. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו
ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים

ּבעל‰. ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרּוח
ראּויה היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט עם ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית
ׁשעּור הּוא וכּמה אנס. ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלעׂשֹות,

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת ְְְִֵֶַַַַָָזה?

.Âהּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט
עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּנֹוגעֹות הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהן היא איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ
ׁשּנאמר: - לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק לקט, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהיתה

.מּׁשּל לפניהן הּנח ְְֲִִֵֶֶַַַֹ"ּתעזב",

.Êּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה
קנסּוהּו; הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות
והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו חּטים, ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹעליו
הרי ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהגּדיׁשּוהּו

לענּיים. ֲִִֵָהן

.Áלרּבץ ׁשּילּקטּו[=להרטיב]הצר קדם ׂשדהּו את ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֻ
מּתר הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה לקט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻהענּיים
לרּבץ. אסּור הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ואם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻלרּבץ;
העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל את קּבץ ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואם

חסידּות. מּדת זֹו הרי - ְְֲֲִִִֵֶַויּטלּנּו

.Ëהחרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים
לענּיים ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי הּקמה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה. ּבתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּתנה
ׁשחר, ׁשּנמצא ּפי על ואף ּגררּוהּו. הּלקט מן ׁשּמא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹענּיים;
לקט. הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה 'הרי אֹומרין: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאין

.Èמפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
זֹו, היא הּלקט 'אם מהן: אחת על ואֹומר ׁשּבֹולֹות, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּתי
ׁשהיא הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם לענּיים; היא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי
ּומתנה וחֹוזר ׁשנּיה'; ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, ׁשּבלת ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹחּיבת
והאחרת לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ׁשּבלת על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכן

מעׂשר. ְֲִֵֶַּתהיה

.‡Èּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין אבל ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאחריו;
אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ּבנֹו ילּקט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלקצר,

אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו אחריו, ללּקט ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּובניו
ּבׂשכרֹו. רביעֹו אֹו ְְְִִִָׁשליׁשֹו

.·Èמּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמי
חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע אחד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת

הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי -ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È,ׂשדהּו ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָואסּור
ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו ויברחּו. הענּיים ׁשּיראּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָּכדי
ואם ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - לקט ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלּטל

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני מּניחן ְְִִֵֵַַָָָלאו,

.„È;הפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֻהּמפקיר
רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ׁשּנׁשר ְֵֵֶַַַָֻמאחר

.ÂË,ּגרּגרין ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאיזה
ּגרּגרין ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול מן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּנפרטין

ּפרט. אינֹו אחת, ְֵֶֶַַַּבבת

.ÊËונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה
- לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה ּפרט. אינֹו - ונפרט ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלארץ
ּפרט; ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה

ּפרט הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול עלוכן [כמגדיש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
למעלה] שהוזכר הּגפןהלקט ּתחת הּכלּכּלה את והּמּניח .ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָ

הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבׁשעה

.ÊÈמעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
ּכתף לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש מפּזרֹות. ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָֻאּלא

לענּיים. - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא הרי -ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

.ÁÈּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה
ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;

ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים לגעּכל בכל[שיכול ת ְְֲִִֵֶַָָָָָ
בנפרד] לׁשארגרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ

לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן העֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
הּוא הרי יחידי, וגרּגר לעצמן; אֹותן ּבֹוצרין הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא

ֵעֹוללֹות.

.Îעֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה
נקרצת אם ּבעל[=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Î:ׁשּנאמר - ענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻּכרם
הּפרט ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות

.·Îׁשּיתחיל עד ועֹוללֹות, ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאין
,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר: - ּכרמֹו את לבצר הּכרם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבעל
ׁשלׁשה ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה תעֹולל"; ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹלא

רביע. עֹוׂשין ׁשהן ְְִִֵֶֶַאׁשּכֹולֹות

.‚Îאין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש
העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם לענּיים; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָהעֹוללֹות

להקּדׁש. ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָלענּיים,

.„Îזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזֹומר
העֹוללֹות. ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָּכדרּכֹו;

.‰Î;ּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּגֹוי
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חּיב, יׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל
ּפטּור. ּגֹוי ְֶָוׁשל

.ÂÎ- עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבן
האׁשּכֹול עם נקרצת ואם לעני; שלו]נֹותנן היא יׁש[הרי - ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָ

אחר.[אף]לֹו מקֹום על מעׂשר ּתרּומת ְֲֲֵֵַַַַַָָלעׂשֹותּה

.ÊÎאם - ּביתֹו לתֹו ּובצרן ּגפנים, חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָמי
ענבים עראי]לאכלן הּׁשכחה[בציר ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹוללֹות וחּיב הרבעי, מותנהּומן בעוללות החיוב [שאין ְְְִִֵַָָָ
מקצתן.בבציר] ׁשּיר ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין ּבצרן ואם ;ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

שלישי יום

ה ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

הּׂשדה,‡. ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹהעמר
אּלּו ׁשכחּוהּו ּפֹועלים, ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה ּבעל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹׁשכחֹו
ּבׁשעה אֹותֹו ורֹואין עֹוברין אחרים ׁשם והיּו ְְְְֲִִִֵֵָָָָָואּלּו
ואפּלּו אדם. ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד ׁשכחה; אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשכחּוהּו

ׁשכחה. זה הרי נׁשּכח, אם - הּטמּון ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹעמר

ׁשהּפֹועלים·. אני 'יֹודע ואמר: ּבעיר, הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ׁשכחה; זה הרי ׁשכחּוהּו, - ּפלֹוני' ׁשּבמקֹום עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹׁשֹוכחין
ׁשכחה; אינֹו - ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
אפּלּו ּבעיר, אבל הּׁשכחה, הּוא ּבּׂשדה, מעּקרֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשכּוח
"וׁשכחּת ׁשּנאמר: - ׁשכחה זה הרי ׁשכח, ּולבּסֹוף ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָזכּור

ּבעיר. לא ּבּׂשדה", ִֶֶַָָֹֹעמר

את‚. זֹוכר והּוא ּבקׁש חּפּוהּו אֹו ּבפניו הענּיים ְְְְֲִִִֵֶַָָָָעמדּו
ּוׁשכחֹו ּבּׂשדה והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּקׁש,
ּפי על אף למקֹום, מּמקֹום נטלֹו אם אבל ׁשכחה; אינֹו -ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
ּוׁשכחֹו לּכלים, אֹו לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו לּגּפה סמּו ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהּניחֹו

ׁשכחה. זה הרי -ְֲִֵֶָ

וׁשכח„. חברֹו, ּגּבי על והּניחֹו לעיר, להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל
העליֹון זכר אם - ׁשניהן עצמו]את ׁשּיפּגע[מצד קדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשכחה[=שיתקל] הּתחּתֹון אין מכוסהּבֹו, הוא [שהרי ְְִֵַַָ
ׁשכחה.בעליון] הּתחּתֹון לאו, ואם ;ְְְִִַַָָ

ׁשם‰. וׁשכח חברֹו, ׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמרין ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפּו
ּפּזרה אבל ;"בׂשד קציר" ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹעמר

ׁשכחה. זה הרי - וׁשכח ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו

.Â- הרביעי את וׁשכח ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנֹוטל
החמיׁשי; ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ׁשּׁשי, ׁשם היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאם
החמיׁשי, את לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהה - ּבלבד חמּׁשה היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

ׁשכחה. הרביעי ְְֲִִִֵָָהרי

.Êאינֹו - מהן אחד את וׁשכח מערּבבין, ׁשעמריה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׂשדה
סביבֹותיו. ּכל את ׁשּיּטל עד ְְִִִֶֶַָָָֹׁשכחה,

.Áׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלּוף
קמה, וׁשכח ּבּלילה הּקֹוצר ׁשכחה. להן יׁש ּבארץ, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָטמּונין
להן יׁש - ׁשּׁשכח הּסּומה וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעּמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
לּטל מתּכּון ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומה היה ואם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹׁשכחה;
על קֹוצר 'הריני האֹומר: וכל ׁשכחה. לֹו אין הּגס, הּגס ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאת
ׁשּכל ׁשכחה; לֹו יׁש - נֹוטל' אני ׁשֹוכח, ּׁשאני מה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמנת

ּבטל. ּתנאֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה

.Ë,לבהמה להאכילּה נגמרה ׁשּלא עד ׁשּקצרּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּתבּואה
וכן עמרים, עׂשאּה ולא אגּדֹות אגּדֹות קצרּה אם ְְְְֲֲֲֳִִֵֵָָָָָֹֻֻוכן
לּׁשּוק להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן והּבצלים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּׁשּומים
ׁשכחה. להן אין - ּגרן מהן להעמיד עמרים עׂשאן ְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹולא

.È- ּולאחריו לפניו וׁשכח לקצר, ׁשהתחיל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּקֹוצר
תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו וׁשּלפניו ׁשכחה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלאחריו
לאחריו. ויּניחֹו מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה, אינֹו - ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלקחּתֹו"

.‡Èּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשנים
- ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו וזה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָלצפֹון
הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל מּפני ׁשכחה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּלפניהן
ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר חברֹו. ׁשל ְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלאחריו
עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו מּמּנּו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשהתחילּו
ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, הּמזרח ׁשּמן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשּורֹות
לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל הּׁשּורֹות וכן ְֳִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשכּוח.
ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, מאמצע ׁשנים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהתחילּו
ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחֹוריהן
עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא ׁשעדין לּמזרח ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹהּמערב

ׁשכּוח. ֵֶַָׁשאינֹו

.·È,האלּמֹות ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,
ּומּמקֹום אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', הּנקראין ְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהן

ׁשליׁש למקֹום העמרהּׁשני וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום י, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
למקֹום העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ׁשּפּנה ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָָּבׁשעה
מּמקֹום ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
העמרים ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, מלאכה ּגמר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא
ּוכׁשּפּנה ׁשכחה; לֹו אין וׁשכח, מלאכה ּגמר ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמקֹום

ׁשכחה. לֹו יׁש מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָמּמקֹום

.‚Èמקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְֵֶֶֶַָָָָאיזה
אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל לקּבץ ְְְֳִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו
ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש למקֹום מּׁשם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלהֹוליכן
ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין הּמקֹום הּוא מלאכה, ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָּגמר
אחר. למקֹום להֹוליכן ּכדי ּגדֹולֹות אלּמֹות מהם ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֻלעׂשֹות

.„Èאינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי
- ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשכחה.

ׁשכחה. ְִֵָָאינן

.ÂË- מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻׁשני
ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני ׁשכחה. אינן - ּוׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָֹׁשכחה;

ׁשכחה. אינן - ְְִֵָָָֹּוׁשלׁשה

.ÊËהּמבּדלין ׁשנים - האילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻׁשּתי
"לעני ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ּתעזב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹולּגר

.ÊÈקּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה. אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּוׁשכחֹו
קּבין ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ

.ÁÈ,ׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹהעמר
על אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר "וׁשכחּת ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אף - עמרים ׁשני ׁשכח סאתים. סאתים העמרים ׁשּכל ְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפי
מהן אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ּבׁשניהן ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
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אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָסאתים,
מּסאתים. יתר ּבׁשניהן ְִִִֵֵֶַָָָָהיה

.ËÈאין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקמה
ּבריאֹות הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - סאתים ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָּבּה
היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוארּכֹות,
ׁשכחה. אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן אחר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻראּויה

.Îאינן - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּתבּואה סאה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָׁשכח
ּובפרֹות ּובבצלים ּבׁשּום וכן ׁשכחה; ׁשניהן אּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָמצטרפין,
ּובׁשניהן ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן

ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים

.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח
ׁשּסביבֹותיו עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשכחה,
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואין

העמר. מּמין ִִֶַָָָֹהּקמה

.·Îסאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח
- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,

ׁשכחה. ְִֵָָאינּה

.‚Îּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה
היה אם אבל 'הּביׁשני'. אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנֹוטף
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע

.„Îהיה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה
נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ּבצד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעֹומד
נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים זה ּבֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּדברים ּבּמה ׁשכחה. לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוׁשכח
אם אבל המפרסם. זה ּבאילן התחיל ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָֹֻאמּורים?
ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - מקצתֹו וׁשכח ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהתחיל
מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ׁשּיהיה והּוא, מפרסם; ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא
האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ׁשכחה, אינֹו - סאתים ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאבל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‰Îׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶַַַַָָֹזית
ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין זיתים ִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל
אינֹו - האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ׁשּורה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל
ּבלבד? זית אמרּו ולּמה הסּתירּוהּו. הּׁשּורֹות ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשכחה;

הּזמן. ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני

.ÂÎאת לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה

ויׁשּכח הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ולּטלּה; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹידֹו
האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל

.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר
ׁשהרי ּובפאה; ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּובצרֹו
הּוא והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה הרי אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ו ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

והּוא‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה
עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר

ׁשּקֹוצר·. אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה
מפריׁש - מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזרע
ּגדֹולה', 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה החמּׁשים, מן אחד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָמּמּנּו
ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר
זה ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ּבּתֹורה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני

הּנקרא‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר
ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ'מעׂשר
ועליו מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ּגאל "ואם נאמר: ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֹועליו
ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת ּתעּׂשר... "עּׂשר ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנאמר:

וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ׁשמֹו לׁשּכן יבחר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָאׁשר

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ּובחמיׁשית; ּוברביעית ְְְֲֲִִִִִִִִִַַַַָָָּובּׁשנּיה
מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - הּׁשבּוע ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָמן
'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָהּׁשאר
עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ּבׁשּתי ואין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָעני',
ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה ּבּתֹורה: נאמר ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹועליו
הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ּבּׁשנה ּתבּואת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמעׂשר
מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה "ּכי נאמר: ועליו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָוכּו'",

וכּו'". הּמעׂשר ׁשנת הּׁשליׁשית, ּבּׁשנה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתבּואת

ולא‰. ּתרּומה, לא ּבּה ואין הפקר; ּכּלּה - הּׁשמּטה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשנת
ּובחּוצה עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹֹמעׂשרֹות
מצרים ּבארץ מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
ׁשארצֹות מּפני עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּובעּמֹון
נסמכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלּו
מפריׁשין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעליה
ּבׁשנער, אבל ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב עּמֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבארץ

הּׁשנים. רב ּכסדר ׁשני, מעׂשר ּבּׁשביעית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמפריׁשין

.Âאחד מּמּנּו מפריׁש הּלוי, ׁשּלֹוקח ראׁשֹון ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשר
נאמר ועליו מעׂשר; ּתרּומת והּוא לּכהן, ונֹותנֹו ְְְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹמעׂשרה,

ּתדּבר". הלוּים "ואל ְְְִִֵֶַַַָּבּתֹורה:
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אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָסאתים,
מּסאתים. יתר ּבׁשניהן ְִִִֵֵֶַָָָָהיה

.ËÈאין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקמה
ּבריאֹות הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - סאתים ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָּבּה
היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוארּכֹות,
ׁשכחה. אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן אחר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻראּויה

.Îאינן - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּתבּואה סאה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָׁשכח
ּובפרֹות ּובבצלים ּבׁשּום וכן ׁשכחה; ׁשניהן אּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָמצטרפין,
ּובׁשניהן ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן

ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים

.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח
ׁשּסביבֹותיו עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשכחה,
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואין

העמר. מּמין ִִֶַָָָֹהּקמה

.·Îסאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח
- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,

ׁשכחה. ְִֵָָאינּה

.‚Îּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה
היה אם אבל 'הּביׁשני'. אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנֹוטף
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע

.„Îהיה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה
נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ּבצד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעֹומד
נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים זה ּבֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּדברים ּבּמה ׁשכחה. לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוׁשכח
אם אבל המפרסם. זה ּבאילן התחיל ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָֹֻאמּורים?
ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - מקצתֹו וׁשכח ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהתחיל
מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ׁשּיהיה והּוא, מפרסם; ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא
האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ׁשכחה, אינֹו - סאתים ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאבל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‰Îׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶַַַַָָֹזית
ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין זיתים ִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל
אינֹו - האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ׁשּורה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל
ּבלבד? זית אמרּו ולּמה הסּתירּוהּו. הּׁשּורֹות ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשכחה;

הּזמן. ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני

.ÂÎאת לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה

ויׁשּכח הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ולּטלּה; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹידֹו
האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל

.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר
ׁשהרי ּובפאה; ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּובצרֹו
הּוא והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה הרי אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ו ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

והּוא‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה
עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר

ׁשּקֹוצר·. אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה
מפריׁש - מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזרע
ּגדֹולה', 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה החמּׁשים, מן אחד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָמּמּנּו
ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר
זה ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ּבּתֹורה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני

הּנקרא‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר
ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ'מעׂשר
ועליו מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ּגאל "ואם נאמר: ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֹועליו
ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת ּתעּׂשר... "עּׂשר ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנאמר:

וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ׁשמֹו לׁשּכן יבחר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָאׁשר

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ּובחמיׁשית; ּוברביעית ְְְֲֲִִִִִִִִִַַַַָָָּובּׁשנּיה
מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - הּׁשבּוע ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָמן
'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָהּׁשאר
עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ּבׁשּתי ואין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָעני',
ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה ּבּתֹורה: נאמר ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹועליו
הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ּבּׁשנה ּתבּואת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמעׂשר
מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה "ּכי נאמר: ועליו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָוכּו'",

וכּו'". הּמעׂשר ׁשנת הּׁשליׁשית, ּבּׁשנה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתבּואת

ולא‰. ּתרּומה, לא ּבּה ואין הפקר; ּכּלּה - הּׁשמּטה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשנת
ּובחּוצה עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹֹמעׂשרֹות
מצרים ּבארץ מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
ׁשארצֹות מּפני עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּובעּמֹון
נסמכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלּו
מפריׁשין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעליה
ּבׁשנער, אבל ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב עּמֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבארץ

הּׁשנים. רב ּכסדר ׁשני, מעׂשר ּבּׁשביעית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמפריׁשין

.Âאחד מּמּנּו מפריׁש הּלוי, ׁשּלֹוקח ראׁשֹון ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשר
נאמר ועליו מעׂשר; ּתרּומת והּוא לּכהן, ונֹותנֹו ְְְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹמעׂשרה,

ּתדּבר". הלוּים "ואל ְְְִִֵֶַַַָּבּתֹורה:
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.Êמעׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבעל
ׂשבעֹו, ּכדי הּמעׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעני

וׂשבעּו". ,ּבׁשערי "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

.Áיפחֹות לא נתן, החּטים מן אם וכּמה? ׂשבעֹו. ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכדי
ואם מּקב; יפחֹות לא נתן, הּׂשעֹורים מן ואם קב; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָֹמחצי
לא הּגרֹוגרֹות, מן ואם וחצי; מּקב יפחֹות לא הּכּסמין, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹֹֻמן
חמׁש מּמׁשקל יפחֹות לא הּדבלה, מן ואם מּקב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפחֹות
מן ואם לג; מחצי יפחֹות לא הּיין, מן ואם סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹועׂשרים
נתן הּקב. רבע הארז, מן מרביעית; יפחֹות לא נתן, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשמן
חמּׁשה מׁשקל והּוא ליטרה, מׁשקל לֹו נֹותן ירק, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו
האגֹוזים, מן קּבין; ׁשלׁשת החרּובין, מן ּדינר; ְְֱִִִִִִִֶֶַָָָֹֹּוׁשלׁשים
ׁשּתים; הרּמֹונים, מן חמּׁשה; האפרסקין, מן ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָעׂשרה;
מּכדי יפחֹות לא הּפרֹות, מּׁשאר לֹו נתן ואם אחד. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואתרֹוג,

סעּודֹות. ׁשּתי מזֹון ּבדמיהן ויּקח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַׁשּימּכרם

.Ëלּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט, ּדבר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָֻהיה
ּביניהן. מחּלקין והן לפניהן, נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד אחד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלכל

.Èהנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומעׂשר
עני ואפּלּו ּכרהֹו; על ונֹוטלין ּבאין הענּיים אּלא ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָלּבעלים,
יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּביׂשראל,

ׁשּירצה. עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים, הנאה טֹובת ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבֹו

.‡Èאֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן, מעׂשר לֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹהיה
מחּל - והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש לֹו יׁש - קֹומיּדעֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשאמרנּו. ּכּׁשעּור ׁשּיעבר, עני ְְֲִִֶֶַַַָָָֹלכל

.·Èּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
לכל מחּלקֹו ּבּבית, הּמעׂשר היה אם אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׂשבעֹו?
אּלא ׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ּכזית; ּכזית אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהענּיים
"ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח, ׁשם מֹוצא אינֹו ׁשהרי - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּׂשדה

וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי

.‚Èּופֹוטרין ּתחּלה, לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו
ׁשני ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב לאיׁש. נֹותנין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַָָָָאֹותּה;
האחר לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעׂשר

.„Èמעׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני
לֹו. ונֹותן מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני

.ÂËּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור לקצר, ׂשדה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהמקּבל
ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? עני. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּומעׂשר
אם אבל ּבׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהּׂשדה,
היא ּבלבד קֹוצר ּׁשאּתה מה 'ׁשליׁש הּׂשדה: ּבעל לֹו ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאמר
עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר' מה 'רביע אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשּל
ּבלקט מּתר ,לפיכ הּוא; עני הּקציר ּובׁשעת ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיקצר,
מעׂשר מפריׁשין ׁשאין - עני ּבמעׂשר ואסּור ּופאה. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשכחה

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה והרי ׁשּקצר, אחר אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעני

.ÊËמּתר זה הרי - והעני ּופרֹות, קרקע ׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
הּדמים לוה ואפּלּו ּדמים; נתן לא ׁשעדין ּפי על ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹואף

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה הרי ְְְֲֲִִֵֶַָָָּולקחּה,

.ÊÈמׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמעׂשר
הּתגמּולין את טובה]מּמּנּו ׁשבּויים,[החזר ּבֹו ּפֹודין ואין , ְְְִִִִֵֶֶַַ

ׁשֹוׁשבינּות ּבֹו עֹוׂשין הנישא]ואין לזוג נֹותנין[מתנה ואין , ְְְְִִִֵֵ
ּגמילּות ׁשל ּדבר מּמּנּו מׁשּלחין אבל לצדקה; ּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
אֹותֹו ונֹותנין עני. מעׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו וצרי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָחסדים,

עיר כמתנה]לחבר - אֹותֹו[לרב מֹוציאין ואין ּבטֹובה. ְְְִִִֵֶֶָ
,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: לארץ, לחּוצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמהארץ

וׂשבעּו". ,בׁשערי "ואכלּו ְְְְְִֵֵֶָָָואֹומר:

ז ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

ּׁשראּוי‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות
ּתפּתח "ּפתח ׁשּנאמר: - מּׂשגת הּנֹותן יד היתה אם ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלעני,
,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:

נתן·. ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל
את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - צדקה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹו

האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ולא ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹלבב

לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִֵַָָָָָאין
לרּכב העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. אֹותּה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּׂשיאין
ל קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ועבד הּסּוס ֹועל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
מחסֹורֹו "ּדי ׁשּנאמר: לפניו, לרּוץ ועבד עליו לרּכב ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹסּוס
אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה לֹו"; יחסר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאׁשר

לעּׁשרֹו. ְְְֶַֻמצּוה

ּומּציעין„. ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום
אּׁשה. לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל מּטה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָלֹו

נֹותן‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא
מן מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? ידֹו. הּׂשגת ּכפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹלֹו
עין מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרעה.
עני ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות הּנֹותן וכל ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשנה;

לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּמתּפרנס

.Â- האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָעני
אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאין
רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ערם, היה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמּיד.
מּיד, ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין היּו ואם ְְְְִִִִִִַַָָהּוא;

אחריו. ּבֹודקין ְְֲִֵַָואין

.Êּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָמפרנסין
למּתנה לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשלֹום.
את להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻמרּבה;
אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ׁשּׁשאל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעני

נכלם". ,ּד יׁשב "אל ְֱִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.Áאחד מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָאין
ּבסלע סאין ארּבע החּטים ּכׁשהיּו ּבפּונדיֹון [שהואהּנמּכר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּבארנּוככר ּוכבר ;ְְֵַָ
וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם הּמּדֹות. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן מראׁשֹותיו, ּתחת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָלּתן
היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן סעּודֹות, ׁשלׁש מזֹון ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹלֹו

ּכבֹודֹו. לפי לֹו נֹותנין אֹותֹו, ְְְִִִִַמּכירין

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Ëונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעני
עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה לׁשם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלֹו
אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינֹו

ּבֹו. ְִִַמׁשּגיחין

.Èּׁשראּוי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי
ּׁשאמדּוהּו מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו, ּכֹופין ּדין ּבית - ֲִִִִֵֵֶֶַַַָלֹו
לּתן. לֹו ּׁשראּוי מה מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלּתן;

ׁשּבתֹות. ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּוממׁשּכנין

.‡Èׁשֹוע הראּוי[=נדיב]אדם מן יתר צדקה נֹותן ׁשהּוא ְִֵֵֶַָָָָָָָ
אסּור - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלֹו,
מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו
לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע עתיד -ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·Èלפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְֲִִִִֵַַַָָאין
הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשבּויים,
מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי מּתר. ׁשם, להם לׂשּום ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻעליהן
- מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר הּתינֹוקֹות ּומן ְֲִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּנׁשים
הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ּגנבה המרּבה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשחזקת

ע לפי הּכל ׁשּלהן? ענּיּותן.מּועט אֹו הּבעלים ׁשר ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

.‚È,ּביתֹו וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָעני
אחרת, עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; לענּיי ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַקֹודמין

."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי" ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

.„Èׁשהל העיר אנׁשי עליו ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמי
היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשם
מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ּופסקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָרּבים,
חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין עּמהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותּה

הציבור]עיר בצרכי המתעסק חכם אֹותּה[תלמיד יּתנּו - ְִִָ
לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו מחּלקּה והּוא עיר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָלחבר

.ÂËּתנּו' אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהאֹומר:
רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו - הּכנסת' לבית ּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָספר
'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל היה ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבֹו;

העיר. אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', ּדינרין ְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָָָמאתים

רביעי יום

ח ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

'הרי‡. האֹומר: ,לפיכ הּנדרים. ּבכלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה,
לּתנּה חּיב - צדקה' הּזֹו הּסלע 'הרי אֹו לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי
ׁשהרי - לׁשּלמֹו" תאחר ּב"לא חּיב אחר, ואם מּיד; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלענּיים
ענּיים, ׁשם אין אם הן. מצּויין והענּיים מּיד, לּתן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָּבידֹו
עד יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ׁשּימצא עד ּומּניח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפריׁש
ּבׁשעה התנה אם וכן להפריׁש; צרי אינֹו עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּימצא
רּׁשאין ּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותּה, התנּדב אֹו ּבצדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

מּתרין. אּלּו הרי - ּבזהב אֹותּה ּולצרף ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָֻלׁשּנֹותּה

אמר:·. ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב ּבצדקה, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס
'הרי ואמר: סלע הפריׁש צדקה. זֹו הרי ּכזֹו', זֹו סלע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'הרי
הּׁשנּיה הרי - 'וזֹו' ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח צדקה', ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָזֹו

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על ואף ְְִֵֵֶַַָָֹצדקה,

'לא‚. ׁשּיאמר: עד יּתן נדר, ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר
נתּכּונּתי'. ְְְִִַַָלכ

עלי„. 'הרי האֹומר: אֹו לצדקה', זֹו 'סלע האֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד
ּבאחרת, לׁשּנֹותּה רצה אם - הּסלע והפריׁש לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
רצּו ואם לׁשּנֹותּה. אסּור הּגּבאי, ליד מּׁשהּגיעה ואם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻמּתר;
אּלא רּׁשאין; אינן ּדינרין, ולעׂשֹותן הּמעֹות לצרף ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּגּבאין
לא אבל לאחרים, מצרפין - לחּלק ענּיים ׁשם אין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹאם

ְְַָלעצמן.

ּכדי‰. הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה
אֹותן ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻלעּׂשֹות
ׁשאסּור ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה, ּופֹורע; ענּיים, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמעֹות

ּבֹו. ֵָלהנֹות

.Âאסּור הּכנסת, לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשּלא ּפי על אף לׁשּנֹותּה, מּתר מצוה, לדבר ואם ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻלׁשּנֹותּה;
אֹו הּמנֹורה' 'זֹו אֹומרין: אּלא מעליה, ּבעליה ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנׁשּתּקע
מּתר מעליה, הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם ּפלֹוני'. ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ'נר

הרׁשּות. לדבר אפּלּו ְְְֲִִַַָָלׁשּנֹותּה

.Êאבל יׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
- ּגֹוי היה עדאם מצוה, לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור ְְְֲִִִִַַַָָָָָ

'הקּדׁשּתי הּגֹוי: יאמר ׁשּמא מעליה; ּבעליה ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיׁשּתּקע
לעצמן'. אֹותֹו ּומכרּו יהּודים, ׁשל הּכנסת לבית ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּדבר

.Á.ּתחּלה מּמּנּו מקּבלין אין הּבית, לבדק ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּגֹוי
מסּים, ּדבר היה ואם לֹו; מחזירין אין מּמּנּו, לקחּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻואם
ּדבר להן יהיה ׁשּלא ּכדי - לֹו מחזירין אבן, אֹו קֹורה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכגֹון
ּבית לבנֹות ולנּו, לכם "לא ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמסּים
לכּתחּלה; מהן מקּבלין הּכנסת, לבית אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאלהינּו".
- אמר לא ואם הפרׁשּתי'; יׂשראל 'ּבדעת ׁשּיאמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּוא,
לחֹומת מהן מקּבלין ואין לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטעּון
אין "ולכם ׁשּנאמר: - ׁשּבּה הּמים לאּמת ולא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹירּוׁשלים,

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ּוצדקה ְְִִִֵֶַָָָָחלק

.Ëואם ּבפרהסיה; הּגֹוים מן צדקה לּטל ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאסּור
מן לּטלּה יכֹול ואינֹו יׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאינֹו
הּגֹוים מן ׂשר אֹו ּומל מּתר. זה הרי - ּבצנעה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻהּגֹוים
לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליׂשראל ממֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשלח
ּגֹוים לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא מלכּות; ׁשלֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום

.הּמל יׁשמע ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹּבּסתר,

.Èל ואין ולכסּותם. ענּיים לפרנסת קֹודם ׁשבּויים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּפדיֹון
ּבכלל הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי, ׁשבּויים; ּפדיֹון ּכמֹו רּבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפׁשֹות. ּבסּכנת ועֹומד הערּמים, ּובכלל והּצמאים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהרעבים
תאּמץ "לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוהּמעלים
ּדם על תעמד "לא ועל ,"יד את תקּפץ ולא ,לבב ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹֹאת
"ּפתח מצות ּובּטל ;"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ועל ,"ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹרע
לרע "ואהבּת ,"עּמ אחי "וחי ּומצות ,"יד את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתפּתח
ואין ּכאּלּו. ּדברים והרּבה לּמות", לקחים ו"הּצל ,"ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכמֹו

ׁשבּויים. ּכפדיֹון רּבה מצוה ְְְְְִִִַָָל

.‡Èלהם ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי
וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. את ּבֹו מֹוציאין - מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָּדבר
אף ׁשבּויים; לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר אֹותם ימּכרּו לא -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

האבנים את וגדרּו הּלבנים, את ׁשהביא ּפי [התקינועל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מֹוכריןלבניין] - לּבנין הּכל והתקינּו הּקֹורֹות, את ּופּצלּו ,ְְְְְִִִִִֶַַַָֹ
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.Ëונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעני
עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה לׁשם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלֹו
אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינֹו

ּבֹו. ְִִַמׁשּגיחין

.Èּׁשראּוי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי
ּׁשאמדּוהּו מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו, ּכֹופין ּדין ּבית - ֲִִִִֵֵֶֶַַַָלֹו
לּתן. לֹו ּׁשראּוי מה מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלּתן;

ׁשּבתֹות. ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּוממׁשּכנין

.‡Èׁשֹוע הראּוי[=נדיב]אדם מן יתר צדקה נֹותן ׁשהּוא ְִֵֵֶַָָָָָָָ
אסּור - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלֹו,
מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו
לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע עתיד -ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·Èלפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְֲִִִִֵַַַָָאין
הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשבּויים,
מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי מּתר. ׁשם, להם לׂשּום ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻעליהן
- מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר הּתינֹוקֹות ּומן ְֲִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּנׁשים
הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ּגנבה המרּבה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשחזקת

ע לפי הּכל ׁשּלהן? ענּיּותן.מּועט אֹו הּבעלים ׁשר ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

.‚È,ּביתֹו וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָעני
אחרת, עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; לענּיי ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַקֹודמין

."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי" ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

.„Èׁשהל העיר אנׁשי עליו ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמי
היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשם
מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ּופסקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָרּבים,
חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין עּמהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותּה

הציבור]עיר בצרכי המתעסק חכם אֹותּה[תלמיד יּתנּו - ְִִָ
לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו מחּלקּה והּוא עיר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָלחבר

.ÂËּתנּו' אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהאֹומר:
רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו - הּכנסת' לבית ּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָספר
'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל היה ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבֹו;

העיר. אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', ּדינרין ְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָָָמאתים
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'הרי‡. האֹומר: ,לפיכ הּנדרים. ּבכלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה,
לּתנּה חּיב - צדקה' הּזֹו הּסלע 'הרי אֹו לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי
ׁשהרי - לׁשּלמֹו" תאחר ּב"לא חּיב אחר, ואם מּיד; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלענּיים
ענּיים, ׁשם אין אם הן. מצּויין והענּיים מּיד, לּתן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָּבידֹו
עד יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ׁשּימצא עד ּומּניח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפריׁש
ּבׁשעה התנה אם וכן להפריׁש; צרי אינֹו עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּימצא
רּׁשאין ּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותּה, התנּדב אֹו ּבצדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

מּתרין. אּלּו הרי - ּבזהב אֹותּה ּולצרף ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָֻלׁשּנֹותּה

אמר:·. ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב ּבצדקה, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס
'הרי ואמר: סלע הפריׁש צדקה. זֹו הרי ּכזֹו', זֹו סלע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'הרי
הּׁשנּיה הרי - 'וזֹו' ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח צדקה', ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָזֹו

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על ואף ְְִֵֵֶַַָָֹצדקה,

'לא‚. ׁשּיאמר: עד יּתן נדר, ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר
נתּכּונּתי'. ְְְִִַַָלכ

עלי„. 'הרי האֹומר: אֹו לצדקה', זֹו 'סלע האֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד
ּבאחרת, לׁשּנֹותּה רצה אם - הּסלע והפריׁש לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
רצּו ואם לׁשּנֹותּה. אסּור הּגּבאי, ליד מּׁשהּגיעה ואם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻמּתר;
אּלא רּׁשאין; אינן ּדינרין, ולעׂשֹותן הּמעֹות לצרף ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּגּבאין
לא אבל לאחרים, מצרפין - לחּלק ענּיים ׁשם אין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹאם

ְְַָלעצמן.

ּכדי‰. הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה
אֹותן ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻלעּׂשֹות
ׁשאסּור ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה, ּופֹורע; ענּיים, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמעֹות

ּבֹו. ֵָלהנֹות

.Âאסּור הּכנסת, לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשּלא ּפי על אף לׁשּנֹותּה, מּתר מצוה, לדבר ואם ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻלׁשּנֹותּה;
אֹו הּמנֹורה' 'זֹו אֹומרין: אּלא מעליה, ּבעליה ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנׁשּתּקע
מּתר מעליה, הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם ּפלֹוני'. ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ'נר

הרׁשּות. לדבר אפּלּו ְְְֲִִַַָָלׁשּנֹותּה

.Êאבל יׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
- ּגֹוי היה עדאם מצוה, לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור ְְְֲִִִִַַַָָָָָ

'הקּדׁשּתי הּגֹוי: יאמר ׁשּמא מעליה; ּבעליה ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיׁשּתּקע
לעצמן'. אֹותֹו ּומכרּו יהּודים, ׁשל הּכנסת לבית ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּדבר

.Á.ּתחּלה מּמּנּו מקּבלין אין הּבית, לבדק ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּגֹוי
מסּים, ּדבר היה ואם לֹו; מחזירין אין מּמּנּו, לקחּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻואם
ּדבר להן יהיה ׁשּלא ּכדי - לֹו מחזירין אבן, אֹו קֹורה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכגֹון
ּבית לבנֹות ולנּו, לכם "לא ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמסּים
לכּתחּלה; מהן מקּבלין הּכנסת, לבית אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאלהינּו".
- אמר לא ואם הפרׁשּתי'; יׂשראל 'ּבדעת ׁשּיאמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּוא,
לחֹומת מהן מקּבלין ואין לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטעּון
אין "ולכם ׁשּנאמר: - ׁשּבּה הּמים לאּמת ולא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹירּוׁשלים,

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ּוצדקה ְְִִִֵֶַָָָָחלק

.Ëואם ּבפרהסיה; הּגֹוים מן צדקה לּטל ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאסּור
מן לּטלּה יכֹול ואינֹו יׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאינֹו
הּגֹוים מן ׂשר אֹו ּומל מּתר. זה הרי - ּבצנעה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻהּגֹוים
לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליׂשראל ממֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשלח
ּגֹוים לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא מלכּות; ׁשלֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום

.הּמל יׁשמע ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹּבּסתר,

.Èל ואין ולכסּותם. ענּיים לפרנסת קֹודם ׁשבּויים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּפדיֹון
ּבכלל הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי, ׁשבּויים; ּפדיֹון ּכמֹו רּבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפׁשֹות. ּבסּכנת ועֹומד הערּמים, ּובכלל והּצמאים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהרעבים
תאּמץ "לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוהּמעלים
ּדם על תעמד "לא ועל ,"יד את תקּפץ ולא ,לבב ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹֹאת
"ּפתח מצות ּובּטל ;"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ועל ,"ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹרע
לרע "ואהבּת ,"עּמ אחי "וחי ּומצות ,"יד את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתפּתח
ואין ּכאּלּו. ּדברים והרּבה לּמות", לקחים ו"הּצל ,"ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכמֹו

ׁשבּויים. ּכפדיֹון רּבה מצוה ְְְְְִִִַָָל

.‡Èלהם ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי
וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. את ּבֹו מֹוציאין - מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָּדבר
אף ׁשבּויים; לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר אֹותם ימּכרּו לא -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

האבנים את וגדרּו הּלבנים, את ׁשהביא ּפי [התקינועל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מֹוכריןלבניין] - לּבנין הּכל והתקינּו הּקֹורֹות, את ּופּצלּו ,ְְְְְִִִִִֶַַַָֹ
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לא - וגמרּו ּבנּו אם אבל ּבלבד. ׁשבּויים לפדיֹון ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֹהּכל
הּצּבּור. מן לפדיֹונם יגּבּו אּלא הּכנסת, ּבית את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָימּכרּו

.·Èּתּקּון מּפני ּדמיהם, על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאין
לׁשּבֹותם; אחריהם רֹודפים האֹויבים יהיּו ׁשּלא - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהעֹולם
יהיּו ׁשּלא - העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואין
ּבׁשמירתם. ּומרּבים העל, את עליהם מכּבידין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהאֹויבים

.‚Èוׁשבּו מהן, ׁשּלוה אֹו לּגֹוים, ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם - ּבהלואתן אֹותֹו אסרּו אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָאֹותן
את ּפֹודין אבל אֹותֹו, ּפֹודין אין ׁשליׁשית, לפּדֹותֹו; ְְְֲִִִִִִֵֶָָמצוה
אֹותֹו ּפֹודין להרגֹו, ּבּקׁשּו ואם אביהם. מיתת לאחר ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָהּבנים

ּפעמים. ּכּמה אחר אפּלּו ְֲִִִַַַָָָָמּידם

.„Èעליו וקּבל עבדּות לׁשם וטבל הֹואיל - ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד
ׁשּנׁשּתּמד וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה; ּכיׂשראל אֹותֹו ּפֹודין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמצוֹות,
להכעיס נבלה אֹוכל ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאפּלּו

לפּדֹותֹו. אסּור - ּבזה ְְִֵֶַָָוכּיֹוצא

.ÂËמּבית ּולהֹוציא ּולכּסֹות להאכיל לאיׁש, קֹודמת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָהאּׁשה
לחּזר, ּדרּכּה האּׁשה ואין לחּזר ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשבי
ׁשניהן ונתּבעּו ּבּׁשביה, ׁשניהן היּו ואם מרּבה; ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּובׁשּתּה
.לכ ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש - ערוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלדבר

.ÊËאת מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִֶֶַַָָָָיתֹום
ולא מרּבה; אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֻהאּׁשה
ּכסף ׁשל ּדינר ּורביע ּדינרין ׁשּׁשה מּמׁשקל לּה ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיפחתּו
ּכבֹודּה. לפי לּה נֹותנין צדקה, ׁשל ּבּכיס יׁש ואם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָטהֹור;

.ÊÈּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה, ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו
- ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֻּכדי
ויׂשראל ליׂשראל, קֹודם ולוי לּלוי, הּכהן את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמקּדימין
לממזר, ואסּופי לאסּופי, ּוׁשתּוקי לׁשתּוקי, וחלל ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָלחלל,
עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, קֹודם ונתין לנתין; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוממזר
ארּור ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, לעבד קֹודם וגר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻּבקדּׁשה;
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.ÁÈאם אבל ּבחכמה; ׁשוין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָּבּמה
ּתלמיד חכמים, ּתלמיד ּוממזר הארץ עם ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
ואם חברֹו; את קֹודם ּבחכמה, הּגדֹול וכל קֹודם. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָחכמים
ּגדֹול ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - אביו אֹו רּבֹו מהן אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
לזה קֹודם חכמים ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו ּבחכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהן

ּבחכמה. מהן ּגדֹול ְְֵֶֶָָָׁשהּוא

ט ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

ּגּבאי‡. מהן להעמיד חּיבין - יׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
העם על מחּזרין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
ּׁשהּוא מה ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
מערב הּמעֹות מחּלקין והן עליו; הּקצּוב ודבר לּתן, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָראּוי
הּמסּפיקין מזֹונֹות ועני עני לכל ונֹותנין ׁשּבת, לערב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבת

הּקראת היא וזֹו ימים. צדקה.[הנקראת]לׁשבעת ׁשל קּפה ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻ

חצר·. מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
לפי מתנּדב ׁשהּוא מּמי מעֹות אֹו ּופרֹות, מאכל ּומיני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּפת
לכל ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה;

'ּתמחּוי'. הּנקרא הּוא וזה יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני

ׁשאין‚. מּיׂשראל, ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹמעֹולם
ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - הּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל קּפה ְְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָֻלהן
הּיֹום, הּפׁשּוט והּמנהג ּבֹו. נהגּו ׁשּלא מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹּבֹו,
ׁשּבת מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחּזרין הּקּפה ּגּבאי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּיהיּו

ׁשּבת. ְֶֶַָלערב

ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים; מזֹונֹות מחּלקין ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות,
ּכׁשֹופכי אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם
ועּתה - ּבּה ילין "צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדמים,
הּפת חּלקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹמרּצחים".
אבל ענבים; אֹו ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבּה ׁשאֹוכלין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָוהּפרֹות

ּדמים. ּכׁשֹופכי אינן החּטים, אֹו הּמעֹות אחרּו ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאם

ׂשררה‰. עֹוׂשין ׁשאין ּבׁשנים, אּלא נגּבית אינּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּקּפה
על אחד להאמין ּומּתר מּׁשנים; ּבפחֹות ּבממֹון הּצּבּור ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻעל
מּפנ ּבׁשלׁשה, אּלא נתחּלקת ואינּה קּפה. ׁשל יהּמעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותן ממֹונֹות, ּכדיני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

קצּוב ּדבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, נגּבה לקצובוהּתמחּוי [ונדרשים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תוך ּבׁשלׁשה.בעצמם ּומתחּלק ;ְְִִֵַָֹ

.Âלערב ׁשּבת מערב והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתמחּוי
העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי והּתמחּוי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻׁשּבת;

ְִַּבלבד.

.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין
ׁשּלא ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן
ׁשהּכל ּגדֹול חכם ּבּמדינה היה ואם ׁשּגבּו; ּבׁשעה ּכן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהתנּו
הרי - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין
צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל אֹותן לׁשּנה רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

.Áאּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אינן צדקה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגּבאי
לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה ׁשּיהיה קשרּכדי [שנשמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

וגֹובין.עין] ,ְִ

.Ëּכיסֹו לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי [שלאמצא ְְִִֵַַַַָָָֹ
הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס לתֹויחשד נֹותנן אּלא ,ְְֶָָ

יּטלם. לביתֹו, ולכׁשּיּגיע צדקה; ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָארנקי

.Èיּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ולכׁשּיּגיע צדקה; ׁשל ארנקי לתֹו יּתנם אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו
אּלא ׁשנים ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא יּטלם. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלביתֹו,

החׁשד מּפני אחד, מטבע]אחד מול מטבע לעצמו -[שלוקח ְֲִֵֶֶַָָָ
ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּנאמר:

.‡Èמצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגּבאי
ּגּבאי לעצמן; מצרפים ואין לאחרים, ּדינרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּמעֹות
ואין לאחרים, מֹוכרין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּתמחּוי
צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה מחּׁשבים ואין לעצמם. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמֹוכרין
אּתם יחׁשב לא א" ׁשּנאמר: - הּגזּברין עם ּבהקּדׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא

עׂשים". הם באמּונה ּכי ידם, על הּנּתן ֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּכסף

.·Èלּתן אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְִִִִִֵֶַַָָֹמי
חדׁשים, ׁשלׁשה ׁשם יׁשב הּמדינה; ּבני עם לּקּפה ְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָָָֹֻצדקה
ּכֹופין חדׁשים, ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי; לּתן אֹותֹו ְֳִִִִִֵַַַָָָָּכֹופין
ׁשם יׁשב העיר; ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות צדקה לּתן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹותֹו
ׁשּקֹוברין לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָּתׁשעה

קבּורה. צרכי ּכל להן ועֹוׂשין הענּיים את ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָּבּה
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.‚Èמן לּטל לֹו אסּור סעּודֹות, ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹמי
מן יּטל לא סעּודֹות, עׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹהּתמחּוי;
ונֹותן נֹוׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
- ּבהן ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז, חמּׁשים לֹו ׁשהיּו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָּבהם,
לֹו היּו עני; ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
זה הרי ּכאחד, לֹו נֹותנין אלף אפּלּו - ּדינר חסר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאתים
ׁשהיּו אֹו חֹוב, עליו הן והרי מעֹות, ּבידֹו היּו לּקח. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻמּתר

לּקח. מּתר זה הרי - אׁשּתֹו לכתּבת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻֻֻממׁשּכנין

.„Èּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ,ׁשּצר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני
ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכסף

לּקח; מּתר אּלא ּתׁשמיׁשֹו, ּדבריםּכלי ּבּמה לֹו. לּתן ּומצוה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
וכּיֹוצא ּומלּבּוׁש ּומּצעֹות ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
אֹו מנֹורה ּכגֹון זהב ּכלי אֹו ּכסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהן;
ּדברים ּבּמה מהן. ּפחֹות ולֹוקח מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

העם מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם מתרומהאמּורים? אם [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למּכרפרטית] אֹותֹו מחּיבין - הּצדקה ׁשּגבה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

יּטל. ּכ ואחר מהן, ּפחּותין אחרים ולּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכליו

.ÂËהּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר, מעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבעל
לקט לּקח מּתר זה הרי - עּתה ּיאכל מה לֹו ואין ,ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּדר
ולכׁשּיּגיע הּצדקה; מן ולהנֹות עני, ּומעׂשר ּופאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכחה
ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי - לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלביתֹו,
לׁשּלם. חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ּדֹומה? זה למה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהא

.ÊËעּתה מכרן ואם ּוכרמים, וׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי
החּמה ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכר הּגׁשמים ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּבימי
מאכילין אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ּבׁשויהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמֹוכרן
וימּכר עצמֹו, ידחק ולא ּדמיהן; חצי עד עני מעׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאֹותֹו

מכירה. ּבזמן ְְִִֶַָֹׁשּלא

.ÊÈמי מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, מֹוכרין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהיּו
אין - וטרּוד ּדחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול, אּלא מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּקח
עד ,והֹול עני מעׂשר אֹוכל אּלא למּכר; אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמחּיבין

למּכר. ּדחּוק ׁשאינֹו הּכל וידעּו ּבׁשוה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּימּכר

.ÁÈמה על והֹותירּו מחסֹורֹו, להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני
לענּיים. ענּיים, ּומֹותר ׁשּלֹו; הּמֹותר הרי - צרי ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּׁשהּוא
מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו ׁשבּוי, ּומֹותר לׁשבּויים; ׁשבּויים, ְְְִִִַַַָָמֹותר

ליֹורׁשיו. הּמת, מֹותר למתים; ְְְִִֵֵֵַַָמתים,

.ËÈ- לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי, ּפרּוסה ׁשּנתן ְְְִֶַַַַָָָָָֻעני
נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם מּמּנּו; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמקּבלין
מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר חדׁשים, ּבגדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָלֹו

לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם ְְְִִִִֵֵֶַַָֹמּמּנּו;

י ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

מצוֹות‡. מּכל יתר צדקה, ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָחּיבין
אבינּו, אברהם זרע לצּדיקי סימן ׁשהּצדקה - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעׂשה
ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו, "ּכי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
ודת מתּכֹונן יׂשראל ּכּסא ואין צדקה". לעׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָאחריו
ּתּכֹונני"; "ּבצדקה ׁשּנאמר: ּבצדקה, אּלא עֹומדת ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהאמת
"צּיֹון, ׁשּנאמר: הּצדקה, ּבזכּות אּלא נגאלין יׂשראל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואין

ּבצדקה". וׁשביה, ּתּפדה; ְְְְִִִֶֶָָָָָָּבמׁשּפט

רע·. ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָּולעֹולם
מעׂשה "והיה ׁשּנאמר: - הּצדקה ּבׁשביל נגלל הּזק ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹולא
ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם ּכל ׁשלֹום". ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּצדקה,
אכזרי ׁשהּוא מי וכל ;"והרּב ורחמ רחמים, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ"ונתן
מצּויה האכזרּיּות ׁשאין - ליחּוסֹו יחּוׁש מרחם, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָואינֹו
ּכל ירחמּו" ולא הּמה, "אכזרי ׁשּנאמר: ּבּגֹוים, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
"ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - אליהם והּנלוה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
מי אחיו, על האח ירחם לא אם אלהיכם"; לה' ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאּתם
הלּגֹוים עיניהן, נֹוׂשאין יׂשראל ענּיי ּולמי עליו? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָירחם
עיניהם אין הא אחריהן?! ורֹודפין אֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׂשֹונאין

לאחיהם. אּלא ְֲֵֶֶַָּתלּויֹות,

'ּבלּיעל',ּכל‚. נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּוא זרה ּובעבֹודה 'ּבלּיעל'; זרה עבֹודה עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן עיניו ּובמעלים בלּיעל", ּבני אנׁשים "יצאּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָאֹומר:
לבב עם דבר יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּצדקה
אכזרי"; רׁשעים, "ורחמי ׁשּנאמר: 'רׁשע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבלּיעל".
ב והיה ה', אל עלי "וקרא ׁשּנאמר: 'חֹוטא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
ׁשּנאמר: הענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
להּזהר צרי ,לפיכ תׁשמע"; אּתה ענּיים, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ"ׁשועת
ּכי "והיה ׁשּנאמר: להם, ּכרּותה ּברית ׁשהרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצעקתם

אני". חּנּון ּכי וׁשמעּתי אלי, ְְְִִִִֵַַַַָָיצעק

ּכבּוׁשֹות„. ּופניו רעֹות, ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל
אֹו זכּותֹו אּבד זהּובים, אלף לֹו נתן אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּבּקרקע
ּובׂשמחה, יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהפסידּה.

בכיתי[=מצטער]ּומתאֹונן לא "אם ׁשּנאמר: צרתֹו, על עּמֹו ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּתחנּונים ּדברי לֹו ּומדּבר לאביֹון"; נפׁשי עגמה יֹום, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלקׁשה

ארנן". אלמנה "ולב ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמֹות,

ּפּיסהּו‰. - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין ,מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל
ּבזעקה עליו הּקֹול להגּביּה אֹו ּבעני, לגער ואסּור ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹּבדברים.
נׁשּבר "לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכה; נׁשּבר ׁשּלּבֹו מּפני -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
רּוח "להחיֹות ואֹומר: תבזה", לא אלהים, - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַֹֹונדּכה
את ׁשהכלים למי ואֹוי נדּכאים". לב ּולהחיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָׁשפלים,
ּבין ּברחמים ּבין ּכאב, לֹו יהיה אּלא לֹו; אֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהעני,

לאביֹונים". אנכי "אב ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹּבדברים,

.Âּגדֹול ׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה, לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה
נאמר: ּבהן וכּיֹוצא צדקה ּגּבאי ועל הּנֹותן; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמּׂשכר

ּכּכֹוכבים". הרּבים ְִִִֵַַַָָ"ּומצּדיקי

.Êמעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה, יׁש מעלֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשמֹונה
יׂשראל ּביד הּמחזיק זה - מּמּנה למעלה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּגדֹולה
ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה לֹו ונֹותן ,ְְִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמ
יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי מלאכה, לֹו ממציא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת נאמר: זה ועל יׁשאל; ולא ְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלּברּיֹות

.ויצטר יּפל ׁשּלא ּבֹו החזק ּכלֹומר, - "עּמ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוחי

.Á,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּפחּות
ּכגֹון לׁשמּה; מצוה זֹו ׁשהרי לקח, מּמי העני ידע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה חׁשאים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָלׁשּכת
ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני והענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבחׁשאי,
אדם יּתן ולא צדקה; ׁשל קּפה לתֹו הּנֹותן - לזה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוקרֹוב
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.‚Èמן לּטל לֹו אסּור סעּודֹות, ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹמי
מן יּטל לא סעּודֹות, עׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹהּתמחּוי;
ונֹותן נֹוׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
- ּבהן ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז, חמּׁשים לֹו ׁשהיּו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָּבהם,
לֹו היּו עני; ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
זה הרי ּכאחד, לֹו נֹותנין אלף אפּלּו - ּדינר חסר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאתים
ׁשהיּו אֹו חֹוב, עליו הן והרי מעֹות, ּבידֹו היּו לּקח. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻמּתר

לּקח. מּתר זה הרי - אׁשּתֹו לכתּבת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻֻֻממׁשּכנין

.„Èּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ,ׁשּצר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני
ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכסף

לּקח; מּתר אּלא ּתׁשמיׁשֹו, ּדבריםּכלי ּבּמה לֹו. לּתן ּומצוה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
וכּיֹוצא ּומלּבּוׁש ּומּצעֹות ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
אֹו מנֹורה ּכגֹון זהב ּכלי אֹו ּכסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהן;
ּדברים ּבּמה מהן. ּפחֹות ולֹוקח מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

העם מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם מתרומהאמּורים? אם [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למּכרפרטית] אֹותֹו מחּיבין - הּצדקה ׁשּגבה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

יּטל. ּכ ואחר מהן, ּפחּותין אחרים ולּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכליו

.ÂËהּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר, מעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבעל
לקט לּקח מּתר זה הרי - עּתה ּיאכל מה לֹו ואין ,ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּדר
ולכׁשּיּגיע הּצדקה; מן ולהנֹות עני, ּומעׂשר ּופאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכחה
ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי - לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלביתֹו,
לׁשּלם. חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ּדֹומה? זה למה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהא

.ÊËעּתה מכרן ואם ּוכרמים, וׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי
החּמה ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכר הּגׁשמים ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּבימי
מאכילין אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ּבׁשויהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמֹוכרן
וימּכר עצמֹו, ידחק ולא ּדמיהן; חצי עד עני מעׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאֹותֹו

מכירה. ּבזמן ְְִִֶַָֹׁשּלא

.ÊÈמי מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, מֹוכרין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהיּו
אין - וטרּוד ּדחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול, אּלא מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּקח
עד ,והֹול עני מעׂשר אֹוכל אּלא למּכר; אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמחּיבין

למּכר. ּדחּוק ׁשאינֹו הּכל וידעּו ּבׁשוה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּימּכר

.ÁÈמה על והֹותירּו מחסֹורֹו, להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני
לענּיים. ענּיים, ּומֹותר ׁשּלֹו; הּמֹותר הרי - צרי ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּׁשהּוא
מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו ׁשבּוי, ּומֹותר לׁשבּויים; ׁשבּויים, ְְְִִִַַַָָמֹותר

ליֹורׁשיו. הּמת, מֹותר למתים; ְְְִִֵֵֵַַָמתים,

.ËÈ- לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי, ּפרּוסה ׁשּנתן ְְְִֶַַַַָָָָָֻעני
נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם מּמּנּו; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמקּבלין
מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר חדׁשים, ּבגדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָלֹו

לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם ְְְִִִִֵֵֶַַָֹמּמּנּו;

י ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

מצוֹות‡. מּכל יתר צדקה, ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָחּיבין
אבינּו, אברהם זרע לצּדיקי סימן ׁשהּצדקה - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעׂשה
ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו, "ּכי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
ודת מתּכֹונן יׂשראל ּכּסא ואין צדקה". לעׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָאחריו
ּתּכֹונני"; "ּבצדקה ׁשּנאמר: ּבצדקה, אּלא עֹומדת ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהאמת
"צּיֹון, ׁשּנאמר: הּצדקה, ּבזכּות אּלא נגאלין יׂשראל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואין

ּבצדקה". וׁשביה, ּתּפדה; ְְְְִִִֶֶָָָָָָּבמׁשּפט

רע·. ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָּולעֹולם
מעׂשה "והיה ׁשּנאמר: - הּצדקה ּבׁשביל נגלל הּזק ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹולא
ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם ּכל ׁשלֹום". ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּצדקה,
אכזרי ׁשהּוא מי וכל ;"והרּב ורחמ רחמים, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ"ונתן
מצּויה האכזרּיּות ׁשאין - ליחּוסֹו יחּוׁש מרחם, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָואינֹו
ּכל ירחמּו" ולא הּמה, "אכזרי ׁשּנאמר: ּבּגֹוים, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
"ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - אליהם והּנלוה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
מי אחיו, על האח ירחם לא אם אלהיכם"; לה' ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאּתם
הלּגֹוים עיניהן, נֹוׂשאין יׂשראל ענּיי ּולמי עליו? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָירחם
עיניהם אין הא אחריהן?! ורֹודפין אֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׂשֹונאין

לאחיהם. אּלא ְֲֵֶֶַָּתלּויֹות,

'ּבלּיעל',ּכל‚. נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּוא זרה ּובעבֹודה 'ּבלּיעל'; זרה עבֹודה עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן עיניו ּובמעלים בלּיעל", ּבני אנׁשים "יצאּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָאֹומר:
לבב עם דבר יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּצדקה
אכזרי"; רׁשעים, "ורחמי ׁשּנאמר: 'רׁשע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבלּיעל".
ב והיה ה', אל עלי "וקרא ׁשּנאמר: 'חֹוטא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
ׁשּנאמר: הענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
להּזהר צרי ,לפיכ תׁשמע"; אּתה ענּיים, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ"ׁשועת
ּכי "והיה ׁשּנאמר: להם, ּכרּותה ּברית ׁשהרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצעקתם

אני". חּנּון ּכי וׁשמעּתי אלי, ְְְִִִִֵַַַַָָיצעק

ּכבּוׁשֹות„. ּופניו רעֹות, ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל
אֹו זכּותֹו אּבד זהּובים, אלף לֹו נתן אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּבּקרקע
ּובׂשמחה, יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהפסידּה.

בכיתי[=מצטער]ּומתאֹונן לא "אם ׁשּנאמר: צרתֹו, על עּמֹו ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּתחנּונים ּדברי לֹו ּומדּבר לאביֹון"; נפׁשי עגמה יֹום, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלקׁשה

ארנן". אלמנה "ולב ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמֹות,

ּפּיסהּו‰. - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין ,מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל
ּבזעקה עליו הּקֹול להגּביּה אֹו ּבעני, לגער ואסּור ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹּבדברים.
נׁשּבר "לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכה; נׁשּבר ׁשּלּבֹו מּפני -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
רּוח "להחיֹות ואֹומר: תבזה", לא אלהים, - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַֹֹונדּכה
את ׁשהכלים למי ואֹוי נדּכאים". לב ּולהחיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָׁשפלים,
ּבין ּברחמים ּבין ּכאב, לֹו יהיה אּלא לֹו; אֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהעני,

לאביֹונים". אנכי "אב ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹּבדברים,

.Âּגדֹול ׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה, לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה
נאמר: ּבהן וכּיֹוצא צדקה ּגּבאי ועל הּנֹותן; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמּׂשכר

ּכּכֹוכבים". הרּבים ְִִִֵַַַָָ"ּומצּדיקי

.Êמעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה, יׁש מעלֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשמֹונה
יׂשראל ּביד הּמחזיק זה - מּמּנה למעלה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּגדֹולה
ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה לֹו ונֹותן ,ְְִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמ
יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי מלאכה, לֹו ממציא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת נאמר: זה ועל יׁשאל; ולא ְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלּברּיֹות

.ויצטר יּפל ׁשּלא ּבֹו החזק ּכלֹומר, - "עּמ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוחי

.Á,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּפחּות
ּכגֹון לׁשמּה; מצוה זֹו ׁשהרי לקח, מּמי העני ידע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה חׁשאים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָלׁשּכת
ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני והענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבחׁשאי,
אדם יּתן ולא צדקה; ׁשל קּפה לתֹו הּנֹותן - לזה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוקרֹוב
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נאמן ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא צדקה, ׁשל קּפה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻלתֹו
ּתרדיֹון. ּבן ּכחנניה ּכּׁשּורה לנהג ויֹודע ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹוחכם

.Ëמּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות
ּומׁשליכין ּבּסתר, הֹולכין ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקח;
טֹובה ּומעלה לעׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות

ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִִֵַַָָָֻהיא,

.È;הּנֹותן ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפחּות
ּבסדיניהם הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכגֹון
ׁשּלא ּכדי ונֹוטלין, הענּיים ּובאין לאחֹוריהם, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומפׁשילין

ּבּוׁשה. להם ְִֶֶָָיהיה

.‡È.ׁשּיׁשאל קדם ּבידֹו, לעני ׁשּיּתן - מּזה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּפחּות

.·È.ׁשּיׁשאל אחר לֹו, לּתן ּכראּוי לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפחּות

.‚Èּבסבר הראּוי, מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִֵֵֶֶֶָָָָּפחּות
יפֹות. ִָָּפנים

.„È.ּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִֵֶֶֶֶָּפחּות

.ÂË,ּתפּלה ּכל קדם לעני ּפרּוטה נֹותנין היּו החכמים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּגדֹולי
."פני אחזה ּבצדק "אני ׁשּנאמר: - מתּפללין ּכ ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחר

.ÊËחּיב ׁשאינֹו הּגדֹולים ולבנֹותיו לבניו מזֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן
הּבנֹות ּולהנהיג ּתֹורה, הּזכרים ללּמד ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמזֹונֹותיהם,
לאביו מזֹונֹות הּנֹותן וכן מבּזֹות, יהיּו ולא יׁשרה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻּבדר
היא, ּגדֹולה ּוצדקה הּצדקה; ּבכלל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולאּמֹו
על ויתֹומים ענּיים ּומׁשקה הּמאכיל וכל קֹודם. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּקרֹוב
עליו, ּומתעּנג עֹונהּו והּוא ה' אל קֹורא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשלחנֹו

יענה". וה' ּתקרא, "אז ְֱֲִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

.ÊÈ,ויתֹומים ענּיים אדם ׁשל ּביתֹו ּבני ׁשּיהיּו חכמים, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצּוּו
ּבני ויהנּו ּבאּלּו, להׁשּתּמׁש לֹו מּוטב - העבדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּבמקֹום
חם; זרע ּבהם יהנּו ולא מּנכסיו, ויעקב יצחק ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹאברהם
ועֹון חטא יֹוסיף ויֹום יֹום ּבכל עבדים, הּמרּבה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּכל
מֹוסיף וׁשעה ׁשעה ּכל ּביתֹו, ּבני ענּיים יהיּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָּבעֹולם;

ּומצוֹות. ְְִזכּות

.ÁÈיצטר ואל ּבצער, ויתּגלּגל עצמֹו, אדם ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלעֹולם
צּוּו וכן הּצּבּור; על עצמֹו אדם יׁשלי ואל ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָלּברּיֹות,
לּברּיֹות'. ּתצטר ואל חל, ׁשּבּת 'עׂשה ואמרּו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹחכמים
ואפּלּו ּבאּמנּות, יעסק - והעני ּומכּבד, חכם היה ְְְֱֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹֻֻואפּלּו
עֹורֹות לפׁשט מּוטב לּברּיֹות; יצטר ולא מנּולת, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּבאּמנּות
וכהן אני וגדֹול אני 'חכם לעם: יאמר ולא ּבּׁשּוק, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹהּנבלֹות
היּו - החכמים ּגדֹולי חכמים. צּוּו ּובכ ּפרנסּוני'; ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָאני,
לּגּנֹות, מים וׁשֹואבי הּקֹורֹות, ונֹוׂשאי עצים, חֹוטבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַמהן
קּבלּו ולא הּצּבּור, מן ׁשאלּו ולא והּפחמין, הּברזל ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹוׂשין

להן. ּכׁשּנתנּו ְְֵֶֶֶָָמהן

.ËÈ- ונֹוטל העם את ּומרּמה לּטל, צרי ׁשאינֹו מי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ּבכלל הּוא והרי לּברּיֹות, ׁשּיצטר עד הּזקנה מן מת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאינֹו
לּטל, ׁשּצרי מי וכל ּבאדם". יבטח אׁשר הּגבר ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ"ארּור
אֹו חֹולה אֹו זקן ּכגֹון נֹוטל, ּכן אם אּלא לחיֹות יכֹול ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָואינֹו
ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - נֹוטל ואינֹו ּדעּתֹו ּומגיס יּסּורין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבעל
וכל וחּטאֹות. עֹונֹות אּלא ּבצערֹו, לֹו ואין ּבנפׁשֹו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּומתחּיב
חּיי וחיה הּׁשעה, את ודחק עצמֹו וצער לּטל, ׁשּצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
עד הּזקנה מן מת אינֹו - הּצּבּור על יטריח ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹצער,

נאמר: ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל ועל ועליו מּׁשּלֹו, אחרים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיפרנס
ּבה'". יבטח אׁשר הּגבר ּברּו"ְֲִֶֶֶַַַָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

חמישי יום
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּתרּומה להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצוֹות
יקּדים ׁשּלא (ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש (ב) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹּגדֹולה;
(ד) הּסדר; על יפריׁש אּלא לזה, זה ּומעׂשרֹות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומֹות
ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא

יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו ׁשּלאאֹו (ז) ּתרּומה; ערל ְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּתרּומה, חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; טמא ּכהן ְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹיאכל
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּקדׁשים. מן מּורם ְְְֳִִִִִֵֵֵַָָָֹולא

א ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

אּלא‡. הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן והּמעׂשרֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָהּתרּומֹות
הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבארץ
מּפני ׁשנער, ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָּונביאים
ׁשם; וׁשבין הֹולכין יׂשראל ורב יׂשראל לארץ סמּוכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשהיא
מצרים ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָוחכמים
יׂשראל. ארץ סביבֹות ׁשהן מּפני ּומֹואב, עּמֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּובארץ

הארצֹות·. היא - מקֹום ּבכל האמּורה יׂשראל ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָארץ
רב מּדעת נביא אֹו ׁשֹופט אֹו יׂשראל מל אֹותן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכֹובׁש
מּיׂשראל יחיד אבל רּבים'. 'ּכּבּוׁש הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל,
אפּלּו - מקֹום לעצמן וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט אֹו מׁשּפחה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
ּכדי יׂשראל', 'ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ׁשּנּתנה הארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמן
ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני הּמצוֹות; ּכל ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּינהגּו
ׁשּלא ּכדי - נכּבׁשה ׁשּלא ּפי על ואף לּׁשבטים, יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹארץ
חלקֹו. ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה יחיד ּכּבּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּתהיה

נהרים‚. ארם ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהארצֹות
יׂשראל ׁשּמל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ואחלב צֹובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוארם
ּכארץ אינן - עֹוׂשה היה הּגדֹול ּדין ּבית ּפי ועל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא,
ּבבל ּכגֹון ּדבר לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר, לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
ּכארץ ולהיֹותן לארץ, חּוצה מּכלל יצאּו אּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּומצרים,
יׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל
אּלא יׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם אֹותן ׁשּכבׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּפני
ּכנען ארץ ּכל ּתפׂש ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנׁשאר
היה - אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָלגבּולֹותיה
ּדוד, ׁשּכבׁש והארצֹות ּדבר. לכל יׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּכּבּוׁשֹו

'סּוריה'. הּנקראין ְְִִֵַָָהן

ויׁש„. יׂשראל, ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָסּוריה
ּכקֹונה קרקע, ּבּה והּקֹונה לארץ. ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדברים
והּכל ּוׁשביעית; ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּבארץ

סֹופרים. מּדברי ְְְְִִִֵָּבסּוריה,

ראׁשֹונה‰. קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים, עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל
לפי - ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו, ּכיון -ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
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קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה ּבלבד, הּכּבּוׁש מּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשהיתה
ּבמקצת והחזיקּו הּגֹולה, ּבני ׁשעלּו ּכיון לבֹוא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעתיד
לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה קּדׁשּוה - ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻהארץ
עֹולי ּבהן ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותן והּניחּו לבֹוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָולעתיד
מן ּפּטרּום ולא ּכׁשהיּו, ּבבל עֹולי ּבהן החזיקּו ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמצרים
ּבּׁשביעית. ענּיים עליהן ׁשּיסמכּו ּכדי והּמעׂשרֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּתרּומה
ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותן ׁשאן, ּבית הּתיר הּקדֹוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹורּבנּו
ּופּטרּה אׁשקלֹון, על נמנה והּוא ּבבל; עֹולי ּבהן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיקּו

הּמעׂשרֹות יהודי]מן ריכוז בהן היה שלא .[לפי ְִַַַ

.Â,ּבארץ הּתלּויֹות מצוֹות לענין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻנמצא
לארץ. וחּוצה וסּוריה, יׂשראל, ארץ - מחלקֹות לׁשלׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנחלק
חלק ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל - לׁשנים נחלקת יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹוארץ
ׁשני. חלק ּבלבד מצרים עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו והּנׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד,

וׁשנ מצרים ארץ - לׁשנים נחלקת לארץ ועּמֹוןוחּוצה ער ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּונביאים; סֹופרים מּדברי ּבהן נֹוהגֹות הּמצוֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָּומֹואב,

ּבהן. נֹוהגֹות ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות אין הארצֹות, ְְְֲֲֵֶַַָָָָּוׁשאר

.Êׁשהיא מרקם מצרים? עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיזֹו
ׁשהיא מאׁשקלֹון הּגדֹול; הּים עד יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמזרח
מהּל היה ּבּצפֹון. ׁשהיא עּכֹו עד יׂשראל, ארץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדרֹום
- הּדר מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל - לכזיב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמעּכֹו
העּמים, ארץ מּׁשּום טמאה לארץ, חּוצה ּבחזקת היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד הּׁשביעית; ּומן הּמעׂשר מן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּופטּורה
ׁשהּוא ׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל יׂשראל. מארץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום
היא ּוטהֹורה יׂשראל, ארץ ּבחזקת היא הרי - הּדר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמערב
ׁשּיּודע עד ּובׁשביעית; ּבמעׂשר וחּיבת העּמים, ארץ ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּום
מּטּורי ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה הּמקֹום ׁשאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל

ולפנים סּמנּום[=לדרום]סּמנּום מּטּורי יׂשראל; ארץ , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
והּנּנסין[=לצפון]ולחּוץ לארץ. חּוצה ׁשּבּים,[=איים], ְְִֶֶַַַַָָָָָ

נחל ועד סּמנּום מּטּורי עליהן מתּוח חּוט ּכאּלּו אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָרֹואין
החּוט ּומן יׂשראל; ארץ ולפנים, החּוט מן - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָמצרים

לארץ. חּוצה ְֶַָָָולחּוץ,

.Áהּמזרח ּכנגד ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכן
הּנהר[אבל-] ועד סּמנּום, והיא אמנה עד ולחּוץ ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומּכזיב

לא עצמּה, ּוכזיב ּבֹו; החזיקּו לא - מצרים נחל ְְְְְִִִִֶַַַַָֹֹוהּוא
ּבּה. ְִֶָהחזיקּו

.Ëארם ּכנגד ּולמּטה יׂשראל מארץ סּוריה? היא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזֹו
ּדּמׂשק ּכגֹון ּבבל, עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָנהרים
היא הרי וצהר, ׁשנער; עד ּבהן וכּיֹוצא ּומנּבג וחרן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואחלב
ּתחּומי והן ּכאׁשקלֹון, לארץ חּוצה - עּכֹו אבל ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָּכסּוריה.

יׂשראל. ְִֵֶֶָארץ

.Èמן הפקיעּה לא - יׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי
יׂשראל חזר אם ,לפיכ ּבקדּׁשתּה. היא הרי אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּמצוֹות,
ּתרּומֹות מפריׁש אּלא יחיד, ּככּבּוׁש אינּה מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּולקחּה
לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים; ּומביא ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹּומעׂשרֹות,
מן להפקיע ּבסּוריה לגֹוי קנין ויׁש מעֹולם. לגֹוי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָנמּכרה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּׁשביעית, ּומן ְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמעׂשרֹות

.‡Èאם - יׂשראל ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרֹות
מּכלּום, ּפטּורין הּגֹוי, ּומרחן הּגֹוי ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה

אחר יׂשראל לקחן ואם ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
חּיבין - יׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתלׁשּו
לּכהן, ונֹותנּה ּגדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש הּתֹורה; מן ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹּבּכל

לּכהן ּומֹוכרּה מעׂשר באכילה]ּותרּומת עליו שאסורה ,[לפי ְְֲֵֵַַַָֹ
לּלוי אֹומר ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו; הּוא והרי ראׁשֹון ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּומעׂשר
איׁש מּכח ּבאתי 'אני מעׂשר: ּבתרּומת ולּכהן ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹֹּבּמעׂשר
יּתן לא מה ּומּפני ּכלּום'. מּמּנּו לּטל יכֹולין אּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹׁשאין
ׁשּנאמר לפי ּגדֹולה? ּכתרּומה לּכהן, מעׂשר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
הּמעׂשר" את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי מעׂשר: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבתרּומת
ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה מּיׂשראל, לֹוקח ׁשאּתה טבל -ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אין הּגֹוי, מן לֹוקח ׁשאּתה טבל אבל לּכהן; ונֹותנּה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר
אּלא מּמּנּו, ׁשּתפריׁש מעׂשר ּתרּומת לּכהן נֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאּתה

ּדמיה. ולֹוקח לּכהן, ְְֵֵֶַַָָָֹמֹוכרּה

.·Èלּקרקע מחּברין ּכׁשהן ליׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות הּגֹוי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמכר
יׂשראל ּביד ונגמרּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד אם -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ואם לּבעלים; והּמעׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, חּיבין -ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹ
ּתרּומת מפריׁש - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָמכרן
ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי לּבעלים מהן ונֹותן ּומעׂשר, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר
ונגמרה ׁשליׁש, ׁשהביאה אחר הּגֹוי מן זרּועה ּתבּואה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלקח
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - יׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּביד
ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי, הּמעׂשר ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַונֹותן

הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר לּכהן, ְֲִֵֵֵַַַֹמעׂשר

.‚Èלעֹונת ׁשּיבֹואּו קדם לגֹוי ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ּומן הּתרּומֹות מן ּפטּורין - הּגֹוי ּוגמרן ְְְְִִִַַַַַָָהּמעׂשרֹות,
ּפי על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ואם ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָהּמעׂשרֹות;
ּפרֹות ׁשּגמר ּגֹוי וכן מּדבריהם. ּבּכל חּיבין הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמרן
ּבתרּומה חּיבין אינן ּגֹוי, ּביד ודּגּונן הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶַַָּומעׂשרֹות

.„Èלעֹונת ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליׂשראל הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכר
חּיבין אינן - יׂשראל ּברׁשּות הּגֹוי ּומרחן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
ּברׁשּות הּמעׂשרֹות לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַַַַָָּבתרּומה
יׂשראל. ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף - הּגֹוי ּומרחן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּגֹוי,

.ÂËּובמעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיב - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּקֹונה
ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם,
ּתלּוׁשין ּבין ּבסּוריה, הּגֹוים מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברין, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבין
ּפטּורין. ׁשּלֹו, מּקרקע ואינן הֹואיל - יׂשראל ׁשּמרחן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי

.ÊËאם - מחּברין ּופרֹות ּבסּוריה, הּגֹוי מן קרקע ְְְְִִִֵַַַָָָָֻקנה
לא עדין ואם ּפטּורין; הּגֹוי, ּביד הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹהּגיעּו
הּקרקע, עם אֹותן וקנה הֹואיל הּמעׂשרֹות, לעֹונת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָהּגיעּו

לעּׂשר. ְֵַַָחּיב

.ÊÈמן ּפטּורין ּפרֹותיו - ּבסּוריה לגֹוי אריס ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָיׂשראל
לגֹוי ויׁש ּכלּום, הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַהּמעׂשרֹות;
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן להפקיע ּבסּוריה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָקנין

תבואה]החֹוכר כמות תמורת השדה את והמקּבל[מעבד ְְֵֵַַַ
השדה] מתפוקת אחוז הּגֹוי[תמורת מן ׂשדה ְִֵֶַַָוהּׂשֹוכר

הּתרּומֹות. ּומן הּמעׂשרֹות מן ּפטּור ְְְְִִַַַַָָּבסּוריה,

.ÁÈהביאה ׁשּלא עד הּגֹוי מן ׂשדה ּבסּוריה ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל



אי iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה ּבלבד, הּכּבּוׁש מּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשהיתה
ּבמקצת והחזיקּו הּגֹולה, ּבני ׁשעלּו ּכיון לבֹוא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעתיד
לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה קּדׁשּוה - ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻהארץ
עֹולי ּבהן ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותן והּניחּו לבֹוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָולעתיד
מן ּפּטרּום ולא ּכׁשהיּו, ּבבל עֹולי ּבהן החזיקּו ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמצרים
ּבּׁשביעית. ענּיים עליהן ׁשּיסמכּו ּכדי והּמעׂשרֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּתרּומה
ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותן ׁשאן, ּבית הּתיר הּקדֹוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹורּבנּו
ּופּטרּה אׁשקלֹון, על נמנה והּוא ּבבל; עֹולי ּבהן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיקּו

הּמעׂשרֹות יהודי]מן ריכוז בהן היה שלא .[לפי ְִַַַ

.Â,ּבארץ הּתלּויֹות מצוֹות לענין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻנמצא
לארץ. וחּוצה וסּוריה, יׂשראל, ארץ - מחלקֹות לׁשלׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנחלק
חלק ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל - לׁשנים נחלקת יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹוארץ
ׁשני. חלק ּבלבד מצרים עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו והּנׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד,

וׁשנ מצרים ארץ - לׁשנים נחלקת לארץ ועּמֹוןוחּוצה ער ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּונביאים; סֹופרים מּדברי ּבהן נֹוהגֹות הּמצוֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָּומֹואב,

ּבהן. נֹוהגֹות ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות אין הארצֹות, ְְְֲֲֵֶַַָָָָּוׁשאר

.Êׁשהיא מרקם מצרים? עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיזֹו
ׁשהיא מאׁשקלֹון הּגדֹול; הּים עד יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמזרח
מהּל היה ּבּצפֹון. ׁשהיא עּכֹו עד יׂשראל, ארץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדרֹום
- הּדר מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל - לכזיב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמעּכֹו
העּמים, ארץ מּׁשּום טמאה לארץ, חּוצה ּבחזקת היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד הּׁשביעית; ּומן הּמעׂשר מן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּופטּורה
ׁשהּוא ׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל יׂשראל. מארץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום
היא ּוטהֹורה יׂשראל, ארץ ּבחזקת היא הרי - הּדר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמערב
ׁשּיּודע עד ּובׁשביעית; ּבמעׂשר וחּיבת העּמים, ארץ ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּום
מּטּורי ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה הּמקֹום ׁשאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל

ולפנים סּמנּום[=לדרום]סּמנּום מּטּורי יׂשראל; ארץ , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
והּנּנסין[=לצפון]ולחּוץ לארץ. חּוצה ׁשּבּים,[=איים], ְְִֶֶַַַַָָָָָ

נחל ועד סּמנּום מּטּורי עליהן מתּוח חּוט ּכאּלּו אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָרֹואין
החּוט ּומן יׂשראל; ארץ ולפנים, החּוט מן - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָמצרים

לארץ. חּוצה ְֶַָָָולחּוץ,

.Áהּמזרח ּכנגד ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכן
הּנהר[אבל-] ועד סּמנּום, והיא אמנה עד ולחּוץ ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומּכזיב

לא עצמּה, ּוכזיב ּבֹו; החזיקּו לא - מצרים נחל ְְְְְִִִִֶַַַַָֹֹוהּוא
ּבּה. ְִֶָהחזיקּו

.Ëארם ּכנגד ּולמּטה יׂשראל מארץ סּוריה? היא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזֹו
ּדּמׂשק ּכגֹון ּבבל, עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָנהרים
היא הרי וצהר, ׁשנער; עד ּבהן וכּיֹוצא ּומנּבג וחרן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואחלב
ּתחּומי והן ּכאׁשקלֹון, לארץ חּוצה - עּכֹו אבל ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָּכסּוריה.

יׂשראל. ְִֵֶֶָארץ

.Èמן הפקיעּה לא - יׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי
יׂשראל חזר אם ,לפיכ ּבקדּׁשתּה. היא הרי אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּמצוֹות,
ּתרּומֹות מפריׁש אּלא יחיד, ּככּבּוׁש אינּה מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּולקחּה
לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים; ּומביא ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹּומעׂשרֹות,
מן להפקיע ּבסּוריה לגֹוי קנין ויׁש מעֹולם. לגֹוי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָנמּכרה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּׁשביעית, ּומן ְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמעׂשרֹות

.‡Èאם - יׂשראל ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרֹות
מּכלּום, ּפטּורין הּגֹוי, ּומרחן הּגֹוי ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה

אחר יׂשראל לקחן ואם ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
חּיבין - יׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתלׁשּו
לּכהן, ונֹותנּה ּגדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש הּתֹורה; מן ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹּבּכל

לּכהן ּומֹוכרּה מעׂשר באכילה]ּותרּומת עליו שאסורה ,[לפי ְְֲֵֵַַַָֹ
לּלוי אֹומר ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו; הּוא והרי ראׁשֹון ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּומעׂשר
איׁש מּכח ּבאתי 'אני מעׂשר: ּבתרּומת ולּכהן ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹֹּבּמעׂשר
יּתן לא מה ּומּפני ּכלּום'. מּמּנּו לּטל יכֹולין אּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹׁשאין
ׁשּנאמר לפי ּגדֹולה? ּכתרּומה לּכהן, מעׂשר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
הּמעׂשר" את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי מעׂשר: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבתרּומת
ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה מּיׂשראל, לֹוקח ׁשאּתה טבל -ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אין הּגֹוי, מן לֹוקח ׁשאּתה טבל אבל לּכהן; ונֹותנּה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר
אּלא מּמּנּו, ׁשּתפריׁש מעׂשר ּתרּומת לּכהן נֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאּתה

ּדמיה. ולֹוקח לּכהן, ְְֵֵֶַַָָָֹמֹוכרּה

.·Èלּקרקע מחּברין ּכׁשהן ליׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות הּגֹוי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמכר
יׂשראל ּביד ונגמרּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד אם -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ואם לּבעלים; והּמעׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, חּיבין -ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹ
ּתרּומת מפריׁש - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָמכרן
ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי לּבעלים מהן ונֹותן ּומעׂשר, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר
ונגמרה ׁשליׁש, ׁשהביאה אחר הּגֹוי מן זרּועה ּתבּואה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלקח
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - יׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּביד
ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי, הּמעׂשר ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַונֹותן

הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר לּכהן, ְֲִֵֵֵַַַֹמעׂשר

.‚Èלעֹונת ׁשּיבֹואּו קדם לגֹוי ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ּומן הּתרּומֹות מן ּפטּורין - הּגֹוי ּוגמרן ְְְְִִִַַַַַָָהּמעׂשרֹות,
ּפי על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ואם ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָהּמעׂשרֹות;
ּפרֹות ׁשּגמר ּגֹוי וכן מּדבריהם. ּבּכל חּיבין הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמרן
ּבתרּומה חּיבין אינן ּגֹוי, ּביד ודּגּונן הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶַַָּומעׂשרֹות

.„Èלעֹונת ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליׂשראל הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכר
חּיבין אינן - יׂשראל ּברׁשּות הּגֹוי ּומרחן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
ּברׁשּות הּמעׂשרֹות לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַַַַָָּבתרּומה
יׂשראל. ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף - הּגֹוי ּומרחן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּגֹוי,

.ÂËּובמעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיב - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּקֹונה
ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם,
ּתלּוׁשין ּבין ּבסּוריה, הּגֹוים מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברין, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבין
ּפטּורין. ׁשּלֹו, מּקרקע ואינן הֹואיל - יׂשראל ׁשּמרחן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי

.ÊËאם - מחּברין ּופרֹות ּבסּוריה, הּגֹוי מן קרקע ְְְְִִִֵַַַָָָָֻקנה
לא עדין ואם ּפטּורין; הּגֹוי, ּביד הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹהּגיעּו
הּקרקע, עם אֹותן וקנה הֹואיל הּמעׂשרֹות, לעֹונת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָהּגיעּו

לעּׂשר. ְֵַַָחּיב

.ÊÈמן ּפטּורין ּפרֹותיו - ּבסּוריה לגֹוי אריס ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָיׂשראל
לגֹוי ויׁש ּכלּום, הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַהּמעׂשרֹות;
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן להפקיע ּבסּוריה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָקנין

תבואה]החֹוכר כמות תמורת השדה את והמקּבל[מעבד ְְֵֵַַַ
השדה] מתפוקת אחוז הּגֹוי[תמורת מן ׂשדה ְִֵֶַַָוהּׂשֹוכר

הּתרּומֹות. ּומן הּמעׂשרֹות מן ּפטּור ְְְְִִַַַַָָּבסּוריה,

.ÁÈהביאה ׁשּלא עד הּגֹוי מן ׂשדה ּבסּוריה ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
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חזר אם - ׁשליׁש ׁשהביאה מאחר לגֹוי ּומכרּה וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשליׁש,
ּבתרּומֹות חּיב זה הרי - ׁשנּיה ּפעם ּולקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

יׂשראל. ּביד נתחּיבה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּומעׂשרֹות,

.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיׂשראל
אֹומר: ׁשאני ּפטּורין; אּלּו הרי - ּפרֹות האריס לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָוׁשלח
ּבּׁשּוק. מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, - לקח' הּׁשּוק ְְִִִֶֶַַַַָָ'מן

.Î?ּכיצד ּומעׂשרֹות. ּבתרּומֹות חּיבת הּגֹוי, ְְִֵֶֶַַַַַָֻׁשּתפּות
הּׂשדה חלקּו אפּלּו - ּבׁשּתפּות ׂשדה ׁשּלקחּו וגֹוי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻיׂשראל
טבל הרי - הּגדיׁש חלקּו אם לֹומר צרי ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבקמתּה,
ּפי על אף ּגֹוי, ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ּבכל מערבין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוחּלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, וחּיּובן הּגֹוי; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמרחן

.‡Îי ּבארץ אמּורים? ּדברים ׁשהּמעׂשרֹותּבּמה - ׂשראל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבררה אין ּתֹורה ּובׁשל ּתֹורה, למפרע]ׁשל אבל[=בירור ; ְְֲֵֵֶֶָָָָ

מּדבריהם ׁשם והּמעׂשרֹות הֹואיל - ּבסּוריה ׂשדה לקחּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאם
מּכלּום. ּפטּור ּגֹוי ׁשל חלקֹו הּגדיׁש, חלקּו אפּלּו -ְְְֲִִִֶֶַָָָ

.·Îמן ּפטּורין לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו יׂשראל ארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּפרֹות
אני "אׁשר ׁשּנאמר: הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומֹות ּומן ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהחּלה
לּה ּובחּוצה חּיבין, אּתם "ׁשּמה" - ׁשּמה" אתכם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
ּפרֹות וכן מּדבריהם. חּיבין לסּוריה, יצאּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפטּורין.
"ׁשּמה" ׁשּנאמר: ּבחּלה, חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחּוצה
חּוצה ּבפרֹות ּבין הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין, אּתם "ׁשּמה" -ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנכנסּו אחר יׂשראל ּביד למעׂשר נקּבעּו ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלארץ.

מּדבריהם. ּבמעׂשרֹות חּיבין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָלארץ,

.‚Îּבזמן - לארץ ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעפר
ּגֹוׁשׁשת חּיב[=מתחככת]ׁשהּספינה ּבֹו הּצֹומח הרי - ּבארץ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עצמּה. יׂשראל ּבארץ ּכּצֹומח ּוׁשביעית, ּומעׂשרֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבתרּומה

.„Îאֹו לארץ, לחּוצה ונֹוטה ּבארץ עֹומד ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאילן
העּקר; אחר הֹול הּכל - לארץ ונֹוטה לארץ ּבחּוצה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹומד
- לארץ ּבחּוצה ׁשרׁשיו ּומקצת ּבארץ, ׁשרׁשיו מקצת ְְְִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהיּו
וחּלין טבל הרי ּביניהן, מבּדיל סלע צחיח היה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאפּלּו

ּבזה. זה ְִֶֶָָֹמערבין

.‰Îנקּבֹו והיה הׁשריׁש, ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעציץ
הּנֹוף. אחר הֹולכין - לארץ חּוצה ונֹופֹו ְְִֶֶַַַָָָָָּבארץ

.ÂÎעֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּתרּומה
אּלא הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ואפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבל,
יׂשראל, ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּדבריהם;
ּביאת תבֹואּו", "ּכי ׁשּנאמר: ׁשם, יׂשראל ּכל ׁשהיּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּובזמן
לחזר עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻּכּלכם
ּבימי ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו לא ׁשליׁשית; ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֻֻּבירּׁשה
מן אֹותן חּיבה לא ּולפיכ - מקצתן ּביאת ׁשהיתה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹעזרא,
חּיבין ׁשאין ּבמעׂשרֹות, הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה.

ּכתרּומה. מּדבריהם, אּלא הּזה ּבּזמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבהן

ב ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

חּיב‡. - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל
לּכהן, ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה;
מה לֹו"; ּתּתן ...ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ, מן וגּדּוליו אדם, מאכל ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדגן

חּיב ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף - "ּדגנ" ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעלים,
ּבמעׂשרֹות. וכן ְְְְִֵַַָּבתרּומה.

הֹואיל·. - אדם מאכל ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין
ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין רעבֹון, ּבׁשני אֹותן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָואֹוכלין
חּיבין לאדם, מּתחּלה ׁשּזרען והּקרנית והאזֹוב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּסיאה
ּפי על אף - לבהמה זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבמעׂשר;
ּפטּורין, - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן וחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמל
אם - ּבחצר מאליהם עלּו ּכלּום. אינּה חּבּור ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשבת
ׁשּסתמן חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה המׁשּמרת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ּפטּורין. מׁשּמרת, אינּה ואם ְְְְִִֵֶֶַָָָלאדם;

ּבצלים‚. זרע לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאין ּגּנה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזרעֹוני
ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא צנֹון הּמעׂשרֹות,וזרע ּומן הּתרּומה מן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב הּקצח, אבל אכל; ׁשאינן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּפני

לעלה]ּתמרֹות„. הצמוד תמר חרּדל,[דמוי וׁשל ּתלּתן, ׁשל ְְְְִֶֶַָָָ
והּקפרסין צלף, וׁשל הּלבן, ּפֹול -[קליפה]וׁשל צלף ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבׁשּזרען אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורין,
האבּיֹונֹות וכן חּיבין. אּלּו הרי לירק, זרען אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלזרע;

עצמו] ּפרי.[הפרי ׁשהן מּפני חּיבין, צלף ְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל

ּומן‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר
הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לירק, זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהּמעׂשרֹות;
זרעּה ּפטּור; ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן הּזרע. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּומן
זירין מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלירק

מן[גבעולים] ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לזירין, זרעּה ;ְְְְְִִִִַַַָָָ
לזרע, ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים וכן הּירק. ּומן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּזרע
ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד וירק. זרע ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמתעּׂשרין
ּכ ואחר ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לאכלֹו, הּירק ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלּקט
הּזרע. מן מפריׁש ׁשּלֹו, הּזרע ויאסף ּוכׁשּייבׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹאֹוכל;

.Âחּיבין אינן אדם, מאכל ׁשהן ּפי על אף - ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהירקֹות
"ּתבּואת ּבּמעׂשר: ׁשּנאמר לפי מּדבריהם; אּלא ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבמעׂשרֹות
ּבכלל אינם הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה ,"ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר ׁשהרי - ּבּתרּומה הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
אבל לאּלּו; הּדֹומה ּכל ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ" ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּבּה:

ּכּמעׂשר. מּדבריהם, - הּירק ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּתרּומת

.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאין
וכן מעׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָואפּלּו
עפר ׁשּיׁש ּפי על אף - לארץ לארץ מחּוצה הּבא ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָירק
והּקטנית הּתבּואה עליו. ּגזרּו ולא ּפטּור זה הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבעּקריהן,
ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה - לירק ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׁשּזרען

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב והּזרע, ְְְִֶַַַַַָָָּפטּור;

.Á- ּכׁשּיקׁשּו אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתלּתן
חּיבין הן הרי ּבתחּלתן, אֹותן אֹוכלין אדם ורב ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹהֹואיל

ּומעׂשרֹות. ְְִַַָּבתרּומה

.Ëהּלקט הּמעׂשרֹות: ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָואּלּו
ּכרי מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה

למעׂשרֹות,[ערימה] הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עׂשה ואם .ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבעיר הּגרן עׂשה אם אבל ּומעׂשרֹות; ּתרּומה מהן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומפריׁש
אֹו לקט ׁשהן יֹודעין והּכל להן, יׁש קֹול ׁשהרי ּפטּורין, -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּפאה. אֹו ְִֵָָׁשכחה

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Èּבתרּומה חּיבין - ּגֹוי ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט
ׁשּלא והּזיתים הּתבּואה וכן הפקיר. ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומעׂשרֹות,
ּומּנין הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשליׁש, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביאּו
עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע ּומצמחת, ׁשּזֹורעּה ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע?
ּתרּומה. אינּה ׁשליׁש, הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפריׁש

.‡È,הּמעׂשרֹות ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוכן
ּבתרּומה חּיב הפקר, ׂשדה הּזֹורע אבל הּכל; הפקיר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפּלּו

ְַַּומעׂשרֹות.

.·È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר
ועבר ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה; זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוהפריׁש
ּדברים ּבמעׂשרֹות. וכן ּתרּומה; אינּה חּיב, ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּדבר
ּובּׂשדֹות, ּבּגּנֹות אֹותן לזרע אדם ּבני רב ׁשל ּדרּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאין
ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין הן הרי - ההפקר מן חזקתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל הּׁשּום ּכגֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות;

ּבהן. וכּיֹוצא הּמצרּיֹות, ועדׁשים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקלקי,

.‚Èּכגֹון - חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב
נּקּוף פאה]זיתי מדין עניים מסיק,[של ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

אחרֹות, ּפרֹות לֹו יׁש אם - ּבציר ּבענבי עֹוללֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
- אּלּו אּלא לֹו אין ואם חׁשּבֹון. לפי החּיב על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוציא
חּיב הּכל ּוכאּלּו הּכל, על מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹמפריׁש
חׁשּבֹון לפי ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבתרּומה;

החּיב. ַַָָָּדבר

.„Èנטמא אפּלּו טהֹורה; ּבין טמאה ּבין לּכהן, - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּתרּומה
להפריׁש חּיב זה הרי ׁשּיפריׁש, קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
הּנה "ואני, ׁשּנאמר: - לּכהן ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּמּנּו

ּתרּומתי" מׁשמרת את ל רבים]נתּתי טמאה[לשון אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנּו והּטמאה, לּכהנים. נאכלת הּטהֹורה, טהֹורה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
ּדגן היה ואם אֹותֹו; מדליקין ׁשמן, היה אם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרפתּה:

הּתּנּור. את ּבֹו מּסיקין ּבֹו, ְִִֵֶַַַַוכּיֹוצא

.ÂËהּמעׂשר נטמא אֹו נטמאת, אם - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכן
ּבׂשרפתּה. להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה מפריׁשין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

.ÊË- מעׂשר ּתרּומת אֹו ּגדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָוכל
ּכמֹו הּמצוֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ׁשּיפריׁש קדם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמבר

ּבברכֹות. ְְִֵֶַָׁשּבארנּו

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָטמאה.
ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא זֹו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹהביא
ׁשּלא ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּתּׂשרף, ולא ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹהעּמים;
יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ולא נׂשרפת'; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאה
עד אֹותּה מּניחין אּלא לארץ'; לחּוצה ּתרּומה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָ'מֹוציאין
אם הּפסח ערב ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתּטמא

ותּׂשרף. חמץ, ְְִֵֵָָָָהיתה

ג ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה, מן ׁשעּור לּה אין ּגדֹולה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה
את ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא, ּכל - "ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"ראׁשית
חכמים; ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.

לֹו יׁש הּטמאה, מּפני לׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן
לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל ְְְְִִֶַַָָלהפריׁש

יפה·. עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא -]וכּמה [חלק ְְֲִִִֶַַָָָָָָ
- רעה ועין מחמּׁשים; אחד - והּבינֹונית מארּבעים; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד

מּׁשּׁשים. מאחד יפחֹות ולא מּׁשּׁשים. ְְִִִִִִִֵֶֶָָֹאחד

ּתרּומת‚. ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
ואּלּו מּׁשּׁשים. אחד לכּתחּלה נּטלת - והּכליסין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהחרּובין

מּׁשּׁשים: אחד ּתרּומה,נּטלין וערּובי ּתרּומה, ּגּדּולי ּתרּומת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּותרּומה
והּכליסין, הּקּצח, ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקּדׁש,
אדֹומּיֹות, ּוׂשעֹורין והּתּורמּוסין, והּגמזּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחרּובין,
האּפיטרֹוּפין וכן נקּוב; ׁשאינֹו עציץ ּופרֹות ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין יתֹומים, ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין

ולא„. ּבמׁשקל, ולא ּבמּדה, לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין
ּומפריׁש אֹומד, אּלא ׁשעּור; ּבּה נאמר ׁשּלא לפי - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבמנין
הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מחמּׁשים. אחד ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָּבדעּתֹו
ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת הּׁשקּול ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻואת
יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹידּועה,

מּדה. ׁשחציּה חציּה, ְְְִִֶֶֶָָָָּבסאה

זֹו‰. הרי חּלין, מקצת וׁשּיר הֹואיל - ּבתרּומה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה
לא ּתרּומה', האּלּו הּפרֹות 'ּכל אמר: אם אבל ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹּתרּומה;
ּבידֹו ועלתה מעׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ּכלּום. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאמר
אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹאחד
ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ועלתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָמּׁשּׁשים,

.Â- מעׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
וחזר מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעׂשרֹות; חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף
ּתרם יאכלּנה. ּכ ואחר הּמעׂשרֹות, הּכהן מּמּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּומפריׁש
ויחזר ּתרּומה, זֹו הרי - ואחת מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
ׁשּבדעּתֹו; הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתרם
אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש - הּזאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּתֹוספת

הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה לא אבל ומבוארּבמנין, [הסמוך, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻ
ִָָּבראׁשֹונה.להלן]

.Ê,ּתרּומה אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה מקצת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש
להפריׁש צרי ּכן, ּפי על ואף הּכרי; ּכחֹולק הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחרֹות. מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתרּומת

.Áּכרי ּתרּומת ּומקצת זה, מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָהפריׁש
האֹומר: זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמּנּו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאחר
אֹו 'ּבצפֹונֹו' אמר אם - לתֹוכֹו' הּזה הּכרי ְְְְִִִֶַַַַָ'ּתרּומת
ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש וחּיב ׁשם, קרא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ'ּבדרֹומֹו'

עּין ּכלּום.[סימן]לא אמר לא מקֹום, ְִֵַָָֹֹ

.Ëמקֹום - ּבזה' הּזה והּכרי הּזה הּכרי 'ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:
ׁשל ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה

ִֵׁשני.

.Èמדקּדק אּלא ּבאמד; אֹותּה מפריׁשין אין מעׂשר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
ּבּתֹורה. מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשעּורּה,

.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - להּמדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבר
ּולׁשקלֹו למנֹותֹו אפׁשר היה מֹונה. - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָודבר
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.Èּבתרּומה חּיבין - ּגֹוי ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט
ׁשּלא והּזיתים הּתבּואה וכן הפקיר. ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומעׂשרֹות,
ּומּנין הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשליׁש, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביאּו
עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע ּומצמחת, ׁשּזֹורעּה ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע?
ּתרּומה. אינּה ׁשליׁש, הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפריׁש

.‡È,הּמעׂשרֹות ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוכן
ּבתרּומה חּיב הפקר, ׂשדה הּזֹורע אבל הּכל; הפקיר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפּלּו

ְַַּומעׂשרֹות.

.·È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר
ועבר ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה; זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוהפריׁש
ּדברים ּבמעׂשרֹות. וכן ּתרּומה; אינּה חּיב, ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּדבר
ּובּׂשדֹות, ּבּגּנֹות אֹותן לזרע אדם ּבני רב ׁשל ּדרּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאין
ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין הן הרי - ההפקר מן חזקתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל הּׁשּום ּכגֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות;

ּבהן. וכּיֹוצא הּמצרּיֹות, ועדׁשים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקלקי,

.‚Èּכגֹון - חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב
נּקּוף פאה]זיתי מדין עניים מסיק,[של ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

אחרֹות, ּפרֹות לֹו יׁש אם - ּבציר ּבענבי עֹוללֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
- אּלּו אּלא לֹו אין ואם חׁשּבֹון. לפי החּיב על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוציא
חּיב הּכל ּוכאּלּו הּכל, על מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹמפריׁש
חׁשּבֹון לפי ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבתרּומה;

החּיב. ַַָָָּדבר

.„Èנטמא אפּלּו טהֹורה; ּבין טמאה ּבין לּכהן, - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּתרּומה
להפריׁש חּיב זה הרי ׁשּיפריׁש, קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
הּנה "ואני, ׁשּנאמר: - לּכהן ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּמּנּו

ּתרּומתי" מׁשמרת את ל רבים]נתּתי טמאה[לשון אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנּו והּטמאה, לּכהנים. נאכלת הּטהֹורה, טהֹורה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
ּדגן היה ואם אֹותֹו; מדליקין ׁשמן, היה אם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרפתּה:

הּתּנּור. את ּבֹו מּסיקין ּבֹו, ְִִֵֶַַַַוכּיֹוצא

.ÂËהּמעׂשר נטמא אֹו נטמאת, אם - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכן
ּבׂשרפתּה. להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה מפריׁשין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

.ÊË- מעׂשר ּתרּומת אֹו ּגדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָוכל
ּכמֹו הּמצוֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ׁשּיפריׁש קדם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמבר

ּבברכֹות. ְְִֵֶַָׁשּבארנּו

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָטמאה.
ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא זֹו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹהביא
ׁשּלא ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּתּׂשרף, ולא ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹהעּמים;
יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ולא נׂשרפת'; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאה
עד אֹותּה מּניחין אּלא לארץ'; לחּוצה ּתרּומה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָ'מֹוציאין
אם הּפסח ערב ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתּטמא

ותּׂשרף. חמץ, ְְִֵֵָָָָהיתה

ג ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה, מן ׁשעּור לּה אין ּגדֹולה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה
את ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא, ּכל - "ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"ראׁשית
חכמים; ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.

לֹו יׁש הּטמאה, מּפני לׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן
לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל ְְְְִִֶַַָָלהפריׁש

יפה·. עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא -]וכּמה [חלק ְְֲִִִֶַַָָָָָָ
- רעה ועין מחמּׁשים; אחד - והּבינֹונית מארּבעים; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד

מּׁשּׁשים. מאחד יפחֹות ולא מּׁשּׁשים. ְְִִִִִִִֵֶֶָָֹאחד

ּתרּומת‚. ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
ואּלּו מּׁשּׁשים. אחד לכּתחּלה נּטלת - והּכליסין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהחרּובין

מּׁשּׁשים: אחד ּתרּומה,נּטלין וערּובי ּתרּומה, ּגּדּולי ּתרּומת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּותרּומה
והּכליסין, הּקּצח, ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקּדׁש,
אדֹומּיֹות, ּוׂשעֹורין והּתּורמּוסין, והּגמזּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחרּובין,
האּפיטרֹוּפין וכן נקּוב; ׁשאינֹו עציץ ּופרֹות ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין יתֹומים, ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין

ולא„. ּבמׁשקל, ולא ּבמּדה, לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין
ּומפריׁש אֹומד, אּלא ׁשעּור; ּבּה נאמר ׁשּלא לפי - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבמנין
הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מחמּׁשים. אחד ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָּבדעּתֹו
ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת הּׁשקּול ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻואת
יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹידּועה,

מּדה. ׁשחציּה חציּה, ְְְִִֶֶֶָָָָּבסאה

זֹו‰. הרי חּלין, מקצת וׁשּיר הֹואיל - ּבתרּומה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה
לא ּתרּומה', האּלּו הּפרֹות 'ּכל אמר: אם אבל ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹּתרּומה;
ּבידֹו ועלתה מעׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ּכלּום. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאמר
אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹאחד
ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ועלתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָמּׁשּׁשים,

.Â- מעׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
וחזר מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעׂשרֹות; חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף
ּתרם יאכלּנה. ּכ ואחר הּמעׂשרֹות, הּכהן מּמּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּומפריׁש
ויחזר ּתרּומה, זֹו הרי - ואחת מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
ׁשּבדעּתֹו; הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתרם
אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש - הּזאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּתֹוספת

הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה לא אבל ומבוארּבמנין, [הסמוך, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻ
ִָָּבראׁשֹונה.להלן]

.Ê,ּתרּומה אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה מקצת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש
להפריׁש צרי ּכן, ּפי על ואף הּכרי; ּכחֹולק הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחרֹות. מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתרּומת

.Áּכרי ּתרּומת ּומקצת זה, מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָהפריׁש
האֹומר: זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמּנּו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאחר
אֹו 'ּבצפֹונֹו' אמר אם - לתֹוכֹו' הּזה הּכרי ְְְְִִִֶַַַַָ'ּתרּומת
ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש וחּיב ׁשם, קרא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ'ּבדרֹומֹו'

עּין ּכלּום.[סימן]לא אמר לא מקֹום, ְִֵַָָֹֹ

.Ëמקֹום - ּבזה' הּזה והּכרי הּזה הּכרי 'ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:
ׁשל ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה

ִֵׁשני.

.Èמדקּדק אּלא ּבאמד; אֹותּה מפריׁשין אין מעׂשר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
ּבּתֹורה. מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשעּורּה,

.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - להּמדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבר
ּולׁשקלֹו למנֹותֹו אפׁשר היה מֹונה. - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָודבר
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והּׁשֹוקל מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו
מּׁשניהם. ְְִֵֶָֻמׁשּבח

.·Èלוי ּבן אֹותן ׁשּיפריׁש - מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמצות
את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּמעׂשרֹו,
ויּתן לּכהן; ולּתנּה אֹותּה, להפריׁש ליׂשראל ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּמעׂשר".
מעׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו מּמּנּו ׁשהפריׁש אחר לּלוי, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמעׂשר

הּמעׂשר. ֲִֵַַמן

.‚Èקדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל
הּלוי אין - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּידּוׁש
אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
והפריׁש יׂשראל, ּדׁש אם אבל ּבלבד. מעׂשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּתרּומת
לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם הּדגן מן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמעׂשר
ּותרּומת ּגדֹולה, ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש הּלוי חּיב -ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
- ּגדֹולה ּבתרּומה נתחּיב ּדגן, ׁשּנעׂשה מאחר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמעׂשר;

."ּדגנ "ראׁשית ְְֱִֵֶֶַָׁשּנאמר:

.„Èלּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבן
מעׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
הּתבן מן מעׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן; מן הּמעׂשר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמן
ׁשּנּתנּו ּכמֹו ׁשּבלים, הּמעׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם העצה. ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָאֹו
הּתבן. ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש, זה הרי - ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹלֹו
הּמעׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? אֹותֹו קנסּו מה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומּפני

ּגדֹולה. ּתרּומה מּמּנּו והפקיע ְְְְֳִִִִִֶַָָׁשּבלים,

.ÂËל מעׂשר אּבא, לי אמר ּכ' ללוי: ׁשאמר יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן
אביו ׁשהרי ׁשּבֹו; מעׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי'
הּלוי. לפלֹוני הּמעׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי' ל יׁש מעׂשר ּכֹור אּבא, לי 'אמר לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָואם

ׁשּבֹו. מעׂשר לתרּומת ְְֲִִֵֶַַחֹוׁשׁשין

.ÊËּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת
קורטוב] ונקרא אינֹו[הלוג, מּכאן, ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה ,ִִֵֵַָָָֹ

ּוביין וׂשֹורפּה. ּבאּור, מׁשליכּה אּלא להֹוליכּה, ּבּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמּטּפל
ׁשּתהיה ּובלבד לּכהן; מֹוליכּה ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּובׁשמן
אֹו טמאה, היתה אם אבל ּוטהֹורה; וּדאית, מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומת
ּבּה מּטּפל אינֹו ּכּׁשעּור, ּבּה אין אם - ּדמאי ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיתה

ׂשֹורפּה. ְֶָָאּלא

.ÊÈהיּו ּכיצד? הּמּקף. מן אּלא ּגדֹולה, ּתרּומה ּתֹורמין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻאין
לא - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה, ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאין ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
הּמּקף, מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻמּמקֹום
אם אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא, ּתרּומה; ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֻּתרּומתֹו
ואמר: מׁשּתּברין, ׁשהן וראה ׁשמן, אֹו יין ּכּדי טעּון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי' ּפרֹות על ּתרּומה הן ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ'הרי

.ÁÈׁשּבבית מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּפרֹות
ּדבלה, ועּגּולי ּתבּואה, ׂשּקי הּכל. על אחד מן ּתֹורם - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחד
ּתֹורמין אחת, ּבהּקפה היּו אם - ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְִִִֶַַַָָָָָוחבּיֹות
ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד - יין ׁשל חבּיֹות הּכל. על ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמאחד
ואחת. אחת מּכל ּתֹורם ּומּׁשּסתם, הּכל; על מאחת ְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹּתֹורם

.ËÈעל מאחד ּתֹורם ּבּגּנה, ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
הביא ואחד; אחד מּכל ּתֹורם ּביניהן, אחד מין הביא ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.

ּומין מּלמּטה ּוכרּוב מּלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻמינין
הּקיף ואם הּתחּתֹון. על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאחר
ׁשעּקר ּבזמן הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹחמּׁשה
ואחד. אחד מּכל ּתֹורם קּים, הּגרן עּקר אין קּים; ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּגרן

.Î,הּמּקף מן ׁשּלא אֹותּה מפריׁשין - מעׂשר ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּתרּומת
מעׂשרֹותיכם "מּכל אפּלּו[מתנותיכם]ׁשּנאמר: ּתרימּו"; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּבמדינ אחר ּומעׂשר זֹו, ּבמדינה אחד -מעׂשר אחרת ה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּתֹורמין אין חכמים ותלמידי הּכל. על אחת ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹמפריׁש

מעׂשר. ּתרּומת ואפּלּו הּמּקף, מן ְֲֲִִֵֶַַַַָָֻאּלא

.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן
- ּבטבלֹו והּוא ,והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
אׁשר יׂשראל, ּבני מעׂשר את "ּכי ׁשּנאמר: עׂשּוי, ּׁשעׂשה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
לאחר. ּתרּומה ּכּלֹו את עֹוׂשה ׁשהּוא מלּמד לה'", ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻירימּו

.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה, מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש
מעׂשר, ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מקּדׁשֹו, "את ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנּנּו
ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה ּבתֹוכֹו, ׁשּקדׁשיו ּבזמן ְְְִִֶֶֶַָָָָמּמּנּו":
ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה אינֹו ּבתֹוכֹו, קדׁשיו אין ְְֲִֵֵֵֶַָָָָלאחרים;
ּתרּומה עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות הּמּניח וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלאחרים.
להיֹות הּניחן ואם לתרּומה; טבלין ׁשּיהיּו צרי ְְְְְְִִִִִִִִֶָָָָָּגדֹולה,

למעׂשר. טבלין ׁשּיהיּו צרי מעׂשר, עליהן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמפריׁש

.‚Îעל אֹותן מפריׁשין ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָּכׁשּמפריׁשין
ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּסדר.
מעׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ּגדֹולה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּתרּומה
מעׂשר אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. מעׂשר אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָׁשני
ׁשעבר ּפי על אף - לבּכּורים ּתרּומה ׁשהקּדים אֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָלתרּומה,
ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עׂשּוי. ּׁשעׂשה מה תעׂשה, לא ְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹעל
ּתאחר לא תאחר", לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתעׂשה?

זה. לאו על לֹוקין ואין להקּדימֹו; ׁשראּוי ְְְִִֵֶֶַַָָָָּדבר

.„Îּכאחד מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה
ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש שלושה- [שהם ְְְְִִִִֶַָָֹֹ

מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שנים - מאה ,מתוך

זה ּבצד הּוא הרי ּכאן, ׁשּיׁש מּמאה 'אחד ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואֹומר:
הּוא ׁשהפרׁשּתי, מּזה והּנׁשאר חּלין; הּוא והרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשהפרׁשּתי,
אּלּו, חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי והּמעׂשר הּכל; על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּתרּומה
הּתרּומה על יתר הּנׁשאר וזה ׁשהפרׁשּתי; זה ּבצד הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהרי

הּכל'. על מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי ּׁשהפרׁשּתי, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹמּמה

שישי יום

ד ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

.‡- ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם ְְְְִִֶַַַַָָָעֹוׂשה
ואין הּׁשליח; את לרּבֹות אּתם", ּגם ּתרימּו "ּכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּבני אּתם מה - אּתם" "ּגם ׁשּנאמר: ּגֹוי, ׁשליח ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעֹוׂשין

ּברית. ּבני ׁשלּוחכם אף ְְְְֲִִֵֶַּברית,

ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה
יׂשראל, ׁשל ׁשּתרם והּנכרי והּקטן; והּׁשֹוטה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהחרׁש,
ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו את והּתֹורם ּברׁשּותֹו; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹואפּלּו
זֹו הרי - אחרים ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּבעלים.

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

לכל ׁשּנֹותנּה ׁשּלֹו, הנאה וטֹובת ּפרֹותיהן; ותּקן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה,
ׁשּירצה. ְִֵֶֶֹּכהן

ולּקט‚. חברֹו ׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם
הּבית ּבעל ּבא אם - ותרם ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
מּמה יפֹות ׁשם היּו אם - הּיפֹות' אצל הּל' לֹו: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
היּו לא ואם מקּפיד; אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשּתרם
אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - ּׁשּתרם מּמה יפֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
והֹוסיף ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם מחּוי. ּדר על אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹו
ּתרּומה. ּתרּומתֹו לֹו, אין ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ּבין -ְְֵֵֵֵֵֶָָָ

חרׁש„. ּתרּומה: ּתרּומתן ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹחמּׁשה
והאּלם הּברכה; ׁשֹומע ׁשאינֹו לפי ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמדּבר
;לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני - והערם מדּבר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשֹומע
ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני - והּסּומה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשּכֹור

הּיפה. ֶֶַָאת

הביא‰. ׁשּלא ּפי על אף - נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹקטן
ּתרּומה, ּתרּומתֹו ּתרם, אם - ּגדֹול נעׂשה ולא ׂשערֹות, ְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹׁשּתי
קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבּנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַָָמן

.Âואינֹו לתרם, והל לי', ּותרם 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהאֹומר
אין - ּתרּום ּכריֹו ּומצא ּובא ּתרם, לא אֹו ּתרם אם ְִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹודע
עֹוׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ּתרּום; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָחזקתֹו
ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא להקל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשליחּותֹו

ּברׁשּות. ְִֶֹׁשּלא

.Êּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם' 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר
אחד מפריׁש רעה, עין ּבעל ׁשהּוא ּבֹו יֹודע היה אם ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבית:
אחד לֹו מפריׁש ׂשבעה, נפׁש ּבעל היה ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשים;
ּבבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמארּבעים.
אחד ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון מחמּׁשים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד
נתּכּון ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים אחד אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמארּבעים
וארּבעים מּתׁשעה אחד אפּלּו ותרם הּבינֹונית, על ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוסיף

ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין -ְְֵָָ

.Á:ׁשּנאמר ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חּיבין - הּׁשּתפין ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות
לּטל צריכין אין והּׁשּתפין ׁשנים; ׁשל אפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ"מעׂשרתיכם",
ּתרם ּתרּומה. ּתרּומתֹו מהן, הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרׁשּות
ׁשּתרם ידע לא ׁשהרי ּתרּומה, ותרם הּׁשני ּובא מהן, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
אינּה הּׁשני ּתרּומת זה, על זה ממחין היּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו
אין ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ותרם ממחין היּו לא ואם ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּתרּומה.
ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ּתרם לא ואם ּתרּומה; הּׁשני ְְְִִִִֵַַַַָָָֹּתרּומת

ּתרּומה. ׁשניהן ְְְֵֶַָּתרּומת

.Ë:וׁשפחתֹו לעבּדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻהאֹומר
אם - ׁשּיתרמּו קדם ׁשליחּותן ּובּטל לתרם, והלכּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ'ּתרם',
ׁשאמר ּכגֹון - ׁשּנה ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו הּׁשליח, ׁשּנה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלא
ּובּטל הֹואיל - הּדרֹום מן ותרם הּצפֹון', מן 'ּתרם ְְִִִִֵַַַָָָֹלֹו:

ּתרּומה. אינּה מּקדם, ְְִִֵֶָָֹׁשליחּותֹו

.Èּתרם ׁשּלא עד אם - ועּכב הּבית ּבעל ּובא ׁשּתרם, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
ּתרּומתֹו עּכב, מּׁשּתרם ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָעּכב,

יתֹומים. נכסי ּתֹורמין והאּפיטרֹוּפין ְְְְְְִִִִִֵֶָָּתרּומה.

.‡Èהיּו ואם ּתרּומה; ּתרּומתן והאּנס, והּגזלן ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָהּגּנב
ּתרּומה. ּתרּומתן אין רֹודפין, ְְְְִִֵַָָָָהּבעלים

.·Èּׁשהן מה על ּתֹורמין והאּׁשה, והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן
ּדבר ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹאֹוכלין;
ּבעּסתּה והאּׁשה אביו, ׁשלחן על ּבׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ

.‚Èּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים,
הּיין, את לטּמא ירצּו ׁשאם - ּבּגת הּדֹורכין מן חּוץ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּבית;
על והאמינם להן ׁשּמסר ּולפי מּיד; אֹותֹו מטּמאין הם ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

ּתרּומה. ּתרּומתם ּתרמּו, ואם ּכׁשלּוחין, הן הרי ,ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָּכ

.„È:הּבית ּבעל לֹו ׁשאמר ותרם,ּופֹועל ּגרני', לי 'ּכנׂש ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּכּנׂש ּכ ְְְִֵַַָָָואחר

.ÂËׁשאינּה ּתֹורה ּדין - מּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּנכרי
ּתרּומתן ׁשּתהיה ּגזרּו, ּומּדבריהם חּיב. ׁשאינֹו לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתרּומה,
הּממֹון זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום - ּגזרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה;
הּגֹוי את ּובֹודקין לפטרֹו. ּכדי ּבגֹוי אֹותֹו ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָליׂשראל,
הפרׁשּתיה', יׂשראל 'ּבדעת אמר, אם ּתרּומה: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהפריׁש
לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, טעּונה - לאו ואם לּכהן; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתּנתן
ׁשהפריׁש ּגֹוי אבל יׂשראל. ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין עליה; ּגזרּו לא לארץ, ּבחּוצה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּתרּומה

ּכלל. ּתרּומה ואינּה ,ְְְִֵָָָָצרי

.ÊËואמר 'מעׂשר' 'מעׂשר', ואמר 'ּתרּומה' לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהּמתּכּון
ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ'ּתרּומה'
- ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו, ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִַַָָָֹהפריׁש
ּתרּומתכם", לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה, זֹו ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי

ּתרּומה. ּתהיה ּבלבד ְְְְֲִִֶַַָָָּבמחׁשבה

.ÊÈהרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש
הּמפריׁש וכן ּתרּומה. אינּה נתקּים, לא ואם ּתרּומה; ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהיא
עליהן נׁשאל זה הרי - עליהם ונחם מעׂשרֹות, אֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתרּומה
ותחזר הּנדרים, ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ּומּתיר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלחכם
אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד - ׁשהיתה ּכמֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻחּלין

אחרֹות. ּפרֹות אֹו ּתחּלה, ְְֲִִִֵֵֶָׁשהפריׁש

.ÁÈמנת על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: יין, ׁשל ּבֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָהּתֹורם
ּומן הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה צרי - ׁשלם' ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתעלה
אינּה נׁשּברה, ואם הּטמאה; מן לא אבל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻהּׁשפיכה,
לא ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום הּניחּה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמדּמעת.

הּתנאי. נתקּים ׁשּכבר מדּמעת, זֹו הרי - לּבֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתּגיע

.ËÈּבתרּומת אבל ּגדֹולה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָּבּמה
ׁשעלתה, ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻֻמעׂשר,
ּפי על ואף - מעׂשר ּתרּומת היא והרי ּתנאֹו; ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָנתקּים

ׁשּנטמאת. לֹומר צרי ואין נׁשּפכה, אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשּנׁשּברה

.Îאֹו חּלין', וׁשּלמּטה ּתרּומה 'ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻהאֹומר:
ׁשהּדבר קּימין, ּדבריו - ּתרּומה' וׁשּלמּטה חּלין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ'ׁשּלמעלה

הּתֹורם. ּבדעת ְֵַַַָּתלּוי

.‡Îזֹו ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתֹורם
ּׁשּבּקטיעין מה ועל הּכרי, על שלאּתרּומה קטועות [שבלים ְְְְִִִֶַַַַַָ

הּתֹורםנידושו] הּתבן. ּׁשּבתֹו מה ועל ּׁשּבּצדדין, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
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לכל ׁשּנֹותנּה ׁשּלֹו, הנאה וטֹובת ּפרֹותיהן; ותּקן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה,
ׁשּירצה. ְִֵֶֶֹּכהן

ולּקט‚. חברֹו ׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם
הּבית ּבעל ּבא אם - ותרם ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
מּמה יפֹות ׁשם היּו אם - הּיפֹות' אצל הּל' לֹו: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
היּו לא ואם מקּפיד; אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשּתרם
אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - ּׁשּתרם מּמה יפֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
והֹוסיף ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם מחּוי. ּדר על אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹו
ּתרּומה. ּתרּומתֹו לֹו, אין ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ּבין -ְְֵֵֵֵֵֶָָָ

חרׁש„. ּתרּומה: ּתרּומתן ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹחמּׁשה
והאּלם הּברכה; ׁשֹומע ׁשאינֹו לפי ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמדּבר
;לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני - והערם מדּבר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשֹומע
ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני - והּסּומה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשּכֹור

הּיפה. ֶֶַָאת

הביא‰. ׁשּלא ּפי על אף - נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹקטן
ּתרּומה, ּתרּומתֹו ּתרם, אם - ּגדֹול נעׂשה ולא ׂשערֹות, ְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹׁשּתי
קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבּנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַָָמן

.Âואינֹו לתרם, והל לי', ּותרם 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהאֹומר
אין - ּתרּום ּכריֹו ּומצא ּובא ּתרם, לא אֹו ּתרם אם ְִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹודע
עֹוׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ּתרּום; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָחזקתֹו
ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא להקל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשליחּותֹו

ּברׁשּות. ְִֶֹׁשּלא

.Êּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם' 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר
אחד מפריׁש רעה, עין ּבעל ׁשהּוא ּבֹו יֹודע היה אם ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבית:
אחד לֹו מפריׁש ׂשבעה, נפׁש ּבעל היה ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשים;
ּבבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמארּבעים.
אחד ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון מחמּׁשים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד
נתּכּון ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים אחד אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמארּבעים
וארּבעים מּתׁשעה אחד אפּלּו ותרם הּבינֹונית, על ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוסיף

ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין -ְְֵָָ

.Á:ׁשּנאמר ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חּיבין - הּׁשּתפין ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות
לּטל צריכין אין והּׁשּתפין ׁשנים; ׁשל אפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ"מעׂשרתיכם",
ּתרם ּתרּומה. ּתרּומתֹו מהן, הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרׁשּות
ׁשּתרם ידע לא ׁשהרי ּתרּומה, ותרם הּׁשני ּובא מהן, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
אינּה הּׁשני ּתרּומת זה, על זה ממחין היּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו
אין ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ותרם ממחין היּו לא ואם ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּתרּומה.
ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ּתרם לא ואם ּתרּומה; הּׁשני ְְְִִִִֵַַַַָָָֹּתרּומת

ּתרּומה. ׁשניהן ְְְֵֶַָּתרּומת

.Ë:וׁשפחתֹו לעבּדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻהאֹומר
אם - ׁשּיתרמּו קדם ׁשליחּותן ּובּטל לתרם, והלכּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ'ּתרם',
ׁשאמר ּכגֹון - ׁשּנה ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו הּׁשליח, ׁשּנה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלא
ּובּטל הֹואיל - הּדרֹום מן ותרם הּצפֹון', מן 'ּתרם ְְִִִִֵַַַָָָֹלֹו:

ּתרּומה. אינּה מּקדם, ְְִִֵֶָָֹׁשליחּותֹו

.Èּתרם ׁשּלא עד אם - ועּכב הּבית ּבעל ּובא ׁשּתרם, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
ּתרּומתֹו עּכב, מּׁשּתרם ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָעּכב,

יתֹומים. נכסי ּתֹורמין והאּפיטרֹוּפין ְְְְְְִִִִִֵֶָָּתרּומה.

.‡Èהיּו ואם ּתרּומה; ּתרּומתן והאּנס, והּגזלן ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָהּגּנב
ּתרּומה. ּתרּומתן אין רֹודפין, ְְְְִִֵַָָָָהּבעלים

.·Èּׁשהן מה על ּתֹורמין והאּׁשה, והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן
ּדבר ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹאֹוכלין;
ּבעּסתּה והאּׁשה אביו, ׁשלחן על ּבׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ

.‚Èּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים,
הּיין, את לטּמא ירצּו ׁשאם - ּבּגת הּדֹורכין מן חּוץ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּבית;
על והאמינם להן ׁשּמסר ּולפי מּיד; אֹותֹו מטּמאין הם ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

ּתרּומה. ּתרּומתם ּתרמּו, ואם ּכׁשלּוחין, הן הרי ,ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָּכ

.„È:הּבית ּבעל לֹו ׁשאמר ותרם,ּופֹועל ּגרני', לי 'ּכנׂש ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּכּנׂש ּכ ְְְִֵַַָָָואחר

.ÂËׁשאינּה ּתֹורה ּדין - מּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּנכרי
ּתרּומתן ׁשּתהיה ּגזרּו, ּומּדבריהם חּיב. ׁשאינֹו לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתרּומה,
הּממֹון זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום - ּגזרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה;
הּגֹוי את ּובֹודקין לפטרֹו. ּכדי ּבגֹוי אֹותֹו ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָליׂשראל,
הפרׁשּתיה', יׂשראל 'ּבדעת אמר, אם ּתרּומה: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהפריׁש
לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, טעּונה - לאו ואם לּכהן; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתּנתן
ׁשהפריׁש ּגֹוי אבל יׂשראל. ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין עליה; ּגזרּו לא לארץ, ּבחּוצה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּתרּומה

ּכלל. ּתרּומה ואינּה ,ְְְִֵָָָָצרי

.ÊËואמר 'מעׂשר' 'מעׂשר', ואמר 'ּתרּומה' לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהּמתּכּון
ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ'ּתרּומה'
- ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו, ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִַַָָָֹהפריׁש
ּתרּומתכם", לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה, זֹו ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי

ּתרּומה. ּתהיה ּבלבד ְְְְֲִִֶַַָָָּבמחׁשבה

.ÊÈהרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש
הּמפריׁש וכן ּתרּומה. אינּה נתקּים, לא ואם ּתרּומה; ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהיא
עליהן נׁשאל זה הרי - עליהם ונחם מעׂשרֹות, אֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתרּומה
ותחזר הּנדרים, ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ּומּתיר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלחכם
אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד - ׁשהיתה ּכמֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻחּלין

אחרֹות. ּפרֹות אֹו ּתחּלה, ְְֲִִִֵֵֶָׁשהפריׁש

.ÁÈמנת על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: יין, ׁשל ּבֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָהּתֹורם
ּומן הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה צרי - ׁשלם' ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתעלה
אינּה נׁשּברה, ואם הּטמאה; מן לא אבל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻהּׁשפיכה,
לא ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום הּניחּה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמדּמעת.

הּתנאי. נתקּים ׁשּכבר מדּמעת, זֹו הרי - לּבֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתּגיע

.ËÈּבתרּומת אבל ּגדֹולה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָּבּמה
ׁשעלתה, ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻֻמעׂשר,
ּפי על ואף - מעׂשר ּתרּומת היא והרי ּתנאֹו; ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָנתקּים

ׁשּנטמאת. לֹומר צרי ואין נׁשּפכה, אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשּנׁשּברה

.Îאֹו חּלין', וׁשּלמּטה ּתרּומה 'ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻהאֹומר:
ׁשהּדבר קּימין, ּדבריו - ּתרּומה' וׁשּלמּטה חּלין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ'ׁשּלמעלה

הּתֹורם. ּבדעת ְֵַַַָּתלּוי

.‡Îזֹו ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתֹורם
ּׁשּבּקטיעין מה ועל הּכרי, על שלאּתרּומה קטועות [שבלים ְְְְִִִֶַַַַַָ

הּתֹורםנידושו] הּתבן. ּׁשּבתֹו מה ועל ּׁשּבּצדדין, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
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ּׁשּבחרצּנין, מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּיקב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת
ּׁשּבּזּוגין מה צרי[קליפות]ועל יין, ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ּׁשּבּגפת מה על לתרם לּבֹו את גורסיםׁשּיכּון ויש [פסולת. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
ׁשּתנאיבגת] הּכל; נפטר - סתם ּתרם אּלא נתּכּון, לא ואם .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ׁשהּתרּומה הּוא, ּדין ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבית
ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ּתאנים ונמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּתאנים,

הּכל. על לתרם ׁשּבלּבֹו ְְְִִִֵֶַַֹֹמּפני

ה ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

את‡. "ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּיפה, מן אּלא ּתֹורמין ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאין
אף הּמתקּים, מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו"; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹחלּבֹו

מת ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ּתאניםעל ּתֹורם ּכיצד? קּים. ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּגרֹוגרֹות מיובשות]על ּכהן,[תאנים ּבֹו ׁשאין ּובמקֹום ; ְְֵֵֶַַָָֹ

ּתאנים לעׂשֹות רגיל ואם הּתאנים. על ּגרֹוגרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּתֹורם
ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות, על הּתאנים מן ּתֹורם - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּגרֹוגרֹות
מן ּתֹורמין אין - ּכהן ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ּכהן. ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשאין
לעׂשֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום אפּלּו הּתאנים, על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהּגרֹוגרֹות

ּגרֹוגרֹות. ְְִֵָּתאנים

לא·. אבל קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלם, ּבצל ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹותֹורמין
ּתֹורמין אין מקֹום. ּבכל - ּגדֹול ׁשהּוא ּפי על אף ּבצל, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָחצי
וכמלאה הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: מינֹו, ׁשאינֹו על ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמין

ּתרּומה. אינּה ּתרם, ואם הּיקב"; ְְִִֵֶַַָָָָמן

ּכל‚. אחד, חּטים מין ּכל אחד, מין - והּמלפפֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּקּׁשּות
וכל זה. על מּזה ותֹורם אחד; ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמין
מן אפּלּו זה, על מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ּכלאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא
וחמּׁשים חּטים סאה חמּׁשים לֹו היּו ּכיצד? הרע. על ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּיפה
- חּטים סאין ׁשני הּכל על והפריׁש אחד, ּבבית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹׂשעֹורים
הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ּכלאים ׁשאינֹו וכל ּתרּומה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינן
הרע מן ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
החּטים, על הּזּונין מן חּוץ - ּתרּומה ּתרּומתֹו הּיפה, ְְִִִִֶַַַַַָָָעל

אדם. מאכל הּזּונין ׁשאין ְֲִִֵֵֶַַַָָמּפני

ׁשּלא„. ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאין
ּדבר על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנגמרה
הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: - מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּדבר
ּתרמּו, ואם הּגמּור; על הּגמּור מן הּיקב", מן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכמלאה

ּתרּומה. ְְָָָּתרּומתן

מּׁשּיכבר‰. הּגרן? את ּתֹורמין ּכבר[יסנן]מאימתי ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּבלים המכּנס ּכבּור. ׁשאינֹו על הּכבּור מן ּתֹורם ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקצת,

מלילֹות לעׂשֹותן ּביתֹו שהן]לתֹו כמות זה[לאכלם הרי , ְְֲֲִֵֵֶַָ
ׁשּבלים. מהן ֳִִֵֵֶּתֹורם

.Â;וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
מּׁשּיעטנּו הּזיתים? את ּתֹורמין סחיטתם]מאימתי .[מתחילת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Êּתרּומתֹו ּתרם, ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין
ׁשּנטמא ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתרּומה.
ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא אחד, ּגּוף ׁשהּוא ּבלבד העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאת חּטים ׁשל ערמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,

עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה הּטהֹור ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמן
טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ׁשּתי ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻאֹו
ותֹורמין לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
ׁשּנאמר: - לכּתחּלה הּטמא על הּטהֹור מן מעׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל מּמּנּו", מקּדׁשֹו ְְְִִִֶֶֶַָֹֻ"את

.Á,ּבׁשֹוגג - ּתרם ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין
וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ויתרם. ויחזר ּתרּומה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשהרים
הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע, אם אבל ּבּטמאה; ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻידע

מעׂשר. ּבתרּומת וכן ּכּמזיד. הּוא הרי - הּטהֹור ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָעל

.Ëהּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַָָָֹֻאין
'ּפרֹות ואמר: ּתלּוׁשין, ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? המחּבר. ְְְִֵֵֵַַַַָָָֻעל

המחּברים' אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו שלו]אּלּו ,[שאינם ְְְִִֵֵֵַַָָֻ
ואמר: ערּוגֹות, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו 'לכׁשּיּתלׁשּו', אמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָאפּלּו
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
ּתרּומה יהיּו מחּברין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻֻמחּברים',
אם אבל ּכלּום. אמר לא - ּתלּוׁשין' זֹו ערּוגה ּפרֹות ְְֲֲִִֵַַָָָֹעל
ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָאמר:
לתלׁשם, ּובידֹו הֹואיל - ונתלׁשּו לכׁשּיּתלׁשּו', זֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶָָָָָערּוגה
קּימין; ּדבריו ׁשניהן, ולכׁשּיּתלׁשּו מעׂשה; מחּסר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאינֹו

ׁשּיאמר. ּבעת ׁשליׁש ׁשּתיהן ׁשּיביאּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹוהּוא,

.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין
ולּקט הּיֹום, ירק לּקט ּכיצד? ּתרּומה. ּתרּומתֹו ּתרם, ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָואם
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ׁשלׁשה להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים; ׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלהׁשּתּמר
הּימים ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל - הּמלפפֹונֹות ּכגֹון ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹימים,
אחד יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ותֹורם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצטרף,
זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ולּקט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבלבד,

.‡È,ׁשעברה ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָאין
- ּתרם ואם זֹו; ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה מּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹולא
ראׁש ערב ירק לּקט ׁשנה". "ׁשנה ׁשּנאמר: ּתרּומה, ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשּבאה אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין אין - ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁש
ׁשּלא עד ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ּבערב אתרֹוג לּקט אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכן
- הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר אתרֹוג ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאה
הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה; על מּזה ּתֹורמין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאין
ּבׁשבט עׂשר וחמּׁשה וקטנּיֹות, וירקֹות ּתבּואה ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָלמעׂשרֹות

האילן. למעׂשרֹות הּׁשנה ְְִַַַָָָָֹראׁש

.·Èולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין
הארץ מּפרֹות ולא הארץ, ּפרֹות על לארץ חּוצה ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּפרֹות
ולא הארץ. ּפרֹות על סּוריה מּפרֹות ולא סּוריה, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֹעל
ּפרֹות אֹו ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפרֹות
ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתם, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנתרמה
ּתרם, ואם הּפטּורין. ּפרֹות על ּבתרּומה, ׁשחּיבין ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּפרֹות

ּתרּומה. ְֵָָאינּה

.‚È,ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש
אין - אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו

ּתרּומה. ְְָָּתרּומתֹו

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.„Èעל הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָאין
על מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויתרם. ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹהחּיב

.ÂËּכדי ּבּנקב? יהיה וכּמה ּכארץ. הּוא הרי נקּוב, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעציץ
ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם

.ÊËּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתֹורם
ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות אֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנקּוב,
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ּתרם ְְְִֵֶַַַָָָָָָּתרּומה.
ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ויתרם. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹויחזר

ּומעׂשרֹותּתרּו ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ולא מה, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
אחר. ִֵַָמּמקֹום

.ÊÈהּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו -ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ּתרם ְְְְְִַַַַַַַַָָָֹעצמֹו.

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָּתאכל

.ÁÈ,ׁשמן על וזיתים החּטים, על ׁשּבלים ּתֹורמין ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַאין
ׁשּלא ּגזרה, - ּתרּומה אינּה ּתרם, ואם יין; על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוענבים
על ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹיטריח
זה למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין הּנכּבׁשין, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָזיתים
הּיפה מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני לתֹורם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדֹומה?
לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן הרע. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל
המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ּכבׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמּזיתי
על הּצלּול מן מבּׁשל; ׁשאינֹו על המבּׁשל מן לא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻֻאבל
מּתאנים הּצלּול; על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל צלּול, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאינֹו
לא אבל ּבמּדה, הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ּבמנין, ּגרֹוגרֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹעל
ּבמנין ּתאנים על ּגרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתאנים
הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי -ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
אּלּו ּובכל חׁשּבֹון. לפי אּלא החּטים על הּפת מן לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבל

ּתרּומה. ּתרּומתֹו ּתרם, אם -ְְִַָָָ

.ËÈעל יין ולא הּנכּתׁשין, זיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאין
ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם ּדֹומה ׁשּזה - הּנדרכֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבים
- ּתרם ואם מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּדבר על ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹמלאכּתֹו
ּבפני והענבים הּזיתים מן ויתרם ויחזר ּתרּומה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹּתרּומתֹו
עליה חּיב והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני מדּמעת הראׁשֹונה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעצמן.

הּׁשנּיה. לא אבל ּגמּורֹות; ּתרּומֹות ְְְְֲִִַָָָֹּכׁשאר

.Îעל זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
ענבים על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ונמל לאכילה, והּכל ענבים על ענבים אֹו לאכילה, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשהם
אינֹו - עליהן ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,

ולתרם. לחזר ְְֲִִַָֹֹצרי

.‡Îחמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאין
על חמץ לתרם ּבלּבֹו היה הן; אחד מין והחמץ, ׁשהּיין -ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ּתרּומה. אינּה - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמץ,

.·Îאם - חמץ ונמצאת הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּתֹורם
ואם ּתרּומה; אינּה ּתרמּה, ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנֹודע

ּתרּומה, - ספק ואם ּתרּומה. זֹו הרי החמיצה, ׁשּתרמּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
אבּטיח מרה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן ויתרם. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹויחזר

נקּורין ׁשּנמצאּו אֹו סרּוח, ואסוריםונמצא [מחוררים. ְְְְְִִִֶַָָ
נחש] לארס מחשש ונמצאתבאכילה יין ׁשל חבית ּתרם ,ְְִִִֵֶַַָָ

ואין ׁשנּיה. ויתרם ויחזר ּתרּומה, - לׁשּתֹותּה ׁשאסּור ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹֻמגּלה
מּׁשּתיהן אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת מּׁשּתיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאחת

חמׁש. חּיב ֵֶַָֹאינֹו

.‚Î;מדּמעתן אינּה החּלין, לתֹו מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכיצד?
ׁשּתיהן נפלּו מדּמעת. אינּה אחר, למקֹום ׁשנּיה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנפלה
זר אכל אם וכן ׁשּבׁשּתיהן. ּכּקטּנה מדּמעֹות אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלמקֹום
עֹוׂשה הּוא ּכיצד וחמׁשּה. ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּתיהן,
הּגדֹולה. ּדמי הּכהן מן ונֹוטל אחד, לכהן נֹותנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן?

.„Îעל ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק
ּולאחר לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה, ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרים,
ׁשלׁשה עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת - חמץ ּומצאּה ּבדקּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹזמן
ׁשהּתרּומה הּימים ּבאֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, וּדאי ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָימים,
ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי זֹו, ּבחבית ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּלֹו

ׁשנּיה. ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש ְְְְְִִִִֶַָָָוצרי

.‰Îׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹּבׁשלׁשה
ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ; ׁשּמא עליו, [רוחלהפריׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

החגמזרחית] מֹוצאי סוכות]ׁשל במוצאי ,[המנשבת ֵֶֶָָ
מּגּתֹו, ויין לּבסר. מים ּכניסת ּובׁשעת הּסמדר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹּובהֹוצאת

יֹום. ארּבעים יין ׁשהּוא ּבחזקת עליו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמפריׁשין

.ÂÎּתרּומה ׁשּיעׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח
אם - הּמּקף מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש,
אחר אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן, מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה. ּתרּומה מפריׁש ,ּולפיכ ְְְְְִִִֶַָָָָׁשאבדּו;

ו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּגדֹולים‡. ּבין - לּכהנים נאכלת מעׂשר ּותרּומת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּתרּומה
הּכנענים ועבדיהן הן נקבֹות, ּבין זכרים ּבין קטּנים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין
עבד ּכסּפֹו". קנין נפׁש יקנה ּכי "וכהן, ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּובהמּתן,
אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכהן

מיחס;·. ּכהן אּלא אֹותּה, אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּתרּומה
ּבלבד. ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין חזקה, ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מעׂשר, ּתרּומת ּבין ּגדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָּותרּומה
לכהן אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבין
וכל טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני חכמים; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתלמיד
לכל טמאה ּתרּומה נֹותן ,לפיכ טמאה. ּבחזקת הארץ ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעּמי

ׁשּירצה. ְִֵֶֶֹּכהן

ׁשנים‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיׂשראלית
ּתֹורה, ודין וׁשֹוק; וחזה ּבתרּומה ּתאכל - אחד ְְְְִִֶֶַָָָָָֹויֹום
חכמים אסרּו אבל קנינֹו. היא ׁשהרי מּׁשּנתארסה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתאכל
ּתרּומה ּתאכיל ׁשּמא - ּגזרה לחּפה; ׁשּתּכנס עד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּתאכל,

אביה. ּבבית ארּוסה ּכׁשהיא ּולאחיה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָלאביה

ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת
לחרׁשת, ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
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.„Èעל הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָאין
על מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויתרם. ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹהחּיב

.ÂËּכדי ּבּנקב? יהיה וכּמה ּכארץ. הּוא הרי נקּוב, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעציץ
ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם

.ÊËּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתֹורם
ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות אֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנקּוב,
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ּתרם ְְְִֵֶַַַָָָָָָּתרּומה.
ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ויתרם. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹויחזר

ּומעׂשרֹותּתרּו ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ולא מה, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
אחר. ִֵַָמּמקֹום

.ÊÈהּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו -ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ּתרם ְְְְְִַַַַַַַַָָָֹעצמֹו.

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָּתאכל

.ÁÈ,ׁשמן על וזיתים החּטים, על ׁשּבלים ּתֹורמין ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַאין
ׁשּלא ּגזרה, - ּתרּומה אינּה ּתרם, ואם יין; על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוענבים
על ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹיטריח
זה למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין הּנכּבׁשין, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָזיתים
הּיפה מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני לתֹורם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדֹומה?
לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן הרע. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל
המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ּכבׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמּזיתי
על הּצלּול מן מבּׁשל; ׁשאינֹו על המבּׁשל מן לא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻֻאבל
מּתאנים הּצלּול; על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל צלּול, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאינֹו
לא אבל ּבמּדה, הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ּבמנין, ּגרֹוגרֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹעל
ּבמנין ּתאנים על ּגרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתאנים
הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי -ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
אּלּו ּובכל חׁשּבֹון. לפי אּלא החּטים על הּפת מן לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבל

ּתרּומה. ּתרּומתֹו ּתרם, אם -ְְִַָָָ

.ËÈעל יין ולא הּנכּתׁשין, זיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאין
ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם ּדֹומה ׁשּזה - הּנדרכֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבים
- ּתרם ואם מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּדבר על ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹמלאכּתֹו
ּבפני והענבים הּזיתים מן ויתרם ויחזר ּתרּומה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹּתרּומתֹו
עליה חּיב והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני מדּמעת הראׁשֹונה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעצמן.

הּׁשנּיה. לא אבל ּגמּורֹות; ּתרּומֹות ְְְְֲִִַָָָֹּכׁשאר

.Îעל זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
ענבים על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ונמל לאכילה, והּכל ענבים על ענבים אֹו לאכילה, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשהם
אינֹו - עליהן ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,

ולתרם. לחזר ְְֲִִַָֹֹצרי

.‡Îחמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאין
על חמץ לתרם ּבלּבֹו היה הן; אחד מין והחמץ, ׁשהּיין -ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ּתרּומה. אינּה - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמץ,

.·Îאם - חמץ ונמצאת הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּתֹורם
ואם ּתרּומה; אינּה ּתרמּה, ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנֹודע

ּתרּומה, - ספק ואם ּתרּומה. זֹו הרי החמיצה, ׁשּתרמּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
אבּטיח מרה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן ויתרם. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹויחזר

נקּורין ׁשּנמצאּו אֹו סרּוח, ואסוריםונמצא [מחוררים. ְְְְְִִִֶַָָ
נחש] לארס מחשש ונמצאתבאכילה יין ׁשל חבית ּתרם ,ְְִִִֵֶַַָָ

ואין ׁשנּיה. ויתרם ויחזר ּתרּומה, - לׁשּתֹותּה ׁשאסּור ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹֻמגּלה
מּׁשּתיהן אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת מּׁשּתיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאחת

חמׁש. חּיב ֵֶַָֹאינֹו

.‚Î;מדּמעתן אינּה החּלין, לתֹו מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכיצד?
ׁשּתיהן נפלּו מדּמעת. אינּה אחר, למקֹום ׁשנּיה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנפלה
זר אכל אם וכן ׁשּבׁשּתיהן. ּכּקטּנה מדּמעֹות אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלמקֹום
עֹוׂשה הּוא ּכיצד וחמׁשּה. ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּתיהן,
הּגדֹולה. ּדמי הּכהן מן ונֹוטל אחד, לכהן נֹותנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן?

.„Îעל ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק
ּולאחר לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה, ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרים,
ׁשלׁשה עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת - חמץ ּומצאּה ּבדקּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹזמן
ׁשהּתרּומה הּימים ּבאֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, וּדאי ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָימים,
ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי זֹו, ּבחבית ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּלֹו

ׁשנּיה. ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש ְְְְְִִִִֶַָָָוצרי

.‰Îׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹּבׁשלׁשה
ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ; ׁשּמא עליו, [רוחלהפריׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

החגמזרחית] מֹוצאי סוכות]ׁשל במוצאי ,[המנשבת ֵֶֶָָ
מּגּתֹו, ויין לּבסר. מים ּכניסת ּובׁשעת הּסמדר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹּובהֹוצאת

יֹום. ארּבעים יין ׁשהּוא ּבחזקת עליו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמפריׁשין

.ÂÎּתרּומה ׁשּיעׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח
אם - הּמּקף מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש,
אחר אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן, מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה. ּתרּומה מפריׁש ,ּולפיכ ְְְְְִִִֶַָָָָׁשאבדּו;

ו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּגדֹולים‡. ּבין - לּכהנים נאכלת מעׂשר ּותרּומת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּתרּומה
הּכנענים ועבדיהן הן נקבֹות, ּבין זכרים ּבין קטּנים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין
עבד ּכסּפֹו". קנין נפׁש יקנה ּכי "וכהן, ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּובהמּתן,
אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכהן

מיחס;·. ּכהן אּלא אֹותּה, אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּתרּומה
ּבלבד. ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין חזקה, ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מעׂשר, ּתרּומת ּבין ּגדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָּותרּומה
לכהן אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבין
וכל טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני חכמים; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתלמיד
לכל טמאה ּתרּומה נֹותן ,לפיכ טמאה. ּבחזקת הארץ ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעּמי

ׁשּירצה. ְִֵֶֶֹּכהן

ׁשנים‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיׂשראלית
ּתֹורה, ודין וׁשֹוק; וחזה ּבתרּומה ּתאכל - אחד ְְְְִִֶֶַָָָָָֹויֹום
חכמים אסרּו אבל קנינֹו. היא ׁשהרי מּׁשּנתארסה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתאכל
ּתרּומה ּתאכיל ׁשּמא - ּגזרה לחּפה; ׁשּתּכנס עד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּתאכל,

אביה. ּבבית ארּוסה ּכׁשהיא ּולאחיה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָלאביה

ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת
לחרׁשת, ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
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יׂשראל ּבת חרׁשת ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ אֹותּה; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹויאכיל
ְָּכלל.

לא‰. זר, "וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור - ְְֱֱֶֶֶַַָָָָֹֹהּזר
יאכל לא - ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו קדׁש". ְֲִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֹיאכל
ּתֹוׁשב קדׁש"; יאכל לא וׂשכיר, ּכהן "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹקדׁש,
עברי, ועבד ׁשנים. ׂשכיר זה - וׂשכיר עֹולם, ׂשכיר זה -ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָ
- ּכּזר היא הרי הּזר, אׁשת וכהנת ּכתֹוׁשב. הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי

אׁשּתֹו. ּבין הּוא ּבין זר", "וכל ְְֱִֵֵֶֶַָָׁשּנאמר:

.Âׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר
חּיב - טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָטהֹור,
ולֹוקה יחּללהּו". ּכי ּבֹו, "ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמיתה
לֹוקה ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו אכילתּה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם "ואיׁש,ּומׁשּלם. ׁשּנאמר: חמׁש, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
וגו'". חמׁשיתֹו ויסף - ּבׁשגגה קדׁש יאכל ְְֲִִִִֶַַָָָֹֹּכי

.Êהּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹ"ּובת
לּה לאסּור ּתּבעל ׁשאם זה: ּבלאו ענינים ׁשני - תאכל" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותעׂשה
חלל, ּכל ּכדין לעֹולם ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא הרי - ליׂשראל ּתּנׂשא וׁשאם ּדבר; לכל ּכּזר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהחלל
וׁשֹוק חזה ׁשהּוא הּקדׁשים מן ּבּמּורם לאכל ֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָֹאסּורה

מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על אף ְְִֵֵֶַַָָלעֹולם,

.Áאֹו הּיׂשראלי ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
תהיה ּכי ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: ּבן, מּמּנה הּניח לא אם ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמת,
אביה ּבית אל וׁשבה - לּה אין וזרע ּוגרּוׁשה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאלמנה

ּתאכל". אביה מּלחם ְִִִֵֶֶֶָָָֹּכנעּוריה,

.Ëחֹוזרת לחם; ּכל ולא "מּלחם", - למדּו הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי
וׁשֹוק. לחזה חֹוזרת ואינּה לתרּומה, ְְְִִֵֶֶֶָָָָהיא

.Èויׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא
לאכל אסּורה - זֹונה ונעׂשת הֹואיל - לּה לאסּור ְְְֱֲֲֲִִֶֶַָָָָָָֹׁשּנבעלה

מּכהן. זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף לעֹולם, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבתרּומה

.‡Èּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני'; 'טהֹורה אֹומרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיא
הרי לבעלּה, מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'טהֹורה',
מן נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת ּבתרּומה. אֹוכלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה,

.·È- ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת מּכהן, זרע לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיׂשראלית
ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבֹות, ּבין זכרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָֻּבין

לּה" אין "וזרע ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף עד הּזרע [ודרשוזרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
לה"] "עיין ּפֹוסלחז"ל: מּכהנת יׂשראל ׁשּזרע ּכׁשם יג. .ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ

ּפי על ואף אֹותּה, מאכיל מּיׂשראלית ּכהן זרע ּכ - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאֹותּה
אֹו לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ּכיצד? ּפסּול. זרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא
ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהנת
הּממזר והרי הּבת, ּומתה לממזר, ׁשּנּׂשאת אֹו עליה, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָערוה
ּבתרּומה; ּתאכל לכהן, יׂשראל ּבת אּמֹו אם היתה - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹקּים

ּבתרּומה. ּתאכל לא ליׂשראל, ּכהן ְְְִִֵֵַַָָֹֹֹּבת

.„Èעל ואף זרעּה, ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנה
צרי ואין אינֹו; יׂשראל ואפּלּו ּפסּול הּזרע ׁשאֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי
ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ׁשאם ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלֹומר,

אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ליׂשראל, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשּואה
הּפסּולה. הּבת ְְִִַַַָּבׁשביל

.ÂËזרעּה מּפני אֹוכלת ׁשאינּה הּכהנת - ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא
ּכהן ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיׂשראל,
ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנּׂשאת
ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכהן,
ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו, את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמאכיל
ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן 'לא אֹומרת: וזאת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹאּמֹו;

הּתרּומה'. ְִַָמן

.ÊË?ּכיצד מאכיל. ואינֹו זרע, מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד
לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראלית אֹו ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹּכהנת
וילדה הּׁשפחה, על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, מּמּנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוילדה

והר הּבן ּומת עבד, אביומּמּנּו אם היתה - קּים העבד י ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא לכהן, יׂשראל ּבת זה עבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשל
אין ׁשהעבדים זרע, זה ׁשאין - ּתאכל ליׂשראל, ּכהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבת

יחּוס. ִֶָלהם

.ÊÈוחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת
ולּה הּיׂשראלי, מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונּׂשאת
אֹוכלת מּיׂשראל, ּבנּה מת ּבתרּומה; ּתאכל לא - ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון. ּבנּה ְְִִִָָּבׁשביל

.ÁÈוחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת
ּתאכל ּבן, מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל, אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה;
אביה לבית חֹוזרת - מּיׂשראל ּבנּה מת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמּיׂשראל.
וׁשֹוק. ּבחזה אֹוכלת ואינּה ּבתרּומה; ואֹוכלת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּכנעּוריה,

.ËÈמּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה, ליׂשראל ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבת
מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת וחזרה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבן,
ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה ּבפני אֹוכלת - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבן

אביו. ֱִִֶֶָָׁשהאכילּה

קודש שבת

ז ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

טהֹורה‡. ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
- זב אֹו צרּוע והּוא אהרן, מּזרע איׁש "איׁש ׁשּנאמר: -ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּכל אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש, הּוא איזה יאכל"; לא ְֳִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבּקדׁשים
אּלא ּתרּומֹות. - אֹומר הוי ּונקבֹות? זכרים אהרן, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹזרע
ּולפיכ ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהאֹוכל

לוקים]לֹוקה – שמים בידי מיתה ׁשּנאמר:[שחייבי , ֱֶֶֶַ
וטמא חטא". עליו יׂשאּו ולא מׁשמרּתי, את ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ"וׁשמרּו
אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאכל

קדׁש. אינּה ׁשהרי ֲֵֵֶֶֶָֹלֹוקה,

ׁשמׁשן·. ׁשּיעריבּו עד ּבתרּומה, אֹוכלין הּטמאים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאין
ׁשעה ׁשליׁש ּכמֹו העת וזֹו ּבינֹונּיים, ּכֹוכבים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹויצאּו
עד וטהר", הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: החּמה, ׁשקיעת ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאחר
הּקדׁשים". מן יאכל "ואחר האֹור; מן הרקיע ְְֳִִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיטהר

מּפני‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
מּדבר - הּקדׁשים" מן יאכל "ואחר ׁשּנאמר: ּבעׂשה, ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּוא
לא טמא, ּדבר אבל ּכׁשּיטהר; ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא
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הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיאכל

אבריו„. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
הּתרּומה. את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהֹוציא

אֹותן‰. ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹוטה
ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשּיעריבּו אחר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹּתרּומה
עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם הּטבילה; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחר

נחׁשת ׁשל ּכיס מעקבלהם ומאפשר לאיברם [המוצמד ְִֶֶֶָֹ
קרי.ובדיקה] יראה ׁשּמא ,ְִִֶֶֶָ

.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי
הרכיבה חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו

זרע. ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור ְִִִֶֶַַַַָָָעל

.Êּבׁשע נתהּפכה לא אם - מּטתּה ּתׁשמיׁשהמׁשּמׁשת ת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת טֹובלת, -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָֹֹּתׁשמיׁש
ּכמֹו טמאה, ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹימים,

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה
וכּלן ויֹולדֹות. ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻוהן:
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל
לטּבל צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין מּמּנּו, לּטהר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּיֹום

לארץ. חּוצה ְִֶַָָָלתרּומת

.Ëלא ׁשעדין ּוקטּנה קרי, ראה לא ׁשעדין ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ
ׁשחזקתן ּבדיקה, ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה ּדם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹראת
ּכמי הּוא הרי והּמצרע, עליהן. עדין טמאה יצאה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּכהן אֹותֹו ׁשּיטּמא והּוא, מּגּופֹו; עליו יֹוצאה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשּטמאה

הּוא. טהֹור הּכהן, ׁשּיטּמאֹו קדם אבל ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֻמיחס;

.Èׁשהרי - ּתֹורה מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹּכהן
וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ְְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָנאמר
- ּבֹו אסּור ערל ּבפסח, האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבפסח;
ואם ּבּה. אסּור ערל ּבתרּומה, האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב ְְְִִִֵַָָָָָָָָאף
ואף ּבתרּומה, לאכל מּתר - מׁשּו הּתֹורה. מן לֹוקה ְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֻאכל,
ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיּמֹול סֹופרים, ּומּדברי ּכערל; ׁשּנראה ּפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל

מהּול. ׁשּיראה ֵֶֶַָָעד

.‡È,אֹוכל אינֹו והּטמטּום ּבתרּומה; אֹוכל מהּול, ְְְְִֵֵֵַַָָָֻוהּנֹולד
ואֹוכל. מל ואנּדרֹוגינֹוס, ערל. ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמּפני

.·Èלאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּטמאים וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
אֹוכלין. ועבדיהן נׁשיהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָּבתרּומה,

.‚È,אֹוכלין ועבדיהן הם - ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּפצּוע
ּפצּוע מּׁשּנעׂשה אׁשּתֹו את ידע לא אם יאכלּו. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּונׁשיהן
ּגרים, ּבת נׂשא אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי ׁשפכה, ּוכרּות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּדּכא

אֹוכלת. זֹו ֲֵֶֶהרי

.„Èסריס אֹוכלת. אינּה ּכהן, ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּפצּוע
אנּדרֹוגינֹוס[מלידה]חּמה אֹוכלין. ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא , ְְְְְֲִִִַַַָָָ

נׁשֹותיהן. לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻוטמטּום

.ÂË;אֹוכלין אינן עבדים, להם ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָחרׁש

להן ׁשּנפלּו אֹו אּפיטרֹוּפין, אֹו ּדין, ּבית להם קנּו אם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאבל
אֹוכלין. אּלּו הרי - ְֲִִֵֵָֻּבירּׁשה

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפֹוסל ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנּדרֹוגינֹוס
ּכנׁשים, ּבתרּומה מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכרּותֹו
ׁשהּוא אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן אֹוכלין. עבדיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואין
מאכיל ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - לאּׁשה ּבביאתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּפֹוסל
ּדר אבל נקבּותֹו; ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעבדיו;

הּכהּנה. מן זכר ּפֹוסל זכר אין ְְִֵֵַַָָָָָֻזכרּותֹו,

.ÊÈהרי - מאכיל אינֹו מהם אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻעבד
מאכיל ּבתרּומה, הּמאכיל וכל לאכל. אסּור העבד ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

וׁשֹוק. ְֶָָּבחזה

.ÁÈ,לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל עבדיּבת ּבין לֹו והכניסה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ּכהן עבדי וכן יאכלּו; אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ּבין ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹמלֹוג
ׁשּנאמר: יאכלּו, - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי עבדים, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּקנּו
וקנין אֹוכל, הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו" קנין נפׁש יקנה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ"ּכי
אחרים. מאכיל אינֹו אֹוכל, ׁשאינֹו וקנין מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹוכל

.ËÈעבדי ּבין לֹו והכניסה ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו. לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹמלֹוג

.Îּבין הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
לֹו והכניסה לאוין, חּיבי ׁשאר וכן יׂשראלית, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהנת
אף יאכלּו, לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ׁשנּיה נׂשא ּבעל. ׁשל ׁשהן מדרבנן]מּפני עריות -[איסורי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
יאכלּו. לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי אֹוכלת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹהיא

.‡Îּגרּוׁשה אֹו ּגדֹול, לכהן ׁשּנתארסה אלמנה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכהנת
ׁשל ּפסּולה לביאה מׁשּמרֹות והן הֹואיל - הדיֹוט ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹלכהן
ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן יאכלּו; לא אּלּו הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹֹֻּתֹורה,
מּלאכל. אֹותן ּפֹוסלת ׁשהחּפה אֹוכלֹות, אינן - ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻארּוסין
ואֹוכלֹות; להכׁשרן חזרּו הארּוסין, מן נתּגרׁשּו אֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָנתאלמנּו

נתחּללּו. ׁשּכבר יאכלּו, לא - הּנּׂשּואין ְְְְִִִִֶַַָֹֹמן

.·Îּבהן ׁשּיׁש יבמין לפני ונפלה ּכהן, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת
אחד ּבּה עׂשה ואפּלּו החלל, זּקת מּפני ּתאכל, לא - ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹחלל

מאמר הּכׁשרים ּביבמה[קידושין]מן קֹונה הּמאמר ׁשאין ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּגמּור. ְִָָקנין

.‚Î,עליו נאסרה ׁשהיא הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ׁשהיא מּפני ּבתרּומה; אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדין
ּפֹוסל הּגט ׁשאין ּדבריהם, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת
ׁשנּיה אֹו חלּוצה ּכהנת וכן מּדבריהם. אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיבמה

אילֹונית ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן אֹוכלת. לכהן, [אשהׁשּנתארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ללדת] יכולה ּבתרּומה.שאינה אֹוכלת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ח ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ׁשנים‡. ּתׁשע ּובן והחרׁש, והארּוסין, והּיבם, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהעּבר,
מאכילין. ולא ּפֹוסלין, - אחד ְְְֲִִִֶַָֹויֹום

ּתאכל·. לא מּכהן, המעּברת יׂשראל ּבת ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻהעּבר
לאכל אסּורה מּיׂשראל, המעּברת ּכהן ּובת העּבר; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּבׁשביל
ּכנעּוריה", אביה ּבית אל "וׁשבה ׁשּנאמר: - העּבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּפני

למעּברת. ְְִֶֶָֻּפרט
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הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיאכל

אבריו„. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
הּתרּומה. את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהֹוציא

אֹותן‰. ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹוטה
ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשּיעריבּו אחר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹּתרּומה
עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם הּטבילה; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחר

נחׁשת ׁשל ּכיס מעקבלהם ומאפשר לאיברם [המוצמד ְִֶֶֶָֹ
קרי.ובדיקה] יראה ׁשּמא ,ְִִֶֶֶָ

.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי
הרכיבה חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו

זרע. ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור ְִִִֶֶַַַַָָָעל

.Êּבׁשע נתהּפכה לא אם - מּטתּה ּתׁשמיׁשהמׁשּמׁשת ת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת טֹובלת, -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָֹֹּתׁשמיׁש
ּכמֹו טמאה, ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹימים,

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה
וכּלן ויֹולדֹות. ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻוהן:
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל
לטּבל צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין מּמּנּו, לּטהר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּיֹום

לארץ. חּוצה ְִֶַָָָלתרּומת

.Ëלא ׁשעדין ּוקטּנה קרי, ראה לא ׁשעדין ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ
ׁשחזקתן ּבדיקה, ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה ּדם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹראת
ּכמי הּוא הרי והּמצרע, עליהן. עדין טמאה יצאה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּכהן אֹותֹו ׁשּיטּמא והּוא, מּגּופֹו; עליו יֹוצאה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשּטמאה

הּוא. טהֹור הּכהן, ׁשּיטּמאֹו קדם אבל ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֻמיחס;

.Èׁשהרי - ּתֹורה מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹּכהן
וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ְְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָנאמר
- ּבֹו אסּור ערל ּבפסח, האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבפסח;
ואם ּבּה. אסּור ערל ּבתרּומה, האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב ְְְִִִֵַָָָָָָָָאף
ואף ּבתרּומה, לאכל מּתר - מׁשּו הּתֹורה. מן לֹוקה ְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֻאכל,
ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיּמֹול סֹופרים, ּומּדברי ּכערל; ׁשּנראה ּפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל

מהּול. ׁשּיראה ֵֶֶַָָעד

.‡È,אֹוכל אינֹו והּטמטּום ּבתרּומה; אֹוכל מהּול, ְְְְִֵֵֵַַָָָֻוהּנֹולד
ואֹוכל. מל ואנּדרֹוגינֹוס, ערל. ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמּפני

.·Èלאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּטמאים וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
אֹוכלין. ועבדיהן נׁשיהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָּבתרּומה,

.‚È,אֹוכלין ועבדיהן הם - ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּפצּוע
ּפצּוע מּׁשּנעׂשה אׁשּתֹו את ידע לא אם יאכלּו. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּונׁשיהן
ּגרים, ּבת נׂשא אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי ׁשפכה, ּוכרּות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּדּכא

אֹוכלת. זֹו ֲֵֶֶהרי

.„Èסריס אֹוכלת. אינּה ּכהן, ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּפצּוע
אנּדרֹוגינֹוס[מלידה]חּמה אֹוכלין. ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא , ְְְְְֲִִִַַַָָָ

נׁשֹותיהן. לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻוטמטּום

.ÂË;אֹוכלין אינן עבדים, להם ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָחרׁש

להן ׁשּנפלּו אֹו אּפיטרֹוּפין, אֹו ּדין, ּבית להם קנּו אם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאבל
אֹוכלין. אּלּו הרי - ְֲִִֵֵָֻּבירּׁשה

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפֹוסל ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנּדרֹוגינֹוס
ּכנׁשים, ּבתרּומה מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכרּותֹו
ׁשהּוא אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן אֹוכלין. עבדיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואין
מאכיל ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - לאּׁשה ּבביאתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּפֹוסל
ּדר אבל נקבּותֹו; ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעבדיו;

הּכהּנה. מן זכר ּפֹוסל זכר אין ְְִֵֵַַָָָָָֻזכרּותֹו,

.ÊÈהרי - מאכיל אינֹו מהם אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻעבד
מאכיל ּבתרּומה, הּמאכיל וכל לאכל. אסּור העבד ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

וׁשֹוק. ְֶָָּבחזה

.ÁÈ,לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל עבדיּבת ּבין לֹו והכניסה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ּכהן עבדי וכן יאכלּו; אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ּבין ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹמלֹוג
ׁשּנאמר: יאכלּו, - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי עבדים, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּקנּו
וקנין אֹוכל, הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו" קנין נפׁש יקנה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ"ּכי
אחרים. מאכיל אינֹו אֹוכל, ׁשאינֹו וקנין מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹוכל

.ËÈעבדי ּבין לֹו והכניסה ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו. לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹמלֹוג

.Îּבין הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
לֹו והכניסה לאוין, חּיבי ׁשאר וכן יׂשראלית, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהנת
אף יאכלּו, לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ׁשנּיה נׂשא ּבעל. ׁשל ׁשהן מדרבנן]מּפני עריות -[איסורי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
יאכלּו. לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי אֹוכלת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹהיא

.‡Îּגרּוׁשה אֹו ּגדֹול, לכהן ׁשּנתארסה אלמנה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכהנת
ׁשל ּפסּולה לביאה מׁשּמרֹות והן הֹואיל - הדיֹוט ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹלכהן
ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן יאכלּו; לא אּלּו הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹֹֻּתֹורה,
מּלאכל. אֹותן ּפֹוסלת ׁשהחּפה אֹוכלֹות, אינן - ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻארּוסין
ואֹוכלֹות; להכׁשרן חזרּו הארּוסין, מן נתּגרׁשּו אֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָנתאלמנּו

נתחּללּו. ׁשּכבר יאכלּו, לא - הּנּׂשּואין ְְְְִִִִֶַַָֹֹמן

.·Îּבהן ׁשּיׁש יבמין לפני ונפלה ּכהן, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת
אחד ּבּה עׂשה ואפּלּו החלל, זּקת מּפני ּתאכל, לא - ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹחלל

מאמר הּכׁשרים ּביבמה[קידושין]מן קֹונה הּמאמר ׁשאין ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּגמּור. ְִָָקנין

.‚Î,עליו נאסרה ׁשהיא הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ׁשהיא מּפני ּבתרּומה; אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדין
ּפֹוסל הּגט ׁשאין ּדבריהם, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת
ׁשנּיה אֹו חלּוצה ּכהנת וכן מּדבריהם. אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיבמה

אילֹונית ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן אֹוכלת. לכהן, [אשהׁשּנתארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ללדת] יכולה ּבתרּומה.שאינה אֹוכלת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ח ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ׁשנים‡. ּתׁשע ּובן והחרׁש, והארּוסין, והּיבם, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהעּבר,
מאכילין. ולא ּפֹוסלין, - אחד ְְְֲִִִֶַָֹויֹום

ּתאכל·. לא מּכהן, המעּברת יׂשראל ּבת ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻהעּבר
לאכל אסּורה מּיׂשראל, המעּברת ּכהן ּובת העּבר; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּבׁשביל
ּכנעּוריה", אביה ּבית אל "וׁשבה ׁשּנאמר: - העּבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּפני

למעּברת. ְְִֶֶָֻּפרט



�ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשּמא‚. לּה חֹוׁשׁשין אין - יׂשראל עליה ׁשּבא ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבת
נׂשּואה היתה לערב. ואֹוכלת טֹובלת אּלא ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָנתעּברה,
עד לערב, ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליׂשראל,
למפרע, מקלקלת זֹו הרי - עּברּה הּכר ואם יֹום; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻֻארּבעים
מים אּלא עּבר, אינֹו הארּבעים ׁשּכל יֹום; ארּבעים ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעד

חׁשּוב. הּוא ָָָּבעֹולם

לא„. - מעּברת והּניחּה ּומת לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻּבת
הּוא ׁשהּיּלֹוד העּבר; ּבׁשביל ּבתרּומה עבדיה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻיאכלּו
העּבר היה אם ,לפיכ מאכיל. אינֹו יּלֹוד וׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמאכיל,

אֹוכל אּלא העבדים, ּפֹוסל אינֹו - אחיוחלל ּבגלל ין ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מּלאכל. העבדים ויאסרּו החלל, זה ׁשּיּולד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשרים,

לא‰. - ּכהן ליבם הּזקּוקה יׂשראל ּבת ּכיצד? ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּיבם
לא עדין וזה נפׁש", יקנה ּכי "וכהן, ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּתאכל,
מּפני אסּורה - ליׂשראל הּזקּוקה ּכהן ּובת אֹותּה; ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹקנה
ּפרט ּכנעּוריה", אביה ּבית אל "וׁשבה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָיבמּה,

יבם. ְֶֶָָלׁשֹומרת

.Âאֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס, יבמּתֹו על ׁשּבא ּכהן ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹיבם
ּכמֹו אֹותּה, ׁשּקנה ּפי על אף - ּגמר ולא ּבּה ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהערה
ׁשּיבעל עד ּבתרּומה; מאכילּה אינֹו יּבּום, ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּבארנּו
ּבׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּברצֹון. ּגמּורה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבעילה
אֹוכלת, והיתה הֹואיל - הּנּׂשּואין מן אבל הארּוסין; ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמן

זֹו. ּבביאה ְִַָֹּתאכל

.Êאסּורה - ליׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין
לכהן ׁשּנתארסה יׂשראל ּובת קנין; ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאכל,
ּבית לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה, ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָָאביה,

.Áלאחר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיׂשראל
הּׁשלׁשים, ּכל ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - יֹום' ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹׁשלׁשים
לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ואם נתארסה; לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשעדין
מּיד. לאכל אסּורה זה הרי - יֹום' ׁשלׁשים לאחר ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמעכׁשו

ּבזה. ּכּיֹוצא הּתנאים ּכל ּבׁשאר ְְְִִֵֵֶַַָָָָוכן

.Ëלא - יׂשראל לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּכהנת ּכיצד? ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהחרׁש
ּובת נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו חכמים ּבתּקנת קֹונה ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתאכל,
מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ׁשּנּׂשאת ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹיׂשראל

ּדעת. ּבן ׁשאינֹו ֵֶֶַַַָהּתֹורה,

.Èׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה
אינּה - ויּבמּה חרׁש, יבם לפני ונפלה מת, אֹוכלת; אינּה -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח, ּכׁשהּוא נׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.
אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש, ליבם ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת;
מּמּנּו, ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהֹואיל

ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת זֹו ְְֲִִֵֶֶָהרי

.‡Èלאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבן
ּביאה, ּוביאתֹו הֹואיל - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָלּה,
אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני מּלאכל, ואסּורה הּכהּנה מן ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנפסלה

ׁשחּוף היה אפּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו מתקשה]חללה .[שאינו ְְֲֲִֵֶַָָָָָ
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן נּׂשאת אפּלּו יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּובת
הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ּביאה ׁשּביאתֹו ּפי על אף -ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ׁשּיגּדיל. עד קֹונה ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלפי

ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש לבן נּׂשאת ׁשאינֹו, ספק אחד, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹויֹום
הרי - הביא ׁשּלא ספק ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביא ספק ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹאחד,

לאכל. אסּורה ֱֲֶָֹזֹו

.·Èאין ּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין אּלּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
ּתֹורה. ּבׁשל יאכילּו ׁשּמא ּגזרה, - ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאכילין

.‚È,והמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין, לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹואּלּו
ׁשהן להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה; ׁשּנׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה
ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני ּבביאתן, אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּפֹוסלין

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èּפּתהמי אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּפי על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותּה
מאחר ׁשּמא היא, ּבקּדּוׁשין וׁשּלא הֹואיל ספק, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּדבר
יצא ׁשּלא והּוא, עליה; ׁשּבא זה ּבחזקת הּולד הרי - ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻעּברה
הּכהן. ּבזה אחריה מרּננין הּכל אּלא אחר, עם קֹול ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעליה
ּפּתה אֹו ׁשאנסּה אֹו יׂשראל, ׁשֹוטה עליה ׁשּבא ּכהנת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוכן
נתחּת העּבר; מּפני אֹוכלת, אינּה - ונתעּברה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאֹותּה,

ּתאכל. זֹו הרי ֲֵַָָֹֻהעּבר,

.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי לּה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאׁשת
מּפני הּמרים; מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה, לאכל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאסּורה
מן ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת זֹונה. ספק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיא
אסּורה זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ׁשאינן ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָֹֻהּנׁשים
'טמאה ׁשאמרה: ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ּבתרּומה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹלאכל

ּבתרּומה. לאכל אסּורה זֹו הרי - ְֱֲֲֲִִֵֶָָֹאני'

.ÊË,אביה מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקטּנה
אביה, ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף - ּבפניו ׁשּלא ּבין אביה ּבפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבין
למפרע; זרה ּתעׂשה מחה, ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה
לדעּתֹו. ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹוזה

ט ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ליד‡. אֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה
זֹו הרי ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיא וכל לקּבלה; ׁשעׂשת ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלּוחּה
אסּורה ּגּטּה, לּה לקּבל ׁשליח ׁשעׂשת האּׁשה ּתאכל. ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא
ּבמקֹום ּגּטי לי 'קּבל לֹו: אמרה ואם מּיד; ּבתרּומה ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָֹלאכל
מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּפלֹוני'
ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ּגּטּה, להבאת ׁשליח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשלחה
קדם אחת ׁשעה ּגּט זה 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלידּה.

מּיד. ּבתרּומה לאכל אסּורה - ְְֱֲִִִִֶָָָָֹלמיתתי'

ּכרקֹום·. ׁשהּקיפּה ּבּים,[מצור]עיר הּמּטרפת ּוספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - לּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּיֹוצא
ּוספינה ּכרקֹום, ׁשּכבׁשּה עיר אבל ּבׁשּירה. ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפרׁש,
ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹוים, ּדיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאבדה
עליהן נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת, עליו נפלה אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחּיה,
ּכהן ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ מתים; וחמרי חּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻחמרי
אבל יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן יׂשראל ּבת אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹליׂשראל,
להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין, ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹ

ּכהנת‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּניחּו
ׁשרב ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יׂשראלית אֹו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
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'לא אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד למיתה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגֹוססין
ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'

נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה
הרי ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ּבעלּה ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהעידּה
לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא

ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר
הּוא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּלאכל
על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ּגט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמעּכב

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא הרי כן, ְֱֲִִֵֵֶָָֹּפי

.Âּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב
ספק זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
יצאּו לא ועדין ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹאם
,לפיכ ּבֹו; חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמרׁשּות
והּׁשני ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,

.Êוכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל

ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר
ּכסּפֹו. קנין ׁשאינּה מּפני ּתרּומה, יאכילּנה לא -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áהּׂשכר ולהיֹות לפּטמּה, מּכהן ּפרה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
יחולק] ׁשּיׁש[הרווח ּפי על אף ּתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביניהן

- לפּטמּה יׂשראל ּפרת ׁשּׁשם ּכהן אבל חלק; ּבׁשבחּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלּכהן
לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליׂשראל ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאף

הּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ׁשמּה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי

.Ë;הּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּפרתֹו
לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן. ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹׁשֹובכֹו,

.Èולקח ליׂשראל, ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיראה
אסּור זה הרי הּלֹוקח, מׁש לא ׁשעדין ּפי על אף - ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּדמים
ׁשּיתּבאר ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכילּה
ּפי על אף - לּכהן יׂשראל מכר ואם ּוממּכר. מּקח ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבהלכֹות

.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא הּדמים, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנתן
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ראשון יום

ג ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות
לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

ׁשהּוא·. ׁשכינה, מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָזה
אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למדמּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ּבמקֹוםמהפסוק] ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹׁשהמצרע
"ּבדד[שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא]אחד? ּבמצרע: ְְִֶַַָָָָֹ

מּפתח ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" מחּוץ ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׁשב,
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ולפנים; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים

חברֹו מּׁשּלּוח אחרים]ׁשּלּוחֹו טמאים ׁשּטמאתֹו[- ּכל אף - ְֲִִִֵֶַַָָֻ
את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָחמּורה,
מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהמצרע

ּבביאה מטּמא כולו]ׁשהּוא את מטמא לבית בכניסה מה[- , ְְִֵֶַַָ
מטּמא. הּזב ְֵֵֶַַָּׁשאין

מחנֹות,‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָּומׁשּלחין
הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושבאפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ
מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת

הּבית,„. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻטמא
ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

ְִָלוּיה.

הבית]החיל‰. הר סביב ּגֹויים[גדר מּמּנּו מׁשּלחין - ְְִִִֵֶַַ
יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי מת בערב]ּוטמאי [שיטהר ְְֲֲִֵֵֵֵָ
טבל. ׁשּכבר לׁשם, ְְְִֶַָָָָנכנס

.Âלא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ּכּפּורים[- ׁשּמחּסר , ְְִִִִֶַַֻֻ

ׁשמׁשֹו הוא]העריב ואּסּור[טהור יֹום[כניסת]. טבּול ְְְֱִִִֶ
סֹופרים מּדברי לוּיה .[חכמים]ּבמחנה ְְְְֲִִִִֵֵַָ

.Êיּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשם,

טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,

.Áּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
זה לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה
לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:

.Ëטמא אבל ׁשמֹונים; לֹוקה הּבית, להר המצרע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹנכנס
ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻמת
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת

.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח מצותּוכׁשם -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
"ולאעשה] ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹ

ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", את ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָיטּמאּו

.‡Èנגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
"ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? מאחֹוריה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעזרה

תבא". לא ְִַָָֹֹהּמקּדׁש

.·Èּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גילטמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ונׂשאחמישים] - ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג עני-עֹונֹו"; כבש, עשיר- -] ְְְֲִֵֵֵֶָָ
מנחה] או טמא".עוף ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אֹו ולפנים, יׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

.‚Èּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואיזה
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'לא אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד למיתה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגֹוססין
ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'

נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה
הרי ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ּבעלּה ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהעידּה
לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא

ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר
הּוא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּלאכל
על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ּגט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמעּכב

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא הרי כן, ְֱֲִִֵֵֶָָֹּפי

.Âּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב
ספק זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
יצאּו לא ועדין ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹאם
,לפיכ ּבֹו; חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמרׁשּות
והּׁשני ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,

.Êוכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל

ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר
ּכסּפֹו. קנין ׁשאינּה מּפני ּתרּומה, יאכילּנה לא -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áהּׂשכר ולהיֹות לפּטמּה, מּכהן ּפרה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
יחולק] ׁשּיׁש[הרווח ּפי על אף ּתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביניהן

- לפּטמּה יׂשראל ּפרת ׁשּׁשם ּכהן אבל חלק; ּבׁשבחּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלּכהן
לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליׂשראל ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאף

הּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ׁשמּה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי

.Ë;הּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּפרתֹו
לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן. ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹׁשֹובכֹו,

.Èולקח ליׂשראל, ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיראה
אסּור זה הרי הּלֹוקח, מׁש לא ׁשעדין ּפי על אף - ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּדמים
ׁשּיתּבאר ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכילּה
ּפי על אף - לּכהן יׂשראל מכר ואם ּוממּכר. מּקח ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבהלכֹות

.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא הּדמים, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנתן

�
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ראשון יום

ג ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות
לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

ׁשהּוא·. ׁשכינה, מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָזה
אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למדמּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ּבמקֹוםמהפסוק] ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹׁשהמצרע
"ּבדד[שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא]אחד? ּבמצרע: ְְִֶַַָָָָֹ

מּפתח ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" מחּוץ ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׁשב,
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ולפנים; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים

חברֹו מּׁשּלּוח אחרים]ׁשּלּוחֹו טמאים ׁשּטמאתֹו[- ּכל אף - ְֲִִִֵֶַַָָֻ
את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָחמּורה,
מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהמצרע

ּבביאה מטּמא כולו]ׁשהּוא את מטמא לבית בכניסה מה[- , ְְִֵֶַַָ
מטּמא. הּזב ְֵֵֶַַָּׁשאין

מחנֹות,‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָּומׁשּלחין
הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושבאפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ
מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת

הּבית,„. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻטמא
ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

ְִָלוּיה.

הבית]החיל‰. הר סביב ּגֹויים[גדר מּמּנּו מׁשּלחין - ְְִִִֵֶַַ
יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי מת בערב]ּוטמאי [שיטהר ְְֲֲִֵֵֵֵָ
טבל. ׁשּכבר לׁשם, ְְְִֶַָָָָנכנס

.Âלא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ּכּפּורים[- ׁשּמחּסר , ְְִִִִֶַַֻֻ

ׁשמׁשֹו הוא]העריב ואּסּור[טהור יֹום[כניסת]. טבּול ְְְֱִִִֶ
סֹופרים מּדברי לוּיה .[חכמים]ּבמחנה ְְְְֲִִִִֵֵַָ

.Êיּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשם,

טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,

.Áּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
זה לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה
לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:

.Ëטמא אבל ׁשמֹונים; לֹוקה הּבית, להר המצרע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹנכנס
ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻמת
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת

.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח מצותּוכׁשם -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
"ולאעשה] ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹ

ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", את ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָיטּמאּו

.‡Èנגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
"ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? מאחֹוריה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעזרה

תבא". לא ְִַָָֹֹהּמקּדׁש

.·Èּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גילטמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ונׂשאחמישים] - ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג עני-עֹונֹו"; כבש, עשיר- -] ְְְֲִֵֵֵֶָָ
מנחה] או טמא".עוף ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אֹו ולפנים, יׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

.‚Èּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואיזה
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ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות עליהן,[שנטמא]ׁשּנטמא מגּלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, נתּפרׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכבר

על מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ׁשניּבאֹותן הּוא ׁשהרי יהן, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלראׁשֹון

ּבמקֹומן. ׁשּיתּפרׁשּו ְְְִִֶָָָּתֹורה

.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן[טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ
הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - ואפּלּו[בטומאה]הּתֹורה , ְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, השמש]אחר אבל[שתשקע ; ְֲֲִִֶֶַַַַַָָ
- עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמּטּמא
על ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאף

הּמקּדׁש. ְִִַַָּביאת

.ÂËׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן
טמא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
זה הרי - הּקדׁשים ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָראׁשֹון
הּקּבלה מּפי הלכה אּלּו ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת על ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּפטּור

רבינו] ממשה אֹותֹו[מסורת מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף .ְִִֶַַַָ
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÊËאדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס
ה'. מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטמא
ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה למדּו:[מסורת ְְְְִִֵַַָָֹ
ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה
ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב[- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ
אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאם

מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÁÈמּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ּדבריהם ׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמרּדּות;

חכמים] מׁשקין[מגזירת וׁשתה טמאין, אכלין ׁשאכל אֹו ,ְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹטמאין,

מרּדּות. ְַַַמּכת

.ËÈ:ׁשּנאמר ּפטּור, - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא
על ואף ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - תבא" לא הּמקּדׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"ואל
נכנס אפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ְְֲִִִִֶַַַַַָּפי
ּבין מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ּבאויר הּפֹורח ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָּבמגּדל
ּפתחים. ּדר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות, ּדר ּבּמגּדל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנכנס

.Îמקֹום טמא]ׁשחּיבין[בעזרה]ּכל נכנס זדֹונֹו[אם על ְִֶַַָָָ
ּבׁשּבת, טמאה ׁשם נמצאת אם - קרּבן ׁשגגתֹו ועל ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּכרת
אחר עד ּכלי עליו ּכֹופין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר אֹותּה; ְְְִִִִַַַַָָָָמֹוציאין
ּבפׁשּוטי אּלא אֹותן מֹוציאין אין מֹוציאין, ּוכׁשהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּׁשּבת.

עץ עץ]כלי לרּבֹות[חתיכות ׁשּלא טמאה, מקּבלין ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹֻ
הּטמאה טמא]את הכלי גם בכלי יוציאה אם -]. ְֶַָֻ

.‡Îׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
אהל ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלמקּדׁש
ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש,
אחר ׁשם ונטמא לּמקּדׁש נכנס ּכאחת. ּבאין וטמאתֹו ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָֻּביאתֹו

ויצא ויּבהל ימהר - ּבמזיד עצמֹו ׁשם טּמא אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּנכנס,
קצרה. ְְֶֶָָּבדר

.·Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן. מביא ׁשֹוגג, היה ואם ּכרת; חּיב -ְְִִֵֵֵַָָָָָָ

.‚Îהׁשּתחוה אּלא ּפניו החזיר ּכלּפי[ב:]לא יציאתֹו ּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשעּור וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְִִִֵֶַַָָָָָחּוץ
הרצפה על ארצה אּפים "וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשהּיתֹו?
הּוא וזה חסּדֹו"; לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' והֹודֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָוּיׁשּתחוּו,

הׁשּתחויה. ְֲִִַָָׁשעּור

.„Îמן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? ּדר היא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻואיזֹו
ׁשּלא ּפי על אף - ּבּקצרה יצא מּמּנה. קצרה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש
ּפטּור; - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻרץ
ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף - ּבארּכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻיצא
ּזמן מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻונמצא
יצא חּיב. ּבארּכה, ויצא הֹואיל - ּבּקצרה אדם ּכל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּמהּל
וׁשהה והל וחזר מעט, וׁשהה ועמד מעט, והל ְְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּבמזיד - הׁשּתחויה ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעט,
ספק. ׁשהּדבר מּפני קרּבן; מביא אינֹו ּבׁשֹוגג לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל

שני יום

ד ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

חּלל‡. - ּבּמקּדׁש ׁשעבד וחּיב[פסל]טמא עבֹודתֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ּבידי ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמיתה
ׁשם את יחּללּו ולא יׂשראל, בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה; לעֹובד אזהרה זֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻקדׁשי",
ּבידי מיתה ּכאן האמּור חּלּול מה - יחּללהּו" ּכי בֹו ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ"ּומתּו
עליו ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה ּכאן אף ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשמים,

עליו. לֹוקין ׁשמים, ּבידי ִִִִֵַָָָָמיתה

אּלא·. ּדין ּבבית חּיב אינֹו ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף
ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹמלקּות
ואין ּבידן; מֹוחֹו את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין ְְְִִִֵֶֶַָָָאּלא

ּבכ[מוחין]ממחין שמים]עליהן בידי מיתה שחייב -]. ְְֲִֵֶַָ

אּלא‚. ּכרת ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהיא
ּבּקצרה, ויצא ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמיתה
ּבּמזּבח האׁש ּגּבי על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּוביציאתֹו

ּכעבֹודה. הּוא הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ׂשרפתֹו; ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָוקרב

עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן
ׁשם יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,

הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְֱִִֵֶֶַָָֹ
טמ ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול "ּובאאזהרה ׁשּנאמר: הּוא, א ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכּפּורים מחּסר אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשמׁש,
ּפטּור. זה הרי וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעבד

ׁשּנאמר:‰ ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ
נגמרה לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר

ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;
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.Âהיא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכהן
ידּועה אחד]טמאה לאיש ׁשהקריב[אפילו הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִֶַָָָָָֻ

הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָֻֻּפסּולין,
קיומה] על כלל ידעו הּציץ[שלא גדול]- כהן מרּצה[של ְִֶַַ

לֹו[מכפר] נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב הּקרּבנֹות וכל ,ְְְְֲִִִִֶַַַָָָ
ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ׁשּיזרק קדם טמא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף הּתהֹום טמאת על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֻמרּצה

ּבנזירּות. הּתהֹום טמאת ְְְְִִֵַַַֻּבארנּו

.Êהּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנותוכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ
אתטמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". בשרעֹון -] ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
בטומאה] שנאכל ׁשּנטמאקרבן האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ּבצּבּור הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה
טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ

.Á,מצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָואין
ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על "והיה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

.Ëאת לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
למחר יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר
ּכל ולא הּטמאה; ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻקרּבן

לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

.Èאת ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת. טמאת ואת ְְֵֶַַַַָֻהּׁשּבת

.‡Èאּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו. קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָלאכילה

.·È,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד
ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
אחרת, ּבטמאה הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ויּכנסּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻּכאחד,
- ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ׁשרץ ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכגֹון
ׁשּנעׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא

עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה[שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ
ׁש העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין נדחית- ּלא ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚Èלהיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
הֹואיל - לעזרה אּלא התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין; -ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ
הרי ּתׁשּלחּום", לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא אני ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָואין

ּפטּורין. ְִֵאּלּו

.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם[משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על[השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים

.ÂËמּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני

ּודחּויה עֹומדת, ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהּטמאה
אּלא הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊËויהי" ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין
מּפי למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈרּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל
ּומנּׁשה מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי טהֹור לא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלכל
"ּכי ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה הּטהרּו". לא ּוזבלּון ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂששכר

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיףאכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץחודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין

.ÁÈחזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד
להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, חדׁש ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹראׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין - חכמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָלֹו
נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו דברים ּומּפני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ּבלא הּפסח את אכלּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ"ּכי
"ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ׁשהסּכימּו החכמים ועל ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָעצמֹו
ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' לאמר, עליהם יחזקּיהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהתּפּלל
זה העם", את וּירּפא יחזקּיהּו, אל ה' "וּיׁשמע ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר:

קרּבנם. ְְִֶָָָָׁשּנרצה

שלישי יום

ה ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ואת ידיהם את מּמּנּו "ורחצּו... ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
חּיב - ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרגליהם".

"ירח ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ימתּו";מיתה ולא - מים צּו ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹועבֹודתֹו

לֹו·. עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻּומּנין
מה - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ

אּלא‚. ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין
וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם

והּוא ייׁשן,[בתנאי:]הּלילה; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
מים יטיל קטנים]ולא עׂשה[צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ

ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

לא„. אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹיצא
ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּדעּתֹו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּסיח



א� iyily mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.Âהיא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכהן
ידּועה אחד]טמאה לאיש ׁשהקריב[אפילו הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִֶַָָָָָֻ

הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָֻֻּפסּולין,
קיומה] על כלל ידעו הּציץ[שלא גדול]- כהן מרּצה[של ְִֶַַ

לֹו[מכפר] נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב הּקרּבנֹות וכל ,ְְְְֲִִִִֶַַַָָָ
ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ׁשּיזרק קדם טמא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף הּתהֹום טמאת על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֻמרּצה

ּבנזירּות. הּתהֹום טמאת ְְְְִִֵַַַֻּבארנּו

.Êהּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנותוכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ
אתטמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". בשרעֹון -] ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
בטומאה] שנאכל ׁשּנטמאקרבן האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ּבצּבּור הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה
טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ

.Á,מצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָואין
ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על "והיה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

.Ëאת לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
למחר יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר
ּכל ולא הּטמאה; ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻקרּבן

לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

.Èאת ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת. טמאת ואת ְְֵֶַַַַָֻהּׁשּבת

.‡Èאּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו. קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָלאכילה

.·È,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד
ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
אחרת, ּבטמאה הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ויּכנסּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻּכאחד,
- ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ׁשרץ ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכגֹון
ׁשּנעׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא

עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה[שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ
ׁש העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין נדחית- ּלא ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚Èלהיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
הֹואיל - לעזרה אּלא התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין; -ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ
הרי ּתׁשּלחּום", לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא אני ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָואין

ּפטּורין. ְִֵאּלּו

.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם[משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על[השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים

.ÂËמּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני

ּודחּויה עֹומדת, ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהּטמאה
אּלא הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊËויהי" ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין
מּפי למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈרּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל
ּומנּׁשה מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי טהֹור לא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלכל
"ּכי ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה הּטהרּו". לא ּוזבלּון ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂששכר

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיףאכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץחודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין

.ÁÈחזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד
להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, חדׁש ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹראׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין - חכמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָלֹו
נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו דברים ּומּפני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ּבלא הּפסח את אכלּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ"ּכי
"ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ׁשהסּכימּו החכמים ועל ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָעצמֹו
ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' לאמר, עליהם יחזקּיהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהתּפּלל
זה העם", את וּירּפא יחזקּיהּו, אל ה' "וּיׁשמע ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר:

קרּבנם. ְְִֶָָָָׁשּנרצה

שלישי יום

ה ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ואת ידיהם את מּמּנּו "ורחצּו... ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
חּיב - ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרגליהם".

"ירח ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ימתּו";מיתה ולא - מים צּו ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹועבֹודתֹו

לֹו·. עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻּומּנין
מה - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ

אּלא‚. ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין
וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם

והּוא ייׁשן,[בתנאי:]הּלילה; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
מים יטיל קטנים]ולא עׂשה[צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ

ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

לא„. אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹיצא
ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּדעּתֹו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּסיח
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טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה נכנס אדם ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָאין
טֹובל. ׁשהּוא ֵֶַעד

רגליו‰ את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
חּוץ יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָוכל
טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - העזרה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלחֹומת
ידים קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹטבילה;

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ונכנס]ורגלים שיצא ,[אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ
ולא רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד
לחֹומת חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים ְְֲִִִֵֵַַָָָָהטיל

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה,

.Âלחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו
ׁשתּית אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה ׁשּכל[להמתין טבילה; אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵֶַַַָָ
קּדׁש לא ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹטֹובל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל -ְְִִִִֵַַֹֹ

.Êּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן
- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
אינן והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעבֹודתֹו
ּדבר - ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ְְְֱֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשוים

ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה

.Áעל אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּפי
ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,

הּיֹום. לעבֹודת ֲַַַַּבּיֹום

.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעלקּדׁש האפר השלכת -] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

ּבתחּלת ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו
קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת

.Èמּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמצוה
קּדׁש מקּדׁשין. אינן החל ּכלי אבל ּכׁשר; זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשרת,

ּבחּוץ ׁשרת לעזרה]ּבכלי מחוץ ּבפנים,[- חל ּבכלי אֹו , ְְְִִִִִִֵַָֹ
אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפסּולה. עבֹודתֹו - ְְְְְְֲִִֵַַַָָָועבד
ּובניו אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: מהן, אּלא הּׁשרת, ּכלי ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבתֹו
חּלל. לא - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם ּבתֹוכֹו; לא ְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹמּמּנּו",

.‡Èאין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהטּביל
הּקדׁש ּכלי ּובכל ּבכלי; ׁשּירחץ עד ּכלל, קּדּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזה

ּבהן ׁשּיׁש ּבין של]מקּדׁשין, ּבהן[כמות ׁשאין ּבין רביעית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
רביעית. ְְִִֵּכדי

.·Èחּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות מעיין]ּכל [מי ְְִִִִֵֵֵַַַָ
יהיּו אּלא מראיהם, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד מקוה; מי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבין

הּנרֹוק טיט לטבילה. הּכׁשרים דליל]ּכּמים ׁשהּפרה[- ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּכל הּכלל: זה כּיֹור. למי מׁשלים מּמּנּו, וׁשֹותה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹוחה

כּיֹור. למי מׁשלים מקוה, למי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמׁשלים

.‚Èמּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּכּמה
והיּו ּובניו", "אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים, ארּבעה מּמּנּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלקּדׁש

ארּבעה. הרי עּמהן, ּופינחס ואיתמר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלעזר

.„Èהיּו וכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלינה, נפסלין כּיֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

מעלין ּולמחר ּבמעין, אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוׂשין?
ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו;

.ÂËגדול]הּים מּפני[דוד היה, מקוה ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
עיטם;[תעלה]ׁשאּמה מּמעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו היּו לא ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלפיכ
הּכּיֹור. ְְִִַַממּלאין

.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד
וׁשֹוחה הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,
ורגלים. ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ ּבטבילה, החֹוצץ וכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּומקּדׁש;
ואין ּכעבֹודה, ׁשהּוא מּפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָואינֹו

לׁשרת". "לעמד ׁשּנאמר: מעּמד, אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודה

.ÊÈ;ּפסּולה ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְֲִֵֵֵַָָָָוכל
ּכל וכן היא. עׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני לֹוקה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו
על עֹומד ׁשּיהיה צרי הּמקּדׁש, מעבֹודֹות ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוסק
ּכגֹון - הּקרקע ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר היה ואם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהרצּפה;
ּפסל. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה, אֹו כלים, ּגּבי על ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשעמד
ּפסל. ּבֹו, ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ּדבר אם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

.ÁÈ,ּפסל - ּבׂשמאל עבד ואם ּבימין; אּלא עבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואין
הרצּפה, על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו לֹוקה. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָואינֹו
ּכל רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו
ּבימין, קּבל ּפסּולה. עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה; ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָעבֹודתֹו
מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע, ּכׁשרה; עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוׂשמאל

ָָעליו.[מקפידין]

.ËÈּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנדנדה
- עבד ואם ּבארץ; ׁשּתחּבר עד ּכׁשרה,העבֹודה, עבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
עֹומדת. ּובמקֹומּה ְִִֶֶָהֹואיל

רביעי יום

ו ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

עֹובר‡. מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל
"אל ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס לא -ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
- ונכנס עבר ואם יּגׁש"; לא הּמזּבח ואל יבא, לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹהּפרכת
ּפסל - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
"אׁשר ׁשּנאמר: העבֹודה, על אף ולֹוקה עבֹודתֹו, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָוחּלל

הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום בֹו ממשהיהיה [מסורת ְְְִִִִֶַַָֹ
לעבֹודה.רבינו] יקרב ׁשּלא זֹו, ׁשאזהרה ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹלמדּו,

איׁש·. "ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - עֹובר מּום ּבעל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשר
אּלא ּבמיתה, ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבעל

ּבלבד. ְְְִַַּבמלקּות

אחד‚. - ּכּלן הּמּומין ּברּיתֹו[בין]ּכל מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו ְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ
עֹוברין ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד

ׁשּיעברּו. עד ּפסּול זה הרי -ֲֲֵֶֶַַָֹ

עֹובר„. ּומּום יד; ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע ְֵֶֶֶֶֶֶַָָמּום
ּגרב ּכגֹון לח]- החזזית[שחין והיא יּלפת, אֹו שהיה, [שחין ְְֲִִֶֶַַָָָ

ׁשּפֹוסליןבמצרים] הן ּבלבד ּבּתֹורה הּכתּובין הּמּומין ולא .ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ
"ּכל ׁשּנאמר: - ּבּגּוף הּנראין הּמּומין ּכל אּלא ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּכהנים,
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ּבּתֹורה,[איׁש] הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל מּום", ּבֹו אׁשר ְְֲִִִֵֶַַָָָ
הם. ְֵָֻּדגמא

הּכהן‰. ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הן: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁשה
ּבלבד האדם ׁשּפֹוסלין מּומין ויׁש מּלקרב, והּבהמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּלעבד
העין מראית מּפני אבל ּפֹוסלין, ׁשאינן מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּלעבד,

עֹובד. אינֹו מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאמרּו,

.Âּבין ועבד ּובּבהמה, ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
לֹוקה. מזיד, היה ואם ּפסּולה; עבֹודתֹו - ּבמזיד ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשֹוגג
- ועבד לאדם, המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוכל
ּדבר ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא לֹוקה, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאף
ועבֹודתֹו לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּדברים

ְֵָּכׁשרה.

.Êמּומין אבל ׁשּבּגלּוי, מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאין
ׁשּלֹו, טחֹול אֹו אדם, ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון - הּגּוף ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבחלל

טרפה ׁשּנעׂשה ּפי על אף - מעיו ׁשּנּקבּו בכוחואֹו שאין -] ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
משנה] יותר אֹולחיות רגל "ׁשבר ׁשּנאמר: ּכׁשרה, עבֹודתֹו ,ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּבּגלּוי. ּכל אף ּבגלּוי, אּלּו מה - יד" ְֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבר

.Áערל נכר ּבן "ּכל ׁשּנאמר: נכר, ּכבן הּוא הרי - ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהערל
ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל לפיכ ּבׂשר". וערל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלב

מיתה. חּיב אינֹו אבל ׁשעבר; ְֲִֵֶַַָָָָָּכזר

.Ëנׁשים נֹוׂשא ׁשהיה -]ּכהן לו להנשא ּבעברה[האסורות ֲִֵֵֵֶַָָָָֹ
רּבים ּדעת על ּדין ּבית ׁשּיּדירּוהּו עד עֹובד, אינֹו שאין- -] ִִִֵֵֵֶַַַַַַ

[- התרה זה יֹוסיףלנדר ׁשּלא הפרה, לֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,ְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ
למתים מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלחטא;
עבר ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, -ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד

עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,

.È,לׁשעבר ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן
ּבר" ׁשּנאמר: - חּלל לא עבד, ואם להּבא. עֹובד אינֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל

ּתרצה. ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻה'

.‡Èועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית
ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאת
מן ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים לֹובׁש - ְְְְְִִִִִֵֵֵַּביחּוסֹו
ונכנס לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהעזרה;

הּכהנים. אחיו עם ְֲִִֵֶַַָֹּומׁשּמׁש

.·Èיֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי
עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם לּמערכה;[- ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: - ואֹוכל ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים ְְְֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוחֹולק
יאכל". הּקדׁשים ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ְֱֳֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לחם

חמישי יום

ז ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

וזה‡. חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
פרטן. ְָָהּוא

ּכדי·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
לסחּוס[תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן

ׁשהּוא‚. ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על[פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ
חסר ׁשּלא נקב[מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב[כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי (ה)[עד](ד) דם. ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה אוזן]מי בתוך אפּלּו[אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ
ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי

סחּוסין ׁשני סחּוס[פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ
ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,

ּבריס„. מי[עפעף]ׁשלׁשה (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִֵֵֶַָָֹ
ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי ריס מעט]ׁשּנּקב מי[- (ב) . ְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו מריסי ריס ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנסּדק
ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמריסי

ּבּתֹורה. האמּור ַָָָָ"חרּוץ"

מעיניו‰. ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה
ּבאחת אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) ּבׁשּתיהן. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבין

ׁשּירדּומהן מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על אף , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
קבּועין בקביעות]מים ראֹותיו[- לעיורון]ּכנגד וגורם -]. ְְְִִֶֶַָ

ּברּורה, ראּיה מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ(ג)
קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה יום]מחמת שמונים ראה שלא -]. ְְֲִִֵֵֶַַָָָ

מי (ה) רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָ(ד)
ׁשל הּׁשחֹור מן מעט ׁשחּפה עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיצא
מעט מּמּנּו ונכנס עין ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹעין.
הּוא וזה - ּבּלבן מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹּבּׁשחֹור,
לתֹו הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור ְְְֲִִַַַָָָָָָ"ּתבּלּול"
נקּדה ׁשהיתה מי (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהּלבן
והּוא - ּבּתֹורה האמּור "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו ְְְְְֶַַַָָָָָלבנה
אֹו צפה, היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה
מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשחרה
הּׁשחֹור, ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֻּבּלבן.
והיא הֹואיל - צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא זה ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָאף

מּום. אינֹו ּבּׁשחֹור, ְְֵַָׁשחֹורה

.Âאפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשה
חטמֹו. ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) אחד. ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמּצד

.Êאפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּׁשה
ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) מהן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחת

מּזר ׁשּתּסדק והּוא לׁשני[מהעור]- ׁשּתחלק עד ׁשּלּה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עֹודף הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) על[בולט]ראׁשים. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ּבלּום ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל ּגּופֹו[נפוח]העליֹון מחמת ְֲִִֵֶֶֶַָָָ
מלידה]ּוברּיתֹו מּום.[- אינֹו הרּוח, מחמת נבלם אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי שמתנועע](ו) הלשון .[חלק ְְִִֵֶֶַַַֹ

.Áׁשּנמע מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי עׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
נכּתת[המילה]הּגיד אֹו (ב) (ד)[נכתש]ׁשּלֹו. נּתק. אֹו (ג) . ְִִִֶַַַ

(ו) מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) נכרת. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַאֹו
(ח) מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו נכּתתּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַאֹו
אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו נכרתּו, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹו
ּבכיס ביציו ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאף
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ּבּתֹורה,[איׁש] הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל מּום", ּבֹו אׁשר ְְֲִִִֵֶַַָָָ
הם. ְֵָֻּדגמא

הּכהן‰. ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הן: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁשה
ּבלבד האדם ׁשּפֹוסלין מּומין ויׁש מּלקרב, והּבהמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּלעבד
העין מראית מּפני אבל ּפֹוסלין, ׁשאינן מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּלעבד,

עֹובד. אינֹו מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאמרּו,

.Âּבין ועבד ּובּבהמה, ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
לֹוקה. מזיד, היה ואם ּפסּולה; עבֹודתֹו - ּבמזיד ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשֹוגג
- ועבד לאדם, המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוכל
ּדבר ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא לֹוקה, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאף
ועבֹודתֹו לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּדברים

ְֵָּכׁשרה.

.Êמּומין אבל ׁשּבּגלּוי, מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאין
ׁשּלֹו, טחֹול אֹו אדם, ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון - הּגּוף ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבחלל

טרפה ׁשּנעׂשה ּפי על אף - מעיו ׁשּנּקבּו בכוחואֹו שאין -] ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
משנה] יותר אֹולחיות רגל "ׁשבר ׁשּנאמר: ּכׁשרה, עבֹודתֹו ,ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּבּגלּוי. ּכל אף ּבגלּוי, אּלּו מה - יד" ְֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבר

.Áערל נכר ּבן "ּכל ׁשּנאמר: נכר, ּכבן הּוא הרי - ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהערל
ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל לפיכ ּבׂשר". וערל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלב

מיתה. חּיב אינֹו אבל ׁשעבר; ְֲִֵֶַַָָָָָּכזר

.Ëנׁשים נֹוׂשא ׁשהיה -]ּכהן לו להנשא ּבעברה[האסורות ֲִֵֵֵֶַָָָָֹ
רּבים ּדעת על ּדין ּבית ׁשּיּדירּוהּו עד עֹובד, אינֹו שאין- -] ִִִֵֵֵֶַַַַַַ

[- התרה זה יֹוסיףלנדר ׁשּלא הפרה, לֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,ְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ
למתים מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלחטא;
עבר ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, -ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד

עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,

.È,לׁשעבר ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן
ּבר" ׁשּנאמר: - חּלל לא עבד, ואם להּבא. עֹובד אינֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל

ּתרצה. ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻה'

.‡Èועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית
ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאת
מן ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים לֹובׁש - ְְְְְִִִִִֵֵֵַּביחּוסֹו
ונכנס לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהעזרה;

הּכהנים. אחיו עם ְֲִִֵֶַַָֹּומׁשּמׁש

.·Èיֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי
עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם לּמערכה;[- ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: - ואֹוכל ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים ְְְֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוחֹולק
יאכל". הּקדׁשים ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ְֱֳֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לחם

חמישי יום

ז ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

וזה‡. חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
פרטן. ְָָהּוא

ּכדי·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
לסחּוס[תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן

ׁשהּוא‚. ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על[פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ
חסר ׁשּלא נקב[מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב[כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי (ה)[עד](ד) דם. ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה אוזן]מי בתוך אפּלּו[אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ
ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי

סחּוסין ׁשני סחּוס[פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ
ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,

ּבריס„. מי[עפעף]ׁשלׁשה (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִֵֵֶַָָֹ
ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי ריס מעט]ׁשּנּקב מי[- (ב) . ְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו מריסי ריס ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנסּדק
ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמריסי

ּבּתֹורה. האמּור ַָָָָ"חרּוץ"

מעיניו‰. ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה
ּבאחת אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) ּבׁשּתיהן. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבין

ׁשּירדּומהן מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על אף , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
קבּועין בקביעות]מים ראֹותיו[- לעיורון]ּכנגד וגורם -]. ְְְִִֶֶַָ

ּברּורה, ראּיה מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ(ג)
קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה יום]מחמת שמונים ראה שלא -]. ְְֲִִֵֵֶַַָָָ

מי (ה) רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָ(ד)
ׁשל הּׁשחֹור מן מעט ׁשחּפה עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיצא
מעט מּמּנּו ונכנס עין ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹעין.
הּוא וזה - ּבּלבן מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹּבּׁשחֹור,
לתֹו הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור ְְְֲִִַַַָָָָָָ"ּתבּלּול"
נקּדה ׁשהיתה מי (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהּלבן
והּוא - ּבּתֹורה האמּור "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו ְְְְְֶַַַָָָָָלבנה
אֹו צפה, היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה
מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשחרה
הּׁשחֹור, ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֻּבּלבן.
והיא הֹואיל - צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא זה ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָאף

מּום. אינֹו ּבּׁשחֹור, ְְֵַָׁשחֹורה

.Âאפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשה
חטמֹו. ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) אחד. ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמּצד

.Êאפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּׁשה
ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) מהן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחת

מּזר ׁשּתּסדק והּוא לׁשני[מהעור]- ׁשּתחלק עד ׁשּלּה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עֹודף הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) על[בולט]ראׁשים. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ּבלּום ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל ּגּופֹו[נפוח]העליֹון מחמת ְֲִִֵֶֶֶַָָָ
מלידה]ּוברּיתֹו מּום.[- אינֹו הרּוח, מחמת נבלם אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי שמתנועע](ו) הלשון .[חלק ְְִִֵֶֶַַַֹ

.Áׁשּנמע מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי עׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
נכּתת[המילה]הּגיד אֹו (ב) (ד)[נכתש]ׁשּלֹו. נּתק. אֹו (ג) . ְִִִֶַַַ

(ו) מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) נכרת. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַאֹו
(ח) מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו נכּתתּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַאֹו
אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו נכרתּו, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹו
ּבכיס ביציו ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאף
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הּטמטּום (יא) ונקבה]אחד. זכר סימן בו ניכר (יב)[שאין . ְֶַָֻ
יחד]האנּדרֹוגינֹוס ונקבה זכר סימני בו .[יש ְְִַָ

.Ëהּפּסח (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים .[צולע]ׁשּׁשה ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ירכֹו ׁשּנׁשמטה מי מחברתה](ב) "ׂשרּוע"[וגדולה והּוא , ְְְְִִֵֶַָָ

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי (ג) ּבּתֹורה. [במקוםהאמּור ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּיהיהחיבורה] והּוא - ידֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ד) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמחברּתּה.

על אף נּכר; ׁשּיהיה והּוא - רגלֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ה) ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר.
מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשּיעמד, נּכר ׁשאינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּפי

מבּלמֹות ׁשרגליו מי ּוברּיתן[נפוחות](ו) עצמן [-מחמת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
מּום.מלידה] אינֹו הרּוח, מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ;ְֲֲִֵֵַַָָָָֻ

.Èמי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵַַָָָארּבעה
ּגרב ּבֹו שחין]ׁשּיׁש ׁשהּוא[מין ּכל הּוא[מעט]יבׁש וזה - ְֵֵֶֶֶָָָָ

ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ׁשּיׁש מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה"ּגרב"
ּבֹו ׁשּיׁש מי (ג) ּבּתֹורה. האמּורה "יּבלת" היא וזֹו - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעצם

הּמצרית במצרים]חזזית שהיה והיא[שחין ׁשהיא, ּכל ְְֲִִִִִֶַָָ
ּבּתֹורה. האמּורה "יּלפת" היא וזֹו - ּוכעּורה קׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָחזזית

.‡È- מּום זה הרי חרץ, ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ּכל ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ(ד)
ּבכלל הּצלעים ואין ּבּתֹורה. האמּור "חרּוץ" ּבכלל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוהּוא

ׁשּבּגלּוי. ֲֶַָָעצמֹות

.·Èׁשהּגיע הּזקן (א) הן: ואּלּו מּומין, ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹועֹוד
רֹועד ׁשהּוא חֹולה (ב) עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶלהיֹות

הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו בכוחומּפני אין מום [שבגלל ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
משנה] יותר יֹוצאלחיות וכן ּבּבהמה; ּופסּול ּבאדם ּכׁשר -ְְֵֵֵֵַָָָָָָ

קיסרי]ּדפן[מ] ניתוח - ּבּבהמה.[הרחם, ּופסּול ּבאדם ּכׁשר ְֵֵֶַָָָָָָֹ

.‚Èוׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן המזהם. ְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹֹֹ(ג)
ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבׂשם, ּבׂשרֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּכל
ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן, וכּיֹוצא זנּגביל אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּפלּפל
אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל זה הרי - ּפיו ּבזהּום אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָזעתֹו,

ּכּלם. הּמּומין ֲִֵַַָֻּבעלי
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פרטן.‡. הּוא וזה ּתׁשעים; - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻּכל
ׁשֹוקע קדקדֹו ׁשאמצע מי (א) הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה קדקדֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמי ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ׁשּפאת מי (ג) ּביצה. ּכמֹו ּכנגד[קצה]למעלה יֹוצא ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּקבת ּכמֹו מאחֹוריו[פטיש]ּפניו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי (ד) . ְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עד ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי (ה) ערּפֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכנגד
ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּתמצא
ּבֹו יׁש ואם עּקר; ּכל ׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ(ו)

ּכׁשר.[שורה]ׁשיטה לאזן, מאזן מאחֹוריו מּקפת ׂשער ׁשל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ
ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ז)
מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי (ח) ּפסּול. הּוא הרי - קרח ֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהראׁש
ׂשער ׁשם ואין ּומאחריו, מּלפניו סביב הראׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹאת

ּופסּול. קרח זה אף - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע

הרּבה,·. ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים
מי (ב) ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻעד
ּכתפיו. מּבין ּכׁשמּוט ׁשּיראה עד הרּבה, אר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּצּוארֹו

קטּנֹות‚. אזניו ׁשּׁשּתי מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה
מי (ג) לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשּתי מי (ב) ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה מאזניו ׁשאחת מי (ד) למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשאזניו

ּבמראה. ְְְֲֵֶֶַָמחברּתּה

ּבּגבינים„. לֹו[בגבות]חמּׁשה ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "ּגּבן" הּוא וזה ּבגביניו, ְְִִִִֵֵֶַָָָָָׂשער

ׁשֹוכבין עפעפיו]ׁשּגביניו עד ּגבינין[ומגיעין לֹו ׁשּיׁש מי (ג) . ְְְִִִִִֵֶֶָ
מי (ה) אחד. ּגבין אּלא לֹו ׁשאין מי (ד) ׁשנים. על ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
אר זה ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו, מׁשּנה מּגביניו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשאחד
הּׁשני וׂשער ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, זה ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּוׂשערֹו
ּפסּול. זה הרי ׁשּנּוי, ׁשניהם ּבין ויׁש הֹואיל - אדם אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹלבן

ׂשער‰. לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָארּבעה
מעּבה מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי (ב) עיניו. ּבריסי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּכלל
ריס מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער מי (ג) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהרּבה.
והּׁשני נֹוׁשר אחד אֹו לבן, ואחד ׁשחר ׁשאחד ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחר,
הרּבה נפּתחֹות ואין מעט, סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי (ד) ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻמעּבה.

האדם. ּכל ְִָָָָָּכׁשאר

.Âעיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי (א) הן: ואּלּו ּבעינים, עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד
מּפּדחּתֹו קרֹובֹות להן, הראּוי הּמקֹום מן מצחו]למעלה -]. ְְְְִִֶַַַַָָָָָ

מי (ג) להן. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(ב)
ּכׁשאר מעט ּבאר נמׁשכֹות ואין עגּלֹות, עיניו ׁשּתי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיּו
עיני ּכמֹו יֹוצאֹות והן מּוזרֹות, ׁשעיניו מי (ד) ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָהעינים.
(ה) הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ּוכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּנמר,
קטּנֹות ׁשעיניו מי (ו) עגל. ּכׁשל הרּבה ּגדֹולֹות ׁשעיניו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמי
מי (ח) ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי (ז) אּוז. ְְְִִִֶֶַָָָָּכׁשל
מּזנב אֹו החטם, מּכנגד עיניו מראׁש נמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלחלּוחית

צדעיו מּכנגד עיניו[הרקות]עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי (ט) . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רֹוצה ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור, ׁשרֹואה ּבׁשעה מעט ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָועֹוצמן
ׁשרֹואה עד מערּבבת, עינֹו ׁשראּית מי (י) ּבראּיה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻלדקּדק
ׁשּידּבר ּבעת זה ּדבר ויּודע ּכאחת; העלּיה ואת החדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
מי (יא) אחר. ּבאיׁש מסּתּכל הּוא ּכאּלּו ונראה חברֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַעם
ּבמראה, ּבין ּבמקֹומּה ּבין מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאחת

ּפתּוכה ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשהיתה מעורב]ּכגֹון אֹו[צבע , ְְְְְֶַַַַָָָָ
ׁשּנּוי ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל - ּגדֹולה ואחת קטּנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָאחת

ּפסּול. מקֹום, ִָָָמּכל

.Êׁשעּקר מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ראש]ׁשּׁשה חטמֹו[- ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּכאחת עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי על אף למרותׁשֹוקע, -] ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

החוטם] מפני אחת במשיכה במכחול עיניו צובע וזהשאינו -ְֶ
ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "חרּום" ְְִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ׁשחטמֹו מי (ד) למּטה. נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי (ג) ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה.
מי (ו) מאבריו. ּגדֹול ׁשחטמֹו מי (ה) אחד. לצד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעקם
קטּנה ּבאצּבע אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאבריו. קטן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחטמֹו
הרי מּמּנה, קטן אֹו מּמּנה ּגדֹול חטמֹו היה אם ידֹו: ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשל

מּום. ֶזה

.Áהעליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
הּתחּתֹונה[בולטת]עֹודפת ׁשּׂשפתֹו מי (ב) הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ

מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי (ג) העליֹונה. על ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעֹודפת

.Ëצבה ׁשּכרׂשֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּבטן, .[בולטת]ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
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מי (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)
ּבט על ׁשֹוכבין האּׁשה.ׁשּדּדיו ּכדּדי נֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָ

.È(ב) עקּומה. ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשלׁשה
נכנסה אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ׁשּיצאת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻמי
מי (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה

.‡Èיתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה
הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
מי (ב) ּפסּול. חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָּכׁשר;
קלּוטֹות ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר

אחת] כאצבע חתכן[מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד
ּבפרק אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף הּסמּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻראׁשֹון

ׁשּפּקה מי (ה) זֹו. ּגּבי נוספת]על אצבע יֹוצאת[כעין ִִֵֵֶַַָ
ׁשֹולט היה ואם ימינֹו; יד אּטר ׁשהּוא מי (ו) ְְִִִִִֵֵֶַָָָמּגּודלֹו.

ּכׁשר. ידיו, ְִֵֵָָָּבׁשּתי

.·Èהּביצים ׁשּכיס מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה
לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד[ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ

המילה] מי[איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו
ׁשהרּוח מי (ד) ּביצים. ׁשל ּכיס והּוא אׁשכיו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנמרחּו

ּבּתֹורה. האמּור "אׁש "מרֹוח והּוא - ְְֲֶַַַָָָָָָּבאׁשכיו

.‚Èמי (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה
ארּכּבֹותיו ואין לרגל, רגל ׁשּמחּבר עד - עקּמֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּׁשֹוקיו

יֹוצאת ׁשּפּקתֹו מי (ב) ּבזֹו. זֹו בולט]נֹוגעֹות והּפּקה[עקבו ; ְְִִִֵֶַָָָ
והּוא ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה העגל העצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא

לּפּקה ׁשעקבֹו[כדור]ּדֹומה מי (ג) הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות ֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָיֹוצא

ׁשּפרסתֹו מי (ד) רגלו]עֹומד. על[כף אף אּוז, ּכׁשל רחבה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ׁשאינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפי
ואם וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ(ו)
ׁשחסר מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ּכׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹחתכּה,
על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ח) רגליו. מאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻאחת

קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי (ט) זֹו. [מחוברות]ּגּבי ְְְְִֵֶֶַַָָ
ׁשחתכן אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
רחב ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי (י) ּכׁשר. - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוהפריׁשן
(יא) ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו, ּכרחב אצּבעֹותיו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּפס
ּבֹו ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - למּגל ּדֹומה עקּמה ׁשרגלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמי
מי (יב) הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו, עם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהאצּבעֹות

חלּולה בפרסתו]ׁשרגלֹו בשר ׁשּיהיה[שנחסר והּוא - ְְְֲִֶֶֶַָ
עקבֹו על עֹומד ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, מעל ּגבֹוּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמצעּה

ּבקרסּליו הּמּקיׁש (יג) רגליו. אצּבעֹות בשניה]ועל [אחת ְְְְְְִֶַַַַַָָֻ
ּבארּכּבֹותיו מּקיׁש ׁשהּוא מי (יד) .ׁשּמהּל [אחתּבעת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻ

אּטרלשניה] ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל 'ואטום']ּבעת [חלש ְְִִֵֵֵֶֶַ
ימינֹו. ְְִֶֶּברגל

.„Èוא הּגּוף, ּבכל ּגדֹולארּבעה ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ּלּו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
יחסי]מאבריו (ג)[באופן מאבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ּביֹותר. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאר
העם.[שונים]מפלגין מּׁשאר ְְִִָָָָֻ

.ÂËהּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי[כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ

הּבהק ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים
לבן] צרבת[נגע ּכגֹון אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיתה[כוויה]הּמכוה מי (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּומה ּפניו -]ּבעֹור מטבע]ּכאיסר[וגודלה (ז)[- יֹותר. אֹו ְְִֵָָָָ
ּפי על אף - ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
הּדלּדּולין; ּבעלי (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ּכאיסר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּה
ּבעֹור ׁשּיׁש הּלחלּוחית אֹו והּבׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
מּום. זה הרי - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּדלּדל

.ÊË(א) הן: ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד
הּנכּפה (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]החרׁש. מחמת אפּלּו[נופל , ְֲִִֵֵֶֶַַַ

מבעתת[אחת] רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. [מפחידה]לימים ְְִִִֶֶֶַַַָָָ
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו

.ÊÈ;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו
ותׁשעה ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ותׁשעה העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָּבאזנים,
ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ּבעין, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעׂשר
הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ּבּגב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ּברגלים, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָועׂשרים
אחד ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ּבכח וׁשבעה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהּבׂשר,
ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית מּפני ּפסלּו ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד.

ּבעּקרן הּׂשער ׁשּנׁשאר ּפי על אף ּומי[בשורשן]עיניו, , ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּניו. ְִִֶָׁשּנּטלּו

קודש שבת

ט ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

כהן]זר‡. וחּיב[אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ
מּפי - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה

רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא[מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ
יקרב לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּקרב
הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא איזה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאליכם".
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני "וערכּו ְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּבעבֹודה·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף
עבֹודה על אּלא מיתה חּיבין אינן - הּקרּבנֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמעבֹודֹות

ואין[סופית]ּתּמה עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה חּיב ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָהּזר
נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ועל ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָהּזריקה,

ּתמיד. ִִַַָהּיין

ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הזיה ׁשהּזה ּבין הּדם, הזיֹות מּכל אחת הזיה ׁשהּזה ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה. חּיב זה הרי - מצרע ׁשּבקרּבנֹות הזיֹות מּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאחת

קמץ„. אֹו אברים הקטיר ההקטרה? על אֹו[ממנחה]ּכיצד ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
וקרב נתאּכלּו ׁשּלא ּבאברים הּפ אפּלּו הּמזּבח, על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹלבֹונה
הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשּיקטיר והּוא מיתה; חּיב - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׂשרפתן
הּמקטיר אבל חּיב; ּכּזית, מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָעל
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מי (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)
ּבט על ׁשֹוכבין האּׁשה.ׁשּדּדיו ּכדּדי נֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָ

.È(ב) עקּומה. ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשלׁשה
נכנסה אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ׁשּיצאת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻמי
מי (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה

.‡Èיתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה
הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
מי (ב) ּפסּול. חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָּכׁשר;
קלּוטֹות ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר

אחת] כאצבע חתכן[מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד
ּבפרק אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף הּסמּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻראׁשֹון

ׁשּפּקה מי (ה) זֹו. ּגּבי נוספת]על אצבע יֹוצאת[כעין ִִֵֵֶַַָ
ׁשֹולט היה ואם ימינֹו; יד אּטר ׁשהּוא מי (ו) ְְִִִִִֵֵֶַָָָמּגּודלֹו.

ּכׁשר. ידיו, ְִֵֵָָָּבׁשּתי

.·Èהּביצים ׁשּכיס מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה
לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד[ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ

המילה] מי[איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו
ׁשהרּוח מי (ד) ּביצים. ׁשל ּכיס והּוא אׁשכיו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנמרחּו

ּבּתֹורה. האמּור "אׁש "מרֹוח והּוא - ְְֲֶַַַָָָָָָּבאׁשכיו

.‚Èמי (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה
ארּכּבֹותיו ואין לרגל, רגל ׁשּמחּבר עד - עקּמֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּׁשֹוקיו

יֹוצאת ׁשּפּקתֹו מי (ב) ּבזֹו. זֹו בולט]נֹוגעֹות והּפּקה[עקבו ; ְְִִִֵֶַָָָ
והּוא ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה העגל העצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא

לּפּקה ׁשעקבֹו[כדור]ּדֹומה מי (ג) הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות ֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָיֹוצא

ׁשּפרסתֹו מי (ד) רגלו]עֹומד. על[כף אף אּוז, ּכׁשל רחבה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ׁשאינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפי
ואם וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ(ו)
ׁשחסר מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ּכׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹחתכּה,
על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ח) רגליו. מאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻאחת

קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי (ט) זֹו. [מחוברות]ּגּבי ְְְְִֵֶֶַַָָ
ׁשחתכן אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
רחב ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי (י) ּכׁשר. - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוהפריׁשן
(יא) ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו, ּכרחב אצּבעֹותיו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּפס
ּבֹו ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - למּגל ּדֹומה עקּמה ׁשרגלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמי
מי (יב) הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו, עם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהאצּבעֹות

חלּולה בפרסתו]ׁשרגלֹו בשר ׁשּיהיה[שנחסר והּוא - ְְְֲִֶֶֶַָ
עקבֹו על עֹומד ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, מעל ּגבֹוּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמצעּה

ּבקרסּליו הּמּקיׁש (יג) רגליו. אצּבעֹות בשניה]ועל [אחת ְְְְְְִֶַַַַַָָֻ
ּבארּכּבֹותיו מּקיׁש ׁשהּוא מי (יד) .ׁשּמהּל [אחתּבעת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻ

אּטרלשניה] ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל 'ואטום']ּבעת [חלש ְְִִֵֵֵֶֶַ
ימינֹו. ְְִֶֶּברגל

.„Èוא הּגּוף, ּבכל ּגדֹולארּבעה ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ּלּו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
יחסי]מאבריו (ג)[באופן מאבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ּביֹותר. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאר
העם.[שונים]מפלגין מּׁשאר ְְִִָָָָֻ

.ÂËהּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי[כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ

הּבהק ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים
לבן] צרבת[נגע ּכגֹון אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיתה[כוויה]הּמכוה מי (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּומה ּפניו -]ּבעֹור מטבע]ּכאיסר[וגודלה (ז)[- יֹותר. אֹו ְְִֵָָָָ
ּפי על אף - ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
הּדלּדּולין; ּבעלי (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ּכאיסר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּה
ּבעֹור ׁשּיׁש הּלחלּוחית אֹו והּבׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
מּום. זה הרי - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּדלּדל

.ÊË(א) הן: ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד
הּנכּפה (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]החרׁש. מחמת אפּלּו[נופל , ְֲִִֵֵֶֶַַַ

מבעתת[אחת] רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. [מפחידה]לימים ְְִִִֶֶֶַַַָָָ
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו

.ÊÈ;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו
ותׁשעה ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ותׁשעה העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָּבאזנים,
ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ּבעין, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעׂשר
הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ּבּגב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ּברגלים, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָועׂשרים
אחד ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ּבכח וׁשבעה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהּבׂשר,
ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית מּפני ּפסלּו ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד.

ּבעּקרן הּׂשער ׁשּנׁשאר ּפי על אף ּומי[בשורשן]עיניו, , ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּניו. ְִִֶָׁשּנּטלּו

קודש שבת

ט ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

כהן]זר‡. וחּיב[אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ
מּפי - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה

רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא[מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ
יקרב לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּקרב
הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא איזה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאליכם".
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני "וערכּו ְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּבעבֹודה·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף
עבֹודה על אּלא מיתה חּיבין אינן - הּקרּבנֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמעבֹודֹות

ואין[סופית]ּתּמה עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה חּיב ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָהּזר
נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ועל ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָהּזריקה,

ּתמיד. ִִַַָהּיין

ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הזיה ׁשהּזה ּבין הּדם, הזיֹות מּכל אחת הזיה ׁשהּזה ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה. חּיב זה הרי - מצרע ׁשּבקרּבנֹות הזיֹות מּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאחת

קמץ„. אֹו אברים הקטיר ההקטרה? על אֹו[ממנחה]ּכיצד ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
וקרב נתאּכלּו ׁשּלא ּבאברים הּפ אפּלּו הּמזּבח, על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹלבֹונה
הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשּיקטיר והּוא מיתה; חּיב - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׂשרפתן
הּמקטיר אבל חּיב; ּכּזית, מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָעל
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מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים יֹום ׁשל ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹקטרת
ּבּתֹורה. המפרׁש הּׁשעּור חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעליה

זה‰. הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָוהמסּדר
אבל הן. קרּבן ׁשהעצים מיתה; וחּיב אברים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכמקטיר

המנחה]הּיֹוצק על והּבֹולל[שמן והּפֹותת[מערבבה], , ְְֵֵֵַַַ
לחתיכות] והּמּגיׁש[חותכה והּמניף, והּמֹולח, [אותה, ְְְִִֵֵַַַַַ

הּבזיכיןלמזבח] את אֹו הּפנים לחם את והמסּדר [צלוחיות, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
והּמטיבהלבונה] הּׁשלחן, והּמּצית[מנקה]על הּנרֹות, את ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻ

והּקֹומץ ּבּמזּבח, להקרבה]אׁש חלק המנחה מן ,[מפריש ְְִֵֵֵַַַ
ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּפסל, ּפי על אף - ּדמים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהמקּבל
מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; חּיב אינֹו - ולֹוקה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו,

עבֹודה. ּגמר ואינּה עבֹודה, אחריה ׁשּיׁש ְְֲֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָעבֹודה

.Â,קדׁשים קדׁשי אפּלּו ּבזרים, ּכׁשרה - הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָׁשחיטת
ּבן את "וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור, קדׁשי ּבין יחיד, קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין

מּקּבלה - אהרן" ּבני והקריבּו ה', לפני הדם]הּבקר [של ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
והּנּתּוח ההפׁשט, וכן ּכהּנה. מצות הבהמה]ואיל ,[של ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ּבאברים: ׁשּנאמר ּבזרים, ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹולכת
הֹולכת זֹו - הּמזּבחה" והקטיר הּכל את הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"והקריב
אבל ּכהּנה, ׁשּצריכה היא אברים הֹולכת לּכבׁש; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאברים

ּכהּנה. צריכה אינּה עצים ְְִִֵֵַָָָָֻהֹולכת

.Êהטיב אם לפיכ ּבזרים; ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
להדליקן. לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻהּכהן

.Áהּדׁשן המזבח]הרמת מעל ּכהן,[האפר, צריכה ְֲִֵֶֶַַָָֹ
- יׂשראל הרים ואם בד". מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
עבֹודה, אחריה ׁשאין ּפי על אף מיתה חּיב ואינֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה,

מּתנה "עבדת נתינה]ׁשּנאמר: מּתנה[מלשון עבֹודת - וכּו'" ְֱֲֲֶֶַַַַַָָָָֹ
מיתה; חּיב הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבּכהן ׁשּתהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא

סּלּוק עבֹודת אם[נטילה]אבל וכן מיתה. עליה חּיבין אין , ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מיתה. חּיב אינֹו והּמנֹורה, הּזהב מזּבח ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָּדּׁשן

.Ë[:ש ּפֹורקּה[זר - הּמערכה את הּכהן[הזר]סּדר וחֹוזר , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁש מּפני ּפסּול.וסֹודרּה, ּסּדּורּה ְְְִִֵֶָָָ

.Èׁשּׁשּמׁשּו ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא
עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּבאזהרה - העבֹודֹות ׁשאר ועל .[בלאו]מיתה; ְְְְֲִַַָָָָָ

.‡Èהּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻּכהן
על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻמחּסר

אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ואחת; אחת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל
זרּות. ִָמּׁשּום

.·È;ׁשּבת ּומּׁשּום זרּות מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְִִִֵֶַַַָָָָָזר
ּומּׁשּום טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ּבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכן

מּום. ַַּבעל

.‚È- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכל
יׁשּמׁש לא זה הרי - ּגמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאף
אחד לי". לכהן אלי יּגׁשּו "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמקּדׁש
אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעׂשה ּכגֹון ּבׁשרּות, אֹותּה ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹובד
הרי - ּבאלּה עליו וקּבלּה לּה הּמֹודה אֹו לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשּתחוה

לעֹולם. ּפסּול ְֶָָזה

.„Èּפי על אף ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָעבר
אבל ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ּבעת ׁשֹוגג ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיה
קרּבנֹו והקריב, עבר אם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
אּלא ּכמר, נעׂשה ולא ׁשרת, לא ׁשהרי ונתקּבל; ניחֹוח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹריח
לא לכּתחּלה כן, ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹׁשחט
ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועׂשה ׁשעבר מי ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹיעבד.
ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - לה' ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָקרּבנֹות
וכן לעֹולם. ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ׁשּׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכהן
ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ּבהם ׁשּנׁשּתּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלים
ׁשם, ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ויראה יּגנזּו. אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלעֹולם,

ּפסל. לא - ְִַַָָֹּבּמקּדׁש

.ÂË:הן ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה לעבֹודה, הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו
(ד) מּום; ּבעל (ג) הּזר; (ב) זרה; עבֹודה העֹובד ֲֵַַַָָָָָ(א)
(ח) ּכּפּורים; מחּסר (ז) יֹום; טבּול (ו) הּטמא; (ה) ְְִִֵֵֶַַָָֻהערל;
ּבגדים; יתר (יא) ּבגדים; מחּסר (י) הּׁשּכֹור; (ט) ְְְִִִֵֵַַָָָָֻהאֹונן;
ידים רחּוץ ׁשּלא (יד) ראׁש; ּפרּוע (יג) ּבגדים; ּפרּום ְְְְִִֶַַָָֹֹ(יב)

הּיֹוׁשב (טו) העבודה]ורגלים; ּבין[בשעת ׁשּיׁש מי (טז) ; ְְִִֵֵֵֶַַַ
ּובין רגלֹו ּבין ׁשּיׁש מי (יז) חֹוצץ; ּדבר הּכלי ּובין ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָידֹו
אּלּו ּכל ּבׂשמאלֹו. ׁשעבד מי (יח) חֹוצץ; ּדבר ְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהארץ
ראׁש, מּפרּוע חּוץ חּללּו; עבדּו ואם לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִַָָָֹּפסּולין
עבדּו, ׁשאם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה והּׁשֹוחט ּבגדים, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּוקרּוע

ּכׁשרה. ְֲֵָָָעבֹודתן

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

�
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― המ"ב מּללּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר הארּוג ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָּבגד
אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו זרה עבֹודה ְְְְְֲֵַָָָָָָּכמרי

ׁשעטנז" תלּבׁש "לא i`)יתעּלה: ,ak mixac)וזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַֹ

העֹובר הּמצרים. הקּבטים נזירי אצל הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמפרסם
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות; חּיב ― זה לאו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעל

ּכלאים ּבמּסכת זֹו h)מצוה wxt)ּבׁשּבת (cp.)וגם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ
מּכֹות .(k.)ּובסֹוף ְַ

― ק"כ הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָ
ּפאה dcya)להּניח dvw)והּפרֹות מןֿהּתבּואה ְְְִִֵֵַַַַָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהן ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹוכּיֹוצא
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(i ,hi `xwie)נתּבאר ּוכבר הּפאה. ׁשהזּכיר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאחר
מּכֹות ׁשּנּתק(fh:)ּבגמרא לאו היא ׁשהּפאה , ְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו ְְְֲֵֶַַַַָָֹלעׂשה.
"ׂשד(ix dyrz `l)אמרֹו הּוא ― והעׂשה : ְְְֲֵָָָ

(jynda)נתּבארּו ּוכבר אתם". ּתעזב ולּגר "לעני :ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹ
ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּדיני

ּבארץ. אּלא ֶֶֶֶָָָנֹוהגת

― הר"י מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֿהּזרּוע,
ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹהּׂשדה,

"ּבקצר(ak ,bk my)לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו , ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
ּכׁשעּור לענּיים יּתן ּכלֿהּזרּוע, וקצר עבר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאם
ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּקציר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּפאה

אתם" עׂשה(my)ּתעזב ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲֲִֵֵֶַַָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)לאילן ּגם חֹובה והּפאה .ְִֵַַָָָָ

מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ְְִִִֶֶַָָָָּכמֹו
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה ּבּמּסכּתא זֹו .("d`t")מצוה ְְְִֶֶַַָָָָֻ

שני ,יום

.‡È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"א להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
hwld)אתֿהּלקט zrya zeltepd milay)והּוא ְֶֶֶַ

ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא קציר "ולקט ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו:
ak)אתם" ,bk `xwie)לאו זה וגם ,(`ix dyrz `l) ְֶַָָֹ

מּכֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, (fh:)ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָלגּבי

ּפאה c)ּבמּסכת wxt)ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבארץ. אּלא ֶֶֶֶָָָנֹוהגת

― הרי"א מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְְְֳִִִִֶַַַַָָֻהּׁשּבלים
לא קציר "ולקט יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹלענּיים,

לעׂשה(my)תלּקט" נּתק זה וגם .dyr zevn) ְְֲִֵֵֶַַַַ
(`kwּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּפאה. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו i)מצוה dpyn c wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הקכ"ג להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות אתֿהּׁשארּיֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלענּיים

עֹוללֹות הּנקראֹות והן ּפרֹותיו, ohwּבציר leky`) ְְְִִֵֵֵַָָ

(wepizÎllerk lecbd eqgiy:הּכתּוב אמר ּבהן וגם ,ְֵַַַָָָ
אתם" ּתעזב ולּגר i)"לעני ,hi my)ׁשהזּכיר אחר , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאתֿהעֹוללֹות.
f)ּפאה wxt).ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינה . ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

― הרי"ב מּלכּלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו ּבׁשעת `zאתֿהּכרם xeval `l) ְְִִֶֶֶַַָ

(zellerdלא וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִֶַַָֹ
הּקיצֹונּיֹות(my)תעֹולל" האׁשּכֹולֹות יּנחּו אּלא , ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ellerd)(dvwa ze`vnp zאין אבל לענּיים. ―ֲֲִִֵָָ

לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות ּבׁשאר זה ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּדבר
(mxka zicegi dxdf` idefe)ׁשהאזהרה לפי ,ְְִֶַָָָ

"אחרי תפאר לא זית תחּבט "ּכי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹּבאמרֹו:
(k ,ck mixac)ּֿומן אתֿהּׁשכחה יּקח ׁשּלא ְִִִִֶֶַַָֹהיא

הּדין נלמד wxe)הּזית j`)לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִַַַַָָ
זה וגם "zeller")האילנֹות. ly e`ld).לעׂשה נּתק ְֲִִֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו fּוכבר wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
(c dpyn.

שלישי יום

.‚È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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― הקכ"ד להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ּבׁשעת מןֿהענבים ונפל מהּֿׁשּנׁשר ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָלענּיים
לעני תלּקט לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּבציר,

אתם" ּתעזב i)ולּגר ,hi `xwie)ּגם נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲֲִֵַַַָָָֹֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה e)ּדיני wxt)נֹוהגת ואינּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבארץ. אּלא ִֶֶַָָָָמןֿהּתֹורה

― הרי"ג מּלאסֹוףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו, ּבׁשעת מןֿהּכרם הּנֹופלים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָאתֿהּגרּגרים
לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא לענּיים, יּנחּו ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֻאּלא

נתּבארּו(my)תלּקט" ּוכבר לעׂשה. נּתק זה וגם , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה b)ּדיני dpyn f wxt). ְְִִֵֵֶֶַָָ

― הקכ"ב להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
הּׁשכחה dcya)עמר egkypy zeceb`e zenel`), ְִֶַָֹ

לאֿ ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּוא
יהיה" ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו (mixacתׁשּוב ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

(hi ,ck,"יהיה ולאלמנה לּיתֹום "לּגר ׁשאמר זה ,ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו העׂשה, והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ―ְְְֲִִֵֶַַַָָ
ּכמֹו העׂשה ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבלקט



א� iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(i ,hi `xwie)נתּבאר ּוכבר הּפאה. ׁשהזּכיר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאחר
מּכֹות ׁשּנּתק(fh:)ּבגמרא לאו היא ׁשהּפאה , ְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו ְְְֲֵֶַַַַָָֹלעׂשה.
"ׂשד(ix dyrz `l)אמרֹו הּוא ― והעׂשה : ְְְֲֵָָָ

(jynda)נתּבארּו ּוכבר אתם". ּתעזב ולּגר "לעני :ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹ
ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּדיני

ּבארץ. אּלא ֶֶֶֶָָָנֹוהגת

― הר"י מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֿהּזרּוע,
ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹהּׂשדה,

"ּבקצר(ak ,bk my)לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו , ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
ּכׁשעּור לענּיים יּתן ּכלֿהּזרּוע, וקצר עבר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאם
ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּקציר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּפאה

אתם" עׂשה(my)ּתעזב ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲֲִֵֵֶַַָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)לאילן ּגם חֹובה והּפאה .ְִֵַַָָָָ

מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ְְִִִֶֶַָָָָּכמֹו
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה ּבּמּסכּתא זֹו .("d`t")מצוה ְְְִֶֶַַָָָָֻ

שני ,יום

.‡È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"א להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
hwld)אתֿהּלקט zrya zeltepd milay)והּוא ְֶֶֶַ

ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא קציר "ולקט ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו:
ak)אתם" ,bk `xwie)לאו זה וגם ,(`ix dyrz `l) ְֶַָָֹ

מּכֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, (fh:)ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָלגּבי

ּפאה c)ּבמּסכת wxt)ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבארץ. אּלא ֶֶֶֶָָָנֹוהגת

― הרי"א מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְְְֳִִִִֶַַַַָָֻהּׁשּבלים
לא קציר "ולקט יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹלענּיים,

לעׂשה(my)תלּקט" נּתק זה וגם .dyr zevn) ְְֲִֵֵֶַַַַ
(`kwּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּפאה. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו i)מצוה dpyn c wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הקכ"ג להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות אתֿהּׁשארּיֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלענּיים

עֹוללֹות הּנקראֹות והן ּפרֹותיו, ohwּבציר leky`) ְְְִִֵֵֵַָָ

(wepizÎllerk lecbd eqgiy:הּכתּוב אמר ּבהן וגם ,ְֵַַַָָָ
אתם" ּתעזב ולּגר i)"לעני ,hi my)ׁשהזּכיר אחר , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאתֿהעֹוללֹות.
f)ּפאה wxt).ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינה . ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

― הרי"ב מּלכּלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו ּבׁשעת `zאתֿהּכרם xeval `l) ְְִִֶֶֶַַָ

(zellerdלא וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִֶַַָֹ
הּקיצֹונּיֹות(my)תעֹולל" האׁשּכֹולֹות יּנחּו אּלא , ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ellerd)(dvwa ze`vnp zאין אבל לענּיים. ―ֲֲִִֵָָ

לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות ּבׁשאר זה ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּדבר
(mxka zicegi dxdf` idefe)ׁשהאזהרה לפי ,ְְִֶַָָָ

"אחרי תפאר לא זית תחּבט "ּכי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹּבאמרֹו:
(k ,ck mixac)ּֿומן אתֿהּׁשכחה יּקח ׁשּלא ְִִִִֶֶַַָֹהיא

הּדין נלמד wxe)הּזית j`)לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִַַַַָָ
זה וגם "zeller")האילנֹות. ly e`ld).לעׂשה נּתק ְֲִִֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו fּוכבר wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
(c dpyn.
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― הקכ"ד להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ּבׁשעת מןֿהענבים ונפל מהּֿׁשּנׁשר ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָלענּיים
לעני תלּקט לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּבציר,

אתם" ּתעזב i)ולּגר ,hi `xwie)ּגם נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲֲִֵַַַָָָֹֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה e)ּדיני wxt)נֹוהגת ואינּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבארץ. אּלא ִֶֶַָָָָמןֿהּתֹורה

― הרי"ג מּלאסֹוףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו, ּבׁשעת מןֿהּכרם הּנֹופלים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָאתֿהּגרּגרים
לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא לענּיים, יּנחּו ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֻאּלא

נתּבארּו(my)תלּקט" ּוכבר לעׂשה. נּתק זה וגם , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה b)ּדיני dpyn f wxt). ְְִִֵֵֶֶַָָ

― הקכ"ב להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
הּׁשכחה dcya)עמר egkypy zeceb`e zenel`), ְִֶַָֹ

לאֿ ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּוא
יהיה" ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו (mixacתׁשּוב ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

(hi ,ck,"יהיה ולאלמנה לּיתֹום "לּגר ׁשאמר זה ,ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו העׂשה, והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ―ְְְֲִִֵֶַַַָָ
ּכמֹו העׂשה ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבלקט
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kwÎkw`)ׁשּבארנּו dyr zeevn)נֹוהגת אינּה זֹו וגם , ְְֵֵֶֶֶַַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמןֿהּתֹורה

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא הּׁשכחה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעמר

לקחּתֹו" לּכל(my)לאֿתׁשּוב נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹ
ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ּבאילן. ּבין ּבּתבּואה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
אמרֹו והּוא לענּיים, להחזיר חּיב ― ּולקחּה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָעבר

ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר k`)יתעּלה: ,my)ּוכבר . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכלל ודע ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנתּבארּו
ּבּה ׁשּיׁש לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות אצלנּו: ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּוא

(l zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, ozipyקּיּום onf lk-) ְֲִִֵֵֶ
(miiwlיקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון לֹוקה, ―(miiprl-) ְְִֵֶֶַָָָ
לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן מלקּות יתחּיב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא
― ולׁשן ּוטחנן אתֿהחּטים ּדׁש אם וכן ְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָׁשּבלים.
מןֿ ּבֹו חּיב מהּֿׁשהיה ׁשעּור מןֿהּבצק ִִִֵֵֶַַַָָָָנֹותן
לגמרי החּטים אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּפאה.
קּים ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָֹאֹו
ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ּכלֿׁשּכן ׁשּבּה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ּכלֿאֹותן ְְְִִִֶַַַַָָָאת

מּכֹות ּבגמרא אּלא(fh.)ׁשאמרם לנּו אין "אנּו : ְְִֵֶֶַָָָָָָָ
owd)זאת geliy)"אחרת jiiyועֹוד eay avn) ְֶֶַֹ

jk ici lre Ð e`ll wzipd dyrd z` oda lhal

(zewln aiigzdlונתק xnba`)ּים, my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`) ִֵֶֶֶַַָָָ

― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין יהא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמׁשמע
הּפאה לֹומר: רצֹונֹו "אחרת" ענין אּלא ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹלא,
והּלקט ׁשהּפרט לפי הּפאה. ּכדין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכלֿמהּֿׁשּדינֹו
ׁשּיׁש לאו הּוא מהם ּכלֿאחד והעֹוללֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׁשכחה

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבּפאה(mda)ּבֹו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו `eמענין dyrd meiw zxev) ְְְְִִִֵַֹ

(eneiwÎi`ּבּטלֹו ולא ּבּטלֹו `zexytאֹו leha zxev) ְְְִִֹ
(elehia i` e` dyrd meiwׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְִִֶֶֶַָ

אמרֹו הּוא עׂשה קּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָלמדנּו
נאמר וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:
"לאֿ אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפאה
וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ּפאת ְְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹתכּלה
ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ּופרט תעֹולל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹלא
"לאֿתׁשּוב הּׁשכחה: ּבעמר עֹוד ואמר ְְְִֶַַָָָָֹֹֹאתם".

וכיון יהיה". ולאלמנה לּיתֹום לּגר ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלקחּתֹו
ׁשּנּתק לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא לׁשֹון ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמצאנּו
"לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ולמדּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלעׂשה
חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ּתעזב ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹולּגר
עׂשה ׁשּקּים וכלֿזמן לעׂשה, ׁשּנּתק לאו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלאוין
נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ּכמֹו לֹוקה, אינֹו ― ְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשּבּה
וכלֿזמן לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום ְְֲִִֵֶֶֶַָָמּמּנּו
― עּתה קּימֹו ׁשּלא אףֿעלּֿפי לקּימֹו, לֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹׁשאפׁשר
ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאינֹו
נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר אי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכבר

― ׁשּבֹו עׂשה לקּיּום אפׁשרּות לֹוקה.(wx)ׁשּום אז ְְֲִֵֶֶֶָָ
והבינהּו. זה ענין ְְֲִִֵֶַַָודע

רביעי יום

.‰ˆ˜ .Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ל להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
וגם מןֿהּׁשמּטה, ׁשליׁשית ּבכלֿׁשנה עני ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמעׂשר
ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― הּׁשליׁשית, אחרי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַּבּׁשליׁשית
"מקצה יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשמּטה, ― ְְְְְִִִִֵֶַַָָמן
וגֹו'" ּתבּואת אתּֿכלֿמעׂשר ּתֹוציא ׁשנים ְְְְִִֶַַָָָָֹׁשלׁש

(gk ,ci mixac)אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינה זֹו וגם .ְִֵֶַַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

g)ּפאה wxt)ּדמאי c)ּובמּסכת wxt)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַַָ
ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻמעׂשרֹות.
מכׁשירין ּומּסכת זרעים מּסכּתֹות מּׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמסּפר

(a wxt seq)וידים(b dpyn c wxt). ְִָָ

― הקצ"ה צדקההּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב החלׁשים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּולחּזק
ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, ּבלׁשֹונֹות זֹו מצוה ְְְִִִִַַַַָָָֹעל

"אתֿיד(g ,eh my)ּגר ּבֹו "והחזקּת ואמר: , ְְְְֱֵֶֶַַָָָ
"עּמ וחי dl)ותֹוׁשב ,dk `xwie)וחי" ואמר: , ְְְִֵַַָָָָ

"עּמ אחי(el ,my)ּבכלֿהּפסּוקים הּכּונה , ְְִִִַַַָָָָָ
ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהאּלה
ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מחסֹורֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדי

ּבכתּבֹות רּבם fq.)ּובתרא(fq.)ׁשֹונים, `xza `aa), ְְִִַָָֻֻ
הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ׁשאפּלּו ּבּקּבלה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּובא
מּמּנּו ׁשּנמּו למי הּצדקה ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָחּיב

מּועט. ּבדבר אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי ְְֲִִֶָָָָאֹו

― הרל"ב מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ycew zay ,iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּלתת
והּוא ּבהם, לתמ יכלת לנּו וׁשּיׁש מּצבם ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּדחק
תקּפץ ולא אתֿלבב תאּמץ "לא יתעּלה: ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאמרֹו

מא האביֹון"אתֿיד חי(f ,eh mixac)אזהרה וזֹו . ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
מּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמּלהתנהג

לֹו. ָָלראּוי

חמישי ,יום

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ו להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

ּגדֹולה, zenexzay,ּתרּומה daeygde dlecbd) ְְָָ
(zenkd lkn zyxten `idy:יתעּלה אמרֹו ְְְִֶַָוהּוא
ּתּתןֿלֹו" וגֹו' ּדגנ c)"ראׁשית ,gi mixac)ּומצוה . ְְְִִִֵֶֶָָ

יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזֹו
ּתרּומֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּוכבר

― הקכ"ט הלוּיםהּמצוה ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָ
מּיׂשראל ׁשמקּבלים מןֿהּמעׂשר מעׂשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהפריׁש
"ואלֿהלוּים יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהנים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּולתּתֹו
ּבניֿיׂשראל מאת ּכיֿתקחּו אלהם ואמרּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּתדּבר
ּבנחלתכם מאּתם לכם נתּתי אׁשר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאתֿהּמעׂשר
מןֿהּמעׂשר" מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹוהרמתם

(ek ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש .ֲֵֵֶֶַַָ
אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' אתּֿתרּומת מּמּנּו (my,"ּונתּתם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ
(gkזה מעׂשר ׁשּמפריׁשים הּכתּוב, ּפרׁש ּוכבר .ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, והּיפה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻמןֿהּמבחר
מּמּנּו" אתֿמקּדׁשֹו gk)"מּכלֿחלּבֹו ,my)אחרּֿכ ְְְִִִֶֶֶַַָָ

מןֿהּיפה יפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם ְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹהעיר,
חטא עליו "ולאֿתׂשאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשּבֹו,

אתֿחלּבֹו xgaend)ּבהרימכם wlgd `ed "alg") ְְֲִֶֶֶַ
al)מּמּנּו" ,my):אמר ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָ

מןֿהּיפה, אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם יהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלא
זה והרי יחטאּו. מןֿהרע יפריׁשּוהּו ׁשאם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָמׁשמע:
עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו
הּיפה, מן להפריׁשֹו ׁשּצּוה מּכיון ּכלֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּלאוין,

ספרי ּולׁשֹון מןֿהרע. להפריׁשֹו ׁשאין (seqמׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
(gxw zyxtהפרׁשּתם ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין :ְְִִִִֵֶֶַַַָ

עון? ּבנׂשיאת ׁשאּתם מןֿהּמבחר ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻאֹותֹו
ּבהרימכם חטא עליו "ולאֿתׂשאּו לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹּתלמּוד
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאתֿחלּבֹו

ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ּתרּומֹות ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָּבמּסכת
ּבדמאי. ְְִָמקֹומֹות

שישי ,יום

.„�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ

נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. מּתנֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמּלהקּדים
אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ּדבר ּובאּור סדרן. ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלפי
ּתחּלה מהן מפריׁש טבל; הן הרי ― ּומרחן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּדׁשן

מחמּׁשים אחד והּוא ּגדֹולה zipepia)ּתרּומה dcn) ְְְֲִִֵֶָָָ
עׂשירית מהּנׁשאר עׂשירית מפריׁש ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָואחרּֿכ
מפריׁש ואחרּֿכ ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָהּנׁשאר
נֹותן ׁשני. מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָעׂשירית
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּתרּומה
צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיאכל
מהּֿׁשראּוי מּלהקּדים האזהרה ּובאה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהפריׁש.
אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ּׁשראּוי מה ּומּלאחר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלאחרֹו

תאחר" לא ודמע מלאת" ak,יתעּלה: zeny) ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
(gkמה ודמע מּמלאת תאחר לא יאמר: ּכאּלּו .ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹ

ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. dpynּׁשראּוי b wxt) ְְְְְִִֶַַָ
(eראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ

ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹעֹובר

ּובּמכלּתא עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― (zyxtתאחר" ְְְִֵֶַַַָָָָ
(mihtynה הּבּכּורים אּלּו ― "מלאת" ּנּטלין: ְְִִִִֵֵַַָָ

תאחר" "לא ּתרּומה; זֹו ― "ודמע" ְְְְְֲִִֵַַַָֹמןֿהּמלאי:
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ―micwi `lye) ְִִִֵֶַָֹ

(xyrnוׁשם לּבּכּורים. ּתרּומה לּתרּומה, ְְְִִִַַָָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ּכלֿהּמקּדים אמרּו: מּכאן ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָנאמר:
עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ֲִִִֵֵֵֶַַַָּומעׂשר
נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה

ּתמּורה לֹוקה.(c.)ּבריׁש אינֹו ׁשהּמקּדים ְְְִֵֵֶֶַַָ

קודש שבת

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ג ּכלֿזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

לאֿ "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ׁשּום ְְְְֱִֶָָָָֹמּלאכֹול
קדׁש" i)יאכל ,ak `xwie)― זה ּב"קדׁש" וכּונתֹו , ְְֶֶֶַַָָֹֹֹ

נקראּו: הם ׁשּגם לפי הּבּכּורים, וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּתרּומה.
ׁשאבאר ּכמֹו gnw)ּתרּומה, dyrz `l)ולזאת , ְְְֲֵֶָָָֹ

לכלֿמֹועל הּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ְְְְְְִִִִֵַַָָָּכּונּתי



אי ycew zay ,iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּלתת
והּוא ּבהם, לתמ יכלת לנּו וׁשּיׁש מּצבם ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּדחק
תקּפץ ולא אתֿלבב תאּמץ "לא יתעּלה: ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאמרֹו

מא האביֹון"אתֿיד חי(f ,eh mixac)אזהרה וזֹו . ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
מּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמּלהתנהג

לֹו. ָָלראּוי

חמישי ,יום

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ו להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

ּגדֹולה, zenexzay,ּתרּומה daeygde dlecbd) ְְָָ
(zenkd lkn zyxten `idy:יתעּלה אמרֹו ְְְִֶַָוהּוא
ּתּתןֿלֹו" וגֹו' ּדגנ c)"ראׁשית ,gi mixac)ּומצוה . ְְְִִִֵֶֶָָ

יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזֹו
ּתרּומֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּוכבר

― הקכ"ט הלוּיםהּמצוה ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָ
מּיׂשראל ׁשמקּבלים מןֿהּמעׂשר מעׂשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהפריׁש
"ואלֿהלוּים יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהנים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּולתּתֹו
ּבניֿיׂשראל מאת ּכיֿתקחּו אלהם ואמרּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּתדּבר
ּבנחלתכם מאּתם לכם נתּתי אׁשר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאתֿהּמעׂשר
מןֿהּמעׂשר" מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹוהרמתם

(ek ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש .ֲֵֵֶֶַַָ
אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' אתּֿתרּומת מּמּנּו (my,"ּונתּתם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ
(gkזה מעׂשר ׁשּמפריׁשים הּכתּוב, ּפרׁש ּוכבר .ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, והּיפה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻמןֿהּמבחר
מּמּנּו" אתֿמקּדׁשֹו gk)"מּכלֿחלּבֹו ,my)אחרּֿכ ְְְִִִֶֶֶַַָָ

מןֿהּיפה יפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם ְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹהעיר,
חטא עליו "ולאֿתׂשאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשּבֹו,

אתֿחלּבֹו xgaend)ּבהרימכם wlgd `ed "alg") ְְֲִֶֶֶַ
al)מּמּנּו" ,my):אמר ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָ

מןֿהּיפה, אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם יהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלא
זה והרי יחטאּו. מןֿהרע יפריׁשּוהּו ׁשאם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָמׁשמע:
עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו
הּיפה, מן להפריׁשֹו ׁשּצּוה מּכיון ּכלֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּלאוין,

ספרי ּולׁשֹון מןֿהרע. להפריׁשֹו ׁשאין (seqמׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
(gxw zyxtהפרׁשּתם ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין :ְְִִִִֵֶֶַַַָ

עון? ּבנׂשיאת ׁשאּתם מןֿהּמבחר ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻאֹותֹו
ּבהרימכם חטא עליו "ולאֿתׂשאּו לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹּתלמּוד
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאתֿחלּבֹו

ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ּתרּומֹות ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָּבמּסכת
ּבדמאי. ְְִָמקֹומֹות

שישי ,יום

.„�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ

נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. מּתנֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמּלהקּדים
אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ּדבר ּובאּור סדרן. ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלפי
ּתחּלה מהן מפריׁש טבל; הן הרי ― ּומרחן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּדׁשן

מחמּׁשים אחד והּוא ּגדֹולה zipepia)ּתרּומה dcn) ְְְֲִִֵֶָָָ
עׂשירית מהּנׁשאר עׂשירית מפריׁש ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָואחרּֿכ
מפריׁש ואחרּֿכ ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָהּנׁשאר
נֹותן ׁשני. מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָעׂשירית
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּתרּומה
צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיאכל
מהּֿׁשראּוי מּלהקּדים האזהרה ּובאה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהפריׁש.
אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ּׁשראּוי מה ּומּלאחר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלאחרֹו

תאחר" לא ודמע מלאת" ak,יתעּלה: zeny) ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
(gkמה ודמע מּמלאת תאחר לא יאמר: ּכאּלּו .ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹ

ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. dpynּׁשראּוי b wxt) ְְְְְִִֶַַָ
(eראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ

ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹעֹובר

ּובּמכלּתא עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― (zyxtתאחר" ְְְִֵֶַַַָָָָ
(mihtynה הּבּכּורים אּלּו ― "מלאת" ּנּטלין: ְְִִִִֵֵַַָָ

תאחר" "לא ּתרּומה; זֹו ― "ודמע" ְְְְְֲִִֵַַַָֹמןֿהּמלאי:
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ―micwi `lye) ְִִִֵֶַָֹ

(xyrnוׁשם לּבּכּורים. ּתרּומה לּתרּומה, ְְְִִִַַָָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ּכלֿהּמקּדים אמרּו: מּכאן ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָנאמר:
עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ֲִִִֵֵֵֶַַַָּומעׂשר
נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה

ּתמּורה לֹוקה.(c.)ּבריׁש אינֹו ׁשהּמקּדים ְְְִֵֵֶֶַַָ

קודש שבת

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ג ּכלֿזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

לאֿ "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ׁשּום ְְְְֱִֶָָָָֹמּלאכֹול
קדׁש" i)יאכל ,ak `xwie)― זה ּב"קדׁש" וכּונתֹו , ְְֶֶֶַַָָֹֹֹ

נקראּו: הם ׁשּגם לפי הּבּכּורים, וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּתרּומה.
ׁשאבאר ּכמֹו gnw)ּתרּומה, dyrz `l)ולזאת , ְְְֲֵֶָָָֹ

לכלֿמֹועל הּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ְְְְְְִִִִֵַַָָָּכּונּתי
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(dhext deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ְְֳִִַַָָָּבּקדׁשים
ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַָָָָָּתרּומה
ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּתֹוספת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹחּיב

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּתרּומה. מנּו(bt.)מּמּסכת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשאכל זר ּובכללם: ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻמחּיבי
ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו: לכ ראיה והביאּו ְְְְְִִֵֵֵָָָָָּתרּומה,

h)יחּללהּו" ,my)לאֿיאכל "וכלֿזר ואחריו ְְְְֲַַַָָָֹֹֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַָָֹקדׁש".
ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּבּכּורים
ואֹומר: האּלה ּכלֿהּמׁשניֹות על חֹולק ורב ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָלזרים;

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― ּתרּומה ׁשאכל (egekזר ְְֶֶֶַַַָָָָ
(kּופליג הּוא mi`pz)ּתּנא lr mb wleg)ּבארנּו ּוכבר ְְְִֵַַָָ

הּמׁשנה ּבפרּוׁש b,ּבחּבּורנּו dpyn b wxt dheq) ְְְִִֵֵַָ
(cereמחלקת מחּיבת ׁשאינּה ׁשּכלֿמחלקת ,ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹלמעׂשה

אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָֹֹֹֹהלכה,
ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכאן
על ׁשמים ּבידי מיתה ׁשּכלֿמחּיב לפי לֹוקה, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהּכל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגםּֿכן, לֹוקה ― הּלאוין ְְִֵֵֶֶַַַַַָאחד
ּבקדׁשים ּכלֿמֹועל וכן זה. מאמר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָּבהקּדמֹות
ּבמפלא אמרם והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ְְְְְְִִֵֵֶָָָָֻּבמזיד

לאיׁש סמּו(devnÎxad libl dkenqd ezpya ohw) ְִָ
אמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)ואכלּו הּוא "הקּדיׁש : ְְְְְִִִִִָָ

ּדאמרי ּבןֿלקיׁש ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאחרים
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

― הקל"ד אפּלּוהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָֻ
l)ּתֹוׁשב mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו ּכהן ְִֵַֹ

(dtewzl)ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: ּתרּומה, ְֱִֵֶַַָָֹמּלאכֹול
קדׁש" לאֿיאכל i)וׂשכיר ,my)ּדינֹו אכל, ואם , ְְִִִֶַַָָֹֹֹ

זרים. ׁשאר ְְִִָָּכדין

�

ycew zexb`
תשט"ז כסלו, אדר"ח ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

תשרי חדש ימי ניצל איך ובפרט ידיעות, כל ממנו הגיעו לא השנה ראש מקודם מכתבו שמאז לפלא

השנה. חדשי שארי על זה טוב להמשיך האדם ועל טוב, בכל המושבע השנה כל של הכללי חדש הוא

הבאה. בהזדמנות ימלא ובטח

לעיונא למוד שניהם צריך בכלל הנה וחסידות, נגלה בלימוד מפורט סדר אודות אז במכתבו במ"ש

בחיי הצריכות והלכות הש"ס בחלוקת מסכת הסדרה, בפרשת צ"ל למיגרס והלימוד למיגרס, ולימוד

באביב תורה ולקוטי בחורף אור (תורה השבוע בפרשת למיגרס הלימוד ובחסידות בנגלה, יומי היום

שלבו במקום בחסידות, והן בנגלה הן לעיונא והלימוד קבועים. לזמנים הנדפסים בקונטרסים או ובקיץ)

ולכן האישים, בפרטי תלוי שזה מובן ומתי, יום בכל זמן כמה היינו בזה והפרטים הידוע, כמרז"ל חפץ,

אתר. על ידידיו אנ"ש עם בזה יתייעץ

הזולת, על ובהשפעה החינוך בכשרון השי"ת חוננו שאם מובן הנה יתעסק, ענין באיזה ששואל במה

שגם ההשתדלות כדאית אפשרי רק אם והיותר, הטובה גדולה במדה לנצלה וכדי זו, מתנה לנצל יש

לשם שגם או לשמה עושה אם כ"כ גדולה מינה נפקא אין המקבל לגבי והרי בזה, הגשמית פרנסה תהי'

צדקה, ענין קיים ה"ז העני, ומצאו סלע שהמאבד יט) כד, תצא (ספרי רז"ל פסק וכידוע עצמו, פרנסת

אדמו"ר מו"ח כ"ק מתקנת נפש לכל השוים השיעורים שלשת על נוסף הוא הנ"ל שכל ופשוט

אותם. שומר שבודאי הידועים ותניא תהלים בחומש זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה
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mixe`ia

íåçúä êåúî àáåäùאסור לתחום מחוץ הובא שאם –

בשבת לתחום מחוץ לו להביא לנכרי יאמר שמא .40גזירה

íåéä è÷ìð àîùמטעם אסור בשבת הנלקט שפרי –

גזירה מטעם או .41מוקצה,

êéöôç àåöîî øîàðùמּׁשּבת ּתׁשיב אם יג: נח, ישעיהו –ִִִַָָ
לקדֹוׁש ענג לּׁשּבת וקראת קדׁשי ּביֹום חפצי עׂשֹות ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹרגל
ּדבר. ודּבר חפצ מּמצֹוא ּדרכי מעׂשֹות וכּבדּתֹו מכּבד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻה'

åù ïîéñáלבקשם אסורים חפציך חכמים דרשו א: סעיף –
ובסעיף מלאכה, שום בו עושה שאינו בדבר אפילו בשבת
כשאינו גם האסורים, הדיבורים בין ומכירה קניה מונה ד

יכתוב. שמא גזירה כלל, מעות נותן
íéøðéã äàî äáâúùëìכזה באופן עובד הנכרי ואם –

לעיל שנתבאר כאריס דינו השנה, כל שמותר42במשך
בפירות חלק לו שיש כיון – .43לכתחילה

çøåè àåä åîöòìהישראל יחשב מעבודתו יחסיר שאם –

שעבד השעות לפי ולא שגבה, המכס כמות לפי ,44שכרו

במכס, לגבות אמור היה כמה חילוק אין יום שכיר אבל
העבודה. שעות לפי מחושב ושכרו

åì òáå÷ ìàøùéäù ô"òàåשני ישנם נכרי דבמלאכת –

שנחשב מטעם ואיסור שבות, לנכרי אמירה איסורים:
הישראל של עושה45לשלוחו שהנכרי מקום ובכל ,

כשלוחו נחשב שאינו – התירו – עצמו לצורך בקבלנות

בשבת לעשות לו יאמר שלא בתנאי אבל הישראל, ,46של

עושה מאליו והנכרי החול, בימות לעשות לו אומר אלא
שליחות, מטעם אסור שאינו אף על דידן ובנדון בשבת,
רק עובד והגוי השבוע, במשך עובד הרי הישראל אבל
כך ועל שבות, מטעם לגמרי אסור להיות וצריך בשבת
הפסד, במקום המותרת דשבות שבות שהוא רבינו תירץ

הסעיף .47כבהמשך

úåáù íåùî àìàהמבואר חפצך ממצוא שאיסור –

בלבד. דרבנן גזירה הוא הסעיף בתחלת
æ"ù ïîéñáבמקום הדין שהוא אומרים ויש יב: סעיף –

סחורה נכרי ע"י לטלטל כגון שבות על גזרו לא הפסד
דבריהם על לסמוך ויש . . גשמים ע"י הנפסדת מוקצה

גדול. צורך או הפסד במקום
äåöî äùåò àåä éøäåלא בקבלנות לו שהתירו ואע"פ –

לנכרי זו שאמירה מדרבנן) הוא (שאף יום בשכיר לו התירו
כל הילכך מצוה, דבר אצל היא דחויה אלא הותרה, לא

עבדינן דאפשר .48מאי

áòù 'éñå èî÷ 'éñ ã"éáלגבות התירו א) (סעיף קמח בסימן –
אידיהם בימי שהוא אפילו עכו"ם ביד להישראל שיש חוב
ובסימן מידם. מציל שהוא מפני עמם ולתת לשאת שאסור
כדי דבריהם של טומאה להטמא לכהן התירו א) (סעיף שעב

מידם. כמציל שהוא מפני כוכבים, העובדי עם לדון

zexewn

סי"א.40) שכה סי'
ס"ג.41) שי סי'
ס"ז.42) רמג סי'
שיהיה43) דהיינו להיתר שם המוזכרים התנאים בצירוף

שקנין יודע אינו אחד שאף או זו, בדרך עובד שהנכרי מפורסם
של בסחורה למתעסק דומה דינו שאז להישראל, שייך המכס

סט"ז. רמה סימן להלן שנתבארה ישראל
רמג.44) סימן תחלת על לעיל ראה
רמג.45) סימן בתחלת כמבואר
כו.46) אות לעיל ראה
ח.47) ס"ק רסג סי' קו"א ע"פ
בשוה"ג.48) ס"ח פי"א לנכרי אמירה הלכות

רמד סימן שבת הלכות ב' חלק
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הפרק: השמחהתוכן - בשמחה הוי' את עבדו

ומצוותי' התורה ידי על האדם בנפש אלקות בהמשכת

" ענין שנתבאר ברננה[לאחרי לפניו לבאר"בואו חוזר ,

" הכתוב בשמחהתחילת ה' את :]"עבדו

,åéðôì åàåá ,äìòîì äèîî úðéçáá àåä äæ ìë êà
úãåáò úìéçú úåéäì êéøö êëå ,äððøá àåä éæàù
øãäå ,àëåùç àùéøá íìåò ìù åúééøáë ,íãàä

.íåé úãî ,àøåäð
לאחרי באה בשמחה" ה' את ד"עבדו העבודה
מקדים שהכתוב (וזה ברננה" לפניו ד"בואו העבודה
הפרק), בסוף להלן יבואר - בשמחה" ה' את "עבדו
אל עצמו את להעלות צ"ל האדם עבודת דתחילת
להיות אפשר אח"כ ורק לפניו", "בואו הקב"ה,
השמחה שהיא בשמחה", ה' את ד"עבדו העבודה
לקמן). שיבואר (כפי האדם על ה' אור נגלות בהגלות

ברישא עולם של "כברייתו רז"ל במאמר גם ונרמז
בוקר, ויהי ערב ויהי כמ"ש נהורא", והדר חשוכא
(וכנ"ל, לילה" ל"מידת השייכת העבודה היא דתחילה
תוצאה היא יתברך בו לדבקה והתשוקה שהרינה
האלקי), האור והסתר העלם של ומצב הריחוק מהרגש
ו"נהורא", יום" ד"מידת העבודה באה אח"כ ורק

ב"ה. סוף אין אור וגילוי באור השמחה שהיא

שממשיך:] [וזהו

äèîì äìòîìî ä"á óåñ ïéà øåà úëùîä åðééä
,'éùò äøéöé äàéøá úåìéöà úåîìåòá ùáìúäì

.äçîùá 'ä úà åãáò úðéçá
ב"ה סוף אין אור וגילוי ההמשכה היא יום מידת
הארבע (שהן עשי' יצירה בריאה אצילות בעולמות,
והקיום החיות שפע זה אין אבל - רוחניים) עולמות
העולמות שבכל הנבראים לכל משפיע שהקב"ה
השכינה שאור מה אלא בהסתר), היא זו חיות (שהרי
ומתגלה נמשך ממש, ב"ה סוף אין אור בעצמו,
ע"י היא זו "המשכה" לקמן, שיבואר (וכפי בעולמות
באים האור את וכשמרגישים ומצוותי'), התורה קיום
"שמחה בזהר אמרו ולכן בשמחה". ה' את "עבדו לידי

יום. למידת שייכת שהשמחה דוקא, בצפרא"

,íéëàìîä ìò úåîùðä úìòîå ïåøúé åäæù
àéäù ,ãáìá äðø úðéçá ÷ø íäì ïéà íéëàìîäù

.äìòîì äèîî úåììëúäå äàìòä úðéçá

לדבקה השתוקקותם מלבד עבודה אין למלאכים
למעלה". "ממטה העלאה שהיא ית', בו

,úôñåð äãåáò íäì ùé ìàøùé úåîùð ë"àùî
ìà íìòääî ,äèîì äìòîìî äëùîä úðéçáá

.éåìéâä
(מלבד נוספת עבודה ניתנה ישראל לנשמות
- יתברך) בו לדבקה תשוקה בעצמם לעורר העבודה
עד למטה", "מלמעלה השכינה אור להמשיך והיא,
בעולם. בגילוי יאיר אלא והסתר בהעלם עוד יהי' שלא

òãåðë ,'åëå úåéîéðôä úåìâúä àéä äçîù ìëù
ä"á óåñ ïéà øåà úëùîäî àéä åæ äçîù úðéçáù

.úåöîå äøåúá
כפי הפנימיות", "התגלות היא השמחה תכונת
לבבו, מצפוני מגלה האדם חדוה שבשעת אנו שרואים
נפשו, כוחות כל מתגלים בשמחה הוא כשאדם ובכלל
התפשטות של בתנועה הוא אלא בעצמו מכווץ שאינו

הזולת. אל והתגלות

כלל דבדרך השמחה, סיבת בענין הוא כן וכמו
במצב שהוא דאדם דוקא, גלוי' טובה על היא שמחה
להרגיש לו קשה טוב, להיות שעתיד יודע ורק קשה
ה"ז בפועל טוב רואה כאשר דרק בלב, גלוי' שמחה
הוא וכן הנפש. בהתפשטות גלוי' שמחה אצלו מוליד
גילוי מחמת היא בשמחה ה' דעבודת רוחנית, בשמחה
ידי על ישראל בני פועלים זו והתגלות ה', אור
להלן). שיבואר (כפי והמצוות התורה בקיום עבודתם

åù÷á íéëàìîä ë"àùî à÷åã ìàøùéì åðúðù)
.('åë ïúéð àìå íéîùä ìò êãåä äðú äøåú

אצלם אין למלאכים, ניתנה לא שהתורה מאחר
ידי על (הנפעל למטה" מלמעלה ד"המשכה הענין
העבודה אצלם קיימת לא לפיכך ומצוות), תורה

בשמחה". ה' את ד"עבדו

íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä åéäå ù"îëå
.'åë éëðàù éî éëðà ,'åâå

מלמעלה נמשך בעצמו ב"ה סוף אין שאור זה ענין
"והיו הכתוב תוכן הוא ומצוות, תורה ידי על למטה
ד"הדברים היום", מצוך אנכי אשר האלה הדברים
הכתוב ומדגיש ומצוותי', התורה על קאי האלה"
ומהותו עצמותו על קאי ד"אנכי" מצוך", אנכי "אשר
מהשמות אחד באף לתארו אפשר (שאי ממש יתברך

"c"ag i`iyp" zxezn

ממש יתברך עצמותו כי הוי', שם לא אפילו הקדושים,
"אנכי", רק עליו אומרים ולכן שם), מגדר למעלה הוא

שאנכי". מי "אנכי

שעצמותו היום", מצוך אנכי "אשר נאמר זה ועל
על ולפיכך ומצוותי', התורה על מצוה יתברך ומהותו
ומהותו עצמותו "אנכי", נמשך האלה" "הדברים ידי

למטה. האדם בנפש יתברך,

,äððøá åéðôì åàåá áéúë äìòîì äèîîù íâä éë
éë úåììëúäå äàìòä úðéçá úåéäì øùôà éàù

.àùîøá äððø 'éçáå êú÷ãö úðéçáá íà
ולהעלות להגבי' ומוגבל נברא לאדם אפשר אי
הבורא, של ומהותו עצמותו אל בפועל עצמו את
יכול והוא (כנ"ל), לנבראים הבורא בין ערך אין שהרי
אותו, ומקיים המחי' האלקי השפע את להרגיש רק
ניתן (וכן באורך כמשנת"ל "צדקתך", הנקרא
ולהתכלל להתבטל לא אבל יתברך, אליו להשתוקק

ממש). בפועל יתברך עמו

åéìàî ä"á óåñ ïéà øåà ,äèîì äìòîìî ìáà
åéðôì éë ,éëðàù éî éëðà úðéçáî íâ êùîð àìéîîå
úåàøì éìéôùîä ù"îëå ,äøåàë äëéùçë 'úé
¯ úåéîùâå úåéðçåø ¯ õøàå íéîù ,õøàáå íéîùá

.ìåãâå ïè÷ äåùîå äåùä ,'úé åéðôì äåù ìëä
שהקב"ה מה היא למטה" מלמעלה "המשכה אבל
ואצל למטה", "מלמעלה שלו, סוף האין אור את מגלה
ועולמות עליונים עולמות בין חילוק שום אין הקב"ה

שמי בשם (הנקראים שווהתחתונים דהכל וארץ), ם
אינו בתכלית ורוחני עליון היותר שהעולם יתברך, לפניו
כי והחומרי, הגשמי הזה מעולם הקב"ה אל יותר קרוב
רם שאנכי", מי "אנכי הקב"ה, של ומהותו עצמותו
יתברך ביכולתו כן ועל ממש, בשווה מכולם ומנושא
כמו הזה, בעולם למטה גם שלו סוף אין אור את לגלות
לראות "המשפילי נאמר זה ועל עליונים, בעולמות

ממש. בשווה ובארץ בשמים ובארץ", בשמים

äìàä íéøáãä ,úåöîå äøåú é"ò àéä åæ äëùîäå
ïéøáéà ç"îø íä úåöî ç"îø ,'åâå éëðà øùà

.àëìîã
למטה, ממש ב"ה סוף אין אור נמשך כיצד אבל
התורה בקיום בנ"י עבודת ע"י הוא גופא זה הרי
שהם בנ"י מעלת מצד זה אין וכמובן, והמצוות.
ובכוחו בגדר זה אין כנ"ל, כי ה', אור להמשיך יכולים
מצד רק זהו אלא ה', אור אל להגיע מוגבל נברא של

חכמתו שהן ומצוות, בתורה המלובש יתברך כוחו
וכן חד, כולא וקוב"ה דאורייתא הקב"ה, של ורצונו
הקב"ה, של אבריו - דמלכא" "אברין נקראות המצוות
בהם. המלובש ב"ה סוף אין אור גילוי על המורה

שממשיך:] [וכפי

,äîùðä úùáåìî íäáù íéøáéàä ìùîë åðééäã
úùáåìîä äîùðä íâ úëùîð íéøáàä úëùîäáå

.íäá
דכמו לפי הוא לאברים המצוות שנמשלו הטעם
וכשמושכין הנפש כוחות מלובשים הגוף אברי שבתוך
הנשמה כח גם ממילא בדרך נמשך הגוף מאברי אחד
אור מלובש ומצוה מצוה בכל כך ההוא, באבר המלובש
ההיא. במצוה המלובש האור נמשך המצוה ובקיום ה',

àéä àðéîé àòåøã ãñç ,ïéå÷ 'âì íé÷ìçð ììë êøãå
.òöåîîä å÷ àéä äøåúå ,'åë ä÷ãö úðéçá

חלקים, לשלשה כלל בדרך נחלק שהגוף כמו
שמאלא דרועא ימין) (צד ימינא דרועא הזהר: ובלשון
עבודת כללות כך - הגוף) (אמצע וגופא שמאל) (צד
ג' על חז"ל וכמאמר "קווין", לשלשה נחלקת האדם
ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים
בחינת היא (צדקה) חסדים גמילות חסדים: גמילות
שבמקום תפילה וכן (קרבנות, עבודה וחסד; ימין
"האמצעי", קו היא ותורה שמאל, - תיקנום) קרבנות
שהוא הממוצע", "קו היא שהתורה וזהו "גופא".
המקור שהיא בפשטות, התורה מעלת וכמו העיקר,

ה'. עבודת וסוגי עניני לכל

תורה בין בההבדל פרט עוד מוסיף המוסגר [במאמר

ומצוות:]

íééîéðôä íéøáà úðéçá àéä äøåúäù òãåðëå)
.('åë íéðåöéçä íéøáà íä úåöî øàùå

ומצוות שבגוף, פנימיים" "אברים כמו היא תורה
הן ככולן המצוות רוב כי החיצוניים", "אברים כמו
ודיבור דמעשה שבדיבור, מצוות או מעשיות מצוות
לימוד משא"כ דהגוף, החיצוניים אברים ע"י נעשים
ומחשבה, שבמוח וההשגה ההבנה עיקרו התורה

הפנימיים". מה"אברים שהיא

" הכתוב לפירוש חוזר בשמחה[ועתה הוי' את :]"עבדו

åøåà êùîðä ä"á óåñ ïéà àåä ¯ 'ä úà åãáò åäæå
àéä ¯ äçîùá .'åë äãåáòå äøåúá äèîì äìòîìî

.äëìä øáãì ïëå ì"æø åøîàå ,äåöî ìù äçîù
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ממש יתברך עצמותו כי הוי', שם לא אפילו הקדושים,
"אנכי", רק עליו אומרים ולכן שם), מגדר למעלה הוא

שאנכי". מי "אנכי

שעצמותו היום", מצוך אנכי "אשר נאמר זה ועל
על ולפיכך ומצוותי', התורה על מצוה יתברך ומהותו
ומהותו עצמותו "אנכי", נמשך האלה" "הדברים ידי

למטה. האדם בנפש יתברך,

,äððøá åéðôì åàåá áéúë äìòîì äèîîù íâä éë
éë úåììëúäå äàìòä úðéçá úåéäì øùôà éàù

.àùîøá äððø 'éçáå êú÷ãö úðéçáá íà
ולהעלות להגבי' ומוגבל נברא לאדם אפשר אי
הבורא, של ומהותו עצמותו אל בפועל עצמו את
יכול והוא (כנ"ל), לנבראים הבורא בין ערך אין שהרי
אותו, ומקיים המחי' האלקי השפע את להרגיש רק
ניתן (וכן באורך כמשנת"ל "צדקתך", הנקרא
ולהתכלל להתבטל לא אבל יתברך, אליו להשתוקק

ממש). בפועל יתברך עמו

åéìàî ä"á óåñ ïéà øåà ,äèîì äìòîìî ìáà
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¯ úåéîùâå úåéðçåø ¯ õøàå íéîù ,õøàáå íéîùá

.ìåãâå ïè÷ äåùîå äåùä ,'úé åéðôì äåù ìëä
שהקב"ה מה היא למטה" מלמעלה "המשכה אבל
ואצל למטה", "מלמעלה שלו, סוף האין אור את מגלה
ועולמות עליונים עולמות בין חילוק שום אין הקב"ה

שמי בשם (הנקראים שווהתחתונים דהכל וארץ), ם
אינו בתכלית ורוחני עליון היותר שהעולם יתברך, לפניו
כי והחומרי, הגשמי הזה מעולם הקב"ה אל יותר קרוב
רם שאנכי", מי "אנכי הקב"ה, של ומהותו עצמותו
יתברך ביכולתו כן ועל ממש, בשווה מכולם ומנושא
כמו הזה, בעולם למטה גם שלו סוף אין אור את לגלות
לראות "המשפילי נאמר זה ועל עליונים, בעולמות

ממש. בשווה ובארץ בשמים ובארץ", בשמים

äìàä íéøáãä ,úåöîå äøåú é"ò àéä åæ äëùîäå
ïéøáéà ç"îø íä úåöî ç"îø ,'åâå éëðà øùà

.àëìîã
למטה, ממש ב"ה סוף אין אור נמשך כיצד אבל
התורה בקיום בנ"י עבודת ע"י הוא גופא זה הרי
שהם בנ"י מעלת מצד זה אין וכמובן, והמצוות.
ובכוחו בגדר זה אין כנ"ל, כי ה', אור להמשיך יכולים
מצד רק זהו אלא ה', אור אל להגיע מוגבל נברא של

חכמתו שהן ומצוות, בתורה המלובש יתברך כוחו
וכן חד, כולא וקוב"ה דאורייתא הקב"ה, של ורצונו
הקב"ה, של אבריו - דמלכא" "אברין נקראות המצוות
בהם. המלובש ב"ה סוף אין אור גילוי על המורה

שממשיך:] [וכפי

,äîùðä úùáåìî íäáù íéøáéàä ìùîë åðééäã
úùáåìîä äîùðä íâ úëùîð íéøáàä úëùîäáå

.íäá
דכמו לפי הוא לאברים המצוות שנמשלו הטעם
וכשמושכין הנפש כוחות מלובשים הגוף אברי שבתוך
הנשמה כח גם ממילא בדרך נמשך הגוף מאברי אחד
אור מלובש ומצוה מצוה בכל כך ההוא, באבר המלובש
ההיא. במצוה המלובש האור נמשך המצוה ובקיום ה',

àéä àðéîé àòåøã ãñç ,ïéå÷ 'âì íé÷ìçð ììë êøãå
.òöåîîä å÷ àéä äøåúå ,'åë ä÷ãö úðéçá

חלקים, לשלשה כלל בדרך נחלק שהגוף כמו
שמאלא דרועא ימין) (צד ימינא דרועא הזהר: ובלשון
עבודת כללות כך - הגוף) (אמצע וגופא שמאל) (צד
ג' על חז"ל וכמאמר "קווין", לשלשה נחלקת האדם
ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים
בחינת היא (צדקה) חסדים גמילות חסדים: גמילות
שבמקום תפילה וכן (קרבנות, עבודה וחסד; ימין
"האמצעי", קו היא ותורה שמאל, - תיקנום) קרבנות
שהוא הממוצע", "קו היא שהתורה וזהו "גופא".
המקור שהיא בפשטות, התורה מעלת וכמו העיקר,

ה'. עבודת וסוגי עניני לכל

תורה בין בההבדל פרט עוד מוסיף המוסגר [במאמר

ומצוות:]

íééîéðôä íéøáà úðéçá àéä äøåúäù òãåðëå)
.('åë íéðåöéçä íéøáà íä úåöî øàùå

ומצוות שבגוף, פנימיים" "אברים כמו היא תורה
הן ככולן המצוות רוב כי החיצוניים", "אברים כמו
ודיבור דמעשה שבדיבור, מצוות או מעשיות מצוות
לימוד משא"כ דהגוף, החיצוניים אברים ע"י נעשים
ומחשבה, שבמוח וההשגה ההבנה עיקרו התורה

הפנימיים". מה"אברים שהיא

" הכתוב לפירוש חוזר בשמחה[ועתה הוי' את :]"עבדו

åøåà êùîðä ä"á óåñ ïéà àåä ¯ 'ä úà åãáò åäæå
àéä ¯ äçîùá .'åë äãåáòå äøåúá äèîì äìòîìî

.äëìä øáãì ïëå ì"æø åøîàå ,äåöî ìù äçîù
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ùîî ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ úðéçáî àéä äçîùäå
.'åë íùôð ìò

ב"ה סוף אין אור על קאי בשמחה" הוי' את "עבדו

הוי'"), את "ואהבת בפירוש משנת"ל (ע"ד ממש

בשמחה היא העבודה שאז ועבודה, בתורה הנמשך

שמחה ענין וזהו נפשו). על ה' אור התגלות (מחמת

"וכן (כמחז"ל התורה בלימוד השמחה וכן מצוה, של

אין אור גילוי מחמת השמחה שהיא הלכה"), לדבר

המצוות. וקיום התורה לימוד ידי על נפשו על ב"ה סוף

.ì"ðë äìçú äððøá åéðôì åàá éë é"ò åðééäå
בתורה העוסק האדם בנפש ה' אור מתגלה אימתי

ד"בואו העבודה את לפני' כשהקדים רק ומצוות,

ההשתוקקות רגש בעצמו שמעורר ברננה", לפניו

את מעלה מזה וכתוצאה יתברך, בו לדבקה וכיסופין

ולבושי הגוף ("נרתק וחומריותו מגשמיותו עצמו

ה' אור את להרגיש יכול שאז הבהמית"), נפש

ומצוות. שבתורה

ובעצמו בכבודו הקב"ה שאצל "שוהדאע"פ

ידי (על נמשך הוא יתברך ומצידו וגדול" קטן ומשוה
כמו למטה בשווה, מקום בכל ומצוות) התורה קיום
האדם בנפש יאיר שהאור כדי מקום, מכל - למעלה
ההתגלות, מחמת שמחה ירגיש שהאדם עד בפנימיות,
כלי להיות האדם צריך בשמחה", ה' את "עבדו
העבודה הקדמת ידי על אלא זה ואין האור, אל

ד"רינה".

'ä úà åãáò ,äèîì äìòîìî øáãî áåúëäå
åéðôì åàáúùë ,åæ äâøãîì åàåáú êàéäå ,äçîùá

.äððøá
בשמחה" ה' את "עבדו מקדים שבכתוב והטעם
הוא, העבודה שסדר (אף ברננה" לפניו "בואו לפני
- השמחה) עבודת אח"כ ורק הרינה עבודת תחילה
כלומר, למטה", מלמעלה "מדבר שהכתוב לפי הוא
ה' בעבודת עליונה הכי המעלה עם מתחיל בכתוב
בשמחה", ה' את "עבדו - שלה הסופית והמטרה
צריכים זו גבוהה למדריגה להגיע שכדי מוסיף, ואח"כ

ברננה". לפניו ד"בואו העבודה לפני' להקדים

c wxt ignye ipx d''c
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miqxhpew mixn`n

‰�‰Âהשפע וכלות בגמר נראה הוא יותר זה פלא דבר
שפע וגמר בסוף דוקא אשר הגשמי וזיוג ביחוד
להב ותתלהב תתגבר דוקא אז האמה בפי ביציאתו המ"ד
ומהר בחיש תצא ע"כ אשר זו בהשפעה והתענוג התשוקה
לכן מקודם ולא כידוע כחץ שמורה מה ענין שהוא ביותר
ותרין ובכליות השדרה ובחוט במוח מ"ד הטפת בהיות
השפע יציאת למהר כ"כ אז התשוקה תתלהב שלא כו' ביעין
בפי הזרע בכלות שהוא ביאה לגמר בסמוך רק כו', למקבל
במקבל להזריע והחפץ התשוקה להב נתוסף אז האמה
בפסוק רש"י שפי' ממה לזה וראי' כידוע, כו' ומהר בחיש
כו' מתחתיו נשמט"ת היתה דוקא ביא"ה שבגמ"ר ותאלצהו
כו', כחץ [י]ורה ע"כ והחפץ התשוקה להב עיקר הוא שאז
גודל ערך שלפי מתחתיו כשנשמטת ביותר גדול הצער ולזה
המונע בהיפוכו הצער גודל ערך כך והתשוקה התענוג להב
מקודם מתחתיו נשמטת היתה אם משא"כ ומבטלו, אותו
מן אז הצער אין כ"כ בתשוקה הלהב שאין כו' ביאה לגמר
ארי' כד המאמר בענין במ"א וכמ"ש כ"כ, גדול לזה המניעה

וד"ל. כו' בינייהו דעבר למאן ווי קיימי' ואריותא
ÈÙÏÂלב"ר שנק' יסוד בבחי' הנ"ל כל מתוך ומובן הנראה

כו' במקבל לחוץ השפע המביא כח רק שאינו כו' מגופ"א
תתקרר השפע גילוי וגמר שבסוף להיפך להיות מהראוי הי'
והולכי' הנמשכי' מים וכמשל כו', התשוקה כח יותר ותחלש
וכה"ג פרסאות כמה והולך הנמשך נהר מי כמו גדול באורך
אך גדול בכח ממקורם המים יצאו יציאתו תחלת שבודאי
עד וההמשכה ההילוך כח נחלש רב בהמשך הליכתן ע"י
שבהגיע בזריקה היד כח כמו או בנחת הולכי' שבסוף
מפני גדול כח בלי בנחת וינוח יפול בסוף ברחוק הילוכו
באמצע אם ומכ"ש וכידוע, כו' הילוכו בדרך כחו שנתמעט
אנה שהמשיכוהו במה למרוצתו הפסיקו הנהר מי הילוך
שעי"ז עקלתון הילוך כמו ולצדדי' ולמטה למעלה ואנה
האבן בזריקת וכן כו', בשטף המים מרוצת כח יותר נתמעט
כו' לצדדים הילוכו באמצע אותו כשמפסיקי' גדול בכח
בחי' על יפלא יותר הרי וא"כ כידוע, בודאי הילוכו כח נחלש
יותר הלהב כח בהתגברות הוא למה יסוד בבחי' השפע כלות
כח מפסיקי' כאשר ומכ"ש כו', הילוכו באמצע שהוא מכמו
שם שנתעכב בחוט ההילו"ך בשעת מ"ד השפע מרוצת

שיחלש מהראוי הי' שעי"ז כידוע כו' בכליות כמוובפרט
וד"ל. כו' הלהב של ההתגברות היפך בסוף

"c"ag i`iyp" zxezn

Í‡יסוד ובחי' בענין ביאור בתוס' להקדים יש תחלה הנה
הוא יסוד שבחי' ידוע להיות כנ"ל, מגופא לבר נק' למה
כלול והת"ת חו"ג כולל שהדעת דת"י האמצעי קו בסוף
ענף שהנצח שבנו"ה מחו"ג מתכלל יסוד בחי' וגם מחו"ג
מזיגה בחי' הוא שביסוד ונמצא הג', ענף וההוד החסד
וההתכללות המזיגות כל שאחר אחרון היותר והתכללות
הנה הדבר וביאור כו'. וחיצוני' בפנימי' ונו"ה ות"ת שבדעת
בין ממוצע הוא הדעת שבחי' ידוע בהיות כו' אחזה מבשרי
דחסד עטרא דחו"ב עטרין תרין שהוא דחו"ב מוחין ב'
עטרא רק להן אין קלות דעתן (ונשים כו' דגבורה ועטרא
ע"כ דאבא דחסד עטרא להן וחסר דאימא שמסט' דגבורה
כולל והדעת כו'), דאבא ה"ח בחסרן ה"א קל קל"ה דעתן
לחו"ג השכל אור להטות הדעת בכח יש וע"כ דאו"א לחו"ג
חסד כלפי השכל אור מטה לפעמי' שונות ובחי' אופני' בכמה
באופנים לדין מטהו ולפעמים כו' שונים באופני' לזכות
בריבוי שונות והתכללות מזיגה יש הטיי' ובכל כו', שונים
נוטה שיהי' ולא דוקא והיפוכו דבר הוא ובכולם שונים אופני'
יש דבר בכל אלא דין רק או חסד רק לבד א' מדה בענין רק
ענין עיקר וזהו והיפוכו, דבר דוקא אליו המנגד עצמו בו
לב יצר כי מ"ש דוגמא ע"ד וכמו כידוע, והמזיגה ההתכללות
דהיינו כו', ק"ך ימיו יהיו ואעפ"כ יענש לא ע"כ כו' רע האדם
כ"כ ימים יאריך לא וגם לגמרי לשחתו במבול לענשו לא
דבר כלול שבו כו' לב יצר כי זה א' וטעם משכל והכל
בכמה השכל להטות הדעת בחי' יוכל וכך וד"ל, זה והיפוכו
לב' המכריע בחי' להיותו והיפוכו מדבר והתכללות מזיגו'
כמו שונות הכרעות מיני בכמה שבשכל דחו"ג הדיעות

כו', שונו"ת בהטיו"ת ששוק"ל המאזנים של הק"ו משק"ל
מו"מ באיזה לעסוק האדם בשכל יעלה כאשר עד"מ וכמו
לסתור וטעם שכל לנגדו יצא מיד הרי שכלו בעיני טוב שהוא
בעסק וירצה יבחר שלא להיפך ועושה הראשון וטעם לשכל
השכל שמטה הדעת כח ע"י וזהו לטובה, ולא לרעה שהוא זה
זה בעסק לבחור השכל ומטה חוזר ואח"כ מנגדי' הפכיי' לב'
פעמים כמה ועד מנגדו, בשכל וסותרו וחוזר אחר באופן
בדעתו שנגמר עד ממש להיפוכו מדבר בדעת"ו מתייש"ב
העסק אופן בעיניו שתישר עד ממוצעת הכרעה ובחי' אופן

לט ג"כשיהי' בזה יש לתלמיד שכל בהשפעת וכמ"כ כו', ובה
אופני' בכמה והיפוכו מדבר חו"ג במזיגו' הדעת ישוב בחי'
בהכרעה הממוצע באופן לו שישפיע עד שונות ובחי'
כו', לו ישפיע האופן שבזה בעיניו טוב שהוא באופן מיוחדת
צריך למקבל המשפיע שישפיע קודם שפע שבכל ידוע להיות
שרוצה מה הוא החסד בחי' חו"ג דברים ב' בזה להיות
לו להשפיע דהיינו לאמיתתו שהוא כמו עמו חסדו להיטיב
שיודע מפני אך מאד, גדולה בהרחבה אצלו שהוא כמו השכל
בעצמו ולצמצם להקטין צריך המקבל התלמיד כלי צמצום
קבלת כלי צמצום ערך כפי רק יהי' שלא עד השכל אותו
בחי' והוא כלל יבין לא שהוא כמו לו יאמר אם כי המקבל
לבחי' לעורר בדעתו ומתיישב חוזר אמנם וצמצומי', גבורו'
חוזר וכך מדאי יותר הקיצור מעוצם יקבל לא פן כי החסד
באופנים והתפשטות בצמצום פעמים כמה בדעתו הדבר
מב' טוב בכי וממוזג ממוצע בחי' בדעתו שמוצא עד שונים
בודאי להשפיע שראוי הוא זה שבאופן הללו, חו"ג הדברים
וד"ל. כו' המקבל קבלת ערך לפי לטוב הוא ודאי שזה

giyn ilag oipr yxey oiadl d''c
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‰�‰Â'בה שירה נק' למעלה שמלמטה הללו השירים כל
מהעלם חתן שמחת נמשך כלה ומבחי' כלה בחי' נקבה לשון
בחי' שע"י הכלה, ע"י פי' הכלה עם חתן משמח לגילוי
הוא דכר בחי' העליון שיר נמשך כלה בחי' בה' השירה
טעמי הגדול שמו מבחי' הסוכ"ע ב"ה א"ס אור המשכת
השירים שיר וזהו בתורה, להתלבש דאורייתא ורננא התורה
השירים מקבלים שממנו סוכ"ע המשכת העליון שיר פי'
כו' כלה בחי' כו' בשיר יוצאין השיר שבעלי דהיינו שלמטה
כענין לשלמה, אשר השירים, עם שיר דו"נ, יחו"ד ענין והוא
של שר וגבריאל מים של שר מיכאל במרומיו שלום עושה
שני והתכללות התחברות להיות כך כו' הפכים ב' אש
קדוש ית' הוא כי למטה ומלמעלה למעלה ממטה הפכים
והעולמות כו' אוקיינוס מים וכטפה כו' ערוך ואין ומובדל
זו בטפה אא"ס התחברות להיות וכדי נפרד, יש בחי' הם

עליון עונג המשכת להיות מוכרח כו' ממש ערוך שאין
שמזה השיר ענין הוא זה ועונג כו' הטפה בהמשכת שיתענג
ושלמה כו' במקבל המשפיע התקשרות השלום נעשה
וגם דכר טפת המשכת היא שלו שהשלום מלך בחולם
ההעלאה בחי' היא נקבה לשון על מורה בה' שלמה
עליון יחוד נעשה שניהם שבהתחברות למעלה שמלמטה
מנשיקות ישקני מ"ש הוא כ"ז והגורם להשירים, שיר ונמשך
לבנו האב כאהבת פנימית אהבה גילוי נשיקין ענין כי פיהו,
כאש אהבה רצוף תוכו אשר הגדולה האהבה שמרוב יחידו
בבחי' כ"א בגילוי הפועל אל מכח לצאת יכולה אינה בוערה
התשוקה כך פיו, ורוח הפה בהבל שמתצמצמת גדול צמצום
והתלבשות התגלות להיות הזה העליון והענג הזאת הגדולה
דילוג בבחי' היא שבתורה וההשפעה הטפה בבחי' אא"ס
גדול צמצום בבחי' כ"א השתלשלות בבחי' שלא וקפיצה
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Í‡יסוד ובחי' בענין ביאור בתוס' להקדים יש תחלה הנה
הוא יסוד שבחי' ידוע להיות כנ"ל, מגופא לבר נק' למה
כלול והת"ת חו"ג כולל שהדעת דת"י האמצעי קו בסוף
ענף שהנצח שבנו"ה מחו"ג מתכלל יסוד בחי' וגם מחו"ג
מזיגה בחי' הוא שביסוד ונמצא הג', ענף וההוד החסד
וההתכללות המזיגות כל שאחר אחרון היותר והתכללות
הנה הדבר וביאור כו'. וחיצוני' בפנימי' ונו"ה ות"ת שבדעת
בין ממוצע הוא הדעת שבחי' ידוע בהיות כו' אחזה מבשרי
דחסד עטרא דחו"ב עטרין תרין שהוא דחו"ב מוחין ב'
עטרא רק להן אין קלות דעתן (ונשים כו' דגבורה ועטרא
ע"כ דאבא דחסד עטרא להן וחסר דאימא שמסט' דגבורה
כולל והדעת כו'), דאבא ה"ח בחסרן ה"א קל קל"ה דעתן
לחו"ג השכל אור להטות הדעת בכח יש וע"כ דאו"א לחו"ג
חסד כלפי השכל אור מטה לפעמי' שונות ובחי' אופני' בכמה
באופנים לדין מטהו ולפעמים כו' שונים באופני' לזכות
בריבוי שונות והתכללות מזיגה יש הטיי' ובכל כו', שונים
נוטה שיהי' ולא דוקא והיפוכו דבר הוא ובכולם שונים אופני'
יש דבר בכל אלא דין רק או חסד רק לבד א' מדה בענין רק
ענין עיקר וזהו והיפוכו, דבר דוקא אליו המנגד עצמו בו
לב יצר כי מ"ש דוגמא ע"ד וכמו כידוע, והמזיגה ההתכללות
דהיינו כו', ק"ך ימיו יהיו ואעפ"כ יענש לא ע"כ כו' רע האדם
כ"כ ימים יאריך לא וגם לגמרי לשחתו במבול לענשו לא
דבר כלול שבו כו' לב יצר כי זה א' וטעם משכל והכל
בכמה השכל להטות הדעת בחי' יוכל וכך וד"ל, זה והיפוכו
לב' המכריע בחי' להיותו והיפוכו מדבר והתכללות מזיגו'
כמו שונות הכרעות מיני בכמה שבשכל דחו"ג הדיעות

כו', שונו"ת בהטיו"ת ששוק"ל המאזנים של הק"ו משק"ל
מו"מ באיזה לעסוק האדם בשכל יעלה כאשר עד"מ וכמו
לסתור וטעם שכל לנגדו יצא מיד הרי שכלו בעיני טוב שהוא
בעסק וירצה יבחר שלא להיפך ועושה הראשון וטעם לשכל
השכל שמטה הדעת כח ע"י וזהו לטובה, ולא לרעה שהוא זה
זה בעסק לבחור השכל ומטה חוזר ואח"כ מנגדי' הפכיי' לב'
פעמים כמה ועד מנגדו, בשכל וסותרו וחוזר אחר באופן
בדעתו שנגמר עד ממש להיפוכו מדבר בדעת"ו מתייש"ב
העסק אופן בעיניו שתישר עד ממוצעת הכרעה ובחי' אופן

לט ג"כשיהי' בזה יש לתלמיד שכל בהשפעת וכמ"כ כו', ובה
אופני' בכמה והיפוכו מדבר חו"ג במזיגו' הדעת ישוב בחי'
בהכרעה הממוצע באופן לו שישפיע עד שונות ובחי'
כו', לו ישפיע האופן שבזה בעיניו טוב שהוא באופן מיוחדת
צריך למקבל המשפיע שישפיע קודם שפע שבכל ידוע להיות
שרוצה מה הוא החסד בחי' חו"ג דברים ב' בזה להיות
לו להשפיע דהיינו לאמיתתו שהוא כמו עמו חסדו להיטיב
שיודע מפני אך מאד, גדולה בהרחבה אצלו שהוא כמו השכל
בעצמו ולצמצם להקטין צריך המקבל התלמיד כלי צמצום
קבלת כלי צמצום ערך כפי רק יהי' שלא עד השכל אותו
בחי' והוא כלל יבין לא שהוא כמו לו יאמר אם כי המקבל
לבחי' לעורר בדעתו ומתיישב חוזר אמנם וצמצומי', גבורו'
חוזר וכך מדאי יותר הקיצור מעוצם יקבל לא פן כי החסד
באופנים והתפשטות בצמצום פעמים כמה בדעתו הדבר
מב' טוב בכי וממוזג ממוצע בחי' בדעתו שמוצא עד שונים
בודאי להשפיע שראוי הוא זה שבאופן הללו, חו"ג הדברים
וד"ל. כו' המקבל קבלת ערך לפי לטוב הוא ודאי שזה
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‰�‰Â'בה שירה נק' למעלה שמלמטה הללו השירים כל
מהעלם חתן שמחת נמשך כלה ומבחי' כלה בחי' נקבה לשון
בחי' שע"י הכלה, ע"י פי' הכלה עם חתן משמח לגילוי
הוא דכר בחי' העליון שיר נמשך כלה בחי' בה' השירה
טעמי הגדול שמו מבחי' הסוכ"ע ב"ה א"ס אור המשכת
השירים שיר וזהו בתורה, להתלבש דאורייתא ורננא התורה
השירים מקבלים שממנו סוכ"ע המשכת העליון שיר פי'
כו' כלה בחי' כו' בשיר יוצאין השיר שבעלי דהיינו שלמטה
כענין לשלמה, אשר השירים, עם שיר דו"נ, יחו"ד ענין והוא
של שר וגבריאל מים של שר מיכאל במרומיו שלום עושה
שני והתכללות התחברות להיות כך כו' הפכים ב' אש
קדוש ית' הוא כי למטה ומלמעלה למעלה ממטה הפכים
והעולמות כו' אוקיינוס מים וכטפה כו' ערוך ואין ומובדל
זו בטפה אא"ס התחברות להיות וכדי נפרד, יש בחי' הם

עליון עונג המשכת להיות מוכרח כו' ממש ערוך שאין
שמזה השיר ענין הוא זה ועונג כו' הטפה בהמשכת שיתענג
ושלמה כו' במקבל המשפיע התקשרות השלום נעשה
וגם דכר טפת המשכת היא שלו שהשלום מלך בחולם
ההעלאה בחי' היא נקבה לשון על מורה בה' שלמה
עליון יחוד נעשה שניהם שבהתחברות למעלה שמלמטה
מנשיקות ישקני מ"ש הוא כ"ז והגורם להשירים, שיר ונמשך
לבנו האב כאהבת פנימית אהבה גילוי נשיקין ענין כי פיהו,
כאש אהבה רצוף תוכו אשר הגדולה האהבה שמרוב יחידו
בבחי' כ"א בגילוי הפועל אל מכח לצאת יכולה אינה בוערה
התשוקה כך פיו, ורוח הפה בהבל שמתצמצמת גדול צמצום
והתלבשות התגלות להיות הזה העליון והענג הזאת הגדולה
דילוג בבחי' היא שבתורה וההשפעה הטפה בבחי' אא"ס
גדול צמצום בבחי' כ"א השתלשלות בבחי' שלא וקפיצה
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הגדול. שמו עד עדי ומפואר משובח כו' בתורה ועוסק יושב
ע"י שיומם עמי שירה ובלילה חסדו ה' יצוה יומם וזהו
בחי' יום בכל עליון חסד ממשיכים בתורה העוסקים ישראל
ראשונות שעות שלש וכמארז"ל למטה מלמעלה השפעה
יושב שלישי' ודן יושב שניות בתורה ועוסק יושב הקב"ה
בלילה אבל בהשפעה, א"ס אור התלבשות ענין שהוא כו' וזן

המלאכים של שיר הוא עמי אחרשירה שהוא למעלה ממטה
כתיב ושירה כו' חסדו ה' יצוה יומם ביום ישראל המשכות
בחי' הוא בה' שירה כי דו"נ יחוד ענין הוא בחולם קרי שירה
מנשיקות ישקני כתיב ולכן דכר בחי' בחולם שירה אבל נוק'

דו"נ. יחוד בחי' ה"א בתוספת פיו ולא פיהו
‰�‰Âאא"ס המשכת דרגא חות הא' חתן בחי' הוא כ"ז

יובן ובזה כו' ידיעא בחכמה ולא חכים ח"ע בתורה להתלבש
קדוש הוא שבאמת היינו הקב"ה ית' לו חז"ל שכינו מה ג"כ
בחי' היא וחכמ' שנבה"ע קודם כמו העולמות מכל ומובדל
יושב ענין דהיינו הוא ברוך ואעפ"כ ית', מהו"ע לגבי עשי'
בתורה מתלבש להיות עצמו ומשפיל שיושב בתורה ועוסק
כנ"ל דרגא חות חתן לכך ונק' קומתו שמשפיל היושב כאדם
כנודע: והמשכה ברכה לשון הוא ברוך פי' היא זו וירידה
בתורה א"ס אור ונתלבש נמשך כשכבר הוא הב' חתן ובחי'
שם ותורה ביעקב עדות ויקם בבי"ע למטה גם נמשך שיהא
נמשך ויהא למעלה כמו למטה א"ס אור גילוי להיות בישראל
קדשנו אשר וזהו דבי"ע ומצות בתורה העליון עונג למטה גם
כי ובתורה במצותיו נמשך העליון עונג הוא אשר במצותיו
אלה נאמר במצות והנה המצות. וביאור פי' רק אינה התורה
עושה שהאדם פי' בהם וחי האדם אותם יעשה אשר המצות
ואח"כ כתיב אתם אותם ועשיתם וכמ"ש מצות להיות אותם
האדם, ממדריגת למעלה שהן חיות מהם שמקבל בהם וחי
ציצית סוכה אתרוג גשמיים מדברים הם המצות כל דהנה
היא הבהמה ששרש קרבנו הבקר ומן הבהמה מן וקרבנות
אדם מבחי' למעלה כו' לבנ"י מלך מלוך לפני התוהו מבחי'
ומה בשבירה למטה שנפל אלא קדמך יתוש אפי' וכמארז"ל
מיכאל מלאכים נתהוו בקדושה וליכלל להתברר יכול שהי'
עד מטה למטה נפל להתברר יכול הי' שלא ומה כו' וגבריאל
אשר וכל גשמיים וחיות בהמות נתהוו העשיה שבעולם
דתיקון מ"ה משם ששרשו האדם וע"י השמש, תחת נעשה
זאת הנה המזבח ע"ג קרבנו ומקריב שמעלה חכמה בחי'
התוהו שבעולם ושרשה למקורה העולה היא הבהמה תורת
וחי מהם חיות מקבל הוא שהאדם עד האדם מבחי' למעלה
גשמי מצמר הוא שציצית המצות בכל הוא ועד"ז כו', בהם
הוא האדם הנה שלמטה עד"ז ג"כ הוא כו' מקלף ותפילין
א"ס אור המשכת בהם שיומשך מצוה להיות אותם העושה
תרי"ג כי נעלה ומאד הגבה המצוה מעלת הנה למעלה אבל
שמחבר העמוד כמו עמודים תר"ך גי' דרבנן וז' דאוריי' מצות

ב' המשכת והנה כו': צרתני וקדם אחור וז"ש ומטה מעלה
להיות הנ"ל משמחחתנים כלה בחי' ב' ע"י הוא דרגא חות

גורם וכליון מס"נ בחי' הא' כלה מבחי' כי הכלה עם חתן
בתורה להתלבש הגדול שמו א"ס אור המשכת אתעדל"ע
בחי' כו' נפשי כלתה הב' כלה ומבחי' כו' מאין והחכמה ח"ע
בתורה גם להתלבש ח"ע נמשך כנ"ל כו' שאוהב מי יש
נפשך בכל ואהבת באחד המס"נ אחר ולכן דבי"ע, ומצות
הנ"ל המשכות ב' שהם כו' בם ודברת כו' הדברים והיו כתי'
המשכת היינו כו' מצוך שאנכי מי כו' אנכי אשר הדברים והיו
בתורה שיתלבש מצוך להיות שאנכי מי אנכי שהוא א"ס בחי'
בחי' הוא בם ודברת ואח"כ כנ"ל הא' חתן בחי' וזהו ח"ע
המשנה אני וכענין למטה גם הגילוי שיומשך דהיינו הב' חתן
שהדברים בפיך שמתי אשר ודברי וכמ"ש בפיך המדברת
אשר ית' דבורו כביכול ממש הוא למט' בד"ת מדבר שהאדם
ודברת וזהו האדם בדיבור למטה ונתלבש שנמשך בפיו שם
שמוליך היינו תחתינו עמים ידבר כמו והמשכה הנהגה ל' בם
להאיר התורה שהיא בח"ע המלובש אא"ס בחי' וממשיך
ושונה יושב הקב"ה רז"ל וכמ"ש בד"ת דיבורו ע"י למטה
ב' שהם העלאות בחי' ב' ע"י נעשים אלו המשכות וב' כנגדו,
ובכל נפשך בכל ואהבת ובחי' באחד מס"נ דהיינו כלה בחי'
כלה אחותי לבבתיני ע"פ במ"א נת' זה (וכעין כו', מאדך
והלב לב בחי' להיות אותו עושה שהיא לכנ"י אומר שהקב"ה
הימני מחלל חיים רוח הא' המשכות ב' ממנו נמשך עד"מ
ועד"מ בדם מתלבש החיים ורוח השמאלי שבחלל דם והב'
ב' כלה אחותי ע"י והיינו הנ"ל המשכות ב' ה"ע למעלה
חסדי כו' לאיתן משכיל וזהו ועיי"ש), ודו"ק הנ"ל העלאות
אותיות איתנים (כי תנאים הם איתן פי' אשירה עולם ה'
בלימוד ממשיכים הם ועבודתם תורתם שע"י כנודע) תנאים
חסד בבחי' לעולם נמשך להיות ח"ע משכיל בחי' התורה
שיר בחי' ע"י לעולם שנמשך אשירה עולם ה' חסדי וזהו
ע"י והיינו בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה נתאוה ותענוג
שמלמטה השיר בחי' שהוא שמלמטה ומס"נ הנפש כלות
השירים שיר למטה שמלמעלה השיר נמשך שעי"ז למעלה
מקודם כי מחופתן חתנים מצהלות והנה כו' וכלה חתן יחוד
צ"ל בח"ע שמו התלבשות שהוא חתן בחי' ויתגלה שיומשך
על כי סוכ"ע בחי' הוא ומקיף חופה בחי' המשכת מקודם
בגדר שאינו סובב בחי' אפי' לומר שייך אין ועצמותו מהותו
סוכ"ע בחי' שהוא לומר שייך הזיו בבחי' רק כלל עלמין
חופה בחי' מקודם צ"ל גילוי איזה שיומשך שכדי והיינו
התלבשות פנימי' בבחי' הארה ונחית מתגלה ואח"כ וסובב
שמבחי' דוקא מחופתן חתנים מצהלות קול וזהו בח"ע
בפיך שמתי אשר ודברי וז"ש כו' הגילוי אח"כ נמשך המקיף
הוא כסיתיך ידי ובצל כנ"ל התורה ע"י המשכה בחי' היא

כנ"ל: המקיף בחי'
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בים‡Ì�Ó[כט)] לילך תחלה הוצרכו מ"ת שיהי' בכדי
הנק' המל' בבחי' גם שישיגו היינו ביבשה,
התורה, לקבל יוכלו ואז דאתכסיא, עלמא בחי' ים בשם
ואמרו הים על ראתה שפחה שגם בקרי"ס הגילוי הי' ולכן
הים בשירת שנא' וזהו כו'. זה בבחי' גילוי שהי' אלי זה
המל' בחי' היא בים עברם ע"י כי להיות להוי', אשירה
אז דאצי', דרגין דכל סופא סוף ים בחי' באצי' שהיא כמו
אלי זה כמ"ש שראו הוי' ש' בחי' על שירה לומר התחילו
לעשות ה' דרך ושמרו מ"ש וזהו כו'. להוי' אשירה ואמרו
אמנם הוי', שם גילוי שיהי' הוי' דרך פי' ומשפט, צדקה
הוי' דרך פי' לומר צריך אלי זה אמר שכ"א בקרי"ס הנה

ומבוא הדרך בחי' חנון5היינו מ"ש כענין הוי', שם להיות
להיות בכדי ורחום חנון ית' שהוא מה היינו הוי' ורחום

הצדקה6הוי' וע"י כו', צמצום יו"ד ג"כ הוא הוי' שם כי
ולא בכך לו שדי בנפשו ששופט והמשפט למטה שעושים
להיות מלמעלה ממשיך עי"ז היתר תאוות אחר לבו ימשיך
נא' לכן זה בחי' גילוי שהי' ובקרי"ס ה'. ורחום חנון
שחורה מרה כי השמחה, הוא השירה ענין הנה אשירה,
מצד הוא והשמחה החיות, וכוויצות קמיטות הוא ועצבות
למעלה גאה גאה כי מחמת להוי' אשירה וזהו ההיפך,
פלא, בחי' היינו נפלא היותו הוא גאה כי מהשתלשלו',
הי' זו ומבחי' כו', הנפלאות אדון בחי' היינו גאה וגאה
כל היפך כו' יבשה מים להיות ההשתל' סדרי היפך קרי"ס

ההשתלשלו'. סדרי
˙ÂÈ‰ÏÂ,דיעקב מקל בחי' שהי' משה מטה ע"י הי' קרי"ס

מקל יעקב לו ויקח נא' דיעקב במקל הנה כי
הוא7לבנה לח חסד, בחי' הוא לבנה וגו', וערמון ולוז לח

הוא אדום מראיהן וערמון לוז החסדים, התפשטו' בחי'

יחד כוללם והמקל הגבורות, מבחי' והתגברות גבורות בחי'
לבנות פצלות יעקב, של מדתו הת"ת בחי' ה"ז אותם ומחבר
מקל בחי' וע"י כו', חסד כלפי שמטה מה ז"ע הלבן מחשוף
בחי' נמשך עי"ז הכתר עד שעולה הת"ת בחי' שהוא זה
ליבשה. ים הפך בחי' להיות ש"ע קדמונו מבחי' קדים הרוח

Í‡יוכל באמת הנה זה, מקל לבחי' יעקב זכה מה ע"י
יש מישראל בכאו"א דהנה זו, לבחי' לבוא אדם כל
ויצה"ר, יצ"ט יצרין ב' שרש והן ונה"ב, נה"א נפשות ב'
לבחי' יסכים היצה"ר שגם היצה"ר את שמסגף וע"י
בכל וגו' ואהבת שז"ע דק"ש בהתבוננו' דנה"א הביטול
לאהבת ישוב היצה"ר שגם יצריך, בשני וארז"ל לבבך
ששרשם היצה"ר עם היצ"ט שמחבר עי"ז הנה ה',

הת"ת8מחו"ג וכענין מעלה, למעלה עולה הוא עי"ז
המבריח התיכון בריח בחי' הוא הנה חו"ג מחבר שהוא
שבכתר העליון קצה לבחי' ועולה הקצה, אל הקצה מן
ויגביר גבורה דבחי' היצה"ר ונציחת כבישת ע"י כן כו',
ומסגף דיצה"ר הרע בחי' על החסדים שמבחי' היצה"ט
במדריגת הוא הנה הביטול בבחי' יהי' הוא שגם עד אותו
יקרא אסתלק סט"א דאתכפי' ע"י וגם כו'. התיכון בריח
להיות אלקות גילוי נמשך ועי"ז עלמין, בכולהו דקוב"ה
שהי' משה מטה וז"ע כו'. בים ישראל בעבור כמו אלי זה
מחלק בו נמצא שהי' הרע בחי' ע"י ולכן מטו"ר, כלול
וזהו הסלע, אל ודברתם בציווי משה נכשל עי"ז הס"מ,
רשע, לפני מט צדיק להיות יכול והי' שבמטה מ"ט בחי'
ובשכמל"ו דשמע דק"ש דיחודא תיבין שית בחי' ע"י אך
בכל וגו' ואהבת להיות נמשך עי"ז וב"ן, דמ"ה ביטול
במ"ט וא"ו נמשך עי"ז חו"ג חיבור יצריך בשני לבבך
כו'. לצדיק מוט לעולם יתן לא בחי' הוא מוט נעשה ואז

`''lxz jhn z` mxd dz`e d''c

•

(5jxcd . .jxc 'it xnel jixv . .q"ixwa . .ielib 'idiy 'ied jxc 'it

`eane'ע שם תרל"ג ובסה"מ שם 1077 בכת"י במקלי כי ד"ה ראה :
פירושים, ב' בו יש הוי' דרך פי' הוי', דרך ושמרו מ"ש וזהו רלד:
והמשכה דרך שהוא הוי' דרך פי' גם למטה, הוי' שם גילוי שיהי' הא'

הוי'. להיות
(6'ied zeidl icka megxe oepg . .'ied megxe oepg y"nלקו"ת ראה :

ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי ב. סה, שובה לשבת דרושים א. ג, ואתחנן
תתקפד, ה) (כרך ויגש אוה"ת תקפא. ע' נ"ך אדהאמ"צ מאמרי רב.

יהל לתהלים הצ"צ רשימות ס. וע' נד. ע' ואתחנן ב'מו. ע' תשא ב.
תכו. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ תרעז. ע' אור

(7ri el gwie '`p awric lwnadpal lwn awסוף (עד לקמן בהבא :
ט ע' ח"א תרל"ב סה"מ ב. רכב, ויצא אוה"ת בארוכה ראה הפיסקא)

ואילך. קפח ואילך.
(8b"egn myxyy x"dvid mr h"vidאוה"ת בארוכה ראה :

א. תקכה, ב. תקכב, שם גם וראה ואילך. ב תקפ, ג) (כרך בראשית
תלט. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ
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בים‡Ì�Ó[כט)] לילך תחלה הוצרכו מ"ת שיהי' בכדי
הנק' המל' בבחי' גם שישיגו היינו ביבשה,
התורה, לקבל יוכלו ואז דאתכסיא, עלמא בחי' ים בשם
ואמרו הים על ראתה שפחה שגם בקרי"ס הגילוי הי' ולכן
הים בשירת שנא' וזהו כו'. זה בבחי' גילוי שהי' אלי זה
המל' בחי' היא בים עברם ע"י כי להיות להוי', אשירה
אז דאצי', דרגין דכל סופא סוף ים בחי' באצי' שהיא כמו
אלי זה כמ"ש שראו הוי' ש' בחי' על שירה לומר התחילו
לעשות ה' דרך ושמרו מ"ש וזהו כו'. להוי' אשירה ואמרו
אמנם הוי', שם גילוי שיהי' הוי' דרך פי' ומשפט, צדקה
הוי' דרך פי' לומר צריך אלי זה אמר שכ"א בקרי"ס הנה

ומבוא הדרך בחי' חנון5היינו מ"ש כענין הוי', שם להיות
להיות בכדי ורחום חנון ית' שהוא מה היינו הוי' ורחום

הצדקה6הוי' וע"י כו', צמצום יו"ד ג"כ הוא הוי' שם כי
ולא בכך לו שדי בנפשו ששופט והמשפט למטה שעושים
להיות מלמעלה ממשיך עי"ז היתר תאוות אחר לבו ימשיך
נא' לכן זה בחי' גילוי שהי' ובקרי"ס ה'. ורחום חנון
שחורה מרה כי השמחה, הוא השירה ענין הנה אשירה,
מצד הוא והשמחה החיות, וכוויצות קמיטות הוא ועצבות
למעלה גאה גאה כי מחמת להוי' אשירה וזהו ההיפך,
פלא, בחי' היינו נפלא היותו הוא גאה כי מהשתלשלו',
הי' זו ומבחי' כו', הנפלאות אדון בחי' היינו גאה וגאה
כל היפך כו' יבשה מים להיות ההשתל' סדרי היפך קרי"ס

ההשתלשלו'. סדרי
˙ÂÈ‰ÏÂ,דיעקב מקל בחי' שהי' משה מטה ע"י הי' קרי"ס

מקל יעקב לו ויקח נא' דיעקב במקל הנה כי
הוא7לבנה לח חסד, בחי' הוא לבנה וגו', וערמון ולוז לח

הוא אדום מראיהן וערמון לוז החסדים, התפשטו' בחי'

יחד כוללם והמקל הגבורות, מבחי' והתגברות גבורות בחי'
לבנות פצלות יעקב, של מדתו הת"ת בחי' ה"ז אותם ומחבר
מקל בחי' וע"י כו', חסד כלפי שמטה מה ז"ע הלבן מחשוף
בחי' נמשך עי"ז הכתר עד שעולה הת"ת בחי' שהוא זה
ליבשה. ים הפך בחי' להיות ש"ע קדמונו מבחי' קדים הרוח

Í‡יוכל באמת הנה זה, מקל לבחי' יעקב זכה מה ע"י
יש מישראל בכאו"א דהנה זו, לבחי' לבוא אדם כל
ויצה"ר, יצ"ט יצרין ב' שרש והן ונה"ב, נה"א נפשות ב'
לבחי' יסכים היצה"ר שגם היצה"ר את שמסגף וע"י
בכל וגו' ואהבת שז"ע דק"ש בהתבוננו' דנה"א הביטול
לאהבת ישוב היצה"ר שגם יצריך, בשני וארז"ל לבבך
ששרשם היצה"ר עם היצ"ט שמחבר עי"ז הנה ה',

הת"ת8מחו"ג וכענין מעלה, למעלה עולה הוא עי"ז
המבריח התיכון בריח בחי' הוא הנה חו"ג מחבר שהוא
שבכתר העליון קצה לבחי' ועולה הקצה, אל הקצה מן
ויגביר גבורה דבחי' היצה"ר ונציחת כבישת ע"י כן כו',
ומסגף דיצה"ר הרע בחי' על החסדים שמבחי' היצה"ט
במדריגת הוא הנה הביטול בבחי' יהי' הוא שגם עד אותו
יקרא אסתלק סט"א דאתכפי' ע"י וגם כו'. התיכון בריח
להיות אלקות גילוי נמשך ועי"ז עלמין, בכולהו דקוב"ה
שהי' משה מטה וז"ע כו'. בים ישראל בעבור כמו אלי זה
מחלק בו נמצא שהי' הרע בחי' ע"י ולכן מטו"ר, כלול
וזהו הסלע, אל ודברתם בציווי משה נכשל עי"ז הס"מ,
רשע, לפני מט צדיק להיות יכול והי' שבמטה מ"ט בחי'
ובשכמל"ו דשמע דק"ש דיחודא תיבין שית בחי' ע"י אך
בכל וגו' ואהבת להיות נמשך עי"ז וב"ן, דמ"ה ביטול
במ"ט וא"ו נמשך עי"ז חו"ג חיבור יצריך בשני לבבך
כו'. לצדיק מוט לעולם יתן לא בחי' הוא מוט נעשה ואז

`''lxz jhn z` mxd dz`e d''c

•

(5jxcd . .jxc 'it xnel jixv . .q"ixwa . .ielib 'idiy 'ied jxc 'it

`eane'ע שם תרל"ג ובסה"מ שם 1077 בכת"י במקלי כי ד"ה ראה :
פירושים, ב' בו יש הוי' דרך פי' הוי', דרך ושמרו מ"ש וזהו רלד:
והמשכה דרך שהוא הוי' דרך פי' גם למטה, הוי' שם גילוי שיהי' הא'

הוי'. להיות
(6'ied zeidl icka megxe oepg . .'ied megxe oepg y"nלקו"ת ראה :

ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי ב. סה, שובה לשבת דרושים א. ג, ואתחנן
תתקפד, ה) (כרך ויגש אוה"ת תקפא. ע' נ"ך אדהאמ"צ מאמרי רב.

יהל לתהלים הצ"צ רשימות ס. וע' נד. ע' ואתחנן ב'מו. ע' תשא ב.
תכו. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ תרעז. ע' אור

(7ri el gwie '`p awric lwnadpal lwn awסוף (עד לקמן בהבא :
ט ע' ח"א תרל"ב סה"מ ב. רכב, ויצא אוה"ת בארוכה ראה הפיסקא)

ואילך. קפח ואילך.
(8b"egn myxyy x"dvid mr h"vidאוה"ת בארוכה ראה :

א. תקכה, ב. תקכב, שם גם וראה ואילך. ב תקפ, ג) (כרך בראשית
תלט. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ
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oirne qxhpew

‰p‰Âּומּוכנעים ּבּגלּות נתּונים ּׁשּיׂשראל מה הּטעם זהּו ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּדבזמן ועוֹונֹות, החטאים ידי על ׁשּזהּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָּומּוׁשּפלים
ּכמֹו ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים ְְְְִִִֶֶַָָָׁשהיּו
ריּבּוי להם והיה מאד עליֹונה ּבמעלה היּו הּבית ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבזמן
ּתחת ואיׁש ּגפנֹו ּתחת איׁש ׁשהיּו ּבגׁשמּיּות ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָהׁשּפעה
ונכנעים ּבגׁשמּיּות טּוב מּכל חסרים הּגלּות ּובזמן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּתאנתֹו,
מלא אׁשר ועוֹונֹות החטאים ּבסּבת ׁשּזהּו מאד ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּומּוׁשּפלים

ּבכ אינםמּזה למה מּובן אינֹו ולכאֹורה הּנביאים, ּדברי ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
החטא אין ׁשּׁשם הּמּקיף מּבחינת חּיּותם הׁשּפעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמקּבלים
הם ׁשּיׂשראל מּפני זהּו אּלא ּכנ"ל, מקֹום ּתֹופס ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָועֹון
מּבחינת הּוא ׁשּלהם החּיּות והׁשּפעת ּפנימית ּבחינת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבעצם
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום ידי על ּפנימי ְְְְִִִִֵֶַַָָאֹור
גׁשמיכם ונתּתי וגו' ּתלכּו ּבחּקתי אם ג-ד) כו. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ(וּיקרא
הּגׁשמים הּיעּודים ׁשּכל גו' יבּולּה הארץ ונתנה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָּבעּתם
ריּבּוי יׁש ּבזה וגם ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום ידי על הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּכל
ועצמּות ּפנימית מּבחינת הּוא ּפנימי אֹור ּדׁשרׁש ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹהׁשּפעה,
יֹותר עליֹון אֹור ּגיּלּוי מאיר ולפעמים סֹוף, אין ְְְִִִִֵֵֵֶָאֹור
ּוכמֹו הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר סֹוף אין אֹור עצמּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַמּבחינת
מהׁשּתלׁשלּות מלמעלה יֹותר אז מאיר ׁשהיה הּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבזמן
ּומצֹות הּתֹורה דקּיּום העבֹודה ידי על הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּבסדר
היתה ּומּמילא ּבפרט, הּקרּבנֹות עבֹודת ידי ועל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָּבכלל
מּבחינת אבל יֹותר ּבריּבּוי ּכן ּגם ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָההׁשּפעה
ׁשל ויּסּורים הּצער ּכן ּגם מּגיע וׁשם ּדוקא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּפנימית
צר, לֹו צרתם ּבכל ט) סג. (יׁשעיה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָיׂשראל,
ּבואו ּוקרי ּבאלף לא ּכתיב ב) קכ. א (חלק ּבזהר ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹואיתא
אתר ּבאלף לא ּבעקּו, עּמהֹון הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְֲִִִֶַָָָֹּבגין
ג חלק ּבזהר ׁשּכתּוב ּוכמֹו עּתיק (ּבחינת יּתיר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעיּלאה

קּדיׁשא לעּתיקא אבל ב עּמּוד סֹוף רצב זּוטא ְְְֲִִִַַַָָָָָּבאּדרא
רּוגזא אתר ּבההּוא ּדלאו ּגב על אף נתּכנּו) לא ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָֹסתימאה

דיׂשראל. עקתא מטּו לעיּלא להתם ְְְְְְִֵֵַָָָָָָָועקּו
‡¯Ó‚·e(יז יג. (ירמיה ּפסּוק על איתא ב) ה. (חגיגה ƒ¿»»ְְֲִִִַָָָָ

לֹו יׁש מקֹום גוה, מּפני נפׁשי ּתבּכה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּבמסּתרים
רּבי אמר גוה מּפני מאי ׁשמֹו, ּומסּתרים הּוא ּברּו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָלהּקדֹוׁש
כו' מהן ׁשּניּטלה יׂשראל ׁשל גאותן מּפני יצחק ּבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשמּואל
אין ּפּפא רב והאמר הּוא ּברי קּודׁשא קּמיּה ּבכּיה איּכא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָּומי
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•

"c"ag i`iyp" zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"vxz mixn`n

¯Â‡È·Âהוא כתיב17הענין אדם,18דהנה נשמת הוי' נר
ג' יש בנר והנה הוי'. נר קרוי' אדם דנשמת

ותכלית19ענינים דעיקר והאור, הפתילה החלב, או השמן ,

שמן ע"י הוא האור שיהי' בכדי אמנם האור, הוא הכל
החלב או השמן הוא הנר עיקר שלכאו' היות ועם ופתילה,
שהרי הפתילה, הוא העיקר באמת עכ"ז הנר, נעשית שמהם
דליקותם ועיקר כלל, ידלוקו לא בפ"ע החלב או השמן
והגם דוקא, הפתילה באמצעות הוא המאיר בסדר
הנה אמנם יפה, דולק האור אין אז הוא טוב לא דכשהשמן
האור אין ג"כ הוא טוב לא הפתילה שכאשר הוא כמו"כ

אמרז"ל ולכן יפה, חכמים20מאיר שאמרו ושמני' פתילות
חכמים שאסרו הדבר וטעם כו', בשבת בהם מדליקין אין
הפתילה, אחר נמשכים שאינם מפני בהם להדליק
שניהם הרי שבזה יפה, דולקים שאינם יש ג"כ והפתילות
נאחז שהאור השמן, על לפתילה יתרון יש ועכ"ז שוים,
החלב, או השמן את המושכת ג"כ והיא דוקא, בפתילה
האור יבא בא דאם להשמן, האור שיבא מנחת אינה וגם
כמו ה"ה הפתילה כי ונמצא בהן, שיטבע ע"י יכבה להם
נאחז ובה השמן, את מושכת שהיא לאור, שמן בין ממוצע
שהרי ארוך, זמן הפתילה שידלק הוא השמן ופעולת האור,
טיב אמנם מהר, דולקת היתה שמן בלא עצמה הפתילה
המשל וככל כאחד. ופתילה בשמן תלוי זה וזכותה האור

כתיב דהנה הוי', נר שקרוי' ג"כ בנשמה נבין חלק21הזה כי
נשמתו הרי מישראל דכאו"א נחלתו, חבל יעקב עמו הוי'
תומ"צ. הם ושמן הפתילה, הוא והגוף ממש, הוי' חלק הוא
ושמן לבנים בגדיך יהיו עת בכל ח') ט' (קהלת כתיב דהנה

) במד"ר ואי' יחסר אל ראשך מד22על אינו הא אריב"ז בר)

לבנים בגדיך יהיו עת בכל טובים, ובמעשים במצות אלא
ומעשים ממצות יחסר אל ראשך על ושמן העבירות, מן
תלוי ובהירתו האור טיב הרי גשמי דבנר וכשם טובים,
האור טיב הרי הנשמה בנר הנה כמו"כ ופתילה, בהשמן
כשהוא מעשיות המצות קיום שהם ושמן, בהפתילה תלוי

דוקא עשיתי23בגוף אני ונשמות כתיב דהנה דבכאו"א24. ,

ונה"ב נה"א נפשות, ב' יש נמשך25מישראל הוא דהנה"א ,
לעניני הוא המשכתו הרי והנה"ב ותומ"צ, לאלקות תמיד
שגם בהנה"ב לפעול הוא האדם ועבודת עולם, ועניני הגוף

דכתיב וזהו לאלקות. ותשוקה רצון לו יהי' ואהבת26הוא
ברכות בסוף במשנה ואמרז"ל לבבך בכל ה"א בשני27את

ויגיעתו עבודתו ע"י דהאדם והיינו וביצה"ר, ביצ"ט יצריך
הרי ואז לאלקות, ימשוך הוא דגם בהנה"ב יפעול בתומ"צ

ידוע אמנם מאירה. נשמתו הנר28נר אור דליקת כי
אינה אויר בלא אשר סביבה, אשר בהאויר תלוי' ובהירותה
בשבת הנר ע"ג כלי כופין אין ולכן לדלוק, כלל יכולה

כיבוי' אינה29דגורם והדומה המרתף כמו גס באויר וכן ,
לדלוק יהי'30יכולה יותר הנה ביותר, וזך טוב שהאויר וכל ,

שהארתה הנשמה בנר הוא וכן הנר. של והארתה זכותה
יו"ד אור הוא דאויר שסביבה, בהאויר שצריך31תלוי' ,

התוקף שהוא היהדות, נקודת שהוא היו"ד להאיר
בהסביבה תלוי ה"ז היו"ד שיאיר ובכדי כנ"ל, שבנשמה
כו' אריב"ל וזהו דוקא. ברבים התורה לימוד שהוא
התורה בשביל הוא העולם דבריאת כו', ש"ת ,32מעלבונה

ולכן בעסקיו, ומצליח פרנסתו לו כופלין בתו' והעוסק
העוסק וכל במאד, גדול עלבון הוא בתו' עוסק אינו כאשר

כמארז"ל מתעלה מצליחין.33בתו' נכסיו בתורה העוסק כל

l''aix xn` d''c

•

ואילך.17) רפג ע' לקמן ראה - לקמן בהבא
כז.18) כ, משלי
ואילך.19) ב ע' תרנ"ז המאמרים ספר ואילך. סע"ב מ, מקץ תו"א ראה
א.20) כא, שבת
ט.21) לב, האזינו
במקומו.22)
ואילך).23) ב (עד, פנ"ג ואילך). א (מד, פל"ה תניא ראה
טז.24) נז, ישעי'
פ"ב.25) וריש ספ"א תניא
ה.26) ו, ואתחנן
א).27) (נד, ה משנה ט פרק

ספר28) תקכ. ע' ח"ב תזריע אוה"ת ג. מב, מקץ תו"א ראה
תפא. ע' ח"ב קצז. ע' ח"א תרל"ה המאמרים

וספר29) באוה"ת (הובא סק"ט סרע"ז או"ח אברהם מגן
הסימן. בסוף שם הזקן אדמו"ר שו"ע שם). ח"א תרל"ה המאמרים

שם.30) המאמרים וספר אוה"ת סע"ד. סה, חוקת לקו"ת ראה
רלח. ע' לקמן גם וראה

א).31) (יט, ת"ה תקו"ז (ברע"מ). ב רמה, ח"ג ב. טז, ח"א זהר
פרדס ב). (קח, תס"ט רע"א). (עד, ת"ל ב). (לז, לסופו קרוב תי"ח

אויר. ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער
ובכ"מ.32) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
ב.33) יט, ע"ז
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הסימן. בסוף שם הזקן אדמו"ר שו"ע שם). ח"א תרל"ה המאמרים

שם.30) המאמרים וספר אוה"ת סע"ד. סה, חוקת לקו"ת ראה
רלח. ע' לקמן גם וראה

א).31) (יט, ת"ה תקו"ז (ברע"מ). ב רמה, ח"ג ב. טז, ח"א זהר
פרדס ב). (קח, תס"ט רע"א). (עד, ת"ל ב). (לז, לסופו קרוב תי"ח

אויר. ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער
ובכ"מ.32) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
ב.33) יט, ע"ז
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.Î� סיפורו את הסבא החל כך � במרינבאד בהיותי

ולבקר ורשה דרך הביתה חזרה לנסוע החלטתי

ורק מכך, ידע לא אחד שאף בחשאי וזאת בברדיצ'וב,

פ ליבהגבאי אותי.3נחס ילווה

לאחד נסעתי בבקר, השכם לברדיצ'וב בבואי

הרב של ה"אוהל" את לבקר ויצאתי התפללתי המלונות,

מברדיצ'וב.

הכנסת בתי את לבקר הלכתי ה"אוהל", את כשעזבתי

מספר מצאתי אחד במקום פולין. חסידי של שטיבלאך �

ישבה אחרת קבוצה ולומדים, יושבים אנשים של גדול די

סיפורים. סיפרו חסידיות, שיחות ושוחחה

ובכל ושלישי שני כנסת בבית ביקרתי מכן לאחר

ולומדים יושבים וצעירים זקנים אנשים מצאתי מקום

טובות. בשיחות ומתוועדים

בתי של רב במספר ביקרתי רב, זמן הסתובבתי כך

אנשים עם בשיחה נכנסתי המקומות מן באחדים כנסת.

שאלתי אברך, עם ופעם קשיש חסיד עם פעם שונים,

שלמדו. מה ביסודיות די ידעו והם זמן באותו שלמדו במה

לשעת עד להינפש, כדי למלוני לחזור כבר חשבתי

בכמה נתקלתי לפתע שעות. כמה עוד היו הרכבת יציאת

כשכנפי הולכים, לבנים, זקנים בעלי זקנים, יהודים

שלא אף על � וגרביים נעלים לבושים מופשלות, בגדיהם

ומשוחחים מים מלאה גדולה חבית סוחבים � חם היה

יהודים באותם הכרתי אותי, עניין הדבר בלהט. ביניהם

מספר צעדו להם בסמוך סתם. מים שואבי הם שאין

הזקנים את להחליף רצו פעם ומדי צעירים, אברכים

סירבו. שהזקנים אלא המים, חבית בנשיאת

צרה, לסימטה נכנסו ארוכה, דרך כברת כך בהלכם

יהודים שכמה ראיתי בתים, כמה פני על שעברו ואחרי

שרווליהם קטנות, בטליתות לבושים עומדים זקנים

עניין זה כל � והקירות הריצפה את ומנקים מופשלים

אותי. והפליא

חסידי של כנסת בית הוא שהמקום מיד לי נודע

את שהביאו מאלה יהודים כמה עם שוחחתי טאלנה.

חכמים תלמידי יהודים שהם הרגשתי ומיד המים.

שהם לי סיפרו אירע מה לשאלתי מסורים. וחסידים

מחר, לכאן להגיע שצריך רבם של לביקורו מחכים

מוכן שיהיה שלהם הקלויז את מכינים הם כך ומשום

כזה. חשוב אורח פני לקבלת כראוי

העבודה את עושים הנכם � אותם שאלתי � מדוע

יש הרי זאת, לעשות לאברכים נותנים ולא בעצמכם

החסידים זקני ועל החסידות בדרכי האברכים את לחנך

האברכים? של חינוכם על נפשם את למסור

החסידים: זקני לי ענו

במלאכ אנו למליצירוצים לעזר שיהיו בריאים ים

התקיעות. בשעת היושר

אמר � הזקנים אחד סיפר � מברדיצ'וב הקדוש הרב

נמנים בו שופר, תקיעת של רצון" ה"יהי שאחרי מה על

שברים התקיעה מן השופר, מן היוצאים המלאכים

והרב קשר"ק", "ומן שם נאמר זה ואחרי תקיעה, תרועה

כך: על אמר מברדיצ'וב

השופר מן שיצאו המלאכים באם רחום, אב חנון, אב

נא יבואו חלשים, מלאכים שרה, בן יצחק לוי שתקע

מעבודתם שנבראו והבריאים הקדושים המלאכים

בכלים שביצעו ממה פסח, לפני ישראל בני של ויגיעתם

קשרן, רייבען, שאבען, קראצען, של העבודות את

לשם פסח לכבוד והכשרה), גירוד שפשוף, (קרצוף,

מצוה. הידור

יתברך שמו למען הכל עושים � הזקן אומר � אנחנו

בריא. שיהיה שלנו הרבי הקדוש, עבדו ולמען

.‡Îזה אירוע עלי עשה אלה, בחסידים בהתבונני

הבחנתי המקום, את לעזוב כשעמדתי מאד. טוב רושם

הזקנים את ושאלתי הקלויז, ליד הנמצא מים בבאר

ביתם שליד בשעה רחוק, ממקום המים את הביאו מדוע

באר? נמצא

מעשירי אחד � יאסעל ברוך שר' הזקנים, אחד לי ענה

הבאר מן מים יקחו שבאם והבטיח ביקש � טאלנה חסידי

לשימוש וכן הרבי של לבואו ההכנות לכל לשימוש שלו

חשבונו על הוא יעשה הרבי, של הראשון הביקור ביום

החסידים. כל עבור הראשונה הגדולה הסעודה את

רושם הזה האירוע כל עשה � אבי לי אומר � כמה עד

שבשעה מכך לראות אפשר מוהר"ש, הרבי אבי, על

וסיים: פרטיו, בכל ודייק סיפר המאורע את שסיפר

הן הבעש"ט המשיך כוחות אלו במוחש רואים כאן

כלומר במקבלים, והן ברביים, כלומר במשפיעים,

העולם את יכשירו והמשפיעים שהמקבלים בחסידים,

בב"א. המשיח ביאת לקראת

ולאחר זמן, משך ושתק התבונן לספר, אבי כשסיים

אמר: מכן

זאת עשו מדוע השאלה על הזקן החסיד של תשובתו

טובה. תשובה היא � שכירים אנשים ידי על ולא בעצמם

לידי העבודה את מסרו לא מדוע השאלה על ברם,

את להניח כזו נפש מסירות שכן, ענו. לא � האברכים

חב"ד. חסידות רק פועלת � אברך איזה בשביל עצמו

על החסידים את העמידה בפולין, הצדיקים אמונת

יחיה" ש"באמונתו בכך.4רגליהם, באמת חיים והם ,

זי"ע.3) נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש אדמו"ר כ"ק של השני ד.4)הגבאי ב, חבקוק
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מן המים ללקיחת שבתמורה הקודש, הדרת הרגשת

חשב על הסעודה את יערוך שלו לאהבאר קשור וזה ונו,

ביתו בני כל ושל שלו הגוף בשעבוד גם אם כי בכסף רק

בחיים, מוחדרת האמונה יחיו", ב"אמונתם נקראת �

באמונה. חיים

היתה � אבי אומר � יחיה" ש"באמונתו זו מעלה ברם,

האמונה, בזכות היתה מצרים יציאת תורה. מתן לשעת עד

ממצרים",5כמאמר אבותינו נגאלו האמונה "בזכות

מתוך חיו בחיות, האמונה את ישראל בני החדירו במצרים

והיו ממצרים, ואנחנו הם נגאלו זה ובזכות אמונה,

המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה הגדולים הגילויים

למעלה אין שכן, בחסידות. המבואר כפי הקב"ה,

כלומר בחיות, האמונה את כשמחדירים ביחוד מאמונה.

עניני כל את מקיף כשזה היינו � חיים באמונה. שחיים

ולהדרכת לגשמיות ביחס והן לרוחניות ביחס הן החיים,

גבוהה. דרגא זוהי � אמונה מתוך והכל הבית, בני

תורה. מתן לשעת עד היה זה כל אבל,

ומצוות תורה של עבודה סדר ניתן תורה במתן

מקיף. בבחינת היא אמונה שכן, באמונה, חיות להמשיך

והיפוכו דבר גם להיות אפשר בלבד, האמונה מבחינת

ולמרות באמונה, חיים בה', אמונה אחד מצד רגע, באותו

ה'. נגד דבר לעשות זאת

במינסק הראשונה בפעם הזקן רבנו כדי6כשביקר

הידועה השבת לאחרי הרי הגדול, בויכוח להשתתף

וניצח ללמוד, לדעת פירוש מה הלמדנים לקהל שהראה

הרבה אז נתקרבו החסידות, לתורת המתנגדים כל את

הזקן. רבנו אל "לומדים" אברכים עשרות

עומדים ה"לומדים" שהאברכים בראותם המנגדים

לימוד על איסור וגזרו לאסיפות קראו לחסידים, להיות

תורה. ביטול של בטענה החסידות

� תורה ביטול � האיסור טעם שמע הזקן כשרבנו

חכם, גנב של בשכלו המתנגדים אל בא הבעל־דבר אמר:

� רחמנא לקרוא מתחיל הוא בגניבתו אותו כשתופסים

היא האמת אבל שמים, שם מזכיר הוא � קריא רחמנא

קריא" רחמנא מחתרתא אפום "גנבא להיות .7שאפשר

אמונה שכן, החסידות. בתורת היטב מוסבר זה ענין

והמפרנס הזן שהוא בה' מאמין הגנב מקיף. בבחינת היא

באמצעות הוא לפרנסתו שהכלי חושב הוא כך עם יחד אבל

שיצל מהשי"ת מבקש הוא ולכן זו.גניבה, בפרנסתו לו יח

הפנימי, במובנה האמונה את להחדיר היא העבודה ואילו

אל ראשך על "ושמן שזהו באמונה, חיות להכניס היינו

החסידות,8יחסר" תורת לימוד זהו שבתורה והיין השמן ,

פנימית. בקליטה האמונה באה שבאמצעותה

סדר אז קיים פנימית, בצורה נקלטת כשהאמונה

הזולת של מעלתו את מרגישים בו לגמרי, אחר עבודה

לקרב כדי עצמו את להפקיר לאדם שיש הבנה תוך

אברך לקרב שכדי הכוח מתגלה ואז הזולת, את

את למסור כדאי � האמת דרך על אותו ולהעמיד

כך. על הנפש

.·Îלאבי9הסבא אמר � אבי אומר להדריך10� כדי ,

באותה הנפש את למסור צריכים החסידות, בדרכי אברך

כלל את להציל כדי הנפש את למסור שצריכים מדה

הויכוח לאחר ממינסק נסע הזקן, רבנו כשהסבא, ישראל.

שם והיו תורה מקום היה שם בסמיליאן, שהה הידוע,

שהה הזקן שרבנו השבוע במשך "לומדים". אברכים

בתוכם לחסידים, אברכים של שלם מנין עשה בסמיליאן

מפורסמים היו האברכים מסמיליאן. בירך אברהם ר'

הסביבה. בכל הטוב בשמם

הסבא, אל הראשונה בפעם בא בירך אברהם כשר'

הסבא: לו אמר ל"יחידות", ונכנס לליאזנא, הזקן, רבנו

השדה" עץ האדם "כי עושה11� כשאינו אילן �

ויחד יהודי־ש"ס להיות יכולים סרק, לאילן נעשה פירות,

שווה מה פירות. עושה אילן להיות צריכים סרק. כך עם

להכניס כדי אור, הארת לא כשעדיין ועבודתך תורתך

בנין לי' הוין רבנן דרחים רבא אמר שני. באדם אור

לו12רבנן ומראים ה' אוהב � תורה מיודע כשעושים ,

רבנן. בנין לי' הוין ה', בעבודת דרך

שבועות. כמה בליאזנא אז ישב בירך אברהם ר'

ונשאר ליעפלי העיירה דרך עבר לסמיליאן לביתו כשהלך

ומפירותיו פירות, לעשות התחיל שם מה. זמן שם

ליעפליער. מרדכי ר' החסיד היה הראשונים

במחשבות. שקע האמור, את לספר אבי כשסיים

רגע כעבור ומרוצה. מרומם רוח במצב שהוא ראיתי

ואמר: המשיך

על עמוק שכלי הסבר לנו נותן האמור הסיפור

המדרש :מאמרי

אביכם ישראל אל אביכם,13ושמעו ישראל הוא אל

מה עולמות, בונה אביכם אף עולמות בונה הקב"ה מה

עולמות מחלק אביכם אף עולמות מחלק אמר14הקב"ה .

� יצרך מי בראך, מי לך אומר עולמי, לעולמו, הקב"ה

תקיט.5) רמז הושע יל"ש

רצ"ב.6) טבת כ"ד - המכתבים באחד בארוכה מבואר

א.7) סג, ברכות

ח.8) ט, קהלת

צדק".9) ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק

מוהר"ש.10) אדמו"ר כ"ק

יט.11) כ, דברים

ב.12) כג, שבת

ב.13) מט, בראשית

פמ"ט.14) רבה בראשית
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מן המים ללקיחת שבתמורה הקודש, הדרת הרגשת

חשב על הסעודה את יערוך שלו לאהבאר קשור וזה ונו,

ביתו בני כל ושל שלו הגוף בשעבוד גם אם כי בכסף רק

בחיים, מוחדרת האמונה יחיו", ב"אמונתם נקראת �

באמונה. חיים

היתה � אבי אומר � יחיה" ש"באמונתו זו מעלה ברם,

האמונה, בזכות היתה מצרים יציאת תורה. מתן לשעת עד

ממצרים",5כמאמר אבותינו נגאלו האמונה "בזכות

מתוך חיו בחיות, האמונה את ישראל בני החדירו במצרים

והיו ממצרים, ואנחנו הם נגאלו זה ובזכות אמונה,

המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה הגדולים הגילויים

למעלה אין שכן, בחסידות. המבואר כפי הקב"ה,

כלומר בחיות, האמונה את כשמחדירים ביחוד מאמונה.

עניני כל את מקיף כשזה היינו � חיים באמונה. שחיים

ולהדרכת לגשמיות ביחס והן לרוחניות ביחס הן החיים,

גבוהה. דרגא זוהי � אמונה מתוך והכל הבית, בני

תורה. מתן לשעת עד היה זה כל אבל,

ומצוות תורה של עבודה סדר ניתן תורה במתן

מקיף. בבחינת היא אמונה שכן, באמונה, חיות להמשיך

והיפוכו דבר גם להיות אפשר בלבד, האמונה מבחינת

ולמרות באמונה, חיים בה', אמונה אחד מצד רגע, באותו

ה'. נגד דבר לעשות זאת

במינסק הראשונה בפעם הזקן רבנו כדי6כשביקר

הידועה השבת לאחרי הרי הגדול, בויכוח להשתתף

וניצח ללמוד, לדעת פירוש מה הלמדנים לקהל שהראה

הרבה אז נתקרבו החסידות, לתורת המתנגדים כל את

הזקן. רבנו אל "לומדים" אברכים עשרות

עומדים ה"לומדים" שהאברכים בראותם המנגדים

לימוד על איסור וגזרו לאסיפות קראו לחסידים, להיות

תורה. ביטול של בטענה החסידות

� תורה ביטול � האיסור טעם שמע הזקן כשרבנו

חכם, גנב של בשכלו המתנגדים אל בא הבעל־דבר אמר:

� רחמנא לקרוא מתחיל הוא בגניבתו אותו כשתופסים

היא האמת אבל שמים, שם מזכיר הוא � קריא רחמנא

קריא" רחמנא מחתרתא אפום "גנבא להיות .7שאפשר

אמונה שכן, החסידות. בתורת היטב מוסבר זה ענין

והמפרנס הזן שהוא בה' מאמין הגנב מקיף. בבחינת היא

באמצעות הוא לפרנסתו שהכלי חושב הוא כך עם יחד אבל

שיצל מהשי"ת מבקש הוא ולכן זו.גניבה, בפרנסתו לו יח

הפנימי, במובנה האמונה את להחדיר היא העבודה ואילו

אל ראשך על "ושמן שזהו באמונה, חיות להכניס היינו

החסידות,8יחסר" תורת לימוד זהו שבתורה והיין השמן ,

פנימית. בקליטה האמונה באה שבאמצעותה

סדר אז קיים פנימית, בצורה נקלטת כשהאמונה

הזולת של מעלתו את מרגישים בו לגמרי, אחר עבודה

לקרב כדי עצמו את להפקיר לאדם שיש הבנה תוך

אברך לקרב שכדי הכוח מתגלה ואז הזולת, את

את למסור כדאי � האמת דרך על אותו ולהעמיד

כך. על הנפש

.·Îלאבי9הסבא אמר � אבי אומר להדריך10� כדי ,

באותה הנפש את למסור צריכים החסידות, בדרכי אברך

כלל את להציל כדי הנפש את למסור שצריכים מדה

הויכוח לאחר ממינסק נסע הזקן, רבנו כשהסבא, ישראל.

שם והיו תורה מקום היה שם בסמיליאן, שהה הידוע,

שהה הזקן שרבנו השבוע במשך "לומדים". אברכים

בתוכם לחסידים, אברכים של שלם מנין עשה בסמיליאן

מפורסמים היו האברכים מסמיליאן. בירך אברהם ר'

הסביבה. בכל הטוב בשמם

הסבא, אל הראשונה בפעם בא בירך אברהם כשר'

הסבא: לו אמר ל"יחידות", ונכנס לליאזנא, הזקן, רבנו

השדה" עץ האדם "כי עושה11� כשאינו אילן �

ויחד יהודי־ש"ס להיות יכולים סרק, לאילן נעשה פירות,

שווה מה פירות. עושה אילן להיות צריכים סרק. כך עם

להכניס כדי אור, הארת לא כשעדיין ועבודתך תורתך

בנין לי' הוין רבנן דרחים רבא אמר שני. באדם אור

לו12רבנן ומראים ה' אוהב � תורה מיודע כשעושים ,

רבנן. בנין לי' הוין ה', בעבודת דרך

שבועות. כמה בליאזנא אז ישב בירך אברהם ר'

ונשאר ליעפלי העיירה דרך עבר לסמיליאן לביתו כשהלך

ומפירותיו פירות, לעשות התחיל שם מה. זמן שם

ליעפליער. מרדכי ר' החסיד היה הראשונים

במחשבות. שקע האמור, את לספר אבי כשסיים

רגע כעבור ומרוצה. מרומם רוח במצב שהוא ראיתי

ואמר: המשיך

על עמוק שכלי הסבר לנו נותן האמור הסיפור

המדרש :מאמרי

אביכם ישראל אל אביכם,13ושמעו ישראל הוא אל

מה עולמות, בונה אביכם אף עולמות בונה הקב"ה מה

עולמות מחלק אביכם אף עולמות מחלק אמר14הקב"ה .

� יצרך מי בראך, מי לך אומר עולמי, לעולמו, הקב"ה

תקיט.5) רמז הושע יל"ש

רצ"ב.6) טבת כ"ד - המכתבים באחד בארוכה מבואר

א.7) סג, ברכות

ח.8) ט, קהלת

צדק".9) ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק

מוהר"ש.10) אדמו"ר כ"ק

יט.11) כ, דברים

ב.12) כג, שבת

ב.13) מט, בראשית

פמ"ט.14) רבה בראשית
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יצרך יעקב בראך, שמעוני15יעקב ובילקוט נוסחא16.

אומר בראך, מי עולמי לעולמו, הקב"ה אמר אחרת:

יעקב בראך, יעקב � יצרך מי לך אומר בראך, מי לך

יצרך.

היו והרביים עולמות ומחלק עולמות בונה היה הרבי

שביצירה. הראשון החומר היא בריאה עולמות. יוצרי

� יצרך מי בראך מי לך אומר יצרך, מי בראך, מי עולמי

של בעקביים חכמה של היו"ד המשכת בראך, יעקב

האור המשכת הוא ישראל � יצרך וישראל הבירורים,

עבודה. ידי על

אבי: אמר רגעים, כמה של הפסקה לאחר

אבותינו שהנחילונו החסידות אור על להשי"ת השבח

בלי מצרים, בלי נחלה היא חסידות הקדושים. רבותינו

בעזה"י יכול אחד חסידי מגרעין הגבלות. ובלי גבולים

יהיה פרי וכל פירות ובהרבה בענפים מרובה אילן לצמוח

להצמיח. גרעין בו

על ביותר הגדולים הכוחות את להשקיע יש

אור, מאורי שיהיו להם יעזור השי"ת התלמידים.

את הרביים מסרו כך על להטפיח, מנת על טופחים

שיהיה מלמעלה כוח נתינת היא נפשם ומסירות נפשם,

בחיים. ובחרת

c''vxz gqtd bg

פל"ו.15) מ"ג.16)ויק"ר ישעיה

•
xq`nd zniyx

ומסודרת, קבועה צורה החסידות תורת לבשה צדק, צמח הרב רבנו מורנו אאזמו"ר כ"ק הוד בימי
ישראל בתוככי נתקבלו כבר ועוד, הסכין בלטישת התפלה, בנוסח והסדרים התיקונים עניני כל כי

הרב. ערוך כשולחן ההלכה ונקבעה

תקצ"א בשנת הגדולה הישיבה שונים1התייסדות במקומות התאחזו אשר החניכים והתפשטות ,
ד רבנים, החסידים.בתור עדת בקרב חיים רוח הפיחו מדרש, ובתי כנסיות בתי ומשמשי מלמדים, יינים,

המענה ומכתבי המדינות, בכל התורה גדולי מאת רבנו כ"ק להוד התקבלו אשר השאלות אגרות
בלימוד שקידה של ביותר חיבוב לידי - זיצער די - היושבים את וביותר הישיבה תלמידי את הביאו

הנגלה. תורת

התפשטה כי עד ליובאוויטש, מבירת בשנה שנה מדי ויוצאים באים היו לומדים רבות מאות
בפטרסבורג מורנו כ"ק הוד ובהיות הנגלית, בתורת גדולים הם החסידים כי המתנגדים בין גם השמועה

תר"ג בשנת הרבנים אספת של2על בשבחן לספר הפליאו המנגדים כת של התורה גדולי עם והזדמן
בתורה. גדולה ידיעה בעלי חסידים הרבה

הרוחניים, ישראל לחיי הנוגע דבר כל בעד להגן מורנו, כ"ק הוד של רוחו וחוזק הכללית ְֵָהעסקנות
ודבר והחסידים המתנגדים בין טובה התיחסות לעשות הרבו הכלכלית, ישראל לטובת התענינותו כן
הלוך וגדל, הולך החסידים ומספר למקומותיהם, החסידים ענייני כל על מרובה השפעה השפיע זה

המדינה. מרחבי בכל ומתרחב

נוטלת מפורסמת מפלגה בעלי המה והחסידים ומסודרה, קבועה שיטה כבר היא החסידות תורת
המדינה. במרחבי עיירות ומאות עשיריות בהרבה בראש גדול חלק

זה מלבד כי וברוח, בגשם מאד במאד הוא עשיר חב"ד וחסידי החסידות ימי בדברי השלישי דור
רבנו בנו כ"ק והוד הגדול, רבנו כ"ק הוד העולם אבות ונטעו זרעו אשר והנטיעות הזריעות כל אשר

יבולם. את נתנו עשו אשר הנוספות הנה רבנו, כ"ק הוד בימי טוב פרי ועשו צמחו האמצעי,

וחמי1) מורי כ"ק קודש יד כתב בגוף ברורה אי - האחרונה האות
שיסד הגדולה הישיבה תכ"ז: ע' ב חלק אגרות-קודש [ראה אדמו"ר
זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הקדוש הרב אאזמו"ר כ"ק הוד

ה'תקצ"ד]. בשנת
ואילך].2) 22 ע' ה"השכלה" ותנועת הצמח-צדק [ראה
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האמצעי רבנו אאזמו"ר כ"ק הוד יסד אשר המושבות אשר זה גם מאד הוא ימי3מענין בתחלת ְְֵַ
הסטעּפעס אל ביחוד נסיעתו בעת כן ואחרי תקע"גֿע"ד בשנות ויקטרינוסלאב4נשיאותו חערסון בפלכי

צדק. צמח הרב רבנו אאזמו"ר כ"ק הוד בימי היתה הללו מושבות התפתחות הנה

מלאכת ועשיית האדמה, עבודת אודות על ברבים דעתו רבנו אאזמו"ר כ"ק הוד גילה ת"ר-א בשנת
ההיא ובעת מושב5יד, בה ויבנה מינסק, בפלך אדמה שטח אדמה,קנה עובדי של מושב שצעדרין,

יד. במלאכת להתעסק החפצים אנשים בידי ויתמוך

כי ולהיות גאליציא, או וואהלין במדינת רחוקים ממקומות באות הטליתות היו ההם בימים
גם יביאום אשר ההם הסוחרים על השפיע רחלים הצמר מסחר התפשט כבר דחערסון בהמושבות
הלוי נחמי' ר' הגאון בלימוד, וחבירו בשרו, שאר מושב מקום דובראוונע, בעיר ויבחר זו ָלמדינה

טליתות.6זצ"ל באריגת יד מלאכת התיסדות למקום ,

אשר הוא ומזה כאלו, לעבודות לב לשום החסידים עדת כל על הרבה השפיע הללו המוסדות רעיון
התחילו היכולת בעלי מאחינו וכמה - קרעטשמעס - דרכים פרשת ובבתי בכפרים ההתיישבות התפשטה

לבניהם. ומורים ומלמדים טבילה, בתי ולהבדיל כנסיות בתי עם לרווחה שם וישבו אחוזות לקנות

והחסידים, החסידות ימי דברי את העשירה צדק, צמח הרב רבנו אאזמו"ר כ"ק הוד ימי דברי
הכלכלים. בחיי חיים אורח בהוראת וגם רוחני גדול ברכוש

ותלמידי הגדול, רבנו תלמידי החסידים, זקני מאת מורנו, אאזמו"ר כ"ק להוד לו הי' גדול וסעד עזר
הקדוש מפיו היוצא הגה וכל אמיתית, ונתינה במסירה אליו עצמם ונתנו מסרו אשר האמצעי רבנו

בדיוק. מתמלא הי' הדרכה או בהנהגה

* * *

רבנו7בן כ"ק הוד של הסתלקותו בעת [=הצמחֿצדק] מורנו אאזמו"ר כ"ק הי' שנה ושלש עשרים
מאמו יתום נשאר כי להתחנך, זקינו לבית לּוקח שנים שלש בן ובהיותו הגדול8הגדול, רבנו כ"ק והוד , ַ

ונוחם לי, הוא נוחם מנחם, בנך לה: ואמר בנה, את יחנך הוא אשר הסתלקותה קודם לבתו הבטיח
לישראל יהי' ונוחם לך, .9יהי'

סיפר זצ"ל10וכה אייזיק ר' ופעם11החסיד הגדול, רבנו אצל הצעירים בין הייתי אברך בהיותי :

אותו. ידענו ולא מאד עמוק הי' והדרוש עומד, העולם דברים שלשה על מאמר שמענו אחת

אנשים כעשרה יכנסו א' ביום התפלה אחר אשר להבטחה זכינו החסידים זקני השתדלות ידי על

בטאון3) - מא) (סעיף מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימות גם ראה
.41 ע' (3938) 2019 גליון חב"ד

מושבות.4) {6}

גם5) ראה .4 [ע' ה"השכלה" ותנועת הצמח-צדק זה בכל ראה
את שקנה בתחילתו, יום" וב"היום ואילך. 53 ע' תש"ב השיחות ספר

תקצ"ט]. בשנת שצעדרין האחוזה
ר'6) הרה"ק של חתנו שני בזיווג הזקן. לרבנו מובהק [תלמיד

ט"ו נפטר - תקמ"ח שבט ט"ו נולד הזקן. רבנו של בנו אברהם חיים
רבי בית אודותיו ראה - נחמי'. דברי ספר המחבר בעל תרי"ב. שבט
פרשת שבת שבט, ט"ו שיחת גם וראה א-ב). (ס"ט, כ"ו פרק א חלק

תשמ"ב]. - ויקרא פרשת ושבת ויקהל-פקודי
סד7) ל"ט, ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ספר ראה - לקמן בהבא

אחרת. נוסחא - ואילך ב] [קכ"ז, כ"ב ע' ג חלק "התמים" ואילך.

לאה].8) דבורה מרת הצדקנית [הרבנית
השיחות9) (ספר תרצ"א בהעלותך פרשת רבנו רשימת גם ראה

מדובראוונע נחמי' לר' הזקן אדמו"ר מאמר שמביא ,(234 ע' תרצ"א
מדרגה הוא אך צדיק, הי' נח . . צדק:. הצמח אדמו"ר כ"ק אודות
מ' עם נח מנח"ם ובתיקון ינחמנו, שם על נח ונקרא התיקון, שלפני
המשנה, סיום שהוא לאחריו ומ"ם המשנה, התחלת שהוא לפניו

בהווה. מנח"ם בעתיד, ינחמנ"ו
חלק10) 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.

(11- מהאמיל. עפשטיין הלוי מרדכי בר' אייזיק יצחק ר' הרב
וש"נ. .11 הערה 52 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה
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האמצעי רבנו אאזמו"ר כ"ק הוד יסד אשר המושבות אשר זה גם מאד הוא ימי3מענין בתחלת ְְֵַ
הסטעּפעס אל ביחוד נסיעתו בעת כן ואחרי תקע"גֿע"ד בשנות ויקטרינוסלאב4נשיאותו חערסון בפלכי

צדק. צמח הרב רבנו אאזמו"ר כ"ק הוד בימי היתה הללו מושבות התפתחות הנה

מלאכת ועשיית האדמה, עבודת אודות על ברבים דעתו רבנו אאזמו"ר כ"ק הוד גילה ת"ר-א בשנת
ההיא ובעת מושב5יד, בה ויבנה מינסק, בפלך אדמה שטח אדמה,קנה עובדי של מושב שצעדרין,

יד. במלאכת להתעסק החפצים אנשים בידי ויתמוך

כי ולהיות גאליציא, או וואהלין במדינת רחוקים ממקומות באות הטליתות היו ההם בימים
גם יביאום אשר ההם הסוחרים על השפיע רחלים הצמר מסחר התפשט כבר דחערסון בהמושבות
הלוי נחמי' ר' הגאון בלימוד, וחבירו בשרו, שאר מושב מקום דובראוונע, בעיר ויבחר זו ָלמדינה

טליתות.6זצ"ל באריגת יד מלאכת התיסדות למקום ,

אשר הוא ומזה כאלו, לעבודות לב לשום החסידים עדת כל על הרבה השפיע הללו המוסדות רעיון
התחילו היכולת בעלי מאחינו וכמה - קרעטשמעס - דרכים פרשת ובבתי בכפרים ההתיישבות התפשטה

לבניהם. ומורים ומלמדים טבילה, בתי ולהבדיל כנסיות בתי עם לרווחה שם וישבו אחוזות לקנות

והחסידים, החסידות ימי דברי את העשירה צדק, צמח הרב רבנו אאזמו"ר כ"ק הוד ימי דברי
הכלכלים. בחיי חיים אורח בהוראת וגם רוחני גדול ברכוש

ותלמידי הגדול, רבנו תלמידי החסידים, זקני מאת מורנו, אאזמו"ר כ"ק להוד לו הי' גדול וסעד עזר
הקדוש מפיו היוצא הגה וכל אמיתית, ונתינה במסירה אליו עצמם ונתנו מסרו אשר האמצעי רבנו

בדיוק. מתמלא הי' הדרכה או בהנהגה

* * *

רבנו7בן כ"ק הוד של הסתלקותו בעת [=הצמחֿצדק] מורנו אאזמו"ר כ"ק הי' שנה ושלש עשרים
מאמו יתום נשאר כי להתחנך, זקינו לבית לּוקח שנים שלש בן ובהיותו הגדול8הגדול, רבנו כ"ק והוד , ַ

ונוחם לי, הוא נוחם מנחם, בנך לה: ואמר בנה, את יחנך הוא אשר הסתלקותה קודם לבתו הבטיח
לישראל יהי' ונוחם לך, .9יהי'

סיפר זצ"ל10וכה אייזיק ר' ופעם11החסיד הגדול, רבנו אצל הצעירים בין הייתי אברך בהיותי :

אותו. ידענו ולא מאד עמוק הי' והדרוש עומד, העולם דברים שלשה על מאמר שמענו אחת

אנשים כעשרה יכנסו א' ביום התפלה אחר אשר להבטחה זכינו החסידים זקני השתדלות ידי על

בטאון3) - מא) (סעיף מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימות גם ראה
.41 ע' (3938) 2019 גליון חב"ד

מושבות.4) {6}

גם5) ראה .4 [ע' ה"השכלה" ותנועת הצמח-צדק זה בכל ראה
את שקנה בתחילתו, יום" וב"היום ואילך. 53 ע' תש"ב השיחות ספר

תקצ"ט]. בשנת שצעדרין האחוזה
ר'6) הרה"ק של חתנו שני בזיווג הזקן. לרבנו מובהק [תלמיד

ט"ו נפטר - תקמ"ח שבט ט"ו נולד הזקן. רבנו של בנו אברהם חיים
רבי בית אודותיו ראה - נחמי'. דברי ספר המחבר בעל תרי"ב. שבט
פרשת שבת שבט, ט"ו שיחת גם וראה א-ב). (ס"ט, כ"ו פרק א חלק

תשמ"ב]. - ויקרא פרשת ושבת ויקהל-פקודי
סד7) ל"ט, ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ספר ראה - לקמן בהבא

אחרת. נוסחא - ואילך ב] [קכ"ז, כ"ב ע' ג חלק "התמים" ואילך.

לאה].8) דבורה מרת הצדקנית [הרבנית
השיחות9) (ספר תרצ"א בהעלותך פרשת רבנו רשימת גם ראה

מדובראוונע נחמי' לר' הזקן אדמו"ר מאמר שמביא ,(234 ע' תרצ"א
מדרגה הוא אך צדיק, הי' נח . . צדק:. הצמח אדמו"ר כ"ק אודות
מ' עם נח מנח"ם ובתיקון ינחמנו, שם על נח ונקרא התיקון, שלפני
המשנה, סיום שהוא לאחריו ומ"ם המשנה, התחלת שהוא לפניו

בהווה. מנח"ם בעתיד, ינחמנ"ו
חלק10) 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.

(11- מהאמיל. עפשטיין הלוי מרדכי בר' אייזיק יצחק ר' הרב
וש"נ. .11 הערה 52 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה



��"c"ag i`iyp" zxezn

לכנוס הזוכים בין להיות קווינו לא גם הצעירים האברכים ואנחנו הגדול, רבנו לפני המאמר לחזור
העליון. בגןֿעדן פנימה

היו תקל"חֿתקנ"ט, בשנות בליאזני ישבו אשר התלמידים בין קדם, בשנות הלשון סגנון הי' כן -

בשם יחידות על לכנוס מחכים היו בו אשר הראשון החדר היכל, בשם מדרשם בית מקום את קוראים
- העליון. גןֿעדן הגדול, רבנו כ"ק ישב בו אשר והחדר התחתון, גןֿעדן

הי' היום וכל - אייזיק ר' החסיד מספר - קטן ילד [=הצמחֿצדק] זה רבנו כ"ק הי' ההיא בעת
בברכות בקי והי' ברורה, בשפה מדבר והי' הברכות, אמירת אתו למד רבנו כי הגדול, רבנו של בחדרו
שנים, שש בן כנער במהירות ועברי שבכתב אותיות וקורא פה, בעל הנהנין ברכות קריאתֿשמע, השחר,

ואחרונים. ראשונים ונביאים שבכתב מתורה מעשיות כמה ידע וכבר

* * *

היתה הרבנית אמו אשר ידענו כולנו כי זה, נכדו את הוא מחבב הגדול רבנו כי כולנו, היינו יודעים
הגדולים. החסידים כאחד הגדול לרבנו ומסורה אלקים, ויראת בדעת גדולה אשה

הוא והלאה תקנ"ג משנת רבנו חיי אשר ידענו כולנו כי החסידים, בקרב לה הי' חשיבות ויתרון
לאור נהנים בנינו ובני בנינו החדשים החסידים וכולנו הגדול, רבנו עבור בפועל נפשה מסירת תודת

בגללה. הגדול רבנו

* * *

ycew zexb`
תשט"ז כסלו, א' ב"ה,

ברוקלין.

שי' ארי' מו"ה בצ"צ עוסק נו"נ אי"א הרה"ח

וברכה! שלום

הגולגולת. ומבנה רפואה לעניני בהנוגע הסיפור אודות ובמ"ש בשבת, משני מכתבו קבלת מאשרים

והוא: זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח מכ"ק ששמעתי למה הכוונה כנראה

קרא עתה זה אשר גדולה בהתפעלות הבית מבני אחד אליו פנה נ"ע, (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו

בכתבי הענין שנמצא אדמו"ר, כ"ק וענהו בראש, (ניערווין) העצבים מהלך ע"ד חדשה תגלית ע"ד

כתבים הביכל את והוציא והשו"ע, התניא בעל הזקן אדמו"ר כ"ק של בנו האמצעי אדמו"ר של חסידות

שידע אלא הרפואות, בעניני מומחיותו מפני לא בזה האמצעי אדמו"ר שידע וסיים, בפנים, לו והראה

ובצלמו. בדמותו הוא התחתון שאדם העליון, באדם שהם כמו הענינים

בעת היתה הזה הבית מבן שהאמירה אדמו"ר, מו"ח כ"ק שהוסיף רבו, בלשון לומר אדם וחייב

בדברים, אז אליו שיפנו נוחה דעתו היתה לא ובכלל ידים, לנטילת ידיו את מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק שנגב

כנ"ל. ענה המוציא ברכת ולאחרי האומר, על הביט רק האמירה בשעת ולכן

הנגיבה, בעת גם אלא הנטילה ברכת אמירת בעת רק לא כוונה שיש קמ"ל, אורחא אגב ומילתא

מבלבל. זולתו דבור ובמילא

הרבים, את גם בתוכנו ויזכה כת"ר את יענין ובטח כבר, לא זה שי"ל ליובאוויטש הקובץ מוסג"פ

בו. תלוי הרבים וזכות

בברכה.
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ycew zexb`
תשט"ז כסלו, ג' ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

אודותם שכותב הענינים בכל שצדק את"ל אפילו והנה לידי. הגיע בעתו תשרי משילהי כתבו

ה בביאורם, מושללתוגם יאוש של ורגש וענין רוח נמיכת שהוא שבמכתבו והמסקנא יוצא פועל

לגמרי. ומופרכת

המתפללת היא אחת נפש היתה אם כדבריו הי' שהאמת המבואר, וע"ד נכון, אינו הנ"ל שגם ובפרט

בכל מ"ש שע"פ מקומות, ובכמה וגו', המעלות שיר ד"ה תו"א כ"ה, סי' סוף אגה"ק ג"כ וראה וכו',

ועצומה, רבה התעוררות לעורר ביכולתם אודותם שכותב הרוח ומצב הענינים שאדרבה פשוט הנ"ל

ענינים. מבכמה יותר ועוד דשמיא סייעתא צריך לזה שגם שמובן אלא

התורה, ולפנימיות ומצותי' לתורה יותר לקרבם פירוש להזולת צדקה בנתינת - לזה העצה והרי

אותו. גם מלמע' מקרבים שאז

היזק עוד ואדרבה כו', תועלת ללא זמן אבוד רק ולא ומצות בתורה גרעון בזה והשקו"ט והבלבולים

בדבר. יש

ע"י יותר ועוד דבורו ע"י בזה, חבריו כל על גם ולהשפיע הישיבה סדרי לשמור עצמו את ויכריח

הזולת. בקרבת גם אומץ ויוסיף תמים הנהגת להיות שצריך איך חי' דוגמא שיהי'

לו ויבאר זה, בכל יכנס לא הנה ובטו"מ, בשקו"ט להכנס בהצעה הפעם עוד הרע היצר וכשיבוא

מלבד לעניניו פנוי' רגע לו אין הנה עצמו, מצד לי' ניחא שבהפקירא ח"ו כנעני עבד ואפילו עבד, שהוא

האדון. בעבודת לעבודתו בהנוגע שקו"ט בשביל אפילו זמנו לבטל רשאי ואינו האדון, עבודת

מציאות רק לא צ"ל וזה תו"ת, בישיבת הוא נמצא - וזמניהם לימודיו יסדר איך פרטים ששואל במה

עס ווי טאן און פאלגען מ'דארף אז פשוט היינו בעניניו, גם שם נמצא שצ"ל אלא גשמי, ובמקום בגשם

הישיבה. של והמשפיע הר"מ דעם בא אויס קומט

טפי. מעלי דפשיט כל רז"ל פסק ידוע וכבר האמור, בכל לבשו"ט בברכה

תשט"ז כסלו, ג' ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

מענה ג"כ ימצא בתוכנו אשר מכתבי, קבל בינתים ובודאי חשון, כ"ד מח', מכתבו קבלת מאשרים

ועאכו"כ להתרשם אין בודאי אשר להוסיף וזאת זה, במכתבו כותב אודותם מהבעיות חשוב חלק על

שאין הידועה ובהאמתלא בפעולותיהם, מרשלים לפעמים הצבור שעסקני ממה יאוש של מעין להרגיש

אמת-לא). היא אמתלא אשר הרמז ידוע (וכבר וכו' כו' לעשות מה

בסוף דמשיחא עקבתא דתקופת חז"ל במאמר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם וידוע

המגרעות אודות שם שהמדובר אף שבשמים, אבינו על אלא להשען לנו אין אנו כ"פ, שם שנשנה סוטה, מס'

מאומה לעשות שאין עצמו ומתרץ ידים בחבוק יושב הישראלי איש אשר ופירש ההיא, דתקופה והקללות

דמשיחא. עקבתא דתקופת דקללות בגדר נכנס ובמילא התורה, היפך ה"ז וכו' להשען אם כי

עובר רוח מצב אלא זה שאין ובודאי מהנ"ל, שנתרשם שנים כמה בצ"צ הוא שעוסק עליו ופלא

והתעוררות. לתוספת ויבוא

בברכה,

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

מזכיר
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ycew zexb`
תשט"ז כסלו, ג' ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

אודותם שכותב הענינים בכל שצדק את"ל אפילו והנה לידי. הגיע בעתו תשרי משילהי כתבו

ה בביאורם, מושללתוגם יאוש של ורגש וענין רוח נמיכת שהוא שבמכתבו והמסקנא יוצא פועל

לגמרי. ומופרכת

המתפללת היא אחת נפש היתה אם כדבריו הי' שהאמת המבואר, וע"ד נכון, אינו הנ"ל שגם ובפרט

בכל מ"ש שע"פ מקומות, ובכמה וגו', המעלות שיר ד"ה תו"א כ"ה, סי' סוף אגה"ק ג"כ וראה וכו',

ועצומה, רבה התעוררות לעורר ביכולתם אודותם שכותב הרוח ומצב הענינים שאדרבה פשוט הנ"ל

ענינים. מבכמה יותר ועוד דשמיא סייעתא צריך לזה שגם שמובן אלא

התורה, ולפנימיות ומצותי' לתורה יותר לקרבם פירוש להזולת צדקה בנתינת - לזה העצה והרי

אותו. גם מלמע' מקרבים שאז

היזק עוד ואדרבה כו', תועלת ללא זמן אבוד רק ולא ומצות בתורה גרעון בזה והשקו"ט והבלבולים

בדבר. יש

ע"י יותר ועוד דבורו ע"י בזה, חבריו כל על גם ולהשפיע הישיבה סדרי לשמור עצמו את ויכריח

הזולת. בקרבת גם אומץ ויוסיף תמים הנהגת להיות שצריך איך חי' דוגמא שיהי'

לו ויבאר זה, בכל יכנס לא הנה ובטו"מ, בשקו"ט להכנס בהצעה הפעם עוד הרע היצר וכשיבוא

מלבד לעניניו פנוי' רגע לו אין הנה עצמו, מצד לי' ניחא שבהפקירא ח"ו כנעני עבד ואפילו עבד, שהוא

האדון. בעבודת לעבודתו בהנוגע שקו"ט בשביל אפילו זמנו לבטל רשאי ואינו האדון, עבודת

מציאות רק לא צ"ל וזה תו"ת, בישיבת הוא נמצא - וזמניהם לימודיו יסדר איך פרטים ששואל במה

עס ווי טאן און פאלגען מ'דארף אז פשוט היינו בעניניו, גם שם נמצא שצ"ל אלא גשמי, ובמקום בגשם

הישיבה. של והמשפיע הר"מ דעם בא אויס קומט

טפי. מעלי דפשיט כל רז"ל פסק ידוע וכבר האמור, בכל לבשו"ט בברכה

תשט"ז כסלו, ג' ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

מענה ג"כ ימצא בתוכנו אשר מכתבי, קבל בינתים ובודאי חשון, כ"ד מח', מכתבו קבלת מאשרים

ועאכו"כ להתרשם אין בודאי אשר להוסיף וזאת זה, במכתבו כותב אודותם מהבעיות חשוב חלק על

שאין הידועה ובהאמתלא בפעולותיהם, מרשלים לפעמים הצבור שעסקני ממה יאוש של מעין להרגיש

אמת-לא). היא אמתלא אשר הרמז ידוע (וכבר וכו' כו' לעשות מה

בסוף דמשיחא עקבתא דתקופת חז"ל במאמר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם וידוע

המגרעות אודות שם שהמדובר אף שבשמים, אבינו על אלא להשען לנו אין אנו כ"פ, שם שנשנה סוטה, מס'

מאומה לעשות שאין עצמו ומתרץ ידים בחבוק יושב הישראלי איש אשר ופירש ההיא, דתקופה והקללות

דמשיחא. עקבתא דתקופת דקללות בגדר נכנס ובמילא התורה, היפך ה"ז וכו' להשען אם כי

עובר רוח מצב אלא זה שאין ובודאי מהנ"ל, שנתרשם שנים כמה בצ"צ הוא שעוסק עליו ופלא

והתעוררות. לתוספת ויבוא

בברכה,

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

מזכיר
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(È)·˜ÚÈ ‡ˆiÂ.ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל ידי על «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכנען

"וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל ּבפרׁשתֹו הענין ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹהפסיק

הראׁשֹון לענין חזר ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר ּכי :עׂשו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

‡ˆiÂ.יעקב וּיל" אּלא לכּתב צרי היה לא «≈≈ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? הזּכיר ולּמה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָחרנה",

רׁשם עֹוׂשה הּמקֹום מן ׁשהּצּדיקצּדיק ׁשּבזמן ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

מּׁשם, יצא הדרּה, הּוא זיוּה הּוא הֹודּה, הּוא ֲִִִָָָָָָָָּבעיר,

וכן הדרּה, ּפנה זיוּה ּפנה הֹודּה, א)ּפנה "וּתצא(רות ְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָָ

ורּות ּבנעמי האמּור הּמקֹום", Á¯�‰:מן CÏiÂ.יצא ְְֳִִַָָָָ«≈∆»»»ָָ

ÌB˜na(È‡)לחרן:ללכת ÚbÙiÂ.הזּכיר לא ְֶֶָָָ«ƒ¿««»ְִִֹ

מקֹום, ּבאיזה ּבמקֹוםהּכתּוב הּנזּכר ּבּמקֹום אּלא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּמֹורּיה, הר הּוא כב)אחר, "וּירא(לעיל ְֱִֵֶֶַַַַַַָ

מרחֹוק": ט"ז)ּכמֹו.ÚbÙiÂאתֿהּמקֹום :(יהושע ֵֶַָָ«ƒ¿«ְ

ּביריחֹו", יט)"ּופגע ורּבֹותינּו(שם ּבדּבׁשת". "ּופגע ְְְִִֵֶַַַַָָ

כז)ּפרׁשּו ּכמֹו:(ברכות ּתפּלה ז)לׁשֹון "ואל(ירמיה ְְְְְִֵַָ

ּבי", ערבית,ּתפּגע ּתפּלת יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ

ׁשּקפצה ללּמד 'וּיתּפּלל', ּכתב ולא הּכתּוב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשּנה

הארץ הּנׁשה'לֹו 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש (חוליןּכמֹו ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

‰LÓM:צא) ‡·ŒÈk.הּׁשמׁש "וּיבא לכּתב לֹו היה ƒ»«∆∆ְִֶֶַַָָָֹֹ

לֹו ׁשּׁשקעה מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא ׁשם", ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָוּילן

ׁשם: ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם ÌNiÂהחּמה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ«»∆
ÂÈ˙L‡¯Ó.,לראׁשֹו סביב מרזב ּכמין ׁשּיראעׂשאן ¿«¬…»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

זֹו, עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות זאתמּפני ְְְִִִִִֵַָֹ

אֹומרת:אֹומרת: וזאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח 'עלי ְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

אחת, אבן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשאן מּיד יּניח', ֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָ'עלי

ׂשם אׁשר האבן את "וּיּקח ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוזהּו

‰‰e‡מראׁשתיו": ÌB˜na ·kLiÂ.,מעּוט לׁשֹון ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ

ּבבית ׁשּׁשּמׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָּבאֹותֹו

ּבּתֹורה: עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעבר

(·È)ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ.ּתחּלה ּכעֹולים ואחר …ƒ¿…¿ƒְְִִַַָָ

חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָיֹורדים,

לרקיע ועלּו לארץלארץ, חּוצה מלאכי וירדּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ÂÈÏÚ(È‚)ללּוֹותֹו: ·v�.לׁשמרֹו:˜ÁˆÈ È‰Ï‡Â. ְַƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ׁשּלא ּפי על ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאף

'אלהי לכּתב ּבחּייהם הּצּדיקים על ׁשמֹו ְְְֱִִִֵֵֶַַַַֹֹהּוא,

ׁשּנאמר: מּׁשּום טו)ּפלֹוני' לא(איוב ּבקדֹוׁשיו "הן ְְֱִִִֵֶֶַָֹ

עיניו ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ּכאן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָיאמין",

מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת הּוא והרי ּבּבית ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוכלּוא

ÈÏÚ‰:(תנחומא) ·ÎL.(שם הּקדֹוׁש(חולין קּפל …≈»∆»ִֵַָ

ּתחּתיו, יׂשראל ארץ ּכל הּוא ׁשּתהאּברּו לֹו רמז ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה אּמֹות, (ּכד' לבניו ליּכבׁש ְְְִֵֶֶֶַָָָָנֹוחה
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"וכן.zˆ¯Ùe(È„)אדם): ּכמֹו יפרץ":וחזקּת, ָָ»«¿»ְְְְְִֵַָָֹ

(ÂË)CnÚ ÈÎ�‡.ּומּלבן מעׂשו ירא ׁשהיה :לפי »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ

È˙ÈNÚŒÌ‡ ¯L‡ „Ú.ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי''אם' «¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַ

צ) CÏ:(גיטין Èz¯ac.ּׁשהבטחּתי מה ,ועלי לצרּכ ƒ«¿ƒ»ְְְְְְִִֶֶַַָָ

ׁשּלא לעׂשו, ולא הבטחּתיו ל זרעֹו, על ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹלאברהם

"ּכי אּלא: זרע', ל יּקרא יצחק 'ּכי לֹו: ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאמרּתי

ולֹו ,ּול 'לי, ּכל וכן יצחק, ּכל ולא ְְְְְְְִִִֵָָָָֹּביצחק",

על, לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדּבּור אצל הּסמּוכים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָולהם'

לכן: קדם ּדּבר לא יעקב עם ׁשהרי יֹוכיח, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹוזה

(ÊË)ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ�‡Â.יׁשנּתי לא ידעּתי, ׁשאם ¿»…ƒ…»»¿ƒְְִִִֶַַָָֹ

ּכזה: קדֹוׁש ‡ÌÈ‰Ï(ÊÈ)ּבמקֹום ˙ÈaŒÌ‡ Èk.אמר ְֶָָָƒƒ≈¡…ƒַָ

הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי רּבי ּבׁשם אלעזר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻרּבי

ׁשּפּועֹו ואמצע ׁשבע ּבבאר ּביתעֹומד ּכנגד מּגיע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה עֹומד ׁשבע ׁשּבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדׁש',

ּובנימין, יהּודה ׁשּבין ּבּגבּול ּבצפֹונּה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוירּוׁשלים

ׁשּבין ּבּגבּול ּבנימין נחלת ׁשל ּבּצפֹון היה אל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּובית

ּבבארֿ ׁשרגליו סּלם נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּבנימין

נגד ׁשּפּועֹו אמצע מּגיע ּבביתֿאל, וראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשבע

הּקדֹוׁש ׁשאמר רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָירּוׁשלים,

ּבלא ויּפטר מלֹוני, לבית ּבא זה 'צּדיק הּוא: ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹּברּו

לירּוׁשל קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד ּביתֿאל,לינה'? ים ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

ּכן? לֹומר למדנּו ּומהיכן ירּוׁשלים. ולא היא לּוז ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹוזֹו

היא וזֹו לכאן, ּובא הּמֹורּיה הר ׁשּנעקר אני ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָאֹומר

ּבית ׁשּבא חּלין', 'ּבׁשחיטת האמּורה הארץ ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻקפיצת

"וּיפּגע וזהּו: ּביתֿאל, עד לקראתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּמקּדׁש

ּבית על יעקב כׁשעבר ּתאמר ואם ְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹּבּמקֹום".

לּביּה יהיב לא איהּו ׁשם? עּכבֹו לא מּדּוע ְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּמקּדׁש,

הּׁשמים ּומן אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהתּפּלל

'ּגיד ּבפרק ּכדאמרינן אזל, חרן עד איהּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָיעּכבּוהּו

לחרן, מטא ּכי חרנה", וּיל" מֹוכיח: ּוקרא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּנׁשה'.

ּבֹו ׁשהתּפּללּו מקֹום על ׁשעברּתי 'אפׁשר ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאמר:

למהּדר ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? התּפּללּתי ולא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹאבֹותי

לא אל, (ּבית הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוחזר

ׁשם ועל לירּוׁשלים, אּלא לעי, הּסמּו הּוא ְִִֵֶֶַַַַָָָָזה

קראּה: האלהים עיר הר"ׁשהיתה והּוא אל", ּבית ְְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹ

הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמֹורּיה

ונעלה "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן יצחק, ּבֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשהתּפּלל

ּכיצחק ולא 'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא ְְְְְְְִֶַַָָָָֹֹוגֹו'".

עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּקראֹו

מדּיק): רׁש"י מּפרּוׁש 'מה.BpŒ‰Ó¯‡ּכאן ּתרּגּום: ְִִֵַָָֻ«»ְַַ

ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם דחילּו, הדין'. אתרא ְְְְִִֵֵַָָָָּדחילּו

למלּבׁש:סֹוכלתנּו. ‰ÌÈÓMּוכסּו ¯ÚL ‰ÊÂ.מקֹום ְְְְְִַָ¿∆«««»»ƒְ

ׁשּבית ּומדרׁשֹו הּׁשמימה, ּתפּלתם לעלֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּתפּלה

מעלה ׁשל ׁשלהּמקּדׁש הּמקּדׁש ּבית ּכנגד מכּון ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
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"וכן.zˆ¯Ùe(È„)אדם): ּכמֹו יפרץ":וחזקּת, ָָ»«¿»ְְְְְִֵַָָֹ

(ÂË)CnÚ ÈÎ�‡.ּומּלבן מעׂשו ירא ׁשהיה :לפי »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ

È˙ÈNÚŒÌ‡ ¯L‡ „Ú.ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי''אם' «¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַ

צ) CÏ:(גיטין Èz¯ac.ּׁשהבטחּתי מה ,ועלי לצרּכ ƒ«¿ƒ»ְְְְְְִִֶֶַַָָ

ׁשּלא לעׂשו, ולא הבטחּתיו ל זרעֹו, על ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹלאברהם

"ּכי אּלא: זרע', ל יּקרא יצחק 'ּכי לֹו: ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאמרּתי

ולֹו ,ּול 'לי, ּכל וכן יצחק, ּכל ולא ְְְְְְְִִִֵָָָָֹּביצחק",

על, לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדּבּור אצל הּסמּוכים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָולהם'

לכן: קדם ּדּבר לא יעקב עם ׁשהרי יֹוכיח, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹוזה

(ÊË)ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ�‡Â.יׁשנּתי לא ידעּתי, ׁשאם ¿»…ƒ…»»¿ƒְְִִִֶַַָָֹ

ּכזה: קדֹוׁש ‡ÌÈ‰Ï(ÊÈ)ּבמקֹום ˙ÈaŒÌ‡ Èk.אמר ְֶָָָƒƒ≈¡…ƒַָ

הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי רּבי ּבׁשם אלעזר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻרּבי

ׁשּפּועֹו ואמצע ׁשבע ּבבאר ּביתעֹומד ּכנגד מּגיע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה עֹומד ׁשבע ׁשּבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדׁש',

ּובנימין, יהּודה ׁשּבין ּבּגבּול ּבצפֹונּה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוירּוׁשלים

ׁשּבין ּבּגבּול ּבנימין נחלת ׁשל ּבּצפֹון היה אל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּובית

ּבבארֿ ׁשרגליו סּלם נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּבנימין

נגד ׁשּפּועֹו אמצע מּגיע ּבביתֿאל, וראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשבע

הּקדֹוׁש ׁשאמר רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָירּוׁשלים,

ּבלא ויּפטר מלֹוני, לבית ּבא זה 'צּדיק הּוא: ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹּברּו

לירּוׁשל קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד ּביתֿאל,לינה'? ים ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

ּכן? לֹומר למדנּו ּומהיכן ירּוׁשלים. ולא היא לּוז ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹוזֹו

היא וזֹו לכאן, ּובא הּמֹורּיה הר ׁשּנעקר אני ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָאֹומר

ּבית ׁשּבא חּלין', 'ּבׁשחיטת האמּורה הארץ ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻקפיצת

"וּיפּגע וזהּו: ּביתֿאל, עד לקראתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּמקּדׁש

ּבית על יעקב כׁשעבר ּתאמר ואם ְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹּבּמקֹום".

לּביּה יהיב לא איהּו ׁשם? עּכבֹו לא מּדּוע ְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּמקּדׁש,

הּׁשמים ּומן אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהתּפּלל

'ּגיד ּבפרק ּכדאמרינן אזל, חרן עד איהּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָיעּכבּוהּו

לחרן, מטא ּכי חרנה", וּיל" מֹוכיח: ּוקרא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּנׁשה'.

ּבֹו ׁשהתּפּללּו מקֹום על ׁשעברּתי 'אפׁשר ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאמר:

למהּדר ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? התּפּללּתי ולא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹאבֹותי

לא אל, (ּבית הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוחזר

ׁשם ועל לירּוׁשלים, אּלא לעי, הּסמּו הּוא ְִִֵֶֶַַַַָָָָזה

קראּה: האלהים עיר הר"ׁשהיתה והּוא אל", ּבית ְְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹ

הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמֹורּיה

ונעלה "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן יצחק, ּבֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשהתּפּלל

ּכיצחק ולא 'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא ְְְְְְְִֶַַָָָָֹֹוגֹו'".

עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּקראֹו

מדּיק): רׁש"י מּפרּוׁש 'מה.BpŒ‰Ó¯‡ּכאן ּתרּגּום: ְִִֵַָָֻ«»ְַַ

ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם דחילּו, הדין'. אתרא ְְְְִִֵֵַָָָָּדחילּו

למלּבׁש:סֹוכלתנּו. ‰ÌÈÓMּוכסּו ¯ÚL ‰ÊÂ.מקֹום ְְְְְִַָ¿∆«««»»ƒְ

ׁשּבית ּומדרׁשֹו הּׁשמימה, ּתפּלתם לעלֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּתפּלה

מעלה ׁשל ׁשלהּמקּדׁש הּמקּדׁש ּבית ּכנגד מכּון ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
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ìëå íéýìû úéa äéäé äávî ézîù-øLà£¤©̧Ÿ§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ
Cì epøOrà øOr éì-ïzz øLài''yx:ìåçá ë''òéðù £¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

èëà-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥
íã÷i''yx:áíL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå ¤«¤©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈
ìLøàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàö-éøãr äL §¨³¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´

ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãrä e÷Lé àåää©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬
øàaäi''yx:âeììâå íéøãrä-ìë änL-eôñàðå ©§¥«§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³

:‡iÓLיח‡¯Ùˆa ·˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â ¿«»¿«¿≈«¬…¿«¿»

È‰B„q‡ ÈeL Èc ‡�·‡ ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»«¿»ƒ«ƒƒ»ƒ

ÏÚ ‡ÁLÓ ˜È¯‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»«

:dLÈ¯יט‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e ≈«¿»»¿»¿«¿»

‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e Ï‡ ˙Èa ‡e‰‰«≈≈¿«¿»

:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„כÂÌÈi˜ ¿«¿»¿«¿≈»¿«ƒ

‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ·˜ÚÈ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈

È�p¯hÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ ‡�‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a¿»¿»»≈ƒ¬»»≈¿ƒ∆ƒ

) ‡ÓÁÏלחםנ"יeÒÎe ÏÎÈÓÏ ( «¬»ְֵ¿≈«¿

:LaÏÓÏכא˙È·Ï ÌÏLa ·e˙‡Â ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿≈

ÈÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‡‰ÈÂ ‡a‡«»ƒ≈≈¿»«¿»ƒ

:‡‰Ï‡ÏכבÈc ‡„‰ ‡�·‡Â ≈»»¿«¿»»»ƒ

ÁÏÙ È‰‡ Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈»«

ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚ ÔÓ „Á«ƒ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

(א È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈ ÏË�eריגלֹוהינ"י( ¿««¬…«¿ƒְִִ

:‡Á�È„Ó È�a Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬««¬«¿≈»ƒ¿»

Â‰‡ב ‡Ï˜Á· ‡¯È· ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¿«¿»¿»

ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú ‡˙Ïz Ôn«̇»¿»»∆¿ƒ¿»¿«ƒ

Ô˜LÓ ‡È‰‰ ‡¯Èa ÔÓ È¯‡ dÏÚ¬«¬≈ƒ≈»«ƒ«¿»

‡Óet ÏÚ ‡˙a¯ ‡�·‡Â ‡i¯„Ú¬»«»¿«¿»«¿»«»

:‡¯È·„גÏk Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óe ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿«»»

é"ùø

È„nÚ(Î)מּטה: ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡.לי יׁשמר אם ַָƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְִִִֹ

ּכמֹו עּמדי, להיֹות ׁשהבטיחני הּללּו ְְְְִִִִִִֶַַַָָָהבטחֹות

:"עּמ אנכי "והּנה לי: ּכמֹו.È�¯ÓLeׁשאמר ְִִִִֵֶַָָָֹ¿»«ƒְ

:"אׁשרּֿתל ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: ÈÏŒÔ˙�Âׁשאמר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ¿»«ƒ
ÏÎ‡Ï ÌÁÏ.,"אעזב לא "ּכי ׁשאמר: ּכמֹו ∆∆∆¡…ְְֱִֶֶַָָֹ

"ולא ׁשּנאמר: נעזב, קרּוי הּוא לחם, ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוהּמבּקׁש

מבּקׁשֿלחם" וזרעֹו נעזב צּדיק לז)ראיתי :(תהלים ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָ

(‡Î)Èz·LÂ.ֿאל והׁשיבתי" לי: ׁשאמר ּכמֹו ¿«¿ƒְֲִִִֶֶַַָֹ

אלמד.·ÌBÏLהאדמה": ׁשּלא החטא, מן ׁשלם ֲָָָ¿»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

לבן: ÌÈ‰Ï‡Ïמּדרכי ÈÏ '‰ ‰È‰Â.ׁשמֹו ׁשּיחּול ְִֵַָָ¿»»ƒ≈…ƒְֶָ

ּבזרעי, ּפסּול יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעלי

זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּברּתי ׁשאמר: ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּכמֹו

לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: לאברהם, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹהבטיח

"אחרי יז)ּולזרע יּמצא(לעיל ׁשּלא מיחס זרע) . ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָֹֻ

ּפסּול): ׁשּום ‰f‡˙(Î·)ּבֹו Ô·‡‰Â.מפרׁש ּכ ְ¿»∆∆«…ְָָֹ

ואף אּלה את לי ּתעׂשה אם "והאבן", ׁשל זֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוי"ו

זאת: אעׂשה vÓ·‰אני ÈzÓN ¯L‡ ˙‡f‰ Ô·‡‰Â ֱֲִֶֶֹ¿»∆∆«…¬∆«¿ƒ«≈»
.'B‚Âעׂשה וכן ה'', קדם עלּה פלח 'אהי ּכתרּגּומֹו: ¿ְְְֲֳֵֵֵַַַָָָָ

ּביתֿ עלה "קּום לֹו: ּכׁשאמר ארם, מּפּדן ְְֲֲִֵֵֶַַַָָּבׁשּובֹו

לה)אל" מּצבה(לקמן יעקב "וּיּצב ׁשם? ּנאמר מה , ֱֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

:"נס עליה וּיּס ¯‚ÂÈÏ(‡)וגֹו' ·˜ÚÈ ‡OiÂ. ְֵֶֶֶַַָָ«ƒ»«¬…«¿»
נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּׁשּנתּבּׂשר

מפרׁש ּכ ללכת, קל ונעׂשה רגליו את ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹלּבֹו

רּבה ‰ÌÈ¯„Ú(·):ּבבראׁשית e˜LÈ.מׁשקים ְִִֵַָ«¿»¬»ƒְִַ

קצרה:הרֹועים ּבלׁשֹון ּדּבר והּמקרא העדרים, את ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

(‚)eÙÒ‡�Â.ׁשהיתה לפי להאסף, היּו רגילים ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

`viehkipy mei qelwpe`

ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ
dî÷îì øàaä ét-ìr ïáàä-úà eáéLäåi''yx: §¥¦¯¤¨¤²¤©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«

ãeøîàiå ízà ïéàî éçà á÷ré íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½
:eðçðà ïøçîäïáì-úà ízrãéä íäì øîàiå ¥«¨−̈£¨«§©´Ÿ¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´

:eðrãé eøîàiå øBçð-ïaåíBìLä íäì øîàiå ¤¨®©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−£¨´
äàa Bza ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈

ïàvä-íri''yx:æìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå ¦©«Ÿ©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½
eëìe ïàvä e÷Lä äð÷nä óñàä úr-àìŸ¥−¥«¨¥´©¦§¤®©§¬©−Ÿ§¬

erøi''yx:çeôñàé øLà ãr ìëeð àì eøîàiå §«©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ
øàaä ét ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä-ìk̈¨´£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®

ïàvä eðé÷Läåi''yx:èínr øaãî epãBò §¦§¦−©«Ÿ¤−§©¥´¦¨®
ìçøå|ärø ék äéáàì øLà ïàvä-ír äàa §¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ−̈
:àåäéìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå ¦«©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À

Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà éçà ïáì-úa©¨¨Æ£¦´¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®
øàaä ét ìrî ïáàä-úà ìâiå á÷ré Lbiå©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½

Bnà éçà ïáì ïàö-úà ÷Liåi''yx:àé÷Miå ©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬¦«©¦©¬

ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È ÔÈ¯c�‚Óe ‡i¯„Ú¬»«»¿«¿¿ƒ»«¿»≈«

‡�Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»«¿»»»»

‡Óet ÏÚ ‡�·‡ ˙È ÔÈ·È˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»

:d¯˙‡Ï ‡¯È·„דÔB‰Ï ¯Ó‡Â ¿≈»¿«¿««¬«¿

Ô¯ÁÓ e¯Ó‡Â Ôez‡ Ô�Ó ÈÁ‡ ·˜ÚÈ«¬…««¿»««¬»≈»»

:‡�Á�‡הÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ¬»¿»«¬«¿«¿«¿

:Ô�Ú„È e¯Ó‡Â ¯BÁ� ¯a Ô·Ï ˙È»»»«»«¬»¿«¿»

e¯Ó‡Âו dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»

ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ¯ ‡‰Â ÌÏL¿«¿»»≈¿«≈»¿»ƒ

:‡�ÚזÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â »»«¬«»»«ƒ

‡�Ú e˜L‡ ¯ÈÚa L�ÎÓÏ ÔcÚ ‡Ï»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»

:eÚ¯ eÏÈf‡ÂחÏek� ‡Ï e¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿«¬»»ƒ

‡i¯„Ú Ïk ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú«ƒƒ¿«¿ƒ»¬»«»

‡Óet ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È Ôe¯c�‚ÈÂƒ«¿¿»«¿»≈«»

:‡�Ú È˜L�Â ‡¯È·„ט‡e‰c „Ú ¿≈»¿«¿≈»»«¿

‡�Ú ÌÚ ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ»»

:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Ècƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

a˙י ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«

Ô·Ï„ ‡�Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡ Ô·Ï»»¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»

¯c�‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«

‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È»«¿»≈«»¿≈»

‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡�Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„יאÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜L�e ¿ƒ≈¿««¬…¿»≈

é"ùø

ּגדֹולה: ּומגנּדרין,.eÏÏ‚Âהאבן ותרּגּומֹו וגֹוללין, ְֶֶָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַ

ּובלׁשֹון עתיד ּבלׁשֹון לדּבר מׁשּתּנה הוה לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכל

ועתידעבר, היה ּכבר ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשּכל לפי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּומתיבין:.e·ÈL‰Âלהיֹות: a‡‰(Â)ּתרּגּומֹו: ְִ¿≈ƒְְִִַ»»
Ô‡v‰ŒÌÚ.ורחל" 'אתיא'. ותרּגּומֹו ּבאל"ף, הּטעם ƒ«…ְְְְֵֶַַַַַָָָָ

'אתת', ותרּגּומֹו: ּבּבי"ת, למעלה, הּטעם ְְְְֵַַַַַַַָָָָּבאה",

עׂשתה: לׁשֹון והּׁשני עֹוׂשה, לׁשֹון ‰Ô(Ê)הראׁשֹון ְְְְִִֵַָָָָ≈
ÏB„b ÌBi‰ „BÚ.ּכסבּור רֹובצים, אֹותם ׁשראה לפי «»ְְְִִֶָָָָ

אמר עֹוד. ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹׁשרֹוצים

יֹום ׂשכירי אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד "הן ְְִִֵֵֶַַָָלהם:

הּבהמֹות ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֻאּתם,

"לאֿעת כן ּפי על אף וגֹו'ׁשּלכם, הּמקנה "האסף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

�ÏÎe(Á):(ב"ר) ‡Ï.ׁשהאבן לפי להׁשקֹות, …«ְְְִֶֶֶַָ

ׁשהּוא.eÏÏ‚Âּגדֹולה: לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם זה ְָ¿»¬ְְְְְִִֶֶַָֻ

עתיד: Ï‚iÂ(È)לׁשֹון ·˜ÚÈ LbiÂ.ׁשּמעביר ּכאדם ְִָ«ƒ««¬…«»∆ְֲִֶַָָ

הּפקק ּגדֹולאת ׁשּכחֹו להֹודיע צלֹוחית, ּפי מעל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

רבה) ּברּוח.j·iÂ(È‡):(בראשית ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְִֶַָָ

לפי אחר: ּדבר לקבּורה. עּמֹו נכנסת ׁשאינּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּקדׁש

אבי עבד 'אליעזר, אמר: ריקנּיֹות. ּבידים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבא

אין ואני ּומגּדנֹות, ּוצמידים נזמים ּבידיו היּו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָאּבא,

אביו ּבמצות עׂשו ּבן אליפז ׁשרדף לפי ּכלּום'. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבידי

ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ּולפי והּׂשיגֹו, להרגֹו, ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָאחריו

לּצּוּוי אעׂשה 'מה לֹו: אמר ידֹו. מׁש יצחק, ְֱִִֶֶֶַַַָָָָָׁשל

והעני ּׁשּבידי, מה 'טל יעקב: לֹו אמר אּבא'? ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשל



אי `viehkipy mei qelwpe`

ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ
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ãeøîàiå ízà ïéàî éçà á÷ré íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½
:eðçðà ïøçîäïáì-úà ízrãéä íäì øîàiå ¥«¨−̈£¨«§©´Ÿ¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´

:eðrãé eøîàiå øBçð-ïaåíBìLä íäì øîàiå ¤¨®©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−£¨´
äàa Bza ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈

ïàvä-íri''yx:æìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå ¦©«Ÿ©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½
eëìe ïàvä e÷Lä äð÷nä óñàä úr-àìŸ¥−¥«¨¥´©¦§¤®©§¬©−Ÿ§¬

erøi''yx:çeôñàé øLà ãr ìëeð àì eøîàiå §«©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ
øàaä ét ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä-ìk̈¨´£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®

ïàvä eðé÷Läåi''yx:èínr øaãî epãBò §¦§¦−©«Ÿ¤−§©¥´¦¨®
ìçøå|ärø ék äéáàì øLà ïàvä-ír äàa §¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ−̈
:àåäéìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå ¦«©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À

Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà éçà ïáì-úa©¨¨Æ£¦´¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®
øàaä ét ìrî ïáàä-úà ìâiå á÷ré Lbiå©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½

Bnà éçà ïáì ïàö-úà ÷Liåi''yx:àé÷Miå ©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬¦«©¦©¬

ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È ÔÈ¯c�‚Óe ‡i¯„Ú¬»«»¿«¿¿ƒ»«¿»≈«

‡�Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»«¿»»»»

‡Óet ÏÚ ‡�·‡ ˙È ÔÈ·È˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»

:d¯˙‡Ï ‡¯È·„דÔB‰Ï ¯Ó‡Â ¿≈»¿«¿««¬«¿

Ô¯ÁÓ e¯Ó‡Â Ôez‡ Ô�Ó ÈÁ‡ ·˜ÚÈ«¬…««¿»««¬»≈»»

:‡�Á�‡הÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ¬»¿»«¬«¿«¿«¿

:Ô�Ú„È e¯Ó‡Â ¯BÁ� ¯a Ô·Ï ˙È»»»«»«¬»¿«¿»

e¯Ó‡Âו dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»

ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ¯ ‡‰Â ÌÏL¿«¿»»≈¿«≈»¿»ƒ

:‡�ÚזÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â »»«¬«»»«ƒ

‡�Ú e˜L‡ ¯ÈÚa L�ÎÓÏ ÔcÚ ‡Ï»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»

:eÚ¯ eÏÈf‡ÂחÏek� ‡Ï e¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿«¬»»ƒ

‡i¯„Ú Ïk ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú«ƒƒ¿«¿ƒ»¬»«»

‡Óet ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È Ôe¯c�‚ÈÂƒ«¿¿»«¿»≈«»

:‡�Ú È˜L�Â ‡¯È·„ט‡e‰c „Ú ¿≈»¿«¿≈»»«¿

‡�Ú ÌÚ ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ»»

:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Ècƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

a˙י ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«

Ô·Ï„ ‡�Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡ Ô·Ï»»¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»

¯c�‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«

‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È»«¿»≈«»¿≈»

‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡�Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„יאÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜L�e ¿ƒ≈¿««¬…¿»≈

é"ùø

ּגדֹולה: ּומגנּדרין,.eÏÏ‚Âהאבן ותרּגּומֹו וגֹוללין, ְֶֶָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַ

ּובלׁשֹון עתיד ּבלׁשֹון לדּבר מׁשּתּנה הוה לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכל

ועתידעבר, היה ּכבר ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשּכל לפי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּומתיבין:.e·ÈL‰Âלהיֹות: a‡‰(Â)ּתרּגּומֹו: ְִ¿≈ƒְְִִַ»»
Ô‡v‰ŒÌÚ.ורחל" 'אתיא'. ותרּגּומֹו ּבאל"ף, הּטעם ƒ«…ְְְְֵֶַַַַַָָָָ

'אתת', ותרּגּומֹו: ּבּבי"ת, למעלה, הּטעם ְְְְֵַַַַַַַָָָָּבאה",

עׂשתה: לׁשֹון והּׁשני עֹוׂשה, לׁשֹון ‰Ô(Ê)הראׁשֹון ְְְְִִֵַָָָָ≈
ÏB„b ÌBi‰ „BÚ.ּכסבּור רֹובצים, אֹותם ׁשראה לפי «»ְְְִִֶָָָָ

אמר עֹוד. ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹׁשרֹוצים

יֹום ׂשכירי אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד "הן ְְִִֵֵֶַַָָלהם:

הּבהמֹות ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֻאּתם,

"לאֿעת כן ּפי על אף וגֹו'ׁשּלכם, הּמקנה "האסף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

�ÏÎe(Á):(ב"ר) ‡Ï.ׁשהאבן לפי להׁשקֹות, …«ְְְִֶֶֶַָ

ׁשהּוא.eÏÏ‚Âּגדֹולה: לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם זה ְָ¿»¬ְְְְְִִֶֶַָֻ

עתיד: Ï‚iÂ(È)לׁשֹון ·˜ÚÈ LbiÂ.ׁשּמעביר ּכאדם ְִָ«ƒ««¬…«»∆ְֲִֶַָָ

הּפקק ּגדֹולאת ׁשּכחֹו להֹודיע צלֹוחית, ּפי מעל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

רבה) ּברּוח.j·iÂ(È‡):(בראשית ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְִֶַָָ

לפי אחר: ּדבר לקבּורה. עּמֹו נכנסת ׁשאינּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּקדׁש

אבי עבד 'אליעזר, אמר: ריקנּיֹות. ּבידים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבא

אין ואני ּומגּדנֹות, ּוצמידים נזמים ּבידיו היּו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָאּבא,

אביו ּבמצות עׂשו ּבן אליפז ׁשרדף לפי ּכלּום'. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבידי

ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ּולפי והּׂשיגֹו, להרגֹו, ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָאחריו

לּצּוּוי אעׂשה 'מה לֹו: אמר ידֹו. מׁש יצחק, ְֱִִֶֶֶַַַָָָָָׁשל

והעני ּׁשּבידי, מה 'טל יעקב: לֹו אמר אּבא'? ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשל



��`viehkiyily meiqelwpe`

jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷réi''yx:áéãbiå ©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§©©¥̧
ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷ré©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈

äéáàì ãbzå õøzå àeäi''yx:âérîLë éäéå ®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©
òîL-úà ïáì|Búàø÷ì õøiå Búçà-ïa á÷ré ¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨¦§¨Æ

øtñéå Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®©§©¥´
älàä íéøácä-ìk úà ïáììi''yx:ãéBì øîàiå §¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤©³Ÿ¤Æ

Lãç Bnr áLiå äzà éøNáe éîör Cà ïáì̈½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−¬Ÿ¤
íéîéi''yx:åèäzà éçà-éëä á÷réì ïáì øîàiå ¨¦«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨

EzøkNn-äî él äãébä ípç éðzãáråi''yx: ©«£©§©−¦¦¨®©¦¬¨¦−©©§ª§¤«
æèíLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬

:ìçø äpèwäæéäúéä ìçøå úBkø äàì éðérå ©§©−̈¨¥«§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈
äàøî úôéå øàz-úôéi''yx:éùéìùçéáäàiå §©−Ÿ©¦©¬©§¤«©¤«¡©¬

íéðL òáL Eãárà øîàiå ìçø-úà á÷ré©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©¨¦½

:‡Î·e dÏ˜ ˙È Ì¯‡ÂיבÈeÁÂ «¬≈»»≈¿»¿«ƒ

‰e·‡„ ‰Á‡ ¯· È¯‡ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»

˙Ë‰¯e ‡e‰ ‰˜·¯ ¯· È¯‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«

:‰e·‡Ï ˙‡ÈeÁÂיג„k ‰Â‰Â ¿«ƒ«¿»»«¬»«

¯a ·˜ÚÈ ÚÓL ˙È Ô·Ï ÚÓL¿«»»»≈««¬…«

dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰¯e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈

d˙È·Ï dÏÚ‡Â dÏ ˜ÈM�Â¿«ƒ≈¿«¬≈¿≈≈

‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô·ÏÏ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»»ƒ¿»«»

:ÔÈl‡‰ידÌ¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â »ƒ≈«¬«≈»»¿«

Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂ z‡ È¯N·e È·È¯»̃ƒƒƒ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ≈¿«

:ÔÈÓBÈטו·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â ƒ«¬«»»¿«¬…

ÈeÁ ÔbÓ È�pÁÏÙ˙Â z‡ ÈÁ‡cÓ‰¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ«»«ƒ

:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏטזÔÈz¯z Ô·ÏÏe ƒ»«¿»¿»»«¿≈

ÌeLÂ ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ô�a¿»«¿»≈»¿

:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊיזÔÈ‡È ‰‡Ï È�ÈÚÂ ¿∆¿»»≈¿≈≈≈»»¬»

‡È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯· ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â¿»≈¬««ƒ»¿≈»¿»¬»

:‡ÂÊÁ·יחÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ÌÁ¯e ¿∆¿»¿≈«¬…»»≈

ÏÁ¯a ÔÈ�L Ú·L CpÁÏÙ‡ ¯Ó‡Â«¬«∆¿¿ƒ»¿«¿ƒ¿»≈

é"ùø

ּכּמת': ‰e‡(È·)חׁשּוב ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk.קרֹוב ֵַָƒ¬ƒ»ƒ»ָ

ּכמֹו: יג)לאביה, אנחנּו".(לעיל אחים "אנׁשים ְְְֲֲִִִַָָָָ

אחיו אני ּגם ּבא, הּוא לרּמאּות 'אם ְְֲִִִִַַָָָָּומדרׁשֹו:

רבקה, ּבן אני ּגם הּוא, ּכׁשר אדם ואם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּברּמאּות,

הּכׁשרה': È·‡Ï‰אחֹותֹו „bzÂ.(ב"ר)ׁשאּמּה לפי ְֲֵַָ««≈¿»ƒ»ְִִֶָ

לֹו: אּלא להּגיד לּה היה ולא ı¯iÂ(È‚)מתה, ְְִֵֶַָָָָָֹ«»»
B˙‡¯˜Ï.(ב"ר),טעּון הּוא ממֹון עבדּכסבּור, ׁשהרי ƒ¿»ְֲֵֶֶֶָָָ

טעּונים ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא .aÁÈÂ˜:הּבית ְְְֲִִִַַַַָָָָ«¿«∆
הביא זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּכׁשּלא

ּבחיקֹו' L�ÈÂBÏ:(ב"ר)והּנם 'ׁשּמא.˜ אמר: ְְִֵָ«¿«∆ֶַָָ

ּבפיו' והם הביא Ô·ÏÏ:(ב"ר)מרּגלּיֹות ¯tÒÈÂ. ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»
אחיו אנס מּתֹו אּלא ּבא ממֹונֹוׁשּלא וׁשּנטלּו ְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ

È¯N·e(È„)מּמּנּו: ÈÓˆÚ C‡.לי אין מעּתה ִֶ««¿ƒ¿»ƒִֵֵַָ

מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל הּביתה, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָלאסּפ

עׂשה, וכן ימים חדׁש ּב אטּפל לאקּורבה זֹו ואף ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹ

צאנֹו: רֹועה ׁשהיה ‡z‰(ÂË)לחּנם, ÈÁ‡ŒÈÎ‰. ְִֶֶָָָֹ¬ƒ»ƒ«»
ּתעבדני אּתה, ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלׁשֹון

ּתבה.È�z„·ÚÂחּנם'?: ּכל וכן 'ותעבדני', ּכמֹו ִָ«¬«¿«ƒְְְְִֵֵֵַַָָ

הֹופכת והיא ּבראׁשּה, וי"ו הֹוסיף עבר לׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהיא

להּבא: קכג).¯Bk˙(ÊÈ)הּתבה ׁשהיתה(ב"ב ְֵַַָָ«ְֶָָ

הּכל ׁשהיּו ּובכתה, עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו לעלֹות ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹסבּורה

ללבן, ּבנֹות ּוׁשּתי לרבקה ּבנים 'ׁשני ְְְְְְִִִֵֵָָָָָאֹומרים:

לּקטן': והּקטּנה לּגדֹול צּורת.z‡¯הּגדֹולה הּוא ְְְַַַַַָָָָָ…«ַ

לׁשֹון: מד)הּפרצּוף, ּבּׂשרד",(ישעיה "יתארהּו ְְְֲֵֶֶַַַָ

ּבלע"ז: קלסּתר:.Ó¯‡‰קונפא"ס זיו הּוא ְַַ«¿∆ְְִֵַ

(ÁÈ)ÌÈ�L Ú·L E„·Ú‡.(ב"ר),אחדים ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒֲִִֵָָ

אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת אּמֹו: לֹו ְְְֲִִִִֶַָָָָָָׁשאמרה

ּכימים ּבעיניו "וּיהיּו ּכתיב: ׁשהרי הּוא, ׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָותדע

‰pËw‰אחדים": Eza ÏÁ¯a.הּללּו הּסימנים ּכל ֲִָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָ

לֹו: אמר רּמאי, ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי ְִֵֶֶַַַַָָָָָלּמה?

מן אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד"ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֶַַַַָֹהּׁשּוק'?

ּתלמּוד רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה ללאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחליף
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ÈÓÈ(Î‡)רּמהּו: e‡ÏÓ.:ועֹוד אּמי, לי ׁשאמרה ִָ»¿»»ְְִִִֶָָ

ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ׁשהרי ימי", ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָ"מלאּו

"ואבֹואה ׁשּנאמר: וזהּו ׁשבטים? י"ב ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָאעמיד

ּכן? אֹומר אינֹו ׁשּבּקּלים קל והלא אּלאאליה", ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

:ּכ אמר ּתֹולדֹות ·a˜¯(Î‰)להֹוליד È‰ÈÂ ְִַָָָ«¿ƒ«…∆
‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â.לפי לאה, היתה לא ּבּלילה אבל ¿ƒ≈ƒ≈»ְְְֲִֵַַָָָָָֹ

רחל ּוכׁשראתה לרחל, סימנים יעקב ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּמסר

אחֹותי'?! ּתּכלם 'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּמכניסין

סימנים אֹותן לּה ּומסרה יג)עמדה :(מגילה ְְִִָָָָָָָ

(ÊÎ)˙‡Ê Ú·L ‡lÓ.נקּוד ׁשהרי הּוא, ּדבּוק «≈¿À«…ֲֵֶָָ

ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע ּבׁשוא), (ּפרּוׁש: ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבחטף

[ואי קטן, ּבמֹועד ירּוׁשלמית ּבגמרא הּמׁשּתה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימי

ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ׁשבּוע לֹומר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאפׁשר

ׁשּׁשבּוע ועֹוד קמץ). לֹומר (רֹוצה ּבפּת"ח ְְִֶֶַַַַָָָָהּׁשי"ן

ּכדכתיב: זכר, טז)לׁשֹון ׁשבּועֹות(דברים "ׁשבעה ְְְְִִִָָָָ

ׁשבעה, אּלא ׁשבּוע מׁשמע אין ,לפיכ ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּתסּפר",

ּבלע"ז]: z�ÂEÏשטיינ"א רּבים.�‰ ּכמֹו:לׁשֹון ְַַ¿ƒ¿»¿ְְִַ

ונּתן, לׁשֹון זה אף ונבלה", "נרדה ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָ"ונׂשרפה".
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ì dì BúçôL ääìa-úà:äçôLìíb àáiå ¤¦§−̈¦§¨®−̈§¦§¨«©¨ŸÆ©´
ãáriå äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ

úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnri''yx:àìàøiå ¦½−¤«©¨¦¬£¥«©©³§
dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®

:äø÷r ìçøåáìàø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå §¨¥−£¨¨«©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬
ék ééðra ýåýé äàø-ék äøîà ék ïáeàø BîL§−§¥®¦´¨«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬

éLéà éðáäàé äzri''yx:âìïa ãìzå ãBò øäzå ©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«©©´©»©¥´¤¥¼
-ïziå éëðà äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤

:ïBrîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éìãìøäzå ¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«©©´©
éLéà äålé írtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³¦¦Æ

ìL Bì ézãìé-ék éìà-àø÷ ïk-ìr íéðá äL ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬¨«¨
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וגֹו' ימי.ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙:ונּתנה ׁשבעת לאחר מּיד ְְְִָ«∆…ְְְִִֵַַַָ

נּׂשּואיה:הּמׁשּתה, לאחר BÚ„(Ï)ותעבד ְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

˙B¯Á‡ ÌÈ�LŒÚ·L.(ב"ר)הּקיׁשן אחרֹות, ∆«»ƒ¬≈ֲִִֵָ

האחרֹונֹותלראׁשֹונֹות, אף ּבאמּונה, ראׁשֹונֹות מה ֱֲִִֶַַָָָָ

עליו: ּבא ׁשּברּמאּות ּפי על ואף ְְֱִֶֶַַַָָָָָּבאמּונה,

(·Ï)Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ.:ּפרׁשּו (ברכותרּבֹותינּו «ƒ¿»¿¿≈ְֵֵַ

אתז:) ׁשּמכר חמי לבן ּבני ּבין מה 'ראּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאמרה:

ערער ולא ליֹוסף מכרּה לא וזה ליעקב, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹהּבכֹורה

ׁשּבּקׁש אּלא עליו, ערער ׁשּלא עֹוד ולא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹעליו,

הּבֹור': מן ‡ÈLÈ(Ï„)להֹוציאֹו ‰ÂlÈ ÌÚt‰. ְִִַ«««ƒ»∆ƒƒ
היּו(ב"ר) נביאֹות ׁשהאּמהֹות ׁשי"בלפי ויֹודעֹות ְְְְִִִֶֶָָָ

אמרה: יּׂשא, נׁשים וארּבע מּיעקב יֹוצאים ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹׁשבטים

ּכל נטלּתי ׁשהרי עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'מעּתה

ּבּבנים': "עלֿ.ÔkŒÏÚחלקי ּבֹו: ׁשּנאמר מי ּכל ְִִֶַָ«≈ֱִֶֶַַָ

היה ׁשהארֹון מּלוי חּוץ ּבאכלּוסין, מרּבה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּכן",

ּבהם: ÈÂÏמכּלה BÓL ּכתיב.˜¯‡ ּבכּלם ְֶֶַָ»»¿≈ƒְְִָֻ

"קרא", ּבֹו: ּכתב וזה קראה), (ׁשהיא ְְְִִֶֶַַָָָָָָ"וּתקרא",

ׁשּׁשלח רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

הּוא ּברּו לֹוהּקדֹוׁש וקרא לפניו, והביאֹו ּגבריאל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם

לוי: קראֹו ‡B„‰(Ï‰)ּבמּתנֹות, ÌÚt‰.ׁשּנטלּתי ְְִֵַָָ«««∆ְִֶַָ

להֹודֹות: לי יׁש מעּתה מחלקי, p˜zÂ‡(‡)יֹותר ְְִִֵֵֵֵֶַָ«¿«≈
d˙Á‡a ÏÁ¯.:אמרה הּטֹובים. ּבמעׂשיה קּנאה »≈«¬…»ְְְֲִִֶַַָָָָ

לבנים' זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה :(ב"ר)'אּלּולי ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ

ÈlŒ‰·‰.,לאּמ אבי עׂשה ּכ התּפּלל'וכי והלא »»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

‡�ÈÎעליה'?!: ‰˙Ó.ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן ֶָָ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ
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é"ùø

ּבמקֹומֹו.‰˙Á˙(·):(ב"ר)ּכּמתׁשחׁשּוב 'וכי ֵֶַָ¬««ְְִִ

CnÓאני'?: Ú�ÓŒ¯L‡.ׁשאעׂשה אמרּת 'אּת ֲִ¬∆»«ƒ≈ְְְֱֶֶֶַַָ

אני ּבנים, לֹו היּו לא אּבא ּכאּבא, איני אני ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹּכאּבא,

מנע מּמ ּבנים, לי מּמּני':יׁש .Èk¯aŒÏÚ(‚)ולא ְִִִִִֵֵֶַָָֹ«ƒ¿«
ארּבי' 'ואנא ‚ÈÎ�‡ŒÌ:ּכתרּגּומֹו: ‰�a‡Â.מהּו ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆«»…ƒַ

מהגר, ּבנים לֹו היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָ'ּגם'?

הכניסה 'זקנּתי לּה: אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוחגר

מעּכב הּזה הּדבר 'אם לֹו: אמרה לביתּה'. ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָצרתּה

אמתי"' pnÓ‰:"הּנה ÈÎ�‡ Ì‚ ‰�a‡Â.:ּכׂשרה ֲִִֵָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»ְָָ

(Â)ÌÈ‰Ï‡ Èp�c.וחּיבני :(ב"ר)וזּכניּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(Á)ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ�.ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ

ּפתיל", "צמיד הּמקֹוםּבּמחּברת מאת 'חּבּורים ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מפרׁשֹו ואני לבנים'. לזּכֹות אחֹותי עם ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתחּברּתי

ּפצירֹות והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹלׁשֹון

לאחֹותי: ׁשוה להיֹות לּמקֹום הרּבה Ìbונפּתּולים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«
ÈzÏÎÈ.לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי, על הסּכים »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ

ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ְְְְֱִִִִֵַַַָָֹּתפּלה:

ּכאחֹותי: ונתעּתרּתי נתקּבלּתי לפניו ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהחביבֹות

ÈzÏzÙ�.רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, נתקּבלה ƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

נֹוטריקֹון: tÏÊ‰(È)ּבלׁשֹון „ÏzÂ.:נאמר ּבכּלן ְְִִ«≈∆ƒ¿»ְֱֶַָֻ

מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה לפי מּזלּפה, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ'הריֹון'

לרּמֹות ּוכדי ּבּה, נּכר הריֹון ואין ּבׁשנים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹותינקת

לֹו ׁשּמכניסין יבין ׁשּלא ללאה, לבן נתנּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹליעקב

לּגדֹולה הּגדֹולה ׁשפחה ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת
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ïci''yx:æìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå ¨«©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®

:á÷réì éðL ïaçéìezôð ìçø øîàzå ¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧
íéýìû|ézìëé-íb éúçà-ír ézìzôð ¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦

éìzôð BîL àø÷zåi''yx:èék äàì àøzå ©¦§¨¬§−©§¨¦«©¥´¤¥½̈¦¬
ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî äãîr̈«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬

:äMàì á÷réì dúàéúçôL ätìæ ãìzå Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«©¥À¤¦§¨²¦§©¬

:‡�‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â ÔÈ�·¿ƒ¿ƒ»≈»¬»

ÏÁ¯aב ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈

ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»ƒƒ«¿«¿»¬»ƒ

‡„ÏÂ CÈpÓ Ú�Ó Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ«¿»

:ÔÈÚÓ„גÈ˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â ƒ¿ƒ«¬∆∆»«¿ƒ

‡�‡Â „ÈÏ˙e d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï·ƒ¿»¿»«¿ƒ«¬»

:dpÓ ‡�‡ Û‡ È�a˙‡Â Èa¯‡¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

‡d˙Óד ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«

:·˜ÚÈ d˙ÂÏ ÏÚÂ ez�‡Ï¿ƒ¿¿«¿»««¬…

ÚÈÏ˜·ה ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…

:¯aוÛ‡Â ÈÈ Èp�c ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â »«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿«

Ôk ÏÚ ¯a ÈÏ ·‰ÈÂ È˙BÏˆ ÏÈa«̃ƒ¿ƒƒ«ƒ»«≈

:Ôc dÓL BÚ„ז˜¯˙ ˙‡ÈcÚÂ ¿«¿≈»¿«ƒ«

¯a ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈»

:·˜ÚÈÏ ÔÈ�zחÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â ƒ¿»¿«¬…«¬∆∆»≈

È˙e�pÁ˙‡a È˙eÚa ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ

„ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿«

˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ Û‡ È˙Á‡k«¬»ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿«

:ÈÏzÙ� dÓLטÈ¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ ¿≈«¿»ƒ«¬«≈»¬≈

‰tÏÊ ˙È ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó»̃«ƒ¿≈«¿»«»ƒ¿»

:ez�‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

„Ï‡‰י ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»

é"ùø

ּבמקֹומֹו.‰˙Á˙(·):(ב"ר)ּכּמתׁשחׁשּוב 'וכי ֵֶַָ¬««ְְִִ

CnÓאני'?: Ú�ÓŒ¯L‡.ׁשאעׂשה אמרּת 'אּת ֲִ¬∆»«ƒ≈ְְְֱֶֶֶַַָ

אני ּבנים, לֹו היּו לא אּבא ּכאּבא, איני אני ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹּכאּבא,

מנע מּמ ּבנים, לי מּמּני':יׁש .Èk¯aŒÏÚ(‚)ולא ְִִִִִֵֵֶַָָֹ«ƒ¿«
ארּבי' 'ואנא ‚ÈÎ�‡ŒÌ:ּכתרּגּומֹו: ‰�a‡Â.מהּו ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆«»…ƒַ

מהגר, ּבנים לֹו היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָ'ּגם'?

הכניסה 'זקנּתי לּה: אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוחגר

מעּכב הּזה הּדבר 'אם לֹו: אמרה לביתּה'. ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָצרתּה

אמתי"' pnÓ‰:"הּנה ÈÎ�‡ Ì‚ ‰�a‡Â.:ּכׂשרה ֲִִֵָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»ְָָ

(Â)ÌÈ‰Ï‡ Èp�c.וחּיבני :(ב"ר)וזּכניּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(Á)ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ�.ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ

ּפתיל", "צמיד הּמקֹוםּבּמחּברת מאת 'חּבּורים ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מפרׁשֹו ואני לבנים'. לזּכֹות אחֹותי עם ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתחּברּתי

ּפצירֹות והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹלׁשֹון

לאחֹותי: ׁשוה להיֹות לּמקֹום הרּבה Ìbונפּתּולים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«
ÈzÏÎÈ.לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי, על הסּכים »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ

ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ְְְְֱִִִִֵַַַָָֹּתפּלה:

ּכאחֹותי: ונתעּתרּתי נתקּבלּתי לפניו ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהחביבֹות

ÈzÏzÙ�.רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, נתקּבלה ƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

נֹוטריקֹון: tÏÊ‰(È)ּבלׁשֹון „ÏzÂ.:נאמר ּבכּלן ְְִִ«≈∆ƒ¿»ְֱֶַָֻ

מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה לפי מּזלּפה, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ'הריֹון'

לרּמֹות ּוכדי ּבּה, נּכר הריֹון ואין ּבׁשנים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹותינקת

לֹו ׁשּמכניסין יבין ׁשּלא ללאה, לבן נתנּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹליעקב

לּגדֹולה הּגדֹולה ׁשפחה ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת



��`vieliriax meiqelwpe`

ïa á÷réì äàìi''yx:àéäàì øîàzåáéúëãâá ¥−̈§©«£¬Ÿ¥«©¬Ÿ¤¥−̈
éø÷L-úà àø÷zå ãâ àaãb Bîi''yx:áéãìzå ¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«©¥À¤

:á÷réì éðL ïa äàì úçôL ätìæâéøîàzå ¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤
-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤

:øLà BîLéòéáøãé-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå §−¨¥«©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«
íúà àáiå äãOa íéàãeã àöîiå íéhç¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈
àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´

ða éàãecî éìCi''yx:åèèrîä dì øîàzå ¦½¦«¨¥−§¥«©´Ÿ¤À̈©«§©Æ
éða éàãec-úà íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬¤«¨¥−§¦®
úçz äìélä Cnr ákLé ïëì ìçø øîàzå©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨©−©

ðá éàãecCi''yx:æèäãOä-ïî á÷ré àáiå «¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»
éìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå áørä¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´

ézøëN øëN ék àBázákLiå éða éàãeãa E ¨½¦µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−§¦®©¦§©¬
àeä äìéla dnri''yx:æé-ìà íéýìû òîLiå ¦−̈©©¬§¨«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤

éLéîç ïa á÷réì ãìzå øäzå äàìi''yx: ¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«
çéézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦

:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôLèéøäzå ¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«©©¬©

:¯a ·˜ÚÈÏיא‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â ¿«¬…»«¬∆∆≈»¬»

:„b dÓL ˙È ˙¯˜e ÈÏÈÂ„˙יב‚„ »¿«»¿≈»ƒƒ«

ÔÈ�z ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»

:·˜ÚÈÏיג‰‡Ï ˙¯Ó‡Â ¿«¬…«¬∆∆≈»

È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLzÔÎ· À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈

dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL� È�pÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈

:¯L‡יד„ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â »≈«¬«¿≈¿≈¬«

‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È ÁkL‡Â ÔÈhÁƒƒ¿«¿««¿ƒ¿«¿»

˙¯Ó‡Â dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈«¬∆∆

ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ»̄≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cטו¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â ƒ¿ƒ«¬∆∆««¿≈

˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â ÈÏÚa ˙È z¯·„cƒ¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»

ÔÎa ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈¿≈

ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„טז) ‡˙‡Âועלנ"י·˜ÚÈ ( ƒ¿ƒ«¬»ְַ«¬…

‰‡Ï ˙˜Ù�e ‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓƒ«¿»¿«¿»¿»«≈»

ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈

È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚ ·ÈÎLe¿ƒƒ«¿≈¿»

Ïc‡‰יז d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»

¯a ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«¿«¬…«

:‡LÈÓÁיחÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â ¬ƒ»«¬∆∆≈»¿«¿»

˙¯˜e ÈÏÚ·Ï È˙Ó‡ ˙È·‰Èc È¯‚‡«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿«

:¯Î˘NÈ dÓLיט„BÚ ˙‡ÈcÚÂ ¿≈ƒ»»¿«ƒ«

:·˜ÚÈÏ È˙L ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï≈»ƒƒ««ƒ«¿«¬…

é"ùø

לּקטּנה: ‚„(È‡)והּקטּנה ‡a.:ּכמֹו טֹוב, מּזל ּבא ְְְַַַַָָ»»ְַָָ

ע"ב) סז לא'(שבת וסּנּוק ּגדי לֹו:'ּגד ודֹומה (ישעיה. ְְְִִֶַָ

ׁשּנֹולדסה) אּגדה ּומדרׁש ׁשלחן". לּגד ְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻ"הערכים

ּכמֹו: ד)מהּול, אילנא",(דניאל על"ּגּדּו ידעּתי ולא ְְְִִַַָָָָֹֹ

ּתבה נקראת לּמה אחר: ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָמה

ׁשפחתי, אל ּכׁשּבאת ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָאחת

נעּורים: ּבאׁשת ׁשּבגד ˜ˆŒ¯È(È„)ּכאיׁש ÈÓÈa ְְְִִֵֶֶַָƒ≈¿ƒ
ÌÈhÁ.הּקציר ׁשעת ׁשבטים, ׁשל ׁשבחן להּגיד ƒƒְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּוׂשעֹורים, חּטים להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא ְְְְִִִִֵַָָָָָָֹהיה,

ּבֹו: מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר .ÌÈ‡„ecאּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ»ƒ

צט) יׁשמעאל(סנהדרין ּובלׁשֹון הּוא, עׂשב ְְְִִִֵֵֵֶָׁשיגלי.

È�a(ÂË)יסמי"ן: È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ. ¿»«««∆»≈¿ƒ
ּדּודאי את ּגם ליּקח זאת, עֹוד ולעׂשֹות ְְֲִִִֵֶַַַָָֹּבתמיהה:

'ותסבין': ותרּגּומֹו ‰ÏÈl‰ּבני? CnÚ ·kLÈ ÔÎÏ. ְְְְְִִִַ»≈ƒ¿«ƒ»««¿»
ּתחת ,ל נֹותנּה ואני זֹו לילה ׁשכיבת היתה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָׁשּלי

לא הּצּדיק, ּבמׁשּכב ׁשּזלזלה ּולפי ,ּבנ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּדּודאי

עּמֹו להּקבר ל"א)זכתה ÎN¯(ÊË):(נדה ְְִִֵָָָ»…
EÈz¯ÎN.:ׂשכרּה לרחל ‰e‡נתּתי ‰ÏÈla.הּקדֹוׁש ¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ַָ

סּיעֹו הּוא יּׂששכרּברּו מּׁשם :(ב"ר)ׁשּיצא ְִִִֶָָָָָָ

(ÊÈ)‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ.מתאּוה ׁשהיתה «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְִֶַָָָ

`vieliriax mei qelwpe`

:á÷réì éML-ïa ãìzå äàì ãBòëøîàzå −¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤
íéýìû éðãáæ äàì|írtä áBè ãáæ éúà ¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ

àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬
ïeìáæ BîL-úài''yx:àëàø÷zå úa äãìé øçàå ¤§−§ª«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
äðéc dîL-úài''yx:áëìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®

dîçø-úà çzôiå íéýìû äéìà òîLiåi''yx: ©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«
âëíéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−

éútøç-úài''yx:ãëóñBé BîL-úà àø÷zå ¤¤§¨¦«©¦§¨¯¤§²¥−
øçà ïa éì ýåýé óñé øîàìi''yx:äëéäéå ¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«©§¦¾

á÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ
éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìà¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−

éöøàìei''yx:åëøLà éãìé-úàå éLð-úà äðz §©§¦«§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧
øLà éúãár-úà zrãé äzà ék äëìàå ïäa Eúà ézãár̈©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨¦µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬

ézãárEi''yx:æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåézLçð E £©§¦«©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®¦©¾§¦

ÈÏכ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ

d¯B„Ó È‰È ‡�ÓÊ ‡„‰ ·Ë ˜ÏÁ√««»»ƒ¿»¿≈¿≈

‡zL dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ≈ƒ»

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ�·¿ƒ¿«»¿≈¿À

e˜¯˙כא ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«

:‰�Èc dÓL ˙Èכב‡�¯Îec ÏÚÂ »¿«ƒ»¿«¿»»

ÈÈ d˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«¿»

:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂכג˙‡ÈcÚÂ ƒ««ƒ¿«ƒ«

˙È ÈÈ L�k ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»

:È„eqÁכדÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e ƒƒ¿«»¿≈≈

:Ô¯Á‡ ¯a ÈÏ ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈¿»ƒ«»√»

ÛÒBÈכה ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈

C‰È‡Â È�ÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«

:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡ÏכוÈL� ˙È ·‰ ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«»¿«

È�a ˙ÈÂÏÈÊ‡Â Ô‰a C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc ¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈¿≈≈

È�ÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒ

:CzÁÏÙcכזÌ‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â ƒ¿»ƒ»«««≈»»ƒ

È˙Èq� CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»«≈ƒ

é"ùø

ׁשבטים: להרּבֹות BË·(Î)ּומחּזרת „·Ê. ְְְְִֶֶַַָ∆∆
הורבריי"א.È�ÏaÊÈּכתרּגּומֹו: זבּול, ּבית לׁשֹון ְְַƒ¿¿≈ƒְְֵ

ּדירתֹו עּקר ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ּבית ְְִִֵֵֵַַַַָָָֹּבלע"ז.

נׁשיו': ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש עּמי, ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאּלא

(‡Î)‰�Èc.ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו ּפרׁשּו ƒ»ְִֵֵֵֶַָָָ

ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּבעצמּה:

לנקבה ונהפ עליו והתּפּללה (ברכותהּׁשפחֹות', ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָ

‡˙ÏÁ¯Œ(Î·):ס) ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ.(ב"ר)לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ַָָ

ׁשּלא מצרה וׁשהיתה לאחֹותּה סימניה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּמסרה

לפי יעקב, יגרׁשּנה ׁשּמא עׂשו, ׁשל ּבגֹורלֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתעלה

ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ואף ּבנים. לּה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָׁשאין

הּפּיט: ׁשיּסד הּוא ּבנים, לּה ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּׁשמע

חּלה ׁשּלא ּכבט לֹו'האדמֹון לקחּתּה צבה ְְְְִֶַַַָָָָָֹ

ׁשּלא.‡ÛÒ(Î‚)ונתּבהלה': ּבמקֹום הכניסּה ְְֲִַָ»«ְְִִֶָָֹ

ד)וכן:ּתראה, חרּפתנּו",(ישעיה ט)"אסף (שמות ְְֵֵֵֶֶֶָָֹ

הּביתה", יאסף ד)"ולא נגהם",(יואל (ישעיה"אספּו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ

יּטמן:ס) לא יאסף", לא וירח"È˙t¯Á.ׁשהייתי ִִֵֵֵֵֵָָֹֹ∆¿»ƒִִֶָ

ׁשאעלה עלי אֹומרים והיּו עקרה, ׁשאני ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָלחרּפה

ׁשאין זמן ּכל ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלחלקֹו

לּה מּׁשּיׁש סרחֹונּה, לתלֹות ּבמי לּה אין ּבן, ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָלאּׁשה

אכל מי .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר מי ּבֹו: ּתֹולה ְְִִִֵֵֶַַָָָּבן,

:ּבנ אּלּו? ‡Á¯(Î„)ּתאנים Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ. ְְִֵֵֵ…≈ƒ≈«≈
להעמיד עתיד יעקב ׁשאין ּבנבּואה היתה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹיֹודעת

ׁשאֹותֹו רצֹון 'יהי אמרה: ׁשבטים. עׂשר ׁשנים ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָאּלא

התּפּללה לא לכ מּמּני'. יהא להעמיד עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

אחר: ּבן על ¯ÏÁ(Î‰)אּלא ‰„ÏÈ ¯L‡k ֵֵֶַַָ«¬∆»¿»»≈
ÛÒBÈŒ˙‡.:ׁשּנאמר עׂשו, ׁשל ׂשטנֹו מּׁשּנֹולד ∆≈ְֱִֵֶֶֶֶַַָָ

יח) א יֹוסף(עובדיה ּובית אׁש יעקב ּבית ְֲֵֵֵֵַָָֹ"והיה

אינֹו להבה ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהבה,

ּבהּקדֹוׁש יעקב ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשֹולט

לׁשּוב: ורצה הּוא, ּברּו(ÂÎ)'B‚Â ÈL�Œ˙‡ ‰�z. ְָָָָ¿»∆»«¿
ּברׁשּות: אם ּכי לצאת רֹוצה .�ÈzLÁ(ÊÎ)איני ְִִִִֵֵֶָƒ«¿ƒ
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:á÷réì éML-ïa ãìzå äàì ãBòëøîàzå −¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤
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äðéc dîL-úài''yx:áëìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®
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éútøç-úài''yx:ãëóñBé BîL-úà àø÷zå ¤¤§¨¦«©¦§¨¯¤§²¥−
øçà ïa éì ýåýé óñé øîàìi''yx:äëéäéå ¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«©§¦¾

á÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ
éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìà¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−

éöøàìei''yx:åëøLà éãìé-úàå éLð-úà äðz §©§¦«§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧
øLà éúãár-úà zrãé äzà ék äëìàå ïäa Eúà ézãár̈©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨¦µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬

ézãárEi''yx:æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåézLçð E £©§¦«©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®¦©¾§¦

ÈÏכ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ

d¯B„Ó È‰È ‡�ÓÊ ‡„‰ ·Ë ˜ÏÁ√««»»ƒ¿»¿≈¿≈

‡zL dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ≈ƒ»

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ�·¿ƒ¿«»¿≈¿À

e˜¯˙כא ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«

:‰�Èc dÓL ˙Èכב‡�¯Îec ÏÚÂ »¿«ƒ»¿«¿»»

ÈÈ d˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«¿»

:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂכג˙‡ÈcÚÂ ƒ««ƒ¿«ƒ«

˙È ÈÈ L�k ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»

:È„eqÁכדÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e ƒƒ¿«»¿≈≈

:Ô¯Á‡ ¯a ÈÏ ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈¿»ƒ«»√»

ÛÒBÈכה ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈

C‰È‡Â È�ÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«

:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡ÏכוÈL� ˙È ·‰ ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«»¿«

È�a ˙ÈÂÏÈÊ‡Â Ô‰a C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc ¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈¿≈≈

È�ÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒ

:CzÁÏÙcכזÌ‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â ƒ¿»ƒ»«««≈»»ƒ

È˙Èq� CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»«≈ƒ

é"ùø

ׁשבטים: להרּבֹות BË·(Î)ּומחּזרת „·Ê. ְְְְִֶֶַַָ∆∆
הורבריי"א.È�ÏaÊÈּכתרּגּומֹו: זבּול, ּבית לׁשֹון ְְַƒ¿¿≈ƒְְֵ

ּדירתֹו עּקר ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ּבית ְְִִֵֵֵַַַַָָָֹּבלע"ז.

נׁשיו': ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש עּמי, ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאּלא

(‡Î)‰�Èc.ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו ּפרׁשּו ƒ»ְִֵֵֵֶַָָָ

ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּבעצמּה:

לנקבה ונהפ עליו והתּפּללה (ברכותהּׁשפחֹות', ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָ

‡˙ÏÁ¯Œ(Î·):ס) ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ.(ב"ר)לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ַָָ

ׁשּלא מצרה וׁשהיתה לאחֹותּה סימניה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּמסרה

לפי יעקב, יגרׁשּנה ׁשּמא עׂשו, ׁשל ּבגֹורלֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתעלה

ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ואף ּבנים. לּה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָׁשאין

הּפּיט: ׁשיּסד הּוא ּבנים, לּה ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּׁשמע

חּלה ׁשּלא ּכבט לֹו'האדמֹון לקחּתּה צבה ְְְְִֶַַַָָָָָֹ

ׁשּלא.‡ÛÒ(Î‚)ונתּבהלה': ּבמקֹום הכניסּה ְְֲִַָ»«ְְִִֶָָֹ

ד)וכן:ּתראה, חרּפתנּו",(ישעיה ט)"אסף (שמות ְְֵֵֵֶֶֶָָֹ

הּביתה", יאסף ד)"ולא נגהם",(יואל (ישעיה"אספּו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ

יּטמן:ס) לא יאסף", לא וירח"È˙t¯Á.ׁשהייתי ִִֵֵֵֵֵָָֹֹ∆¿»ƒִִֶָ

ׁשאעלה עלי אֹומרים והיּו עקרה, ׁשאני ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָלחרּפה

ׁשאין זמן ּכל ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלחלקֹו

לּה מּׁשּיׁש סרחֹונּה, לתלֹות ּבמי לּה אין ּבן, ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָלאּׁשה

אכל מי .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר מי ּבֹו: ּתֹולה ְְִִִֵֵֶַַָָָּבן,

:ּבנ אּלּו? ‡Á¯(Î„)ּתאנים Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ. ְְִֵֵֵ…≈ƒ≈«≈
להעמיד עתיד יעקב ׁשאין ּבנבּואה היתה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹיֹודעת

ׁשאֹותֹו רצֹון 'יהי אמרה: ׁשבטים. עׂשר ׁשנים ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָאּלא

התּפּללה לא לכ מּמּני'. יהא להעמיד עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

אחר: ּבן על ¯ÏÁ(Î‰)אּלא ‰„ÏÈ ¯L‡k ֵֵֶַַָ«¬∆»¿»»≈
ÛÒBÈŒ˙‡.:ׁשּנאמר עׂשו, ׁשל ׂשטנֹו מּׁשּנֹולד ∆≈ְֱִֵֶֶֶֶַַָָ

יח) א יֹוסף(עובדיה ּובית אׁש יעקב ּבית ְֲֵֵֵֵַָָֹ"והיה

אינֹו להבה ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהבה,

ּבהּקדֹוׁש יעקב ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשֹולט

לׁשּוב: ורצה הּוא, ּברּו(ÂÎ)'B‚Â ÈL�Œ˙‡ ‰�z. ְָָָָ¿»∆»«¿
ּברׁשּות: אם ּכי לצאת רֹוצה .�ÈzLÁ(ÊÎ)איני ְִִִִֵֵֶָƒ«¿ƒ



��`vieliying meiqelwpe`

Eììâa ýåýé éðëøáéåi''yx:éùéîççëäá÷ð øîàiå ©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«©Ÿ©®¨§¨¯
äðzàå éìr EøëNi''yx:èëäzà åéìà øîàiå §¨«§²¨©−§¤¥«¨©´Ÿ¤¥½̈©¨´

ézãár øLà úà zrãéäéä-øLà úàå E ¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®§¥²£¤¨¨¬
ð÷îézà Ei''yx:ìéðôì Eì äéä-øLà èrî ék ¦§§−¦¦«¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ

äzrå éìâøì Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈
éúéáì éëðà-íâ äùrà éúîi''yx:àìåäî øîài ¨©²¤«¡¤¬Ÿ©¨«Ÿ¦−§¥¦«©−Ÿ¤¨´

äîeàî éì-ïzú-àì á÷ré øîàiå Cì-ïzà¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´§½¨
ärøà äáeLà äfä øácä él-äNrz-íà¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬

ðàö:øîLà Eáìðàö-ìëa øáràøñä íBiä E «Ÿ§−¤§«Ÿ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧
äN-ìk íMî|íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð ¦¹̈¨¤´¨´Ÿ§¨À§¨¤Æ

éøëN äéäå íéfra ã÷ðå àeìèå íéáNkai''yx: ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®§¨−̈§¨¦«
âìàBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðrå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬

éðôì éøëN-ìràeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E ©§¨¦−§¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹
ézà àeä áeðb íéáNka íeçå íéfrai''yx:ãìéäé eì ïä ïáì øîàiå ¨«¦¦À§Æ©§¨¦½¨¬−¦¦«©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬

:CÏÈ„a ÈÈ È�Î¯·eכח¯Ó‡Â »¿«ƒ¿»¿ƒ»«¬»

:Ôz‡Â ÈÏÚ C¯‚‡ LÈ¯tכט¯Ó‡Â »≈«¿»¬«¿∆≈«¬«

˙ÈÂ CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»

:ÈnÚ C¯ÈÚ· ‰Â‰cל¯ÈÚÊ È¯‡ «¬»¿ƒ»ƒƒ¬≈¿≈

ÈbÒÓÏ ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Ècƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈

È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«

:È˙È·Ï ‡�‡ Û‡ „ÈaÚ‡לא¯Ó‡Â ∆¿≈«¬»¿≈ƒ«¬«

Ôz˙ ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆

‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»

:¯h‡ C�Ú ÈÚ¯‡ ·e˙‡ ÔÈ„‰»≈¡∆¿≈»»∆»

„ÔÈלב ‡ÓBÈ C�Ú ÏÎa ¯aÚ‡∆¿«¿»»»»≈

) È„Ú‰אעּדינ"י¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¬≈ְִַƒ«»»ƒ»

ÌeÁL ¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ�¿¿«¿»ƒ»¿

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓ�e ÚB˜¯e ‡i¯n‡a¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈

:È¯‚‡לגÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â «¿ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿

CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ¯ÁÓcƒ¿»¬≈≈««¿ƒ√»»

‡ifÚa ÚB˜¯e ¯BÓ� È‰B˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈ƒ¿¿«¿ƒ«»

:ÈnÚ ‡e‰ ‡·e�b ‡i¯n‡a ÌeÁLe¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

È‰Èלד ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈

é"ùø

לי ּבאה יד ׁשעל ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָמנחׁש

ׁשּנאמר: ּבנים, לי היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹּברכה,

כט) אפׁשר(לעיל הּצאן". עם ּבאה ּבּתֹו רחל ְְִִִֵֵֶַָָָָֹ"והּנה

ועכׁשו הרֹועים? אצל ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש

ׁשּנאמר: ּבנים, לֹו לא)היּו ּדברי(לקמן את "וּיׁשמע ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

לבן E¯ÎN(ÁÎ)":ּבני 'ּפריׁש.�˜·‰ ּכתרּגּומֹו: ְֵָָ»¿»¿»¿ְְֵַָ

:'אגר(ËÎ)Èz‡ E�˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â.את ְַָ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒֶ

ּכּמה מּתחּלה לידי ׁשּבא מקנ מעּוט היּו:חׁשּבֹון ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

(Ï)ÈÏ‚¯Ï.(ב"ר)רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, עם ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַ

ּכמֹו: הּברכה, אצל יא)ּבאת אׁשר(שמות "העם ְְְְֲֶֶַָָָָָ

,"ח)ּברגלי הּבאים(שופטים ּברגלי", אׁשר "לעם ְְְְֲִֶֶַַַַָָָ

È˙È·Ïעּמי: ÈÎ�‡ŒÌ‚.אין עכׁשו ּביתי, לצר ִִ«»…ƒ¿≈ƒְְִֵֵֶַָֹ

עֹוׂשה להיֹות (אני) וצרי ּבני, אּלא לצרּכי ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָעֹוׂשין

'ּגם': וזהּו לסמכן, עּמהם אני .�˜„(Ï·)ּגם ְְְֲִִֶֶַַָָָ»…
פונטר"א נקּדֹות, ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות ְְְְֲַַַָֻֻמנּמר

רחבֹות:.eÏË‡ּבלע"ז: חברּבּורֹות טלאים, לׁשֹון ְַַ»ְְְְֲִַָָ

ÌeÁ.לׁשֹון ּבלע"ז, רוש"ו לאדם, ּדֹומה ְְְֶַַָָֹׁשחּום,

הּתבּואה: לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָמׁשנה

È¯ÎN ‰È‰Â.נקּדים ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו אֹותן ¿»»¿»ƒְְְִִִֶַָָָָֻ

ואֹותן ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ְְְְְִִִִִִִֶַָָָֻּוטלאים

,ּבני ּביד והפקידם מהם הפרׁש עכׁשו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁשנן

ׁשם היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ּתאמר ִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא

לי: ּתאמר ׁשּלא ועֹוד הּזכריםמּתחּלה', ידי 'על ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ

מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה ּוטלאים נקּדים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻֻׁשהן

:'ואיל(‚Ï)'B‚Â ÈaŒ‰˙�ÚÂ.ׁשאני ּתחׁשדני אם ֵָָ¿»¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֶַ

צדקתי, ּבי ּתענה ּכלּום, מּׁשּל ּתבאנֹוטל ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹ

ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,לפני ׂשכרי על ותעיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹצדקתי

ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ּוטלאים, נקּדים אם ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֻֻּכי

ּובגנבה ל ׁשּגנבּתיו ּבידּוע חּום, אֹו טלּוא, אֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹנקד,

אצלי: ׁשרּוי קּבלת.‰Ô(Ï„)הּוא ּדברים:לׁשֹון ְִֶָ≈ְְִַַָָ

`vieliying mei qelwpe`

Eøáãëi''yx:äìíéLézä-úà àeää íBia øñiå ¦§¨¤«©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹
úBc÷pä íéfrä-ìk úàå íéàìhäå íéc÷rä̈«£ª¦´§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´
íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®

åéða-ãéa ïziåi''yx:åììL Cøc íNiåíéîé úL ©¦¥−§©¨¨«©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½
ïáì ïàö-úà ärø á÷réå á÷ré ïéáe Bðéa¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²¤¬Ÿ¨−̈

úøúBpäi''yx:æìçì äðáì ìwî á÷ré Bì-çwiå ©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−
óNçî úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½©§Æ

úBì÷nä-ìr øLà ïáläi''yx:çì-úà âviå ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤
íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©¨®¦

ì ïàvä ïàáz øLàïàvä çëðì úBzL £¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
ì ïàáa äðîçiåúBzLi''yx:èìïàvä eîçiå ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«©¤«¡¬©−Ÿ
å úBì÷nä-ìàíéc÷ð íéc÷r ïàvä ïãìz ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

íéàìèei''yx:îïziå á÷ré ãéøôä íéáNkäå §ª¦«§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â

:CÓb˙ÙÎלה‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ¿»

‡iÚB˜¯e ‡iÏB‚¯ ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰«»¿»«»¿«»¿«»

‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ� ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»

ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Èc Ïk…ƒƒ»≈¿»ƒ¿

:È‰B�a „Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a¿ƒ¿«»ƒ«¿«¿ƒ

ÔÈÓBÈלו ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ

˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ÔÈ·e È‰B�Èa≈ƒ≈«¬…¿«¬…»≈»

:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡�Úלז·ÈÒ�e »»¿»»¿ƒ¿»√«¿ƒ

ÔÈ·Èh¯ Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏ˜ ÔÈ¯ÂÁƒ»ƒƒƒ»ƒ«¿«»

˜ÛÈlלח Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒ

‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa ¯˙‡ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¬«≈»¿»¿«»

) Ô˙‡c ÈzLÓÏּדאתיןנ"י‡˙¯ ‡�Ú ( ¬«¿»»ְְָָ»»¿ƒ¿≈

ÔÓÁÈ˙Óe ‡�Úc ÔB‰Ï·˜Ï¿ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¬»

:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓaלט‡ÓÁÈ˙‡Â ¿≈≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬»

‡�Ú ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡�Ú»»¿¿«»ƒƒ»»»

:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ� ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÂ‰·מ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«

é"ùø

E¯·„Î È‰È eÏ.:ּבכ ׁשּתחּפץ .ÒiÂ¯(Ï‰)הלואי ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ«»«
וגֹו':לבן ההּוא זכרים:.‰ÌÈLÈzּבּיֹום Ïkעּזים ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…

Ba Ô·ÏŒ¯L‡.חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל ¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ

ּבניו:.ÔziÂ:לבנֹות ּביד .‰Bp˙¯˙(ÂÏ)לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ«»…
אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָהרעּועֹות

לֹו: מסר אֹותן Ï·�‰(ÊÏ)ׁשירים, ÏwÓ.הּוא עץ ְִַַָָָ««ƒ¿∆ֵ

לבנה, ּדתימא:ּוׁשמֹו ד)ּכמה אּלֹון(הושע "ּתחת ְְְְִֵֶַַַַָ

ׁשהּוא טרימב"ל, ׁשּקֹורין הּוא אני ואֹומר ְְְֲִִִֵֶֶֶולבנה",

ר.ÁÏלבן: לּוז,.ÊeÏÂטב:ּכׁשהּוא מּקל לקח ועֹוד ָָ«ְֶָֹ¿ְֵַַָ

ּבלע"ז: קולדר"י ּדּקים, אגֹוזים ּבֹו ׁשּגדלין ְְֱִִִֵֵֶַַַעץ

ÔBÓ¯ÚÂ.:ּבלע"ז קּלּופים.BÏˆt˙קשטניי"ר ¿«¿ְַַ¿»ִִ

מנּמר: עֹוׂשהּו ׁשהיה ‰Ô·lקּלּופים, ÛNÁÓ.ּגּלּוי ְִִֵֶָָָֻ«¿«»»ִ

לבן ונגלה נראה היה קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹלבן

הּקּלּוף: ּבמקֹום ּתרּגּומֹו:.viÂ‚(ÁÏ)ׁשּלֹו ְִִֶַ««≈ְַ

ארמית, ּבלׁשֹון היא ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִִַָָ'ּודעיץ',

מידי', ּביּה דץ וׁשלפה, 'ּדצה ּבּגמרא: יׁש ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָוהרּבה

לׁשֹונֹו: את ׁשּמקּצר אּלא ּדעצה, ּכמֹו ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָדצה

ÌÈË‰¯a.העׂשּויֹות ּבּברכֹות הּמים, ּבמרּוצֹות »¿»ƒְְֲִִֵַַַָ

הּצאן: ׁשם להׁשקֹות B‚Â'ּבארץ Ô‡·z ¯L‡. ְְֶַַָָָֹ¬∆»…»¿
הּציג ׁשם לׁשּתֹות, הּצאן ּתבאנה אׁשר ְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹּברהטים

הּצאן: לנכח B‚Â'הּמקלֹות ‰�ÓÁiÂ.(ב"ר)הּבהמה ְְַַַַֹֹ«≈«¿»¿ְֵַָ

הּמקלֹות את והּזכררֹואה לאחֹוריה, נרּתעת והיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

אֹומר: אֹוׁשעיא רּבי ּבֹו. ּכּיֹוצא ויֹולדת ְְְִֵֵֶֶַַַָָרֹובעּה,

לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמים

זֹו ּבתבה לֹומר, (רצה וגֹו'" "וּיחמנה ְְְְֵֵֶַַַָָָָוזהּו:

ּונקבה, זכר לׁשֹון אברהםהתחּברּו הרב ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ

עזרא) מראֹות.‡BÏ˜n‰ŒÏ˙(ËÏ):ּבן אל ְֶֶָ∆««¿ְֶַ

הם.ÌÈc˜Úהּמקלֹות: עקידתן, ּבמקֹום מׁשּנים ְַַ¬Àƒְְֲִִִֵָָֻ

ורגליהן: ידיהן ‰È¯Ù„(Ó)קרסּלי ÌÈ·Nk‰Â ְְְְֵֵֵֶֶַַֻ¿«¿»ƒƒ¿ƒ
·˜ÚÈ.עקּד והפרידהּנֹולדים הבּדיל נקּדים, ים «¬…ְְְְֲִִִִִִִַָֻֻ

אֹותֹו והֹולי לבּדֹו, עדר, עדר אֹותן ועׂשה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָלעצמן

ההֹולכֹות הּצאן ּופני הּצאן לפני העקּוד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהעדר



א� `vieliying mei qelwpe`

Eøáãëi''yx:äìíéLézä-úà àeää íBia øñiå ¦§¨¤«©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹
úBc÷pä íéfrä-ìk úàå íéàìhäå íéc÷rä̈«£ª¦´§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´
íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®

åéða-ãéa ïziåi''yx:åììL Cøc íNiåíéîé úL ©¦¥−§©¨¨«©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½
ïáì ïàö-úà ärø á÷réå á÷ré ïéáe Bðéa¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²¤¬Ÿ¨−̈

úøúBpäi''yx:æìçì äðáì ìwî á÷ré Bì-çwiå ©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−
óNçî úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½©§Æ

úBì÷nä-ìr øLà ïáläi''yx:çì-úà âviå ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤
íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©¨®¦

ì ïàvä ïàáz øLàïàvä çëðì úBzL £¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
ì ïàáa äðîçiåúBzLi''yx:èìïàvä eîçiå ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«©¤«¡¬©−Ÿ
å úBì÷nä-ìàíéc÷ð íéc÷r ïàvä ïãìz ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

íéàìèei''yx:îïziå á÷ré ãéøôä íéáNkäå §ª¦«§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â

:CÓb˙ÙÎלה‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ¿»

‡iÚB˜¯e ‡iÏB‚¯ ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰«»¿»«»¿«»¿«»

‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ� ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»

ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Èc Ïk…ƒƒ»≈¿»ƒ¿

:È‰B�a „Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a¿ƒ¿«»ƒ«¿«¿ƒ

ÔÈÓBÈלו ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ

˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ÔÈ·e È‰B�Èa≈ƒ≈«¬…¿«¬…»≈»

:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡�Úלז·ÈÒ�e »»¿»»¿ƒ¿»√«¿ƒ

ÔÈ·Èh¯ Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏ˜ ÔÈ¯ÂÁƒ»ƒƒƒ»ƒ«¿«»

˜ÛÈlלח Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒ

‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa ¯˙‡ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¬«≈»¿»¿«»

) Ô˙‡c ÈzLÓÏּדאתיןנ"י‡˙¯ ‡�Ú ( ¬«¿»»ְְָָ»»¿ƒ¿≈

ÔÓÁÈ˙Óe ‡�Úc ÔB‰Ï·˜Ï¿ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¬»

:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓaלט‡ÓÁÈ˙‡Â ¿≈≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬»

‡�Ú ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡�Ú»»¿¿«»ƒƒ»»»

:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ� ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÂ‰·מ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«

é"ùø

E¯·„Î È‰È eÏ.:ּבכ ׁשּתחּפץ .ÒiÂ¯(Ï‰)הלואי ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ«»«
וגֹו':לבן ההּוא זכרים:.‰ÌÈLÈzּבּיֹום Ïkעּזים ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…

Ba Ô·ÏŒ¯L‡.חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל ¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ

ּבניו:.ÔziÂ:לבנֹות ּביד .‰Bp˙¯˙(ÂÏ)לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ«»…
אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָהרעּועֹות

לֹו: מסר אֹותן Ï·�‰(ÊÏ)ׁשירים, ÏwÓ.הּוא עץ ְִַַָָָ««ƒ¿∆ֵ

לבנה, ּדתימא:ּוׁשמֹו ד)ּכמה אּלֹון(הושע "ּתחת ְְְְִֵֶַַַַָ

ׁשהּוא טרימב"ל, ׁשּקֹורין הּוא אני ואֹומר ְְְֲִִִֵֶֶֶולבנה",

ר.ÁÏלבן: לּוז,.ÊeÏÂטב:ּכׁשהּוא מּקל לקח ועֹוד ָָ«ְֶָֹ¿ְֵַַָ

ּבלע"ז: קולדר"י ּדּקים, אגֹוזים ּבֹו ׁשּגדלין ְְֱִִִֵֵֶַַַעץ

ÔBÓ¯ÚÂ.:ּבלע"ז קּלּופים.BÏˆt˙קשטניי"ר ¿«¿ְַַ¿»ִִ

מנּמר: עֹוׂשהּו ׁשהיה ‰Ô·lקּלּופים, ÛNÁÓ.ּגּלּוי ְִִֵֶָָָֻ«¿«»»ִ

לבן ונגלה נראה היה קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹלבן

הּקּלּוף: ּבמקֹום ּתרּגּומֹו:.viÂ‚(ÁÏ)ׁשּלֹו ְִִֶַ««≈ְַ

ארמית, ּבלׁשֹון היא ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִִַָָ'ּודעיץ',

מידי', ּביּה דץ וׁשלפה, 'ּדצה ּבּגמרא: יׁש ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָוהרּבה

לׁשֹונֹו: את ׁשּמקּצר אּלא ּדעצה, ּכמֹו ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָדצה

ÌÈË‰¯a.העׂשּויֹות ּבּברכֹות הּמים, ּבמרּוצֹות »¿»ƒְְֲִִֵַַַָ

הּצאן: ׁשם להׁשקֹות B‚Â'ּבארץ Ô‡·z ¯L‡. ְְֶַַָָָֹ¬∆»…»¿
הּציג ׁשם לׁשּתֹות, הּצאן ּתבאנה אׁשר ְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹּברהטים

הּצאן: לנכח B‚Â'הּמקלֹות ‰�ÓÁiÂ.(ב"ר)הּבהמה ְְַַַַֹֹ«≈«¿»¿ְֵַָ

הּמקלֹות את והּזכררֹואה לאחֹוריה, נרּתעת והיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

אֹומר: אֹוׁשעיא רּבי ּבֹו. ּכּיֹוצא ויֹולדת ְְְִֵֵֶֶַַַָָרֹובעּה,

לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמים

זֹו ּבתבה לֹומר, (רצה וגֹו'" "וּיחמנה ְְְְֵֵֶַַַָָָָוזהּו:

ּונקבה, זכר לׁשֹון אברהםהתחּברּו הרב ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ

עזרא) מראֹות.‡BÏ˜n‰ŒÏ˙(ËÏ):ּבן אל ְֶֶָ∆««¿ְֶַ

הם.ÌÈc˜Úהּמקלֹות: עקידתן, ּבמקֹום מׁשּנים ְַַ¬Àƒְְֲִִִֵָָֻ

ורגליהן: ידיהן ‰È¯Ù„(Ó)קרסּלי ÌÈ·Nk‰Â ְְְְֵֵֵֶֶַַֻ¿«¿»ƒƒ¿ƒ
·˜ÚÈ.עקּד והפרידהּנֹולדים הבּדיל נקּדים, ים «¬…ְְְְֲִִִִִִִַָֻֻ

אֹותֹו והֹולי לבּדֹו, עדר, עדר אֹותן ועׂשה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָלעצמן

ההֹולכֹות הּצאן ּופני הּצאן לפני העקּוד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהעדר



��`vie`liying meiqelwpe`

úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r-ìà ïàvä éðt§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤
ïáì ïàö-ìr íúL àìå Bcáì íéøãr Bìi''yx: ³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«

àîíùå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧Ÿ
íéèäøa ïàvä éðérì úBì÷nä-úà á÷ré©«£¯Ÿ¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®

úBì÷na äpîçéìi''yx:áîéèräáeàì ïàvä ó §©£¥−¨©©§«§©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ
íéøLwäå ïáìì íéôèrä äéäå íéùé̈¦®Ÿ§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈§©§ª¦−

á÷réìi''yx:âîBì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå §©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ
íélîâe íéãárå úBçôLe úBaø ïàö́Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½§©¦−

íéøîçåi''yx:àìàïáì-éðá éøác-úà òîLiå ©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ
eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì øîàì¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®

äfä ãákä-ìk úà äùr eðéáàì øLàîei''yx: ¥«£¤´§¨¦½¨¾̈Ÿ¥¬¨©¨−Ÿ©¤«
áBnr epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷ré àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−

ìL ìBîúk:íBLâáeL á÷ré-ìà ýåýé øîàiå ¦§¬¦§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²
éúBáà õøà-ìàCnr äéäàå EzãìBîìe Ei''yx: ¤¤¬¤£¤−§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

ãäãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
Bðàö-ìài''yx:äéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ¤Ÿ«©´Ÿ¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´

ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàéýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´

ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯c Ïk ‡�Ú LÈ¯a¿≈»»»ƒ¿¿»ƒ¿

ÔÈ¯„Ú dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡�Úa¿»»¿»»¿«ƒ≈∆¿ƒ

‡�Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„מאÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â ¿»»«¬≈¿»ƒ«

ÈeLÓe ‡z¯k·Ó ‡�Ú ÔÓÁÈ˙Óc¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»¿«ƒ

‡�Ú È�ÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

ÈeLÓמב ‡Ï ‡�Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈

‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ ‡LÈ˜Ï BÂ‰Â«¬«ƒ»¿»»«ƒ«»

:·˜ÚÈÏמג‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e ¿«¬…¿≈«¿»«¬»

Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ ÔÚ dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ«¬»«¬≈»«ƒ»¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂאÚÓLe ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«

·ÈÒ� ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È�· ÈÓb˙t ˙È»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ

ÈcÓe ‡�e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ� Ïk ˙È ‡�˜ ‡�e·‡Ï¿»»¿»»»ƒ¿«»»≈

Ô·Ïב Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»

ÈlÓ˙‡Ók dnÚ È‰B˙ÈÏ ‡‰Â¿»≈ƒƒ≈¿≈ƒ¿«≈

:È‰Bn˜cÓeג·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ¿«ƒ«¬«¿»¿«¬…

C˙„lÈÏe C˙‰·‡„ ‡Ú¯‡Ï ·ez¿«¿»«¬»»»¿«»»»

:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂדÁÏLe ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»¿«

‡Ï˜ÁÏ ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ«¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»

:d�Ú ˙ÂÏה‡�‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â ¿«»≈«¬«¿≈»≈¬»

È‰B˙ÈÏ È¯‡ ÔÎe·‡ Èt‡ ¯·Ò ˙È»¿««≈¬≈¬≈≈ƒ

d‰Ï‡Â È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ≈»≈

é"ùø

ּפני "וּיּתן ׁשנאמר: וזהּו אליהם. צֹופֹות ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאחריהם

ואל העקּדים אל הּצאן ּפני ׁשהיּו אלֿעקד", ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻהּצאן

ׁשּמצא חּום לבן:ּכל ÌÈ¯„Úּבצאן BÏ ˙LiÂ.ּכמֹו ְֶָָָָָֹ«»∆¬»ƒְ

ּכתרּגּומֹו:.‰B¯M˜Ó˙(Ó‡)ׁשּפרׁשּתי: ְִֵֶַ«¿À»ְְַ

עם חּברֹו ּומנחם ּבּמקרא, עד לֹו ואין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ'הּבכירֹות',

טו) ב ּבּקֹוׁשרים",(שמואל "ויהי(שם)"אחיתפל ְְֲִִִֶַַֹ

למהר יחד הּמתקּׁשרֹות אֹותן אּמיץ", ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָהּקׁשר

ּכתרּגּומֹו:.ÛÈËÚ‰·e(Ó·)עּבּורן: אחּור, לׁשֹון ִָ¿«¬ƒְְְִַ

עם: חּברֹו ּומנחם ג)'ּובלּקיׁשּות', (ישעיה ְְְִִִֵַַ

ּכסּות, עטיפת לׁשֹון והּמעטפֹות", ְְְֲֲֲִַַַַַָָ"הּמחלצֹות

מתאּוֹות ואינן וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָּכלֹומר
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ללאה: רחל הקּדימּו וגֹו'", ׁשּתיהם NÚ¯˙(Ê)ּבנּו ְְְְִִֵֵֵֶָָָ¬∆∆
ÌÈ�Ó.:מעׂשרה ּפחֹות 'מֹונים' לׁשֹון.ÌÈ�Óאין …ƒֲִֵֵָָָ…ƒְ

ׁשהחליף למדנּו עׂשירּיֹות, והן החׁשּבֹון, ּכלל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָסכּום

ּפעמים: מאה ‰ÌÈ„zÚ(È)ּתנאֹו ‰p‰Â.על אף ְְִֵָָָ¿ƒ≈»«Àƒַַ

ּדגמתן, הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ּכּלם, לבן ׁשהבּדילם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻּפי

ּבני ּביד הּמסּור מעדר אֹותן מביאין הּמלאכים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיּו

יעקבלבן ׁשּביד ּתרּגּומֹו.ÌÈc¯·e:(ב"ר)לעדר ְֲֵֶֶַַָָָֹ¿Àƒְַ

מּקיף לבן ׁשל חּוט ּבלע"ז, פיישימ"ר ְִִִֶַַַַָָ'ּופּציחין',

ּומפּלׁשת ּפתּוחה ׁשּלֹו וחברּבּורֹות סביב ּגּופן ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֻאת

לי ואין זן), אל מּזן אחרים: (ספרים זֹו אל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָמּזֹו

הּמקרא: מן עד Ï‡Œ˙Èa(È‚)להביא Ï‡‰.ּכמֹו ְְִִִֵַָָ»≈≈≈ְ

ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר יתרה הה"א ּביתֿאל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאל
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הּמקרא: מן עד Ï‡Œ˙Èa(È‚)להביא Ï‡‰.ּכמֹו ְְִִִֵַָָ»≈≈≈ְ

ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר יתרה הה"א ּביתֿאל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאל

לד)ּכמֹו: ּבאים(במדבר אּתם ּכנען":"ּכי הארץ אל ְְִִֶֶֶַַָָָָ

ÌL zÁLÓ.,למלכּות ּכׁשּנמׁשח ּוגדּלה, רּבּוי לׁשֹון »«¿»»ְְְְְְִִֶַַָֻ

מׁשּוחה להיֹות ראׁשּה", על ׁשמן "וּיּצק :ְְִִֶֶַַָָָֹֹּכ

Èlלּמזּבח: z¯„� ¯L‡.,לׁשּלמֹו אּתה וצרי ְִֵַַ¬∆»«¿»ƒְְְִַַָָ

ׁשם ׁשּתקריב אלהים", ּבית "יהיה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאמרּת:

e�Ï(È„)קרּבנֹות: „BÚ‰.יד על נעּכב לּמה ְָָ«»ְְֵַַָָָ



���`vie`liyy meiqelwpe`

eðéáà úéáa äìçðåi''yx:åèúBiøëð àBìä §©«£−̈§¥¬¨¦«£¯¨§¦²
-úà ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−¤

eðtñki''yx:æèìévä øLà øLòä-ìë ék ©§¥«¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³
ìk äzrå eðéðáìe àeä eðì eðéáàî íéýìû¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−§¨¥®§©À̈ŸÁ

éìà íéýìû øîà øLàäùr Ei''yx:éùùæéí÷iå £¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−£¥«Ÿ©−̈¨
-ìr åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷ré©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©

íélîbäi''yx:çé-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå ©§©¦«©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨
Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î Lëø øLà BLëø§ªÆ£¤´¨½̈¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−
äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨

ïrðki''yx:èéáðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä ïáìå §¨«©§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ
äéáàì øLà íéôøzä-úà ìçøi''yx:ëáðâiå ¨¥½¤©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨©¦§´Ÿ

Bì ãébä éìa-ìr énøàä ïáì áì-úà á÷ré©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´½
:àeä çøá ékàëBì-øLà-ìëå àeä çøáiå ¦¬Ÿ¥−©«©¦§©¬Æ§¨£¤½

øä åéðt-úà íNiå øäpä-úà øáriå í÷iå©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®©¨¬¤¤¨−̈©¬
:ãrìbäáëçøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå ©¦§¨«©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−
á÷réi''yx:âëíéîé úráL Cøc åéøçà ócøiå Bnr åéçà-úà çwiå ©«£«Ÿ©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®

dÏטו ‡�·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe� ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈

˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â ‡��aÊ È¯‡¬≈«¿»»«¬««≈«»

:‡�tÒkטזÈc ‡¯˙eÚ ÏÎ È¯‡ «¿»»¬≈»¿»ƒ

‡e‰ ‡�ÏÈc ‡�e·‡Ó ÈÈ L¯Ù‡«¿≈¿»≈¬»ƒ»»

CÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡��·Ïe¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„·Úיז˙È ÏË�e ·˜ÚÈ Ì˜Â ƒ≈¿»«¬…¿«»

:‡iÏÓb ÏÚ È‰BL� ˙ÈÂ È‰B�a¿ƒ¿»¿ƒ««¿«»

Ïkיח ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È ¯·„e¿«»»≈ƒ¿»»

‡�˜ Èc d�È�˜ È˙Èb ‡�˜c d�È�ƒ̃¿»≈ƒ¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»

˜ÁˆÈ ˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì¯‡ ÔcÙa¿««¬»¿≈≈¿«ƒ¿»

:ÔÚ�Î ‡Ú¯‡Ï È‰e·‡יטÔ·ÏÂ ¬ƒ¿«¿»¿»«¿»»

ÏÁ¯ ˙‡ÈqÎÂ d�Ú ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈

:‡‰e·‡Ï Èc ‡i�ÓÏˆ ˙ÈכÈqÎÂ »«¿»«»ƒ«¬»¿«ƒ

ÏÚ ‰‡n¯‡ Ô·Ï„ ‡aÏ ÔÓ ·˜ÚÈ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«

:‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ dÏ ÈeÁ ‡Ïc¿»«ƒ≈¬≈»≈

Ì˜Âכא dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»

È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ ˙¯t ˙È ¯·ÚÂ«¬«»¿»¿«ƒ»«ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËÏכב‰ÂÁ˙‡Â ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¬»

ÏÊ‡ È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa Ô·ÏÏ¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈

:·˜ÚÈכגdnÚ È‰eÁ‡ ˙È ¯·„e «¬…¿«»»ƒƒ≈

ÔÈÓBÈ ˙Ú·L CÏ‰Ó È‰B¯˙a Û„¯e¿««¿ƒ«¬«ƒ¿«ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa d˙È ˜a„‡Â¿«¿≈»≈¿»¿ƒ¿»

é"ùø

אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום ְְְֲִִִִִֵַַָָָמּלׁשּוב,

הּזכרים?: ּבין �e�·LÁ(ÂË)ּכלּום ˙Bi¯Î� ‡BÏ‰ ְְִֵַָ¬»¿ƒ∆¿«¿
BÏ.נדּוניא לתת אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָאפּלּו

ּכנכרּיֹות: עּמנּו נהג נּׂשּואין, ּבׁשעת Èkלבנֹותיו ְְְְִִִִִִַַָָָָƒ
.e�¯ÎÓנתננּו ולא ׁשנה י"ד ּבנּו אֹותֹו (ׁשעבדּת ל ¿»»ְְְְֶַָָָָָָָֹ

הּפעּלה: ּבׂשכר אּלא) לe�tÒkŒ˙‡.ּדמי ׁשעּכב ְְְִֶַַָָֻ∆«¿≈ְִֵֵֶ

LÚ‰ŒÏÎ¯(ÊË)ּפעּלת:ׂשכר Èk.מׁשּמׁש זה 'ּכי' ְְְַָֻƒ»»…∆ְִֵֶַ

ּכלּום, לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ּכלֹומר: 'אּלא', ְְְִִִֵֶֶַָָָּבלׁשֹון

ׁשּלנּו מאבינּו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשהּציל מה ִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

הּצלה.‰ÏÈvהּוא': לׁשֹון ּכל וכן הפריׁש, לׁשֹון ƒƒְְְְִִֵַָָָ

לׁשֹון ּומןׁשּבּמקרא, הרעה מן ׁשּמפריׁשֹו הפרׁשה, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

ÂÈL�Œ˙‡Â(ÊÈ)האֹויב: ÂÈ�aŒ˙‡.זכרים הקּדים ֵָ∆»»¿∆»»ְְִִִָ

ׁשּנאמר: לזכרים, נקבֹות הקּדים ועׂשו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָלנקבֹות,

לו) וגֹו'(לקמן ואתּֿבניו אתֿנׁשיו עׂשו ":"וּיּקח ְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ÁÈ)B�È�˜ ‰�˜Ó.עבדים מּצאנֹו, ּׁשּקנה מה ƒ¿≈ƒ¿»ֲִִֶַָָָֹ

וחמֹורים: ּוגמּלים ‡˙B�‡ˆŒ(ËÈ)ּוׁשפחֹות ÊÊ‚Ï. ְְֲִִַַָƒ¿…∆…
ּבניו ּביד יעקב:ׁשּנתן ּובין ּבינֹו ימים ׁשלׁשת ּדר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ÌÈÙ¯z‰Œ˙‡ ÏÁ¯ ·�‚zÂ.אביה את להפריׁש «ƒ¿…»≈∆«¿»ƒְְֲִִֶַָ

אלילים ÌBia(Î·):(ב"ר)נתּכּונהמעבֹודת ְְֱֲִִִֵַַָ«
ÈLÈÏM‰.:ּביניהם היה ימים ׁשלׁשת ּדר ׁשהרי «¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

(‚Î)ÂÈÁ‡Œ˙‡.:קרֹוביוÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c.ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒָ

הל ללבן, להּגיד הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותן

ימים ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק יעקב נמצא לדרּכֹו. ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹיעקב

יעקב ּׁשהל מה ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּובּׁשביעי

`vie`liyy mei qelwpe`

ãrìbä øäa Búà ÷aãiåi''yx:ãëíéýìû àáiå ©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²
Bì øîàiå äìélä íìça énøàä ïáì-ìà¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨©´Ÿ¤À
-ãr áBhî á÷ré-ír øaãz-ït Eì øîMä¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©

òøi''yx:äëò÷z á÷réå á÷ré-úà ïáì âOiå ¨«©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³
øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå øäa Bìäà-úà¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬

:ãrìbäåëúéùr äî á÷réì ïáì øîàiå ©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½Ÿ¨
ðâzåúBéáLk éúða-úà âäðzå éááì-úà á ©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−
áøçi''yx:æëéúà áðâzå çøáì úàaçð änì ¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®

íéøLáe äçîNa EçlLàå él zãbä-àìå§«Ÿ¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−
øBpëáe óúai''yx:çëéðáì ÷Mðì éðzLèð àìå §¬Ÿ§¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−

:Bùr zìkñä äzr éúðáìåèëéãé ìûì-Lé §¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨£«Ÿ¤§¥´¨¦½
Lîà íëéáà éýìûå òø íënr úBùrì| ©«£¬Ÿ¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤

á÷ré-ír øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ
òø-ãr áBhîi''yx:ì-ék zëìä Cìä äzrå ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«

éáà úéáì äzôñëð óñëðzáðâ änì E ¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨
éäìà-úài''yx:àìék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ¤¡Ÿ¨«©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´

éúBða-úà ìæâz-ït ézøîà ék éúàøéE ¨¥½¦¦´¨©½§¦¤¦§¬Ÿ¤§¤−
énrîi''yx:áìéäìà-úà àöîz øLà íràì E ¥«¦¦«¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ

ìçø ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä eðéçà ãâð äéçé¦«§¤¼¤¤́©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬¨¥−

ÂÏ˙כד ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«

‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa ‰‡n¯‡ Ô·Ï»»¬«»»¿≈¿»ƒ≈¿»

‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿««»ƒ¿»

:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ¿̇«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

ÚÈÂ˜·כה ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…

Ô·ÏÂ ‡¯eËa d�kLÓ ˙È Ò¯t¿«»«¿¿≈¿»¿»»

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡«¿≈»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

z„·Úכו ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»

È˙�a ˙È ‡z¯·„e ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ¿«≈»ƒƒ¿«¿»»¿»«

:‡a¯Á ˙BÈ·Lkכזz¯ÓË‡ ‰ÓÏ ¿«¿«¿»¿»ƒ¿«¿»

ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡ÏÂ ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»«≈»ƒ

ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙aכח‡ÏÂ ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

ÔÚk È˙�·ÏÂ È�·Ï ‡˜M�Ï È�z˜·L¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«

:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡כט‡ÏÈÁ ˙È‡ «¿∆¿»¿∆¿»ƒ≈»

‡‰Ï‡Â LÈa ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È·ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ≈»»

¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«

·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…

:LÈa „Ú ·hÓלÏÊÈÓ ÔÚÎe ƒ««ƒ¿«≈«

„nÁ È¯‡ zÏÊ‡˙È·Ï ‡z„nÁ ‡ ¬«¿»¬≈«»»«≈¿»¿≈

:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò� ‰ÓÏ Ce·‡»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

‡¯Èלא Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈

ÒÈ�˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„¿≈ƒ¬≈¬»ƒƒ¿»»≈

:ÈpÓ C˙�a ˙Èלב) ÌÚאתרנ"יÈc ( »¿»»ƒƒƒֲַƒ

Ì„˜ Ìi˜˙È ‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL«̇¿«»««¿»»ƒ¿««√»

ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡�Á‡¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ

é"ùø

(ׁשּנאמר: אחד, ּביֹום לבן הל ימים, ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָּבׁשבעה

נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר אחריו ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ"וּירּדף

ימים'): ׁשבעת אחריו Ú¯Œ„Ú(Î„)'וּירּדף ·BhÓ. ְְֲִִִַַַָָֹƒ«»
רׁשעים ׁשל טֹובתן הּצּדיקיםּכל אצל היא רעה ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

קג) Á¯·(ÂÎ):(יבמות ˙BÈ·Lk.הּבא חיל ּכל ƒ¿À»∆ִַַָָ

חרב:חמהלמל ‡˙È(ÊÎ)קרּוי ·�‚zÂ.את ּגנבּת ְְִֶֶָָָ«ƒ¿……ƒְֶַָָ

È„È(ËÎ)ּדעּתי: Ï‡ÏŒLÈ.ּבידי וחיל ּכח יׁש ְִַ∆¿≈»ƒְְִִֵַַָֹ

על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, עּמכם ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות

הּוא: אֹונים ורב עּזּוז חמדּת,.�zÙÒÎ‰(Ï)ׁשם ְִִֵֹƒ¿«¿»ְַָָ

ּבּמקרא: יׁש פד)והרּבה ּכלתה(תהלים וגם "נכספה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

יד)נפׁשי", ּתכסף(איוב ידי Èk(Ï‡)":"למעׂשה ְְְֲִִֵֶַַָֹƒ
'B‚Â È˙‡¯È.:לֹו ׁשאמר ראׁשֹון, ראׁשֹון על הׁשיבֹו »≈ƒ¿ֱִִִֶַַָ

וגֹו'": ּבנֹותי את ÈÁÈ‰(Ï·)"וּתנהג ‡Ï.ּומאֹותּה ְְְֵֶַַַ…ƒ¿∆ֵָ

ּבּדר רחל מתה È„nÚ:(ב"ר)קללה ‰Ó.:מּׁשּל ְֵֵֶֶַָָָָ»ƒ»ƒְִֶ



אא� `vie`liyy mei qelwpe`

ãrìbä øäa Búà ÷aãiåi''yx:ãëíéýìû àáiå ©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²
Bì øîàiå äìélä íìça énøàä ïáì-ìà¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨©´Ÿ¤À
-ãr áBhî á÷ré-ír øaãz-ït Eì øîMä¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©

òøi''yx:äëò÷z á÷réå á÷ré-úà ïáì âOiå ¨«©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³
øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå øäa Bìäà-úà¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬

:ãrìbäåëúéùr äî á÷réì ïáì øîàiå ©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½Ÿ¨
ðâzåúBéáLk éúða-úà âäðzå éááì-úà á ©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−
áøçi''yx:æëéúà áðâzå çøáì úàaçð änì ¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®

íéøLáe äçîNa EçlLàå él zãbä-àìå§«Ÿ¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−
øBpëáe óúai''yx:çëéðáì ÷Mðì éðzLèð àìå §¬Ÿ§¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−

:Bùr zìkñä äzr éúðáìåèëéãé ìûì-Lé §¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨£«Ÿ¤§¥´¨¦½
Lîà íëéáà éýìûå òø íënr úBùrì| ©«£¬Ÿ¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤

á÷ré-ír øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ
òø-ãr áBhîi''yx:ì-ék zëìä Cìä äzrå ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«

éáà úéáì äzôñëð óñëðzáðâ änì E ¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨
éäìà-úài''yx:àìék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ¤¡Ÿ¨«©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´

éúBða-úà ìæâz-ït ézøîà ék éúàøéE ¨¥½¦¦´¨©½§¦¤¦§¬Ÿ¤§¤−
énrîi''yx:áìéäìà-úà àöîz øLà íràì E ¥«¦¦«¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ

ìçø ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä eðéçà ãâð äéçé¦«§¤¼¤¤́©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬¨¥−

ÂÏ˙כד ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«

‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa ‰‡n¯‡ Ô·Ï»»¬«»»¿≈¿»ƒ≈¿»

‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿««»ƒ¿»

:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ¿̇«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

ÚÈÂ˜·כה ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…

Ô·ÏÂ ‡¯eËa d�kLÓ ˙È Ò¯t¿«»«¿¿≈¿»¿»»

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡«¿≈»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

z„·Úכו ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»

È˙�a ˙È ‡z¯·„e ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ¿«≈»ƒƒ¿«¿»»¿»«

:‡a¯Á ˙BÈ·Lkכזz¯ÓË‡ ‰ÓÏ ¿«¿«¿»¿»ƒ¿«¿»

ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡ÏÂ ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»«≈»ƒ

ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙aכח‡ÏÂ ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

ÔÚk È˙�·ÏÂ È�·Ï ‡˜M�Ï È�z˜·L¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«

:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡כט‡ÏÈÁ ˙È‡ «¿∆¿»¿∆¿»ƒ≈»

‡‰Ï‡Â LÈa ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È·ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ≈»»

¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«

·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…

:LÈa „Ú ·hÓלÏÊÈÓ ÔÚÎe ƒ««ƒ¿«≈«

„nÁ È¯‡ zÏÊ‡˙È·Ï ‡z„nÁ ‡ ¬«¿»¬≈«»»«≈¿»¿≈

:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò� ‰ÓÏ Ce·‡»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

‡¯Èלא Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈

ÒÈ�˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„¿≈ƒ¬≈¬»ƒƒ¿»»≈

:ÈpÓ C˙�a ˙Èלב) ÌÚאתרנ"יÈc ( »¿»»ƒƒƒֲַƒ

Ì„˜ Ìi˜˙È ‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL«̇¿«»««¿»»ƒ¿««√»

ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡�Á‡¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ

é"ùø

(ׁשּנאמר: אחד, ּביֹום לבן הל ימים, ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָּבׁשבעה

נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר אחריו ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ"וּירּדף

ימים'): ׁשבעת אחריו Ú¯Œ„Ú(Î„)'וּירּדף ·BhÓ. ְְֲִִִַַַָָֹƒ«»
רׁשעים ׁשל טֹובתן הּצּדיקיםּכל אצל היא רעה ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

קג) Á¯·(ÂÎ):(יבמות ˙BÈ·Lk.הּבא חיל ּכל ƒ¿À»∆ִַַָָ

חרב:חמהלמל ‡˙È(ÊÎ)קרּוי ·�‚zÂ.את ּגנבּת ְְִֶֶָָָ«ƒ¿……ƒְֶַָָ

È„È(ËÎ)ּדעּתי: Ï‡ÏŒLÈ.ּבידי וחיל ּכח יׁש ְִַ∆¿≈»ƒְְִִֵַַָֹ

על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, עּמכם ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות

הּוא: אֹונים ורב עּזּוז חמדּת,.�zÙÒÎ‰(Ï)ׁשם ְִִֵֹƒ¿«¿»ְַָָ

ּבּמקרא: יׁש פד)והרּבה ּכלתה(תהלים וגם "נכספה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

יד)נפׁשי", ּתכסף(איוב ידי Èk(Ï‡)":"למעׂשה ְְְֲִִֵֶַַָֹƒ
'B‚Â È˙‡¯È.:לֹו ׁשאמר ראׁשֹון, ראׁשֹון על הׁשיבֹו »≈ƒ¿ֱִִִֶַַָ

וגֹו'": ּבנֹותי את ÈÁÈ‰(Ï·)"וּתנהג ‡Ï.ּומאֹותּה ְְְֵֶַַַ…ƒ¿∆ֵָ

ּבּדר רחל מתה È„nÚ:(ב"ר)קללה ‰Ó.:מּׁשּל ְֵֵֶֶַָָָָ»ƒ»ƒְִֶ



���`vie`liyy meiqelwpe`

íúáðbi''yx:âìá÷ré-ìäàa ïáì àáiå|ìäàáe §¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤
àöiå àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ

ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàîi''yx:ãììçøå ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º
ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì̈«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìr áLzå©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤

àöî àìåi''yx:äìøçé-ìà äéáà-ìà øîàzå §¬Ÿ¨¨«©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ
éðtî íe÷ì ìëeà àBì ék éðãà éðéraE §¥¥´£Ÿ¦½¦´³©Æ¨´¦¨¤½
-úà àöî àìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈¤

:íéôøzäåìá÷ré ïriå ïáìa áøiå á÷réì øçiå ©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ©¨´¤§¨¨®©©³©©«£ŸÆ
z÷ìã ék éúàhç äî érLt-äî ïáìì øîàiå©´Ÿ¤§¨½̈©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨

éøçài''yx:æì-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék ©«£¨«¦«¦©´§¨¤¨¥©À©
éçà ãâð äk íéù Eúéá-éìk ìkî úàön̈¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´Ÿ½Ÿ¤¬¤©©−

éçàåeðéðL ïéa eçéëBéå Ei''yx:çìíéøNr äæ §©¤®§¦−¥¬§¥«¤Á¤§¦¸
éìçø Cnr éëðà äðLéfrå EeìkL àì E ¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ¦¥®

ðàö éìéàåézìëà àì Ei''yx:èì-àì äôøè §¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ«Ÿ
éìà éúàáääpL÷áz éãiî äphçà éëðà E ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨

ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈

:ÔB‰˙·ÈÒ�לג‡�kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ ¿ƒ»¿¿«»»¿«¿¿»

‰‡Ï„ ‡�kLÓ·e ·˜ÚÈ„¿«¬…¿«¿¿»¿≈»

‡ÏÂ ‡˙�ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡�kLÓ·e¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»

ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡�kLnÓ ˜Ù�e ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«

:ÏÁ¯„ ‡�kLÓaלד˙·ÈÒ� ÏÁ¯Â ¿«¿¿»¿»≈¿»≈¿ƒ«

‡ËÈ·Úa ÔepzeLÂ ‡i�ÓÏˆ ˙È»«¿»«»¿«ƒƒ«¬ƒ»

LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡�kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

Û˜˙Èלה ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈

Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡ È�Ba¯ È�ÈÚa¿≈≈ƒƒ¬≈»ƒ¿≈«

ÈÏ ÔÈL� Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓƒ√»»¬≈…«¿ƒƒ

:‡i�ÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e¿«¿»«¿«»«¿»«»

Ô·Ïלו ÌÚ ‡ˆ�e ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»

‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»«

‡zÙ„¯ È¯‡ È�Á¯eÒ ‰Ó È·BÁƒ«¿»ƒ¬≈¿«¿»

:È¯˙aלזÏk ˙È ‡zLMÓ È¯‡ «¿»¬≈«ƒ¿»»»

C˙È· È�Ó ÏkÓ ‡zÁkL‡ ‰Ó È�Ó»«»«¿«¿»ƒ…»≈≈»

CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL«ƒ»»√»««¿«»

:‡�Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂלחÔ�c ¿ƒ≈«¿»»¿«

CÈÏÁ¯ CnÚ ‡�‡ ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»

‡Ï C�Ú È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï CÈfÚÂ¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»

:˙ÈÏÎ‡לטÈ˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙c ¬»ƒƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ

ÈpÓ ‡�È�nÓ ‡È‚L ‰Â‰c C˙ÂÏ¿»»«¬»»¿»ƒƒ¿»»ƒƒ

é"ùø

(‚Ï)·˜ÚÈŒÏ‰‡a.,רחל אהל יעקבהּוא ׁשהיה ¿…∆«¬…ֲֵֶֶַָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן אצלּה, מו)ּתדיר רחל(לקמן "ּבני ְְְִֵֵֵֵֶָָָ

יעקב": "אׁשת נאמר: לא ּובכּלן יעקב", ְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻאׁשת

ÏÁ¯ Ï‰‡a ‡·iÂ.לֹו חזר לאה, מאהל ּכׁשּיצא «»…¿…∆»≈ְֵֵֶֶַָָָָֹ

(ספרים האמהֹות ּבאהל ׁשחּפׂש קדם רחל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹלאהל

מּכיר ׁשהיה לפי לּמה? ּכ וכל הּׁשפחֹות). ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחרים:

מׁשמׁשנית: ׁשהיא ‰ÏÓb(Ï„)ּבּה ¯Îa.לׁשֹון ְְִִֶַָָ¿««»»ְ

והיא דגמלא', 'ּבעביטא ּכתרּגּומֹו: ּוכסתֹות, ְְְְְְֲִִִַַַָָָָּכרים

ּובערּובין: ּכר, ּכמין העׂשּויה יז)מרּדעת (דף ְְְֲִִִֵַַַָָ

בסט"ו ּגמּלים, עביטי והן ּבעביטין', ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָ'הּקיפּוה

ּכמֹו:.z˜Ïc(ÂÏ)ּבלע"ז: ד)רדפּת, "על(איכה ְַַ»«¿»ְְַַָָ

ּוכמֹו: ּדלקּונּו", יז)ההרים א אחרי(שמואל "מּדלק ְְְֲִִֵֶַָָֹ

הּדין,.eÁÈÎBÈÂ(ÊÏ)":ּפלׁשּתים מי עם ויבררּו ְְִִ¿ƒְִִִִַָ

ּבלע"ז: eÏkL(ÁÏ)אפרובי"ר ‡Ï.הּפילּו לא ְַַ…ƒ≈ִִֹ

ּכמֹו: ט)עּבּורם, מׁשּכיל",(הושע כא)"רחם (איוב ְְִִֶֶַָ

ּתׁשּכל": ולא ּפרתֹו ˆ‡�E"ּתפּלט ÈÏÈ‡Â.(סה (ב"ק ְְְֵֵַַָָֹ¿≈≈…¿
איל, קרּוי יֹומֹו ּבן איל אמרּו: כן,מּכאן לא ׁשאם ְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

אם אכל, ּכבׂשים אבל אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹמה

הּוא: ּגזלן ּוזאב.Ù¯Ë‰(ËÏ)ּכן ארי ידי :על ְֵַָ¿≈»ְְֲִֵֵַ

‰phÁ‡ ÈÎ�‡.:כ)לׁשֹון ּבאבן(שופטים "קלע »…ƒ¬«∆»ְֵֶֶַָֹ

יחטא", ולא א)אלֿהּׂשערה א ּובני(מלכים "אני ְְֲֲֲִִִֶַַַָֹ

אם אחּסרּנה' 'אנכי חסרים, חּטאים", ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹׁשלמה

ּתבּקׁשּנה ׁשּמּידי לי, חסרה ‡phÁ‰:חסרה, ÈÎ�‡. ְְְְִִִֶֶַָָָָָָ»…ƒ¬«∆»
נפקדת ׁשהיתה מּמנינא', ׁשגיא 'ּדהוה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּתרּגּומֹו

`vie`liriay mei qelwpe`

äìéì éúáðâe íBé éúáðbi''yx:îíBiá éúééä §ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨¨¦¯¦©²
éúðL ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬§¨¦−

éðérîi''yx:àîEúéáa äðL íéøNr él-äæ ¥«¥¨«¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼
ézãáréúðá ézLa äðL äøNr-òaøà EE £©§¦¹©§©¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½

ðàöa íéðL LLåézøkNî-úà óìçzå E §¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤©§ª§¦−
íéðî úøùri''yx:áîéýìû éáà éýìû éìeì £¤¬Ÿ¤Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧

í÷éø äzr ék éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈¥¨´
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é"ùø

ּכמֹו: לא)ּומחּסרת, איׁש",(במדבר מּמּנּו נפקד "ולא ְְְְִִִֶֶֶַֹֻ

ׁשגא': 'ולא e‚�·ּתרּגּומֹו: ÌBÈ È˙·�b‰ÏÈÏ È˙. ְְַָָָ¿À¿ƒ¿À¿ƒ»¿»
ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום, .È˙·�b:ּגנּובת ְְְְִִַַַַַָֹ¿À¿ƒ

א)ּכמֹו: ּבּמדינֹות",(איכה ׂשרתי ּבּגֹוים, "רּבתי ְְִִִִַַַָָָ

א) מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי "אהבּתי(הושע ְְְֲִִִֵַָֹ

Á¯·(Ó)":לדּוׁש È�ÏÎ‡.:אֹוכלה אׁש לׁשֹון ָ¬»«ƒ…∆ְְֵָ

Á¯˜Â.:קמז)ּכמֹו ּתרּגּומֹו:(תהלים קרחֹו", מׁשלי" ¿∆«ְְְְִַַַ

ׁשנה:.È˙�L'גלידא': ‡˙Œ(Ó‡)לׁשֹון ÛÏÁzÂ ְִָ¿»ƒְֵָ««¬≈∆
Èz¯kNÓ.מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה היית «¿À¿ƒְְִִֵֵֶֶַַָָָ

לברּדים: ּומעקּדים ÁˆÈ˜(Ó·)לטלּוא, „ÁÙe. ְְֲִִִֵָֻֻ««ƒ¿»

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין יצחק', 'אלהי לֹומר: רצה ְֱִֵֵֶַַָָָָָֹֹלא

ּפי על ואף ּבחּייהם, הּצּדיקים על ׁשמֹו מיחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַהּוא

אלהי ה' "אני ׁשבע: מּבאר ּבצאתֹו לֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשאמר

עיניו ׁשּכהּו ּבׁשביל יצחק", ואלהי אבי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאברהם

ואמר: "אלהי" לֹומר נתירא יעקב ּכמת, הּוא ְְְֱֲֲִֵֵֵֵַַַַָָֹֹוהרי

יצחק": ולא.ÁÎBiÂ"ּופחד הּוא, תֹוכחה לׁשֹון ְִַַָ««ְְֵָֹ

הּוא: הֹוכחה l‡Ï‰(Ó‚)לׁשֹון ‰NÚ‡Œ‰Ó.אי ְָָ»∆¡∆»≈∆ֵ

להן: להרע לּבי על ÚÏ„.(Ó„)ּתעלה ‰È‰Â ְֲִִֶֶַַַָָ¿»»¿≈
הּוא: ּברּו ׁשהיּו.ÂÈÁ‡Ï(ÂÓ)הּקדֹוׁש ּבניו הם ַָָ¿∆»ֵֶָָָ

ּולמלחמה לצרה אליו נּגׁשים אחים, :(ב"ר)לֹו ְְְִִִִֵַָָָָָָ



א�ט `vie`liriay mei qelwpe`
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viealiriay`�זט meiqelwpe`
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(ÊÓ)‡˙e„‰N ¯‚È.:ּגלעד ׁשל ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ
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ׁשּכתּוב: ּוכמֹו הּגלעד, יא)ּבהר "וּיעבר(שופטים ְְְֲִֶַַַַָָֹ
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`viealiriay mei qelwpe`

ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈
:Bî÷îìáBá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå ¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−

íéýìû éëàìîi''yx:âíàø øLàk á÷ré øîàiå ©§£¥¬¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈
àeää íB÷nä-íL àø÷iå äæ íéýìû äðçî©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²¥«©¨¬©−

íéðçîi''yxôôô :ïîéñ í"éðçî ,é"÷ì÷ íé÷åñô ç"î÷ ©«£¨«¦

:d¯˙‡Ï Ô·Ï ·˙ÂבÏÊ‡ ·˜ÚÈÂ ¿«»»¿«¿≈¿«¬…¬«

:ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ d· eÚ¯ÚÂ dÁ¯‡Ï¿»¿≈«¬»≈«¿»«»«¿»

È¯LÓ˙‡ג Ôe�ÊÁ „k ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»

‡ÓL ‡¯˜e ÔÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»≈¿»¿»

Ù Ù Ù :ÌÈ�ÁÓ ‡e‰‰ ‡¯˙‡„¿«¿»««¬»ƒ

é"ùø

ה)ּכמֹו: רב",(דניאל לחם יא)"עבד (ירמיה ְֲֶֶַַ

ּבלחמֹו עץ ÈÎ‡ÏÓ(·)":"נׁשחיתה B·ŒeÚbÙiÂ ְְְִֵַַָ«ƒ¿¿«¿¬≈
ÌÈ‰Ï‡.לקראתֹו ּבאּו יׂשראל ארץ ׁשל מלאכים ¡…ƒְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

לארץ: ׁשל.ÌÈ�ÁÓ(‚)ללּוֹותֹו מחנֹות, ׁשּתי ְֶַָָ«¬»ƒְֲֵֶַ

יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו לארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחּוצה

לקראתֹו ותנחומא)ׁשּבאּו ויצא:(ב"ר 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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

àöéå úøèôäàé ÷øô òùåäá

àéæ:íîBøé àì ãçé eäàø÷é ìr-ìàå éúáeLîì íéàeìú énråçéàðzà Cíéøôà E §©¦¬§¦−¦§«¨¦®§¤©Æ¦§¨ª½©−©¬Ÿ§¥«¥º¤¤§´¤§©À¦
ðbîàéà ìàøNé Eðzà C:éîeçð eøîëð ãçé éaì éìr Ctäð íéàáök EîéNà äîãàë E £©¤§Æ¦§¨¥½¥µ¤¤§´§©§½̈£¦«§−¦§Ÿ¦®¤§©³¨©Æ¦¦½©−©¦§§¬¦¨«

èì áeLà àì étà ïBøç äNrà àìLBã÷ Eaø÷a Léà-àìå éëðà ìû ék íéøôà úçL ³Ÿ¤«¡¤Æ£´©¦½¬Ÿ¨−§©¥´¤§¨®¦¦´¥³¨Ÿ¦Æ§Ÿ¦½§¦§§´¨½
:øéra àBáà àìåé:íiî íéðá eãøçéå âàLé àeä-ék âàLé äéøàk eëìé ýåýé éøçà §¬Ÿ¨−§¦«©£¥¯§Ÿ̈²¥§−§©§¥´¦§¨®¦´¦§©½§¤«¤§¬¨¦−¦¨«

àé:ýåýé-íàð íäéza-ìr íézáLBäå øeMà õøàî äðBéëe íéøönî øBtöë eãøçé¤«¤§³§¦Æ¦¦§©½¦§−̈¥¤´¤©®§«©§¦¬©¨¥¤−§ª§Ÿ̈«
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áéàíéLBã÷-írå ìà-ír ãø ãò äãeäéå ìûøNé úéa äîøîáe íéøôà Lçëá éðááñ§¨ª³¦§©̧©Æ¤§©½¦§¦§−̈¥´¦§¨¥®¦À̈¬Ÿ¨Æ¦¥½§¦§¦−
:ïîàðáeúøëé øeMà-ír úéøáe äaøé ãLå áæk íBiä-ìk íéã÷ óãøå çeø ärø íéøôà ¤«¡¨«¤§©¹¦Ÿ¤¬¸©Æ§Ÿ¥´¨¦½¨©¾¨¨¬¨−Ÿ©§¤®§¦Æ¦©´¦§½Ÿ

:ìáeé íéøöîì ïîLåâ:Bì áéLé åéììrîk åéëøãk á÷ré-ìr ã÷ôìå äãeäé-ír ýåýéì áéøå §¤−¤§¦§©¬¦¨«§¦¬©Ÿ̈−¦§¨®§¦§³Ÿ©©£ŸÆ¦§¨½̈§©£¨−̈¨¦¬«
ã:íéýìû-úà äøN BðBàáe åéçà-úà á÷r ïèaaäBì ïpçúiå äëa ìëiå Càìî-ìà øNiå ©¤−¤¨©´¤¨¦®§−¨¨¬¤¡Ÿ¦©¨³©¤©§¨Æ©ª½̈¨−̈©¦§©¤®

:eðnr øaãé íLå epàöîé ìà-úéaå:Bøëæ ýåýé úBàávä éýìû ýåýéåæéäìàa äzàåE ¥¥Æ¦§¨¤½§¨−§©¥¬¦¨«©Ÿ̈−¡Ÿ¥´©§¨®§Ÿ̈−¦§«§©−̈¥Ÿ¤´
éäìà-ìà äe÷å øîL ètLîe ãñç áeLú:ãéîz Eç:áäà ÷Lrì äîøî éðæàî Bãéa ïrðk ¨®¤³¤¦§¨Æ§½Ÿ§©¥¬¤¡Ÿ¤−¨¦«§©À©§¨²«Ÿ§¥¬¦§−̈©£¬Ÿ¨¥«

è:àèç-øLà ïBr éì-eàöîé àì éréâé-ìk éì ïBà éúàöî ézøLr Cà íéøôà øîàiåééëðàå ©´Ÿ¤¤§©½¦©´¨©½§¦¨¨¬¦−¦®¨§¦©¾¬Ÿ¦§§¦−¨¬£¤¥«§§¨Ÿ¦²
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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:

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

לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי
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